ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ 20ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

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

Καλδή, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Σωτηρία Ντούνη, Μιχαήλ Ζυμής, Ευφροσύνη
Κραμποβίτη, Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη και Ευάγγελος Νταής, Αντιπρόεδροι,
Χρυσούλα Καραμαδούκη, Μαρία Βλαχάκη, Άννα Λιγωμένου, Γεώργιος Βοΐλης,
Βασιλική Ανδρεοπούλου, Μαρία Αθανασοπούλου, Ελένη Λυκεσά, Σταμάτιος
Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη, Δημήτριος Πέππας, Αγγελική Μυλωνά, Γεωργία
Τζομάκα,

Αργυρώ

Λεβέντη,

Στυλιανός

Λεντιδάκης,

Βιργινία

Σκεύη,

Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Αγγελική Μαυρουδή, Βασιλική Σοφιανού, Αγγελική
Πανουτσακοπούλου και Δέσποινα Τζούμα, Σύμβουλοι.
Οι Σύμβουλοι Νικόλαος Μηλιώνης, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος,
Γεωργία

Μαραγκού,

Ασημίνα

Σαντοριναίου,

Ευαγγελία

-

Ελισσάβετ

Koυλουμπίνη, Δέσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα, Χριστίνα Ρασσιά και
Θεολογία Γναρδέλλη απουσίασαν δικαιολογημένα.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ : Διονύσιος Λασκαράτος.
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, Μαρία Αθανασοπούλου, που ορίστηκε από τον Πρόεδρο εισηγήτρια,
φέρει προς συζήτηση το αριθμ. πρωτ. 57302/09.09.2013 ερώτημα της Επιτρόπου
στην 16η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Καλλιρόης Κοντού,
το οποίο εισάγεται 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 το αν ο λογαριασμός με την

ονομασία «Λογαριασμός για την Αξιοποίηση από την Αρχή Πιστοποίησης και
την Αρχή Ελέγχου των Κονδυλίων της Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του
γενικού προγράμματος Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών
Ροών» θεωρείται ειδικός λογαριασμός εκτός προϋπολογισμού και η διαχείρισή
του υπόκειται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή λόγω του
ιδιότυπου νομικού πλαισίου που τον διέπει η διαχείρισή του ελέγχεται μόνο από
τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Το ερώτημα αυτό έχει το
ακόλουθο περιεχόμενο:
«Προς τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ιωάννη Καραβοκύρη.
Έχω την τιμή να σας εκθέσω τα ακόλουθα:
Στις 05/03/2013 εισήχθη στην Υπηρεσία μας το με αριθμ. πρωτοκόλλου
2/20072/Β0041-25/2/2013 έγγραφο της 41ης Διεύθυνσης Δημοσιονομικών
Σχέσεων με Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς – Τμήμα Β΄ του Υπουργείου
Οικονομικών με το ερώτημα εάν ο λογαριασμός ο οποίος έχει συσταθεί στην
Τράπεζα της Ελλάδος, με την ονομασία «Λογαριασμός για την Αξιοποίηση από
την Αρχή Πιστοποίησης και την Αρχή Ελέγχου των Κονδυλίων της Τεχνικής
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Βοήθειας» στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση
των Μεταναστευτικών Ροών» με την υπ’ αριθμ. 2/83302/Β0041/16.11.2009
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2394Β/01.12.2009) όπως ισχύει
τροποποιημένη με την υπ’ αριθμ. 2/41868/Β0041/26.05.2011 όμοια (ΦΕΚ
1328Β/16.06.2011), αποτελεί Ειδικό Λογαριασμό εκτός προϋπολογισμού οπότε
ελέγχεται κατασταλτικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 38§1 του ν. 4129/2013 ή εάν λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του
λογαριασμού η διαχείρισή του ελέγχεται μόνο από τα αρμόδια όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η 2η Υπηρεσία Γενικού Συντονιστή Επιτρόπων με το αριθμ.
πρωτοκόλλου 19877/2.4.2013 έγγραφό της απάντησε στο ανωτέρω ερώτημα.
Εν τούτοις η ανωτέρω Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών επανήλθε με το
αριθμ.πρωτ.2/36238/Β0041-23.5.2013 έγγραφο προς εμάς για επίλυση του
ζητήματος προσκομίζοντας μας προς έλεγχο τα δικαιολογητικά δαπανών που
πραγματοποιήθηκαν σε βάρος των κονδυλίων του επίμαχου λογαριασμού.
Σύμφωνα με την Φ/Γ8/16432/28-1-2009 απόφαση της Ολομέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες της 16ης Υπηρεσίας
Επιτρόπου μεταξύ των οποίων και ο κατασταλτικός έλεγχος των ειδικών
λογαριασμών. Η Υπηρεσία μας μετά από έλεγχο της σχετικής νομοθεσίας (την
οποία και σας επισυνάπτουμε) δεν μπορεί να διαπιστώσει με ακρίβεια αν ο
συγκεκριμένος λογαριασμός αποτελεί Ειδικό Λογαριασμό, και ως εκ τούτου να
ελέγξει τα απολογιστικά του στοιχεία, ειδικά όταν κάτι τέτοιο δεν ορίζεται
ρητώς.
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Κατόπιν όλων των ανωτέρω και εφόσον κρίνετε σκόπιμο, παρακαλούμε
Κύριε Πρόεδρε να προκαλέσετε τη γνώμη της Ολομέλειας σύμφωνα με τη
διάταξη της § 3 του αρ. 131 του ΠΔ 1225/1981 προκειμένου να απαντηθούν τα
κάτωθι ερωτήματα:
1. Ο εν λόγω Λογαριασμός αποτελεί Ειδικό Λογαριασμό σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία

εφόσον

δεν αναφέρεται πουθενά ότι

υπάγεται στις εξαιρέσεις του άρθρου 3 του ν.3697/2008 για τις οποίες
εκδόθηκε η 2/83143/Α0024/08 (ΦΕΚ 2444 Β/2-12-2008) απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και λαμβανομένου
υπόψη τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5 του ίδιου νόμου περί
απαγόρευσης σύστασης νέων ειδικών λογαριασμών;
2. Υπάγεται τελικώς στην αρμοδιότητα

του Ελεγκτικού Συνεδρίου

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 1 του ν.4129/2013 ο έλεγχος
ενός τέτοιου λογαριασμού ή λόγω του ιδιότυπου νομικού πλαισίου
που τον διέπει η διαχείριση του ελέγχεται μόνο από τα αρμόδια
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΚΟΝΤΟΥ »

ΙΙ. Επί του ανωτέρω ερωτήματος η Σύμβουλος Μαρία Αθανασοπούλου
εξέθεσε τα ακόλουθα:
Α. 1. Η διαχείριση της μετανάστευσης ως φαινομένου με υπερεθνικές
και σύνθετες διαστάσεις, οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) στην απόφαση
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για τη συγκρότηση των Ευρωπαϊκών Ταμείων Αλληλεγγύης. Πρόκειται για
τέσσερα Ταμεία, που συστάθηκαν ως μέρος του Γενικού Προγράμματος
«Αλληλεγγύη και Διαχείριση των μεταναστευτικών ροών κατά την περίοδο
2007-2013». Ειδικότερα, συστάθηκαν α) το Ταμείο Προσφύγων, με την
573/2007/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της
23ης Μαΐου 2007 και αφορά στην πολιτική για το άσυλο και έχει ως στόχο α) την
υποστήριξη και ενθάρρυνση των προσπαθειών των κρατών μελών για την
υποδοχή των προσφύγων και των εκτοπισθέντων και την αντιμετώπιση των
συνεπειών της υποδοχής αυτής, με τη συγχρηματοδότηση των ενεργειών που
προβλέπονται στην απόφαση σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία που ισχύει
στους συγκεκριμένους τομείς και β) την καταπολέμηση της παράνομης
μετανάστευσης, β) το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων με την 574/2007/ΕΚ
απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου
2007 και αφορά στη διαχείριση (έλεγχοι και επιτήρηση) των εξωτερικών
συνόρων, ήτοι εκφράζει την αλληλεγγύη, μέσω οικονομικών ενισχύσεων, στα
κράτη μέλη που εφαρμόζουν τις διατάξεις Σένγκεν για τα εξωτερικά σύνορα,
γ) το Ταμείο Επιστροφής με την 575/2007/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007, για την περίοδο 2008 έως
2013, και αφορά στην επιστροφή των μη υπηκόων των χωρών μελών που
διαμένουν παράνομα στην Ε.Ε. και δ) το Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων
Χωρών με την 2007/435/ΕΚ απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2007
και αφορά στην ένταξη (κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική) των νομίμως
διαμενόντων μη υπηκόων των χωρών μελών στην Ε.Ε..
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2. Μέσω αυτών των Ταμείων, η Ε.Ε. προσφέρει οικονομική ενίσχυση
στα κράτη μέλη ανάλογα με τις προσπάθειες που καταβάλλουν για τη διαχείριση
των μεταναστευτικών ροών. Κατά την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 το
συνολικό ποσό που παραχωρείται, βάσει του προαναφερθέντος Γενικού
Προγράμματος σε όλα τα κράτη μέλη ανέρχεται στα 4 δις ευρώ. Ακολούθησαν
οι αποφάσεις της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2007 (2008/22/ΕΚ),
5ης Μαρτίου 2008 (2008/456/ΕΚ), της 5ης Μαρτίου 2008 (2008/458/ΕΚ) και
5ης Μαρτίου 2008 (2008/457/ΕΚ), αντίστοιχα, όπως ισχύουν, για τη θέσπιση
κανόνων εφαρμογής των παραπάνω αποφάσεων σύστασης των Ταμείων
(«βασικών πράξεων») όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των
κρατών μελών, τους κανόνες για τη διοικητική και χρηματοοικονομική
διαχείριση

και

την

επιλεξιμότητα

των

δαπανών

για

έργα

που

συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία. Για την εφαρμογή του πολυετούς
προγράμματος και των ετήσιων προγραμμάτων του από τα ως άνω Ταμεία
ορίζονται από τα κράτη μέλη Υπεύθυνες Αρχές, Αρχές Πιστοποίησης και
Ελέγχου. Συγκεκριμένα, η Υπεύθυνη αρχή ενεργεί ως φορέας χορήγησης ή/και
ως εκτελεστικός φορέας (άρθρο 7 αποφάσεων εφαρμογής Ταμείων).
α. Η Αρχή Πιστοποίησης των Ταμείων πιστοποιεί δαπάνες πριν από την
αποστολή τους στην Ε.Ε., σύμφωνα δε με τις βασικές πράξεις των Ταμείων η
Αρχή Πιστοποίησης, μεταξύ άλλων, πιστοποιεί ότι η δήλωση δαπανών είναι
ακριβής και ότι οι δηλωθείσες δαπάνες είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες
κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, φροντίζει για τους σκοπούς της
πιστοποίησης, διατηρεί λογιστικά αρχεία υπό ηλεκτρονική μορφή για τις

Β.Μπ./prk/olm.13/ΣΥΝ.ΓΕΝ.20

7

δαπάνες που δηλώνονται στην Επιτροπή, επαληθεύει την ανάκτηση κάθε
κοινοτικής αχρεώστητης χρηματοδότησης. Οι δραστηριότητες της Αρχής
Πιστοποίησης σχετικά με σχέδια που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη μπορούν να
χρηματοδοτούνται ως Τεχνική Βοήθεια, όπως αυτή ορίζεται σε κάθε βασική
πράξη και υπό τον όρο ότι τηρούνται τα προνόμια της συγκεκριμένης Αρχής,
όπως αυτά ομοίως περιγράφονται σε κάθε βασική πράξη.
β. Η Αρχή Ελέγχου των Ταμείων ελέγχει την αποτελεσματική λειτουργία
του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου : Ι. φροντίζει να πραγματοποιούνται
λογιστικοί έλεγχοι α. για την επαλήθευση της αποτελεσματικής λειτουργίας του
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, β. των δράσεων (με δείγμα) για την
επαλήθευση των δαπανών που δηλώθηκαν, και γ. υποβάλλει στην Επιτροπή
στρατηγική ελέγχου που καλύπτει τους ως άνω ελέγχους. ΙΙ. Συντάσσει έκθεση
για κάθε ετήσιο πρόγραμμα. ΙΙΙ. Μεριμνά ώστε κατά την εργασία λογιστικού
ελέγχου να λαμβάνονται υπόψη τα διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα. Ο
λογιστικός έλεγχος σχετικά με σχέδια που εφαρμόζονται σε κράτη μέλη μπορεί
να χρηματοδοτείται ως Τεχνική Βοήθεια (ως 2α), όπως αυτή προσδιορίζεται
κατωτέρω (3).
3. Με πρωτοβουλία των κρατών μελών τα Ταμεία μπορούν να
χρηματοδοτούν για κάθε ετήσιο πρόγραμμα, μέτρα προετοιμασίας, διαχείρισης,
παρακολούθησης, αξιολόγησης, πληροφόρησης και ελέγχου, καθώς και μέτρα
για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας σε σχέση με τη λειτουργία τους
(Τεχνική βοήθεια στις Αρχές Πιστοποίησης και Ελέγχου - βλ. σχετ. άρθρα 16,
29 παρ.2, 30 παρ.5 της 573/2007, άρθρα 18, 31 παρ.2, 32 παρ.5 της 574/2007,
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άρθρα 17, 29 παρ.2, 30 παρ.5 της 575/2007 και άρθρα 15, 27 παρ.2, 28 παρ.5
της 435/2007 απόφασης). Σύμφωνα δε με το Παράρτημα ΧΙ (Κανόνες
επιλεξιμότητας των δαπανών) των αποφάσεων εφαρμογής των βασικών
πράξεων των Ταμείων είναι επιλέξιμες για κάθε ετήσιο πρόγραμμα όλες οι
δαπάνες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των Ταμείων, μεταξύ άλλων, από
τις Αρχές Πιστοποίησης και Ελέγχου στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας εντός
των ορίων που προβλέπουν ως άνω οι βασικές πράξεις αυτών. Στο άνω
Παράρτημα ως μέτρα αναφέρονται δαπάνες που συνδέονται με την
προετοιμασία, την επιλογή, την αξιολόγηση, τη διαχείριση και την
παρακολούθηση των δράσεων, δαπάνες που συνδέονται με λογιστικούς και
επιτόπιους ελέγχους δράσεων ή σχεδίων, δαπάνες που συνδέονται με
αξιολογήσεις δράσεων ή σχεδίων, δαπάνες που συνδέονται με την ενημέρωση,
διάδοση και προβολή δράσεων, δαπάνες για την απόκτηση, εγκατάσταση και
συντήρηση

ηλεκτρονικών

συστημάτων

για

λόγους

διαχείρισης,

παρακολούθησης και αξιολόγησης των Ταμείων πληροφόρησης και ελέγχου,
δαπάνες των συνεδριάσεων επιτροπών και υπο-επιτροπών παρακολούθησης που
αφορούν την υλοποίηση των δράσεων … και δαπάνες για την ενίσχυση της
διοικητικής ικανότητας σε σχέση με τη λειτουργία του Ταμείου. Προβλέπεται δε
ότι οι προμήθειες πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί
προμηθειών του οικείου κράτους μέλους.
4. α. Στα πλαίσια της οικονομικής ενίσχυσης μέσω των ως άνω τεσσάρων
Ταμείων που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) στη χώρα μας για τη
διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τον Ιούλιο του 2008 συστάθηκαν στην
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Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμοί για τις σχετικές απολήψεις από τα Ταμεία
Αλληλεγγύης ήτοι : α) ο λογαριασμός «Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσφύγων του γενικού προγράμματος ‘‘Αλληλεγγύη και διαχείριση των
μεταναστευτικών ροών’’» με την 2/50583/Β0041/4.7.2008 απόφαση του τότε
Υφυπουργού

