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ΤΜΗΜΑ V
Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του, στις 10 Μαΐου 2018, µε την
ακόλουθη σύνθεση: Μαρία Βλαχάκη, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Τµήµατος,
Κωνσταντίνα Ζώη και Αγγελική Μυλωνά, Σύµβουλοι, Χριστίνα Κούνα και Βιολέττα
Τηνιακού (εισηγήτρια της υπόθεσης), Πάρεδροι (µε συµβουλευτική ψήφο)
Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας: Παραστάθηκε ο Αντεπίτροπος της
Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Κωνσταντίνος Τόλης, ως νόµιµος αναπληρωτής
της Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας, η οποία είχε κώλυµα.
Γραµµατέας: Ιωάννα Ευθυµίου, Γραµµατέας του V Τµήµατος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Για να δικάσει την από 24 Μαρτίου 2016 αίτηση του Γενικού Επιτρόπου της
Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισµό των: 1) ... του ..., κατοίκου
... (οδός ..., Τ.Κ. ...), ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου του
Γεωργίας Λέφα (Α.Μ./∆.Σ.Α. 5341, 2) ... του ..., κατοίκου ... (οδός ...) και 3) ... του ...,
κατοίκου ... (οδός ...), οι οποίοι δεν παραστάθηκαν.
Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, που εκπροσωπεί νόµιµα ο Υπουργός Οικονοµικών,
παραστάθηκε διά του Παναγιώτη Λαµπρόπουλου, Παρέδρου του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους.
Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε το ∆ικαστήριο άκουσε :
Τον Αντεπίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος ζήτησε
την παραδοχή της αίτησης.
Την πληρεξουσία δικηγόρο του πρώτου των καθ’ ων, η οποία ζήτησε την
απόρριψη της αίτησης. Και
Τον εκπρόσωπο του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ο οποίος ζήτησε να γίνει δεκτή η
αίτηση.
Μετά τη δηµόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.
Αφού µελέτησε τα σχετικά έγγραφα
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Σκέφθηκε σύµφωνα µε το νόµο
Αποφάσισε τα εξής :
1. Με την υπό κρίση αίτηση ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στο
Ελεγκτικό Συνέδριο ζητεί να καταλογιστούν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον οι καθ’
ων η αίτηση, µε το ποσό των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ και εξήντα έξι
λεπτών (5.450,66), για την αποκατάσταση ισόποσης θετικής ζηµίας, που φέρεται ότι
προξένησαν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, από αποκλειστική τους υπαιτιότητα, σε βαθµό
βαριάς αµέλειας.
2. Η συζήτηση της αίτησης εχώρησε νοµίµως κατά τη δικάσιµο που αναφέρεται
στην αρχή της παρούσας παρά την απουσία του δεύτερου και τρίτου των καθ’ ων,
δοθέντος ότι αυτοί κλητεύθηκαν νοµοτύπως και εµπροθέσµως σε αυτήν, όπως
προκύπτει από τις από 5.3.2018 και 9.2.2018 εκθέσεις επίδοσης της κλήσης προς
συζήτηση της υπαλλήλου του ∆ήµου ... Άννας Γερανίδου και του υπαλλήλου του
∆ήµου ... Κλεοµένη Εµµανουήλ προς το δεύτερο και τρίτο των καθ’ ων, αντίστοιχα
(άρθρα 27, 33, 34 και 65 του π.δ/τος 1225/1981, Α΄ 304).
3. Το άρθρο 68 µε τίτλο “Αστική Ευθύνη υπαλλήλων ∆ηµοσίου” του
κυρωθέντος µε το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) «Κώδικα Νόµων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο» (άρθρο 46 του καταργηθέντος µε το άρθρο δεύτερο του ως άνω
νόµου π.δ/τος 774/1980) ορίζει στην παρ. 1 ότι «Κάθε δηµόσιος υπάλληλος,
ανεξάρτητα από την κατά το άρθρο 44 ευθύνη των δηµοσίων υπολόγων, ευθύνεται για
κάθε θετική ζηµία που επήλθε στο ∆ηµόσιο από δόλο ή αµέλεια …» και στην παρ. 4
ότι «Για την ευθύνη κατά το παρόν άρθρο το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφαίνεται ύστερα
από αίτηση του Γενικού Επιτρόπου σε αυτό, ο οποίος ενεργεί είτε κατόπιν εγγράφου
του οικείου Υπουργού είτε αυτεπαγγέλτως, εφόσον η ευθύνη προκύπτει από τα
στοιχεία που υποβάλλονται κατά νόµο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.».
4. Με την κρινόµενη αίτηση ζητείται ο καταλογισµός των καθ’ ων, υπαλλήλων
της ... ∆.Ο.Υ. ..., µε το ποσό των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ και εξήντα
έξι λεπτών (5.450,66), για την αποκατάσταση ισόποσης θετικής ζηµίας, που φέρεται
ότι προξένησαν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, από αποκλειστική τους υπαιτιότητα, σε βαθµό
βαριάς αµέλειας. Ειδικότερα, στην αίτηση αναφέρεται ότι οι καθ’ ων προέβησαν στην
έκδοση πληµµελούς έκθεσης προσωρινού ελέγχου Φ.Π.Α. (του ν. 2859/2000) της
επιχείρησης «...» για τη φορολογική περίοδο από 1.1.2010 µέχρι 31.12.2010, καθόσον
στην προσωρινή αυτή έκθεση προσδιορίστηκε ως οφειλόµενο χρεωστικό υπόλοιπο
Φ.Π.Α. της ανωτέρω εταιρείας συνολικού ύψους 9.231,89 ευρώ αντί του ορθού (όπως
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προέκυψε από τον διενεργηθέντα επανέλεγχο) ποσού των 14.682,55 ευρώ, µε
αποτέλεσµα να υποστεί το Ελληνικό ∆ηµόσιο θετική ζηµία από τη µαταίωση της
είσπραξης της διαφοράς (14.682,55 ευρώ – 9.231,89 ευρώ), η οποία ανήλθε στο ποσό
των 5.450,66 ευρώ. Από τα προσκοµισθέντα ενώπιον του Τµήµατος τούτου στοιχεία
προκύπτει, πλην άλλων, ότι το ως άνω ποσό των 5.450,66 ευρώ (που αφορούσε την ως
άνω φορολογική περίοδο από 1.1.2010 µέχρι και 31.12.2010) καθώς και το ποσό των
κατά νόµο επιβληθεισών επ’ αυτού προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής ύψους
6.540,79 ευρώ βεβαιώθηκαν σε βάρος της εταιρείας «...» µε την .../14.11.2016 πράξη
ταµειακής βεβαίωσης της ... ∆.Ο.Υ. ... (βλ. και τον .../14/11/2016 χρηµατικό κατάλογο
της ... ∆.Ο.Υ. ...). Το συνολικό δε ποσό των 11.991,45 ευρώ εξοφλήθηκε από την ως
άνω εταιρεία κατά το χρονικό διάστηµα από 31.1.2017 µέχρι και 27.10.2017 (βλ. την
από

