ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ 15ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

-----ο-----

Μ Ε Λ Η : Ιωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος, Νικόλαος Αγγελάρας, Φλωρεντία

Καλδή, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Μιχαήλ Ζυμής, Ευφροσύνη Κραμποβίτη και
Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Αντιπρόεδροι, Ευάγγελος Νταής, Χρυσούλα
Καραμαδούκη, Μαρία Βλαχάκη, Νικόλαος Μηλιώνης, Γεώργιος Βοΐλης,
Γεωργία Μαραγκού, Μαρία Αθανασοπούλου, Ελένη Λυκεσά, Ευαγγελία Ελισσάβετ Koυλουμπίνη, Κωνσταντίνα Ζώη, Δημήτριος Πέππας, Δέσποινα
Καββαδία - Κωνσταντάρα, Αγγελική Μυλωνά, Γεωργία Τζομάκα, Αργυρώ
Λεβέντη, Στυλιανός Λεντιδάκης, Θεολογία Γναρδέλλη, Βιργινία Σκεύη,
Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Αγγελική Μαυρουδή, Βασιλική Σοφιανού και
Αγγελική Πανουτσακοπούλου, Σύμβουλοι.
Οι Αντιπρόεδροι Γεώργιος Κωνσταντάς και Σωτηρία Ντούνη και οι
Σύμβουλοι

Άννα

Ανδρεοπούλου,

Λιγωμένου,

Ασημίνα

Κωνσταντίνος

Σαντοριναίου,

Κωστόπουλος,

Σταμάτιος

Πουλής,

Βασιλική
Αντώνιος

Κατσαρόλης και Χριστίνα Ρασσιά απουσίασαν δικαιολογημένα, ενώ η
Σύμβουλος Δέσποινα Τζούμα 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

της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κωλυομένου του Γενικού Επιτρόπου
της Επικρατείας Διονυσίου Λασκαράτου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ιωάννα Αντωνογιαννάκη, Γενική Συντονίστρια, που ασκεί και

καθήκοντα

αναπληρώτριας

Επιτρόπου

στην

Υπηρεσία

Επιτρόπου

στη

Γραμματεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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Ι. Με την έναρξη της συνεδριάσεως, η Σύμβουλος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου Ευαγγελία - Ελισσάβετ Κουλουμπίνη, που ορίστηκε από τον Πρόεδρο
εισηγήτρια, φέρει προς συζήτηση τα αριθμ. πρωτ. 38499/308/17-6-2013 και
39503/19-6-2013 ερωτήματα των Επιτρόπων της 8ης και 16ης Υπηρεσιών
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου αντίστοιχα, τα οποία εισάγονται στην
Ολομέλεια του Σώματος από τον Πρόεδρο αυτού, λόγω μείζονος σπουδαιότητας
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ.3 του π.δ.1225/1981, προκειμένου αυτή να
αποφανθεί σχετικά με τη διαδικασία, τον τρόπο ελέγχου και τα επισυναπτέα
δικαιολογητικά στις επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις του άρθρου 82 του
ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α΄-51), όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 41 του
ν.4129/2013. Τα ερωτήματα αυτά έχουν, αντίστοιχα, το ακόλουθο περιεχόμενο:
« ΘΕΜΑ : " ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ "
(Εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν.4055/2012, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο
41 του Ν.4129/13)
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Σας ενημερώνουμε ότι – σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 41 του
Ν. 4129/2013 [(ΦΕΚ 52 Α΄) "Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο"] – κάθε έτος οι φορείς που επιχορηγούνται ή και χρηματοδοτούνται
από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να υποβάλλουν στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στο Ελεγκτικό Συνέδριο μετά το πέρας
διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους απολογισμό της συνολικής
οικονομικής τους δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης
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ή χρηματοδότησης που έλαβαν και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών
χρηματικών ποσών που διαχειρίστηκαν καθώς και προϋπολογισμό για το
επόμενο έτος.
Κατ’ εφαρμογή της εν λόγω διατάξεως, η Υπηρεσία μας έχει αρχίσει την έκδοση
βεβαιώσεων υποβολής εκ μέρους των επιχορηγούμενων φορέων των ως άνω
στοιχείων.
Περαιτέρω, βάσει της διατάξεως της παρ. 4 άρθρου 41 του Ν. 4129/2013, η
Υπηρεσία