Οικονομίας

και

Οικονομικών

(Β΄1409/17.7.2008),

β)

ο

λογαριασμός «Απολήψεις από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων του γενικού
προγράμματος ‘‘Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών’’» με
την 2/50588/Β0041/4.7.2008 όμοια, γ) ο λογαριασμός «Απολήψεις από το
Ταμείο Επιστροφών του γενικού προγράμματος ‘‘Αλληλεγγύη και διαχείριση
των μεταναστευτικών ροών’’» με την 2/50584/Β0041/4.7.2008 όμοια και δ) ο
λογαριασμός «Απολήψεις από το Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών του
γενικού προγράμματος ‘‘Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών
ροών’’» με την 2/50585/Β0041/4.7.2008 όμοια. Με βάση τις τελευταίες αυτές
αποφάσεις έγκρισης της σύστασης των εν λόγω λογαριασμών απολήψεων από
τα Ταμεία καθορίστηκε και η κίνηση αυτών.
β. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι λογαριασμοί θα πιστώνονται με ποσά
που θα μεταφέρονται απ’ ευθείας σ’ αυτούς με εντολή της Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη χρηματοδότηση προτεραιοτήτων που θα
υλοποιούνται στα πλαίσια των τεσσάρων Ταμείων για την περίοδο 2007-2013,
ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των
Μεταναστευτικών Ροών». Η χρέωση των λογαριασμών αυτών θα γίνεται μόνο
με εντολές που θα εκδίδει η 41η Διεύθυνση Δημοσιονομικών Σχέσεων με την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)- τμήμα Β΄. Τα αντίστοιχα ποσά θα μεταφέρονται σε
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πίστωση

του

λογαριασμού

23/200542

«Έσοδα

από

Ε.Ε.

(Δημοσίων

Επενδύσεων)» και στη μερίδα του «Ταμείου Υπολόγου Συμψηφισμών». Το
Γραφείο αυτό μετά την αναγγελία της Τράπεζας για τη μεταφορά του
αντίστοιχου ποσού στον ανωτέρω λογαριασμό του Δημοσίου θα εμφανίζει το
ποσό αυτό στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
και στον Κ.Α. Εσόδου που θα αναφέρεται στο σχετικό Έγγραφο της Διεύθυνσης
Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ε.Ε. - τμήμα Β΄ προς την Τράπεζα της
Ελλάδος, που θα κοινοποιείται σ’ αυτόν. Η εν λόγω Τράπεζα θα αναγγέλλει το
ταχύτερο δυνατόν στην ως άνω 41η Δ/νση κάθε ενεργούμενη πίστωση των εν
λόγω λογαριασμών με τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία και κάθε μήνα θα
στέλνει αντίγραφα κίνησής τους, μεταξύ άλλων, στην ως άνω ίδια Δ/νση και
στις Υπεύθυνες Αρχές.
5. Με την 2/86009/0041 Γ/08 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών,

Οικονομίας

και

Οικονομικών,

Υγείας

και

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης «Οργάνωση και λειτουργία αρχής Πιστοποίησης και αρχής
Ελέγχου των τεσσάρων (4) Ταμείων που συστάθηκαν ως μέρος του γενικού
προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών της
Ε.Ε.» (Β΄ 2509/10.12.2008) - όπως τροποποιήθηκε με τις 2/82831/0041Γ/10 (Β΄
2037/29.12.2010) και 2/40113/0041Γ/11 (Β΄ 1012/26.5.2011) όμοιες - ορίζεται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ.10 ν.3613/2007 (Α΄ 263), ως
Αρχή Πιστοποίησης των ως άνω Ταμείων το Β΄ Τμήμα Χρηματικών
Δοσοληψιών της Δ41 – Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Σχέσεων με ΕΕ και ΔΟ
του Υπουργείου Οικονομικών / Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
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(Γενικό Λογιστήριο του Κράτους). Οι αρμοδιότητες της Αρχής ορίζονται ως
άνω (…) και προβλέπεται ότι διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις στις Υπεύθυνες
Αρχές των Ταμείων ή σε ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης, όπου υπάρχουν, για
την πιστοποίηση της ακρίβειας, της κανονικότητας και της νομιμότητας των
δηλωθεισών δαπανών, σύμφωνα με τις σχετικές εφαρμοστέες κοινοτικές
διατάξεις και τους όρους των οικείων συμβάσεων. Οι επιθεωρήσεις ασκούνται
από ομάδες που συγκροτούνται με αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή Διοίκησης
και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από Ε.Ε. από υπαλλήλους
της εν λόγω Αρχής και από υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας
Δημοσιονομικής Πολιτικής· με την ίδια ως άνω απόφαση ως Αρχή Ελέγχου των
Ταμείων ορίζεται το Γ΄ Τμήμα – Διαχειριστικού Ελέγχου της Δ41 Διεύθυνσης
Δημοσιονομικών Σχέσεων με ΕΕ και ΔΟ του Υπουργείου Οικονομικών / Γενική
Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους). Οι
αρμοδιότητες της Αρχής ορίζονται ως άνω και προβλέπεται ότι οι έλεγχοι
ασκούνται από ελεγκτικές ομάδες που συγκροτούνται από υπαλλήλους της
Αρχής ή/και από υπαλλήλους των λοιπών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας
Δημοσιονομικής Πολιτικής, με αποφάσεις του οικείου Γενικού Διευθυντή
Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από Ε.Ε.
Περαιτέρω, ορίζεται ότι τα μέλη των ομάδων των εν λόγω Αρχών λαμβάνουν
αποζημίωση 60,00 ευρώ για κάθε ημέρα ελέγχου και ότι για την κάλυψη των
δαπανών μετακίνησης, διανυκτέρευσης και εκτός έδρας αποζημίωσης των
μελών των ελεγκτικών ομάδων της Αρχής Ελέγχου εφαρμόζεται ανάλογα η
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απόφαση 2/7240/0022/14.3.2003 (Β΄ 310), όπως εκάστοτε τροποποιείται και
ισχύει.
6. α. Ακολούθως, με την 2/83302/Β0041/09 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών

(Β΄

2394/1.12.2009),

όπως

τροποποιήθηκε

με

την

2/41868/Β0041/26.5.2011 (Β΄ 1328/16.6.2011) όμοια, συστάθηκε στην Τράπεζα
της Ελλάδος (κεντρικό κατάστημα) λογαριασμός σε ΕΥΡΩ με την κατονομασία
«Λογαριασμός για την αξιοποίηση από την Αρχή Πιστοποίησης και την Αρχή
Ελέγχου των κονδυλίων της Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του γενικού
προγράμματος ‘‘Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών’’ και
διαχείρισή του». Η απόφαση σύστασης του Λογαριασμού αυτού, μεταξύ άλλων,
έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 60, 61, 62 και 83 του ν 2362/1995, αυτές
των άρθρων 1-9 του ν.2771/1999 «Περί ειδικών λογαριασμών…», όπως
τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1-6 του ν.3697/2008 καθώς και τις αποφάσεις
σύστασης των παραπάνω τεσσάρων Ευρωπαϊκών Ταμείων Αλληλεγγύης. Στο
προοίμιο δε αυτής (12) αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι : οι δραστηριότητες της
Αρχής Πιστοποίησης και οι λογιστικοί έλεγχοι που διενεργούνται από την Αρχή
Ελέγχου χρηματοδοτούνται από την «Τεχνική Βοήθεια» των Ταμείων (όπως
αυτή προσδιορίστηκε ανωτέρω).
β. Περαιτέρω, α) ως σκοπός του λογαριασμού ορίζεται η χρηματοδότηση
δαπανών των Αρχών Πιστοποίησης και Ελέγχου, όπως προβλέπονται Ι. Από τις
αποφάσεις σύστασης των Ταμείων του γενικού προγράμματος ‘‘Αλληλεγγύη και
Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών’’ (βασικές πράξεις) και ΙΙ. Από τις
αποφάσεις της Επιτροπής για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής των βασικών
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πράξεων των Ταμείων και τα εγχειρίδια σχετικά με τους κανόνες επιλεξιμότητας
που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή», β) οι πόροι του Λογαριασμού προέρχονται
από τα κονδύλια της Τεχνικής Βοήθειας των Υπεύθυνων Αρχών των τεσσάρων
Ταμείων (άρθρο 2), γ) Όργανο διοίκησης και διαχείρισής του ορίζεται η Ομάδα
διαχείρισης (άρθρο 3), που αποτελείται από στελέχη της 41ης Δ/νσης του Γ.Λ.Κ.,
η οποία εποπτεύει το έργο της γραμματειακής υποστήριξης του Λογαριασμού
(δύο υπάλληλοι της ίδιας Δ/νσης), είναι αρμόδια για την ανάληψη, διάθεση και
κατανομή των ποσών του λογαριασμού, εξετάζει, αξιολογεί και εγκρίνει την
προμήθεια

μηχανογραφικού-υλικοτεχνικού

εξοπλισμού

των

Αρχών

Πιστοποίησης και Ελέγχου του ως άνω γενικού προγράμματος (άρθρο 4), ο
έντοκος

αυτός

λογαριασμός

πιστώνεται

με

αντίστοιχη

χρέωση

των

προμνησθέντων λογαριασμών που λειτουργούν στην Τράπεζα της Ελλάδος στο
πλαίσιο του γενικού προγράμματος (άρθρο 5 εδαφ. 1)… Οι Υπεύθυνες Αρχές
των εν λόγω Ταμείων ενημερώνουν την Δ41 για το ύψος της τεχνικής βοήθειας,
και η οποία στη συνέχεια εκδίδει τις σχετικές εντολές προς την Τράπεζα της
Ελλάδος. Οι πληρωμές ποσών από το λογαριασμό και οι καταβολές στους
δικαιούχους πραγματοποιούνται με εντολές προς την Τράπεζα για τη
μεταβίβαση ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Οι
εντολές συντάσσονται από την γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας
διαχείρισης του Λογαριασμού και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Ομάδας
ή τον νόμιμο αναπληρωτή του (άρθρο 5 εδαφ. 2). Η αποζημίωση των μελών των
Ελεγκτικών ομάδων των Αρχών Ελέγχου και Πιστοποίησης και η κάλυψη των
δαπανών

μετακίνησης,

διανυκτέρευσης

και

εκτός

έδρας

ημερήσιας
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αποζημίωσης, για τους σκοπούς των ελέγχων και των επιτόπιων επιθεωρήσεων,
καθορίζονται από τις διατάξεις της απόφασης σύστασης των Αρχών αυτών,
όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει - ήδη έχει ορισθεί ως ανωτέρω (Α 5)
στο ποσό των 60,00 ευρώ - (άρθρο 6 παρ.1). Όλες οι δαπάνες που βαρύνουν το
Λογαριασμό

(βλ.

