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Περύληψη
ηελ εξγαζία απηή, ζα εμεηαζηεί ν ξφινο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ σο
ζεκαηνθχιαθα ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, αλαιχνληαο ηελ
νξγάλσζε, ηελ ιεηηνπξγία, θαζψο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ, σο έλα απφ ηα ηξία
αλψηαηα δηθαζηήξηα ηεο ρψξαο, κε δηθαηνδνζίεο πνπ πεγάδνπλ απεπζείαο απφ ην
χληαγκα θαη κε δεδνκέλν, ηνλ κείδνλνο ζεκαζίαο ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην
δεκνζηνλνκηθφ δίθαην ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, κε ζπλέπεηα ε ζπζηεκαηηθή ηνπ
θαιιηέξγεηα λα απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε.
Παξάιιεια ζα επηδησρζεί λα αλαδερζεί, ε αλαγθαηφηεηα ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ
δαπαλψλ ηεο ρψξαο καο, θαζφηη κέζα απφ ηνλ έιεγρν απηφ, ν νπνίνο απνηειεί θξαγή
ηεο ππέξβαζεο ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο θαη θαη’επέθηαζε ηεο δηαθζνξάο ηεο
θνηλσλίαο, ζεκειηψλεηαη ε δεκνθξαηία.
ην θεθάιαην 1 ζα αλαθεξζνχλ γεληθά ζηνηρεία γηα ην ειιεληθφ Διεγθηηθφ
πλέδξην, ηα νπνία αθνξνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο, ηελ ίδξπζε, ηελ εμέιημε, ηνλ ηξφπν
νξγάλσζεο ησλ δηθαζηηθψλ ηνπ ζρεκαηηζκψλ, θαζψο θαη ηελ λνκηθή ηνπ θχζε, ε
νπνία ην θαζηζηά έλα δηθπέο φξγαλν (δηνηθεηηθή θαη δηθαζηηθή αξρή).ηα θεθάιαηα 2
έσο 4 ζα αλαπηπρηνχλ ζηνηρεία ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ,κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο
αλαγθαηφηεηάο ηνπ. ην θεθάιαην 5 ζα αλαιπζνχλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ
θαηαζηαιηηθφ ηνπ έιεγρν θαη ηέινο ζην θεθάιαην 6, ζα εμεηαζζνχλ ηα έλδηθα κέζα
πνπ είλαη δπλαηφλ λα αζθεζνχλ ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ιφγσ
θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ, νη νπνίεο εθδφζεθαλ θαηφπηλ ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ
ππνιφγσλ.

2

ABSTRACT

This dissertation will examine the role of the Court of Auditors as the guardian
of the public expenditures of the Greek State by analyzing its management, operation
and responsibilities, as one of the three highest courts of the country, with jurisdictions
derived directly from the Constitution and given the major role that financial law plays
in the Greek legal order, its systematic reform is more vital than ever.
At the same time, we will seek the awareness of the necessity of controlling the
public expenditure of our country, where through this control, which is the barrier of
public power and the corruption of our society, democracy is founded.
Ηn Chapter 1 will set out general facts for the Hellenic Court of Auditors,
concerning its responsibilities, its establishment, its evolution, the way in which its
legal formations are organized and its legal nature, which makes it a two-tier body
(Administrative and judicial authority). In Chapters 2 to 4 will elements of the
prudential will be elaborated to highlight its necessity. Chapter 5 will analyze data
concerning the repressive control and finally on Chapter 6 will present legal means
which can be applied to the Court of Auditors for accusation reasons, which were
issued following the audit of the accounting officers of the institutions.
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Ειςαγωγό
ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε απνηχπσζε ηνπ ζεζκηθνχ ξφινπ ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ σο ζεκαηνθχιαθα ηεο λνκηκφηεηαο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ
κέζα απφ ηα πεδία ηνπ πξνιεπηηθνχ θαη θαηαζηαιηηθνχ έιεγρνπ, θαζψο θαη ε εμέηαζε
ησλ ελδίθσλ κέζσλ πνπ αζθνχληαη ελψπηνλ ηνπ, έρνληαο ππ’ φςηλ, ηνλ κείδνλνο
ζεκαζίαο ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην Γεκνζηνλνκηθφ Γίθαην ζηελ ειιεληθή έλλνκε
ηάμε κε ζπλέπεηα ε ζπζηεκαηηθή ηνπ θαιιηέξγεηα λα απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε.
Σν Διεγθηηθφ πλέδξην απνηειεί έλα εθ ησλ ηξηψλ αλσηάησλ δηθαζηεξίσλ ηεο
ρψξαο. χκθσλα κε ην άξζξν 98 ηνπ πληάγκαηνο, έρεη σο απνζηνιή ηνλ έιεγρν ησλ
δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ησλ
ινηπψλ ΝΠΓΓ, ηα νπνία κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ έρνπλ ππαρζεί ζηνλ έιεγρν ηνπ.
Μέζα απφ απηή ηελ δηαδηθαζία ηνπ έιεγρνπ,εμεηάδεηαη ε δεκνζηνινγηζηηθή
δξάζε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο,θαζψο θαη ησλ ππνιφγσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη δεκφζην
ρξήκα θαη πιηθά,ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκνζηνινγηζηηθή ηνπο δξάζε θξηζεί κε
λφκηκε, επηβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ζ’ απηνχο.
Έλα απφ ηα βαζηθά γλσξίζκαηα κίαο πξαγκαηηθήο δεκνθξαηίαο, είλαη ν έιεγρνο
ησλ πξνζψπσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα νηθνλνκηθά κηαο ρψξαο. πλεπψο,αθνχ ν
δεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο απνηειεί έλα απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηνπ δεκνθξαηηθνχ
θξάηνπο, απηφ απφ ηελ κεξηά ηνπ νθείιεη λα ζεζπίδεη ην θαηάιιειν λνκηθφ πιαίζην
πνπ ζα δηέπεη απηφλ ηνλ έιεγρν,θαζψο θαη ηνλ νξηζκφ ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ πνπ ζα
δηελεξγνχλ απηφλ ηνλ έιεγρν.
ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, ην Διεγθηηθφ πλέδξην ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ
Βνπιή, ηελ Κπβέξλεζε,θαζψο θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα,αθνχ κέζα απφ ηελ
δηαδηθαζία ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ,εμαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη
ηελ ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, εληζρχνληαο παξάιιεια ηελ πίζηε ησλ
δηνηθνχκελσλ σο πξνο ηελ νξζφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ, κε
δηθαηνδνζίεο θαη αξκνδηφηεηεο αλαγλσξηζκέλεο απεπζείαο απφ ην χληαγκα.
Πξάγκαηη ην Διεγθηηθφ πλέδξην σο φξγαλν επνπηείαο θαη ειέγρνπ ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ ηνπ θξάηνπο,εγθαζηδξχζεθε ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηελ δεκηνπξγία
ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο ην 1833 θαη έθηνηε απνηειεί έλα απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
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ζεζκνχο ηεο ζχγρξνλεο Διιεληθήο θξαηηθήο νξγάλσζεο. Ζ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ
απφ ηελ ίδξπζή ηνπ κέρξη ζήκεξα,θαηαδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο ηνπ
θαη ηελ ζνβαξφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ.
ην θεθάιαην 1 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζα παξαηεζνχλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ
ηηο αξκνδηφηεηεο, ηελ ίδξπζε-εμέιημε, ηνπο δηθαζηηθνχο ζρεκαηηζκνχο,θαζψο θαη ηελ
λνκηθή θχζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ σο δηθπνχο φξγαλν (δηνηθεηηθή θαη δηθαζηηθή
αξρή), έλα ζέκα πνπ γηα κεγάιν δηάζηεκα απαζρφιεζε ηνπο λνκηθνχο θχθινπο ηεο
Διιάδνο. Θα αλαιπζεί, ζηα θεθάιαηα 2 έσο 4 ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο, ζην θεθάιαην 5
ν θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο θαη ζην θεθάιαην 6 ηα έλδηθα κέζα ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ. Οινθιεξψλνληαο ηελ εξγαζία, ζα παξαηεζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ
πνξεία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
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Κεφαλαύο 1. Περύ Ελεγκτικού Συνεδρύου

1.1 Αρμοδιότητεσ Ελεγκτικού Συνεδρύου

Σν Διεγθηηθφ πλέδξην, απνηειεί έλα απφ ηα ηξία αλψηαηα δηθαζηήξηα ηεο ρψξαο (ηα
δχν άιια είλαη ν Άξεηνο Πάγνο θαη ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο) θαη έρεη σο
«απνζηνιή ηνλ έιεγρν ηεο δεκνζηνινγηζηηθήο δξάζεο ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ θαη
πξνζψπσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη δεκφζην ρξήκα θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε απηνχο
πνπ ε δεκνζηνινγηζηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θξίλεηαη σο κε λφκηκε»1.Παξάιιεια έρεη
θαη δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο, γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά δηθπέο φξγαλν.Δηδηθφηεξα ην
Διεγθηηθφ πλέδξην έρεη ηηο θάησζη αξκνδηφηεηεο:
«α) Αζθεί ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 98 παξ.1 πεξίπησζε α΄ ηνπ πληάγκαηνο
έιεγρν ησλ δαπαλψληνπ Κξάηνπο, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζχκθσλα
κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 33 ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαη ησλ άιισλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ, πνπ κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ππάγνληαη θάζε θνξά ζηνλ έιεγρν απηφ.
β) Γηελεξγεί ππνρξεσηηθά θαηαζηαιηηθφ έιεγρν ζε φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο ή ηνπο
απνινγηζκνχο ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, θαζψο θαη ζηνλ εθηφο Κξαηηθνχ
Πξνυπνινγηζκνχ ινγαξηαζκφ κε ηελ νλνκαζία«Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Δγγπήζεσλ
Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ» ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 1 ηνπ Ν.992/1979 (Α΄ 280). ε
θαηαζηαιηηθφ έιεγρν ππφθεηηαη θαη θάζε θνξέαο πνπ έιαβε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν
ρξεκαηνδφηεζε ή επηρνξήγεζε απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ.
γ) Παξαθνινπζεί ηα έζνδα ηνπ Κξάηνπο.
δ) Παξαθνινπζεί ηελ θαλνληθή είζπξαμε ησλ εζφδσλησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ λνκηθψλ
ηνπο πξνζψπσλ, ζχκθσλακε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 52 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
ε) Απνθαίλεηαη επί ηνπ απνινγηζκνχ θαη ηνπ γεληθνχ ηζνινγηζκνχ ηνπ Κξάηνπο.

1

Γ. Μαξαγθνχ,Διεγθηηθό πλέδξην,Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2016, ζει.3.
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ζη) Δπνπηεχεη ηνπο δεκφζηνπο ππφινγνπο, φζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ.
δ) Δπνπηεχεη ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρνπλ νη δεκφζηνη ππφινγνη ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία.
ε) Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ απαγνξεχζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 1, 3 θαη 6
ηνπ Ν.1256/1982 (Α΄ 65).
ζ) Αζθεί έιεγρν λνκηκφηεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ζπκβάζεσλ έξγσλ,
πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 35,36 θαη
37 Ν.4129/2013.
η) Γηελεξγεί έιεγρν ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ή ζε επί κέξνπο δηνηθεηηθέο θαη
δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο ηνπ Κξάηνπο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη νξγαληζκψλ,θαηά
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 85 ηνπ Ν.1892/1990 (Α΄ 101).
ηα) Γχλαηαη λα δηελεξγεί έιεγρν γηα θάζε έξγν, πξνκήζεηα, επηρνξήγεζε, ελίζρπζε
θ.ιπ. θαη γεληθά γηα θάζε πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη είηε νιηθά είηε κεξηθά απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 16 ηνπ Ν.2145/1993
(Α΄ 88).
ηβ) Απνθαίλεηαη γηα ηελ απαιιαγή απφ ηελ επζχλε ησλ ππφινγσλ, πνπ ινγνδνηνχλ
ελψπησλ ηνπ γηα θάζε απψιεηα, έιιεηςε ή θζνξά ρξεκάησλ, πιηθνχ ή παξαζηαηηθψλ
ζηνηρείσλ πιεξσκήο θάζε είδνπο.
ηγ) Απνθαζίδεη νξηζηηθά, γηα ηελ θαηαρψξεζε ή κε ζε εηδηθά βηβιία ηνπ ζπλφινπ ή
κέξνπο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην, θαζψο θαη ζπκβεβαησκέλσλ
νθεηιψλ πξνο ηξίηνπο, πνπ έρνπλ βεβαησζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο
Γεκνζίσλ

Δζφδσλ

(λ.δ.356/1974,

Α΄

90)

θαη

ζεσξνχληαη

αλεπίδεθηεο

είζπξαμεο,ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 65 ηνπ παξφληνο.
ηδ) Κξίλεη ηηο ελζηάζεηο θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ, θαηά ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ πξνο εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ ή
απνθάζεσλ θαλνληζκνχ ζχληαμεο ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ, ή ηελ πιεξσκή ησλ
ζπληάμεσλ γεληθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ αθνξνχλ θαηαινγηζκφ
ζχληαμεο πνπ εηζπξάρζεθε αρξεσζηήησο.
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ηε) Γηθάδεη ηηο ππνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αζηηθή επζχλε ησλ πνιηηηθψλ θαη
ζηξαηησηηθψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, θαζψο θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ
άιισλ Ν.Π.Γ.Γ. γηα δεκηά πνπ πξνθιήζεθε ζην Γεκφζην, ζηνπο Ο.Σ.Α. ή ζε άιια
Ν.Π.Γ.Γ.
ηζη) Γηθάδεη ηηο ακθηζβεηήζεηο πνπ αλαθχπηνπλ, απφηνλ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ
ησλ ππφινγσλ.
ηδ) Γηθάδεη ηηο εθέζεηο θαηά πξάμεσλ θαηαινγηζκνχ, πνπ εθδίδνληαη χζηεξα απφ ηνλ
έιεγρν ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηνπ άξζξνπ απηνχ.
ηε) Γηθάδεη ηηο εθέζεηο πνπ ππάγνληαη κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηελ
αξκνδηφηεηά ηνπ θαηά θαηαινγηζηηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο εθδίδνληαη απφ ηνπο
Τπνπξγνχο ή άιια αξκφδηα πξνο ηνχην ζπιινγηθά ή κε φξγαλα ηεο δηνίθεζεο θαη
αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε πιηθνχ ή ρξεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Ν.Π.Γ.Γ. γεληθά.
ηζ) Γηθάδεη ηηο εθέζεηο: α)θαηά ησλ πξάμεσλ ησλ Κιηκαθίσλ θαη Δπηηξφπσλ ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, φπνπ απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο,
β)θαηά ησλ πξάμεσλ θαλνληζκνχ ζχληαμεο ηεο Τπεξεζίαο πληάμεσλ ηνπ Γεληθνχ
Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, γ) θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ
Πξάμεσληνπ άξζξνπ 1 ηνπ α.λ.599/1968 (Α΄ 258) θαη δ) θαηά ησλ πξάμεσλ ηεο
Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ α.λ.599/1968.
θ) Γηθάδεη ηηο ζπληαμηνδνηηθέο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ δεκνζίνπο ππαιιήινπο, νη
νπνίνη απφ 1.1.2011 ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΗΚΑ−ΔΣΑΜ.
θα) Αίξεη ηελ ακθηζβήηεζε, σο πξνο ηελ πξαγκαηηθή θαη ζπληάμηκε ππεξεζία
ππαιιήινπ γηα ηελ απηνδίθαηε απφιπζή ηνπ ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηξηαθνπεληαεηίαο,
ζχκθσλακε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 1 ηνπ Ν.1232/1982 (Α΄22).
θβ) Γηθάδεη ηηο πξνζθπγέο θαηά απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί
επηβνιήο πξνζηίκνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 27 παξ. 22 ηνπ Ν.2166/1993(Α΄
137).
θγ) Γηθάδεη ηηο εθέζεηο θαηά θαηαινγηζηηθψλ απνθάζεσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 21 παξ. 15 ηνπ Ν.2190/1994 (Α΄ 28).
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θδ) Γηθάδεη ηηο πξνζθπγέο θαηά θαηαινγηζηηθψλ απνθάζεσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 50 παξ. 5 ηνπ Ν.2725/1999 (Α΄ 121).
θε) Γηθάδεη ηηο εθέζεηο θαηά απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ, κε ηηο νπνίεο δηαηάζζεηαη ε επηζηξνθή απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
πνπ ζεσξνχληαη δεκφζηνη ππφινγνη, ησλ πνζψλ πνπ παξαλφκσο ή αρξεσζηήησο
εηζέπξαμαλ

ζε

βάξνο

ηνπ

Δηδηθνχ

Λνγαξηαζκνχ

Δγγπήζεσλ

Γεσξγηθψλ

Πξντφλησλ,ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 28 ηνπ Ν.2520/1997 (Α΄ 173).
θζη) Απνθαίλεηαη γηα ππνζέζεηο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν πεξηνπζηαθήο
θαηάζηαζεο ησλ πξνζψπσλ,πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 1 ηνπ Ν.3213/2003 (Α΄
309)θαη 1 παξ. 1 ηνπ Ν.4065/2012 (Α΄ 77).
θδ) Γλσκνδνηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, ζε λνκνζρέδηα
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ λφκσλ, ή ζηελ απνλνκή
ζχληαμεο, ή ζηελ αλαγλψξηζε ππεξεζίαο πνπ παξέρεη δηθαίσκα ζε ζχληαμε, εθφζνλ ε
ζχληαμε βαξχλεη ην δεκφζην ηακείν ή ηνλ πξνυπνινγηζκφ Ν.Π.Γ.Γ..
θε) Γλσκνδνηεί ζε ζέκαηα πνπ ζέηνπλ νη Τπνπξγνί,εθφζνλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ε
δεηνχκελε γλψκε ηνπ δελ απνηειεί πξφθξηκα ησλ πξάμεσλ, ή ησλ δηθαζηηθψλ ηνπ
απνθάζεσλ. Γηα ζέκαηα κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ γλσκνδνηεί κφλν ζε εξσηήκαηα ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.
θζ) Παξέρεη ππεξεζίεο ειέγρνπ δηαρείξηζεο δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ζηνπο νπνίνπο
ζπκκεηέρεη ε Διιάδα θαη εθηειεί δηεζλή εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα παξνρήο
ειεγθηηθήο ηερλνγλσζίαο ζε ειεγθηηθνχο ζεζκνχο αληίζηνηρνπο πξνο απηφ, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 15 ηνπ Ν.3038/ 2002 (Α΄ 180).
ι) Γηθάδεη ηα έλδηθα βνεζήκαηα θαη κέζα, θαηά θαηαινγηζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ εηο βάξνο εθθαζαξηζηψλ πεξηνπζηψλ πνπ πεξηέξρνληαη ζην
Γεκφζην ιφγσ θιεξνλνκίαο, θιεξνδνζίαο ή δσξεάο, θαζψο θαη εθηειεζηψλ
δηαζεθψλ, κε ηηο νπνίεο θαηαιείπνληαη ζην Γεκφζην, ζηνπο Ο.Σ.Α. θαη ζε ινηπά
λνκηθά πξφζσπα, θαζψο θαη ζε θνηλσθειή ηδξχκαηα ή ζσκαηεία θιεξνλνκηέο ή
θιεξνδνηήκαηα ππέξ δεκφζησλ ή θνηλσθειψλ ζθνπψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
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ζηα άξζξα 32, 33, 35, 56, 82, 85 θαη 102 ηνπ α.λ. 2039/1939(Α΄ 455). Αζθεί επίζεο
θαη θάζε άιιε αξκνδηφηεηα, πνπ ηνπ αλαηίζεηαη κε λφκν2».

1.2 Η ύδρυςη και εξϋλιξη του Ελεγκτικού Συνεδρύου

Σν Διεγθηηθφ πλέδξην σο ζεζκφο ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θξάηνπο,
δελ απνηειεί έλα ζχγρξνλν δεκηνχξγεκα. Όξγαλα επνπηείαο θαη ειέγρνπ ηεο
νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θξάηνπο, ζπγθξνηήζεθαλ ηαπηφρξνλα κε ηελ δεκηνπξγία
ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο. Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ζεζκνχ είλαη ζρεηηθή κε ηελ πνξεία
ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο. Ζ πξψηε νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα ζπγθξφηεζεο θαη
ιεηηνπξγίαο

ειεγθηηθψλ

νξγάλσλ,

ζεκεηψλεηαη

θαηά

ηελ

δηάξθεηα

ηεο

εζληθναπειεπζεξσηηθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821. Σν Διεγθηηθφ πλέδξην ζπγθξνηείηαη
σο ζψκα, ακέζσο κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο θαη απνηειεί ηνλ πξψην
απφ φινπο ηνπο δηθαζηηθνχο ζεζκνχο.
Ζ ίδξπζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ σο αλψηαηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ, ήηαλ
απνηέιεζκα ηνπ γεληθνχ πλεχκαηνο νξγάλσζεο ηεο ρψξαο καο σο θξάηνο. Πξφηππν
γηα ηελ ζχζηαζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ απνηέιεζε ε Γαιιηθή Coursde Comptes,
έλαο ζεζκφο ηνλ νπνίν ν Ναπνιέσλ ίδξπζε ην 1807. Οπζηαζηηθά ην ηδξπηηθφ δηάηαγκα
ηνπ ειιεληθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, απνηειεί αληηγξαθή ηνπ αληίζηνηρνπ γαιιηθνχ
ζεζκνχ κε θάπνηεο εμαηξέζεηο, ιφγσ ησλ δηαθνξψλ ηεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ησλ
δχν θξαηψλ.
Γηα ην ειιεληθφ Διεγθηηθφ πλέδξην, πξψηνο πξφεδξνο δηαηέιεζε ν Γάιινο
Αξηεκφλ Ρελχ (Arthemond Regny), ν νπνίνο ήηαλ εηζεγεηήο ηεο ζχζηαζεο ηνπ
ζεζκνχ απηνχ.Ο Αξηεκφλ Ρελχ ήξζε ζηελ Διιάδα ζηηο 14-9-1831 κε πξσηνβνπιία
ηνπ Ησάλλε Καπνδίζηξηα θαη ζπζηάζεηο ηνπ Διβεηνχ ηξαπεδίηε θαη θηιέιιελα
Δπλάξδνπ.

2

Άξζξν1 Ν.4129/2013.
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Σν 1833 εθδίδεηαη ην δηάηαγκα ηεο 27εο επηεκβξίνπ/ 9εο Οθηψβξηνπ κε ηνλ
ηίηιν «πεξί ζπζηάζεσο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ»,ην νπνίν απνηειείηαη απφ 63 άξζξα
ξπζκίδνληαο ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Σν λέν ζψκα
ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ δηάηαγκα απνηειεί Αλψηαην Γηνηθεηηθφ Γηθαζηήξην θαη
Διεγθηηθή Αξρή, αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θξάηνπο
θαζψο θαη σο εμσηεξηθφο ειεγθηήο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ησλ ππαιιήισλ πνπ
ηελ απαξηίδνπλ.Δηδηθφηεξα ην Διεγθηηθφ πλέδξην έρεη σο απνζηνιή, ζχκθσλα κε ην
πξναλαθεξζέλ δηάηαγκα,«λα πιεξνθνξείηαη δηα επεμεξγαζίαο ησλ ινγαξηαζκώλ όηη
δηαηεξνύληαη αη γεληθαί αξραί ηνπ εγθξηζέληνο νηθνλνκηθνύ ηνπ Κξάηνπο ζπζηήκαηνο,
όηη πάζα εληόο ηνπ Κξάηνπο δηαρείξηζηλ γίλεηαη θαη’ απηό ην ζύζηεκα όηη αη
επηηεηξακκέλαη νπνηνπδήπνηε εηδηθήλ δηαρεηξίζεσλ Άξραί εθηεινύληα δηνηθεηηθά
θαζήθνληα ησλ επζπλεηδόησο θαηά ηνπο ππάξρνληαο λόκνπο, δηαηάγκαηα, νδεγίαο θαη
θαηαζηάζεηο, όηη ηα έζνδα θαη έμνδα είλαη ελ ηάμεη απνδεδεηγκέλα θαη όηη ηα εηο
δηνηθεηηθάο Αξράο δνζέληα ρξήκαηα δηεηέζεζαλ δη’ αο αλάγθαοεδόζεζαλ».Δπίζεο, έρεη
σο απνζηνιή«λα θξίλε εθ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο δηαρεηξίζεσο, αλ
θαη νπνίαη κεηαβνιαί είλαη αλαγθαίαη ή θαηάιιεινη δηα ηνλ γεληθόλ ζθνπόλ».
Καηά ηελ ςήθηζε ηνπ πληάγκαηνο ην 1844, δελ θαηαξγήζεθε ην ελ ιφγσ
φξγαλν, αθνχ έγηλε δεθηφ φηη δελ απνηειεί Γηθαζηήξην αιιά δηνηθεηηθή αξρή,
θαζφζνλ ην άξζξν 101 ηνπ πληάγκαηνο απηνχ πξνέβιεπε ηελ θαηάξγεζε φισλ ησλ
δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ ηεο νζσκαληθήο απνιπηαξρίαο σο αληηδεκνθξαηηθψλ.
Δπίζεο ην άξζξν 87 ηνπ ηδίνπ πληάγκαηνο αλέθεξε φηη «νη δηθαζηαί θαζώο θαη ηα
ςήθνλ έρνληα κέιε ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ ζέινπλ είζζαη ηζόβηνη».
Σελ 13ε Μαξηίνπ ηνπ 1864 κε ηνλ λφκν ΜΓ΄ «Πεξί εμειέγμεσο ησλ
ζηξαηησηηθώλ θαη πνιηηηθώλ ζπληάμεσλ ππό ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ», «νπδεκία
ζηξαηησηηθή λαπηηθή ε πνιηηηθή ζύληαμεο εθηόο ησλ δη’ εηδηθώλ Νόκσλ ρνξεγνπκέλσλ
απνλέκεηαη, εάλ πξνεγνπκέλσο δελ εμειέγρζε ππό ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. Δπί ηνύησ
ν αξκόδηνο Τπνπξγόο πξηλ πξνθαιέζεη ην πεξί απνλνκήο ηα ζπληάμεσο β. Γηάηαγκα,
νθείιεη λα δηαβηβάδεη εηο ην πλέδξησλ πάληα ηα έγγξαθα εθ’σλ εμειέγρσλ απνθαίλεηαη
εληόο δπν κελώλ δη’ αηηηνινγεκέλε εθζέζεσο.»
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Σν 1887 εθαξκφζηεθε ην ζχζηεκα ειέγρνπ πνπ ίζρπε ζην Βέιγην , δειαδή ν
έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ πξηλ ηελ εθηακίεπζε δεκφζηνπ ρξήκαηνο.3Σν 1936
αλαηέζεθε ζην Διεγθηηθφ πλέδξην ε αξκνδηφηεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ
Ν.Π.Γ.Γ.4Σν 1993 ηνπ αλαηέζεθε ε αξκνδηφηεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ κεγάιεο νηθνλνκηθήο αμίαο 5.
Με ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 2001, δφζεθε γηα πξψηε θνξά ε
δπλαηφηεηα ζηνλ θνηλφ λνκνζέηε λα ππνβάιεη ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν θαη ηηο δαπάλεο
ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, φπσο θαη ζπλέβε κε ηελ ππαγσγή ζηνλ
πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ6.
Σν 2006 αλαηέζεθε ζην Διεγθηηθφ πλέδξην ε αξκνδηφηεηα ειέγρνπ ησλ
δαπαλψλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ βαζκνχ7. Απφ 1-1-2017 δελ
αζθείηαη απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ δαπαλψλ ηνπ
θξάηνπο, θαζψο επίζεο, ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ινηπψλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ απφ 1-1-2019.8Ζ Οινκέιεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, κε ηα πξαθηηθά ηεο
19εο Γελ. πλ./14-10-2015,έθξηλε φηη ε πξναλαθεξζείζα δηάηαμε λφκνπ αλαθνξηθά κε
ηελ θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ην νπνίν δηελεξγεί ην
Γηθαζηήξην θαηά ην άξζξν 98 παξ. 1 εδ.α αληηβαίλεη ζηηο ξεηέο δηαηάμεηο ηνπ
πληάγκαηνο θαη δελ κπνξεί λα ηχρεη εθαξκνγήο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην.Σν 2017,
ηνπ αλαηέζεθε ε αξκνδηφηεηα ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο Β΄ βαζκνχ.9ήκεξα ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ην Διεγθηηθφ
πλέδξην αλαθέξεηαη ζην Ν.4129/2013«Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην
Διεγθηηθφ πλέδξην», ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ην Π.Γ.774/1980.
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Γ. Μαξαγθνχ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤΝΔΓΡΙΟ & ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ Ννκηθή βηβιηνζήθε 2017 ζει. 7
Άξζξν 2 παξ.5 ηνπ α.λ.281/1936.
5
. Άξζξν15 Ν.1245/1994 θαη άξζξν 275 Ν.3852/2010.
6
Άξζξν 275 Ν.3852.
7
Άξζξν 169 ηνπ θψδηθα δήκσλ θαη θνηλνηήησλ πνπ θπξψζεθε κε ην Άξζξν πξψην ηνπ Ν.3463/2006.
8
Άξζξν 10 παξ.10 ηνπ Ν.4337/2015.
9
ΦΓ 8/22307/5-4-2017 Απφθαζε Oινκέιεηαο.
4
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1.3 Ιεραρχύα δικαςτικών λειτουργών

Σν Διεγθηηθφ πλέδξην απνηειείηαη:


Απφ ηνλ Πξφεδξν,νθηψ(8) αληηπξφεδξνπο, ηξηάληα (30) πκβνχινπο, ζαξάληα
ηέζζεξηο (44) παξέδξνπο θαη απφ ζαξάληα πέληε (45) εηζεγεηέο θαη δφθηκνπο
εηζεγεηέο.



Δπίζεο, ππεξεηνχλέλαο (1) Γεληθφο Δπίηξνπνο ηεο Δπηθξαηείαο, έλαο (1)
Δπίηξνπνο ηεο Δπηθξαηείαο κε βαζκφ Αληηπξνέδξνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη
ηξεηο (3) Αληεπίηξνπνη Δπηθξαηείαο.
Οη πξναγσγέο ησλ ζέζεσλ ηνπ Πξφεδξνπ θαη ησλ Αληηπξφεδξσλ ηνπ

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ,δηελεξγνχληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη πζηέξα
απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, κε επηινγή κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ
δηθαζηεξίνπ φπσο ν λφκνο νξίδεη.Ζ πξναγσγή ζηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Δπίηξνπνπ ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ελεξγείηαη κε φκνην δηάηαγκα, κε επηινγή κεηαμχ ησλ κειψλ
ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ηεο Γεληθήο Δπηηξνπείαο,φπσο ν λφκνο νξίδεη.Ζ ζεηεία
ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Δπίηξνπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ δελ κπνξεί λα
είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ εηψλ αθφκε θαη αλ ν δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο πνπ
θαηέρεη ηε ζέζε, δελ θαηαιακβάλεηαη απφ ην φξην ειηθίαο.10
Ο Πξφεδξνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ φπσο νξίδεηαη
ζην λφκν 4129/2013 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην»,
θαζψο επίζεο αζθεί γεληθή επνπηεία δηεπζχλνληαο ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ηηο δηαζθέςεηο
ηνπ δηθαζηεξίνπ.Δπηπιένλ, αζθεί δηνηθεηηθή αξκνδηφηεηα ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, φπνπ δχλαηαη λα παξαγγέιιεη ηελ πεηζαξρηθή δίσμε εηο βάξνο

10

Άξζξν 90 πληάγκαηνο.
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ηνπο.11Ζ δηνηθεηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ έρεη αλαηεζεί χζηεξα απφ εμνπζηνδφηεζε ηνπ
Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο,Γηαθάλεηαο θαη αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.

