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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 19 Φεβρουαρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 18.06’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 18 Φεβρουαρίου 2013 εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη
του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΚΗ’ συνεδριάσεώς του, της
Δευτέρας 18 Φεβρουαρίου 2013 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο
σύνολο του σχεδίου νόµου: «Έγκριση της επικαιροποίησης του
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016»)
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Απόστολο Αλεξόπουλο, Βουλευτή Β’ Αθηνών, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του Δηµοτικού Σχολείου Σοκαρά Ηρακλείου Κρήτης αιτείται
την άµεση επιστροφή της εκπαιδευτικού - που έχει µεταβεί σε
άλλη σχολική µονάδα - στα καθήκοντά της, για την οµαλή λειτουργία του σχολείου.
2) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Σκιάθου Νοµού Μαγνησίας
αιτείται την επανεξέταση διατάξεων του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Τουρισµού «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισµού
Τουρισµού, µείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας και
λοιπές διατάξεις», που αφορούν την παραχώρηση της απλής
χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε όµορα ξενοδοχειακά καταλύµατα.

εξαώρου εργασίας στο παιδαγωγικό προσωπικό των παιδικών
σταθµών.
5) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εµπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Αιγιαλείας Νοµού Αχαΐας επισηµαίνει την ανάγκη
διατήρησης του ΤΕΙ Πάτρας στο Αίγιο Αχαϊας και παραθέτει τις
θέσεις του προκειµένου να απορριφθεί η πρόταση για κλείσιµο
του ιδρύµατος και η µεταφορά ή συγχώνευσή του µε άλλο
ίδρυµα της περιοχής.
6) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Αχαΐας εκφράζει
την αντίθεση του στην προτεινόµενη υποβάθµιση του Τελωνείου
Αιγίου είτε σε τελωνείο Γ’ τάξης είτε σε τοπικό τελωνειακό γραφείο.
7) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Αναπήρων
και Θυµάτων Πολέµου Κρήτης αιτείται την κατοχύρωση των δικαιωµάτων των αναπήρων και θυµάτων πολέµου για την εκµετάλλευση περιπτέρων και κυλικείων, καθώς και για τη χορήγηση
αδειών καπνοβιοµηχανικών προϊόντων.
8) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ευάγγελος Πιριντσής εκφράζει
τη διαµαρτυρία του για την παράνοµη πιστοποίηση της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» που προωθεί το κέντρο
µελετών ασφαλείας υπό την εποπτεία του Εθνικού Οργανισµού
Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού.
9) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Ενοικιαζοµένων
Δωµατίων και Διαµερισµάτων Νοµών Πιερίας-Πέλλας-Ηµαθίας
αιτείται όλα τα ξενοδοχειακά καταλύµατα φυσικών προσώπων,
κάθε µορφής και κατηγορίας, να έχουν την ίδια οικονοµική επιβάρυνση µε τις εταιρείες νοµικών προσώπων.

3) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γεράσιµος Φεσσιάν αιτείται την
επίσπευση των διαδικασιών καταβολής των προνοµιακών επιδοµάτων στους ανάπηρους πολίτες του Νοµού Αχαΐας.

10) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Πέλλας αιτείται την άµεση αναπροσαρµογή των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων του νοµού, µε µείωση τουλάχιστον κατά 30%.

4) Ο Βουλευτής Δράµας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ επισηµαίνει την ανάγκη επαναφοράς της ισχύος του

11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου παραθέτει τις θέσεις της για το άνοιγµα των
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εµπορικών καταστηµάτων τις Κυριακές και αιτείται την απόσυρση του άρθρου 6 του Αγορανοµικού Κώδικα.

τείται να ενηµερωθεί για την ηµεροµηνία διορισµού των επιτυχόντων του διαγωνισµού δικαστικών υπαλλήλων.

12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοπωλών, ο Σύλλογος Εκδοτών Βιβλίου Αθηνών, ο
Σύλλογος Εκδοτών Επιστηµονικών Βιβλίων, ο Σύλλογος Βιβλιοχαρτοπωλών Εκδοτών Πειραιώς και ο Σύλλογος Βιβλιοχαρτοπωλών Αθηνών- Προαστίων αιτούνται την επίλυση θεσµικών και
οικονοµικών αιτηµάτων τους.

24) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ.
τέθεσε αναφορά µε την οποία
νικού Εµπορίου επισηµαίνει
ταλαιπωρίας του επιβατικού
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

13) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Πέλλας και το
Δηµοτικό Συµβούλιο Έδεσσας αιτούνται την παραµονή του Τµήµατος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών στην Έδεσσα.
14) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Διευθυντής του Εσπερινού
ΕΠΑΛ Αριδαίας Νοµού Πέλλας αιτείται την παροχή της δυνατότητας εισαγωγής, µέσω πανελληνίων εξετάσεων, των µαθητών
εσπερινών ΕΠΑΛ σε σχολές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
15) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Έδεσσας Νοµού Πέλλης διαµαρτύρεται για την υποβάθµιση της Ορθοπεδικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Έδεσσας σε ειδική µονάδα του χειρουργικού τµήµατος.
16) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γιώργος Καββαδίας παραθέτει τις προτάσεις του για ενίσχυση των επιχειρήσεων στους
τοµείς µεταποίηση, τουρισµός, εµπόριο και υπηρεσίες, µέσω
του νέου προγράµµατος του ΕΣΠΑ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ καη Ελληνική Συνοµοσπονδία Ελλητην ανάγκη τερµατισµού της
κοινού λόγω των απεργιών των

25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων και η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αξιωµατικών
Αστυνοµίας αιτούνται την άµεση ανάκληση της απόφασης για
πειθαρχικό έλεγχο του Διοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης
Αστυνοµικών Ροδόπης και του Οργανωτικού Γραµµατέα της
Ένωσης Αξιωµατικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Εταιρειών Εµπορίας
Πετρελαιοειδών Ελλάδος παραθέτει τη σύνθεση του νέου διοικητικού του συµβουλίου.
27) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος αιτείται τη διατήρηση λειτουργίας του Τελωνείου
Αιγίου Αχαΐας ως Τελωνείου Β’τάξης.
28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Κάτια Σταυριανοπούλου εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την απόφαση της Κυβέρνησης να
µη συµπεριληφθούν φοιτητές τρίτεκνων οικογενειών στην κατηγορία των δικαιούµενων µετεγγραφής.

17) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Φιλόζωων ‘Εδεσσας αιτείται την επιχορήγηση του Δήµου Αλµωπίας για εµβολιασµό λύσσας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Χαρά Σπηλιοπούλου αιτείται
την επίλυση θέµατος που αφορά υποχρέωση της ΕΣΑΠ να εξοφλήσει τους δειγµατολήπτες του ΕΣΚΑΝ από ελέγχους ντόπινγκ
που διεξήχθησαν τα έτη 2009 και 2010.

18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Θεόδωρος Κανελλόπουλος
παραθέτει έρευνα του οικονοµικού πανεπιστηµίου σχετικά µε το
πλήγµα που έχουν υποστεί οι τρίτεκνες οικογένειες εξαιτίας της
οικονοµικής κρίσης και της µείωσης των εισοδηµάτων τους.

30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Χαρά Σπηλιοπούλου αιτείται
την επίλυση θέµατος που αφορά την υποχρέωση της FOOTBALL
LEAGUE ΟΠΑΠ να εξοφλήσει τους δειγµατολήπτες του ΕΣΚΑΝ
από ελέγχους ντόπινγκ που διεξήχθησαν τα έτη 2009 και 2010.

19) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Χανίων αιτείται τη λειτουργία τριών νέων ειδικοτήτων.
<Τεχνιτών Αερίων Καυσίµων>, <Μαγειρικής Τέχνης>, <Θερµοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών> στην ΕΠΑΣ Χανίων.

31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Χαρά Σπηλιοπούλου αιτείται
την επίλυση θέµατος που αφορά την υποχρέωση της «ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΕΝΩΣΗΣ» να εξοφλήσει τους δειγµατολήπτες του ΕΣΚΑΝ από
ελέγχους ντόπινγκ που διεξήχθησαν τα έτη 2009 και 2010.

20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος εκφράζει τη διαµαρτυρία της σχετικά µε
ψηφισθείσα τροπολογία, η οποία δεν ορίζει δικαίωµα µετεγγραφής για τους πολύτεκνους φοιτητές.

32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Χαρά Σπηλιοπούλου αιτείται
την επίλυση θέµατος που αφορά την υποχρέωση του ΣΕΓΑΣ να
εξοφλήσει τους δειγµατολήπτες του ΕΣΚΑΝ από ελέγχους ντόπινγκ που διεξήχθησαν τα έτη 2009 και 2011.

21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών επισηµαίνει τον κίνδυνο της επερχόµενης µαζικής χρεοκοπίας
διαγνωστικών εργαστηριακών µονάδων υγείας σε όλη τη χώρα
από την εφαρµοζόµενη οικονοµική πολιτική.

33) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εµπορικός Σύλλογος
Ηρακλείου αιτείται την επίλυση θεσµικών και οικονοµικών αιτηµάτων του.

22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ιάκωβος Κωνσταντίνου εκφράζει την αντίθεσή του στην αναθεώρηση οδηγίας για τα
προϊόντα καπνού που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε την
οποία θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες.
23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γιάννης Ράλλης-Καδαλάς αι-

34) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία o Σύλλογος Εργαζοµένων ΙΚΑΕΤΑΜ Νοµού Μαγνησίας διαµαρτύρεται για την απόλυση από το
ΙΚΑ των προσληφθέντων µε την 9Κ/2008 προκήρυξη του ΑΣΕΠ
και την υποστελέχωση υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ.
35) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Δηµήτριος Θεοδωρόπουλος, άτοµο
µε ειδικές ανάγκες, αιτείται τη διατήρηση της θέσης εργασίας
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του στο Δήµο Αθηναίων.
36) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά την απειλή
του θεραπευτικού έργου του ΟΚΑΝΑ λόγω υποχρηµατοδότησης.
37) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην έλλειψη
ιατρών στη Δηµοτική Ενότητα Μουρεσίου του Ανατολικού Πηλίου.
38) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην αναστολή λειτουργίας του υποκαταστήµατος των ΕΛΤΑ Τσαγκαράδας.
39) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών και Παραγωγών Αλµωπίας Νοµού Πέλλης αιτείται την προώθηση µιας σειράς αιτηµάτων του κλάδου τους.
40) Οι Βουλευτές Νοµού Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ και Α’
Αθηνών κ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) ΚΑΝΕΛΛΗ κατέθεσαν αναφορά
µε την οποία οι γονείς και οι µαθητές του Γυµνασίου-Λυκείου
Θηρασίας του Δήµου Θήρας Νοµού Κυκλάδων διαµαρτύρονται
για την έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού.
41) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Δ. Σκάρπας αιτείται την κρατική αρωγή των σεισµόπληκτων και την άρση της απαγόρευσης
εκταµίευσης των χρηµάτων προς τους πληγέντες.
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αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Αργολίδας αιτείται την επίλυση θεµάτων που αφορούν την εύρυθµη
λειτουργία των υπηρεσιών της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Αργολίδας.
48) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Δηµοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζοµένων ΕΑΣ καταγγέλλει το θέµα της τοποθέτησης
του κ. Πιλάλη στα ΕΑΣ.
49) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εµπορικός και Εισαγωγικός
Σύλλογος Αιγιάλειας Νοµού Αχαΐας παραθέτει της προτάσεις
του για την περαιτέρω αναβάθµιση του ΑΤΕΙ Αιγίου.
50) Ο Βουλευτής Τρικάλων κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι συνεργάτες της «EVIMA» Ασφαλιστικής καταγγέλλουν µεθοδευµένες ενέργειες µε στόχο τη
διακοπή λειτουργίας της εταιρείας.
51) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία αιτείται την επίλυση του θέµατος της παράνοµης απόλυσης εργαζόµενης του Δήµου Αθηναίων.
52) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Κοινωνικού και Πολιτιστικού
Συλλόγου «η Αρχαία Φενεός» παραθέτει τις προτάσεις του σχετικά µε την ολοκλήρωση της κατασκευής του δρόµου από Λαύκα
έως το νεκροταφείο Καστανιάς του Νοµού Κορινθίας.

42) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά αιτείται την άµεση καταβολή των κατατεθειµένων δαπανών υγείας.

53) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο Κορινθίων παραθέτει
τις προτάσεις του σχετικά µε τη λήψη νέας απόφασης για τον
επιχειρησιακό σχεδιασµό του λιµένος Κορίνθου και το καθορισµό
νέων ορίων χερσαίας ζώνης.

43) Ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Κεντρικής-Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκφράζει την
αντίθεσή της στη λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων τις
Κυριακές.

54) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο Κορινθίων παραθέτει
τις προτάσεις του σχετικά µε την αρνητική γνωµοδότηση επί της
µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Γραµµή µεταφοράς 400 ΚW ΚΥΤ Κουµουνδούρου-ΚΥΤ Κορίνθου».

44) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου επισηµαίνει την ανάγκη δηµιουργίας αναπτυξιακής τράπεζας για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

55) Οι Βουλευτές Ηρακλείου κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και
κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Τµήµα
Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας επισηµαίνει την ανάγκη συνένωσης των ΕΥΔΕ-ΒΟΑΚ και Ύδρευσης
Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου (Αποσελέµη) σε µία υπηρεσία, αυτή
της ΕΥΔΕ Κρήτης, µε αρµοδιότητες προϊσταµένης αρχής.

45) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο καθηγητής κ. Κώστας Γαλιώτης
παραθέτει την πρόταση του ιδρύµατος ΙΤΕ/ΕΧΜΗ που αναφέρεται στο <ΓΡΑΦΕΝΙΟ> ως ένα τεχνολογικό ορόσηµο που επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
46) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Νικόλαος Καραµάνης και η κ. Χριστίνα Χαριτίδου επισηµαίνουν το γεγονός της επικείµενης διακοπής λειτουργίας των ιατρικών εργαστηρίων λόγω ανεξόφλητων
οφειλών των ταµείων.
47) Ο Βουλευτής Αργολίδος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ κατέθεσε

56) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Τµήµα Βορειοανατολικού Αιγαίου του
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος αιτείται την επίλυση θέµατος
που αφορά το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 2725/10-10-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κικίλια Βασιλείου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΤΚΕ/Φ.2/2507/21-012013 έγγραφο από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2. Στην µε αριθµό 4121/19-11-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αναγνωστάκη Δηµητρίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΤΚΕ/Φ.2/
2695/22-01-2013 έγγραφο από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρ-
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ρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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3. Στην µε αριθµό 4646/03-12-2012 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Κωνσταντόπουλου Γεωργίου, Κόνσολα Εµµανουήλ, Βλαχογιάννη Ηλία, Κοντογεώργου Κωνσταντίνου, Μακρή Θεοδώρου
Ελένης, Αντωνίου Μαρίας, Χριστογιάννη Δηµητρίου, Καραµανλή
Άννας, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Παπαδόπουλου Μιχάλη, Μάνη-Πα-
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παδηµητρίου Άννας, Μιχελάκη Ιωάννου, Κυριαζίδη Δηµητρίου,
Αναστασιάδη Σάββα, Καράµπελα Ιωάννου, Βεσυρόπουλου Απόστόλου δόθηκε µε το υπ αριθµ. Β13-323/22-01-2013 έγγραφο
από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

4. Στην µε αριθµό 4970/10-12-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αυγενάκη Ελευθερίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΓΚΕ 1010375 ΕΞ
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2013/1939/21-01-2013 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

5. Στην µε αριθµό 5173/14-12-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Παναγιώταρου Ηλία δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β-1384/21-01-2013
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έγγραφο από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

6. Στην µε αριθµό 5377/21-12-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Ανδρουλάκη Δηµητρίου (Μίµη) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΓΚΕ
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1010977 ΕΞ 2013/2162/21-01-2013 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 5858/15-01-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Γρέγου Αντωνίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 225/22-01-2013 έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο από τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης η ακόλουθη
απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Τετάρτης 20 Φεβρουαρίου 2013.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου ( Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1000/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη
προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, σχετικά µε τα κριτήρια αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων µε αυξηµένα προσόντα.
2. Η µε αριθµό 1021/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Ευσταθίου Παναγούλη προς
τους Υπουργούς Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, σχετικά µε το σχέδιο δράσης για την οικονοµική
ανακούφιση των ευπαθών οµάδων.
3. Η µε αριθµό 995/11-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε
τους ασφαλισµένους της ασφαλιστικής εταιρείας «EVIMA» µετά
την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της.
4. Η µε αριθµό 1007/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηµαθίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Γιοβανόπουλου προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε τις απολύσεις υπαλλήλων ΑΜΕΑ στον Δήµο Βέροιας.
5. Η µε αριθµό 1016/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λάρισας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την
ανάγκη συντήρησης των µηχανηµάτων ακτινοθεραπείας του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας.
6. Η µε αριθµό 1011/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Εύβοιας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Αναγνωστάκη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την
απόκλιση των δηµοσίων εσόδων και τον κίνδυνο λήψης νέων µέτρων.
7. Η µε αριθµό 1018/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιώς του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την ένταξη του Ταµείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστηµιακών
Δασών (ΤΔΔΠ) στην εταιρεία διαχείρισης οικονοµικών του Αρι-
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στοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 1001/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Πέλλης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιορδάνη Τζαµτζή προς
τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
σχετικά µε τη συνταξιοδότηση των αγροτών που γεννήθηκαν το
1948.
2. Η µε αριθµό 1022/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Πρέβεζας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Κωνσταντίνου Μπάρκα προς
τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
σχετικά µε την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας των νέων.
3. Η µε αριθµό 979/11-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Χίου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κωνσταντίνου
Τριαντάφυλλου προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τα σηµάδια κακοποίησης των συλληφθέντων από τις αστυνοµικές αρχές στο Βελβενδό Κοζάνης.
4. Η µε αριθµό 1008/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Πειραιώς των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτη
Μελά προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου «Μεταξά» λόγω έλλειψης προσωπικού.
5. Η µε αριθµό 1015/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ιωάννη
Λαγού προς τους Υπουργούς Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, σχετικά µε την εξάλειψη των αιτίων που στρέφουν
τους νέους στην τροµοκρατία στους χώρους των πανεπιστηµίων
της χώρας.
6. Η µε αριθµό 1012/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Αικατερίνης Μάρκου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη θεσµική ανεπάρκεια στον έλεγχο του αθέµιτου ανταγωνισµού στη χώρα µας.
7. Η µε αριθµό 1019/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την απόφαση για την απόλυση των εργαζοµένων του διαγωνισµού 9Κ και την άµεση πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισµού 8Κ.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 3937/357/13-11-2012 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις ιδιωτικές εταιρείες
τηλεφωνικών ραντεβού για τον ΕΟΠΥΥ.
Ορίστε, κύριε Αυγενάκη, έχετε το λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το θέµα της παρέµβασής µε τη σηµερινή ερώτηση αφορά στις τηλεφωνικές εταιρείες για τα ραντεβού του
ΕΟΠΥΥ αλλά γενικότερα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
ασφαλισµένοι και οι συµβεβληµένοι µε τον ΕΟΠΥΥ. Γνωρίζω
ωστόσο ότι έχουν πλέον επανέλθει οι προηγούµενες υψηλότατες
µε χρέωση τηλεφωνικές υπηρεσίες. Εσείς ο ίδιος έχετε στείλει
για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο τις εν λόγω συµβάσεις. Και
αυτό µε βρίσκει απόλυτα σύµφωνο. Και βρίσκει σύµφωνους και
εκατοντάδες ασφαλισµένους.
Σας συγχαίρω και προσωπικά αλλά να ξέρετε ότι είναι και ικανοποίηση δεκάδων ασφαλισµένων που χρεώνονταν υπέρογκα
για µια υπηρεσία που τελικά δεν προσέφερε απολύτως τίποτα.
Όπως γνωρίζετε και γνωρίζουµε όλοι µας, το κόστος που προέκυπτε τελικά ήταν µεγαλύτερο και εξαιρετικά υψηλό. Καλώς κάνατε και κινηθήκατε άµεσα και τακτοποιήσατε µια προηγούµενη
λανθασµένη απόφαση.
Πέρα όµως απ’ αυτό το ζήτηµα υπάρχει και µια σειρά άλλων
ζητηµάτων, στα οποία ο ΕΟΠΥΥ δείχνει να αδυνατεί να ανταποκριθεί, ταλαιπωρώντας έτσι ασφαλισµένους και συνεργαζόµενους. Γι’ αυτά τα ζητήµατα, κύριε Υπουργέ, έχω καταθέσει σειρά
παρεµβάσεων ασκώντας κάθε µέσο κοινοβουλευτικής πίεσης
που µου παρέχεται εκ του Κανονισµού της Βουλής. Με λύπη µου
σας λέω ότι για ελάχιστες απ’ αυτές έχω λάβει απάντηση.
Τι γίνεται µε τις δαπάνες µετακίνησης των αιµοκαθαρούµενων
ασφαλισµένων στον ΕΟΠΠΥ, καθώς όσοι µετακινούνταν µε ιδιωτικό όχηµα δεν συµπεριλαµβάνονταν στους νεφροπαθείς που θα
καλυφθούν τα έξοδα µετακίνησής τους για το επτάµηνο από 1
Μαΐου ως 30 Νοεµβρίου 2012; Ξεκαθαρίζω ότι αναφέροµαι στο
επτάµηνο εκείνο.
Σας έχω επισηµάνει µε παρέµβασή µου, κύριε Υπουργέ, το
θέµα των οφειλών των ασφαλιστικών ταµείων που έχουν συσσωρευτεί προς τους εργαστηριακούς γιατρούς πριν τη σύσταση
του ΕΟΠΠΥ και εκεί δεν έχω λάβει καµµία απάντηση.
Έχω αναφερθεί στις κατευθυντήριες οδηγίες ποιότητας ακτινοδιάγνωσης και βιοπαθολογικών εργαστηρίων του ΕΟΠΠΥ οι
οποίες επιβαρύνουν τα µικροβιολογικά εργαστήρια και τα ακτινοδιαγνωστικά κέντρα ως προς τη λειτουργία τους προσθέτοντάς τους επιπλέον υποχρεώσεις.
Επιπλέον, έχω επισηµάνει το πρόβληµα που προκύπτει από
την πρόσφατη εγκύκλιο του ΕΟΠΠΥ για την δαπάνη στους πάσχοντες από διαβήτη που θα καταβάλλεται σε απροσδιόριστο
χρόνο για την αγορά του αναλώσιµου διαβητολογικού υλικού.
Μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις όσον αφορά τη σύσταση των
υγειονοµικών επιτροπών των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας
που δηµιουργούν µεγάλη καθυστέρηση και φτάνει ή ξεπερνά
τους δώδεκα µήνες.
Γνωρίζω, κύριε Υπουργέ, ότι η Κυβέρνηση έχει να επιτελέσει
ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο, ειδικά στην παρούσα συγκυρία.
Ωστόσο γνωρίζω ότι και εσείς προσωπικά έχετε την πρόθεση να
λυθούν αυτά τα σοβαρά ζητήµατα που απασχολούν την κοινωνία
και που σχετίζονται µε τον ΕΟΠΥΥ. Όµως η παροχή αξιοπρεπούς
υγειονοµικής περίθαλψης πρέπει να αποτελεί µίνιµουµ προϋπόθεση για ένα κράτος που λογίζεται κράτος πρόνοιας και κυρίως
σέβεται τον πολίτη.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Αυγενάκη.
Θα απαντήσει στην ερώτησή σας ο Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας κ. Μάριος Σαλµάς.

