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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η συστηματική ενασχό?^,ηση μ£ την ιστορία των κρατικών θεσμών
χρησιμεύει πάντοτε ως μέσο για την ενδελεχέστερη έρευνα και τη σαφέστερη
ερμηνεία της ουσιαστικής αποστολής, που οι θεσμοί αυτοί επιτε>Λύν. Όσο
μακρύτερος είναι ο βίος των κρατικών αυτών θεσμών, τόσο πιο χρήσιμη
καθίσταται η με>^τη του έργου τους και η διερεύνηση της συμβολής τους
στην λειτουργία των ά>νλων δημόσιων θεσμώΐ'.
Το

Ελεγκτικό

Συνέδριο

έχει την

ιστορική

τύχη

να είναι ο

μακροβιότερος από τους δημόσιους Οργανισμούς της χώρας μας, έχολ'τας
διατρέξει 163 χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας, παρά τις πολιτικές μεταπτώσεις,
που συνέβησαί' κατά το μακρύ αυτό διάστημα.
Η πρωτοφανής αυτή, στα χρονικά των ε>^^ηνικών δημόσιων θεσμών,
διάρκεια άνετης σταδιοδρομίας πρέπει να αποδοθεί και στη συνετή και
προσεκτική άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
Οι συγκυρίες όμως, δε\' επέτρεψαν' να γίνει ευρύτερα γνωστό το έργο
που το Ελεγκτικό Συνέδριο ετητελεί αθόρυβα, από το παρελθόν μέχρι
σήμερα. Το νομο?νΧ)γιακό του έργο δεν έτυχε επαρκούς επιστημον'ΐκής
επεξεργασίας, έτσι ώστε να καταστεί κατανοητό, a}JΛ και να προβληθεί
ευρύτερα η θεσμική βαρύτητα του Δημοσιονομικού Δικαστηρίου από την
παν'επιστιιμιακή κοινότητα και γενικότερα από την κοινωνία.
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται και αν'ολύεται ο θεσμός του
Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Ελ?^άδα και η δικαστική φύση των πράξεων του,
αν'απτύσσονται οι αρμοδιότητες του και γίνεται η σύγκριση των ε>^κτικών
συνεδρίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να ευχαριστήσουμε την υπεύθυ\τ|
καθηγήτρια της πτυχιακής Κα>θϊμπούκα Κα?^λι07τη για την πολύτιμη βοήθεια
της, επίσης ποΏ^ς ευχαριστίες στην Τμηματάρχη του Δ' Κ/αμακίου του
Ε>^κτικού Συνεδρίου κα Σουλτάνα Δημητρίου, καθώς και στην vn0jJa]/jo
του Δ ' ΙΟαμακίου κα Β α}^τίνη Διαμα\αοπού>ο)υ, καθώς και στο παράρτημα
του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Πολύγυρο Χα>.κιδικής διότι χωρίς την
συμβολή του η εργασία αυτή δεν θα υλοποιόταν.
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Ε.Ε.=

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ν.Π.Δ.Δ=

Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου

Ν.Π.Ι.Δ=

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου

Ο.Τ.Α.=

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΣτΕ=

Συμβούλιο της Επικράτειας

Συνθ.Ε.Ε =

Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χ.Ε.=

Χρηματικό Έντα>.μα Πληρωμής

Χ.Ε.Π =

Χρηματικό Έντοά^μα Προπληρωμής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο θεσμός του Ελ>^ηνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχει τις ρίζες του στο
αντίστοιχο Cour des Comptes της Γαλ>άας ( Δικαστήριο των Λογαριασμών )
που ιδρύθηκε από τον Μ. Ναπολέοντα το 1807 για την αστυνόμευση της
κρατικής δαπάνης. ‘
Στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκει ο προληπτικός
έλεγχος των δαπανών του κράτους και των Ν.Π.Λ.Α, ο κατασταλτικός
έ>^χος και η εκδίκαση των λογαριασμώλ' των δημοσίων υπο>α?γωλ’. και τω\·
υπολόγων όλων των Ν.Π.Λ.Α. συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α., η
εκδίκαση των υποθέσεων που σχετίζονται με τον έλεγχο ακόμη και των
συνταξιοδοτικών υποθέσεων.
Είναι γνωστό, ότι ως βάση του δημοσίου ε)±γχου τίθενται δύο αρχές:
Α φ’ ενός η αχεξαρτησία τωΐ' ε>χγκτικών οργάνωχ', ώστε μέσω της
ισοβιότητας

τους

και

της

έλλειψης

οποιασδήποτε

εξάρτησης

να

επιλαμβάχ'ονται, κατά συνείδηση, των υποθέσεων και αφ' ετέρου η
αποτελεσματικότητα του ασκούμενου ελέγχου στη δημόσια διαχείριση, ώστε
δια

της

εκλογής

του

προσφορότερου

τρόπου

να

επιτυγχοοεται

η

πραγματοποίηση του επιδιωκόμενου σκοπού. Οι αρχές αυτές, η αναγκαιότητα
του ελέγχου, το τιεριεχόμενο αυτού και τα όργανα ελέγχου δε\' είναι νέα στη\’
Ελληνική ένχ'ομη τάξη.
Πρώτος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου διετέλεσε ο Vc^ J joc
Αρτεμόν Ρενύ, ο οποίος ξεκίνησε από την Toulon της Γα>^άας και

Βλ. Το Ε/.εγκτικό Συνέδριο «Ιστορική εξέίΛςη τον θεσμού nuv ΕΙχγκτικών Συνεδρίων Ε/ΤΑδος
Γα/Μας». Πρακτικά Εισηγήσεις. Εθλ’ΐκό Τυπογραφείο. Αθή\<α 1993. σελ. 43 - 49

αποβιβάστηκε στην Πρωτεύουσα της Ελλάδος, στο Ναύπλιο, στις 14.9.1831
τον ίδιο μήνα που δολοφονήθηκε ο κυβερνήτης Ι.Καποδίστριας. Σκοπός της
αφίξεως του στην Ε>λάδα ήταν η οργάνωση των δημοσίων οικονομικών και
με το Διάταγμα 77/7.10.1831 του Αυγουστίνου Καποδίστρια διορίστηκε
Σύμβουλος της Κυβερνήσεως για τα οικονομικά. Ο Ρενύ εισηγήθηκε τη
σύσταση του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά το πρότυπο του
αιτίστοιχου

Γαλλικού Δικαστηρίου,

και η

οργάνωση του οφεί^^εται

αποκλειστικά σε αυτόν. Το Διάταγμα του 1833 περί ιδρύσεως του Ελεγκτικού
Συνεδρίου

που

δημοσιεύθηκε στο

32°

Φύλλο της Εφημερίδος της

Κυβέρνησης αποτελείται από 63 άρθρα. Με τις διατάξεις των άρθρων αυτών
αιτιμετωπίστηκε με πληρότητα η οργότνωση και /^ειτουργία του Ε/,εγκτικού
Συνεδρίου, ειδικότερα καθορίστηκε, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ως

α) Να επεξεργάζεται τους λογαριασμούς, προκειμένου να διαπιστώνει
αν τηρούνται οι αρχές του δημοσιονομικού Συστήματος, και εάν η διαχείριση
του Κράτους γίνεται κατά το σύστημα αυτό, αν τα όργανα της διοικήσεως (
διαχειρίσεως ) εξετέλεσαν ευσυνείδητα τα καθήκοντα τους σύμφωνα με τους
κανόνες, αν υφίσταχται τα νόμιμα δικαιολογητικά των εσόδων και εξόδων
και ολ' τα χρήματα διατέθηκαί' για την ικανοποίηση των αΐ'αγκών για τις
οποίες δόθηκαν.

β) Να κρίνει, τα αποτελέσματα της διαχειρίσεως, ποιές μεταβο/λς
επιβάλλονται για την επίτευξη

του

γατκού

σκοπού.

Περαιτέρω

δε

καθορίστηκε ότι στην δικαιοδοσία του υπάγεται όλο το λογιστικό του
Κράτους και η ετατήρηση των υπολόγων. Επίσης ορίσθηκε ότι το Ελεγκτικό

Συνέδριο θα συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Επίτροπο της Επικράτειας,
τον Αντιπρόεδρο, 4 ε>^κτές και από γραμματείς, ότι μόνιμα θα συνεδριάζει
όταν παρίστανται 4 μέλη, ότι η στολή των με^αον θα είναι όμοια με αυτήν του
προσωπικού του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, ότι είναι ανεξάρτητο από κάθε
γραμματεία a)Jka ο γραμματέας των οικονομικών επιτηρεί με τον ίδιο τρόπο
που επιτηρεί ο γραμματέας της δικαιοσύνης τα δικαστήρια, ότι οι αποφάσεις
του εκτελούνται αμέσως και ότι έκκληση στα πολιτικά δικαστήρια δεν
συγχωρείται. Τέλος καθορίστηκε ο τρόπος υποβολής του ελέγχου των
λογαριασμών, ο τρόπος ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, τα καθήκοντα των
μελών, των συνεδριάσεων και εκδόσεων των αποφάσεων του.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ήταν το πρώτο ανώτατο Δικαστήριο που
ιδρύθηκε στο νεώτερο Ελληνικό κράτος, λειτουργεί από το 1833 χωρίς καμία
διακοπή. Έχει λοιπόν την τύχη να είναι ο αρχαιότερος και ο μακροβιότερος
θεσμός, που την αδιάκοπη λειτουργία και δραστηριότητα του, παρά την
δυσαρέσκεια που αναπόφευκτα δημιουργεί η άσκηση των αρμοδιοτήτων του,
δεν μπόρεσαν να διαταράξουν οι πολιτικές μεταπτώσεις που έγιναν στο
μακρύ αυτό χρονικό διάστημα. Το Ε>>εγκτικό Συ\'έδριο είχε εδραιωθεί στη
Νέα Ελλάδα με εντυπωσιακά αποτε>έσματα από τα πρώτα βήματα του. Δεν
παρέκκλινε από την εφαρμογή των νομών και διαταγμάτων, που του είχαν
αναθέσει,

να

είναι

δηλαδή

ο

φύλακας

του

δημοσίου

θησαυρού.

Υπεραμυνόταν και υποστήριζε με θάρρος και επιμονή τις θέσεις του, ενώ σε
πολλές υποθέσεις καταδεικνύεται η ανυποχώρητη στάση του νεοσύστατου
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η δραστηριότητα γεχ'ΐκά του Ελεγκτικού Συνεδρίου
το καθιέρωσε στην συνείδηση των οργάν'ων της Πολιτείας και του λαού, γι’
αυτό, στην πλέον επικίνδυνη καμπή της μεταπολίτευσης του 1844 που η τότε

εθνοσυνέλ£υση κατάργησε όλα τα Διοικητικά δικαστήρια και το Σ.τ.Ε., με το
άρθρο 87 του Συντάγματος του 1844, καθιερώθηκε, μαζί με την ισοβιότητα
των οιλλων δικαστών και η ισοβιότητα των με>ώ)ν του Ε.Σ. Κατά τη διάρκεια
της μακρόχρονης πορείας του το Ελεγκτικό Συνέδριο ακο>^ούθησε εξελικτική
πορεία και το ιδρυτικό Διάταγμα του 1833 υπέστη πολ}^ές τροποποιήσεις και
συμπληρώσεις. Με τον νόμο Μ Γ της 13’’^ Μαρτίου 1864 «περί εξε^^έγξεως
των στρατιωτικών και πολιτικών συντάξεων υπό του Ελεγκτικού Συνεδρίου»
ανατέθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο ο κανονισμός των συντάξεων. Την
αρμοδιότητα κανονισμού των συντάξεων και εν συνεχεία εκδίκαση ενδίκων
μέσων από τους δικαστικούς του σχηματισμούς διατήρησε το Ε>υεγκτικό
Συνέδριο μέχρι το 1968, όταν με τον Α.Ν.599/1968 ο κανονισμός των
συλτάξεων και η έκδοση σχετικών πράςεωλ' αν'ατέθηκε στο Υπουργείο
Οικονομικών. Η εκδίκαση των ε\'δίκων μέσων κατά των πράξεων αυτών
διατηρήθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Σταθμός στην ιστορική εξέλιξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου υττήρξε ο
νόμος ΑΥ ΟΖ’ και οι τροποποιήσαντες αυτόν νόμοι, που καθόρισε τα
Τμήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον οποίο εισηγήθηκε στην Βουλή ο
Χαρϋαχος Τρικούπης ως Υπουργός των Οικονομικών και με τον οποίο
εισήχθη το σύστημα προληπτικού ελέγχου των δαπανών και καθορίστηκε ο
τρόπος ασκήσεως αυτού. Ο νόμος αυτός προβλέπει την άσκηση του
προληπτικού ελέγχου από τον Πρόεδρο του Ε.Σ., αλλά με τον νόμο 1937/20
αυξήθηκαν οι θέσεις των Παρέδρων και ορίσθηκε ότι ο έλεγχος στο εξής θα
ασκείται από αυτούς. Το σύστημα προληπτικού ελέγχου των δαπα\'ών
διατηρήθηκε έκτοτε και κατοχυρώθηκε με το άρθρο 98 του Συντάγματος του
1975. Με αντισυνταγματική διάταξη νόμου ο προληπτικός έλεγχος αν'εστάλη
από το έτος 1985 και επανελήφθει από 1.1.1990. Σημαντικό οργανωτικό

νομοθέτημα είναι το Νομοθετικό Διάταγμα 4/6 Ιουλίου 1923, ως και το
εκτελεστικό

Διάταγμα

της

15"*^

Οκτωβρίου

1923,

με

τα

οποία

ανασυγκροτήθηκαν οι δικαστικοί του σχηματισμοί, οι ελεγκτές ονομάστηκαν
σύμβουλοι, καθορίστηκαν' σαφέστερα οι αρμοδιότητες του και ο τρόπος
ασκήσεως

των

καθορίστηκε

Ελεγκτικών
η

και

δικαστική

του

συνταξιοδοτικών
δικαιοδοσία

αρμοδιοτήτων του,

και

δικονομία

αυτού.

Ακολούθησαν διάφορα τροποποιητικά νομοθετήματα από το έτος 1923 μέχρι
το έτος 1932 και τελικά εκδόθηκε το Διάταγμα της 3"*^ Ιουλίου 1933 με το
οποίο κωδικοποιήθηκαν οι ισχύουσες διατάξεις περί Ε?>εγκτικού Συνεδρίου.
Σημαντική επίσης τροποποίηση είναι εκείνη του νόμου 2712/53 που ρύθμισε
τα της

αναιρέσεως,

του

διατάγματος 321/1969

με το

οποίο έγινε

αποκέντρωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο προληπτικός έλεγχος, όπως
και τμήμα του κατασταλτικού ελέγχου, ενεργείται έκτοτε από κ/αμάκια του
Ε?.εΐ'ΐ:τικ'ού Συνεδρίου που εδρεύουν στις πρωτεύουσες των νομών και του
Ν. 1265/72,

ο

οποίος

εκδόθηκε

σε

εκτέλεση

των

διατάξεων

του

Συνταγματικού κειμένου 1968. Τέ>Λς εκδόθηκε το κωδικοποιητικό της
νομοθεσίας του Ε.Σ. Διάταγμα 774/80 και το Δ/γμα 1225/81 που προβ/^πει
τον τρόπο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του και την δικονομία του Ε.Σ.
Ακολούθησαν και νεώτερες τροποποιήσεις με τους νόμους 1892/90, 1943/91,
οι οποίοι διευρύνουν τις αρμοδιότητες του Ε /^κ τικ ο ύ Συνεδρίου και στις
δημόσιες υπηρεσίες. Όλες οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέχρι
την χρονολογία που ίσχυσε το Σύνταγμα του 1975 δεν είχα\' συνταγματική
κατοχύρωση. Μόνο το Σύνταγμα του 1975 απαριθμεί στο άρθρο 98 τις
βασικές αρμοδιότητες του Ε.Σ. κατά ενδεικτικό τρόπο, οι οποίες α\’αφέρολ'ται
στον έλεγχο της δημοσιονομικής διαχειρίσεως του Κράτους, στην εκδίκαση
υποθέσεων καταλογισμού και ενδίκωΐ’ μέσων κατά καταλογιστικών πράξεωλ’

και κατά συνταξιοδοτικών προιξεων και στην γνωμοδότηση της 0>Λμέ>ν£ΐας
επί συνταξιοδοτικών νομοσχεδίων ως και επί ζητημάτων που τίθενται από
τους Υπουργούς, εφ’ όσον αυτά δεν αποτελούν πρόκριμα μελλοντικών του
πράξεων ή αποφάσεων.
Οι εξελίξεις των τε>>ουταίων ετών, οι μεταβολές στη δομή και στη
λειτουργία

των

κρατών,

των

κοινωνιών

και

των

δημοσιονομικών

δραστηριοτήτων με τη διείσδυση της Ε.Ε (Ευρωπαϊκής Ένωσης) στις
οικονομίες των κρατών-μελών και την εισροή τεραστίων οικονομικών πόρων,
επιβοΛλουν

την

έγκαιρη

αναδιοργάνωση

και

αναπροσαρμογή

των

Ελεγκτικών μεθόδων και διαδικασιών.
Ο ρόλος του Ε>^γκτικού Συνεδρίου είναι και «παιδαγωγικός» για τα
κρατικά όργαΐΌ, γιατί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, την οποία το
Ελεγκτικό Συνέδριο δύναται να εξασφαλίζει, εττηρεάζει αποφασιστικά την
εύρυθμη

λειτουργία

των

δημοσίων

εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος.

υττηρεσιών

και

εμπεδώνει

την

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑΑ

1.1

ΟΙ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ, 2. ΚΔ ΡΩΤΙΚΉ
Η Δικαιοσύνη ως πολιτειακή λειτουργία από την φύση της είναι
ε>^κτική και κυρωτική. Ελεγκτική, διότι με πρότυπο την Έννομη Τάξη και
την αγαθή συνείδηση του Δικαίου ερευνά το μέτρο απόκλισης των
ελεγχόμενων από τα στοιχεία αυτά. Κυρωτική, διότι ανάλογα με το μέτρο
απόκλισης επιβάλλει κυρώσεις προς όφε>ο)ς του ατόμου cOJm και του
κοινωνικού συνόλου^

1.2
ΥΠΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ Η ΔΠΚΛΣΤΙΚΗ Τ Ο \ ΦΔΣΗ
ΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΚΟ

(ΤΥΠΙΚΟ)

ΚΑΙ

ΑΕΙΤΟΔΡΓΙΚΟ

(ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Το Ε>^γκτικό Συνέδριο συνθέτει αυτές τις δυο δραστηριότητες της
Δικαιοσύνης

επιφορτισμένο

δημοσιολογιστική

με

το

καθήκον

να

απόκλαση, δηλαδή κάθε απόκλιση

διαχείριση του Δημόσιου χρήματος, όπως αυτή

ελέγχει

κάθε

από τη χρηστή

εκφράζεται από το

■ Βλ, «Οι Δικαιοδοσίες του Ε ίχγκτικου Σονεδρίου και η σνμβο/jj του στους θεσμούς». Πρακτικά
επιστημονικής ημερίδας. Επιμέλεια έκδοσης, Νικό/Λος ΜψΜολ'ης, Πάρεδρος Ελεγκ~ηκού Συνεδρίου.
ΕΘ\Ίκό Τυπογραφείο, Αθήνα 1998. σελ. 21- 22

υφιστάμενο δημοσιο>θ)γικό νομοθετικό πλαίσιο,

και από τις βασικές

θεμελιώδεις αρχές του Δικαίου και επίσης να επιβοά^^ι κυρώσεις στο δόλιο
καταχραστή ή βαρεία αμε>νΌ0ντα διαχειριστή της προσιροράς του κόπου και
της προσπάθειας κάθε εργαζόμενου, για το κοινό καλό. Αλλά ετιειδή η
πρόληψη είναι κα/ώτερη από την διορθωτική κύρωση, το Ελεγκτικό Συνέδριο
ασκεί όχι μόνο κατασταλτικό αλλά και προληπτικό έλεγχο. Ο έ>^χος αυτός
είναι εξωτερικός, δε\' ανήκει στην Εκτελεστική Εξουσία και ειδικότερα στην
Διοικητική Λειτουργία, a)JJx ούτε συμπερΛαμβάν'εται στα όργανα που
συστήνολ’ται από το κοινοβούλιο προς υποβοήθηση του έργου του.
Η Δικαστική φύση του Ε>^κτικού Συνεδρίου χαρακτηρίζεται με δυο
κριτήρια: το οργαιακό (τυπικό) και το >χιτουργικό (ουσιαστικό) κριτήριο.
Κατά το οργαιακό κριτήριο η αποκλειστικά δικαστική φύση του
ε>εγκτικού συνεδρίου είναι αχ'αμφισβήτητη μετά το Σύνταγμα του 1975, του
οποίου οι διατάξεις για το Ε.Σ έχουν ενταχθεί στο οικείο Τμήμα που φέρει
τον τίτ>νΌ «Δικαστική Εξουσία».^
Στο προϊσχύσολ' Σύνταγμα του
Ε>εγκτικού

Συνεδρίου

ακολουθούσε

1952 η σχετική διάταξη
τις

διατάξεις

περί

τιερί

«Δικαστικής

Εξουσίας», γεγολ’ός που έδινε τροφή στις απόψεις περί διφυούς χαρακτήρα
και αλλά παρόμοια. Στα δυο κεφάλαια του Τμήματος αυτού του Συντάγματος
καθορίζονται από κοινού το θεσμικό πλαίσιο, αφενός όλων των δικαστικών
λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων, συμπεριλαμβά\'οντας και εκείνους
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, χωρίς καμία διάκριση ή διαφοροποίηση και
αφετέρου διαγράφεται η οργάλ'ωση και η δικαιοδοσία όλων τω\' Δικαστή ρίω\·
μεταξύ των οποίων και του Ε.Σ με επισήμαΐ'ση μόνο στις ιδιαιτερότητες κάθε

^ Βλ. «Οι Δικαιοδοσίες τον Ε^χγκτικού Συνεδρίαν και η συμβο/jj του στους θεσμούς». Πρακτικά
επιστημονικής ημερίδας, Επιμέλεια έκδοσης, Ν ικό/Λ ος Μη/Μονης, Πάρεδρος Ελεγκ-τικού Συνεδρίου.
Εθί’ΐκό Τυπογραφείο, ΑθφΌ 1998. σελ. 23

κατηγορίας αυτών, ανά?νΧ>γα με το έργο που κα?0)ύνται να επιτελέσουν μέσα
στα π>αχίσια της λειτουργίας ενός Κράτους Δικαίου.
Σύμφωνα με την αρχή της διάκρισης των >^ιτουργιών σε νομοθετική,
εκτε)νεστική και δικαστική, το Ε.Σ περιλαμβάνεται στη δικαστική λειτουργία
και αναγνωρίζεται από το Σύνταγμα μόνο ως δικαστήριο, αναιρώντας τις
αντίθετες θεωρητικές δικαστικές απόψεις. Το ΣτΕ, πιστό στις παραδόσεις
του, εκτιμώντας τη σημασία και το ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
διαβ>νέποντας τον κίνδυνο της διάβρωσης του θεσμού αυτού από τον
χαρακτηρισμό του ως «Διοικητική Αρχή», δέχθηκε τη δικαστική μόνο φύση
του Ε.Σ, απορρίπτοντας τις πράξεις ή αποφάσεις αυτού ως δικαστικής αρχής.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η θεωρία που χαρακτήριζε υπό το προϊσχύσαν
Σύνταγμα του

1952 το

Ε.Σ

ως «Διοικητική

Αρχή»

με δικαστικές

αρμοδιότητες, μετά το Σύνταγμα του 1975 παραδέχεται ότι το Ε.Σ εύ'αι μεν
δικαστήριο αλλά με διοικητικές αρμοδιότητες'*.
Το λειτουργικό κριτήριο στηρίζει την θεωρητική άποψη στον χώρο του
διοικητικού δικαίου, που υποστηρίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει μικτή
φύση, διοικητικής και δικαστικής αρχής.
Η άποψη αυτή διακρίνει τις αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου
σε δικαστικές και διοικητικές, οι οποίες παρουσιάζονται σε επόμεχ'ο
κεφάλαιο.
Πρέπει να τονισθεί, ότι η αρχή επί της οποίας εδράζεται η δικαστική
αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι: ότι το δικαστήριο αυτό έχει
δικαιοδοσία επί των λογαριασμών και όχι ευθέως επί των δημοσίων
υπολόγων.

Βλ Το Ε/.εγκτικό Συνέδριο «Ιστορική εξέ/αςη του θεσμού των Ε /^ κ τ ικ ώ ν Συνεδρίων E jjA Soc κ
Γ ajjJag». Πρακτικά Εισηγήσεις. Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1993. σελ. 126-127

Η

σημασία

της

κ>.ασσικής

αυτής

δημοσιονομικής

αρχής

συγκεκριμενοποιείται κυρίως με τις δυο διευκρινιστικές παρατηρήσεις:
Πρώτον, ότι η δικαστική απόφαση επί του >>ογαριασμού του δημοσίου
υπολόγου σημαίνει, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίνει αυτεπάγγελτα την
νομιμότητα και κανονικότητα των δημοσίων λογαριασμών που υποβά>^νθνται
υποχρεωτικά σε αυτό από την δημόσια διοίκηση, χωρίς να έχει προηγηθεί η
οποιαδήποτε αμφισβήτηση από τρίτους.
Δεύτερον, ότι η δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει ευρεία
έχ'νοια.

Το

Ελεγκτικό

Συνέδριο

ξεκινώντας

από την

εξέταση

των

λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων δύναται να αποφανθεί για την ευθύνη
των δημοσίων υπολόγων, χωρίς να έχει προηγηθεί δικαστική διένεξη από
τρίτους. Σε περίπτωση που ο >χΧ)γαριασμός κρίνεται κα\'ονικός

από το

αρμόδιο δικαστικό κ/αμάκιο του Ε ?^κτικού Συνεδρίου , η σχετική
εξελεγκτική απόφαση θεωρεί τον >Λγαριασμό ορθό και αναγνωρίζει εμμέσως
τον δημόσιο υπόλογο ελεύθερο από χρέος έλ'οντι του δημοσίου για τα
χρήματα που έχει διαχειρισθεί.

