ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ 12ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΤΗΣ 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

-----ο-----

Μ Ε Λ Η :

Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Πρόεδρος, Ιωάννης Σαρµάς, Σωτηρία

Ντούνη, Χρυσούλα Καραµαδούκη, Μαρία Βλαχάκη, Άννα Λιγωµένου, Γεωργία
Μαραγκού και Αγγελική Μαυρουδή, Αντιπρόεδροι, Γεώργιος Βοΐλης,
Κωνσταντίνος

Κωστόπουλος,

Βασιλική

Ανδρεοπούλου,

Μαρία

Αθανασοπούλου, Ασηµίνα Σαντοριναίου, Ελένη Λυκεσά, Ευαγγελία - Ελισάβετ
Koυλουµπίνη, Σταµάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη, ∆έσποινα Καββαδία Κωνσταντάρα, Αγγελική Μυλωνά, Γεωργία Τζοµάκα, Χριστίνα Ρασσιά,
Θεολογία Γναρδέλλη, Βιργινία Σκεύη, Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Βασιλική
Σοφιανού, Αγγελική Πανουτσακοπούλου, ∆έσποινα Τζούµα, ∆ηµήτριος
Τσακανίκας, Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου, Κωνσταντίνος Παραθύρας, Ασηµίνα
Σακελλαρίου, Αργυρώ Μαυροµµάτη και Ευαγγελία Σεραφή, Σύµβουλοι.
Η Αντιπρόεδρος Φλωρεντία Καλδή και οι Σύµβουλοι ∆ηµήτριος Πέππας,
Βασιλική Προβίδη και Ειρήνη Κατσικέρη απουσίασαν δικαιολογηµένα, ενώ ο
Σύµβουλος Κωνσταντίνος Κρέπης αποχώρησε από τη διάσκεψη, σύµφωνα µε τη
διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1968/1991.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ : Μιχαήλ Ζυµής.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ελένη Αυγουστόγλου, Επίτροπος στην Υπηρεσία Επιτρόπου

στη Γραµµατεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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Α΄. …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

Β΄. Ακολούθως, η Σύµβουλος Θεολογία Γναρδέλλη, που ορίστηκε
εισηγήτρια, φέρει προς συζήτηση το ∆23/οικ.25343/1965/2.6.2016 (αριθ. πρωτ.
Ε.Σ. 42002/9.6.2016) έγγραφο της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Θ. Φωτίου), για να
γνωµοδοτήσει η Ολοµέλεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 περ. κη΄ του Κώδικα
Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν.4129/2013 (Α΄ 52), επί του θέµατος που περιλαµβάνεται σ’ αυτό, το
περιεχόµενο του οποίου έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ: «Ερώτηµα προς αποσαφήνιση των ισχυουσών διατάξεων του
κανονιστικού πλαισίου περί προγραµµατικών συµβάσεων»
Σχετικά:
1. το άρθρο 38 του π.δ.113/τ.Α΄/φεκ.180/2014, µε θέµα: «Οργανισµός
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»,
2. το άρθρο 17 του ν.3329//τ.Α΄/ φεκ.81/2005, µε θέµα: «Εθνικό Σύστηµα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 89 του ν.4368/τ.Α΄/φεκ.21/2016, µε θέµα:
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»,
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3. η υπ’ αριθµ.Γ.Π.Π(2)γ/οικ.78327/τ.Β’/φεκ.1079/2005 κυα, µε θέµα:
«Σύναψη Προγραµµατικών Συµβάσεων Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης»,
4. η παρ.1 του άρθρου 35 του ν.4129/τ.Α΄/ φεκ.52/2013, µε θέµα: «Κύρωση
του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
5. η παρ.3 του άρθρου 1 του ν.4254/τ.Α΄/φεκ.85/2014. µε θέµα: «Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής
του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις»,

Η Υπηρεσία µας, στο πλαίσιο της αρµοδιότητας που απορρέει από το
πδ113/2014 (υπαριθµ.1 ως άνω σχετικό) και του υφιστάµενου νοµοθετικού
πλαισίου, εισηγείται, αναθέτει, εποπτεύει και παρακολουθεί την υλοποίηση
προγραµµάτων που στοχεύουν στην κοινωνική προστασία ευπαθών οµάδων του
πληθυσµού.

