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Πρακτικό 9ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 

Σήμερα την 15η Νοεμβρίου του 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, στον Πύργο της Ηλείας, στα 

γραφεία της επιχείρησης, εις το ΛΑΤΣΕΙΟ Μέγαρο Δημοτικών Υπηρεσιών, συνήλθαν ύστερα 

από την πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα 

μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α. οικ.43254/2007, για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο ένδεκα μελών δήλωσαν απόψεις τους οκτώ 

(8) μέλη, ήτοι: 

Έλαβαν μέρος τα Μέλη: 

1. Δημόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος Δ.Σ., 

2. Σφυρής Στάμος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ., 

3. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 

4. Αχτύπης Μαρίνης, 

5. Παπαδημητρίου Ιωάννης, 

6. Ρηγοπούλου Αγαθή, 

7. Αργυρίου Γεώργιος, 

8. Μοσχοπούλου Μαρία, 

Απείχαν της διαδικασίας τα Μέλη: 

9. Γιάνναρος Χρήστος, 

10. Μπρή Αντωνία, 

11. Φάμελος Βασίλειος, 

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

1. Παραλαβή εγχειριδίου για τη Καταγραφή – Χαρτογράφηση Ενδογενών Δημοσιονομικών 
Κινδύνων. 

Κατόπιν συνέχισε στην αναλυτική εισήγηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως 

ακολούθως: 

Εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε: 

Σε συνέχεια τις με αριθ. 25/2022 απόφασής μας, ο ανάδοχος Executie Audit Moν. Ι.Κ.Ε., 

παρέδωσε «Εγχειρίδιο σχετικά με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (IPSAS) 

όπως ορίζει το Π.Δ. 54/2018.» Στο εγχειρίδιο έχει πραγματοποιηθεί, ανάλυση των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSAS) όπως ορίζει το Π.Δ. 54/2018 τα οποία 

αφορούν τη χρήση 2020. Η εν λόγω ανάλυση είναι εναρμονισμένη σύμφωνα με τις οδηγίες του 

συμβουλίου των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (International Public Sector 

Accounting Standards Board – IPSASB). 

Σας γνωρίζω το εγχειρίδιο, σύμφωνα με το παράρτημα V και σας καλώ για την παραλαβή του 

και την πληρωμή του αναδόχου. 

Το Δ.Σ.  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του: 

α) τον κανονισμό εσωτερικών υπηρεσιών της επιχείρησης 

β) την εισήγηση του Προέδρoυ του Δ.Σ., 

γ) το παραδοτέο υλικό σύμφωνα με το παράρτημα V, 

ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων, κατά την διάρκεια της οποίας μεταξύ άλλων, 
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η κα Αγγελακοπούλου Ανδριανή δήλωσε παρούσα, 

κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 

Την αποδοχή του εγχειριδίου και την εντολή αποπληρωμής των υπηρεσιών (με 

CPV:71700000-5) «Παροχή υπηρεσιών για τη Καταγραφή – Χαρτογράφηση Ενδογενών 

Δημοσιονομικών Κινδύνων», στην  EXECUTIVE AUDIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε, κόστους 

11.160,00 ευρώ. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 56/2022. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν 

πρακτικό και υπογράφεται κατά το νόμο ως ακολούθως.- 

 

Ο Πρόεδρος, Τα Μέλη, Ο Γραμματέας, 
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   Executive Audit Μον. Ι.Κ.Ε. 
 Λεωφόρος Συγγρού 196, Καλλιθέα Αττικής, Τ.Κ.17671  

Τ+30 2104406888, F+30 2104406888 

 

Εγγεγραμμένη στην Ελλάδα   Α.Φ.Μ.: 801733300 Δ.Ο.Υ.: A’ Καλλιθέας 

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 162355801000 

 

Εγχειρίδιο Καταγραφής – Χαρτογράφησης Ενδογενών 
Δημοσιονομικών Κινδύνων κατ΄ εφαρμογή της αριθμ. απόφασης 
ΦΓ8/55081 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄4938/9.11.2020, άρθρο 1, παρ. 1 και 
άρθρο 2, παρ. 3. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Πύργου 

 

 
 

 

 

 

 

                 Νοέμβριος 2022 
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Προς  
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πύργου 
 
Καλλιθέα Αττικής, 
 
01 Νοεμβρίου 2022 
 
Θέμα: Παροχή υπηρεσιών για τη Καταγραφή – Χαρτογράφηση Ενδογενών 
Δημοσιονομικών Κινδύνων κατ΄ εφαρμογή της αριθμ. απόφασης ΦΓ8/55081 της 
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σύμφωνα µε το ΦΕΚ Β΄4938/9.11.2020, 
άρθρο 1, παρ. 1 και άρθρο 2, παρ. 3, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου 
 
Αξιότιμοι Κύριοι/ες 
 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ:34/29-09-2022 σύμβαση με την εταιρεία μας, σας 
παραθέτουμε το εν λόγω εγχειρίδιο που περιγράφει αναλυτικά τις διαδικασίες, τις υφιστάμενες 
δικλείδες ασφαλείας και τους δημοσιονομικούς κινδύνους ανά ελεγκτικό κύκλωμα, με σκοπό να 
αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Πύργου, προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθεί και να βελτιωθεί, σύμφωνα με τις επιταγές 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως εκφράστηκαν μέσω των επιστολών του Προέδρου αυτού, 
προς τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, όσο και με τις πρόσφατες αποφάσεις της 
Ολομέλειας αυτού (αρ. ΦΓ8/28662/2020, Β’ 2424 και ΦΓ8/55081/2020, Β’ 4938). 
 
Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία μας παραδίδει στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πύργου 

το εν λόγω εγχειρίδιο το οποίο περιλαμβάνει τις κατωτέρω ενότητες: 

1. Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού 

2. Ανάληψη υποχρεώσεων στην αρχή του οικονομικού έτους 

3. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεως κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 

και στη λήξη του 

4. Αναμόρφωση πιστώσεων 

5. Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών, ενστάσεων και παραλαβής έργων, 

εργασιών και  προμηθειών 

6. Ανάδειξη αναδόχου έργου, προμηθειών, εργασιών 

7. Μεταβολές στο μηχανογραφικό σύστημα χωρίς ή με δημοσιονομικό 

ενδιαφέρον 

8. Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής 

9. Παρακολούθηση αποθήκης γραφικής ύλης 

10. Παρακολούθηση αποθήκης ειδών καθαριότητας 

11. Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων, πραγματοποίησης λογιστικών συμφωνιών και 

συμμόρφωσης με φορολογικές υποχρεώσεις 

12. Μητρώο παγίων-Καταχώριση και Απογραφή 

Οι ελεγκτικές διαδικασίες που διενεργήσαμε για τη σύνταξη των ανωτέρω ενοτήτων είναι κατ' 

εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου. 
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Πέραν αυτών, πριν από οποιαδήποτε δημοσίευσή του εν λόγω εγχειριδίου στον τύπο ή σε άλλα 
έντυπα, ή κοινοποίησή της προς άλλους τρίτους, για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, θα πρέπει να 
εξασφαλίζετε την έγγραφη συναίνεση της εταιρείας μας. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Ανεξάρτητος Εσωτερικός Ελεγκτής 
Νταλλής Β. Ιουστίνος 
ΦΕΚ. 4879-Β 21-10-2021 
Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών  
Υπουργείο Οικονομικών 
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Επικοινωνία 
 
Η ομάδα εργασίας που ασχολήθηκε με την εκπόνηση της εν λόγω εργασίας έχει ως εξής: 
 

Ονοματεπώνυμο – Ειδικότητα 
  

Πληροφορίες επαφής   
    

Νταλλής Β. Ιουστίνος 
 

Ανεξάρτητος Εσωτερικός Ελεγκτής 
ΦΕΚ. 4879-Β 21-10-2021 

Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών 
Υπουργείο Οικονομικών 

  
Τηλ.: + 2104406888 
Fax: + 2104406888 

 
 
Ανεξαρτησία  
 
Η εταιρεία μας Executive Audit Μον. Ι.Κ.Ε είναι ανεξάρτητη απέναντι στην Δημοτική 
Κοινωφελή Επιχείρηση Πύργου, με βάση τις προϋποθέσεις της ανεξαρτησίας που 
προβλέπονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC), ο 
οποίος έχει ενταχθεί στο νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας. 
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1. Κατάρτιση σχεδίου τακτικού προϋπολογισμού 

 
I. Σχετικές διατάξεις, εγκύκλιοι 
 

(α) ν. 4651/2019 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (Α΄ 
209). 
 
(β) π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98). 
 
(γ) ΥΑ 85735/18.12.2019 «Κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020 σε επιμέρους λογαριασμούς εξόδων» (ΑΔΑ:ΨΨΑ3Ω-ΔΦΘ).  
 
(δ) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών Αριθμ. οικ. 2/90906/ΔΠΓΚ/19.12.2019 
«Ανακατανομή πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β' 4885/31.12.2019).  
 
(ε) π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των 
Υπουργείων (Α’ 119). 
 
(στ) π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών. (Α΄ 121) 
 
(ζ) ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134). 
 
Συγκεκριμένα τα στάδια της κατάρτισης του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν: 
 

1. Συγκέντρωση προγραμμάτων, στόχων ή αναγκών από τις Υπηρεσίες του Νομικού 
Προσώπου που προκαλούν δημοσιονομική δαπάνη.  
 
2. Επιλογή των δαπανών εκείνων που θα υλοποιηθούν σε βάρος του  προϋπολογισμού του 
επόμενου έτους σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους του Τμήματος και τη  ΓΔΟΥ. 
 
3. Επιλογή δαπανών για τις οποίες είναι υπεύθυνη η Οικονομική Διαχείριση του του 
Νομικού Προσώπου  (εκτίμηση εξόδων μετακίνησης, κτηριακές δαπάνες, αγορά γραφικής 
ύλης κ.λπ.).  
 
4. Εκτίμηση κόστους των μισθωμάτων του Νομικού Προσώπου και των λογαριασμών 
ΔΕΚΟ  της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου.  
 
5. Κατάρτιση πίνακα με όλες τις ανάγκες των περιφερειακών υπηρεσιών για "αναλώσιμες 
δαπάνες" και "καύσιμα".   
 
6. Κατάρτιση πίνακα με όλες τις ετήσιες συμβάσεις.  
 
7. Συγκέντρωση στοιχείων από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού για την κινητικότητα των 
δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων. 
 
8. Κατάρτιση  πίνακα με τις υπηρεσιακές μεταβολές και το κόστος τους. 
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9. Απεικόνιση όλων των ανωτέρω πινάκων με τα σύνολά τους  σε κωδικούς ΑΛΕ. 
 
10. Σύγκριση των κωδικών των δαπανών με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις του κόστους με τις 
τέσσερις προηγούμενες χρήσεις. 
 
11. Έλεγχος  των συνολικών λειτουργικών δαπανών ώστε να διασφαλίζεται ότι το ύψος τους 
διατηρείται στα επίπεδα του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
(ΜΠΔΣ). 
 
12. Αποστολή του σχεδίου του προϋπολογισμού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους. 
 
13. Έλεγχος, μετά την η δεύτερη κατανομή πίστωσης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης,  των 
κωδικών με τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις δαπανών αλλά και τις μειωμένες πιστώσεις και  
νέα κατανομή στους κωδικούς ΑΛΕ για τις δαπάνες του του Νομικού Προσώπου. 
 
14. Ανάρτηση στη Διαύγεια και στο portal του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
15. Ψήφιση και ανάρτηση του ψηφισμένου προϋπολογισμού στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
Η εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι μια σύνθετη διοικητική διαδικασία που καταλήγει στην 
έκδοση τίτλων πληρωμής και την εκταμίευση χρηματικών ποσών από το δημόσιο ταμείο. Οι 
διαδικασίες που ακολουθούν αποτελούν μέρη της εκτέλεσης προϋπολογισμού. 
 
 

Αναλυτικός  Πίνακας Ενεργειών, Κινδύνων και Δικλίδων 

 
 

Κατάρτιση τακτικού προϋπολογισμού. Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες  
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας -  Εσωτερικής 
Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 
δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/M 

Στάδιο 1 – 
Συγκέντρωση 
προγραμμάτων, 
στόχων και αναγκών  
από τις υπηρεσίες του 
του Νομικού 
Προσώπου. 

Ενημέρωση του  Προϊσταμένου  
Εκτέλεσης  Προϋπολογισμού, στις 
αρχές Ιουλίου κάθε έτους, κατόπιν 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τις  
υπηρεσίες του του Νομικού Προσώπου 
σχετικά με  τους στόχους  κάθε 
Τμήματος, τις ανάγκες για δαπάνες και  
πάγια που απαιτούνται για την 
εξυπηρέτηση των σκοπών τους. 
 
Τα αιτήματα των υπηρεσιών  πρέπει να 
αναλύονται,  να αιτιολογούνται και να 
συνοδεύονται από  εκτίμηση κόστους.  
 
Τα στοιχεία   υποβάλλονται από τον 
Προϊστάμενο Τμήματος στον 
Προϊστάμενο Οικονομικής Διαχείρισης 
και τον ΓΔΟΥ. 
 

Μη αποστολή του 
προγραμματισμού 
από τις υπηρεσίες. 
 
Η εκτίμηση κόστους 
της υπηρεσίας να μην 
είναι ακριβής.   
 
 
 
 
 

Ζητείται από 
τον ΓΔΟΥ 
πρόσθετη 
πληροφόρηση, 
σε περίπτωση 
αμφιβολιών ή  
διαφωνιών ως 
προς το 
σχεδιασμό ή 
την 
αναγκαιότητα 
των δαπανών. 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

Χ 

Στάδιο 2 – Επιλογή 
των δαπανών  που θα 
υλοποιηθούν. 

Καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο 
Τμήματος  σχέδιο με τις δαπάνες που 
θα υλοποιηθούν. 

Εσφαλμένος 
υπολογισμός 
δαπανών.   
 

Η διαδικασία 
ελέγχεται  από 
τον 
Προϊστάμενο 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
Προϊστάμενος 

Μ 
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Κατάρτιση τακτικού προϋπολογισμού. Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες  
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας -  Εσωτερικής 
Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 
δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/M 

Τμήματος, τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης και 
τον ΓΔΟΥ. 
 

Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 
ΓΔΟΥ 

Στάδιο 3 – Επιλογή 
δαπανών για τις οποίες 
είναι υπεύθυνο το 
Τμήμα Οικονομικής 
Διαχείρισης  (δαπάνες  
μετακίνησης, κτιριακές 
δαπάνες, αγορά 
γραφικής ύλης κ.λπ.). 
  
 

Συντάσσεται από τον Προϊστάμενο 
Τμήματος  εισήγηση για την κατά 
προτεραιότητα εξυπηρέτησή των 
δαπανών αυτών.  

Εσφαλμένος 
υπολογισμός 
δαπανών.   
 

Η εισήγηση 
τροποποιείται 
και  
προστίθενται ή 
αφαιρούνται 
εργασίες ή 
δαπάνες. 
 
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 

Μ 

Στάδιο 4 –Εκτίμηση 
του ετήσιου κόστους  
μισθωμάτων και των 
λογαριασμών ΔΕΚΟ 
της κεντρικής και των 
περιφερειακών 
υπηρεσιών του του 
Νομικού Προσώπου. 

Από τον Προϊστάμενο Τμήματος: 
 (α) καταρτίζεται λίστα με τα ετήσια 
μισθώματα των περιφερειακών 
υπηρεσιών και του αρχείου της 
κεντρικής υπηρεσίας και υπολογίζεται 
το συνολικό ετήσιο κόστος τους.  
(β) εκτιμάται το ετήσιο κόστος των 
λογαριασμών ΔΕΚΟ, με βάση τις 
αντίστοιχες δαπάνες των προηγούμενων 
τεσσάρων ετών, υπολογίζοντας επιπλέον 
μια αύξηση σε ποσοστό  10%. 

Η λίστα με τα 
μισθώματα 
περιλαμβάνει τα 
μισθώματα της 
τρέχουσας 
οικονομικής χρήσης, 
όπως ισχύουν.  
Επομένως δεν 
υπάρχει πρόβλεψη για 
τις περιπτώσεις που 
κατά τη διάρκεια του 
έτους πρέπει να 
αναζητηθεί άλλο 
ακίνητο, με 
διαφορετικό κόστος 
μίσθωσης.  
 
Υπερβολική αύξηση 
των τιμολογίων  των 
ΔΕΚΟ ή αύξηση  της 
αντίστοιχης 
κατανάλωσης 
ρεύματος, εξαιτίας 
κυρίως βλαβών  στο 
ηλεκτροδοτικό 
σύστημα του κτηρίου. 
 

Η διαδικασία 
ελέγχεται  από 
τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης και 
τον ΓΔΟΥ. 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 
ΓΔΟΥ 

Χ 

Στάδιο 5 – Κατάρτιση 
πίνακα με όλες τις 
ανάγκες των 
περιφερειακών 
υπηρεσιών για  
"αναλώσιμες δαπάνες" 
και "καύσιμα". 
 

Ενημέρωση του Προϊσταμένου 
Τμήματος, κατόπιν ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας με τις περιφερειακές 
υπηρεσίες σχετικά με το ύψος των 
δαπανών που απαιτούνται για 
αναλώσιμα και καύσιμα και 
καταρτίζεται σχετικός πίνακας με τις  
δαπάνες όλων  των περιφερειακών 
υπηρεσιών. 
 

Ελλιπής ενημέρωση 
λόγω μη αποστολής 
στοιχείων. 
 
Ανακριβής 
υπολογισμός λόγω 
ελλιπών στοιχείων.  

Η διαδικασία 
ελέγχεται    
από τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης και 
τον ΓΔΟΥ. 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 
ΓΔΟΥ 

Μ 

Στάδιο 6 – Κατάρτιση 
πίνακα με όλες τις 
ετήσιες συμβάσεις. 
 
 

Από τον Προϊστάμενο Τμήματος: 
 (α) καταρτίζεται  πίνακας με όλες τις 
ετήσιες συμβάσεις του προηγούμενου 
οικονομικού έτους και (β) εκτιμάται  το 
κόστος αυτών που θα 
επαναπροκηρυχθούν το επόμενο έτος. 
 

Παράλειψη 
υφιστάμενης  
σύμβασης και μη 
εκτίμηση του κόστους 
της.  

Η διαδικασία 
ελέγχεται  από 
τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης και 
τον ΓΔΟΥ. 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 
ΓΔΟΥ 

Χ 
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Κατάρτιση τακτικού προϋπολογισμού. Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες  
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας -  Εσωτερικής 
Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 
δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/M 

Στάδιο 7 – 
Συγκέντρωση 
στοιχείων από το 
Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού για τις 
υπηρεσιακές 
μεταβολές  των 
δικαστικών λειτουργών 
και δικαστικών 
υπαλλήλων. 
 

Ενημέρωση του Προϊσταμένου 
Τμήματος, κατόπιν ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας με το Τμήμα Ανθρωπίνου 
Δυναμικού σχετικά με τις ενδεχόμενες 
προσλήψεις και  αποχωρήσεις από την 
υπηρεσία, μετατάξεις, αποσπάσεις ή 
άλλες μεταβολές που απαιτούν σχετικές 
προβλέψεις στον Προϋπολογισμό. 

Παράλειψη 
γνωστοποίησης  
υπηρεσιακών 
μεταβολών με 
αντίστοιχο 
δημοσιονομικό 
αποτέλεσμα. 

Η διαδικασία 
ελέγχεται  από 
τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης και 
τον ΓΔΟΥ. 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 
ΓΔΟΥ 

Χ 

Στάδιο 8 – Κατάρτιση 
πίνακα με τις 
υπηρεσιακές 
μεταβολές και το 
κόστος τους. 
 
 

Καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο 
Τμήματος  πίνακας με τις υπηρεσιακές 
μεταβολές και το κόστος που 
προκαλείται (θετικό ή αρνητικό). 
 

Παράλειψη δήλωσης 
υπηρεσιακών 
μεταβολών με 
αντίστοιχο 
δημοσιονομικό 
αποτέλεσμα. 
 

Η διαδικασία 
ελέγχεται  από 
τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης και 
τον ΓΔΟΥ. 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 
ΓΔΟΥ 

Χ 

Στάδιο 9 – Απεικόνιση 
όλων των ανωτέρω 
πινάκων με τα σύνολά 
τους σε κωδικούς 
ΑΛΕ. 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος  με βάση 
τις ανωτέρω δαπάνες και τους 
διαθέσιμους κωδικούς λογαριασμών, 
ομαδοποιεί τις δαπάνες όπως αυτές 
αποφασίσθηκαν από τον Προϊστάμενο 
Οικονομικής Διαχείρισης και τον  
ΓΔΟΥ . 
 

Εσφαλμένος 
υπολογισμός ή 
παράλειψη δαπανών.  

Η διαδικασία 
ελέγχεται  από 
τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης και 
τον ΓΔΟΥ. 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 
ΓΔΟΥ 

Χ 

Στάδιο 10- Σύγκριση 
των εκτιμήσεων 
κόστους ανά κωδικό  
δαπανών με τις 
αντίστοιχες δαπάνες 
των προηγούμενων 
χρήσεων. 

Καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο 
Τμήματος   πίνακας με  τους κωδικούς 
ΑΛΕ που χρησιμοποιήθηκαν την 
τελευταία  τετραετία και με βάση τα 
ιστορικά στοιχεία συγκρίνει τις 
δαπάνες. Όταν εντοπίζονται μεγάλες 
αποκλίσεις,  καταρτίζεται πίνακας με 
την ανάλυση του κόστους για  
περαιτέρω επεξεργασία. 
 

Ενδέχεται να μην   
αιτιολογηθούν σωστά 
οι αποκλίσεις. 

Η διαδικασία 
ελέγχεται    
από τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης και 
τον ΓΔΟΥ. 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 
ΓΔΟΥ 

Χ 

Στάδιο 11- Έλεγχος 
των συνολικών 
λειτουργικών δαπανών 
ώστε να διασφαλίζεται 
ότι το ύψος τους 
διατηρείται στα 
επίπεδα του 
Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου 
Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 
 

Μετά την οριστικοποίηση των δαπανών 
των υπηρεσιών που θα εγγραφούν   
στον προϋπολογισμό, ελέγχεται από 
τον  Προϊστάμενο Τμήματος,  το 
συνολικό ύψος των  λειτουργικών 
δαπανών. Εάν το ύψος τους υπερβαίνει 
τα επίπεδα του μεσοπρόθεσμου 
προγράμματος απαλείφονται δαπάνες 
που τέθηκαν σε χαμηλή 
προτεραιότητα.  

Απάλειψη δαπανών με  
σοβαρές επιπτώσεις 
στη λειτουργία του 
του Νομικού 
Προσώπου ή στην 
ασφάλεια του κτηρίου. 

Η ματαίωση  
μιας δαπάνης 
αποφασίζεται 
από τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης και 
τον ΓΔΟΥ. 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 
ΓΔΟΥ 

Χ 

Στάδιο 12- Αποστολή 
του  σχεδίου του 
προϋπολογισμού  στο 
Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και στο 
Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους (ΓΛΚ) 

Το σχέδιο του προϋπολογισμού, 
υπογεγραμμένο από τον ΓΔΟΥ, 
υποβάλλεται από τον Προϊστάμενο 
Τμήματος   στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και στο ΓΛΚ, ώστε να 
αναρτηθεί στο  portal του Υπουργείου 
Οικονομικών. 

Εσφαλμένη 
καταχώριση των 
δαπανών του 
προϋπολογισμού ή 
παράλειψη 
καταχώριση 
ορισμένων εξ αυτών.  
 

Η διαδικασία 
ελέγχεται  από 
τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης και 
τον ΓΔΟΥ. 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 
ΓΔΟΥ 

Μ 

Στάδιο 13- Έλεγχος 
μετά τη δεύτερη 
κατανομή πίστωσης 
από το Υπουργείο 

Το  συνολικό ύψος της "εγκεκριμένης 
πίστωσης" για λειτουργικές δαπάνες, 
δαπάνες αμοιβών υπαλλήλων και  πάγιο 
εξοπλισμό, λαμβάνεται από τον 

Εσφαλμένη 
καταχώριση των 
πιστώσεων. 
 

Η διαδικασία 
ελέγχεται  από 
τον 
Προϊστάμενο 

 
Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

Μ 
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Κατάρτιση τακτικού προϋπολογισμού. Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες  
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας -  Εσωτερικής 
Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 
δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/M 

Δικαιοσύνης των 
κωδικών με τις 
επικαιροποιημένες 
εκτιμήσεις δαπανών 
αλλά και τις μειωμένες 
πιστώσεις και τη νέα 
κατανομή στους 
κωδικούς ΑΛΕ για τις 
δαπάνες του του 
Νομικού Προσώπου.  

Προϊστάμενο Τμήματος   τον 
Νοέμβριο (λίγο πριν την ψήφιση του 
προϋπολογισμού) και με βάσει την  
εγκεκριμένη  πίστωση   ανακατανέμει 
τις αναγκαίες πιστώσεις  στους 
κωδικούς.. 

Οικονομικής 
Διαχείρισης και 
τον ΓΔΟΥ. 

 
ΓΔΟΥ 

 
 
 
 

Στάδιο 14- Ανάρτηση 
του εγκεκριμένου από 
τη ΓΔΟΥ 
προϋπολογισμού στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο 
portal του Υπουργείου 
Οικονομικών. 

Ο εγκεκριμένος από τη ΓΔΟΥ  
προϋπολογισμός αναρτάται  τον 
Νοέμβριο (λίγο πριν την ψήφιση του 
προϋπολογισμού), από τον βοηθό 
λογιστή,  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και  στο 
portal του Υπουργείου Οικονομικών 
συγχρόνως με τα ποσά του 
προϋπολογισμού  που είχαν εκτιμηθεί 
(στάδιο 12)  κατά την εκτίμηση των  
αναγκών  της υπηρεσίας.  
 

Εσφαλμένη ανάρτηση 
ή παράλειψη ποσών 
του  προϋπολογισμού. 
 

Η διαδικασία 
ελέγχεται  από 
τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης και 
τον ΓΔΟΥ. 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 
ΓΔΟΥ 

Μ 

Στάδιο 15- Ψήφιση και 
ανάρτηση του 
ψηφισμένου 
προϋπολογισμού στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Την επόμενη ημέρα της ψήφισης του 
προϋπολογισμού, ο εγκεκριμένος 
προϋπολογισμός υπογράφεται από τον 
ΓΔΟΥ και αναρτάται αυθημερόν  στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ από τον βοηθό λογιστή. 
 
 

Καθυστερημένη 
ανάρτηση.   

Η διαδικασία 
ελέγχεται από 
τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης και 
τον ΓΔΟΥ. 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 
ΓΔΟΥ 

Μ 
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2. Ανάληψη υποχρεώσεων στην αρχή του οικονομικού έτους 

 
Ι. Σχετικές διατάξεις, εγκύκλιοι 
 
(α) ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (Α΄ 209). 
 
(β) ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133). 
 
(γ) ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143). 
 
(δ) ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 (ε) ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες Διατάξεις» (Α΄ 112). 
 
(στ) π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98). 
 
(ζ)  π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 119). 
 
(η) π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους -Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ  
Υπουργείων (Α’ 119).   
 
(θ) π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 
 
(ι) ΥΑ 85735/18.12.2019 «Κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020 σε επιμέρους λογαριασμούς εξόδων» (ΑΔΑ:ΨΨΑ3Ω-ΔΦΘ).  
 
(ια) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών Αριθμ. οικ. 2/90906/ΔΠΓΚ/19.12.2019 
«Ανακατανομή πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β' 4885/31.12.2019).      
 

(ιβ) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αριθμ. 57654/22.05.2017   «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄ 
1781/23.5.2017). 

 
ΙΙ. Εισαγωγικές πληροφορίες 
 
Με την έναρξη της νέας οικονομικής χρήσης κατ’ απόλυτη προτεραιότητα: 
 
1.  Αναλαμβάνονται οι  πολυετείς  υποχρεώσεις  κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που 
θα πραγματοποιηθεί εντός της χρήσης.  
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2. Αναλαμβάνονται οι  απλήρωτες υποχρεώσεις  του τρέχοντος οικονομικού έτους και των 
παρελθόντων ετών,  οι αναλήψεις των οποίων ανατράπηκαν.  
 
3. Αναλαμβάνονται οι  σταθερές δαπάνες,  οι δαπάνες  παγίου χαρακτήρα (ΔΕΚΟ) και οι 
δαπάνες  για μισθώματα ακινήτων. 
 
4. Αναλαμβάνονται οι  δαπάνες που αφορούν προηγούμενα έτη και δεν κατέστη δυνατό να 
πληρωθούν εντός αυτού. 
 
5.  Οι αναλήψεις υποχρεώσεων ελέγχονται και εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα. 
 
6.  Οι αποφάσεις  ανάληψης υποχρεώσεως καταχωρίζονται   στο  λογιστικό πρόγραμμα  
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ και στο  ΟΣΠΔΠ.  
 