5.1.2018

εκτύπωση

του

Ηλεκτρονικού

Συστήµατος

του

Υπουργείου

Οικονοµικών).
5. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, εφόσον το ποσό 5.450,66 ευρώ (µετά των
νοµίµων επ’ αυτού προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής συνολικού ποσού 6.540,79
ευρώ) έχει καταβληθεί από την εταιρεία «...» έχει ήδη αποκατασταθεί η ζηµία, η οποία,
σύµφωνα µε τα εκτιθέµενα στην από 24.3.2016 αίτηση του Γενικού Επιτρόπου της
Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκλήθηκε στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και για το
λόγο αυτό, εφόσον δεν υφίσταται πλέον ζηµία του Ελληνικού ∆ηµοσίου και συνεπώς
ελλείπει η ως άνω προϋπόθεση καταλογισµού αστικής ευθύνης σε βάρος δηµοσίου
υπαλλήλου, η αίτηση αυτή πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιµη, παρελκούσης της
εξετάσεως των λοιπών ισχυρισµών των καθ’ ων η αίτηση.
Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει την από 24.3.2016 αίτηση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας
στο Ελεγκτικό Συνέδριο περί καταλογισµού των: 1) ... του ..., 2) ... του ...και 3) ... του
.... Και
Απαλλάσσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο από τα δικαστικά έξοδα του πρώτου των
καθ’ ων.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, στις 14 Μαρτίου 2019.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΡΕ∆ΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ

ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΤΗΝΙΑΚΟΥ
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Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

∆ηµοσιεύθηκε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του
∆ικαστηρίου στις 5 Σεπτεµβρίου 2019.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΤΟΥΝΗ

ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΑΚΙΤΖΙ∆ΟΥ