Για

την

υλοποίηση

αυτών

των

δράσεων,

υπογράφονται

προγραµµατικές συµβάσεις µεταξύ του Υπουργείου εργασίας, κοινωνικής
ασφάλισης & κοινωνικής αλληλεγγύης και φορέων δηµοσίου ή ιδιωτικού ∆ικαίου,
οι οποίοι επιφορτίζονται µε την υποχρέωση υλοποίησης δράσεων για
συγκεκριµένες οµάδες της αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης κοινωνικής αντίληψης
& αλληλεγγύης, όπως άποροι, πρόσφυγες, αιτούντες διεθνούς προστασίας &
ασυνόδευτοι ανήλικοι, για προσδιορισµένη χρονική περίοδο. Η διαδικασία και οι
όροι που τηρούνται για την υπογραφή και την παρακολούθηση της υλοποίησης
των ως άνω προγραµµατικών συµβάσεων καθορίζονται ρητά στην κείµενη
νοµοθεσία που αφορά στις προγραµµατικές συµβάσεις στο πεδίο της Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (υπαριθµ.2– 4 ως άνω σχετικά).
Στις ισχύουσες διατάξεις του νοµοθετικού πλαισίου περί ελέγχου των δηµοσίων
συµβάσεων (υπαριθµ.5 & 6 ως άνω σχετικά), προβλέπεται ότι σε περιπτώσεις
κατά τις οποίες η προϋπολογιζόµενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των
πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ, διενεργείται έλεγχος νοµιµότητας της οικείας
σύµβασης, πριν από τη σύναψή της από κλιµάκια του Ελεγκτικού συνεδρίου.
Μάλιστα, εντός του ίδιου άρθρου, επισηµαίνεται ότι στο πεδίο ορισµού των
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διατάξεων περί προσυµβατικού ελέγχου, συµπληρωµατικά στο σύνολο των
δηµοσίων

συµβάσεων,

προστίθενται

συγκεκριµένες

προγραµµατικές

συµβάσεις, ήτοι αυτές «που συνάπτουν το Υπουργείο παιδείας & θρησκευµάτων,
πολιτισµού και αθλητισµού και οι φορείς διοίκησης της δια βίου µάθησης,
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ν.3879/2010 (Α΄163), οι συµφωνίες πλαίσιο, καθώς
και οι εκτελεστικές αυτών συµβάσεις που συνάπτονται σύµφωνα µε το άρθρο 9 του
ν.4038/20123 (Α΄14) και οι συµβάσεις που συνάπτει η ανώνυµη εταιρεία µε την
επωνυµία “Πρόγραµµα ήλιος ανώνυµη εταιρεία αξιοποίησης ηλιακής ενέργειας” ή
εταιρείες των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα
σε αυτή» (ν.4129/τ.Α΄/ φεκ.52/2013/άρθρ.35§1)».
∆εδοµένου του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου περί δηµοσίων και
προγραµµατικών συµβάσεων, παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε κατά πόσο,
βάσει γενικότερων ή ειδικότερων διατάξεων ή εφαρµογής σχετικής νοµολογίας,
η ισχύς των διατάξεων περί προληπτικού ελέγχου νοµιµότητας των δηµοσίων
συµβάσεων από κλιµάκια του Ελεγκτικού συνεδρίου επεκτείνεται και στο πεδίο
των προγραµµατικών συµβάσεων του Υπουργείου µας και, κατ’ επέκταση, η
υπηρεσία µας οφείλει να ακολουθεί την εν λόγω διαδικασία, όποτε προβαίνει
στη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων, ακολουθώντας τις οικείες διατάξεις
του νοµοθετικού πλαισίου.
Είµαστε στη διάθεσή σας για ενδεχόµενες διευκρινίσεις και περαιτέρω
πληροφόρηση.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ»
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Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Μιχαήλ
Ζυµής, διατύπωσε επί του ανωτέρω θέµατος την ακόλουθη έγγραφη γνώµη:
«Επί του ερωτήµατος αυτού, που εισάγεται στην Ολοµέλεια του Σώµατος
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 περ. κη΄ του Κώδικα Νόµων για
το Ελεγκτικό Συνέδριο κυρωθέντος µε το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ
Α΄ 52), εκθέτουµε σχετικώς τα ακόλουθα:
Α. Στο άρθρο 98 του Συντάγµατος ορίζεται ότι: «1. Στην αρµοδιότητα
του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως: α. (…) β. Ο έλεγχος συµβάσεων
µεγάλης οικονοµικής αξίας στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι το ∆ηµόσιο ή
άλλο νοµικό πρόσωπο που εξοµοιώνεται µε το ∆ηµόσιο από την άποψη αυτή,
όπως νόµος ορίζει. γ. (…)», στο δε άρθρο 35 του ανωτέρω Κώδικα Νόµων για
το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο φέρει τον υπέρτιτλο «Έλεγχος ∆ηµοσίων
Συµβάσεων», ορίζονται τα εξής: «1. Στις συµβάσεις προµήθειας αγαθών του
άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (Α` 19), εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών,
που συνάπτονται από το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και τις δηµόσιες επιχειρήσεις ή
οργανισµούς, η προϋπολογιζόµενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό του
ενός εκατοµµυρίου ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νοµιµότητας της
οικείας σύµβασης, πριν από τη σύναψή της, από Κλιµάκια του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Στις κατηγορίες συµβάσεων του προηγουµένου εδαφίου, που
συνάπτονται από το ∆ηµόσιο και τα υπαγόµενα σε προληπτικό έλεγχο δαπανών
Ν.Π.∆.∆., η προϋπολογιζόµενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό των
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και µέχρι το όριο του προηγούµενου
εδαφίου, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νοµιµότητας, πριν από τη σύναψη
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τους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρµόδιος για τον
προληπτικό έλεγχο των δαπανών των φορέων αυτών. Στον έλεγχο των
προηγουµένων

