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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΣΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του, στις 6 Νοεµβρίου 2019, µε την
ακόλουθη σύνθεση : Ιωάννης Σαρµάς, Πρόεδρος, Σωτηρία Ντούνη, Άννα
Λιγωµένου, Αγγελική Μαυρουδή και Μαρία Αθανασοπούλου, Αντιπρόεδροι,
Βασιλική Ανδρεοπούλου, Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουµπίνη, Κωνσταντίνα
Ζώη, ∆έσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα, Γεωργία Τζοµάκα, Θεολογία
Γναρδέλλη, Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Αγγελική Πανουτσακοπούλου, Βασιλική
Προβίδη, Ασηµίνα Σακελλαρίου, Ευαγγελία Σεραφή, Ειρήνη Κατσικέρη
(εισηγήτρια), Νεκταρία ∆ουλιανάκη, Αικατερίνη Μποκώρου και Βασιλική
Πέππα, Σύµβουλοι. Επίσης, µετείχαν οι Σύµβουλοι Κωνσταντίνος Παραθύρας,
Αργυρώ Μαυροµµάτη, Κωνσταντίνος Κρέπης, Γεωργία Παπαναγοπούλου και
Νικολέτα

Ρένεση,

ως

αναπληρωµατικά

µέλη.

Γραµµατέας

η

Ελένη

Αντώνιος

Νικητάκης,

Επίτροπος

Αυγουστόγλου.
Γενικός

Επίτροπος

Επικρατείας

:

Επικρατείας, κωλυοµένης της Γενικής Επιτρόπου Επικρατείας στο Ελεγκτικό
Συνέδριο, Χρυσούλας Καραµαδούκη.
Για να δικάσει την από 27.1.2017 (Α.Β.∆. …/2017) αίτηση αναιρέσεως
του

…

…

του

…,

κατοίκου

….

(οδός

…),

ο

οποίος εµφανίστηκε αυτοπροσώπως.
Κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, που εκπροσωπείται νόµιµα από τον
Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος παραστάθηκε διά του Νοµικού Συµβούλου του
Κράτους Νικολάου Καραγιώργη.
Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η 1253/2016
απόφαση του Ι Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε το ∆ικαστήριο άκουσε:
Τον εκπρόσωπο του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ο οποίος ζήτησε την απόρριψη
της αιτήσεως αναιρέσεως. Και
Τον Επίτροπο Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος πρότεινε,
οµοίως, την απόρριψη της αιτήσεως.
Μετά τη δηµόσια συνεδρίαση το ∆ικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη, µε
παρόντα τα τακτικά µέλη που έλαβαν µέρος στη συζήτηση της υπόθεσης, εκτός
από τον Πρόεδρο Ιωάννη Σαρµά, την Αντιπρόεδρο Άννα Λιγωµένου και τη
Σύµβουλο ∆έσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα, που είχαν κώλυµα (άρθρα 11
παρ. 2 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013 και 78 παρ. 2 του π.δ. 1225/1981).
Αφού µελέτησε τα σχετικά έγγραφα και
Σκέφθηκε σύµφωνα µε το νόµο
Αποφάσισε τα εξής :
1. Ο Κώδικας Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52), ορίζει στο άρθρο 73 ότι: «1. Το
ένδικο βοήθηµα ή µέσο, πλην αυτού που ασκείται από τους Υπουργούς, τα
Ν.Π.∆.∆. και το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, απορρίπτεται ως
απαράδεκτο, αν, έως την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης, δεν προσκοµισθεί το
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προβλεπόµενο από τις οικείες διατάξεις αποδεικτικό καταβολής παραβόλου. Το
δικαστήριο, αν µέχρι την πρώτη συζήτηση δεν καταβληθεί παράβολο ή αυτό
που καταβλήθηκε είναι ελλιπές, κατ’ αίτηση του υπόχρεου για την καταβολή,
χορηγεί σ’ αυτόν προθεσµία µέχρι πέντε ηµερών, η οποία αρχίζει από την
εποµένη της συζήτησης της υπόθεσης, για την καταβολή ή τη συµπλήρωση του
παραβόλου και την προσκόµιση του αποδεικτικού καταβολής τους. (…) 3. Το
παράβολο ορίζεται: α) (…) δ) για τα ένδικα βοηθήµατα ή µέσα κατά
καταλογιστικών πράξεων ή αποφάσεων και για τις χρηµατικού αντικειµένου
διαφορές σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του αµφισβητούµενου ποσού, χωρίς
τις τυχόν προσαυξήσεις (…)».
2. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η καταβολή του
προβλεπόµενου

παραβόλου,

το

οποίο,

προκειµένου

περί

αναιρέσεως

στρεφόµενης κατά αποφάσεως που έκρινε επί ασκηθείσης εφέσεως κατά
αποφάσεως καταλογισµού, ανέρχεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό του
αµφισβητούµενου ποσού, χωρίς τις τυχόν προσαυξήσεις, συνιστά προϋπόθεση
του παραδεκτού της αναιρέσεως, όταν αυτή ασκείται από ιδιώτη και, ως εκ
τούτου, η µη προσκόµιση, εντός των προθεσµιών που ορίζονται από το νόµο,
του οικείου αποδεικτικού καταβολής του στη Γραµµατεία της Ολοµέλειας του
∆ικαστηρίου, συνεπάγεται την απόρριψη της αιτήσεως αναιρέσεως, ως
απαράδεκτης (Ε.Σ. Ολοµ. 322/2018, 1034/2017, 187/2011, 490/2014, 1178/2015
κ.ά.).
3. Από τα στοιχεία του φακέλου της ένδικης αιτήσεως προκύπτουν τα
ακόλουθα: Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στην παρούσα, µετ’ αναβολή
δικάσιµο, όπως προκύπτει από τα οικεία πρακτικά της δηµόσιας συνεδρίασης

της Ολοµέλειας, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ο αναιρεσείων
εµφανίστηκε αυτοπροσώπως ενώπιον του ∆ικαστηρίου και αφού σχετικό αίτηµά
του περί αναβολής της συζήτησης της υπόθεσης απορρίφθηκε, ενέκρινε αφενός
τις πράξεις του πληρεξουσίου δικηγόρου του και αφετέρου ζήτησε και έλαβε
προθεσµία για την κατάθεση του ελλείποντος παραβόλου, έως την 6η
∆εκεµβρίου 2019. ∆οθέντος όµως ότι, από τα ίδια ως άνω στοιχεία, προκύπτει
ότι ο αναιρεσείων δεν προσκόµισε στη γραµµατεία του ∆ικαστηρίου, εντός της
χορηγηθείσας προθεσµίας, το αποδεικτικό καταβολής του ελλείποντος
παραβόλου, η ένδικη αίτηση αναιρέσεως, σύµφωνα µε όσα έγιναν δεκτά στην
προηγούµενη σκέψη, µη ασκηθείσα νοµοτύπως, είναι απορριπτέα ως
απαράδεκτη.
Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει την αίτηση.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, στις 26 Φεβρουαρίου 2020.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΤΟΥΝΗ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΙΚΕΡΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ

∆ηµοσιεύθηκε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση, στις 12 Μαΐου 2020.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ

