ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ 4ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΤΗΣ 15ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

-----ο-----

Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Πρόεδρος, Ιωάννης Σαρµάς, Σωτηρία
Ντούνη, Άννα Λιγωµένου, Γεωργία Μαραγκού, Αγγελική Μαυρουδή και
Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Αντιπρόεδροι, Γεώργιος Βοΐλης, Βασιλική
Ανδρεοπούλου, Μαρία Αθανασοπούλου, Ελένη Λυκεσά, Ευαγγελία - Ελισάβετ
Koυλουµπίνη, Σταµάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη, ∆έσποινα Καββαδία Κωνσταντάρα, Αγγελική Μυλωνά, Θεολογία Γναρδέλλη, Κωνσταντίνος
Εφεντάκης, Βασιλική Σοφιανού, Αγγελική Πανουτσακοπούλου, ∆έσποινα
Τζούµα, ∆ηµήτριος Τσακανίκας, Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου, Βασιλική
Προβίδη, Κωνσταντίνος Παραθύρας, Ασηµίνα Σακελλαρίου, Αργυρώ
Μαυροµµάτη, Ευαγγελία Σεραφή, Κωνσταντίνος Κρέπης, Ειρήνη Κατσικέρη
και Γεωργία Παπαναγοπούλου, Σύµβουλοι.
Οι Αντιπρόεδροι Χρυσούλα Καραµαδούκη και Μαρία Βλαχάκη και οι
Σύµβουλοι Ασηµίνα Σαντοριναίου, ∆ηµήτριος Πέππας, Γεωργία Τζοµάκα και
Βιργινία Σκεύη απουσίασαν δικαιολογηµένα, ενώ η Σύµβουλος Νεκταρία
∆ουλιανάκη 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, Προϊσταµένη της
Γραµµατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Μ Ε Λ Η :

Α΄. ………………………………………………………………………….
Β΄. Ακολούθως, ο Σύµβουλος Κωνσταντίνος Παραθύρας, που ορίστηκε
από την Πρόεδρο εισηγητής, φέρει προς συζήτηση το οικ. 44538/28-2-2017
(αριθµ.

πρωτ.

Ελεγκτικού

Συνεδρίου

13242/1-3-2017)

έγγραφο

του

Αντιπεριφερειάρχη Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής, προκειµένου να
γνωµοδοτήσει η Ολοµέλεια, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 131 παρ.3 του
π.δ. 1225/1981, σχετικά µε την υπαγωγή της Περιφέρειας Αττικής στον
προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου:
«Θέµα : Προληπτικός Έλεγχος
Σχετ : 1) το µε αρ. πρωτ. 31119/10-2-2017 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη
Οικονοµικών
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2) το µε αρ. πρωτ. οικ.11178/17-1-2017 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικής
∆ιαχείρισης
3) το µε αρ. πρωτ. οικ.207605/7-11-2016 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών –
Τµήµα Λογιστικής ∆ιαχείρισης
4) το µε αρ. πρωτ. οικ.235006/14-12-2016 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών –
Τµήµα λογιστικής ∆ιαχείρισης

Κυρία Πρόεδρε,
Επιτρέψτε µου να επανέλθω στο ζήτηµα του Προληπτικού Ελέγχου των δαπανών, για
το οποίο σας έχουµε απασχολήσει µε τα ανωτέρω έγγραφά µας.
Η διαδικασία του Προληπτικού Ελέγχου, όπως διενεργείται από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, κρίνουµε ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντική αφενός για την προστασία του
δηµοσίου συµφέροντος αφετέρου για την προφύλαξη από τυχόν λάθη των ίδιων των
υπηρεσιών µας καθώς και των αιρετών.
Πέραν αυτού, θεωρούµε ότι το ισχύον θεσµικό πλαίσιο επιβάλλει τη διαδικασία του
Προληπτικού Ελέγχου όπως διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τις δαπάνες
των ΟΤΑ.
Μάλιστα,