εδαφίων

υπάγονται

οι

προγραµµατικές

συµβάσεις

που

συνάπτουν το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού και οι φορείς διοίκησης της δια βίου µάθησης, σύµφωνα µε το
άρθρο 21 του ν. 3879/2010 (Α` 163), οι συµφωνίες πλαίσιο, καθώς και οι
εκτελεστικές αυτών συµβάσεις που συνάπτονται σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν.
4038/2012 (Α` 14) και οι συµβάσεις που συνάπτει η ανώνυµη εταιρεία µε την
επωνυµία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ή εταιρείες των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει
εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα σε αυτή. (…) Αν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος, η
σύµβαση που συνάπτεται είναι άκυρη. Εξαιρούνται (…)».Περαιτέρω, στο άρθρο
17 του ν. 3329/2005 «Eθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 89 του ν.
4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21/21.2.2016) ορίζονται τα εξής: «1. Επιτρέπεται η σύναψη
προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, των λοιπών Υπουργείων, των Περιφερειών, των ∆.Υ.ΠΕ., των
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Κοινωνικής
Βοήθειας, του Εθνικού Συµβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας, του Εθνικού
Κέντρου Άµεσης Βοήθειας, του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ατόµων µε
Αναπηρίες και των Ο.Τ.Α. α` και β` βαθµού, καθώς και µεταξύ αυτών και
οποιουδήποτε δηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα ή µη κυβερνητικής οργάνωσης στο
πλαίσιο της εύρυθµης οργάνωσης και λειτουργίας τους. 2. Με τις
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Προγραµµατικές

συµβάσεις

επιδιώκεται

ιδίως

ο

συντονισµός

δράσης,

λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών και η αποτελεσµατικότερη παρέµβαση σε
κοινούς τοµείς αρµοδιοτήτων, η µελέτη, κατάρτιση, εκτέλεση και διαχείριση
προγραµµάτων κοινωνικής φροντίδας και ειδικών προγραµµάτων εθελοντισµού.
3. Στις Προγραµµατικές συµβάσεις καθορίζονται το περιεχόµενο του
προγράµµατος, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων, τα
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, ο χρόνος ισχύος της σύµβασης, η διαδικασία
παρακολούθησης και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 4. Οι συµβαλλόµενοι φορείς για
την εκτέλεση των προγραµµατικών συµβάσεων µπορεί να χρηµατοδοτούνται
από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, τον Τακτικό Προϋπολογισµό, τους
προϋπολογισµούς τους, καθώς και από πόρους, οι οποίοι συλλέγονται µέσω της
διενέργειας από Πιστωτικά Ιδρύµατα εράνων για τις θεµατικές δράσεις της
Πρόνοιας, της Υγείας και της Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας, όπως
διαλαµβάνεται στις παραγράφους 3 έως 8 του άρθρου 6 του ν. 5101/1931 (Α`
238). 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης,
Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
καθορίζονται τα κριτήρια, οι όροι της σύναψης, η διαδικασία, το περιεχόµενο, η
παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή των διατάξεων αυτού του άρθρου». Τέλος, κατ’ εξουσιοδότηση
της τελευταίας αυτής διάταξης εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση
Γ.Π:Π(2)γ/οικ.78327/22.7.2005

