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ΘΔΜΑ:    Απάνηηζη ζηην υπ’ αριθμ. 65 από 05.10.2020 Κοινοβουλευηική Δρώηηζη ηου 

Βουλευηή κ. Μανούζου Γ. Βολουδάκη 

 

 α) Δίλαη ζαθέο όηη ε πάξνδνο κεγάινπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο (δεθαεηίαο θαη’ ειάρηζηνλ) από ηελ 
αλάζεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζηηο ΜΚΟ θαη ηελ εθηέιεζή ηνπο (ή κε) από ηηο ηειεπηαίεο θαζηζηά ην 
ειεγθηηθό έξγν ηεο ΤΓΑ ηδηαηηέξσο δπζρεξέο. Σνύην δηόηη, πέξαλ ηνπ ινγηζηηθνύ ζθέινπο, ε Τπεξεζία 
νθείιεη, βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θαη ζην βαζκό πνπ ηνύην είλαη εθηθηό, λα αμηνινγήζεη ηελ πιήξσζε 
(ή κε) ησλ πξνϋπνζέζεσλ αλάζεζεο θαη ηε θπζηθή πινπνίεζε ηνπ εθάζηνηε έξγνπ / δξάζεο από ηηο ΜΚΟ, 
σο επίζεο θαη λα αληηζηνηρίζεη ηα ππ’ απηώλ πεπξαγκέλα κε ηηο δαπάλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη. 
 
 ηα αλσηέξσ ππνβνεζάηαη κόλν κεξηθώο από ηηο εθζέζεηο πνπ εθπόλεζαλ δύν εηαηξείεο νξθσηώλ 
ειεγθηώλ θαηά ηε δηεηία 2013-2014, θαζώο, όπσο θαη νη ίδηεο ππνγξακκίδνπλ, ε ζύκβαζή ηνπο κε ηελ 
ΤΓΑ δελ πεξηειάκβαλε ηνλ έιεγρν ζθνπηκόηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο εγθξίζεσο θαη 
επηινγήο ησλ ΜΚΟ. Πεξαηηέξσ, ν έιεγρνο δελ πεξηειάκβαλε νύηε ηελ επηιεμηκόηεηα ησλ δαπαλώλ πνπ 
είραλ ήδε εγθξηζεί από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ θαζώο θαη ηελ ΤΓΔ ή / θαη ην Διεγθηηθό 
πλέδξην, γηα ηηο νπνίεο είραλ πξαγκαηνπνηεζεί νη ζρεηηθέο θαηαβνιέο πξνο ηηο ΜΚΟ. 
 
 Πξόζζεην ζηνηρείν πνπ εμεηάδεηαη θαηά ην δηελεξγνύκελν έιεγρν είλαη ε ελδερόκελε πιήξσζε ησλ 
πξνϋπνζέζεσλ παξαγξαθήο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λόκνπ πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ (Ν. 2362/1995 
θαη Ν. 4270/2014), ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ πθίζηαηαη νθεηιή ηεο ΤΓΑ πξνο ηηο αληηζπκβαιιόκελεο ΜΚΟ. 
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Αληηζέησο, γηα ηηο νθεηιέο πξνο ηελ Τπεξεζία καο, ε παξαγξαθή δελ εθθηλεί, πξηλ ε νθεηιή βεβαησζεί 
πξνο είζπξαμε σο δεκόζην έζνδν ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. (άξζξν 136  παξ. 1 ηνπ Ν. 4270/2014). 
 
 εκεηώλεηαη όηη πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο ππνζέζεσλ έρεη θαηαιήμεη ζηε Γηθαηνζύλε, θαηόπηλ 
πξνζθπγώλ πνπ έρνπλ αζθήζεη νη αληηζπκβαιιόκελεο ΜΚΟ.   
 
 πλνςίδνληαο, ε Τπεξεζία καο έρεη ήδε εληνπίζεη ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ πθίζηαηαη παξαγξαθή ησλ 
εηο βάξνο ηεο απαηηήζεσλ ησλ ΜΚΟ θαη πξνρσξήζεη ζηε ζύληαμε ζρεηηθώλ ζρεδίσλ πνξηζκάησλ / 
απνθάζεσλ, ελώ παξάιιεια θηλεί ηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ δηθώλ ηεο αμηώζεσλ. 
 