ο

πρόσφατα

ψηφισµένος

από

τη

Βουλή

των

Ελλήνων

νόµος

«Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014
περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του
κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»
αναφέρει, στην αιτιολογική έκθεση, ότι από 01.01.2019 δεν θα ασκείται από το
Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγχος δαπανών ΟΤΑ, πράγµα που σηµαίνει ότι µέχρι τότε θα
ασκείται. Επιπροσθέτως, µε το άρθρο 36 του ίδιου νόµου θεσπίζεται η δυνατότητα της
διενέργειας

στοχευµένων

ελέγχων

σε

οποιοδήποτε

στάδιο

της

διαδικασίας

πραγµατοποίησης των δαπανών.
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Παρακαλούµε λοιπόν όπως επανεξετάσετε το αίτηµά µας για Προληπτικό έλεγχο των
δαπανών της Περιφέρειας Αττικής από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όπως λάβετε υπόψη
το µέγεθος της υπηρεσίας µας, ως η µεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας και προβλέψετε
αντίστοιχες θέσεις ελεγκτών.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ»

Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας, Μιχαήλ Ζυµής, διατύπωσε επί του
θέµατος αυτού την ακόλουθη γνώµη:
«Ι. Εισάγω στην Ολοµέλεια του Σώµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 1 εδ. γ΄ του άρθρου 16 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013, την 44538/28.2.2017 αίτηση
του

Αντιπεριφερειάρχη

Οικονοµικών

Αττικής,

που

διαβιβάστηκε

στη

Γραµµατεία

της Υπηρεσίας µας µε το ΦΓ16/14193/6.3.2017 έγγραφο της

Υπηρεσίας

Επιτρόπου στη Γραµµατεία της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού

Συνεδρίου, και αφορά στην άσκηση προληπτικού ελέγχου των δαπανών της
Περιφέρειας Αττικής από το Ελεγκτικό Συνέδριο και εκθέτω τα ακόλουθα:
ΙΙ. Στο άρθρο 98 του Συντάγµατος προβλέπεται ότι: «1. Στην
αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως: α. Ο έλεγχος των
δαπανών του Κράτους, καθώς και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή
άλλων νοµικών προσώπων, που υπάγονται µε ειδική διάταξη νόµου

στο

καθεστώς αυτό...». Περαιτέρω στη διάταξη του άρθρου 275 του ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -
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Πρόγραµµα Καλλικράτης», ορίζεται ότι: «1. Οι δαπάνες των δήµων, των
περιφερειών, των νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και των
κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των
δηµοτικών ανωνύµων εταιρειών του άρθρου 266 του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α` 114), ανεξαρτήτως πληθυσµού, εξαιρουµένων
των σχολικών επιτροπών, υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις 1 έως 3 του άρθρου 169
του ίδιου ως άνω Κώδικα…» και στη διάταξη της παρ 17 του άρθρου 282
(ορίζεται)

ότι:

«Κατά

τη

διάρκεια

εφαρµογής

του

προγράµµατος

σταθεροποίησης και ανάπτυξης της οικονοµίας της Χώρας, σύµφωνα και µε τις
διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, η εκκαθάριση, ο έλεγχος νοµιµότητας και η
εντολή πληρωµής των δαπανών των περιφερειών διενεργείται από τις υπηρεσίες
δηµοσιονοµικού ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών (Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους), που λειτουργούν σε κάθε περιφέρεια. Κατά το ίδιο διάστηµα δεν
εφαρµόζεται το άρθρο 275 του παρόντος, για τις δαπάνες των περιφερειών και
των νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων των
ιδρυµάτων…». Τα ανωτέρω άρθρα κωδικοποιήθηκαν µεταγενεστέρως στα
άρθρα 33 παρ. 1και 108 αντίστοιχα του νόµου 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα
Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (βλ. άρθρο 111, Παράρτηµα Α’).
Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις συνδυαστικώς ερµηνευόµενες
προκύπτουν τα ακόλουθα : Με το άρθρο 275 υπό τον τίτλο «προληπτικός
έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου» του ν. 3852/2010, που µεταγενεστέρως
κωδικοποιήθηκε ως άρθρο 33 παρ.1 µε τίτλο «προληπτικός έλεγχος δαπανών
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ΟΤΑ» του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο» θεσπίστηκε ενιαίος κανόνας δικαίου για τους οτα α΄ και β΄ βαθµού,
σύµφωνα