«Σύναψη

Προγραµµατικών

Συµβάσεων

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Β΄ 1079), µε την
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οποία ρυθµίστηκαν οι ειδικότερες λεπτοµέρειες αναφορικώς µε τις εν λόγω
προγραµµατικές συµβάσεις.
Β. Από την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 98 παρ. 1 εδ. β΄ του
Συντάγµατος καθώς και εκείνες του άρθρου 35 παρ. 1 του Κώδικα Νόµων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως οι τελευταίες ερµηνεύονται υπό το πρίσµα της
πρώτης, συνάγεται ότι στον προληπτικό έλεγχο των αρµοδίων οργάνων
(Επιτρόπου ή Κλιµακίου) του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπάγονται οι συµβάσεις
προµήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων ή παροχής υπηρεσιών, στις οποίες
αντισυµβαλλόµενος

είναι,

µεταξύ

άλλων,

το

∆ηµόσιο,

εφόσον

η

προϋπολογιζόµενη δαπάνη αυτών υπερβαίνει το ποσό των 500.000,00 ευρώ.
Στην έννοια των ως άνω συµβάσεων εµπίπτουν τόσον εκείνες που έχουν ως
αντικείµενο, ευθέως, την προώθηση ή υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου της
ενέργειας – έργου, προµήθειας, υπηρεσίας, όσο και οι προγραµµατικές
συµβάσεις που συνάπτονται, δυνάµει ειδικών νοµοθετικών διατάξεων [βλ.
ενδεικτικώς, πέραν του προπαρατεθέντος άρθρου 17 του ν. 3329/2005, τα άρθρα
21 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α΄ 163), 100 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), 225 του
ν. 3463/2007 (ΦΕΚ Α΄ 114) κ.ά.] από δηµόσιους φορείς µεταξύ τους ή µε
άλλους ιδιωτικούς φορείς ή µη κυβερνητικές οργανώσεις, δια των οποίων
επιδιώκεται ιδίως ο συντονισµός δράσης, λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών, η
αποτελεσµατικότερη

παρέµβαση

σε

τοµείς

κοινού

ενδιαφέροντος

και

αρµοδιοτήτων, καθώς και η µελέτη, κατάρτιση και εκτέλεση διαφόρων
προγραµµάτων, και στις οποίες (προγραµµατικές συµβάσεις) καθορίζονται το
περιεχόµενο του προγράµµατος, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των
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συµβαλλοµένων, τα σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, ο χρόνος ισχύος της
σύµβασης, η διαδικασία παρακολούθησης και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Η
υπαγωγή των εν λόγω προγραµµατικών συµβάσεων στον έλεγχο δικαιολογείται,
δοθέντος ότι αυτές αν και δεν πραγµατοποιούν µια προσωρινή ισορροπία µεταξύ
αντιτιθέµενων οικονοµικών συµφερόντων, αποτελούν πάντως το µέσο
συνεργασίας µεταξύ µερών των οποίων τα συµφέροντα

συµπίπτουν,

λειτουργούν ως βάση για τη µελέτη και εκτέλεση έργων, προγραµµάτων και την
παροχή υπηρεσιών, έχουν υποχρεωτική ισχύ και, συνεπώς, δηµιουργούν
συµβατική σχέση µεταξύ των συµβαλλοµένων, στο πλαίσιο της οποίας
συνάπτονται