1.4 Δικαςτικού ςχηματιςμού – Υπηρεςύεσ Επιτρόπων.
«Οη δηθαζηηθνί ζρεκαηηζκνί απφ ηνπο νπνίνπο απνηειείηαη ην Διεγθηηθφ πλέδξην
είλαη νη θάησζη:
1)Οινκέιεηα:Ζ Οινκέιεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ιεηηνπξγεί ζε ζρεκαηηζκνχο
Μείδνλνο θαη Διάζζνλνο ζπλζέζεσο (Μείδσλ θαη Διάζζσλ Οινκέιεηα).Ζ Μείδσλ
Οινκέιεηα ζπγθξνηείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο (Πξφεδξν, Αληηπξνέδξνπο
πκβνχινπο θαη ηελ Γξακκαηεία).Ζ Διάζζσλ Οινκέιεηα ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ
πξφεδξν θαη 19 κέιε ελαιιάμ θαηά ζπλεδξίαζε.Γηα ηελ χπαξμε απαξηίαο ηεο
Διάζζνλνο Οινκέιεηαο απαηηείηαη λα παξίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ δεθαηξία(13)
κέιε.Σεθκήξην αξκνδηφηεηαο εηζάγεηαη ππέξ ηεο Διάζζνλνο Οινκέιεηαο, ε νπνία
είλαη αξκφδηα γηα θάζε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή ππφζεζε.ηε Μείδνλα Γηνηθεηηθή
Οινκέιεηα ππάγνληαη ηδίσο:
α)

Οη

γλσκνδνηήζεηο

επί

ζπληαμηνδνηηθψλ

λνκνζρεδίσλ

θαηά

ηα

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 1 παξ. 1 πεξ. θδ΄ ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην
Διεγθηηθφ πλέδξην,
β) νη γλσκνδνηήζεηο επί ζεκάησλ πνπ ζέηνπλ νη Τπνπξγνί, θαηά ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 1 παξ. 1 πεξ. θε΄εδ. α΄ ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ
πλέδξην,
γ) νη γλσκνδνηήζεηο επί λνκνζρεδίσλ πνπ ξπζκίδνπλ κείδνλνο ζπνπδαηφηεηαο
ζέκαηα δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ηα
νπνία ππνβάιινληαη ελψπηφλ ηνπ απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 1 παξ. 1 πεξ. θε΄εδ. γ΄ ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην
Διεγθηηθφ πλέδξην, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 176
ηνπ Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο

11

Άξζξν 104 παξ.5 Ν.2812/2000.
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(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο
δηαηάμεηο», ΦΔΚ 143ΣΑ΄,
δ)νη ππνζέζεηο πνπ παξαπέκπνληαη ζε απηήλ απφ ηελ Διάζζνλα Οινκέιεηα, ή
εηζάγνληαη απεπζείαο απφ ηνλ Πξφεδξν, ιφγν κείδνλνο ζπνπδαηφηεηαο ή απφ
ην Γεληθφ Δπίηξνπν ηεο Δπηθξαηείαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ,
ε) νη ππνζέζεηο πνπ παξαπέκπνληαη ζε απηήλ απφ ην αξκφδην Κιηκάθην
πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ, ή ην αξκφδην Σκήκα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ιφγσ
κείδνλνο ζπνπδαηφηεηαο ή γεληθφηεξεο ζεκαζίαο απηψλ,
ζη) ε δηαηχπσζε γλψκεο επί ησλ λνκνζρεδίσλ ή ησλ ζρεδίσλ ινηπψλ
θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ, θαζψο θαη επί δεηεκάησλ κείδνλνο ζπνπδαηφηεηαο,
ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ
θαη ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο. Σα ζρέδηα ξπζκίζεσλ θαη ηα ινηπά
δεηήκαηα κείδνλνο ζπνπδαηφηεηαο, εηζάγνληαη ππνρξεσηηθά κε πξάμε ηνπ
Πξνέδξνπ, αιιηψο κε πξφηαζε ηνπ Γεληθνχ Δπηηξφπνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζην
Διεγθηηθφ πλέδξην ή νπνηνπδήπνηε κέινπο ηεο Οινκέιεηαο
θαη δ)νη ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο ε Οινκέιεηα απνθαίλεηαη ζε πκβνχιην.

ηε Μείδνλα Γηθαζηηθή Οινκέιεηα ππάγνληαη:
α)Αηηήζεηο αλαίξεζεο ππέξ ηνπ λφκνπ,
β)Αηηήζεηο αλαίξεζεο πνπ παξαπέκπνληαη ζε απηήλ γηα εθδίθαζε απφ ηελ
Διάζζνλα Οινκέιεηα,ή απεπζείαο απφ ηνλ Πξφεδξν ιφγσ κείδνλνο
ζπνπδαηφηεηαο,
γ) Τπνζέζεηο πξφηππεο δίθεο
θαη δ) Πξνδηθαζηηθά εξσηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη απφ ηα Σκήκαηα.

2). ΣΜΖΜΑΣΑ: Ο αξηζκφο ησλ ηκεκάησλ έρεη νξηζηεί ζε νθηψ (8), εθ ησλ φπνησλ
ην έλα είλαη κείδνλνο-επηακεινχο ζχλζεζεο. Σα ηκήκαηα είλαη: I Σκήκα, II Σκήκα,
III Σκήκα, IV Σκήκα, V Σκήκα, VI Σκήκα,VII Σκήκα, κε αξκνδηφηεηεο:
Η Σκήκα: ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο απηνχ ππάγεηαη:
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1) Ζ άξζε ησλ δηαθσληψλ θαη ε γλσκνδφηεζε ζε ακθηβνιίεο Δπηηξφπσλ, σο
πξνο ηε ζεψξεζε ή κε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο ηνπ Γεκνζίνπ
θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. πνπ ππάγνληαη κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ζε πξνιεπηηθφ
έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπο θαη πνπ αθνξνχλ ζε απνδνρέο γεληθά,
απνδεκηψζεηο ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. απφ
νπνηαδήπνηε αηηία, ηα λνζήιεηα απηψλ, ακνηβέο δηθεγφξσλ θαζψο θαη ηηο
θξαηήζεηο ζ' απηέο.
2) Ζ εθδίθαζε έλδηθσλ κέζσλ ή βνεζεκάησλ (εθέζεσλ θαηά απνθάζεσλ ή
πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο ή θαηά πξάμεσλ Δπηηξφπσλ, αλαθνπψλ θαη
αηηήζεσλ αλαζεσξήζεσο, αλαζηνιψλ θ.ιπ.) ζε δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ
απφ ηνλ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ (ρξεκάησλ, αμηψλ ή πιηθνχ) ηνπ
Γεκνζίνπ θαη απφ ηε δηαρείξηζε δεκνζίσλ ππνιφγσλ.
3) Ζ εθδίθαζε έλδηθσλ κέζσλ θαηά πξάμεσλ απνθάζεσλ ηνπ Α΄ Κιηκαθίνπ
ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
ΗΗ Σκήκα: ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο απηνχ ππάγεηαη: Ζ εθδίθαζε έλδηθσλ
κέζσλ

ή

βνεζεκάησλ

(εθέζεσλ,

αλαθνπψλ,

αηηήζεσλ

αλαζεσξήζεσο,

αλαζηνιψλ):
1)ε δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε λνκνζεζία γηα ηελ απνλνκή πνιηηηθψλ
ζπληάμεσλ (πνιηηηθέο ζπληάμεηο ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ ηνπ Σκήκαηνο Α΄ ηνπ
π.δ/ηνο

166/2000,

ζπληάμεηο

πξνζσπηθνχ

ζηδεξνδξφκσλ ηνπ

π.δ/ηνο

167/2000), φπσο απηή θάζε θνξά ηζρχεη,
2)ζε δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ απνλνκή ζπληάμεσλ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν.3163/1955 «πεξί ζπληαμηνδνηήζεσο πξνζσπηθνχ ηνπ Η.Κ.Α.»
ηνπ λ.δ.4277/1962 θαη ηνπ λ.δ.4579/1966, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ,
3) ζε δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ απνλνκή ζπληάμεσλ ζε βάξνο ηνπ
Γεκνζίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ.1086/1971 «πεξί αζθαιίζεσο ησλ
ινγνηερλψλ θαη θαιιηηερλψλ» (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.δ.214/1973 θαη
ηνπο λφκνπο 2435/1996 θαη 2557/1997), φπσο απηφ θάζε θνξά ηζρχεη,
4) ζε δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ απνλνκή ζπληάμεσλ, ζχκθσλα κε ηε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2084/1992 (ζπληάμεηο αζθαιηζκέλσλ θαη
ζπληαμηνχρσλ Σ.Α.Κ.Δ.),
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5) ζε θάζε άιιε δηαθνξά ή ππφζεζε δηθαηνδνζίαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ
πνπ αλαθχπηεη απφ ηελ απνλνκή ζπληάμεσλ, δπλάκεη δηαηάμεσλ εηδηθψλ
λφκσλ, εθηφο απφ ηηο δηαθνξέο πνπ θαηά ηελ απφθαζε απηή ππάγνληαη ζηελ
αξκνδηφηεηα ηνπ ΗΗΗ Σκήκαηνο θαη
6) νη αγσγέο ζχκθσλα κε ην άξζξν 105 Δηζ ΝΑΚ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 4/2001
απφθαζε ηνπ Αλψηαηνπ Δηδηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ
πληάγκαηνο, ή ζχκθσλα κε ην άξζξν 904 Α.Κ., θαζψο θαη θάζε άιιε αγσγή,
εθφζνλ ε ππνθείκελε ζρέζε ησλ αμηψζεσλ ησλ αλσηέξσ αγσγψλ, είλαη ε
απνλνκή πνιηηηθψλ ζπληάμεσλ.
ΗΗΗ Σκήκα: ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο απηνχ ππάγεηαη ε εθδίθαζε ησλ
έλδηθσλ κέζσλ ή βνεζεκάησλ (εθέζεσλ, αλαθνπψλ θαη αηηήζεσλ αλαζεσξήζεσο,
αλαζηνιψλ θ.ιπ.)
1) ζε δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηνπο λφκνπο 1543/1985, 1813/1988 θαη
1863/1989, φπσο απηνί θάζε θνξά ηζρχνπλ,
2) ζε δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε λνκνζεζία γηα ηελ απνλνκή πνιεκηθψλ
ζπληάμεσλ ηνπ π.δ/ηνο 168/2000, φπσο απηή θάζε θνξά ηζρχεη,
3) ζε δηαθνξέο απφ ηε λνκνζεζία ησλ ζηξαηησηηθψλ ζπληάμεσλ (ζπληάμεηο
Σκήκαηνο Β΄ ηνπ π.δ/ηνο 166/2000), φπσο απηή θάζε θνξά ηζρχεη θαη
4) νη αγσγέο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 105 Δηζ. ΝΑΚ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
4/2001 απφθαζε ηνπ Αλψηαηνπ Δηδηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ
πληάγκαηνο , ή ζχκθσλα κε ην άξζξν 904 Α.Κ., θαζψο θαη θάζε άιιε αγσγή,
εθφζνλ ε ππνθείκελε ζρέζε ησλ αμηψζεσλ ησλ αλσηέξσ αγσγψλ είλαη ε
απνλνκή πνιεκηθψλ ή ζηξαηησηηθψλ ζπληάμεσλ, ή ησλ πξνο απηέο
εμνκνηνπκέλσλ (π.ρ. αληηζηαζηαθψλ ).
IV Σκήκα: ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο απηνχ ππάγεηαη:
1) Ζ άξζε ησλ δηαθσληψλ θαη ε γλσκνδφηεζε ζε ακθηβνιίεο Δπηηξφπσλ σο
πξνο ηε ζεψξεζε ή κε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο ηνπ Γεκνζίνπ
ησλ Ο.Σ.Α. Β΄ βαζκνχ (απφ ηεο ππαγσγήο ηνπο ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν) θαη
ινηπψλ Ν.Π.Γ.Γ., πιελ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ ΟΣΑ Α΄ βαζκνχ πνπ
ππάγνληαη κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ
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ηνπο θαη πνπ αθνξνχλ αμηψζεηο απφ πξνκήζεηεο, εθηέιεζε έξγσλ, θάζε
θχζεσο εξγαζίεο ή ππεξεζίεο, απφ κηζζψζεηο αθηλήησλ θαη απφ θάζε άιιε
αηηία, εθηφο απφ ηηο αμηψζεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Η θαη
VII Σκήκαηνο.
2) Ζ εθδίθαζε ελδίθσλ κέζσλ ή βνεζεκάησλ (εθέζεσλ θαηά απνθάζεσλ ή
πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο ή θαηά πξάμεσλ Δπηηξφπσλ, αλαθνπψλ, αηηήζεσλ
αλαζεσξήζεσο αλαζηνιψλ θ.ιπ.) ζε δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηνλ
έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ (ρξεκάησλ, αμηψλ ή πιηθνχ) ησλ δεκνζίσλ
ππφινγσλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) Β΄ βαζκνχ θαη ησλ
ινηπψλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ) πιελ ΟΣΑ Α΄
βαζκνχ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπο, πνπ ππάγνληαη ζηνλ πξνιεπηηθφ
έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην κε εηδηθή δηάηαμε
λφκνπ (ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δηαθνξέο απφ εληάικαηα
πξνπιεξσκήο ΟΣΑ Β΄βαζκνχ θαη ινηπψλ ΝΠΓΓ πιελ ΟΣΑ Α΄ βαζκνχ),
θαζψο θαη απφ ηνλ έιεγρν ησλ ππνιφγσλ ησλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ.
3) Ζ εθδίθαζε έλδηθσλ κέζσλ ή βνεζεκάησλ θαηά πξάμεσλ απνθάζεσλ ηνπ
Β΄ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πιελ απηψλ πνπ αθνξνχλ ΟΣΑ
Α΄ βαζκνχ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπο.
4) Ζ εθδίθαζε ησλ αηηήζεσλ ηνπ Γεληθνχ Δπηηξφπνπ Δπηθξαηείαο ζην
Διεγθηηθφ πλέδξην θαη άιισλ αξρψλ πεξί θαηαινγηζκνχ ππαιιήισλ ΟΣΑ
Β΄ βαζκνχ θαη ινηπψλ ΝΠΓΓ, πιελ ΟΣΑ Α΄ βαζκνχ.
V Σκήκα: ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο απηνχ ππάγεηαη:
1) Ζ άξζε ησλ δηαθσληψλ θαη ε γλσκνδφηεζε ζε ακθηβνιίεο Δπηηξφπσλ σο
πξνο ηε ζεψξεζε ή κε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο (αξρηθψλ ή
ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφδνζεο ινγαξηαζκνχ
απηψλ) πξνπιεξσκήο δεκνζίσλ επελδχζεσλ, επηηξνπηθψλ, πάγησλ
πξνθαηαβνιψλ,απνθαηάζηαζεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαη ζπκςεθηζηηθψλ
(άξζξν 7 παξ. 2, 38, 42, 46, 48 θαη 52 Ν.2362/1995, φπσο ηζρχεη).
2) Ζ πξνεμέηαζε ηνπ απνινγηζκνχ θαη ηζνινγηζκνχ ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο
ζρεηηθήο επ' απηψλ έθζεζεο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
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3) Ζ επεμεξγαζία θαη ε ζχληαμε ηνπ πξνζρεδίνπ ηεο εηήζηαο έθζεζεο ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (άξζξν 42 π.δ.774/1980).
4) Ζ εθδίθαζε έλδηθσλ κέζσλ ή βνεζεκάησλ (εθέζεσλ, αλαθνπψλ, αηηήζεσλ
αλαζεσξήζεσο, αλαζηνιψλ θ.ιπ.).
5) Οη δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ ππφινγσλ.
6) Σα ρξεκαηηθά εληάικαηα πξνπιεξσκήο ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ δηαρεηξηζηψλ
πάγησλ πξνθαηαβνιψλ ηνπ Γεκνζίνπ,
7) νη δηαρεηξίζεηο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο.
8) Οη δηαθνξέο θαηαινγηζκνχ, χζηεξα απφ έιεγρν ινγαξηαζκψλ, ηνπ
ζηξαηησηηθνχ θαη πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ
σκάησλ Αζθαιείαο,δπλάκεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ ή νη δηαθνξέο
θαηαινγηζκνχ εηο βάξνο ζπνπδαζηψλ ή ζπνπδαζηξηψλ ησλ παξαγσγηθψλ
ρνιψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ή εηο βάξνο Τπαμησκαηηθψλ θαη
Αμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ή σκάησλ Αζθαιείαο ζε
πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ππνρξεσηηθήο παξακνλήο ηνπο ζην ζηξάηεπκα γηα
ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο ιφγνπο.
9) Ζ εθδίθαζε ππνζέζεσλ (έλδηθσλ κέζσλ ή αηηήζεσλ πεξί θαηαινγηζκνχ
ηνπ Γεληθνχ Δπηηξφπνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην) πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ επζχλε ησλ πνιηηηθψλ ή ζηξαηησηηθψλ ππαιιήισλ ησλ
Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, δεκνζίσλ ππαιιήισλ
γηα θάζε δεκία πνπ απφ δφιν ή ακέιεηα πξνθιήζεθε ζην Κξάηνο.
VI Σκήκα: ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο απηνχ ππάγνληαη:
1) Ζ εθδίθαζε έλδηθσλ κέζσλ θαηά πξάμεσλ απνθάζεσλ ηνπ Γ΄ Κιηκαθίνπ ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
2) Ζ εθδίθαζε θάζε αηηήζεσο ή έλδηθνπ βνεζήκαηνο πξνβιεπφκελνπ θαηά λφκν
θαηά πξάμεσο (ή πξαθηηθνχ) Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζε ζρέζε
κε ηνλ έιεγρν ζπκβάζεσλ κεγάιεο νηθνλνκηθήο αμίαο.
3) Ζ άξζε ησλ δηαθσληψλ θαη ε γλσκνδφηεζε ζε ακθηβνιίεο Δπηηξφπσλ σο πξνο
ηε ζεψξεζε ή κε θάζε κνξθήο ηίηινπ πιεξσκήο δαπαλψλ Ν.Π.Η.Γ. πνπ
ππάγεηαη κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ.
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4) Ζ εθδίθαζε έλδηθσλ κέζσλ ή βνεζεκάησλ (εθέζεσλ θαη' απνθάζεσλ ή
πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο ή θαηά πξάμεσλ Δπηηξφπσλ, αλαθνπψλ, αηηήζεσλ
αλαζεσξήζεσο, αλαζηνιψλ θ.ιπ.) ζε δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηνλ
έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ (ρξεκάησλ, αμηψλ ή πιηθνχ) ησλ δεκνζίσλ
ππνιφγσλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ πνπ ππάγνληαη ζηνλ
πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην κε εηδηθή
δηάηαμε λφκνπ (ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δηαθνξέο απφ θάζε ηίηιν
πξνπιεξσκήο Ν.Π.Η.Γ.).
VII Σκήκα: ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο απηνχ ππάγεηαη:
1) Ζ άξζε ησλ δηαθσληψλ θαη ε γλσκνδφηεζε ζε ακθηβνιίεο Δπηηξφπσλ σο
πξνο ηε ζεψξεζε ή κε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο ησλ Οξγαληζκψλ
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) Α΄ βαζκνχ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ
ηνπο, πνπ ππάγνληαη κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ
δαπαλψλ ηνπο θαη πνπ αθνξνχλ αμηψζεηο απφ πξνκήζεηεο, εθηέιεζε έξγσλ,
θάζε θχζεσο εξγαζίεο ή ππεξεζίεο, απφ κηζζψζεηο αθηλήησλ θαη απφ θάζε
άιιε αηηία, εθηφο απφ ηηο αμηψζεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Η
θαη IV Σκήκαηνο.
2) Ζ εθδίθαζε ελδίθσλ κέζσλ ή βνεζεκάησλ (εθέζεσλ θαηά απνθάζεσλ ή
πξάμεσλ ηεο δηνίθεζεο ή θαηά πξάμεσλ Δπηηξφπσλ, αλαθνπψλ, αηηήζεσλ
αλαζεσξήζεσο, αλαζηνιψλ θ.ιπ.) ζε δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηνλ
έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ (ρξεκάησλ, αμηψλ ή πιηθνχ) ησλ δεκνζίσλ
ππφινγσλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) Α΄ βαζκνχ θαη ησλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπο, πνπ ππάγνληαη ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ
δαπαλψλ ηνπο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ (ζηηο
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δηαθνξέο απφ εληάικαηα πξνπιεξσκήο ΟΣΑ
Α΄ βαζκνχ).
3) Ζ εθδίθαζε έλδηθσλ κέζσλ ή βνεζεκάησλ θαηά πξάμεσλ – απνθάζεσλ ηνπ
Β΄ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πνπ αθνξνχλ ΟΣΑ Α΄ βαζκνχ θαη
ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπο.
4) Ζ εθδίθαζε ησλ αηηήζεσλ ηνπ Γεληθνχ Δπηηξφπνπ Δπηθξαηείαο ζην
Διεγθηηθφ πλέδξην θαη άιισλ αξρψλ πεξί θαηαινγηζκνχ ππαιιήισλ ΟΣΑ
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Α΄ βαζκνχ. Ζ απφθαζε απηή, ε νπνία δελ ζπλεπάγεηαη νπδεκία δαπάλε, γηα
λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη λα ηζρχζεη απφ ηε
δεκνζίεπζή ηεο Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Σκήκα κείδνλνο ζύλζεζεο: Σν νπνίν εθδηθάδεη αηηήζεηο αλαζεψξεζεο.

3)ΚΛΗΜΑΚΗΑ:Ο αξηζκφο ησλ θιηκαθίσλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζήκεξα είλαη
δψδεθα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ θάζε θιηκάθηνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο
Οινκέιεηαο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβέξλεζεο .
Δηδηθφηεξα:
Α΄Κιηκάθην: Παξαθνινχζεζε δεκνζίσλ εζφδσλ, Δπνπηεία Γεκνζίσλ Τπφινγσλ θαη
εγγπήζεσλ απηψλ. Έιεγρνο ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο δεκνζίαο ελ γέλεη δηαρεηξίζεσο.
Καηαινγηζκνί. Απαιιαγή ή κε απφ ηεο επζχλεο δηα ηελ απψιεηα δηθαηνινγεηηθψλ
θιπ. ησλ ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ινγνδνηνχλησλ σο άλσ ππνινγσλ.
Δπηβνιή πεηζαξρηθψλ πνηλψλ εηο ππφινγνπο δηα βξαδχηεηα ππνβνιήο ινγαξηαζκψλ ή
δηά κε εθηέιεζηλ δηαηαγψλ ηνπ πλεδξίνπ, ζρεηηθψλ πξνο ην ειεγθηηθφλ έξγνλ ηνχηνπ.
Αλαζεσξήζεηο πξάμεψλ ηνπ. Έθζεζηο επί ηνπ απνινγηζκνχ θαη γεληθνχ ηζνινγηζκνχ
ηνπ Κξάηνπο. Δθδίθαζηο ελζηάζεσλ άξζξν 5 Ν.4448/1964. Αλαζεσξήζεηο ησλ
πξάμεψλ ηνπ. Πάζα άιιε κε δηθαζηηθήο θχζεσο ππφζεζηο κε ππαγφκελε εηο ηελ
αξκνδηφηεηα ηνπ Η Σκήκαηνο ηνπ πλεδξίνπ (αξηζ . 7818/79 απνθ. ΦΔΚ 420/79 Β')
Β΄Κιηκάθην: Έιεγρνο απνινγηζκψλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ
Οξγαληζκψλ, Δηδηθψλ Σακείσλ, απνθεληξσκέλσλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη εθηφο ηνπ
δεκνζίνπ Πξνυπνινγηζκνχ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ. Καηαινγηζκνί. Απαιιαγή ή κε απφ
ηεο επζχλεο ησλ ελψπηνλ ηνπ πλεδξίνπ ινγνδνηνχλησλ σο άλσ ππφινγσλ ησλ
Ν.Π.Γ.Γ. Δπηβνιή πεηζαξρηθψλ πνηλψλ δηα ηελ βξαδχηεηα ππνβνιήο ησλ
απνινγηζκψλ ή δηα ηελ κε εθηέιεζηλ δηαηαγψλ ηνπ πλεδξίνπ ζρεηηθψλ πξνο ην
ειεγθηηθφ ηνπ έξγν. Αλαζεσξήζεηο πξάμεψλ ηνπ. (αξηζκ. 7818/79 απνθ. ΦΔΚ 420/79
Β') Έιεγρνο ησλ απνινγηζκψλ ησλ ΟΣΑ αξηζκ. 18621/90 απνθ. ΦΔΚ 628/90 η. Β
(ηξνπνπνίεζε. ηεο αξηζκ. 7818/28-3-79 απφθαζεο.)
Γ΄Κιηκάθην: ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ππάγεηαη ε άξζε ηεο ακθηζβεηήζεσο χζηεξα απφ
αίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. ή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ππαιιήινπ, ζρεηηθά κε ηνλ
23

θαζνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο πξαγκαηηθήο θαη ζπληάμηκεο ππεξεζίαο απηνχ γηα ηε
ζπκπιήξσζε ηεο 35εηίαο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Η ηνπ άξζξνπ Η ηνπ
Ν.1232/1982 «επαλαθνξά ζε ηζρχ, ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
λ.δ.4352/1964 θαη άιιεο δηαηάμεηο». αξηζκ. 5152/1982 απνθ. ΦΔΚ 109/82 η. Β΄
(ζπκπιήξσζε ηεο αξηζκ. 7818/79 απνθ.)
Γ΄.Κιηκάθην: ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ ππάγεηαη:Α)ν πξνγξακκαηηζκφο, ε επνπηεία θαη
ε παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη
έρνπλ σο αληηθείκελν ηηο εηζπξάμεηο (έζνδα) γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δ.Ο. Κνηλφηεηαο σο
θαη ηηο πιεξσκέο (δαπάλεο) απφ ρξεκαηνδνηήζεηο (επηδνηήζεηο, εληζρχζεηο θ.ι.π.) ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.Β)Ζ παξαθνινχζεζε, ε επνπηεία θαη ν έιεγρνο ηεο
Τπεξεζίαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζηε ΓΗΓΑΓΔΠ. Γ) ν πξνγξακκαηηζκφο, ε
παξαθνινχζεζε θαη ε πξνπαξαζθεπή ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο ζρέζεηο θαη ζηε
ζπλεξγαζία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ κε ην Διεγθηηθφ πλέδξην ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ θαη ησλ άιισλ Δπξσπατθψλ ή Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη κε ηα Αλψηαηα
Διεγθηηθά Ηδξχκαηα ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δ.Ο. Κνηλφηεηαο (αξηζκ. 18621/90
απνθ. ΦΔΚ 628/90 η. Β').Γ)Ο πξνγξακκαηηζκφο, ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηελέξγεηα
ειέγρσλ δηα ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο ή Τπεξεζίαο ζηηο εηζπξάμεηο (έζνδα) γηα
ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο 'Έλσζεο θαη ζηηο πιεξσκέο (δαπάλεο) απφ
ρξεκαηνδνηήζεηο (επηδνηήζεηο, εληζρχζεηο ή ζπγρξεκαηνδνηήζεηο) ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, κε ζθνπφ λα εμαθξηβσζεί, φηη γηα ην ππφ έιεγρν ζέκα, (δξάζε, έξγν, κειέηε,
νηθνλνκηθή πξάμε, δηαρείξηζε) φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ εληνιή
ειέγρνπ ηνπ Κιηκαθίνπ, έρνπλ ηεξεζεί νη δηέπνληεο απηφ θνηλνηηθέο θαη εζληθέο
δηαηάμεηο, θαζψο θαη νη φξνη ππφ ηνπο νπνίνπο έρεη εγθξηζεί ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ απφ
θνηλνηηθνχο πφξνπο, κε ηελ νηθεία θαηά πεξίπησζε απφθαζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ή
ζπγρξεκαηνδφηεζεο. Δ) Ζ απφθαζε (κε πξάμε ή Πξαθηηθφ) γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ
αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ ππφ ζηνηρείν δ΄ ειέγρσλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ
νπνίσλ αμηνινγεί θαη ε έθδνζε ησλ θαηά πεξίπησζε αλαγθαίσλ πξάμεσλ
θαηαινγηζκνχ ή απαιιαγήο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ.774/1980 θαη ηνπ
π.δ.1225/1981 ησλ ππφινγσλ ή άιισλ ζπλππεπζχλσλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ε
ζχληαμε ζρεηηθψλ εθζέζεσλ γηα ηα πνξίζκαηα ησλ ειέγρσλ, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Ν.992/1979,αξηζκ. ΦΓ8/22401 απνθ. ΦΔΚ 1154/96 Β' (ζπκπιήξ. ηεο
αξηζκ.18621/90 απνθ. ΦΔΚ 628/90 η.Β').
24

Δ΄Κιηκάθην: Έιεγρνο λνκηκφηεηαο ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ απφ ην
Γεκφζην, ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηηο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο, ε πξνυπνινγηδφκελε
δαπάλε ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ (1.000.000.000) επξψ,
πξηλ ηε ζχλαςή ηνπο (αξηζκ. ΦΓ8/16805/99 απνθ. ΦΔΚ 1970/99 Β' θαη άξζξν 2 ηνπ
Ν.3310/05).
Σ΄Κιηκάθην: Έιεγρνο λνκηκφηεηαο ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηηο πξνκήζεηεο αγαζψλ, ε
πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ
(1.000.000) επξψ πξηλ ηε ζχλαςή ηνπο (αξηζκ. ΦΓ8/16805/99 απνθ. ΦΔΚ 1970/99 Β'
θαη άξζξν 2 ηνπ Ν.3310/05).
Ε΄.Κιηκάθην: Έιεγρνο λνκηκφηεηαο ησλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, φηαλ ην
πξνυπνινγηδφκελν

νηθνλνκηθφ

αληηθείκελν

ππεξβαίλεη

ην

πνζφ

ηνπ

ελφο

εθαηνκκπξίνπ (1.000.000) επξψ πξηλ ηελ ζχλαςή ηνπο (αξηζκ. ΦΓ8/16805/99 απνθ.
ΦΔΚ 1970/99 Β' θαη άξζξν 2 ηνπ Ν.3310/05).
Δπίζεο έρνπλ ζπζηαζεί πέληε (5) Κιηκάθηα πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ πξνιεπηηθφ
έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηα νπνία είλαη:


Κιηκάθην πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ δαπαλψλ ζην Η Σκήκα ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ,



Κιηκάθην πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ δαπαλψλ ζην ΗV Σκήκα ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ,



Κιηκάθην πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ δαπαλψλ ζην V Σκήκα ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ,



Κιηκάθην πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ δαπαλψλ ζην VΗ Σκήκα ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ θαη ηέινο,



Κιηκάθην πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ δαπαλψλ ζην VΗΗ Σκήκα ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ. Σα παξαπάλσ θιηκάθηα έρνπλ ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο :

I. Κιηκάθην: ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ δαπαλψλ ζην Η
Σκήκα θαη εθ κεηαθνξάο απ’ απηφ, ππάγεηαη ε άξζε ησλ δηαθσληψλ θαη ε
γλσκνδφηεζε ζε ακθηβνιίεο Δπηηξφπσλ σο πξνο ηε ζεψξεζε ή κε ρξεκαηηθψλ
εληαικάησλ πιεξσκήο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. πνπ ππάγνληαη κε εηδηθή
δηάηαμε λφκνπ ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπο θαη πνπ αθνξνχλ ζε
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απνδνρέο γεληθά, απνδεκηψζεηο ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. απφ
νπνηαδήπνηε αηηία, ηα λνζήιηα απηψλ, ακνηβέο δηθεγφξσλ θαη ηηο θξαηήζεηο ζ’ απηέο.
II. Κιηκάθην: ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ δαπαλψλ ζην
IV Σκήκα θαη εθ κεηαθνξάο απ’ απηφ, ππάγεηαη ε άξζε ησλ δηαθσληψλ θαη ε
γλσκνδφηεζε ζε ακθηβνιίεο Δπηηξφπσλ σο πξνο ηε ζεψξεζε ή κε ρξεκαηηθψλ
εληαικάησλ πιεξσκήο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ο.Σ.Α. Β΄ βαζκνχ (απφ ηεο ππαγσγήο ηνπο
ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν) θαη ινηπψλ Ν.Π.Γ.Γ., πιελ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ
Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ πνπ ππάγνληαη κε εηδηθή δηάηαμε ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ
δαπαλψλ ηνπο θαη πνπ αθνξνχλ αμηψζεηο απφ πξνκήζεηεο, εθηέιεζε έξγσλ, θάζε
θχζεσο εξγαζίεο ή ππεξεζίεο, απφ κηζζψζεηο αθηλήησλ θαη απφ θάζε άιιε αηηία.
III. Κιηκάθην: ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ δαπαλψλ ζην
V Σκήκα θαη εθ κεηαθνξάο απ’ απηφ, ππάγεηαη ε άξζε ησλ δηαθσληψλ θαη ε
γλσκνδφηεζε ζε ακθηβνιίεο Δπηηξφπσλ σο πξνο ηε ζεψξεζε ή κε ρξεκαηηθψλ
εληαικάησλ πξνπιεξσκήο (αξρηθψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
απφδνζεο ινγαξηαζκνχ απηψλ), πιεξσκήο δεκνζίσλ επελδχζεσλ, επηηξνπηθψλ,
παγίσλ πξνθαηαβνιψλ, απνθαηάζηαζεο παγίαο πξνθαηαβνιήο θαη ζπκςεθηζηηθψλ.
IV. Κιηκάθην: ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ δαπαλψλ ζην
VI Σκήκα θαη εθ κεηαθνξάο απ’ απηφ, ππάγεηαη ε άξζε ησλ δηαθσληψλ θαη ε
γλσκνδφηεζε ζε ακθηβνιίεο Δπηηξφπσλ σο πξνο ηε ζεψξεζε ή κε θάζε κνξθήο
ηίηινπ πιεξσκήο δαπαλψλ Ν.Π.Η.Γ. πνπ ππάγεηαη κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ζηνλ
πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη
V. Κιηκάθην: ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ δαπαλψλ ζην
VΗΗ Σκήκα θαη εθ κεηαθνξάο απ’ απηφ, ππάγεηαη ε άξζε ησλ δηαθσληψλ θαη ε
γλσκνδφηεζε ζε ακθηβνιίεο Δπηηξφπσλ σο πξνο ηε ζεψξεζε ή κε ρξεκαηηθψλ
εληαικάησλ πιεξσκήο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) Α΄ βαζκνχ
θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπο, πνπ ππάγνληαη κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ζε
πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπο θαη πνπ αθνξνχλ αμηψζεηο απφ πξνκήζεηεο,
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εθηέιεζε έξγσλ, θάζε θχζεσο εξγαζίεο ή ππεξεζίεο, απφ κηζζψζεηο αθηλήησλ θαη απφ
θάζε άιιε αηηία»12.
Τπεξεζίεο Δπηηξόπωλ.
ηελ βάζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ βξίζθνληαη νη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο
Δπηηξφπσλ.Βαζηθή αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ είλαη ν έιεγρνο, αλαθνξηθά κε ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν δαπαλψλ,κε ηνλ
πξνζπκβαηηθφ έιεγρν,κε ηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν θαη ηνλ έιεγρν εζφδσλ ησλ
Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
ε θάζε Τπνπξγείν αιιά θαη ζε θάζε λνκφ ηεο ρψξαο ππάξρεη κηα ππεξεζία
Δπηηξφπνπ κε εμαίξεζε ηνπο Νφκνπο Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο, Λάξηζαο, Πάηξαο θαη
Ζξαθιείνπ Κξήηεο, πνπ δηαζέηνπλ δπν ππεξεζίεο Δπίηξνπνπ ιφγσ απμεκέλνπ
Διεγθηηθνχ έξγνπ.Ο εζσηεξηθφο νξγαληζκφο (νξγαλφγξακκα) θάζε ππεξεζίαο
Δπηηξφπνπ πεξηιακβάλεη ηνλ Δπίηξνπν (ν νπνίνο απνηειεί εηδηθφ θιάδν),ηνλ
πξντζηάκελν ηκήκαηνο, ηνπο ειεγθηέο θαη ηελ γξακκαηεία ηεο.Οη νξγαληθέο ζέζεηο
πνπ δηαζέηεη θάζε ππεξεζία εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ πνπ
έρεη επηθνξηηζηεί.