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα αναφερθώ στο θέµα των τηλεφωνικών ραντεβού µε τον
ΕΟΠΥΥ. Ξαναλέω πολύ σύντοµα ότι στο παρελθόν –από το 2003το ΙΚΑ πλήρωνε 19.000.000 ευρώ τόσο για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση των ραντεβού, όσο και διά της φυσικής παρουσίας.
Αυτό στις αρχές του 2012, δροµολογήθηκε να αντικατασταθεί
µε µεταφορά αυτού του κόστους, αυτής της δαπάνης από το ΙΚΑ
στους ασφαλισµένους. Έτσι έγινε αυτός ο διαγωνισµός και βγήκαν αυτά τα πενταψήφια τηλέφωνα µε αυτές τις τέσσερις εταιρείες που τα ανέλαβαν. Με αυτόν τον τρόπο µεταφέρθηκε η
δαπάνη στον ασφαλισµένο, πράγµα το οποίο η δική µας πολιτική
ηγεσία δεν το απεδέχθη.
Προσπαθήσαµε να λύσουµε τις συµβάσεις. Βρίσκονται για
έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως πολύ σωστά είπατε, ώστε
να έχουµε την απάντησή του. Μέχρι τότε, όµως, αποφασίσαµε
να κάνουµε κάτι που νοµίζω ότι βρίσκει όλη την Βουλή σύµφωνη.
Είπαµε -από τη στιγµή που λέµε ότι έχουµε διαθέσιµους δηµοσίους υπαλλήλους και πλεονάζον προσωπικό τόσο που το βγάζουµε σε διαθεσιµότητα- ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι που υπάρχουν, πρέπει να αναλάβουν να εξυπηρετούν τον πολίτη. Γι’ αυτό
είπαµε ότι µόνοι µας ως ΕΟΠΥΥ θα µπορέσουµε να στηρίξουµε
αυτές τις τηλεφωνικές αλλά και διά φυσικής παρουσίας, οµάδες
εξυπηρέτησης και γραµµατείες, πράγµα το οποίο ήδη ξεκινήσαµε.
Πρέπει να σας πω ότι σήµερα –από την προηγούµενη φορά
που είχα αντίστοιχη ερώτηση, πριν από ένα µήνα- βρίσκονται σε
λειτουργία είκοσι µονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ, όπου κλείνουν
µόνες τους διά τηλεφώνου αλλά και διά φυσικής παρουσίας, τα
ραντεβού. Αυτές βρίσκονται, κυρίως, στην Αττική και είναι στις
εξής περιοχές: Στην Αγία Σοφία στον Πειραιά, στην Κεντρική Μονάδα της Αθήνας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη Νίκαια, στον
Πειραιά, στο Περιστέρι, στο Χαλάνδρι, στο Βύρωνα, στο Νέο
Κόσµο, στο Αιγάλεω, στη Δραπετσώνα, στη πλατεία Αττικής, στο
Μαρούσι, στο Παγκράτι, στην Αγία Παρασκευή, στα Καµίνια,
στους Αγίους Αναργύρους και στου Ζωγράφου.
Επίσης, υπάρχουν και σε τρεις επαρχιακές πόλεις: Η µία είναι
στο Αγρίνιο, η άλλη είναι στο Μεσολόγγι και η άλλη στο Ηράκλειο, που είναι η εκλογική σας περιφέρεια, οι οποίες, χωρίς να
τους το πούµε εµείς –και είναι προς τιµήν τους- έκλειναν πολύ
καλά τηλεφωνικά ραντεβού στους πολίτες και τους εξυπηρετούσαν µε αστική χρέωση και όχι µε αυτήν την υπερβολική χρέωση
των πενταψήφιων.
Αυτό πότε έγινε; Έγινε όταν κάλεσα προσωπικά τις εταιρείες
που έχουν µπει στο διαγωνισµό –τις τέσσερις τηλεφωνικές εταιρείες- και τους είπα ότι δεν µπορούν να πηγαίνουν στην ανώτατη
τιµή, στο 1,08 που ήταν. Πήρα µία έκπτωση 10% και διαµορφώθηκαν οι τιµές, κατά ανώτατο όριο µε αστική κλήση, στο 0,98.
Ούτε αυτό το κρίναµε ικανοποιητικό και προχωρήσαµε σε
αυτήν τη διαδικασία που σας είπα. Τώρα το καταλαβαίνουν οι
εταιρείες και έρχονται και ζητούν µόνες τους να δώσουν εκπτώσεις. Γνωρίζαµε πολύ καλά ότι δεν ήταν αυτή η τιµή που έπρεπε
να «κλειδώσει» ως ανώτατη τιµή από το διαγωνισµό. Ήταν πολύ
χαµηλότερο το κόστος της παροχής αυτής της υπηρεσίας.
Νοµίζω ότι αυτό θα ολοκληρωθεί το προσεχές διάστηµα. Πιστεύω ότι τις επόµενες τριάντα, τριάντα πέντε µέρες, θα έχουν
όλες οι µονάδες –τουλάχιστον αυτές οι εκατόν δέκα µονάδες
υγείας που είχαν τις τηλεφωνικές γραµµές- τη λειτουργία µε
προσωπικό του δηµοσίου.
Ήδη χθες, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης όταν ανακοίνωσε την πρόσκληση για την κινητικότητα των δηµοσίων
υπαλλήλων που βρίσκονται σε διαθεσιµότητα ήδη, ο ΕΟΠΥΥ
ήταν πρώτος-πρώτος. Δηλαδή, οι πρώτοι υπάλληλοι που θα πάνε
από τη διαθεσιµότητα, -περίπου εκατόν πενήντα άτοµα- θα είναι
στον ΕΟΠΥΥ για να εξυπηρετήσουν αυτές τις τηλεφωνικές υπηρεσίες και οι πολίτες να µπορούν πλέον µε φθηνή χρέωση αστικής κλήσης 0,1 ευρώ, να κλείνουν το ραντεβού µε έναν, µε δύο,
µε τρεις γιατρούς, χωρίς να χρειάζεται να χρεώνονται και να
παίρνουν συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ευχαριστού-
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µε, κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Αυγενάκη, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, γνώριζα κάποια
από αυτά τα στοιχεία τα οποία µας δώσατε και δεν σας κρύβω
ότι µένω άφωνος. Είναι στοιχεία τα οποία πρέπει όλοι να λάβουµε υπ’ όψιν µας σ’ αυτήν την Αίθουσα και όλοι όσοι είχαν µείνει απαθείς σε κάτι το οποίο συνέβαινε συστηµατικά και κυρίως
στη µεταφορά ενός υψηλότατου ποσού -περίπου 19.000.000στους ασφαλισµένους σε µία εποχή εξαιρετικά κρίσιµη. Πρέπει
να αποδώσουµε ευθύνες σε αυτούς που είχαν αυτήν την εξαιρετική ιδέα είτε ήταν είτε είναι ακόµα διοικητές οργανισµών είτε
βρέθηκαν σε υπουργικές καρέκλες, όπως καλή ώρα σήµερα.
Δεν έχω παρά µόνο να πω ότι χαίροµαι που έστω και µε καθυστέρηση και µετά από προσπάθεια πολλών συναδέλφων -όχι
µόνο δική µου- και κυρίως δική σας, κύριε Υπουργέ, καταφέρατε
να κάνετε το αυτονόητο.
Δυστυχώς, πολιτευόµαστε σε µία δύσκολη συγκυρία όπου καλούµαστε να δίνουµε απαντήσεις και να παλεύουµε για το αυτονόητο. Κι εσείς πράξατε το αυτονόητο, το σωστό, το ορθό, το
λογικό. Δηλαδή, αφού έχουµε περίσσευµα υπαλλήλων, γιατί να
µην αξιοποιήσουµε το ανθρώπινο δυναµικό το οποίο υπάρχει,
πληρώνεται –το αν προσφέρει υπηρεσίες ή όχι, αξιολογείται καθηµερινά- και να µεταφερθεί στις κατάλληλες θέσεις, αξιοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισµό;
Θα ήθελα µόνο να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, το οποίο
δεν αναφέρατε. Θυµάστε –κι αν γνωρίζετε, παρακαλώ να µας
ενηµερώσετε- πόσο είχε κοστίσει το τηλεφωνικό κέντρο που είχε
αγοραστεί από την τότε διοίκηση του ΙΚΑ και είχε εγκαινιαστεί
µε τυµπανοκρουσίες και µε µεγάλη προβολή; Επρόκειτο για ένα
υπέρογκο ποσό, το οποίο µου διαφεύγει αυτήν τη στιγµή. Αν το
θυµάστε εσείς, θα ήταν καλό και χρήσιµο να ειπωθεί, για να καταγραφεί και αυτό στα Πρακτικά, για να καταλάβουµε τι σπατάλες γίνονταν, µε ποια νοοτροπία και µε τι µυαλό λειτουργούσαν
όλο το προηγούµενο διάστηµα διοικήσεις οργανισµών, νοσοκοµείων, αλλά ακόµα – ακόµα και κάποιοι Υπουργοί οι οποίοι πέρασαν από θέσεις κρίσιµες.
Θεωρώ ότι αυτή η κρίση έχει και καλά. Κι ένα από τα καλά είναι
το να καταλάβουµε τις πραγµατικές µας δυνάµεις και, κυρίως,
να αξιοποιήσουµε αυτό που έχουµε. Και, βεβαίως, µετά να αναζητήσουµε και κάτι παραπάνω, κάτι παραπέρα. Ας αξιοποιήσουµε, όµως, σωστά, ορθά, λογικά αυτά τα δεδοµένα τα οποία
υπάρχουν αυτήν τη στιγµή στο δηµόσιο τοµέα ή στον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Ο κύριος
Υπουργός έχει το λόγο για να δευτερολογήσει.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Θα
ήθελα να πω δύο λόγια γενικά για τον ΕΟΠΥΥ, µιας και αναφέρθηκε ο συνάδελφος στην πρωτολογία του.
Ο ΕΟΠΥΥ, πέρασε µία φάση δοκιµασίας κατά τον πρώτο
χρόνο λειτουργίας του. Σήµερα µπορώ να σας πω ότι το 2013 θα
είναι καλύτερο για τον ΕΟΠΥΥ. Αφήσαµε τα κακά πίσω. Το 2012,
ήταν η χειρότερη χρονιά του. Δηµιούργησε πάλι ανεξόφλητες
υποχρεώσεις. Και πώς δεν θα µπορούσε να το κάνει, όταν ο
ΕΟΠΥΥ δεν ήταν τίποτε περισσότερο από τη συνένωση ελαττωµατικών ως προς τον προϋπολογισµό, την εκτέλεση του προϋπολογισµού, τον απολογισµό, τις δαπάνες, τα έσοδά, µητρικών
κλάδων υγείας ασφαλιστικών ταµείων;
Κάναµε σηµαντικές µεταρρυθµίσεις, τη σπουδαιότητα των
οποίων θα την κρίνει ο ιστορικός. Εγώ σας λέω µόνο ότι πήραµε
αποφάσεις περιστολής των δαπανών του ΕΟΠΥΥ ύψους 1 δισεκατοµµυρίου σε ετήσια βάση. Τη µαγνητική που την πλήρωναν
τα ταµεία 236 ευρώ, τώρα την πληρώνουν 135 ευρώ ή 150 ευρώ
ή 180 ευρώ. Το ίδιο και τις αξονικές, το ίδιο και τα φίλτρα, το ίδιο
και τα φάρµακα.
Σε µια σειρά θεµάτων και συµβάσεων πήραµε δραστικά µέτρα.
Αυτό το 1 δισεκατοµµύριο είναι κρίσιµο και οριακό, γιατί από εκεί
και κάτω δεν µπορούν να κατέβουν οι δαπάνες. Δηλαδή, από τα
6,7 δισεκατοµµύρια το πολύ να κλειδώσουν στα 6 δισεκατοµµύρια.
Σας θυµίζω ότι το 2010 οι κλάδοι υγείας των ασφαλιστικών τα-
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µείων δαπάνησαν για την υγεία 8,7 δισεκατοµµύρια. Δηλαδή, καλούµαστε να κάνουµε πολιτική µε 2,7 δισεκατοµµύρια λιγότερα
σε δαπάνες και χωρίς να θιχτεί ο πυρήνας των υπηρεσιών που
παρέχονται από τον ΕΟΠΥΥ στους πολίτες. Και νοµίζω ότι µέχρι
στιγµής δόξα τω Θεώ τα καταφέρνουµε µέσα στην κρίση.
Αυτό το κάνουµε, διότι δίνουµε αξία στα εναποµείναντα ευρώ.
Προσπαθούµε µε ένα νέο πλαίσιο διαπραγµατεύσεων να κάνουµε καινούργιες συµβάσεις µε βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Ο ΕΟΠΥΥ είναι, πράγµατι, κυρίαρχος στην ελληνική αγορά.
Είναι το µεγαλύτερο ασφαλιστικό ταµείο υγείας στην Ευρώπη.
Έχει 9,5 εκατοµµύρια ασφαλισµένους. Η δύναµη αυτή των ασφαλιστικών εισφορών αλλά και της φορολογίας που έρχεται µέσω
της κρατικής επιχορήγησης, δίνει τεράστια δύναµη σε αυτόν τον
οργανισµό να µπορεί να διαπραγµατευτεί.
Πρέπει να πούµε, όµως, ότι αυτός ο οργανισµός που πήραµε
δεν είχε διπλογραφικό σύστηµα, δεν είχε µεταφερθεί το προσωπικό, δεν είχε µεταφερθεί η περιουσία των ταµείων, δεν είχε ένα
µπούσουλα, µία στρατηγική για το τι ήθελε να κάνει. Την ίδια ώρα
αγόραζε υπηρεσίες υγείας, αλλά παρήγαγε και υπηρεσίες
υγείας. Δεν είχε, λοιπόν, καθαρίσει η στόχευση και το πλαίσιο
του οργανισµού. Νοµίζω –και αυτό έχει αναγνωριστεί- ότι βρίσκεται σε καλό δρόµο.
Για τους παρόχους, που είπατε, για τα ληξιπρόθεσµα –για τις
παλιές οφειλές τόσο των διαγνωστικών αλλά και των κλινικώνπου είναι κρίσιµο να ακουστεί, πρέπει να σας πω ότι για το ΙΚΑ,
που είναι περίπου στα 670 εκατοµµύρια οι υποβολές, αυτά θα
προχωρήσουν, καθώς και όλη η διαδικασία και των υπολοίπων
ταµείων, ώστε να πληρώσουµε ένα ποσοστό έναντι των υποβληθέντων από τους παρόχους και το υπόλοιπο µετά την εκκαθάριση.
Άρα, λοιπόν, ένα ποσό ύψους περίπου 600.000.000 –ίσως και
περισσότερα- θα έχει δοθεί µετά τις εκπτώσεις, µετά την υπουργική απόφαση, µέχρι το τέλος Μαρτίου στην αγορά.
Ήδη, οι φαρµακοποιοί πληρώθηκαν. Έχουν πληρωθεί τα ληξιπρόθεσµα, οι παλιές οφειλές και έχουµε µια κατάσταση που θα
διαµορφωθεί, ότι δηλαδή για πρώτη φορά ο ΕΟΠΥΥ, µετά και
την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων, θα έχει οφειλές κάποιων
µηνών, δύο-τριών στους φαρµακοποιούς και πέντε-έξι στους
υπόλοιπους παρόχους. Ήδη, πάρα πολλοί έφτασαν στον Οκτώβριο. Μόνο τα διαγνωστικά και οι κλινικές πληρώνονται σήµερα
το οφειλόµενα του Ιουλίου και θα πληρωθούν τα του Αυγούστου
σε µια εβδοµάδα.
Για πρώτη φορά, λοιπόν, είναι θέµα µηνών η πληρωµή των
οφειλών και θα την κλείσουµε αυτήν τη ψαλίδα για να µην έχουµε
ληξιπρόθεσµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Η δεύτερη µε αριθµό 3478/26-10-2012 ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δηµητρίου
Τσουκαλά προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την απαξίωση του Οργανισµού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών, δεν συζητείται λόγω
κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Εισερχόµαστε στην τρίτη µε αριθµό 4675/3-12-2012 ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το πρόγραµµα εργασίας ανέργων στον αγροτικό τοµέα.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ύφεση και ανεργία είναι τα δύο κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης που βιώνει ο τόπος. Ανάµεσα στις αιτίες
είναι το παραγωγικό κενό που δηµιουργήθηκε τα προηγούµενα
χρόνια.
Σήµερα, θα πρέπει µε νέο τρόπο να αντιµετωπίσουµε το τεράστιο πρόβληµα της ανεργίας. Δεν αρκούν τα κλασικά προγράµµατα για την ανάσχεσή της. Ο αγροτικός τοµέας είναι ένας
βασικός τοµέας της οικονοµίας µας που µπορεί ταυτόχρονα µε
την απασχόληση να δώσει καρπούς και στην επανεκκίνηση της
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οικονοµίας και στην αντιµετώπιση του µεγάλου εµπορικού αρνητικού ισοζυγίου που έχουµε.
Έτσι, λοιπόν, µε την ερώτησή µου σας προτρέπω εσάς ως
Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να
συνεργαστείτε, προκειµένου να καταρτιστεί ένα καινοτόµο, αξιόπιστο και αποτελεσµατικό πρόγραµµα για την απασχόληση στον
αγροτικό τοµέα, για την προετοιµασία ανέργων να µπορέσουν
να απασχοληθούν στον αγροτικό τοµέα ή και να επιχειρήσουν
στον αγροτικό τοµέα.
Θα ήθελα την ενηµέρωσή σας και τις απαντήσεις σας σε σχέση µε τι προγράµµατα έχετε επεξεργαστεί µέχρι τώρα, πότε θα
υλοποιηθούν και πόσος κόσµος προβλέπεται να απασχοληθεί σε
αυτά προκειµένου να έχουµε άµεσα αποτελέσµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Στην ερώτησή σας θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε συνάδελφε, δεν
ξέρω αν είστε µέσα στο µυαλό µου αλλά δεν είστε πολύ µακριά
από αυτό, διότι την προηγούµενη µόλις εβδοµάδα ξεκίνησε ένας
κύκλος επαφών µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας µε εµένα επισπεύδοντα και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον
Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό για να δούµε τις δυνατότητες που έχουµε, σχετικά µε την εκπόνηση ενός προγράµµατος για την απασχόληση στον αγροτικό τοµέα και ει δυνατόν των
νέων κατά προτίµηση.
Συµφωνούµε και τα δύο Υπουργεία. Νοµίζω ότι πρέπει να σηµειωθεί και αυτό το καλό γιατί κάποτε τα Υπουργεία δεν µιλούσαν µεταξύ τους, παρά το γεγονός ότι όφειλαν να το κάνουν,
προκειµένου να αναπτύξουν συνέργειες για να λύσουν σύνθετα
προβλήµατα. Κανένα πρόβληµα ενός Υπουργείου δεν είναι τόσο
απλό ώστε να µην προϋποθέτει και συνέργειες µε άλλα Υπουργεία. Ξεκινήσαµε -βλέπετε στο Υπουργείο Εργασίας µπορεί να
πει κανείς ότι καταλήγουν όλα τα προβλήµατα αρµοδιότητας και
άλλων Υπουργείων, καθώς έχουν κοινή συνισταµένη την απασχόληση ή την ανεργία ως πρόβληµα- ένα διάλογο, ο οποίος πιθανώς και την επόµενη εβδοµάδα να µετουσιωθεί σε ένα σύµφωνο
συνεργασίας µεταξύ των δύο Υπουργείων για την εκπόνηση ενός
επιχειρησιακού σχεδιασµού στον αγροτικό τοµέα.
Τι έχουµε µέχρι τώρα και τι θέλουµε να δηµιουργήσουµε;
Μέχρι τώρα υφίστανται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης
για την απασχόληση των νέων κάποιες ειδικές δράσεις σχετικά
µε την επιχειρηµατικότητα στην ύπαιθρο. Αυτά είναι τα γνωστά,
τα τετριµµένα αν θέλετε. Ο συνολικός προϋπολογισµός της δράσης ανέρχεται στα 12.780.000 ευρώ και απευθύνεται σε τρεις χιλιάδες ωφελούµενους ανέργους δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
ηλικίας δεκαοκτώ έως τριάντα πέντε ετών. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από το ΕΠΑΝΑΔ και µπορεί να υλοποιηθεί από τις
αρχές του 2013 µέχρι 31-12-2015. Η δράση περιλαµβάνει τρεις
κατηγορίες ενεργειών και συγκεκριµένα τις εξής:
Πρώτον, συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση σε θέµατα
επιχειρηµατικότητας, έναρξης και διαχείρισης αγροτικής µονάδας και σε κάποια τεχνική θεµατική ενότητα, όπως για παράδειγµα στη µελισσοκοµεία, στην εκτροφή σαλιγκαριών, στην τυροκοµία ή στη καλλιέργεια και αξιοποίηση φαρµακευτικών
φυτών.
Δεύτερον, συµβουλευτική υποστήριξη σχετική µε την προετοιµασία και την ανάπτυξη επιχειρηµατικών σχεδίων, την επιλογή
του είδους της επιχειρηµατικής δράσης και του τρόπου διαχείρισής της, καθώς και την ενηµέρωση για πρόσβαση σε πηγές
χρηµατοδότησης.
Τρίτον, την υποβοήθηση επενδυτικής δραστηριότητας, η
οποία θα αποτελεί συνέχεια της συµβουλευτικής προηγούµενης
δράσης και περιλαµβάνει την καθοδήγηση των ωφελουµένων
στη σύνταξη συγκεκριµένων επιχειρηµατικών σχεδίων για την
εφαρµογή της επένδυσης, την εξεύρεση κονδυλίων για την
έναρξή της και τον εντοπισµό ενδιαφερόµενων επενδυτών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ξέρετε ότι υπάρχει ζήτηµα στις ενισχύσεις που χορηγούνται
σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονισµών, διότι
δεν συµπεριλαµβάνεται ο πρωτογενής τοµέας. Αυτό είναι το
πρόβληµα που πρέπει να ξεπεράσουµε. Έχουµε συµφωνήσει ότι
µία από τις ελπίδες σε αυτήν τη χώρα, όσον αφορά την καταπολέµηση της ανεργίας, είναι οι διέξοδοι που προσφέρονται από
την απασχόληση στην ύπαιθρο και στον αγροτικό τοµέα στην
πρωτογενή παραγωγή.
Οφείλουµε να ξεπεράσουµε τις δυσλειτουργίες ή τις δυσκαµψίες των ευρωπαϊκών κανονισµών, προκειµένου να στηρίξουµε
και την πρωτογενή παραγωγή µε προγράµµατα ενίσχυσης της
απασχόλησης, όπως –για παράδειγµα- επιδότηση του κόστους
εργασίας ή της ασφαλιστικής εισφοράς, κάτι το οποίο είναι σχέδιό µας και φιλοδοξία µας και εκεί ξεκίνησε ο διάλογος µε το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην απασχόληση στις συγκοµηδιτικές περιόδους ανά την Επικράτεια που περιλαµβάνουν το
µεγαλύτερο, αν θέλετε, µέρος του χρόνου.
Συγκεκριµένα, εννέα µήνες στους δώδεκα, η Ελλάδα έχει συγκοµιδητικές περιόδους σε µια µεγάλη γκάµα αγροτικών προϊόντων, από το σπαράγγι τον επόµενο µήνα σε τέσσερις µε πέντε
νοµούς µέχρι, ας πούµε, τον Νοέµβριο και τις αρχές Δεκεµβρίου
στην ελαιοκαλλιέργεια, στο µάζεµα, δηλαδή, τη συγκοµιδή της
ελιάς. Όλος σχεδόν ο χρόνος, λοιπόν, είναι χρόνος κατά τον
οποίο έχουµε συγκοµιδές καρπών αγροτικών προϊόντων σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Όπως σας είπα, προσπαθούµε να βρούµε τρόπο να ξεπεράσουµε τα προβλήµατα των ευρωπαϊκών κανονισµών. Ξεκίνησε ο
διάλογος και θεωρώ ότι θα βρούµε τους τρόπους είτε µε το εργόσηµο που αναφέρεται είτε µε άλλες δράσεις, για να ενισχύσουµε αυτά τα προγράµµατα απασχόλησης, εκτός από αυτά που
ήδη υπάρχουν, όπως σας είπα, για τις τρεις χιλιάδες αυτές θέσεις στο πρόγραµµα της απασχόλησης των νέων.
Νοµίζω ότι αξίζει τον κόπο να γίνει και για να γίνει -εκεί είναι
το λεπτό σηµείο- χρειάζεται η συνέργεια µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειµένου αυτό να µας δώσει τα φώτα του,
αφού ξέρει καλύτερα την οργάνωση παραγωγής σε πανελλήνιο
επίπεδο σε σχέση µε αγροτικά προϊόντα. Δεν θα πούµε εµείς πού
θα ξεκινήσουµε αλλά θα µας πει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για να ξεκινήσει από εκεί και πέρα, ο σχεδιασµός ενός
τέτοιου προγράµµατος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θετικό, κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, το ότι ξεκίνησε η συνεργασία σας µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Θεωρώ ότι
δεν αρκεί ένα απλό πρόγραµµα ούτε επιδότησης της απασχόλησης, των εργοδοτικών εισφορών ούτε ασφαλώς, της κατάρτισης.
Χρειάζεται ολοκληρωµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα που θα έχει
να κάνει, βεβαίως, µε την καταγραφή των ανθρώπων που θέλουν
να απασχοληθούν στον αγροτικό τοµέα, που θέλουν να κάνουν
διαφοροποίηση στο µέχρι τώρα αντικείµενό τους, λόγω της µεγάλης έλλειψης δυνατότητας απασχόλησης σε άλλους τοµείς.
Θα πρέπει, ασφαλώς, να περάσουµε στην εκπαίδευση και την
κατάρτιση. Αναφέρατε ένα πρόγραµµα που µπορεί αυτό να επεκταθεί και να αφορά περισσότερο κόσµο και περισσότερους τοµείς, διότι αυτό δεν απαγορεύεται από κανέναν κανονισµό και
µπορεί να γίνει από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. Και, βεβαίως, προτείνεται ακόµη και η µετεγκατάσταση
ανθρώπων από τα αστικά κέντρα προς τις παραγωγικές περιοχές, ακόµη και µε επιδότηση αυτής της µετεγκατάστασης ή και
µικρή επιδότηση των εξόδων ανακαίνισης του πατρογονικού σπιτιού, αν υπάρχει, σε συνδυασµό και µε το µεγάλο πρόγραµµα
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για ενοικίαση περιουσίας,
ενοικίαση αγροτικών εκτάσεων που ανήκουν στο ελληνικό δηµόσιο σε νέους ή νεοεισερχόµενους αγρότες.
Ένα τέτοιο ολοκληρωµένο πρόγραµµα θα µπορούσε να χρηµατοδοτηθεί και από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταµείου µέχρι το στάδιο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης δεν απαγορεύονται από τον κανονισµό De Minimis επαναλαµ-
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βάνω- και βεβαίως από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού
Ταµείου, όσον αφορά τις υπόλοιπες δράσεις.
Θα ήθελα να σας πω ότι ακόµα και ο κανονισµός 1998/2006
που έχει τις απαγορεύσεις για τον αγροτικό τοµέα, έχει ηµεροµηνία λήξης την 31-12-2013. Αυτό σηµαίνει ότι χρειάζεται µια
συντονισµένη παρέµβαση των συναρµόδιων Υπουργείων, προκειµένου ο νέος κανονισµός να περιλαµβάνει τουλάχιστον για τις
χώρες που βρίσκονται σε κρίση, εξαίρεση, όπως είχε περιληφθεί
πενταετής εξαίρεση για την πρώην Ανατολική Γερµανία, µέχρι να
φτάσει στο στάδιο να ενσωµατωθεί και να έχει σύγκλιση µε την
πρώην Δυτική Γερµανία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λίγα δευτερόλεπτα, κυρία Πρόεδρε.
Έτσι, λοιπόν, θεωρώ ότι αξιοποιώντας τους πόρους από τους
δύο τοµείς, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και Γεωργικό Ταµείο
αλλά και τους πόρους από το κλείσιµο των ληξιπρόθεσµων δανείων της Αγροτικής Τράπεζας -που έχουν περάσει στο ελληνικό
δηµόσιο, τα οποία πρέπει να επανεπενδυθούν στον αγροτικό
τοµέα- µπορούµε να έχουµε µια ολοκληρωµένη παρέµβαση, η
οποία θα δώσει ώθηση στην αγροτική παραγωγή, ώστε να καλύψουµε παραγωγικό κενό και ταυτόχρονα να δηµιουργήσουµε
πραγµατικές θέσεις εργασίας για τους άνεργους συµπολίτες
µας και ιδιαίτερα, όπως πολύ σωστά αναφερθήκατε, για τους
νέους ανθρώπους, τους ανθρώπους στους οποίους µπορούµε
να δώσουµε κατάλληλη εκπαίδευση και καθοδήγηση κι όχι να
τους ρίξουµε στο κενό, όχι µε µια επιδότηση να τους αφήσουµε
να κολυµπήσουν µόνοι τους.
Αναφέρατε ήδη, το παράδειγµα του προγράµµατος το οποίο
επεξεργάζεστε. Θέλω να µου πείτε αν αυτό το πρόγραµµα λειτουργήσει από µόνο του και δεν κάνετε το ολοκληρωµένο πρόγραµµα, πότε θα ξεκινήσει να εφαρµόζεται. Θέλω να µου πείτε,
δηλαδή, πότε θα έχουµε την πρόσκληση, προκειµένου να συµµετάσχουν και ποιες δοµές θα το υλοποιήσουν.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα έξι µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το Γενικό Λύκειο Κρεµαστής Ρόδου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, έχετε δίκιο ότι κάθε κανονιστικό πλαίσιο
αλλά και οι ευρωπαϊκοί κανονισµοί µεταξύ άλλων οφείλουν να
προσαρµόζονται στις ανάγκες των καιρών. Διαφορετικό ήταν το
πνεύµα το 2006, διαφορετικό είναι στην Ελλάδα του 2013.
Η δική µας διεκδίκηση και το δικό µας καθήκον, ως συντεταγµένη πολιτεία που διαπραγµατεύεται τα δίκαια της χώρας, είναι
να υπενθυµίζουµε στους Ευρωπαίους εταίρους µας ότι πρέπει
να προσαρµοστούν και κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
ανάγκες των καιρών και στην κατεπείγουσα φύση της κατάστασης στην Ελλάδα.
Εποµένως, υπάρχει διαπραγµατευτικό περιθώριο, ώστε η
χώρα να διεκδικήσει κάποια παρέκκλιση από το πνεύµα αυτό του
κανονισµού του 2006, ώστε να επιδοτηθεί η απασχόληση και στο
πρωτογενή τοµέα κι αυτό είναι ένα από τα ζητήµατα που βάζουµε στο διάλογο που αρχίσαµε µε το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης.
Γιατί ο αγροτικός τοµέας προσφέρει διεξόδους στην τόνωση
της απασχόλησης;
Πρώτον, γιατί το ποσοστό του αγροτικού τοµέα συνολικά στην
απασχόληση, αυξάνεται, από το 11,4% στο σύνολο των απασχολουµένων το 2008, στο 13,1 στο σύνολο απασχολουµένων στον
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αγροτικό τοµέα το τρίτο τρίµηνο του 2012. Εποµένως, αυξάνονται οι απασχολούµενοι σαν ποσοστό επί του συνόλου στις αγροτικές εργασίες.
Επίσης, ο κλάδος αυτός παρουσιάζει τη µικρότερη µείωση
στον αριθµό εργαζοµένων από άλλους κλάδους που έχουν παρουσιάσει µειώσεις. Ποιος δεν είναι που παρουσίασε µείωση
στον αριθµό των απασχολουµένων στα χρόνια που πέρασαν και
τώρα;
Εποµένως, το συµπέρασµα είναι ότι όντως πρέπει να επενδύσουµε δυναµικά στο συγκεκριµένο κλάδο, να επενδύσουµε δυναµικά στον τοµέα της τόνωσης της απασχόλησης στο συγκεκριµένο κλάδο. Κι όταν λέµε «επένδυση στην απασχόληση»,
έχουµε να κάνουµε κατά πρώτο και κύριο µε επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό που απασχολείται.
Σας είπα τους τρεις πυλώνες. Πρώτον, να διαµορφώσουµε τη
διά βίου µάθηση και την κατάρτιση, ώστε να ετοιµάσουµε το εργατικό και στελεχιακό δυναµικό που θα φέρει εις πέρας αναγκαίες εργασίες για τη διαµόρφωση ανταγωνιστικής και έξυπνης
και βιώσιµης γεωργίας ή αγροτικής ανάπτυξης ευρύτερα. Δεύτερον, να αυξήσουµε τη µαθητεία που προσανατολίζεται προς
το γεωργικό τοµέα. Τρίτον, σε στενή και εντατική συνέργεια µε
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ειδικά προγράµµατα ενίσχυσης της απασχόλησης σε εποχικώς απασχολούµενους σε αγροτικές εργασίες σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Δεν είναι µόνο η διαδικασία της πρωτογενούς παραγωγής, δηλαδή η συγκοµιδή στο χωράφι, είναι και οι εργασίες στα διαλογητήρια ή τα συσκευαστήρια. Έτσι είναι υψηλής έντασης εργασίες, δηλαδή απασχολούν κυρίως εργατικό δυναµικό κι επίσης
περιορισµένης χρονικής διάρκειας, είναι ένας µήνας ή δύο µήνες
κατ’ έτος.
Όπως σας είπα, έχει ξεκινήσει η συζήτηση µε το συναρµόδιο
Υπουργείο. Επιπλέον υπάρχει και µία επιπρόσθετη ωφέλεια πολύ
σηµαντική, ότι εκπονώντας τέτοια προγράµµατα, στρέφουµε ελληνικό πληθυσµό σε αγροτικές εργασίες. Ήδη υπάρχει η τάση,
οφείλουµε να την ενισχύσουµε. Έτσι, επιπροσθέτως κτυπάµε
αυτό που το Υπουργείο Εργασίας έχει οριοθετήσει ως υψηλή πολιτική προτεραιότητα, τη µαύρη αδήλωτη εργασία πολλών αλλοδαπών που χωρίς κανένα σύστηµα εµφανίζονται να καταλαµβάνουν θέσεις εργασίας στα χωράφια, στα συσκευαστήρια, φθηνή
και µαύρη εργασία.
Αυτοί θα µπορούσαν να αντικατασταθούν από άνεργους συµπολίτες µας εάν δίναµε το κίνητρο µίας επιδότησης στο µεροκάµατο ή στην ασφαλιστική εισφορά. Κίνητρο θα ήταν κι όχι
αντικίνητρο. Και στο κάτω-κάτω, κάποιος ο οποίος µπορούσε να
βρει απασχόληση για έναν ή δύο µήνες σε ένα τέτοιο πρόγραµµα, σε µία τέτοια εργασία, έχει όλο το περιθώριο, όταν τελειώσει η δουλειά αυτή, εκτός από µία εισοδηµατική ενίσχυση
να έχει ανοιχτές προοπτικές για να βρει κάτι καλύτερο. Δεν είναι
καταναγκασµός ή δέσµευση σε µία εργασία χαµηλής ποιότητας,
αν θέλετε.
Το δεδοµένο είναι ότι άρχισε η συζήτηση µε το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, θα ενταθεί στο αµέσως επόµενο χρονικό
διάστηµα. Τρέχουν τα προγράµµατα για την απασχόληση των
νέων. Θεωρώ ότι επειδή ξέρετε πόσο υψηλά έχει ανέβει στην πολιτική ατζέντα, ύψιστη προτεραιότητα είναι πλέον ο πόλεµος
κατά της ανεργίας αλλά ο κόσµος θέλει να δει και απτά αποτελέσµατα κι όχι µόνο εξαγγελίες. Αυτό είναι το δικό µας καθήκον.
Θεωρώ ότι µέσα στον επόµενο µήνα, θα µπορούµε να πούµε
κι εσείς να ακούσετε αρκετά πιο συγκεκριµένα πράγµατα πάνω
σ’ αυτό. Οι βάσεις πάντως και το σκεπτικό στο οποίο συµφωνούµε, έχουν ήδη τεθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Εισερχόµαστε τώρα στην τέταρτη µε αριθµό 5605/8-1-2013
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή B Αθήνας του Λαϊκού
Συνδέσµου–Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λειτουργία των σταθµών προσχολικής αγωγής και των κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης Παιδιών(ΚΔΑΠ) και παιδιών µε αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ).
Ο κ. Ηλίας Παναγιώταρος έχει το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
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Κύριε Υπουργέ, ερχόµαστε να συζητήσουµε για δεύτερη φορά
στην Ολοµέλεια την αναπάντητη επίκαιρη ερώτηση αναφορικά
µε τους ηµεδαπούς και αλλοδαπούς που επελέγησαν στους δηµοτικούς και κοινοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς της χώρας.
Εσείς ο ίδιος είχατε ενηµερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία
στη συνεδρίαση της Πέµπτης 4 Οκτωβρίου 2012, όπως βεβαιώνεται και από τη σελίδα 2336 των Πρακτικών, ότι είχατε ζητήσει
από τις αποκεντρωµένες διοικήσεις να γίνει σχετική καταγραφή,
για να µπορέσετε να δώσετε τα πλήρη στοιχεία σχετικά µε το
πόσοι είναι Έλληνες, πόσοι είναι αλλοδαποί κι από ποιες χώρες
κι όχι τις µπαρούφες που είχαν πει κάποιοι κύριοι της Αριστεράς
ότι ζητάµε διευθύνσεις, ονόµατα, τηλέφωνα και τα υπόλοιπα.
Έκτοτε, στοιχεία δεν ελήφθησαν και η εκκρεµότητα συµπεριλήφθη στην υπ’ αριθµόν 5605 της 8ης Ιανουαρίου 2013 παρούσας ερώτησης. Στην από 4-2-2013 απάντησή σας αναφέρετε ότι
το Υπουργείο Εσωτερικών δεν δύναται να προβεί σε στατιστική
αποτύπωση µε κριτήριο την ιθαγένεια, δεδοµένου ότι η ιθαγένεια
δεν συνιστά κριτήριο εισόδου στους δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς. Γιατί;
Και σας κάνω µία ερώτηση, ρητορική βέβαια. Ποιος επενέβη,
προκειµένου να µη δύνασθε να δώσετε στοιχεία για τα οποία είχατε ήδη απευθυνθεί στις αποκεντρωµένες διοικήσεις; Μήπως
σας απαγόρευσε η Δηµοκρατική Αριστερά µέσω της Βουλευτίνας κ. Γιαννακάκη µε την υπ’ αριθµόν 2883/12-10-2012 ερώτησή
της, στην οποία σας ζητάει να ακυρώσετε τη συλλογή των διαφόρων στοιχείων και να επιστρέφετε ως απαράδεκτα αναλόγου
περιεχοµένου ερωτήµατα;
Και πώς προασπίζετε το κύρος του αξιώµατός σας, όταν µια
Βουλευτίνα σάς καθορίζει στο πώς θα πρέπει να λειτουργείτε,
να ασκείτε το κυβερνητικό σας έργο; Και ως πότε θα πρέπει η
συγκυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ να εµπαίζει τον ελληνικό λαό, αποκόβοντάς τον από την πραγµατικότητα και από τα στοιχεία τα οποία ζητήσαµε, τα οποία θα ήταν
κόλαφος για την όλη πολιτική σας;
Μήπως φοβάστε την αλήθεια των αριθµών; Αν φοβάστε, καταργήστε τη Στατιστική Επιστήµη. Και ξαναρωτάµε και θα θέλαµε να µάθουµε πόσοι είναι οι Έλληνες και πόσοι οι αλλοδαποί
στους βρεφονηπιακούς σταθµούς, στους σταθµούς προσχολικής άσκησης και οπουδήποτε αλλού σας έχουµε ερωτήσει εις
διπλούν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Στην ερώτηση
θα απαντήσει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης.
Έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κυρία
Πρόεδρε, πρώτα απ’ όλα, θέλω να πω για ενηµέρωση της Ολοµελείας ότι στη σχετική έγγραφη ερώτηση εµείς απαντήσαµε.
Βέβαια, είχε λήξει η προθεσµία, γιατί άρχισε να δουλεύει το Κοινοβούλιο και Σάββατο και γι’ αυτό και η ερώτηση κληρώθηκε ως