μας

διενεργεί

έλεγχο

νομιμότητας

και

κανονικότητας

των

επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτήσεων καθώς και έλεγχο βάσει της αρχής της
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης [Άρθρου 1 Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄)
"Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη"], η οποία ορίζεται σε σχέση με τις αρχές
της οικονομικότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.
Επειδή, οι ανωτέρω έλεγχοι πρέπει να γίνουν και με βάση την ως άνω γενική
αρχή,
Παρακαλούμε, εφόσον το κρίνετε σκόπιμο, να προκαλέσετε τη γνώμη της
Ολομέλειας του Σώματος, κατ’ άρθρον 131 παρ. 3 του Π.Δ. 1225/81, σχετικά με
τον τρόπο εφαρμογής κατά τον έλεγχο των αρχών της αποδοτικότητας και της
αποτελεσματικότητας .
Ειδικότερα, ανακύπτουν τα κάτωθι ερωτήματα:
1) Ποια είναι η μεθοδολογία του νέου μοντέλου ελέγχου;
Πρόκειται για έλεγχο των επιχορηγήσεων προς Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), Σωματεία, Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες,
Ν.Π.Ι.Δ.
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2) Επειδή, όπως διαπιστώνουμε από τα υποβληθέντα μέχρι στιγμής στοιχεία
(Απολογισμούς) των εν λόγω οργανισμών, τα ποσά των επιχορηγήσεων
διατίθενται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους για κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών τους (ιδίως μισθοδοσία), ερωτάται εάν είναι δυνατή η εφαρμογή
των αρχών της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας κατά τον
έλεγχο αυτών των δαπανών.
3) Ποια είναι τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν ώστε να
διαπιστωθεί η εφαρμογή των ως άνω αρχών κατά τον έλεγχο;
4) Οι αρχές θα εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα
(και Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου);
5) Επειδή στις χώρες όπου εφαρμόζεται αυτό το μοντέλο ελέγχου (βάσει των
αρχών της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας)
επιλέγονται από την ηγεσία των Ελεγκτικών Οργάνων συγκεκριμένα
Νομικά Πρόσωπα ή δραστηριότητες, γεννάται το ερώτημα αν θα πρέπει
να γίνει συγκεκριμένη επιλογή των φορέων, οι οποίοι θα ελεγχθούν βάσει
των ανωτέρω αρχών.
Πρόταση της Υπηρεσίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητάς της.
Προϋπόθεση για να ασκηθεί με επιτυχία η νέα αυτή αρμοδιότητα της Υπηρεσίας
μας είναι η άμεση επιμόρφωση του υπάρχοντος προσωπικού στα θέματα των
χρηματοδοτήσεων και η επαρκής στελέχωσή της με άτομα με εξειδικευμένες
οικονομικές γνώσεις και παράλληλα η νομική υποστήριξή της από Δικαστικό
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Σχηματισμό, ειδικά μέχρι να καθορισθεί το πλαίσιο του ελέγχου των ως άνω
φορέων.
Με εκτίμηση,
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ »

« Προς τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ιωάννη Καραβοκύρη
Έχω την τιμή να σας εκθέσω τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 3, 4 και 5 του
Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52 τ. Α΄) ορίζονται τα εξής: «3. Κάθε έτος οι φορείς που
επιχορηγούνται ή και χρηματοδοτούνται από τους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης υποχρεούνται να υποβάλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά το πέρας του διμήνου από τη λήξη του
οικονομικού

έτους,

δραστηριότητας

και

απολογισμό
ξεχωριστό

της

συνολικής

απολογισμό

της

οικονομικής
επιχορήγησης

τους
ή

χρηματοδότησης που έλαβαν και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών
χρηματικών ποσών που διαχειρίστηκαν. Με τα ανωτέρω υποχρεούνται να
συνυποβάλουν και τον προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος.
4. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του, έλεγχο
νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και έλεγχο της χρηστής δημοσιονομικής
διαχείρισης (οικονομικότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα) για τα
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ποσά της επιχορήγησης και της χρηματοδότησης που έλαβαν κάθε οικονομικό
έτος οι φορείς και συντάσσει έκθεση ελέγχου.
5. Η ανωτέρω έκθεση υποβάλλεται μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία
υποβολής στο Ελεγκτικό Συνέδριο όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και
σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την κατάθεση του προς ψήφιση
προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους της Γενικής Κυβέρνησης στη
Βουλή.»
Για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων στην Υπηρεσία μας
ανακύπτουν τα ακόλουθα ερωτήματα:
Α) Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να μας υποβάλουν οι
επιχορηγούμενοι ή χρηματοδοτούμενοι φορείς προκειμένου να προβούμε στη
σύνταξη Εκθέσεως Ελέγχου;
Β) Πως θα διενεργήσουμε τον έλεγχο της χρηστής Δημοσιονομικής Διαχείρισης,
η οποία εξειδικεύεται στην αρχή της οικονομικότητας, στην αρχή της
αποδοτικότητας και στην αρχή της αποτελεσματικότητας;
Γ) Ποιο θα είναι το περιεχόμενο της Έκθεσης Ελέγχου και σε περίπτωση
αρνητικού πορίσματος, τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση – επιχορήγηση η οποία
ήδη θα έχει δοθεί από τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με την υποβολή
των στοιχείων που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρ. 41 του ως άνω νόμου;
Κατόπιν όλων των ανωτέρω και εφόσον κρίνετε σκόπιμο παρακαλούμε
Κύριε Πρόεδρε να προκαλέσετε τη γνώμη της Ολομέλειας σύμφωνα με τη
διάταξη της παρ. 3 του άρ. 131 του ΠΔ 1225/1981 προκειμένου να μας δοθούν
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σαφείς οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου επιχορηγήσεων –
χρηματοδοτήσεων του άρ. 41 του Ν. 4129/13.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΚΟΝΤΟΥ »

ΙΙ. Επί των ανωτέρω ερωτημάτων η Σύμβουλος Ευαγγελία - Ελισσάβετ
Κουλουμπίνη εξέθεσε τα ακόλουθα:
Ο ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α΄ 137) «Κίνητρο ανάπτυξης επιχειρήσεων,
διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» ορίζει
στην παρ.22 του άρθρου 27,όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου
5 του Ν.2469/1997, ότι: Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Δημόσιες
Επιχειρήσεις και Οργανισμοί, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που επιχορηγούνται από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό ή έχουν κοινωνικούς πόρους ή δανειοδοτούνται με την εγγύηση
του Δημοσίου, αποστέλλουν κατά τακτά χρονικά διαστήματα στο Υπουργείο
Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Δ/νση Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου, στοιχεία του Προϋπολογισμού – Απολογισμού και
Ισολογισμών αυτών καθώς και άλλα στοιχεία. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται το είδος των
στοιχείων που θα υποβάλλονται, η συχνότης υποβολής τους και τα κριτήρια
βάσει των οποίων προσδιορίζονται οι υπόχρεοι υποβολής των ανωτέρω
στοιχείων …». Κατ’ εξουσιοδότηση της ως άνω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ.
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2/22717/0094/9-3-2011 (ΦΕΚ Β΄ 474/24-3-2011) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών με τίτλο «Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής
Κυβέρνησης στο Υπουργείο Οικονομικών και τροποποίηση της αριθμ.
2014380/377/0026/27-2-1988

(ΦΕΚ

284/Β΄)

απόφασης

του

Υπουργού

Οικονομικών», η οποία ορίζει στο άρθρο 1 ότι: «Υπόχρεοι υποβολής των
στοιχείων Προϋπολογισμού – Απολογισμού, Ισολογισμών και οφειλών αυτών,
καθώς και άλλων στοιχείων είναι όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή
ιδιωτικού δικαίου που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)», στο άρθρο 2 ότι:
«Τα στοιχεία προϋπολογισμού – απολογισμού – ισολογισμού – οφειλών κ.λπ.
που πρέπει να υποβάλλονται από τους υπόχρεους φορείς του άρθρου 1 στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καθορίζονται, όπως περιγράφονται αναλυτικά
στα

υποδείγματα

που

επισυνάπτονται

στην

παρούσα

και

αποτελούν

αναπόσπαστο προσάρτημα αυτής. Ειδικότερα: i. τα ΝΠΔΔ … ii. οι ΟΤΑ α΄
βαθμού … iii. τα ΝΠΙΔ και οι Ειδικοί Λογαριασμοί … Τα ανωτέρω στοιχεία
αποστέλλονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μέσω των εποπτευόντων
Υπουργείων. 2. Εάν κατά την επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων προκύψει
ανάγκη συμπλήρωσης ή τροποποίησης τους, οι υπόχρεοι φορείς οφείλουν να
αποστέλλουν στο ΓΛΚ /Δ39 Δ/νση ΝΠΔΔ κάθε σχετικό στοιχείο που θα τους
ζητηθεί.», στο άρθρο 4 ότι: «Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων είναι
υποχρεωτική. Φορείς που δεν θα έχουν υποβάλει τα προβλεπόμενα στοιχεία δεν
θα επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Μετά την παραλαβή και
τον έλεγχο των στοιχείων, η Δ39 θα καταρτίζει κατάσταση με τους φορείς που
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έχουν υποβάλει στοιχεία και θα την αναρτά στο διαδίκτυο. Η κατάσταση αυτή
θα επέχει θέση βεβαίωσης και θα αποτελεί δικαιολογητικό για την καταβολή
επιχορήγησης, σύμφωνα με την αριθμ. 2014380/377/0026/27-2-1998 απόφαση.
Η βεβαίωση της Δ39 δεν απαιτείται για την επιχορήγηση των φορέων που δεν
ανήκουν στους υπόχρεους υποβολής στοιχείων του άρθρου 1 της παρούσης. Γι’
αυτούς τους φορείς η βεβαίωση της Δ39 αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση
τους του Ν.1599/1985 …» και στο άρθρο 5 ότι: «Η παρ.6 της αριθμ.
2014380/377/0026/27-2-1998