άρθρο

1

παρ.2)

εκτός

των

προηγούμενων,

θα

πραγματοποιούνται με βάση την εκάστοτε εθνική νομοθεσία (άρθρο 6 παρ.2).
Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή σε περιπτώσεις αποφάσεων, επικυρωμένα
αντίγραφά τους, για κάθε είδους δαπάνη, θα συγκεντρώνονται και θα τηρούνται
από τη γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας (άρθρο 6 παρ.3). Η Ομάδα
διαχείρισης υποβάλλει προς τις Υπεύθυνες Αρχές των Ταμείων, από τις οποίες
προέρχονται τα κονδύλια του Λογαριασμού, κατ’ έτος μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου
υποχρεωτικά τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και λογιστικές καταστάσεις
(άρθρο 7). Τα τυχόν χρηματικά υπόλοιπα στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
παραμένουν στο Λογαριασμό και μεταφέρονται στο επόμενο οικονομικό έτος
(άρθρο 8).
Β. 1. Η σύσταση ειδικών λογαριασμών προβλεπόταν στο άρθρο 60 του
ν.2362/1995 - όπως ίσχυε προ της τροποποίησής του με τις διατάξεις του
άρθρου 36 του ν.3871/2010 και αυτές των άρθρων 45 και 50 του ν.3943/2011 ενώ ο τρόπος λειτουργίας τους αλλά και η εμφάνισή τους στη δημόσια
ληψοδοσία καθοριζόταν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η
χρηματοδότησή

τους

πραγματοποιούνταν

με

την

έκδοση

χρηματικών

ενταλμάτων για την εκταμίευση των σχετικών κονδυλίων. Ήδη το άρθρο αυτό
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ορίζει ότι «1. Λογαριασμοί του Δημοσίου είναι οι λογαριασμοί του λογιστικού
σχεδίου της Κεντρικής Διοίκησης, που εισάγεται με το εκδιδόμενο κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρου 76 Β προεδρικό διάταγμα και παρουσιάζουν το
σύνολο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών της Κεντρικής Διοίκησης. Οι
λογαριασμοί των δημοσίων ταμείων διακρίνονται σε λογαριασμούς που
εμφανίζουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού και σε λογαριασμούς που
απεικονίζουν την εκτός προϋπολογισμού χρηματική διαχείριση, η κίνηση των
οποίων εισάγεται με αντιστοίχιση στους λογαριασμούς του νέου λογιστικού
σχεδίου της Κεντρικής Διοίκησης και των ΔΟΥ και καθορίζεται ο τρόπος
κίνησης των εκτός προϋπολογισμού λογαριασμών. 2. Από την έναρξη του
παρόντος νόμου, απαγορεύεται η σύσταση σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά
ιδρύματα οποιουδήποτε λογαριασμού του Δημοσίου, χωρίς πράξη του
Υπουργού Οικονομικών και χωρίς την εμφάνιση του λογαριασμού στη δημόσια
ληψοδοσία, κατά τα οριζόμενα με αποφάσεις του Υπουργού αυτού. 3. Οι
λογαριασμοί του Δημοσίου, που λειτουργούν χωρίς τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, καταργούνται την 31η Δεκεμβρίου
1999. Τα τυχόν υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία των καταργούμενων
λογαριασμών αποτελούν δημόσια περιουσία, τα δε χρηματικά υπόλοιπα αυτών
που κατατίθενται σε δημόσια οικονομική υπηρεσία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1999
και εμφανίζονται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού». Από την ρύθμιση
της τελευταίας αυτής παραγράφου (3 του άρθρου 60), ήτοι την κατάργηση την
31η Δεκεμβρίου 1999 των λογαριασμών του Δημοσίου που λειτουργούν χωρίς
πράξη του Υπουργού Οικονομικών και χωρίς να εμφανίζονται στη δημόσια
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ληψοδοσία, εξαιρέθηκαν οι Ειδικοί Λογαριασμοί των Υπουργείων για τους
οποίους εκδόθηκε ο ν.2771/1999 «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 280), με τον οποίον καταργήθηκαν οι αδρανείς λογαριασμοί του
Δημοσίου και οι των ομοειδών δαπανών με δαπάνες του Κρατικού
Προϋπολογισμού. Με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του εν λόγω νόμου
διατηρήθηκαν σε ισχύ οι λογαριασμοί αυξημένων πόρων καθώς και διάφοροι
κατονομαζόμενοι λογαριασμοί, μεταξύ των οποίων, όπως προκύπτει και από την
αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού, περιλαμβάνονται και λογαριασμοί που
αφορούν στην αξιοποίηση κονδυλίων τεχνικής βοήθειας.
2. Ακολούθως, εκδόθηκε ο ν.3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του
Κρατικού

Προϋπολογισμού,

έλεγχος

των

δημοσίων

δαπανών,

μέτρα

φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 194) ο οποίος ορίζει στο
άρθρο 1 ότι «Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως Ειδικοί Λογαριασμοί
νοούνται : α) Οι λογαριασμοί που λειτουργούν με νομική και διαχειριστική
αυτοτέλεια, τροφοδοτούνται από το προϊόν κοινωνικών πόρων, έχουν συσταθεί
με ειδικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δια των οποίων
καταβάλλονται παροχές σε υπαλλήλους ή εξυπηρετούνται άλλοι ειδικοί σκοποί,
β) Οι επιτροπές και όλες οι διοικητικές διαδικασίες, διοικητικά σχήματα και
μορφώματα διοικητικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, μέσω των οποίων διατίθενται κοινωνικοί πόροι σε
υπαλλήλους ή σε άλλους ειδικούς σκοπούς» (άρθρο 1), στο άρθρο 2
(«Κατάργηση Ειδικών Λογαριασμών») ότι «1. Εντός διμήνου από τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται όλοι οι Ειδικοί Λογαριασμοί του
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άρθρου 1 του νόμου αυτού, που λειτουργούν σε Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. και τον
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 2. …», στο άρθρο 3 («Εξαιρέσεις») ότι «1. Από τις
διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, εξαιρούνται: α. Οι λογαριασμοί
του Δημοσίου, οι οποίοι αφορούν χρηματοδότηση έργων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ή προβλέπονται από κανόνες Κοινοτικού Δικαίου και δεν καταβάλλουν
επιδόματα και παροχές σε υπαλλήλους ή έχουν συσταθεί σε εκτέλεση Διεθνών
Συμβάσεων ή Συμφωνιών. β. … 2. Η υπαγωγή στις Εξαιρέσεις των
περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού γίνεται με
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εκδιδόμενη εντός δύο
μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού» -βλ. την αριθμ. οικ.
2/83143/Α0024/08, Β΄ 2444/2.12.2008 «Διατήρηση Εκτός Προϋπολογισμού
Ειδικών Λογαριασμών»- και στο άρθρο 5 («Απαγόρευση σύστασης νέων
ειδικών λογαριασμών») ότι «Εφεξής απαγορεύεται η σύσταση νέων ειδικών
λογαριασμών με την έννοια και τη μορφή που ορίζεται στο άρθρο 1, τόσο στο
Δημόσιο όσο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα όσο και στα Ν.Π.Δ.Δ..
Υφιστάμενες εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη σύσταση ειδικών λογαριασμών
καταργούνται». Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι καταργούνται όλοι οι
Ειδικοί Λογαριασμοί που λειτουργούν στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στον
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τούτο διότι, κατά την εισηγητική έκθεση του
νόμου, παράλληλα με τον Κρατικό προϋπολογισμό και το εθνικό σύστημα
ελέγχου των εσόδων και εξόδων του κράτους, έχει εγκατασταθεί ένα σύστημα
που συσκοτίζει τη διαχείριση, διασπά την ενότητά της και προκαλεί σύγχυση ως
προς τα πραγματικά οικονομικά μεγέθη του προϋπολογισμού· οι ειδικοί
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λογαριασμοί έχουν προικοδοτηθεί με σημαντικούς κοινωνικούς πόρους που τους
διαθέτουν, χωρίς να τηρούν τους γενικούς κανόνες της δημόσιας ληψοδοσίας,
χωρίς να εντάσσονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η κατάργησή τους αυτή
περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις λειτουργίας Επιτροπών ή άλλων διοικητικών
διαδικασιών μέσω των οποίων διατίθενται σε υπαλλήλους ή για την επίτευξη
άλλων σκοπών κοινωνικοί πόροι είτε σε σταθερή βάση είτε σποραδικά. Η
διατήρηση, όμως, ενός αριθμού τέτοιων λογαριασμών, η λειτουργία των οποίων,
μεταξύ άλλων, επιβάλλεται από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μας, νομικές ή
συμβατικές, κρίθηκε αναγκαία από το νομοθέτη. Ειδικότερα, με τις διατάξεις
του άρθρου 3 του εν λόγω νόμου, διατηρούνται σε ισχύ, εκτός άλλων, οι
λογαριασμοί του Δημοσίου, οι οποίοι αφορούν χρηματοδότηση έργων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ή προβλέπονται από κανόνες Κοινοτικού Δικαίου και μέσω
αυτών δεν καταβάλλονται επιδόματα και παροχές σε υπαλλήλους. Παρέπεται ότι
στα πλαίσια της διατήρησης των εν λόγω λογαριασμών και προς επίτευξη των
σκοπών τους οποίους εξυπηρετούν είναι επιτρεπτή η κατ’ εξαίρεση σύσταση
νέων ομοειδών λογαριασμών, αρκεί μέσω των λογαριασμών αυτών να μην
καταβάλλονται επιδόματα και παροχές σε υπαλλήλους.
Γ. Σύμφωνα με την νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Ειδικοί
Λογαριασμοί» είναι «Λογαριασμοί που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις
νόμων και συνιστώνται συνήθως κατόπιν νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως με
κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του οικείου Υπουργού, είτε
σε διάφορα Υπουργεία, είτε σε Ν.Π.Δ.Δ.. Οι Λογαριασμοί αυτοί αφορούν και
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απεικονίζουν εκτός Προϋπολογισμού χρηματικές διαχειρίσεις. Με τις κοινές δ’
ως άνω αποφάσεις προσδιορίζονται ο σκοπός που δικαιολογεί τη σύστασή τους,
οι πόροι, τα όργανα διαχείρισης αυτών, ο τρόπος λειτουργίας τους, η λογιστική
και οικονομική τους οργάνωση και ο τρόπος ελέγχου τους. Οι Λογαριασμοί
αυτοί παρά τη λογιστική και διαχειριστική αυτονομία τους δεν παύουν από το να
είναι δημόσιες χρηματικές διαχειρίσεις ή χρηματικές διαχειρίσεις νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, των οποίων όμως η ίδρυση γενόμενη κατόπιν
ειδικής νομοθετικής προβλέψεως αποσκοπεί στο να θεραπεύσει ανάγκες του
Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. και να διευκολύνει δραστηριότητες αυτών που
ευρίσκονται κατά κανόνα εκτός του τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού ή
εκείνου του οικείου Ν.Π.Δ.Δ.. Οι Ειδικοί όμως αυτοί Λογαριασμοί, όσοι δηλ.
δεν περιλαμβάνονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό και τους προσαρτημένους
σ’ αυτόν προϋπολογισμούς, περιλαμβάνονται στην έννοια του Δημόσιου
Προϋπολογισμού,