µε τον οποίο οι δαπάνες των δήµων, των περιφερειών και των

νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως επιτάσσει το άρθρο 98 του Συντάγµατος.
Ειδικά, όµως, για τις περιφέρειες, που αποτελούν το δεύτερο βαθµό τοπικής
αυτοδιοίκησης (άρθρ. 3 ν. 3852/2010), στο άρθρο 282 παρ. 17 του ίδιου νόµου
(που κωδικοποιήθηκε ως άρθρο 108 του ανωτέρω ν. 4129/2013) θεσπίστηκε
παρέκκλιση από τον ανωτέρω κανόνα, σύµφωνα µε την οποία κατά τη διάρκεια
εφαρµογής του προγράµµατος σταθεροποίησης και ανάπτυξης της οικονοµίας
της Χώρας, η εκκαθάριση, ο έλεγχος νοµιµότητας και η εντολή πληρωµής των
δαπανών των περιφερειών διενεργείται από τις υπηρεσίες δηµοσιονοµικού
ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) που
λειτουργούν σε κάθε περιφέρεια. Κατά το ίδιο διάστηµα δεν εφαρµόζεται το
άρθρο 275 για τις δαπάνες των περιφερειών. Με τη µεταβατικού χαρακτήρα
διάταξη αυτή θεσπίστηκε κατ΄ουσίαν

αναστολή άσκησης τού, κατά τα

προταχθέντα, υπαχθέντος στο Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικού ελέγχου των
δαπανών των περιφερειών, ώστε εντός του τιθεµένου, ως κατωτέρω, ορίου
αναστολής να υπάρξει ενίσχυση των δοµών του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
προκειµένου να αναλάβουν τον έλεγχο αυτό, αλλά και να προηγηθεί
επιµόρφωση των υπαλλήλων των περιφερειών για την ένταξή τους σε όλα τα
στάδια δηµοσιολογιστικής διαδικασίας. Η αναστολή αυτή, ως συνάγεται εκ της
φραστικής διατυπώσεως της διάταξης, συνδέθηκε χρονικά µε το διάστηµα
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εφαρµογής του προγράµµατος σταθεροποίησης και ανάπτυξης της οικονοµίας
της Χώρας, που θεσπίστηκε µε το ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρµογή του
µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης
του ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο», το λεγόµενο «πρώτο µνηµόνιο»,
και λειτουργικά µε τις Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, στις οποίες
ανατέθηκε η εκκαθάριση, ο έλεγχος νοµιµότητας και η εντολή πληρωµής των
δαπανών. Η ως άνω

υπό του νόµου καθοριζόµενη χρονική συσχέτιση του

µεταβατικού σταδίου παρέκκλισης της αναστολής άσκησης υπό του Ελεγκτικού
Συνεδρίου του προληπτικού ελέγχου δαπανών των περιφερειών µε το διάστηµα
εφαρµογής του «πρώτου µνηµονίου», για το οποίο αναφέρεται ότι ισχύει
«σύµφωνα και µε τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας», είναι µονοσήµαντη
και αποκλειστική και δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι παρατείνεται και πέραν
τούτου,

εκτεινόµενη

και

επί

των

µεταγενεστέρων

προγραµµάτων

σταθεροποίησης της ελληνικής οικονοµίας, «δεύτερο» και «τρίτο» µνηµόνιο,
που θεσπίστηκαν µε τους νόµους 4046/2012 και 4336/2015. Με την
ερµηνευόµενη διάταξη ο νοµοθέτης προσέβλεψε ευθέως και αποκλειστικώς στο
«πρώτο µνηµόνιο» µε το οποίο υπήρξε χρονική σύµπτωση, θέτοντας το
διάστηµα εφαρµογής του ως όριο παρέκκλισης της αναστολής άσκησης του
προληπτικού ελέγχου υπό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, χωρίς καµία πρόβλεψη
παράτασης του µεταβατικού σταδίου δια συσχετίσεως µε άλλα, µελλοντικά
προγράµµατα σταθεροποίησης. Υπό την τελευταία, αποκρουοµένη πάντως,
εκδοχή θα εγείρετο ζήτηµα συνταγµατικής συµβατότητας του εξαιρετικού και
µεταβατικού καθεστώτος εκκαθάρισης και ελέγχου δαπανών των περιφερειών
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από τις Υ∆Ε, µε το άρθρο 98 παρ. 1 του Συντάγµατος, το οποίο κατοχυρώνει την
αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου

για τον υποχρεωτικό έλεγχο των

δαπανών των ΟΤΑ που υπάγονται µε ειδική διάταξη νόµου στο καθεστώς αυτό.
Κατ΄ ακολουθίαν, δια της παρόδου του χρονικού διαστήµατος εφαρµογής
τού, δια του ν. 3845/2010, θεσπισθέντος προγράµµατος σταθεροποίησης και
ανάπτυξης της οικονοµίας της Χώρας, τεθέντος δια του άρθρου 282 παρ. 17 του
ν. 3852/2010, ως ορίου παρέκκλισης του µεταβατικού καθεστώτος εκκαθάρισης
και ελέγχου δαπανών των περιφερειών από τις Υ∆Ε, - οι αρµοδιότητες των
οποίων, µετά την επελθούσα διά του άρθρου 2.4.1. του ν. 4336/2015 σταδιακή
κατάργησή τους, ανατέθηκαν από 1.1.2017 στους προϊσταµένους οικονοµικών
υπηρεσιών των Υπουργείων και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησηςήρθη η αναστολή άσκησης υπό του Ελεγκτικού Συνεδρίου του υπαχθέντος σε
αυτό, δια του άρθρου 275 του ίδιου ν. 3852/2010, προληπτικού ελέγχου των
δαπανών τους και ενεργοποιήθηκε εφεξής η άσκηση της ελεγκτικής
αρµοδιότητάς του για τον υποχρεωτικό έλεγχο των δαπανών τους.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2017
Ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας
στο Ελεγκτικό Συνέδριο
ΜΙΧΑΗΛ ΖΥΜΗΣ»

