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Αθήνα, 14 Φεβρουάριου 2019 
Αριθ.Πρωτ.404 
Προς 
-Τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Αλέξανδρο Χαρίτση  
-Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο  
 
Θέμα: Προληπτικός έλεγχος δαπανών των ΟΤΑ 
 
 
Κύριοι  Υπουργοί,  
 

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  εξέδωσε την υπ΄αριθμ. πρωτ.  
οικ.2/90725/0026/10.12.2018  Εγκύκλιο σχετικά με τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και τις αποκλειστικές ευθύνες των Οικονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ, μετά  την κατάργηση 
του προληπτικού ελέγχου δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η οποία από 01/01/2019 
εκτείνεται και στις δαπάνες των ΟΤΑ. 

Πλέον οι Οικονομικές Υπηρεσίες έχουν καταστεί  αποκλειστικά υπεύθυνες  για τον 
έλεγχο, εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των δαπανών τους και  εφεξής δεν παρέχεται  η 
δυνατότητα αποστολής των εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προληπτικό έλεγχο. 

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να επισημάνουμε αφενός ότι όλοι οι Δήμοι δε βρίσκονται 
στο ίδιο στάδιο  ετοιμότητας και επάρκειας και οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν εγγενείς 
δυσκολίες , καθώς καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις σε στελεχιακό δυναμικό που 
αφορούν κυρίως Οικονομικές και Τεχνικές Υπηρεσίες και αφετέρου ότι στους Φορείς 
Κεντρικής Διοίκησης έχει σημειωθεί ήδη αύξηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, ως 
αντανακλαστική συνέπεια στην κατάργηση του προληπτικού ελέγχου. 

Είναι βέβαιο ότι η συνέπεια αυτή θα επεκταθεί και στους φορείς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και η  αύξηση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων των Δήμων στο άμεσο 
μέλλον θεωρείται δεδομένη.  

Ήδη τα μέλη της Ένωσής μας διαμαρτύρονται έντονα, διότι οι ΟΤΑ,  εκ του λόγου 
αυτού, έχουν σταματήσει τις πληρωμές τους και οι  Εργολήπτες Δημοσίων Έργων βρίσκονται 
σε αδυναμία εκπλήρωσης των διαρκώς αυξανόμενων  υποχρεώσεων  που έχουν επωμιστεί  
έναντι τρίτων.  

Κύριοι  Υπουργοί,  η  μη εξόφληση των δεδουλευμένων των μελών μας  είναι 
καταστροφική για τον κλάδο και για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος των δημοσίων 
συμβάσεων καθώς και για την έγκαιρη περαίωση των έργων και για το λόγο αυτό, 

  Ζητούμε την άμεση  παράταση του προληπτικού ελέγχου των δαπανών των ΟΤΑ 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο  τουλάχιστον επί ένα ακόμη  έτος ώστε να προετοιμαστούν οι  
Οικονομικές Υπηρεσίες  για το βάρος της συγκέντρωσης της δημοσιολογικής ευθύνης σε 
αυτές.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας 
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