προφορική. Εποµένως, δεν είναι θέµα ασυνέπειας ή άρνησης να
απαντήσουµε. Απαντήσαµε όπως πρέπει να απαντήσουµε, απλά
έτυχε να γίνει η συζήτηση αυτή προφορικά.
Τώρα, η ερώτηση η οποία έχει υποβληθεί έχει πέντε σκέλη. Ο
κύριος συνάδελφος έθεσε το συγκεκριµένο µόνο ερώτηµα. Εγώ
για το συγκεκριµένο θα απαντήσω ότι, όπως ξέρετε, υπάρχουν
οι εξής κατηγορίες στα παιδιά τα οποία εισάγονται στους βρεφονηπιακούς σταθµούς των δήµων. Είναι οι δηµοτικοί σταθµοί
εκτός ΕΣΠΑ, δηλαδή έξω από προγράµµατα. Υπογραµµίζεται ότι
το Υπουργείο Εσωτερικών σε αυτούς τους σταθµούς, δεν έχει
τη δυνατότητα να προβεί στη στατιστική αποτύπωση µε κριτήριο
την ιθαγένεια, αφού κατά νόµο η ιθαγένεια δεν αποτελεί κριτήριο
εισαγωγής. Κριτήριο εισαγωγής είναι σαφές ότι αποτελεί το αν
κάποιος είναι νόµιµα ή παράνοµα στην Ελλάδα. Από εκεί και
µετά, εφαρµόζονται και άλλα, παράλληλα κριτήρια.
Υπάρχει η δεύτερη κατηγορία, που αφορά τα παιδιά τα οποία
µπήκαν µέσω ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο αυτού του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς για την περίοδο 2007-2013 και ειδικότερα
βάσει του προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής 2012-2013», ενηµερώνω ότι συνολικά οι ωφελούµενες γυναίκες -γιατί το πρόγραµµα ωφελεί γυναίκες
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άνεργες και όχι παιδιά απευθείας- οι µητέρες δηλαδή είναι σαράντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα µία και οι θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών, εφήβων και
ατόµων µε αναπηρία ανέρχονται στις πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα τέσσερις
Η πρόσκληση απευθύνεται σε γυναίκες που είναι µητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών καθώς και µητέρες νηπίων, παιδιών,
εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, οι οποίες πρέπει να έχουν τις
εξής ιδιότητες. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα, να έχουν την
υπηκοότητα κράτους- µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν
είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες, να διαµένουν νόµιµα στην
Ελλάδα, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και τις διατάξεις που διέπουν
τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα περί ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζοµένων και της κοινωνικής πολιτικής και περί του
δικαιώµατος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών,
σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εποµένως,
δεν είναι κριτήριο η ιθαγένεια. Και από τη στιγµή που δεν είναι
κριτήριο η ιθαγένεια αλλά η νόµιµη παραµονή στην Ελλάδα, δεν
µπορεί να γίνει τέτοια αποτύπωση.
Κριτήρια µοριοδότησης σε µια τέτοια διαδικασία για τους νοµίµους δικαιούχους είναι το χαµηλό ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα, η κατάσταση απασχόλησης, η εργασιακή σχέση
και το είδος απασχόλησης, η ανεργία του ενδιαφερόµενου, η
οποία βεβαιώνεται µέσω εγγράφων του ΟΑΕΔ, και φυσικά η οικογενειακή κατάσταση. Ξέρετε, οι κανόνες κυρίως για προγράµµατα που εφαρµόζει η ελληνική πολιτεία, ουσιαστικά τίθενται
από τη νοµοθεσία και το Σύνταγµα και βεβαίως οι κανόνες αυτοί
πρέπει να είναι απολύτως συµβατοί και µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, η οποία είναι σαφής. Δεν καθιστά την ιθαγένεια κριτήριο
επιλογής αλλά όλα τα άλλα κοινωνικά κριτήρια που σας ανέφερα
και το κριτήριο βέβαια της νοµιµότητος της παραµονής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Στυλιανίδη.
Κύριε Παναγιώταρε, έχετε άλλα τρία λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Επιµένουµε. Λέτε πως ό,τι θα γίνει
εδώ είναι κριτήριο. Άρα, στην πρώτη ερώτησή µας προφανώς
δεν είχατε ιδέα, δεν γνωρίζατε. Γιατί είπατε -και υπάρχει στα
Πρακτικά- ότι έχετε κινήσει τις διαδικασίες για να µπορέσουµε
να µάθουµε. Επιµένουµε να µάθουµε πόσοι είναι οι Έλληνες και
πόσοι οι αλλοδαποί και ποιοι αλλοδαποί βρίσκονται στους βρεφονηπιακούς σταθµούς.
Και όλως τυχαίως ξαφνικά –επαναλαµβάνω αυτά που είπα πιο
πριν- µια Βουλευτίνα της ΔΗΜΑΡ, της συγκυβέρνησης, σας «σέρνει από τη µύτη» στην κυριολεξία, όλη την Κυβέρνηση. Εκεί που
τους βολεύει βέβαια, πάντοτε σε θέµατα «µεταναστευτικής» πολιτικής. Εµείς θα λέγαµε λαθροµεταναστευτικής πολιτικής, γιατί
περί αυτού πρόκειται. Και αυτά τα οποία λέτε, να πάτε να τα πείτε
στις γειτονιές της Αθήνας, σε γονείς που δεν µπόρεσαν να βάλουν τα παιδιά τους σε βρεφονηπιακούς σταθµούς, παρ’ ότι είναι
άνεργοι, παρ’ ότι είναι Έλληνες, παρ’ ότι πληρώνουν φόρους,
γιατί κάποιο αλλοδαπό παιδάκι παράνοµων λαθροµεταναστών,
οι οποίοι παρανόµως έχουν πάρει κάποια χαρτιά -και γνωρίζετε
πολύ καλά τι γίνεται και σταµατήστε να κοροϊδεύετε και να εµπαίζετε τον ελληνικό λαό για το συγκεκριµένο θέµα- έχει πάρει
τη θέση.
Και κάτι ακόµα. Το Σύνταγµα λέει άλλα. Με υπουργικές αποφάσεις έχετε βάλει τα παιδιά αλλοδαπών στα σχολεία, στους
βρεφονηπιακούς σταθµούς και αλλού, εφόσον µιλάτε για Σύνταγµα. Και είναι κρίµα, γιατί φοβάστε να πείτε την αλήθεια. Τα
στοιχεία τα έχετε αλλά τρέµετε να τα βγάλετε. Αλλά θα έρθει η
ώρα που θα τα βγάλουµε βρεφονηπιακό-βρεφονηπιακό σταθµό,
ένα προς ένα, σχολείο-σχολείο, για να δούµε την κατάντια του
ελληνικού κράτους, όπου πληρώνουν οι Έλληνες για να απολαµβάνουν οι τριτοκοσµικοί και µη αλλοδαποί, αυτά τα οποία πληρώνουµε µε πολύ κόπο εµείς ως Έλληνες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Στυλιανίδη, µπορείτε να απαντήσετε.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Η Κυβέρνηση, κυρία Πρόεδρε, ακολουθεί κανόνες και σέβεται από-
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λυτα το Σύνταγµα και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Κανένας δεν µπορεί
να αυθαιρετεί σ’ αυτόν τον τόπο και κανένας δεν µπορεί να κάνει
του κεφαλιού του για λόγους είτε εντυπώσεων είτε µικροκοµµατικούς. Ο νοµικός και ο δηµοκρατικός µας πολιτισµός βασίζεται
σε συγκεκριµένους κανόνες, τους οποίους εµείς ακολουθούµε.
Αυτήν τη στιγµή, λοιπόν, ενηµέρωσα την Εθνική Αντιπροσωπεία γι’ αυτούς τους κανόνες ως έχω υποχρέωση να κάνω. Από
εκεί και µετά, θέλω να είναι σαφές ότι κατά τη γνώµη µου δεν
είναι σωστό ούτε ωφελεί σε καµµία περίπτωση τη διεθνή εικόνα
της χώρας να βάζουµε τέτοιου είδους διακρίσεις στον τρόπο µε
τον οποίο λειτουργεί το κοινωνικό κράτος, όταν, βέβαια, είναι εγγυηµένη η νοµιµότητα παραµονής του µετανάστη εδώ, το οποίο
είναι ένα κριτήριο που έχει τεθεί.
Αυτή η Κυβέρνηση έχει αυστηροποιήσει περισσότερο από
κάθε άλλη φορά τη διαδικασία ελέγχου νοµίµων και διαχωρισµού
των παρανόµων από τους νοµίµους στην Ελλάδα. Έχει αυστηροποιήσει πλήρως το σεβασµό των κανόνων στην πράξη και νοµίζω ότι υποδείξεις και µαθήµατα, δεν µπορεί να παίρνει από
πουθενά. Είναι πάρα πολύ καθαρή η θέση µας και νοµίζω ότι
αυτή είναι µία θέση µιας ευρωπαϊκής χώρας, η οποία σέβεται
απολύτως τα δικαιώµατα όλων των ανθρώπων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Η πέµπτη µε αριθµό 5249/18-2-2012 ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Νοµού Αττικής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Βασιλείου Οικονόµου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά
µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα της εξίσωσης των τιµών του πετρελαίου κίνησης και θέρµανσης, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η έκτη µε αριθµό 5549/7-1-2013 ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Διοικητικής
Με- ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε
αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τοµέα για τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, των εποχικών υπαλλήλων
της Πυροσβεστικής, αλλά και όλων των υπαλλήλων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί η πρώτη ερώτηση δευτέρου κύκλου, µε αριθµό
5747/11-1-2013 της Ανεξάρτητης Βουλευτού Κερκύρας κ. Αγγελικής Γκερέκου προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την ενεργοποίηση του
φορέα διαχείρισης της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας.
Έχετε το λόγο, κυρία συνάδελφε.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως ξέρετε, το 2006 ανακοινώθηκε η ένταξη
της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των Μνηµείων
Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Έτσι αναγνωρίστηκε η
µοναδική αξία ενός µνηµείου που αποτυπώνει µε αυθεντικότητα
στο χώρο τις ιστορικές συγκυρίες, τις πολιτισµικές και αισθητικές
επιδράσεις που το διαµόρφωσαν. Όπως γνωρίζετε βεβαίως, είναι
το µεγαλύτερο οικιστικό σύνολο που είναι Μνηµείο της UNESCO,
το οποίο είναι ολοζώντανος οργανισµός. Κατοικούν εκεί πάνω
από δέκα χιλιάδες µόνιµοι κάτοικοι.
Η αναγνώριση, όµως, της οικουµενικής σηµασίας αυτού του
µνηµείου, δεν είναι από µόνος του ένας τίτλος τιµής. Συνεπάγεται δεσµεύσεις για τη διατήρηση, την προστασία και την ανάδειξή της, ώστε να µπορεί να κληροδοτείται ακέραια στις
επόµενες γενιές.
Δεν πρέπει, επίσης, να ξεχνάµε ότι η ανάδειξη της παλιάς
πόλης θα δηµιουργήσει στο πλαίσιο µιας εναλλακτικής µορφής
τουρισµού έναν υψηλού ποιοτικού επιπέδου πολιτιστικό τουρισµό µε ό,τι θετικό συνεπάγεται αυτό για την τοπική οικονοµία
που τόσο πολύ το έχει ανάγκη.
Με το σχέδιο διαχείρισης που έχει εγκρίνει η UNESCO αναλαµβάνονται, λοιπόν, συγκεκριµένες δράσεις για την προστασία,
τη διατήρηση, την αισθητική αναβάθµιση, την πρόσβαση, τις µετακινήσεις και τη διαχείριση των επισκεπτών της παλιάς πόλης.
Γενικά, µια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Προϋπόθεση για όλα αυτά είναι ο συντονισµός και η ενεργοποίηση των εµπλεκόµενων φορέων, των συναρµοδίων Υπουρ-
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γείων, της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η συνεργασία, βεβαίως, µε την τοπική κοινωνία. Αυτό το ρόλο επιχειρεί
ο φορέας διαχείρισης, η σύσταση του οποίου έχει γίνει, όπως
γνωρίζετε, πριν από ένα χρόνο, τότε ανακοινώθηκε.
Γι’ αυτό, λοιπόν, επείγει η διευθέτηση δύο βασικών ζητηµάτων.
Θα ήθελα, λοιπόν, να µας ενηµερώσετε σε ποιο στάδιο βρίσκεται
ο ορισµός από το κάθε Υπουργείο, Παιδείας, Πολιτισµού και
Υπουργείου Περιβάλλοντος των εκπροσώπων τους στην Επιστηµονική Επιτροπή Παρακολούθησης και στο Νοµικό Συµβούλιο.
Επίσης, εάν τα δύο Υπουργεία, καθώς και το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων έχουν εκπληρώσει την ελάχιστη ετήσια οικονοµική
πληρωµή των 50.000 ευρώ, υποχρέωση που έχουν ανά φορέα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίας Βουλευτού)
Σε µισό λεπτό τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Είναι χαρακτηριστικό ότι έως σήµερα δεν έχουµε επίσηµη ενηµέρωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το συναρµόδιο
Υπουργείο, παρ’ όλο που έχουµε κάνει γραπτή ερώτηση.
Την ίδια βέβαια στιγµή, διαβάσαµε σε δηµοσιεύµατα του κερκυραϊκού Τύπου το παράδοξο περί συνεδρίασης χθες της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Κέρκυρα µε σκοπό την
εκκρεµούσα συγκρότησή της. Από αυτό και µόνο, κύριε
Υπουργέ, αντιλαµβάνεστε την ταχύτητα µε την οποία προχωρά
µια τόσο σηµαντική υπόθεση για την ανάπτυξη της Κέρκυρας!
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Γκερέκου.
Το λόγο έχει για να απαντήσει στην ερώτηση ο Αναπληρωτής
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, κ. Τζαβάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Πράγµατι, κυρία συνάδελφε, η παγκόσµια αναγνώριση της πολιτιστικής σηµασίας και σπουδαιότητας της παλιάς πόλης της Κέρκυρας είναι κάτι για το οποίο η Ελλάδα θεωρεί ότι διαθέτει πλεονέκτηµα απέναντι σε µια σειρά καταστάσεις οι οποίες αναφέρονται
και ανάγονται στη ξεχωριστή οµορφιά και στη ξεχωριστή ιστορία
που έχει το Νησί της Κέρκυρας και κυρίως η παλαιά πόλη.
Το Υπουργείο Πολιτισµού, λοιπόν, δεν θα είχε ποτέ την παραµικρή σκέψη να µείνει απαθές απέναντι στις υποχρεώσεις που
έχει αναλάβει µε το µνηµόνιο συνεργασίας για τη διαχείριση της
παλαιάς πόλης της Κέρκυρας. Έτσι όπως τουλάχιστον προκύπτει
από τα έγγραφα, τα οποία έχουν τεθεί και στη διάθεσή σας, από
τις 15 Ιουνίου του 2012 έχουν ορισθεί οι πέντε εκπρόσωποι του
Υπουργείου Πολιτισµού στη συγκεκριµένη µορφή διαχείρισης,
δηλαδή στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Παλιάς Πόλης της
Κέρκυρας. Αυτό είναι δεδοµένο.
Αυτό, βέβαια, προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 9 του
µνηµονίου συνεργασίας. Και στη συνέχεια, η δεύτερη υποχρέωση του να ορισθεί δηλαδή από πλευράς Υπουργείου Πολιτισµού και νοµικός σύµβουλος, ώστε να συσταθεί το τριµελές
νοµικό συµβούλιο που προβλέπει το άρθρο 9 περίπτωση 3.3 του
ιδίου µνηµονίου, ήδη βρίσκεται στη διαδικασία του καθορισµού
και εντός των αµέσως προσεχών ηµερών τελειώνει.
Τέλος, όσον αφορά τη συµµετοχή στη χρηµατοδότηση του
φορέα, από πλευράς ήδη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού έχει υποβληθεί προς έγκριση δράση που επιγράφεται «συµµετοχή του Υπουργείου στη
διαχείριση της πόλης της Κέρκυρας» και ήδη από τη Διεύθυνση
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων το ποσό που προτείνεται είναι η ελαχίστη υποχρέωση για χρηµατοδότηση, δηλαδή 100.000 ευρώ ετησίως. Αυτό βέβαια από πλευράς και του
Υπουργείου και του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Τζαβάρα.
Το λόγο έχει η κ. Γκερέκου για τρία λεπτά.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι που επισήµως ακούω από εσάς ότι το Υπουργείο Πολιτισµού έχει δροµολογήσει την τήρηση όλων αυτών των υποχρεώσεων, σχετικά µε
την προγραµµατική σύµβαση του σχεδίου διαχείρισης.
Είναι αλήθεια, βέβαια, ότι η Γενική Γραµµατέας, η κ. Μενδώνη,
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όταν είχε έρθει στην Κέρκυρα ήταν καθησυχαστική, ότι δεν κινδυνεύουµε σε σχέση µε την UNESCO, µε την αξιολόγηση των
δράσεων που έχουν γίνει µέχρι τώρα.
Επιτρέψτε µου, όµως, να σας πω ότι δεν αρκεί µόνο αυτό για
να διασκεδάσουµε την ανησυχία µας, δεδοµένου ότι πριν από λίγους µήνες είχε έρθει στην Κέρκυρα επιτροπή της UNESCO, µίλησε για το θέµα της βιώσιµης πολιτιστικής διαχείρισης της
κληρονοµιάς αυτής και εξέφρασε τους φόβους της, τα ερωτήµατά της, αν θέλετε, του γιατί –όντως- δεν έχει προχωρήσει ο
φορέας διαχείρισης, γιατί δεν έχει προχωρήσει η Επιστηµονική
Επιτροπή Παρακολούθησης. Δεν έχουµε κάνει, λοιπόν, τα βήµατα που πρέπει.
Οφείλουµε να πούµε, βέβαια, ότι ο δήµος έχει τη µεγαλύτερη
ευθύνη, γιατί γνωρίζουµε ότι το Υπουργείο –απ’ ό,τι µας λέτε κι
εσείς- έχει κάνει αρκετά βήµατα, έχει µια µεγάλη ευθύνη όσον
αφορά την υλοποίηση και την παρακολούθηση.
Από την άλλη, όµως, υπάρχουν συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα που θα πρέπει να τηρηθούν και σας παρακαλούµε πολύ ως
Υπουργείο -και επισπεύδον Υπουργείο- να ασκήσετε κάποια, αν
θέλετε, «πίεση» και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, να είναι και
αυτό συνεπές ως προς τις δεσµεύσεις του.
Επίσης, θα πρέπει να παρακολουθούµε αυτές τις διαδικασίες,
ούτως ώστε όταν υπάρχουν καθυστερήσεις, δυστοκίες, δυσλειτουργίες, να µπορεί κανείς να επέµβει για να προχωρήσουν
απρόσκοπτα όλες αυτές οι διαδικασίες. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν
πολύ αυστηροί κανονισµοί και δεν θα πρέπει µε τίποτα -µετά από
τόσο κόπο που έχει γίνει και έχετε κάνει κι εσείς και εµείς στην
τοπική κοινωνία- να υπάρξει οποιοσδήποτε κίνδυνος για το µνηµείο αυτό.
Θέλω να σας πω, λοιπόν, ότι η παλιά πόλη της Κέρκυρας -και
εδώ θέλω, πράγµατι, να ζητήσω όλη την προσοχή σας, που ξέρω
ότι την έχουµε- έχει αυτήν τη στιγµή να επιτελέσει ένα διπλό
ρόλο. Είναι ένα ζωντανό µουσείο, µε µοναδικά στοιχεία πολιτιστικής κληρονοµιάς που πρέπει να προστατεύει και να προβάλλει. Όπως είπα και στην πρωτολογία µου, υπάρχει ένας εξειδικευµένος τοµέας, εξειδικευµένα τουριστικά πρακτορεία που
στην ουσία επεξεργάζονται τουριστικές διαδικασίες, οργανωτικές διαδικασίες τουρισµού για επισκέπτες που θέλουν να πάνε
στα δίκτυα πόλεων της UNESCO.
Είναι, λοιπόν, κάτι πάρα πολύ σηµαντικό που θα φέρει και θέσεις εργασίας και θα τονώσει την τοπική οικονοµία, όταν αυτό
µπορέσουµε και το στηρίξουµε περισσότερο.
Από την άλλη, έχουµε έναν ολοζώντανο, όπως είπα, οργανισµό
που έχει ανάγκη την ισορροπηµένη ανάπτυξη, έχει ανάγκη την
εξυπηρέτηση των αναγκών των ίδιων των κατοίκων του οικιστικού
συνόλου αλλά και των επισκεπτών του.
Γι’ αυτό, λοιπόν, µε την ευκαιρία αυτή ζητώ να στηρίξετε µέσα
από το θεσµικό σας ρόλο, µε όλη σας τη δύναµη, αυτήν την προσπάθεια που θα πρέπει να έρθει στο τέλος της, για να ξεκινήσει
µια νέα αρχή υλοποίησης και παρακολούθησης αυτού του
φορέα.
Ξέρω ότι έχετε και τη γνώση και την ευαισθησία, για να κατανοήσετε πόσο σηµαντικό είναι αυτό για την ανάπτυξη της Κέρ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κυρας και, βεβαίως, είναι ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας γενικότερα για την Ελλάδα την ίδια, για τη χώρα µας, το να έχει
ένα τέτοιο στοιχείο µέσα στους κόλπους της προς ανάδειξη και
προβολή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Γκερέκου.
Το λόγο έχει ο Υπουργός κ. Τζαβάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Όπως
εύστοχα παρατηρήσατε, η παλιά πόλη της Κέρκυρας είναι ένα
ζωντανό µνηµείο, µέσα από το οποίο παράγεται και αναπαράγεται η πολιτιστική παράδοση που, πράγµατι, έχει δηµιουργηθεί
και έχει συσσωρευτεί ως πολιτιστικό απόθεµα σ’ αυτόν τον τόπο.
Στον ελληνικό τόπο, λοιπόν, της παλιάς πόλης, είναι που θα
κριθεί ακριβώς η ικανότητα και των συναρµόδιων Υπουργείων
και της Δηµόσιας Διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης να
προστατεύσουν αυτό το µνηµείο, να το διατηρήσουν και να το
αξιοποιήσουν. Διότι, πράγµατι, όπως επισηµάνατε, αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει ο τόπος, σ’ αυτό που πρέπει να επενδύσει προεχόντως είναι ο πολιτισµός. Η πρώτη δύναµη που διαθέτει η Ελλάδα είναι ο πολιτισµός της είτε µε τη µορφή της κλασικής πολιτιστικής κληρονοµιάς είτε µε τη µορφή της σύγχρονης
πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Εξαιρετικά όµως για όλα αυτά, η παλιά πόλη της Κέρκυρας
έχει τα στοιχεία που εύστοχα αναφέρατε. Γι’ αυτό, λοιπόν, σας
διαβεβαιώ ότι από πλευράς του πρώην Υπουργείου Πολιτισµού
και τουλάχιστον από πλευράς της πολιτικής αρµοδιότητας την
οποία υποστηρίζω και υπηρετώ, δεν πρόκειται να υπάρξει ολιγωρία όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχουµε
αναλάβει απέναντι στην UNESCO αφ’ ενός και απέναντι στην
παγκόσµια κοινωνία αφ’ ετέρου.
Είναι δε λογικό και ίσως να εξηγείται κάποια καθυστέρηση, εκ
του γεγονότος ότι αυτός ο φορέας της διαχείρισης παρουσιάζει
δύο χαρακτηριστικά.
Το πρώτο είναι η πολυµέρειά του, γιατί στο πλαίσιο αυτού του
φορέα, καλούνται να συνεργαστούν δύο Υπουργεία, το Υπουργείο Πολιτισµού και το ΥΠΕΚΑ, ταυτόχρονα δε και να συνοµιλήσουν και να συνεννοηθούν µε την Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων
και µε το Δήµο της Κέρκυρας.
Θεωρώ, όµως, ότι εάν στην αρχή υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις, τώρα, µετά τη σύσταση και τη συγκρότηση της επιτροπής και µετά από την εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων που
προβλέπονται στο συγκεκριµένο µνηµόνιο συνεργασίας, δεν
πρέπει να σας µένει καµµία αµφιβολία ότι τα πράγµατα θα πάνε
πολύ πιο γρήγορα, πολύ αποτελεσµατικά και, πράγµατι, αυτό το
µνηµείο από πλευράς της ελληνικής πολιτείας θα προβληθεί, θα
προστατευτεί και θα αξιοποιηθεί κατά τον τρόπο που του ταιριάζει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε κι εµείς, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
αναφορών και ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια -Τσαρουχά): Εισερχόµεθα
στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας» και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο ως διενεµήθη;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της
από 18 Δεκεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της
χώρας» και άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε
µόνη συζήτηση, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολο και έχει
ως εξής:
«Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική
ανάπτυξη της χώρας» και άλλες διατάξεις
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται, και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 18 Δεκεµβρίου 2012 Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της Χώρας», που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ.
246 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α’), που
έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της
χώρας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη διευκόλυνση της οικονοµικής ανάπτυξης
της χώρας.
3. Την πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Ρυθµίσεις για την απλοποίηση
των διαδικασιών ΕΣΠΑ
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3614/2007
(Α’ 267), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Με απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού που εποπτεύει την οικεία διαχειριστική αρχή επιχειρησιακού προγράµµατος και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, δύναται να ορίζονται ένας
ή περισσότεροι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης, οι οποίοι αναλαµβάνουν την άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής επιχειρησιακού προγράµµατος ενεργώντας σε σχέση
µε δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για λογαριασµό και υπό
την ευθύνη της διαχειριστικής αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 59
παρ. 2 του Κανονισµού.»
2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«10. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίνεται κανονι-
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σµός λειτουργίας των ειδικών υπηρεσιών του παρόντος νόµου,
ο οποίος καταρτίζεται µε µέριµνα της ΜΟΔ Α.Ε.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν.
3614/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Με απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού και µετά
από σύµφωνη γνώµη της οικείας διαχειριστικής αρχής συγκροτείται η επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράµµατος και ορίζονται ο πρόεδρος, τα µέλη και οι
αναπληρωτές τους.»
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.
3614/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού που εποπτεύει την οικεία διαχειριστική αρχή επιχειρησιακού προγράµµατος ή το φορέα διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων και
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, δύναται να διατίθενται πιστώσεις από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό µε χρηµατοδοτήσεις από κοινοτικούς
ή/και εθνικούς πόρους, να ορίζονται τα ποσά, τα ποσοστά και τα
είδη των ενισχύσεων και να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την εφαρµογή δράσεων κρατικών ενισχύσεων
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ.»
5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.
3614/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με όµοια απόφαση δύνανται να ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν:»
6. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου α) της παρ. 1 του άρθρου
18 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α) Η µετακίνηση υπηρετούντος προσωπικού ή η απόσπαση
προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς του δηµόσιου ή ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή
Περιφερειάρχη ή µε κοινή απόφαση των αρµόδιων υπουργών και
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης βάσει του ν. 4057/2012, χωρίς να απαιτείται
γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου ή µετά από διαπίστωση σχετικής υπηρεσιακής ανάγκης, και κατόπιν ερωτήµατος του Γενικού ή
Ειδικού Γραµµατέα στον οποίο υπάγεται η ειδική υπηρεσία προς
την επιτροπή αξιολόγησης. Το προσωπικό της ΜΟΔ ΑΕ δύναται
να αποσπάται από τη ΜΟΔ ΑΕ ή από µια ειδική υπηρεσία στην
οποία υπηρετεί σε άλλη ειδική υπηρεσία, για την κάλυψη θέσεων
ίδιας βαθµίδας, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από
αίτηση του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου ή µετά από διαπίστωση
σχετικής υπηρεσιακής ανάγκης, χωρίς να απαιτείται νέο ερώτηµα και κρίση της επιτροπής αξιολόγησης. Για την ως άνω απόσπαση δεν απαιτείται η έκδοση διακριτής απόφασης άρσης της
απόσπασης από την υπηρεσία απ’ όπου θα γίνει η απόσπαση. Η
άρση της απόσπασης ενσωµατώνεται στην απόφαση της νέας
απόσπασης».
7. Το ένατο εδάφιο του στοιχείου α) της παρ. 1 του άρθρου 18
του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται από τα ακόλουθα
δύο εδάφια ως εξής:
«Η µετακίνηση ή απόσπαση προσωπικού, που ανήκει οργανικά
σε φορέα του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, από µια
ειδική υπηρεσία σε άλλη, για την κάλυψη θέσεων ίδιας βαθµίδας,
πραγµατοποιείται µε κοινή απόφαση των αρµόδιων Υπουργών
και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης βάσει του ν. 4057/2012, χωρίς να απαιτείται ερώτηµα και σχετική κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, εφόσον τα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της ειδικής υπηρεσίας υποδοχής υπερκαλύπτονται ή είναι ταυτόσηµα µε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της ειδικής υπηρεσίας αποχώρησης και οι
υπάλληλοι έχουν ήδη αξιολογηθεί θετικά στο παρελθόν. Για την
ως άνω µετακίνηση ή απόσπαση δεν απαιτείται η έκδοση διακριτής απόφασης άρσης της απόσπασης από την υπηρεσία απ’
όπου θα γίνει η απόσπαση. Η άρση της απόσπασης ενσωµατώνεται στην απόφαση της νέας απόσπασης».
8. Στο τέλος του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 προστίθενται παράγραφοι 14 και 15, ως ακολούθως:
«14. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (Α’ 43)
και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, ή τυχόν αντίθετου
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συµβατικού όρου, επιτρέπεται µέχρι 31.12.2012 η πληρωµή αναδόχων συγχρηµατοδοτούµενων δηµοσίων συµβάσεων και δικαιούχων συγχρηµατοδοτούµενων έργων, πλην έργων κρατικών
ενισχύσεων, χωρίς την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού
φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενηµερότητας ή βεβαίωσης
οφειλής.
15. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 22 του ν.
2362/1995, καθώς και κάθε άλλης ειδικής διάταξης, δεν απαιτείται σύµπραξη του Υπουργού Οικονοµικών για την έκδοση κανονιστικών διοικητικών πράξεων που αφορούν συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, οι οποίες προκαλούν δαπάνη που, αναγνωρίζεται και βαρύνει το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων».
9. Η παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δύναται να ορίζονται ένας ή περισσότεροι φορείς διαχείρισης, πέραν αυτών που περιγράφονται στο άρθρο 5 παράγραφος 7 σηµείο (γ) του παρόντος νόµου, οι οποίοι αναλαµβάνουν
την άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής
του ΠΑΑ (σύµφωνα µε το άρθρο 75 παράγραφος 2 του Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005). Στην ως άνω απόφαση καθορίζονται:»
10. Η παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«7. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δύναται να ορίζονται ένας ή περισσότεροι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης οι οποίοι αναλαµβάνουν την άσκηση µέρους των
αρµοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας σε σχέση µε δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για λογαριασµό και υπό την ευθύνη της.»
11. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 37 του ν. 3614/2007, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να διατίθενται πιστώσεις
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µε χρηµατοδοτήσεις από κοινοτικούς ή/και εθνικούς πόρους για την εφαρµογή δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΠΑΑ και του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Αλιείας, και να ρυθµίζονται θέµατα εφαρµογής
κρατικών ενισχύσεων τα οποία αφορούν τις υπαγόµενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους των ενισχύσεων, τα
ποσοστά ενίσχυσης, τα όρια προϋπολογισµού, το γενικό πλαίσιο
της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των δικαιούχων και
το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας παρακολούθησης και ελέγχου
των ενισχυόµενων επενδύσεων και καταβολής της ενίσχυσης
στους δικαιούχους.»
Άρθρο 2
Ρυθµίσεις θεµάτων για την εφαρµογή
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
1. Στο άρθρο 159 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:
«6. Ο Περιφερειάρχης είναι διατάκτης των δαπανών του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, κατά την έννοια του κύριου
διατάκτη της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.2362/1995,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ο Περιφερειάρχης ως κύριος
διατάκτης υποχρεούται στην τήρηση των υποχρεώσεων που
απορρέουν από τις διατάξεις του π.δ 113/2010. Τα ετήσια όρια
των δαπανών αυτών καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισµό
για την αποκεντρωµένη διοίκηση και επιµερίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σε κάθε περιφέρεια που ανήκει στα διοικητικά της όρια.»
2. Στο άρθρο 21 του ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 21 του ν. 3871/2010, προστίθεται παράγραφος 13 ως
εξής:
«13. Με τις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων ή Μελετών, που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.δ.
2957/1954 (Α’ 186) και του άρθρου 21 του ν. 2362/1995, όπως
ισχύουν, εγκρίνεται:
α) η ένταξη κάθε έργου στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύ-

