ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ 1ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

-----ο-----

Μ Ε Λ Η :

Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Πρόεδρος, Ιωάννης Σαρµάς, Σωτηρία

Ντούνη, Μαρία Βλαχάκη, Άννα Λιγωµένου, Γεωργία Μαραγκού, Αγγελική
Μαυρουδή και Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Αντιπρόεδροι, Γεώργιος Βοΐλης,
Βασιλική Ανδρεοπούλου, Μαρία Αθανασοπούλου, Ευαγγελία - Ελισάβετ
Koυλουµπίνη, Σταµάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη, ∆ηµήτριος Πέππας,
Αγγελική Μυλωνά, Γεωργία Τζοµάκα, Στυλιανός Λεντιδάκης, Θεολογία
Γναρδέλλη, Βιργινία Σκεύη, Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Βασιλική Σοφιανού,
Αγγελική Πανουτσακοπούλου, ∆έσποινα Τζούµα, ∆ηµήτριος Τσακανίκας,
Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου, Βασιλική Προβίδη, Κωνσταντίνος Παραθύρας,
Ασηµίνα

Σακελλαρίου,

Αργυρώ

Μαυροµµάτη,

Ευαγγελία

Σεραφή,

Κωνσταντίνος Κρέπης και Γεωργία Παπαναγοπούλου, Σύµβουλοι.
Οι Σύµβουλοι Ελένη Λυκεσά, ∆έσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα και
Νεκταρία ∆ουλιανάκη απουσίασαν δικαιολογηµένα, ενώ η Σύµβουλος Ειρήνη
Κατσικέρη αποχώρησε από τη διάσκεψη, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 1968/1991.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ : Αντώνιος Νικητάκης, Επίτροπος

Επικρατείας, κωλυοµένης της Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, Χρυσούλας Καραµαδούκη.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

:

Ελένη

Αυγουστόγλου,

Επίτροπος,

Προϊσταµένη

της

Γραµµατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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Με