επιµέρους

–

εκτελεστικές

συµβάσεις,

που

τελούν

σε

παρακολουθηµατική σχέση µε τις προσυναφθείσες προγραµµατικές και είναι
αναγκαίες για την πραγµατοποίηση ενός ενιαίου έργου, προµήθειας ή
υπηρεσίας, µε λειτουργική και οικονοµική συνεκτικότητα (πρβλ. ΕΣ πρακτικά
6ης Γενικής Συνεδρίασης της 6.3.2002). Η προεκτεθείσα υπαγωγή των
προγραµµατικών συµβάσεων κάθε φορέως στον προσυµβατικό έλεγχο δεν
προϋποθέτει αναγκαίως την ύπαρξη ρητής νοµοθετικής επιταγής προς τούτο,
αφού την απαίτηση αυτή καλύπτει ο ως άνω τιθέµενος γενικός κανόνας του
άρθρου 35 παρ. 1 εδ. α΄ και β΄ του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
στο αντικειµενικό πεδίο εφαρµογής του οποίου εµπίπτουν όλες οι συµβάσεις του
είδους αυτού. Τυχόν θέσπιση στις περιπτώσεις αυτές ρητής διάταξης νόµου,
ενσωµατωθείσας στον ανωτέρω Κώδικα (όπως η διάταξη του άρθρου 21 του ν.
3879/2010) ή µη (όπως η διάταξη του άρθρου 100 παρ. 1 α του ν. 3852/2010),
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επιβεβαιώνει πλήρως το ως άνω ερµηνευτικό συµπέρασµα, αποσκοπούσα
αποκλειστικώς στην αποτροπή γένεσης αµφιβολιών ως προς το ζήτηµα τούτο.
III. Με βάση το ανωτέρω ερµηνευτικό πόρισµα, έχουµε τη γνώµη ότι επί
του τιθέµενου ερωτήµατος προσήκει θετική απάντηση και, ως εκ τούτου, οι
προγραµµατικές συµβάσεις που συνάπτονται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 17 του
ν. 3329/2005, από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (εν
προκειµένω,

ήδη

Εργασίας,

Κοινωνικής

Ασφάλισης

και

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης) και τους λοιπούς αναφερόµενους στη διάταξη αυτή δηµόσιους
φορείς, υπάγονται σε προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας, αναλόγως του ύψους της
προϋπολογιζόµενης δαπάνης τους, από τα αρµόδια όργανα του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Αθήνα, 21 Ιουνίου 2016
Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας
στο Ελεγκτικό Συνέδριο
ΜΙΧΑΗΛ ΖΥΜΗΣ»

Η εισηγήτρια Σύµβουλος εξέθεσε τα εξής:
Ι. 1. Το άρθρο 98 του Συντάγµατος ορίζει ότι: «1. Στην αρµοδιότητα του
Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως: α. (…) β. Ο έλεγχος συµβάσεων µεγάλης
οικονοµικής αξίας στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι το ∆ηµόσιο ή άλλο
νοµικό πρόσωπο που εξοµοιώνεται µε το ∆ηµόσιο από την άποψη αυτή, όπως
νόµος ορίζει. γ. (…)». Περαιτέρω, στον Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.4129/2013 (Α΄ 52), ορίζονται,
στο άρθρο 35, το οποίο φέρει τον τίτλο «Έλεγχος ∆ηµοσίων Συµβάσεων», τα
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εξής: «1. Στις συµβάσεις προµήθειας αγαθών του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (Α΄
19), εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, που συνάπτονται από το
∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και τις δηµόσιες επιχειρήσεις ή οργανισµούς, η
προϋπολογιζόµενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό του ενός
εκατοµµυρίου ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νοµιµότητας της οικείας
σύµβασης, πριν από τη σύναψή της, από Κλιµάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Στις κατηγορίες συµβάσεων του προηγουµένου εδαφίου, που συνάπτονται από
το ∆ηµόσιο και τα υπαγόµενα σε προληπτικό έλεγχο δαπανών Ν.Π.∆.∆., η
προϋπολογιζόµενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων
χιλιάδων (500.000) ευρώ και µέχρι το όριο του προηγούµενου εδαφίου,
διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νοµιµότητας, πριν από τη σύναψη τους, από
τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρµόδιος για τον προληπτικό
έλεγχο των δαπανών των φορέων αυτών. Στον έλεγχο των προηγουµένων
εδαφίων υπάγονται οι προγραµµατικές συµβάσεις που συνάπτουν το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και οι φορείς
διοίκησης της δια βίου µάθησης, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ν. 3879/2010 (Α΄
163), οι συµφωνίες πλαίσιο, καθώς και οι εκτελεστικές αυτών συµβάσεις που
συνάπτονται σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) και οι συµβάσεις
που συνάπτει η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ή εταιρείες
των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα σε
αυτή. (…) Αν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος, η σύµβαση που συνάπτεται είναι
άκυρη. Εξαιρούνται (…)», ενώ στο άρθρο 36, το οποίο φέρει τον τίτλο
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«Προληπτικός έλεγχος συµβάσεων Ο.Τ.Α.», τα εξής: «1. Για τις συµβάσεις
προµήθειας