σεων,
β) η ολική δαπάνη για την πραγµατοποίηση του έργου και
γ) η διάθεση των απαιτούµενων πιστώσεων σε ετήσια βάση
για το σύνολο των έργων που περιλαµβάνει η κάθε Συλλογική
Απόφαση µε ανάλυση για κάθε έργο.
Η ετήσια πίστωση που ορίζεται µε τις ως άνω αποφάσεις για
τη Συλλογική Απόφαση δύναται να ανακατανέµεται σε κάθε έργο
που είναι ενταγµένο σε αυτή µε αποφάσεις του αρµόδιου Υπουργού ή του προβλεπόµενου από τις οργανωτικές διατάξεις οργάνου του φορέα της Γενικής Κυβέρνησης είτε άλλου εξουσιοδοτηµένου από αυτούς οργάνου που ορίζεται ως διατάκτης της
Συλλογικής Απόφασης. Με όµοια απόφαση δύναται να ανακατανεµηθούν τα όρια των ετήσιων συνολικών πιστώσεων µεταξύ των
έργων των Συλλογικών Αποφάσεων εντός του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του ΠΔΕ του ίδιου διατάκτη, εφόσον διατηρείται το ίδιο συνολικό τους άθροισµα, καθώς και εντός του
εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, του ιδίου διατάκτη, εφόσον διατηρείται το ίδιο συνολικό τους άθροισµα. Με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα κριτήρια, τα όρια, οι προϋποθέσεις ανακατανοµής των πιστώσεων (ανά Γενική Γραµµατεία και ανά
υποπρόγραµµα του ΠΔΕ κ.ά.), καθώς και οι σχετικές λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας.
Στην περίπτωση ανακατανοµής των αρχικών πιστώσεων τίτλο
για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισµού
Δηµοσίων Επενδύσεων αποτελεί η απόφαση έγκρισης/τροποποίησης της Συλλογικής Απόφασης συνοδευόµενη από την ως άνω
απόφαση του διατάκτη.». Η παρούσα ισχύει από 1ης Ιανουαρίου
2013.
3. Στο άρθρο 21 του ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 21 του ν. 3871/2010, αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 ως εξής:
«Με όµοια απόφαση µπορεί να γίνεται ανακατανοµή εγκεκριµένων ετήσιων πιστώσεων σε Συλλογικές Αποφάσεις µεταξύ διαφορετικών φορέων ανάλογα µε την πορεία υλοποίησης και
απορρόφησης των έργων.»
Άρθρο 3
Παράβολο και διάρκεια ισχύος
πιστοποιητικού ασφάλειας σιδηροδροµικής
επιχείρησης και έγκρισης ασφάλειας
διαχειριστή υποδοµής
1. Σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που εµπίπτουν στην κατηγορία «Μεγάλη Επιχείρηση» (άνω των διακοσίων πενήντα ατόµων),
σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ του Κανονισµού 653/2007 της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 2007 και υποβάλλουν αίτηση για πιστοποιητικό ασφάλειας, καθώς επίσης και διαχειριστής υποδοµής
που υποβάλλει αίτηση για έγκριση ασφάλειας στην Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρόµων, σύµφωνα µε το π.δ. 160/2007 (Α’ 201)
όπως ισχύει, συνυποβάλλουν παράβολο υπέρ του Δηµοσίου, ως
ανταποδοτικό τέλος για την κάλυψη του διοικητικού κόστους της
εξέτασης του φακέλου τους και των σχετικών ελέγχων, ύψους:
α) είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 ) για αρχική χορήγηση πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας,
β) δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 ) για αρχική χορήγηση πιστοποιητικού ασφάλειας µέρους Β, σε σιδηροδροµική επιχείρηση η οποία διαθέτει πιστοποιητικό ασφάλειας σε ισχύ, που έχει
εκδοθεί από αρµόδια αρχή κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και σκοπεύει να εκτελέσει συµπληρωµατικές υπηρεσίες
σιδηροδροµικών µεταφορών στην Ελλάδα,
γ) δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 ) για ανανέωση πιστοποιητικού
ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας που έχουν χορηγηθεί από την
Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρόµων,
δ) έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 ) για ανανέωση πιστοποιητικού
ασφάλειας µέρους Β, που έχει χορηγηθεί από την Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρόµων σε σιδηροδροµική επιχείρηση, που διαθέτει
πιστοποιητικό ασφάλειας σε ισχύ και το οποίο έχει εκδοθεί από
αρµόδια αρχή κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
εκτελεί συµπληρωµατικές υπηρεσίες σιδηροδροµικών µεταφορών στην Ελλάδα,
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ε) τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) για ουσιώδη επικαιροποίηση
ή τροποποίηση πιστοποιητικού ασφάλειας, έγκρισης ασφάλειας
ή πιστοποιητικού ασφάλειας µέρους Β, είτε αυτή γίνεται µε πρωτοβουλία της σιδηροδροµικής επιχείρησης ή του διαχειριστή
υποδοµής, είτε αυτή επιβάλλεται από την Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρόµων, εξαιτίας της απαίτησης ουσιώδους τροποποίησης
του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του π.δ. 160/2007 (Α’ 201), όπως
ισχύει.
2. Όλα τα παραπάνω ποσά αναπροσαρµόζονται στο ήµισυ
προκειµένου για Σιδηροδροµικές Επιχειρήσεις κάτω των 250
ατόµων.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων δύναται να αναπροσαρµόζονται τα ύψη των παραβόλων της παραγράφου 1, για την προσαρµογή στο πραγµατικό κόστος πιστοποίησης ή να δηµιουργούνται διαφορετικές κατηγορίες ύψους παραβόλων ανάλογα µε τις πραγµατικές ανάγκες της σιδηροδροµικής αγοράς.
4. Τα πιστοποιητικά ασφάλειας σιδηροδροµικών επιχειρήσεων
και η έγκριση ασφάλειας διαχειριστή υποδοµής έχουν ισχύ για
πέντε (5) χρόνια.
5. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν.
3534/2007 (Α’ 40) καταργούνται.
Άρθρο 4
Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των ρυθµίσεων του άρθρου 6
του β.δ. 748/1966 (Α’179) και του άρθρου 1 του β.δ. 750/1971
(Α’259), όπως αυτά ισχύουν, η προαιρετική λειτουργία των επιχειρήσεων και των παντός είδους καταστηµάτων την Κυριακή 23
Δεκεµβρίου 2012 και την Κυριακή 30 Δεκεµβρίου 2012, εντός του
προβλεπόµενου ωραρίου και τηρουµένων των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας.
Άρθρο 5
Αναστολή πλειστηριασµών
1. Η προθεσµία της αναστολής των πλειστηριασµών, οι οποίοι
επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, από πιστωτικά ιδρύµατα και εταιρείες παροχής πιστώσεων, καθώς και
από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών, όπως περιγράφεται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 16ης Δεκεµβρίου 2011 ( Α’ 262) και όπως η
Πράξη αυτή κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του ν. 4047/2012 (Α’
31), παρατείνεται έως την 31η Δεκεµβρίου 2013.
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3869/2010 (Α’ 130),
όπως ισχύει, η φράση «µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2012» αντικαθίσταται από τη φράση «µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2013».
Άρθρο 6
Η προθεσµία της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3853/ 2010 (Α’
90) παρατείνεται µέχρι την 31.12.2013.
Άρθρο 7
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο δεύτερο
1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 της από 18 Δεκεµβρίου 2012
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, που κυρώνεται µε το άρθρο
πρώτο του παρόντος νόµου, καταργείται.
2. H παράγραφος 1 του άρθρου 2 της από 18 Δεκεµβρίου 2012
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, που κυρώνεται µε το άρθρο
πρώτο του παρόντος, αντικαθίσταται ως εξής:
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«Στο άρθρο 7 του ν. 2362/1995 προστίθεται παράγραφος ως
ακολούθως:
«9.α. Οι πιστώσεις για το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
Περιφερειακού Επιπέδου (ΠΔΕ) εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και κατανέµονται µε απόφαση του
Υπουργού σε κάθε περιφέρεια τόσο για το εθνικό όσο και για το
συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος. Εντός των ορίων των ανωτέρω
πιστώσεων οι περιφέρειες µε βάση το αναπτυξιακό πρόγραµµα
περιφερειακού επιπέδου:
i) προτείνουν την έκδοση των ετήσιων Συλλογικών Αποφάσεων
Έργων Περιφερειακού Επιπέδου (ΣΑΕΠΕ), οι οποίες εγκρίνονται
από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων,
ii) προβαίνουν στην κατανοµή των χρηµατοδοτήσεων από το
ΠΔΕ στα έργα των συλλογικών αποφάσεων περιφερειακού επιπέδου, µε την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων για τα
έργα του ΕΣΠΑ,
iii) παρακολουθούν την εκτέλεση των ετήσιων Προγραµµάτων
Δηµοσίων Επενδύσεων περιφερειακού επιπέδου και ανακατανέµουν εφόσον απαιτείται στα έργα τις ετήσιες πιστώσεις που
έχουν εγκριθεί για το σύνολο της κάθε συλλογικής απόφασης,
σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 2362/1995,
iv) προτείνουν τις λοιπές τροποποιήσεις των ΣΑΕΠΕ πέραν της
προηγούµενης περίπτωσης, οι οποίες εγκρίνονται από τον
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
β. Οι πιστώσεις των έργων των συλλογικών αποφάσεων περιφερειακού επιπέδου, µετά την ανωτέρω κατανοµή, εγγράφονται
στους ετήσιους προϋπολογισµούς των οικείων φορέων.
γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των ανωτέρω διατάξεων.
δ. Ειδικά για το οικονοµικό έτος 2013, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µεταφέρονται οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί
στον προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων για τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις στον αντίστοιχο προϋπολογισµό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κατανέµονται
κατά Περιφέρεια οι ανωτέρω πιστώσεις.»»
Άρθρο τρίτο
Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4109/2013
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4109/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου του Ι.Ο.Κ. λόγω της εξειδίκευσής του και των προσόντων
του µεταφέρεται αυτοδικαίως µε την ίδια σχέση εργασίας στην
Εταιρεία µε την επωνυµία «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.».»
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4109/2013, προστίθεται περίπτωση δ’, ως εξής:
«δ. Όλες οι αρµοδιότητες του Ι.Ο.Κ., οι συναφείς προς τις διαδικασίες οικονοµικής διαχείρισης και εκκαθάρισης, όπως αυτές
προσδιορίζοµαι από τον ιδρυτικό του νόµο και τον Κανονισµό
Λειτουργίας του, ασκούνται από τη Διεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων και Προµηθειών της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων
Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4109/2013.»
3. Στο άρθρο 2 του ν. 4109/2013 προστίθεται παράγραφος 4,
ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθµίζονται όλα τα ειδικότερα θέµατα της κατάργησης του Ι.Ο.Κ..»
Άρθρο τέταρτο
Η παράγραφος 10 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 (Α’ 41),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
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«Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την 1.1.2013, εκτός
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου που ισχύει από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθώς
και των παραγράφων 4, 5 και των τριών πρώτων εδαφίων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η ισχύς των οποίων άρχεται
από 1.4.2013, εφαρµοζοµένων µέχρι τότε των σχετικών διατάξεων του ν. 3329/2005 (Α’81), όπως ισχύει.»
Άρθρο πέµπτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
της 14ης Φεβρουαρίου 2013, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε
µία µόνο συνεδρίαση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, το λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μισό λεπτό,
κύριε Παππά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι το σύστηµα
της εγγραφής µε κάρτες, σήµερα δεν θα λειτουργήσει λόγω αναβάθµισης του ηλεκτρονικού συστήµατος που πραγµατοποιείται
και υπάρχει ένα θέµα. Όποιος, λοιπόν, συνάδελφος θέλει να µιλήσει, παρακαλώ να ενηµερώνει τη Γραµµατεία του Προεδρείου.
Επίσης, σας ενηµερώνω ότι στη συνεδρίαση της Ολοµέλειας
της 19ης Φεβρουαρίου 2013, κατά την οποία θα συζητηθεί το
σχέδιο νόµου αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση του Κώδικα
Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», ορίζεται ως ειδική αγορήτρια
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων η Βουλευτής κ. Γιαταγάνα ΧρυσούλαΜαρία και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Επαµεινώνδας
(Νότης) Μαριάς.
Στην ίδια συζήτηση, ειδικός αγορητής ορίζεται από τη Χρυσή
Αυγή-Λαϊκό Σύνδεσµο ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. Παναγιώτης
Ηλιόπουλος και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής
Σερρών κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος.
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ορίζεται ο Βουλευτής κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος και ως ειδική αγορήτρια
η Βουλευτής κ. Λιάνα Κανέλλη.
Κύριε Παππά, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αυτό που θα
πω αφορά το σύνολο του πολιτικού κόσµου και είναι µια πολύ
σοβαρή καταγγελία.
Ως γνωστόν, η ανερχόµενη πολιτική δύναµη του λαϊκού εθνικισµού, δηλαδή η Χρυσή Αυγή, δέχεται µία άνευ προηγουµένου
συστηµική επίθεση, µία επίθεση από τα συστηµικά κόµµατα και
θα έλεγα από το σύνολο του κρατικού µηχανισµού που ελέγχεται
από το κρατικό µνηµονιακό µόρφωµα.
Θα ήθελα να πω ότι πριν από την τελευταία βοµβιστική επίθεση που δεχθήκαµε στα γραφεία της τοπικής µας οργάνωσης
του Πειραιά, είχαµε δεχθεί και µία ανάλογη βοµβιστική επίθεση
στα γραφεία µας των νοτίων προαστίων στον Άλιµο. Αυτή, είναι
µία από τις δεκάδες βοµβιστικές επιθέσεις τις οποίες έχει δεχθεί
το κίνηµά µας σε όλη τη χώρα το τελευταίο διάστηµα.
Τις επιθέσεις αυτές οι υποκριτές του παλαιοκοµµατισµού δεν
τις καταδίκασαν. Βλέπετε, η βία είναι καλή µόνο όταν στρέφεται
εναντίον της Χρυσής Αυγής.

