Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Συμμετοχή του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον
εορτασμό για την επέτειο των 200 ετών από
την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.
1. Η συμμετοχή του Δικαστηρίου στον εορτασμό της επετείου των 200 ετών
από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης θα λάβει τη μορφή εκπόνησης
μελετών, υπό τον γενικό τίτλο "Το Ελεγκτικό Συνέδριο, δημιούργημα της
Επανάστασης του ’21". Οι μελέτες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του
Δικαστηρίου, και ενδεχομένως θα παρουσιασθούν σε συνέδριο, με φυσική ή μη
παρουσία, που θα οργανωθεί από το ίδιο το Δικαστήριο ή από άλλο φορέα.
2. Στις μελέτες θα επιχειρηθεί να απαντηθεί το ερώτημα αν το Ελεγκτικό
Συνέδριο, ως ανεξάρτητος θεσμός δημόσιας λογοδοσίας και ευθύνης, είναι
προϊόν αναγκών της επαναστατικής περιόδου, τις οποίες επιχείρησε να
θεραπεύσει η Ελληνική Επανάσταση με Ψήφισμα της Εθνικής Συνέλευσης το
1829 ιδρύοντας το Λογιστικό και Ελεγκτικό Συμβούλιο ή είναι έξωθεν
εισαχθείς θεσμός ιδρυθείς κατά την περίοδο της οθωνικής αντιβασιλείας.
3. Οι μελέτες θα έχουν ως αντικείμενο ένα από τα ακόλουθα θέματα:
(i) Η αναγωγή της καταλογιστικής αρμοδιότητας στην ανάγκη που προέκυψε
κατά την Επανάσταση για τον έλεγχο από ένα ανεξάρτητο, τεχνοκρατικό,
δικαιοκρατικό όργανο της διάθεσης του δημόσιου χρήματος, ιδίως μετά την
είσπραξη των δανείων της επαναστατικής περιόδου, ενόψει των καταχρήσεων
και αυθαιρεσιών που είχαν διαπιστωθεί.
(ii) Η αναγωγή της συνταξιοδοτικής δικαιοδοσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
στον έλεγχο της παραχώρησης δημόσιας γης περιελθούσης στο υπό ίδρυση
ελληνικό Κράτος από την εγκατάλειψη εκτάσεων ανηκουσών στην οθωμανική
αυτοκρατορία ή σε οθωμανούς υπηκόους της, δοθέντος ότι οι παραχωρήσεις
αυτές γίνονταν ως αναγνώριση υπηρεσίας στο Έθνος προς αποκατάσταση των
αγωνιστών και των οικογενειών τους, καθώς δε επεβάλλετο έλεγχος των
παραχωρητηρίων λόγω των καταχρήσεων που παρατηρήθηκαν, ο έλεγχος
ανατέθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο στη συνέχεια ανέλαβε τον έλεγχο
της χορήγησης δημόσιων συντάξεων, οι οποίες αρχικώς λειτουργούσαν ως
υποκατάστατο της χορήγησης δημόσιων γαιών.
(iii) Η σύνδεση της ίδρυσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως θεσμού δημόσιας
λογοδοσίας και ευθύνης και με τον Ι. Καποδίστρια (αντίστοιχη μεγάλη
προσωπικότητα όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος, με τον οποίο συνδέεται το
Συμβούλιο της Επικρατείας), καθώς το Λογιστικό και Ελεγκτικό Συμβούλιο
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ιδρύθηκε από τον Ι. Καποδίστρια, ό,τι διασώθηκε ως αρχείο του μαρτυρεί ότι
οι βάσεις πάνω στις οποίες στηρίχθηκε το οθωνικό Ελεγκτικό Συνέδριο
τέθηκαν από το εν λόγω Συμβούλιο, και εν πάση περιπτώσει είναι ιστορικώς
ανακριβές να θεωρείται ότι Ελεγκτικό Συνέδριο υπό την ουσιαστική του όρου
έννοια, δηλαδή ο ανώτατος ελεγκτικός θεσμός της χώρας, άρχισε να υπάρχει
μόνον από το έτος 1833.