7. Οι αποφάσεις  ανάληψης υποχρεώσεως  αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και διαβιβάζονται στο  
Τμήμα Πληρωμών για την ενημέρωση  του Μητρώου Δεσμεύσεων. 
 

Αναλυτικός  Πίνακας Ενεργειών, Κινδύνων και Δικλίδων 

 

 

Ανάληψη υποχρεώσεων στην αρχή του οικονομικού έτους. 
 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες  
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής δικλίδας 

Χ/A/M 

Στάδιο 1 – Ανάληψη  
πολυετών 
υποχρεώσεων.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ο Προϊστάμενος Τμήματος, στην 
αρχή κάθε έτους καταρτίζει  πίνακα 
με τα ποσά των πολυετών 
υποχρεώσεων που πρέπει να 
δεσμευτούν και  να αναληφθούν κατά 
τη συγκεκριμένη οικονομική χρήση.  
Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε 
η κατανομή των δεσμεύσεων ανά έτος 
να ανταποκρίνεται στην πραγματική 
ροή των πληρωμών που θα 
διενεργηθούν και να μη γίνεται 
άσκοπη δέσμευση στην εναπομείνασα 
πίστωση του έτους.  
Τα στοιχεία για τους υπολογισμούς 
του πίνακα προκύπτουν από το 
λογιστικό πρόγραμμα 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ και το ΟΠΣΔΠ. 
 
Ο Λογιστής Γ συντάσσει σχέδιο 
απόφασης ανάληψης υποχρεώσεως  
για  κάθε μία από τις πολυετείς 
υποχρεώσεις του πίνακα. 
 

Εσφαλμένη κατανομή 
των δεσμεύσεων του 
έτους  
 
Παράλειψη στοιχείων 
του πίνακα.    

Η διαδικασία  
ελέγχεται 
από τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης. 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

Μ 

Στάδιο 2 –Ανάληψη  
υποχρεώσεων για τις 
δαπάνες του 
τρέχοντος 
οικονομικού έτους και 
των παρελθόντων ετών 
που δεν έχουν 
εξοφληθεί. 

 Ο Λογιστής Γ με τον Προϊστάμενο 
Τμήματος μέσω του   λογιστικού 
προγράμματος ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ και 
του ΟΠΣΔΠ εντοπίζουν τις δαπάνες  
του τρέχοντος έτους και των 
παρελθόντων ετών που δεν έχουν 
εξοφληθεί ή πληρώθηκαν και έχουν 
ανατραπεί οι αναλήψεις τους και 
καταρτίζουν σχετικό πίνακα. 
  

Παράλειψη δαπανών.   Η διαδικασία 
ελέγχεται 
από τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης. 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

Μ 
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Ανάληψη υποχρεώσεων στην αρχή του οικονομικού έτους. 
 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες  
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής δικλίδας 

Χ/A/M 

Ο Λογιστής Γ σε συνεργασία με τον 
Προϊστάμενο του Τμήματος 
συντάσσουν  σχέδιο απόφασης 
ανάληψης υποχρεώσεως για κάθε μία 
από τις υποχρεώσεις του πίνακα. 
 

Στάδιο 3 –Ανάληψη 
υποχρεώσεων για τις  
σταθερού και πάγιου  
χαρακτήρα δαπάνες. 

 Ο Προϊστάμενος Τμήματος με τον 
Λογιστή Γ συντάσσουν σχέδια 
αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεως 
σταθερών ή  παγίου χαρακτήρα 
δαπανών. 
 Τα ποσά που έχουν προϋπολογισθεί 
και εγγραφεί στον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό, για κάθε μια από τις 
δαπάνες αυτές  αποτελούν τα ποσά 
που αναλαμβάνονται.  
 
Ο  Λογιστής Γ σε συνεργασία με τον 
Προϊστάμενο του Τμήματος 
συντάσσουν  μέσω του λογιστικού 
προγράμματος ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 
σχέδιο απόφασης ανάληψης 
υποχρεώσεως εγγράφοντας τη 
συνολική ετήσια δαπάνη που έχει 
εγκριθεί   για  την πληρωμή των 
δαπανών αυτών.  

Ενδέχεται  το ποσό 
που 
προϋπολογίσθηκε για 
την κάλυψη των 
παγίων αναγκών να 
είναι μεγαλύτερο από 
το ποσό που τελικά 
εγκρίθηκε.  
  

Εάν οι 
εγκεκριμένες  
πιστώσεις για 
σταθερές 
δαπάνες, 
παγίου 
χαρακτήρα 
δεν επαρκούν 
η υπηρεσία 
αιτείται 
ενίσχυση των 
πιστώσεων ή  
γίνεται 
μεταφορά 
πιστώσεων 
από άλλη 
κατηγορία 
λογαριασμών 
και ακολουθεί  
απόφαση 
ανάληψης 
υποχρέωσης. 
 
 Η διαδικασία  
ελέγχεται 
από τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης.  
 
 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

Μ 

Στάδιο 4 –Ανάληψη 
υποχρεώσεων 
προηγούμενων  ετών.  
 
 
 

Ο Λογιστής Γ με τον Προϊστάμενο 
Τμήματος μέσω  του λογιστικού 
συστήματος και του ΟΠΣΔΠ 
εντοπίζουν τις δαπάνες που αφορούν 
προηγούμενα έτη και δεν έχουν 
πληρωθεί για διάφορους λόγους 
(έλλειψη παραστατικού για πληρωμή, 
υπεύθυνης δήλωσης, μερικής 
παραλαβής προμήθειας, έργου ή 
εργασίας) και καταρτίζουν σχετικό 
πίνακα.  
 
Ο Λογιστής Γ σε συνεργασία με τον 
Προϊστάμενο του Τμήματος 
συντάσσουν  σχέδιο απόφασης 
ανάληψης υποχρεώσεως για κάθε μία 
από τις δαπάνες του ανωτέρω πίνακα. 
 

Παράλειψη δαπανών.   Η διαδικασία  
ελέγχεται 
από τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης.  
 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

Μ 

Στάδιο 5 –Έλεγχος 
και έγκριση των 
σχεδίων αποφάσεων 
ανάληψης 
υποχρεώσεως. 

Τα σχέδια των αποφάσεων ανάληψης 
υποχρεώσεως ελέγχονται και 
υπογράφονται από τον Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον  Προϊστάμενο 
Οικονομικής Διαχείρισης και  

Ενδέχεται κάποιο 
από τα  σχέδια 
αποφάσεων να μη 
υπογραφεί ή  να 
παραμείνει   στο 

Η διαδικασία 
ελέγχεται 
από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος, 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
Προϊστάμενος 
Οικονομικής 

Χ 
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Ανάληψη υποχρεώσεων στην αρχή του οικονομικού έτους. 
 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες  
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής δικλίδας 

Χ/A/M 

εγκρίνονται από τον Διατάκτη.  γραφείο του 
αρμόδιου Διατάκτη.  
  

τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 
και τον 
Διατάκτη.  
 
 

Διαχείρισης 
 

Διατάκτη 

Στάδιο 6 –
Καταχώριση στο  
λογιστικό πρόγραμμα 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ και 
στο  ΟΣΠΔΠ.  

Ο Λογιστής Γ όταν λάβει τις 
υπογεγραμμένες από τον Διατάκτη 
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, 
πραγματοποιεί τις κατάλληλες 
εγγραφές στο λογιστικό πρόγραμμα 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ.  
 
Ακολούθως, ο Προϊστάμενος 
Τμήματος καταχωρίζει την κάθε 
ανάληψη στο ΟΣΠΔΠ, ελέγχοντας 
τα υπόλοιπα του κάθε ΑΛΕ.  Στη 
συνέχεια συμπληρώνει στο σώμα της 
κάθε απόφασης έναν μοναδικό 
αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε 
ανάληψη υποχρέωσης.  

Ενδέχεται να μην 
ελεγχθεί το υπόλοιπο 
ΑΛΕ της κάθε 
απόφασης ανάληψης 
και το ποσό που 
αναγράφεται να είναι 
διαφορετικό από 
αυτό που 
απεικονίζεται στο 
λογιστικό πρόγραμμα 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ. Μία 
τέτοια παράλειψη 
δημιουργεί λογιστική 
διαφορά, που πρέπει 
να τακτοποιηθεί πριν 
την ανάληψη άλλων 
υποχρεώσεων από 
τον συγκεκριμένο 
κωδικό  ΑΛΕ.  
 

Η διαδικασία  
ελέγχεται 
από τον  
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης.  
 
 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 

Μ 

Στάδιο 7 – Ανάρτηση 
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και 
διαβίβαση στο  Τμήμα 
Πληρωμών για την 
εγγραφή στο Μητρώο 
Δεσμεύσεων.  

Ο βοηθός λογιστή αναρτά στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ τις πρωτοκολλημένες 
αποφάσεις αναλήψεως υποχρεώσεως 
και  αποκτούν ένα μοναδικό αριθμό 
και ημερομηνία ανάρτησης.  
Στη συνέχεια το σύνολο των 
αποφάσεων διαβιβάζεται στο Τμήμα 
Πληρωμών για να πραγματοποιήσει 
τις εγγραφές ενημέρωσης του 
Μητρώου Δεσμεύσεων.  

Ενδέχεται:  
 
(α) κάποιες από τις 
αποφάσεις ανάληψης 
υποχρεώσεως  να μην 
αναρτηθούν στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ,   
 
(β) κάποιες από τις 
αποφάσεις ανάληψης 
υποχρεώσεως  ή και 
το σύνολο αυτών, να 
μη διαβιβαστούν στο 
Τμήμα Πληρωμών 
και επομένως να μην 
ενημερωθεί το 
Μητρώο  
Δεσμεύσεων.  
 

Η διαδικασία 
ελέγχεται 
από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος και 
τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης.  
 
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 

Μ 

 
  

ΑΔΑ: 62ΡΛΟΕΖΩ-Β5Υ



Εγχειρίδιο Καταγραφής – Χαρτογράφησης Ενδογενών Δημοσιονομικών Κινδύνων κατ΄ εφαρμογή της αριθμ. απόφασης 

ΦΓ8/55081 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄4938/9.11.2020, άρθρο 1, παρ. 1 

και άρθρο 2, παρ. 3. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου 

15 |Σ ε λ ί δ α 

 

3. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεως κατά τη διάρκεια του 

οικονομικού έτους και στη λήξη του 

 
Ι.  Σχετικές διατάξεις, εγκύκλιοι 
 
(α) ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (Α΄ 209). 
 
(β) ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133). 
 
(γ) ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143). 
 
(δ) ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 (ε) ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες Διατάξεις» (Α΄ 112). 
 
(στ) π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98). 
 
(ζ)  π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 119). 
 
(η) π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους -Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ  
Υπουργείων (Α’ 119).   
 
(θ) π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 
 
(ι) ΥΑ 85735/18.12.2019 «Κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020 σε επιμέρους λογαριασμούς εξόδων» (ΑΔΑ:ΨΨΑ3Ω-ΔΦΘ).  
 
(ια) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών Αριθμ. οικ. 2/90906/ΔΠΓΚ/19.12.2019 
«Ανακατανομή πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β' 4885/31.12.2019).      
 
(ιβ) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αριθμ. 57654/22.05.2017   «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄ 
1781/23.5.2017). 

ΙΙ. Εισαγωγικές πληροφορίες 
 
Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν εκτελούνται  εν όλω ή εν μέρει για οποιοδήποτε λόγο, 
ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους με σχετική ανακλητική απόφαση του 
αρμόδιου Διατάκτη (άρθρο 4 παρ.2 του π.δ. 80/2016, Α΄ 145). Ειδικότερα:  
 

ΑΔΑ: 62ΡΛΟΕΖΩ-Β5Υ



Εγχειρίδιο Καταγραφής – Χαρτογράφησης Ενδογενών Δημοσιονομικών Κινδύνων κατ΄ εφαρμογή της αριθμ. απόφασης 

ΦΓ8/55081 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄4938/9.11.2020, άρθρο 1, παρ. 1 

και άρθρο 2, παρ. 3. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου 

16 |Σ ε λ ί δ α 

 

1. Ανατρέπονται, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους,  οι δεσμεύσεις πιστώσεων  
κατά το μέρος που δεν έχουν δεν λογιστικοποιηθεί. 

 
2. Ανατρέπονται,  κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, οι δεσμεύσεις πιστώσεων που δεν 

πραγματοποιήθηκαν. 
 

3. Η ανατροπή των πιστώσεων ελέγχεται και εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα.  
  

4. Οι αποφάσεις για την ανατροπή πιστώσεων  καταχωρίζονται  στο   λογιστικό 
πρόγραμμα ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ και στο  ΟΣΠΔΠ 
 

5. Οι αποφάσεις για την ανατροπή πιστώσεων  αναρτώνται  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και διαβίβαση  
στο Τμήμα Πληρωμών για την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων. 
 

Οι ανακλητικές αποφάσεις   κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους εκδίδονται  χωριστά για 
κάθε μια ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται, ενώ  στο τέλος του οικονομικού έτους 
εκδίδονται συγκεντρωτικά ανά ΑΛΕ για το συνολικό ποσό της ανειλημμένης υποχρέωσης. 
 
Οι ανακλητικές αποφάσεις συνοδεύονται από κατάσταση/πίνακα, όπου αναγράφονται 
διακεκριμένα όλα τα στοιχεία ταυτότητας (αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία, ΑΔΑ) των 
σχετικών αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων που ανακαλούνται, τα στοιχεία καταχώρισής 
τους στο  ΟΠΣΔΠ  και το ποσό της ανατρεπόμενης ανάληψης υποχρέωσης. 
 
Οι αποφάσεις για την ανατροπή ανειλημμένων υποχρεώσεων  δύνανται να εκδίδονται στις 31 
Δεκεμβρίου κάθε έτους και με την ημερομηνία αυτή καταχωρίζονται  έως την 20η  Ιανουαρίου 
της επόμενης οικονομικής χρήσης  στο λογιστικό πρόγραμμα ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ και στο 
ΟΠΣΔΠ, αποκτώντας ειδικό αριθμό.  
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Αναλυτικός  Πίνακας Ενεργειών, Κινδύνων και Δικλίδων 

 

 Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεως κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους και στη λήξη του. 

 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/M 

Στάδιο 1 – Ανατροπή 
δεσμεύσεων κατά τη 
διάρκεια του 
οικονομικού έτους.   
 
 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος, κατά τη 
διάρκεια του οικονομικού έτους 
παρακολουθεί τις δαπάνες και στις 
περιπτώσεις που για οποιοδήποτε 
λόγο δεν πραγματοποιούνται  
διενεργείται  μερική ή ολική 
ανατροπή της υποχρέωσης. 
 
Για κάθε τέτοια περίπτωση ο 
Λογιστής Γ, μέσω  του λογιστικού 
προγράμματος ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, 
εκδίδει σχέδιο ανακλητικής 
απόφασης,  χωριστά για κάθε μια 
ανάληψη υποχρέωσης που 
ανατρέπεται, ανά κωδικό ΑΛΕ για το 
συνολικό ποσό της ανειλημμένης 
υποχρέωσης ή μέρος αυτής.  
Η ανακλητική απόφαση ανά ΑΛΕ 
συνοδεύεται από κατάσταση/πίνακα 
όπου αναγράφονται διακεκριμένα όλα 
τα στοιχεία ταυτότητας (αριθμός 
πρωτοκόλλου, ημερομηνία, ΑΔΑ) της 
σχετικής απόφασης ανάληψης που 
ανακαλείται, τα στοιχεία καταχώρισής 
της στο ΟΠΣΔΠ και το ποσό της 
ανατρεπόμενης ανάληψης 
υποχρέωσης. 

Ενδέχεται να μην 
εντοπιστούν οι 
δεσμεύσεις που δεν 
λογιστικοποιήθηκαν 
με αποτέλεσμα να 
παραμένουν στους 
λογαριασμούς 
δεσμευμένες 
πιστώσεις. 

Η διαδικασία 
ελέγχεται  από τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης, τον 
ΓΔΟΥ και τον 
Διατάκτη. 

Προϊστάμεν
ος 

Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 
ΓΔΟΥ 

 
Διατάκτη 

Μ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στάδιο 2 – Ανατροπή 
δεσμεύσεων κατά τη 
λήξη του οικονομικού 
έτους.  
 
 
 
 
 
 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος κατά τη 
λήξη του οικονομικού έτους εντοπίζει 
τις δεσμεύσεις πίστωσης που δεν 
πραγματοποιήθηκαν.  
 
Οι ανακλητικές αποφάσεις δύνανται 
να εκδίδονται στις 31 Δεκεμβρίου 
κάθε έτους και με την ημερομηνία 
αυτή καταχωρίζονται έως την 20η 
Ιανουαρίου της επόμενης οικονομικής 
χρήσης στο λογιστικό πρόγραμμα 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ. 
 
Για κάθε τέτοια περίπτωση ο 
Λογιστής Γ, μέσω  του λογιστικού 
προγράμματος ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, 
εκδίδει σχέδιο ανακλητικής 
απόφασης, στη λήξη του οικονομικού 
έτους, χωριστά για κάθε μια ανάληψη 
υποχρέωσης που ανατρέπεται, ανά 
κωδικό ΑΛΕ για το συνολικό ποσό 
της ανειλημμένης υποχρέωση.  
 
Η ανακλητική απόφαση ανά ΑΛΕ 
συνοδεύεται από κατάσταση/πίνακα 
όπου αναγράφονται διακεκριμένα όλα 
τα στοιχεία ταυτότητας (αριθμός 
πρωτοκόλλου, ημερομηνία, ΑΔΑ) της 
σχετικής απόφασης ανάληψης που 

Ενδέχεται να μην 
εντοπιστούν και 
ανακληθούν οι 
δεσμεύσεις που δεν 
λογιστικοποιήθηκαν 
με αποτέλεσμα κατά 
την επόμενη 
οικονομική χρήση  
να μην μπορούν να 
αναληφθούν εκ νέου 
οι υποχρεώσεις και να 
μην μπορούν να 
πληρωθούν οι  
δικαιούχοι.  

Η διαδικασία 
ελέγχεται  από τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης, τον 
ΓΔΟΥ και τον 
Διατάκτη. 

Προϊστάμεν
ος 

Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 
ΓΔΟΥ 

 
Διατάκτη 

Μ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 62ΡΛΟΕΖΩ-Β5Υ



Εγχειρίδιο Καταγραφής – Χαρτογράφησης Ενδογενών Δημοσιονομικών Κινδύνων κατ΄ εφαρμογή της αριθμ. απόφασης 

ΦΓ8/55081 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄4938/9.11.2020, άρθρο 1, παρ. 1 

και άρθρο 2, παρ. 3. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου 

18 |Σ ε λ ί δ α 

 

 Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεως κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους και στη λήξη του. 

 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/M 

ανακαλείται, τα στοιχεία καταχώρισής 
της στο ΟΠΣΔΠ και το ποσό της 
ανατρεπόμενης ανάληψης 
υποχρέωσης. 
 

Στάδιο 3 –Έλεγχος 
και έγκριση των 
ανακλητικών 
αποφάσεων. 

Τα σχέδια των αποφάσεων ανάληψης 
υποχρεώσεως ελέγχονται και 
υπογράφονται από τον Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον  Προϊστάμενο 
Οικονομικής Διαχείρισης και  
εγκρίνονται από τον Διατάκτη. 

Ενδέχεται κάποιο 
από τα  σχέδια 
αποφάσεων να μη 
υπογραφεί ή  να 
παραμείνει   στο 
γραφείο του 
αρμόδιου Διατάκτη.  
 

Η διαδικασία 
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος, τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης και τον 
Διατάκτη.  
 
 

Προϊστάμεν
ος  

Τμήματος 
 

Προϊστάμεν
ος 

Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 
 

Διατάκτη 

Χ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στάδιο 4 –  
Καταχώριση στο   
λογιστικό πρόγραμμα 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ και 
στο  ΟΣΠΔΠ. 

Ο Λογιστής Γ όταν λάβει τις 
υπογεγραμμένες από τον Διατάκτη 
ανακλητικές αποφάσεις 
πραγματοποιεί τις κατάλληλες 
εγγραφές στο λογιστικό πρόγραμμα 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ.  
 
 
Ακολούθως, ο Προϊστάμενος 
Τμήματος καταχωρίζει την κάθε 
απόφαση ανάκλησης  στο ΟΣΠΔΠ, 
ελέγχοντας τα υπόλοιπα του κάθε 
ΑΛΕ.  Στη συνέχεια συμπληρώνει 
στο σώμα της κάθε απόφασης 
ανάκλησης  έναν μοναδικό αριθμό 
που αντιστοιχεί σε κάθε απόφαση 
ανάκλησης της δέσμευσης πίστωσης.  
 

Ενδέχεται να μην 
ελεγχθεί το υπόλοιπο 
ΑΛΕ της κάθε 
απόφασης ανάκλησης 
και  το ποσό που 
αναγράφεται να είναι 
διαφορετικό από 
αυτό που 
απεικονίζεται στο 
λογιστικό πρόγραμμα 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ. 
  

Η διαδικασία  
ελέγχεται από τον  
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης.  
 
 

Προϊστάμεν
ος 

Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 
 

Μ 

Στάδιο 5– Ανάρτηση 
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 
διαβίβαση 
 στο Τμήμα 
Πληρωμών για την 
ενημέρωση του 
Μητρώου Δεσμεύσεων. 
 

Ο βοηθός Λογιστή αναρτά στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ τις αποφάσεις ανάκλησης 
των δεσμευμένων πιστώσεων οι οποίες  
αποκτούν ένα μοναδικό αριθμό και 
ημερομηνία ανάρτησης. 
 Στη συνέχεια το σύνολο των 
αποφάσεων διαβιβάζεται στο Τμήμα 
Πληρωμών για να πραγματοποιήσει 
τις εγγραφές ενημέρωσης του 
Μητρώου Δεσμεύσεων.  

Ενδέχεται:  
 
(α) κάποιες από τις 
ανακλητικές  
αποφάσεις να μην 
αναρτηθούν στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  
 
(β) κάποιες από τις 
ανακλητικές 
αποφάσεις να μη 
διαβιβαστούν στο 
Τμήμα Πληρωμών 
και επομένως να μην 
ενημερωθεί το 
Μητρώο 
Δεσμεύσεων, με 
αποτέλεσμα  κατά 
την επόμενη 
οικονομική χρήση οι 
σχετικές υποχρεώσεις 
να μην  μπορούν να 
αναληφθούν εκ νέου 
και  να μην μπορούν 
να πληρωθούν οι  

Η διαδικασία  
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης.  
 
 

Προϊστάμεν
ος 

Τμήματος 
 

Προϊστάμεν
ος 

Οικονομικής 
Διαχείρισης 
 

Μ 
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 Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεως κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους και στη λήξη του. 

 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/M 

δικαιούχοι. 
 

4. Αναμόρφωση πιστώσεων 

Ι. Σχετικές διατάξεις, εγκύκλιοι 

(α) ν. 4270/14  «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει . 

(β) ν. 4152/2013   «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013» (Α' 107). 

(γ) ν. 4446/2016  «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, 

Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, 

Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α' 240). 

(δ) ν. 4583/2018  «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην 

Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και 

άλλες διατάξεις» (Α΄212). 

(ε) π.δ. 54/2018  "Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του 

Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης" (Α' 103). 

(στ) ΥΑ 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-18  "Οικονομική & Διοικητική ταξινόμηση του κρατικού 

Προϋπολογισμού" (Β' 3240). 

(ζ) YA 2/90906/ΔΠΓΚ /19-12-2019" Ανακατανομή πιστώσεων του κρατικού 

Προϋπολογισμού" (ΑΔΑ: ΨΦΣΓΗ-ΦΕ1). 

 
 

Αναμόρφωση πιστώσεων 

 Μεταφορά Πίστωσης μεταξύ λογαριασμών της ίδιας μείζονος 
κατηγορίας δαπανών Προϋπολογισμού του Ε.Σ. 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας - 
Εσωτερικής Διαδικασίας  

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 

εσωτερικών δικλίδων  

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

 Χ/Α/Μ 

Στάδιο 1- Παραλαβή του 
αιτήματος για μεταφορά 
πίστωσης. 

Το αίτημα για την  μεταφορά 
πίστωσης παραλαμβάνεται 
υπογεγραμμένο από τον 
Προιστάμενο της  Υπηρεσίας 

Εκτέλεση μη 
εγκεκριμένου 
αιτήματος 
μεταφοράς 

 
Έγκριση αιτήματος 
μεταφοράς πίστωσης 
από τον Προϊστάμενο 

 
Προϊστάμενος 
Οικονομικής 

Διαχείρισης & 
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Αναμόρφωση πιστώσεων 

 Μεταφορά Πίστωσης μεταξύ λογαριασμών της ίδιας μείζονος 
κατηγορίας δαπανών Προϋπολογισμού του Ε.Σ. 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας - 
Εσωτερικής Διαδικασίας  

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 

εσωτερικών δικλίδων  

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

 Χ/Α/Μ 

"Οικονομική Διαχείριση"  με  
συνημμένη την αναρτημένη 
Απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης. 

πίστωσης.   
                     
 

Οικονομικής 
Διαχείρισης & τον 
Διατάκτη.  
 
Επισκόπηση 
εγκεκριμένου 
αιτήματος μεταφοράς 
πίστωσης από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος. 
 

Διατάκτης 
 
 
 
 
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 

Χ 
 
 
 
 
 

Χ 

 Στάδιο 2- Πρωτοκόλληση του 
αιτήματος 

 Το αίτημα πρωτοκολλάται  στο  
λογισμικό «ΠΑΠΥΡΟΣ».  

    

 Στάδιο 3- Καταχώριση της 
μεταφοράς πίστωσης. 

 Η μεταφορά της πίστωσης 
καταχωρίζεται  στο ΟΠΣΔΠ. 

    

 Στάδιο 4- Εκτύπωση της 
Απόφασης μεταφοράς πίστωσης 

Η απόφαση μεταφοράς πίστωσης 
εκτυπώνεται  εις διπλούν για το 
αρχείο του Τμήματος Β΄ και του 
Τμήματος Γ΄ αντίστοιχα.  

    

 Στάδιο 5- Καταχώριση στο 
Λογιστικό Πρόγραμμα 

Η απόφαση μεταφοράς πίστωσης 
καταχωρίζεται  στο Λογιστικό 
Πρόγραμμα 

    

Στάδιο 6- Καταχώριση στο 
Μητρώο Δεσμεύσεων 

 Καταχωρίζεται  στο Μητρώο 
Δεσμεύσεων ο αριθμός απόφασης 
– η ημερομηνία και σε παρένθεση 
ο  αριθμός πρωτοκόλλου του 
λογισμικού «ΠΑΠΥΡΟΣ»  και 
του ΑΔΑ και στους δύο ΑΛΕ που 
αφορά η μεταφορά.  

    

 Στάδιο 7- Σημείωση της 
καταχώρισης επί του αιτήματος  

 Σημειώνονται στο σώμα του 
αιτήματος τα διακριτικά: 
“Καταχωρίσθηκε”, “ΜΔ”, “ΛΠ”, 
μονογραφή του λογιστή που 
διενεργεί την καταχώριση και 
επισυνάπτεται η απόφαση που 
εκδίδεται από το ΟΠΣΔΠ. 

    

 Στάδιο 8- Έλεγχος από τον  
Προϊστάμενο Τμήματος 

Τα σχετικά έγγραφα προωθούνται 
στον Προϊστάμενο Τμήματος για 
έλεγχο,  μονογραφή και σημείωση 
στο σώμα του αιτήματος των 
διακριτικών: “ok εκτελέστηκε” και 
ημερομηνίας. 
 

Εσφαλμένη 
εκτέλεση 
εγκεκριμένου 
αιτήματος 
μεταφοράς 
πίστωσης εκ 
παραδρομής.    
                                    
Ελλιπής / 
λανθασμένη 
ενημέρωση του ΜΔ 
και του λογιστικού 
προγράμματος με 
τις διενεργούμενες 
μεταφορές. 

Έλεγχος ΟΠΣΔΠ, 
ΜΔ και λογιστικού 
προγράμματος για 
την ορθή καταχώριση 
του εκτελούμενου 
αιτήματος μεταφοράς 
πίστωσης, από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος.    
                                                          
Επιπλέον, οι δικλίδες 
σχετικά με την 
τήρηση του ΜΔ και 
την ενημέρωση των 
λογιστικών βιβλίων 
περιγράφονται στη  
"Διαδικασία τήρησης 
λογιστικών βιβλίων - 
πραγματοποίησης 
λογιστικών συμφωνιών 
- συμμόρφωσης με 
φορολογικές 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
Μ 
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Αναμόρφωση πιστώσεων 

 Μεταφορά Πίστωσης μεταξύ λογαριασμών της ίδιας μείζονος 
κατηγορίας δαπανών Προϋπολογισμού του Ε.Σ. 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας - 
Εσωτερικής Διαδικασίας  

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 

εσωτερικών δικλίδων  

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

 Χ/Α/Μ 

υποχρεώσεις". 