την

έναρξη

της

συνεδρίασης,

η

Σύµβουλος

Γεωργία

Παπαναγοπούλου, που ορίστηκε από την Πρόεδρο εισηγήτρια, θέτει υπόψη της
Ολοµέλειας το 5072/24.1.2018 έγγραφο του Προέδρου του Α΄ Κλιµακίου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειµένου η Ολοµέλεια να γνωµοδοτήσει σχετικά µε
το θέµα που περιλαµβάνεται σ’ αυτό, το περιεχόµενο του οποίου έχει ως εξής:
«Αξιότιµη κα Πρόεδρε,
Έχω την τιµή να σας εκθέσω τα ακόλουθα:
Με το άρθρο 79 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51) αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι 1
και 2 του άρθρου 22 του π.δ.774/1980 (Α΄ 189) ως εξής: «1. Ο έλεγχος των
λογαριασµών των δηµοσίων υπολόγων, των απολογισµών των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης και των άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και των
ειδικών λογαριασµών που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 774/1980,
ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος από τον Επίτροπο της Υπηρεσίας
Επιτρόπου της Κεντρικής Υπηρεσίας ή των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, στην αρµοδιότητα της οποίας υπάγονται έως την ηµεροµηνία αυτή.
Αµφισβητήσεις που ανακύπτουν από τον ως άνω καθορισµό των αρµοδιοτήτων,
επιλύονται κάθε φορά µε απόφαση της Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2. Κατά
την άσκηση του ελέγχου αυτού, στον αρµόδιο Επίτροπο της Υπηρεσίας Επιτρόπου της
Κεντρικής Υπηρεσίας περιέρχονται όλες οι αρµοδιότητες του αρµόδιου Κλιµακίου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και στον αρµόδιο Επίτροπο της Υπηρεσίας Επιτρόπου των
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου περιέρχονται όλες οι
αρµοδιότητες των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και του αρµόδιου
Κλιµακίου. Κατά των πράξεων που εκδίδονται από τους ανωτέρω Επιτρόπους
ασκούνται όλα τα ένδικα µέσα που προβλέπονται από το παρόν κατά των πράξεων του
Κλιµακίου». Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών (2.4.2012 σύµφωνα µε το
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άρθρο 113 του ν. 4055/2012), η αρµοδιότητα άσκησης κατασταλτικού ελέγχου επί των
λογαριασµών των ως άνω φορέων περιήλθε από τo Κλιµάκιο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου στους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενόψει δε της νοµοθετικής
αυτής µεταβολής, το Κλιµάκιο δεν αποφαίνεται πλέον για την ορθότητα των
λογαριασµών αυτών, είτε κηρύσσοντας αυτούς ως ορθώς έχοντες, είτε καταλογίζοντας
τους υπολόγους µε το διαπιστωθέν έλλειµµα (βλ. άρθρο 27 παρ.2 του π.δ.774/1980 και
πλέον άρθρα 22 παρ. 1, 38, 46 και 49 παρ. 3 του ν. 4129/2013, Α΄ 52) ενώ, στην
περίπτωση που υποβληθεί τέτοιος λογαριασµός προς έλεγχο στο Κλιµάκιο, αυτό
παραπέµπει την υπόθεση στον αρµόδιο Επίτροπο (βλ. πράξη Β΄ Κλιµ. 231/2013).
Ενόψει των ανωτέρω, δηµιουργείται ζήτηµα ως προς το αν το Α΄ Κλιµάκιο είναι
σκόπιµο να διατηρήσει την αρµοδιότητα εκδόσεως διαπιστωτικών πράξεων
καταστροφής δικαιολογητικών διαχειρίσεων των υπολόγων των Ενόπλων ∆υνάµεων ή
αν, αντιθέτως, η σχετική αρµοδιότητα πρέπει να περιέλθει, ενόψει της ανωτέρω
νοµοθετικής µεταβολής, στους Επιτρόπους, για το οποίο παρακαλώ, εφόσον το κρίνετε
σκόπιµο, να προκαλέσετε τη γνώµη της Ολοµέλειας, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο
της παρ.1 του άρθρου 79 του ν. 4055/2012 και 131 του π.δ. 1225/1981 (Α΄ 304).
Ειδικότερα:
1. Ο Κώδικας Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 4129/2013 ορίζει στο άρθρο 49 ότι «1. Οι διαχειριστές υλικού του
∆ηµοσίου, κάθε έτος ή µετά τη µε οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισής τους,
οφείλουν να λογοδοτούν µέσα σε προθεσµία δύο µηνών (….). Οι διατάξεις των άρθρων
38, 39 και 43 έως 46 εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή. 2. (…) 3.