Ο εισηγητής Σύµβουλος Κωνσταντίνος Παραθύρας εκθέτει τα ακόλουθα:
I. Το άρθρο 98 του Συντάγµατος ορίζει ότι: «1. Στην αρµοδιότητα του
Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως: α. Ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους,
καθώς και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νοµικών προσώπων,
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που υπάγονται µε ειδική διάταξη νόµου στο καθεστώς αυτό...». Περαιτέρω, το
άρθρο 275 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87), ορίζει
ότι: «1. Οι δαπάνες των δήµων, των περιφερειών, των νοµικών τους προσώπων
δηµοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων
ύδρευσης αποχέτευσης και των δηµοτικών ανωνύµων εταιρειών του άρθρου 266
του Κ.∆.Κ., ανεξαρτήτως πληθυσµού, εξαιρουµένων των σχολικών επιτροπών,
υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στις διατάξεις 1 έως 3 του άρθρου 169 του Κ.∆.Κ. (…)», ενώ στο
άρθρο 282 παρ. 17 ορίζεται ότι: «Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του
προγράµµατος σταθεροποίησης και ανάπτυξης της οικονοµίας της Χώρας,
σύµφωνα και µε τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, η εκκαθάριση, ο έλεγχος
νοµιµότητας και η εντολή πληρωµής των δαπανών των περιφερειών διενεργείται
από τις υπηρεσίες δηµοσιονοµικού ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών
(Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), που λειτουργούν σε κάθε περιφέρεια. Κατά
το ίδιο διάστηµα δεν εφαρµόζεται το άρθρο 275 του παρόντος, για τις δαπάνες
των περιφερειών και των νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου,
συµπεριλαµβανοµένων των ιδρυµάτων». Τα ανωτέρω άρθρα κωδικοποιήθηκαν
µεταγενεστέρως στα άρθρα 33 παρ. 1 και 108 αντίστοιχα του νόµου 4129/2013
«Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ Α΄ 52).
Εξάλλου, στο άρθρο 25 του ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143) ορίζεται ότι: «1. Στους λοιπούς, πλην της
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Κεντρικής ∆ιοίκησης, φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οι αρµοδιότητες του
παρόντος άρθρου ασκούνται από τον, σύµφωνα µε τον οικείο Οργανισµό,
προϊστάµενο οικονοµικών υπηρεσιών. (…) 2. Ο προϊστάµενος οικονοµικών
υπηρεσιών είναι υπεύθυνος για τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση του φορέα
και εποπτεύει την οµαλή λειτουργία των οικονοµικών υπηρεσιών, την κατάρτιση
και την εκτέλεση του προϋπολογισµού και τη λογιστική αποτύπωση των
δραστηριοτήτων του φορέα, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, τη σχετική κείµενη
νοµοθεσία και τις οδηγίες του ΓΛΚ. (…)», στο δε άρθρο 69Γ παρ. 1 του ιδίου
νόµου ορίζεται ότι: «Μέχρι 1.1.2017 οι προϊστάµενοι οικονοµικών υπηρεσιών
των Υπουργείων, οι εξοµοιούµενοι µε αυτούς κατά την παρ. 3 του άρθρου 24 και
οι προϊστάµενοι οικονοµικών υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αρµοδιότητες που
αφορούν στη δηµοσιονοµική διαχείριση του φορέα τους και ασκούνται κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος από τις Υ∆Ε και το Ειδικό Λογιστήριο. (…) Όπου
στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρονται οι Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου
(Υ∆Ε) και τα Ειδικά Λογιστήρια, µετά την πραγµατοποιούµενη µεταφορά
αρµοδιοτήτων, σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, νοούνται πλέον οι
Γενικές ∆ιευθύνσεις Οικονοµικών Υπηρεσιών των Υπουργείων και οι
οικονοµικές υπηρεσίες των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όσον
αφορά τις µεταφερόµενες κάθε φορά αρµοδιότητες».
ΙΙ. Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις, συνδυαστικώς ερµηνευόµενες,
προκύπτουν τα ακόλουθα: Με το άρθρο 275 του ν. 3852/2010, το οποίο εν
συνεχεία κωδικοποιήθηκε ως άρθρο 33 παρ. 1 µε τίτλο «προληπτικός έλεγχος
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δαπανών ΟΤΑ» του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο», θεσπίστηκε ενιαίος κανόνας δικαίου για τους ΟΤΑ Α΄ και
Β΄ βαθµού, σύµφωνα µε τον οποίο οι δαπάνες των δήµων, των περιφερειών και
των νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου υπάγονται στον προληπτικό
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως επιτάσσει το άρθρο 98 του
Συντάγµατος. Ειδικά, όµως, για τις περιφέρειες, που αποτελούν το δεύτερο
βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρ. 3 ν. 3852/2010), στο άρθρο 282 παρ. 17
του ίδιου νόµου (που κωδικοποιήθηκε ως άρθρο 108 του ανωτέρω ν. 4129/2013)
θεσπίστηκε παρέκκλιση από τον ανωτέρω κανόνα, σύµφωνα µε την οποία κατά
τη διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος σταθεροποίησης και ανάπτυξης της
οικονοµίας της Χώρας, η εκκαθάριση, ο έλεγχος νοµιµότητας και η εντολή
πληρωµής των δαπανών των περιφερειών διενεργείται από τις υπηρεσίες
δηµοσιονοµικού ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών (Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους) που λειτουργούν σε κάθε περιφέρεια, ενώ κατά το ίδιο διάστηµα
δεν εφαρµόζεται το άρθρο 275 (που αφορά τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου)