1.3

ΤΟ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ

ΣΥΛΈΛΡΙΟ

ΩΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΤΑΚΤΙΚΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΡΑ Σ Τ Η Ρ ΙΟ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ Τ Ο \
ΦΥΤΗ ΥΠΟ ΤΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ (ΤΥΠΙΚΟ) ΚΑΙ ΤΟ ΑΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
(ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Στη θεωρία του Ε>Δ.ηνικού Δημοσίου Δικαίου έχει τεθεί το ερώτημα
ε(χν το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι δικαιοδοσία διοικητική ή δημοσιονομική. Η
απάλ'τηση στο ερώτημα αυτό είναι ότμ το Ε>χγκτικό Συνέδριο είναι ανώτατο
τακτικό Δημοσιονομικό Δικαστήριο.

Η θεωρητική αυτή άποψη περί της δημοσιονομικής φύσης της
δικαιοδοσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρουσιόιζεται ορθότερα κατά το
οργανικό και λειτουργικό κριτήριο.
Σύμφωνα με το οργανικό κριτήριο το Ε>-εγκτικό Συνέδριο, από άποψη
οργάνωσης, αποτε?χί ανεξάρτητη δικαστηριακή τάξη σε σχέση με εκείνη της
διοικητικής δικαιοδοσίας.
Η μοναδικότητα αυτή του Ε.Σ έγκειται στο γεγονός ότι παρουσιάζει επί
μονίμου βάσεως, δικαστηριακή οργάνωση και διάρθρωση, με παρά/ά.ηλη
εφαρμογή διαδικαστικού και δικονομικού συστήματος προσαρμοσμένο στη
φύση του δικαιοδοτικού του έργου. Η δικαστική δικαιοδοσία του Ε.Σ
ασκείται από την Ολομέ>.εια, τα τμήματα και τα κ?αμάκια του.
Ε π ’ ευκαιρία πρέπει να αΐ'αφερθεί, ότι σύμφωνα με την διάταξη της
παραγράφου 3 του άρθρου 98 του Συντάγματος, οι αποφάσεις του
Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν- υπόκεινται στον έλεγχο του Συμβουλίου της
Επικρατείας. Το ίδιο το Ε.Σ ασκεί, τον αναιρετικό έλεγχο των αποφάσεων
των ΤμημάτωΛ' του.
Επίσης, εκείνο που διακρίνει, από οργανικής άποψης, το Ελεγκτικό
Συνέδριο σε σχέση με την διοικητική δικαιοδοσία είναι η συγκρότηση του
από

ιδιαίτερο

σώμα

επαγγελματιών

δικαστών,

εξειδικευμέχ'ων

στο

αΐ'τικείμεΐΌ της δικαιοδοσίας του Ελεγκτικού Συλ’εδρίου.
Από ουσιαστικής άποψης, η δικαιοδοσία του Ε>^κτικού Συνεδρίου
δεν είναι διοικητική, αλλά καθαρά δημοσιονομική. Ά>λωστε η δικαστική
αυτή αρμοδιότητα είναι εκεΰ'η που δικαιολογεί και δικαιώνει τηλ’ ίδρυση και
^,ειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως απαραίτητο όρο για την ύπαρξη
ευνομούμ^'ης Πολιτείας'.
Βλ Το Ε/.εγκτικό Συνέδριο «Ιστορική cξέjJCη του θεσμού των Ε/^γκτικίάν Συνεδρίω
Γα/Μας». Πρακτικά Εισηγήσεις. Εθλ’ΐκό Τυπογραφείο. Αθήνα 1993. σελ 132-135

Η συνταγματική καθιέρωση του δικαστικού θεσμού του Ε>χγκτικού
Συνεδρίου το έχει καταστήσει φρουρό της δημοσιονομικής νομιμότητας μιε
την αυστηρή της έννοια, δηλαδή με την έννοια του δικαστικού ε>^χου για
την νομιμότητα των εκτελέσεων του Κρατικού Προϋπο>νθγισμού.
Η ιδιαιτερότητα της δημοσιονομικής νομιμότητας εκδηλώνεται τόσο
κατά τον προληπτικό δικαστικό έλεγχο για την νομιμότητα των δημοσίων
δαπανών, όσο και κατά τον κατασταλτικό έλεγχο για την νομιμότητα και
κανονικότητα των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων.
Το συμπέρασμα είναι ότι το Ελληνικό Ε>^κτικό Συνέδριο αποτε/^ί
χωριστή δικαιοδοτική τάξη σε σχέση με εκείνη της διοικητικής δικαιοδοσίας.
Η δικαστηριακή του φύση είναι καθαρά δημοσιονομική, αφού ο θεσμός
αυτός έχει ως προορισμό να διασφαλίζει την τήρηση και αποκατάσταση της
δημοσιονομικής νομιμότητας υπό την στε\ή της έ\'\Όΐα, δη>^δή της
λ’ομιμότητας σε σχέση με το Δίκαιο του Κρατικού Προϋπο>υθγισμού.
Πρόκειται για τακτικό δικαστήριο, τόσο από άποψη οργανικής
διάρθρωσης και συγκρότησης του, όσο και από άποψη έκτασης των
αρμοδιοτήτων του, ως φυσικού δικαστού της νομιμότητας διαχειρίσεως του
Δημόσιου Χρήματος. Είναι Ανώτατο Δικαστήριο, αφού ο αναιρετικός
έλεγχος των αποφάσεων των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπόκειται
στον έ>^χο της Ολομέλειας του.
Έτσι λοιπόν η δικαστηριακή φύση του Ε>Χηνικού Ελεγκτικού
Συνεδρίου είναι, ότι πρόκειται για Ανώτατο Τακτικό Δημοσιονομικό
Δικαστήριο, παράλ>.ηλα ιστάμεχ'ο με τα αλλά δυο Ανώτατα τακτικά
δικαστήρια της χώρας μας, το Συμβούλιο της Επικράτειας και τον Αρειο
Πάγο.

1.4

Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Ε.Σ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟ ΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΥΑΗΣ
Η Διοίκηση έχει τα δικά της όργανα για να ε>^γχει την κατάσταση και
πορεία των οικονομικών του Κράτους ώστε να χαράσσεται και να εκτε>^ίται
ορθά η δημοσιονομική πολιτική της Κυβέρνησης.^ Η Βουλή έχει τις δικές της
συμβουλευτικές

υπηρεσίες,

επιτροπές

και

διαδικασίες

που

προπαρασκευάζουν το νομοθετικό a}J.& και το ε).εγκτικό της έργο, τα όργανα
και οι διαδικασίες που υπάρχουν >χιτουργούν στα π/αιίσια της νομοθετικής
εξουσίας. Το Ε.Σ ελέγχει τη δημοσιολογιστική δράση των οργάνων της
Πολιτείας καθώς και των φυσικών ή νομικών προσώπων που διαχειρίζονται
το Δημόσιο Χρήμα, αίρει με δύναμη δεδικασμένου τις αμφισβητήσεις περί
του Δημοσιολογιστικού Ελέγχου και επιβάλ>,ει κυρώσεις στους παραβάτες,
ενεργώντας πάντοτε ε\' ονόματι του Ε ^ηΐΊκού Λαού και των Δημοκροτικιόλ’
Αρχών όπως κάθε Δικαστήριο μέσα στην Ελληνική Επικράτεια, με εγγυήσεις
Δικαστικής Αλ'εξαρτησίας και όχι σαν «Ανεξάρτητη Αρχή» μέσα στα πλαίσια
της Διοικήσεως.

" Βλ. «Οι ^ικαιοόοσίες του Ε/^ηικτικσυ Συνεδρίου και η συμβολή του στους θεσμούς». Πρακτικά
ετπστημοναχής ημερίδας, Ετπμέλεια έκδοσης, .^ίκσλ,αος ΜψΜοΐ’ης, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Εθλ’ΐκό Τυπογραφείο, Αθήνα J998. σελ. 22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

2.1

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΈΔΡΙΟΥ, Η ΣΥΝΘΕΣΗ Τ Ο \Τ

ΤΟΥ

ΕΑΕΓΚΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ Η ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥΤ

ΔΤΔΡΘΡΩΣΗ
Η σύνθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ρυθμιζόταν μέχρι και το
Σύνταγμα του 1952 εν μέρει σε συνταγματικές διατάξεις. Το ισχύον
Σύνταγμα αφήνει το θέμα αυτό στον κοινό νομοθέτη.^
Το

Ελεγκτικό

Αντιπρόεδρους,

Συνέδριο

19 Συμβούλους

αποτε>,είται

από

(που

όλοι ισόβιοι

είναι

τον

Πρόεδρο,

4

δικαστικοί

>.ειτουργοί), 35 Παρέδρους και 21 Εισηγητές. Στο Ε.Σ υπάρχει επίσης
Εισαγγελική Αρχή , ο Γενικός Επίτροπος της Επικράτειας, επικουρούμενος
και ολ'απληρούμενος από ένα Αντεπίτροπο, με βαθμό προέδρου και
συμβού>ο)υ του Ε>,εγκτικού Συνεδρίου,

αντιστοίχως.

Εττίσης υπάρχει

πολυάριθμο διοικητικό προσωπικό που διεκπεραιώνει τα καθήκοΐ'τα της
γραμματείας και ασκεί τις διοικητικές αρμοδιότητες του Ε>χγκτικού
Συνεδρίου. Το διοικητικό προσωπικό διαιρείται σε υπηρεσίες παρέδρων,
καθώς και υττηρεσίες επιτρόπων στην έδρα κάθε νόμου.

' Βλ Π. Α.άα·)τόγλοι>, «Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο», δεύτερη αναθεωρημάη κ
έκδοση. Εκδύσεις Αη.Ν.Σάκκου'/.α, 1994. σελ. 207 - 208.

Οι Δόκιμοι Εισηγητές του Ε.Σ διορίζονται με διαγωνισμό και μπορούν
να προαχθούν σε Εισηγητές ύστερα από δοκιμαστική υπηρεσία δυο ετών.
Πάρεδροι του Ε.Σ διορίζονται Εισηγητές του Ε.Σ μετά την πάροδο 5 ετών
από την μονιμοποίηση τους. Δικαστές των διοικητικών ή πολιτικών
Δικαστηρίων ή Εισαγγε>χίς ή Διοικητικοί Υπά>^νηλοι του Ε.Σ ή του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους. Από τον ίδιο κύκ>ο) προσώπων καθώς και (κατά
προαγωγή) από τους Παρέδρους του Ε.Σ διορίζονται και οι σύμβουλοι. Ο
διορισμός και η προαγωγή γίνονται με διάταγμα εκδιδόμενο με πρόταση του
Υπουργού

Δικαιοσύνης,

μετά

προηγούμειη

απόφαση

του

Ανώτατου

Δικαστικού Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η προαγωγή στις θέσεις
του Προέδρου και των Αντιπροέδρων γίνεται με διάταγμα εκδιδόμ^Ό με
πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Ο διορισμός ή η προαγω'γή στις θέσεις του Γε\'ΐκού Επιτρόπου και
Αντεπίτροπου Επικράτειας γίνεται με διάταγμα εκδιδόμενο με πρόταση του
Υπουργικού Συμβουλίου για τον Ετήτροπο, και του Υπουργού Δικαιοσύνης,
ύστερα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, για τον Αντεπίτροπο.
Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδρος οι Σύμβουλος οι Πάρεδροι και οι
Εισηγητές έχουν καθήκοντα αντίστοιχα με εκείνα του Προέδρου, των
Αντιπρόεδρων, των Συμβούλων , των Παρέδρων και των Εισηγητών του
Συμβουλίου της Επικράτειας, αλλά επίσης έχουν και διοικητικά καθήκοντα.
Ο Γαακός Επίτροπος εκπροσωπεί το δημόσιο συμφέρον και ασκεί έπ’
ονόματι του τα ένώικα μέσα. Μεγαλύτερη αν'άλυση για τις αρμοδιότητες του
Γενικού Επιτρόπου γίνεται παρακάτω.
Το Ε.Σ ασκεί τις δικαστικές του αρμοδιότητες είτε σε Ολομέλεια είτε
χωρισμένο σε τέσσερα τμήματα. Η Ολομέλεια αποτελείται από 9 και το κάθε

τμήμα από 5 τουλάχιστον μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή του
Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου. Στις συνεδριάσεις κάθε τμήματος μπορούν να
μετέχουν και μέχρι 5 Πάρεδροι. Η Ολομέλεια είναι αρμοδία, κατά κανόνα για
την εκδίκαση των αιτήσεων αναιρέσεως, ενώ τα τμήματα ασκούν ό>υες τις
>υθΐπές δικαστικές αρμοδιότητες.
Για την διεκπεραίωση των διοικητικών καθηκόντων προβλέπονται
Κλιμάκια αποτελούμενα από ένα Σύμβουλο ως Πρόεδρο και δυο Παρέδρους.
Παρακάτω αναλύονται οι αρμοδιότητες του Δ' Κλαμακίου.

2.2

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚ.\ΣΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

ΤΟΥ ΕΑΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Οι δικαστικοί σχηματισμοί Ε.Σ. , που δικάζουν τα έΐ'δικα μέσα κατά
των αποφάσεων ή πράξεων των πρωτοβάθμιων οργάνων του αποτε>>χ)ύνται
από αΐ'ώτερης βαθμίδας δικαστές του Ε?^εγκτικού Συνεδρίου. Και κατά την
εκδίκαση

> Των

διαφορών

λογαριασμών

που

του

α\'ακύπτουν

Δημοσίου,

των

από

τον

έ)^ χ ο

Οργανισμών

των

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης και των Ν.Π.Α.Δ.,
> Των διαφορών των σχετικών με την ευθύνη των δημοσίων
πολιτικών

ή

στρατιωτικών

υπαλλήλων

καθώς

και

των

υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Α. για κάθε ζημία που έφεραν' στο Κράτος,
στα Ν.Π.Δ.Α., αντίστοιχα, από δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους και
* Βλ Το Ε/.εγκτικό Συνέδριο «Ιστορική τ.ξέ)αςη του θεσμού των Ε/^^κτικώ ν Συνεδρίων Ε/ΤΛόος κ
Ea/JJag». Πρακτικά Εισηγήσεις. Εθί’ΐκό Τυπογραφείο. Αθήνα 1993. σελ. 147

> Των ενδίκων μέσων κατά των πράξεων απονομής συντάξεων
από το Δημόσιο Ταμείο ή συντάξεων που καταβάλ>ο)νται στο
προσωπικό

Ι.Κ.Α.,

κ.λ.π.

τηρούνται

οι

συνταγματικά

επιβα>^Λμενες αρχές της δημοσιότητας , της ειδικής και
εμπεριστατωμένης αιτιο>ο)γίας των αποφάσεων (άρθρο 98 παρ.
2, 93 παρ. 2και 3 Σ) η ακολουθούμενη διαδικασία δε\' διαφέρει
από εκείνη που ακο>ο)υθείται κατά κανόνα ενώπιον των
πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων.

Ο έλεγχος που ασκούν οι δικαστικοί σχηματισμοί στις Διοικητικές
πράξεις που προσβόάΑονται συνήθως με το ένδικο

μέσο της «Εφέσεως»,

εκτείνεται τόσο στη νομιμότητα και το κύρος όσο και στην ουσία τους, εφ’
όσον οι διαφορές που εισάγονται στο Ε.Σ. με το ένδικο αυτό βοήθημα έχουν
χαρακτήρα διοικητικών διαφορών ουσίας. Κατά το νόμο και την ουσία
εξετάζονται επίσης και οι υποθέσεις οι σχετικές με την ευθύνη των
υπα>Λ,ήλων που ζημίωσαν το δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

2.3

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ
Οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για τις προολ'αφερόμεχ’ες

διαφορές, οι οποίες επιβάλ^^εται να έχουν ειδική και εμπεριστατωμέχτ]
αιτιολογία (αρθρ. 98 παρ. 2, 93 παρ. 2 Σ) και οι οποίες ως προς τη δομή δε\'
διαφέρουν από τις αποφάσεις των λοιπών δικαστηρίων, ιδιαίτερα ότα\' είναι
οριστικές και δεν υπόκεινται σε ανακοπή είναι τελεσίδικες και αποτελούν

δεδικασμένο (αρθρ. 91 π.δ. 1225/1981 μ. Το δεδικασμένο αφορά τόσο για το
ουσιαστικό μέρος του ζητήματος όσο και για το δικονομικό, της διοικήσεως
που υποχρεούται να συμμορφωθεί προς τις αμετάκ>^ητες αποφάσεις του Ε.Σ.

2.4

ΟΙ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΤΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΑΑΗΜΚΟ ΕΑΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ
Από την αρχή πρέπει να τονιστεί, ότι ο Γενικός Επίτροπος είναι για το
Ελεγκτικό Συνέδριο θεσμός αντίστοιχος προς το θεσμό του εισαγγε>χα για
τα ποινικά δικαστήρια και μετά την ισχύ του Συντάγματος του 1975 είναι
ολ'αμφισβήτητα

ανώτατος

δικαστικός

/.ειτουργός

που

απολαμβάχ'ει

/«ειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας.^° Σε Γενικό Επίτροπο της
Επικρατείας, σύμφωνα με το άρθρο 71 παρ. 4 του Ν. 1756/88 προάγεται είτε
Αντιπρόεδρος του Ε.Σ. είτε Σύμβουλος ή Αλτεπίτροπος που έχει του>ώίχιστον
τέσσερα έτη υπηρεσίας στο βαθμό του Συμβούλου ή του Αντεπιτρόπου,
αντίστοιχα. Ο Γα'ΐκός Επίτροπος της Επικρατείας είναι επόμενος ιεραρχικά
του

Προέδρου

και

προηγούμενος

του

Αντιπροέδρου

εξομοιώνεται

βαθμολογικά, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 55 του ισχύοντος κώδικα
καταστάσεως δικαστικών λειτουργών, με τον Πρόεδρο του Σ.τ.Ε. τον
Πρόεδρο και Εισαγγε/^έα του Αρείου Πάγου, με τον Πρόεδρο του Ε.Σ. και το
ΓεχΊκό Επίτροπο της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Επιπλέον έχει προσωπική ανεξαρτησία που συνίσταται στη θέσπιση
εγγυήσεων σχετικών με την υπηρεσιακή του κατάσταση, ώστε να μη
υπόκειται στον κίνδυνο της δυσμεχ'ούς υπηρεσιακής μεταχείρισης κατά την
’ Βλ Το Ελεγκτικό Συνέδριο «Ιστορική εςέ/αςη του θεσμού τταν Ελεγκτικών Συνεδρίω ν Ελ^Αόος κ
ΓαλΜας». Πρακπκά Εισηγήσεις. Εθί’ΐκό Τυπογραφείο, Αθή\>α 1993. σε), 147
Βλ. Το Ελ,εγκακό Συήδριο «Ιστορική εςέλαξη του θεσμού των Ελεγκπκών Συνεδρίω ν Ελ^Δδος κ
ΓαλΣίας». Πρακτικά Εισηγήσεις. Εθί’ΐκό Τυπογρουρείο, Αθήνα 1993. σελ. 83 - 95

άσκηση των καθηκόντων του. Οι εγγυήσεις αυτές που αφορούν βασικά την
ισοβιότητα αφορούν τον διορισμό, τις αποδοχές, την πειθαρχική ευθύνη, την
απόλυση και την αποχώρηση από την υπηρεσία και ορίζονται ρητά από τις
διατάξεις του Συντάγματος (άρθρα 87-91) και των σχετικών νόμων. Η βασική
αρχή που διέπει αυτές τις εγγυήσεις είναι ότι ο Γενικός Επίτροπος κρίνεται
για τα θέματα της υττηρεσιακής κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2
και 4 του Ν. 1756/88 και το άρθρο 91 του Συντάγματος, από δικαστήρια ή
συλλογικά όργανα αποτελούμενα από δικαστικούς λειτουργούς, δη/αχδή τα
ανώτατα δικαστικά

και τιειθαρχικά συμβούλια,

τα οποία

αποτελούν

δικαστικές αρχές ή δικαστικά όργανα. Ως δικαστικός >>ειτουργός και μοάαστα
α\'ώτατος, έχει επίσης λειτουργική ανεξαρτησία έναντι των οργά\’ω\’ της
εκτε)χστικής εξουσίας με συνέπεια να μην υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο,
προληπτικό ή καταστα>^τικό, όχι μόνο οποιουδήποτε οργάχ'ου αλλά ακόμα
και του Υπουργού Δικαιοσύνης. Έτσι απορρέει, ότι δεν μπορεί να γίνει
παροχή οδηγιών, συστάσεων ή διαταγών προς το Γ ενικό Επίτροπο σχετικά με
την εφαρμογή των κανόνων δικαίου κατά την άσκηση τω\’ καθηκόντων του.
Έχοντας λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία δε\' αντιπροσωπεύει το
Δημόσιο ή την Κυβέρνηση αλλά το δημόσιο συμφέρον, ως εκπρόσωπος του
νόμου αν'αζητεί πάντοτε την αν'εύρεση της αλήθειας και την απόδοση
δικαιοσύνης και είναι αυτοτελής δικαστική αρχή και αυτοτελές όργα\Ό της
δικαιοσύνης με ευρεία ένν'οια αφού συμμετέχει και επικουρεί στην απονομή
της κατά την εκδίκαση των υπαγομέν'ων στη δικαιοδοσία του Έ.Σ.
υποθέσεων.' ‘
Οι συνταγματικές αυτές εγγυήσεις αλλά κυρίως η εφαρμογή της
επιταγής του νόμου, τοποθέτηση κατά την' μετά την μεταπολίτευση περίοδο
" Βλ «Εψημερίς τη ς Κυβερνήσεχος» Τεύχος Πρώτο, Αρ.Φυ'/Ιου189,22 Αύγουστον /950.Προεδρικο
Διάταγμα 774.

στη θέση του Γενικού Επιτρόπου και του Αντεπιτρόπου στε/χχών που
προέρχονται από τα σπλάχνα του Εί^γκτικού Συνεδρίου, αλ)Λ ικανών και
έμπειρων, συντέ^^εσε αποφασιστικά στην εξύψωση του θεσμού με την
εξασφάλιση στο Γενικό Επίτροπο της ?νειτουργικής του ανεξαρτησίας και της
ακώλυτης άσκησης των καθηκόντων του, καθώς και τη σημαντική βελτίωση
της ποιότητας της διεξαγόμενης πολύπ>^ρης υττηρεσίας. Η βελτίωση αυτή
είναι θεαματική στις ενώπιον των δικαστικών σχηματισμών του Συνεδρίου,
προτάσεις του Γενικού Επιτρόπου, που αποτε?οθύν και το κύριο μέρος του
έργου του. Εκεί που άλλοτε στο απώτερο παρελθόν γινόταν συνοπτικές
προτάσεις ακόμα και μέσω σημειώσεων στο φάκελο με μόνη τη φράση «να
γίνει

δεκτή

ή να

απορριφθεί

η

έφεση,

ένσταση,

κ.λ.π.»,

σήμερα

αναπτύσσονται λεπτομερείς κατά το νομικό και πραγματικό μέρος προτάσεις,
στις οποίες αντιμετωπίζονται με πληρότητα όλα τα ανακύπτοντα θέματα και
διευκολύνεται έτσι ο δικαστής του Ε>νεγκηκού Συνεδρίου στηλ' αυτεπάγγελτη
αΐ’αζήτηση της ορθής λύσης που ετηδιώκει τις περισσότερες φορές μόνος του
χωρίς την επικουρία των διαδίκων που έχουν τα άλλα Δικαστήρια. Το
μέγεθος της εργασίας αυτής γίνεται αντΛηπτό, εάν ληφθεί υπ’ όψη ότι σε
ετήσια βάση γίνονται

συνολικά 4.710 περίπου παρόμοιες προτάσεις,

γνωμοδοτήσεις και αιτήσεις. Πρέπει να προστεθεί ακόμα, ότι η ευνοϊκή αυτή
εξέλιξη, που είναι μέρος της γενικότερης ανόδου του Συνεδρίου στον ίδιο
τομέα και κατά την ίδια περίοδο, σημειώθηκε παρά το ότι η ποσότητα των
εργασιών της Επιτροπείας εμφάνησε κατά την ίδια περίοδο ά\'οδο, α·ώ
αντίθετα ο αριθμός του επιστημονικού προσωπικού παρέμεινε στα ίδια
επίπεδα και τελευταία μειώθηκε από 10 σε 5 εισηγητές, από τους οποίους οι
τρεις δόκιμοι. Παρά το ότι οι εισηγητές στη σύντομη διάρκεια υπηρεσίας
τους στο συνέδριο έχουν δώσει σπουδαία δείγματα υψηλών επιδόσεων στους

τομείς που εργάστηκαν, δεν μπορούν ν ’ αναπληρώσουν τα κενά στελεχών
στην Επιτροπεία, γιατί εκτός του ότι είναι προσωρινοί σ' αυτή και έχουν
ανάγκη πρώτα να ασκηθούν οι ίδιοι, απασχο>>ούνται κυρίως σε υποθέσεις του
I Τμήματος και δευτερευόντως των συνταξιοδοτικών Τμημάτων, όπου
απαιτείται εξαιρετικά ειδικευμένο προσωπικό και εκεί επικεντρώνονται οι
δυσκολίες των ελ>νείψεων προσωπικού.
Οπως είναι γνωστό το Ε.Σ. ασκεί το έργο του είτε σε ο>>Χ)μέλεια, είτε
μέσω των Τμημάτων και των Κλιμακίων του.^^ Ο κύριος ρόλος του Γενικού
Επιτρόπου καταδεικνύεται από το ότι παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της
0?^)μέ>^ιας και των Τμημάτων κάνοντας προτάσεις για τις εισαγόμενες
υποθέσεις. Κατά τις συνεδριάσεις των Κ>αμακίων δικαιούται να παρίσταται
χωρίς όμως να γνωμοδοτεί για τις υποθέσεις που εισάγονται για συζήτηση, με
μόνη εξαίρεση τις υποθέσεις επί εΐ'στάσεων του άρθρου 5 του Ν. 4448/1964,
στις οποίες εκφέρει εγγράφως τη γ\'ώμη του. Οσο όμως είναι δύσκολο να
εξηγηθεί ο εσωτερικός μεθοδικός τρόπος εργασίας του Γενικού Επίτροπου,
τόσο είναι εύκο>Λ να περιγραφεί η παρέμβαση του κατά την διαδικασία του
ακροατηρίου και στο στάδιο διάσκεψης των υποθέσεων.