1.5 Οι ϋλεγχοι που διεξϊγει το Ελεγκτικό Συνϋδριο ςυνοπτικϊ.
Σα είδε ειέγρνπ πνπ δηεμάγεη ην Διεγθηηθφ πλέδξην απφ ηηο Τπεξεζίεο Δπίηξνπνπ σο
πξσηνβάζκηα φξγαλα έιεγρνπ θαη ε επέθηαζε ηνπ έιεγρνπ απηνχ- θαηά πεξίπησζε
ζηνπο δηθαζηηθνχο ζρεκαηηζκνχο- ιφγσ αξκνδηφηεηαο δηαθξίλνληαη ζε:


Πξνιεπηηθφ έιεγρν,ν νπνίνο αθνξά ηνλ έιεγρν θαλνληθφηεηαο θαη
λνκηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ, ησλ ΝΠ απηψλ θαη ησλ
ινηπψλ ΝΠΓΓ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ ησλ νπνίσλ ην θαηψηαην
φξην πξνζδηνξίδεηαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, ην νπνίν εθδίδεηαη θαηφπηλ
πξφηαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πζηέξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.

12

Μζςω διαδυκτιακοφ τόπου: https://www.elsyn.gr, ιςτοςελίδα του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου.
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Πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, πνπ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο
πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη φηαλ ην νηθνλνκηθφ χςνο ηεο
δηαθήξπμεο ππεξβαίλεη ην φξην πνπ θαηά πεξίπησζε έρεη νξηζζεί κε
λφκν,ζρεηηθά κε ηηο πξνκήζεηεο αγαζψλ,ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ, ησλ ΟΣΑ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξφζσπσλ θαζψο
θαη ησλ ινηπψλ ΝΠΓΓ.



Καηαζηαιηηθφ έιεγρν,πνπ αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ απνινγηζκψλ ησλ
Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ,ησλ
ινηπψλ ΝΠΓΓ,ησλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ησλ
ινγαξηαζκψλ ησλ δεκνζίσλ ππνιφγσλ.



Έιεγρνο είζπξαμεο εζφδσλ ΟΣΑ, ν νπνίνο άθνξα ηελ θαλνληθφηεηα
είζπξαμεο ησλ βεβαησζέλησλ ρξεψλ, νθεηιψλ ή πξνζηίκσλ ζε βάξνο ηξίησλ.



Καη ηέινο ηνπο εηδηθνχο ειέγρνπο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ,νη νπνίνη
αθνξνχλ ζηνρεπκέλνπο ειέγρνπο, είηε πξνιεπηηθνχο είηε θαηαζηαιηηθνχο, ζε
ηνκείο κε πςειφ ειεγθηηθφ ελδηαθέξνλ ζχκθσλα κε ην Διεγθηηθφ πξφγξακκα
πνπ εθπνλεί ζε εηεζία βάζε ε Οινκέιεηα ηνπ.

Οη έιεγρνη απηνί δηελεξγνχληαη ζπκθψλα κε ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα θαη θπξίσο
κε ην πξφηππν GOV 9000 « θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηα πξφηππα εζσηεξηθψλ
δηθιείδσλ ζην δεκφζην ηνκέα» ην νπνίν θαζνξίζηεθε απφ ηνλ δηεζλή Οξγαληζκφ ησλ
Αλψηαησλ Διεγθηηθψλ ηδξπκάησλ INSTOSAI.

1.6 H Νομικό φύςη του Ελεγκτικού Συνεδρύου.
Ζ λνκηθή θχζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ είλαη έλα ζέκα πνπ γηα κεγάιν
δηάζηεκα απαζρφιεζε ηνπο λνκηθνχο ηεο Διιάδνο, δηακνξθψλνληαο έηζη δπν
αληηηηζέκελεο απφςεηο.Ζ πξψηε άπνςε βαζηδφκελε ζηε ζεσξία ηνπ Γεκνζίνπ
δηθαίνπ, ππνζηεξίδεη φηη ην Διεγθηηθφ πλέδξην απνηειεί έλα δηθπέο φξγαλν, δειαδή
απνηειεί αλψηαηε δηνηθεηηθή αξρή θαη αλψηαηε δηθαζηηθή αξρή.
Ζ δεχηεξε άπνςε ε νπνία βαζίδεηαη ζην δεκνζηνλνκηθφ δίθαην, ππνζηεξίδεη φηη
ην Διεγθηηθφ πλέδξην είλαη κηα αξρή κε δηθαζηηθφ ραξαθηήξα θαη έλα αλψηαην
δεκνζηνλνκηθφ δηθαζηήξην κε αξκνδηφηεηεο- δηθαηνδνζία απεπζείαο θαζνξηζκέλεο
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απφ χληαγκα.Ζ άπνςε πεξί δηθπνχο νξγάλνπ επηθξάηεζε γηα κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα θαη εληνπίδεηαη θπξίσο θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμχ 19νπ θαη 20νπ αηψλα.
Δηδηθφηεξα, θαηά ηνλ 19ν αηψλα επηθξαηεί ε άπνςε ηνπ ηνπ Ν.Η. αξηπφινπν
νπνίνο αλαθέξεη:« ελ ηνηο δηνηθεηηθνίο δηθαζηεξίνηο θαηαιέγεηαη θαη ην Διεγθηηθόλ πλέδξηνλ,
νπ έξγνλ εζηί ην εμεηάδεηλ θαη ειέγρεηλ ηνπο ινγαξηαζκνύο πάλησλ όζνη, είηε δπλάκεη ηεο εαπηώλ
ππεξεζίαο είηε δπλάκεη εηδηθήο παξαγγειίαο είηε εμ ακθνηέξσλ ηνύησλ, εηζπξάηνπζηλ ή
εμνδεύνπζη δεκόζηα ρξήκαηα. Δπνκέκσο, πάληεο νη ππόινγνη δηα δηαρείξηζηλ δεκνζίσλ
ρξεκάησλ δσζηδηθνύζη πξνο απηό. Σν Διεγθηηθόλπλέδξηνλ εζηί δηθαζηήξηνλ ζπλζέηνπ θύζεσο,
εζηί γαξ ζώκα δηνηθεηηθόλ θαη δηθαζηηθόλ ζπλάκα. Καη δηνηθεηηθόλ κελ, σο εηο ηελ ηνύηνπ
δηθαηνδνζίαλ ππαγνκέλνπ ηνπ ινγηζηηθνύ όινπ ηνπ Κξάηνπο, δηνξηδνκέλνπ δε ππό ηνπ επί ησλ
νηθνλνκηθώλ ππνπξγνύ, όζηηο ‘ερεη θαη ηελ επ’ απηνύ επηηήξεζηλ, έζηηλ όκσο θαηά ηαο εξγαζίαο
απηνύ εληειώο αλεμάξηεηνλ, εθ’σ θαη ηδία εμνπζία ηαο απνθάζεηο αο εθδίδσζη πεξηβάιεη ηνλ
ηύπν ηεο εθηειέζεσο, ε δε ηνηαύηε αλεμαξηεζία θαη απηνηέιεηα δίδσζηλαπηώ θαζαξώο
δηθαζηηθόλ ραξαθηήξα, ηνπ ραξαθηήξνο ηνύηνπ έλεθα κάιηζηα ην ύληαγκα ελ άξζξ.88
εζθάιηζεειεγθηαίο ηελ ηζνβηόηεηα όπσο θαη ηνηο δηθαζηαίο»13.
Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ν Β.Γ Γεσξγαληάο Αληηπξφεδξνο ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ αλαθέξεη φηη «ηελ δηθαζηηθήλ επί ησλ δεκνζίσλ ππνιόγσλ εμνπζίαλ αζθεί ην
Διεγθηηθόλ πλέδξηνλ, όπεξ εηάρζε ελ ησ δηνηθεηηθώ νξγαληζκώ ην δηνηθεηηθόλ δηθαζηήξηνλ δηα
ηαο δηαρεηξηζηηθάο πξάμεηο ηνπ δεκνζίνπ πινύηνπ, ηνπ δεηαηηζεκέλνπ εηο ηαο παληνηαπάο ηεο
Πνιηηείαο αλάγθαο.»14

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ βαζηδφκελεο ζηελ ζεσξία ηνπ
δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, δηαθξίλνληαη ζε δηνηθεηηθέο θαη δηθαηνδνηηθέο.
Ζ δηνηθεηηθή ηνπ αξκνδηφηεηα αθνξά ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπ
θξάηνπο θαζψο θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ΟΣΑ, ηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν ησλ
ινγαξηαζκψλ ησλ δεκφζησλ ππνιφγσλ, ηελ έθζεζε ζηελ Bνπιή ηνπ Aπνινγηζκνχ θαη
ηνπ Iζνινγηζκνχ ηνπ θξάηνπο θαζψο θαη ηελ γλσκνδνηηθή αξκνδηφηεηα επί ησλ
ζπληαμηνδνηηθψλ λνκνζρεδίσλ.
Σέινο, ε δηθαηνδνηηθή ηνπ αξκνδηφηεηα αθνξά ηελ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ επί
ησλ δηαθνξψλ πνπ αθνξνχλ απνλνκή ζπληάμεσλ θαη ηελ εθδίθαζε ππνζέζεσλ

13

N.I. αξίπνινο, Πξαγκαηεία ηνπ πληαγκαηηθνύ Γηθαίνπ, Β’ έθδνζε 3 η. Μ. Αγγειίδνπ, Αζήλα 1874-1875.
Β.Γ. Γεσξγαληάο,Πξαγκαηεία πεξί ηνπ Λνγηζηηθνύ Γηθαίνπ, Αζήλα 1908 ζει. 323
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αλαθνξηθά κε ηελ αζηηθή επζχλε ησλ δεκφζησλ ππάιιεισλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε
άπνςε ηνπ θαζεγεηή Π.Γ. Γαγηφγινπ:
«Η αλάκημε δηθαζηηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ θαζεθόλησλ ζην ίδην όξγαλν ηνπ
επηζθηάδεη πάλησο αλαπόθεπθηα ηελ ηδηόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Διεγθηηθνύ
πλεδξίνπ σο δηθαζηεξίνπ»15.
Σν φηη Διεγθηηθφ πλέδξην απνηειεί δηθαζηήξην, βαζίδεηαη ζηελ δεκνζηνλνκηθή
ζεσξία ηφζν απφ ιεηηνπξγηθήο φζν θαη απφ νξγαληθήο άπνςεο, κε αξκνδηφηεηεο θαη
κε ηελ δηθαηνδνζία ηνπ λα αθνξά ζέκαηα δηθαζηηθά ή κε δηθαζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη
απεπζείαο απφ ην χληαγκα. Μεηά ην χληαγκα ηνπ 1975 ε δηθαζηηθή θχζε ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ αλαθνξηθά κε ην νξγαληθφ θξηηήξην είλαη αλακθηζβήηεηε.Με
ην άξζξν 98 θαηνρπξψλεηαη ζπληαγκαηηθά σο ζεζκφο θαη θέξεη ηνλ ηίηιν «Γηθαζηηθή
Δμνπζία». Δπίζεο απφ ιεηηνπξγηθή άπνςε, ην Διεγθηηθφ πλέδξην απνηειεί ακηγέο
δηθαζηηθφ φξγαλν δηφηη απνηειεί έλα απηνηειή δηθαηνδνηηθφ θιάδν, έλα αλεμάξηεην
δηθαζηήξην κε ηελ δηθηά ηνπ ηδηαίηεξε δηάξζξσζε θαη νξγάλσζε, πξνζαξκνζκέλεο
ζηε θχζε ηνπ δηθαηνδνηηθνχ έξγνπ πνπ παξάγεη.Οη απνθάζεηο ηνπ δελ ειέγρνληαη απφ
άιιν δηθαζηήξην θαη είλαη ηζφηηκν κε ηα αιιά δπν αλψηαηα δηθαζηήξηα ηεο ρψξαο, ην
πκβνχιην ηεο Δπηθξάηεηαο, θαη ηνλ Άξεην Πάγν16.
Δπίζεο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζε
δηθαζηηθά ζέκαηα δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζε απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 98
ηνπ πληάγκαηνο, αιιά αθνξά θαη άιιεο πεξηπηψζεηο φπσο ηελ εθδίθαζε δηαθνξψλ
γηα ηελ απνλνκή ζπληάμεσλ, ηνλ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ππνιφγσλ ηνπ
Γεκφζηνπ, ησλ ΟΣΑ θαη Ν.Π.Γ.Γ. θαζψο θαη ηελ εθδίθαζε ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ
ηελ επζχλε ππαιιήισλ πνιηηηθψλ, ζηξαηησηηθψλ, Ο.Σ.Α., Ν.Π.Γ.Γ. θαη δεκνζίνπ γηα
δεκία πνπ πξνθιήζεθε ζην θξάηνο ή ηα Ν.Π.Γ.Γ. ή ηνπο Ο.Σ.Α. απφ δφιν ή βαξηά
ακέιεηα, αιιά θαη ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν, ηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν, ηελ εηήζηα
έθζεζε επί ηνπ Απνινγηζκνχ θαη Ηζνινγηζκνχ ηνπ θξάηνπο. Οη παξαπάλσ
πεξηπηψζεηο, σο πξψηε άπνςε δείρλνπλ λα κελ έρνπλ θακία ζρέζε κε πξαθηηθέο
δηθαζηεξίνπ.

15

Π.Γ. Γαγηφγινπ,Γηνηθεηηθό Γηθνλνκηθό Γίθαην, Α.Ν. άθθνπιαο, Αζήλα 2004, ζει.514.
Άξζξν 100 παξ.1 ηνπ πληάγκαηνο.
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Δηδηθφηεξα ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο είλαη δηθαζηηθφο δηφηη θαηά ην ιεηηνπξγηθφ
ηνπ θξηηήξην απαηηείηαη κέζα απφ απηή ηελ δηαδηθαζία ε ηεθκεξίσζε ηεο λνκηκφηεηαο
ησλ δηαρεηξηζηηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ πξάμεσλ ησλ νξγάλσλ ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο. Δπίζεο θαηά ην νξγαληθφ θξηηήξην ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο αζθείηαη απφ ηα
αξκφδηα Κιηκάθηα ή Σκήκαηα ηα νπνία έρνπλ δηθαζηηθή ζχλζεζε.
Ο έιεγρνο λνκηκφηεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δεκνζίσλ ππνιφγσλ, θαζψο θαη ν
θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο είλαη επίζεο δηθαζηηθφο, δηφηη ν έιεγρνο λνκηκφηεηαο απνηειεί
ηνλ ζεκέιην ιίζν δεκηνπξγίαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ελψ ν θαηαζηαιηηθφο
έιεγρνο αζθείηαη απφ έλα θαη’ εμνρήλ δηθαζηηθφ ζψκα.Σέινο, ε ππνβνιή ηεο έθζεζεο
ζηελ Βνπιή επί ηνπ Απνινγηζκνχ θαη Ηζνινγηζκνχ ηνπ θξάηνπο απφ ηελ άπνςε ηνπ
ιεηηνπξγηθνχ θξηηεξίνπ δελ είλαη δηθαζηηθή ιεηηνπξγία είλαη φκσο ζπλέρεηα ησλ
ινηπψλ δηθαζηηθψλ ηνπ αξκνδηνηήησλ.
Όζνλ αθνξά ηελ λνκνινγηαθή θχζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ην Αλψηαην
Δηδηθφ Γηθαζηήξην δέρεηαη ηελ άπνςε πεξί δηθπνχο ππφζηαζεο, ην πκβνχιην ηεο
Δπηθξαηείαο ηελ άπνςε πεξί ακηγψο δηθαζηηθνχ νξγάλνπ, ελψ ζην ίδην ην Διεγθηηθφ
πλέδξην νη απφςεηο δηίζηαληαη.
Δηδηθφηεξα ην Αλψηαην Δηδηθφ Γηθαζηήξην απνδερφκελν ηελ δηθπή ηνπ
ππφζηαζε (δηνηθεηηθή-δηθαζηηθή) ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, κε ηελ απφθαζε ηνπ
16/1979, δέρηεθε φηη «θαηά ην άξζξν 98 ηνπ ηζρύνληνο πληάγκαηνο εηο ην Διεγθηηθόλ
πλέδξηνλ πξνζεδόζε δηθπήο ππόζηαζε, θαη δε αθ’ ελόο σο δηθνηθεηηθνύ θαη αθ’
εηέξνπ σο δηθαζηηθνύ νξγάλνπ ηεο Πνιηηείαο, ππάγνληαη δε θαηά ηελ παξ. 1 εηο ηελ
δηνηθεηηθήλ απηνύ αξκνδηόηεηα ν έιεγρνο ηεο λνκηκόηεηαο ησλ δαπαλώλ ηνπ θξάηνπο
θαηηηλσλ Ν.Π.Γ.Γ. ή Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο, ε έθζεζηο πξνο ηελ Βνπιήλ
επί ηνπ απνινγηζκνύ θαη ηνπ ηζνινγηζκνύ ηνπ θξάηνπο, νη γλσκνδνηήζεηο επί
ζπληαμηνδνηηθώλ λόκσλ θαη ν έιεγρνο ησλ ινγαξηαζκώλ δεκνζίσλ ππνιόγσλ».
Σν πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο δηεπθξηλίδεη ην ζέκα ζρεηηθά κε ηελ θχζε ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ απνδερφκελν ηελ ακηγή δηθαζηηθή ηνπ θχζε, κε ηελ απφθαζε
ηεο Οινκέιεηαο ηνπ 2909/1986, αλαθέξνληαο φηη «ην Διεγθηηθό πλέδξην εληάζεηαη,
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σο δηθαζηήξην, ζην πεξί δηθαζηηθήο εμνπζίαο Σκήκα Έ ηνπ πληάγκαηνο197517,
θαιππηόκελν από όιεο ηηο ζεζπηδόκελεο δηα ηελ θαηνρύξσζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ
δηθαζηεξίσλ ζπληαγκαηηθέο εγγπήζεηο. ην δηθαζηήξην ηνύην έρεη, εηδηθώηεξα, αλαηεζεί
από ην ύληαγκα έξγν δηθπέο ήηνη ην κελ δηθαηνδνηηθό, ην δε δηνηθεηηθό, ην ηειεπηαίν δε
ηνύην έξγν, ην δηνηθεηηθό έρεη αλαηεζεί ζην δηθαζηήξην ηνύην από ην ύληαγκα θαη ηνπο
λόκνπο ιόγσ αθξηβώο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ σο δηθαζηεξίνπ θαη ησλ ζπλδεόκελσλ κε
απηό ζπληαγκαηηθώλ εγγπήζεσλ».
Σέινο, εληφο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ δηαπηζηψλνληαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο
αλαθνξηθά κε ηελ θχζε ησλ πξάμεσλ ησλ ηκεκάησλ, νη νπνίεο εθδίδνληαη γηα ηελ
επίιπζε δηαθσληψλ επηηξφπσλ γηα ηελ ζεψξεζε ή κε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ
εληαικάησλ, νπφηε θάπνηεο ζπλζέζεηο ηκεκάησλ ζεσξνχλ απηέο ηηο πξάμεηο σο
δηνηθεηηθέο θαη άιιεο σο δηθαζηηθέο πνπ επηιχνπλ δεκνζηνλνκηθέο δηαθνξέο.
Δλδεηθηηθά γηα ηελ πξψηε άπνςε, ζχκθσλα κε ηελ 195/1993 πξάμε ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ,«νη πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη από απηό θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 21, παξ. 1 θαη 4 ηνπ Οξγαληζκνύ ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ,
είλαη πξάμεηο δηνηθεηηθέο, νη νπνίεο, εθόζνλ από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία δελ
πξνβιέπεηαη ε άζθεζε ελδίθνπ κέζνπ θαη’ απηώλ, νύηε θαζηεξώλεηαη ην ακεηάθιεηό
ηνπο, κπνξνύλ λα αλαθιεζνύλ ειεπζέξσο από ην όξγαλν πνπ ηηο εμέδσζε. Η αλάθιεζε
όηαλ δελ πξνβιέπεηαη ξεηώο από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, όπσο ζηηο αλσηέξσ πξάμεηο,
ρσξεί, θπξίσο, ζύκθσλα κε ηελ πάγηα δηθαζηεξηαθή λνκνινγία θαη όζα δηδάζθνληαη
ζην δηνηθεηηθό δίθαην, αλ εκθηινρώξεζε θαηά ηελ έθδνζή ηνπο πιάλε σο πξνο ην δίθαην
ή ηα πξάγκαηα».
Όζνλ αθνξά ηελ δεχηεξε άπνςε, ζχκθσλα κε ηελ 139/1996 πξάμε ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ,«νη πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη από ην Διεγθηηθό πλέδξην θαη
αθνξνύλ ζε ππνζέζεηο δηαθσληώλ Παξέδξσλ ή Δπηηξόπσλ ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ
πεξί ηε ζεώξεζε ή κε ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ, αλ θαη ζπληζηνύλ πξάμεηο ηεο
δηθαζηηθήο αξρήο, κε ηελ νπνία επηιύεηαη δεκνζηνλνκηθή δηαθνξά, κπνξεί ελ ηνύηνηο λα
αλαθιεζνύλ, κεξηθώο ε νιηθώο από ην Σκήκα πνπ ηηο εμέδσζε, δεδνκέλνπ όηη δελ έρνπλ
ηππηθώο ηνλ ραξαθηήξα ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απνθάζεσο».

17

Άξζξν 98 πληάγκαηνο.
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1.7 Καηαβνιέο ηεο αλάγθεο έιεγρνπ ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο.
ην πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ε νπνία αθνξά ηνλ
έιεγρν ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο,
είλαη ρξήζηκν λα δνχκε ζπλνπηηθά κε πνην ηξφπν αζθνχληαλ απηή ε βαζηθή
ιεηηνπξγία ζηα δηάθνξα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο έσο ηελ ζχζηαζε
ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.Ο έιεγρνο ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο θαη ηεο ρξεζηήο
δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο δελ απνηειεί κία ζχγρξνλε αλάγθε.ηελ αξραία Διιάδα
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ δηθαίνπ θαη ηεο ρξεζηήο δηαρείξηζεο ηνπ
δεκνζίνπ

ρξήκαηνο

ηεο

πνιηηείαο,

πηνζεηήζεθαλ

ζπζηήκαηα

ειέγρνπ

ησλ

νηθνλνκηθψλ, ηα νπνία απνηέιεζαλ ηνλ πξφδξνκν ησλ ζχγρξνλσλ ειεγθηηθψλ
κεραληζκψλ. Σα πξψηα ζηνηρεία ζπλαληνχκε ζε έλα ππνηππψδεο ειεγθηηθφ ζχζηεκα
ζηελ αξραία Αζήλα. Ζ δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο ήηαλ αξκνδηφηεηα ηνπ
εθιεγκέλνπ εγέηε θαζψο θαη ησλ άιισλ αξρφλησλ ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο, κε
ζπλέπεηα λα είλαη νη ίδηνη ππφινγνη.Ζ αξκνδηφηεηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο
δηαρείξηζεο είρε αλαηεζεί ζηελ βνπιή ησλ πεληαθνζίσλ.Δπηπιένλ γηα ηελ νξζή
δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο είραλ αλαζέζεη ηνλ έιεγρφ ηνπ ζε αλεμάξηεηνπο
απφ ηελ εμνπζία ινγηζηέο.Δθηελήο αλαθνξά γη απηφ γίλεηαη ζε πνιιά ζπγγξάκκαηα
αξραίσλ Διιήλσλ θηινζφθσλ.
Δηδηθφηεξα ν Πιάηωλ ζηνπο Νόμους ηνπ αλαθέξεη φηη:«Γελ πξέπεη λα έρνπκε
θαλέλα δηθαζηή (θξηηή) ή αλώηαην ιεηηνπξγό ν νπνίνο λα θξίλεη ή λα θπβεξλά ρσξίο λα
απνδίδεη ινγαξηαζκό θαη όηη είλαη αλαγθαίν γηα λα θξηζνύλ νη ινγαξηαζκνί λα νξίζνπλ
αλώηαηνη ιεηηνπξγνί νη νπνίνη πξνηθηζκέλνη κε όια ηα είδε αξεηώλ θαη ηόηε ε πόιε ζα
αλζίζεη θαη ζα θάλεη πξνφδoπ»18.
Δπίζεο, ν Αξηζηνηέιεο ζην έξγν ηνπ Αθηναίων Πολιτεία αλαθέξεη
φηη:«Κιεξνύζη δε θαη ινγηζηάο δέθα θαη ζπλεγόξνπο ηνύησλ δέθα πξνο νύο άπαληαο
αλάγθε ηνπο ηαο αξραάο άξμαληαο ιόγνλ επελεγθείλ.Ούηνη γαξ εηζί κόλνη νη ηνηο
ππεπζύλνηο ινγηδόκελνη θαη ηαο επζύλαο εηο ην δηθαζηήξηνλ εηζάγνληεο»19.

18

Πιάησλνο, Νόκνη,945β .
Αξηζηνηέινπο, Αζελαίσλ Πνιηηεία,LIV.2.

19
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Καηά ηελ «ειιεληθή επαλάζηαζε», ν έιεγρνο ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο
δηελεξγνχληαλ απφ ηηο εζλνζπλειεχζεηο., ελψ ε πξψηε ππεξεζία έιεγρνπ δεκνζίσλ
νηθνλνκηθψλ ηνπ λενζχζηαηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο ζπζηάζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε
ηνπ Ησάλλε Καπνδίζηξηα,κε ηελ νλνκαζία «Λνγηζηηθφλ θαη Διεγθηηθφλ πκβνχιηνλ»,
ην νπνίν απνηεινχληαλ απφ ηξία κέιε ηα νπνία δηνξηδφηαλ απφ ηελ θπβέξλεζε.
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Κεφϊλαιο 2.Προληπτικόσ ϋλεγχοσ δαπανών

2.1 Διαδικαςύα προληπτικού ελϋγχου

χκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 98 παξ. 1α ηνπ πληάγκαηνο, ην Διεγθηηθφ
πλέδξην δηελεξγεί πξνιεπηηθφ έιεγρν ζηηο δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ θαζψο
θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ πνπ ππάγνληαη κε
εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ζην θαζεζηψο απηφ20.
Ο πξνιεπηηθφο έιεγρνο αζθείηαη απφ ηνπο Δπηηξφπνπο νη νπνίνη είλαη
εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη πξνΐζηαληαη ησλ ππεξεζηψλ
Δπηηξφπνπ.21Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη θαηά ην ζηάδην ηεο εληνιήο ηνπ αξκφδηνπ θαηά
πεξίπησζε δηαηάθηε πξνο ηνλ ηακία ηνπ λα πιεξψζεη κηα αλαιεθζείζα θαη
εθθαζαξηζζείζα δαπάλε κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο, ην νπνίν
κπνξεί λα είλαη,ηαθηηθφ, ζπκςεθηζηηθφ, πάγηαο πξνθαηαβνιήο ή πξνπιεξσκήο θαη
αθνξά είηε ηνπο θχξηνπο είηε ηνπο δεπηεξεχνληεο δηαηάθηεο.Πξηλ απφ νπνηαδήπνηε
ελέξγεηα, απαηηείηαη ε αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ
δηαηάθηε θαη ζπληζηά ηελ έθδνζε κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο κε ηελ νπνία δεκηνπξγείηαη
ή βεβαηψλεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ έλαληη ηξίησλ.22Δλ ζπλερεία
γίλεηαη εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο, φπνπ πξνζδηνξίδεηαη ε νθεηιή ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ πξνο ηνπο πηζησηέο ηνπ, ην αθξηβέο πνζφ ηεο νθεηιήο θαη ην
δηθαηνινγεκέλν απηήο θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο.
Σν ρξεκαηηθφ έληαικα ζηέιλεηαη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία Δπηηξφπνπ ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη αθνχ ειεγρζεί θαη δηαπηζησζεί ε λνκηκφηεηα θαη ε
θαλνληθφηεηα ηεο εληειινκέλεο δαπάλεο, ζεσξείηαη απφ ηνλ Δπίηξνπν θαη ζηε
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Άξζξν 30 Ν.4129/2013, κε ην άξζξν πξψην ηνπ νπνίνπ θπξψζεθε ν Κψδηθαο Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην,
γηα ηε ζέζπηζε ρξεκαηηθψλ νξίσλ δαπαλψλ ππαγσγήο ζηνλ πξνιεπηηθφ Έιεγρν ηνπ Δ.. Π.Γ 136/11, βι. θαη
Άξζξν 10 παξ.10 Ν.4337/2015.
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Άξζξν 22 θαη 31 Ν.4129/2013.
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ζπλέρεηα απνζηέιιεηαη ζηνλ θνξέα πνπ ην εμέδσζε γηα λα πξνβεί πιένλ ζηελ
εμφθιεζε ηνπ. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί νπνηνδήπνηε έιιεηκκα ζηα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο ή παξάλνκε ελέξγεηα, ηφηε ν Δπίηξνπνο
ζπληάζζεη πξάμε επηζηξνθήο αζεψξεηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, ππνδεηθλχνληαο
ηελ έιιεηςε ή ην παξάλνκν ηεο δαπάλεο, ηεθκεξηψλνληαο ηηο απφςεηο ηνπ κε βάζε
ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηελ λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Δάλ ν θνξέαο
πνπ εμέδσζε ην ρξεκαηηθφ έληαικα απνδερζεί ηηο απφςεηο ηνπ Δπηηξφπνπ,
καηαηψλεηαη ε πιεξσκή ηεο δαπάλεο επηηπγράλνληαο έηζη ηελ πηζαλφλ παξάλνκε
εθηακίεπζε δεκφζηνπ ρξήκαηνο.ηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο δελ απνδεθηεί ηηο
απφςεηο ηνπ Δπηηξφπνπ, πξνβαίλεη ζε επαλαθνξά ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο ζε
απηφλ κε έγγξαθν δηαηππψλνληαο ηηο ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ. Δθφζνλ ν Δπίηξνπνο
εκκέλεη ζηελ άξλεζε ζεψξεζεο ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο ππνβάιιεη έθζεζε
δηαθσλίαο ζην αξκφδην Κιηκάθην αηηηνινγψληαο ηηο απφςεηο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα
δνζεί ιχζε ζηελ δεκνζηνινγηζηηθή δηαθσλία πνπ αλέθπςε κεηαμχ ηνπ Δπηηξφπνπ θαη
ηνπ θνξέα.23
Γηα ηελ επίιπζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαθνξάο εθδίδεηαη πξάμε απφ ην αξκφδην
Κιηκάθην,ε εθηέιεζε ηεο νπνίαο είλαη ππνρξεσηηθή ηφζν απφ ηνλ Δπίηξνπν φζν θαη
απφ ηνλ θνξέα. ην ζηάδην απηφ ην Κιηκάθην πεξηνξίδεηαη απζηεξά ζηνπο ιφγνπο πνπ
έρεη πξνβάιιεη ν Δπίηξνπνο ζηελ πξάμε ηνπ θαη έρνπλ αλαπηπρζεί εθηελέζηεξα ζηελ
έθζεζε δηαθσλίαο ηνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ επεηζέξρεηαη ζε αιιά
ζέκαηα.Δμάιινπ ην Κιηκάθην πνπ έρεη επηιεθζεί ηεο δηαθσλίαο ζρεηηθά κε ηελ
ζεψξεζε ή κε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί «κείδνλνο
ζπνπδαηόηεηαο» ή «σο έρνληνο ηνύηνπ γεληθόηεξσλ ζεκαζίαλ», παξαπέκπεη ηελ
ππφζεζε ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ε νπνία εθδίδεη ζρεηηθά
πξαθηηθά ηα νπνία δεζκεχνπλ ην Κιηκάθην σο ηε δνζείζα ιχζε γηα ην παξαπεθζέλ
δήηεκα. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Eπίηξνπνο έρεη ακθηβνιίεο αλαθνξηθά κε ηελ
ζεψξεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο κπνξεί λα απεπζπλζεί ζην αξκφδην Κιηκάθην κε
έθζεζε ηνπ γηα ηελ άξζε ηεο ακθηβνιίαο24.