 
 
 

Αναμόρφωση πιστώσεων 

Μεταφορά Πίστωσης από τον Προϋπολογισμό του Ε.Σ στον 

Προϋπολογισμό άλλου φορέα  

 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/Αυτοματοποιημένες/Μικτ

ές) 

Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας  

Εντοπισθέντες εγγενείς 
κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων  

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

 

Χ

/

Α

/

Μ 

Στάδιο 1-  Παραλαβή του αιτήματος για 
μεταφορά πίστωσης. 

 Το αίτημα για την  μεταφορά 
πίστωσης παραλαμβάνεται 
υπογεγραμμένο από τον 
Προιστάμενο της Υπηρεσίας 
"Οικονομική Διαχείριση". 

Προώθηση αιτήματος 
μεταφοράς πίστωσης χωρίς 
τις προβλεπόμενες 
εγκρίσεις. 
 

Έγκριση αιτήματος 
μεταφοράς 
πίστωσης από τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης. 
 
 
Επισκόπηση 
αιτήματος και 
διαβιβαστικού 
μεταφοράς 
πίστωσης από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος. 
 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 

Χ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χ 

Στάδιο 2 -  Δημιουργία διαβιβαστικού 
για τη μεταφορά πίστωσης.  

 Δημιουργείται , από τον 
Λογιστή Α ή Β, διαβιβαστικό  
για την μεταφορά πίστωσης 
προς  άλλον  φορέα,  όπου 
αναφέρονται αναλυτικά ο 
σκοπός της μεταφοράς και οι 
ΑΛΕ τους οποίους αφορά.  

 

 

  

Στάδιο 3-  Έλεγχος του  διαβιβαστικού 
και υποβολή του  στο Διατάκτη για 
έγκριση. 

 Το διαβιβαστικό επισκοπείται 
και ελέγχεται από  τον 
Προϊστάμενο Τμήματος και 
στη συνέχεια υποβάλλεται για  
έγκριση στον Διατάκτη.  

Προώθηση διαβιβαστικού 
μεταφοράς πίστωσης χωρίς 
τις προβλεπόμενες 
εγκρίσεις. 
 

Έγκριση από τον 
Διατάκτη 
 
Επισκόπηση 
διαβιβαστικού 
μεταφοράς 
πίστωσης από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος. 
 

Διατάκτης 
 
 
 

 
Προϊστάμενος 

Τμήματος 
 

Χ 
 
 
 
 
Χ 

Στάδιο 4 - Ανάρτηση του  αρχείου του 
εγκεκριμένου διαβιβαστικού  στη 
Διαύγεια. 

 Το διαβιβαστικό μετατρέπεται 
σε αρχείο  PDF και αναρτάται 
στη Διαύγεια. 

 
 

   

Στάδιο 5-  Ενημέρωση του αρχείου του 
διαβιβαστικού με τον αριθμό ΑΔΑ και 
ενσωμάτωση του πεδίου «Ακριβές 
Αντίγραφο – Προϊστάμενος του 
Τμήματος Γ΄ Οικονομικής Διαχείρισης». 

  
Το αρχείο του διαβιβαστικού 
ενημερώνεται με τον αριθμό 
ΑΔΑ και ενσωματώνεται σε 
αυτό το πεδίο  «Ακριβές 
Αντίγραφο – Προϊστάμενος του 
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Αναμόρφωση πιστώσεων 

Μεταφορά Πίστωσης από τον Προϋπολογισμό του Ε.Σ στον 

Προϋπολογισμό άλλου φορέα  

 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/Αυτοματοποιημένες/Μικτ

ές) 

Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας  

Εντοπισθέντες εγγενείς 
κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων  

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

 

Χ

/

Α

/

Μ 

Τμήματος Γ΄ Οικονομικής 
Διαχείρισης». 

Στάδιο 6 -  Αποστολή του στον 
Προϊστάμενο Τμήματος. 

 Το αρχείο του διαβιβαστικού 
αποστέλλεται, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  
στον Προϊστάμενο Τμήματος 
για να εκδοθεί «ΑΚΡΙΒΕΣ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» ψηφιακά. 

 
Μη εξουσιοδοτημένη 
χρήση ψηφιακής 
υπογραφής. 

Χρήση 
προσωπικών, 
απόρρητων 
κωδικών 
πρόσβασης από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος. 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 

Χ 

Στάδιο 7 - Αποστολή του ΑΚΡΙΒΟΥΣ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ στο αρμόδιο τμήμα 
του ΓΛΚ. 

 Το ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
αποστέλλεται  στο αρμόδιο 
τμήμα του ΓΛΚ για εκτέλεση 
της μεταφοράς πίστωσης.  

 

 

  

Στάδιο 8 - Καταχώριση της μεταβολής 
πίστωσης στο Λογιστικό Πρόγραμμα και 
στο Μητρώο Δεσμεύσεων.  

 Με την έκδοση και τη λήψη 
από το Τμήμα Γ΄ της 
Υπουργικής Απόφασης για την 
μεταφορά πίστωσης, 
πραγματοποιείται η καταχώριση 
της μεταβολής πίστωσης στο 
Λογιστικό Πρόγραμμα και στο 
Μητρώο Δεσμεύσεων . 

Εσφαλμένη εκτέλεση 
εγκεκριμένου αιτήματος 
μεταφοράς πίστωσης εκ 
παραδρομής.    
                                    
Ελλιπής / λανθασμένη 
ενημέρωση του ΜΔ και του 
λογιστικού προγράμματος 
με τις διενεργούμενες 
μεταφορές. 

Έλεγχος ΟΠΣΔΠ, 
ΜΔ και λογιστικού 
προγράμματος για 
την ορθή 
καταχώριση του 
εκτελούμενου 
αιτήματος 
μεταφοράς 
πίστωσης, από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος.    
                                                          
Επιπλέον, οι 
δικλίδες σχετικά με 
την τήρηση του ΜΔ 
και την ενημέρωση 
των λογιστικών 
βιβλίων 
περιγράφονται στη  
"Διαδικασία 
τήρησης λογιστικών 
βιβλίων - 
πραγματοποίησης 
λογιστικών 
συμφωνιών - 
συμμόρφωσης με 
φορολογικές 
υποχρεώσεις". 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 

Μ 
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5. Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών, ενστάσεων και παραλαβής 

έργων, εργασιών και  προμηθειών 

 
Ι.  Σχετικές διατάξεις,  εγκύκλιοι 
 
(α) ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133). 
 
(β) ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143). 
 
(γ) ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
(δ)  ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες Διατάξεις» (Α΄ 112 
 
(ε) ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για τη ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134). 
 
(στ) π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98). 
 
(ζ) π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ  
Υπουργείων (Α’ 119). 
 
(η) π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 121). 
 
(θ) π.δ.80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
 
(ι) ΥΑ 85735/18.12.2019 «Κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020 σε επιμέρους λογαριασμούς εξόδων» (ΑΔΑ:ΨΨΑ3Ω-ΔΦΘ).  
 
(ια) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών Αριθμ. οικ. 2/90906/ΔΠΓΚ/19.12.2019 
«Ανακατανομή πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β' 4885/31.12.2019).     
 
(ιβ) Απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αριθμ. 
22631 οικ./17.4.2018 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής, "με εντολή Υπουργού"» (Β΄ 
1450/26.4.2018), όπως ισχύει.    
 
ΙΙ.  Εισαγωγικές πληροφορίες 
 
Στην αρχή κάθε οικονομικού έτους συγκροτούνται οι επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών, 
εξέτασης των ενστάσεων των διαγωνισμών και παραλαβής των προμηθειών, έργων και εργασιών 
και ορίζονται τα τακτικά και τα αναπληρωματικά τους μέλη (άρθρο 221 του ν. 4412/2016, Α΄ 
147).  Οι επιτροπές αυτές  συστήνονται για ένα έτος, εκτός και αν δεν έχει ολοκληρωθεί η  
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διαδικασία κάποιου διαγωνισμού οπότε η θητεία  τους παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωσή 
του. 
  
Συγκεκριμένα για τη συγκρότηση των επιτροπών: 
 
1. Ο ορισμός μελών των επιτροπών γίνεται από τον  Προϊστάμενο Οικονομικής Διαχείρισης 
σε συνεργασία με τον ΓΔΟΥ. 
 
2. Η συγκρότηση  των επιτροπών εγκρίνεται και υπογράφεται από τον ΓΔΟΥ και τον αρμόδιο 
Διατάκτη. 
 
3. Οι αποφάσεις συγκρότησης αναρτώνται  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
4. Οι αποφάσεις συγκρότησης  κοινοποιούνται  στα μέλη των επιτροπών.  

 
Αναλυτικός  Πίνακας Ενεργειών, Κινδύνων και Δικλίδων 

 
Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών, 
ενστάσεων και παραλαβής έργων, εργασιών και  
προμηθειών. 

 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

 

Στάδιο ροής 
εργασιών 

Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής 
Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία Ελέγχου/ 
Περιγραφή 

εσωτερικών δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/M 

Στάδιο 1- Ορισμός 
μελών των 
επιτροπών 
διαγωνισμών, 
ενστάσεων και 
παραλαβής έργων, 
εργασιών και  
προμηθειών.  

Ο Προϊστάμενος 
Οικονομικής Διαχείρισης 
σε συνεργασία με τον 
ΓΔΟΥ στην αρχή του 
οικονομικού έτους 
ορίζουν τα τακτικά και τα 
αναπληρωματικά μέλη 
των επιτροπών 
διαγωνισμών, ενστάσεων 
και παραλαβής έργων, 
εργασιών και 
προμηθειών. Τα μέλη 
καλούνται και 
ενημερώνονται 
τηλεφωνικά από τον 
Προϊστάμενο Τμήματος.  

Ενδέχεται κάποια 
από τα τακτικά ή τα 
αναπληρωματικά 
μέλη να αρνηθούν 
τη συμμετοχή τους 
στις  επιτροπές. 

Ο Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης προτείνει 
άλλα μέλη μέχρι να 
συμπληρωθεί ο 
αναγκαίος αριθμός της 
κάθε επιτροπής. 

Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης. 

 
ΓΔΟΥ 

Χ 

Στάδιο 2- 
Συγκρότηση  
επιτροπών.  

Μετά την ενημέρωση και 
την οριστικοποίηση των 
μελών των επιτροπών, ο 
ορισμός τους εγκρίνεται 
και υπογράφεται από τον 
ΓΔΟΥ και τον αρμόδιο 
Διατάκτη. 

Δεν προσδιορίζεται 
κίνδυνος 

Δεν υπάρχει 
ασφαλιστική δικλίδα για 
το στάδιο αυτό 

- Χ 

Στάδιο 3- 
Ανάρτηση στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Η αποφάσεις 
συγκρότησης αναρτώνται 
από τον  βοηθό λογιστή 
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Παράλειψη 
ανάρτησης. 

Η διαδικασία 
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 
Εκτέλεσης 
Προϋπολογισμού. 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

Χ 

Στάδιο 4- 
Κοινοποίηση της 
απόφασης 
συγκρότησης στα 
μέλη των 
επιτροπών.  
 

Ο Λογιστής Α  
κοινοποιεί στα μέλη των 
επιτροπών την απόφαση  
συγκρότησης.   Τα μέλη 
έχουν ενημερωθεί και με 
ηλεκτρονικά μηνύματα 
που αποστέλλονται  μέσω 
της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.  

Μη κοινοποίηση 
στα μέλη των 
επιτροπών. 

Η διαδικασία 
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης. 

Λογιστής Α 
 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης. 

 
 

Μ 
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6. Ανάδειξη αναδόχου έργου, προμηθειών, εργασιών 

 
Ι.  Σχετικές διατάξεις,  εγκύκλιοι 
 
(α) ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (Α΄ 209). 
 
(β) ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133). 
 
(γ) ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143). 
 
(δ) ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
(ε)  ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες Διατάξεις» (Α΄ 112).      
 
(στ) ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισµός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 62). 
 
(ζ) π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98). 
 
(η) π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους -Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ  
Υπουργείων (Α’ 119).   
 
(θ) π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 121). 
 
(ι) ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για τη ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134). 
 
(ια) ΥΑ 85735/18.12.2019 «Κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2020 σε επιμέρους λογαριασμούς εξόδων» (ΑΔΑ:ΨΨΑ3Ω-ΔΦΘ).  
 
(ιβ) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών Αριθμ. οικ. 2/90906/ΔΠΓΚ/19.12.2019 
«Ανακατανομή πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β' 4885/31.12.2019).       
 
(ιγ) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αριθμ. 57654/22.05.2017   «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄ 
1781/23.5.2017). 
 
Οι διαδικασίες που ακολουθούν περιγράφουν μόνο τα στάδια ανάδειξης αναδόχων έργου, 
προμηθειών και εργασιών.  Κατά τα λοιπά ισχύει η διαδικασία για τις σχετικές εγκρίσεις, τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων, τις αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ και την έκδοση 
του Τακτικού Εντάλματος Πληρωμής.  
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ΙΙ. Εισαγωγικές πληροφορίες 
 
(α) Για την ανάδειξη αναδόχου για έργα, προμήθειες και  εργασίες, ο προϋπολογισμός 
των οποίων υπολείπεται του ποσού των  500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) γίνεται: 
 
1. Αναζήτηση  προσφορών από τον κατάλογο  που τηρείται ή μετά από  ηλεκτρονική 
αναζήτηση. 
 
2.  Επιλογή της καταλληλότερης προσφοράς και απευθείας  ανάθεση.  
 
 
(β) Για την ανάδειξη αναδόχου για έργα, προμήθειες και  εργασίες,  ο προϋπολογισμός 
των οποίων υπερβαίνει το ποσό των  500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) αλλά υπολείπεται  του 
ποσού των 30.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ακολουθείται η διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης (άρθρο 118 του ν. 4412/2016).  
 
Ειδικότερα:  
 
1.  Συγκεντρώνονται προσφορές μετά από  έρευνα αγοράς. 
 
2.  Συντάσσεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση τα ευρήματα της έρευνας και 
αναρτάται στη   ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του του Νομικού Προσώπου. 
 
3. Παραλαμβάνονται οι προσφορές. 
 
4.  Ανοίγονται οι  προσφορές στην καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. 
 
5.  Οι προσφορές αξιολογούνται  με βάση τις προδιαγραφές της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος,   ανοίγονται οι οικονομικές προσφορές και επιλέγεται η οικονομικότερη.  
 
6. Συντάσσεται το πρακτικό της διαδικασίας το οποίο αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
7.  Εκδίδεται η  απόφαση ανάθεσης στο μειοδότη.  
 
8.  Η απόφαση ανάθεσης αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΔΜΗΣ αν η ανάθεση έχει 
οικονομικό αντικείμενο ποσού μεγαλύτερου των 1.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).  
 
9. Καταρτίζεται και υπογράφεται  σύμβαση αν η ανάθεση έχει οικονομικό αντικείμενο ποσού 
μεγαλύτερου των 2.500,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).  
 
10.  Η σύμβαση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
11.  Ειδοποιείται για την  υπογραφή της σύμβασης από το Νομικό Πρόσωπο.  
 
 
(γ) Για την ανάδειξη αναδόχου για  τα έργα, προμήθειες και  εργασίες ο προϋπολογισμό 
των οποίων υπερβαίνει το ποσό των  30.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) αλλά υπολείπεται του 
ποσού των 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ακολουθείται η διαδικασία του συνοπτικού 
διαγωνισμού (άρθρο 117 του ν. 4412/2016).   
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Ειδικότερα:  
 
1.  Συγκεντρώνει προσφορές από τον κατάλογο υποψηφίων αναδόχων του Τμήματος ή μετά 
από ηλεκτρονική αναζήτηση, ώστε να διερευνηθεί το κόστος της σύμβασης και τα απαιτούμενα  
χαρακτηριστικά της σύμβασης  
 
2.  Συντάσσονται και εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές  (άρθρο 54 του ν. 4412/2016).  
 
3.  Καταρτίζεται η  διακήρυξη.  
 
4.  Η διακήρυξη αναρτάται  στο ΚΗΜΔΗΣ  (άρθρο 38 παρ. 1 ν. 4412/2016, άρθρο 121 παρ 
1γ΄ ν. 4412/20916, άρθρο 6 παρ 1γ΄ ΥΑ 57654/22.5.17, Β΄ 1781). 
 
5.  Η διακήρυξη αναρτάται  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  (άρθρο 2 παρ. 4 περ. 16 του ν.  3861/2010).   
 
6.  Η διακήρυξη αναρτάται  στην ιστοσελίδα του του Νομικού Προσώπου.  
 
7. Δημοσιεύεται περίληψη της διακήρυξης σε τοπική εφημερίδα (5) πέντε τουλάχιστον ημέρες 
πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (για τις συμβάσεις προμηθειών και 
υπηρεσιών, άρθρο 18 του ν. 4469/2017). 
 
8. Παραλαμβάνονται οι προσφορές σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους, όπως περιγράφεται 
στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (άρθρο 117 παρ. 3 του ν.  4412/2016).  
 
9. Οι προσφορές αξιολογούνται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού σε μια ανοικτή 
συνεδρίαση (άρθρο 117 παρ. 4 του ν. 4412/2016).  
 
10. Κατακυρώνεται το αποτέλεσμα στον προσωρινό ανάδοχο με απόφαση της επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 100 παρ. 4 του ν.  4412/2016). 
 
11.  Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες (άρθρο 100 παρ 4 
του ν.  4412/2016).  
 
12.  Στην περίπτωση που υποβληθούν ενστάσεις κατά της απόφασης κήρυξης προσωρινού 
αναδόχου (άρθρο 100 παρ 4 του ν. 4412/2016, άρθρο 127 του ν. 4412/2016),  
πρωτοκολλούνται και εξετάζονται από την επιτροπή ενστάσεων.  
 
13.  Πρόσκληση του  προσωρινού αναδόχου για  να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης (άρθρο 103 παρ. 1 του ν.  4412/2016). 
 
14. Έλεγχος των  δικαιολογητικών  του προσωρινού αναδόχου από την επιτροπή του 
διαγωνισμού (άρθρο 103 του ν.  4412/2016).   
 
15. Κατακυρώνεται το αποτέλεσμα στον οριστικό ανάδοχο με απόφαση της επιτροπής του 
διαγωνισμού (άρθρο 72 του ν.  3852/2010, άρθρο 105 παρ. 1 του ν.  4412/2016).  
 
16. Κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες, πλην του οριστικού 
αναδόχου  (άρθρο 105 παρ.2 του ν. 4412/2016).  
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17.   Στην περίπτωση που υποβληθούν  ενστάσεις κατά της απόφασης ανάδειξης  οριστικού 
αναδόχου (άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016, άρθρο 127 του ν. 4412/16)  
πρωτοκολλούνται και εξετάζονται από την επιτροπή ενστάσεων.  
18.  Η  απόφαση κατακύρωσης του  αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο αναρτάται στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ (παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016,  ν.  3861/2010, 
άρθρο 10 ΥΑ 57654/22-5-2017, Β΄1781).   
 
19. Πρόσκληση του αναδόχου  να υπογράψει τη σύμβαση (άρθρο 105 παρ.4 του ν. 
4412/2016, άρθρο 105 παρ.4 του ν. 4412/2016).  
 
20. Υπογραφή της σύμβασης εις διπλούν και ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο 
ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 105 παρ.4 του ν. 4412/2016, ν.  3861/2010). 
 
21.  Αρχειοθέτηση της σύμβασης τηρείται στον ειδικό φάκελο συμβάσεων (άρθρο 45 του ν. 
4412/2016). 
 
 
 
 (δ) Για την ανάδειξη αναδόχου για  τα έργα, προμήθειες και  εργασίες ο προϋπολογισμός 
των οποίων υπερβαίνει το ποσό των  60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ακολουθείται  
διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού. 
 
Η διαδικασία αυτή δεν περιγράφεται διότι δεν έχει διενεργηθεί ανοικτός  διαγωνισμός  για την 
ανάθεση συμβάσεων ο προϋπολογισμός των οποίων υπερβαίνει το ποσό των  60.000 ευρώ 
(χωρίς ΦΠΑ).  
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(α) Πίνακας Ενεργειών, Κινδύνων και Δικλίδων επί της Διαδικασίας  ανάδειξης αναδόχου 
έργων, προμηθειών και εργασιών ο προϋπολογισμός των οποίων  υπολείπεται του ποσού 
των 500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)  
 
 

Ανάδειξη αναδόχου έργων, προμηθειών και εργασιών ο 
προϋπολογισμός των οποίων  υπολείπεται του ποσού 
των 500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 

 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

 

Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 

εσωτερικών δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/M 

Στάδιο 1 – Αναζήτηση 
προσφορών. 

Ο Λογιστής Α αναζητεί  από 
τον κατάλογο υποψηφίων  
ανάδοχων του Τμήματος ή 
μετά  από ηλεκτρονική 
αναζήτηση και επιλέγει  
τουλάχιστον τρεις 
προσφορές .  
 
Η επιλογή ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο Τμήματος και 
τον Προϊστάμενο 
Οικονομικής Διαχείρισης. 
 

Ενδέχεται:  
(α) Οι προσφορές 
που λαμβάνονται 
ηλεκτρονικά να 
ακυρωθούν, καθώς 
στη συνέχεια η 
επιχείρηση μπορεί να 
αρνηθεί τη 
συνεργασία με  
δημόσιο οργανισμό, 
ή να ζητήσει 
αυξημένη τιμή για να 
προχωρήσει στη 
συμφωνία. 
 
(β) Η περιγραφή του 
έργου, της εργασίας ή 
της προμήθειας από 
τον προϊστάμενο της 
υπηρεσίας που 
αιτείται την εκτέλεσή 
τους να μην είναι 
επαρκής και ως εκ 
τούτου να μην 
επιλεγούν ορθά οι 
προσφορές. 

(α) Η  διαδικασία 
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 
και σε περίπτωση 
ύπαρξης αμφιβολιών ή 
διαφωνιών αναφορικά 
με τους 
προτεινόμενους 
αναδόχους,  
διενεργούν 
συμπληρωματική 
επικοινωνία. 
 
(β) Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί 
ανεπάρκεια 
αιτιολόγησης ή 
περιγραφής του υπό 
ανάθεση έργου, 
προμήθειας  ή της 
εργασίας, οι 
Προϊστάμενοι ζητούν 
πρόσθετη 
πληροφόρηση.  
 

Λογιστής Α 
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

Μ 

Στάδιο 2 – Επιλογή της 
καταλληλότερης 
προσφοράς και 
απευθείας  ανάθεση.  

Ο Λογιστής Α προσκομίζει 
τις επιλεγείσες  προσφορές 
στον Προϊστάμενο 
Τμήματος, ο οποίος αφού 
ελέγξει τη συμφωνία τους με 
τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές  επιλέγει  την 
οικονομικότερη. 
 Η διαδικασία αυτή 
ελέγχεται από τον  
Προϊστάμενο  Οικονομικής 
Διαχείρισης, ο οποίος 
υπογράφει την προσφορά 
που προκρίνεται. 

Ενδέχεται να μην 
εκτιμηθεί ορθά από 
τον  προσφέροντα ή  
το  Τμήμα και την 
υπηρεσία  που 
αιτείται την ανάθεση 
η ποσότητα, η 
ποιότητα ή/και το 
κόστος της,  γεγονός 
που μπορεί να 
προκαλέσει 
συμπληρωματική 
δαπάνη.  

(α) Η διαδικασία  
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος, και τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης.  
 
(β) Σε περίπτωση 
τεχνικών εργασιών, το 
Τμήμα για τον έλεγχο 
των προσφορών 
αιτείται τη συνδρομή 
υπαλλήλων με 
κατάλληλη  τεχνική 
γνώση. 
 

Λογιστής Α 
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

Χ 
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(β) Πίνακας Ενεργειών, Κινδύνων και Δικλίδων επί της Διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου 
έργων, προμηθειών και εργασιών ο προϋπολογισμός των οποίων  υπερβαίνει το ποσό των 
500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), αλλά υπολείπεται του ποσού των 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)  
 
 

Ανάδειξη αναδόχου έργων, προμηθειών και 
εργασιών ο προϋπολογισμός των οποίων   
υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 
αλλά υπολείπεται του ποσού των 20.000 ευρώ 
(χωρίς ΦΠΑ). 

 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

 

Στάδιο ροής 
εργασιών 

Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία Ελέγχου/ 
Περιγραφή εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/M 

Στάδιο 1 – 
Συγκέντρωση 
προσφορών. 
 

Ο Λογιστής Α συγκεντρώνει 
προσφορές από τον 
κατάλογο υποψηφίων 
αναδόχων του Τμήματος ή 
μετά από ηλεκτρονική 
αναζήτηση, ώστε να 
διερευνηθεί το κόστος της 
σύμβασης και τα 
απαιτούμενα  
χαρακτηριστικά ώστε να 
περιγραφούν με  σαφήνεια 
στην πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.  
 
Τα αποτελέσματα της 
αναζήτησης ελέγχονται από 
τον Προϊστάμενο Τμήματος 
και τον Προϊστάμενο 
Οικονομικής Διαχείρισης. 

Ενδέχεται:  
(α) Οι προσφορές που 
λαμβάνονται 
ηλεκτρονικά να είναι 
μόνο ενδεικτικές. 
(β) Η περιγραφή του 
έργου, της εργασίας ή 
της προμήθειας από 
τον προϊστάμενο της 
υπηρεσίας που αιτείται 
την ανάθεση να μην 
είναι επαρκής και ως 
εκ τούτου να μην 
επιλεγούν ορθά οι 
προσφορές. 

(α) Η  διαδικασία 
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο Τμήματος 
και τον Προϊστάμενο 
Οικονομικής Διαχείρισης 
και σε περίπτωση 
ύπαρξης αμφιβολιών ή 
διαφωνιών αναφορικά με 
τους προτεινόμενους 
αναδόχους  διενεργούν 
συμπληρωματική 
επικοινωνία. 
 
(β) Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί ανεπάρκεια 
αιτιολόγησης ή 
περιγραφής του υπό 
ανάθεση έργου, 
προμήθειας  ή της 
εργασίας οι 
Προϊστάμενοι ζητούν 
πρόσθετη πληροφόρηση. 
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

Μ 

Στάδιο 2 – Σύνταξη  
πρόσκλησης 
εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και 
ανάρτησή της στη   
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 
στην ιστοσελίδα του 
του Νομικού 
Προσώπου. 

Ο Λογιστής Α σε συνεργασία 
με τον Προϊστάμενο 
Τμήματος συντάσσουν την 
πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές και το 
κόστος που προέκυψαν από 
την προηγούμενη αναζήτηση. 
 
 Η πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος ελέγχεται και 
υπογράφεται από τον 
Προϊστάμενο Οικονομικής 
Διαχείρισης,  αναρτάται από 
τον βοηθό λογιστή στη  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποστέλλεται  
στην Πληροφορική 
Διοίκησης για  την ανάρτησή 
της στην ιστοσελίδα του του 
Νομικού Προσώπου.  

Ενδέχεται: 
(α) το αντικείμενο της 
υπό ανάθεση 
σύμβασης να μην 
περιγράφεται με 
ακρίβεια και κατά το 
άνοιγμα των 
προσφορών να 
παρουσιαστούν 
ασάφειες ή κενά, 
ιδιαίτερα σε 
περιπτώσεις τεχνικών 
εργασιών ή έργων, 
γεγονός που 
δυσχεραίνει την 
ανάδειξη αναδόχου. 
 
(β) να μην αναρτηθεί 
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
ή/και στην ιστοσελίδα 
του του Νομικού 
Προσώπου. 
  

(α) Η διαδικασία 
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο Τμήματος 
και τον Προϊστάμενο 
Οικονομικής Διαχείρισης.  
 
(β) Σε περιπτώσεις 
τεχνικών εργασιών κατά 
τη σύνταξη της 
πρόσκλησης  εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος 
λαμβάνονται υπόψη η 
προηγούμενη έρευνα 
αγοράς και συναφείς 
προσκλήσεις που 
εντοπίζονται στη  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

Λογιστής Α 
 

Βοηθός 
Λογιστής 

 
Προϊστάμενος 

Τμήματος 
 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

Μ 

Στάδιο 3 – 
Παραλαβή των 
προσφορών. 
 
 

Οι  προσφορές κατατίθενται 
στο πρωτόκολλο του του 
Νομικού Προσώπου σε 
κλειστούς σφραγισμένους 
φακέλους, όπως περιγράφεται 
στην πρόσκληση εκδήλωσης 

Ενδέχεται να μην 
παραληφθούν οι 
φάκελοι με τις 
σφραγισμένες 
προσφορές και να 
χαθούν ή από λάθος 

Στο Τμήμα  τηρείται 
ημερολόγιο με τις 
ημερομηνίες κατάθεσης 
των προσφορών και τις 
ημερομηνίες ανοίγματος 
αυτών.  

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
 

Χ 
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Ανάδειξη αναδόχου έργων, προμηθειών και 
εργασιών ο προϋπολογισμός των οποίων   
υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 
αλλά υπολείπεται του ποσού των 20.000 ευρώ 
(χωρίς ΦΠΑ). 

 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

 

Στάδιο ροής 
εργασιών 

Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία Ελέγχου/ 
Περιγραφή εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/M 

ενδιαφέροντος. 
 