Κατά τον ίδιο τρόπο οι διαχειριστές υλικού των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων
Ασφαλείας υποβάλλουν για έλεγχο τους λογαριασµούς της διαχείρισής τους, σύµφωνα
µε όσα ειδικότερα ορίζονται µε απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η
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οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της αρµόδιας Υπηρεσίας Επιτρόπου και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως» και στο άρθρο 93 ότι «1. Τα
δικαιολογητικά ενταλµάτων πληρωµής και κάθε διαχείρισης φυλάσσονται για δέκα
χρόνια από το οικονοµικό έτος το οποίο αφορούν, εφόσον ελεγχθούν µέσα στο χρονικό
αυτό διάστηµα. Σε κάθε άλλη περίπτωση φυλάσσονται για είκοσι χρόνια, χωρίς πάντως
να επιτρέπεται η καταστροφή ή η εκποίησή τους πριν παρέλθει η προθεσµία για την
άσκηση των ένδικων µέσων. 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται, και πριν από
την παρέλευση των προθεσµιών της προηγούµενης παραγράφου, η καταστροφή των
παραπάνω δικαιολογητικών που έχουν ελεγχθεί, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της
Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 3. (…)». Οι διατάξεις αυτές ισχύουν µετά την
κατάργηση σύµφωνα µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4129/2013 των όµοιων κατά
περιεχόµενο διατάξεων των άρθρων 32 παρ. 4 και 84 παρ. 1 και 2 του π.δ. 774/1980.
2. Εξάλλου, κατ’ εξουσιοδότηση του προϊσχύσαντος άρθρου 84 του π.δ.
774/1980, εκδόθηκε αρχικώς η 7813/1982 απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου «για την άσκηση δειγµατοληπτικού ελέγχου στους λογαριασµούς υπολόγων
διαχειρίσεων υλικού των Ενόπλων ∆υνάµεων … και το χρόνο φυλάξεως των
δικαιολογητικών». Στην απόφαση αυτή ορίζεται ότι (περ. δ΄) «τα δικαιολογητικά και
λοιπά στοιχεία που αποτελούν τους λογαριασµούς των υπολόγων διαχειρίσεων υλικού
επιτρέπεται να καταστραφούν µετά παρέλευση πέντε χρόνων από την κοινοποίηση
στον υπόλογο της πράξης του Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που κρίνονται ότι
έχουν ορθά οι λογαριασµοί του ή της καταλογιστικής πράξης που εκδόθηκε σε βάρος
αυτού και σε περίπτωση άσκησης ενδίκων µέσων κατά της καταλογιστικής πράξης, από
την ηµέρα που θα γίνει αµετάκλητη η υπόθεση του καταλογισµού. Η διαπίστωση της
συµπλήρωσης του χρόνου καταστροφής θα γίνεται από τα όργανα του Ελεγκτικού
Συνεδρίου (Κλιµάκιο – Τµήµα) µετά από έγγραφο των Ενόπλων ∆υνάµεων».
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Ακολούθως, µε την 6951/1990 απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Β΄
317) αντικαταστάθηκε η ως άνω περ. δ΄ της 7813/1982 απόφασης της Ολοµελείας ως
εξής: «(...) δ. Τα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των λογαριασµών των διαχειρίσεων
Υλικού, που κηρύσσονται ορθώς έχοντες µε πράξεις του Κλιµακίου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, επιτρέπεται να καταστρέφονται µετά την πάροδο πέντε ετών, από της
εκδόσεως της πράξεως του Κλιµακίου ή και ενωρίτερα, εφόσον όµως έχει συµπληρωθεί
δεκαετία από του τέλους του οικονοµικού έτους στο οποίο αφορούν. Σχετική
διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µετά
σχετικό έγγραφο του οικείου Κλάδου των Ενόπλων ∆υνάµεων».
3. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις 48208/1965 (Β΄ 274) µε τις 6536/18.1.1967
(ΦΕΚ Β΄ 47) και 7818/28.3.1979 (ΦΕΚ Β΄ 420) αποφάσεις της Ολοµέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου «περί καθορισµού των Κλιµακίων και Τµηµάτων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και της αρµοδιότητος αυτών» στην αρµοδιότητα του Α΄
Κλιµακίου ανήκει, µεταξύ άλλων, ο έλεγχος των λογαριασµών των δηµοσίων
υπολόγων, η απαλλαγή ή µη από την ευθύνη για την απώλεια δικαιολογητικών των
ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου λογοδοτούντων υπολόγων και κάθε άλλη µη
δικαστικής φύσεως υπόθεση, που δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα του Ι Τµήµατος του
Συνεδρίου.
4. Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι, εφόσον τα
δικαιολογητικά διαχειρίσεων έχουν ελεγχθεί, παρήλθε δε δεκαετία από το οικονοµικό
έτος στο οποίο αυτά ανάγονται, καθώς και η προθεσµία για την άσκηση ένδικων µέσων
(εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση), µπορούν να καταστραφούν, χωρίς απόφαση
(κρίση) της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου [βλ. Πρακτικά Ολοµ. της 6ης Γεν.
Συνεδρ. της 9.4.2008, της 17ης Γεν. Συνεδρ. της 21.10.2009, της 17ης Γεν. Συνεδρ. της
1.6.2011, της 23ης Γεν. Συνεδρ. της 21.10.2011, της 6ης Γεν. Συνεδρ. της 7.3.2012 (επί
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της ταυτόσηµης διάταξης του άρθρου 84 παρ. 1 του π.δ/τος 774/1980, Α΄ 189), της 2ης
Γεν. Συν. της 1.2.2017 της 5ης Γεν. Συνεδρ. της 6.4.2016, της 10Βης Γεν. Συνεδρ. της
17.5.2017, της 12ης Γεν. Συν. της 21.6.2017]. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η καταστροφή
τους µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση της Ολοµέλειας και πριν από την πάροδο της
οριζόµενης προθεσµίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ελεγχθεί, έχει παρέλθει η
προθεσµία για την άσκηση, κατά περίπτωση, των προβλεπόµενων ένδικων βοηθηµάτων
ή µέσων και δεν εκκρεµεί καµία δίκη σχετικά µε αυτά. Ειδικώς δε επί των λογαριασµών
των διαχειρίσεων των υπολόγων του Υλικού των Ενόπλων ∆υνάµεων έχουν εκδοθεί,
δυνάµει της οµοίου περιεχοµένου -προ των ανωτέρω διατάξεων του ν. 4129/2013προϊσχύουσας διατάξεως του άρθρου 84 του π.δ. 774/1980, οι προαναφερθείσες
7813/1982 και 6951/1990 αποφάσεις της Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε τις
οποίες, αφενός επετράπη η καταστροφή των δικαιολογητικών των λογαριασµών αυτών
σε βραχύτερο χρονικό διάστηµα από αυτό που ορίζεται στο νόµο, αφετέρου ορίσθηκε
ότι η διαπίστωση της συµπλήρωσης του χρόνου αυτού γίνεται µε διαπιστωτική πράξη
του Κλιµακίου. Οι ως άνω αποφάσεις της Ολοµελείας εκδόθηκαν καθ΄ο χρόνο η
αρµοδιότητα ελέγχου των λογαριασµών των εν λόγω υπολόγων και κήρυξής τους ως
ορθώς εχόντων ανήκε στο Α΄ Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. τις
προµνησθείσες αποφάσεις της Ολοµέλειας 48208/1965, 6536/1967, 7818/1979) και
εξακολουθούν να ισχύουν ανεξαρτήτως της κατά τα ως άνω κατάργησης της
εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 84 του π.δ. 774/1980, δυνάµει της οποίας έχουν
εκδοθεί (βλ. Α΄ Κλιµ. 203/2016 κ.α.). Ωστόσο, µετά την ισχύ του ν. 4055/2012, η
αρµοδιότητα κήρυξης των λογαριασµών των δηµοσίων υπολόγων ως ορθώς εχόντων,
που ανήκε στο Κλιµάκιο, περιήλθε στους Επιτρόπους. Ενόψει αυτού, ανέκυψε, επ’
ευκαιρία της υποβολής της από 10.10.2017 έκθεσης του Επιτρόπου της 2ης Υπηρεσίας
Επιτρόπου ενώπιον του Α΄ Κλιµακίου για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την
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καταστροφή των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων δύο διαχειρίσεων υλικού του
Γ.Ε.Σ., για τις οποίες έχουν εκδοθεί απαλλακτικές πράξεις από το Α΄ Κλιµάκιο και την
2η Υπηρεσία Επιτρόπου, ζήτηµα ως προς την αρµοδιότητα του Κλιµακίου προς έκδοση
της πράξης αυτής. Με τα δεδοµένα αυτά, τίθεται το ερώτηµα αν συντρέχει λόγος
εκδόσεως απόφασης της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε την οποία η
σχετική αρµοδιότητα έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης να απονέµεται πλέον στον
Επίτροπο, ο οποίος είναι αρµόδιος να κρίνει ως ορθώς έχοντες τους ως άνω
λογαριασµούς.
Ο Πρόεδρος του Α΄ Κλιµακίου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Γεώργιος Βοϊλης»