Ο Γενικός

Επίτροπος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 69 παρ. 1 του Π.Δ. 1225/81,
λαμβάνει το λόγο τελευταίος, εφ’ όσον δε\' είναι εκκα>ώ) ή αϊτών, εκθέτοντας
προφορικά τη γνώμη του για την υπόθεση, μετά από αυτόν που ασκεί το
έλ’δικο μέσο ή βοήθημα και αυτόΐ' κατά του οποίου στρέφεται αυτό,
βασιζόμε\Ός στα στοιχεία του φακέλου και στη διαδικασία του ακροατηρίου.
Ο ΓειΊκός Επίτροπος χωρίς να είναι δικαστής, χωρίς να συμμετέχει στην
εργασία των δικαστών, οδηγείται μεθοδολογικά, όπως ο δικαστής, έχοντας
ήδη εξετάσει κάθε υπόθεση στο σύνολο της. Προκειμένου περί υποθέσεων μη
’■ Βλ Το Ε^.εγκπκό Συνέδριο «Ιστορική εξέ/Λξη τον θεσμού των Ε /χγκτικώ ν Συνεδρίω ν Ε/ΤΛδος κ
Γα/Μας». Πρακτικά Εισηγήσεις. ΕΘί'ΐκό Τυπογραφείο. Αθήνα 1993. σελ. 90

δικαστικής φύσης, της αρμοδιότητας των τμημάτων του Ε.Σ. σύμφωνα με το
άρθρο 139 του Π.Δ. 1225/81, ο πρόεδρος δίνει εντολή στο γραμματέα να
αχ'ακοινώσει αυτές στο Γενικό Επίτροπο προκειμένου να εκφέρει τη γνώμη
του.'^
Σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν.Δ. της 4’’^ Ιουλίου 1923, όπως αυτό έχει
περιληφθεί αυτούσιο

στο άρθρο 46 παρ. 5 του Π.Δ. 774/80, που

κωδικοποίησε τις ισχύουσες διατάξεις του Ε.Σ. εισαγωγικό της δίκης
δικόγραφο για την ευθύνη του δημοσίου υποάνλήλου είναι ε\'ώπιον του
αρμοδίου τμήματος του Ε.Σ., αίτηση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας,
ο οποίος ενεργεί είτε από το σπίτι του, εφ’ όσον η ευθύνη αυτή προκύπτει
από τα στοιχεία που κατά τον νόμο υποβά>^θ)νται στο Ε.Σ. και τέθηκαν υπ'
όψη του, είτε με εντολή του αρμοδίου Υπουργού. Με την κατάθεση του
δικογράφου αυτού διακόπτεται και η παραγραφή της αξίωσης.
Η κατ’ εντολή του αρμοδίου Υπουργού όμως, ενέργεια του Γε\ακού
Επιτρόπου θέτει το θέμα της έκτασης της ανεξαρτησίας του. Για το Γενικό
Επίτροπο και κατά τις προϊσχύουσες διατάξεις του οργανισμού του Ε.Σ. δε\’
είχε γεννηθεί καν θέμα διαφοροποίησης του από τους δικαστές του Ε.Σ. όσον
αφορά την θέση του ως αυτοτελούς δικαστικής αρχής, διότι και σε αυτόν
όπως και σε όλο το Δικαστήριο του Ε.Σ. ασκείται από τον Υπουργό
Δικαιοσύνης μόνο απλή εποπτεία κατά το άρθρο 2 του Π.Δ. 774/80 σε
συνδυασμό με το άρθρο 24 παρ. 3 περ. ε' του Ν. 1558/85. Μετά λοιπόν από
τα όσα παρατέθηκαν για την θέση των άλ>..ων αρχών έναντι του Γενικού
Επιτρόπου στο Ε.Σ. η έ\Ύθΐα του όρου «κατ’ ε\·τολή» του άρθρου 46 του
Οργανισμού του Ε.Σ. πρέπει να με/^τηθεί με νέα συνταγματικά δεδομένα
,γιατί είναι φανερό ότι η ενέργεια του Γενικού Επιτρόπου «κατ’ ε\’τολή» των
Βλ Το Ε/.εγκπκό Συνέδριο «Ιστορική εξέ/αςη του θεσμού των ΕΙχγκτικών Συνεδρίω ν ΕΙΣάδος και
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αρμοδίων Υπουργών και μόιλιστα εκείνων που δεν ασκούν ούτε καν εποπτεία
σ’ αυτόν δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα του ως εκπροσώπου δικαστικής
αρχής, όπως επίσης και με το άρθρο 16 παρ. 1 εδ. α' του Συντάγματος το
οποίο καθιερώνει, σε αντίθεση με το αντίστοιχο άρθρο 16 του Συντάγματος
του 1952, την επιστημονική ελευθερία γενικά κάθε με>^τητή άρα και των
δικαστικών λειτουργών, στο χειρισμό και την επϋ^υση των επιστημονικών
νομικών θεμάτων που ανακύπτουν εντός της >-ειτουργικής του αρμοδιότητας.
Ο όρος «κατ’ εντολή» ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει την έννοια, ότι
ότα\' κατά την εκτίμηση του Γενικού Επιτρόπου τα αποστελλόμενα προς
αυτόν στοιχεία δεν είναι από νομική άποψη αστήρικτα και από ουσιαστική
άποψη αβάσιμα υποχρεούται να κινήσει τη σχετική διαδικασία βάσει της
ιδιότητας του ως φρουρού της δημοσιονομικής νομιμότητας. Αντίστροφα α\'

δε\· είναι ικανά για να θεμελιώσουν την άσκηση αίτησης καταλογισμού,
μπορεί να τα επιστρέφει στην Αρχή η οποία του τα έστειλε. Σε όλες τις
ενέργειες του ερμηνεύει τις διατάξεις του νόμου σύμιρωνα με την
επιστημονική του πεποίθηση λαμβάνοντας υπ’ όψη και τη νομολογία του
δικαστηρίου. Αν δεν έχει δημιουργηθεί πάγια νομο>οογία, ο Γενικός
Επίτροπος θα κρίνει βέβαια με τις παραδοσιακές ερμηνευτικές μεθόδους και
θα πράξει ό,τι του υπαγορεύει η επιστημονική του γνώμη. Στην περίπτωση
που ο Γενικός Επίτροπος θεμελιώνει γνώμη τυχόν αΐ'τίθετη προς την
νομολογία με νέα σοβαρά επιχειρήματα που δικαιολογούν, ότι μπορούν να
α>λ-άξουν τη νομο?03γία, πρέπει να δεχθούμε τη δυνατότητα του να άσκηση
ένδικα μέσα.
Προκειμέν'ου να επιτελέσει το κεφαλαιώδους σημασίας έργο του, ο
ΓειΊκός Επίτροπος της Ετηκρατείας στο Ε.Σ. βοηθείται από δικαστικούς

>^ιτουργούς και από υπαλλήλους του Ε.Σ.^'* Σύμφωνα με το άρθρο 9 του
Ν.221/75, προς υποβοήθηση του Γενικού Επιτρόπου στην άσκηση των
αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, βοηθιέται από έναν Αντεπίτροπος, ο οποίος
εξομοιώνεται βαθμολογικά και μισθο)α)γικά προς Σύμβου>>σ του Ε.Σ. τον
αχ'απληρώνει όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει. Σε Αντεπίτροπο
προάγεται Πάρεδρος του Ε.Σ. που έχει τουλάχιστον τρία έτη υπηρεσίας στο
βαθμό αυτό. Απόντων, κωλυομένων ή μη υπαρχόντων του Γενικού
Επιτρόπου της Επικρατείας και Αντεπιτρόπου, αναπληρώνει αυτούς ο
αρχαιότερος Σύμβουλος. Επίσης, κατά το άρθρο 11 του Ν. 1868/89, οι
Δόκιμοι Εισηγητές και Εισηγητές του Ε.Σ. βοηθούν εκτός από τους
Συμβούλους και Πάρεδρος, τους Γενικούς Επίτροπους και Αντεπίτροπους
στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, κατά τα οριζόμενα με απόφαση της
Ολομέλειας του Ελεγκτικού

Συνεδρίου.

Οι θέσεις του υπα>.ληλικού

προσωπικού της Υπηρεσίας Γε\ακού Επιτρόπου που σύμφω\·α με την
προϊσχύουσα διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Π.Δ.774/80 π>>.ηρούνται από
το προσωπικό του Ε.Σ. η τοποθέτηση του γινότα\' κατότην αιτήσεως του
ΓεχΊκού Επιτρόπου με κοινή απόφαση αυτού και του Προέδρου του Ε.Σ.,
πλην του διευθυντή, ο οποίος τοποθετούνταν με απόφαση της 0>οθμε>νείας
του Ε.Σ. Η επιλεκτική αυτή τοποθέτηση υπα>λ.ήλων επέτρεπε τη στελέχωση
της υπηρεσίας με τους αρίστους υπα)λ.ήλους ικσν'ούς να βοηθήσουλ’ στο
δύσκολο έργο του Γεί’ΐκού Επιτρόπου. Ατυχώς στον ισχύοντα νεώτερο
Ν. 1653/1986, προφα\'ώς από παραδρομή, δεν λήφθηκε μέριμνα διατήρησης
αν'άλογης ρύθμισης και σύμφωνά με το άρθρα 7 παρ. 3 του νόμου αυτού, η
τοποθέτηση του προσωπικού γίνεται κατά τη διαδικασία της μετάθεσης με
αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείο
Βλ Το Ελεγκτικό Συνέδριο «Ιστορική εξέ/αςη του θεσμού των Ε/χγκηκώ ν Συνεδρίων ΕλόΛδος κ
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Δικαστικού Συμβουλίου, κατότην ερωτήματος του Υπουργού, χωρίς τη
συμμετοχή του Γενικού Επιτρόπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

3.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Π.\ΑΙΣΙΟ

ΠΕΡΙ

ΤΗΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
Στο Σύνταγμα του 1975 ρυθμίζονται βασικά θέματα της Δικαστικής
Εξουσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στο τμήμα Ε' με τίτ>ο) «Δικαστική
Εξουσία» περιέχονται δύο κεφά>ναια. Το ένα αναφέρεται στους δικαστικούς
?^ιτουργούς και υπού^^ήλους, στα άρθρα 87 - 92 και το cOJjo αναφέρεται
στηλ' οργάνωση και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων, στα άρθρα 93 - 100^'^.
Στα άρθρα 87, 88, και 90 του Συντάγματος κατοχυρώνονται η
}^ιτουργική

και

προσωπική

ανεξαρτησία

των δικαστών,

την

οποία

περιβάλλουν και με τις εξής εγγυήσεις:
α) της υποταγής τους στο Σύνταγμα και τους Νόμους,
β) της ισοβιότητας τους,
γ) της συνδέσεως του μισθού με το δικαστικό ^χιτούργημα τους και
δ) της αυτοδιοίκησης του δικαστικού σώματος.
Το

άρθρο

91

του

Συντάγματος

συνιστά

αΐ'ώτατο

συμβούλιο, κοινό για τα
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πειθαρχικό

μέλη των τριών τακτικών ανωτάτων δικαστηρίων, του Συμβουλίου της
Επικράτειας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Το άρθρο 93 διακρίνει τα δικαστήρια σε διοικητικά, πολιτικά και
ποινικά και επιβά>^^ι:

1. Τη δημοσιότητα των συνεδριάσεων των δικαστηρίων.

2. Την

ειδική

και

εμπεριστατωμένη

αιτιολογία

των

δικαστικών

αποφάσεων.

3. Την υποχρεωτική καταχώριση της γνώμης της μειοψηφίας στις
δικαστικές αποφάσεις.

4. το\’ υποχρεωτικό έ/^γχο της συνταγματικότητας τω\' νόμων για τη μη
εφαρμογή νόμου, το περιεχόμενο του οποίου αντίκειται προς το
Σύνταγμα.

Το άρθρο 94 θεσπίζει την εκδίκαση των διοικητικών διαφορών της
ουσίας από τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και των ιδιωτικών διαφορών
από τα πολιτικά δικαστήρια.
Το άρθρο 95 καθορίζει ενδεικτικά τηλ’ αρμοδιότητα του Συμβουλίου
της Επικράτειας, στο οποίο κυρίως α\τίκου\’ η εκδίκαση τω\· αιτήσεων
ακυρώσεως κατά των εκτελεστώΐ' πράξεων των διοικητικών αρχών και των
αιτήσεωλ’ αΐ'αιρέσεως κατά των τε>>εσίδικων αποφάσεων των διοικητικών
δικαστηρίιον, για υπέρβαση εξουσίας ή παράβαση νόμου, καθώς και
επεξεργασία όλων των κανονιστικών προεδρικών διαταγμάτων.

To άρθρο 98 καθορίζει ενδεικτικά την αρμοδιότητα του Ε>>£γκτικού
Συνεδρίου.
Το άρθρο 99 καθορίζει την σύνθεση του ειδικού δικαστηρίου αγωγών
κακοδικίας, το οποίο αποτε>χίται από μέλη του Συμβουλίου της Επικράτειας,
του Αρείου Πάγου, του Ε>ν£γκτικού Συμβουλίου, καθώς και από καθηγητές
των νομικών σχολών και δικηγόρους.
Το άρθρο 100 συνιστά το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, συγκροτούμενο
από τους Προέδρους του Συμβουλίου της Επικράτειας, του Αρείου Πάγου,
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συμβούλους του Συμβουλίου της Επικράτειας,
Αρεοπαγίτες και καθηγητές των νομικών σχολών.
Σύμφωνα λοιπόν με το Ελί^ηνικό Σύνταγμα του 1975 αυτή είναι η θέση
του Ε>^κτικού Συνεδρίου στην Δικαστική εξουσία.

3.2

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΕΓΚΤΙΚΟ

ΣΥΝΈΔΡΙΟ
Ο συνταγματικός νομοθέτης του 1975 περιέλαβε τις διατάξεις για το
Ελεγκτικό Συνέδριο στο κεφοιλαιο του Συντάγματος για την οργάνωση και τη
δικαιοδοσία των δικαστηρίων, προσδιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη φύση
του θεσμού ως δικαστηρίου, ενώ συγχρόνως, αΐ'αγόρευσε το Ε>χγκτικό
Συλ'έδριο σ' έ\'α από τα τρία αΐ'ώτατα δικαιοδοτικά όργανα της Πολιτείας’®.
Η φύση του θεσμού ως δικαστηρίου και δη ανώτατου είναι αυτό που
προσδίδει στη νομολογία του ένα ιδιαίτερο εΐ'διαφέρον. Με την \'ομο>.ογία
του το Ελεγκτικό Συνέδριο αποδίδει το νόημα των συνταγματικών διατάξεωΐ’,

Βλ. «Οι Δικαιο6οσίες του Ε/χτγκτικού Συνεόρίον και η σνμβο/jj του στους θεσμούς». Πρακτικά
επιστημονικής ημερίδας. Επιμέλεια έκδοσης, Νικό/Μ ίς Μ ψ ιώ ΐ’ης. Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΕθίΊκό Τυπογραφείο. Αθήνα 1998. σελ. 43-53

αποκα>.ύπτει τις γενικές αρχές που διέπουν τη

συνταγματική τοιξη,

διαμορφώνει τις θεμελιώδεις έννοιες του συνταγματικού δικαίου. Το
χαρακτηριστικό της νομολογίας αυτής είναι ότι είναι αυτοτελής έναντι
εκείνης των ct>Jxov ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας και πρωτότυπη, έναντι
της αν'τίστοιχης των ομοειδών αί^νοδαπών δικαστηρίων, ίδια όμως με την
νομο>οογία της Cour des comptes, κατά το πρότυπο της οποίας οργανώθηκε το
Ε>,εγκτικό Συνέδριο.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί ελεγκτικές,
γι'ωμοδοτικές και δικαιοδοτικές αρμοδιότητες.
Κατά την άσκηση των ε/χγκτικών του αρμοδιοτήτων, τόσο στον
προληπτικό, όσο και στον κατασταλτικό έλεγχο, το Δικαστήριο ερευνά
κυρίως τη νομιμότητα της εκτελεστής διοικητικής πράξης. Τέτοιες πράξεις
είναι οι διορισμοί και οι προσλήψεις προσωπικού, οι στάξεις, μετατάξεις,
προαγωγές, οι συμβάσεις δημοσίων έργων, προμηθειών, εργασιών, μελετών,
οι επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις κ.τ.λ. Ε )^χο ντα ς την ορθή εφαρμογή της
νομοθεσίας που διέπει τις ανωτέρω διοικητικές πράξεις, το Ελεγκτικό
Συνέδριο

οδηγείται

συχ\'ά στον έλεγχο της

συνταγματικότητας

της

νομοθεσίας και βρίσκεται έτσι μπροστά σε ένα εκτεταμένο πεδίο έρευνας,
ανάλογο με αυτό του Συμβουλίου της Επικράτειας.
Κατά της άσκηση των γΐ'ωμοδοτικών του αρμοδιοτήτων, κυρίως αυτών
που αναγι'ωρίζονται από το δικαστήριο, οδηγούνται μπροστά του τα
ζητήματα περί συνταγματικότητας σε σχέση με αυτά που προκύπτουν κατά
την άσκηση των ε^^εγκτικών του καθηκόντων. Παρά τον συμβου>ευτικό της
χαρακτήρα, η επιρροή της γι’ωμοδοτήσεως είναι πολλές φορές εξαιρετικά
σημολ'τική και αυτό διότι οι γνωμοδοτήσεις αυτές ότα\' προκαλούνται από
τον

υπουργό

για

την

επίλυση

μείζονος

ερμηνευτικού

ζητήματος

χρησιμοποιούνται στη συνέχεια ως καθοδηγητικό κείμενο για τη Διοίκηση με
δεσμευτικό χαρακτήρα, όταν όμως προκαλούνται από τον Πρόεδρο του
Σώματος ή τον Γενικό Επίτροπο Επικράτειας περιβόά^οίνται με τέτοιο κύρος
ώστε ο μη σεβασμός τους από τη Διοίκηση να προκαλεί σοβαρή θεσμική
κρίση.
Κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών του αρμοδιοτήτων, στις διαφορές
από τον έλεγχο των λογαριασμών, από την απονομή συντάξεως και από την
αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων, το δικαστήριο οδηγείται ναι μεν
στην αντιμετώπιση ζητημάτων οριοθέτησης της δικαιοδοσίας του και
καθορισμού του περιεχομένου του δικαιώματος δικαστικής προστασίας,
κατόπι δε, στη λύση συΐ'ταγματικώΐ' ζητημάτωλ' που ανακύπτουλ' από τη
διάθεση δημόσιου χρήματος.
Η νομο>οογία του δικαστηρίου εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν το
ερμηλ’ευτικό της αντικείμενο είναι οι συνταγματικές ρυθμίσεις γτ αυτήν την
ίδια την ελεγκτική εξουσία του θεσμού.
Είναι ευρύτερα γνωστή στον νομικό κόσμο της χώρας η προσπάθεια
που κατέβαλα το Συνέδριο να καθιερώσει στην έχ-νομη τάξη την κρίση του
ότι ο ασκούμενος από αυτό προληπτικός έλεγχος επί των δαπαχ'ών του
κράτους έχει συχταγματική κατοχύρωση, γεγονός που καθιστά μη επιτρεπτή
τηχ' κατάργηση του με κοινό νόμο. Όμως η απειλή που υφίσταται ο
προληπτικός έλεγχος στις μέρες μας δεν προέρχεται από νομοθετικά μέτρα
που τείνουν στην κατάργηση του, α}1ή από μια σειρά νομοθετικώλ’
πρωτοβουλιών, οι οποίες, έχοντας ως α\τικείμε\Ό τη μεταρρύθμιση της
κρατικής μηχανής για την απoτε>^εσματική της λειτουργία, μεταθέτουν τηχ’
ευθύνη διάθεσης του κρατικού χρήματος σε όργανα εκτός του Κράτους.
” Βλ. .Λ.Ι.Ταχος «E /J ^ viko Διοικητικό Δίκαιο», Τρίτη έκδοση 1991. Εκδόσεις Σακκοολα-θες νίκη, σελ 300-

Χαρακτηριστική περίπτωση ο θεσμός της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.
Ο κοινός νομοθέτης συνέστησε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου ως ιρορείς
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθμού που με κρατική
επιχορήγηση καλούνται να ασκήσουν πρώην κρατικές αρμοδιότητες. Ο
νομοθέτης θεώρησε δε ότι επειδή οι δαπάνες των οργανισμών αυτών είναι
πλέον δαπάνες νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, ο προληπτικός έλεγχος
δεν ήταν υποχρεωτικός και τον κατήργησε.
Στην περίοδο που διανύουμε δεν είναι μόνο ο προληπτικός έ>>£γχος του
Δικαστηρίου που απειλείται a}Jka και ο ίδιος ο έλεγχος, ακόμη και ο
κατασταλτικός. Συνεχώς συνιστώνται με νομοθετική πρωτοβουλία νομικά
πρόσωπα με την μορφή α\'ώνυμων εταιρειών τα οποία ενώ διοικούνται από
πρόσωπα ορισμένα από το κράτος, επτχορηγούνται για τις δαπάνες τους από
το κράτος, δεν έχουν συναλλακτικό ή εμπορικό αντικείμεΐΌ, a)Jja ασκούν
κρατικές αρμοδιότητες,

λογοδοτούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Το μείζολ’

ζήτημα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το Ε>.εγκτικό Συνέδριο ήταν' εάν το
δημόσιο χρήμα εξερχόμενο από το δημόσιο ταμείο και εισερχόμενο στο
ταμείο των εν λόγω νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου χοινει τον
χαρακτήρα του ως δημόσιο και καθίσταται πλέον ιδιωτικό, οπότε και οι
σχετικές δαπάνες δεν είναι κρατικές α>νλά ιδιωτικές και δεν υπόκεηται στον
έλεγχο του Δικαστηρίου. Με μια ιστορική απόφαση της Ολομέλειας του
δικαστηρίου

αποκρούσθηκε κατηγορηματικά η

έννοια του

δημόσιου

χρήματος ως του χρήματος που ανήκει στο Δημόσιο και υιοθετήθηκε η
έν'ΐΌΐα αυτού,

ως του χρήματος που

προέρχεται από τον κρατικό

προϋπολογισμό και διατίθεται για την εξυττηρέτηση κρατικού σκοπού. Με
την εφαρμογή της αρχής αυτής οι επιχορηγήσεις του κράτους προς τα νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου επιβάλ^^εται να συνοδεύονται από τον ορισμό

υπο>>Όγου, για χάρη της προστασίας του δημόσιου χρήματος, ο οποίος θα
γνωρίζει ρητά, σαφώς και εκ των προτέρων o)ja τα καθήκοντα του σχετικά με
τη >ο)γοδοσία του ενώπιον του ε^^κτικού δικαστηρίου. Αυτή η απόφαση
σημαίνει ότι τα ιδιωτικά πρόσωπα που επιδοτούνται θα διαχειρίζονται το
δημόσιο χρήμα που λαμβόινουν μέσω ενός δημόσιου υπο>Αγου που ε\'τός
τακτικής προθεσμίας θα αποδίδει λογαριασμό στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Σχετικά με τις δικαιοδοτικές αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
έντονο ενδιαφέρολ' παρουσιάζει η προσπάθεια αναζητήσεως κριτηρίων και
εννοιών για την συνταγματική βάση οριοθέτησης της δικαιοδοσίας του. Με
την νέα έννοια του δημόσιου χρήματος αναγνωρίζεται στο Ε>εγκτικό
Συλ'έδριο η δικαιοδοσία να κρίνει τη διαφορά από τοΛ' κατα/Λγισμό που
επεβλήθη π.χ από οικονομικό επιθεωρητή σε βάρος του διοικητικού
συμβουλίου αθλητικού σωματείου με την αιτιολογία ότι διέθεσε την κρατική
επιχορήγηση που έλαβε προς βελτίωση των αθλητικών του εγκαταστάσεων
για την πληρωμή των εξόδων μεταγραφής παίκτη.
Στον τομέα των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων παρατηρήθηκε
μεγά>^η πρόοδος σύμφωνα με την τελευταία νομο>^ιγία του Δικαστηρίου.
Επίσης πλείστες είναι οι αποφάσεις του Ε>.εγκτικού Συνεδρίου που
εκδίδονται κάθε χρόνο σχετικά με ζητήματα περί σεβασμού της αρχής της
ισότητας και άφθονη είναι η νομολογία από περιτιτώσεις όπου το Δικαστήριο
τις θεωρεί σναισυνταγματικές γιατί παραβιάζουί’ την αρχή της ισότητας. Η
ισότητα αιτιμετωπίζεται στην νομολογία σα\' αντικειμενική αρχή οργάνωσης
της έινομης τάξης και το Δικαστήριο προχώρησε στην επεκτατική >^ιτουργία
της.
Σημαντική εξέλιξη εμφανίζει η νομολογία του δικαστηρίου και στο
χώρο εφαρμογής του δικαιώματος δικαστικής προστασίας.

3.3

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ TOY ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΈΑΡΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ

ΑΡΘΡΟΥ 98 ΤΟΥ ΣΥ ΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Στο άρθρο 98 του Συντάγματος όπως προαναφέραμε καθορίζονται οι
αρμοδιότητες του Ε.Σ. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 98 ορίζονται τα εξής;

1.

Στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν κυρίως;
α) Ο έλεγχος των δαπανών του κράτους, καθώς και των οργανισμών

τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
που υπάγονται κάθε φορά στον έλεγχο του με ειδικούς νόμους για κάθε
περίπτωση.

β) Η έκθεση προς τη Βουλή για τον απολογισμό και ισολογισμό του
κράτους.

γ) Η γ\’ωμοδότηση για τους νόμους που αφορούν συντάξεις ή
ολ’αγχ’ώριση υπηρεσίας για την παροχή δικαιώματος συλτάξεως καθώς και
κάθε άλλο θέμα που ορίζει ο νόμος.

δ) Ο έλεγχος των λογαριασμών των δημοσίων υποάλ^ήλωτ’ και των
οργαΐ’ΐσμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημόσιου
δικαίου.

ε) Η εκδίκαση ενδίκων μέσων για διαφορές σχετικές με απονομή
συντάξεων, καθώς και με τον έ>.εγχο των λογαριασμών γενικά.

στ) Η εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη το^ν
πολιτικών ή στρατιωτικών δημοσίων υπα)^^ή?αον, καθώς και των
υπα>^.ήλων των οργαν'ΐσμών τοπικής αυτοδιοίκησης, για κάθε ζημία, που
από δόλο ή αμέλεια προξενήθηκε στο κράτος ή στους οργανισμούς αυτούς
ή σε νομικά πρόσωπα.
Οι πρώτες τέσσερις αρμοδιότητες του Ε.Σ χαρακτηρίζονται ως
Διοικητικές και οι δυο τελευταίες χαρακτηρίζονται ως Δικαστικές σύμφωνα
με την άποψη του >χιτουργικού κριτηρίου, ότι το Ε.Σ έχει μικτή φύση,
διοικητική και δικαστική.

2.

Οι αρμοδιότητες του Ε^^εγκτικού Συνεδρίου ρυθμίζονται και

ασκούλ'ται όπως ορίζει ο νόμος. Στις περιπτώσεις των στοιχείων α' έως δ' της
προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 93
παράγραφοι 2 και 3.

3.

Οι αποφάσεις

παραγράφου

1

δεν

του

Ε/χγκτικού

υπόκεινται

στον

Συνεδρίου

έλεγχο

του

για

υποθέσεις

Συμβουλίου

της

Επικράτειας'*.

3.4

ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ

ΕΠΙ

ΤΟΥ

ΑΠΟΑΟΓΙΣΜΟΔ

ΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΔΤ Κ \Ι ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ
Το Ελεγκτικό Συνέδριο, εξετάζει τον Απολογισμό και τον Γενικό
Ισολογισμό του Κράτους, τους οποίους παραβάλλει προς τα εξε>.εγχθέ\αα
από αυτό στοιχεία και επιστρέφει, προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
'*'Βλ. «Εφημερίς Της Κυβερνήσεχος», Τεύχος Πρώτο. Αρ. ΦύΠ.ου 85. 18 Α πρΰίον 2001 «Το Σύνταγμα της
Ε/χΜδος», έκδοση ΕλευθερστΌπίας, άρθρο 98. σε}. 62-63.

της

με τις σχετικές διαδηλώσεις της 0>Λμέλειας. Επιπ>ν£θ\ς το Ε>χγκτικό
Συνέδριο, συντάσσει κάθε χρόνο μια γενική έκθεση, η οποία 7ΐερι}>χιμβάνει
στοιχεία για τις εργασίες του, καθώς και τις διαπιστώσεις του από
παραβάσεις του νόμου κατά την πραγματοποίηση του, κυρίως των δημοσίων
δαπαν'ών. Στην συνεχεία, η έκθεση,

μετά από τον σχετικό έ>^χο,

υποβόάΛεται από τον πρόεδρο του Συνεδρίου, στον πρόεδρο της Βουλής και
δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως’^.
Οι αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου να υποβά>Λει έκθεση προς
την Βουλή επί του απολογισμού και ισολογισμού του Κράτους, η οποία
κα>.είται «Διαδή>νωση». καθώς και τη γνώμη του για κάθε συνταξιοδοτικό
νομοσχέδιο, οπωσδήποτε από την άποψη του >.ειτουργικού κριτηρίου δε\'
είναι δικαστική, είναι όμως παρακολουθηματική των παραπάνω δικαστικών
αρμοδιοτήτων του. Η ετήσια έκθεση του ΕΣ, έχει σκοπό να ειτιμερώσει την
Βουλή και μέσω αυτής τον Ε>^^ηνικό Λαό για την ορθή και χρηστή
διαχείριση του Δημόσιου χρήματος, για τις υπερβάσεις και παραβάσεις των
αρμοδίων διοικητικών οργάνων κατά την εκτέ>χση του Προϋπο>νθγισμού,
καθώς

και για τις συγκεκριμένες παραβιάσεις των δημοσιολογιστικώ\’

λ'ομών. Τα κείμενα όμως αυτά έχουν και ένα άλλο πολύ σπουδαίο σκοπό, να
καθοδηγήσουν

τα

αρμοδία

όργολ'α της

διοίκτ)σης για

τηλ'

σωστή

αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον·”.

Βλ Το Ε/.εγκτικό Συνέδριο «Ιστορική εςΰαξη του θεσμού των Ε^χγκηκών Συνεδρίω ν Ε^^Λόος και
ra/jSaq». Πρακτικά Εισηγήσεις. Εθνικό Τυπογραφείο. Αθήνα 1993. σελ. 114
“ Βλ «Οι Δικαιοδοσίες του E/xyh-πκού Συνεδρίου και η συμβοίτί του στους θεσμούς». Πρακτικά
επιστημονικής ημερίδας, Επιμέλεια έκδοσης, Νικό/Λ ος ΜψΜ0\·ης, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Εθί’ΐκό Τυπογραφείο. Αθήνα 1998. σελ. 27-28

3.5

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΉ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1 του Συντάγματος το Ελεγκτικό

Συνέδριο γνωμοδοτεί με νομοσχέδια για την απονομή συντάξεων, που
βαρύνουν τον προϋπολογισμό του κράτους ή ασφαλιστικούς οργανισμούς. Τα
συνταςιοδοτικά

αυτά

νομοσχέδια

είναι

ειδικά

και

δεν

επιτρέπεται

συνταξιοδοτική διάταξη να περιληφθεί σε άλλο νόμο, μη συνταξιοδοτικό. Το
Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο είναι το αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση
διαφορών συντάξεων, θεωρεί μια συνταξιοδοτική διάταξη την οποία δεν
γνωμοδότησε, αντισυνταγματική.
Επίσης γνωμοδοτεί ετιί των θεμάτων που σχετίζονται με την εκτέλεση επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, που θέτουν οι Υπουργοί, αλλά
και οι υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όλες οι προαναφερθείσες
ελεγκτικές

και γνωμοδοτικές

δικαστικού

οργάνου

δραστηριότητες

με διοικητικό

και

του

ειδικότερα

ΕΣ

είναι πράξεις

δημοσιολογιστικό

περιεχόμε\Ό.
Όπως προελέχθη, το ΕΣ κα>χίται με τους διάφορους δικαστικούς
σχηματισμούς του να δώσει τη γνώμη του σε διάιρορα δημοσιολογιστικά
ζητήματα που τίθεται από τους Υπουργούς, ή που θέτει ο Πρόεδρος του ΕΣ
και να επεξεργαστεί τα σχέδια νόμων που αφορούν συντάξεις ή αΐ'αγνώριση
υπηρεσίας για την παροχή δικαιώματος συντάξεως. Στις περιπτώσεις αυτές
πρόκειται για γνωμοδοτική λειτουργία του ΕΣ η οποία ά>Λοτε είναι δυνητική
και άλλοτε υποχρεωτική με την έχΛ'οια ότι πρέπει να ακολουθηθεί
δεσμευτικώς. Αλλοτε πάλι το Σύνταγμα το ίδιο απαιτεί να δοθεί η γ\’ώμη του
ΕΣ, όπως λ.χ στις περιπτώσεις συνταξιοδοτικών νόμων, οπότε η παράλειψη
της προϋποθέσεως αυτής καθιστά το νόμο αντισυνταγματικό.

3.6

3.6.1

ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΞ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥ ΝΤΑΞΕΩΣ
Σύμφωνα μ£ άρθρο

του

κώδικα

πολιτικών και στρατιωτικών

συντάξεων, ο κανονισμός της πληρωμής των συντάξεων, βοηθημάτων και
επιδομάτων, ενεργείται με πράξη του διευθυντή της αρμόδιας Διευθύνσεως
κανονισμού

συντάξεως

της

Υττηρεσίας

Συντόιξεως

του

Υπουργείου

Οικονομικών. Η πράξη αυτή υπόκειται σε ένσταση, ασκούμενη για κάθε λόγο
ενώπιον Επιτροπής Ελέγχου πράξεων κα\'ονισμού συντάξεων, της Υπηρεσίας
Συντάξεων^'.
Η παραπάνω πράξη υπόκειται σε έφεση, ενώπιον του οικείου
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από τον Υπουργό των Οικονομικών ή
από τον πολίτη, εντός έτους, από την έκδοση της πράξης ως προς τον
Υπουργό και από τη\' κοινοποίηση της στο\' έτερο διάδικο. Κατά τηΐ’
εκδιδόμενη απόφαση, ασκούνται τα προβλεπόμεΐ’α έχ'δικα μέσα από τον
Οργανισμό και τη Δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Δεδομένου ότι η σύνταξη αποτε^^ί ουσιαστική παροχή, από το
ταμίευμα της μακροχρόνιας εργασίας, μέχρι τη σύνταξη γήρατος, καθώς και
της κρατικής μέριμνας, τις πολεμικές και τις ά)Μς αν'αττηρικές συντάξεις, το
άρθρο 66 του Κώδικα Συντάξεων επιτρέπει την επανεξέταση μιας υποθέσεως
συλταξιοδότησης. σε περίπτωση που η απόφαση του Τμήματος του
Ε>χγκτικού Συνεδρίου είναι εις βάρος του αιτήσαντος σύνταξη από το
δημόσιο, εάν επακολούθησε αιτίθετη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε
παρόμοια υπόθεση.

Βλ. Το E/.eyicTiKO Συνέδριο «Ιστορική εξέλιξη τον θεσμού των Ε /χγκπκώ ν Συνεδρίω ν Ε/ΤΛδος κ
Ta/jJaq». Πρακπκά Εισηγήσεις. Εθί’ΐκό Τυπογραφείο, Αθή\·α 1993. σελ 115-116

Η θέση του συνταςιοδοτικού νομοθέτη και ο π)Μΰτος του Συντάγματος
σε κοινωνικά δικαιώματα, ενισχύουν την ορθή νομική άποψη, ότι το
δικαίωμα της συντάξεως είναι κοινωνικό δικαίωμα και όχι ενοχικό όπως
υποστηρίζει με την εμμέ\Όυσα νομολογία του το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Πέραν από τη θέσπιση της ανωτέρω δικαστικής προστασίας του
δικαιώματος της συντάξεως το άρθρο 67 του κώδικα Συντάξεων μεριμνά για
την πλήρη εκτέ>χση της διοικητικής πράξεως ή της δικαστικής απόφασης
κανονισμού ή απονομής συντάξεως, με της θέσπιση του ενδίκου βοηθήματος
της ένστασης του συνταξιούχου. Η ένσταση ασκείται εντός προθεσμίας ενός
έτους, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με πράξη του Υπουργού, κατά της
παροά,είψεως της εκτελέσεως, από την παρέ>>ευση διμήνου από την
υποχρέωση προς έκδοση της πράξεως.

3.6.2

ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΩΣ
Οι υπόλογοι του Δημόσιου και οι υπό>οογοι των νομικώλ' προσώπωλ·

δημόσιου δικαίου, ευθύνονται για κάθε έλί,ειμμα της διαχειρίσεως των
χρημάτων, υλικού, εφοδίων, κ.τ.λ., το οποίο προκαλείται από παροινομη
πράξη ή παρά?χιψη. Σα\' έ^ χ ιμ μ α θεωρείται και κάθε παράλ'ομη πληρωμή
Με τον υπόλογο ευθύνεται και όποιος πολιτικός ή στρατιωτικός
υπά>ν7..ηλος ή υπάλληλος νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου συλήργησε, με
παράλ'ομη πράξη ή παράλειψη, στην πρόκ>^ηση του ελ/νείμματος. Για την
ταυτότητα του νομικού και πραγματικού λόγου, ευθύνεται ως ε>λειματίας
υπόλογος και όποιος υπάλλη^ως ή στρατιωτικός προκα>χί μόνος, με
παράνομη πράξη ή παράλειψη, έλλειμμα σε δημόσια διαχείριση.
Βλ Το Ε/.εγκτικό Συνέδριο «Ιστορική εξΰαςη του θεσμού των Ε /χγκτικώ ν Συνεδρίω ν Ε/Σάδος κ
ΓούΜας». Πρακτικά Εισηγήσεις. Ε θί’ΐκό Τυπογραφείο, Αθήνα 1993. σελ, 116-117

Επίσης για παράνομη πληρωμή δαπάνης ευθύνονται ο εκκαθαριστής
της δαπάνης και ο δημόσιος υπάλλη>υθς ή ιδιώτης που έλαβε τα χρήματα. Ο
πληρωτής της δαπάνης αυτής ευθύνεται μόνο;

1. Εάλ' δεν υπήρχαν τα νόμιμα δικαιο>νθγητικά της δαπάνης.

2. Εάν πλήρωσε ποσό μεγαλύτερο της εκκαθαρισθείσης δαποατις.

Οι >ο)γαριασμοί όλων των δημοσίων υπολόγων και οι απο/^γισμοί
όλων

των νομικών προσώπων

δημόσιου δικαίου υποβάλλονται στο

Ε>.εγχτικό Συνέδριο και ε>^έγχονται απ’ αυτό. Εάν τα όργανα του Ε>^κτικού
ΣυΛ’εδρίου ή της Διοικήσεως.

εξακριβώσουν έλ>>£ΐμμα διαχειρίσεως,

χρημάτων, υλικών, εφοδίων, κ.τ.λ. ή παράνομη πληρωμή χρημάτων,
προβαίνουν

στην

έκδοση

προσκ/^ήσεως,

προς

τους

αναφερθέχ'τες

υπευθύνους, για τη\’ αναπλήρωση του ελλείμματος, με τις ανοά^γες
προσαυξήσεις εκπρόθεσμου καταβολής χρεών προς το δημόσιο.
Επί παρανόμου πληρωμής δαπά\τ)ς. η οποία δεν υπόκεινται στον
προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αρμόδιος για τον καταλογισμό
των παρανόμως καταβληθέιτωλ’ χρημάτων, εκτός από τον εκκαθαριστή της
δαπάνης, το άτομο που δέχεται τα χρήματα, καθώς και τον υπόλογο πληρωτή,
είναι και ο διατάκτης της δαπάνης.
Κατά των παραπάλ'ω κατοάνΌγιστικών πράξεων μπορεί να ασκηθεί
έφεση εναός έξι μηνών από την κοινοποίηση της κατοάαιγιστικής πράξης. Η
έφεση ασκείται και εκδικάζεται κατά τον Οργανισμό και την Δικονομία του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3.6.3

ΕΚ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ Ε \ ΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚίϊΝ, ΩΣ Κ.ΛΙ ΤΩΝ ΥΠΑ.ΥλΗΛΩΝ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Οι δημόσιοι πολιτικοί υπάλλη>03ΐ και οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί
και οι ανήκοντες στο Λιμενικό Σώμα, ευθύνονται έναντι του Δημόσιου, για
κάθε θετική ζημία, την οποία προξένησαν, κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, από δό)^ο ή

βαρεία αμέλεια, καθώς και για τις

αποζημιώσεις, τις οποίες το Δημόσιο κατέβαλε σε τρίτους, χωρίς να
ευθύνολται, ευθέως, ως προς αυτούς για τις παράνομες και ζημιογόνες
πράξεις ή παρα>.είψεις τους^λ Την ίδια ακριβώς ευθύνη έχουν και οι
υπά>^η>θ)ΐ των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου.
Θετική ζημία στην περιούσια του Δημόσιου ή του οικείου νομικού
προσώπου δημόσιου δικαίου, συνιστά ο,τι δεν αποτε>^ί έ>Λειμμα χρημάτων,
υλικών ή όά^αυν ειδών ή παράνομη πληρωμή δαπάνης.
Η εκδίκαση των υποθέσεων της αστικής ευθύνης των αν'ωτέρω
υποάνλήλων και στρατιωτικών, άγεται ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
σαν' αρμόδιο δικαστήριο, με αίτηση σε αυτό του Γεν-ικού Επιτρόπου, για τον
κατεάυογισμό των υπευθύνων με το ποσό της θετικής ζημίας που υπέστη ή της
αποζημιώσεως που κατέβα>^ το Δημόσιο ή το οικείο νομικό πρόσωπο
δημόσιου δικαίου. Η άσκηση και η εκδίκαση της αιτήσεως του Γενικού
Επιτρόπου περί του καταλογισμού διέπεται και από τον Οργανισμό και την
Δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και των εν'δίκων μέσων,
συνήθως, της αιτήσεως αναιρέσεως, κατά της εκδιδομένης οριστικής και
αμέσως τελεσίδικης αποφάσεως του Τμήματος. Η αίτηση αν'αίρεσης ασκείται
ενώπιον της Ο^νομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Βλ Το Ε/.εγκΓικό Συνέδριο «Ιστορική εξέλιξη τον θεσμού ττον Ελχγκπκών Συνεδρίω ν ΕλλΛδος κ
Γαλλίας». Πρακτικά Εισηγήσεις. Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1993. σεΧ. 118

3.7

Η

ΕΥΘΥΝΗ

ΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΚΑΙ

ΤΟ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ
Τα τελευταία χρόνια ζούμε σε μια εποχή αντιφάσεων και έντονων
>χιτουργικών χα>ν.αρώσεων των μηχα\'ΐσμών της δημόσιας διοίκησης με
αποτέ>χσμα η λειτουργία της δημόσιας υττηρεσίας να δέχεται τις επιδράσεις
της κρίσης αυτής. Η οικονομική εγκληματικότητα, οι καταχρήσεις του
δημόσιου χρήματος και τα διάφορα οικονομικά σκάνδα>.α, οδηγούν σε
χοά^άρωση τη διοίκηση του δημόσιου π>Χ)ύτου σε ολόκ/.ηρο τον κόσμο.
Βέβαια κάθε κράτος ελέγχει με τους δικούς του τρόπους τη δημόσια
διαχείριση του και καταλογίζει.
Για την εξασφά?αση των οικοΛ'ομικών θεμάτων, όσο και για την
προστασία των πολιτών από παρόινομες πράξεις το κράτος θέσπισε ειδικούς
κολ'όνες οι οποίοι κατανέμονται:

1. Στα άρθρα όπου θεμελιώνονται οι αστικές ευθύνες του κράτους.

2. Στο χώρο του Ποινικού Δικαίου, όπου αποτελούν και συΐ’θέτουν την
κατηγορία των υπηρεσιακών εγκλημάτων.

3. Στο χώρο του Υπαλ>^ηλικού κώδικα και στηΐ’ κατηγόρια των
πειθαρχικών αδικημάτων και ποινών.

4.

Στο χώρο της ευθύνης και του οικονομικού κατα>νθγισμού κατά των
οργάνων του κράτους.

To Ελεγκτικό Συνέδριο όπως είναι γνωστό, έχει αναχθεί σε ανώτατο
Δημοσιονομικό Δικαστήριο της χώρας και στη δικαιοδοσία του ανήκει
μεταξύ των

όιλλων αρμοδιοτήτων του

και η

εκδίκαση

υποθέσεων

αναφερόμενων στην ευθύνη των δημοσίων, πολιτικών ή στρατιωτικών
υπα>^.ή5.ω\' και των υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, για
οποιαδήποτε πράξη δόλου ή εξ αμελείας που εππ,φέρει ζημία στο κράτος ή
στους ίδιους τους οργανισμούς και στα νομικά πρόσωπα. Στην ίδια
συνταγματική διάταξη ορίζεται ότι στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού
Συνεδρίου ανήκει ο έλεγχος των δαπανών του κράτους, ο έλεγχος των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και ο έλεγχος των >^ογαριασμών των
δημοσίων υπο?Λγων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ειδικότερα, για την θεμελίωση της ευθύνης του δημόσιου απαιτείται:

1. Πράξη ή παρά/χιψη του οργάχ'ου, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις του
νόμου και των' άλλων ειδικών ρυθμίσεων.

2. Η πράξη ή η παροάχιψη να είναι παράνομη.

3. Η πράξη ή η παροάχιψη να έ>θϊβε χώρα κατά την άσκηση της δημόσιας
λειτουργίας του υπα/^ή>Λυ.

Αυτή είναι μια αποτύπωση του περιεχομέΐ'ου της διάταξης περί
ολ’τικειμελΊκής ευθύνης και με βάση το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζεται:

1. Η ευθύνη των δημοσίων υπα>^ήλων γενικά προς αποζημίωση, και η
αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται στο κράτος από την

ενάσκηση των καθηκόντων τους, μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητος
που παρέχει και αναγνωρίζει ο νόμος.

2. Εξετάζεται η ευθύνη από τις αδικοπρακτικές ενέργειες οι οποίες
προκαλούλ' ζημίες σε τρίτους, όταν το δημόσιο κατέβοά^ αποζημίωση
σ’ αυτούς και στρέφεται αναγωγικά κατά του υπαλ}^ήλου.

3. Η ευθύνη εξετάζεται επίσης από τις αδικοπρακτικές ενέργειες, οι
οποίες προκαλούν ζημία ευθέως στο δημόσιο.

4. Εξετάζεται από π ?^ ρ ά ς σκοπού της προστασίας της δημόσιας
>^ιτουργίας, υπό την έννοια του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος
που προβά/^^εται.

Στον Οργανισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθιερώνονται διαδικασίες
δυο μορφώλ’ ευθύνης και αντίστοιχης δικαιοδοσίας. Πρώτον η αναζήτηση
και αποκατάσταση της ζημίας που υφίσταται το Ελληνικό Δημόσιο
ευθέως από την ενέργεια των Δημοσίων Υπαλλήλων κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους. Δεύτερον η άλλη μορφή δικαιοδοσίας συνίσταται
στην αποκατάσταση των ζημιών που υφίσταται το Ελληνικό Δημόσιο
στην καταβολή αποζημιώσεων σε τρίτους.
Ας αν'ολύσουμε όμως πρώτα τον χαρακτηρισμό Δημόσιος Υπό>θ)γος.
Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 54 του Νόμου περί Δημόσιου Λογιστικού,
Δημόσιος Υπόλογος είναι ο καθέν'ας που διαχειρίζεται χρήματα, αξίες ή
υλικό του κράτους, έστω και χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση. Επίσης υπόλογος
είναι και όποιος θεωρείται υπό>ογος από την κειμα'ΐκιί νομοθεσία στην

ευρεία έννονα του όρου. Τα καθήκοντα δε του υπο/^γου είναι ασυμβίβαστα
με τα καθήκοντα του εκκαθαριστή και του διατάκτη.
Ειδικότερα οι υπόλογοι εποπτεύονται από τον αρμόδιο Υπουργό, τον
Υπουργό Οικονομικών και από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι έλεγχοι που
γίνονται στους υπό>νθγους διέπονται κατ’ αρχήν από τις διατάξεις περί
οικονομικής επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών και σε περίπτωση
ελλείμματος κατοά^ογιστική πράξη από την επιθεώρηση Αθηνών. Στην
διαπίστωση έλ^χιψης χρηματικών αξίων, ενσήμων ή υλικού κατά την
διάρκεια του ελέγχου, ο υπόλογος πρέπει να την αναπληρώσει σε 24 ώρες. Σε
περίπτωση που δεν γίνει αυτό ο υπόλογος απομακρύνεται από τη διαχείριση
και το ποσό του ελλείμματος καταλογίζεται σε βάρος του. Επίσης σε
περίπτωση

ελλείψεων

χαρτοσήμων,

ενσήμων

κ.τ.λ.,

ο

υπόλογος

καταλογίζεται σε χρήμα, στην τιμή διαθέσεως των, που ορίζεται από τις
σχετικές διατάξεις. Απαγορεύεται πέρα\' τούτων η ανάμιξη των χρημάτων της
διαχείρισης με χρήματα που τους ανήκουν ή ανήκουν σε τρίτους, καθώς
επίσης και η εκμετάλλευση των χρημάτων αυτών για δικό τους όφε>ος. Οι
δημόσιοι υπόλογοι οφείλουν να ζητούν από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές
τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση του περιεχομένου της διαχειρίσεως
τους.
Οι δημόσιοι υπόλογοι αποδίδουν λογαριασμό της διαχείρισης τους στο
Ε>>εγκτικό Συνέδριο για έλεγχο. Εά\' από τοΛ' έλεγχο διαπιστωθεί έλλειμμα
και αποκαλυφθούν ατασθαλίες ή άπιστη διαχείριση, το Ε>νεγκτικό Συνέδριο
καταλογίζει στον υπό?Λγο το έλλειμμα μαζί με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
Στα πλαίσια του ελέγχου ερευνάται και η υποκειμ^'ΐκή υπόσταση του
αδικήματος, με την έν\Όΐα ότι το Ε>^κτικό Συνέδριο θα ελέγξει τον βαθμό
της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς. Επομένως, η έκταση και το περιεχόμενο

της εξουσίας του Ε>^γκτικού Συνεδρίου περιλαμβάνει τον έ>χγχο του κύρους
των ζημιογόνων διοικητικών πράξεων και τον κύριο ουσιαστικό έ>^χο των
πραγματικών περιστατικών που συνθέτουν την αδικοπρακτική ευθύ\τ| του
δημόσιου.
Ο έ>^γχος όμως αυτός έχει την ιδιοτυπία να περιορίζεται κατ’ αρχήν
στα στοιχεία του φακέλου χωρίς να φτάνει το σημείο διεξαγωγής
εμμάρτυρωί’ αποδείξεων. Κατά την άσκηση λοιπόν της ουσιαστικής αυτής
δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, οριοθετείται η πορεία από τον διοικητικό
φάκε>0), στην περίπτωση όμως που αυτός είναι ε>Λ.υτής, συμπληρώνεται με
προδικαστική απόφαση.
Κατ’ ακο>Λυθία των ανωτέρω η άσκηση της δημόσιας εξουσίας από
τον αρμόδιο φορέα είναι πράγματι έργο δυσχερές, καθόσον πρέπει να
αποβ>νέπει κατά κύριο λόγο στην ομαλή διεξαγωγή της δημόσιας υπηρεσίας.
Με βάση αυτό το δεδομένο, ο νόμος δίνει περιθώρια στο Ελεγκτικό Συνέδριο
κατά την άσκηση της παραπάνω αρμοδιότητας του, να συρρικΛ’ώνει την
ευθύνη αυτή ή να απα/ό>^άσσει τον δημόσιο υπάλ>νη)υθ της ευθύνης. Επομένως
στην κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου εναπόκειται η πλήρης αποά^αιγή ή η
αντικατάσταση της διοικητικής πράξης.
Τα θέματα της ευθύνης είναι πολύ σοβαρά και δείχνουν την έκταση και
το αίσθημα συνείδησης που έχει ο πράτων δημόσιος υπά>JLη>α)ς, ότι δηλαδή
είναι κύριος των πράξεων του και γνώστης των συνεπειών των εν'εργειών του
και των καθηκόντων του απέναντι στο κράτος·"^.