Ο βοηθός Λογιστή 
παραλαμβάνει τις προσφορές  
που έχουν κατατεθεί μέχρι 
και την καταληκτική 
ημερομηνία  
υποβολής τους, που 
αναγράφεται στην  
πρόσκληση. 
 
 Οι σφραγισμένες προσφορές 
φυλάσσονται σε ασφαλισμένο 
χώρο στο γραφείο 
προμηθειών, μέχρι και την 
ημερομηνία ανοίγματός τους, 
που αναγράφεται στην  
πρόσκληση. 
  

να διανεμηθούν σε 
άλλο τμήμα του του 
Νομικού Προσώπου 
 
 

 
Η διαδικασία ελέγχεται 
από τον Προϊστάμενο 
Τμήματος 

Στάδιο 4 – Άνοιγμα 
προσφορών.  

Ο Λογιστής Α, ο 
Προϊστάμενος Τμήματος και 
ο Προϊστάμενος 
Οικονομικής Διαχείρισης, 
μαζί με τους υποψήφιους 
αναδόχους που συμμετέχουν 
στη διαδικασία, 
παρουσιάζονται τη 
συγκεκριμένη ημέρα και ώρα 
στο γραφείο που δηλώνει η 
πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.  
 
Ο Προϊστάμενος 
Οικονομικής Διαχείρισης 
μονογράφει τους 
σφραγισμένους φακέλους, 
ανοίγει και διαβάζει, 
μπροστά στους υποψήφιους 
αναδόχους, το περιεχόμενο 
των τεχνικών προσφορών που 
κατατέθηκαν. 
 

Το άνοιγμα των 
προσφορών 
πραγματοποιείται από 
το Τμήμα (τον 
Λογιστή Α, τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης), με 
αποτέλεσμα να μη 
διασφαλίζεται ο 
έλεγχος των 
διαδικασιών, μέσω της 
εναλλαγής των ρόλων. 

Η διαδικασία πρέπει να 
διενεργείται από επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισμών 
απευθείας ανάθεσης. 
Σημειώνεται ότι η 
διαγωνιστική αυτή  
διαδικασία είναι συχνή 
καθώς οι περισσότερες 
αναθέσεις  του του 
Νομικού Προσώπου, 
εμπίπτουν σε αυτή την 
κατηγορία.   
 

- Χ 

Στάδιο 5 – 
Αξιολόγηση 
προσφορών,  
άνοιγμα 
οικονομικών 
προσφορών και 
επιλογή της 
οικονομικότερης. 

Οι τεχνικές προσφορές των 
υποψήφιων αναδόχων 
αξιολογούνται με βάση τις 
προδιαγραφές που είχαν 
διατυπωθεί στην πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
 
Οι προσφορές που πληρούν 
τις προδιαγραφές της 
πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος περνούν στο 
επόμενο στάδιο του 
ανοίγματος των οικονομικών 
τους προσφορών.  
 
Ο Προϊστάμενος 

Το άνοιγμα των 
προσφορών 
πραγματοποιείται από 
το Τμήμα (τον 
Λογιστή Α, τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης) με 
αποτέλεσμα να μη 
διασφαλίζεται ο 
έλεγχος των 
διαδικασιών μέσω της 
εναλλαγής των ρόλων.  

Η διαδικασία πρέπει να 
διενεργείται από επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισμών 
απευθείας ανάθεσης. 
Σημειώνεται ότι η 
διαγωνιστική αυτή  
διαδικασία είναι συχνή 
καθώς οι περισσότερες 
αναθέσεις  του του 
Νομικού Προσώπου, 
εμπίπτουν σε αυτή την 
κατηγορία.   
 

- Χ 
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Ανάδειξη αναδόχου έργων, προμηθειών και 
εργασιών ο προϋπολογισμός των οποίων   
υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 
αλλά υπολείπεται του ποσού των 20.000 ευρώ 
(χωρίς ΦΠΑ). 

 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

 

Στάδιο ροής 
εργασιών 

Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία Ελέγχου/ 
Περιγραφή εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/M 

Οικονομικής Διαχείρισης 
ανοίγει τις οικονομικές 
προσφορές και τις διαβάζει 
μπροστά στους υποψήφιους 
αναδόχους.  
 
Επιλέγεται η οικονομικότερη 
προσφορά. 
 

Στάδιο 6 – Σύνταξη 
πρακτικού και 
ανάρτησή του  στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

Ο Λογιστής Α σε συνεργασία 
με τον Προϊστάμενο 
Τμήματος συντάσσουν το  
πρακτικό της διαγωνιστικής 
διαδικασίας το οποίο αφού 
ελεγχθεί και εγκριθεί από τον 
Προϊστάμενο Οικονομικής 
Διαχείρισης αναρτάται στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ από τον βοηθό 
λογιστή.  

Ενδέχεται: 
 
(α) να παραλειφθεί η 
υπογραφή του 
Προϊσταμένου 
Οικονομικής 
Διαχείρισης. 
 
(β) να μην αναρτηθεί 
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

Η διαδικασία ελέγχεται 
από τον Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής Διαχείρισης.  
  

Βοηθός 
Λογιστής 

 
Προϊστάμενος 

Τμήματος 
 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

Μ 

Στάδιο 7 – 
Απόφαση ανάθεσης.  

Ο Λογιστής Α συντάσσει το 
σχέδιο της απόφασης 
ανάθεσης στον ανάδοχο  με 
βάση την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και το πρακτικό της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 
 Το σχέδιο απόφασης 
ελέγχεται και υπογράφεται 
από τον Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο Οικονομικής 
Διαχείρισης.  
 
Στη συνέχεια ο φάκελος με 
όλη τη διαγωνιστική 
διαδικασία, μαζί με το 
σχέδιο της απόφασης, 
διαβιβάζονται στον αρμόδιο 
Διατάκτη, ο οποίος,  μετά 
από έλεγχο, εγκρίνει και 
υπογράφει την απόφαση 
ανάθεσης στο μειοδότη του 
διαγωνισμού. 
 

Ενδέχεται: 
(α) η απόφαση 
ανάθεσης να πρέπει να 
συμπληρωθεί με 
πρόσθετα στοιχεία, 
οπότε η απόφαση 
επανασυντάσσεται από 
το λογιστήριο. 
 
(β) να παραλειφθεί 
από το λογιστήριο 
ανυπόγραφη η 
απόφαση και 
επομένως να πρέπει να 
διαβιβαστεί εκ νέου 
στον αρμόδιο 
Διατάκτη.  

Η διαδικασία ελέγχεται 
από τον Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής Διαχείρισης.  
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 
 

Μ 

Στάδιο 8 – 
Ανάρτηση στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο 
ΚΗΔΜΗΣ. 

Ο βοηθός Λογιστή μετά την 
υπογραφή της απόφασης από 
τον αρμόδιο Διατάκτη, την  
πρωτοκολλά και την αναρτά 
στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Σε 
περίπτωση που  έχει 
οικονομικό αντικείμενο 
ποσού μεγαλύτερου των 
1.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), 
την αναρτά και στο 
ΚΗΜΔΗΣ. 

Ενδέχεται να 
παραλειφθεί η 
ανάρτηση στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή/και 
στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
 

Η διαδικασία  ελέγχεται 
από τον Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής Διαχείρισης 
και εγκρίνεται από τον 
Διατάκτη.  
 

Βοηθός 
Λογιστή 

 
Προϊστάμενος 

Τμήματος 
 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 
Διατάκτης 

Μ 
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Ανάδειξη αναδόχου έργων, προμηθειών και 
εργασιών ο προϋπολογισμός των οποίων   
υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 
αλλά υπολείπεται του ποσού των 20.000 ευρώ 
(χωρίς ΦΠΑ). 

 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

 

Στάδιο ροής 
εργασιών 

Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία Ελέγχου/ 
Περιγραφή εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/M 

Στάδιο 9 – 
Κατάρτιση και 
υπογραφή σύμβασης 
εφόσον  η ανάθεση 
έχει οικονομικό 
αντικείμενο ποσού 
μεγαλύτερου των 
2.500,00 ευρώ 
(χωρίς ΦΠΑ). 

Ο Λογιστής Α σε συνεργασία 
με τον Προϊστάμενο 
Τμήματος, ανάλογα με το 
οικονομικό αντικείμενο της 
απόφασης ανάθεσης, 
δημιουργούν: (α) είτε  σχέδιο 
απόφασης  της απευθείας 
ανάθεσης, εάν το οικονομικό 
αντικείμενο είναι κάτω από 
2.500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), 
(β) είτε  σχέδιο της σύμβασης 
εάν το οικονομικό 
αντικείμενο είναι μεγαλύτερο 
του ποσού αυτού. Η  
σύμβαση διαβιβάζεται εις 
διπλούν στον  ανάδοχο και 
επιστρέφεται στο Τμήμα  
υπογεγραμμένη.  
  Το στάδιο αυτό ελέγχεται 
από τον Προϊστάμενο 
Οικονομικής Διαχείρισης. 
Ο αρμόδιος Διατάκτης 
υπογράφει τη σύμβαση εις 
διπλούν. 
 

Ενδέχεται: 
(α) να παραλειφθεί η 
δημιουργία του 
εγγράφου της 
απευθείας ανάθεσης. 
 
(β) να παραλειφθούν 
υπογραφές είτε από 
την πλευρά του  
αναδόχου  είτε από 
την πλευρά του 
Διατάκτη.  

Η διαδικασία  ελέγχεται 
από τον Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής Διαχείρισης.  
Η σύμβαση υπογράφεται 
από τον Διατάκτη. 
 

Λογιστής Α 
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 
Διατάκτης 

Μ 

Στάδιο 10 – 
Ανάρτηση στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και  στο 
ΚΗΜΔΗΣ. 

Ο βοηθός Λογιστή αναρτά 
τη σύμβαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
και το ΚΗΜΔΗΣ.  
 

Ενδέχεται να 
παραλειφθεί η 
ανάρτηση στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή/και 
στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Η διαδικασία  ελέγχεται 
από τον Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής Διαχείρισης.   

Βοηθός 
Λογιστή 

 
Προϊστάμενος 

Τμήματος 
 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 

Μ 

Στάδιο 11 – 
Ειδοποίηση του 
αναδόχου  σχετικά 
με την υπογραφή 
της σύμβασης από 
το Νομικό 
Πρόσωπο.  
 

Ο ανάδοχος  λαμβάνει 
αυτόματα, με την ανάρτηση 
της σύμβασης στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ηλεκτρονικό 
μήνυμα ενημέρωσης.  
Επιπλέον ο Λογιστής Α 
στέλνει ηλεκτρονικό μήνυμα, 
και ενημερώνει τον ανάδοχο 
να προσέλθει στην υπηρεσία 
για να παραλάβει το  
αντίγραφο της σύμβασης.  

Ενδέχεται ο ανάδοχος 
να μην ανταποκριθεί 
στο μήνυμα του 
Τμήματος και να μην 
προσέλθει στην 
υπηρεσία για να 
παραλάβει τη 
σύμβασή του. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα να 
αυξάνεται ο όγκος 
ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων και 
τηλεφωνικών κλήσεων 
του Τμήματος προς 
τους αναδόχους, 
μέχρι να παραλάβουν 
τις συμβάσεις τους. 
 
 

(α) Η διαδικασία 
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο Τμήματος 
και τον Προϊστάμενο 
Οικονομικής Διαχείρισης.  
 
(β) Σε περιπτώσεις κατά 
τις οποίες ο ανάδοχος δεν 
προσέρχεται στην 
υπηρεσία για να πάρει τη 
σύμβαση ο Λογιστής Α 
τον καλεί τηλεφωνικά και 
διατηρεί τη σύμβαση 
αρχειοθετημένη μέχρι 
την προσέλευσή του.   

Λογιστής Α 
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 

Μ 
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(γ) Πίνακας Ενεργειών, Κινδύνων και Δικλίδων επί της Διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου 
έργων, προμηθειών και εργασιών ο προϋπολογισμός των οποίων  υπερβαίνει το ποσό των 
20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), αλλά υπολείπεται του ποσού  των 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 
 
 

Ανάδειξη αναδόχου έργων, προμηθειών και εργασιών 
ο προϋπολογισμός των οποίων  υπερβαίνει το ποσό 
των 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), αλλά υπολείπεται 
του ποσού  των 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 
 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

 

Στάδιο ροής 
εργασιών 

Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/
M 

Στάδιο 1 – 
Συγκέντρωση  
προσφορών. 
 
 

 Ο Λογιστής Α συγκεντρώνει 
προσφορές από τον κατάλογο 
υποψηφίων αναδόχων του 
Τμήματος ή μετά από 
ηλεκτρονική αναζήτηση, ώστε 
να διερευνηθεί το κόστος της 
σύμβασης και τα απαιτούμενα  
χαρακτηριστικά για να 
περιγραφούν με  σαφήνεια στη 
διακήρυξη.  
 
Τα αποτελέσματα της 
αναζήτησης, ελέγχονται από 
τον Προϊστάμενο Τμήματος 
και τον Προϊστάμενο 
Οικονομικής Διαχείρισης. 

Ενδέχεται:  
(α) Οι προσφορές που 
λαμβάνονται 
ηλεκτρονικά, να είναι 
μόνο ενδεικτικές.  
 
(β) Η περιγραφή του 
έργου, της εργασίας ή 
της προμήθειας από 
τον προϊστάμενο της 
υπηρεσίας που αιτείται 
την ανάθεση να μην 
είναι επαρκής και ως εκ 
τούτου να μην 
επιλεγούν ορθά οι 
προσφορές. 

(α) Η  διαδικασία 
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 
και σε περίπτωση 
ύπαρξης αμφιβολιών 
ή διαφωνιών 
αναφορικά με τους 
προτεινόμενους 
αναδόχους,  
διενεργούν 
συμπληρωματική 
επικοινωνία. 
 
(β) Σε περίπτωση 
που διαπιστωθεί 
ανεπάρκεια 
αιτιολόγησης ή 
περιγραφής του υπό 
ανάθεση έργου, 
προμήθειας  ή της 
εργασίας, οι 
Προϊστάμενοι 
ζητούν πρόσθετη 
πληροφόρηση. 
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

Μ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στάδιο 2 – Σύνταξη 
και έγκριση των 
τεχνικών 
προδιαγραφών.  

Ο Λογιστής Α σε συνεργασία 
με τον Προϊστάμενο 
Τμήματος συντάσσουν τις 
τεχνικές  προδιαγραφές της 
σχετικής διακήρυξης. Οι 
τεχνικές προδιαγραφές, ακόμα 
κι αυτές που αφορούν σε 
τεχνικό έργο ή εργασίες,  
εγκρίνονται και υπογράφονται 
από τον Προϊστάμενο 
Οικονομικής Διαχείρισης, 
καθώς δεν υπάρχει τεχνική 
υπηρεσία στο Νομικό 
Πρόσωπο. 
 

Ενδέχεται οι τεχνικές 
προδιαγραφές να μην 
έχουν διατυπωθεί με 
ακρίβεια, ιδιαίτερα σε 
περιπτώσεις τεχνικών 
έργων ή εργασιών με 
αποτέλεσμα κατά το 
άνοιγμα των 
προσφορών να 
παρουσιαστούν 
ασάφειες ή κενά. 
 
 

(α) Η διαδικασία 
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης.  
 
(β) Σε περιπτώσεις 
τεχνικών εργασιών 
κατά τη σύνταξη της 
πρόσκλησης  
εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος 
λαμβάνονται υπόψη 
η προηγούμενη 
έρευνα αγοράς και 
συναφείς 
προσκλήσεις που 
εντοπίζονται στη  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

Μ 
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Ανάδειξη αναδόχου έργων, προμηθειών και εργασιών 
ο προϋπολογισμός των οποίων  υπερβαίνει το ποσό 
των 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), αλλά υπολείπεται 
του ποσού  των 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 
 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

 

Στάδιο ροής 
εργασιών 

Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/
M 

(γ) Ενσωματώνονται 
σχετικές λίστες 
ελέγχου (check lists). 
 

Στάδιο 3 – 
Κατάρτιση της 
διακήρυξης. 

Ο Λογιστής Α  με τον 
Προϊστάμενο Τμήματος 
καταρτίζουν το σχέδιο της 
διακήρυξης, το οποίο 
περιλαμβάνει  τους γενικούς 
και ειδικούς όρους της, το 
νομικό πλαίσιο του 
διαγωνισμού, τους κανόνες 
απόδειξης κριτηρίων 
συμμετοχής και επιλογής, τον 
τρόπο υποβολής των 
προσφορών, τη διαδικασία 
αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των προσφορών, 
τη διαδικασία ανάδειξης 
αναδόχου, τη διαδικασία 
ενστάσεων και προσφυγών, 
τυχόν εγγυήσεων, τον 
τόπο και χρόνο παράδοσης 
της προμήθειας, του έργου ή 
της εργασίας και τον τρόπο 
πληρωμής του αναδόχου.  
 
Η  διακήρυξη υπογράφεται 
από τον Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο Οικονομικής 
Διαχείρισης και εγκρίνεται από  
τον Διατάκτη. 
 

Ενδέχεται να 
παραλειφθούν στοιχεία 
της διακήρυξης που θα 
διασφάλιζαν το 
συμφέρον του του 
Νομικού Προσώπου, 
ιδιαίτερα σε 
περιπτώσεις τεχνικών 
έργων και εργασιών. 
 

Η διαδικασία 
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος, τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης και τον 
Διατάκτη. 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 
Διατάκτης 

Χ 

Στάδιο 4 – 
Ανάρτηση της 
διακήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ.  

Ο βοηθός Λογιστής, 
τουλάχιστον 12 ημέρες πριν 
την ημερομηνία παραλαβής 
των προσφορών αναρτά στο 
ΚΗΜΔΗΣ την 
υπογεγραμμένη και 
πρωτοκολλημένη διακήρυξη. 
Η τήρηση της προθεσμίας 
αυτής  ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο Τμήματος. 

Ενδέχεται να  
καθυστερήσει η 
ανάρτηση της 
διακήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ, με 
αποτέλεσμα η 
ημερομηνία παραλαβής 
των προσφορών να μην 
απέχει τουλάχιστον 12 
ημέρες από την 
ημερομηνία ανάρτησής 
της.  
 

Η διαδικασία  
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος. 
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
 

Μ 

Στάδιο 5 –
Ανάρτηση της 
διακήρυξης  στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

Ο βοηθός λογιστή  αναρτά 
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 
πρωτοκολλημένη διακήρυξη.  

Παράλειψη ανάρτησης. 
 
 

Η διαδικασία  
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης.  
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

Μ 
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Ανάδειξη αναδόχου έργων, προμηθειών και εργασιών 
ο προϋπολογισμός των οποίων  υπερβαίνει το ποσό 
των 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), αλλά υπολείπεται 
του ποσού  των 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 
 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

 

Στάδιο ροής 
εργασιών 

Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/
M 

Στάδιο 6 –  
Ανάρτηση της 
διακήρυξης στην 
ιστοσελίδα του του 
Νομικού 
Προσώπου. 
 

Ο βοηθός λογιστή  μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος με 
κοινοποίηση στον 
Προϊστάμενο Τμήματος και 
στον Προϊστάμενο 
Οικονομικής Διαχείρισης, 
αιτείται στην υπηρεσία 
Πληροφορικής Διοίκησης την 
ανάρτηση της διακήρυξης στην 
ιστοσελίδα του του Νομικού 
Προσώπου. 

Ενδέχεται να  
παραλειφθεί η 
αποστολή του σχετικού 
αιτήματος από το 
βοηθό Λογιστή στην  
Υπηρεσία της 
Πληροφορικής 
(Διοίκηση) ή η 
τελευταία, να 
παραλείψει τη σχετική 
ανάρτηση. 
 

Η διαδικασία  
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης.  
  

Βοηθός 
Λογιστή 

 
Προϊστάμενος 

Τμήματος 
 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

Μ 

Στάδιο 7 – 
Δημοσίευση  
περίληψης της 
διακήρυξης σε 
τοπική εφημερίδα. 

Ο Λογιστής Α επικοινωνεί 
ηλεκτρονικά με το λογιστήριο 
τοπικής εφημερίδας και 
εξασφαλίζει την γραπτή 
ηλεκτρονική δέσμευσή τους να 
δημοσιεύσουν την περίληψη 
της διακήρυξης τουλάχιστον 
πέντε ημέρες πριν την 
ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. Την ημέρα της 
δημοσίευσης, η εφημερίδα 
στέλνει στην υπηρεσία, 
ηλεκτρονικό μήνυμα με 
επισυναπτόμενη τη 
δημοσίευση της περίληψης της 
διακήρυξης. 

Ενδέχεται: 
 
(α) να μην αποσταλεί 
το ηλεκτρονικό μήνυμα 
του Λογιστή Α στην 
εφημερίδα και 
επομένως να μην 
υπάρξει δημοσίευση 
της διακήρυξης.  
 
(β) να μην δημοσιεύσει 
η εφημερίδα την 
περίληψη της 
διακήρυξης, την 
ημερομηνία που 
συμφωνήθηκε.  
 

Η διαδικασία  
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης.  
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

Μ 

Στάδιο 8 –  
Παραλαβή 
προσφορών. 

Οι  προσφορές κατατίθενται 
στο πρωτόκολλο του του 
Νομικού Προσώπου σε 
κλειστούς σφραγισμένους 
φακέλους, όπως περιγράφεται 
στη διακήρυξη. 
 
Ο βοηθός Λογιστή 
παραλαμβάνει τις προσφορές  
που έχουν κατατεθεί μέχρι και 
την καταληκτική ημερομηνία 
κατάθεσής τους, που 
αναγράφεται στη διακήρυξη. 
 
 Οι σφραγισμένες προσφορές 
φυλάσσονται σε ασφαλισμένο 
χώρο στο γραφείο 
προμηθειών, μέχρι και την 
ημερομηνία ανοίγματός τους, 
που αναγράφεται στη 
διακήρυξη. 
 

Ενδέχεται να μην 
παραληφθούν οι 
φάκελοι με τις 
σφραγισμένες 
προσφορές και να 
χαθούν, ή από λάθος να 
διανεμηθούν σε άλλο 
τμήμα του του 
Νομικού Προσώπου. 
 
 

Στο τμήμα τηρείται 
ημερολόγιο με τις 
ημερομηνίες 
κατάθεσης των 
προσφορών και τις 
ημερομηνίες 
ανοίγματος αυτών.  
 
Η διαδικασία αυτή 
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος. 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 

Χ 

Στάδιο 9 –  
Αξιολόγηση 
προσφορών από την 
Επιτροπή 
διενέργειας του 
Διαγωνισμού.  

Ο Λογιστής Α επικοινωνεί 
τηλεφωνικά με κάθε μέλος της 
Επιτροπής για να εξασφαλίσει 
τη συμμετοχή τους στη 
συνεδρίαση για το άνοιγμα των 
προσφορών. Η συνεδρίαση 

Ενδέχεται κάποιο από 
τα μέλη της Επιτροπής 
να μην εμφανιστεί κατά 
την ορισμένη μέρα και 
ώρα. 
 

(α) Ο Λογιστής Α 
υπενθυμίζει το 
άνοιγμα των 
προσφορών και με 
ηλεκτρονικό μήνυμα 
στα μέλη της 

Λογιστής Α 
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
Προϊστάμενος 

Μ 
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Ανάδειξη αναδόχου έργων, προμηθειών και εργασιών 
ο προϋπολογισμός των οποίων  υπερβαίνει το ποσό 
των 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), αλλά υπολείπεται 
του ποσού  των 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 
 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

 

Στάδιο ροής 
εργασιών 

Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/
M 

είναι ανοικτή και 
πραγματοποιείται σε χώρο και 
χρόνο οριζόμενο στη 
διακήρυξη.  

 
  

Επιτροπής την 
προηγούμενη ημέρα 
του διαγωνισμού και 
ζητά εγγράφως 
αποδοχή της 
πρόσκλησης. Σε 
περίπτωση 
αδυναμίας 
προσέλευσης μέλους, 
καλεί το 
αναπληρωματικό του 
μέλος.  
 
(β) Η διαδικασία  
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης.  

Οικονομικής 
Διαχείρισης 

Στάδιο 10 –
Κατακύρωση του 
αποτελέσματος στον 
προσωρινό ανάδοχο 
με απόφαση της 
Επιτροπής 
διενέργειας του 
Διαγωνισμού.  

Η Επιτροπή  διενέργειας του 
Διαγωνισμού αφού 
αξιολογήσει τις προσφορές 
κατακυρώνει το αποτέλεσμα 
του διαγωνισμού  στον 
προσωρινό ανάδοχο. 

Ενδέχεται:  
 
(α) η Επιτροπή να μη 
λάβει απόφαση και να 
αναβάλει τη διενέργεια 
του Διαγωνισμού. 
 
(β) να κηρύξει το 
διαγωνισμό άγονο. 

Στη διαδικασία αυτή 
δεν εμπλέκεται το 
Τμήμα.  
Όμως,  ανάλογα με 
το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας:  
(α) θα ενημερώσει 
όλους τους 
εμπλεκόμενους για 
την αλλαγή της 
ημερομηνίας του 
διαγωνισμού,  
(β) θα επαναλάβει τη 
διαδικασία, σε 
περίπτωση άγονου 
διαγωνισμού,  
(γ) θα παραλάβει την 
απόφαση  
κατακύρωσης του 
αποτελέσματος του 
διαγωνισμού,  για 
περαιτέρω ενέργειες. 
 

- Χ 

Στάδιο 11 – 
Κοινοποίηση της 
απόφασης 
κατακύρωσης σε 
όλους τους 
προσφέροντες.  

Ο Λογιστής Α κοινοποιεί με 
ηλεκτρονικό μήνυμα την 
απόφαση κατακύρωσης σε 
όλους τους προσφέροντες.  

Ενδέχεται το 
ηλεκτρονικό μήνυμα να 
μην φτάσει στον 
παραλήπτη ή ο 
τελευταίος να μην 
ελέγξει το μήνυμα. 

Η διαδικασία αυτή 
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης.  

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

Μ 

Στάδιο 12 – 
Υποβολή 
ενστάσεων. 

Σε περίπτωση υποβολής 
ενστάσεων κατά της απόφασης 
κήρυξης προσωρινού 
αναδόχου, ο Λογιστής Α τις 
πρωτοκολλά, και ενημερώνει 
με  γραπτό μήνυμα την 
Επιτροπή Ενστάσεων.  

Ενδέχεται κάποιο από 
τα μέλη της Επιτροπής 
Ενστάσεων να έχει 
δεσμευτεί ότι θα 
παρευρεθεί για την 
εξέταση των ενστάσεων 
και τελικά να μην 

Στη διαδικασία αυτή 
δεν εμπλέκεται το 
Τμήμα.  
 
Ο Λογιστής Α, σε 
περίπτωση απουσίας 
μέλους της 

 
 
 
 
 
 
 

Μ 
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Ανάδειξη αναδόχου έργων, προμηθειών και εργασιών 
ο προϋπολογισμός των οποίων  υπερβαίνει το ποσό 
των 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), αλλά υπολείπεται 
του ποσού  των 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 
 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

 

Στάδιο ροής 
εργασιών 

Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/
M 

 
 Η απόφαση της Επιτροπής 
Ενστάσεων αναφορικά με την 
ένσταση παραδίδεται στο 
λογιστήριο  και 
πρωτοκολλάται. 

εμφανιστεί κατά την 
ορισμένη μέρα και 
ώρα. 
 

Επιτροπής, 
ενημερώνει τον 
αναπληρωτή του. 
 
 Όταν η διαδικασία 
ολοκληρωθεί, ο 
Λογιστής Α  
παραλαμβάνει και 
πρωτοκολλά την 
απόφασης της 
Επιτροπής 
Ενστάσεων. Η 
ενέργεια αυτή 
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος. 
 

 
 
 
 
 

Λογιστής Α 
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
 

Στάδιο 13 – 
Πρόσκληση του  
προσωρινού 
αναδόχου για  να 
προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά 
κατακύρωσης.  

 Η Επιτροπή  του 
Διαγωνισμού με ηλεκτρονικό 
μήνυμα προσκαλεί τον 
προσωρινό ανάδοχο να 
προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης 
σε προθεσμία 10-20 ημερών. 
 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας 
ο Λογιστής Α λαμβάνει τα 
δικαιολογητικά, μέσω 
υπηρεσίας πρωτοκόλλου, και 
τα παραδίδει στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού, για να τα ελέγξει. 

Ενδέχεται:  
(α) ο προσωρινός 
ανάδοχος να μη λάβει 
το ηλεκτρονικό μήνυμα 
της Επιτροπής, 
 
(β) ο προσωρινός 
ανάδοχος να λάβει το 
μήνυμα της Επιτροπής, 
αλλά να μην 
ανταποκριθεί στην 
πρόσκληση ή να μην 
φέρει τα απαραίτητα  
δικαιολογητικά. 

 Στη διαδικασία 
αυτή δεν εμπλέκεται 
το Τμήμα.  
 
 

- Μ 

Στάδιο 14 – 
Έλεγχος των  
δικαιολογητικών  
από την Επιτροπή 
του Διαγωνισμού.    
 