Ο Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αντώνιος
Νικητάκης διατύπωσε επ’ αυτού την ακόλουθη γνώµη :
«Με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4055/2012 ορίζονται τα
ακόλουθα: «Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 22 του π.δ. 774/1980, όπως
αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 1160/1981 (Α΄ 147),
αντικαθίστανται ως εξής: «1. Ο έλεγχος των λογαριασµών των δηµοσίων
υπολόγων, των απολογισµών των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των
άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και των ειδικών
λογαριασµών που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 774/1980,
ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος από τον Επίτροπο της
Υπηρεσίας Επιτρόπου της Κεντρικής Υπηρεσίας ή των Περιφερειακών
Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην αρµοδιότητα της οποίας υπάγονται
έως την ηµεροµηνία αυτή. Αµφισβητήσεις που ανακύπτουν από τον ως άνω
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καθορισµό των αρµοδιοτήτων, επιλύονται κάθε φορά µε απόφαση της
Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2. Κατά την άσκηση του ελέγχου αυτού,
στον αρµόδιο Επίτροπο της Υπηρεσίας Επιτρόπου της Κεντρικής Υπηρεσίας
περιέρχονται όλες οι αρµοδιότητες του αρµόδιου Κλιµακίου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και στον αρµόδιο Επίτροπο της Υπηρεσίας Επιτρόπου των
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου περιέρχονται όλες οι
αρµοδιότητες των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και του
αρµόδιου Κλιµακίου. Κατά των πράξεων που εκδίδονται από τους ανωτέρω
Επιτρόπους ασκούνται όλα τα ένδικα µέσα που προβλέπονται από το παρόν κατά
των πράξεων του Κλιµακίου.». Με τη µεταβατική διάταξη της παραγράφου 19
του άρθρου 110 του ιδίου νόµου ορίζεται ότι «19. Οι διατάξεις του άρθρου 79
δεν εφαρµόζονται στις εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον του αρµόδιου Κλιµακίου.».
Οι διατάξεις αυτές ενσωµατώθηκαν στον Κώδικα Νόµων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013, µε τα
άρθρα 38 και 39 αυτού. Με το άρθρο 49 αυτού υπό τον τίτλο «Έλεγχος
διαχείρισης υλικού του ∆ηµοσίου», ορίζεται ότι : «1. Οι διαχειριστές υλικού του
∆ηµοσίου, κάθε έτος ή µετά τη µε οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισής
τους, οφείλουν να λογοδοτούν µέσα σε προθεσµία δύο µηνών, η οποία µπορεί να
παρατείνεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο για εύλογο χρονικό διάστηµα. Οι
διατάξεις των άρθρων 38, 39, και 43 έως 46 εφαρµόζονται αναλόγως και στην
περίπτωση αυτή. 2. Ο αρµόδιος Επίτροπος δύναται να προβαίνει σε εξακρίβωση
του υπολοίπου που βρίσκεται στις αποθήκες στο τέλος της διαχειριστικής
περιόδου ή οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο. 3. Κατά τον ίδιο τρόπο οι
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διαχειριστές υλικού των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας
υποβάλλουν για έλεγχο τους λογαριασµούς της διαχείρισής τους, σύµφωνα µε
όσα ειδικότερα ορίζονται µε απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της αρµόδιας Υπηρεσίας
Επιτρόπου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.».
Τέλος, µε τις διατάξεις του άρθρου 93, του ιδίου ως άνω Κώδικα, όπως
ισχύουν µετά την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 93 µε το άρθρο 39 του
ν. 4509/2017, ορίζονται τα ακόλουθα: «1.α… β. Τα δικαιολογητικά ενταλµάτων
πληρωµής και κάθε διαχείρισης φυλάσσονται για χρονικό διάστηµα δέκα (10)
ετών, το οποίο, εφόσον εντός του χρόνου αυτού έχουν συνταχθεί Φύλλα
Μεταβολών