23

Άξζξν 3 θαη 6 Ν.4129/2013.
Άξζξν 32 παξ.5 Ν.4129/2013.
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ηελ έθζεζή ηνπ ν Δπίηξνπνο πξέπεη κε ζαθή ηξφπν λα παξαζέζεη ηα
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζηα νπνία εζηηάδεη ηελ ακθηβνιία ηνπ θαη παξάιιεια λα
εθζέζεη ηηο εξκελεπηηθέο εθδνρέο πνπ νδεγνχλζηελ ακθηβνιία θαη λα πξνηείλεη πνηα
ζεψξεζε θαηά ηελ άπνςε ηνπ είλαη ε ζσζηή.Σν αξκφδην Κιηκάθην εθδίδεη ην ζρεηηθφ
πξαθηηθφ αίξνληαο ηελ ακθηβνιία ηνπ Δπηηξφπνπ θαη εθφζνλ δελ δηαπηζησζεί άιινο
ιφγνο λνκηκφηεηαο ή θαλνληθφηεηαο, ν Δπίηξνπνο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ
ζεψξεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο.Ζ ίδηα δηαδηθαζία ηζρχεη φπσο αλαθέξζεθε
παξαπάλσ γηα ηελ ππνβνιή ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο
ακθηβνιίαο.Οη πξάμεηο πνπ επηιχνπλ δεκνζηνινγηζηηθέο δηαθνξέο (δηαθσλίεο) ή ηα
πξαθηηθά κε ηα νπνία αίξνληαη ακθηβνιίεο ησλ αξκφδησλ Κιηκαθίσλ κπνξνχλ λα
αλαθιεζνχλ απφ ην αξκφδην Σκήκα θαηφπηλ αηηήζεσο αλάθιεζεο ηνπ Γεληθνχ
Δπηηξφπνπ Δπηθξάηεηαο ή ηνπ θνξέα πνπ έρεη εθδψζεη ην ρξεκαηηθφ έληαικα.Ζ
αίηεζε αλάθιεζεο θαηαηίζεηαη εληψο πξνζεζκίαο 30 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο πξάμεο ή ηνπ πξαθηηθνχ ηνπ Κιηκαθίνπ ζηνλ αξκφδην θνξέα.Ζ αίηεζε αλάθιεζεο
ζεσξείηαη απνδεθηή εθφζνλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο εκθηινρψξεζε πιάλε πεξί
ην δίθαην ή πεξί ηα πξάγκαηα ή ιφγν ινγηζηηθνχ ιάζνπο ή εάλ πξνζθνκηζηνχλ λέα
ζηνηρεία θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ επαλεμεηάδνληαη ηα ήδε θξηζέληα
ζέκαηα.Γεχηεξε αίηεζε αλάθιεζεο απαγνξεχεηαη.
Δάλ ν Δπίηξνπνο επηζηξέςεη αζεψξεην ην ρξεκαηηθφ έληαικα θαη ην αξκφδην
Κιηκάθην ή Σκήκα (επί αηηήζεσο αλάθιεζεο) ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ έρεη
απνθαλζεί γηα ηελ κε ζεψξεζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, ηφηε ν θαζ’ χιελ αξκφδηνο
ππνπξγφο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ ζεψξεζε ηνπ κε απνθιεηζηηθά δηθή ηνπ
επζχλε. ηε ζπλέρεηα, ν Γεληθφο Δπίηξνπνο Δπηθξάηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ
αλαθνηλψλεη απζεκεξφλ ζηνλ Τπνπξγφ νηθνλνκηθψλ, ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη
ηε Bνπιή πίλαθα κε ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πνπ ζεσξήζεθαλ κε απηή ηε δηαδηθαζία
θαη αλαθνξά γηα ηελ αηηηνινγία κε ζεψξεζεο ηνπο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε Βνπιή θαηά ηελ πξψηε ηεο ζχλνδν, κεηά απφ ηελ
ππνβνιή ηνπ πξναλαθεξζέληνο πίλαθα, δελ εγθξίλεη ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα, απηά
θαηαινγίδνληαη κε πξάμε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζηνλ αξκφδην
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Τπνπξγφ25.Αλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ θαηαδεηρηεί ε ηέιεζε
πνηληθψο θνιάζηκεο πξάμεο, απηφ αλαθνηλψλεηαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ηνλ
νηθείν δηαηάθηε θαη ηνλ αξκφδην εηζαγγειέα26.
ην ζεκείν είλαη ρξήζηκν γηα ηνλ αλαγλψζηε λα αλαθεξζεί ε πεξίπησζε ηεο
ζπγγλσζηήο πιάλεο, ε νπνία απνηειεί κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε λνκηκφηεηαο
λνκνινγηαθά θαηαζθεπαζκέλεο.27Καηά ηελ εμέηαζε κίαο ππφζεζεο απφ ηνλ αξκφδην
δηθαζηηθφ ζρεκαηηζκφ, κπνξεί κία δαπάλε πνπ δελ είλαη λφκηκε λα θξηζεί σο λφκηκειφγσ ζπγγλσζηήο πιάλεο- θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζεσξεζεί ην επίκαρν ρξεκαηηθφ
έληαικα κε ην ζθεπηηθφ φηη ν δηαηάθηεο απφ πιάλε θαη φρη απφ πξφζεζε
θαηαζηξαηήγεζεο

ησλ

δηαηάμεσλ,

έρεη

πξνβεί

ζηελ

εθθαζάξηζε

ηεο

δαπάλεο.Οπζηαζηηθά φκσο απηή ε δαπάλε είλαη παξάλνκε, κε ζπλέπεηα ν δηαηάθηεο
λα κελ έρεη ην δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη μαλά ζηελ εθθαζάξηζε ίδηαο δαπάλεο.
Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ε εμφθιεζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο ην νπνίν
ππφθεηληαη ζηελ δηαδηθαζία ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ρσξίο λα ππνζηεί πξνιεπηηθφ
έιεγρναπφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαζηζηά κε λφκηκε ηε
δηελεξγεζείζα πιεξσκή κε ζπλέπεηα λα απνηειεί απηή έιιεηκκα ζηελ δηαρείξηζε ηνπ
θνξέα.

2.2 Ανϊκληςη θεώρηςησχρηματικού εντϊλματοσ
Ζ ζεψξεζε ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ Δπίηξνπν ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαηφπηλ δηελέξγεηαο ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ, απνηειεί
δηνηθεηηθή πξάμε φπσο πάγηα έρεη γίλεη δεθηφ.28Μεηά ηελ ζεψξεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ
εληάικαηνο δελ ακθηζβεηείηαη ε θξίζε ηνπ Δπηηξφπνπ δεδνκέλνπ φηη δελ πξνβιέπεηαη
απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ε άζθεζε νπνηνδήπνηε ελδίθνπ κέζνπ.
Δπηπιένλ, εθφζνλ εμνθιεζεί ην ζεσξεκέλν ρξεκαηηθφ έληαικα ζηνλ θεξφκελν
σο δηθαηνχρν θαη απνδνζνχλ νη πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, απαιιάζζεηαη
απφ θάζε επζχλε ν ηακίαο ηνπ θνξέα.Δπηηξέπεηαη ππνβνιή αίηεζεο αλαζεψξεζεο
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Άξζξν 32 παξ.3 Ν.4129/2013.
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ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο πνπ έρνπλ ζεσξεζεί θαηφπηλ δηελέξγεηαο
πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ είηε απφ ηνλ Δπίηξνπν είηε απφ ην αξκφδην Κιηκάθην ή Σκήκα
ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ή απφ ην θαηά ην λφκν
εμνπζηνδνηεκέλν φξγαλν.
ηελ πεξίπησζε απηή σο ιφγνη αλαζεψξεζεο ησλ σο άλσ πξάμεσλ είλαη ε
πιάλε πεξί ην λφκν θαη ν εληνπηζκφο λέσλ θξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ λα ζηνηρεηνζεηνχλ
ηελ απφξξηςε ηεο ζεψξεζεο δαπάλεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ δεκηνπξγεζεί
έλλνκεο ζπλέπεηεο απφ ηελ ζεψξεζε ηνπ θαη ην ζεκαληηθφηεξν λα κελ έρεη εμνθιεζεί.
ηελ πεξίπησζε πνπ ην ρξεκαηηθφ έληαικα έρεη εμνθιεζεί, ηφηε δηελεξγείηαη
έγγξαθε αλάθιεζε ηεο ζεψξεζεο ηνπ ιφγσ πιάλεο πεξί ηα πξάγκαηα θαη ην δίθαην
θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνλ θαηαινγηζκφ ηνπ ιαβφληνο, ζην πνζφ ηνπ ρξεκαηηθνχ
εληάικαηνο απφ ην αξκφδην φξγαλν29.

2.3 Κατώτατο ύψοσ ελεγχόμενων δαπανών
Ο αζθνχκελνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην πξνιεπηηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα επί δαπαλψλ
πνπ ππεξβαίλνπλ θαηά ρξεκαηηθφ έληαικα ηα φξηα, ηα νπνία θαζνξίδνληαη θαηά
θαηεγνξία ειεγρφκελσλ θνξέσλ σο αθνινχζσο:
1) Γαπάλεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (άξζξν ΗΒ παξ.4 Ν.2362/1995). Απφ ηνπ
πνζνχ ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) επξψ θαη άλσ. Γαπάλεο Κεληξηθήο
Γηνίθεζεο γηα πιεξσκέο πνπ δηελεξγνχληαη ζην πιαίζην εκπνξηθψλ
ζπλαιιαγψλ (άξζξν πξψην, παξ. Ε Ν.4152/2013): Απφ ηνπ πνζνχ ησλ
ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξψ θαη άλσ30.
2) Γαπάλεο ΝΠΓΓ (φπνπ αζθείηαη πξνιεπηηθφο έιεγρνο): Απφ ηνπ πνζνχ ησλ
δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ θαη άλσ.Γηα ηηο δαπάλεο ησλ λνζνθνκείσλ
ηνπ ΔΤ απφ ην πνζφ ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ θαη άλσ31.
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Κ. Ρίδνο, Ο έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλώλ θαη ινγαξηαζκώλ από ην Διεγθηηθό πλέδξην, Α.Ν.άθθνπιαο, Αζήλα
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3) Γαπάλεο ΟΣΑ α’ βαζκνχ (Γήκσλ): Απφ ηνπ πνζνχ ησλ πέληε ρηιηάδσλ
(5.000) επξψ θαη άλσ.
4) Γαπάλεο ΟΣΑ β’ βαζκνχ(Πεξηθεξεηψλ): κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 275 ηνπ Ν.3852/2010 (Α’ 87) απφ ηνπ πνζνχ ησλ
δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) επξψ θαη άλσ. ηα παξαπάλσ πνζάζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν αλαινγψλ Φ.Π.Α.
Καη’ εμαίξεζε, δαπάλεο, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ζπκβάζεηο εθηέιεζεο
δεκφζησλ έξγσλ, κειεηψλ ή πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ κε ζπκβαηηθφ πξνυπνινγηζκφ
πνπ ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ειέγρνληαη πξνιεπηηθά θαηά
ηελ ππνβνιή ηνπ πξψηνπ ινγαξηαζκνχ θαη κφλν, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο απηνχ.
Με ηνλ ίδην ηξφπν ειέγρνληαη θαη νη ηπρφλ παξαηάζεηο θαη αλαλεψζεηο ησλ
ζπκβάζεσλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, θαζψο θαη νη
ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη έξγσλ.
Διέγρνληαη, επίζεο πξνιεπηηθά, αλεμαξηήησο πνζνχ νη δαπάλεο γηα:
i)

ηε κηζζνδνζία ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ θαη κφλν φζνλ αθνξά
ζην πξψην ρξεκαηηθφ έληαικα,

ii)

ηηο πξφζζεηεο ακνηβέο (ππεξσξίεο θαη απνδεκηψζεηο γηα θάζε αηηία) θαη

iii) ηηο επηρνξεγήζεηο ζε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ.Οη αλσηέξσ
ξπζκίζεηο δελ θαηαιακβάλνπλ δαπάλεο νη νπνίεο, κε εηδηθέο δηαηάμεηο, έρνπλ
εμαηξεζεί απφ ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ Δ32.

32

Π.Γ.136/2011, ΦΔΚ 267 Σ.Α.
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Κεφαλαύο 3.Ο ϋλεγχοσ ςυμβϊςεων μεγϊλησ οικονομικόσ αξύασ
ςτισ οπούεσ αντιςυμβαλλόμενοσ εύναι το Δημόςιο ό ϊλλο νομικό
πρόςωπο.

3.1

Συνταγματικό-Νομοθετικό

κατοχύρωςη

του

Ελεγκτικού

Συνεδρύου για τον Έλεγχο των ςυμβϊςεων μεγϊλησ οικονομικόσ
αξύασ.

ην άξζξν 98 παξ.1 εδ β’ ηνπ πληάγκαηνο νξίδεηαη φηη ην Διεγθηηθφ πλέδξην είλαη
αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν ζπκβάζεσλ κεγάιεο νηθνλνκηθήο αμίαο θαη εηδηθφηεξα γηα ηνλ
έιεγρν ζπκβάζεσλ κεγάιεο νηθνλνκηθήο αμίαο «ζηηο νπνίεο αληηζπκβαιιόκελνο είλαη
ην Γεκόζην ή άιιν λνκηθό πξόζσπν πνπ εμνκνηώλεηαη κε ην Γεκόζην από ηελ άπνςε
απηή νπνίνο ν λόκνο νξίδεη».Ζ δηάηαμε απηή θαηνρπξψλεη ζπληαγκαηηθά πιένλ ηελ
εηζαρζείζα αξρηθά λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ
ζπλαπηφκελσλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, εθθξάδνληαο ηελ
έληνλε αλάγθε γηα δηαθάλεηα ηνπ ζπληαθηηθνχ λνκνζέηε θαηά ηελ νηθνλνκηθή
ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο33.
ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη απηφο ν έιεγρνο πνπ επηβάιιεη
επζέσο ην χληαγκα είλαη εμσηεξηθφο έιεγρνο δηφηη δελ αλήθεη νχηε ζε εθηειεζηηθή ή
δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία, νχηε ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ νπνηνδήπνηε δηαηάθηε.Με
ηνλ φξν «ζχκβαζε κεγάιεο νηθνλνκηθήο αμίαο» εηζάγεηαη κία αφξηζηε λνκηθή έλλνηα
πνπ ν θνηλφο λνκνζέηεο επηρεηξεί λα ηελ εμεηδηθεχζεη δηαζέηνληαο επξεία επρέξεηα γηα
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξεκαηηθνχ νξίνπ.34Δπηπιένλ απφ ην έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ ζα κπνξνχλ εμαηξνχληαη κφλνλ πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο ζπκβάζεηο κε
δεδνκέλν ηελ θαηνρχξσζε σο ζπληαγκαηηθήο αξρήο ζην πιαίζην ησλ θνηλνηηθψλ

33

Γ. Μαξαγθνχ,ΔΛΓΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ& ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ Ννκηθή βηβιηνζήθε Αζήλα 2017 ζει.169.
Δ. Κνπηνχπα- Ρεγθάθνπ,Ο ξόινο ησλ αόξηζησλ λνκηθώλ ελλνηώλ ζην ζύγρξνλν θξάηνο δηθαίνπ, Μειέηε ζηηο όςεηο
ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, Α.Ν. αθθνπιαο, Αζήλα 1990, ζει.275.
34
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θαλφλσλ δηθαίνπ.35Δπίζεο, ν φξνο «λνκηθά πξφζσπα πνπ εμνκνηψλνληαη κε ην
δεκφζην» είλαη θαη απηφο κία αφξηζηε λνκηθή έλλνηα, δηφηη ε δηάηαμε απηή δελ
πεξηέρεη ξπζκίζεηο θαηά ηηο νπνίεο κπνξεί λα γίλεη δεθηφ φηη εκπίπηνπλ: α) νη
Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα δεκφζηνπ
δηθαίνπ κε βάζε ην θξηηήξην ηεο εγγχηεηαο πξνο ην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ θξάηνπο θαη
ην θξηηήξην άζθεζεο δεκφζηαο εμνπζίαο θαη β) νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ
23 παξ.2 θαη άξζξνπ 106 παξ.3 ηνπ πληάγκαηνο, νη νπνίεο έρνπλ επηθνξηηζηεί κε ηελ
αμηνπνίεζε ησλ πεγψλ εζληθνχ πινχηνπ θαζψο θαη ηελ παξαγσγή αγαζψλ ή ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ κε ζπλέπεηα λα
εμαξηψληαη θαη λα επνπηεχνληαη απφ ην θξάηνο ρσξίο λα κπνξνχλ λα
απαγθηζηξσζνχλ, αλεμαξηήησο ην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ δηέπνληαη.
Δπίζεο, ζηελ επρέξεηα ηνπ λνκνζέηε αλήθεη θαη ν ραξαθηεξηζκφο επηρεηξήζεσλ
κεηθηήο νηθνλνκίαο, θαζψο επίζεο θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ
αλήθνπλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (εμνινθιήξνπ) κε ηελ πξνυπφζεζε χπαξμεο εηδηθψλ
ιφγσλ,φπσο ε ιήςε θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ζθνπνχο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, θ.ά.36Σέινο, εθηφο
ησλ αξρηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ν έιεγρνο δηελεξγείηαη ιφγν πνζνχ απφ ην Διεγθηηθφ
πλέδξην, ειέγρνληαη επίζεο θαη:
α) Οη ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο, αλεμαξηήησο πνζνχ θαζψο δελ είλαη
απηνηειείο αιιά απνηεινχλ ζπλερεία ηεο αξρηθήο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ: είηε ε
αξρηθή ειέγρζεθεπξνζπκβαηηθά (ιφγν πνζνχ) άξα ζα ειεγρζεί θαη ε
ζπκπιεξσκαηηθή αθφκα θαη αλ είλαη θάησ ηνπ νξίνπ, είηε ζηελ πεξίπησζε πνπ
ε αξρηθή ζχκβαζε δελ ειέγρζεθεπξνζπκβαηηθά ιφγν νξίνπ ηνπ, αιιά ην
άζξνηζκα ησλ δπν (αξρηθήο θαη ζπκπιεξσκαηηθήο) ππεξβαίλνπλ ην φξην πνπ
νξίδεη ν λφκνο.37
β)Σξνπνπνίεζε φξνπ ηεο ζχκβαζεο κεηά ηελ ζχλαςε ηεο ε νπνία πξνθαιεί
αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθείκελνπ, ην φπνην ππεξβαίλεη ην φξην ππαγσγήο

35

Γ. Μαξαγθνχ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ, Ννκηθή Βηβιηνζήθε Αζήλα 2016 ζει.170.
Ό.π., ζει.170.
37
Πξάμε Δ’ Κιηκαθίνπ, 269/2014.
36
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ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο38ή δεκηνπξγεί
λέα δεδνκέλα πνπ δελ είραλ ιεθζεί ππ φςε αξρηθά.
γ)Οη ζπκβάζεηο παξαρσξήζεηο δεκνζίνπ έξγνπ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ
Π.Γ.23/1992 (ΦΔΚ. 8 Σ.Α) θαη ηνπ άξζξνπ3 παξ.δ ηνπ Π.Γ.334/2000 (ΦΔΚ
279 Σ.Α)39.
δ) Οη ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ παξνρή ππεξεζηψλ, εθηέιεζε έξγσλ,
πξνκήζεηεο απφ επηρεηξήζεηο ηνπ δεκνζίνπ θνηλήο σθέιεηαο40.
ε) πκπξάμεηο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, νη νπνίεο δηέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν.3389/2005.Οη ζπκβάζεηο ζχκπξαμεο είλαη έγγξαθεο ηηο
ζπλάπηνπλ δε νη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.1 ηνπ
πξναλαθεξζέληνο λφκνπ ζην πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε
έξγσλ ε ππεξεζηψλ.Ζ αλάζεζε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (Γεκφζην θνξέα )
δηελεξγείηαη κε θξηηήξην ηελ ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά απφ νηθνλνκηθή άπνςε,
θαηφπηλ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο αλνηθηήο, θιεηζηήο θαη δηαπξαγκάηεπζεο
ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2004/18/ΔΚ θαζψο θαη ηα άξζξα 12,13 θαη 14 ηνπ
Ν.3398/200541.
ζη) Οη πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο νη νπνίεο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 225 ηνπ Ν.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ θψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»,
νη νπνίεο ζπλάπηνληαη απφ ηνπο θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κεηαμχ ηνπο ή
ηνπ Γεκνζίνπ ή ινηπψλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνπ άξζξν 35 ΠΓ 410/1995
ΦΔΚ 231 ΣΑ φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 27381/1999 ΦΔΚ
180 ΣΑ42.Σέινο, εδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε παξάιεηςε δηελέξγεηαο

38

Πξάμε VI Σκήκα, 39/20
Πξάμε Δ Κιηκαθίνπ΄, 143/2004 θαη 186/2005.
40
Πξάμε Σ Κιηκαθίνπ, 125/2000 ΔΘΔΛ ΑΔ, πξάμε Δ Κιηκαθείνπ 92/2000 ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ, πξάμε Δ
Κιηκαθίνπ 8/2000 ΚΔΓ, πξάμε Ε Κιηκαθίνπ 23/2005 Κνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ΑΔ, πξάμε Σ Κιηκαθίνπ
114/2003 ΓΔΠΑ ΑΔ, πξάμε Δ Κιηκαθίνπ 9/2000 ΓΔΤΑΑ θαη ΔΤΓΑΠ, πξάμε Δ Κιηκαθίνπ 115/2001 ΓΔΠΑΝΟΜ
ΑΔ, πξάμε Σ Κιηκαθίνπ 32/2002, πξάμε Δ Κιηκαθίνπ 107/2005 ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΑΔ, πξάμε Δ Κιηκαθίνπ
376/2003 ΘΔΜΗ ΚΖΣΖ ΚΔΤΑΣΗΚΖ ΑΔ, πξάμε VI Σκήκαηνο 20/2004 ΟΛΠ ΑΔ, πξάμε Δ Κιηκαθίνπ
125/2004 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΜΔΓΑΡΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, πξάμε Δ Κιηκαθίνπ 42/2006 ΔΘΝΗΚΟ ΘΔΑΣΡΟ,
πξάμε Δ Κιηκαθίνπ 1070/2006 Δπξσπατθφ θέληξν δεκνζίνπ δηθαίνπ, πξάμε Ε Κιηκαθίνπ 279/2008 ΟΠΔΚΔΠΔ,
πξάμε VIΣκήκαηνο 121.2006 ΟΑΘ, πξάμε Σ Κιηκαθίνπ 25/2005 ΟΔ ΑΔ, πξάμε Σ Κιηκαθίνπ 3/2005
ΔΡΓΟΔ ΑΔ, πξάμε Σ Κιηκαθίνπ 8/2005 ΔΛΣΑ ΑΔ.
41
Πξάμε Δ Κιηκαθίνπ 28/2015.
42
Πξάμε Β Κιηκαθίνπ 35, 57, 129/2005, 210/2008.
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πξνζπκβαηηθνχ έιεγρνπ ζε ππφρξενπο πξνο απηφλ ζεκαίλεη ηελ αθπξφηεηα ηεο
ζχκβαζεο.

3.2Χρηματικϊ όρια για την υπαγωγό ςτον προςυμβατικό ϋλεγχο
ςύμφωνα με τον προώπολογιςμό τησ δαπϊνησ.

Γηα ηηο πξνκήζεηεο αγαζψλ (άξζξν 1 Ν.2286/1995), παξνρήο ππεξεζηψλ θαη
εθηέιεζεο έξγσλ φπνπ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο πξν ΦΠΑ είλαη πάλσ απφ ην πνζφ ηνπ
1.000.000 επξψ,δηελεξγείηαη έιεγρνο λνκηκφηεηαο ησλ νηθείσλ ζπκβάζεσλ πξηλ
ζπλαθζνχλ απφ ην αξκφδην Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ43.Γηα ηηο παξαπάλσ
θαηεγνξίεο δαπαλψλ (πξνκήζεηα αγαζψλ, παξνρή ππεξεζηψλ θαη εθηειέζεηο έξγσλ)
πνπ ζπλάπηνληαη απφ ην Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ, ησλ νπνίσλ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο
δαπάλεο είλαη πάλσ απφ 500.000.00 επξψ έσο 1.000.000.00 επξψ ρσξίο ΦΠΑ, ν
έιεγρνο λνκηκφηεηαο πξηλ απφ ηελ ζχλαςε ησλ νηθείσλ ζπκβάζεσλ δηελεξγείηαη απφ
ηνλ θαηά ηφπν Δπίηξνπν ζηνλ φπνην έρεη αλαηεζεί αξκνδηφηεηα γηα ηνλ πξνιεπηηθφ
έιεγρν ησλ δαπαλψλ θνξέσλ απησλ44.
Γηα ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη γεληθφηεξα ζην άξζξν 278
Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Σ.Α.), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
δηάηαμε ηεο παξ.2 άξζξν 9 ηνπ Ν.4071/2012 (ΦΔΚ 85 Σ.Α.) νξίδεηαη φηη:«1. Γηα ηηο
ζπκβάζεηο

πξνκήζεηαο

αγαζώλ,

εθηέιεζεο

έξγσλ

θαη

παξνρήο

ππεξεζηώλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνπλ νη Ο.Σ.Α. θαη
ηα λνκηθά ηνπο πξόζσπα, πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο, ρσξίο Φόξν Πξνζηηζέκελεο
Αμίαο (Φ.Π.Α.), πνζνύ άλσ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (200.000) επξώ, δηελεξγείηαη
ππνρξεσηηθά πξνιεπηηθόο έιεγρνο λνκηκόηεηαο απηώλ, πξηλ από ηε ζύλαςή ηνπο, από
ηνλ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ, πνπ είλαη αξκόδηνο γηα ηνλ πξνιεπηηθό έιεγρν
ησλ δαπαλώλ ηνπο.2. Γηα ηηο ζπκβάζεηο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, ε
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Άξζξν 35 παξ.1 Ν.4129/2013, ΦΔΚ 52 Σ.Α.
Άξζξν 1 ηεο ππνπ. Γ1 πεξ.1ηνπ Ν.4254/2014, ΦΔΚ 85 Σ.Α.
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πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ην πνζό, ρσξίο Φ.Π.Α., ησλ
πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (500.000) επξώ, δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά, πξηλ ηε ζύλαςή ηνπο,
έιεγρνο λνκηκόηεηαο από ην θαζ’ ύιελ αξκόδην Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ,
ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 19 παξάγξαθνο 7 ηνπ π.δ. 774/1980, όπσο
ηζρύεη. 3. Ο αξκόδηνο θνξέαο κπνξεί λα δεηεί ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ λνκηκόηεηαο θαη γηα
επί κέξνπο θάζεηο ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πξνεγνύληαη ηεο ζύλαςεο ηεο νηθείαο
ζύκβαζεο.4. Ο έιεγρνο λνκηκόηεηαο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ νινθιεξώλεηαη κέζα ζε
ηξηάληα (30) εκέξεο από ηε δηαβίβαζε ζε απηό ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ. Δάλ δελ
δηελεξγεζεί ν έιεγρνο λνκηκόηεηαο ε ζύκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη είλαη άθπξε.»
ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο επί ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ,
αγαζψλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ
ηελ ζχλαςε ηνπο απφ ηα αξκφδηα θιηκάθηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ εθφζνλ ε
πξνυπνινγηζκέλε δαπάλε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ δέθα εθαηνκκπξίσλ (10.000.000)
επξψ άλεπ ΦΠΑ45.Ο πξναλαθεξζείο έιεγρνο νινθιεξψλεηαη εληφο ηξηάληα
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηηο θαηαζέζεηο ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ ζην Διεγθηηθφ
πλέδξην.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ηνλ έιεγρν έιιεηςε ζηνηρείσλ, απηά δεηνχληαη
απφ ην θνξέα πξηλ ηελ παξέιεπζε ηεο αλψηεξεο πξνζεζκίαο.Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο νινθιεξψλεηαη εληφο απνθιεηζηηθήο
πξνζεζκίαο δεθαπέληε εκεξψλ.ε πεξίπησζε πνπ παξέιζνπλ νη αλσηέξσ ηαρζείζεο
πξνζεζκίεο ρσξίο λα θξηζεί κε αηηηνινγεκέλε πξάμε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ην φηη
θσιχεηαη ε ζχλαςε ηνπ ππφ έιεγρν ζρεδίνπ ζχκβαζεο, ηφηε απηφ ζεσξείηαη
λφκηκν.46Δπηπιένλ ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ππάγνληαη:


Οη ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζπλάπηνληαη
κεηαμχ ηνπ ΝΠΓΓ «Πξάζηλνπ Σακείνπ» θαη δηθαηνχρσλ κε πξνυπνινγηζκφ
πξν ΦΠΑ ίζν ε κεγαιχηεξν ησλ ηξηαθφζησλ ρηιηάδσλ (300.000.00) επξψ47.



Οη ζπκβάζεηο ηνπ ΣΑΗΠΔΓ (γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ
ζηνηρείσλ) θαζψο επίζεο θαη ησλ εηαηξεηψλ πνπ ην κεηνρηθφ ηνπο θεθαιαίν

45

Άξζξν 73 παξ.1 Ν.4146/2013.
Άξζξν 35 παξ.3 Ν.4129/2013.
47
Άξζξν 35 παξ.6 Ν.4129/2013 .
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αλήθεη ην ηακείν γηα πνζφ άλσ ησλ 500.000 επξψ κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο
ζεηηθήο γλψκεο ηνπ πκβνχιηνπ Δκπεηξνγλσκφλσλ48.


Οη ζπκβάζεηο ζε ηνκείο Άκπλαο θαη Αζθάιεηαο νη νπνίεο αθνξνχλ έξγα,
πξνκήζεηεο ππεξεζίεο θαη δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ
Ν. 3979/2011 ΦΔΚ 137 ΣΑ , ελαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2009/81/ΔΚ-Ρπζκηζε
ζεκάησλ

Τπνπξγείνπ

Δζληθήο

άκπλαο

κε

πξνυπνινγηζκφ

άλσ

ηνπ

1.000.000.00 ελφο εθαηνκκπξίνπ επξψ πξν ΦΠΑ49.
Απφ ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν εμαηξνχληαη νη ζπκβάζεηο γηα ηελ αλάζεζε
δεκφζηαο ππεξεζίαο γηα ηελ εθηέιεζε δξνκνινγίσλ ζηηο ζαιαζζηέο ελδνκεηαθνξέο, νη
νπνίεο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 άξζξν 8 ηνπ Ν.2932/2001(ΦΔΚ 145
Σ.Α.)

πνπ πξνζηεζήθαλ κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν.3511/2006(ΦΔΚ 258 Σ.Α.).ηελ

πεξίπησζε απηή ν θάθεινο πξέπεη λα ππνβιεζεί εληφο δεθαπέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Δάλ δελ ηεξεζεί ε αλσηέξσ ηαρζείζα πξνζεζκία ε
εάλ ν έιεγρνο απνβεί αξλεηηθφο,ηφηε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη δελ ζπλάθζεθε πνηέ50.
ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί φηη σο πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε λνείηαη
απηή ηεο δηαθήξπμεο, βάζεη ηεο νπνίαο δεκνπξαηήζεθε ην έξγν θαη απνηειεί αλψηαην
φξην πξνζθνξάο γηα ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο.Σν πνζφ θαηαθχξσζεο ηνπ
απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ απνηειεί φξην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν θαη
κφλν ζηελ εμαηξεηηθή πεξίπησζε πνπ απφ ηελ δηαθήξπμε πξνβιέπεηαη ξεηά φηη
γίλνληαη δεθηέο θαη κεγαιχηεξεο πξνζθνξέο ή αξλεηηθέο εθπηψζεηο

ην φξην

ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξέα51.

3.3 Ζ θύζε θαη ε έθηαζε ηνπ πξνζπκβαηηθνύειέγρνπ.

