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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνος
Τασούλας πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου συναντήθηκε με τον
Πρόεδρο Ιωάννη Σαρμά και ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς του Δικαστηρίου.
Αφορμή για τη συνάντηση αποτέλεσε η θέσπιση της διάταξης του άρθρου 343 του
ν.4700/2020, όπου ορίζεται ότι: «ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρουσιάζει κάθε
έτος στη Βουλή το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων του Δικαστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στον Κανονισμό της….Κατά την ακρόαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Βουλή,
όπως ορίζεται στον Κανονισμό της, μπορεί να προτείνει να δοθεί προτεραιότητα σε
ορισμένους από τους ελέγχους που έχουν προγραμματισθεί. Μπορεί ακόμη να εκφράσει
ενδιαφέρον για τη διενέργεια και άλλων ελέγχων, πέραν των προγραμματισμένων, έως
τριών κατ’ έτος, ιδίως με αντικείμενο αδυναμίες στα συστήματα δημόσιας διαχείρισης».
Τονίστηκε ιδιαιτέρως και από τις δύο πλευρές κατά τη συζήτηση, η σημασία της ανωτέρω
διάταξης με ταυτόχρονη τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής, καθώς με αυτήν
αναβαθμίζεται περαιτέρω ο ελεγκτικός ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ταυτόχρονα
δίνεται η δυνατότητα στη Βουλή, της οποίας ομοίως αναβαθμίζεται ο ελεγκτικός ρόλος, να
προτείνει τη διενέργεια επιπλέον ελέγχων υψηλού δημοσιονομικού ενδιαφέροντος.
Κατά την επίσκεψη, ο Πρόεδρος της Βουλής, εγχείρισε στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου το
φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύτηκε η ως άνω τροποποίηση του
Κανονισμού της Βουλής, καθώς και πρόσφατη έκδοση του Ιδρύματος της Βουλής και ο
Πρόεδρος του Δικαστηρίου επέδωσε στον υψηλό προσκεκλημένο του μεταλλικό ενθύμημα.
Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Βουλής, εξέφρασε την μεγάλη εμπιστοσύνη του στον
θεσμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναφέροντας ότι η πολύτιμη εμπειρία των στελεχών του,
θα συμβάλλει στην επίλυση του γρίφου της σύνθεσης αποτελεσματικότητας και διαφάνειας
στη δημόσια διαχείριση, όπου μέχρι σήμερα δίνεται η εντύπωση ότι οι δύο αυτές έννοιες
είναι αντίθετες μεταξύ τους. Εξήρε επίσης την ιστορικότητα του Θεσμού, τονίζοντας την
ανάγκη για τη διαρκή ενίσχυσή του.