Βλ «Οι Αικαιοόοσίες τον Ε/χγκτικού Συνεδρίου και η ανμβο/jj τον στους θεσμούς». Πρακτικά
επιστημονικής ημερίδας, Επιμέλεια έκδοσης, Νικό/χιος Μη/Λώΐ’ης, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1998. σελ. 77-86

3.8

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Περαιτέρω, όπως προαναφέρθηκε μέσα σας αρμοδιότητες του Ε.Σ.

είναι και σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης προς τη Βουλή με τις σχετικές
παρατηρήσεις όσον αφορά τον έ>^χο του Απο>ο)γισμού και Γενικού
Ισο>θ)γισμού του Κράτους (διαδήλωση), όπως και η σύνταξη Ετήσιας
Έκθεσης προς τη Βουλή σχετικά με τα αποτε>.έσματα των εργασιών του.
Πρόκειται για δυο πολύ σπουδαία κείμενα με τα οποία κάθε χρόνο
ενημερώνεται η Βουλή και με αυτή το Πανελλήνιο σχετικά με την ορθή και
χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, για τις υπερβάσεις και
παραβάσεις των αρμοδίων διοικητικών οργάνων όσον αφορά τη διαχείριση
ως και για τις συγκεκριμέλ'ες παραβιάσεις των δημοσιολογιστικώ\’ νόμωλ·. Τα
κείμ^'α όμως αυτά έχουν ένα άλλο πολύ σπουδαίο σκοπό, να καθοδηγήσουν
τα αρμόδια όργανα της Διοικήσεως για τη σωστή στο μέλλον αντιμετώπιση
παρομοίων περιτττώσεων. Γ ι’ αυτό στα κείμενα αυτά εκτίθενται γε\ακές και
ειδικέc παρατηρήσεις, προτάσεις και σκέψεις για τον καλλίτερο τρόπο
διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Ειδικότερα με την Ετήσια Έκθεση προς
τη Βουλή γίνεται ένας απολογισμός των ετήσιων εργασιών του Ε.Σ. με
παρατηρήσεις γενικές και ειδικές για τις παραβάσεις και τις ελλείψεις που
διαπιστώθηκαί’ κατά τον έλεγχο των δαπανών του κράτους, των Ν.Π.Δ.Δ. και
των Ο.Τ.Α. και τέλος περιέχονται υποδείξεις για αποτρεπτικά μέτρα και
μεταρρυθμίσεις ή βελτιώσεις της κείμειης νομοθεσίας, ώστε στο μέ>^Λν να
αποφευχθούν ανωμαλίες παρεμφερείς με εκείνες που διαπιστώθηκαν σε
διαφόρους τομείς και θέματα. Με τον τρόπο αυτό η Ετήσια Έκθεση του Ε.Σ.
συμπληρώνει και επεκτείνει την καθοδηγητική αποστολή τωλ· ελεγκτικών του
Ε.Σ. οργάι'ων τα οποία κατά την διάρκεια του διαρρεύσαΐ'τος έτους έδωσα\'
χρήσιμες οδηγίες και κατευθύνσεις στις ελεγχόμενες υττηρεσίες για τη σωστή

εφαρμογή των δημοσιολογισηκών και λοιπών συναφών διατάξεων. Κατά
συνέπεια οι δυο αυτές Ετήσιες Εκθέσεις δεν αποτε^^ούν γενικές αναφορές ως
προς τις δραστηριότητες των ελεγχόμενων, όπως είναι περισσότερο ή
λιγότερο

οι

σχετικές

αναφορές

των

σωμάτων

επαληθεύσεως

των

>υθγαριασμών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Β.Αμερικής, στη Γερμανία ή στην
Ιτα>άα, αλλά αποτελούν ένα χρήσιμο «όργανο τε^^ειοποιήσεως» στη χρήση
της Δημόσιας Διοίκησης εκπέμποντας κάθε φορά ένα σήμα κινδύνου
απευθυνόμενο σύμφωνά με το σύνταγμα σε ολόκ>^ηρη τη Βουλή. Η δράση
αυτή του Ε.Σ. ευρίσκεται μέσα στα πλαίσια της «θεσμικής αντιπολίτευσης»,
η

οποία έχει δημόσιο

χαρακτήρα,

είναι εξωκοινοβουλευτική,

αλ>.ά

διακρίνεται από την «εξωκοινοβου>.ευτική κοινωνική αντιπολίτευση», η
οποία αποτε>^ίται κυρίως από τις ομάδες συμφερόντων και πιέσεως, διότι
ασκείται κατ’ επιταγή του Συντάγματος από

όργανα του Κράτους προς

εξισορρόπηση της δύναμης που συγκεντρώνει η εκτελεστική εξουσία έχοντας
κατά κολ'όνα απορροφήσει στο σύγχρονο Κράτος τη νομοθετική εξουσία.^^
Παρόμοιοι φορείς είναι στα Κράτη που υπάρχουν, τα δεύτερα νομοθετικά
σώματα (Γερουσίες ή Άνω Βού?ες), τα Συνταγματικά Δικαστήρια, τα
Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα.

Βλ Το Ελεγκτικό Συνέδριο «Ιστορική εςέ/τςη του θεσμού Ttuv Ελεγκτικών Συνεδρίω ν ΕλόΛδος κ
Γαλλίας». Πρακτικά Εισηγήσεις Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1993. σελ. 150

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4^

ΑΣΚΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

4.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Όπως έχει προαναφερθεί, η Δικαιοιτύλη ως πολιτειακή /χιτουργία έχει

φύση «ελεγκτική» και «κυρωτική» ή «δικαιοδοτική».
Έτσι και το Ε>υεγκτικό Συνέδριο ενεργώλτας στους κόλπους της
Ε>^.ηνικής Δικαιοσύλης, έχει δυο βασικές αρμοδιότητες, στον Τομέα
Δημοσιο>ο)γιστικου Ελέγχου, την «ε>χγκτική» και την «κυρωτική» ή
«δικαιοδοτική».^^
Στην «ελεγκτική» αρμοδιότητα του Ε }^κτικού Συνεδρίου υπάγονται;
α) ο έλεγχος τω\’ «δαπανών» του Κράτους, τωΐ' Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ.,
εφόσον για τις δυο τελευταίες περιπτώσεις προβ>.έπεται από το νόμο, β) ο
έλεγχος των «λογαριασμών» των Δημοσίων Υπολόγων και των απολογισμών
των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. και γ) ο έλεγχος του Γεί'ΐκού «Απολογισμού
και Ισο?^ογισμού» του Κράτους και η υποβολή σχετικής «έκθεσης» προς τη
Βουλή, η οποία καλείται «Διαδήλωση» και α\'αλύεται στο κεφάλαιο των
αρμοδιοτήτων του Ε.Σ.

Βλ. Κωνστοητίνον Ρίζον, Α\τιπροέόρου τον Ε/.εγκηκού Συνεδρίου. «Ο Έ/ατ^χος ηυν Δημοσίω ν Δαπαντόν
κω Λίτγαριασμών από το Ε/^ητκηκό Συνέδριου,. Ε θ \^ ό Τυπογραφείο. .4βήΐ’α 1999, σύ-7-8.

4.2

ΔΗΜΟΣ10ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΤΩΝ

Ο.Τ.Α. ΑΠΟ

ΤΟ

ΕΑΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Έλεγχος, Διαφάνεια, Ανεξαρτησία των ελεγχόντων και πλήρης
εξασφάλιση των δικαιωμάτων αμύνης των ε?ν£γχόμενων είναι βασικά
στοιχεία της Δημοκρατίας, αλλά και της ισόρροττης οικονομικής ανάπτυξης.
Υγιής οικονομία και συνεπώς οικονομική ανάπτυξη δεν υπάρχει, χωρίς
αξιόλογο δημοσιολογιστικό έλεγχο.^^
Ο Δημοσιολογιστικό Έλεγχος, όσο αποτελεσματικότερος είναι, τόσο
περισσότερο περιορίζει τη διαφθορά και τις καταχρήσεις στο Δημόσιο βίο,
τόσος καλύτερα προστατεύει τις συναλλαγές και τους συνοάΛασσόμενους
από άδικες οικονομικές ανισότητες, τόσο ουσιαστικότερα βελτιώλ'ει τηΛ'
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Αυτά ισχύουν τόσο
για τις μεγά>ν£ς κοινωνικές ομάδες όσο και για τις μικρής κ>άμακας
κοινωνικές μολ'άδες. όπως είναι οι Ο.Τ.Α.
Ως έ>.εγχο διαχειρίσεως της τιεριουσίας τωΐ’ Ο.Τ.Α. νοούμε το σύνο/χ)
των νόμιμων ενεργειών και προιξεων των αρμοδίων οργάν-ων για την
εξακρίβωση της νόμιμης, κανονικής και χρηστής διαχειρίσεως και διαθέσεως
των οικονομικών κάθε Ο.Τ.Α. και την αποκατάσταση της τυχόν ζημίας που
προξενήθηκε από τη διαχείριση αυτή.
Ο έλεγχος αυτός διακρίνεται σε Κοινοβουλευτικό, σε Ααϊκό, σε
Διοικητικό και Δικαστικό. Ο Κοινοβουλευτικός έλεγχος της διαχειρίσεως της
περιούσιας των Ο.Τ.Α. ασκείται από την Βουλή, ο Ααϊκός έλεγχος ασκείται
από το Δήμο, ο Διοικητικός διενεργείται από οικονομικούς επιθεωρητέςδιοικητικούς υπαλλήλους και ο Δικαστικός διενεργείται από το Ελεγκτικό
Συνέδριο.
Βλ. ΚωνστωτίνοΌ Ρίξου, ΑΛτιπροέόρου του Ε/.εγκτικού Συνεδρίου. «Αημοσιολογιστικός Έίχγχος τ
Ο. Τ.Α. από το EijcfKUKd Συνέδριο», Εθνικό Τυπογραφείο Αθήνα 2000, σε/.. 1-7.

ο Δικαστικός έ>>£γχος της περιουσίας των Ο.Τ.Α. έχει διπλή έννοια.
Αφ’ ενός είναι έλεγχος που αφορά την λογοδοσία των διαχειριστών του
συγκεκριμένου Ο.Τ.Α. από ανώτατη Δικαστική Αρχή, όπως το Ε^νεγκτικό
Συνέδριο και ο κατα?νθγισμός των ελλειμμάτων από αυτό και εφ’ ετέρου η
εκδίκαση από τους αρμόδιους δικαστικούς σχηματισμούς

του Ε.Σ. κάθε

αμφισβήτησης που ανακύπτει από τον εν λόγο έλεγχο.

4.2.1

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ Κ.4Ι ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ

Ο.Τ.Λ.
Ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών των Ο.Τ.Α. από το Ε.Σ έχει
ιδιαίτερη σημασία για την ασφαλή

διαχείριση της περιουσίας των

οργολ’ΐσμών αυτών στην χώρα μας. Αυτό διότι προλαμβάνεται η κακή
διαχείριση της περιούσιας του συγκεκριμένου Ο.Τ.Α. και το σημαχητικότερο
αποφεύγεται η εκταμίευση του χρήματος του. Αν και ο προληπτικός έλεγχος
των Δημοσίωχ' Δαπανών έχει ζωή π?^έον της ΙΟΟετιας, ο δικαστικός
προληπτικός έ)£γχος των ΟΤ.Α. μόλις πρόσφατα καθιερώθηκε στους τρεις
μεγάλους Δήμους της χώρας, Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.^* Η
πρόθεση του νομοθέτιι, είναι να περιορίσει με την πρόληψη τον κίνδυνο
καταχρήσεων στους τρεις μεγάλους Δήμους της χώρας, όπου ο όγκος των
συχ’οάΑαγών είναι μεγάλος, αλλά και να προφυλάςει τους δημοτικούς
άρχοντες από το να βρεθούν, πολλές φορές χωρίς επίγνωση στο εδώλιο του
κατηγορουμένου εμπ>^κόμενοι σε διαχειριστικές παρανομίες και οικονομικά
σκάνδοά^α.

Βλ ΚωνστοαΎΐνου Ρίξου, Α^ΎίπροέδροΌ του Ε).εγκακού Συνεδρίου. «Δημοσιο)/τγιστικός Έ/.εγχος των
Ο. Τ.Α. από το E)jrfKTiK0 Συνέδριο»,. Εθνικό Τυπογραφείο Αθήνα 2000. σε/.. S-I5.

Υποκείμενο του προληπτικού ε?ν£γχου των δαπανών είναι οι αρμόδιοι
Διατάκτες. Αυτοί δη/>χιδή που εγκρίνουν τις δαποινες και ανα>.αμβάνουν τις
εις

βάρος του συγκεκριμένου Δήμου υποχρεώσεις και εκδίδουν τα

Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής.
Αντικείμενο
συγκεκριμένου

του

Δήμου

προληπτικού
αποτελούν

οι

ελέγχου

των

δαπάνες

κατόπιν

δαπαχ’ών

του

Χρηματικο)\·

Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕ) και Χρηματικών Εντα/.μάτων Προπληρωμής.
Τα όργανα που ασκούν δικαστικό προληπτικό έλεγχο είναι οι
Υπηρεσίες Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συγκεκριμένα οι
Επίτροποι του Ε.Σ, οι οποίοι προΐστανται των αντίστοιχων Υττηρεσιών
Επιτρόπου. Οι Επίτροποι ασκούν τον προληπτικό έ>^χο των δαπανών των
εντε?^Δμενων από τους Δημάρχους (κύριους Διατάκτες) και τους λοιπούς
τυχόν Διατάκτες των άλλων Δήμων.
Το Ε.Σ παρά?νλν.ηλα με τον προληπτικό έλεγχο ασκεί και τον
καταστοάτικό έλεγχο στους Υπόλογους των Ο.Τ.Α., ο οποίος έχει στόχο και
πάλι την νομιμότητα και κα\Όνικότητα των πράξεων που δεν έχουν ε>χγχθεί
προληπτικώς.·’
Ο έλεγχος των απολογισμών των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ., που
ολ'ήκουν σε αυτά εφόσον οι διαχειριστικές τους πράξεις έχουν ε>^χθεί
προληπτικώς, περιορίζεται στολ’ αριθμό και στο καθαρώς διαχειριστικό
μέρος, στη ιόμιμη εξόφληση των τίτλων πληρωμής, καθώς και στη νόμιμη
απόδοση

των

υπέρ

τρίτων

γενομέχ'ων

κρατήσεων.

Επίσης

γίνεται

παρακολούθηση των εσόδων που αφορούν την ίδια χρήση. Στο παρελθόν,
εφόσον συνέτρεχαχ' ειδικοί λόγος επιτρεπόταχ’, να α'εργηθεί και επιτόπια

Βλ Π.Δ.Δαγτογλου «Γενικό Διοικητικό Δίκαιο» Β' Έκδοση Αναθεωρημένη & συμπληρωμένη. Εκδόσεις
Α ΐ’τ.Ν.Σακου/.α. Αθήνα - Κομοτηΐ’ή J984. σελ 354-365

ερευνά στα καταστήματα των Ο.Τ.Α. Σήμερα ο έ>>εγχος των Ο.Τ Α.
ενεργείται κατά κα\'όνα επί τόπου και είναι κυρίως δειγματοληπτικός.
Σε όσους λογαριασμούς δεν έχει ασκηθεί προληπτικός έλεγχος
αντικείμενο κατασταλτικού ελέγχου αποτελούν ιδίως:
1. η ορθή και σύμφωνη με τους κανόνες τήρηση και ενημέρωση των
λογαριασμώλ’ έτσι ώστε να απεικονίζουν με ακρίβεια και πιστότητα το
περιεχόμενο των οικονομικών πράξεων και τωλ’ δημοσιονομικών
ενεργειών
2. η νομότυπη καταβολή του μεριδίου συμμετοχής ενός ή περισσοτέρων
Ο.Τ.Α. σε κάθε φύσεως επιχειρήσεις ή ανώνυμες εταιρείες ή σε
εταιρείες λαϊκής βάσης ή σε προγραμματικές συμβάσεις.
3. η λήψη δανείων και η παροχή εγγυήσεων και η τήρηση τωλ' όρων των
σχετικών συμβάσεων
4. η νομότυπη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιούσιας των
Ο.Τ.Α.
5. η έγκυρη και κανονική απόδοση στους οικείους δικαιούχους των υπέρ
τρίτων εισπραττόμενων μέσω της ελεγχόμενης διαχειρίσεως νόμιμων
δικαιωμάτων
6. η είσπραξη και διαχείριση των ανταποδοτικών τελών ή όά^^ων ειδικών
εσόδων ή εσόδων από δάνεια.
Ο έ>^χος που ^ ’εργείται είναι είτε Τακτικός με βάση προγραμματισμό
που καταρτίζει η Επιτροπή Προγραμματισμού
Ελέγχων,

και Παρακολούθησης

είτε Έκτακτος μετά από αίτηση του αρμόδιου Υπουργού

Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή του οικείου Γενικού
Γ ραμματέα Περιφέρειας.

4.2.2

ΜΟΡΦΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α
Ο έλεγχος των λογαριασμών των Ο.Τ.Α και των Ν.Π.Δ.Δ. που

ανήκουν σε αυτούς προβ?ώπεται να είναι κυρίως Δειγματοληπτικός, εκτός
εάν ειδικοί >οόγοι επιβάλ}α>υν την γενίκευση του. Μπορεί να είναι Τακτικός,
δηλαδή

κατά τακτικά χρονικά διαστήματα, να

σχεδιάζεται και να

προγραμματίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εκτελείται επιτόπια για μια
τουλάχιστον φορά κάθε τρία χρόνια σε όλα τα προαναφερόμενα αιτικείμενα
του.^° Επιτρέπεται να γίνει και Εκτάκτως όταν οι περιστάσεις το απαιτούν,
λ.χ όταν διαπιστώνονται ή υπάρχουν υπόνοιες για ε>Αείμματα ή άλ>,ες
διαχειριστικές ανωμα>^ίες ή καταχρήσεις. Επιτρέπεται επίσης ο έ>.εγχος να
είναι Θεματικός, οπότε μπορεί να αφορά περισσότερους Ο.Τ.Α. και να
κοάώπτει περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.

4.2.3

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Κ,ΔΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΟ^

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΊ ΣΥΝΈΔΡΙΟΥ
Από το οικονομικό έτος 1999 υποβάλλοονται ετησίως στο Ε.Σ
αντίγραφα των απολογισμών των Ο.Τ.Α. συνοδευόμενα:^'
1. από τις σχετικές εκθέσεις και πράξεις των αρμοδίων οργιίνωΐ' τους και
2. από τα στοιχεία που καθορίζοί'ται με απόφαση της Ολομέλειας του Ε.Σ
Τα απολογιστικά στοιχεία φυλάσσονται για λογαριασμό του Ε.Σ με
ευθύνη των προϊσταμένων των αρμοδίων υπηρεσιών τωΛ’ Ο.Τ.Α. σε ασφα>χς
μέρος. Κάθε Ο.Τ.Α., η διαχείριση του οποίου καθίσταται αιτικείμεΐΌ
ελέγχου, υποχρεούται να εξασφαλίζει χωρίς καθυστέρηση στους Επιτρόπους
Βλ.
Ο. Τ.Α.
Βλ
Ο.Τ.Α.

Κωνστα\·τίνου Ρίζον,
του Ε/.εγιτπκου Συνεδρίου.
από το Ε./χγκτικό Συνέδριο», Εθνικό Τυπογραφείο Αθήνα 2000,
ΚωνστοΛτίνου Ρίζου, Αιτιπροέδρου του E/.r/κτικού Συνεδρίου.
από το Ε/^:γκτικόΣυνέδριο», Εθνικό Τυπογραφείο,407''“ 2000,

«Αημοσιο^^ιγισηκός ΈiJ:γχoς πυν
σε).. J7-1S.
«Αημοσιο/^τγιστικός "Eijr^o: τιον
σε).. 16-17..

ή άλ>ο)υς υπα>^^ήλχ)υς του Ε.Σ που διεξάγουν τον έλεγχο τη δυνατότητα
απρόσκοπτης άσκησης των καθηκόντων τους. Ειδικότερα οφείλουν να
εξασφαλ.ίζουν σε αυτούς άμεση πρόσβαση στα υπηρεσιακά τους αρχεία και
στα τηρούμενα στοιχεία και να παρέχουν δια των αρμοδίων οργάνων τους
κάθε αναγκαία πληροφορία.
Οι Επίτροποι ή υπάλ>^ηλοι που ενεργούν τους ελέγχους έχουν όλα τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ανακριτικών υπαλλήλων. Οι δημόσιες
υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Α., οι δημόσιοι οργανισμοί, τα πιστωτικά
ιδρύματα γενικά και τα

φυσικά

πρόσωπα

που κατέχουν έγγραφα,

πληροφορίες ή στοιχεία σχετιζόμενα οπωσδήποτε με το αντικείμενο του
ε>^;γχου ή με λογαριασμούς ή με δραστηριότητες κάθε Ο.Τ.Α. που τε>>εί υπό
έ>οεγχο, οφείλουν, εά\' τους ζητηθεί, να τα θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων
οργάνων του Ε>^κτικού Συνεδρίου.

4.3

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ

Ε.Σ.
Δεύτερη βαθμίδα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνιστούν οι
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Ν.Α), οι οποίες αποτε>ο)ύν αυτοδιοικούμενα
κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου και προορισμό έχουν την
οικολ'ομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη της περιφέρειας τους.^^ Ο
προϋπο>>χ»γισμός της Ν.Α. στον οποίο γράφονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες
καταρτίζεται για ένα οικονομικό έτος. Ό>^ες οι δαπάνες τον Ν.Α. υπόκειται
στον κατασταλτικό έλεγχο του Ε.Σ. για τον έλεγχο αυτό ισχύουν ότι έχει
αναφερθεί για τον κατασταλτικό έλεγχο των Ο.Τ.Α. Το Ε.Σ. έκρινε ότι οι
Βλ Κωνστοητίνου Ρίξου, Αντιπροέδρου του Ε/.εγκπκου Συνεδρίου. «Λημοαιο/^τγιστικός Έ/χγχος τ
Ο. ΤΑ . από το Ε/^ηΉτικό Συνέδριο», Εθνικό Τυπογραφείο
2000. σε/.. J9-20.

δαπάνες των Ν.Α. πρέπει να υποβά>>λονται και στον προληπτικό έ?^γχο. Οι
πράξεις αυτές ακο>Λυθήθηκα\’ από ορισμένες Ν.Α. επιλεκτικά. Δη?αιδή aJJja
Χ.Ε εστέ>^νθντο για προληπτικό έ>^χο στις αρμόδιες υπηρεσίες Επιτρόπων
και a}JJi όχι. Ήδη ο προληπτικός έλεγχος στις Ν.Α έχει πλήρως ατονήσει. Η
απαρέσκεια του ελέγχου και ποάα επικράτησε της αξίωσης για ασφάλεια και
διαφάνεια των συνα>^^αγών των Ο.Τ.Α., (χλλά και του κινδύνου αιρετοί
άρχοντες της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως να σύρονται στα Δικαστήρια μετά
από zoU m έτη ως κατηγορούμενοι για καταχρήσεις, ίσως πο?Αές φορές
άδικα, ή να βρίσκονται στο επίκεντρο οικονομικών σκανδά/αυν.

4.4

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΏΝ ΚΑΙ ΑΟΓΑΡΕΔΣΜΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ
Η εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνει κατά την Ελ^.ηνική
νομοθεσία, δυο κυρίως δραστηριότητες:^^
1. τη βεβαίωση και την είσπραξη των δημοσίων εσόδων και
2. τη διενέργεια των δημοσίων δαπανών.
Αρμόδια για την εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι ό/ux τα
Υπουργεία, καθώς και τα Ειδικά Ταμεία. Κυρίως όμως η εκτέ>^ση του
προϋπο>οθγισμού ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και μά>αστα στον
επικεφαλή αυτού Υπουργό. Στην εκτέ>χση του προϋπολογισμού συμμετέχει
και η Τράπεζα Της Ελλάδος και μοιλιστα στην Ταμειακή του Δημόσιου
Χρήματος Υττηρεσία. Οι Δημόσιοι Υπόλογοι μετέχουν στην εκτέλεση του
προϋπολογισμού ως διαχειριστές του Δημόσιου Πλούτου. Αυτοί όπως οι
Διατάκτες διαχειρίζοιται το δημόσιο χρήμα. Οι τε>^ευταίοι όμως διαφέρουν
Βλ ΚωνστοητίλΌΐ) Ρίζου. Αηιπροέδρον του Ε/.εγκτικού Συνεδρίου. «Ο Έ/χτγχος των Δημοσίων Δαπανών
και Λογαριασμών από το Ε)χτγκτικό Συνέδριο»,. Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1999, σε)..3-8,10-12.

των Δημοσίων Υπο>Λγων γιατί συντάσσουν τις πληρωμές, ενώ οι Δημόσιοι
Υπό>υογοι ενεργούν αυτές ή εισπράττουν δημόσια έσοδα.
Εποπτεία και Έλεγχο επί του Δημόσιου Χρήματος ασκούν : α) ο
Υπουργός των Οικονομικών, β) ο οικείος Διατάκτης που μπορεί να είναι
Υπουργός, Γaακός Γραμματέας της Περιφέρειας καθώς και κάθε a>Jjo
αρμόδιο όργανο και γ)το Ε^^κτικό Συνέδριο. Ο έ>^χος της διαχειρίσεως
του Δημοσίου Χρήματος είναι: α) Κοινοβου>^τικός, β) Διοικητικός και γ)
δικαστικός. Ο Κοινοβουλευτικός έλεγχος συντε>ν£ίται από την Ολομέλεια της
Βουλής και στο Κοινοβούλιο υπό μορφή ερωτήσεων ή επερωτήσεων, ο
Διοικητικός έ>^χος συντελείται από διοικητικά όργαΐ'α και ο Δικαστικός
έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ο όρος «έλεγχος των δαπανών» που αναφέρεται στο άρθρο 98 παρ.1
του Συντάγματος ενί'οεί τόσο τον «τυπικό» έλεγχο όσο και τον «ουσιαστικό»
έλεγχο.