Και ερχόµαστε στο διά ταύτα και στο σηµερινό, στο επίκαιρο.
Σήµερα το πρωί, έλαβε χώρα ένα πρωτοφανές περιστατικό.
Αντί οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή -θα
προσθέσω- και οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να
στρέψουν την προσοχή τους στην εξιχνίαση και σύλληψη των
τροµοκρατών, όχι µόνο µένουν απαθείς αλλά δρουν σαν να είναι
οι ίδιοι οι πραγµατικοί εντολείς, οι πραγµατικοί υποκινητές αυτού
του δόλιου σχεδίου εναντίον της Χρυσής Αυγής.
Μετά από µία προβοκατόρικη ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ προς τον
φίλο των τεκτόνων, κατά δική του οµολογία, τον ροταριανό και
τροϊκανό Υπουργό κ. Δένδια, καταγγέλθηκε µια παράνοµη κάµερα της Χρυσής Αυγής στον Άλιµο ότι παραβιάζει τα συνταγµατικά δικαιώµατα των Ελλήνων πολιτών.
Έσπευσε, λοιπόν, ο εισαγγελέας µε τη συνδροµή της κρατικής
ασφάλειας, προφανώς µε εντολές του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη και φυσικά ανέφερε, τιµώντας και το λειτούργηµά του
και την επιστηµοσύνη του, ότι δεν συµβαίνει τίποτα. Ίδιες κάµερες χρησιµοποιήθηκαν και από τη Νέα Δηµοκρατία στην τελευταία τροµοκρατική επίθεση και από το πάρκινγκ δίπλα και ίδιες
κάµερες έχει το σύνολο των καταστηµάτων στο κέντρο της Αθήνας.
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας: επιτέλους, κύριοι της Κυβέρνησης και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, τι θέλετε; Και βόµβες να µας
βάζουν και τελικά εµείς να είµαστε κατηγορούµενοι; Δεν γίνεται
αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Παππά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Δεν θα σας πω «έλεος», διότι δεν δείχνετε έλεος ούτε στον
ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός θα σας δώσει αύριο την απάντησή του µε το βροντερό του «παρών» στην απεργία που θα διεξαχθεί αύριο.
Επί προσωπικού έχω να δηλώσω κάτι και να καταστήσω υπεύθυνο τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Σε ό,τι αφορά τους
εορτασµούς των εκατό χρόνων για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, όπου η Χρυσή Αυγή έχει προσκληθεί επισήµως ως κόµµα
και τις αντιδράσεις των εκεί εκπροσώπων των υµνητών του Στάλιν, του ΚΚΕ, καθιστώ υπεύθυνο τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη για ό,τι µέλλει γενέσθαι στα Γιάννενα. Προσθέτω ότι
αυτοί οι εκπρόσωποι δεν µπορούν να ξεσηκώσουν τον περήφανο
γιαννιώτικο λαό εναντίον της Χρυσής Αυγής και του ελληνικού
λαού και ας το πάρουν χαµπάρι ότι έχουν τελειώσει µια για
πάντα. Η αιµατοβαµµένη πορεία του ΚΚΕ, θα είναι σκελετός στην
ντουλάπα της Νεοελληνικής Ιστορίας.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κυρία Πρόεδρε, το λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει η
κ. Κανέλλη για δύο λεπτά.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Αναγκαστικά, κυρία Πρόεδρε. Δεν χρειάζοµαι δύο αλλά µισό λεπτό. Δεν είναι επί προσωπικού ο Στάλιν.
Το ποιος τέλειωσε ή όχι αφήστε το στο µέλλον. Έρχεστε από
πολύ βαθιά στο παρελθόν και µυρίζετε µούχλα. Τα υπόλοιπα θα
τα κρίνει η Ιστορία µε δηµοκρατικές διαδικασίες.
Και µία επισήµανση. Η Βουλή δεν είναι γραφείο Τύπου της
Χρυσής Αυγής. Για τα προβλήµατά της να κάνει press conference!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κυρία Κανέλλη.
Επανερχόµεθα τώρα στη συζήτηση του σηµερινού νοµοσχεδίου.
Ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Ανδρέας Ψυχάρης,
έχει το λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω, επειδή ετέθη το ζήτηµα, ότι το κράτος προστατεύει όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως του τι πιστεύουν αλλά
να συµφωνήσω και σ’ αυτό που είπε η συνάδελφος, η κ. Κανέλλη,
πως δεν είµαστε εδώ για να λέµε δελτία Τύπου. Είµαστε εδώ για
να εκφράζουµε πολιτικό λόγο και να συµφωνούµε ή να διαφωνούµε. Πάντως, το κράτος θεωρεί ότι όλοι οι πολίτες είναι ίσοι
ενώπιον του νόµου και όλοι έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και τα
ίδια δικαιώµατα.
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Επίσης, θα αναφερθώ σε ένα άλλο σηµαντικό γεγονός, το πιο
σηµαντικό, που είναι η επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλικής Δηµοκρατίας στην Ελλάδα, το οποίο δείχνει ότι τα πράγµατα κινούνται.
Αυτό, σε συνδυασµό και µε την επίσκεψη της καγκελαρίου της
Γερµανίας, δείχνει ότι πλέον έχουµε βγει από την αποµόνωση
που βρισκόµασταν και κινείται και η οικονοµία αλλά και οι διεθνείς µας σχέσεις. Υπάρχει µία εµπιστοσύνη από τους εταίρους
µας και πλέον δουλεύει η Κυβέρνηση, ώστε να βελτιώσουµε την
οικονοµική κατάσταση στη χώρα.
Ως προς το αντικείµενο της σηµερινής µας συνεδρίασης. Συζητούµε, ως γνωστόν, το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε το οποίο
προτείνεται η κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της Ελλάδος µαζί µε τον Άρειο Πάγο και το Συµβούλιο
της Επικρατείας.
Κατά το άρθρο 98 του Συντάγµατος, στην αρµοδιότητά του
ανήκουν 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,
ο έλεγχος συµβάσεων µεγάλης οικονοµικής αξίας µε το δηµόσιο
ή πρόσωπο που εξοµοιώνεται µε αυτό, ο έλεγχος λογαριασµών
των δηµοσίων υπολόγων και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η γνωµοδότηση για τα νοµοσχέδια που αφορούν συντάξεις, η σύνταξη και η υποβολή έκθεσης προς τη Βουλή για τον
απολογισµό και ισολογισµό του κράτους, η εκδίκαση διαφορών
σχετικά µε την απονοµή συντάξεων και των ελέγχων των λογαριασµών και, τέλος, η εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται
στην ευθύνη των πολιτικών ή και στρατιωτικών δηµοσίων υπαλλήλων.
Το σηµερινό σχέδιο νόµου, που έχουµε κληθεί να κυρώσουµε,
αποτελεί στην ουσία κωδικοποίηση νοµοθετικών διατάξεων που
ήδη ισχύουν. Οι διατάξεις αυτές, χρονολογούνται από το 1887,
αφού το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το πιο παλαιό δικαστήριο της
χώρας και φτάνουν µέχρι το 2012 µε το ν. 4071.
Η κωδικοποίηση αυτή, αποτελεί προϊόν µακράς και επίµονης
προσπάθειας που ξεκίνησε από το 2004. Η καθυστέρηση οφείλεται και στο γεγονός ότι κάθε φορά που ψηφιζόταν κάποιος
σχετικός νόµος από τη Βουλή, που περιείχε διατάξεις σχετικές
µε το Ελεγκτικό Συνέδριο, έπρεπε να συνεδριάσει εκ νέου η κεντρική επιτροπή κωδικοποίησης.
Ειδικότερα, µε το παρόν σχέδιο νόµου προβλέπονται τα ακόλουθα:
Με το πρώτο άρθρο, κυρώνεται ο ανωτέρω κώδικας και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που διέπουν το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο
κώδικας αποτελείται από εκατόν δέκα άρθρα, τα οποία χωρίζονται σε έξι τµήµατα. Με δεδοµένο ότι οι διατάξεις που περιλαµβάνονται, όπως προείπα, ισχύουν ήδη αλλά και για την οικονοµία
της συζήτησης, θα αναφερθώ συνοπτικά στα έξι τµήµατα.
Στο πρώτο τµήµα, περιλαµβάνονται διατάξεις σχετικά µε τις
αρµοδιότητες, τη συγκρότηση και την οργάνωση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Το δεύτερο τµήµα, αφορά διατάξεις σχετικές µε τη διενέργεια
του προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου των δηµοσίων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Στο τρίτο τµήµα, αναφέρονται οι διατάξεις ως προς την εκδίκαση υποθέσεων αστικής ευθύνης των δηµοσίων υπαλλήλων και
υπαλλήλων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
Στο τέταρτο τµήµα, περιλαµβάνονται διατάξεις σχετικά µε την
άσκηση δικαιοδοσίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Στο πέµπτο τµήµα, περιέχονται διατάξεις που αφορούν στην
εκδίκαση ενστάσεων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά
πράξεων ή παραλείψεων του Υπουργού Οικονοµικών, σχετικά µε
την εκτέλεση πράξεων ή αποφάσεων κανονισµών συντάξεων σε
βάρος του δηµοσίου ή πληρωµής συντάξεων εν γένει.
Στο έκτο τµήµα, καταγράφονται λοιπές διατάξεις, εξουσιοδοτήσεις και άλλες µεταβατικές διατάξεις.
Με το δεύτερο άρθρο, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του υπό ψήφιση
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νόµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον Κώδικα Νόµων, που καλούµαστε να κυρώσουµε, δεν περιλαµβάνονται κανονιστικές διατάξεις. Ωστόσο, η επιτροπή κωδικοποίησης έκανε χρήση της
ευχέρειας που παρέχεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του ν.
3226/2004 και περιέλαβε τέτοιες διατάξεις όπου θεώρησε σκόπιµο. Επιπλέον, δεν περιέχονται διατάξεις που αν και δεν έχουν
ρητώς καταργηθεί, η επιτροπή θεώρησε ότι είτε έχουν εµµέσως
καταργηθεί είτε είχαν προσωρινή ισχύ.
Επίσης, οφείλω να επισηµάνω ότι κατά την κωδικοποίηση έγινε
µεταφορά των διατάξεων στη δηµοτική γλώσσα. Παράλληλα,
έγινε προσαρµογή των διατάξεων εκείνων που καθορίζουν αρµοδιότητες διοικητικών οργάνων, καθώς και οργάνων και υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τα ήδη ισχύοντα.
Η απλοποίηση και συγκέντρωση όλων των διατάξεων που
ισχύουν για το Ελεγκτικό Συνέδριο σε ένα ενιαίο κείµενο, αποτελεί δίχως άλλο ένα χρηστικό εργαλείο. Θα διευκολύνει τους δικαστές και τους υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, όλο το νοµικό κόσµο και βεβαίως
το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Επιτρέψτε µου, όµως, να τονίσω ότι πάνω απ’ όλα η παρούσα
κωδικοποίηση ευνοεί τον ίδιο τον πολίτη, καθώς έρχεται να
απλουστεύσει διατάξεις, να αντιµετωπίσει ασάφειες και να καλύψει τυχόν κενά. Έρχεται να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά το
φαινόµενο της πολυνοµίας, δηλαδή της νοµικής γραφειοκρατίας
που ταλανίζει τους πολίτες και το κράτος. Αποτέλεσµα τούτου
θα είναι ένα θετικό βήµα προς τη διαφάνεια και την ουσιαστική
δέσµευση προς τον Έλληνα φορολογούµενο ότι το δηµόσιο
χρήµα –επιτέλους- δαπανάται µε σύνεση, αφού το Ελεγκτικό Συνέδριο, αποτελεί τον ανεξάρτητο ελεγκτή των δαπανών και λογαριασµών του κράτους.
Στο πνεύµα και στην ουσία αυτή, εισηγούµαι την υπερψήφιση
του σχεδίου νόµου µε θέµα την κύρωση του Κώδικα Νόµων για
το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Ψυχάρη.
Το λόγο έχει ο κ. Σταύρος Κοντονής.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, η προτεινόµενη κωδικοποίηση, ακολουθεί
τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3133/2003, όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί, περί κωδικοποιήσεων πραγµατοποιούµενων από
την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποιήσεων.
Όπως είναι γνωστό, οι υφιστάµενες διατάξεις κατά τη διαδικασία αυτή µπορεί να αναδιαρθρωθούν ή και να βελτιωθούν φραστικά, µπορούν να απαλειφθούν διατάξεις που έχουν ήδη
καταργηθεί άµεσα ή έµµεσα και να προσαρµοστούν οι διατάξεις
που καθορίζουν αρµοδιότητες διοικητικών ή άλλων οργάνων στο
τροποποιηθέν και ήδη ισχύον οργανωτικό σχήµα των κρατικών
υπηρεσιών.
Συνεπώς, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν επί της ουσίας οι υφιστάµενες και κωδικοποιούµενες διατάξεις, παρά µόνον να ελεγχθεί η βελτίωση, η δυνατή –βέλτιστη, κατά την άποψή µας- νοµοτεχνική µορφή της εννοιοποίησης και κωδικοποίησης.
Κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα µε το άρθρο 98 του Συντάγµατος, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει εξαιρετικά σηµαντικές θεσµικές
αρµοδιότητες. Ελέγχει τις δαπάνες του κράτους και τους λογαριασµούς των δηµοσίων υπολόγων τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά αλλά και τις συµβάσεις µεγάλης οικονοµικής αξίας
όπου συµβάλλεται το δηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
δικαίου µε ιδιώτες.
Στη σηµερινή συγκυρία, όπου γιγαντώνονται τα φαινόµενα της
διαπλοκής και της διαφθοράς µεταξύ της οικονοµικής και πολιτικής εξουσίας, µεταξύ της οικονοµικής και πολιτικής ολιγαρχίας
και του «µαύρου χρήµατος», όπως έχουν καταγραφεί και στην
υπόθεση «SIEMENS» αλλά και στην περίφηµη λίστα Λαγκάρντ,
ο αποτελεσµατικός έλεγχος των δηµοσίων συµβάσεων από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στη διαφά-
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νεια των οικονοµικών σχέσεων έναντι των προµηθευτών ή των
εργολάβων δηµοσίων έργων, όπως επίσης µπορεί να συµβάλλει
στη χρηστή διαχείριση των οικονοµικών του δηµοσίου, τα οποία
έχουν υποταχθεί, δυστυχώς, στα µνηµόνια και στις ανάγκες των
πιστωτών της χώρας, αντί για την εξυπηρέτηση του δηµόσιου και
κοινωνικού συµφέροντος.
Ιδίως σήµερα, αφ’ ενός µεν διαιωνίζεται το φαινόµενο διαπλοκής και διαφθοράς, αφ’ ετέρου δε εκποιείται η δηµόσια περιουσία βάσει των νόµων για τις ιδιωτικοποιήσεις και το ΤΑΙΠΕΔ.
Βεβαίως, τίθεται το ζήτηµα ποια ακριβώς περιθώρια απολείπονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο και σε άλλους ελεγκτικούς µηχανισµούς -προληπτικούς ή κατασταλτικούς- για µία χρηστή διαχείριση των δηµοσίων οικονοµικών, όταν η πολιτική των µνηµονίων
έχει εκτροχιάσει την οικονοµία της χώρας και τη δηµοσιονοµική
της κατάσταση.
Από ελέγχους του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα τελευταία τρία
χρόνια κατέστη δυνατό να µπλοκαριστούν παράνοµες εκταµιεύσεις ύψους 13,5 εκατοµµυρίων ευρώ και να εντοπιστούν φορολογικές και δηµοσιονοµικές παραβάσεις ύψους 146,5 εκατοµµυρίων ευρώ. Επίσης, επισηµαίνεται ότι το 70% των δαπανών προµηθειών υγειονοµικού υλικού πραγµατοποιείται δίχως διαγωνισµό µε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης.
Κατ’ αρχάς, κύριοι συνάδελφοι, θα θέλαµε να εκφράσουµε την
ικανοποίησή µας για το ίδιο το γεγονός της κωδικοποίησης της
σχετικής νοµοθεσίας, ανεξάρτητα από τη συµφωνία µας µε πολλές όψεις της. Η αντιφατικότητα των υφισταµένων νόµων και το
καθεστώς πολυνοµίας δηµιουργούν συχνά ευκαιρίες για ερµηνείες σκοπιµότητας ή ακόµα και καταστρατήγησης του νόµου.
Συνεπώς, κάθε εξέλιξη που προωθεί την κωδικοποίηση και ενοποίηση κατά θέµα νοµοθεσίας ευνοεί κατ’ αρχήν τον εξορθολογισµό της εθνικής µας νοµοθεσίας και τη λειτουργία του κράτους
δικαίου.
Όµως, αυτό δεν αναιρεί ότι οι τροποποιήσεις της νοµοθεσίας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα τελευταία χρόνια, όπως έχουν
πραγµατοποιηθεί µε το π.δ. 163/2011 και τους ν. 4055/2012 και
4071/2012, στοχεύουν στην αφαίρεση από τα χέρια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε µεγάλο βαθµό, του νευραλγικού προληπτικού
ελέγχου.
Παρά τα όρια που τίθενται κατά την παρούσα φάση της κωδικοποίησης, δεν είναι διόλου άσκοπο να προβληµατιστούµε για
τις δυνατές σε µία επόµενη φάση νοµοθετικές µεταβολές στο θεσµικό πλαίσιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Κύριε Υπουργέ, µας είπατε και στην επιτροπή ότι το εξετάζετε
αυτό το ζήτηµα και ελπίζουµε µε γρήγορους ρυθµούς –αφού
έχετε τις σαφείς και καταγεγραµµένες προτάσεις της Αντιπολίτευσης- να δούµε ένα σχέδιο νόµου που θα τροποποιεί επί της
ουσίας αυτές τις διατάξεις.
Θέλουµε, όµως, να καταθέσουµε στην Εθνική Αντιπροσωπεία
αυτές τις προτάσεις, διότι αδίκως κατηγορείται κατά καιρούς η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι δεν έχει προτάσεις, ότι δεν καταθέτει προτάσεις, ότι δεν κάνει εποικοδοµητική κριτική.
Αναφέροµαι συγκεκριµένα: Η πειθαρχική δίωξη κατά υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να ασκείται από όργανα του διοικητικού τµήµατος και όχι από τον Πρόεδρο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Επίσης, θα έπρεπε να εκλέγεται ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου από την ολοµέλεια των δικαστών –και όχι να διορίζεται
από το Υπουργικό Συµβούλιο- ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, πράγµα το οποίο γινόταν, τουλάχιστον,
στην Ισπανία µέχρι το 2005.
Κύριε Υπουργέ, η αναφορά που κάνατε στην επιτροπή ότι επί
των ηµερών σας τηρείται η αρχαιότητα, κατά τη γνώµη µας, είναι
ένα θετικό πρώτο µέτρο. Πρέπει, όµως, να προχωρήσουµε γρήγορα σε αυτό που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Αντιπολίτευση για να
επιβεβαιώνεται σε όλους τους αρµούς της δηµόσιας ζωής -πρωτίστως στη δικαιοσύνη- η αξιοκρατία που σήµερα είναι ζητούµενο
για τη Δηµόσια Διοίκηση και για τη δικαιοσύνη.
Στο άρθρο 18, καθορίζονται οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων, χωρίς να έχει ήδη καθοριστεί το σχετικό οργανόγραµµα.
Στο άρθρο 22, καθορίζονται τα καθήκοντα των επιτρόπων και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