Η Επιτροπή  του Διαγωνισμού 
ελέγχει τα δικαιολογητικά του 
προσωρινού αναδόχου  

Δεν καταγράφεται 
γνωστός κίνδυνος. 

 Στη διαδικασία 
αυτή δεν εμπλέκεται 
το Τμήμα.  

- Χ 

Στάδιο 15 –  
Κατακύρωση του 
αποτελέσματος του 
διαγωνισμού στον 
οριστικό ανάδοχο. 
 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού με  
απόφασή της κατακυρώνει το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού  
και αναδεικνύει τον  οριστικό 
ανάδοχο. 

Δεν καταγράφεται 
γνωστός κίνδυνος. 

 Στη διαδικασία 
αυτή δεν εμπλέκεται 
το τμήμα. 

- Χ 

Στάδιο 16 –  
Κοινοποίηση της 
απόφασης 
κατακύρωσης.   

Ο Λογιστής Α κοινοποιεί 
αμέσως την απόφαση 
κατακύρωσης, μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, 
σε κάθε προσφέροντα, εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο, 
με κάθε πρόσφορο τρόπο, 
δηλαδή με ηλεκτρονικό 
μήνυμα ή με τηλεομοιοτυπία.   
 

Ενδέχεται ο Λογιστής 
Α να παραλείψει την 
αποστολή της 
απόφασης 
κατακύρωσης με το 
αντίγραφο των 
πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου 
και αξιολόγησης, στους 
προσφέροντες.  

Η διαδικασία 
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης.  
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

Μ 
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Ανάδειξη αναδόχου έργων, προμηθειών και εργασιών 
ο προϋπολογισμός των οποίων  υπερβαίνει το ποσό 
των 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), αλλά υπολείπεται 
του ποσού  των 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 
 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

 

Στάδιο ροής 
εργασιών 

Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/
M 

Στάδιο 17 – 
Υποβολή ενστάσεων 
κατά  της απόφασης 
ανάδειξης  οριστικού 
αναδόχου.  

Σε περίπτωση υποβολής 
ενστάσεων κατά της απόφασης 
ανάδειξης οριστικού 
αναδόχου, ο Λογιστής Α τις 
πρωτοκολλά και ενημερώνει 
την  Επιτροπή Ενστάσεων.  
 
 Η απόφαση της Επιτροπής 
Ενστάσεων αναφορικά με τις 
ενστάσεις παραδίδεται στο 
λογιστήριο και 
πρωτοκολλάται. 

Ενδέχεται κάποιο από 
τα μέλη της Επιτροπής 
Ενστάσεων να έχει 
δεσμευτεί ότι θα 
παρευρεθεί για την 
εξέταση των ενστάσεων 
και τελικά να μην 
εμφανιστεί, κατά την 
ορισμένη μέρα και 
ώρα. 
 

Στη διαδικασία αυτή 
δεν εμπλέκεται το 
Τμήμα.  
 
Ο Λογιστής Α σε 
περίπτωση απουσίας 
μέλος της Επιτροπής 
ενημερώνει τον 
αναπληρωτή του. 
 
 Όταν η διαδικασία 
ολοκληρωθεί, ο 
Λογιστής Α  
παραλαμβάνει και 
πρωτοκολλά την 
απόφασης της 
Επιτροπής 
Ενστάσεων. Η 
ενέργεια αυτή 
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος. 
 

Λογιστής Α 
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 

Μ 

Στάδιο 18 – 
Κατάρτιση 
απόφασης ανάθεσης 
και ανάρτησή της 
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 
στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Ο Λογιστής Α συντάσσει το 
σχέδιο της απόφασης 
κατακύρωσης του 
αποτελέσματος στον ανάδοχο. 
 
 Το σχέδιο απόφασης 
ελέγχεται και υπογράφεται από 
τον Προϊστάμενο Τμήματος 
και τον Προϊστάμενο 
Οικονομικής Διαχείρισης.  
 
Ο  φάκελος με όλη τη 
διαγωνιστική διαδικασία, μαζί 
με το σχέδιο της απόφασης, 
διαβιβάζονται στον αρμόδιο 
Διατάκτη, ο οποίος  εγκρίνει 
και υπογράφει την απόφαση 
κατακύρωσης του  
αποτελέσματος στον οριστικό 
ανάδοχο. 
 
Ο βοηθός Λογιστή  
μετά την υπογραφή της 
απόφασης από τον Διατάκτη, 
πρωτοκολλά την απόφαση και 
την αναρτά στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Ενδέχεται: 
 
(α) το σχέδιο της 
απόφασης 
κατακύρωσης του  
αποτελέσματος στον 
οριστικό ανάδοχο να 
πρέπει να συμπληρωθεί 
με πρόσθετα στοιχεία. 
Στην περίπτωση αυτή 
το σχέδιο διαβιβάζεται 
στο λογιστήριο όπου 
συμπληρώνεται με τα 
απαραίτητα στοιχεία 
για να εγκριθεί τελικά 
από τον αρμόδιο 
Διατάκτη. 
 
(β) να παραληφθεί από 
το λογιστήριο 
ανυπόγραφη η 
απόφαση και επομένως 
να πρέπει να 
διαβιβαστεί εκ νέου 
στον Διατάκτη.  
 
(γ) να παραλειφθεί η 
ανάρτηση στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή/και στο 
ΚΗΜΔΗΣ. 
 

Η διαδικασία 
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης. Ο 
Διατάκτης, εγκρίνει 
και υπογράφει την 
απόφαση ανάθεσης. 
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 
Διατάκτης 

Μ 

Στάδιο 19 – 
Πρόσκληση του 
αναδόχου για 

Ο Λογιστής Α με ηλεκτρονική 
πρόσκληση ενημερώνει τον 
ανάδοχο ότι εντός είκοσι 

Ενδέχεται ο ανάδοχος 
να λάβει την 
πρόσκληση αλλά να 

Η διαδικασία 
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 

Μ 
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Ανάδειξη αναδόχου έργων, προμηθειών και εργασιών 
ο προϋπολογισμός των οποίων  υπερβαίνει το ποσό 
των 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), αλλά υπολείπεται 
του ποσού  των 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 
 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

 

Στάδιο ροής 
εργασιών 

Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/
M 

υπογραφή της 
σύμβασης. 

ημερών πρέπει να προσκομίσει 
υπογεγραμμένη τη σύμβαση 
(εις διπλούν). 
 

μην ανταποκριθεί 
άμεσα, οπότε 
απαιτείται να 
προσκληθεί εκ νέου.   

Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης.  
 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

Στάδιο 20 – 
Υπογραφή της 
σύμβασης και 
ανάρτησή της  στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο 
ΚΗΜΔΗΣ.   

 Ο Λογιστής διαβιβάζει την 
υπογεγραμμένη από τον 
ανάδοχο σύμβαση στον 
αρμόδιο Διατάκτη, ο οποίος, 
μετά από έλεγχο, την 
υπογράφει εις διπλούν. 
 
Ο βοηθός λογιστή αναρτά τη 
σύμβαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 
στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 

Ενδέχεται να 
παραλειφθεί η 
ανάρτηση στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή/και στο 
ΚΗΜΔΗΣ.  

Η διαδικασία  
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης.   

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

Μ 

Στάδιο 21 – 
Αρχειοθέτηση της 
σύμβασης. 
 

Ο βοηθός Λογιστή 
αρχειοθετεί τη σύμβαση στον 
ειδικό ετήσιο φάκελο 
συμβάσεων. 

Ενδέχεται να 
παραλειφθεί η 
αρχειοθέτηση της 
σύμβασης στο φάκελο 
των συμβάσεων. 

Η διαδικασία 
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης.  
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

Χ 
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(δ) Πίνακας Ενεργειών, Κινδύνων και Δικλίδων επί της Διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου 
έργων, προμηθειών και εργασιών ο προϋπολογισμός των οποίων  υπερβαίνει το ποσό των 
60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)  
 
 

Ανάδειξη αναδόχου έργων, προμηθειών και εργασιών ο 
προϋπολογισμός των οποίων   υπερβαίνει  το ποσό των 
60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ 

Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 
 

Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερική
ς δικλίδας 

Χ/A/M 

Για τα έργα αυτά, 
ακολουθείται διαδικασία 
ανοικτού διαγωνισμού.  
Η διαδικασία αυτή δεν 
περιγράφεται καθώς δεν 
έχει διενεργηθεί 
ανοικτός διαγωνισμός 
για την ανάθεση 
συμβάσεων ο 
προϋπολογισμός των 
οποίων υπερβαίνει το 
ποσό των 60.000,00 
ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 
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7. Μεταβολές στο μηχανογραφικό σύστημα χωρίς ή με 

δημοσιονομικό ενδιαφέρον 

 
I. Σχετικές διατάξεις, εγκύκλιοι 
 
(α) ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (Α΄ 209). 
 
(β) ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133). 
 
(γ) ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143). 
 
(δ) ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
(ε) ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες Διατάξεις» (Α΄ 112).      
 
(στ) ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012-2015» (A΄ 226). 
 
(ζ) ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής 
οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α΄ 
65). 
 
(η) ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις 
περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄138).     
 
(θ) ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου. Ρυθμίσεις 
για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων 
Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 180). 
 
(ι) ν.1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών» 
(Α΄ 35). 
 
(ια) ν. 2812/2000 «Κύρωση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων»  (Α΄ 67).  
 
(ιβ) ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176). 
 
(ιγ) π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98). 
 
(ιδ)  π.δ. 80 /2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 119). 
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(ιε) π.δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ  
Υπουργείων (Α’ 119).   
 
(ιστ) π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 121). 
 
(ιζ) ΥΑ 85735/18.12.2019 «Κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2020 σε επιμέρους λογαριασμούς εξόδων» (ΑΔΑ:ΨΨΑ3Ω-ΔΦΘ).  
 
(ιη) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών Αριθμ. οικ. 2/90906/ΔΠΓΚ/19.12.2019 
«Ανακατανομή πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β' 4885/31.12.2019).     
 
II. Εισαγωγικές πληροφορίες     
 
Στο σύστημα μισθοδοσίας, το μισθολογικό γραφείο συμπληρώνει τα ακόλουθα στοιχεία 
που προκαλούν δημοσιονομικές μεταβολές: 
 
(α) Αυτοδίκαιες απολύσεις και παραιτήσεις δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων. 
 
(β) Χορηγήσεις χρονοεπιδομάτων - μισθολογικών προσαυξήσεων-προαγωγών δικαστικών 
λειτουργών. 
 
(γ) Επανακατατάξεις υπαλλήλων. 
 
(δ) Εκπαιδευτικές άδειες-Άδειες χωρίς αποδοχές. 
 
(ε) Χορήγηση γονικής άδειας χωρίς αποδοχές. 
 
(στ) Ανακοίνωση θέσης σε διαθεσιμότητα. 
 
(ζ) Επαναφορά στην Υπηρεσία. 
 
(η) Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού δικαστικών λειτουργών. 
 
(θ) Εξοφλήσεις και λήξεις δανείων. 
 
(ι) Μεταθέσεις και αποσπάσεις υπαλλήλων. 
 
(ια) Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού υπαλλήλων. 
 
(ιβ) Βεβαιώσεις άσκησης καθηκόντων Γενικών Συντονιστών. 
 
(ιγ) Χορηγήσεις κλιμακίων. 
 
(ιδ) Επιδόματα θέσης ευθύνης. 
 
(ιε) Αλλαγή οικογενειακής κατάστασης. 
 
(ιστ) Επιδόματα οικογενειακής κατάστασης (γέννηση- εισαγωγή ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ). 
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(ιζ) Αύξηση ετήσιας εισφοράς της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του του Νομικού 
Προσώπου. 
 
(ιη) Μηνιαία αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) των 
μισθολογικών κλιμακίων των υπαλλήλων. 
 
Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις  που έχουν δημοσιονομικό ενδιαφέρον 
ακολουθούνται τα κατωτέρω στάδια: 
 
1. Εκδίδονται  στην αρχή κάθε έτους αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης που αφορούν το 
σύνολο των κωδικών ΑΛΕ που σχετίζονται με μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης των 
Δικαστικών Λειτουργών και των Δικαστικών Υπαλλήλων του του Νομικού Προσώπου.  
 
2. Οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης καταχωρίζονται στο λογιστικό πρόγραμμα 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ και στο ΟΠΣΔΠ και αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
3. Ενημερώνεται  το Μισθολογικό Γραφείο.  
 
4.  Αναζητούνται από το Μισθολογικό Γραφείο οι αποφάσεις που επιφέρουν τη μεταβολή και 
τα στοιχεία βάσει των οποίων προσδιορίζεται η οικονομική επιβάρυνση.  
 
5. Οι  αποφάσεις και τα πληροφοριακά στοιχεία  διαβιβάζονται στο ΓΛΚ, για να 
πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες μεταβολές στο μηχανογραφικό σύστημα του Ανθρωπίνου 
Δυναμικού και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες προσαυξήσεις (ή μειώσεις) στη 
μισθοδοσία του.  
 
6.  Ελέγχεται δειγματοληπτικά η πραγματοποίηση των μεταβολών και η επάρκεια της 
αναληφθείσας πίστωσης.  

 
 Για την ένταξη δικαστικών λειτουργών ή υπαλλήλων στο μηχανογραφικό σύστημα 
μισθοδοσίας, το Μισθολογικό Γραφείο συμπληρώνει αναλυτικά στο Δελτίο Ατομικής, 
Υπηρεσιακής και Μισθολογικής Κατάστασης, τις παρακάτω πληροφορίες που δεν έχουν 
δημοσιονομικό ενδιαφέρον αλλά αποτελούν απαραίτητα στοιχεία των Δελτίων. 
 
(α) Κατατάξεις σε βαθμούς και Κατηγορίες. 
 
(β) Μετατάξεις από κλάδο σε κλάδο. 
 
(γ) Αλλαγές Διευθύνσεων. 
 
(δ) Αναλήψεις παράλληλης άσκησης καθηκόντων. 
 
(ε) Αλλαγές Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας. 
 
(στ) Αλλαγή τραπεζικών λογαριασμών (ΙBAN). 
 
(ζ) Διόρθωση ημερομηνίας γέννησης στο μηχανογραφικό σύστημα. 
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(α) Πίνακας Ενεργειών, Κινδύνων και Δικλίδων επί της Διαδικασίας  μεταβολών στο 
μηχανογραφικό σύστημα με δημοσιονομικό ενδιαφέρον   
 
 

Μεταβολές στο μηχανογραφικό σύστημα με δημοσιονομικό 
ενδιαφέρον . 

 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

 

Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 
εγγενείς 
κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/M 

Στάδιο 1 –  Συνολική 
έκδοση απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης 
για υπηρεσιακές 
μεταβολές. 
 

Στην αρχή του έτους, το 
Μισθολογικό Γραφείο και 
συγκεκριμένα ο Λογιστής Ε, 
προετοιμάζει τις αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης που 
αφορούν στο σύνολο των κωδικών 
ΑΛΕ που σχετίζονται με 
μεταβολές της υπηρεσιακής 
κατάστασης των Δικαστικών 
Λειτουργών και των Δικαστικών 
Υπαλλήλων του του Νομικού 
Προσώπου. Οι αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης, εγκρίνονται 
από τον Διατάκτη. 
 

Ανεπαρκής 
πληροφόρηση 
από το Τμήμα 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού για τις 
υπηρεσιακές 
μεταβολές. 

Διασταύρωση 
στατιστικών 
στοιχείων 
προηγούμενων 
οικονομικών 
χρήσεων από το 
Λογιστή Ε. 
 
Το στάδιο αυτό 
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης.  
 
Η απόφαση 
ανάληψης 
υποχρέωσης 
υπογράφεται από 
το Διατάκτη. 
 

Λογιστής Ε 
 

Προϊστάμενο 
Τμήματος 

 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 

Μ 

Στάδιο 2– Καταχώριση 
της εγκεκριμένης 
ανάληψης υποχρέωσης 
στο λογιστικό 
πρόγραμμα 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ και στο 
ΟΠΣΔΠ και ανάρτησή 
της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ . 

Ο Λογιστής Ε, καταχωρίζει στο 
λογιστικό πρόγραμμα 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ την εγκεκριμένη 
ανάληψη υποχρέωσης. 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
ενημερώνει το ΟΠΣΔΠ. 
Ο Λογιστής Ε, αφού ελέγξει την 
ύπαρξη του μοναδικού αριθμού 
στο σώμα της απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης πραγματοποιεί την 
σχετική ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  
 
Η αναρτημένη απόφαση ανάληψη 
υποχρέωσης διαβιβάζεται στο 
τμήμα πληρωμών για την 
ενημέρωση του λογιστικού 
προγράμματος ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ και 
του Μητρώου Δέσμευσης 
Πιστώσεων. 
 

Παράλειψη 
ανάρτησης της  
απόφασης 
ανάληψης 
υποχρέωσης στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ή 
ανάρτηση μετά 
την έναρξη 
υλοποίησης της 
δαπάνης. 

(α) Η ανάρτηση της 
απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης γίνεται 
ηλεκτρονικά και ο 
χρήστης διαθέτει  
μοναδικό κωδικό 
καταχώρισης, αλλά 
και διαφορετικό 
επίπεδο 
δικαιοδοσίας στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ .  
 
(β) Με την 
ολοκλήρωση της 
διαδικασίας ο 
Λογιστής Ε 
συμπληρώνει το 
πεδίο  ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
στη λίστα ελέγχου 
(check list) του 
φακέλου της 
δαπάνης. 
 
Η διαδικασία αυτή 
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης. 
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
 

Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

Μ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Στάδιο 3 – Ενημέρωση   Ο Λογιστής Ε λαμβάνει από το Ενδέχεται να μην Η πρωτοκόλληση Προϊστάμενος Μ 
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Μεταβολές στο μηχανογραφικό σύστημα με δημοσιονομικό 
ενδιαφέρον . 

 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

 

Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 
εγγενείς 
κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/M 

σχετικά με τις  
υπηρεσιακές ή 
μισθολογικές μεταβολές.  

Τμήμα Α΄ Προσωπικού τις  
υπηρεσιακές ή μισθολογικές 
μεταβολές οι οποίες  
πρωτοκολλούνται  στο βιβλίο 
εισερχομένων εγγράφων της 
υπηρεσίας.  
 
Οι μεταβολές με δημοσιονομικές 
συνέπειες είναι:  
 
(α) Αυτοδίκαιη  απόλυση και 
παραίτηση δικαστικών λειτουργών 
και υπαλλήλων. 
(β) χορήγηση χρονοεπιδομάτων- 
μισθολογικών προσαυξήσεων-
προαγωγών δικαστικών λειτουργών. 
(γ) Επανακατάταξη υπαλλήλων. 
(δ) Εκπαιδευτικές άδειες-Άδειες με 
αποδοχές. 
(ε) Χορήγηση γονικής άδειας με 
αποδοχές. 
(στ) Ανακοίνωση θέσης σε 
διαθεσιμότητα. 
(ζ) Επαναφορά στην Υπηρεσία. 
(η) Αναγνώριση συνάφειας 
μεταπτυχιακού δικαστικών 
λειτουργών. 
(θ) Εξοφλήσεις και λήξεις δανείων. 
(ι) Μεταθέσεις και αποσπάσεις 
υπαλλήλων. 
(ια) Αναγνώριση συνάφειας 
μεταπτυχιακού υπαλλήλων. 
(ιβ) Βεβαιώσεις άσκησης 
καθηκόντων Γενικών Συντονιστών. 
(ιγ) Χορηγήσεις κλιμακίων. 
(ιδ) Επιδόματα θέσης ευθύνης. 
(ιε) Αλλαγή οικογενειακής 
κατάστασης. 
(ιστ) Επιδόματα οικογενειακής 
κατάστασης (γέννηση- εισαγωγή 
ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ). 
(ιζ) Αύξηση ετήσιας εισφοράς της 
Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών 
του του Νομικού Προσώπου. 
(ιη) Μηνιαία αποστολή στη ΓΓΠΣ 
των μισθολογικών κλιμακίων των 
υπαλλήλων. 
 

ληφθεί, ή να 
καθυστερήσει να 
ληφθεί μια 
πληροφορία  για 
την  μεταβολή 
των στοιχείων με 
συνέπεια να 
μετατεθεί η  την 
πληρωμή στον 
δικαιούχο του 
ποσού που 
προκύπτει 
εξαιτίας της  
μεταβολής αυτής.  

εισερχομένων 
εγγράφων γίνεται 
στο βιβλίο 
εισερχομένων 
εγγράφων του 
Τμήματος το οποίο 
ελέγχεται σε 
εβδομαδιαία βάση 
από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος. 

Τμήματος 
 
 

Στάδιο 4 –  Αναζήτηση 
των αποφάσεων  που 
επιφέρουν  μεταβολή. 
 

 Ο Λογιστής Ε αναζητά μέσω 
πρωτοκόλλου του Τμήματος, 
πρωτοκόλλου του του Νομικού 
Προσώπου και της Διεύθυνσης 
Ανθρωπίνου Δυναμικού, τις 
αποφάσεις που εγκρίνουν τις 
υπηρεσιακές μεταβολές του 
προηγούμενου σταδίου.   
 
 

Ενδέχεται η 
απόφαση για μια 
υπηρεσιακή 
μεταβολή να μην 
έχει εκδοθεί ή να 
μην έχει 
κοινοποιηθεί 
κατά το χρόνο 
αναζήτησής της, 
με αποτέλεσμα  
να  καθυστερήσει 

Η διαδικασία  
ελέγχεται από τον 
Λογιστή Ε, τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης.  

Λογιστής Ε 
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

Χ 
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Μεταβολές στο μηχανογραφικό σύστημα με δημοσιονομικό 
ενδιαφέρον . 

 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

 

Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 
εγγενείς 
κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/M 

η  ενημέρωση 
προς το ΓΛΚ και 
κατ’ επέκταση η 
πληρωμή στο 
δικαιούχο του 
ποσού που 
απορρέει από την 
υπηρεσιακή του 
μεταβολή. 
 

Στάδιο 5 –  Αποστολή 
των αποφάσεων και των 
πληροφοριακών 
στοιχείων στο ΓΛΚ. 
 

Ο Λογιστής Ε διαβιβάζει τις 
αποφάσεις και υποστηρικτικά  
στοιχεία των μεταβολών στο ΓΛΚ, 
για να πραγματοποιηθούν οι 
απαραίτητες αλλαγές στο 
μηχανογραφικό σύστημα του 
Ανθρωπίνου Δυναμικού, και να 
πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες 
προσαυξήσεις (ή μειώσεις) στη 
μισθοδοσία του. 
 

Ελλιπής 
αποστολή 
στοιχείων. 

Το στάδιο αυτό 
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης. 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

Μ 

Στάδιο 6 – 
Δειγματοληπτικός 
έλεγχος των μεταβολών 
που πραγματοποιεί το 
ΓΛΚ.  Έλεγχος 
επάρκειας πίστωσης 
κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους. 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Λογιστής Ε ελέγχει 
δειγματοληπτικά την 
πραγματοποίηση των μεταβολών 
από το ΓΛΚ. 
 
Σε κάθε περίπτωση ελέγχεται κατά 
τη διάρκεια όλου του οικονομικού 
έτους, η επάρκεια της 
αναληφθείσας πίστωσης στους 
σχετικούς λογαριασμούς ΑΛΕ.  
 
 
 

Ενδέχεται η 
μεταβολή της 
υπηρεσιακής 
κατάστασης ενός 
δικαιούχου ή 
περισσοτέρων να 
μην 
πραγματοποιηθεί 
από το ΓΛΚ. 
 
 

Σε περιπτώσεις 
παραλείψεων ή 
εντοπισμού λάθους, 
το μισθολογικό 
γραφείο επανέρχεται 
με επίσημη 
ενημέρωση προς το 
ΓΛΚ και το 
δικαιούχο. 
 
Η διαδικασία 
ελέγχεται  από τον 
Λογιστή Ε, 
Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης.  
 
 

Λογιστής Ε 
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

Μ 
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(β) Πίνακας Ενεργειών, Κινδύνων και Δικλίδων επί της Διαδικασίας μεταβολών στο 
μηχανογραφικό σύστημα χωρίς δημοσιονομικό ενδιαφέρον  
 

Μεταβολές στο μηχανογραφικό σύστημα χωρίς 
δημοσιονομικό ενδιαφέρον. 

 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

 

Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 
εγγενείς 
κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/M 

Στάδιο 1 - Συμπλήρωση 
Δελτίου Ατομικής 
Υπηρεσιακής και 
Μισθολογικής  
Κατάστασης των 
δικαστικών λειτουργών 
και  υπαλλήλων. 

Ο Λογιστής Ε συμπληρώνει  στο 
Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής και 
Μισθολογικής Κατάστασης των 
δικαστικών λειτουργών  και 
υπαλλήλων τα εξής στοιχεία: 
 
(α) Κατατάξεις σε βαθμούς και 
κατηγορίες. 
(β)  Μετατάξεις από κλάδο σε 
κλάδο. 
(γ)  Αλλαγές Διευθύνσεων. 
(δ) Ανάληψη παράλληλης άσκησης 
καθηκόντων. 
(ε) Αλλαγή Δελτίου Αστυνομικής 
ταυτότητας. 
(στ) Αλλαγή τραπεζικών 
λογαριασμών (ΙBAN). 
(ζ) Διόρθωση ημερομηνίας 
γέννησης στο μηχανογραφικό 
σύστημα. 

Ενδέχεται να μην 
ληφθεί ή να 
καθυστερήσει να 
ληφθεί μια 
πληροφορία  για 
την  αλλαγή των 
στοιχείων  του 
εργαζόμενου.  
Η συνέπεια δεν  
είναι άμεσου 
δημοσιονομικού 
ενδιαφέροντος, 
έμμεσα όμως και 
σε βάθος χρόνου  
ενδέχεται να έχει 
δημοσιονομική 
συνέπεια όπως 
π.χ. στην 
περίπτωση της 
διόρθωσης στην 
ημερομηνία 
γέννησης του 
εργαζόμενου, η 
οποία είναι 
απαραίτητη για 
τη συμπλήρωση 
συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων.  
 

Δειγματοληπτικός 
έλεγχος των 
στοιχείων  από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος, ανά 
δίμηνο.  

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 

Μ 
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8. Έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής (γενική 

διαδικασία) 

 
 Ι.   Σχετικές διατάξεις, εγκύκλιοι 
      
(α) ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).  
 
(β) ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.   
 
(γ) ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
(δ) π.δ. 63/2005  «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98). 
 
(ε) π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145) 
 
(στ) π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών   
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).    
  
(ζ) ΥΑ 85735/18.12.2019 «Κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020 σε επιμέρους λογαριασμούς εξόδων» (ΑΔΑ:ΨΨΑ3Ω-ΔΦΘ) και το  76388/19.12.2019 
έγγραφο κατανομής πιστώσεων έτους 2020 (ΑΔΑ: ΩΦΩΘΚΩ3-ΙΨ7). 
  
(η) Απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αριθμ. 22631 
οικ./17.4.2018 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής, "με εντολή Υπουργού"» (Β΄ 
1450/26.4.2018), όπως ισχύει.  
 
ΙΙ. Εισαγωγικές πληροφορίες 
 
1. Παραλαβή γραπτού πρωτογενούς αιτήματος από υπηρεσίες του του Νομικού 
Προσώπου. 
 
2. Προκαταρτική αξιολόγηση ως προς την αναγκαιότητα εκπλήρωσής του για την εύρυθμη 
λειτουργία του Νομικού Προσώπου. 
 
3. Αξιολόγηση τεκμηριωμένου αιτήματος από τον αρμόδιο  Διατάκτη. 
 
4. Έλεγχος επάρκειας πίστωσης.  Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτής, μεταφορά από ίδια ή 
άλλη μείζονα κατηγορία λογαριασμού. 
 
5. Έκδοση βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης και έγκρισή της από τον ΓΔΟΥ.  
 
6. Έκδοση  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης από τον αρμόδιο Διατάκτη. 
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7. Καταχώριση της εγκεκριμένης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης στο λογιστικό 
πρόγραμμα ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ και δέσμευση πίστωσης, μέσω του ΟΠΣΔΠ, λαμβάνοντας εξ 
αυτού μοναδικό αριθμό καταχώρισης. 
8. Ανάρτηση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
  
9.  Έκδοση  βεβαίωσης για την πιστοποίηση της διενέργειας της δαπάνης. 
 
10. Προσκόμιση από τον δικαιούχο των νόμιμων παραστατικών για την πληρωμή του και η 
καταχώρισή τους στο λογιστικό πρόγραμμα ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ . 
 
11.    Συμπλήρωση του φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έλεγχος της 
πληρότητας των δικαιολογητικών. 
 
12. Εκκαθάριση δαπάνης, και ηλεκτρονική υποβολή της στον Προϊστάμενο Οικονομικής 
Διαχείρισης. 
 
13. Έλεγχος του χρηματικού εντάλματος από τον Προϊστάμενο Οικονομικής Διαχείρισης. 
  
14. Έλεγχος χρηματικού εντάλματος από τον ΓΔΟΥ και υπογραφή του τίτλου πληρωμής. 
 