Ειδικότερα

ο

τυπικός

έλεγχος

διακρίνεται

σε:

α)

έλεγχο

«ΐΌμιμότητας» της δαπάνης, δηλαδή α\' η δαπάνη προβλέπεται από
ουσιαστική

διάταξη

νόμου

και

αν

υπάρχει

εγγεγραμμένη

στον

προϋπολογισμό σχετική πίστωση και β) σε έλεγχο «κανονικότητας», δηλαδή
αν' η δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα, αν' επισυνάπτονται τα νόμιμα
δικαιολογητικά καθώς και αν σχετική απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε
παραγραφή. Αν κατά τον ουσιαστικό έλεγχο γ^νηθούν βάσιμες αμφιβολίες
ως προς το ουσιαστικό μέρος της δαπάνης τότε το αρμόδιο όργανο της
Υπηρεσίας Επιτρόπου θεωρεί μεν το Χ.Ε., αναφέρει όμως συγχρόνως την
περίτττωση στο αρμόδιο τμήμα του Ε.Σ., το οποίο αιρού την αξιο>ο3γήσει την
ανακοινώνει στον Υπουργό Οικονομικών και τον αρμόδιο κατά περίταωση
Υπουργό. Περαιτέρω το Ε.Σ. κάνει αναφορά αυτής καθώς και όλων των
παρόμοιων περιπτώσεων στην Ετήσια Έκθεση του προς την Βουλή.

4.4.1

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΏΝ
Ο Προληττακός Έλεγχος των δαπανών από το Ε.Σ. αποτε^,εί σημαντικό
τμήμα του Δικαστικού Ελέγχου της διαχείρισης του Δημόσιου Χρήματος στη
χώρα μας. Αυτό γιατί προλαμβάνεται η κακή διαχείριση του Δημόσιου
Χρήματος. Ασκείται από τις Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ε.Σ., εγκατεστημένες
σε όλα τα Υπουργεία και τις Νομαρχίες του Κράτους και συΐ'ίσταται στη
Θεώρηση (Visa) ή μη των σχετικών Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής
(τακτικών και προπληρωμής), τα οποία μόνο μετά τη θεώρηση τους αυτή
εξοφλούνται από τα Δημόσια Ταμεία.^''
ΥποκείμεΐΌ του Προληπτικού Ελέγχου τωΐ' δαπανών είναι οι αρμόδιοι
Διατάκτες (Κύριοι και Δευτερεύοντες). Αυτοί δηλαδή που εγκρίνουν τις
δαπάλ'ες και ανα>>.αμβάνουν τις εις βάρος του Δημόσιου ή των Ν.Π.Δ.Δ.
υποχρεώσεις και οι εκδίδοντες τα Χρηματικά Εντά>.ματα Πληρωμής.
Αντικείμενο
συγκεκριμένου

του

Δήμου

προληπτικού
αποτελούν

οι

ελέγχου

των

δαπάι’ες

κατόπιν

δαπαΐ'ών

του

Χρηματικών

Εντοά^μάτων Πληρωμής (ΧΕ) και Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.
Τα όργανα που ασκούν δικαστικό προληπτικό έλεγχο είναι οι
Υπηρεσίες Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συγκεκριμένα οι
Επίτροποι του Ε.Σ, οι οποίοι προΐσταιται των αιτιστοίχων Υττηρεσιών
Επιτρόπου. Οι Ετήτροποι ασκούλ' τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των
εντε>^ώμε\'ων από τους Υπουργούς (κύριους Διατάκτες) και τους λοιπούς
τυχόν Διατάκτες του Κράτους.
Το Ε.Σ παράλληλα με τον προληπτικό έλεγχο ασκεί και τον
κατασταλτικό έλεγχο στους Υπόλογους του Δημόσιου των Ο.Τ.Α. και λοιπών
Βλ. Κωνστωτίνον Ρίζου. Αντιπροέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. «Ο Έλχγχος τιαν Δημοσίω ν Δαπανών
και Λογαριασμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο»,. Εθνικό Τυπογραφείο. Αθήνα 1999, σε/.. 12-20.

Ν.Π.Δ.Δ.,

καθώς

και

των

αποκεντρωμένων

υττηρεσιών

ή

ειδικών

>οθγαριασμών, ο οποίος έχει στόχο και πάλι την νομιμότητα και κανονικότητα
των πράξεων που δεν έχουν ελεγχθεί προληπτικώς.
Ο

έλεγχος των λογαριασμών των

Δημοσίων

Υπο>α)γων,

των

απο/ο)γισμών τον Ο.Τ.Α. και των 0)Jmv Ν.Π.Δ.Δ., που ανήκουν σε αυτά
εφόσον οι διαχειριστικές τους πράξεις έχουν ελεγχθεί προληπτικώς,
περιορίζεται στον αριθμό και στο καθαρώς διαχειριστικό μέρος, στη νόμιμη
εξόφληση των τίτλων πληρωμής, καθώς και στη νόμιμη απόδοση των υπέρ
τρίτων γενομένων κρατήσεων. Επίσης γίνεται παρακολούθηση των εσόδων
που αφορούν την ίδια χρήση. Κατά την ενέργεια του ελέγχου των
λογαριασμών μπορεί να ζητείται από τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, τους
Υπόλογους καθώς και από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε αναγκαία
πληροφορία ή στοιχείο και εφόσον συντρέχει περίπτωση, μπορεί να
ενεργηθεί και επιτόπια έρευνα. Αν κατά την επεξεργασία των λογαριασμών
που γίνεται από ελεγκτές δικαστικούς υπαλί^ήλους του Ε.Σ διαπιστωθούν
ελλείψεις ή υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την νομιμότητα ή κανονικότητα
κάποιας

δαπάνης

συντάσσεται

έκθεση

η

οποία

αποστέΌχτω

στον

ελεγχόμενο, για να αναπληρωθούνε οι διαπιστωμένες ελλείψεις ή να
παρασχεθούνε οι αναγκαίες πληροφορίες.

4.4.2

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ο κατασταλτικός έ>.εγχος είναι κατά κύριο λόγο Τακτικός, δη>.χιδή

κατά οικονομικό έτος και Καθολικός, δηλαδή καθ' όλη την έκταση της
διαχειρίσεως επιτρέπεται όμως να γίνει και Έκτακτος και Ειδικός, ότα\’ οι
περιστάσεις το απαιτούν, όπως λόγου χάρη σε περίπτωση που διαπιστώνονται

ελλείμματα ή άλ><£ς διαχειριστικές ανωμαλίες που παρέχουν υπόνοια
καταχρήσεων ή παρεμποδίζουν τον έλεγχο των πράξεων του υπο>υόγου, οπότε
το κ>αμάκιο μπορεί να διατάξει την εντός τακτής προθεσμίας και πριν από
την λήξη της διαχείρισης υποβολή των λογαριασμών.^·’’ Επίσης και
Δειγματοληπτικός και βέβαια ετατόταος εφόσον οι περιστάσεις το απαιτούν.
Έτσι το Ε.Σ μπορεί να κινηθεί σε ένα άνετο νομικό π>>χιίσιο ώστε να
επιτύχει τον έλεγχο της δημοσιολογιστικής διαχείρισης, εφόσον όμως
διαθέτει την κατά>J.ηλη τεχνική υποδομή, αλλά κυρίως εφόσον διαθέτει τα
κατάλ^.ηλα πρόσωπα έχει δηλαδή την κατάλληλη στε>^:χωση χωρίς την
οποία, τίποτα αξιό>νθγο δε\' μπορεί να γίνει διότι ο ανθρώπινος παράγο\αας
είναι το μέτρο, η αξία, η προϋπόθεση για κάθε επίτευγμα, κα>^ ή κακό.

4.5

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Για τις προμήθειες αγαθών η προϋπολογιζόμενη δαπά\τ| των οποίων
υπερβαίνει το ποσό των 1.500.000 €, καθώς και για την εκτέλεση έργων από
το δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., και τις δημόσιες επιχεφήσεις ή οργα\’ΐσμούς, η
προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 2.900.000 €,
διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας της οικείας σύμβασης, πριν
από την σύναψη της, από κλιμάκια του Ε.Σ. Το εδάφιο αυτό ισχύει και για τις
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, ότα\' το προϋπολογιζόμενο οικονομικό
αντικείμελΌ τους υπερβαίνει το ποσό των 1.500.000 €. Εά\' δεν διεί'εργηθεί ο
έλεγχος, η σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη. Για τον σκοπό του ε>,έγχου
υποβά>νλεται στο Κλιμάκιο από τον αρμόδιο υπουργό ή φορέα ο φάκελος με
Βλ Κωνστωτίνου Ρίζοο, Αντιπροέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. «Ο Έλχγχος τίον Δημοσίω ν Δαπανών
και Λογαριασμών από το Ε ί^γκτικό Συνέδριο»,. Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1999, σε/..23-24.

όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία. Ο αρμόδιος Υπουργός ή φορέας μπορεί
να ζητεί τη διενέργεια ε>^έγχου νομιμότητας και για επιμέρους φάσεις της
σχετικής διαδικασίας που προηγούνται τις σύναψης της οικείας συμβάσεως.^*^
Ο έ>^εγχος του Ε.Σ ο>Λκ>^ηρώνεται μέσα σε 30 ημέρες από τη διαβίβαση σε
αυτό του σχετικού φακέ?>υυ.

4.5.1

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι συμβάσεις για την εκτέ>χση συμπληρωματικών εργασιών σε έργα
εκτε/ο)ύμε\’α από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Λ. και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις,
που έχουν συναφθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της διατάξεις αυτής,
υποβόά^Λνται για έ>^χο νομιμότητας στο Ε.Σ. Στις περιπτώσεις αυτές η
συναφθείσα σύμβαση υποβά>ά.εται στο Ε.Σ μέσα σε 20 ημέρες από την
έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής.^^ Αν η σύμβαση και ο σχετικός φάκε/αις
δε υποβληθούν για έλεγχο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή αν ο έ>^γχος
του Ε.Σ αποβεί αρνητικός, η σύμβαση θεωρείται ότι δε\·’ συνάφθηκε ποτέ.

Βλ. «Εφημερίς
2002.ΝΟΜΟΣ 3060
Βλ «Εφημερίς
2002,ΝΟΜΟΣ 3060

της Κυβερ^ήσειος», Τεύχος Πρώτο, άρθρο
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου
της Κυβερνήσεως», Τεύχος Πρώτο, άρθρο
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου

2. Αρ.Φυ/J.ov 242, I I Οκτωβρίου
Δικαιοσύνης
3. Αρ.Φυ/j.ov 242, I I Οκτωβρίου
Δικαιοσύνης.
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ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ
Η ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ

5.1

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Οι δικαστικοί σχηματισμοί του Ε.Σ. (Κλιμάκια, Τμήματα και 0>νθμέλεια)

δεν εκδίδουν μόνο δικαστικές αποφάσεις, κατόπιν διαδικασίας στην οποία
τηρούνται οι αρχές δημοσιότητας, κατόπιν ακρόασης και ειδικής και
εμπεριστατωμέιης αιτιολογίας, αλλά και Πράξεις. Με τις Πράξεις αυτές, το
Ε.Σ. έχει τη δικαιοδοσία^ :

1) Να επιβάλλει σε βάρος των λογοδοτούντων στο Συνέδριο υπολόγων
καταλογισμούς προκύπτοντες από τον έλεγχο των ?ο)γαριασμών της
δημόσιας διαχείρισης, των απο>οογισμών των Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ.,
Οργαιασμών, Ειδικών Ταμείων αποκεντρωμένων δημοσίωΐ' υπηρεσιών
και εκτός του Δημοσίου Προϋπολογισμού Ειδικών Λογαριασμών.
2) Να

ελέγχει

την

ευθύνη

των

υπο)όγων

για

την

απώλεια

δικαιο?υθγητικών της διαχείρισης.
3) Να επιβάλλει πειθαρχικές ποινές σ' αυτούς για τη βραδύτητα υποβολής
λογαριασμών ή για τη μη εκτέλεση διαταγών του Ε.Σ. σχετικών προς

Βλ Το Ελεγκτικό Συνέδριο «Ιστορική εξέλιξη του θεσμού των Ε /χγκπκ ώ ν Συνεδρίω ν Ε/Σάόος κ
ToL/jJac». Πρακτικά Εισηγήσεις. ΕΘλίκο Τυπογραφείο. Αθήνα 1993. σελ. 148

το ελεγκτικό έργο του (βλ. αρμοδιότητες Κλιμακίων στις σχετ.
Αποφ.48208/1965, 6536/1967, 7818/1979, κ.λ.π. της 0/Λμε>^ίας Ε.Σ.).
4)

Να λύει διοικητικές συνταξιοδοτικού τιεριεχομένου διαφορές ουσίας,
όπως λ.χ. εκείνες που εισάγονται ενώπιον του αρμοδίου Κλαμακίου
κατά πράξεων ή παραλείψεων του Υπ. Οικονομικών προς εκτέ>^εση
πράξεων ή αποφάσεων κανονισμού συντάξεων εις βάρος του δημοσίου
ή την πληρωμή των συντάξεων, συμπεριλαμβαΐ'ομένων και τον
κατα}α)γισμό άνευ χρέωσης της ληφθείσης συντάξεως (αρθρ.63
π.δ.774/1980), ή διαφορές Δημοσιολογιστικού περιεχομένου που
φέρονται ενώπιον του αρμοδίου τμήματος και προκύπτουν από τον
προληπτικό εκ μέρους του Ε.Σ. των δαπαΐ’ών του δημοσίου ή των
Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στον έλεγχο αυτό και δημιουργούνται από τις
διαφωνίες μεταξύ αυτών που εκδίδει το ένταλμα πληρωμής της
σχετικής δαπάνης Αρχής και του ασκούντος τον έλεγχο οργοινου Ε.Σ.
(ήδη Επιτρόπου) ως προς την κανονικότητα και τη νομιμότητα της
σχετικής δαπά\τ|ς.

Η δικαιοδοσία του Ε.Σ. για τις παραπάι'ω διαφορές είναι αποκλειστική και
τα σχετικά θέματα μόνο παρεμπιπτόντως μπορεί να ερευιηθούλ' από οάλα
δικαστήρια άλλης δικαιοδοσίας.

5.2

Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ Σ \ ΝΈΑΡΙΟΥ
Οι παραπάνω Πράξεις που εκδίδονται από δικαστικούς σχηματισμούς

που συντίθενται αμιγώς από δικαστές είναι Πρόιξεις Δικαστικές και
εκδίδονται μετά από ειδική διαδικασία κατά την οποία οι αρχές της
δημοσιότητας προς χάριν μιας ταχύτερης διαδικασίας και όπου το αχ'ακριτικό

σύστημα, της πρωτοβουλίας δηλαδή του δικαστή για τη συ>^Λγή του
αποδεικτικού υλικού και την κίνηση και ολοκλ^,ήρωση της σχετικής
διαδικασίας για την έκδοση της οριστικής Πράξης, εφαρμόζεται κυρίως /χ)γω
της φύσεως των περιστάσεων που καλούνται οι Πράξεις αυτές να
εξυτιηρετήσουν. Οι Πράξεις αυτές που προέρχονται από δικαστικά όργανα
πρέτιει να είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένες, δεν προσβάλλονται
ενώπιον του Ε.Σ. Συγκεκριμένα άλλ^ες από αυτές, μη συνεπαγόμεΐ'ες
δεδικασμένο, καθ’ όσον δει· πρόκειται για δικαστικές αποφάσεις α/Χά για
δικαστικές πράξεις, επιδέχονται ανάκληση από τον ίδιο τον δικαστικό
σχηματισμό που τις εξέδωσε, όταν συντρέχει πλάνη περί το νόμο ή τα
πράγματα, όπως λ.χ. είναι οι Πράξεις που εκδίδολται για διαφωνία όσον
αφορά την νομιμότητα της δαπάνης μεταξύ της εντελλούσης αυτής Αρχής και
του ασκούντος τον προληπτικό έλεγχο οργοα-ου του Ε.Σ. ά>λχς πά/α
«εκκαλούνται» ενώπιον αΐ’ώτερης βαθμίδας δικαστικού σχηματισμού με
ειδικό ένδικο μέσο, το οποίο καλείται «έφεση».
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι Πράξεις που εκδίδονται από το
αρμόδιο Κλιμάκιο επί των προβαλλομένων Πράξεων ή Παρα>^είψεων του Υπ.
Οικονομικών προς εκτέλεση πράξεων ή αποφάσεων κανονισμού συντάξεω\’
εις βάρος του Δημοσίου ή των συντάξεων εν γένει και οι οποίες με έφεση
π>^ον δικάζονται καΐΌνικά, τηρώντας τις αρχές της δημοσιότητας, και βάση
ακρόασης και της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας εκδίδοντας
τελικώς οριστικές δικαστικές αποφάσεις που υπόκεινται σε α\'αίρεση ενώπιον
της Ολομέλειας του Ε.Σ., η οποία τις δικάζει ως Ανώτατο Ακυρωτικό
Δικαστήριο. Αν και όλες οι προαχ'αφερόμενες Πράξεις είναι δικαστικές και
εκδίδονται από δικαστικούς σχηματισμούς του Ε.Σ. παρ’ όλα αυτά η φύση
τους διαφέρει. Έτσι όταν καλούνται οι δικαστικοί σχηματισμοί του Ε.Σ. να

επιλύσουν με Πράξεις διοικητικές συνταξιοδοτικού περιεχομένου διαφορές,
δηλαδή όσες φορές κα>ο)ύνται να κρίνουν επί διαφορών στις οποίες
αμφισβητείται η ύπαρξη, το περιεχόμενο ή η έκταση συνταξιοδοτικώ\’
δικαιωμάτων ή γενικότερα συνταξωδοτικών εννόμων σχέσεων, μεταξύ του
Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. και ιδιωτών, ρυθμιζόμενων πάντοτε από κανόνες
συνταξιοδοτικού περιερχομένου τότε οι Πράξεις που εκδίδονται για τις
παραπάνω διαφορές είναι φύσης δικαιοδοτικής. Όσες φορές όμως με τις
παραπάνω Πράξεις επιβάλλεται τελικώς μονομερώς μια νομική ρύθμιση και
ασκείται με αυτές δημόσια εξουσία, όπως συνήθως συμβαίνει στις Πράξεις
καταλογισμού των υπολόγων, αυτές, ενώ παραμένουν τυπικώς δικαστικές,
επειδή προέρχονται αποκλειστικά από δικαστικά όργανα, παρ’ όλα αυτά η
φύση τους είναι ιδιόμορφα διοικητική. Ιδιόμορφα διότι δεν προέρχονται από
διοικητικά όργοο’α. α>λ.ά όπως προελέχθη από αμιγώς δικαστικά.^^ Όταν πάλι
με την εκδιδομέι'η πράξη ετηβάλλεται εις βάρος υπολόγου πειθαρχική ποινή
για τη βραδύτητα υποβολής λογαριασμών ή για τη μη εκτέλεση διαταγών του
Ε.Σ., τότε η φύση αυτής είναι πρόδηλα πειθαρχική.

5.3

ΟΙ ΔΙΚ4ΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Κ.\ΙΐνΤ\ΚΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ ΕΠΙ

ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Μετά την επεξεργασία από τους ελεγκτές-υπα>λ.ήλους του Ε.Σ. των
λογαριασμών, υποβάλλεται από την αρμοδία υπηρεσία σχετική έκθεση επί
του οικείου λογαριασμού, δηλαδή της ετήσιας ε\' γένει διαχειρίσεως του
υπολόγου με σχετικό προσχέδιο πράξεως, στον Πρόεδρο του αρμόδιου

Βλ Το Ε/.ε}’κτικό Συνέδριο «Ιστορική εξέΙαξη του θεσμού των Ε Ι^κ τικώ ν Συνεδρίω ν ΕΙ^Λδος κ
rajjJacn. Προκπκά Εισηγήσεις. Εθ\·ικό Τυπογραφείο. Αθήνα 1993 σελ. 148-149

(Τριμελούς) Κλιμακίου του Ε.Σ.

Ο Πρόεδρος του ΙΟαμακίου ορίζει από τα

μέλη του Κλιμακίου έναν εισηγητή και παρατιχμπει τη σχετική έκθεση προς
εισήγηση.
Ο εισηγητής Δικαστής και στη συνεχεία το Κλιμάκιο σε συμβούλιο
εξετάζουν τις παρεμπόμενες υποθέσεις ως προς το νομικό μέρος. Το
Κλιμάκιο μετά από διαλογική συζήτηση για κάθε υπόθεση έχοντας υπόψη
του την οικεία έκθεση της αρμόδιας Υπηρεσίίχς (Διεύθυνσης) καθώς και τη
σχετική εισήγηση του εισηγητή Δικαστή επί του δικαζόμενου λογαριασμού,
αποφαίνεται κατ' απόλυτο πλειοψηφία με Δικαστική Πράξη ως ορθώς έχοντα
το δικαζόμενο λογαριασμό ή καταλογίζει μετά των νομίμων προσαυξήσεων
εις βάρος του Υπολόγου το τυχόν έ>^νειμμα ή βεβαιώνει σε πίστωση το τυχόν
πλεόνασμα. Οι πράξεις του Κλαμακίου αΐ'ακοινώνονται στη\’ αρμοδία κατά
περίπτωση Υπηρεσία. Αντίγραφα των πράξεων αποστέ)^>ονται στις οικείες
αρχές. ότα\' αυτές είναι ανάγκη να λάβουν γνώση του περιεχομέΐ'ου των
πράξεων ή να προβούν σε ενέργειες έπ' αυτών. Οι πράξεις του αρμόδιου
Κλιμακίου

κοινοποιούμενες

στον

Υπόλογο

είναι

εκτε)^στές,

μη

επιτρεπόμενης προσφυγής στα >Λΐπά Δικαστήρια, τα καταλογιζόμενα δι’
αυτών ποσά εισπράττονται αναγκαστικά κατά τις διατάξεις του Κώδικα
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)
Τα ένδικα μέσα κατά των πράξεων του Κλιμακίου είναι αυτά της
Αναθεωρήσεως και της Εφέσεως,

τόσο

από τους ενδιαφερομένους,

(Υπόλογους, Συνευθυνόμενους κ.λ.)όσο και από το Γενικό Επίτροπο στον
οποίον και κοινοποιούνται οι σχετικές διατόιξεις.

'° Βλ Κωνστα\’τί\’ου Ρίζου, Αηιπροέδρον του Ε/.εγκΓίκον Συνεδρίου. «Ο Έλεγχος ηυν Δημοσίων Δαπανών
και Λογαριασμών από το Ε /τγκηκό Συνέδριο»,. Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1999, σε/..20-21

5.4

ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΑΑΗΑΩΝ-ΕΑΕΓΚΤΩΝ

ΤΟΥ Ε.Σ
Τέλος, πρέπει να επκτημανθεί, ότι όλες οι πράξεις που εκδίδονται από
τους δικαστικούς υπαλ^^ήλους-ελεγκτές του Ε.Σ. (Επιτρόπους, διευθυντές,
κ.λ.π.) αναγκαίες για τη >^ιτουργία του και την επίτευξη των σκοπών και της
αποστολής του είναι πράξεις διοικητικές- Δημοσιολογιστικές, οι οποίες όμως
κατά κανόνα ε>^:γχονται, κρίνοντας ακυρώνονται ή μεταρρυθμίζονται από τα
δικαστικά όργανα του Ε.Σ. με αποκ>^εισηκές διαδικασίες μέσα στα πλαίσια
της /^ειτουργίας αυτού."**

■" Βλ. Το Ε/.εγκακό Συνέδριο «Ιστορική εξέ/αςη τον θεσμού no r Ε /χγκη κι
Γα/Μας». Πρακτικά Εισηγήσεις. Εθνικό Τυπογραφείο, Αθή\>α 1993. σελ. 151,
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ

6.1

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ EYVHNIKOY ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Κ.ΔΙ

ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Συνθήκη του Μάαστριχ,
ολ'αβάθμισε το Ε>.εγκτικό Συνέδριο και το συμπεριέλαβε μεταξύ των
θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Το Ε>.εγκτικό Συΐ’έδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ιδρύθηκε με τη
Συνθήκη “περί τροποποιήσεως ορισμέχ'ων δημοσιονομικών διατάξεων των
Συνθηκών περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων'’, τη γΐ'ωστή ως
“Δεύτερη Συνθήκη Προϋπολογισμού”, της 22ας Ιουλίου του 1975 και άρχισε
να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 1977.
Οι λόγοι που επέβαλαΐ' την ίδρυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ήταν το
γεγονός ότι, από την πρώτη Συνθήκη του 1975, ο προϋπολογισμός των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άρχισε να χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τους
ιδίους πόρους της Κοινότητας, οι οποίοι αντικατέστησα\' τις μέχρι τότε
χρηματικές εισφορές των κρατών μελών. Το γεγονός αυτό απαιτούσε, όπως
σημειώνεται στο προοίμιο της συνθήκης αυτής, την αύξηση των εξουσιών
του Κοινοβουλίου επί του προϋπολογισμού και συνακόλουθα την ένταση των
ελέγχων της εκτελέσεως του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Σήμερα, το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το πέμπτο κατά σειρά θεσμικό
όργανο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και, εντός των ορίων και των εξουσιών
που του παρέχονται από τη Συνθήκη, τηρείται καθεστώς

πλήρους

ανεξαρτησίας απέναντι στα υπό>ο)ΐπα θεσμικά όργανα καθώς και απέναντι
στα κράτη μέλη που την συγκροτούν. Η οργάνωση και }^ειτουργία του
διέπεται κατά κύριο /ώγο από τα άρθρα 188 Α, Β και Γ της Συνθήκης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συνθ.Ε.Ε.).
Τα μέλη του Ε>>εγκτικού Συνεδρίου είναι σήμερα

δεκαπέντε,

κα>>Χ)ύμενα δικαστές στη γλώσσα ορισμένων κρατών μελών, που διορίζονται
με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου, κατόπιν διαβούλευσης με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για περίοδο έξι ετών, επιλέγονται, ένας από κάθε
κράτος μέλος, μεταξύ προσωτακοτήτων με προϋττηρεσία

σε όργανα

εξωτερικού ε/έγχου ή με ειδικά προσόιτα στοί' ε/^ιοτικό τομέα. Μετά τον
διορισμό τουο. καθίστανται ανώτατοι κοινοτικοί λειτουργού που οφεί>ο)υ\’ να
παρέχουν πλήρη εγγύηση ανεξαρτησίας, χωρίς να ζητούν ή να δέχονται
υποδείξεις από τις κυβεριήσεις των κρατών μελών ή από τα cDJji θεσμικά
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου
δεν επιτρέπεται, κατά την διάρκεια της θητείας τους, να ασκούν οποιαδήποτε
άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη, ε\'ώ υποχρεούνται
τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας τους όσο και μετά από αυτή\’ τηρούν τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση τους και ιδιαίτερα τις υποχρεώσεις
εΐ'τιμότητας και διακριτικότητας ως προς την αποδοχή, μετά την αποχώρηση
τους, ορισμέΐ'ων θέσεων ή πλεονεκτημάτων.''·
Αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

Βλ. «Οι Δικαιοδοσίες τον Ε /χγκτικού Συνεδρίου και η συμβο/τί του στους θεσμούς». Πρακτικά
επιστημονικής ημερίδας, Επιμέλεια έκδοσης, Νικόίχιος Μη/Λώνης, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συΐ’εδρίου.
Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα J998. σελ.55-56

όργαχ'α της Κοινότητας.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο της Κοινότητας, όπως και τα λοιπά θεσμικά
όργανα αυτής, δεν έχει νομική προσωπικότητα, έχει την δυνατότητα όμως να
παρίσταται

στο

Δικαστήριο

των

Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων(ΔΕΚ).