αγαθών,

εκτέλεσης

έργων

και

παροχής

υπηρεσιών,

συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµατικών συµβάσεων, που συνάπτουν οι
Ο.Τ.Α. και τα νοµικά τους πρόσωπα, προϋπολογιζόµενης δαπάνης, χωρίς φόρο
προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), ποσού άνω των διακοσίων χιλιάδων ευρώ,
διενεργείται υποχρεωτικά προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας αυτών, πριν από τη
σύναψή τους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρµόδιος
για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους. 2. Για τις συµβάσεις της
προηγούµενης

παραγράφου,

η

προϋπολογιζόµενη

δαπάνη

των

οποίων

υπερβαίνει το ποσό, χωρίς Φ.Π.Α., των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ,
διενεργείται υποχρεωτικά, πριν τη σύναψή τους, έλεγχος νοµιµότητας από το
καθ’ ύλην αρµόδιο Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στις παραγράφους 1 και 2 του προηγούµενου άρθρου. (…) 4. (…)
Εάν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος νοµιµότητας η σύµβαση που συνάπτεται είναι
άκυρη. (…).».
2. Εξάλλου, στο άρθρο 17 του ν.3329/2005 «Eθνικό Σύστηµα Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 81), όπως τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 89 του ν.4368/2016 (Α΄ 21/21.2.2016) ορίζονται τα εξής: «1.
Επιτρέπεται η σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ του Υπουργείου
Υγείας

και

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης,

των

λοιπών

Υπουργείων,

των

Περιφερειών, των ∆.Υ.ΠΕ., των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, του Εθνικού
Κέντρου Άµεσης Κοινωνικής Βοήθειας, του Εθνικού Συµβουλίου Κοινωνικής
Φροντίδας,

του

Εθνικού

Κέντρου

Άµεσης

Βοήθειας,

του

Εθνικού
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Παρατηρητηρίου Ατόµων µε Αναπηρίες και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, καθώς
και µεταξύ αυτών και οποιουδήποτε δηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα ή µη
κυβερνητικής οργάνωσης στο πλαίσιο της εύρυθµης οργάνωσης και λειτουργίας
τους. 2. Με τις Προγραµµατικές συµβάσεις επιδιώκεται ιδίως ο συντονισµός
δράσης, λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών και η αποτελεσµατικότερη
παρέµβαση σε κοινούς τοµείς αρµοδιοτήτων, η µελέτη, κατάρτιση, εκτέλεση και
διαχείριση προγραµµάτων κοινωνικής φροντίδας και ειδικών προγραµµάτων
εθελοντισµού. 3. Στις Προγραµµατικές συµβάσεις καθορίζονται το περιεχόµενο
του προγράµµατος, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων, τα
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, ο χρόνος ισχύος της σύµβασης, η διαδικασία
παρακολούθησης και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 4. Οι συµβαλλόµενοι φορείς για
την εκτέλεση των προγραµµατικών συµβάσεων µπορεί να χρηµατοδοτούνται
από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, τον Τακτικό Προϋπολογισµό, τους
προϋπολογισµούς τους, καθώς και από πόρους, οι οποίοι συλλέγονται µέσω της
διενέργειας από Πιστωτικά Ιδρύµατα εράνων για τις θεµατικές δράσεις της
Πρόνοιας, της Υγείας και της Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας, όπως
διαλαµβάνεται στις παραγράφους 3 έως 8 του άρθρου 6 του ν. 5101/1931 (Α΄
238). 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης,
Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
καθορίζονται τα κριτήρια, οι όροι της σύναψης, η διαδικασία, το περιεχόµενο, η
παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή των διατάξεων αυτού του άρθρου». Τέλος, κατ’ εξουσιοδότηση
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της τελευταίας αυτής διάταξης εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση
Γ.Π:Π(2)γ/οικ.78327/22.7.2005