απόφασης

του

Υπουργού

Οικονομικών

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 6.Αντίγραφο της αναρτημένης στο διαδίκτυο
κατάστασης της Δ39 Δ/νσης ΝΠΔΔ του ΓΛΚ από την οποία να προκύπτει ότι , ο
δικαιούχος φορέας περιλαμβάνεται στους φορείς που έχουν υποβάλει τα
οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το ν.2166/1993 (Α΄ 137) και
την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 27
παρ.22 αυτού».
Περαιτέρω, στο άρθρο 82 του ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51) με το οποίο
προστέθηκε μετά το άρθρο 22β του π.δ.774/1980 το άρθρο 22γ, το οποίο τελικώς
κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 41 του ν.4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52) ορίζονται τα
ακόλουθα: «1. Επιχορήγηση είναι η μεταφορά πίστωσης σε φορέα για την
υλοποίηση των αρμοδιοτήτων του και μόνο. 2. Χρηματοδότηση είναι η
μεταφορά πίστωσης σε φορέα, στον οποίο έχει εκχωρηθεί αρμοδιότητα από
φορέα της Γενικής Κυβέρνησης με σκοπό την υλοποίηση της συγκεκριμένης και
μόνο αρμοδιότητας. 3. Κάθε έτος οι φορείς που επιχορηγούνται ή και
χρηματοδοτούνται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να
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υποβάλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στο Ελεγκτικό Συνέδριο με
το πέρας του διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους, απολογισμό της
συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισμό της
επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβαν και είναι μικρότερη του 100% των
συνολικών

χρηματικών

ποσών

που

διαχειρίσθηκαν.