και

Ελλείψεων

και

εκκρεµεί

διαδικασία

καταλογισµού,

παρατείνεται µέχρι την έκδοση αµετάκλητης απόφασης για τη δηµοσιονοµική
διαφορά. 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται, και πριν από την παρέλευση
των προθεσµιών της προηγούµενης παραγράφου, η καταστροφή των παραπάνω
δικαιολογητικών που έχουν ελεγχθεί, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της
Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 3. Με αποφάσεις της Ολοµέλειας του
Ελεγκτικού

Συνεδρίου

ρυθµίζονται

θέµατα

που

αφορούν

τον

τρόπο

χαρακτηρισµού των σχετικών φακέλων ή εγγράφων του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ως διατηρητέων στο διηνεκές ή για ορισµένο χρονικό διάστηµα ή δυνάµενων να
καταστραφούν αµέσως ή ύστερα από ορισµένο χρόνο. ….».
Σύµφωνα µε την αρ. 6951/1990 απόφαση της Ολοµέλειας του ΕΣ (ΦΕΚ
Β΄ 317) που εκδόθηκε σε εκτέλεση του αρθρ. 84 του π.δ. 774/1980, και σε
τροποποίηση της αρ. 1721/1980 οµοίας (ΦΕΚ Β΄ 123), «δ. Τα δικαιολογητικά
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και λοιπά στοιχεία των λογαριασµών των διαχειρίσεων Υλικού, που
κηρύσσονται ορθώς έχοντες µε πράξεις του Κλιµακίου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, επιτρέπεται να καταστρέφονται µετά την πάροδο πέντε ετών από της
εκδόσεως της πράξεως του Κλιµακίου ή και ενωρίτερα, εφόσον όµως έχει
συµπληρωθεί δεκαετία από του τέλους του οικονοµικού έτους στο οποίο
αφορούν. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Κλιµάκιο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, µετά σχετικό έγγραφο του οικείου Κλάδου των Ενόπλων
∆υνάµεων».
Οι προαναφερόµενες αποφάσεις της Ολοµελείας είναι σε ισχύ και µετά
την κατάργηση της εξουσιοδοτικής διάταξης του π.δ. 774/1980, δυνάµει της
οποίας εκδόθηκαν.
Στις αρµοδιότητες του Α΄ Κλιµακίου όπως αυτές έχουν καθορισθεί µε τις
αποφάσεις της Ολοµέλειας (48208/1965 - ΦΕΚ Β΄274, 6536/1967 - ΦΕΚ Β΄47
και 7818/1979 - ΦΕΚ Β΄ 420) δεν αναφέρεται ρητά η αρµοδιότητα της έκδοσης
διαπιστωτικής Πράξης για την τήρηση των προϋποθέσεων καταστροφής των
δικαιολογητικών απολογισµού διαχείρισης υλικού (ήτοι ότι έχουν ελεγχθεί, έχει
παρέλθει η προθεσµία για την άσκηση, κατά περίπτωση, των προβλεπόµενων
ένδικων βοηθηµάτων ή µέσων και δεν εκκρεµεί σχετική δίκη) σε βραχύτερο του
προβλεπόµενου από το νόµο χρόνου.
∆εδοµένου ότι µετά την ισχύ του ν.4055/2012 η αρµοδιότητα κήρυξης
των λογαριασµών των δηµοσίων υπολόγων ως ορθώς εχόντων, που ανήκε στα
Κλιµάκια, περιήλθε στους Επιτρόπους, έχουµε τη γνώµη ότι πρέπει οµοίως να
µεταβιβασθεί µε σχετική απόφαση της Ολοµέλειας και η αρµοδιότητα της
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έκδοσης της προαναφερόµενης διαπιστωτικής πράξης, για όσους λογαριασµούς
έχουν κηρυχθεί ως ορθώς έχοντες µετά την ισχύ του προαναφερόµενου νόµου.
Κατόπιν τούτων, έχουµε τη γνώµη ότι η έκδοση διαπιστωτικών πράξεων
καταστροφής δικαιολογητικών διαχειρίσεων των υπολόγων των Ενόπλων
∆υνάµεων, πρέπει να µεταβιβασθεί στους αρµόδιους Επιτρόπους µε έκδοση
σχετικής απόφασης της Ολοµέλειας.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2018
Ο Επίτροπος της Επικρατείας
στο Ελεγκτικό Συνέδριο
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ»