(Β΄

1079)

«Σύναψη

Προγραµµατικών

Συµβάσεων Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών – Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε την οποία
ρυθµίστηκαν οι ειδικότερες λεπτοµέρειες αναφορικώς µε τις εν λόγω
προγραµµατικές συµβάσεις, η οποία, σηµειωτέον, έπαψε να ισχύει µε τη
δηµοσίευση της ∆23/οικ. 25930/2011/3.6.2016 (Β΄ 1652/9.6.2016) κοινής
υπουργικής απόφασης «Σύναψη Προγραµµατικών Συµβάσεων Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» των
Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης – Υγείας - Οικονοµικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση
της ίδιας ως άνω διάταξης του άρθρου 17 παρ. 5 του ν.3329/2005, όπως αυτή
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 89 του ν.4386/2016 (Α΄ 21), και διέπει πλέον τη
σύναψη των προβλεπόµενων στο προαναφερθέν άρθρο 17 του ν.3329/2005
προγραµµατικών συµβάσεων.
ΙΙ. Από την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 98 παρ. 1 εδ. β΄ του
Συντάγµατος καθώς και εκείνες του άρθρου 35 παρ. 1 του Κώδικα Νόµων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως οι τελευταίες ερµηνεύονται υπό το πρίσµα της
πρώτης, συνάγεται ότι στον προληπτικό έλεγχο των αρµοδίων οργάνων
(Επιτρόπου ή Κλιµακίου) του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπάγονται οι συµβάσεις
προµήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων ή παροχής υπηρεσιών, στις οποίες
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αντισυµβαλλόµενος