 Παξάιιεια, ε ππεξεζία έρεη ήδε επεμεξγαζηεί θαη έρεη πξνσζήζεη πξνο ςήθηζε, λνκνζεηηθέο 
ξπζκίζεηο πνπ ζεξαπεύνπλ ηα θελά θαη ηηο αζπλέρεηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από ηε ζέζε ζε ηζρύ ηνπ λένπ 
ειεγθηηθνύ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ηαθηνπνίεζεο δαπαλώλ ήδε από πξνεγνύκελα έηε. Η ελ ιόγσ λέα 
λνκνζεηηθή ξύζκηζε ηεο ΤΓΑ είλαη θξίζηκε ώζηε λα επαλεθθηλήζνπλ θαη λα νινθιεξσζνύλ νη δηαδηθαζίεο 
ειέγρνπ, ελώ ε ππεξεζία ήδε έρεη θάλεη ζεκαληηθή πξνεξγαζία πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε, πνπ αθνξά 
ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ζύληαμε πνξηζκάησλ. 
 
 Πην ζπγθεθξηκέλα, ην λνκνζεηηθό πιαίζην κεηαβιήζεθε κε κηα ζεηξά από λνκνζεηήκαηα (πνπ 
αθνινύζεζαλ ην Ν. 4270/2014), νη αξκνδηόηεηεο ηεο Τπεξεζίαο Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ (ΤΓΔ) ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ κεηαθέξζεθαλ αθελόο ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ (ΓΓΓΔ) θαη 
ζηηο Γεκνζηνλνκηθέο Τπεξεζίεο Δπνπηείαο & Διέγρνπ (ΓΤΔΔ) όπσο ηειηθώο πξνζδηνξίζηεθαλ ζην ΠΓ 
142/2017, θαη αθεηέξνπ ζηηο νηθνλνκηθέο δηεπζύλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ. Οη απαηηνύκελεο 
αιιαγέο ζην λνκνζεηηθό πιαίζην ηεο ΤΓΑ πξνβιέπνληαη ζην ππό θαηάζεζε /Ν “Οξγάλσζε θαη 
Λεηηνπξγία ΤΠΔΞ”, ζην νπνίν ε παιηά ΤΓΑ εγθηβσηίδεηαη θαη εηζέξρεηαη ζε θαζεζηώο εθθαζάξηζεο θαη 
αληηθαζίζηαηαη από ηε λέα Γεληθή Γηεύζπλζε Αλαπηπμηαθήο θαη Αλζξσπηζηηθήο Αξσγήο. 
 

β) Πξνγελέζηεξεο Γηνηθήζεηο ηεο ΤΓΑ αλέζεζαλ ηνλ έιεγρν ησλ δεκνζηνλνκηθώο εθθξεκώλ 
ζπκβάζεσλ ζε δύν εηαηξείεο νξθσηώλ ειεγθηώλ, ηηο Grant Thornton θαη Nexia, θαηά ηε δηεηία 2013 – 2014. 

 
γ) Όπσο πξνθύπηεη εθ ησλ αλσηέξσ, ηα ελ ιόγσ δεκνζηνλνκηθώο εθθξεκή πξνγξάκκαηα ζην 

ζύλνιν ηνπο απνηεινύλ αληηθείκελν ειέγρνπ. Έξγν ηεο Τπεξεζίαο καο είλαη ν ηειεπηαίνο λα θαηαζηεί 
πιήξεο θαη λα ζπκπεξηιάβεη ην ζύλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ παξαηίζεληαη ππό ην ζεκείν (α). ε θάζε 
πεξίπησζε, δηεπθξηλίδεηαη όηη ε εξγαζία απηή πεξηνξίδεηαη ζηα ελ ιόγσ πξνγξάκκαηα θαη όρη ζηα 
δεκνζηνλνκηθώο ηαθηνπνηεζέληα, ηα νπνία έρνπλ θιείζεη.  
 

 

               Αθξηβέο αληίγξαθν      Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ 
Αζήλα, 20 Οθησβξίνπ 2020 
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