Με

τα

ανωτέρω

υποχρεούνται να συνυποβάλουν και τον προϋπολογισμό τους για το επόμενο
έτος. 4. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του έλεγχο
νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και έλεγχο της χρηστής δημοσιονομικής
διαχείρισης (οικονομικότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα) για ποσά
της επιχορήγησης και της χρηματοδότησης που έλαβαν κάθε οικονομικό έτος οι
φορείς και συντάσσει έκθεση ελέγχου. 5. Η ανωτέρω έκθεση υποβάλλεται μέσα
σε έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής στο Ελεγκτικό Συνέδριο όλων των
απαραίτητων δικαιολογητικών και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την
κατάθεση του προς ψήφιση προϋπολογισμού του επομένου οικονομικού έτους
της Γενικής Κυβέρνησης στη Βουλή. 6. Χωρίς την υποβολή από τους
επιχορηγούμενους φορείς των στοιχείων που προβλέπονται στην παράγραφο 3,
οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε καμία
απολύτως επιχορήγηση ή και χρηματοδότηση των φορέων αυτών. Κάθε
επιχορήγηση ή χρηματοδότηση που δίνεται από τους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 είναι μη
νόμιμη και καταλογίζεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τις διατάξεις
που το διέπουν.»
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Με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν.4055/2012 φορείς (νπδδ ή νπιδ) που
επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
(άρθρο 1Β παρ.2 του ν.3871/2010) υποχρεούνται να υποβάλουν τόσο στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, όσο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά από δίμηνο από
τη λήξη του οικονομικού έτους, απολογισμό της συνολικής οικονομικής τους
δραστηριότητας (της χρηματικής διαχείρισης του έτους που έληξε), καθώς και
ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή της χρηματοδότησης που έλαβαν, με
την προϋπόθεση ότι αυτή ήταν μικρότερη του 100% του συνολικού ποσού που
διαχειρίστηκαν για την λειτουργία τους, τους απολογισμούς δε αυτούς θα πρέπει
να συνοδεύει και προϋπολογισμός του επόμενου οικονομικού έτους. Η διττή
αυτή υποχρέωση των νομικών προσώπων που επιχορηγούνται απευθύνεται στην
αρμόδια Διεύθυνση του ΓΛΚ στην οποία θα υποβληθούν, μέσω των
εποπτευόντων Υπουργείων, όλα τα οικονομικά στοιχεία που κρίνονται
απαραίτητα σύμφωνα με το ν.2166/1993 και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού
εκδοθείσα απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΥΑ 2014380/377/0026/27-21988, ΦΕΚ Β΄ 284 και ήδη ΥΑ 2/22717/0094/9-3-2011, ΦΕΚ Β΄ 474), ώστε τα
επιχορηγούμενα νομικά πρόσωπα να συμπεριληφθούν σε αναρτώμενη στο
διαδίκτυο κατάσταση ότι είναι ενήμεροι της υποχρέωσης τους αυτής, η οποία
επέχει θέση «βεβαίωσης» για την καταβολή της επιχορήγησή τους.
Περαιτέρω, όσον αφορά το Ελεγκτικό Συνέδριο, η υποβολή των
απολογισμών τόσο του συνόλου της χρηματικής διαχείρισης του απερχόμενου
οικονομικού έτους, όσο και της επιχορήγησης που έλαβαν κατά το έτος αυτό,
αφορά στον διενεργούμενο από αυτό κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασμών
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των φορέων που δέχονται επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από τους Φορείς
Γενικής Κυβέρνησης και διαχειρίστηκαν εκ του λόγου τούτου «δημόσιο χρήμα».
Για τον έλεγχο αυτό του μέρους της διαχείρισης των ως άνω φορέων (ήτοι της
επιχορήγησης ή της χρηματοδότησης που έλαβαν) τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
θα εφαρμόσουν ενιαία, σε όλα τα νομικά πρόσωπα, την αριθμ. 8506/1976
κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Β΄ 687/24-51976) «Περί του τύπου των λογαριασμών και των επισυναπτέων σ’ αυτούς
δικαιολογητικών των ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου λογοδοτούντων
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» την οποία θα προσαρμόσουν στην φύση
της ελεγχόμενης χρηματικής απεικόνισης. Η σχετική έκθεση ελέγχου, που θα
συνταχθεί μετά την υποβολή και τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών
και παραστατικών, θα αφορά στην νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών
που πραγματοποιήθηκαν σε εκτέλεση της επιχορήγησης αυτής, συνεπώς εφόσον
αυτές (οι δαπάνες) δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και
κρίνονται ως μη νομίμως καταβληθείσες, τότε το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο θα
καταλογίζει σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την αρμοδιότητα του αυτή,
που είναι σε κάθε περίπτωση αυτοτελής σε σχέση με την τυχόν κρίση του
εποπτεύοντος φορέα για το μη επιλέξιμο των δαπανών αυτών για επιχορήγησή
το επόμενο οικονομικό έτος. Εξάλλου, ο έλεγχος της χρηστής δημοσιονομικής
διαχείρισης που στοχεύει στη διασφάλιση ότι οι ελεγχόμενες επιχορηγήσεις
διατέθηκαν σύμφωνα με τις αρχές της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας,

απαιτεί

σημαντικές

αλλαγές

στο

δημοσιονομικό

περιβάλλον με κατεύθυνση την μέτρηση της οικονομικότητας και της
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αποδοτικότητας των επιλογών του ελεγχόμενου φορέα, ήτοι, από απόψεως ορθής
διαχειρίσεως, αν επελέγη πράγματι το οικονομικότερο μέσο και αν μετρήθηκε
επαρκώς η σχέση κόστους – οφέλους και προϋποθέτει τη στοχοθεσία του
ελεγχόμενου φορέα καθώς και την ανάλογη εκπαίδευση του ελεγκτικού
προσωπικού.
Ακολούθησε μακρά διαλογική συζήτηση, κατά την οποία έλαβαν το λόγο
πολλά μέλη του Δικαστηρίου και στη συνέχεια η Ολομέλεια αποδέχθηκε
ομόφωνα την εισήγηση της Συμβούλου Ευαγγελίας - Ελισσάβετ Κουλουμπίνη,
με την οποία συμφώνησε και ο παριστάμενος Επίτροπος της Επικρατείας,
Αντώνιος Νικητάκης.
Μετά το τέλος της συνεδριάσεως συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το
οποίο, αφού θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο, υπογράφεται από τον
ίδιο και τη Γραμματέα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

Για την ακρίβεια
Η Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

Β.Μπ./prk/olm.13/ΣΥΝ.ΓΕΝ.15