των τµηµαταρχών µε τρόπο όχι επακριβώς σαφή και ορισµένο
και χωρίς τη σύνταξη καθηκοντολογίου.
Κατά το άρθρο 30, ορίζεται ότι τα εντάλµατα για γραφική ύλη,
φωτισµό, καθαριότητα κ.λπ. πληρώνονται µε εντάλµατα των
ΔΟΥ, τα οποία δεν υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αυτό είναι αυθαίρετο και προκλητικό.
Σχετικά µε το κρίσιµο ζήτηµα του ελέγχου νοµιµότητας των
συµβάσεων του δηµοσίου από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά το
άρθρο 35 του Κώδικα, ο οποίος πραγµατοποιείται από κλιµάκιο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θέλουµε να τονίσουµε τα ακόλουθα:
Πιστεύουµε ότι το όριο του ενός εκατοµµυρίου ευρώ ως προϋπολογιζόµενης δαπάνης του έργου που θέτει η παράγραφος 1
του άρθρου 35 για να υπόκειται η σύµβαση στον έλεγχο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι υψηλό και πρέπει να µειωθεί σηµαντικά µέχρι το ποσό των 500.000 ευρώ, ιδίως υπό το πρίσµα ότι
συχνά τα έργα σκοπίµως κατατµώνται, ώστε να µειώνεται ο θεσµικός έλεγχος επί της νοµιµότητας των οικείων συµβάσεων και
να καταστρατηγείται ο νόµος.
Τα αυτά ισχύουν και για το προς τα κάτω πλαφόν των συγχρηµατοδοτούµενων συµβάσεων, το οποίο κατά την παράγραφο 3
του άρθρου 35 ορίζεται στο ποσό των 5.000.000 ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ενισχυθεί ο προσυµβατικός
έλεγχος, καθώς στον προσυµβατικό έλεγχο ελέγχεται η τυχόν
παρανοµία έγκαιρα και αποφασιστικά, ενώ όταν δεν υπάρχει ο
προσυµβατικός έλεγχος η παρανοµία διατηρεί περιθώριο διαφυγής και αυτό το ξέρουµε πολύ καλά.
Έχει µεγάλη σηµασία να µην αφήνεται περιθώριο για την κατασπατάληση των χρηµάτων του ελληνικού λαού στις συµβάσεις
του δηµοσίου µε εργολάβους, µε προµηθευτές του δηµοσίου ή
για την ανάδυση φαινοµένων διαφθοράς.
Όσον αφορά τις συµβάσεις των ΟΤΑ, πρέπει προσυµβατικά
να ελέγχονται από το ποσό τουλάχιστον των 50.000 ευρώ έως
το ποσό των 200.000 ευρώ από τον αρµόδιο επίτροπο ή κλιµάκιο
και άνω των 200.000 από δικαστικό σχηµατισµό του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Και στις δυο περιπτώσεις, κύριοι Βουλευτές, έχουµε
έλεγχο νοµιµότητας, ο οποίος πρέπει να είναι αποφασιστικός για
να µην ξοδεύονται σε «ηµέτερους» µε τρόπο παράνοµο και προκλητικό τα χρήµατα των δηµοτών.
Όσον αφορά τον προληπτικό έλεγχο από τον επίτροπο των
χρηµατικών ενταλµάτων, κατά τα άρθρα 30 επόµενα είναι ουσιαστικό σε µια επικείµενη τροποποίηση της σχετικής νοµοθεσίας
να οριστεί όχι µόνο ως έλεγχος νοµιµότητας, αλλά και ως έλεγχος ουσίας, δηλαδή, αν έχει πραγµατοποιηθεί ένα συγκεκριµένο
έργο ή όχι και µε δυνατότητες αυτοψίας, µε την πρόσληψη δηλαδή σχετικού τεχνικού προσωπικού.
Επίσης, ο έλεγχος πρέπει να είναι γενικευµένος και όχι δειγµατοληπτικός. Πρέπει να είναι αιφνιδιαστικός και όχι προκαθορισµένος.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξαίρεση του άρθρου 35 παράγραφος 8 του νοµοσχεδίου, κατά το οποίο µπορεί υπογραφεί µια
σύµβαση ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας για την εκτέλεση δροµολογίων στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές, χωρίς να έχει ήδη
υποβληθεί ο σχετικός φάκελος από την εταιρεία ή χωρίς να έχει
ολοκληρωθεί ο έλεγχος του φακέλου. Ο φάκελος και η σύµβαση
προβλέπεται να υποβληθούν στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εντός δεκαπέντε εργασίµων ηµερών από την
υπογραφή της σύµβασης.
Όµως, κύριοι Βουλευτές, η ρύθµιση αυτή είναι εσφαλµένη,
καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να νοµιµοποιούνται εκ των υστέρων
ασύµφορες για το δηµόσιο ή και παράνοµες –µε τη στενότερη
έννοια- συµβάσεις. Εδώ, προκρίνεται -όπως και σε άλλα πεδίαη λογική της παράκαµψης της νοµιµότητας, χάρη της αµφίβολης
ποιότητας επιτάχυνσης –δήθεν- των διαδικασιών και χάρη των
συµφερόντων των εργολάβων στην ουσία.
Όσον αφορά την άσκηση κατασταλτικού ελέγχου κατά τα
άρθρα 38 επόµενα, ο καταλογισµός ενόψει µη νοµίµων ενταλµάτων πρέπει να πραγµατοποιείται από κλιµάκιο και όχι από τον επίτροπο, αφού έτσι εξασφαλίζεται αποτελεσµατικότερα, πιο
αµερόληπτα και ασφαλέστερα η σχετική λειτουργία.
Ο κατασταλτικός έλεγχος στις δαπάνες του δηµοσίου από
τους επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως διευκρινίζεται