για τις δαπάνες των περιφερειών. Η αναστολή αυτή της ρύθµισης του άρθρου
275 συνδέθηκε χρονικά µε το διάστηµα εφαρµογής του προγράµµατος
σταθεροποίησης και ανάπτυξης της οικονοµίας της Χώρας, που είχε θεσπιστεί
µε το ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της
ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο» (ΦΕΚ Α΄ 65) - «πρώτο µνηµόνιο» - και λειτουργικά µε τις
Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, στις οποίες ανατέθηκε η εκκαθάριση, ο
έλεγχος νοµιµότητας και η εντολή πληρωµής των δαπανών. Λόγω της
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συγκεκριµένης συσχέτισης, η ως άνω νοµοθετικώς θεσπισθείσα αναστολή της
άσκησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο του προληπτικού ελέγχου δαπανών των
περιφερειών είναι προσωρινή, εκτεινόµενη στο χρονικό διάστηµα διάρκειας του
«πρώτου µνηµονίου», το οποίο είχε µόλις ψηφισθεί (όπως αποδεικνύει και η
στενότατη χρονική αλληλουχία των νόµων 3845/2010 και 3852/2010) και δεν
µπορεί να θεωρηθεί ότι παρατείνεται και πέραν του ως άνω ορισθέντος χρονικού
διαστήµατος, εκτεινόµενη και επί των µεταγενεστέρων προγραµµάτων
σταθεροποίησης της ελληνικής οικονοµίας («δεύτερο» και «τρίτο» µνηµόνιο)
που θεσπίστηκαν µε τους νόµους 4046/2012 και 4336/2015. Την παράταση του
ειδικού αυτού καθεστώτος της ελληνικής οικονοµίας δεν µπορούσε, άλλωστε, να
έχει προβλέψει ο νοµοθέτης κατά την υπογραφή του πρώτου µνηµονίου, ως εκ
τούτου, δε, εάν επιθυµούσε την παράταση ισχύος της αναστολής του
ασκούµενου ελέγχου θα το όριζε ρητά. Σε κάθε περίπτωση, ο δικαιολογητικός
λόγος διατήρησης της αναστολής άσκησης του προληπτικού ελέγχου των
δαπανών των περιφερειών από το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέλιπε, δεδοµένου ότι η
– µεταβατικού χαρακτήρα – αυτή διάταξη θεσπίστηκε µε σκοπό να δοθεί ο
απαραίτητος χρόνος τόσο στις υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
προκειµένου να ενισχυθούν και να αναδιοργανωθούν ώστε να εντάξουν τις
περιφέρειες στον προληπτικό έλεγχο, όσο και στις ίδιες τις περιφέρειες
προκειµένου να προβούν σε κατάλληλη αναδιοργάνωση και εκπαίδευση του
προσωπικού ώστε να µπορέσουν να ενταχθούν σε όλα τα στάδια της
δηµοσιολογιστικής διαδικασίας. Εξάλλου, όπως ήδη αναφέρθηκε, η αναστολή
του προληπτικού ελέγχου για τις περιφέρειες συνδέθηκε λειτουργικά (και
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µάλιστα για το ίδιο χρονικό διάστηµα) µε τις Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού
Ελέγχου (Υ∆Ε), στις οποίες ανατέθηκε η εκκαθάριση, ο έλεγχος νοµιµότητας
και η εντολή πληρωµής των δαπανών των περιφερειών. Μετά την κατάργηση
των Υ∆Ε, οι αρµοδιότητες των οποίων, µε την επελθούσα διά του άρθρου 69Γ
του ν. 4270/2014 (όπως αυτό τροποποιήθηκε) νοµοθετική µεταβολή,
ανατέθηκαν, από 1-1-2017, στους προϊσταµένους οικονοµικών υπηρεσιών των
Υπουργείων και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (όπου υπάγονται
και οι ΟΤΑ βάσει των άρθρων 8 του ν. 3697/2008 και 2 του ν. 3871/2010), ο
έλεγχος νοµιµότητας πραγµατοποιείται πλέον από το Ελεγκτικό Συνέδριο, µε την
ενεργοποίηση της προσωρινώς ανασταλείσας διάταξης του άρθρου 275 του
ν. 3852/2010, χωρίς την ανάγκη προηγούµενης νοµοθετικής ρύθµισης. Τούτο
ενισχύεται και από τη διατύπωση του άρθρου 31 του ν. 4270/2014, στο οποίο
γίνεται λόγος για, κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων του ν. 4129/2013,
µη άσκηση προληπτικού ελέγχου στις δαπάνες του Κράτους από 1.1.2017 και
στις δαπάνες των ΟΤΑ και των λοιπών νοµικών προσώπων από 1.1.2019, χωρίς
διάκριση µεταξύ ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ βαθµού. Υπό την αντίθετη, άλλωστε, εκδοχή θα
ετίθετο ζήτηµα συνταγµατικότητας της εξαίρεσης των περιφερειών από τον
προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο, δεδοµένου
ότι το άρθρο 98 παρ. 1 του Συντάγµατος κατοχυρώνει τη σχετική αρµοδιότητά
του για τον υποχρεωτικό έλεγχο των δαπανών των ΟΤΑ που υπάγονται µε
ειδική διάταξη νόµου στο καθεστώς αυτό.
III. Με δεδοµένα τα ανωτέρω και σύµφωνα µε όσα έγιναν δεκτά στις
προηγούµενες σκέψεις θεωρώ ότι, λόγω της µεταβατικής φύσης της διάταξης
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του άρθρου 282 παρ. 17 του ν. 3852/2010, µετά την παρέλευση του χρονικού
διαστήµατος εφαρµογής του πρώτου προγράµµατος σταθεροποίησης και
ανάπτυξης της οικονοµίας της Χώρας, που εισήχθη µε το ν. 3845/2010, και την
κατάργηση των Υ∆Ε, στις οποίες για το ίδιο ως άνω διάστηµα είχε ανατεθεί η
εκκαθάριση και ο έλεγχος των δαπανών των περιφερειών, δεν δικαιολογείται
πλέον η αναστολή άσκησης υπό του Ελεγκτικού Συνεδρίου του υπαχθέντος σε
αυτό, δια του άρθρου 275 του ίδιου ν. 3852/2010, προληπτικού ελέγχου των
δαπανών των περιφερειών και έχει ενεργοποιηθεί η άσκηση της ελεγκτικής
αρµοδιότητάς του για τον υποχρεωτικό έλεγχο των δαπανών τους.
Η Ολοµέλεια, µετά από συζήτηση, αποδέχτηκε κατά πλειοψηφία την
παραπάνω εισήγηση του Συµβούλου Κωνσταντίνου Παραθύρα.
Μειοψήφησε ο Σύµβουλος Γεώργιος Βοΐλης, ο οποίος διετύπωσε την
ακόλουθη άποψη: Είναι πασίδηλο γεγονός ότι η Ελλάδα από το έτος 2010 και
µετά