15. Σύνταξη συνοδευτικής κατάστασης και προώθησης του χρηματικού εντάλματος για 
πληρωμή στο Τμήμα Πληρωμών. 
 
16. Αρχειοθέτηση των εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων. 
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Αναλυτικός  Πίνακας Ενεργειών, Κινδύνων και Δικλίδων  

 
Έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής 
(Γενική διαδικασία). 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

 
Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας -  

Εσωτερικής Διαδικασίας 
Εντοπισθέντες 

εγγενείς κίνδυνοι 
Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/M 

Στάδιο 1 – Παραλαβή 
γραπτού πρωτογενούς 
αιτήματος από υπηρεσίες 
του του Νομικού 
Προσώπου. 

Τα αιτήματα για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της 
κεντρικής  και των 
περιφερειακών υπηρεσιών 
λαμβάνονται ηλεκτρονικά από 
τρεις  υπαλλήλους (Λογιστή,  
Προϊστάμενο Υπηρεσίας και 
Προϊστάμενο Διεύθυνσης).  
Ο Λογιστής    συγκεντρώνει και 
πρωτοκολλά τα αιτήματα.  

Απώλεια πρωτογενών 
αιτημάτων πριν το 
στάδιο της 
πρωτοκόλλησης. 
  
Υποβολή πρωτογενών  
αιτημάτων που δεν 
είναι επαρκώς 
αιτιολογημένα ή δεν 
περιγράφουν με 
επάρκεια το 
αντικείμενο.  
 

(α) Τα αιτήματα 
λαμβάνονται μέσω 
γραπτών 
ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων στην 
ηλεκτρονική 
διεύθυνση του 
Λογιστή, του 
Προϊσταμένου 
Τμήματος  με 
κοινοποίησή τους 
στον Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης.  
 
(β) Τα αιτήματα 
εκτυπώνονται, 
λαμβάνουν αριθμό 
πρωτοκόλλου και 
τοποθετούνται σε 
ειδικό αρχείο με 
βάση την 
ημερομηνία λήψης 
και πρωτοκόλλησής 
τους, με σκοπό να 
αξιολογηθούν και 
στη συνέχεια να 
ικανοποιηθούν. 
 
 (γ) Η λήψη 
ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων 
ελέγχεται σε 
εβδομαδιαία βάση 
από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος με σκοπό 
την εξασφάλιση της 
λήψης όλων των 
αιτημάτων. 
 

Προϊστάμενο
ς Τμήματος 

Μ 

Στάδιο 2 – 
Προκαταρτική 
αξιολόγηση των 
αιτημάτων ως προς την 
αναγκαιότητα 
εκπλήρωσής τους για την 
εύρυθμη λειτουργία του 
του Νομικού Προσώπου. 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος, 
(α) διενεργεί  προκαταρτική 
αξιολόγηση και  εισηγείται για 
την έγκριση ή απόρριψη του 
αιτήματος, (β) δημιουργεί 
"αιτιολογημένο αίτημα", το 
πρωτοκολλά, το υπογράφει και 
το προωθεί,  μαζί με το 
πρωτογενές πρωτοκολλημένο 
αίτημα, για ενημέρωση στον  
Προϊστάμενο Οικονομικής 
Διαχείρισης, ο οποίος εγκρίνει 
ή απορρίπτει το αίτημα 
(υπογράφοντας στο σώμα του 
αιτήματος). 
 Τα πρωτοκολλημένα και 

Απώλεια 
υπογεγραμμένων 
έντυπων αιτημάτων 
κατά τη μεταφορά 
τους στα διαφορετικά 
γραφεία των 
προϊσταμένων και του  
Διατάκτη. 

Τα αιτήματα  
αρχειοθετούνται και 
σφραγίζονται με 
ειδική σφραγίδα, 
έγκρισης ή 
απόρριψής τους 
αντίστοιχα, με 
σκοπό να 
διασφαλιστεί ο 
έλεγχός τους από 
τον Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης. 
 

Προϊστάμενο
ς Τμήματος 

 
Προϊστάμενο

ς 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

Χ 

ΑΔΑ: 62ΡΛΟΕΖΩ-Β5Υ



Εγχειρίδιο Καταγραφής – Χαρτογράφησης Ενδογενών Δημοσιονομικών Κινδύνων κατ΄ εφαρμογή της αριθμ. απόφασης 

ΦΓ8/55081 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄4938/9.11.2020, άρθρο 1, παρ. 1 

και άρθρο 2, παρ. 3. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου 

52 |Σ ε λ ί δ α 

 

Έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής 
(Γενική διαδικασία). 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

 
Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας -  

Εσωτερικής Διαδικασίας 
Εντοπισθέντες 

εγγενείς κίνδυνοι 
Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/M 

υπογεγραμμένα αιτήματα 
διαβιβάζονται στον Διατάκτη, 
για την έγκρισή τους. 
 

Στάδιο 3 – Αξιολόγηση 
τεκμηριωμένου 
αιτήματος από τον 
Διατάκτη. 

Στην περίπτωση  που ο 
Διατάκτης  απορρίπτει το 
αίτημα, αυτό  
 αρχειοθετείται ως απορριφθέν 
και ο αιτών ενημερώνεται μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος, από 
το Λογιστή, με κοινοποίηση 
στους δύο προϊσταμένους. 
 
Στην περίπτωση  που ο 
Διατάκτης  εγκρίνει το αίτημα, 
αυτό επιστρέφει στο 
Λογιστήριο.   
Ο Λογιστής δημιουργεί ειδικό 
φάκελο που περιλαμβάνει το 
αρχικό αίτημα και την έγκριση 
από τους Προϊσταμένους και 
τον  Διατάκτη.   
 
Με τη δημιουργία του φακέλου, 
τοποθετείται λίστα ελέγχου 
(check list) με τις ενέργειες που 
πρέπει να ολοκληρωθούν από 
τη δημιουργία του αιτήματος 
μέχρι την αρχειοθέτηση του 
εντάλματος πληρωμής, μετά 
την εξόφλησή του. 

Διάσταση μεταξύ 
πρωτογενούς 
αιτήματος και 
τεκμηριωμένου 
αιτήματος. 
 

(α) Αναγράφεται και 
υπογράφεται από 
τον  Διατάκτη, ο 
λόγος απόρριψης 
του αιτήματος,  
αρχειοθετείται από 
τον Λογιστή σε 
ειδικό αρχείο για τα 
απορριφθέντα 
αιτήματα, το οποίο 
ελέγχεται σε 
μηνιαία βάση από 
τον Προϊστάμενο 
Τμήματος. 
 
(β)  Το αίτημα 
υπογράφεται από τον  
Διατάκτη και 
επιστρέφει στο 
Λογιστήριο, όπου 
δημιουργείται 
ειδικός φάκελος, ο 
οποίος σε όλα τα 
επόμενα στάδια  
μέχρι την εξόφληση 
του εντάλματος και 
την τελική του 
αρχειοθέτηση, 
ελέγχεται ως προς 
την πληρότητά του, 
με τη βοήθεια 
ειδικής λίστας 
ελέγχου (check list),  
που συμπληρώνεται 
σε κάθε στάδιο από 
το Λογιστή και 
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος.  
 

Προϊστάμενο
ς Τμήματος 

 
Διατάκτης 

Χ 
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Έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής 
(Γενική διαδικασία). 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

 
Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας -  

Εσωτερικής Διαδικασίας 
Εντοπισθέντες 

εγγενείς κίνδυνοι 
Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/M 

 
Στάδιο 4 – Έλεγχος 
επάρκειας πίστωσης. 

 
Ο Λογιστής Γ-εκκαθαριστής 
ελέγχει το εξωλογιστικό 
μητρώο δεσμεύσεων  για την 
ύπαρξη υπολοίπου πιστώσεων 
και δημιουργεί, μέσω του 
λογιστικού προγράμματος 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, σχέδιο 
βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης, 
που το διαβιβάζει στον ΓΔΟΥ.   
 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
ελέγχει, μέσω του ΟΠΣΔΠ, 
την επάρκεια των πιστώσεων.  
 

Ο Λογιστής Γ-
εκκαθαριστής 
εμπλέκεται στον 
έλεγχο επάρκειας 
πιστώσεων, ενώ πρέπει 
να ελέγχει το 
χρηματικό ένταλμα 
αφού αυτό έχει 
ολοκληρωθεί, ως προς 
την κανονικότητα, 
αποδοτικότητα, 
οικονομικότητα της 
δαπάνης. 
 

 
(α) Έλεγχος 
υπολοίπου 
πιστώσεων από τον 
Λογιστή Γ-
εκκαθαριστή και τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος. 
 
 (β) Αντιπαραβολή 
δύο 
αυτοματοποιημένων 
συστημάτων 
(ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ-
ΟΠΣΔΠ) και ενός 
τρίτου 
εξωλογιστικού για 
τον έλεγχο της 
επάρκειας αλλά και 
του ύψους των 
πιστώσεων.  
 
(γ) Έκδοση 
βεβαίωσης πίστωσης 
από το λογιστικό 
πρόγραμμα 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ. 
 

Εκκαθαριστή
ς 
 

Προϊστάμενο
ς Τμήματος 

Μ 

Στάδιο 5 – Έκδοση 
βεβαίωσης ύπαρξης 
πίστωσης. 

Η βεβαίωση πίστωσης 
εγκρίνεται με αναγραφή του 
υπολοίπου των πιστώσεων, στο 
σώμα του εγγράφου από τον 
Προϊστάμενο Τμήματος, τον 
Προϊστάμενο Οικονομικής 
Διαχείρισης, και τον ΓΔΟΥ.  
 
 
Σε περίπτωση ανεπάρκειας 
υπολοίπου:  
(α) Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
προτείνει τη μεταφορά 
υπολοίπου από άλλον ΑΛΕ της 
ίδιας μείζονος κατηγορίας, 
συντάσσοντας ειδικό έντυπο 
μεταφοράς υπολοίπων, με 
αιτιολόγηση της μεταφοράς, το 
οποίο υπογράφεται από τον 
Προϊστάμενο Τμήματος, τον 
Προϊστάμενο Οικονομικής 
Διαχείρισης, τον ΓΔΟΥ και τον  
Διατάκτη. Το αίτημα  της 
μεταφοράς διαβιβάζεται στο  
Τμήμα Πληρωμών, που μετά 
από έλεγχο, πραγματοποιεί τη 
μεταφορά της πίστωσης και 
ενημερώνει το Μητρώο 
Δεσμεύσεων.   
 
(β) Σε περίπτωση αδυναμίας 

Εσφαλμένη μεταφορά 
υπολοίπου, ιδιαίτερα 
σε περιπτώσεις που η 
περιγραφή του 
πρωτογενούς 
αιτήματος δεν είναι 
λεπτομερής, και  
επομένως η εκτίμηση 
του κόστους της 
ενέργειας στηρίζεται 
σε ελλιπή δεδομένα. 

(α) Τη βεβαίωση 
πίστωσης  ελέγχουν 
και υπογράφουν ο 
Προϊστάμενος 
Τμήματος, ο 
Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης και ο 
ΓΔΟΥ. 
 
(β) Τα αιτήματα 
μεταφοράς πίστωσης  
ελέγχουν και 
υπογράφουν ο 
Προϊστάμενος 
Τμήματος, ο 
Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης, ο 
ΓΔΟΥ και ο 
Διατάκτης. 
 
(γ) Με την 
διενέργεια της 
μεταφοράς, 
συμπληρώνεται, από 
τον Λογιστή, η 
επιλογή «Μεταφορά 
Πίστωσης» στη λίστα 
ελέγχου (check list) 
του φακέλου της 

Προϊστάμενο
ς Τμήματος 

 
Προϊστάμενο

ς 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 
ΓΔΟΥ 

 
Διατάκτης 

Χ 
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Έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής 
(Γενική διαδικασία). 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

 
Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας -  

Εσωτερικής Διαδικασίας 
Εντοπισθέντες 

εγγενείς κίνδυνοι 
Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/M 

μεταφοράς υπολοίπου από την 
ίδια μείζονα κατηγορία ΑΛΕ, ο 
Προϊστάμενος Τμήματος 
εισηγείται και συντάσσει 
αιτιολογημένο αίτημα 
μεταφοράς πίστωσης από 
κωδικούς άλλης μείζονος 
κατηγορίας, το οποίο ελέγχεται 
και υπογράφεται  από τον 
Προϊστάμενο Οικονομικής 
Διαχείρισης, τον ΓΔΟΥ και τον  
Διατάκτη και αποστέλλεται στο 
Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους. 
 

δαπάνης, έτσι ώστε 
να μπορεί να 
ελεγχθεί το στάδιο 
της διαδικασίας που 
έχει ολοκληρωθεί. 

 
 
 

Στάδιο 6 – Απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης 
της δαπάνης. 
 
 
 

Το σχέδιο της απόφασης  
ανάληψης υποχρέωσης 
υπογεγραμμένο από  τον 
Προϊστάμενο Τμήματος, και 
τον Προϊστάμενο Οικονομικής 
Διαχείρισης μαζί με τον φάκελο 
της δαπάνης, διαβιβάζεται από 
τον Λογιστή  στον  Διατάκτη 
για  την έγκριση ή την 
απόρριψή του.  
 
Στην περίπτωση που ο   
Διατάκτης απορρίψει τη 
δαπάνη, ο Λογιστής 
αρχειοθετεί το φάκελο με το 
απορριφθέν αίτημα και την 
αιτιολόγηση του  Διατάκτη.  
 
Στην περίπτωση που ο    
Διατάκτης εγκρίνει και 
υπογράψει την απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, ο 
φάκελος επιστρέφει στο 
Λογιστήριο.  

Πιθανότητα εκτροπής  
της διαδικασίας από 
την κανονικότητα  
καθώς η δέσμευση 
ανάληψης υποχρέωσης  
πρέπει να προηγείται 
οποιασδήποτε 
ενέργειας. 
  

Η πληρότητα του 
φακέλου ελέγχεται 
από τον 
Προϊστάμενο του 
Τμήματος,  και τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης, ώστε η 
απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης να 
στηρίζεται επαρκώς 
με βάση τα 
δικαιολογητικά που 
προσκομίζονται.  

Προϊστάμενο
ς Τμήματος 

 
Προϊστάμενο

ς 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 
Διατάκτης 

Μ 
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Έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής 
(Γενική διαδικασία). 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

 
Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας -  

Εσωτερικής Διαδικασίας 
Εντοπισθέντες 

εγγενείς κίνδυνοι 
Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/M 

Στάδιο 7 – Καταχώριση της 
απόφασης ανάληψης της 

υποχρέωσης στο λογιστικό 
πρόγραμμα ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 

και στο ΟΠΣΔΠ. 

Μετά την έγκριση της απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης της 

δαπάνης, ο Λογιστής Γ καταχωρίζει 
τη σχετική εγγραφή στο λογιστικό 

πρόγραμμα ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ.  
Κατά την καταχώριση αυτή 

ελέγχεται η αναγραφή του 
υπολοίπου των πιστώσεων του 

σχετικού κωδικού ΑΛΕ στο σώμα 
του εγγράφου.  

Το υπόλοιπο της πίστωσης 
ελέγχεται από τον Προϊστάμενο 

Τμήματος ο οποίος καταχωρίζει 
στο ΟΠΣΔΠ την δέσμευση 

ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης 
και λαμβάνει μέσω συστήματος, 

μοναδικό κωδικό αριθμό 
καταχώρισης, τον οποίο αναγράφει 

στο σώμα του εγγράφου.  
 

Καταχώριση αποφάσεων 
που δεν φέρουν όλες τις 

αναγκαίες υπογραφές.  
 

Καθυστερημένη 
καταχώριση λόγω: (α)  

αδειών - ασθενειών των 
προϊσταμένων που έχουν 

μοναδικούς ρόλους ή οι 
ρόλοι τους δεν 

αναπληρώνονται, (β) σε 
διακοπές ρεύματος λόγω 

εμπλοκής στη διαδικασία 
πολλών 

αυτοματοποιημένων 
ενεργειών,  

(γ)  τεχνικών 
προβλημάτων των 

εξωτερικών συστημάτων, 
αλλά και του 

πρωτοκόλλου του του 
Νομικού Προσώπου. 

(α) Η δέσμευση 
πίστωσης παράγεται 

από το λογιστικό 
πρόγραμμα 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ σε 
συνδυασμό με το 

ΟΠΣΔΠ με αυτόματη 
καταγραφή του 

υπολοίπου πιστώσεων, 
λαμβάνοντας ένα 

μοναδικό αριθμό 
καταχώρισης.   

 
(β) Την απόφαση 

δέσμευσης πίστωσης  
ελέγχουν και 

υπογράφουν ο 
Προϊστάμενος 

Τμήματος, ο 
Οικονομικής 

Διαχείρισης και ο  
Διατάκτης.  

 
(γ) Ο Προϊστάμενος 

Τμήματος  καταχωρίζει 
την απόφαση 

δέσμευσης πίστωσης 
στο ΟΠΣΔΠ, το οποίο 

παράγει έναν μοναδικό 
αριθμό καταχώρισης. 

 
(δ) Οι χρήστες έχουν 

μοναδικούς κωδικούς 
πρόσβασης και 

δικαιοδοσίας στο 
λογιστικό πρόγραμμα 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ και 
στο ΟΠΣΔΠ. 

 
(ε) Συμπληρώνεται στη 

λίστα ελέγχου (check 
list) το πεδίο «αριθμός 

ΑΑΥ». 
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
Προϊστάμενος 

Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 
Διατάκτης 

Μ 
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Έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής 
(Γενική διαδικασία). 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

 
Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας -  

Εσωτερικής Διαδικασίας 
Εντοπισθέντες 

εγγενείς κίνδυνοι 
Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/M 

Στάδιο 8– Ανάρτηση της 
εγκεκριμένης απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ . 

 
Ο βοηθός λογιστή, αφού ελέγξει 

την ύπαρξη του μοναδικού αριθμού 
στο σώμα της απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης πραγματοποιεί την 
σχετική ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 

Παράλειψη ανάρτησης 
της  απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ή ανάρτηση 

μετά την έναρξη 
υλοποίησης της δαπάνης. 

(α) Η ανάρτηση της 
απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης γίνεται 
ηλεκτρονικά και ο 

χρήστης διαθέτει  
μοναδικό κωδικό 

καταχώρισης, αλλά και 
διαφορετικό επίπεδο 

δικαιοδοσίας στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ .  

 
(β) Με την 

ολοκλήρωση της 
διαδικασίας ο Λογιστής 

συμπληρώνει το πεδίο  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ στη λίστα 

ελέγχου (check list) του 
φακέλου της δαπάνης. 

 
Η διαδικασία αυτή 

ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 

Τμήματος. 
 

Βοηθός 
Λογιστή 

 
Προϊστάμενος 

Τμήματος 
 

 

Μ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Στάδιο 9 – Έκδοση  

βεβαίωσης για την 
πιστοποίηση της διενέργειας 

της δαπάνης. 

Η διενέργεια της δαπάνης 

βεβαιώνεται από το κατά νόμο 
αρμόδιο όργανο και με τον κατά 

νόμο προβλεπόμενο τρόπο. 
 

Ενδέχεται η  βεβαίωση 

διενέργειας της δαπάνης 
να μην προσκομιστεί 

μαζί με τα 
δικαιολογητικά, οπότε 

πρέπει να αναζητηθεί  
μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας.  

Το Τμήμα ενημερώνει 

τους δικαιούχους για τα 
δικαιολογητικά που 

απαιτούνται για την 
πληρωμή μιας 

δαπάνης. Η διαδικασία 
αυτή ελέγχεται από 

τον Προϊστάμενο 
Τμήματος. 

 

Λογιστής 

 
Προϊστάμενος 

Τμήματος 
 

 

Χ 

 
 

 
 

 

Στάδιο 10 – Προσκόμιση 

από τον δικαιούχο των 
νόμιμων παραστατικών για 

την πληρωμή του και η 
καταχώρισή τους στο 

λογιστικό πρόγραμμα 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ . 

Μετά  την ολοκλήρωση της 

δαπάνης ο δικαιούχος προσκομίζει 
το νόμιμο παραστατικό καθώς και  

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 
με τα πλήρη στοιχεία του, και το  

IBAN του λογαριασμού του, για 
την πληρωμή του. 

 Ο Λογιστής παραλαμβάνει και 
ελέγχει το παραστατικό, το 

πρωτοκολλά,  ενημερώνει το 
Τμήμα Πληρωμών μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  
κοινοποιεί στους Προϊσταμένους 

των Τμημάτων και  το  καταχωρίζει  
στο λογιστικό πρόγραμμα 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ. 

Ενδέχεται:  

(α) να καθυστερήσει η  
πρωτοκόλληση του 

παραστατικού που 
λαμβάνεται. 

 
(β) να μην ενημερωθεί το 

Τμήμα Πληρωμών.  

Η καταχώριση του 

παραστατικού στο 
λογιστικό πρόγραμμα 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 
παρέχει την 

πληροφόρηση στους  
Προϊσταμένους 

Τμημάτων,  σε 
περίπτωση που  

υπάρξει καθυστέρηση 
είτε στην αποστολή του 

φακέλου για πληρωμή, 
είτε στην ίδια τη 

διαδικασία πληρωμής, 
για διάστημα 

μεγαλύτερο του μήνα. 

Προϊστάμενοι 

Τμημάτων 
 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 

Διαχείρισης 

Μ 
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Έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής 
(Γενική διαδικασία). 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

 
Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας -  

Εσωτερικής Διαδικασίας 
Εντοπισθέντες 

εγγενείς κίνδυνοι 
Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/M 

Στάδιο 11 –. Συμπλήρωση 
του φακέλου με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά 
και έλεγχος της πληρότητας 

των δικαιολογητικών. 

Ο Λογιστής Β (α) συμπληρώνει το 
φάκελο  της  δαπάνης, με όλα τα  

πρωτότυπα δικαιολογητικά για την 
πληρωμή και με φωτοαντίγραφα-

γνήσια αντίγραφα  για το αρχείο της 
υπηρεσίας,  (β) συσχετίζει στο  

λογιστικό πρόγραμμα 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ  το καταχωρισθέν 

παραστατικό με το διαβιβαστικό 
του χρηματικού εντάλματος και (γ)  

επιλέγει το είδος των κρατήσεων 
που αντιστοιχεί στη δαπάνη.  

Ενδέχεται να γίνει 
εσφαλμένη επιλογή του 

είδους των κρατήσεων. 

Το διαβιβαστικό του 
φακέλου της δαπάνης 

που εκδίδει και 
υπογράφει ο Λογιστής 

Β με τη συμπλήρωση 
των δικαιολογητικών, 

μαζί με τα 
δικαιολογητικά του 

φακέλου, ελέγχονται 
από τον Προϊστάμενο 

του Τμήματος. 
 

Λογιστής Β 
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 

Μ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Στάδιο 12 – Εκκαθάριση 

δαπάνης. 

Τα στοιχεία του φακέλου 

ελέγχονται για να δημιουργηθεί το 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής. 

  
 Ο Λογιστής Γ- εκκαθαριστής  

(α) ελέγχει  τα δικαιολογητικά της 
δαπάνης και τις διαδικασίες που 

ακολουθήθηκαν, ως προς την 
πληρότητα, την κανονικότητα, τη 

νομιμότητα και οικονομικότητά 
τους και (β)   καταχωρίζει τη 

δαπάνη και τις σχετικές 
πληροφορίες για την πληρωμή του 

δικαιούχου στο ΟΠΣΔΠ, 
συσχετίζοντας την καταχώριση με 

αυτήν του προηγούμενου σταδίου 
στο λογιστικό πρόγραμμα 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ. 
 

Η εκκαθάριση γίνεται 

από ένα και μόνο άτομο 
στο Νομικό Πρόσωπο 

με μοναδικό κωδικό 
πρόσβασης. 

Ο εκκαθαριστής, 

δημιουργεί το 
χρηματικό ένταλμα 

μέσα στο 
πληροφοριακό 

σύστημα ΟΠΣΔΠ, το 
οποίο αποκτά έναν 

μοναδικό αριθμό και 
το προωθεί προς 

έλεγχο, στον 
Προϊστάμενο 

Οικονομικής 
Διαχείρισης. 

 

Εκκαθαριστής 

 
Προϊστάμενος 

Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 

Μ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Στάδιο 13 – Έλεγχος 

τακτικού χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής από 

τον Προϊστάμενο 
Οικονομικής Διαχείρισης 

και υπογραφή του τίτλου 
πληρωμής. 

Ο Προϊστάμενος Οικονομικής 

Διαχείρισης ελέγχει το χρηματικό 
ένταλμα σε φυσική μορφή αλλά και 

ηλεκτρονικά μέσω του  ΟΠΣΔΠ. 
Ειδικότερα, ελέγχει τον φάκελο με 

όλα τα δικαιολογητικά, τις  
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και 

την  κανονικότητα, νομιμότητα και 
οικονομικότητα της δαπάνης.  

 
Μετά την  αντιπαραβολή των 

εκτυπωμένων στοιχείων του 
λογιστικού προγράμματος 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ  με την 
ηλεκτρονική εγγραφή στο 

ΟΠΣΔΠ, εγκρίνεται ηλεκτρονικά η  
καταχώριση  της δαπάνης στο 

ΟΠΣΔΠ  από τον Προϊστάμενο 
Οικονομικής Διαχείρισης  και το 

ψηφιακό ένταλμα προωθείται 
ηλεκτρονικά   στον ΓΔΟΥ. 

 
Ο Προϊστάμενος Οικονομικής 

Διαχείρισης  εγκρίνει και υπογράφει 
το εκτυπωμένο χρηματικό ένταλμα 

και το προωθεί μαζί με όλο το 
φάκελο  στον ΓΔΟΥ. 

Παράλειψη υπογραφών 

λόγω του όγκου των 
χρηματικών ενταλμάτων. 

Η διαδικασία 

ελέγχεται   από τον 
Προϊστάμενο 

Οικονομικής 
Διαχείρισης. 

 
 

 

Προϊστάμενος 

Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 

Μ 
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Έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής 
(Γενική διαδικασία). 

Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

 
Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας -  

Εσωτερικής Διαδικασίας 
Εντοπισθέντες 

εγγενείς κίνδυνοι 
Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/M 

Στάδιο 14 – 
Έλεγχος τακτικού 

χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής από τον  ΓΔΟΥ 

και υπογραφή του τίτλου 
πληρωμής. 

Ο ΓΔΟΥ ελέγχει το χρηματικό 
ένταλμα σε φυσική και σε 

ηλεκτρονική μορφή μέσω του  
ΟΠΣΔΠ, καθώς και το φάκελο με 

όλα τα δικαιολογητικά. Ειδικότερα 
ελέγχονται οι  διαδικασίες που 

ακολουθήθηκαν και η δαπάνη ως 
προς την κανονικότητα, νομιμότητα 

και οικονομικότητά της.  
 

 
Μετά την  αντιπαραβολή των 

εκτυπωμένων στοιχείων του 
λογιστικού προγράμματος 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ  με την 
ηλεκτρονική εγγραφή στο 

ΟΠΣΔΠ, εγκρίνεται ηλεκτρονικά η  
καταχώριση  της δαπάνης στο 

ΟΠΣΔΠ   και το  εκτυπωμένο 
χρηματικό ένταλμα εγκρίνεται και 

υπογράφεται από τον ΓΔΟΥ.   
 

Παράλειψη υπογραφών 
λόγω του όγκου των  

χρηματικών ενταλμάτων. 

Η διαδικασία 
ελέγχεται  από τον 

ΓΔΟΥ.  

ΓΔΟΥ Μ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Στάδιο 15- Σύνταξη 
συνοδευτικής κατάστασης 

και προώθηση του  
χρηματικού εντάλματος για 

την πληρωμή του. 

Ο Λογιστής Γ-εκκαθαριστής 
συντάσσει κατάσταση που συνοδεύει 

τους φακέλους με τα χρηματικά 
εντάλματα στο Τμήμα Πληρωμών. 

  

Απώλεια του  
περιεχομένου των 

φακέλων κατά τη 
μεταφορά τους από 

τμήμα σε τμήμα. 

Το Τμήμα  Εκτέλεσης 
Προϋπολογισμού, οι 

Προϊστάμενοι αλλά και 
ο ΓΔΟΥ μπορούν σε 

κάθε φάση της 
επεξεργασίας του  

φακέλου να ελέγξουν 
την κατάσταση στην 

οποία βρίσκεται και να 
λάβουν ηλεκτρονικά 

πληροφορίες σχετικές 
με την πορεία του. 

 

Προϊστάμενοι 
Τμημάτων 

 
Προϊστάμενος 

Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 
ΓΔΟΥ 

Μ 
 

 
 

 
 

 
 

 

Στάδιο 16- Αρχειοθέτηση 

των εξοφλημένων  
χρηματικών ενταλμάτων. 

Μετά την πληρωμή τους  τα  

αντίγραφα των χρηματικών 
ενταλμάτων  επιστρέφουν στο 

Λογιστήριο και αρχειοθετούνται 
από τον  βοηθό λογιστή ανά 

οικονομικό έτος και ανά ειδικότητα 
λογαριασμού (ΑΛΕ). 