Ο πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ είλαη πιήξεο θαζνιηθφο θαη
απηεπάγγειηνο. ηφρνο ηνπ πξνζπκβαηηθνχ έιεγρνπ είλαη ν εληνπηζκφο «νπζησδψλ
λνκηθψλ πιεκκειεηψλ» ζηηο πξάμεηο ηνπ θνξέα νη νπνίεο πξνεγνχληαη ηεο ζχλαςεο

48

Άξζξν 35 παξ.7 Ν.4129/2013.
Άξζξν 35 παξ.9 Ν.4129.2013.
50
Άξζξν 35 παξ.8 Ν.4129/2013.
51
Πξάμε VI Σκήκαηνο 15/2005.
49
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ηεο νηθείαο ζχκβαζεο. Καηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ έιεγρνπ ην αξκφδην φξγαλν
πεξηνξίδεηαη ζηελ αηηηνινγία ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη ζηνλ έιεγρν ηεο ηπρφλ
ππέξβαζεο ηεο επρέξεηαο ησλ νξίσλ απφ ηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο.52
πλεπψο, ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ «δελ ππνθαζηζηά ηα δηνηθεηηθά φξγαλα»
ζε ζέκαηα ηερληθήο θξίζεο, ζθνπηκφηεηαο θαη νπζηαζηηθήο εθηίκεζεο ησλ
ζεκάησλ.53Μέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηνπ πξνζπκβαηηθνχ έιεγρνπ απφ ην αξκφδην
φξγαλν επηδηψθεηαη ν εληνπηζκφο κηαο ρξπζήο ηνκήο πνπ ζηνρεχεη αθελφο ψζηε ν
έιεγρνο λα κελ αλαδείμεη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο δπζρεξαίλνληαο ην έξγν ηνπ
θνξέα θαη αθεηέξνπ

ζην λα πξνάγεη ζέκαηα λνκηκφηεηαο θαη δηαθάλεηαο.Ζ

κεζνδνινγία ηνπ ειέγρνπ αθνξά ηελ εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ ζχκθσλα κε ην
χληαγκα54θαη ην θνηλνηηθφ δίθαην55.
Απαξάδεθηε θξίλεηαη ε ππνβνιή γηα ηνλ έιεγρν ζρεδίνπ ζχκβαζεο:α)Όηαλ ε
ζχκβαζε θαη’ελάζθεζε δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο δελ ππνινγίζηεθε ζηελ αξρηθή
ζχκβαζε56,β) φηαλ ην ζρέδην ζχκβαζεο είλαη ππνγεγξακκέλν θαη ππνβάιιεηαη εθ ησλ
πζηέξσλ γηα έιεγρν, δηφηη κηα πιήξσο θαηαξηηζκέλε ζχκβαζε παξάγεη απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο θάζε έλλνκε ζπλέπεηα κε απνηέιεζκα ην αξκφδην φξγαλν λα απέρεη ηνπ
έιεγρνπ θαζφηη θαηαζηξαηεγνχληαη ε πεξί πξνζπκβαηηθνχ έιεγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ
πλέδξην δηαηάμεηο57.
Οη πξάμεηο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ δηά ησλ αξκφδησλ ηνπ νξγάλσλ
δεζκεχνπλ ηελ δηνίθεζε, κε απνηέιεζκα εάλ ν έιεγρνο απνβεί αξλεηηθφο ε νηθεία
ζχκβαζε δελ κπνξεί λα ζπλαθζεί λφκηκα. Δάλ θαηά ην ζηάδην ηνπ πξνζπκβαηηθνχ
ειέγρνπ έρεη ππνβιεζεί θαη εθθξεκεί αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαηά ησλ πξάμεσλ
ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζε άιιν δηθαζηήξην, ηφηε ν έιεγρνο ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ αλαβάιιεηαη δηφηη ην παξαγφκελν ηεο απφθαζεο είλαη «πξνζσξηλφ
δεδηθαζκέλν θαη δεζκεχεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή αιιά θαη ην Διεγθηηθφ ζπλέδξην. Σν
Διεγθηηθφ πλέδξην δεζκεχεηαη ζε εθαξκνγή ηελ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξν 95 παξ.5 ηνπ
πληάγκαηνο θαη ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν.4129/2013, θαζφζνλ κηα δηαθνξεηηθή εξκελεία

52

Πξάμε VI Σκήκαηνο 2495/2009.
Πξάμε VI Σκήκαηνο 2012/2010.
54
Πξάμε Ε Κιηκαθίνπ 157/2013.
55
Πξάμε Ε Κιηκάθηνπ 157/2013
56
Πξάμε Ε Κιηκαθίνπ 123, 140/2010.
57
Πξάμε Ε Κιηκαθίνπ 16/2010.
53
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απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ πξνζπκβαηηθνχ έιεγρνπ κπνξεί
λα δεκηνπξγήζεη αληίζεηεο εξκελείεο πιήηηνληαο ηελ αζθάιεηα ηνπ δηθαίνπ.58

58

Πξάμε Δ Κιηκαθίνπ 1/2014.
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Κεφϊλαιο4.Έλεγχοσ Προγραμματικών Συμβϊςεων.

4.1 Προγραμματικϋσ ςυμβϊςεισ γενικϊ

Έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζεζκνχο ηνπ ζχγρξνλνπ Διιεληθνχ θξάηνπο
απνηεινχλ νη «πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο», νη νπνίεο ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν.3852/2010 « Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο απηή
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 8 παξ.9 ηνπ Ν.4071/12.
Οη αλσηέξσ ζπκβάζεηο πξνβιέπνληαη αξρηθά αθελφο ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε
ηνπ άξζξνπ11 Ν.1416/1984, ε νπνία αλαθέξεη φηη κε απηέο «εμαζθαιίδεηαη ε
θνηλσληθή ζπλαίλεζε ζηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ αλαπηπμηαθώλ πξνγξακκάησλ, ε
νηθνλνκηθή απνθέληξσζε, θαζώο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθώλ πόξσλ θαη ηνπ
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο πεξηνρήο όπνπ ζα ζπγθεληξώλεηαη ε αλαπηπμηαθή
πξνζπάζεηα» θαη αθεηέξνπ ζηα πξαθηηθά ηεο ΝΣ ζπλεδξίαζεο ηεο Βνπιήο ηελ 9ε
Ηαλνπαξίνπ

1984

φπνπ

ζπδεηήζεθε

ην

νηθείν

ζρέδην

λφκνπ.ηφρνο

ησλ

πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ είλαη ε ελίζρπζε ηεο αλαπηπμηαθήο απνζηνιήο ησλ ΟΣΑ
θαη θαη’ επέθηαζε ε αλαγέλλεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζεξαπεχνληαο ζπιινγηθέο
ηνπο αλάγθεο κε ηελ εθηέιεζε πάξα πνιιψλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο.Ζ
εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ απνηειεί πνιηηηθφ κέηξν ηεο
πνιηηείαο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο φπνπ κε ηελ ζεηξά
ηεο ζα δψζεη ηελ απαηηνπκέλε ψζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ.
Με απηφ ην θαηλνηφκν ζεζκηθφ πιαίζην επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο
ησλ ΟΣΑ θαη ηνπ δεκνζίνπ, φπνπ κέζα απφ απηή ηελ ζπλεξγαζία αλαπηχζζνληαη λέεο
κνξθέο αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο δελ κπνξνχζαλ λα
πξνγξακκαηηζηνχλ θαη ελ ζπλέρεηα λα πινπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά απφ ηελ θεληξηθή
δηνίθεζε.59Με ηηο πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο επηιχνληαη πξνβιήκαηα πνπ ν θάζε

59

Γ. Μαξαγθνχ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟ ΤΝΓΡΙΟ & ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ Ννκηθή βηβιηνζήθε Αζήλα 2017 ζει.21.
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θνξέαο ελεξγψληαο απηφλνκα δελ ζα κπνξνχζε λα ιχζεη, δηφηη κε ηελ ζπκβαηηθή
δηαδηθαζία πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ θνξέσλ μεπεξληνχληαη πξνβιήκαηα (π.ρ.
έιιεηςε αξκνδηφηεηαο), πνπ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ήηαλ αλαγθαίεο
λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο.60
Δλ θαηαθιείδη, θαηά ηελ λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ε ζχλαςε
πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ απνηειεί ην πιαίζην πνπ νξγαλψλεη θαη δηαρεηξίδεηαη
αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ θαη ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο φπνπ νη ζπκβαιιφκελνη θνξείο ππνρξενχληαη ζηελ εθηέιεζε ησλ
θαηαγεγξακκέλσλ ππνρξεψζεσλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ δεζκεπηεί γηα ηελ επίηεπμε ηνπ
ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ61, φπνπ ηφζν ε εζληθή φζν θαη ε θνηλνηηθή λνκνζεζία
πηνζέηεη έλα εηδηθφ ζχζηεκα θαλφλσλ δηθαίνπ62.
ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ δπν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ ηηο πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο πνπ είλαη ηα εμήο:α) ηα
ζπκβαιιφκελα κέξε (θνξείο) εθθηλνχλ απφ θνηλή αθεηεξία δξψληαο ηζφξξνπα γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ δεκφζηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ φπνην είλαη επηθνξηηζκέλα θαη β) ηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ ζπκβαιιφκελσλ πξννξίδνληαη γηα λα θαιχςνπλ αλαγθαίεο
δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ
ραξαθηεξίδνληαη σο αληάιιαγκα.
Σν ζηνηρείν απηφ ηνπ αληαιιάγκαηνο ην ζπλαληνχκε ζε «ακθνηεξνβαξείο
ζπκβάζεηο απφ επαρζή αηηία» κε ζηφρν ηελ θάιπςε δηαθνξεηηθψλ ζπκθεξφλησλ.63ε
πεξίπησζε πνπ δελ ζα ηεξεζνχλ ηα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά ε πξνγξακκαηηθή
ζχκβαζε θξίλεηαη σο κε λφκηκε, δηφηη δελ εμππεξεηεί ηνλ ζθνπφ θαη ην λνκηθφ
πιαίζην πνπ δηέπεη απηφλ ηνλ ζεζκφ. πλεπψο, ε ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο
απνηειεί θαη’ νπζία ηνλ κνλαδηθφ λφκηκν ηξφπν γηα λα επηηεπρηεί ν επηδησθφκελνο
ζηφρνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρεη άιιε ελαιιαθηηθή δηαδηθαζία δηφηη απηφ
ζεκαίλεη φηη ε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ζα ιεηηνπξγεί σο κέζν παξάθακςεο ηεο

60

Γλκδ. Ν..Κ. 434/2004 θαη 161/2009.
Απφθαζε Μείδνλνο 7/κεινποχλζεζεο 2769,2770,2771/2011 θαηVI Σκήκαηνο 607/2012
62
Πξάμε VII Σκήκαηνο 165/2013.
63
Πξάμε VIIΣκήκαηνο 81/ 2016.
61

50

ζρεηηθήο λνκνζεζίαο64νπνία ζέηεη ζπγθεθξηκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηηο ελέξγεηεο
ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ.

4.2 Συμβαλλόμενοι φορεύσ και περιεχόμενο προγραμματικών
ςυμβϊςεων.

Ζ ζχλαςε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο δελ επηβάιιεη δηεμαγσγή
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο δηφηη απνηειεί κηα ζεκηηή απφθιηζε απφ ην λνκηθφ πιαίζην
ηεο αλνηθηήο νηθνλνκίαο αλαδεηθλχνληαο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ζπλέπεηα ηεο δξάζεο
ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ65κε απνηέιεζκα ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ κπνξνχλ λα
ζπλάςνπλ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε αλαθέξνληαη ξεηά ζην λφκν ψζηε λα απνηξαπεί ε
πεξίπησζε θαηαζηξαηήγεζεο ηνπ πλεχκαηνο ηνπ λφκνπ. Σα λνκηθά απηά πξφζσπα
δηαθξίλνληαη ζε:
α) Κπξίνπο ζπκβαιιφκελνπο, θνξείο πνπ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη Γήκνη,
νη Πεξηθέξεηεο, νη χλδεζκνη Γήκσλ, νη Πεξηθεξεηαθέο Δλψζεηο Γήκσλ, ε θεληξηθή
Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο, ε ΈλσζεΠεξηθεξεηψλ, ηα ΝΠΓΓ, νη ΓΔΤΑ θαη νη
επηρεηξήζεηο ΟΣΑ.ε φηη αθνξά ηηο ΓΔΤΑ δελ επηηξέπεηαη λα ζπλάπηνπλ
πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε αληηθείκελν πνπ δελ αθνξά δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη
αξκφδηεο66.Οη επηρεηξήζεηο ησλ ΟΣΑ ζπκκεηέρνπλ σο θχξηνη ζπκβαιιφκελνη ζηηο
πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κεηά ηελ ηζρχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4071/2012.
β)Σξίηνπο ζπκβαιιφκελνποθνξείο, νη νπνίνη είλαη θνξείο ζηνπο νπνίνπο παξέρεηαη ε
δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ καδί κε ηα λνκηθά πξφζσπα ζηελ πξνγξακκαηηθή
ζχκβαζε.Γελ ηνπο επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ σο κνλαδηθνί εηαίξνη ζπκβαιιφκελνη
θαη λα αλαιάβνπλ εμ’ νινθιήξνπ ην αληηθείκελν πνπ ηνπο αλαινγεί67.ηελ πεξίπησζε
απηή αλήθνπλ ηα θέληξα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (ΚΔΚ), ηα επηκειεηήξηα, ηα
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Απφθαζε VI Σκήκαηνο 2399/2009, 289/2012 θαη 1380/2012.
Π. Επγνχξε – Γ. Παπαδφπνπινο, Νέα Αξρηηεθηνληθή Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –
Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο, Μπνπιάλνβα-Επγνχξε, Αζήλα, 2010, ζει. 837.
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Πξάμε VIIΣκήκαηνο 189/2011.
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πεξηθεξεηαθά ηακεία αλάπηπμεο, επηζηεκνληθνί θνξείο δεκνζίνπ δηθαίνπ, εξεπλεηηθά
παλεπηζηεκηαθά ηλζηηηνχηα (ΔΠΗ), νη ζπλεηαηξηζκνί, ελψζεηο ζπλεηαηξηζκψλ.Μηα
πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε γηα λα θξηζεί σο έγθπξε πξέπεη ζην θείκελν ηεο λα πεξηέρεη
ηα αθφινπζα ζηνηρεία68:
α) πκβαηηθφ αληηθείκελν, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ζαθέο θαη ζπγθεθξηκέλν
ψζηε ε δαπάλε λα έρεη λφκηκν έξεηζκα δηαζθαιίδνληαο ηελ εμνηθνλφκεζε
πφξσλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ.
β) θνπφ ηνπ αληηθεηκέλνπ, ψζηε ηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα κελ
πξνζεγγίδνπλκε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ην ζέκα.
γ)

Αλαιπηηθφ

πξνυπνινγηζκφ

ζηηο

επηκέξνπο

θαηεγνξίεο,

ψζηε λα

ηεθκεξηψλεηαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο69.
δ)Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ,πνπ πξέπεη λα
δηαζθαιίδνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεηά ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, δειαδή φηη
εθθηλνχλ απφ θνηλή αθεηεξία θαη δξνπλ ηζφξξνπα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
ζηφρνπ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο.
ε) Σν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζήο ηεο.
δ) Σνπο πφξνπο πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο70.
ε) Σνλ νξηζκφ νξγάλνπ παξαθνινχζεζεο ηεο ζπλαπηφκελεο ζχκβαζεο.
ζ) Πξφβιεςε πνηληθήο ξήηξαο γηα ηνπο παξαβάηεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.
Ζ ηξνπνπνίεζε ή παξάηαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, επηηξέπεηαη εθφζνλ νη
ηξνπνπνηεηηθνί

φξνη δελ είλαη αληίζεηνη κε ηνπο ήδε ζπλνκνινγεκέλνπο φξνπο

απηήο.Όξνο πνπ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ή παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο
θαηά ηελ ειεχζεξε βνχιεζε ησλ ζπκβαιιφκελσλ, είλαη κε λφκηκνο δηφηη αληίθεηηαη
ζηελ γεληθή αξρή ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ71.Σέινο, νη πξνγξακκαηηθέο
ζπκβάζεηο ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηφζν ζε πξνζπκβαηηθφ
έιεγρν φζν θαη ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν, αλάινγα κε ην φξην ηνπ νηθνλνκηθνχ
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Απφθαζε VI Σκήκαηνο 1748/2007.
Πξάμε VI Σκήκαηνο 137/2007.
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Άξζξν 158 παξ.6Ν.3463/2006.
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αληηθεηκέλνπ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηα παξαπάλσ θεθάιαηα,σο πξνιεπηηθφο θαη
πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο.
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Κεφϊλαιο 5. Καταςταλτικόσ ϋλεγχοσ

5.1 Γενικϋσ πληροφορύεσ για τον Καταςταλτικό Έλεγχο.

Όπσο πξναλαθέξζεθε, απνζηνιή ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ είλαη ν έιεγρνο
ηεο δεκνζηνινγηζηηθήο δξάζεο ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ θαη πξνζψπσλ πνπ
δηαρεηξίδνληαη δεκφζην ρξήκα θαη ε επηβνιή θπξψζεσλ ζε απηνχο, πνπ ε
δεκνζηνινγηζηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θξίλεηαη κε λφκηκε.ην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ ηεο
δεκνζηνινγηζηηθήο δξάζεο ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, ην Διεγθηηθφ πλέδξην εθηφο
απφ ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν πνπ αζθεί ζηηο δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ
θαζψο θαη ησλ ΟΣΑ α θαη β βαζκνχ, αζθεί παξάιιεια θαη ηνλ πξνβιεπφκελν
θαηαζηαιηηθφ έιεγρν «ησλ ινγαξηαζκώλ, ησλ δεκόζησλ ππόινγσλ θαη ησλ
Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή ησλ άιισλ λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ ππάγνληαη
ζηνλ πξνβιεπόκελν έιεγρν»72ζηηο δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΝΠΓΓ ησλ ΟΣΑ ά θαη
β΄ βαζκνχ, ησλ Ν.Π.Η.Γ, ζηνλ εηδηθφ Λνγαξηαζκφ Δγγπήζεσλ Γεσξγηθψλ πξντφλησλ
(ν φπνηνο δελ αλήθεη ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ) θαη ζε θάζε θνξέα πνπ έιαβε
επηρνξήγεζε ή ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ73.
Δπηπιένλ, ζπληάζζεη ηελ δήισζε,ε νπνία απνηειεί έθζεζε γηα ηνλ Ηζνινγηζκφ
θαη Απνινγηζκφ ηνπ θξάηνπο θαη ηελ Δηήζηα έθζεζε ζηελ νπνία παξνπζηάδεη ηηο
ειεγθηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο.ε φ,ηη αθνξά ηε δηελέξγεηα
ηνπ θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ ζηα Ν.Π.Η.Γ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην έγηλε δεθηφ, θαη’
εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο, απφ ηελ Οινκέιεηα ηνπ74εθφζνλ
δέρνληαη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο75.Σα Ν.Π.Γ.Γ ζπλερίδνπλ λα ππφθεηληαη ζηνλ
θαηαζηαιηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ
ζπληάγκαηνο ην 2001 ζχκθσλα κε ην άξζξν112 παξ.1 απηνχ76.,Ζ ππαγσγή ησλ
Ν.Π.Γ.Γ ζην θαηαζηαιηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ έγηλε ζχκθσλα κε ηηο

72

Άξζξν 98 παξ.1 ηνπ πληάγκαηνο.
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Οινκέιεηα, απφθαζε 1039/1995.
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δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ πληάγκαηνο 1975, ησλ άξζξσλ 7,17 ηνπ λ.δ.1265/1972
θαη ησλ άξζξσλ 7 παξ.4 ηνπ Ν.1256/1982.
Οη θαηαζηαιηηθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο Δπηηξφπνπο, νη
νπνίνη ζπλεπηθνπξνχληαη απφ ηνπο ειεγθηέο ππαιιήινπο, πνπ ζηειερψλνπλ ηηο
ππεξεζίεο Δπηηξφπσλ ή απνηεινχλ ζπλεξγεία επηηφπηνπ ειέγρνπ ή ζπγθξνηνχλ
νκάδεο ειέγρνπ77.Ζ νινθιήξσζε ηνπ δηελεξγνχκελνπ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηα
παξαπάλσ, νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο πξάμεο απφ ηνλ αξκφδην
Δπίηξνπν78ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ κε ηελ νπνία θεξχζζεη σο «νξζψο έρεη» ηνλ
ειεγρζέληα ινγαξηαζκφ, θιείλνληαο ηελ ρξήζε ή θαηαινγίδνληαο ζηνπο ππφινγνπο ηα
δηαπηζησζέληα ηππηθά ή νπζηαζηηθά ειιείκκαηα.
ην ζεκείν απηφ είλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζεί φηη ν πξναλαθεξζήο έιεγρνο ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ79 είλαη εηήζηνο ηαθηηθφο,δεηγκαηνιεπηηθφο, έθηαθηνο, γεληθφο,
εηδηθφοθαη

ζεκαηηθφο.Καηά

ην

κεγαιχηεξν

πνζνζηφ

ηνπ,

δηελεξγείηαη

δεηγκαηνιεπηηθφο (θαηαζηαιηηθφο) έιεγρνο θαηφπηλ εμαγσγήο δείγκαηνο απφ ηελ 3ε
ππεξεζία κεραλνγξάθεζεο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, απφ ην ζχλνιν ησλ
εμνθιεζέλησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ ηνπ θνξέα, θαζψο θαη απφ ην ζχλνιν ησλ
εζφδσλ πνπ έιαβε ν θνξέαο θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο γηα ην νπνίν δηελεξγείηαη ν
έιεγρνο.εκεησηένλ, φηη ην πνζνζηφ ειέγρνπ επί ησλ εμνθιεζέλησλ ρξεκάησλ
εληαικάησλ πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπο, δειαδή εάλ έρνπλ ππνβιεζεί ή
φρη ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν80.Δάλ θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ
πξνθχςνπλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ κε λφκηκε δηαρείξηζε, επηβάιιεηαη ε γελίθεπζε ηνπ
ειέγρνπ ζην ζχλνιν ηφζν ησλ εμφδσλ (εμνθιεζέλησλ ΥΔ), αιιά φζν θαη ζην ζχλνιν
ησλ εζφδσλ ηεο ππφ έιεγρν δηαρείξηζεο.Καηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ θαηαζηαιηηθνχ
ειέγρνπ ειέγρνληαη θπξίσο:
α) Ζ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
εηδηθφηεξα, ε νηθνλνκηθφηεηα, ε απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα.
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β) Ζ νξζή ηήξεζε ηνπ θαηά πεξίπησζε ηζρχνληνο ινγηζηηθνχ ή δηαρεηξηζηηθνχ
ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο πνπ ην δηέπνπλ.
γ) Ζ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ ινγαξηαζκψλ, ψζηε λα απεηθνλίδνπλκε
αθξίβεηα ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη ησλ δεκνζηνλνκηθψλ
ελεξγεηψλ.
δ) Ζ λφκηκε ιήςε δαλείσλ, ε παξνρή εγγπήζεσλ θαη ε ηήξεζε ησλ φξσλ ησλ
ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ.
ε) Ζ λφκηκε θαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε α΄
δηαρείξηζεηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο,
ζη)Ζ έγθαηξε θαη θαλνληθή απφδνζε ησλ ππέξ ηξίησλ εηζπξαηηφκελσλ
δηθαησκάησλ θαη ε είζπξαμε θαη ε δηαρείξηζε ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ ή
άιισλ εηδηθψλ εζφδσλ, ή ησλ εζφδσλ απφ δάλεηα, ή ησλ βεβαησζέλησλ
εζφδσλ απφ νθεηιέο θαη πξφζηηκα ζε βάξνο ηξίησλ,
δ) Σα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα (έιεγρνο ζπζηεκάησλ).
ε)Ζ ζπκκφξθσζε ηνπ θνξέα ζε πξνεγνχκελεο ππνδείμεηο ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ81.
Δπηπιένλ ζε ηνκείοφπνπ ππάξρεη πςειφ ειεγθηηθφ ελδηαθέξνλ, κπνξεί λα
δηελεξγήζεη ζηνρεπκέλνπο ειέγρνπο82.ηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν, νπζηαζηηθφ ξφιν
δηαδξακαηίδεη επηπιένλ ε Οινκέιεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ηφζν κε ηελ Μείδσλ
φζν θαη ηελ Διάζζσλ ζχλζεζή ηεο83, αθνχ κε ηελ έθδνζε πξαθηηθψλ θαζνξίδεη ηηο
αξκνδηφηεηεο ησλ θαηά ηφπνπο Τπεξεζηψλ Δπηηξφπσλ84, απνθαζίδεη γηα ζέκαηα
κείδνλνο ζπνπδαηφηεηαο πνππξνθχπηνπλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ θαη
ηίζεληαη είηε απφ ηνπο Γεληθνχο πληνληζηέο, είηε απφ ηα αξκφδηα θιηκάθηα 85.
Γλσκνδνηεί δε ζε εξσηήκαηα πνπ ζέηνπλ νη Τπνπξγνί, θαηαξηίδεη ην εηήζην
πξφγξακκα

ησλ

θαηαζηαιηηθψλ

ειέγρσλ,

εγθξίλεη

ηε

δηελέξγεηα

ησλ

δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ θαη παξάιιεια πξνζδηνξίδεη ζε πνην πνζνζηφ δείγκαηνο
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ζα δηεμαρζεί ν έιεγρνο. Δπηπιένλ, εγθξίλεη ηε δηελέξγεηα επηηφπηνπ θαηαζηαιηηθνχ
ειέγρνπ ζηνπο θνξείο, ν νπνίνο δηελεξγείηαη κε δαπάλε ηνπ θνξέα εθηφο σξαξίνπ. Οη
δεκφζηνη ππφινγνη ππνβάιινπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ή ηνπο απνινγηζκνχο ηνπο θαηά
ηελ δηαδηθαζία ηνπ θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ. Οη ηακηαθνί ππφινγνη θαη νη ππφινγνη
πκςεθηζκψλ ππνβάιινπλ κεληαίνπο θαη εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο86.
ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ή κε ππνβνιήο ηνπ απνινγηζκνχ θαη ηνπ
ινγαξηαζκνχ, πξνβιέπεηαη ε επηβνιή ρξεκαηηθψλ πνηλψλ εηο βάξνο ηνπ ππφινγνπ.
Δάλ παξά ηα αλσηέξσ, ν ππφινγνο δελ ζπκκνξθσζεί ππνβάιινληαο ηνπο
ινγαξηαζκνχο, δηαηάζζεηαη κε πξάμε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ε ζχληαμε ησλ
ινγαξηαζκψλ απφ ππάιιειν, κε δαπάλε ηνπ ππφινγνπ εθφζνλ δελ έρεη ήδε πξνβεί ε
δηνίθεζε ηνπ θνξέα ζηελ ζχληαμε ηνπο87 .

5.2 Ο ειδικόσ κατϊ προτεραιότητα καταςταλτικόσ ϋλεγχοσ.

Ο εηδηθφο θαηά πξνηεξαηφηεηα θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο απνηειεί κία εηδηθή
πεξίπησζε θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ, ν νπνίνο δηέπεηαη απφ ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 3
παξ. 4 ηνπ Ν.2307/1995. Με ηελ πξναλαθεξζείζα δηάηαμε, ν λνκνζέηεο θαζηεξψλεη
κία εηδηθή δηαδηθαζία ηνπ θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ ε νπνία αθνξά ρξεκαηηθά
εληάικαηα ησλ ΟΣΑ (Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο), ηα νπνία εμαηξνχληαη
ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν.
Δηδηθφηεξα: Ο ηακίαο έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ εμφθιεζε θάπνηνπ
ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο (πνπ δελ έρεη ειεγρζεί πξνιεπηηθά) εθφζνλ εθζέζεη εγγξάθσο
κε αλαθνξά ηνπ πξνο ηνλ Γήκαξρν ηνπο ιφγνπο γηα ηελ απφθαζε ηνπ απηή. Ο
Γήκαξρνο αθνχ εμεηάζεη ηνπο ιφγνπο άξλεζεο ηνπ ηακία θαη ζηελ πεξίπησζε
πνπηνπο απνξξίςεη,πξέπεη λα δψζεη έγγξαθε εληνιή ζηνλ ηακία γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ
ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο.Αθνχ εμνθιεζεί ην επίκαρν ρξεκαηηθφ έληαικα, ν ηακίαο
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Άξζξν 43 θαη 44 Ν.4129/2013.
Άξζξν 51 Ν.4129/2013.

87

57

ππνβάιιεη ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ην ρξεκαηηθφ έληαικα
κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηνπο ιφγνπο άξλεζεο ηεο εμφθιεζεο ηνπ γηα λα πξνβεί
ζηελ δηελέξγεηα ηνπ θαηά πξνηεξαηφηεηα θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ.
Δάλ ν Δπίηξνπνο θξίλεη ηνπο ιφγνπο άξλεζεο ηνπ ηακεία αβάζηκνπο, ζεσξεί ην
ρξεκαηηθφ έληαικα.ε πεξίπησζε φκσο πνπ ν Δπίηξνπνο πεηζηεί γηα ηε βαζηκφηεηα
ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ εμνθιεί ν ηακίαο ην ρξεκαηηθφ έληαικα, ζπληάζζεη
Φ.Μ.Δ (θχιιν κεηαβνιψλ θαη ειιείςεσλ)88, ην νπνίν θνηλνπνηεί ζηα πξφζσπα ηα
νπνία επζχλνληαη γηα ην δηαπηζησζέλ έιιεηκκα, ηα νπνία ππνρξενχηαη εληφο ηαρζείζαο
πξνζεζκίαο λα ην ηαθηνπνηήζνπλ. ε πεξίπησζε πνπ ην έιιεηκκα δελ αλαπιεξσζεί, ν
αξκφδηνο Δπίηξνπνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4055/2012, ζπληάζζεη πξάμε
θαηαινγηζκνχ ζε βάξνο ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ην έιιεηκκα89.
ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν Δπίηξνπνο θαηά ηελ δηαδηθαζία
ηνπ εηδηθνχ -θαηά πξνηεξαηφηεηα- θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ, ειέγρεη απνθιεηζηηθά
ηνπο ιφγνπο άξλεζεο πιεξσκήο ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ηνλ ηακία θαη ζε
θακηά πεξίπησζε δελ επεθηείλεηαη ζε άιινπο πνπ ηπρφλ ππνπέζνπλ ζηελ αληίιεςε
ηνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ.

5.3 Δημόςιοι υπόλογοι

Ωο δεκφζηνο ππφινγνο90, λνείηαη θάζε δεκφζηνο ιεηηνπξγφο, δεκφζηνο ππάιιεινο
ή ηδηψηεο91, ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ρξήκαηα,πιηθφ ή άμηεο, ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ
θπξηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ θαη ε αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ έγηλε θαηφπηλ λφκηκεο
δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν πνπ απφ δηάηαμε λφκνπ ζεσξείηαη
δεκφζηνο ππφινγνο92.πλεπψο, θαηά ηα αλσηέξσ, ν θνηλφο λνκνζέηεο δελ κπνξεί λα
πξνζδψζεη δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν ζηελ έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ππνιφγνπ ιφγσ ηεο
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Άξζξν 38 παξ.4Ν.4129/2013.
Πξάμε VIΣκήκαηνο 1289/2011.
90
Άξζξν 98 παξ.1 ηνπ πληάγκαηνο, άξζξν 44 παξ.2 Ν.4129/2013, άξζξν 150 Ν.4270/2014 θαη άξζξν 35
λ.δ.496/1972.
91
Οινκέιεηαο απφθαζε 717/2010.
92
Άξζξν 150 παξ.1 Ν.4270/2014, άξζξν 32 ΝΓ 496/1974 θαη άξζξν 44 παξ. 2 Ν.4129/2013.
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ζπληαγκαηηθήο ηνπ θαηνρχξσζεο93. Σνπο ππνιφγνπο ζα ηνπο θαηαηάζζακε ζε δπν
θαηεγνξίεο, νη νπνίεο είλαη νη εμήο: α) ν dejure ππφινγνο, ζηνλ νπνίν ε αλάζεζε ησλ
δηαρεηξηζηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ έγηλε κε ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη β) ν defacto
ππφινγνο,

ε

άζθεζε

ησλ

δηαρεηξηζηηθψλ

θαζεθφλησλ

δηελεξγείηαη

ιφγσ

αξκνδηφηεηαο.
Αλαιχνληαο εθηελεζηέξα ηα δηαρεηξηζηηθά θαζήθνληα ηνπ ππνιφγνπ,δειαδή ηνπ
πξνζψπνπ πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε δηαρεηξίδεηαη δεκφζην ρξήκα, πιηθφ θαη άμηεο ηα
νπνία έιαβε, θαηαδεηθλχεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ λα ηα αλαιψζεη γηα θάπνην ζθνπφ θαη
λα απνδψζεη ην αδηάζεην ππφπνηπν. Απηή ε δηαδηθαζία,δειαδή ε απφδνζε ησλ
ιεθζέλησλ ή εηζπξαρζέλησλ απνηειεί έλα βαζηθφ ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ
ππφινγν.Ζ αλάιεςε θαη θαηνρή (ρξεκάησλ, πιηθψλ) θαη απφ ηηο δπν πεξηπηψζεηο
ππνιφγσλ (dejureθαη defacto) πξέπεη λα γίλεηαη κε φξνπο θαη ζε ρξφλν ηεο αλάζεζεο
ησλ δηαρεηξηζηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπο. ε θακηά πεξίπησζε δελ ζεκειηψλεηαη ηδηφηεηα
ππνιφγνπ εάλ ε αλάιεςε ή θαηνρή (ρξεκάησλ-πιηθψλ) δηελεξγήζεθε γηα ηνλ
νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπφ πεξάλ ησλ φξσλ ηεο αλάζεζεο ηεο δηαρείξηζεο.
Ο defacto ππφινγνο κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε ηνλ dejure ππφινγν ζηελ ίδηα
δηαρείξηζε94 θαη ν θαζέλαο θέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ δεκφζηα πεξηνπζία πνπ
δηαρεηξίδεηαη δηαζθαιίδνληαο ηα ζπκθέξνληα ηνπ δεκνζίνπ έλαληη ηξίησλ.πλεπψο, ν
ππφινγνο δηαρεηξίδεηαη δεκφζηα πεξηνπζία, ινγνδνηεί γηα ηελ νξζή ή κε δηαρείξηζε
ηεο θαη απνηειεί ππνθείκελν θαηαινγηζκνχ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ζε πεξίπησζε
παξάλνκεο δηαρεηξίζεο95.Θεσξνχληαη ππφινγνη:


Μέιε δηνίθεζεο ησλ Ν.Π.Γ.Γ, ηα νπνία δηνηθνχλ ή δηαρεηξίδνληαη θηλεηή θαη
αθίλεηε πεξηνχζηα ηνπ Ν.Π.Γ.Γ γηαηί θαηαξηίδνπλ θαη εθηεινχλ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.