είναι,

µεταξύ

άλλων,

το

∆ηµόσιο,

εφόσον

η

προϋπολογιζόµενη δαπάνη αυτών υπερβαίνει το ποσό των 500.000,00 ευρώ.
Στην έννοια των ως άνω συµβάσεων εµπίπτουν τόσον εκείνες που έχουν ως
αντικείµενο, ευθέως, την προώθηση ή υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου της
ενέργειας – έργου, προµήθειας, υπηρεσίας, όσο και οι προγραµµατικές
συµβάσεις που συνάπτονται, δυνάµει ειδικών νοµοθετικών διατάξεων [βλ.
ενδεικτικώς, πέραν του προπαρατεθέντος άρθρου 17 του ν.3329/2005, τα άρθρα
21 του ν.3879/2010 (Α΄ 163), 100 του ν.3852/2010 (Α΄ 87), 225 του ν.3463/2006
(Α΄ 114) κ.ά.] από δηµόσιους φορείς µεταξύ τους ή µε άλλους ιδιωτικούς φορείς
ή µη κυβερνητικές οργανώσεις, διά των οποίων επιδιώκεται ιδίως ο συντονισµός
δράσης, λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών, η αποτελεσµατικότερη παρέµβαση
σε τοµείς κοινού ενδιαφέροντος και αρµοδιοτήτων, καθώς και η µελέτη,
κατάρτιση και εκτέλεση διαφόρων προγραµµάτων. Στις προγραµµατικές
συµβάσεις καθορίζονται το περιεχόµενο του προγράµµατος, τα καθήκοντα και οι
υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων, τα σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, ο χρόνος
ισχύος της σύµβασης, η διαδικασία παρακολούθησης και κάθε άλλο σχετικό
θέµα. Η υπαγωγή των εν λόγω προγραµµατικών συµβάσεων στον έλεγχο
δικαιολογείται, δεδοµένου ότι αυτές, ναι µεν δεν πραγµατοποιούν µια
προσωρινή ισορροπία µεταξύ αντιτιθέµενων οικονοµικών συµφερόντων,
αποτελούν όµως το µέσο συνεργασίας µεταξύ µερών, των οποίων τα
συµφέροντα συµπίπτουν, λειτουργούν ως βάση για τη µελέτη και εκτέλεση
έργων, προγραµµάτων και την παροχή υπηρεσιών, έχουν υποχρεωτική ισχύ και,
συνεπώς, δηµιουργούν συµβατική σχέση µεταξύ των συµβαλλοµένων, στο
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πλαίσιο της οποίας συνάπτονται επιµέρους – εκτελεστικές συµβάσεις, που
τελούν σε παρακολουθηµατική σχέση µε τις προσυναφθείσες προγραµµατικές
και είναι αναγκαίες για την πραγµατοποίηση ενός ενιαίου έργου, προµήθειας ή
υπηρεσίας, µε λειτουργική και οικονοµική συνεκτικότητα (πρβλ. Ε.Σ.
Ολοµέλεια Πρακτικά 6ης Γενικής Συνεδρίασης της 6.3.2002). Η υπαγωγή των
προγραµµατικών συµβάσεων κάθε φορέα στον προσυµβατικό έλεγχο δεν
προϋποθέτει αναγκαία την ύπαρξη ρητής νοµοθετικής επιταγής προς τούτο,
αφού την απαίτηση αυτή καλύπτει ο ως άνω τιθέµενος γενικός κανόνας του
άρθρου 35 παρ. 1 εδ. α΄ και β΄ του, κυρωθέντος µε το άρθρο πρώτο του
ν.4129/2013, Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, στο αντικειµενικό
πεδίο εφαρµογής του οποίου εµπίπτουν όλες οι συµβάσεις του είδους αυτού. Η
απαρίθµηση δε ορισµένων µόνον κατηγοριών προγραµµατικών συµβάσεων στο
άρθρο 35 του ανωτέρω Κώδικα είναι ενδεικτική, ενώ η αντίστοιχη απαρίθµηση,
στο ίδιο άρθρο, των εξαιρεθεισών του προσυµβατικού ελέγχου συµβάσεων είναι
περιοριστική και αποκλειστική. Κατά συνέπεια, το γεγονός της µη αναφοράς της
συγκεκριµένης κατηγορίας προγραµµατικών συµβάσεων, που συνάπτονται κατ’
εφαρµογή του άρθρου 17 του ν.3329/2005, δεν δύναται να έχει ως επακόλουθο
τη µη υπαγωγή τους στον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του
οποίου σκοπός είναι, πρωτίστως και πρωταρχικώς, η προστασία του δηµόσιου
χρήµατος και η εµπέδωση της αρχής της διαφάνειας ως προς τις οικονοµικές
λειτουργίες του κράτους εν γένει (βλ. Ε.Σ. Ολοµέλεια Πρακτικά 16ης Γενικής
Συνεδρίασης της 19ης.9.2012). Προς επίρρωση του ερµηνευτικού αυτού
συµπεράσµατος, επισηµαίνεται ότι οι εν λόγω προγραµµατικές συµβάσεις, στις
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οποίες ένα εκ των συµβαλλόµενων µερών είναι Ο.Τ.Α., υπάγονται στον
προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δυνάµει και του
προαναφερθέντος (στη σκέψη Ι.2.) άρθρου 36 του Κώδικα Νόµων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, στο οποίο γίνεται ρητή αναφορά στις προγραµµατικές
συµβάσεις που συνάπτουν οι Ο.Τ.Α. και τα νοµικά πρόσωπα αυτών, και
συνεπώς, τυχόν ερµηνεία του άρθρου 35 του εν λόγω Κώδικα, σύµφωνα µε την
οποία οι συναπτόµενες δυνάµει του άρθρου 17 του ν.3329/2005 προγραµµατικές
συµβάσεις εξαιρούνται του προσυµβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
θα δηµιουργούσε σύγχυση σε περίπτωση που συµβαλλόµενο µέρος σε τέτοιου
είδους προγραµµατική σύµβαση ήταν Ο.Τ.Α., του οποίου όµως οι συµβάσεις
υπάγονται υποχρεωτικά, λόγω και του άρθρου 36 του Κώδικα Νόµων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, στον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΙΙΙ. Ενόψει των ανωτέρω εισηγούµαι ότι επί του τιθέµενου ερωτήµατος
προσήκει θετική απάντηση και, ως εκ τούτου, οι προγραµµατικές συµβάσεις που
συνάπτονται, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 17 του ν.3329/2005, από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (και ήδη Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και τους λοιπούς αναφερόµενους στη
διάταξη αυτή δηµόσιους φορείς, υπάγονται σε προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας,
αναλόγως του ύψους της προϋπολογιζόµενης δαπάνης τους, από τα αρµόδια
όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η Ολοµέλεια, µετά από συζήτηση, αποδέχθηκε οµόφωνα την εισήγηση
της Συµβούλου Θεολογίας Γναρδέλλη.
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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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