βρίσκεται

διαρκώς

και

χωρίς

καµία

διακοπή

σε

πρόγραµµα

σταθεροποίησης και ανάπτυξης της οικονοµίας της χώρας. Τούτου δεδοµένου ο
νοµοθέτης όρισε ότι όσο η χώρα µας βρίσκεται σε πρόγραµµα, χωρίς να το
προσδιορίζει ως πρώτο, δεύτερο ή τρίτο, δεν εφαρµόζεται το άρθρο 275 του
ν. 3852/2010 για τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου στις δαπάνες των
περιφερειών. Κατά συνέπεια, ο δικαιολογητικός λόγος που επέβαλε στον κοινό
νοµοθέτη να αναστείλει την διενέργεια προληπτικού ελέγχου στις δαπάνες των
περιφερειών εξακολουθεί να υφίσταται και σήµερα δεδοµένου ότι η χώρα µας
εξακολουθεί από τότε που µπήκε να βρίσκεται συνεχώς σε πρόγραµµα, πράγµα
που σηµαίνει ότι µε το ισχύον σήµερα νοµοθετικό καθεστώς – το οποίο
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σηµειωτέον από τότε που θεσπίστηκε δεν µεταβλήθηκε – δεν µπορεί να
καθιερωθεί η διενέργεια προληπτικού ελέγχου για τις δαπάνες των περιφερειών,
η δυνατότητα δε αυτή θα δοθεί αυτοµάτως και άνευ άλλου τινός όταν η χώρα
µας εξέλθει του προγράµµατος σταθεροποίησης και ανάπτυξης της οικονοµίας
της χώρας, γεγονός πάντως που µέχρι σήµερα δεν έχει συµβεί.
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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