Ενδέχεται, λόγω του 

μεγάλου  όγκου  και   
αριθμού των 

εξοφλημένων  
χρηματικών ενταλμάτων, 

κατά την αρχειοθέτηση 
να μην τοποθετηθούν όλα 

τα δικαιολογητικά στο 
σωστό ΑΛΕ ή στο σωστό 

οικονομικό έτος. 
 

Έλεγχος 

δειγματοληπτικά, ανά 
μήνα από τον 

Προϊστάμενο του 
Τμήματος. 

Προϊστάμενος 

Τμήματος 

Χ 
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9. Παρακολούθηση αποθήκης γραφικής ύλης 

 
Ι.  Σχετικές διατάξεις – εγκύκλιοι  
          
(α) ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
(β) ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133). 
 
(γ) ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
(δ) π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).  
 
(ε) π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).  
 
(στ) π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 
 
(ζ) ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες Διατάξεις» (Α΄ 112).    
 
(η) ΥΑ 85735/18.12.2019 «Κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2020 σε επιμέρους λογαριασμούς εξόδων» (ΑΔΑ:ΨΨΑ3Ω-ΔΦΘ) και το  
76388/19.12.2019 έγγραφο κατανομής πιστώσεων έτους 2020 (ΑΔΑ: ΩΦΩΘΚΩ3-ΙΨ7). 
 
(θ) Απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αριθμ. 22631 
οικ./17.4.2018 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής, "με εντολή Υπουργού"» (Β΄ 
1450/26.4.2018), όπως ισχύει.    
 
ΙΙ. Εισαγωγικές πληροφορίες  
 
1. Αποστολή αιτήματος από τις γραμματείες Τμημάτων, Υπηρεσιών τον εφοδιασμό τους 
με γραφική ύλη.  
 
2. Έγκριση αιτήματος  από τον Προϊστάμενο Οικονομικής Διαχείρισης και διαβίβασή του  
στον υπεύθυνο αποθήκης προς εκτέλεσή του.  
 
3. Παράδοση των ειδών από τον υπεύθυνο αποθήκης παραδίδει στον αιτούμενο την 
εγκεκριμένη γραφική ύλη. 
 
4. Καταχώριση της εκτέλεσης  του αιτήματος   στο λογιστικό πρόγραμμα ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 
και αφαίρεση   από τους κωδικούς των εξαχθέντων ειδών.  
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5. Παραγγελία των ειδών που εξαντλούνται, με βάση την ετήσια σύμβαση γραφικής ύλης, 
περιοδικώς και αναλόγως με τις ελλείψεις που εμφανίζονται. 
 
6. Εισαγωγή των ειδών στην αποθήκη,  φυσική τοποθέτησή τους ανά κωδικό και  λογιστική 
καταχώρισή τους  στο λογιστικό πρόγραμμα ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ.  
 
7. Δειγματοληπτικοί έλεγχοί για την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας της 
αποθήκης.  
 
8. Φυσική απογραφή, στην αρχή του έτους, των ειδών στην αποθήκη. 
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Αναλυτικός  Πίνακας Ενεργειών, Κινδύνων και Δικλίδων  

Παρακολούθηση αποθήκης γραφικής ύλης.  Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

 

Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας -  Εσωτερικής 

Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 

εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία 

Ελέγχου/ 
Περιγραφή 

εσωτερικών 
δικλίδων 

Υπεύθυνος 

εσωτερικής 
δικλίδας 

Χ/A/M 

Στάδιο 1 -  Αποστολή 
αιτήματος. 

Τα αιτήματα από τις γραμματείες 
Υπηρεσιών, Τμημάτων και Κλιμακίων 

για τον εφοδιασμό τους με γραφική ύλη 
διαβιβάζονται μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 
Οι γραμματείες έχουν στη διάθεσή τους 

την κωδικοποιημένη λίστα με τα είδη της 
γραφικής ύλης και συμπληρώνουν τα 

είδη και τις ποσότητες που χρειάζονται 
για τη λειτουργία τους.  

 

Μη ηλεκτρονική 
υποβολή του 

αιτήματος με 
αποτέλεσμα να 

συμπληρώνεται 
ηλεκτρονικά  από τον 

Λογιστή Α.  

Η λίστα ελέγχεται 
και  υπογράφεται 

από τον 
προϊστάμενο της 

γραμματείας ή τους 
Προισταμένους της 

Κεντρικής 
Υπηρεσίας.   

Προϊστάμενος 
Γραμματείας 

 
Προιστάμενοι 

Κεντρικής 
Υπηρεσίας 

Μ 

Στάδιο 2 -  Έγκριση 

αιτήματος και 
διαβίβασή του στον 

υπεύθυνο αποθήκης. 

Τα αιτήματα εκτυπώνονται και 

εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο 
Οικονομικής Διαχείρισης αφού 

εκτιμήσει τις ανάγκες της κάθε υπηρεσίας 
και  ενημερωθεί για τα αποθέματα της 

αποθήκης. 
Εν συνεχεία   διαβιβάζονται στον 

υπεύθυνο αποθήκης προς εκτέλεσή τους.  
Ο υπεύθυνος αποθήκης παραλαμβάνει 

τις εγκεκριμένες ποσότητες της γραφικής 
ύλη και ενημερώνει την υπηρεσία για την 

ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η 
παραλαβή τους. 

 

Καθυστέρηση στην  

αναπλήρωση των 
ειδών λόγω 

καταμέτρησής τους 
από την επιτροπή 

παραλαβής.  

Η τήρηση ημερών 

και ωρών 
αποθήκης, 

επιτρέπει την 
καλύτερη 

διαχείριση και 
τροφοδότησή της. 

 
Ο υπεύθυνος 

αποθήκης 
παραλαμβάνει τα 

εγκεκριμένα 
αιτήματα από τον 

Προϊστάμενο 
Οικονομικής 

Διαχείρισης και 
σύμφωνα με αυτά, 

παραδίδει τη 
γραφική ύλη στον 

υπεύθυνο για την 
παραλαβή της. 

 

Υπεύθυνος 

Αποθήκης 
 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 

Διαχείρισης 
 

Χ 

Στάδιο 3 -  Παράδοση 

των ειδών. 

Ο υπεύθυνος αποθήκης παραδίδει στον 

αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας τη 
γραφικής ύλη και αυτός υπογράφει για 

την παραλαβή τους στο σώμα της λίστας 
με το αίτημα.  

Η λίστα διαβιβάζεται στον Λογιστή Α 
για τις απαραίτητες ενέργειες. 

Ενδέχεται ο 

υπεύθυνος αποθήκης 
να λάβει υπόψη μόνο 

την περιγραφή του 
προϊόντος και όχι και 

τον κωδικό. Στην 
περίπτωση αυτή 

παρατηρείται 
ασυμφωνία μεταξύ της 

ηλεκτρονικής και της 
φυσικής αποθήκης.  

Ο υπεύθυνος 

αποθήκης,  ο 
Λογιστής Α και ο 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

ελέγχουν ανά μήνα 
το απόθεμα της 

αποθήκης και 
δειγματοληπτικά 

συμφωνούν για τις 
αναλώσεις των 

ειδών. Τα είδη που 
αναλώνονται  με 

μεγαλύτερη 
συχνότητα 

εμφανίζονται στο 
λογιστικό σύστημα. 

 

Υπεύθυνος 

Αποθήκης 
 

Λογιστής Α 
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 

Μ 

Στάδιο 4 -  

Καταχώριση της 
εκτέλεσης  του 

αιτήματος   στο 
λογιστικό πρόγραμμα 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ. 

 Ο  Λογιστής Α, με βάση τη λίστα των  

κωδικών ειδών που παραδίδονται από 
τον  υπεύθυνο αποθήκης, καταχωρίζει  

στο λογιστικό πρόγραμμα  
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ την ανάλωσή τους. 

Ενδέχεται σε  

περίπτωση  που στη 
λίστα αναγράφεται 

λάθος ο κωδικός,  να 
αφαιρεθούν  λάθος 

υλικά από την 
ηλεκτρονική 

αποθήκη.  
 

Η διαδικασία 

απαιτεί τον έλεγχο 
του κωδικού είδους 

με την περιγραφή 
του από τον 

Λογιστή Α και τον 
και τον υπεύθυνο 

αποθήκης.  

Υπεύθυνος 

Αποθήκης 
 

Λογιστής Α 
 

 

Μ 

Στάδιο 5 – 

Παραγγελία ειδών  με 
βάση την ετήσια 

σύμβαση γραφικής 
ύλης. 

Ο Λογιστής Α ελέγχει από το λογιστικό 

σύστημα αποθήκης τα αποθέματα της 
γραφικής ύλης και, με ηλεκτρονικό 

αίτημά του στην εταιρεία με την οποία 
υπάρχει σύμβαση, διενεργεί παραγγελίες  

Ενδέχεται να 

παραλειφθεί ή να 
καθυστερήσει η 

ενημέρωση του 
λογιστικού 

Η άμεση 

ενημέρωση του 
λογιστικού 

συστήματος 
προσφέρει  έγκαιρη 

Λογιστής Α 

 
Προϊστάμενος 

Τμήματος 
 

Μ 
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Παρακολούθηση αποθήκης γραφικής ύλης.  Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

 

Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας -  Εσωτερικής 

Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 

εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία 

Ελέγχου/ 
Περιγραφή 

εσωτερικών 
δικλίδων 

Υπεύθυνος 

εσωτερικής 
δικλίδας 

Χ/A/M 

περιοδικά,  ανάλογα με τις ελλείψεις που 
εμφανίζονται.  

συστήματος με την 
εξαγωγή ειδών  με 

αποτέλεσμα το 
υπόλοιπο του 

αποθέματος της 
γραφικής ύλης να μη 

συμφωνεί με την 
φυσική αποθήκη και 

να δημιουργηθούν  
καθυστερήσεις στον 

ανεφοδιασμό της.  
 

πληροφόρηση 
σχετικά με 

ελλείψεις στη 
γραφική ύλη. 

 
Το στάδιο αυτό 

παρακολουθείται 
από τον Λογιστή Α 

και τον 
Προϊστάμενο 

Τμήματος. 
 

Στάδιο 6 -  Εισαγωγή 
ειδών στην αποθήκη 

και καταχώρισή τους 
στο λογιστικό 

πρόγραμμα 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ. 

 

Στην αποθήκη εισάγονται τα προϊόντα 
αφού ελεγχθούν από την επιτροπή 

παραλαβής. Σε περίπτωση που η 
επιτροπή παραλαβής διαπιστώσει 

ασυμφωνία ως προς την ποιότητα ή 
ποσότητα των παραγγελθέντων ειδών,  το 

τιμολόγιο του προμηθευτή ή τους όρους 
της σύμβασης, αιτείται την 

αντικατάσταση ή συμπλήρωσή τους 
εντός μικρού χρονικού διαστήματος. 

Οι διαφορές που εντοπίζονται  ή οι 
παρατηρήσεις αναγράφονται  

λεπτομερώς  στο πρωτόκολλο 
παραλαβής. 

  Ο Λογιστής  Α ενημερώνει το 
λογιστικό πρόγραμμα ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 

για την εισαγωγή των ειδών στην 
αποθήκη.   

 

Ενδέχεται η επιτροπή 
παραλαβής λόγω 

φόρτου εργασίας  να 
καθυστερήσει να 

παραλάβει τη γραφική 
ύλη.  

 
Η έλλειψη 

ενημέρωσης του 
τμήματος σχετικά με 

το πραγματικό 
επίπεδο των 

αποθεμάτων, μπορεί 
να δημιουργήσει 

προβλήματα στην 
ανάλωσή του.  

Η διαδικασία 
ελέγχεται από τον 

Προϊστάμενο 
Τμήματος και 

δειγματοληπτικά 
από τον 

Προϊστάμενο 
Οικονομικής 

Διαχείρισης.   

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 

Διαχείρισης 
 

Μ 

Στάδιο 7 – 

Δειγματοληπτικοί 
έλεγχοι. 

 Για τη διαπίστωση της καλής 

λειτουργίας της αποθήκης, επιλέγονται 
από τον Προϊστάμενο Τμήματος  

κάποιοι κωδικοί της αποθήκης γραφικής 
ύλης οι οποίοι ελέγχονται ως προς τα 

ηλεκτρονικά και φυσικά υπόλοιπά τους. 

 Συχνά κάποια είδη 

γραφικής ύλης, λόγω 
της αυξημένης 

ζήτησής τους και της 
έλλειψης χώρου στην 

αποθήκη 
τοποθετούνται σε 

λάθος κωδικούς, με 
αποτέλεσμα τη 

δυσχερή αναζήτησή 
τους και  την ελλιπή 

παρακολούθησή τους. 

(α) Ο υπεύθυνος 

αποθήκης  είναι 
απαραίτητο να 

τηρεί την τάξη στα 
προϊόντα και στους 

αντίστοιχούς 
κωδικούς αριθμούς. 

 
(β) Η διαδικασία  

ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 

Τμήματος.  
 

Υπεύθυνος 

Αποθήκης 
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 

Μ 

Στάδιο 8 – Φυσική 

απογραφή των ειδών. 
 

Συστήνεται τριμελής επιτροπή η οποία 

διενεργεί τη φυσική απογραφή των ειδών 
γραφικής ύλης στην αρχή του 

οικονομικού έτους. 

Κατά την απογραφή 

ενδέχεται να γίνουν 
λάθη στη μέτρηση 

των υλικών, 
ειδικότερα στις 

περιπτώσεις εκείνες 
όπου στο σύστημα 

καταγράφονται 
τεμάχια και όχι 

κουτιά. 

Παρέχονται από 

τον Λογιστή Α  
οδηγίες για τις 

μετρήσιμες 
ποσότητες των 

υλικών πριν 
ξεκινήσει η 

διαδικασία 
καταμέτρησης. 

 
Το στάδιο αυτό 

ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 

Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο 

Οικονομικής 
Διαχείρισης. 

Λογιστής Α 

 
Προϊστάμενος 

Τμήματος 
 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 

Διαχείρισης 
 

Χ 

 
 

ΑΔΑ: 62ΡΛΟΕΖΩ-Β5Υ



Εγχειρίδιο Καταγραφής – Χαρτογράφησης Ενδογενών Δημοσιονομικών Κινδύνων κατ΄ εφαρμογή της αριθμ. απόφασης 

ΦΓ8/55081 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄4938/9.11.2020, άρθρο 1, παρ. 1 

και άρθρο 2, παρ. 3. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου 

63 |Σ ε λ ί δ α 

 

10. Παρακολούθηση αποθήκης ειδών καθαριότητας 

 

Ι.  Σχετικές διατάξεις,  εγκύκλιοι  
          
(α) ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
(β) ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133). 
 
(γ) ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
(δ) π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).  
 
(ε) π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).  
 
(στ) π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 
 
(ζ) ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες Διατάξεις» (Α΄ 112).    
 
(η) ΥΑ 85735/18.12.2019 «Κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2020 σε επιμέρους λογαριασμούς εξόδων» (ΑΔΑ:ΨΨΑ3Ω-ΔΦΘ) και το  
76388/19.12.2019 έγγραφο κατανομής πιστώσεων έτους 2020 (ΑΔΑ: ΩΦΩΘΚΩ3-ΙΨ7). 
 
(θ) Απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αριθμ. 22631 
οικ./17.4.2018 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής, "με εντολή Υπουργού"» (Β΄ 
1450/26.4.2018), όπως ισχύει. 
 

ΙΙ. Εισαγωγικές πληροφορίες 
 
1. Αποστολή αιτήματος από τον υπεύθυνο επιθεώρησης του συνεργείου καθαριότητας για 
την προμήθεια με είδη καθαριότητας. 
 
2. Έγκριση αιτήματος  από τον Προϊστάμενο Οικονομικής Διαχείρισης και διαβίβασή του  

στον υπεύθυνο αποθήκης προς εκτέλεσή του.  
 
3. Παράδοση των ειδών από τον υπεύθυνο αποθήκης παραδίδει στον αιτούμενο τα 

εγκεκριμένα είδη. 
 
4. Διανομή των υλικών καθαριότητας στους ορόφους της κεντρικής υπηρεσίας. 
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5. Καταχώριση της εκτέλεσης  του αιτήματος   στο λογιστικό πρόγραμμα ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 
και αφαίρεση   από τους κωδικούς των εξαχθέντων ειδών.  

 
6. Παραγγελία των ειδών που εξαντλούνται, με βάση την ετήσια σύμβαση ειδών 

καθαριότητας, περιοδικώς και αναλόγως με τις ελλείψεις που εμφανίζονται. 
 
7. Εισαγωγή των ειδών στην αποθήκη,  φυσική τοποθέτησή τους ανά κωδικό και  λογιστική 

καταχώρισή τους  στο λογιστικό πρόγραμμα ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ.  
 
8. Δειγματοληπτικοί έλεγχοί για την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας της αποθήκης.  
 
9. Φυσική απογραφή, στην αρχή του έτους, των ειδών στην αποθήκη. 
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Αναλυτικός  Πίνακας Ενεργειών, Κινδύνων και Δικλίδων  

Παρακολούθηση αποθήκης ειδών καθαριότητας.  Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

 

Στάδιο ροής 

εργασιών 

Περιγραφή Εργασίας -  

Εσωτερικής Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες εγγενείς 

κίνδυνοι 

Διαδικασία Ελέγχου/ 

Περιγραφή 
εσωτερικών δικλίδων 

Υπεύθυνος 

εσωτερικής 
δικλίδας 

Χ/A/M 

Στάδιο 1 - Αποστολή 

αιτήματος. 
 

Τα αιτήματα από τον υπεύθυνο 

επιθεώρησης του συνεργείου 
καθαριότητας για την προμήθεια με 

είδη καθαριότητας διαβιβάζονται, 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  

ανά εβδομάδα 
Οι υπεύθυνος  έχει στη διάθεσή του 

την κωδικοποιημένη λίστα με τα 
είδη καθαρισμού και συμπληρώνει  

τα είδη και τις ποσότητες που 
χρειάζεται το συνεργείο 

καθαριότητας για την εβδομαδιαία 
λειτουργία του.  

Ενδέχεται να υπάρχει  αδυναμία 

του συνεργείου καθαρισμού να 
υπολογίσει τις ποσότητες των 

ειδών που θα χρησιμοποιήσει 
κατά τη διάρκεια της 

εβδομάδας. 
 Στις περιπτώσεις αυτές ο 

υπεύθυνος αποθήκης  
τροφοδοτεί το συνεργείο 

καθαρισμού κατά τη διάρκεια 
διαφορετικών ημερών από αυτές 

που έχουν δηλωθεί, με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

δυσχέρειες στην φύλαξη τους 
και την κατανομή τους  στους 

ορόφους του του Νομικού 
Προσώπου.  

 

Η τήρηση των ημερών 

και ωρών της  
αποθήκης, επιτρέπει την 

καλύτερη διαχείριση και 
τροφοδότησή της. 

 
Το στάδιο αυτό 

παρακολουθείται από 
τον υπεύθυνο αποθήκης 

και τον Προϊστάμενο 
Τμήματος. 

Υπεύθυνος 

Αποθήκης 
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

Μ 

Στάδιο 2 – Έγκριση 

αιτήματος.  

Τα αιτήματα εκτυπώνονται και 

εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο 
Οικονομικής Διαχείρισης αφού 

εκτιμήσει τις ανάγκες του 
συνεργείου καθαριότητας και  

ενημερωθεί για τα αποθέματα της 
αποθήκης. 

Εν συνεχεία   διαβιβάζονται στον 
υπεύθυνο αποθήκης προς εκτέλεσή 

τους.  
Ο υπεύθυνος αποθήκης 

παραλαμβάνει τις εγκεκριμένες 
ποσότητες των  υλικών και 

ενημερώνει τον επιθεωρητή 
καθαριότητας και το  συνεργείο 

καθαριότητας για την ώρα που θα 
πραγματοποιηθεί η παραλαβή τους. 

 

Ενδέχεται να υπάρχει 

καθυστέρηση στην  
αναπλήρωση των υλικών λόγω 

καταμέτρησής τους από την 
επιτροπή παραλαβής, γεγονός 

που μπορεί να καθυστερήσει και 
την παράδοσή τους. 

Η τήρηση των  ημερών 

και ωρών της αποθήκης, 
επιτρέπει την καλύτερη 

διαχείριση και 
τροφοδότησή της. 

 
Ο υπεύθυνος αποθήκης 

παραλαμβάνει τα 
εγκεκριμένα αιτήματα 

από τον Προϊστάμενο 
Οικονομικής 

Διαχείρισης και 
σύμφωνα με αυτά, 

παραδίδει τα υλικά 
καθαριότητας. 

Υπεύθυνος 

Αποθήκης 
 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 

Διαχείρισης 
 

Χ 

Στάδιο 3- 

Παράδοση υλικών. 

Ο υπεύθυνος αποθήκης παραδίδει 

στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο 
του συνεργείου καθαριότητας, 

παρουσία του επιθεωρητή 
καθαριότητας,  υπογράφοντας για 

την παραλαβή τους. 
 Η λίστα διαβιβάζεται στον 

Λογιστή Α για τις απαραίτητες 
ενέργειες. 

Ενδέχεται  ο υπεύθυνος 

αποθήκης να λάβει υπόψη μόνο 
την περιγραφή του προϊόντος 

και όχι και τον κωδικό. Στην 
περίπτωση αυτή παρατηρείται 

ασυμφωνία μεταξύ της 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης 

και της φυσικής αποθήκης. 

Ο υπεύθυνος αποθήκης,  

ο Λογιστής Α και ο 
Προϊστάμενος 

Τμήματος ελέγχουν 
ανά μήνα το απόθεμα 

της αποθήκης και 
δειγματοληπτικά 

συμφωνούν τις 
αναλώσεις των ειδών που 

αναλώνονται με 
μεγαλύτερη συχνότητα  

και εμφανίζονται στο 
λογιστικό σύστημα.  

 

Υπεύθυνος 

Αποθήκης 
 

Λογιστής Α 
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 

Μ 

Στάδιο 4 –Διανομή 

των υλικών  
καθαριότητας στους 

ορόφους της 
κεντρικής υπηρεσίας. 

 Τα υλικά, με ευθύνη του 

συνεργείου καθαριότητας, 
μεταφέρονται και ασφαλίζονται 

στους ορόφους του του Νομικού 
Προσώπου μέχρι την ανάλωσή 

τους. 

Η διαδικασία δεν μπορεί να 

ελεγχθεί πλήρως καθώς το 
συνεργείο είναι υπεύθυνο για την 

αντικατάσταση  των ειδών  που 
αναλώνονται. 

Ο Λογιστής Α και ο 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

παρακολουθούν τη ροή 
των αιτημάτων και όταν 

παρατηρούν 
ασυνήθιστες αναλώσεις 

ζητούν γραπτή 
αιτιολόγηση από τον 

επιθεωρητή και από το 
συνεργείο καθαριότητας. 

 

Λογιστής Α 

 
Προϊστάμενος 

Τμήματος 
 

Μ 

Στάδιο 5 - 
Καταχώριση στο 

λογιστικό 
πρόγραμμα 

 Ο  Λογιστής Α, με βάση τη λίστα 
των  κωδικών ειδών που 

παραδίδονται από τον  υπεύθυνο 
αποθήκης, καταχωρίζει  στο 

Ενδέχεται σε  περίπτωση  που 
στη λίστα αναγράφεται λάθος  

κωδικός  να αφαιρεθούν  λάθος 
υλικά από την ηλεκτρονική 

Η διαδικασία  απαιτεί 
τον έλεγχο του κωδικού 

είδους με την περιγραφή 
του από τον Λογιστή Α 

Υπεύθυνος 
Αποθήκης 

 
Λογιστής Α 

Μ 
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Παρακολούθηση αποθήκης ειδών καθαριότητας.  Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 
(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

 

Στάδιο ροής 

εργασιών 

Περιγραφή Εργασίας -  

Εσωτερικής Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες εγγενείς 

κίνδυνοι 

Διαδικασία Ελέγχου/ 

Περιγραφή 
εσωτερικών δικλίδων 

Υπεύθυνος 

εσωτερικής 
δικλίδας 

Χ/A/M 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ. λογιστικό πρόγραμμα  

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ την ανάλωσή τους. 
 

αποθήκη.  και τον υπεύθυνο 

αποθήκης. 

 

Στάδιο 6- 
Παραγγελία ειδών  

με βάση την ετήσια 
σύμβαση γραφικής 

ύλης. 

Ο Λογιστής Α ελέγχει από το 
λογιστικό σύστημα αποθήκης τα 

αποθέματα των υλικών 
καθαριότητας και με ηλεκτρονικό 

αίτημα του στην εταιρεία με την 
οποία υπάρχει σύμβαση διενεργεί 

παραγγελίες  περιοδικά,  ανάλογα 
με τις ελλείψεις που εμφανίζονται. 

Ενδέχεται να παραλειφθεί ή να 
καθυστερήσει η ενημέρωση του 

λογιστικού συστήματος με την 
εξαγωγή ειδών,  με αποτέλεσμα 

το υπόλοιπο του αποθέματος να 
μη συμφωνεί με την φυσική 

αποθήκη και να δημιουργηθούν  
καθυστερήσεις στον 

ανεφοδιασμό της.  
 

Η άμεση ενημέρωση 
του λογιστικού 

συστήματος προσφέρει 
την έγκαιρη 

πληροφόρηση σχετικά 
με ελλείψεις. 

 
Το στάδιο αυτό 

παρακολουθείται από 
τον Λογιστή Α και τον 

Προϊστάμενο 
Τμήματος. 

Λογιστής Α 
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 

Μ 

Στάδιο 7 -  
Εισαγωγή υλικών 

στην αποθήκη. 

Στην αποθήκη εισάγονται τα 
προϊόντα αφού ελεγχθούν από την 

επιτροπή παραλαβής. Εάν η 
επιτροπή παραλαβής διαπιστώσει 

ασυμφωνία ως προς την ποιότητα ή 
ποσότητα των παραγγελθέντων 

ειδών,  το τιμολόγιο του 
προμηθευτή ή τους όρους της 

σύμβασης, αιτείται την 
αντικατάσταση ή συμπλήρωσή τους 

εντός μικρού χρονικού 
διαστήματος. 

Οι διαφορές που εντοπίζονται  ή οι 
παρατηρήσεις αναγράφονται  

λεπτομερώς  στο πρωτόκολλο 
παραλαβής. 

 
  Ο Λογιστής  Α ενημερώνει το 

λογιστικό πρόγραμμα 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ για την εισαγωγή 

των ειδών στην αποθήκη.   
 

Ενδέχεται η επιτροπή 
παραλαβής λόγω φόρτου 

εργασίας  να καθυστερήσει την 
παραλαβή.  

 
Η έλλειψη ενημέρωσης του 

τμήματος σχετικά με το 
πραγματικό επίπεδο των 

αποθεμάτων, μπορεί να 
δημιουργήσει προβλήματα στην 

επάρκεια των ειδών και  στον 
εφοδιασμό του συνεργείου.  

  Το στάδιο αυτό 
ελέγχεται από τον 

Προϊστάμενο Τμήματος 
και δειγματοληπτικά 

από τον Προϊστάμενο 
Οικονομικής 

Διαχείρισης.   

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
Προϊστάμενος 

Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 

Μ 

Στάδιο 8- 

Δειγματοληπτικοί 
έλεγχοι. 

 

Για τη διαπίστωση της καλής 

λειτουργίας της αποθήκης, 
επιλέγονται από τον Προϊστάμενο 

Τμήματος  κάποιοι κωδικοί της 
αποθήκης υλικών οι οποίοι 

ελέγχονται ως προς τα ηλεκτρονικά 
και φυσικά υπόλοιπά τους. 

 Συχνά κάποια είδη, λόγω της 

αυξημένης ζήτησής τους και της 
έλλειψης χώρου στην αποθήκη 

τοποθετούνται σε λάθος 
κωδικούς, με αποτέλεσμα τη 

δυσχερή αναζήτησή τους και  
την ελλιπή παρακολούθησή 

τους. 

 Ο υπεύθυνος αποθήκης  

είναι απαραίτητο να 
τηρεί την τάξη στα 

προϊόντα και στους 
αντίστοιχούς κωδικούς 

αριθμούς. 
 

Το στάδιο αυτό 
ελέγχεται από τον 

Προϊστάμενο 
Τμήματος.  

 

Προϊστάμενος 

Τμήματος 
 

Μ 

Στάδιο 9 - Φυσική 

απογραφή των 
ειδών. 

 

Συστήνεται τριμελής επιτροπή η 

οποία διενεργεί τη φυσική 
απογραφή των ειδών καθαριότητας 

στην αρχή του οικονομικού έτους. 

Κατά την απογραφή ενδέχεται 

να γίνουν λάθη στη μέτρηση 
των ειδών ειδικότερα στις 

περιπτώσεις εκείνες όπου στο 
σύστημα καταγράφονται 

τεμάχια και όχι κουτιά. 
 

Παρέχονται από τον 

Λογιστή Α  οδηγίες για 
τις μετρήσιμες 

ποσότητες των ειδών 
πριν ξεκινήσει η 

διαδικασία 
καταμέτρησης. 

 
Το στάδιο αυτό 

ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο Τμήματος 

και τον Προϊστάμενο 
Οικονομικής 

Διαχείρισης. 

Λογιστής Α 

 
Προϊστάμενος 

Τμήματος 
 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 

Διαχείρισης 

Χ 
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11.Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων, πραγματοποίησης λογιστικών συμφωνιών 

και συμμόρφωσης με φορολογικές υποχρεώσεις  

 
Ι. Σχετικές διατάξεις,  εγκύκλιοι 
 
(α) ν. 4270/2014  «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει . 
 
(β) ν. 4152/2013   «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» (Α' 107). 
 
(γ) ν. 4446/2016  «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, 
Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α' 240).  
 
(δ) ν. 4172/2013 "Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις" (Α' 167). 
 
(ε) ΚΥΑ 2/107929/0026/1-12-2013  «Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών τεχνικών 
λεπτομερειών για την πληρωμή των δημόσιων δαπανών από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού 
Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.)» (Β΄ 3172). 
 
(στ) Εγκύκλιος ΓΛΚ 2/113934A/0026/31-12-2013 «Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων 
από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.)» (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-ΘΨΖ). 
 
(ζ) Εγκύκλιος ΓΛΚ 2/45136/0026/1-6-2017 «Παροχή οδηγιών για τον έλεγχο, εκκαθάριση 
και πληρωμή δημοσίων δαπανών» (ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ). 
 
(η) π.δ.δ80/2016  "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (A' 145) 
 
(θ) Εγκύκλιος ΓΛΚ 2/47972/0026/15-6-2018 "Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου 
Δεσμεύσεων" (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ). 
 
(ι) Εγκύκλιο ΓΛΚ 2/88681/0026/4-12-2018 "Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου 
Δεσμεύσεων – Τροποποιήσεις" (ΑΔΑ: 78Ψ1Η-9Ρ0). 
 
(ια) Απόφαση Α.1009 / 10.1.2019 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΔΑ Ψ4ΣΓ46ΜΠ3Ζ - ΙΤΩ). 
 
(ιβ) ΠΟΛ 1131/25.5.1994, 1028/6.2.2014, 1120/25.4.2014 (σχετικά με τη διενέργεια 
παρακράτησης φόρων). 
 
(ιγ) ΠΟΛ 1022/7-1-2014, 1072/7-3-2014, 1078/17-3-2014, 1051/25-4-2016, 
1033/23/2/2018, 1217/29-11-2018 (σχετικά με την υποβολή καταστάσεων φορολογικών 
στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών). 
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ΙΙ. Εισαγωγικές πληροφορίες 
 
1. Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων 

 
Τα τηρούμενα βιβλία της ΓΔΟΥ του του Νομικού Προσώπου διακρίνονται σε εντός και εκτός 
ΟΠΣΔΠ.  
Τα τηρούμενα βιβλία εντός ΟΠΣΔΠ ενημερώνονται αυτόματα με το πέρας κάθε συναλλαγής 
σε αυτό.  
Τα βιβλία εκτός ΟΠΣΔΠ τηρούνται ανεξάρτητα, σε ηλεκτρονική μορφή. 
 
Το Τμήμα Γ΄- Πληρωμών και λοιπών οικονομικών θεμάτων τηρεί εκτός ΟΠΣΔΠ: 
(α) Μηχανογραφημένο αναλυτικό Μητρώο Δεσμεύσεων σε συνεργασία με το Τμήμα Β΄- 
«Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Π.Δ.Ε» της Υπηρεσίας Προισταμένου 
«Οικονομική Διαχείριση» σύμφωνα με τις οδηγίες οι οποίες έχουν παρασχεθεί με τις 
2/47972/0026/15.6.2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ) και 2/88681/0026/4.12.2018 (ΑΔΑ: 
78Ψ1Η-9Ρ0) εγκυκλίους του ΓΛΚ . 
 
(β) Μητρώο Κατασχέσεων / Εκχωρήσεων. 
 
2. Καταγραφή λογιστικών γεγονότων ανά χρήση σε λογιστικό πρόγραμμα  

 
Παράλληλα για τους σκοπούς ελέγχου, πληροφόρησης και συμμόρφωσης με τις φορολογικές 
υποχρεώσεις, η ΓΔΟΥ του του Νομικού Προσώπου χρησιμοποιεί λογιστικό πρόγραμμα για 
την συστηματική καταγραφή του συνόλου των λογιστικών γεγονότων ανά χρήση. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Γ΄ διενεργεί σε συστηματική βάση τα κατωτέρω:  
 
1. Καταχώριση στο Μητρώο Δεσμεύσεων και στο λογιστικό πρόγραμμα των στοιχείων 
εξόφλησης των Χρηματικών ενταλμάτων με αναγραφή των ενδείξεων «ΜΔ» και «ΛΠ» στο 
στέλεχος του ΧΕ. 
 
2.  Ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό, τις αναλήψεις, 
ανατροπές αναλήψεων, τα παραληφθέντα τιμολόγια προμηθευτών και τα εκδιδόμενα ΧΕ σε 
συνεργασία με το Τμήμα Β’. 
 
3. Καταχώριση των εγγραφών αναμόρφωσης πιστώσεων στο ΟΠΣΔΠ, στο Μητρώο 
Δεσμεύσεων και στο λογιστικό πρόγραμμα. 
 
4. Καταχώριση στοιχείων και τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή Μητρώου Κατασχέσεων κα 
Εκχωρήσεων. 
 

3. Πραγματοποίηση Λογιστικών Συμφωνιών 

 
Σε συνέχεια των λογιστικών καταχωρίσεων διενεργούνται μηνιαίες συμφωνίες για τον έλεγχο 
της ορθότητας των λογιστικοποιήσεων και εντοπισμού πιθανών λαθών με σκοπό την άμεση 
διόρθωσή τους.  
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Ως εκ τούτου, το Τμήμα «Πληρωμών και λοιπών οικονομικών θεμάτων» προβαίνει σε: 
Πραγματοποίηση συμφωνίας των λογιστικών δεδομένων μεταξύ του τηρούμενου λογιστικού 
προγράμματος, του Μητρώου Δεσμεύσεων και του ΟΠΣΔΠ σε μηνιαία βάση.  
Οι πραγματοποιηθείσες συμφωνίες μεταξύ των αναφορών αυτών αφορούν στις εγκεκριμένες 
πιστώσεις, τις αναμορφώσεις, την τελική διαμόρφωση του Π/Υ, τις ανειλημμένες δεσμεύσεις, 
το συνολικό ποσό των τιμολογίων και των συνολικών ποσών πληρωμής.  

 

4. Συμμόρφωση με Φορολογικές Υποχρεώσεις 

 
Ως απόρροια των εμπορικών συναλλαγών του του Νομικού Προσώπου σε ετήσια βάση, 
προκύπτουν φορολογικές υποχρεώσεις για την εκπλήρωση των οποίων αρμόδιο είναι το 
Τμήμα «Πληρωμών και λοιπών οικονομικών θεμάτων». 
Πιο συγκεκριμένα: 
1. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος, εκδίδει Ηλεκτρονική Ταυτότητας Οφειλής, για κάθε 
παρακράτηση φόρου σε πληρωμή δαπάνης που διενεργείται από τις περιφερειακές υπηρεσίες 
του του Νομικού Προσώπου και παρακολουθεί την πορεία απόδοσής της.  
  
2. Σε ετήσια βάση εκδίδονται οι «Ετήσιες Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική 
Δραστηριότητα» για όλους τους συνεργαζόμενους προμηθευτές από τον Λογιστή (Λογιστή Α 
ή Λογιστή Β).  
 
3. Διενεργείται συμφωνία των «Ετήσιων Βεβαιώσεων Αμοιβών από Επιχειρηματική 
Δραστηριότητα» με τα δεδομένα του ΟΠΣΔΠ και του λογιστικού προγράμματος. 
 
4. Αποστέλλονται οι «Ετήσιες Βεβαιώσεις Αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα» προς 
τους συνεργαζόμενους προμηθευτές. 
 
5. Υποβάλλεται συγκεντρωτικό αρχείο «Ετήσιων Βεβαιώσεων Αμοιβών από Επιχειρηματική 
Δραστηριότητα» στο Taxisnet κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον ΓΔΟΥ. 
 
6. Σε ετήσια βάση παράγεται και ελέγχεται  η «Κατάσταση φορολογικών στοιχείων για 
διασταύρωση πληροφοριών (ΜΥΦ)». 
 
7.Υποβάλλεται συγκεντρωτικό αρχείο «Ετήσιας Κατάστασης φορολογικών στοιχείων για 
διασταύρωση πληροφοριών (ΜΥΦ)» στο Taxisnet κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον ΓΔΟΥ. 
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Πίνακες  
(α) Τήρηση λογιστικών βιβλίων &  Καταγραφή λογιστικών γεγονότων ανά χρήση στο 
λογιστικό πρόγραμμα 
 

Τήρηση λογιστικών βιβλίων &  Καταγραφή 
λογιστικών γεγονότων ανά χρήση στο λογιστικό 
πρόγραμμα. 

Κίνδυνος 
Εσωτερικές δικλίδες 

(Χειρωνακτικές/Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

Στάδιο ροής 
εργασιών1 

Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας  

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων  

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας  Χ/Α/Μ 

Καταχώριση 
στοιχείων και 
τήρηση σε 
ηλεκτρονική 
μορφή 
Μητρώου 
Κατασχέσεων 
και 
Εκχωρήσεων 
από τον Λογιστή 
Α. 

Παραλαβή, επεξεργασία, 
ενημέρωση και παρακολούθηση 
του Μητρώου Κατασχέσεων και 
Εκχωρήσεων με τις νομίμως 
παραληφθείσες Κατασχέσεις / 
Εκχωρήσεις. 

Μη συμμόρφωση με τις 
κείμενες διατάξεις. 

 Μη νόμιμη πληρωμή 
δικαιούχων. 

΄Έλεγχος 
εγκυρότητας κι 
επισκόπηση από 
τον  Προϊστάμενο 
Τμήματος. 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

Χ 

Ενημέρωση  
Μητρώου 
Δεσμεύσεων 
από τον Λογιστή 
Α ή Β2. 

Ενημέρωση του Μητρώου 
Δεσμεύσεων με τον εγκεκριμένο 
Προϋπολογισμό, τις αναλήψεις, 
τις ανατροπές αναλήψεων, τα 
εκδιδόμενα ΧΕ και τα 
παραληφθέντα τιμολόγια 
προμηθευτών σε συνεργασία με 
το Τμήμα Β’. 

Πραγματοποίηση μη 
νόμιμων δαπανών. 
  
Μη συμμόρφωση με τις 
κείμενες διατάξεις περί 
τήρησης του Μητρώου 
Δεσμεύσεων.     
    
Μη ορθή καταχώριση 
λογιστικών εγγραφών / 
ενημέρωση 
παραγόμενων 
αναφορών στο 
λογιστικό πρόγραμμα. 
 
Λανθασμένη παροχή 
πληροφοριών προς 
Διατάκτη & ΓΔΟΥ.   
                                                                                         
Ανάρτηση εσφαλμένων 
μηνιαίων στοιχείων στο 
e-portal .  
 
 

Επισκόπηση της 
μηνιαίας 
συμφωνίας, που 
πραγματοποιείται, 
από τον 
Προϊστάμενο του 
Τμήματος  και 
τηρείται σε 
ηλεκτρονική 
μορφή.    
                  
Συστηματική 
παρακολούθηση 
της εξέλιξης των 
αιτημάτων του 
Τμήματος Γ'  προς 
το τεχνικό 
προσωπικό του 
προμηθευτή του 
λογιστικού 
προγράμματος από 
τον Προϊστάμενο 
Τμήματος.                                                                                                          

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

Μ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Καταχώριση στο Μητρώο 
Δεσμεύσεων των στοιχείων 
εξόφλησης των Χρηματικών 
ενταλμάτων με αναγραφή της 
ένδειξης «ΜΔ» στο στέλεχος 
του ΧΕ από τον Λογιστή Α ή 
Β. 

Ενημέρωση 
λογιστικού 
προγράμματος 
"Ασκληπιός"  
από τον Λογιστή 
Α ή Β. 

Καταχώριση στο λογιστικό 
πρόγραμμα "Ασκληπιός" των 
στοιχείων εξόφλησης των 
Χρηματικών ενταλμάτων με 
αναγραφή της ένδειξης «ΛΠ» 
στο στέλεχος του ΧΕ. 

  

 Τακτική επικοινωνία με το 
τεχνικό προσωπικό του 
προμηθευτή του λογιστικού 
προγράμματος για τη διόρθωση 
λαθών και καταγραφή της 
πορείας των αιτημάτων. 

Καταχώριση των 
εγγραφών 
αναμόρφωσης 
πιστώσεων στο 

βλ. "Διαδικασία Αναμόρφωσης 
Πιστώσεων" 

 
1 Η παρούσα διαδικασία αναλύεται σε επιμέρους υπο-διαδικασίες, ανάλογα με τη φύση της εργασίας που εκτελείται. Δεν 

αναλύεται σε στάδια ροής εργασιών.  

2 2 Λογιστής Α ή Β του Τμήματος - «Πληρωμών και λοιπών οικονομικών θεμάτων» του Προισταμένου «Οικονομική Διαχείριση». 
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Τήρηση λογιστικών βιβλίων &  Καταγραφή 
λογιστικών γεγονότων ανά χρήση στο λογιστικό 
πρόγραμμα. 

Κίνδυνος 
Εσωτερικές δικλίδες 

(Χειρωνακτικές/Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

Στάδιο ροής 
εργασιών1 

Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας  

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 
εσωτερικών 

δικλίδων  

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας  Χ/Α/Μ 

ΟΠΣΔΠ, στο 
Μητρώο 
Δεσμεύσεων και 
στο λογιστικό 
πρόγραμμα από 
τον Λογιστή Α ή 
Β. 

 
 
 

  
(β) Πραγματοποίηση λογιστικών συμφωνιών 
 

Πραγματοποίηση λογιστικών συμφωνιών. Κίνδυνος 
Εσωτερικές δικλίδες 

(Χειρωνακτικές/Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

Στάδιο ροής 
εργασιών 

Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας  

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία Ελέγχου/ 
Περιγραφή εσωτερικών 

δικλίδων  

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

 Χ/Α/Μ 

Στάδιο 1 - 
Πραγματοποίηση 
συμφωνίας των 
λογιστικών 
δεδομένων μεταξύ 
του τηρούμενου 
λογιστικού 
προγράμματος, του 
Μητρώου 
Δεσμεύσεων  και 
του ΟΠΣΔΠ από 
τον Λογιστή Α ή Β 
σε μηνιαία βάση. 

Στο τέλος κάθε μήνα 
δημιουργείται ηλεκτρονικός 
φάκελος, ο οποίος περιέχει: 
αρχείο Μητρώου Δεσμεύσεων για 
τον μήνα αναφοράς, αναφορές του 
αναλυτικού και του συνοπτικού 
Μητρώου Δεσμεύσεων καθώς και 
Ανάλυση ανά ΑΛΕ (E-PORTAL) 
του λογιστικού προγράμματος και 
αναφορά Πιστώσεων Κυρίου 
Διατάκτη από το ΟΠΣΔΠ.  
Οι πραγματοποιηθείσες 
συμφωνίες μεταξύ των αναφορών 
αυτών αφορούν τις εγκεκριμένες 
πιστώσεις, τις αναμορφώσεις, την 
τελική διαμόρφωση του Π/Υ, τις 
ανειλημμένες δεσμεύσεις, το 
συνολικό ποσό των τιμολογίων 
και των ποσών πληρωμής.         

Πραγματοποίηση 
μη νόμιμων 
δαπανών.    
  
Μη συμμόρφωση 
με τις κείμενες 
διατάξεις περί 
τήρησης του 
Μητρώου 
Δεσμεύσεων.  
       
Μη ορθή 
καταχώριση 
λογιστικών 
εγγραφών / 
ενημέρωση 
παραγόμενων 
αναφορών στο 
λογιστικό 
πρόγραμμα. 
 
Λανθασμένη 
παροχή 
πληροφοριών 
προς Διατάκτη & 
ΓΔΟΥ.        
                                                                                   
Ανάρτηση 
εσφαλμένων 
μηνιαίων 
στοιχείων στο e-
portal .  
 

Επισκόπηση της μηνιαίας 
συμφωνίας, που 
πραγματοποιείται, από τον 
Προϊστάμενο του 
Τμήματος  και τηρείται σε 
ηλεκτρονική μορφή.   
                   
Συστηματική 
παρακολούθηση της 
εξέλιξης των αιτημάτων του 
Τμήματος Γ'  προς το 
τεχνικό προσωπικό του 
προμηθευτή του λογιστικού 
προγράμματος από τον 
Προϊστάμενο Τμήματος.                                                                                                          

Προϊστάμενο
ς Τμήματος 

Μ 
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(γ) Συμμόρφωση με φορολογικές υποχρεώσεις 
 

Συμμόρφωση με φορολογικές υποχρεώσεις. Κίνδυνος 
Εσωτερικές δικλίδες 

(Χειρωνακτικές/Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

Στάδιο ροής 
εργασιών 

Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας  

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία Ελέγχου/ 
Περιγραφή εσωτερικών 

δικλίδων  

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

 Χ/Α/Μ 

Στάδιο 1- 
Ηλεκτρονική 
έκδοση Ταυτότητας 
Οφειλής, από τον 
Προϊστάμενο του 
Τμήματος,  για 
κάθε παρακράτηση 
φόρου σε πληρωμή 
δαπάνης που 
διενεργείται από τις  
περιφερειακές 
υπηρεσίες του 
Νομικού 
Προσώπου. 

Ηλεκτρονική αποστολή κάθε 
παραστατικού περιφερειακής 
υπηρεσίας του του Νομικού 
Προσώπου, το οποίο εκδίδεται 
στο ΑΦΜ του του Νομικού 
Προσώπου και προκύπτει 
υποχρέωση παρακράτησης φόρου 
στον Προϊστάμενο Τμήματος. 
 Ηλεκτρονική υποβολή «Δήλωσης 
παρακρατούμενου φόρου από 
φορείς γενικής κυβέρνησης κατά 
την προμήθεια κάθε είδους 
αγαθών ή παροχής υπηρεσιών 
(παρ. 2 άρθρου 64 του ν. 
4172/2013)» και έκδοση 
ταυτότητας οφειλής από τον 
Προϊστάμενο Τμήματος.  
Αποστολή ταυτότητας οφειλής, 
όπως εκδίδεται από το Taxis, στο 
υπηρεσιακό e-mail της 
περιφερειακής Υπηρεσίας 
προκειμένου να προβεί στην 
απόδοση του παρακρατούμενου 
φόρου, μέσω πιστωτικών 
ιδρυμάτων. 
 Αποστολή της τραπεζικής 
απόδειξης πληρωμής στον 
Προϊστάμενο Τμήματος. 

Μη συμμόρφωση 
με τις κείμενες 
διατάξεις / 
φορολογικές 
υποχρεώσεις.   
 
                                  
Μη 
εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση. 

 Έκδοση ταυτοτήτων 
οφειλής από τον 
Προϊστάμενο του 
Τμήματος με τη χρήση 
μοναδικών κωδικών 
κατάλληλα 
πιστοποιημένου χρήστη.          
                                                
Συστηματική 
παρακολούθηση 
εκκρεμών ταυτοτήτων 
οφειλής από τον 
Προϊστάμενο Τμήματος 
κι επικοινωνία με 
αρμόδιες Υπηρεσίες. 
                                                                                  
Έλεγχος πληρότητας 
ετήσιας κατάστασης 
παρακρατούμενων φόρων 
από τις περιφερειακές 
υπηρεσίες με τις 
Καταστάσεις Ανάλωσης 
χορηγημάτων, από τον 
Λογιστή Α ή Β, κι 
επισκόπηση από τον 
Προϊστάμενο Τμήματος. 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

Μ 

Στάδιο 2- 
Παραγωγή 
«Ετήσιων 
Βεβαιώσεων 
Αμοιβών από 
Επιχειρηματική 
Δραστηριότητα» 
από τον Λογιστή Α 
ή Β.  

Παραγωγή «Ετήσιων Βεβαιώσεων 
Αμοιβών από Επιχειρηματική 
Δραστηριότητα» για τους 
συνεργαζόμενους προμηθευτές. 

Ασυμφωνία 
λογιστικών / 
φορολογικών 
στοιχείων. 
 
 
 
 
Μη συμμόρφωση 
με τις κείμενες 
διατάξεις / 
φορολογικές 
υποχρεώσεις.  
 
                                                                      
 
Μη 
εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση στις 
ηλεκτρονικές 
εφαρμογές του 
Υπουργείου 
Οικονομικών . 

Επισκόπηση των ετήσιων 
συμφωνιών 
πραγματοποιείται από τον 
Προϊστάμενο του 
Τμήματος και τηρείται σε 
ηλεκτρονική μορφή.                   
 
                                                          
Έγκριση των  «Ετήσιων 
Βεβαιώσεων Αμοιβών από 
Επιχειρηματική 
Δραστηριότητα» και των 
ηλεκτρονικών αρχείων 
προς υποβολή από τον 
ΓΔΟΥ. 
                                                                                                     
Υποβολή των τελικών 
αρχείων από τον 
Προϊστάμενο του 
Τμήματος με τη χρήση 
μοναδικών κωδικών 
κατάλληλα 
πιστοποιημένου χρήστη. 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΔΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
Προϊστάμενος 
Τμήματος 
 

Μ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χ 
 
 
 
 
 
 
 

Α 

Στάδιο 3- 
Συμφωνία «Ετήσιω
ν Βεβαιώσεων 
Αμοιβών από 
Επιχειρηματική 
Δραστηριότητα» 
από τον Λογιστή Α 
ή Β. 

 Συμφωνία των «Ετήσιων 
Βεβαιώσεων Αμοιβών από 
Επιχειρηματική Δραστηριότητα», 
όπως παράγονται από το 
λογιστικό πρόγραμμα, με το 
ΟΠΣΔΠ (για την Αθήνα) και τις 
«Καταστάσεις ανάλωσης 
χορηγημάτων & ΧΕΠ» & 
«Καρτέλες προμηθευτών» (για την 
περιφέρεια) από τον Λογιστή Α ή 
Β.     

Στάδιο 4-  
Αποστολή 
«Ετήσιων 
Βεβαιώσεων 
Αμοιβών από 
Επιχειρηματική 
Δραστηριότητα»  

 Αποστολή «Ετήσιων Βεβαιώσεων 
Αμοιβών από Επιχειρηματική 
Δραστηριότητα» προς τους 
συνεργαζόμενους προμηθευτές.  

Στάδιο 5 -Υποβολή 
συγκεντρωτικού 
αρχείου στο 
Taxisnet. 

Υποβολή συγκεντρωτικού αρχείου 
στο Taxisnet κατόπιν σχετικής 
έγκρισης από τον ΓΔΟΥ. 

Στάδιο 6- Παραγωγή και συμφωνία  της 
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Συμμόρφωση με φορολογικές υποχρεώσεις. Κίνδυνος 
Εσωτερικές δικλίδες 

(Χειρωνακτικές/Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 

Στάδιο ροής 
εργασιών 

Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας  

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία Ελέγχου/ 
Περιγραφή εσωτερικών 

δικλίδων  

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

 Χ/Α/Μ 

Παραγωγή & 
έλεγχος «Ετήσιας 
Κατάστασης 
φορολογικών 
στοιχείων για 
διασταύρωση 
πληροφοριών 
(ΜΥΦ)» από τον 
Λογιστή Α ή Β. 

«Κατάστασης φορολογικών 
στοιχείων για διασταύρωση 
πληροφοριών (ΜΥΦ)», όπως 
παράγεται από το λογιστικό 
πρόγραμμα, με το ΟΠΣΔΠ (για 
την Αθήνα) και τις «Καταστάσεις 
ανάλωσης χορηγημάτων» (για την 
περιφέρεια) από τον Λογιστή Α ή 
Β.    

 Στάδιο 7 -
Υποβολή 
συγκεντρωτικού 
αρχείου στο 
Taxisnet. 

Υποβολή «Ετήσιας Κατάστασης 
φορολογικών στοιχείων για 
διασταύρωση πληροφοριών 
(ΜΥΦ)» στο Taxisnet κατόπιν 
σχετικής έγκρισης από τον 
ΓΔΟΥ. 
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12. Μητρώο παγίων-Καταχώριση και Απογραφή  

 
Ι. Σχετικές διατάξεις, εγκύκλιοι 
 
(α) ν. 4651/2019 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (Α΄ 
209). 
 
(β) ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133). 
 
(γ) ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143). 
 
(δ) ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
(ε) ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες Διατάξεις» (Α΄ 112).      
 
(στ) π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98). 
 
(ζ)  π.δ. 80 2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 119). 
 
(η) π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ  
Υπουργείων (Α’ 119).   
 
(θ) π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 
 
(ι) ΥΑ 85735/18.12.2019 «Κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020 σε επιμέρους λογαριασμούς εξόδων» (ΑΔΑ:ΨΨΑ3Ω-ΔΦΘ).  
 
(ια) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών Αριθμ. οικ. 2/90906/ΔΠΓΚ/19.12.2019 
«Ανακατανομή πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β' 4885/31.12.2019).      
 
(ιβ) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αριθμ. 57654/22.05.2017   «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄ 
1781/23.5.2017).       
 
 
ΙΙ. Εισαγωγικές πληροφορίες 
 
1.  Καταγραφή των παγίων στοιχείων όλων των υπηρεσιών του του Νομικού Προσώπου. Στο 
μητρώο παγίων καταχωρίζονται όλα τα πάγια του του Νομικού Προσώπου ανά  είδος και 
χρόνο απόκτησής τους ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθησή τους.  
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2.  Συγκέντρωση των στοιχείων και καταχώρισή τους στο λογιστικό πρόγραμμα 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ.  
 
3. Παρακολούθηση Παγίων στοιχείων- Απογραφή  από τις  Υπηρεσίες Προισταμένων του του 
Νομικού Προσώπου. 
 
 
 
Αναλυτικός  Πίνακας Ενεργειών, Κινδύνων και Δικλίδων 

 
Μητρώο Παγίων-Καταχώριση και απογραφή. Κίνδυνος Εσωτερικές δικλίδες 

(Χειρωνακτικές/ Αυτοματοποιημένες/Μικτές) 
 

Στάδιο ροής εργασιών Περιγραφή Εργασίας -  
Εσωτερικής Διαδικασίας 

Εντοπισθέντες 
εγγενείς κίνδυνοι 

Διαδικασία 
Ελέγχου/ 
Περιγραφή 

εσωτερικών δικλίδων 

Υπεύθυνος 
εσωτερικής 

δικλίδας 

Χ/A/M 

Στάδιο 1 –Καταγραφή 
των παγίων στοιχείων 
όλων των υπηρεσιών του 
του Νομικού 
Προσώπου 
 
 
 
 
 
 
 

Η καταγραφή των παγίων 
στοιχείων κάθε υπηρεσίας  
του του Νομικού Προσώπου 
πραγματοποιείται από τους 
Προισταμένους της κάθε 
υπηρεσίας.  

Ενδέχεται:  
(α) να μη καταγραφούν 
πάγια περιουσιακά 
στοιχεία της υπηρεσίας 
καθώς οι επίτροποι,  
στις περισσότερες 
περιπτώσεις, δεν 
γνωρίζουν εάν ένα 
στοιχείο  τους έχει 
παραχωρηθεί για 
χρήση από κάποια 
άλλη υπηρεσία του 
Δημοσίου ή αν αυτό 
ανήκει στο Νομικό 
Πρόσωπο,   
 
(β) να καταστραφούν ή 
να απαξιωθούν πλήρως 
πάγια στοιχεία, για τα 
οποία δεν υπήρξε 
εγγραφή και δεν 
εμφανίστηκαν ποτέ στο 
μητρώο παγίων 
στοιχείων του του 
Νομικού Προσώπου.  

 
(α) Το στάδιο αυτό 
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 
Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης μόνο 
στην περίπτωση των 
παγίων της Κεντρικής 
Υπηρεσίας. 
 
(β) Το στάδιο αυτό 
δεν μπορεί να 
ελεγχθεί από το 
τμήμα, ειδικά για τις 
περιπτώσεις των 
περιφερειακών 
υπηρεσιών. 
 

Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 
Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Χ 

Στάδιο 2 –Συγκέντρωση 
των στοιχείων και 
καταχώρισή τους στο 
λογιστικό πρόγραμμα 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ.  

Τα πάγια στοιχεία 
καταχωρίζονται στο  
λογιστικό πρόγραμμα 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ. 
 

Μη καταχώριση 
κάποιων στοιχείων.  

Η διαδικασία 
ελέγχεται από τον 
Προϊστάμενο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης. 

Προϊστάμενος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

Μ 

 
Στάδιο 3 – 
Παρακολούθηση 
Παγίων στοιχείων- 
Απογραφή.  

 
Η παρακολούθηση και 
απογραφή γίνεται από τις  
Υπηρεσίες του . 

 
Ενδέχεται κατά την 
απογραφή να  μην 
καταγράφονται ορθά τα 
πάγια στοιχεία.  

 
Η διαδικασία δεν 
μπορεί να ελεγχθεί 
από το Τμήμα.  
Γίνεται μια 
προσπάθεια 
κωδικογράφησης των 
παγίων στοιχείων.  

-  
Μ 
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