Η εισηγήτρια Σύµβουλος Γεωργία Παπαναγοπούλου εισηγείται τα
ακόλουθα:
Ι. Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4055/2012 ορίζονται τα
ακόλουθα: «Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 22 του π.δ. 774/1980, όπως
αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 1160/1981 (Α΄ 147),
αντικαθίστανται ως εξής: «1. Ο έλεγχος των λογαριασµών των δηµοσίων
υπολόγων, των απολογισµών των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των
άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και των ειδικών
λογαριασµών που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 774/1980,
ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος από τον Επίτροπο της
Υπηρεσίας Επιτρόπου της Κεντρικής Υπηρεσίας ή των Περιφερειακών
Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην αρµοδιότητα της οποίας υπάγονται
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έως την ηµεροµηνία αυτή. Αµφισβητήσεις που ανακύπτουν από τον ως άνω
καθορισµό των αρµοδιοτήτων, επιλύονται κάθε φορά µε απόφαση της
Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2. Κατά την άσκηση του ελέγχου αυτού,
στον αρµόδιο Επίτροπο της Υπηρεσίας Επιτρόπου της Κεντρικής Υπηρεσίας
περιέρχονται όλες οι αρµοδιότητες του αρµόδιου Κλιµακίου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και στον αρµόδιο Επίτροπο της Υπηρεσίας Επιτρόπου των
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου περιέρχονται όλες οι
αρµοδιότητες των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και του
αρµόδιου Κλιµακίου. Κατά των πράξεων που εκδίδονται από τους ανωτέρω
Επιτρόπους ασκούνται όλα τα ένδικα µέσα που προβλέπονται από το παρόν κατά
των πράξεων του Κλιµακίου.». Με τη µεταβατική διάταξη της παραγράφου 19
του άρθρου 110 του ιδίου νόµου ορίζεται ότι «Οι διατάξεις του άρθρου 79 δεν
εφαρµόζονται στις εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον του αρµόδιου Κλιµακίου.».
Β. Οι διατάξεις αυτές ενσωµατώθηκαν στον Κώδικα Νόµων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013, µε το
άρθρο 38 αυτού. Περαιτέρω, µε το άρθρο 49 αυτού, υπό τον τίτλο «Έλεγχος
διαχείρισης υλικού του ∆ηµοσίου», ορίζεται ότι : «1. Οι διαχειριστές υλικού του
∆ηµοσίου, κάθε έτος ή µετά τη µε οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισής
τους, οφείλουν να λογοδοτούν µέσα σε προθεσµία δύο µηνών, η οποία µπορεί να
παρατείνεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο για εύλογο χρονικό διάστηµα. Οι
διατάξεις των άρθρων 38, 39 και 43 έως 46 εφαρµόζονται αναλόγως και στην
περίπτωση αυτή. 2. Ο αρµόδιος Επίτροπος δύναται να προβαίνει σε εξακρίβωση
του υπολοίπου που βρίσκεται στις αποθήκες στο τέλος της διαχειριστικής
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περιόδου ή οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο. 3. Κατά τον ίδιο τρόπο οι
διαχειριστές υλικού των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας
υποβάλλουν για έλεγχο τους λογαριασµούς της διαχείρισής τους, σύµφωνα µε
όσα ειδικότερα ορίζονται µε απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της αρµόδιας Υπηρεσίας
Επιτρόπου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως». Τέλος, µε τις
διατάξεις του άρθρου 93 του ιδίου ως άνω Κώδικα, όπως ισχύουν µετά την
αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 93 µε το άρθρο 39 του ν. 4509/2017,
ορίζονται τα ακόλουθα: «1.α… β. Τα δικαιολογητικά ενταλµάτων πληρωµής και
κάθε διαχείρισης φυλάσσονται για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών, το οποίο,
εφόσον εντός του χρόνου αυτού έχουν συνταχθεί Φύλλα Μεταβολών και
Ελλείψεων και εκκρεµεί διαδικασία καταλογισµού, παρατείνεται µέχρι την
έκδοση αµετάκλητης απόφασης για τη δηµοσιονοµική διαφορά. 2. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται, και πριν από την παρέλευση των
προθεσµιών της προηγούµενης παραγράφου, η καταστροφή των παραπάνω
δικαιολογητικών που έχουν ελεγχθεί, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της
Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 3. ….».
ΙΙ. Α. Κατ’ εξουσιοδότηση του προϊσχύσαντος άρθρου 84 παρ. 2 του π.δ.
774/1980, που περιείχε όµοια ρύθµιση µε την ως άνω διάταξη της παρ. 2 του
άρθρου 93 του ν.4129/2013, εκδόθηκε η 6951/1990 απόφαση της Ολοµέλειας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Φ.Ε.Κ. Β΄ 317/11.5.1990), µε την οποία
αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της περ. δ της παρ. 7 της 7813/1982
προηγούµενης απόφασης της Ολοµέλειας (ΦΕΚ Β΄ 263) «για την άσκηση
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δειγµατοληπτικού ελέγχου στους λογαριασµούς υπολόγων διαχειρίσεων υλικού
των Ενόπλων ∆υνάµεων … και το χρόνο φυλάξεως των δικαιολογητικών».
Ειδικότερα, µε την εν λόγω απόφαση της Ολοµέλειας, που εξακολουθεί να
ισχύει ανεξαρτήτως της κατά τα ως άνω κατάργησης της εξουσιοδοτικής της
διάταξης, ορίστηκε ότι: «δ. Τα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των
λογαριασµών των διαχειρίσεων Υλικού, που κηρύσσονται ορθώς έχοντες µε
πράξεις