Ο ηακίαο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ ιφγσ ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
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Οινκέιεηαο απφθαζε 1238/2014.
Οινκέιεηαο απφθαζε 1244/1997.
95
Οινκέιεηαο απφθαζε 1396/2000 .
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Μέιε δηνίθεζεο ησλ Ν.Π.Η.Γ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη επηρνξεγείηαη απφ ηνλ
θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ή απφ πξνυπνινγηζκφ Ν.Π.Γ.Γ ή ην Ν.Π.Η.Γ
ειέγρεηαη πξνιεπηηθά απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ96.

Γηα ηνπο ΟΣΑ α βαζκνχ:


Ο Γήκαξρνο, ν Π.Ο.Τ (πξντζηάκελνο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο) ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην θαη ν ηακίαο97.



Ο πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο θαη ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην98.



Ο πξντζηάκελνο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ηκήκαηνο ηνπ ηακείνπ αζθάιηζεο
εκπφξσλ99θαη ν επηκειεηήο εηζπξάμεσλ ηνπ ΣΔΒΔ100.



Ο ππφινγνο Υ.Δ.Π (ρξεκαηηθφ έληαικα πξνπιεξσκήο)101.



Οη δηαρεηξηζηέο ρξεκάησλ θαη πιηθψλ ησλ έλνπισλ δπλάκεσλ102.



Οη δηαρεηξηζηέο ηνπ ΔΛΔΓΔΠ103.



Οη ζπνπδαζηέο ησλ παξαγσγηθψλ ζρνιψλ ησλ έλνπισλ δπλάκεσλ104.



Σν πξνζσπηθφ ηνπ λαχζηαζκνπ Κξήηεο, ην φπνην ππάγεηαη ζην Γεληθφ
επηηειείν Δζληθήο Άκπλαο κε ζρέζε εξγαζίεο ηδησηηθνχ δηθαίνπ γηα ηηο
απνδνρέο, ηα επηδφκαηα θαη γεληθά γηα νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ερεη
εηζπξάμεη105.



Αμησκαηηθνί θαη Τπαμησκαηηθνί ησλ έλνπισλ δπλάκεσλ γηα απνδνρέο
αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζεο ιφγσ πξφσξεο απνζηξαηείαο ηνπο106.



Οπιίηεο

πεληαεηνχο

ππνρξέσζεο

γηα

αρξεσζηήησο

θαηαβιεζείζεο

απνδνρέο.107

Οινκέιεηαο πξαθηηθά 23εο Γεληθή πλεδξίαζεο 2-6-1997 Β΄ Θέκα.
Οινκέιεηαο απφθαζε 2075, 3075/2010 θαηΠξάμε IV Σκήκα 1266/2003.
98
Οινκέιεηαο απφθαζε 1461/2006.
99
Οινκέιεηαο απφθαζε 2367/2014.
100
Οινκέιεηαο απφθαζε 1730/1999.
101
Οινκέιεηαο απφθαζε 1052, 1192/1998.
102
Οινκέιεηαο απφθαζε 2243/ 2014, 1179/2015.
103
Οινκέιεηαο απφθαζε 2280/2009.
104
Άξζξν 41 παξ.4 λ.δ.721/1970, άξζξν 10 παξ.4 θαη 18 παξ. 1 λ.δ.562/1970, άξζξν 8παξ.1 θαη 5
Ν.1911/1990, Οινκέιεηαο απφθαζε 180/2007.
105
Πξάμε V Σκήκαηνο 1623/2003.
106
Πξάμε V Σκήκαηνο 1013/2000.
107
Πξάμε V Σκήκαηνο 423/2005.
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Δθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη έρνπλ απνζπαζηεί ζην εμσηεξηθφ γηα αρξεσζηήησο
θαηαβιεζέλ επηκίζζην αιινδαπήο108.



Σα ζψκαηα αζθαιείαο γηα θάζε είδνο αηνκηθνχ νπιηζκνχ109.



Τπφινγνη

πνπ

δηαρεηξίδνληαη

ην

έξγν

παξέκβαζεο

θαη

δεκφζηαο

απνζεκαηνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ξπδηνχ θαζψο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο δσξεάλ
δηαλνκήο ξπδηνχ ζηνπο απφξνπο ηεο ρψξαο110.


Ο πξφεδξνο θαη ν ηακίαο δηαρεηξηζηηθήο επηηξνπήο ησλ Ηεξψλ κνλψλ111.



Σα πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ ζπλάςεη ζχκβαζε κε ην δεκφζην γηα ηελ
δηαρείξηζε ρξεκάησλ θαη πιηθνχ ηνπ, ζηελ νπνία (ζχκβαζε) δηαθπιάζζεηαη ην
δηθαίσκα θαηαινγηζκνχ ζε πεξηπησζε ειιείκκαηνο112.

5.4 Συνευθυνόμενοσ
πλεπζπλφκελνο, ζεσξείηαη ην πξφζσπν πνπ δελ είλαη απφ ην λφκν δεκφζηνο
ππφινγνο, θέξεη φκσο ηελ ίδηα δεκνζηνινγηζηηθή επζχλε κε ηνλ ππφινγν, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ε αλάκεημε ηνπ κε ηελ δηαρείξηζε θαη θαη’ επέθηαζε κε ην
δηαπηζησκέλν έιιεηκκα ηειεί ζε νπζηψδε ζπλάθεηα.Ζ αλάκεημε απηή εληνπίδεηαη ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ είηε έρεη γίλεη αλάζεζε απφ ην λφκν, είηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ην
πξφζσπν απηφ έρεη δηνηθεηηθή αξκνδηφηεηα θαη βάζεη απηήο ελεξγεί, κε ζπλέπεηα νη
ελέξγεηεο ηνπ λα επελεξγνχλ απνθαζηζηηθά γηα ηελ εθηακίεπζε ηνπ δεκφζηνπ
ρξήκαηνο επεξεάδνληαο ηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο δηαρείξηζεο.Καηά ηελ πάγηα
λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ελδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο ζπλεπζπλφκελσλ
είλαη:


Οη επηηξνπέο παξαιαβήο ππεξεζηψλ, πξνκεζεηψλ, έξγσλ113.
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Άξζξν 28παξ.2 Ν.2413/1996,ΚΤΑ 2068954/10166/0022/9-10-1997,Πξάμε V Σκήκαηνο 1601,1604,1605/2003.
Οινκέιεηαο απφθαζε273/2000.
110
ΠξάμεVII Σκήκαηνο 1261/2011.
111
Οινκέιεηαο απφθαζε753/2010, 1025,2026/2011.
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Οινκέιεηαο απφθαζε1247/1999.
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Οινκέιεηαο απφθαζε2161/2006.
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Ο πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ΓΟΤ, ν φπνηνο
ζπλέηαζζε πιαζηνχο ηίηινπο πιεξσκήο γηα επηζηξνθή πνζψλ θφξνπ
εηζνδήκαηνο νη νπνίνη εθηακηεπφηαλ πξνο ίδην φθεινο114.



Ο εθθαζαξηζηήο κηζζνδνζίαο, ν φπνηνο ζπλέηαζζε πιαζηέο κηζζνδνηηθέο
θαηαζηάζεηο, κέζσ ηνλ νπνίσλ θαηαβαιφηαλ αρξεσζηήησο πνζά ζε
ππάιιεινπο115.



Ζ δηελέξγεηα παξαλφκσο επηζηξεθφλησλ ΦΠΑ απφ ππάιιειν ΓΟΤ116. Ζ
επζχλε ηνπ ζπλεπζπλφκελνπ θαη ηνπ ππφινγνπ είλαη αιιειέγγπα γηα ηε
ζεξαπεία

ηνπ

ειιείκκαηνο,

ην

νπνίν

ζε

πεξίπησζε

θαηαινγηζκνχ,

θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο θαη ησλ δπν.
Ζ αιιειέγγπα επζχλε (ππφινγνπ θαη ζπλεπζπλφκελνπ) άθνξα ηφζν ζηελ
αληηθεηκεληθή επζχλε, φζν θαη ηελ έθηαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο γηα ην
δηαπηζηνχκελν έιιεηκκα. ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο (ειιείκκαηνο),
κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζαχμεζε θαη ζηνλ ζπλεπζπλφκελν.

5.5 Αχρεωςτότωσ λαβόντεσ.
Αρξεσζηήησοιαβφληεο, είλαη ηα πξφζσπα πνπ θαξπψλνληαη δεκφζην ρξήκα
γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ππνρξέσζεο ηνπ θξάηνπο πξνο απηνχο, φπνπ ην ρξνληθφ
δηάζηεκα πνπ θαηαβιήζεθε, δελ ππήξρε (ππνρξέσζε) αθνχ δελ είρε αλαιεθζεί πνηέ ή
είρε πξνεγεζεί ηεο θαηαβνιήο απφζβεζε, ή ε θαηαβνιή έρεη αλαβιεζεί θαη έρεη θξηζεί
σο κε πιεξσζείζα.πλεπψο ε είζπξαμε δεκφζηνπ ρξήκαηνο ην φπνην είλαη κε
νθεηιφκελν, ππνρξεψλεη απηφλ πνπ ην έιαβε λα ην επηζηξέςεη.
Σν Διεγθηηθφ πλέδξην είλαη αξκφδην γηα ηνλ θαηαινγηζκφ (ν νπνίνο
πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ νπνηνπδήπνηε δηαπηζησζέληνο ειιείκκαηνο)
ηφζν ησλ ππφινγσλ αιιά θαη νπνηνπδήπνηε έρεη εκπιαθεί γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ.ε
πεξίπησζε παξάλνκσλ πιεξσκψλ ην δεκηνπξγεζέλ έιιεηκκα κπνξεί λα θαηαινγηζηεί
απφ ηνπο δηαηάθηεο, ηνπο νηθνλνκηθνχο Δπηζεσξεηέοθαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηα

114

Οινκέιεηαο απφθαζε2161/2006.
Οινκέιεηαο απφθαζε1456/2008.
116
Οινκέιεηαο απφθαζε1238/2014.
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αξκφδηα φξγαλα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, αθελφο ζηα πξφζσπα πνπ ζπληέιεζαλ
ζηελ δεκηνπξγία ηνπ ειιείκκαηνο θαη αθεηέξνπ ζηα πξφζσπα πνπ έιαβαλ ην
παξαλφκσο εθηακηεπζέλ δεκφζην ρξήκα117. Ζ αξκνδηφηεηα θαηαινγηζκνχ αλήθεη ζηνλ
αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ118.
Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ119, κεηά ηελ
παξέιεπζε κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ε αλαδήηεζε απνδνρψλ, αρξεσζηήησο
θαηαβιεζήζεο, αληίθεηηαη ζηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ
ιφγνη ζσξεπηηθά, δειαδή, φηη ν ιαβψλ ηεινχζε θαιή ηε πίζηε γηα ηελ είζπξαμε ηνπο
αθελφο θαη αθεηέξνπ ε επηζηξνθή δεκηνπξγεί ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα
δηαβίσζεο, ηφζν ηνπ ηδίνπ φζν θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ.Μία απιή αλαθνξά φηη μφδεςε
γηα βηνπνξηζκφ ηα πνζά πνπ ηνπ θαηεβιήζεζαλ παξαλφκσο, δελ ηεθκεξηψλεη
αδπλακία απφδνζεο ηνπ πνζνχ πνπ ηνπ θαηαινγίζηεθε.

5.6Έλλειμμα τησ διαχεύριςησ ςε χρόματα, υλικϊ και ϊξιεσ.
Έιιεηκκα δεκφζηνπ ππφινγνπ, είλαη θάζε δηαθνξά επί έιαηηνλ, ρσξίο λα
δηθαηνινγείηαη αλάκεζα ζηα ρξήκαηα –πιηθά –αμίεο πνπ έπξεπε λα ππάξρνπλ βάζε
ησλ ηεξνπκέλσλ ινγαξηαζκψλ, ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαζψο θαη ηνπ ηακεηαθνχ
ππνινίπνπ κε εθείλα πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρνπλ120.Έιιεηκκα ζεσξνχληαη νη
πιεξσκέο πνπ:


Γελ αλάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ππφινγνπ.



Γελ έρνπλ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο.



Γελ έρνπλ ηεξεζεί νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο.



Έρνπλ δηελεξγεζεί αρξεψζηεηα απφ ηνλ ππφινγν.



Γελ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζθνπφ ηεο δηαρείξηζεο.



Γίλνληαη παξαβηάδνληαο ηελ αξρή ηεο εηδηθφηεηαο ησλ πηζηψζεσλ121.
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Έρνπλ γίλεη κε παξαζηαηηθά ηα νπνία ζηνηρεηνζεηνχλ γεγνλφηα
δηαθνξεηηθά ησλ πξαγκαηηθψλ122.

Σέινο, έιιεηκκα πξνθαιείηαη επηπιένλ φηαλ πξνθχςνπλ θαη εμσγελείο θπζηθνί
παξάγνληεο, φπσο π.ρ, θινπή, ππξθαγηά, πιεκκπξηθά θαηλφκελα, ηα νπνία
δεκηνπξγνχλ απψιεηα ή θζνξά ρξεκάησλ, πιηθψλ θαη αμηψλ.ηελ πεξίπησζε απηή,
δειαδή ζηελ απψιεηα, ή θζνξά ρξεκάησλ ή πιηθψλ ππάξρεη δηαθνξεηηθή
αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο.
ε θάζε πεξίπησζε, ν ππφινγνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηαρείξηζε πνπ ηνπ έρεη
αλαηεζεί, εθηφο θαη εάλ απνδεδεηγκέλα δελ έρεη ηεζεί ζέκα ππαηηηφηεηαο ηνπ, αθνχ ν
ππφινγνο ελεξγεί βάζεη ησλ θαλνληζκψλ θαη έρεη επηδείμεη ηελ κεγίζηε επηκέιεηα.ε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε (κε ηήξεζεο ησλ παξαπάλσ), θαηαινγίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην
Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, δηαηεξψληαο φκσο ην δηθαίσκα πξνζθπγήο ζην
αξκφδην Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ γηα ηελ απαιιαγή ηνπ ή κε γηα ηελ θαηά
ηνπ αλψηεξνπ απψιεηα ή θζνξά ηεο πεξηνπζίαο ηνπ δεκνζίνπ.

5.7 Η ϋκταςη τησ ευθύνησ του υπόλογου για το ϋλλειμμα ό την
απώλεια που ϋχει διαπιςτωθεύ.
Με ηελ δηαδηθαζία ηνπ θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ, θξίλεηαη ε δεκνζηνινγηζηηθή
ζπκπεξηθνξά ηνπ ππφινγνπ φζνλ άθνξα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε πνπ αλαηέζεθε.Ο
ππφινγνο δελ επζχλεηαη γηα ην δηαπηζησζέλ έιιεηκκα κφλν γηα δφιν ή βαξηά ακέιεηα,
αιιά θαη γηα ειαθξά ακέιεηα ζε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ πνπ αθνξά είηε ηελ αζθαιή
θχιαμε ρξεκάησλ, ελζήκσλ θαη αμηψλ, είηε ηελ δηαρείξηζε πνπ ηνπ αλαηέζεθε θαη δελ
εθάξκνζε ηα πξνβιεπφκελα ησλ θαλνληζκψλ123.
πλεπψο, ε επζχλε ηνπ ππφινγνπ κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο πιεκκεινχο
δηαρείξηζεο, ζπλδέεηαη κε ππαηηηφηεηα αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ειαθξηάο
ακέιεηαο.Δπνκέλσο, ν ππφινγνο πξέπεη λα απνδείμεη ηελ κε χπαξμε ππαηηηφηεηαο ηνπ
γηα λα αξζνχλ νη ιφγνη επζχλεο ηνπ.Διαθξηά ακέιεηα, ραξαθηεξίδεηαη ε πεξίπησζε
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Οινκέιεηαο απφθαζε1238/2014.
Άξζξν 330 Α.Κ.

123

64

φηαλ ν ππφινγνο δελ θαηέβαιε ηελ επηκέιεηα πνπ επηβάιιεηαη απφ θάζε ζχλεζεο,
ζπλεηφ θαη επζπλείδεην πξφζσπν γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ.Βαξεηά
ακέιεηα ραξαθηεξίδεηαη ε πεξίπησζε φηαλ ν ππφινγνο δελ θαηαβάιιεη νχηε θαλ ηελ
ζηνηρεηψδε επηκέιεηα πνπ ραξαθηεξίδεη έλα άηνκν ζχλεζεο θαη ηθαλφ πξνο
δηθαηνπξαμία, κε ζπλέπεηα ε ακέιεηα ηνπ λα είλαη αζπλήζηζηε θαη ζνβαξή.Σέινο, σο
δφινο ραξαθηεξίδεηαη ε παξάλνκε δξάζε ηνπ ππφινγνπ γηα λα πεηχρεη έλα παξάλνκν
απνηέιεζκα ην φπνην εθ ησλ πξνηέξσλ ηνπ είλαη γλσζηφ124, κε απνηέιεζκα ηελ
επηβνιή θαη πξνζαπμήζεσλ ιφγσ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, νη νπνίεο φκσο ζηελ
πεξίπησζε ηεο ειαθξηάο ακειείαο δελ βαξχλνπλ ηνλ ππφινγν.

5.8 Πρϊξη καταλογιςμού.
Όπσο πξναλαθέξζεθε, έιιεηκκα δεκφζηνπ ππφινγνπ είλαη θάζε δηαθνξά επί
ην έιαηηνλ, ρσξίο λα δηθαηνινγείηαη αλάκεζα ζηα ρξήκαηα-πιηθά-αμίεο πνπ έπξεπε λα
ππάξρνπλ βάζε ησλ ηεξνπκέλσλ ινγαξηαζκψλ ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη ηνπ
ηακεηαθνχ ππφινηπνπ, κε εθείλα πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρνπλ.πλεπψο, ε επί
έιαηηνλ απηή δηαθνξά ζεκαίλεη ηζφπνζε δεκηά ηνπ θνξέα, νπφηε ν θαηαινγηζκφο πνπ
επηβάιιεηαη ζηνλ ππφινγν έρεη σο ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο πνπ
πξνθιήζεθε. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δελ έρνπκε πξαγκαηηθή δεκηά ηνπ θνξέα
(απψιεηα ρξεκάησλ, πιηθνχ θ.η.ι.), αιιά ηππηθέο παξαιήςεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη
θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ δαπαλψλ ή αθνξνχλ ζέκαηα παξαιείςεσλ ηεο νξζήο ηήξεζεο
ησλ ινγαξηαζκψλ.
Σέηνηα παξαδείγκαηα εθηφο άιισλ αθνξνχλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο:


Γελ έρεη εγγξαθεί ε ζρεηηθή πίζησζε, ή ε δαπάλε δηελεξγείηαη θαζ’
ππέξβαζε ησλ εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ.



Γελ ζρεηίδνληαη κε ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ππφινγνπ.



Ζ ζχληαμε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ δελ είλαη πιήξεο θαη λνκφηππε.



Έρεη γίλεη εγγξαθή δαπαλψλ ζε ιάζνο θσδηθνχο αξηζκνχο εμφδσλ
(ΚΑΔ).
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Απφθαζε V Σκήκαηνο 1065/2001.

65

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο δελ έρνπκε νπζηαζηηθφ έιιεηκκα θαη ελ ηέιεη
πξαγκαηηθή δεκηά ηνπ θνξέα, έρνπκε φκσο θαηά ηνλ λφκν

πθηζηάκελν ηππηθφ

έιιεηκκα.ηελ πεξίπησζε ηνπ ηππηθνχ ειιείκκαηνο, επηβάιιεηαη θαηαινγηζκφο ηνπ
ππφινγνπ φπνπ θχξην ζθνπφ έρεη λα θαηαθξίλεη ηελ πιεκκειή δηαρεηξηζηηθή ηνπ
ζπκπεξηθνξά,ε νπνία δελ ηαπηίζηεθε κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαλφλεο θαη
εληνιέο.ηελ πεξίπησζε ηνπ ηππηθνχ ειιείκκαηνο θαη ελ ζπλερεία ηνπ θαηαινγηζκνχ
ηίζεηαη ζέκα γηα ην πνηφ ζα είλαη ηειηθά ην χςνο ηνπ θαηαινγηζκνχ ηνπ ππφινγνπ
αθνχ δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή δεκηά.Με δεδνκέλν φηη κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ
πιαίζην δελ δίλεηαη ζηα αξκφδηα φξγαλα θαηαινγηζκνχ ε δπλαηφηεηα ζηελ πεξίπησζε
ηνπ ηππηθνχ ειιείκκαηνο λα εθηηκήζνπλ ην πξαγκαηηθφ χςνο ηεο επζχλεο ηνπ
ππφινγνπ, κεηαθξαδφκελν ζε ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ ην νπνίν λα είλαη
αλάινγν ηεο δηαρεηξηζηηθήο πιεκκέιεηαο ηνπ ππφινγνπ, κε ζπλέπεηα ν θαηαινγηζκφο
πνπ επηβάιιεηαη, λα κελ είλαη ζρεηηθφο ησλ πξάμεσλ ηνπ ππφινγνπ θαη λα αληίθεηηαη
θαηά ην κέξνο φπνπ ππεξβαίλεη ηελ έλλνηα ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ φπσο απηή απνξξέεη
απφ ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ε νπνία ξεηά πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 25 παξ.1
ηνπ πληάγκαηνο.
Ζ πξναλαθεξζείζα αξρή ζπληειεί θαη πξνάγεη ηελ πξαγκαηηθή δηθαηνζχλε,
αθνχ δηεπξχλνληαο ηα φξηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο επηδηψθεη λα κεηψζεη ηελ
δπζαλαινγία ηνπ κέηξνπ ζε ζρέζε κε ηνλ ζθνπφ πνπ επηδηψθεηαη.πλεπψο, θαηά ηα
αλσηέξσ, ζηελ πεξίπησζε θαηαινγηζκνχ ηνπ ππφινγνπ ιφγσ ηππηθνχ ειιείκκαηνο
πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ’ φςε θαηά ηελ εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηνλ δηέπνπλ θαη
ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο.
Δηδηθφηεξα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ην νπνίν επηιακβάλεηαη ηεο εθδίθαζεο
εθέζεσλ ηνπ ππφινγνπ γηα θαηαινγηζηηθή πξάμε πνπ εθδφζεθε εηο βάξνο ηνπ, σο
αξκφδην δηθαζηήξην ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκήζεη αθελφο ην χςνο ηνπ θαηαινγηζζέληνο
πνζνχ θαη αθεηέξνπ ην βαζκφ απφθιηζεο απφ ηελ λνκηκφηεηα, ηελ έθηαζε ηεο
ππαηηηφηεηαο ηνπ ππφινγνπ, ηεο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο θαηά ηελ ηέιεζε ησλ κε
λφκηκσλ ελεξγεηψλ, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα έρεη νξζή θξίζε επηβάιινληαο νπζηαζηηθά
ην πξαγκαηηθφ χςνο ηνπ θαηαινγηζκνχ125.

125

Οινκέιεηαο απφθαζε2219,2220/2014.
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ηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηνλ έιεγρν ηεο δηαρεηξίζεο ηνπ ππφινγνπ, πξνθχςεη
ηαπηφρξνλα πιεφλαζκα θαη έιιεηκκα ζε πιηθά ηα νπνία είλαη νκνεηδή, ηφηε ν
ππφινγνο θαηαινγίδεηαη ζην πνζφ πνπ πξνθχπηεη κεηά ηνλ ζπκςεθηζκφ ηνπ
ειιείκκαηνο θαη ηνπ πιενλάζκαηνο126(ηέηνηνπ είδνπο πεξηπηψζεηο παξαηεξνχληαη
ζπλήζσο ζε ππφινγνπο πνπ δηαρεηξίδνληαη πιηθά ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ). Ζ
θαηαινγηζηηθή απφθαζε είλαη κία εθηειεζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε κε δπζκελή
πεξηερφκελν γηα ηνλ δηνηθνχκελν, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηα δηνηθεηηθά φξγαλα
ζπιινγηθά ή αηνκηθά πνπ έρνπλ νξηζζεί θαηφπηλ λνκνζεηηθήο δηάηαμεο.Ωο
δηνηθνχκελνο, λνείηαη ην πξφζσπν ή ηα πξφζσπα πνπ επζχλνληαη γηα ηελ δεκηνπξγία
δηαπηζησκέλνπ ειιείκκαηνο, ηα νπνία είλαη ν ππφινγνο, ν ζπλεπζπλφκελνο θαη ν
αρξεσζηήησο ιαβψλ. πλεπψο, ν θαηαινγηζκφο πνπ επηβιήζεθε εηο βάξνο ησλ
πξναλαθεξζέλησλ πξνζψπσλ απφ φξγαλν ζην νπνίν δελ έρεη εθρσξεζεί κε δηάηαμε
λφκνπ απηή ε αξκνδηφηεηα, δελ είλαη λφκηκνο.
Ζ λνκηκφηεηα αξκνδηφηεηαο θαηαινγηζκνχ, απνηειεί ην πξσηαξρηθφ ζηνηρείν
ειέγρνπ πνπ εξεπλά ην Διεγθηηθφ πλέδξην φηαλ ππνβιεζεί ζε απηφ έθεζε θαηά
απφθαζεο θαηαινγηζκνχ. Αξκνδηφηεηεο θαηαινγηζκνχ έρνπλ αλαηεζεί ζηνλ Δπίηξνπν
ηνπ

Διεγθηηθνχ

Γηαηάθηεο

129

πλεδξίνπ127,ζηνπο

νηθνλνκηθνχο

Δπηζεσξεηέο128

θαη

ηνπο

.χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 141 θαη 142 ηνπ Π.Γ.1225/1981, ε

πξάμε θαηαινγηζκνχ ηνπ Δπίηξνπνπ πξέπεη λα πεξηέρεη αηηηνινγηθφ πεξηεξρφκελν
επαξθέο πνπ λα θαζηζηά ηνλ ππφινγν γλψζηε, γηα ην πνηα ηζηνξηθή θαη λνκηθή
θαηεγνξία ηνπ θαηαινγίδεηαη. Ζ αηηηνινγία ηεο πξάμεο θαηαινγηζκνχ, απνηειεί
νπζηψδε ηχπν ηεο θαη ε κε χπαξμε ηεο ηελ θαζηζηά άθπξε, αθνχ δελ ππάξρεη
δπλαηφηεηα λα αλαπιεξσζεί απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην130(ζε πεξίπησζε εθέζεσλ).

5.9 Γηαδηθαζία θαηαζηαιηηθνύ ειέγρνπ.
Ο θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, δηελεξγείηαη
απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο Δπίηξνπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, επηηφπηνο (ζε

126
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εηδηθέο πεξηπηψζεηο) θαη θπξίσο ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ.Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ
ειέγρνπ απφ ηνλ ειεγθηή ππάιιειν ηεο Τπεξεζίαο Δπηηξφπνπ,ν ππάιιεινο αλαθέξεη
ηα ηπρφλ επξήκαηα πνπ πξφεθπςαλ απφ ηνλ έιεγρν ζηνλ Δπίηξνπν ηνπ γηα
αμηνιφγεζε. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζηελ πεξίπησζε
εληνπηζκνχ πιεκκειεηψλ,ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Δπίηξνπν Φχιιν Μεηαβνιψλ θαη
ειιείςεσλ (ΦΜΔ)131,ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη δηαπηζησζείζεο παξάλνκεο δαπάλεο ή
παξαηππίεο, αλαθέξνληαο ζε θάζε πεξίπησζε εηδηθή αηηηνινγία, ην νπνίν θαη
θνηλνπνηεί ζηνλ ππφινγν, ν νπνίνο εληφο ηαρζείζαο δεθαπελζήκεξεο πξνζεζκίαο
ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα αλαγθαία ζηνηρεία φπνπ ηνπ έρνπλ δεηεζεί ή λα
αλαπιεξψζεη ην έιιεηκκα, πξνζθνκίδνληαο ηζφπνζν (κε ην έιιεηκκα) γξακκάηην
είζπξαμεο.Δθφζνλ ππνβιεζνχλ ηα δεηνχκελα ζηνηρεία απφ ηνλ ππφινγν132, ν
Δπίηξνπνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα απνδεθηεί εθδίδεη πξάμε «σο νξζψο έρνληεο νη
ινγαξηαζκνί» θαη θιείλεη ν έιεγρνο ηεο δηαρείξηζεο θαη απαιιάζζεηαη απφ θάζε
επζχλε ν ππφινγνο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν Δπίηξνπνο επηβάιιεη θαηαινγηζκφ
ζην χςνο ηνπ ειιείκκαηνο ζηνλ ππφινγν.Καηαινγηζκφο δελ κπνξεί λα επηβιεζεί ζηνλ
ππφινγν εθφζνλ έρεη παξέιζεη δεθαεηία απφ ην έηνο πνπ αθνξά ηελ ειεγρφκελε
δηαρείξηζε.
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Άξζξν 154 Π.Γ.1225/1981.
Άξζξν 157 Π.Γ.1225/1981.
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Κεφϊλαιο 6.Ένδικα μϋςα ενώπιων του Ελεγκτικού Συνεδρύου

6.1 Έφεςη κατϊ καταλογιςτικών πρϊξεων.
Ζ έθεζε, απνηειεί ην πξσηαξρηθφ βνήζεκα κε ην φπνην επηδηψθεηαη
κεδεληζκφο ή κείσζε ηνπ θαηαινγηζζέληνο πνζνχ απφ ηελ πξνζβαιινκέλε πξάμε ηνπ
ππφινγνπ.Αλαθέξεηαη σο βνήζεκα θαη φρη σο έλδηθν κέζν133, δηφηη ειέγρεηαη κηα
δπζκελήο δηνηθεηηθή πξάμε θαη φρη κηα δηθαζηηθή απφθαζε.Με ηελ άζθεζε ηεο
έθεζεο, ε ππφζεζε εθδηθάδεηαη ζε πξψην αιιά θαη ζε ηειεπηαίν βαζκφ κε ζπλέπεηα ε
απφθαζε ηεο έθεζεο λα ππφθεηηαη κφλν ζε αίηεζε αλαίξεζεο

134

.Οη θαηαινγηζηηθέο

πξάμεηο είλαη εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, νη νπνίεο έρνπλ πάληα νηθνλνκηθφ
πεξηερφκελν, δειαδή δηαηάδνπλ ηελ επηζηξνθή ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ ιείπεη
αδηθαηνιφγεηα απφ ηελ δηαρείξηζε.Με ηελ έθεζε πξνζβάιινληαη νη θαηαινγίζηεθεο
πξάμεηο:


Σσλ Δπηηξφπσλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη αθνξνχλ δηαπηζηψζεηο
απφ ηνλ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ135.



Σσλ Δπηηξφπσλ ηνπ Διεγθηηθνχ ζπλεδξίνπ γηα θαηαινγηζκφ ππφινγσλ
αρξεσζηήησο ιαβφλησλ θαζψο θαη εθθαζαξηζηψλ απνδνρψλ ιφγσ κε
λνκίκσλ πιεξσκψλ136.



Σσλ Τπνπξγψλ θαζψο θαη ινηπψλ κνλνκειψλ ή ζπιινγηθψλ νξγάλσλ
θαζψο θαη ησλ επηζεσξεηψλ γηα δηαπηζησζέληα ρξεκαηηθά ειιείκκαηα137.



Σσλ αξκνδίσλ Κιηκαθίσλ θαηφπηλ αίηεζεο αλαζεψξεζεο138.



Σσλ δηαηαθηψλ γηα δαπάλεο θαηαβιεζήθαλ παξάλνκα139.



Μνλνκειψλ ή ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο, γηα έιιεηκκα
(δηέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο)140.