στην

οποία

συνυπάρχουν

εκτός

του

Κρατικού

Προϋπολογισμού και οι προϋπολογισμοί των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.,
και των δημοσίων επιχειρήσεων αλλά και οι ως άνω Ειδικοί Λογαριασμοί.
Δηλαδή, οι εν λόγω Λογαριασμοί, παρά την ιδιαιτερότητά τους, δεν παύουν να
είναι Λογαριασμοί του Δημοσίου ή των οικείων Ν.Π.Δ.Δ. και να καλύπτουν
χρηματοοικονομικώς δραστηριότητες του Δημοσίου ή αντιστοίχως Ν.Π.Δ.Δ.,
και συνεπώς βάσει του άρθρου 98 παρ. 1δ του Σ. να υπάγονται στον έλεγχο του
Ε. Σ., είτε τούτο ρητώς αναφέρεται, είτε όχι στις σχετικές διατάξεις των νόμων,
π.δ/των ή Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων». Περαιτέρω, η Ολομέλεια του
Δικαστηρίου τούτου έκανε δεκτό ότι ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «είναι
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έλεγχος θεσμικός, ενώ οι … επιβαλλόμενοι κανονιστικώς έλεγχοι, θεραπεύουν
εσωτερικές του Λογαριασμού και περαιτέρω του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ.
ανάγκες, και αποβλέπουν όχι μόνο στην ορθή οικονομική διαχείριση αλλά και
στην

αναγκαία

πληροφόρηση

για

την

οικονομική

πορεία

και

αποτελεσματικότητα και επιτυχία των στόχων του Ειδικού Λογαριασμού και
περαιτέρω τη χάραξη μελλοντικής οικονομικής πολιτικής» (βλ. Πρακτικά της
23ης Γενικής Συνεδριάσεως της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 2ας
Ιουνίου 1997 και της 26ης Γενικής Συνεδριάσεως της 7ης Δεκεμβρίου 1998).
Δ. Σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν ο
«Λογαριασμός για την Αξιοποίηση από την Αρχή Πιστοποίησης και την Αρχή
Ελέγχου των Κονδυλίων της Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του γενικού
προγράμματος ‘‘Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών’’ και
διαχείρισή του» αποτελεί «Ειδικό Λογαριασμό», εκτός του Κρατικού
Προϋπολογισμού, και υπάγεται στις εξαιρέσεις της παραγράφου 1 περ. α΄ του
άρθρου 3 του ν.3697/2008. Συνεπώς, νομίμως συστάθηκε. Και τούτο διότι
αφορά στην αξιοποίηση των κονδυλίων της Τεχνικής Βοήθειας, από τις Αρχές
Πιστοποίησης και Ελέγχου και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
μέσω των τηρούμενων στην Τράπεζα Ελλάδος λογαριασμών για τις σχετικές
απολήψεις από τα Ταμεία Αλληλεγγύης. Ο Ειδικός αυτός Λογαριασμός έχει ως
σκοπό τη χρηματοδότηση δαπανών των ανωτέρω Αρχών, όπως οι δαπάνες
προσδιορίζονται στις βασικές πράξεις (αποφάσεις σύστασης) των Ταμείων
Αλληλεγγύης και τις αποφάσεις της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων
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εφαρμογής των εν λόγω βασικών πράξεων ως Τεχνική Βοήθεια (βλ. Α 3).
Μεταξύ των δαπανών αυτών περιλαμβάνονται λειτουργικές δαπάνες και
αποζημιώσεις

μελών

ελεγκτικών

ομάδων

των

Αρχών

Ελέγχου

και

Πιστοποίησης. Η πληρωμή των αποζημιώσεων αυτών δεν αποτελεί αμοιβή
μέσω της διάθεσης κοινωνικών πόρων σε ορισμένη κατηγορία υπαλλήλων, αλλά
γίνεται για την κάλυψη των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του κοινοτικού
δικαίου δραστηριοτήτων της Αρχής Πιστοποίησης και των λογιστικών ελέγχων
που διενεργούνται από την Αρχή Ελέγχου.
Ε.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, ο εν λόγω Ειδικός Λογαριασμός

υπάγεται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και επομένως
τα δικαιολογητικά δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σε βάρος των κονδυλίων
του λογαριασμού αυτού πρέπει να ελεγχθούν από την αρμόδια 16 η Υπηρεσία
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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 Μαρίας Αθανασοπούλου, με την οποία
συμφώνησε και ο παριστάμενος Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, Διονύσιος Λασκαράτος.
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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
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