Νομιμοποιείται π'εργητικά και παθητικά σε δίκες ενώπιον του ΔΕΚ και έχει
την δυνατότητα να ασκεί ορισμέι'α από τα έΐ'δικα βοηθήματα του κοινοτικού
συστήματος δικαστικής προστασίας, όπως είναι η αίτηση ακυριόσεως και η
προσφυγή

κατά παρα>^ίψεως, κατά των

πράξεων και

παραλείψεων

αντίστοιχα των κοινοτικών οργάνων.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερή η σπουδαιότητα του Ε?>εγκτικού
Συνεδρίου και η ευρύτητα της αποστολής του, που συνίσταται στην
εξασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση του
κοινοτικού προϋπο>^γισμού και τη διαφύλαξη του κοινοτικού χρήματος, με
άλλα λόγια, του χρήματος των ευρωπαίων πολιτώι’. Πρόκειται για
αρμοδιότητες που καθορίζονται ρητώς από τη Συνθήκη και αναφέρονται σε
τομέα που υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Κοινότητας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως υπερεθχακή οντότητα διακεκριμέ\τ| από τα
κράτη μέλη που τηλ' απαρτίζουν, έχει τον δικό της ετήσιο προϋπο>α?γισμό, με
έσοδα τους ιδίους αυτής πόρους και έξοδα, που δαπανώνται για την ανάπτυξη
και εκτέλεση των κοινοτικών πολιτικών και δράσεωις οι οποίες αποβλέπουν
στηλ' πραγμάτωση του κοινοτικού σκοπού. Είναι κατά συνέπεια απόλυτα
>ο)γικό ένα από τα θεσμικά της όργανα να έχει επιφορτιστεί με το ιδιαίτερο
καθήκον του ε>^έγχου του συνόλου των εσόδων και εξόδων του κοινοτικού
προϋπολογισμού. Η ίδια αναγκαιότητα επιβάλ>.ει την ύπαρξη και λειτουργία
εντός κάθε κράτους μέλους της Κοινότητας του εθί'ΐκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Πρόκειται για όργαΐ'ο εξωτερικού ε>^γχου που α\τ|κει στην

εθνική έννομη τάξη, του οποίου η συγκρότηση και ?χιτουργία διέπεται από
το εθνικό δίκαιο, και έχει ως αποστολή τον έ>^χο των εσόδων και δαπανών
του εθνικού προϋπο/Λγισμού. Συνεπώς, κατ’ αρχήν το κοινοτικό και το
εθνικό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι όργανα που ανήκουν σε διαφορετικές
έννομες τάξεις, διέπονται από διαφορετικό δίκαιο και έχουν διαφορετικές και
διακεκριμένες μεταξύ τους αρμοδιότητες."^
Στην παρούσα τουλάχιστον φάση η Ένωση στερείται του αν'αγκαίου
δικτύου διοικητικών υπηρεσιών και οργοινων εντός των κρατών μελών, για το
λόγο αυτό το μεγαλύτερο μέρος των κοινών πολιτικών και λοιπών δράσεων
της εφαρμόζεται και εκτελείται από τις αρμόδιες αρχές ή τους ειδικούς προς
τούτο εθνικούς οργανισμούς, οι οποίοι κατά την εκτέλεση των παραπάνω
καθηκόντων τους διατηρούν την εθνική τους ταυτότητα. Το γεγονός αυτό
έχει αντίκτυπο και στην εκτέλεση του κοινοτικού προϋπολογισμού όπου το
σύνολο σχεδόν των εισπραττόμενων εσόδων και το μεγαλύτερο μέρος των
δαπολ’ών του κοινοτικού προϋπο>Λγισμού πραγματοποιείται στα κράτη μέλη.
Με άλλα λόγια, η διαχείριση ποσοστού περίπου 80% του κοινοτικού
προϋπολογισμού γίνεται από τις εθνικές αρχές, ενώ περισσότερο από το 50%
των δαπανών καταβάλί^εται στους δικαιούχους μέσω των κρατών μελών.
Επειδή όμως το Ελεγκτικό Συνέδριο των Ε.Ε. είναι αρμόδιο να ελέγχει
το σύνολο των εσόδων και των εξόδων της Κοινότητας είναι προφανές ότι οι
ελεγκτικές αρμοδιότητες του

επεκτείνονται αντιστοίχως και εττί των

αρμοδίων εθί'ΐκών αρχών στο βαθμό που οι τελευταίες διαχειρίζονται
κοίλ'οτικά κονδύλια.
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Παράλληλα

επειδή

πολλές

από

τις

δαπάνες

του

κοινοτικού

προϋπολογισμού αποτελούν έσοδα του εθνικού προϋπολογισμού είναι φυσικό
τα ε/χγκτικά όργανα των κρατών με>>ών, το εθνικό Ελεγκτικό Συνέδριο, να
έχει επί των ιδίων πιστώσεων ε>^κτικές αρμοδιότητες, σύμφωνα με το
αντίστοιχο εθνικό δίκαιο. Το ίδιο συμβαίνει με τις δράσεις της Κοινότητας
στο πλαίσιο των κοινοτικών Ταμείων με τα συγχρηματοδοτούμενα αργά,
όπου τόσο η κοινοτική όσο και η εθνική συμμετοχή υπάγεται για τους
παραπάνω λόγους στις ελεγκτικές εξουσίες και αρμοδιότητες και των
αντίστοιχων εθνικών οργάνων. Στις περιπτώσεις αυτές πρόκειται ουσιαστικά
για οιονεί συντρέχουσα ελεγκτική αρμοδιότητα του ευρωπαϊκού και του
εθίΊκού Ε>νεγκτικού Συνεδρίου επί των αυτών δαπανών και των αυτών
εσόδων. Η έν^νοια της συντρέχουσας αρμοδιότητας μεταξύ Κοίλ'ότητας και
κράτους μέλους συναντάται πολλές φορές στο πεδίο του κοινοτικού δικαίου,
και αποτελεί την προϋπόθεση εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας. Το
ίδιο συμβαίνει με την έ\^οια της συντρέχουσας ευθύλσ^ς μεταξύ Κοινότητας
και κράτους μέ>ε>υς κατά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου.
Ειδικότερα όσον αφορά στην χώρα μας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του
νόμου 2362/1995 “Περί Δημοσίου Λογιστικού” οι απολήψεις από την
Ευρωπαϊκή Ένωση για προγράμματα, ενέργειες, δραστηριότητες κ.λ.π.
συνιστούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ βάσει του άρθρου 98
του ίδιου νόμου, οι αποδόσεις προς την Ένωση συνιστούν δαπάνες του
κρατικού προϋπολογισμού. Εξ άλλου οι διαχειριστές κοινοτικών πόρων,
σύμφωνα με το άρθρο 105, θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και υπάγονται
στον έλεγχο του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου αδιάφορα αν πρόκειται για
όργανα του κράτους ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

Γ ια

τις

περιπτώσεις

της

κατά

κάποιο

τρόπο

συντρέχουσας

αρμοδιότητας του κοινοτικού και εθνικού ελεγκτικού οργάνου, η παράγραφος
3 του άρθρου 188 Γ (Συνθ.Ε.Ε), καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο γίνεται
ο έ>^γχος των εσόδων και εξόδων της Κοινότητας από το Ευρωπαϊκό
Ελεγκτικό Συνέδριο, ορίζει ότι ο έ>^χος πραγματοποιείται βάσει εγγράφων
και αν υπάρχει ανάγκη επί τόπου στα άλλα κοινοτικά όργανα και στα κράτη
μέλη. Στην τε?.ευταία περίπτωση, ο έ)£γχος ασκείται σε συνεργασία με τα
εθνικά όργανα, σε ορισμένες περιπτώσεις ασκείται και από κοινού έλεγχος
(joint audit).

.4ρχές που διέπουν τις σχέσεις των δυο οργάνων
Με βάση τα ανωτέρω, οι σχέσεις μεταξύ των οργάνων εξωτερικού
ελέγχου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών, μεταξύ του
Ευρωπαϊκού και του Εθνικού Ελεγκτικού Συλ’εδρίου, βασίζονται στις
ακό^νουθες αρχές:'^
1.

Στην αρχή της ανεξαρτησίας, της αυτοτέ>νειας και της ισοτιμίας.

Στην παρούσα τουλάχιστον τάση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και μέχρι
την περαιτέρω θεσμική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή
Κοινότητα αποτελεί υπερεθνική οντότητα τελείως διακεκριμένη από
αυτήν των κρατών μελών που την απαρτίζουν. Το ίδιο ισχύει και για την
εντός της Κοινότητας κοινοτική έννομη τάξη. Συνεπώς, κατ' αρχήν το
ευρωπαϊκό και το εθνικό Ε>οεγκτικό Συνέδριο αποτελούν αυτοτελή,
ανεξάρτητα και ισότιμα όργανα δυο διακεκριμένων μεταξύ τους έννομων
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τάξεων, τα οποία έχουν διαφορετική αποστολή και διέπονται από
διαφορετικό νομικό καθεστώς. Παρά ταύτα, στο ευρωπαϊκό κοινοτικό
δίκαιο υπάρχουν σημαντικές εξαιρέσεις του παραπάνω κανόνα, όπως η εκ
μέρους των κοινοτικών οργάνων θέσπιση κανόνων δικαίου που έχουν
άμεση εφαρμογή και υπό προϋποθέσεις άμεση ισχύ νέτος της κοινοτικής
έννομης τάξης ή, στο π^Λίσιο του κοινοτικού συστήματος δικαστικής
προστασίας,

η

εκ

μέρους

των

εθνικών

δικαστηρίων

άσκηση

προδικαστικής παραπομπής προς το ΔΕΚ και η εκ μέρους του τελευταίου
έκδοση

προδικαστικών

αποφάσεων

δεσμευτικών

για

τα

εθνικά

δικαστήρια.
2. Στην αρχή της υπέροχης του κοινοτικού δικαίου έναντι του εθνικού
δικαίου. Συνεπώς, οι διατάξεις των σχετικών άρθρων της Συνθήκης της
Ε.Ε., καθώς και η τυχόν δευτερεύουσα κοινοτική νομοθεσία υπερισχύουν
των αΐ'τίστοιχωλ’ εθχ'ΐκών επί του ιδίου θέματος διατάξεων και τις
καθιστούν αΐ'εφάρμοστες.
3. Στην αρχή που επιβάλ>ν£ΐ το καθήκον της κοινοτικής πίστης, το
οποίο καθιερώνεται από το άρθρο 5 (Συνθ.Ε.Ε), σύμφωνα με το οποίο τα
κράτη μέλη και τα εθνικά όργανα λαμβάνουν κάθε γεντκό ή ειδικό μέτρο
κατάλ>wηλo να εςασφα/άσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεωλ· που
απορρέουν από τη Συνθήκη ή προκύπτουν από πράξεις των οργάνων της
Κοινότητας. Επίσης διευκολύνουν την Κοινότητα στην εκτέ>ν£ση της
αποστολής της και απέχουν από κάθε μέτρο που δύναται να θέσει σε
κίνδυνο την πραγματοποιήσει των σκοπών της Συνθήκης. Με βάση την
αρχή αυτή, δημιουργούνται πολ)χς ασφαλώς υποχρεώσεις του εθχ’ΐκού
ελεγκτικού οργάΐ'ου στο πλαίσιο της συνεργασίας του άρθρου 188 Γ
(Συνθ.Ε.Ε).

4.

Στην αρχή της επικουρνκόιητας, όπως αυτή καθιερώθηκε με την

συνθήκη του Μάαστριχ. στο άρθρο 3Β (Συνθ.Ε.Ε). Στο βαθμό όμως που
πρόκειται για τομείς που υπάγονται στην αποκ>χιστική αρμοδιότητα της
Κοινότητας, η αρχή αυτή δεν δύναται να εφαρμοστεί. Αντίθετα, στις
περιπτώσεις συντρέχουσας αρμοδιότητας Κοινότητας και κράτους μέλους,
όπως συμβαίνει στις δαπάνες των Διαρθρωτικών Ταμείων της Κοινότητας,
η αρχή της επικουρικότητας έχει πλήρη εφαρμογή.
Από την αναφορά των παραπάνω αρχών, που υπάρχουν στις σχέσεις
των κοινοτικών και εθνικών οργάνων εξωτερικού ελέγχου, δημιουργείται
ίσως η εντύπωση ότι ουσιαστικά αΐ'αφείται η μεταξύ των δυο οργάνων
ισχύουσα αρχή της ισοτιμίας και ανεξαρτησίας. Η εντύπωση αυτή ενισχύεται
ακόμη περισσότερο α\’ αναλογιστεί κανείς ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό
Συνέδριο είναι όργα\'θ με διεθ\τ| απήχηση και ακτινοβολία, έχει σύγχροΛτι
δομή, οργάνωση, στελέχωση και τεχνο?υθγική υποστήριξη, με εύκολη
πρόσβαση και σημαντική επιρροή επί των υπο>θ)ίπων παχ’ίσχυρων θεσμικών
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Το Ελεγκτικό Συνέδριο της
Κοινότητας, στερείται από εκτεταμένο δίκτυο υπάλληλων σε κάθε κράτος
μέλος, δε\' μπορεί έτσι να επιτε>έσει επιτυχώς την αποστολή του χωρίς την
ενεργό και ουσιαστική συνδρομή των εθνικών ελεγκτικών οργάνων. Το
εθνικό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι αυτό που έχει τηλ’ υποδομή, το δίκτυο, τους
υπαλλήλους, τη γνώση και την πείρα, ώστε να ασκεί αποτελεσματικά τους
ελέγχους που εξασφαλίζουν τη σωστή δημοσιονομική διαχείριση και την
προστασία των οικονομικών συμφερόντωΐ’ των πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Το εθνικό

Ελεγκτικό Συνέδριο είναι εξοικειωμέχ'ο

με τις

ιδιαιτερότητες, ιδιορρυθμίες και πρακτικές που επικρατούν εντός κάθε

εθνικής έννομης τάξης, και οι οποίες ασκούν αποφασιστική επιρροή στη
διενέργεια των ελέγχων.
Από την ά^.η π/^ευρά, η ισότιμη και αποτε>εσματική συνεργασία του
Ευρωπαϊκού Ε>εγκτικού Συνεδρίου με τα εθνικά ελεγκτικά όργανα θα
αποάεάξει το κοινοτικό όργαΐ'ο από ένα τεράστιο αριθμό ελέγχων και με τον
τρόπο αυτό θα του επιτρέπει να βελτιώσει το έργο του και να επιτύχει την
υψηλή πράγματι αποστολή του. Παρά>Λ.ηλα, μια τέτοια συνεργασία μεταξύ
των δυο οργάνων θα είχε ευεργετικά αποτελέσματα και για το εθνικό
Ελεγκτικό Συνέδριο και για τα στελέχη του, αφού θα εξύψωνε το κύρος και
την αποστολή τους και θα βελτίωνε τις γνώσεις και την πείρα τους όσον
αφορά στις σύγχρονες αντΛήψεις και μεθόδους ελέγχου και στη χρήση της
σύγχρολτις τεχ\Ό>>υγίας.
Από την πρώτη Δήλωση Αξιοπιστίας (ΛΑ) του Ε>υεγκτικού Συνεδρίου
της Κοινότητας, προκύπτει ότι η συνεργασία με τα εθνικά όργανα ε>^χου
δεν είναι η αναμενόμεΐ'η. Πιο συγκεκριμέχ'α τονίζεται ότι : “ η Δήλωση
Αξιοπιστίας βασίζεται μόλ’Ο στα αποτε?έ;σματα τω\' εργασιών που διεξήγαγε
το Συνέδριο υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο σύμφωνα με τα δικά του
κριτήριο αξιολόγησης, διότι δεν πληρούνται ακόμη οι προϋποθέσεις για να
μπορεί να βασίζεται το Συνέδριο στις εργασίας άλλων ελεγκτώλ'. στη
συγκεκριμένη δε περίπτωση, τα διαθέσιμα πληροφοριακά στοιχεία ........
στερούνται συχνά της αναγκαίας ακρίβειας. Εξ άλλου, τα αποτελέσματα των
ε\' λόγω εργασιών δεν μπορούν να συνδυαστούν με τα αποτελέσματα των
εργασιών του Συνεδρίου”.
Συγκεκριμένα όσον αφορά τις εργασίες των εθχ'ΐκών οργάνων ε>όγχου,
τονίζεται στην Δήλωση Αξιοπιστίας ότι : “κατέστη σαφές ότι η μέθοδος
ελέγχου των κοινοτικών δαπανών που εφαρμόζουν διαφέρει κατά πολύ, από

χώρα σε χώρα, τόσο στο επίπεδο των στόχων, των μεθόδων, της εμβέ>χιας
και του βάθους, όσο και της περιοδικότητας του ελέγχου ........... Όταν
αποδειχτεί ότι οι ε/χγκτικές εργασίες των εθνικών οργάνων ε?οέγχου
συμβιβάζονται με τους στόχους και τη μεθοδολογία του, το Συνέδριο θα
επιδιώξει να βασίζεται στις εργασίες αυτές, με την προϋπόθεση ότι θα έχει
ικανοποιητική πρόσβαση στα έγγραφα στα οποία βασίστηκαν οι εν λόγω
εργασίες”.
Καθίσταται φανερό ότι η ουσιαστική συνεργασία του κοινοτικού και
του εθνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αναγκαία και επωφελής για
αμφότερες τις πλευρές, σε κάθε περίπτωση για την προστασία του κοινοτικού
χρήματος. Η συνεργασία αυτή είναι άλλωστε επιθυμητή από την π ) ^ ρ ά του
κοινοτικού οργάνου.
Οι αιτιρρήσεις που προβά?../Λνται από την π /^ ρ ά αυτί] αΐ'αφέρονται;
1. Στις διαφορές, από χωρά σε χώρα, των μεθόδων ελέγχου των
κοινοτικών δαπανών, τόσο στο επίπεδο στόχων, μεθόδων και
εμβέλειας όσο και περιοδικότητας των ελέγχων. Το πρόβλημα
αυτό δύναται να αντιμετωπιστεί με επιτυχία αν, με την έκδοση
κοινοτικών πράξεων, κατά προτίμηση οδηγιών, επιδιωχτεί η
προοδευτική εναρμόνιση των εθνικών διατάξεων που ρυθμίζουν
τις μεθόδους ελέγχων που διεί'εργούνται στα κράτη μέλη.
2.

Αλλη κατηγορία αΐ'τιρρήσεων αναφέρεται σε ορισμένες

χώρες

και περιπτώσεις όπου εκφράζεται δυσπιστία ως προς την
αξιοπιστία

και

ποιότητα

των

υπό

των

εθνικών

οργάι-ων

διε\εργούμε\'ων ελέγχων, υπό την έν\'θΐα ότι στους ελέγχους
αυτούς το εθνικό συμφέρον υπερισχύει του κοινοτικού.

Όσον

αφορά στην

βελτίωση

της

ποιότητας

των

ε? ^ χω ν ,

η

συστηματική και συνεχής συνεργασία των δυο π>χυρών συνοδευμένη από
συνεχή επιστημονική επιμόρφωση και σύγχρονη τεχνολογική υποστήριξη θα
συμβάλλει στην επιτυχή επίλυση του προβλήματος. Όσον αφορά την
επιφύ/χιξη ότι, κατά τη διενέργεια των ε?^χω ν από τα εθνικά όργανα, η
προστασία του εθνικού συμφέροντος υπερισχύει του κοινοτικού, στο βαθμό
που η παρατήρηση αυτή ανταποκρίνεται στην αλήθεια, αποτελεί “ελάττωμα”
που συναντάται σε όλες τις κοινοτικές δράσεις που αναπτύσσονται από
πολίτες της Ένωσης ως φορείς κοινοτικών αξιωμάτων. Η παντελής εξάλειψη
παρομοίων επιφυλάξεωΐ' συνδέεται με την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής
συνείδησης, για την οποία απαιτείται μακροχρόνια προσπάθεια.
Για την αχτιμετώπιση όλων των προβλημάτων συνεργασίας μεταξύ του
κοινοτικού και του εθλ'ΐκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, πέρα των διμερών
συνεργασιών που ήδη έχουν αρχίσει, σκόπιμη θα ήτα\' η ίδρυση σε κάθε
εθ\Ίκό Ε>^γκτικό Συνέδριο ενός γραφείου - συνδέσμου του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συ\·εδρίου το οποίο με υψηλό στελεχιακό εξοπλισμό θα
συμβά)J^ι στην επΛυση των υφιστάμενων προβλημάτων συνεργασίας, ώστε
τελικά οι έλεγχοι των εθνικών οργάνων ελέγχου να αποτελούν πολύτιμο και
αξιόπιστο υλικό που θα χρησιμοποιείται ανεπιφύλακτα στη Δήλωση
Αξιοπιστίας και τις λοιπές εργασίες του Ε^^εγκτικού Συνεδρίου της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.'*^
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6.2

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΙΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΑΩΝ
ΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Σε όλες τνς χώρες υπάρχουν καν >^ιτουργούν θεσμοθέτη μέ\'α όργανα
δημοσιονομικού ε>^χου. Έτσι και ο θεσμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι
έμφυτος με τη γενικότερη πολιτειακή οργάνωση μιας κοινωνίας. Η νομική
φύση των οργάνων αυτών καθώς και η δομή και οι αρμοδιότητες τους
εξαρτάται από την ειδικότερη κρατική οργάνωση της χώρας. Με άλλα λόγια
από το νομικό πολιτισμό κάθε κράτους.
Από τη μεριά του δημοσιονομικού ελέγχου της διαχείρισης του
δημοσίου χρήματος, η νομοθετική εξουσία οφεϋ^ι να εξασφα>^ίζει τη\’
επικουρία ενός ανώτατου ελεγκτικού οργάνου, που θα επιβ>λπει τη
δημοσιονομική διαχείριση της εκτε>^στικής εξουσίας. Λόγω όμως ιστορικών
συγκυριών και νομικής παράδοσης, η επικουρία άλλοτε εστιάζεται στην
ισότιμη συνεργασία του Εί^κτικού Συνεδρίου με το κοινοβούλιο, ενώ όά^^ς
φορές εξειδικεύεται στΐ]ν /.ειτουργική εξάρτηση του πρώτου από το δεύτερο.
Η συγκριτική

επισκόπηση της νομικής

φύσης των ανωτάτων

ελεγκτικών οργάνων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης,

αποσκοπεί να αναδείξει το γεγονός ότι τα ελεγκτικά όργανα, ε\'ώ
διασφα/άζουν θεσμικά την ανεξαρτησία τους από την εκτελεστική εξουσία
(την οποία κατά κύριο λόγο ελέγχουν), εντάσσονται οργαχ’ωτικά και
>.ειτουργικά - με ποικιλία κάθε φορά απάσεων - στη δικαστική εξουσία ή
επιτελούν ρόλο επικουρικό της νομοθετικής εξουσίας.
Η κατάταξη των Ελεγκτικών Συνεδρίων, από την άποψη της
οργάλ'ωσης και λειτουργίας τους, έχει ήδη επιχειρηθεί από τη θεωρία του
δημοσιονομικού δικαίου. Παρατηρήθηκε ότι κρίσιμο κριτήριο για το κατά

πόσο ένα Ελεγκτικό Συνέδριο είναι >^ιτουργικά ανεξάρτητο από το
Κοινοβούλιο αποτε>^£ί το γεγονός της ίδρυσης του ε>^κτικού αυτού οργάνου
πριν από τη δημιουργία κοινοβουλευτικών θεσμών, οπότε στην περίπτωση
αυτή το Ε>χγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικά ανεξάρτητο από τη βουλή. Στην
περίπτωση όμως που το ε/νΟγκτικό όργανο ιδρύθηκε μετά τη δημιουργία των
κοινοβουλευτικών εσμών, τότε καθίσταται επικουρικό όργανο που υπάγεται
στη νομοθετική εξουσία.'*^
Α.- Έτσι η άποψη αυτή υποστηρίζει ότι με την ίδρυση των
κοινοβου>χυτικώ\’ θεσμών δεν θα μεταβληθεί η νομική φύση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου αλλά θα αναπτυχθούλ' μεταξύ αυτού και της βουλής σχέσεις
θεσμικής συνεργασίας.
α) Από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκείνα στα οποία
αναπτύσσεται ισότιμα η θεσμική συνεργασία του Ε}^γκτικού Συνεδρίου για
το Κοινοβούλιο (η οποία εξειδικεύεται απ>ώ)ς στην υποβολή των πορισμάτων
των ελέγχων υπό τη μορφή της ετήσιας ή cuJdav ειδικών εκθέσεων), είναι
κυρίως τα Ελεγκτικά Συνέδρια της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας.
Ειδικότερα, η γαλλική Cour des comptes ιδρύθηκε το 1807, την
περίοδο

της ναπο>-εόντειας

αυτοκρατορίας,

όπου

είχαν

εκλείψει

οι

κοινοβουλευτικοί θεσμοί και εμφανίστηκαν αργότερα - κατά την περίοδο της
συνταγματικής μοναρχίιχς (1814-1848)- και δεν επηρέασαν την ανεξαρτησία
του Σώματος ως δικαστικού οργάνου. Η ισορροπία των θεσμών δεν άλλαξε
ούτε από τα συντάγματα της IV (1946) και της V (1958) γαλλικής
δημοκρατίας,

έτσι το

γαλλικό

Ε>^κτικό

Συνέδριο

αχ'αδείχτηκε

σε

συνταγματικό θεσμό που έχει την αρμοδιότητα να “επικουρεί” την
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Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο κατά τον έλεγχο της εκτέλεσης των
δημοσιονομικών νόμων, χωρίς

όμως αυτή η “επικουρία” να κάνει το

Ελεγκτικό Συνέδριο όργανο που >^ιτουργικά εςαρτάται από αυτούς τους
πολιτειακούς θεσμούς.
Στη Ιταλία οι ιδρυτές του ενοποιημένου κράτους δημιούργησαν το
θεσμό της Corte dei conti το 1862 αμέσως μετά την ανακήρυξη της
πολιτειακής συγκρότησης της χώρας. Το δημοκρατικό Σύνταγμα του 1948
οδήγησε το Σώμα αυτό σε συνταγματικό θεσμό. Παρά το γεγονός, όμως, ότι
οι διατάξεις του άρθρου 100 νομοτεχνικά ανήκουν στο κεφόιλαιο των
“επικουρικών οργάνωΐ'” της κυβέρνησης ωστόσο έχει επικρατήσει η άποψη
στην ιτοάακή θεωρία του δημοσιονομικού δικαίου, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η
Corte dei conti αποτελεί «βοηθητικό όργαχ'ο της δημοκρατίας, παρά της
κυβέρνησης». Τέλος, στην Ε>^^άδα το Ελεγκτικό Συνέδριο εγκαθιδρύθηκε
αμέσως μετά τη λήξη της εθ\’ΐκοαπε>^θερωτικής επανάστασης του 1821 και
τη δημιουργία του ε/Αη\’ΐκού κράτους (1833), πλην όμως πριν τη δημιουργία
συνταγματικής τάξης (1844). Το ιστορικό αυτό γεγονός είχε ως θεσμική
συνέπεια το Σώμα να μην υπαχθεί ποτέ στην οργανική κηδεμονία της
Βουλής.
β) Αντίθετα, εκεί όπου η ίδρυση των Ελεγκτικών Συνεδρίων η ριζική
αΐ'αθεώρηση του ρό>^υ τους πραγματοποιήθηκε μετά τη δημιουργία
κοινοβουλευτικού καθεστώτος, στις χώρες αυτές το νομοθετικό Σώμα έθεσε
υπό τον έ>^γχο του το όργανο δημοσιονομικού ελέγχου, γεγονός που
εξειδικεύεται κυρίως στην εμπλοκή του Κοινοβουλίου, όχι μόνο στηλ’ εκλογή
προέδρου ή των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά και στη γaτκότεpη
διεύθυνση των εργασιών του.