133

Οινκέιεηαο απφθαζε 1114/2007.
Άξζξν 109 Π.Γ.1225/1981.
135
Άξζξα 1,38,46,50,51,53 θαη 56 Ν.4129/2013.
136
Άξζξν 33 Ν.2362/1995, άξζξν 96 Ν.4270/2014, άξζξν 1 παξ.1 πεξ. iζ θαη 46 παξ.4 Ν.4129/2013.
137
Άξζξν 12 λ.δ.1264/1942 θαη άξζξα 1, 49 θαη 80 Ν.4129/2013.
138
Άξζξν 48 Ν.4129/2013.
139
Άξζξν 33 Ν.2362/1995, Απφθαζε Η Σκήκαηνο 997/2011
140
Οινκέιεηαο απφθαζε 1028/2011.
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Σνπ αξκφδηνπ Κιηκάθηνπ, νη νπνίεο αθνξνχλ εθδίθαζε έλζηαζεο γηα
πξάμε ή παξαιείςεηο θαη θαηαινγηζκνχο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα
ηελ πιεξσκή ζπληάμεσλ σο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέληα.141

Σν δηθαίσκα έθεζεο κπνξεί λα λνκηκνπνηεζεί γηα φπνηνλ ηνλ βαξχλεη ε
θαηαινγηζηηθή πξάμε, δειαδή απηφλ (θπζηθφ πξφζσπν) πνπ ππνρξενχηαη λα
θαηαβάιιεη ην πνζφ ηνπ θαηαινγηζκνχ θαζψο θαη ηνπο δηαδφρνπο ηνπ ζε πεξίπησζε
ζαλάηνπ.Γηα παξάδεηγκα γηα θαηαινγηζηηθή πξάμε πνπ επηβιήζεθε ζε κέινο ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνχιηνπ ΟΣΑ, δελ λνκηκνπνηείηαη ν νηθείνο ΟΣΑ γηα ηελ άζθεζε
έθεζεο θαζφζνλ ζηεξείηαη πξνζσπηθνχ θαη άκεζνπ ζπκθέξνληνο, αθνχ ε
θαηαινγηζηηθή πξάμε δελ εθδφζεθε ζε βάξνο ηνπ ΟΣΑ αιιά εηο βάξνο δεκνηηθνχ
ζπκβνχινπ.142
ε θάζε πεξίπησζε ν θαηαινγηδφκελνο είλαη θπζηθφ πξφζσπν, κε εμαίξεζε
θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο νη νπνίεο αθνξνχλ δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο φπνπ
απνδέθηεο ηεο επηβνιήο ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο είλαη λνκηθά πξφζσπα
δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ.Δπηπιένλ λφκηκν δηθαίσκα έθεζεο έρεη ν Τπνπξγφο
Οηθνλνκηθψλ θαη ν Γεληθφο Δπίηξνπνο ηεο Δπηθξαηείαο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην αλ
θαη ζηε λνκνινγία δελ έρνπλ ππάξμεη ηέηνηεο πεξηπηψζεηο.Δηδηθφηεξα, ν Τπνπξγφο
νηθνλνκηθψλ έρεη θάζε έλλνκν ζπκθέξνλ λα αζθήζεη έθεζε κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ
ζηνηρεηνζεηεί κεγαιχηεξν έιιεηκκα απφ απηφ πνπ κε ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε έρεη
θαηαινγηζηεί απφ ηνλ Δπίηξνπν, ηνπο νηθνλνκηθνχο επηζεσξεηέο θαη ηα κνλνκειή ή
ζπιινγηθά ηεο δηνίθεζεο.
Σν ίδην φπσο θαη παξαπάλσ ζθεπηηθφ, ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε έθεζεο γηα
θαηαινγηζηηθή πξάμε θαηά λνκηθνχ πξνζψπνπ.Αλαθνξηθά κε ηνλ Γεληθφ Δπίηξνπν
Δπηθξαηείαο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, εθείλνο ιεηηνπξγεί σο εθπξφζσπνο ηνπ
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαη ζεκαηνθχιαθαο ζηελ απνλνκή νξζήο δηθαηνζχλεο
εγείξνληαο εηδηθά βνεζήκαηα ή κέζα, κε ζπλέπεηα λα λνκηκνπνηείηαη γηα ηελ άζθεζε
έθεζεο γηα θάζε ζθάικα ηεο πξνζβαιινκέλεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο143.

141

Άξζξν 90 Ν.4129/2013, Απφθαζε Η Σκήκαηνο 2458/2011.
Απφθαζε ΗV Σκήκαηνο 870/2012.
143
Οινκέιεηαο απφθαζε 1763/2010.
142
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Δπηπιένλ, γηα θάζε πεξίπησζε λνκηκνπνηνχληαη γηα ηελ άζθεζε έθεζεο θαηά
ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο ην Διιεληθφ δεκφζην,144νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) θαζψο θαη ην λνκηθφ πξφζσπν ππέξ ηνπ νπνίνπ επηβάιιεηαη ν
θαηαινγηζκφο.Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο έθεζεο δελ είλαη ε ίδηα ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο, αιιά δηαθνξνπνηείηαη ηφζν απφ ηνλ εθθαινχληα, φζν θαη απφ ηελ
πξνζβαιιφκελε πξάμε.Γηα ηηο πξάμεηο θαηαινγηζκνχ ησλ Κιηκαθίσλ ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ ε πξνζεζκία ήηαλ γηα έλα έηνο θαη έμη κήλεο φηαλ ν θαηαινγηζκφο
πξνέξρεηαη απφ ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ ή ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ αθνξνχζε ε
δηαρείξηζε.Δπίζεο ε πξνζεζκία ήηαλ έμη κήλεο γηα θαηαινγηζηεθέο πξάμεηο ησλ
Τπνπξγψλ ή ησλ κνλνκειψλ – ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο145.Γηα πξάμεηο
θαηαινγηζκνχ ηνπ Γεληθνχ Δπίηξνπνπ ηεο Δπηθξαηείαο νξίζηεθε πξνζεζκία ελφο
έηνπο.146Γηαθνξεηηθή είλαη θαη ην απφ πνηέ αξρίδεη λα κεηξά ε πξνζεζκία γηα ηελ
άζθεζε ηεο έθεζεο,δειαδή, γηα ηνλ ππφινγν ε πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηελ ήκεξα πνπ
παξέιαβε ηελ θαηαινγηζηηθή πξάμε, ελψ γηα ηνλ Τπνπξγφ, Γεληθφ Δπίηξνπν θαη ηα
λνκηθά πξφζσπα απφ ηελ εκεξνκελία πνπ πεξηήιζε ε θαηαινγηζηηθή πξάμε ζηελ
ππεξεζία ηνπο θαη δηελεξγήζεθε ε ζρεηηθή πξσηνθφιιεζε147.
Δλ ζπλερεία απφ 23-4-2010 ηξνπνπνηείηαη ε πξνζεζκία θαηάζεζεο ηεο έθεζεο
θαηά θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ, αλεμαξηήησο ηφζν απφ πνην φξγαλν εθδφζεθε ε
θαηαινγηζηηθή πξάμε, φζν θαη απφ πνηνλ αζθείηαη ε έθεζε (θαηαινγηδφκελνο,
Τπνπξγφο,

Γεληθφο

Δπίηξνπνο

Δπηθξαηείαο

ηνπ

Διεγθηηθνχ

πλεδξίνπ)148πεξηνξίδνληαο ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζε (30) ηξηάληα εκέξεο.
Ζ αθεηεξία ηεο πξνζεζκίαο δελ δηαθνξνπνηείηαη, δειαδή αξρίδεη απφ ηελ
επίδνζε ζηνλ ππφινγν θαη ηελ πεξηέιεπζε ηεο ζηελ Τπεξεζία φηαλ πξφθεηηαη γηα
Τπνπξγφ,

λνκηθφ

πξφζσπν

θαη

ηνλ

Γεληθφ

Δπίηξνπν

ηεο

Δπηθξαηείαο.

Γηαθνξνπνηείηαη κφλν σο πξνο ην ηππηθφ ηεο κέξνο, δειαδή αθελφο ε επίδνζε
απαηηείηαη πιένλ ξεηά λα δηελεξγείηαη απφ φξγαλν αξκνδίσο νξηζκέλν γηα ηελ
δηελέξγεηα επηδφζεσλ θαη αθεηέξνπ επηβάιιεηαη λα ηεξείηαη ν πξνβιεπφκελνο

144

Άξζξν 8 Π.Γ.1226/1981.
Άξζξα 13 παξ.13 θαη30 παξ.4 Π.Γ. 774/1980, άξζξν 56 παξ.12 Ν.2362/1995.
146
Άξζξν 37 Ν.2721/1997.
147
Άξζξν 30 Π.Γ.774/1980.
148
Άξζξν 67 παξ.8 Ν.3842/2010.
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ηχπνο.ηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηείηαη θαη πάιη ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έθεζεο θαηά
θαηαινγηζηηθήοπξάμεο, ε νπνία νξίδεηαη ζε (60) εμήληα εκέξεο149 ελαξκνληδφκελε κε
ηελ πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζην δηνηθεηηθφ δίθαην γηα ηελ άζθεζε εηδηθψλ
βνεζεκάησλ θαηά δπζκελψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ.
Ζ λέα πξνζεζκία ηζρχεη απφ 16-9-2012.150ε πεξίπησζε πνπ ν θαηαινγηδφκελνο
δηακέλεη ζην εμσηεξηθφ, ε πξνζεζκία θαηάζεζεο ηεο έθεζεο είλαη (90) ελελήληα
εκέξεο. Ζ πξνζεζκία είλαη ε ίδηα, δειαδή (60) εκέξεο γηα ηελ άζθεζε έθεζεο απφ ην
δεκφζην, ηα λνκηθά πξφζσπα δεκφζηνπ δηθαίνπ, ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ
εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο θαζψο θαη γηα ηνλ Γεληθφ Δπίηξνπν ηεο Δπηθξαηείαο
ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.151Ζ πξνζεζκία γηα ηελ θαηάζεζε έθεζεο γηα ηνπο
αλψηεξνπο αξρίδεηαπφ ηνλ ρξφλν πεξηέιεπζεο ηεο πξνζβαιινκέλεο πξάμεο ζηα
γξαθεία ηνπο.Ωο εκεξνκελία γηα ηελ άζθεζε έθεζεο, ιακβάλεηαη ε εκεξνκελία
θαηάζεζεο ηνπ ζρεηηθνχ δηθφγξαθνπ ζηελ αξκφδηα γξακκαηεία ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ.Ζ εθπξφζεζκε ππνβνιή θαηάζεζεο έθεζεο ζεσξείηαη απαξάδεθηε θαη
απνξξίπηεηαη. Καη’ εμαίξεζε θαη ζε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ
δηνηθνχκελνπ, ε έθεζε δελ είλαη εθπξφζεζκε εάλ έρεη θαηαηεζεί κεηά ηελ πξνζεζκία
πνπ νξίδεηαη απφ ην λφκν, φηαλ ζηελ πξάμε θαηαινγηζκνχ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθή
πξνζεζκία θαηάζεζεο έθεζεο θαη απηή ε δηαθνξεηηθή εκεξνκελία πξαγκαηηθά έρεη
ηεξεζεί απφ ηνλ εθθαινχληα152.
Μία απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξαδεθηνχ ηεο άζθεζεο ηεο έθεζεο είλαη ε
πιεξσκή ηνπ ζρεηηθνχ παξάβνινπ. Γελ έρνπλ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή
παξάβνινπ ην δεκφζην, ηα λνκηθά πξφζσπα δεκφζηνπ δηθαίνπ, ν Γεληθφο επίηξνπνο
ηεο Δπηθξαηείαο θαζψο θαη ν νπνηνζδήπνηε έρεη δεκφζηα πξνλφκηα βάζεη εηδηθψλ
δηαηάμεσλ.
Ζ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή παξάβνινπ σο πξνυπφζεζε ηνπ παξαδεθηνχ
ηεο έθεζεο απφ ηνλ δηνηθνχκελν, πξνέξρεηαη απφ ηελ επρέξεηα ηνπ λνκνζέηε λα
ζεζπίζεη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε εηδηθψλ βνεζεκάησλ θαη ηελ παξνρή

149

Άξζξν 68παξ.1 Ν.4055/2012.
Άξζξν 110παξ.16 Ν.4055/2012.
151
Άξζξν 68παξ.2 Ν.4055/2012, άξζξν 80 Ν.4129/2013.
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Απφθαζε Η Σκήκαηνο 3221, 1814/2011.
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δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, ρσξίο λα αληίθεηηαη άξζξν 20 παξ.1 ηνπ πληάγκαηνο πνπ
αθνξά ην αηνκηθφ δηθαίσκα ηεο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο.Ζ θαηαβνιή ηνπ παξάβνινπ
έρεη σο ζθνπφ ηελ απνηξνπή εθέζεσλ ρσξίο ηελ χπαξμε νπζηαζηηθνχ ιφγνπ,
ζπληειψληαο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη ηελ ηαρχηεξε εθδίθαζε
ησλ ππνζέζεσλ γηα ηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο.Σν χςνο ηνπ πνζνχ ηνπ παξάβνινπ
είλαη αλάινγν κε ην νηθνλνκηθφ χςνο ηεο -πξνο εμέηαζελ ππφζεζεο- κε ζηφρν ηελ
άζθεζε έθεζεο κνλάρα ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη πηζαλφηεηεο λα επδνθηκήζεη153. Ζ
πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ παξάβνινπ απνηειεί ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο.
Δάλ δελ θαηαβιεζεί ή θαηαβιεζεί ειιηπέο δίλεηαη δεθαπελζήκεξε πξνζεζκία γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπ.Αξρηθά ην παξάβνιν αλεξρφηαλ ζην 0,25% επί ηνπ θαηαινγηζζέληνο
πνζνχ καδί κε ηηο πξνζαπμήζεηο, ζηελ ζπλερεία απφ 8-6-2008 κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ

57 παξ.3 ηνπ Ν.3659/2008 ην πνζνζηφ απμήζεθε ζην 1% επί ηνπ

θαηαινγηζζέληνο πνζνχ, ε νπνία απνηειεί κηα αμηνζεκείσηε αχμεζε κε ηελ δηαθνξά
φηη ην πνζφ ηνπ παξάβνινπ εμάγεηαη ρσξίο λα πξνζηεζνχλ (φπσο γηλφηαλ πξηλ) νη
πξνζαπμήζεηο ζην θαηαινγηζζέλ πνζφ.
Με ην πξναλαθεξζέλ άξζξν ν λνκνζέηεο εηζάγεη κία λέα δηαδηθαζία πνπ αθνξά
ην ρξεκαηηθφ χςνο ηνπ παξαβφινπ. Δηδηθφηεξα, φηαλ ην παξάβνιν πνπ φπσο
πξναλαθέξζεθε παξαπάλσ ν ππνινγηζκφο ηνπ (1% επί ηνπ πνζνχ θαηαινγηζκνχ
ρσξίο πξνζαπμήζεηο ) επηβάιιεη πνζφ πάλσ απφ ηα 1500 επξψ, θαηαβάιιεηαη ην πνζφ
κέρξη ηα 1500 επξψ θαη ην ππφινηπν πνζφ ηνπ παξάβνινπ ελζσκαηψλεηαη ζην
θαηαινγηζζέλ πνζφ εθφζνλ ε έθεζε απνξξηθηεί ελ κέξεη ή ζην ζχλνιν ηεο.
Ζ πξναλαθεξζείζα ξχζκηζε (άξζξν 57παξ.3 Ν.3659/2008), ε νπνία
πηνζεηήζεθε θαη ζην άξζξν 73 παξ.3 ηνπ Ν.4129/2013, απνηειεί έλα λνκηθφ πιαίζην
ηέηνην ψζηε λα απνηξέπεη ηηο αβάζηκεο εθέζεηο. Θέηεη αλψηαην νηθνλνκηθφ φξην ηα
1500 επξψ γηα ην πνζφ ηνπ παξάβνινπ, ην πνζφ ηνπ παξάβνινπ είλαη αλάινγν ηνπ
ακθηζβεηνχκελνπ πνζνχ θαη ζε πνζνζηφ 1% επί απηνχ, θαζψο θαη ηελ πξφβιεςε λα
κπνξεί λα απνδψζεη ην θαηαβιεζέλ παξάβνιν φρη κφλν ζηελ πεξίπησζε παξαδνρήο
ηνπ έλδηθνπ κέζνπ αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο
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δηθαζηηθήο θξίζεο γηα ην δηθαηνινγεκέλν ηεο άζθεζεο ηνπ.πλεπψο ε θαηά ηα
αλσηέξσ λνκνζεηηθή ξχζκηζε δελ αληίθεηηαη :
α) ηελ παξνρή δίθαηεο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, άξζξν 20 παξ.1ηνπ
πληάγκαηνο.
β) ηελ χκβαζε ηεο Ρψκεο αλαθνξηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο
ζεκειηψδεο ειεπζεξίεο ηνπ αλζξψπνπ άξζξν 6 παξ.1.
γ) ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην χληαγκα αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο άξζξν 25
παξ.1 εδαθ. δ.154
Ζ πεξίπησζεθαηάζεζεο αηηήκαηνο «πεξί παξνρήο επεξγεηήκαηνο πελίαο»
ιφγσ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ αλαινγνχληνο παξάβνινπ155, έρεη
εθαξκνγή θαη ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλέδξηνπ, ην φπνην ππνβάιιεηαη ζηνλ
πξφεδξν ηνπ δηθαζηηθνχ ζρεκαηηζκνχ πνπ ζα δηελεξγήζεη ηελ δίθε156.Σν Διεγθηηθφ
πλέδξην σο αξκφδην δηθαζηήξην ειέγρεη θάζε λνκηθή θαη νπζηαζηηθή πιεκκέιεηα ηεο
θαηαινγηζηηθήο πξάμεο, αθνχ απφ ην Π.Γ.1225/1981 δελ θαζνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλνη
ιφγνη πνπ ζα αθπξψζνπλ ηελ πξνζβαιιφκελε θαηαινγηζηηθή πξάμε. Μία γεληθή
θαηεγνξηνπνίεζε ε νπνία δηακνξθψζεθε απφ ηελ λνκνινγία είλαη ε θάησζη:
α) Αλαξκνδηφηεηα,αθνξά ηελ πεξίπησζε έθδνζεο θαηαινγηζηηθήοπξάμεο απφ
φξγαλν πνπ δελ ηνπ έρεη αλαηεζεί ε αξκνδηφηεηα157γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ησλ
ππφινγσλ,ζπλεπζπλφκελσλ, θαζψο θαη ησλ αρξεσζηήησο ιαβφλησλ. Αξκφδηα
φξγαλα, ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ηα κνλνκειή ή ζπιινγηθά φξγαλα ηεο
δηνίθεζεο, νη νηθνλνκηθνί επηζεσξεηέο θαη νη δηαηάθηεο.Δπίζεο, ε αξκνδηφηεηα
ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πνπ έρεη θαζηεξσζεί κε ην άξζξν 98
ηνππληάγκαηνογηα

ηνλ

θαηαινγηζκφ

(ππφινγσλ-ζπλεπζπλφκελσλ-

αρξεσζηήησοιαβφλησλ), δελ αλαηξείηαη απφ ηελ ζπληξέρνπζα αξκνδηφηεηα
άιισλ νξγάλσλ158.Γηα παξάδεηγκα γηα ηελ θαηαβνιή κε λφκηκσλ απνδνρψλ
(πνπ δελ έρνπλ ειεγρηεί πξνιεπηηθά απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην), ζα επηβιεζεί

154
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Οινκέιεηαο απφθαζε 196/2010
155

74

θαηαινγηζκφο ζηνλ ιήπηε σο αρξεσζηήησο ιαβψλ θαη ζηνλ εθθαζαξηζηή κε
πξάμε, είηε απφ ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ σο δηαηάθηε ησλ δαπαλψλ, είηε απφ
ηνπο νηθνλνκηθνχο επηζεσξεηέο, είηε απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην.159ην ζεκείν
απηφ ζεσξείηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη ν θαηαινγηζκφο ηνπ ππνιφγνπ γηα
ηνλ ίδην ιφγν επηβάιιεηαη κηα θνξά απφ ηα αξκφδηα φξγαλα.
β) Παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ σο δηαδηθαζίαο,ζπληξέρεη φηαλ δελ ηεξείηαη ή
ε ηήξεζε είλαη πιεκκειήο ηνπ νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο, κε ζπλέπεηα
ηελ αθπξφηεηα ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο θαη άθνξα ην δηθαίσκα ηνπ
θαηαινγηδνκέλνπ ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο.Σν δηθαίσκα ηεο πξνεγνχκελεο
αθξφαζεο, απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν δηθαίσκα ηνπ δηνηθνχκελνπ θαηά ηελ
δηελέξγεηα ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο ελψπηνπ ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ, φηαλ
απηέο (δηνηθεηηθέο αξρέο) πξέπεη λα εθδψζνπλ κηα δπζκελή δηνηθεηηθή πξάμε
κε επαρζή απνηειέζκαηα γηα ηνλ δηνηθνχκελν . Δηδηθφηεξα, ζηελ πξνθείκελε
πεξίπησζε ε θαηαινγηζηηθή πξάμε θαηφπηλ έιεγρνπ ηεο νηθείαο ρξεκαηηθήο
δηαρείξηζεο απνηειεί κηα εμαηξεηηθά επαρζή πξάμε ε νπνία παξεκβαίλεη
βάλαπζα ζηελ πξνζσπηθή, νηθνγελεηαθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ
θαηαινγηδφκελνπ. ηελ πεξίπησζε αθπξψζεσο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο επεηδή
δελ ηεξήζεθε ν νπζηψδεο ηχπνο ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο, ε αξρή πνπ έρεη
ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ

θαηαινγηζκνχ

κπνξεί λα μαλαεθδφζεη πξάμε

θαηαινγηζκνχ κε ην ίδην πεξηερφκελν κε απηήλ πνπ αξρηθά εθδφζεθε κε ηελ
πξνυπφζεζε λα ηεξεζεί ε λφκηκε δηαδηθαζία160
γ) Ζ παξάβαζε λφκνπ, απνηειεί κηα βαζηθή αηηία γηα ηελ αθχξσζε κηαο
πξάμεο θαηαινγηζκνχ,φηαλ ν θαηαινγηδφκελνο δελ έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ
ππφινγνπ ή ηνπ ζπλεπζπλφκελνπ.
Οη δεκφζηνη ππφινγνη δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηελ δηαρείξηζε πνπ ηνπο έρεη
αλαηεζεί ζε :


Τπφινγνπο ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο.



Γηαρεηξηζηέο πάγησλ πξνθαηαβνιψλ.
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Άξζξν 38 Ν.4129/2013.
Απφθαζε Η Σκήκαηνο 802/2011.
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Φνξνηερληθνχο θαη ηεισλεηαθνχο ππφινγνπο.



Δηδηθνχο ηακίεο.



Τπφινγνπο Ν.Π.Γ.Γ θαη Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.



Γηαρεηξηζηέο έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ.

Δπηπιένλ, νη δεκφζηνη ππφινγνη θέξνπλ επζχλε γηα ηελ είζπξαμε
βεβαησζέλησλ εζφδσλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ινγνδνηνχλ γηα ην ζέκα απηφ ζε
άιιε αξρή.

6.2 Η αύτηςη αναςτολόσ ςτην ϋφεςη ενώπιον του Ελεγκτικού
Συνεδρύου.
Δλψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ κπνξεί λα θαηαηεζεί αίηεζε αλαζηνιήο ε
νπνία απνηειεί ηνβνήζεκα κε ην νπνίν δεηείηαη πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία γηα
ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έθδνζε θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ.
Απηφ ηνβνήζεκα ελεξγνπνηείηαη δηφηη ε άζθεζε ηεο έθεζεο δελ αλαζηέιιεη ηελ
εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο. Γηα λα επηηεπρηεί ε αλαζηνιή
ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο απαηηείηαη ε έθδνζε δηθαζηηθήο απφθαζεο, ε νπνία
πξνθαιείηαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο αθνχ πξνεγεζεί ε ζρεηηθή δίθε.
Ζ πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία ηζρχεη κέρξη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο γηα
ην βνήζεκα ηεο έθεζεο θαη δεηείηαη απφ ην δηθαζηήξην πνπ απηή εθθξεκεί. Σν
αλσηέξσ έλδηθν βνήζεκα θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 20 παξ.1 ηνπ πληάγκαηνο
θαζψο επίζεο θαη ζην άξζξν 6 ηεο ΔΓΑ (Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ
Αλζξψπνπ).Σνβνήζεκα ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο δεηείηαη παξαδεθηφ κφλν θαηά ηεο
πξνζβαιιφκελεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο, ελψ γηα πξάμεηο πνπ δελ είλαη εθηειεζηέο
θξίλεηαη ε άζθεζε ηεο απαξάδεθηε161.
Γηα παξάδεηγκα,απαξάδεθηα αηηείηαη ε αλαζηνιή εθηέιεζεο εθζέζεσο
απνηειεζκάησλ ειέγρνπ φηαλ απηή ε πξάμε δελ είλαη θαηαινγηζηηθή αιιά είλαη κηα
πξάμε πνπ αθνξά ηελ δηαδηθαζία επηζηξνθήο κε λφκηκσλ θαηαβιεζέλησλ πνζψλ πξηλ
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Απφθαζε Η Σκήκαηνο 1823/2011 θαη 437/2012.
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ηελ έθδνζε ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο162.Απαξάδεθηα,επίζεο, αηηείηαη ε αλαζηνιή
πνξηζκαηηθήο έθζεζεο δηφηη δελ έρεη εθηειεζηηθφ ραξαθηήξα αθνχ απνηειεί
πξνπαξαζθεπαζηηθή

δηαδηθαζία

ηεο

θαηαινγηζηηθήο

πξάμεο.163Δπίζεο,

ζηελ

πεξίπησζε πνπ αζθήζεθε έθεζε ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ γηα
θαηαινγηζηηθή πξάμε ε νπνία θξίζεθε σο απαξάδεθηε γηαηί δελ ππάγεηαη ζηελ
αξκνδηφηεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ,απαξάδεθηε είλαη θαη ε αίηεζε αλαζηνιήο
γηα ηελ ίδηα ππφζεζε164.Έλλνκν ζπκθέξνλ γηα ηελ θαηάζεζε αίηεζεο αλαζηνιήο έρεη
θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν βαξχλεηαη κε ηελ θαηαινγηζηηθή πξάμε.ηελ
πεξίπησζε πνπ ε θαηαινγηζηηθή πξάμε αθνξά λνκηθφ πξφζσπν, λνκηκνπνηείηαη ε
άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο απφ ην λνκηθφ πξφζσπν θαη φρη απφ ηνπο εηαίξνπο ηνπ.165
Αίηεζε αλαζηνιήο απφ θνηλνχ κπνξεί επίζεο λα θαηαηεζεί απφ πξφζσπα πνπ
θαηαινγίζηεθαλ απφ ηελ ίδηα θαηαινγηζηηθή πξάμε κε ηελ πξνυπφζεζε ην
θαηαινγηζζέλ πνζφ γηα ηνλ θαζέλα λα είλαη απηνηειψο πξνζδηνξηζκέλν.166ε
πεξίπησζε πνπ απνξξηθηεί ε άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο κπνξεί λα θαηαηεζεί λέα
αίηεζε κε ηελ πξνυπφζεζε πξνζθφκηζεο λέσλ ζηνηρείσλ πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ην
παξαδεθηφ ηεο λέαο αίηεζεο.Μέρξη ηελ 2-4-2012 δελ πξνβιεπφηαλ απφ δηάηαμε λφκνπ
ε θαηαβνιή παξαβφινπ167γηα ηελ αίηεζε αλαζηνιήο ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ.Όκσο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 83 παξ.3 ηνπ Ν.4055/12 θαη κε ηζρχ
απφ 2-4-2012, ην παξάβνιν γηα ηελ αίηεζεο αλαζηνιήο νξίζηεθε ζηα (20) είθνζη
επξψ θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ην παξαδεθηφ ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο. Δάλ ε
αίηεζε αλαζηνιήο γίλεη δεθηή- ελ κέξεη ήζην ζχλνιν ηεο- ην παξάβνιν επηζηξέθεηαη
ζην πξφζσπν πνπ θαηέζεζε ηελ αίηεζε αλαζηνιήο.
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6.3 Αύτηςη αναθεώρηςησ ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρύου.

Ζ αίηεζε αλαζεψξεζεο ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ απνηειεί ην
βνήζεκα,ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην πξνβιεπφκελν έθηαθην έλδηθν κέζν ηεο
αλαςειάθεζεο ηνπ Κ.Πνι.Γ168 ζηα άξζξα 538 έσο θαη 551.Οη νπζηαζηηθνί ιφγνη
αλαζεψξεζεο αθνξνχλ ηελ ςεπδνξθία, ηελ πιαζηφηεηα ησλ εγγξάθσλ169θαζψο θαη
ηελ χπαξμε λέσλ εγγξάθσλ ζεκαληηθήο ζεκαζίαο170.
Ζ πξφβιεςε ηνπ βνεζήκαηνο ηεο αλαζεψξεζεο έρεη σο ζθνπφ ηελ απφδνζε ηεο
πξαγκαηηθήο δηθαηνζχλεο ζε πεξηπηψζεηο ηειεζίδηθσλ απνθάζεσλ, θαζψο ζηελ
πνξεία αλαθαιχπηνληαη θξίζηκεο αλσκαιίεο πνπ δελ είραλ ιεθζεί ππφςε αξρηθά
δηφηη«ην αίζζεκα ηεο Γηθαηνζχλεο δελ αλέρεηαη ηελ αθακςία ηνπ δεδηθαζκέλνπ»171.
Γηα λα ζεσξεζεί κηα αίηεζε αλαζεψξεζεο παξαδεθηή πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη θάησζη
πξνυπνζέζεηο:
α) Αξκνδηφηεηα δηθαζηεξίνπ, δειαδή αλ ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε πνπ
εθδηθάδεηαη εθδφζεθε απφ ην αξκφδην Σκήκα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ172.
β)

Έλλνκν

ζπκθέξνλ,

δειαδή

λφκηκν

δηθαίσκα

άζθεζεο

αίηεζεο

αλαζεψξεζεο έρεη θάζε δηάδηθνο ηεο δίθεο ν νπνίνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ γηα
ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε πνπ εμεδφζε.
γ) ε αίηεζε αλαζεψξεζεο ππφθεηληαη νη νξηζηηθέο απνθάζεηο ησλ
Σκεκάησλ173.
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δ) Καηαβνιή παξαβφινπ, ην νπνίν ηζνχηαη κε ην (10%) δέθα ηνηο εθαηφ επί
ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ κε ηελ αίηεζε αλαζεψξεζεο πνζνχ θαη δελ κπνξεί λα
είλαη ιηγφηεξν απφ (15) δεθαπέληε επξψ.
Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε γίλεη δεθηή ελ κέξεη ε ελ
φισ, εάλ φκσο δελ γίλεη δεθηή ην παξάβνιν παξαθξαηείηαη ππέξ δεκφζηνπ. Ζ αίηεζε
αλαζεψξεζεο επηηξέπεηαη λα αζθεζεί κέζα ζε πξνζεζκία ελφο έηνπο απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ζηνλ ππφινγν ηεο πξνζβαιινκέλεο πξάμεο174.Δπηπιένλ «αλ παξέιζεη ε
παξαπάλσ εηήζηα πξνζεζκία, αίηεζε αλαζεώξεζεο επηηξέπεηαη ζηηο δπν ηειεπηαίεο
πεξηπηώζεηο θαη κέζα ζε έμη κήλεο από ηόηε πνπ ν αηηώλ έιαβε γλώζε όηη
αλαγλσξίζηεθε δηθαζηηθά ε πιαζηόηεηα ησλ εγγξάθσλ ή ε ςεπδνξθία.ηηο ίδηεο
πεξηπηώζεηο επηηξέπεηαη θαη ε απηεπάγγειηε αλαζεώξεζε από ην Διεγθηηθό πλέδξην
κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία, ε νπνία αξρίδεη από ηόηε πνπ ην Διεγθηηθό πλέδξην έιαβε
γλώζε όηη αλαγλσξίζηεθε δηθαζηηθά ε πιαζηόηεηα ησλ εγγξάθσλ ή ε ςεπδνξθία».175
Γηα ηνλ Γεληθφ Δπίηξνπν ε πξνζεζκία ηνπ έηνπο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο πξνζβαιινκέλεο πξάμεο ζηελ γξακκαηεία ηεο επηηξνπείαο, ελψ γηα ηελ
απηεπάγγειηε αλαζεψξεζε απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ε πξνζεζκία ηζρχεη απφ ηελ
εκεξνκελία

έθδνζεο

ηεο

πξάμεο.176ηελ

πεξίπησζε

πνπ

«αζθεζεί

αίηεζε

αλαζεσξήζεσο γηα πξάμεηο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο
έθεζεο θαηά ησλ ηδίσλ πξάμεσλ παξαηείλεηαη γηα εμήληα επηπιένλ εκέξεο».177
Ζ γξακκαηηθή δηαηχπσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 29 παξ.3 ηνπ
Π.Γ.774/1980178θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 48 παξ.3 θαη 4 Ν.4129/2013 νπνίεο αθνξνχλ
ην ζέκα ησλ πξνζεζκηψλ ηεξνχληαη ρσξίο απφθιηζε απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην κε
ζπλέπεηα ζηελ πεξίπησζε λέσλ εγγξάθσλ λα κελ δέρεηαη σο έλαξμε πξνζεζκίαο ην
ρξφλν πνπ πξφεθπςε ην λέν ζηνηρείν αιιά ην ρξφλν θνηλνπνίεζεο ηεο
πξνζβαιινκέλεο πξάμεο ζχκθσλα κε ηελ ξεηή δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ179.

174

Άξζξν 48 παξ.3 Ν.4129/2013.
Άξζξν 48 παξ.4 Ν.4129/2013.
176
Άξζξν 48 παξ.8Ν.4129/2013.
177
Άξζξν 48 παξ.10Ν.4129/2013.
178
Απφθαζε Η Σκήκαηνο 1122/1993.
179
Απφθαζε ΗΗ Σκήκαηνο 1431/2001, ΗΗΗ Σκήκαηνο 446/2002, Η Σκήκαηνο 1014/2001.
175
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Βαζηθνί ιφγνη αλαζεψξεζεο είλαη :
1) Ζ πιάλε γηα ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα.
2) Σν ινγηζηηθφ ιάζνο.
3) Ζ πξνζθφκηζε λέσλ θξίζηκσλ εγγξάθσλ.

6.4 Αύτηςη αναιρϋςεωσ.