του

Κλιµακίου

του

Ελεγκτικού

Συνεδρίου,

επιτρέπεται

να

καταστρέφονται µετά την πάροδο πέντε ετών, από της εκδόσεως της πράξεως
του Κλιµακίου ή και ενωρίτερα, εφόσον όµως έχει συµπληρωθεί δεκαετία από
του τέλους του οικονοµικού έτους στο οποίο αφορούν. Σχετική διαπιστωτική
πράξη εκδίδεται από το Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µετά σχετικό
έγγραφο του οικείου Κλάδου των Ενόπλων ∆υνάµεων».
Β. Με τις προαναφερθείσες 7813/1982 και 6951/1990 αποφάσεις της
Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ορίσθηκε ότι η διαπίστωση της
συµπλήρωσης

του

απαιτούµενου

χρόνου

για

την

καταστροφή

των

δικαιολογητικών των λογαριασµών των διαχειρίσεων υπολόγων Υλικού των
Ενόπλων ∆υνάµεων, που έχουν κηρυχθεί ορθώς έχοντες µε πράξεις του
Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε βραχύτερο χρονικό διάστηµα από αυτό
που ορίζεται στο νόµο γίνεται µε πράξη του Κλιµακίου. Από τις ως άνω
αποφάσεις της Ολοµελείας, οι οποίες εκδόθηκαν καθ’ ον χρόνο η αρµοδιότητα
ελέγχου των λογαριασµών των εν λόγω υπολόγων και κήρυξης αυτών ως ορθώς
εχόντων ανήκε στο Α΄ Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκύπτει ότι η
έκδοση της διαπιστωτικής πράξεως του Κλιµακίου για την καταστροφή των
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δικαιολογητικών των λογαριασµών των εν λόγω διαχειρίσεων αποτελεί
αρµοδιότητα, η οποία συνέχεται µε την κύρια αρµοδιότητα του Κλιµακίου για
την κήρυξη των λογαριασµών των υπολόγων Υλικού των Ενόπλων ∆υνάµεων
ως ορθώς εχόντων. Εποµένως, δοθέντος ότι µετά την ισχύ του ν. 4055/2012
αρµόδιο όργανο για την κήρυξη των λογαριασµών των δηµοσίων υπολόγων ως
ορθώς εχόντων είναι πλέον ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνάγεται
ότι η αρµοδιότητα της έκδοσης διαπιστωτικής πράξης για την καταστροφή των
δικαιολογητικών των διαχειρίσεων που αφορούν υπολόγους Υλικού των
Ενόπλων ∆υνάµεων έχει απονεµηθεί στο όργανο, το οποίο είναι αρµόδιο να
κρίνει ως ορθώς έχοντες τους ως άνω λογαριασµούς και συγκεκριµένα στη 2η
Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία σύµφωνα µε τη
ΦΓ8/1890/01/31.1.2001 (Β΄ 893) απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου «Καθορισµός της αρµοδιότητας των Υπηρεσιών Επιτρόπων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι αρµόδια για τον
έλεγχο των λογαριασµών των διαχειρίσεων των υπολόγων Υλικού των Ενόπλων
∆υνάµεων.
ΙΙΙ. Κατόπιν αυτών, εισηγούµαι όπως η Ολοµέλεια, κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 19 παρ. 3 του ν. 4129/2013, ορίσει ως αρµόδια για την έκδοση
διαπιστωτικής πράξης για την καταστροφή των δικαιολογητικών των
λογαριασµών των διαχειρίσεων υπολόγων Υλικού των Ενόπλων ∆υνάµεων, την
2η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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IV. Η Ολοµέλεια, µετά από συζήτηση, αποδέχθηκε την εισήγηση της
Συµβούλου Γεωργίας Παπαναγοπούλου και εξέδωσε τη συνηµµένη στο παρόν
πρακτικό ΦΓ8/13207 µε σηµερινή χρονολογία απόφασή της.
Μετά το τέλος της συνεδρίασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το
οποίο, αφού θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από την Πρόεδρο, υπογράφεται από την
ίδια και τη Γραµµατέα.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ

Για την ακρίβεια
Η Γραµµατέας

Ελένη Αυγουστόγλου
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