Η

χαραιοτηριστικότερη

περίπτωση

εξάρτησης

ενός

Ε>.εγκτικού

Συνεδρίου από το κοινοβούλιο είναι εκείνο του Βελγίου. Η Βελγική cour des
comptes ιδρύθηκε με την επανάσταση του 1830, ένα έτος πριν την ισχύ του
Συντάγματος του 1831, με το οποίο κατοχυρώθηκε η >^ιτουργά του. Η ριζική
αναδιοργάνωση, όμως του βελγικού Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε με νόμο του
1846, που το κατέστησε, ουσιαστικά, συμβουλευτικό σώμα του κοινοβουλίου
δικαστικά συγκροτημένο και αποτελούμενο από ειδικούς δημοσιονομικού
δικαίου. Η εξάρτηση

του βελγικού Ελεγκτικού

Συνεδρίου

από

το

Κοινοβούλιο συγκεκριμενοποιείται με το γεγονός ότι τα οκτώ μέλη του
Σώματος και οι δυο πρόεδροι του (ένας για καθένα από τα δυο τμήματα του γα/^αίφωνα και φλαμανδικό - εκ των οποίων ο αρχαιότερος έχει τον τίτλο του
πρώτου προέδρου) διορίζονται για εξαετές, αποκλειστικά, χρονικό διάστημα
από τη βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει το δικαίωμα να τους
ανακα>^ί οποτεδήποτε. Περαιτέρω, η “κηδεμονία” της βουλής πά\'ω στις
εργασίες του Σώματος συνίσταται στο εξής χαρακτηριστικό της δικονομίας
του: Στην περίπτωση που κατά των αποφάσεων του βελγικού Ε^^κτικού
Συνεδρίου ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου και η
απόφαση αναιρεθεί τότε η υπόθεση δε\' αναπέμπεται στο Ε>υεγκτικό
Συνέδριο, αλλά σε μια ad hoc Επιτροπή που συγκροτείται στο πλαίσιο της
Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από βου)χυτές,
κατ’ αναλογική αντιπροσώπευση των πολιτικών κομμάτων, και εκδικάζει με
αναίρεση την υπόθεση.
Σε μικρότερο βαθμό εξάρτησης από το Κοινοβούλιο τελούν το
ισπαχακό Ελεγκτικό Συνέδριο (Tribunal de cuentas), τα μέλη του είναι
δώδεκα και διορίζονται κατά το ένα ήμισυ από τη Βουλή των Αντιπροσώπωχ’
και το άλλο ήμισυ από τη Γερουσία. Επίσης, τα μέλη του ολλανδικού

Ελεγκτικού Συνεδρίου (Algemene Rekenkamer), τρία τον αριθμό, διορίζονται
από τον μονάρχη, αλλά μετά την υποβολή σε αυτόν ενός κατα/λιγου
υποψηφίων για κάθε κενή θέση από τη Δεύτερη Βουλή. Τέ>χ)ς, ο βρετανός
Γενικός Ελεγκτής (Comptroller and Auditor General), που η θέση του
θεσμοθετήθηκε το 1866, διορίζεται από τον μονάρχη, a)JJi μετά την υποβολή
σε αυτόν καταλόγου υποψηφίων από τη Βουλή των Κοινοτήτων, της οποίας
αποτελεί επικουρικό όργανο.'*^
Β. - Όσον αφορά τους ε^^χους που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο στην
οικονομική διαχείριση που διενεργεί η εκτε>,εστική εξουσία στα κράτη όπου
το δημοσιονομικό σύστημα προβ>λ:πει από τη μια πλευρά την ύπαρξη
διατακτών (δηλαδή δημοσίων λειτουργών που έχουν ως διαταγή την
εκταμίευση του δημόσιου χρήματος) και από την άλλη μεριά υπολόγων
(δηλαδή υπα)λ.ήλων που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση αυτού του
χρήματος έχοντας πά\'ω σε αυτό προσωπική και περιουσιακή ευθύνη), εκεί το
συίλ^γικό όργαΐ'Ο δημοσιονομικού ελέγχου λειτουργεί σα\’ δικαστήριο.
Τέτοια είναι η περίπτωση των Ελεγκτικών Συνεδρίων, εκτός από ηιν Ε>λνάδα,
της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Βελγίου, της Ισπανίας, της Πορτογα>άας και
του Αουξεμβούργου. Οι ειδικότερες όμως αρμοδιότητες κάθε Σώματος
ποικί>ε»υν.
Συγκεκριμένα, στη ra>Jwia το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι δικαστική
αρχή, α\' και ως προς τη νομική του φύση ως διοικητικού ή δημοσιονομικού
δικαστηρίου υπάρχει επιστημονική διχογνωμία. Η αρμοδιότητα που ασκεί
είναι ο κατασταλτικός έλεγχος των >εγαριασμών τιον δημοσίων υπολόγω\·
περιορισμέΐ'ος στον έ>εγχο των >εγαριασμών stricto sensu, χωρίς να έχει την

Βλ «Οι Δικαιοδοσίες του Ε /χγκτικού Συνεδρίου και η συμβοίή του στους θεσμούς». Πρακτικά
επιστημονικής ημερίδας , Επιμέλεια έκδοσης, Νικό/Μος Μη/αώΐ’ης, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Εθί’ΐκό Τυπογραφείο, Αθήνα 1998. σελ. 68-69

αρμοδιότητα να κρίνει και την προσωπική συμπεριφορά των δημοσίων
υπο>οόγων. Διεξάγει τις εργασίες του κυρίως σε μυστική συνεδρίαση και μόνο
πρόσφατα, κάτω από την επίδραση της νομο>>Λγίας του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, εισήγαγε, για τις
εξαιρετικές περιπτώσεις της επιβολής προστίμων και στην περίπτωση
εκδίκασης εφέσεων, τη δημοσιότητα των συνεδριάσεων του.
Παρεμφερή με το γαλλικό είναι και το Ελεγκτικό Συνέδριο του
Μεγά>Λυ Δουκάτου του Λουξεμβούργου (Chambre des comptes) το οποίο
αποτε>.εί ειδικό διοικητικό δικαστήριο που είναι επικουρικό όργανο της
Βουλής και συγκροτείται από τον πρόεδρο, δυο συμβούλους και δυο
αναπληρωτές τους. Ασκεί προληπτικό έ>-εγχο των δημοσίων δαπα\'ών κατά
το στάδιο της εντολής πληρωμής, καθώς και κατασταλτικό έ>.εγχο των
λογαριασμών των δημοσίωλ’ υπολόγων, στην ίδια περιορισμέ\η έκταση που
ασκεί και γαλ>ακή Cour des comptes.
To ιταλικό Ε?.εγκτικό Συνέδριο είναι αμιγές δικαστικό Σώμα που ασκεί
προληπτικό έλεγχο των διοικητικών πράξεων που συΛ’επάγονται δημόσια
δαπάι'η στη φάση της α\'αγνώρισης της και κατασταλτικό έ> ^χο της
εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Επίσης, ελέγχει τη διαχείριση των
νομικών προσώπωλ' που επιδοτούνται από το κράτος, εκδικάζει τις διαφορές
που αφορούν τις πολιτικές και στρατιωτικές συντάξεις, και τέλος ε}^χει τη
διαχείριση των κολ'δυλίων που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οργανωτικά το ιταλικό Ελεγκτικό Συνέδριο μοιάζει στη δομή του με το
ε>Ληνικό Ελεγκτικά Συνέδριο. Κατά των αποφάσεων τωλ’ τμημάτων του
μπορεί να ασκηθεί έφεση ενώπιον της 0>Λμέλειας του Σώματος και αχ'αίρεση
ενώπιον του Αρείου Πάγου.

To Βελγικό Ε /^κτικά Συνέδριο ως προς τη νομική του φύση είναι sui
generis δικαστήριο. Ασκεί τον προλητττικό έλεγχο της νομιμότητας και
κανονικότητας των δημοσίων δαπανών (κατά το στάδιο της εντολής
πληρωμής τους), που λαμβάνει τη μορφή της θεώρησης των χρηματικοί'
εντα>νμάτων. Επιπλέον ασκεί τον κατασταλτικό έλεγχο των >>Όγαριασμών των
δημοσίων υπο>^ων του κράτους και των ομόσπονδων επαρχιών. Επίσης,
εκδικάζει τις διαφορές που αφορούν τις πολιτικές και στρατιωτικές συντάξεις
από το 1995 εισήχθηκε στη δικονομία του η δημοσιότητα των συνεδριάσεων
του όσον αφορά τη διαδικασία καταλογισμού των δημοσίων υπολόγων, μετά
την έκδοση της αποφάσεως Mueldermans c./Belgique του Δικαστηρίου του
Στρασβούργου.
Το πορτογα>ακό Ελεγκτικό Συνέδριο (Tribunal de contas) είναι
ανώτατο όργανο προληπτικού ελέγχου της νομιμότητας των δημοσίων
δαπαΐ'ών που ασκείται κατά κανόνα, στο στάδιο αχ'αγνώρισης τους.
Συγχρόνως, είναι ανώτατη δικαιοδοσία κρίσης των λογαριασμών των
δημοσίων υπολόγων (άρθρο 216 του Συντάγματος 1989). Οι αποφάσεις του
είναι αμετάκ9ι.ητες, γεγονός που του προσδίδει την ιδιότητα α\'ώτατου
δικαστηρίου. Αποτελείται από δεκαέξι μέλη, που έχουν τη δικαστική
ιδιότητα, καθώς και από δυο περιφερειακά τμήματα που εδρεύουν στις
αυτόνομες λησιωτικές περιφέρειες των Αζόρων και της Μαδέρας. Η έκταση
των ελέγχων που διενεργεί περιορίζεται στον τυπικό έλεγχο της νομιμότητας
και καΐ'ονικότητας της δαπάνης, εκτός όμως από αυτό ελέγχει και τα
κοινοτικά κονδύλια που εισρέουν στην Πορτογα>άα.''*
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Τέλος, το ισπανικό Ε>^γκτικό Συνέδριο (Tribunal de cuentas) είναι, και
αυτό δικαστική αρχή, η οποία αποτε^^εί “τον οφθαλμό της βουλής” στη
δημοσιολ’ομική διαχείριση, που έχει ως θεσμική αποστολή την διεξαγωγή
ελέγχων πάνω στη δημοσιονομική διαχείριση (πάντα καταστα>.τικά), το
βεληνεκές των ε>νέγχων δεν περιορίζεται στον τυτηκό έλεγχο της νομιμότητας
και κανονικότητας της δημόσιας δαπάνης, αλ)ώ. εττεκτείνεται και στον έ>νθγχο
της ηθικής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Επιτιλέον, το δημοσιονομικό δικαστήριο, ασκεί τη δικαιοδοσία του
όσον αφορά τους δημόσιους υπολόγους, ε\'ώ έχει και την αρμοδιότητα
ελέγχου της χρηματοδότησης των εκλογικών δαπανών των πολιτικώλ’
κομμάτων. Τη δικαιοδοτική του αποστολή την επιτελεί το Tribunal de
cuentas σε πρώτο βαθμό με ένα σύμβου>οό του, και κατά των πρωτοδίκων
αποφάσεων μπορεί να ασκηθεί έφεση ^'ώπιον του δικαστικού Σώματος και η
αίτηση αναίρεσης ασκείται εΐ'ώπιον του δημοσιονομικού τμήματος του
Αρείου Πάγου.
Το δημόσιο - /αιγιστικό όμως δίκαιο μιας εθιακής έχ^ομης τάξης δε\'
στηρίζεται, κατά κύριο λόγο, στη διάκριση μεταξύ διατακτών και δημοσίων
υπο?αί>γων, το ελεγκτικό όργαχΌ δεν είναι οργανωμένο σα\' δικαστική αρχή,
παρόλο που τα κύρια μέλη του είναι θεσμικά εξοπλισμένα με προσωπική και
λειτουργική αχ'εξαρτησία.
Οι θεσμοί του εμφανίζονται με δυο κυρίως μορφές:
α) Τα ελεγκτικά όργανα συ>νλογικού χαρακτήρα, που έχουν την
εμφάχαση ενός δικαστικού οργάνου, χωρίς όμως να κληροδοτούν αχτίστοιχες
αρμοδιότητες μιας δικαστικής αρχής. Στην κατηγορία αυτή αχήκει το
γερμανικό ομοσπονδιακό Ελεγκτικό Συνέδριο (Bundesrechnungshof) και το
ολλανδικό Ε?ν£γκτικό Συνέδριο (Algemene Rekenkamer).

β) Τους πολυπρόσωπους, ελεγκτικούς οργανισμούς που δεν μπορούν
να θεωρηθούν συ>^ο)γικά όργανα, αφού ποτέ δεν συγκροτούνται σε Σώμα,
επειδή η εξουσία της ανήκει αποκλειστικά στον πρόεδρο του, ενώ μόνο το
Σώμα είναι εξοπλισμένο με ανεξαρτησία και όχι τα μέλη του, τα οποία δρουν
με τις εντο?χς του προέδρου. Στην κατηγορία ανήκει αυτή το αυστριακό
Ελεγκτικό Συνέδριο (Rechnungshof).
Επίσης υφίστανται και τα μονοπρόσωπα όργαν’α δημοσιονομικού
ε>^χου, που είναι συνδεδεμένα με τη διοικητική πρακτική της Μεγάλης
Βρετανίας και με την παράδοση που αυτή κλ^ηροδότησε στα κράτη που
βρέθηκαν' κάτω από την πολιτική της ετηρροή και υιοθέτησαν το διοικητικό
της σύστημα οργάντοσης. Σε αυτά αν-ήκουν οι υττηρεσίες ε>,εγχου δημοσίων
λογαριασμών (audit offices) αγγλοσαξονικού τύπου και που η σΐινθεση τους
μοιάζει περισσότερο με εκείνη ενός διοικητικού παρά ενός δικαστικού
οργάνου. Εποι της ουσίας όμως αφορά μονοπρόσωπα όργανα που ο φορέας
τους, ο Γενικός Ε>^εγκτής, είναι ανώτατος δημόσιος λειτουργός ο οποίος έχει
την βοήθεια από πολυπρόσωπες διοικητικές υπηρεσίες. Αυτές απολαμβάνουν
πλήρους ανεξαρτησίας απέν'ον'τι στην δικαστική εξουσία και ιδίως του
υπουργείου

Οικονομικών.

Οι

πολυπρόσωπες

επικουρικές

υπηρεσίες

αποτελούν στην ουσία το όργανο που βρίσκεται στη διάθεση του Γεν'ΐκού
Ελεγκτή, ο οποίος χαίρει της εμπιστοσύνης της βουλής όπου για >^3γαριασμό
της ελέγχει την εκτελεστική εξουσία.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα και υπόδειγμα μονοπρόσωπου οργάνου
δημοσιονομικού

ελέγχου

αποτελεί

ο

βρετανός

Γενικός

Ελεγκτής

(Comptroller and Auditor General) ο οποίος και επικουρείται από το Εθνικό
Ελεγκτικό Γραφείο (National Audit Office), καθώς επίσης και ο ιρλανδός
Comptroller and Auditor General και ο δανός Rigsrevisor.

Μέσα στο π>>αίσιο του αγγλοσαξονικού τύπου ε?ογκτικών οργάνων
δημοσιονομικού ελέγχου θα μπορούσαν να καταταχτούν και τα ιδιότυπα
όργανα σκανδιναβικού (δυαδικού) τύπου στα οποία ανήκουν μόνο τα
ε)ογκτικά όργανα της Σουηδίας και της ΦΛανδίας, αφού η Δανία και η
Νορβηγία υιοθέτησε τον αμιγή αγγλοσαξονικό τύπο.
Κύριο χαρακτηριστικό του σκανδιναβικού τύπου ελεγκτικών οργάνων
είναι ότι ισχύει το δυαδικό σύστημα στα όργανα δημοσιονομικού ελέγχου.
Πιο συγκεκριμένα, ενώ η κυριότερη ε>^γκτική αρχή είναι το Εθνικό
Λογιστικό και Ελεγκτικό Γραφείο (στη Σουηδία) και το Κρατικό Ελεγκτικό
Γραφείο (στη Φιλανδία) που αποτελούν δημόσια συλλογικά όργανα, ωστόσο
ο ανώτατος έλεγχος των δημοσίων οικονομικών διενεργείται από δώδεκα
Ε>^εγκτές που διορίζονται από το Κοινοβούλιο (στη Σουηδία) και από πέντε
Ελεγκτές που συγκροτούν το Κοινοβου>>£υτικό Ελεγκτικό Σώμα (στη
Φιλανδία).
Επιχειρώντας τη σύντομη αυτή απόπειρα για την κατηγοριοποίηση των
ποικί/^ων οργανωτικών τύπων και ελεγκτικώΐ' μεθόδωΐ’ των αΐ'ωτάτων
οργόινων δημοσιονομικού ελέγχου των κρατών - μελώΐ’ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης εκείνο που θα μπορούσε κοα'είς κοινοντας την κατακ>χίδα, την
παρακάτω περΛηπτική κατάταξη:
Ε Στην Ελλάδα, καθώς και στη Γα>λάα, Ιταλία και Πορτογαλία τα
Ε>^εγκτικά Συνέδρια ανήκουν οργολ'ωτικά και >χιτουργικά στη δικαστική
εξουσία.
2.

Στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, το αι-τίστοιχο Σώμα οργα\’ωτικά

ανήκει στο χώρο της δικαστικής εξουσίας, ουσιαστικά όμως αποτελεί όργανο
επικουρικό του Κοινοβουλίου.

3. Στην Ισπανία, το Ελεγκτικό Συνέδριο χωρίς να είναι απόλυτα
οργανωμένο ως δικαστήριο, είναι ενταγμένο στη μεθόριο νομοθετικής και
δικαστικής εξουσίας.
4. Στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ολί^ανδία τα ε>^γκτικά αυτά
όργαΐ'α αποτελούν ανεξάρτητα όργαΐ'α, επιφορτισμένα με καθήκοντα
επικουρικά του έργου της Βουλής ή υπάγονται κατά κάποιο τρόπο, στον
έλεγχο της.
5. Στα συστήματα αγγλοσαξονικού τύπου είτε αμιγούς χαρακτήρα
(Μεγά>νη Βρεταχ'ία και Ιρλανδία) είτε του ^^εγόμενου σκανδιναβικού δυαδικού συστήματος ελέγχου των δημοσίων οικονομικών (Σουηδία,
Φι/,α\'δία) ο δημοσιονομικός έ/>εγχος είναι προέκταση του νομοθετικού
έργου, στην υποβοήθηση του οποίου λειτουργικά και οργαΐ'ωτικά έχει

ε\'ταχθεί.“*^

Βλ. «Οι Δικαιοδοσίες τοο E/jt^kukov Συνεδρίου και η συμβο/jj του στους θεσμούς». Πρακπκά
επιστημονικής ημερίδας, Επιμέλεια έκδοσης, ΝικόίΛος ΜψΛώνης, Πάρεδρος Ελεγκπκού Συνεδρίου.
Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1998. σελ. 73-76

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Όταν ξεκινήσαμε αυτήν την πτυχιακή εργασία οφεϋαιυμε να πούμε ότι
δεν γνωρίζαμε αρκετά για το Ελεγκτικό Συνέδριο, τις αρμοδιότητες του και
τον ρόλο του μέσα στους δημόσιους θεσμούς.
Κατά την διάρκεια όμως και την ολοκλήρωση της εργασίας,
διαπιστώσαμε ότι το Ε>χγκτικό Συνέδριο είναι θεσμός του Δημοσιονομικού
Δικαίου άξιος τιμής. Άξιος περισσότερης προσοχής και μελέτης από αυτήν
που του έχει δώσει ως τώρα η ε>^.ηνική κοινωνία. Παρόλα) που είναι Ανώτατο
Δημοσιονομικό Δικαστήριο και προϋπήρχε στην χώρα μας από τα ojJ m δύο
Ανώτατα Δικαστήρια, το Συμβούλιο της Επικράτειας και τον Άρειο Πάγο, το
έργο του δεν ειναικοίλως
Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ένα Ανώτατο Ειδικό Διοικητικό
Δικαστήριο, που έχει επίσης ορισμέ\'ες δικαιοδοτικες αρμοδιότητες. Είναι
Δικαστήριο γιατί αποτε>.είται από ισόβιους δικαστές και ασκεί δικαιοδοτική
/^ιτουργία. Ειδικό, γιατί εκδικάζει μόνο ορισμένες διοικητικές διαφορές
ουσίας. Ανώτατο, γιατί οι αποφάσεις του δε\' υπόκεινται στον έ>.εγχο cOJjov
δικαστηρίου και μόύαστα του Συμβουλίου της Επικράτειας.
Το Ε.Σ αποτε^νεί όμως και Ανώτατη Διοικητική Αρχή με ε>ν£γκτικές και
γΐ’ωμοδοτικές αρμοδιότητες σε δημοσιονομικά και συνταξιοδοτικά θέματα. Η
βασικότερη αρμοδιότητα του είναι ο έ>νεγχος των δαπανών του Κράτους.
Είναι ανεξάρτητο από κάθε άλλη αρχή και εποπτεύεται στον ίδιο βαθμό όπως
τα αΌνώ δικαστήρια από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι αρμόδιο κατά το Σύνταγμα και το νόμο,
πρώτον για το Προληπτικό Έλεγχο των δαπανών του κράτους, καθώς και των

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή άλλων Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται με ειδικούς νόμους στον έ>^χο του
-δεύτερον για τον κατασταλτικό έ>.εγχο των λογαριασμών τω\’ δημοσίων
υπο>λ)γων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των άλ)αύν Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Δημόσιοι Οργανισμοί που δεν είναι Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου(π.χ ΕΑΤΑ, ΟΤΕ, ΕΡΤ)

υπόκεινται

επομένως στο δημοσιονομικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει αν υπάρχει νόμιμα χορηγημένη
πίστωση για την εκάστοτε δαπάνη και αν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Κώδικα
περί Δημοσίου Αογιστικού και του νόμου περί λογιστικού των Νομικών
Προσώπωλ' Δημοσίου Δικαίου. Συγκεκριμένα ο έλεγχος των δαπανών του
κράτους διενεργείται από τους αρμόδιους για τα διάφορα υπουργεία
Παρέδρους ή Επιτρόπι - . .

'

έγκριση των ηααλμάτων πληρωμής, την εποπτεία των δημόσιωΐ' υπο>λ)γων
και το\' καταλογισμό τυχόν ελλειμμάτων.
Εμείς με την εργασία αυτή προσπαθήσαμε να καταλάβουμε και να
ειτοπίσουμε τον ρόλο του και τις αρμοδιότητες του μέσα στον ε>λ^ηνικό
χώρο, καθώς και να καλύψουμε ένα ευρύ φάσμα του θεσμού του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
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