Ζ αίηεζε αλαηξέζεσο είλαη ην βνήζεκα ην νπνίν αζθείηαη ελψπηνλ ηεο Οινκέιεηαο
ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαηά νξηζηηθψλ απνθάζεσλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ. Σν
λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο αηηήζεσο αλαίξεζεο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
109-117 ηνπ Π.Γ.1225/1981 «Πεξί εθηειέζεσο ησλ πεξί Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ
δηαηάμεσλ» θαη ησλάξζξσλ 86-88 ηνπ Ν.4129/2013 «Κψδηθαο λφκσλ γηα ην
Διεγθηηθφ πλέδξην».ηφρνο ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο είλαη ε εμαθάληζε κηαο
ιαζεκέλεο απφθαζεο180πξνζηαηεχνληαο ηνπο δηαδίθνπο απφ κία άδηθε δίθε αιιά θαη ε
δηαηήξεζε ηεο νκνηνκνξθίαο ηεο λνκνινγίαο.πλεπψο, ε αίηεζε αλαηξέζεσο δελ
νδεγεί ζε λέα θξίζε εμεηάδνληαο ηελ ππφζεζε ζε δεχηεξν βαζκφ181,αιιά αληηζέησο
απνζθνπεί ζηελ νκνηνκνξθία ηεο λνκνινγίαο.Ζ αλαίξεζε ππέξ ηνπ λφκνπ κπνξεί λα
αζθεζεί απφ ηνλ Γεληθφ Δπίηξνπν ηεο Δπηθξαηείαο αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ
έρεη παξέιζεη ε νξηδφκελε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε αλαηξέζεσο182.ηελ πεξίπησζε
απηή, αλ γίλεη δεθηή ε αίηεζε αλαίξεζεο, ε απφθαζε πνπ αλαηξεζηβάιιεηαη παξακέλεη
ακεηάβιεηε, αλαηξείηαη φκσο ππέξ ηνπ λφκνπ κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε ζε παξφκνηα
πεξίπησζε ηνπ αξκνδίνπ Σκήκαηνο ή Κιηκαθίνπ πξνο ηελ απφθαζε ηεο
Οινκέιεηαο.183Γηα ην παξαδεθηφ ηεο αηηήζεσο αλαηξέζεσο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη
θάησζη πξνυπνζέζεηο:


Νφκηκνη δηάδηθνη, δειαδήαπηνί πνπ αζθνχλ ην έλδηθν κέζν θαη έρνπλ έλλνκν
ζπκθέξνλ ή ν γεληθφο Δπίηξνπνο ηεο Δπηθξάηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ,

180

Κ. Μπέεο, φ.π., ζει.122.
. Γειεθσζηφπνπινο, Η αίηεζε αλαηξέζεσο ζην πκβνύιην Δπηθξαηείαο, άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή 2000,
ζει.25.
182
Άξζνξ 114 παξ.3 Π.Γ.1225/1981 θαη άξζξν 88 Ν.4129/2013.
183
Άξζξν 88 Ν.4129/2013.
181
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θαζψο θαη εθείλνο πνπ ήηαλ δηάδηθνο ζηελ δίθε ζηελ νπνία εθδφζεθε ε
αλαηξεζηβαιιφκελε απφθαζε θαηά ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ε αίηεζε
αλαηξέζεσο θαζψο θαη θάζε ηξίηνο πνπ απνξξένπλ ζπλέπεηεο απφ ηελ δίθε
απηή.184Δπηπιένλ δηάδηθνη ζε δίθε ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ είλαη ην
δεκφζην θαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ππέξ ε θαζ’σλεμεδφζε ή έρεη
ζπλέπεηεο ε πξάμε ή ε απφθαζε.185Ωο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Γεκνζίνπ
είλαη ν εθάζηνηε Τπνπξγφο νηθνλνκηθψλ κε ζπλέπεηα αίηεζε αλαηξέζεσο απφ
άιιν θξαηηθφ φξγαλν λα θξίλεηαη σο απαξάδεθηε.186


Άζθεζε αίηεζεο αλαηξέζεσο ε νπνία αζθείηαη κε δηθφγξαθν ην νπνίν
θαηαηίζεηαη ζηελ γξακκαηεία ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 52 θαη 117 ηνπ Π.Γ.1225/1981 θαζψο
θαη κε ειεθηξνληθά κέζα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θέξεη ειεθηξνληθή ππνγξαθή
ππφ ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3 παξ.1 Π.Γ.150/2001.



ην δηθφγξαθν πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, δειαδή ην φηη
απεπζχλνληαη ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ην είδνο ηνπ
δηθνγξάθνπ, ην φλνκα, ην επψλπκν, ην φλνκα ηνπ παηξφο, ηελ πιήξε
δηεχζπλζε θαηνηθίαο ησλ δηάδηθσλ (αλαηξεζεηφληνο θαη αλαηξεζίβιεηνπ) θαη
ζηελ πεξίπησζε πνπ αθνξά λνκηθά πξφζσπα ηελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ηνπο.

Δπηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηελ ρξνλνινγία ηεο αλαηξεζηβαιιφκελεο απφθαζεο, ηνπο
ιφγνπο αλαηξέζεσο κε ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, δηνξηζκφ αληίθιεηνπ κε ζαθέο
θαη νξηζκέλν αίηεκα.187ε πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ
αλαηξεζίβιεηνπ ζην δηθφγξαθν ή δελ κπνξεί λα εληνπηζηεί απφ ηα ζηνηρεία ηνπ
θαθέινπ ηεο ππφζεζεο ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ηνπ δηθνγξάθνπ θαη νδεγεί θαη’
επέθηαζε ζηελ κε λνκηκφηεηα ηεο αίηεζεο αλαηξέζεσο188.Με ηελ αίηεζε αλαηξέζεσο
πξνζβάιινληαη

νη

νξηζηηθέο

απνθάζεηο

ησλ

Σκεκάησλ

ηνπ

Διεγθηηθνχ

πλεδξίνπ.189Οξηζηηθέο απνθάζεηο είλαη νη ηειεζίδηθεο απνθάζεηο πνπ δέρνληαη ή
απνξξίπηνπλ αίηεκα λνκηθήο πξνζηαζίαο θαηφπηλ ζρεηηθήο δίθεο. ηελ πεξίπησζε

184

Οινκέιεηαο απφθαζε 1961/2005.
Άξζξν 8Π.Γ.1225/1981.
186
Οινκέιεηαο απφθαζε 1516/1996.
187
Άξζξα 31, 113 Π.Γ.1225/1981.
188
Οινκέιεηαο απφθαζε 2148/1991 θαη 1575/2006.
189
Άξζξν 109 Π.Γ.1225/1981, Απφθαζε Οινκέιεηαο 973/ 2010
185

81

θαηαινγηζηηθήο πξάμεο Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλέδξηνπ γηα ηελ νπνία έγηλε
δεθηή ή απνξξίθηεθε αίηεζε γηα αλαζηνιή δελ κπνξεί λα πξνζβιεζεί κε αίηεζε
αλαηξέζεσο.190
Αίηεζε αλαηξέζεσο κπνξεί λα αζθεζεί απφ θάζε πξφζσπν πνπ δηθαηνινγεί
έλλνκν ζπκθέξνλ. Ωο ζπλήζσο έλλνκν ζπκθέξνλ δηθαηνινγείηαη γηα ηελ άζθεζε
αίηεζεο αλαίξεζεο απφ ηνλ δηάδηθν πνπ έραζε ηελ δίθε κε ζπλέπεηα ε πξνζβαιιφκελε
απφθαζε λα δεκηνπξγεί δπζκελείο επηπηψζεηο ζηνλ αλαηξεζέληα.
Δπίζεο, αίηεζε αλαίξεζεο κπνξεί λα αζθήζεη θαη ν Γεληθφο Δπίηξνπνο ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαηά ησλ δηάδηθσλ ηεο αλαηξεζηβαιιφκελεο απφθαζεο ππέξ
ηνπ λφκνπ θαη κεηά ηελ πξνζεζκία ηεο άζθεζεο αηηήζεσο αλαίξεζεο.191Ζ πξνζεζκία
γηα ηελ άζθεζε αηηήζεσο αλαηξέζεσο είρε νξηζζεί ζε έλα έηνο192, αξρήο γελνκέλεο γηα
ηνλ ηδηψηε, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ, γηα ην
δεκφζην θαη ηα λνκηθά πξφζσπα, απφ ηφηε πνπ ζα ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία ηνπο, ελψ
γηα ηνλ Γεληθφ Δπίηξνπν ηεο Δπηθξαηείαο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο.193
ηελ ζπλέρεηα απφ 23-4-2010, ε εηήζηα πξνζεζκία θαηαξγήζεθεκε λέα, ε
νπνία είλαη 30 εκέξεο αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο κε νπνηνδήπνηε
ηξφπν ζηνπο δηαδίθνπο ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο, ελψ γηα ηνλ Γεληθφ Δπίηξνπν
ηεο Δπηθξάηεηαο απφ ηελ πεξηέιεπζε ηεο απφθαζεο ζηελ Τπεξεζία ηνπ.194
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 109 παξ.3 ηνπ Ν.4055/2012, θαηαξγήζεθε ε
πξναλαθεξφκελε πξνζεζκία ησλ 30 εκεξσλ, ελψ κε άξζξν 68 παξ.7 ηνπ ηδίνπ λφκνπ
αληηθαζίζηαηαη ην άξζξν 114 παξ.1 ηνπ Π.Γ.1225/1981 θαη νξίζηεθε λέα πξνζεζκία
60 εκεξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 58 παξ.3 ηνπ Π.Γ.774/190. Δπηπιένλ, ε πξνζεζκία
ησλ 60 εκεξψλ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 87 παξ.3 ηνπ Ν.4129/2013. Γηα ηα δεκφζηα
λνκηθά πξφζσπα θαη ηνλ Γεληθφ Δπίηξνπν ηεο Δπηθξαηείαο, ε πξνζεζκία αξρίδεη απφ
ηελ πεξηέιεπζε ηεο απφθαζεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπο, ελψ γηα ηνλ ηδηψηε απφ ηελ
εκεξνκελία πνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν έιαβε γλψζε. Γηα ηνλ δηάδηθν πνπ δηακέλεη
ζην εμσηεξηθφ ε πξνζεζκία αλέξρεηαη ζε 90 εκέξεο.Ο Γεληθφο Δπίηξνπνο Δπηθξαηείαο

190

Οινκέιεηαο απφθαζε 893/1989.
Οινκέιεηαο απφθαζε 747/1991.
192
Άξζξν 114 παξ.1 Π.Γ.1225/1981 θαη άξζξν 58 παξ.3 Π.Γ.774 /1980.
193
Οινκέιεηαο απφθαζε 2169/2006 θαη 502/2011.
194
Άξζξν 67 παξ.8Ν.3842/2010.
191
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ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ κπνξεί λα αζθήζεη θαη κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο
αίηεζε αλαηξέζεσο ππέξ ηνπ λφκνπ.
Ο δηάδηθνο πνπ αζθεί αίηεζε αλαηξέζεσο ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ
είλαη ππνρξεσκέλνο ζηελ θνηλνπνίεζε αληηγξάθνπ ηνπ ζρεηηθνχ δηθνγξάθνπ ζηνλ
αληίδηθν ηνπ θαη θνηλνπνηεί ην ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ζηελ Γξακκαηεία ηεο Οινκειείαο
ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ εληφο πξνζεζκίαο (6) έμη κελψλ απφ ηελ πεξηέιεπζε ηνπ
δηθνγξάθνπ ζην Διεγθηηθφ πλέδξην.ε πεξίπησζε κε θαηάζεζεο ή κε εκπξφζεζκεο
θαηάζεζεο ηνπ πξναλαθεξζέληνο απνδεηθηηθνχ ζην Διεγθηηθφ πλέδξην ζεσξείηαη ε
απηνδίθαηε θαηάξγεζε ηεο δίθεο.195Δπηπιένλ, απφ 30-6-2003 αληηθαηαζηάζεθε ην
άξζξν 51 παξ.2 ηνπ ΠΓ 774/1980 κε ην άξζξν 58 παξ.9 ηνπ Ν.3169/2003, νξίδνληαο
φηη ε εθπξφζεζκε θαηάζεζε ηνπ απνδεηθηηθνχ θνηλνπνίεζεο αληηγξάθνπ ηνπ
δηθφγξαθν

ζηνλ

αληίδηθν,

ζεκαίλεη

ην

απαξάδεθην

ηεο

αίηεζεο

αλαίξεζεο.Πξνυπφζεζε,επίζεο, γηα ην παξαδεθηφ ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο είλαη ε
θαηαβνιή παξαβφινπ196, κε ζπλέπεηα ε κε θαηαβνιή ηνπ λα ζεκαίλεη ηελ απφξξηςε
ηεο αίηεζεο.
Ζ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ αλσηέξσ παξαβφινπ δελ είλαη αληίζεηε ζην
δηθαίσκα παξνρήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο197 δηφηη έρεη σο ζθνπφ ηελ απνηξνπή
αζηήξηθησλ αηηήζεσλ αλαίξεζεο.Σν παξάβνιν γηα ηελ άζθεζε αίηεζεο αλαίξεζεο γηα
ζπληαμηνδνηηθά ζέκαηα αλέξρεηαη ζηα 50 επξψ198 θαη ζε ππφζεζε θαηαινγηζκψλ
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 1% ρσξίο ηνλ ππνινγηζκφ πξνζαπμήζεσλ επί ηνπ πνζνχ ηνπ
θαηαινγηζκνχ. Σν πνζφ ηνπ παξαβφινπ πνπ πξφεθπςε απφ ην πξναλαθεξζέλ πνζνζηφ
δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 30 επξψ, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ππεξβαίλεη ην
πνζφλ ησλ 1500 επξψ θαηαβάιιεηαη απηφ ην πνζφ θαη ην επηπιένλ πξνζηίζεηαη ζην
πφζν ηνπ θαηαινγηζκνχ κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο νιηθήο ή ελ κέξεη απφξξηςεο ηεο
αηηήζεσο αλαίξεζεο.199Με ηελ άζθεζε αηηήζεσο αλαηξέζεσο δελ επηηπγράλεηαη
αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα.

195

Άξζξν 51 ΠΓ 774/1980 θαη άξζξα 52, 117 Π.Γ.1225/2981.
Άξζξα 61, 117Π.Γ.1225/1981 θαη άξζξν 73 Ν.4129/2013.
197
Άξζξα 20 παξ.1 θαη 25 παξ.1 ηνπ πληάγκαηνο, Άξζξν 6 παξ.1 ΔΓΑ.
198
Άξζξν 73 Ν.4129/2013.
199
Άξζξν 57 παξ.3 Ν.3659/2009.
196
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ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο γίλεηαη απνδεθηή ε αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο
απφθαζεο γηα ηελ νπνία έρεη αζθεζεί αίηεζε αλαηξέζεσο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
εθηειψληαο ηελ αλαηξεζηβαιινκελε απφθαζε πηζαλφλ λα ππάξμεη δεκία πνπ δελ είλαη
εχθνιν λα απνθαηαζηαζεί ζηελ πεξίπησζε ηεο ζεηηθήο έθβαζεο ηεο αηηήζεσο
αλαίξεζεο.200Οη ιφγνη γηα ηελ αίηεζε αλαηξέζεσο αλαθέξνληαη ξεηά θαη πεξηνξηζηηθά
γηα ηελ δίθε ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη νη νπνίνη είλαη:
α) Ζ θαθή ζχλζεζε ηνπ Σκήκαηνο.
β)Ζ παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο ,θαη
γ)ε ιαλζαζκέλε εξκελεία ή ε πιεκκειήο εθαξκνγή ηνπ λφκνπ πνπ αθνξά ηελ
ππφζεζε201.
Απφ ηελ 4-7-2006 θαη κεηά, δειαδή κε ηελ ηζρχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12
ηνπ Ν.3472/2006, νξίδεηαη φηη γηα θάζε πεξίπησζε πνπ δελ ξπζκίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.1225 /1981, εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ (ΚΓΓ) θψδηθα
Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο. Παξφηη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ αλσηέξνπ θψδηθα ζα
κπνξνχζαλ λα πξνζηεζνχλ θαη άιινη ιφγνη αλαηξέζεσο,απηνί δελ έγηλαλ δεθηνί ιφγσ
ηεο ξεηήο θαη πεξηνξηζηηθήο απαξίζκεζεο ηνπο πνπ δελ επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία
λνκνζεηηθνχ θελνχ202.

6.5 Αύτηςη Ανακοπόσ
Αλαθνπή είλαη ην βνήζεκα κε ην νπνίν αηηείηαη ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ
πλέδξηνπ ε αθχξσζε πξάμεσλ -ελ κέξεη ή ζην ζχλνιν ηνπο-, νη νπνίεο εθδφζεθαλ
θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο φπνπ ην Διεγθηηθφ πλέδξην είρε ηελ
δηθαηνδνζία ηνπ έιεγρνπ λνκηκφηεηαο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο.ην ζεκείν απηφ
πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε δηθαηνδνζία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ λνκηκνπνηείηαη ζην
φηη ν λφκηκνο ηίηινο ηεο δηαθνξάο δηέπεηαη απφ ζρέζε δεκνζίνπ δίθαηνπ, ν φπνηνο
πξφεθπςε απφ έιεγρν ινγαξηαζκψλ,203
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Άξζξν 12Π.Γ.1225/1981, Απφθαζε Οινκέιεηαο2366/2000.
Άξζξν 115 Π.Γ.1225/1981 θαη άξζξν 87 παξ.1 Ν.4129/2013.
202
Γ. Μαξαγθνχ, ΔΛΔΓΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ Ννκηθή βηβιηνζήθε Αζήλα 2016 ζει.151.
203
Απφθαζε Οινκέιεηαο 1104/2007.
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απφ απνλνκή ζπληάμεσλ,204γηα δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο ζε βάξνπο ηνπ ηειηθνχ
δηθαηνχρνπ ή απνδεθηψλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ απφ ηελ επξσπατθή έλσζε.205Αθνξά
δειαδή ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο δηαδηθαζίεο.206Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο
αλαθνπήο θαηαβάιιεηαη παξάβνιν ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπάξζξνπ 277
παξ.1 ηνπ ΚΓΓ. φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 22 παξ.7 ηνπ Ν.4226/2004.Με
ηελ αλαθνπή πξνζβάιινληαη νη πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη ζην πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο
εθηέιεζεο φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 217 ΚΓΓθαη νη νπνίεο είλαη:
α) Σεο πξάμεο ηεο ηακεηαθήο βεβαίσζεο ηνπ εζφδνπ.
β) Σεο θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο.
γ)Σνπ πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ.
δ) Σεο έθζεζεο πιεηζηεξηαζκνχ.
ε)Σνπ πίλαθα θαηάηαμεο.
Αλαθνπή, επίζεο, ρσξεί θαηά:
α) Σεο αξλεηηθήο δήισζεο λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ σο ηξίηνπ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ., εθφζνλ θαη ε ππνρξέσζε ηνπ ηξίηνπ
είλαη δεκνζίνπ δηθαίνπ.
β) Σεο δήισζεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ή ηνπ ηεισλείνπ, γηα ηελ
χπαξμε απαίηεζεοδεκνζίνπ δηθαίνπ ή πξνλνκίνπ ηνπ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε
ηελ ηνπ άξζξνπ 62 παξ.1 ηνπΚ.Δ.Γ.Δ..
γ) Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 63 παξ.7 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ
πξνθείκελε δηαδηθαζία.Γηα ηελ άζθεζε ηεο αλαθνπήο λνκηκνπνηείηαη θάζε
πξφζσπν πνπ έρεη άκεζν πξνζσπηθφ θαη ελεζηψο έλλνκν ζπκθέξνλ ή ηνπ
αλαγλσξίδεηαη ηέηνην δηθαίσκα απφ εηδηθή δηάηαμε λφκνπ.207
Άκεζν θαη πξνζσπηθφ είλαη ην ζπκθέξνλ πνπ ζρεηίδεηαη απεπζείαο κε ην
πξφζσπν πνπ δεηάεη ηελ αλαθνπή. Σν έλλνκν ζπκθέξνλ είλαη ελεζηψο φηαλ απφ ηελ

204

Απφθαζε Η Σκήκαηνο 7/2007.
Απφθαζε Η Σκήκαηνο 1306/2010.
206
Άξζξν 98 παξ.1 πεξ.γ θαη ζη πληάγκαηνο.
207
Άξζξν 219 Κ.Γ.Γ.
205
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εθηέιεζε ηεο πξάμεο πξνθαιείηαη δεκηά, είηε θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηεο πξάμεο είηε
θαηά ηνλ ρξφλν πνπ αζθείηαη θαη εθδηθάδεηαη ε αλαθνπή.Ζ αλαθνπή αζθείηαη εληφο
πξνζεζκίαο 30 εκεξψλ ε νπνία αξρίδεη:
α) Απφ ηελ επίδνζε, αιιηψο απφ ηελ πιήξε γλψζε ηεο πξάμεο ηακεηαθήο
βεβαίσζεο, ηεο θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο θαη ηεο έθζεζεο πιεηζηεξηαζκνχ,
αληηζηνίρσο.
β) Απφ ηελ επίδνζε ηεο γξαπηήο πξφζθιεζεο ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ
πιεηζηεξηαζκφ ππαιιήινπ πξνο ηνπο δαλεηζηέο, γηα λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ
πίλαθα θαηάηαμεο.
γ) Απφ ηελ επίδνζε ηεο δήισζεο ηνπ ηξίηνπ ή ηελ πεξηέιεπζε ηεο ζρεηηθήο
έθζεζεο ηνπ εηξελνδίθε, ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. ή ηνπ ηεισλείνπ πνπ
επηζπεχδεη ηελ εθηέιεζε.
δ) Απφ ηελ πεξηέιεπζε ζην ζχλδηθν, ηνπ πίλαθα ησλ βεβαησκέλσλ ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ ρξεψλ ηνπ νθεηιέηε θαη
ε) ε θάζε άιιε πεξίπησζε άζθεζεο αλαθνπήο, απφ ηελ επίδνζε, αιιηψο απφ
ηελ πιήξε γλψζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο.
Δηδηθψο ε θαηά ηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 217 αλαθνπή
αζθείηαη κέζα ζε πξνζεζκία δέθα εκεξψλ, ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ. ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα αζθεζεί αλαθνπή
αλ έρνπλ πεξάζεη έμη (6) κήλεο απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ».208

208

Άξζξν 220 Κ.Γ.Γ.
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Συμπερϊςματα

Ζ ζεκεξηλή νηθνλνκηθά δχζθνιε επνρή επηβάιιεη πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά
λα θαηαδεηρζεί ε επηηαθηηθή αλάγθε ηνπ ειέγρνπ. Απηφλ ηνλ ξφιν ηνπ εμσηεξηθνχ
ειεγθηή γηα ηε δηαρείξηζε δεκφζηνπ ρξήκαηνο έρεη επηθνξηηζηεί ην Διεγθηηθφ
πλέδξην απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αλαθνξά
ηνπ πξψελ πξνέδξνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θ. Ρίδνπ:«Σν Διεγθηηθόπλέδξην είλαη
δεκηνύξγεκα θνηλσληθήο αλάγθεο,ζεζκηθό όξγαλν ηνπ θξάηνπο, δηαθύιαμεο ηεο ρξήζεο
δηαρείξηζεο ηνπ θξαηηθνύ πινύηνπ. Θεζκόο πνπ ρσξίο απηόλ εθθνιάπηεηαη ε
δηαθζνξά,ππνλνκεύεηαη ε νηθνλνκία ηεο ρώξαο, θινλίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ
ζπλαιιαγώλ, θζείξεηαη ε θνηλσληθή δνκή, ππνδνπιώλνληαη νη ζπγθξνύζεηο,
απνζπληνλίδεηαη ε θξαηηθή κεραλή, ππνβαζκίδεηαη ην ήζνο ησλ πόιεσλ…».
ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα εηπσζεί φηη εχινγα δεκηνπξγείηαη ε απνξία γηαηί
πεξηήιζε ζε νηθνλνκηθή θξίζε ε ρψξα καο, αθνχ δηαζέηεη ειεγθηηθή αξρή κε
αξκνδηφηεηεο ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο.Οη ιφγνη πνπ ελδερνκέλσο ζηέξεζαλ απφ
ην Διεγθηηθφ πλέδξην ηε δπλαηφηεηα λα δηελεξγήζεη κε απφιπηε επηηπρία ηνλ έιεγρν
πνπ δηελεξγεί είλαη αξθεηνί, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ είρε ε δξάζε ηνπ θαη
ζεηηθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία φκσο θαίλεηαη φηη δελ ήηαλ επαξθή γηα λα αλαδείμνπλ
ην γεγνλφο φηη ν ζεζκφο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ σο εμσηεξηθνχ ειεγθηή πέηπρε ηνλ
ζηφρν ηνπ γηα ηελ απνθπγή ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ ηνπ θξάηνπο.
Καη’αξρήλ, νη λνκηθνί θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ην ειιεληθφ δεκνζηνλνκηθφ δίθαην
απνδείρζεθαλ αλαπνηειεζκαηηθνί κε ζπλέπεηα ηελ θαηάξγεζή ηνπο ή ηελ
ηξνπνπνίεζή ηνπο.Απηέο νη αιιαγέο δελ έιαβαλ ππφςε ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ηεο
ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο κε απνηέιεζκα ν έλαο λφκνο λα δηαδέρεηαη ηνλ
πξνεγνχκελν ζε κία απεγλσζκέλε πξνζπάζεηα θάιπςεο ησλ θελψλ θαη ησλ αζαθεηψλ
ζε φ,ηη αθνξά ην δεκνζηνινγηζηηθφ δίθαην.Απηφ είρε σο ζπλέπεηα, νη ειεγρφκελνη
θνξείο, αιιά θαη ην ίδην ην Διεγθηηθφ πλέδξην λα επηδίδνληαη ζε αγψλα δξφκνπ θαη
λα αλαιψλνληαη πεξηζζφηεξν ζην λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο λένπο λνκηθνχο θαλφλεο
θαη πνιχ ιηγψηεξν ζηελ εθαξκνγή ηνπο. Με ιίγα ιφγηα, παξίζηαηαη αλαγθαία ε
ζεζκνζέηεζε ελφο λένπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα αθνξά ην δεκνζηνινγηζηηθφ δίθαην
θαη ην φπνην ζα είλαη απαιιαγκέλν απφ ηελ αζάθεηα θαη ηελ πνιπλνκία.
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Ζ λνκνινγηαθή θαηαζθεπή ηεο «ζπγγλσζηήο πιάλεο» είλαη, επίζεο, έλα
αξλεηηθφ ζηνηρείν πνπ ζηηγκαηίζεη αξλεηηθά ην ζεζκφ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ,
δηφηη ζχκθσλα κε απηήλ, δαπάλεο νη νπνίεο έρνπλ θξηζεί κε λφκηκεο θξίλνληαη ηειηθά
σο λφκηκεο απφ δηθαζηηθνχο ζρεκαηηζκνχο (Κιηκάθηα) ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ κε
ην ζθεπηηθφ, φηη ν ειεγρφκελνο θνξέαο δελ είρε πξφζεζε λα θαηαζηξαηεγήζεη ην
δεκνζηνινγηζηηθφ δίθαην αιιά ελήξγεζε απφ «πιάλε».
Δπίζεο,ε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ζεκαηνδνηεί
αξλεηηθά θαη ππνζθάπηεη ηα ζεκέιηα ηνπ ζεζκνχηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ,θαζψο θαη
ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο γεληθφηεξα.Δηδηθφηεξα, ζηελ παξνχζα κειέηε αλαδείρηεθε ε
επηηαθηηθή αλάγθε χπαξμήο ηνπ, αθνχ δηαζθαιίδεη ηελ λνκηκφηεηα ησλ δαπαλψλ πξηλ
απφ ηελ εμφθιεζε ηνπο, πεξηθξνπξψληαο κε ηελ δηαδηθαζία απηή ηα νηθνλνκηθά
ζπκθέξνληα ηνπ θξάηνπο.Παξφια απηά, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ.10 ηνπ
Ν.4337/2015, απφ 1-1-2017 δελ αζθείηαη έιεγρνο ζηηο δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ θαη απφ
1-1-2019 δελ ζα αζθείηαη έιεγρνο ζηηο δαπάλεο ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ινηπψλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ.
Οινθιεξψλνληαο ηελ εξγαζία απηή πξνηείλεηαη γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην
α)λα θαιπθζεί ην ήδε ππάξρνλ θελφ ζε πξνζσπηθφ, κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ
λα

δηαζέηεη ηίηινπο ζπνπδψλ λνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο θαη β) λα

δηαηεξεζεί ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο, αιιά ζε απζηεξφηεξε κνξθή, δειαδή ε
θαηάξγεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ νξίνπ ηεο δαπάλεο γηα ηελ ππαγσγή ηεο ζηνλ πξνιεπηηθφ
έιεγρν αθελφο θαη αθεηέξνπ ε επέθηαζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ έιεγρνπ γηα φιεο ηηο
δαπάλεο ρσξίο ρξεκαηηθφ φξην, έηζη ψζηε ε αμίσζε γηα ηελ πιεξσκή λφκηκσλ
δαπαλψλ λα απνηξέπεηαη ελ ηε γελέζεη.
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Πεγέο

χληαγκα ηεο Διιάδνο
Ν. Μ.Γ/ 1864
Ν. ΑΤΟΕ/1887
Ν.3163/1955
Ν.4448/1995
Ν.4352/1964
Ν.992/1979
Ν.1232/1982
Ν.1256/1982
Ν.1416/1984
Ν.1543/1985
Ν.1813/1988
Ν.1863/1989
Ν.1911/1990
Ν.1892/1990
Ν.2084/1992
Ν.2145/1993
Ν.2166/1993
Ν.2190/1994
Ν.2286/1995
Ν.2362/1995
Ν.2307/1995
Ν.2435/1996
Ν.2520/1997
Ν.2557/1997
Ν.2717/1997
Ν.2721/1997
Ν.2725/1999
Ν.2738/1999
Ν.2812/2000
89

Ν.2932/2001
Ν.3038/2002
Ν.3169/2003
Ν.3213/2003
Ν.4226/2004
Ν.3310/2005
Ν.3389/2005
Ν.3398/2005
Ν.3463/2006
Ν.3511/2006
Ν.3659/2009
Ν.3842/2010
Ν.3852/2010
Ν.3979/2011
Ν.4055/2012
Ν.4065/2012
Ν.4071/2012
Ν.4075/2012
Ν.4129/2013
Ν.4146/2013
Ν.4254/2014
Ν.4270/2014
Ν.4337/2015
Α.Ν.281/1936
Α.Ν.2039/1939
Α.Ν.599/1968
Π.Γ.774/1980
Π.Γ.1225/1981
Π.Γ.23/1992
Π.Γ.410/1995
Π.Γ.166/2000
Π.Γ.167/2000
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Π.Γ.168/2000
Π.Γ.334/2000
Π.Γ.136/2011
Π.Γ.87/2014
Ν.Γ.1264/1942
Ν.Γ.4277/1962
Ν.Γ.4579/1966
Ν.Γ.721/1971
Ν.Γ.1086/1971
Ν.Γ.496/1972
Ν.Γ.1265/1972
Ν.Γ.214/1973
Ν.Γ.356/1974

Νομολογύα.
Αλωηάηνπ Δηδηθνύ Γηθαζηεξίνπ
Απφθαζε 16/1979
πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο
Απφθαζε 2909/1986.
Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ.
Απνθάζεηο Οινκέιεηαο.
893/1989
1296/1990
1809,2148,1747/1991
1039/1995
1516/1996
807,1244,/1997
1052,1192/1998
1247,1730/1999
273,1396,2366/2000
1961/2004
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1461,1575,2161,2169/2006
180,1104,1114/2007
1456,1573,1616/2008
2280/2009
196,717,753,973,1763,2075,3075,3111/2010
502,1025,1026,1028,2367/2011
4391/2012
4327/2013
1238,2219,2220,2243,2367/2014
1179/2015
Απνθάζεηο Σκεκάηωλ.
I Σκήκα
1014/2001
7/2007
306/2010
175,711,802,997,1000,1568,1823,2458,2790/2011
88,106,437/2012
II Σκήκα
1431/2001
III Σκήκα
446/2002
IV Σκήκα
870/2012
V Σκήκα
1065/2001
3294/2011
VI Σκήκα
1748/2007
607/2012
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Δπηακεινύο Μείδνλνο ζύλζεζεο
2769,2770,2771/2011
Πξάμεηο Σκεκάηωλ

V Σκήκα
1013/2000
1601,1604,1605/2003
1623/2003
423/2005
VI Σκήκα
15/2002
39/2008
137/2007
2399,2495/2009
2012/2010
1289/2011
289,1380/2012
VII Σκήκα
1717/2007
189/2011
Πξάμεηο Κιηκαθίωλ.

Β Κιηκάθην
35,57,129/2005
210/2008
Δ Κιηκάθην
9/2000
115/2001
379/2003
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125,143/2004
107,186/2005
42/2006
1269/2014
28/2015
Σ Κιηκάθην
8,92,125/2000
32/2002
114/2003
3,8,25/2005
ΕΚιηκάθην
23,52,71/2005
279/2008
16,140,123/2010
8/2013
157/2013
V Κιηκάθην
1013/2000
1623/2003
423/2005
1261/2011
VI Κιηκάθην
20/2004
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VII Κιηκάθην
81/2016
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