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

στο άρθρο 48 παράγραφος 1 του Κώδικα, αφορά, εκτός από το
στενό δηµόσιο, τους ΟΤΑ, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
και τις κοινωφελείς επιχειρήσεις και ανώνυµες εταιρείες.
Κύριοι Βουλευτές, ο έλεγχος όµως επεκτείνεται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 48 σηµείο ε’ και στη νόµιµη διαχείριση
της κινητής και ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου και των παραπάνω φορέων.
Εδώ εγείρεται ο προβληµατισµός µήπως ο έλεγχος θα έπρεπε
να επεκταθεί και στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν µεταβιβαστεί κατά κυριότητα ή ακόµα περισσότερο κατά παραχώρηση
χρήσης στο ΤΑΙΠΕΔ µε βάση τους νόµους 3986/2011 και
4092/2012, αφού στην πραγµατικότητα πολλά από τα περιουσιακά αυτά στοιχεία ανήκουν στη δηµόσια περιουσία του κράτους και η µεταβίβαση είναι στην πραγµατικότητα µη σύννοµη
συνταγµατικά.
Επίσης, πρέπει να εξεταστεί αν η µεταβίβαση των στοιχείων
αυτών προσωρινά στο ΤΑΙΠΕΔ γίνεται ακριβώς για να µην υπάρχει καµµία δυνατότητα ελέγχου αυτού του τµήµατος της δηµόσιας περιουσίας.
Στο άρθρο 48 παράγραφος 7 του κώδικα δεν διευκρινίζεται αν
αυτός που κάνει τον έλεγχο απόδοσης σε σχέση µε ταµειακά ελλείµµατα µπορεί να κάνει και τον καταλογισµό, πράγµα που εµείς
δεν εγκρίνουµε και στο οποίο δεν συµφωνούµε.
Στο άρθρο 48 παράγραφος 12 του κώδικα υπάρχει µία απαράδεκτη ρύθµιση µε αµφίβολο ή ανύπαρκτο προγενέστερο νοµικό καθεστώς, κατά την οποία επιτρέπεται η αναθεώρηση
χρηµατικών ενταλµάτων που έχουν θεωρηθεί από τον ίδιο τον
Υπουργό.
Είναι φανερό, κύριοι Βουλευτές, ότι αυτό ανοίγει το δρόµο
στην αυθαιρεσία. Η αναθεώρηση θα έπρεπε να πραγµατοποιείται
υπό την επιτροπεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή από δικαστικό
σχηµατισµό του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Όσον αφορά την αστική ευθύνη υπαλλήλων του δηµοσίου,
είναι απορίας άξιο γιατί οι Υπουργοί να εξαιρούνται από αυτήν
τη διαδικασία αναζήτησης αστικής ευθύνης του δηµοσίου ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για πράξεις κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους, όπως εσφαλµένα ορίζεται κατά τη διάταξη του
άρθρου 68 παράγραφος 3 του κώδικα. Ακολουθείται και εδώ,
όπως και στο νόµο περί ευθύνης Υπουργών, η λογική ενός ειδικού καθεστώτος για τους Υπουργούς, έξω από το γενικό πλαίσιο
της ποινικής ή της διοικητικής και αστικής δικαιοσύνης και σε κατάφωρη αντίθεση µε την αρχή της ισονοµίας.
Κύριοι Βουλευτές, σε γενικές γραµµές το Ελεγκτικό Συνέδριο
θα πρέπει να επανασχεδιαστεί, έτσι ώστε να επιτελεί ένα βαθύ
και διευρυµένο έλεγχο στα δηµόσια οικονοµικά, έλεγχο νοµιµότητας στα πλαίσια του Συντάγµατος και των νόµων και σε ορισµένες περιπτώσεις και ουσίας και να µην µετατραπεί στα
πλαίσια των µνηµονιακών πολιτικών σ’ ένα κρατικό λογιστήριο µε
βάση διεθνή οικονοµικά πρότυπα, τα οποία θα λειτουργούν µε
βάση την κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη αντίληψη περί δήθεν αποτελεσµατικότητας και περί δήθεν αποδοτικότητας. Η κατεύθυνση
που προτείνουµε θα αναβαθµίσει την έννοια του δηµόσιου και
κοινωνικού συµφέροντος και θα προστατεύσει τα σηµερινά διασπαθιζόµενα δηµόσια οικονοµικά.
Επιφυλασσόµεθα να αναπτύξουµε κατά τη συζήτηση την ένσταση αντισυνταγµατικότητας σχετικά µε το άρθρο 108.
Κλείνω τονίζοντας ότι στην παρούσα συζήτηση, συζητάµε την
κωδικοποίηση των άρθρων και των διάσπαρτων διατάξεων που
αφορούν το Ελεγκτικό Συνέδριο, όµως θα πρέπει να τονίσουµε
ότι η παρούσα συζήτηση αφορά διατάξεις οι οποίες επέτρεψαν
τον δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό της χώρας.
Γι’ αυτόν το λόγο, κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, ενώ θεωρούµε θετική την πρωτοβουλία του Υπουργείου για την κωδικοποίηση, θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ» κατά την ψηφοφορία,
ακριβώς για το λόγο που µόλις τώρα σας ανέφερα. Πρόκειται
περί κωδικοποίησης διατάξεων, οι οποίες οδήγησαν στο δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό της χώρας, οι οποίες οδήγησαν τη χώρα
στην κατάσταση που βιώνουµε σήµερα, στην κατάσταση των
µνηµονίων, της φτωχοποίησης και της νεοφιλελεύθερης πολιτικής.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
τον κ. Κοντονή.
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του ΠΑΣΟΚ κ. Θεοδώρα Τζάκρη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο θεσµικός ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνίσταται στη διαχρονική του ανάδειξη και ανάδυση στο δηµοσιονοµικό περιβάλλον. Πρέπει να πούµε ότι
µιλάµε για το παλαιότερο και το µακροβιότερο δικαστήριο της
χώρας µας. Η οργάνωση, ο τρόπος µε τον οποίο έχει διαρθρωθεί
το δικαστήριο αυτό, ο τρόπος µε τον οποίο έχουν διαρθρωθεί οι
αρµοδιότητές του, η ένταξή του κατά το Σύνταγµα στα ανώτατα
δικαστήρια της χώρας και εν τέλει τα αποτελέσµατα της µακρόχρονης µέχρι σήµερα λειτουργίας του αναδεικνύουν το Ελεγκτικό Συνέδριο ως έναν κατεξοχήν νοµιµοποιητικό θεσµό. Η
άσκηση της ελεγκτικής του αρµοδιότητας στη δηµόσια διαχείριση επιδιώκει την ικανοποίηση της ανάγκης νοµιµοποίησης της
δηµοσιονοµικής δραστηριότητας του κράτους.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το ανώτατο δηµοσιονοµικό δικαστήριο της χώρας και οι αρµοδιότητές του προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 98 του Συντάγµατος. Από µία απλή και µόνο
ανάγνωση του άρθρου αυτού προκύπτει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί ένα δικαστήριο µε πολυσχιδή χαρακτήρα, αφού
ασκεί ταυτόχρονα γνωµοδοτικά, δικαστικά και διοικητικά καθήκοντα, γεγονός που εντάσσει το Σώµα αυτό σε µία ιδιόµορφη
σχέση, αυτή παράλληλα του συµβούλου αλλά και του ελεγκτή
της εκτελεστικής εξουσίας, πάντα όσον αφορά τη δηµοσιονοµική
σφαίρα δράσης.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε τον ελληνικό νοµικό πολιτισµό, µε διαρκή παρουσία µέσα στη συνταγµατική µας ιστορία. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί αποτέλεσµα
της προσπάθειας εδραίωσης ελεγκτικού µηχανισµού ήδη από
την επαναστατική περίοδο και γι’ τον λόγο αυτό αποτελεί τον διάδοχο των πρώτων ελεγκτικών οργάνων της επαναστατικής περιόδου. Η συγκριτική έρευνα µε αντίστοιχους ευρωπαϊκούς
θεσµούς καταδεικνύει ότι ο νοµικός χαρακτηρισµός του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως διφυούς οργάνου, άποψη η οποία έχει επικρατήσει τόσο στη νοµική επιστήµη όσο και στη νοµολογία των
δικαστηρίων, ακόµα και στη νοµολογία του ίδιου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, αποτελεί περιγραφική αντιµετώπιση της λειτουργίας
του θεσµού. Στα Ελεγκτικά Συνέδρια ηπειρωτικού ή λατινικού
τύπου η ανάθεση και µη δικαστικών αρµοδιοτήτων ουδέποτε έχει
υποστηριχθεί ότι αλλοιώνει τη νοµική φύση του συγκεκριµένου
θεσµού.
Επιπλέον, ο βαρύνων θεσµικός ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναδεικνύεται κυρίως µέσα από το καθηµερινό γίγνεσθαι,
από τις διαρκείς σχέσεις του µε τους φορείς της νοµοθετικής και
της εκτελεστικής εξουσίας.
Σ’ ό,τι αφορά την εκτελεστική εξουσία, ο ελεγκτικός ρόλος του
Σώµατος εξειδικεύεται από τον παραδοσιακό του ρόλο, αυτό του
δικαστή των λογαριασµών των δηµοσίων υπολόγων, που θα
έλεγα ότι αποτελεί και την κοινή παράµετρο των περισσότερων
ελεγκτικών οργάνων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου σ’ όλα τα
ηπειρωτικά συντάγµατα.
Παράλληλα, ο συνεχώς περιοριζόµενος προληπτικός έλεγχος
που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά το στάδιο της εντολής
πληρωµής των δηµοσίων δαπανών είναι η άλλη έκβαση των σχέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε τους φορείς της εκτελεστικής εξουσίας. Αυτές οι δύο αρµοδιότητες, δηλαδή τόσο του
δικαστή των ενταλµάτων των δηµοσίων υπολόγων, αλλά και του
προληπτικού ελέγχου που γίνεται κατά το στάδιο πληρωµής των
δηµοσίων δαπανών, αποτελούν την κορωνίδα των αρµοδιοτήτων
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σ’ ό,τι αφορά τη σχέση του µε την
εκτελεστική εξουσία.
Όπως ανέφερα, το Ελεγκτικό Συνέδριο επιτελεί και γνωµοδοτικά καθήκοντα και συγκεκριµένα επιτελεί το ρόλο του γνωµοδοτικού οργάνου προς τον Υπουργό Οικονοµικών επί θεµάτων που
τίθενται ενώπιόν του, εφόσον η γνωµοδότηση αυτή δεν θα αποτελέσει πρόκριµα των πράξεων ή των δικαστικών αποφάσεων
που πρόκειται να εκδοθούν.
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Σ’ ό,τι αφορά τη νοµοθετική εξουσία, οι σχέσεις του αποκρυσταλλώνονται στη διατύπωση σχετικής γνωµοδότησης επί των
συνταξιοδοτικών νοµοσχεδίων, καθώς και στην υποβολή των δηµοσίων εκθέσεων για την επικουρία του ασκούµενου κοινοβουλευτικού ελέγχου της εκτέλεσης των δηµοσίων δαπανών και
βεβαίως την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του ισολογισµού και του απολογισµού του κράτους.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο διέπεται σήµερα από τους πρόσφατους νόµους, το ν. 3871/2010, το ν. 4055/2012 που αποτελεί µάλιστα, θα έλεγα και προσπάθεια εκσυγχρονισµού της λειτουργίας του, αλλά και το ν. 4072/2012 που αφορούν στη δικονοµία
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά και το δηµοσιονοµικό δίκαιο εν
γένει και από πληθώρα διάσπαρτων κανόνων δικαίου σε άλλα νοµοθετήµατα.
Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί ενόψει και των πρόσφατων
νοµοθετικών εξελίξεων στην κατανόηση της ένδικης προστασίας
ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Γι’ αυτόν το λόγο η συγκέντρωση και η οµαδοποίηση, αλλά και η επικαιροποίηση των κανόνων αυτών που βρίσκονται σε διάφορα νοµοθετήµατα αποτελεί
τον κύριο στόχο του προτεινόµενου νοµοσχεδίου, της προτεινόµενης κωδικοποίησης.
Η παρούσα κωδικοποίηση συµβάλλει, ακριβώς, στην επίλυση
βασικών προβληµάτων που αναφύονται σε όλες τις διαστάσεις
της αρµοδιότητάς του. Σε ό,τι αφορά τη δικαιοδοτική του αρµοδιότητα πολλές φορές µέχρι σήµερα ερχόµασταν αντιµέτωποι
µε τη χρήση εννοιών που είχαν πολλαπλά νοήµατα. Ο όρος «αίτησις» και η «αίτηση ανάκλησης» ή ακόµη και ο όρος «αναθεώρηση» πολλές φορές αναφέρονταν σε ποικίλα ένδικα βοηθήµατα.
Επιπλέον, το Ελεγκτικό Συνέδριο και οι δικαστές του κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους πολλές φορές έπρεπε να εξηγήσουν τις νοµολογιακές τους κατασκευές. Έτσι, γίνεται προσπάθεια µε την παρούσα κωδικοποίηση και επικαιροποίηση να
διευκρινιστούν τα συχνά όχι ευδιάκριτα όρια ανάµεσα στον συνευθυνόµενο και τον υπόλογο.
Άλλο παράδειγµα δικαστικής πρωτοπορίας του Ανώτατου Δηµοσιονοµικού Δικαστηρίου αποτελεί, βέβαια, και η έννοια της
«συγγνωστής πλάνης», η οποία κατά την άποψή µου διευκρινίζεται επαρκώς µε την παρούσα κωδικοποίηση και επικαιροποίηση.
Η χρησιµότητα της παρούσας κωδικοποίησης φαίνεται κι από
ένα παράδειγµα που θα προσπαθήσω να παρουσιάσω παρακάτω. Στην κωδικοποίηση καθίσταται προφανής και η σηµασία
των δηµοσίων επενδύσεων, στις οποίες παίζει σηµαντικό ρόλο
το Ανώτατο Δηµοσιονοµικό Δικαστήριο, των οποίων ο προϋπολογισµός και κάποιες άλλες διατάξεις βρίσκονται διάσπαρτες σε
διάφορα νοµοθετήµατα, που διήπαν µέχρι σήµερα τη λειτουργία
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Θα αναφερθώ σχηµατικά, λέγοντας ότι η έννοια των δηµοσίων
επενδύσεων -ο ορισµός αυτών- αναφέρεται στο άρθρο 1 του ν.δ.
2957/1957. Θεωρούνται δηµόσιες επενδύσεις οι δαπάνες που
πραγµατοποιούνταν κατόπιν εκδόσεως συλλογικών αποφάσεων
από το δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τους
ΟΤΑ, αλλά και τις δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς και
αφορούσε τις κατασκευές εγκαταστάσεων και έργων, τις προµήθειες µηχανικού ή τεχνικού εξοπλισµού, τις µελέτες και έρευνες των έργων και σε διοικητικά έξοδα όλων των περιπτώσεων
που αναφέρθηκαν.
Επίσης, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 11 του ν.2860/
2000, θεωρούνταν δηµόσιες επενδύσεις η εθνική και κοινοτική
συµµετοχή όλων των πράξεων που εντάσσονταν σε επιχειρησιακά προγράµµατα ή κοινοτικές πρωτοβουλίες.
Στο άρθρο 7, τώρα, του ν.2362/1995 αναφέρεται ότι οι απαραίτητες πιστώσεις για την εκτέλεση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων εγγράφονται σε ιδιαίτερο τµήµα του προϋπολογισµού του κράτους και µπορούν να µεταβιβάζονται µε επιτροπικά εντάλµατα. Επιπλέον, η ένταξη ενός έργου στο Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων προϋποθέτει την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες ονοµάζονται «συλλογικές αποφάσεις» και διακρίνονται στις συλλογικές αποφάσεις έργου,
µελέτης και διοικητικών δαπανών.
Στην Τράπεζα της Ελλάδος τηρούταν ένας πρωτοβάθµιος λο-
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γαριασµός µε τον τίτλο «Ελληνικό Δηµόσιο-Λογαριασµός Δηµοσίων Επενδύσεων», ένας δευτεροβάθµιος, µε τον τίτλο «Υπουργείο-φορέας» και ένας τριτοβάθµιος για το συγκεκριµένο έργο.
Για να κατανεµηθούν οι διαθέσιµες κατά τοµέα πιστώσεις πρέπει να οριστούν κατά Υπουργείο οι υπόλογοι διαχειριστές των
έργων. Ο ορισµός υπολόγου γίνεται µε απόφαση του οικείου
κάθε φορά Υπουργού και στον υπόλογο του έργου ανατίθεται η
χρηµατική διαχείριση του έργου, η οποία διενεργείται µε επιταγές από ειδικό στέλεχος, που παραδίδεται σε αυτόν από την Τράπεζα της Ελλάδος µε την ανάληψη της διαχείρισης.
Οι πληρωµές των έργων διενεργούνται µε επιταγές των υπολόγων σε βάρος των τηρούµενων στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασµών, µε βάση οριστικά και πλήρη δικαιολογητικά. Κατά
την παράδοση της επιταγής λαµβάνεται εξοφλητική απόδειξη, η
οποία µαζί µε τα λοιπά δικαιολογητικά διαβιβάζεται στην οικεία
υπηρεσία δηµοσιονοµικού έλεγχου για την έκδοση των τακτοποιητικών, συµψηφιστικών ενταλµάτων. Τα εκδιδόµενα συµψηφιστικά, χρηµατικά εντάλµατα αποστέλλονται στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους, στο γραφείο του υπολόγου συµψηφισµών.
Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, σύµφωνα µε µια εγκύκλιο του 2001, αποτελείται από δύο τµήµατα. Το ένα περιλαµβάνει τα έργα που συγχρηµατοδοτούνται από εθνικούς και
κοινοτικούς πόρους και το άλλο αυτά που συγχρηµατοδοτούνται
αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. Σύµφωνα, δε, µε το άρθρο
4, παράγραφος 4, περίπτωση α’ του π.δ. 609/1985, οι πληροφορίες για τις πιστώσεις του έργου περιλαµβάνονται µεταξύ των
ελαχίστων στοιχείων που πρέπει να περιλαµβάνει η διακήρυξη
ενός δηµοσίου έργου.
Η χρηµατοδότηση του ελεγχόµενου έργου βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων µε την έκδοση
ΣΑΝΑ, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι το έργο µπορεί να χρηµατοδοτείται και από κοινοτικούς πόρους. Προϋπόθεση, όµως, για
την άντληση των κοινοτικών πόρων είναι η ένταξη του συγκεκριµένου έργου σε επιχειρησιακό πρόγραµµα. Για την ένταξη του
έργου σε επιχειρησιακό πρόγραµµα απαιτείται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2860/2000, απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας.
Αναφέροµαι µόνο σε δέκα και πλέον νοµοθετήµατα που αφορούν ένα ουσιώδες θέµα, για το οποίο γίνεται πολύς λόγος. Αφορούν, βεβαίως, και την ανάπτυξη της χώρας και τις δηµόσιες
επενδύσεις. Νοµίζω ότι και µόνο η συγκέντρωση των συγκεκριµένων διατάξεων νόµου σε ένα συγκεκριµένο νοµοθέτηµα καθιστά πλήρως κατανοητή και αναδεικνύει, θα έλεγα, µε το παραπάνω τη χρησιµότητα της εν λόγω κωδικοποίησης.
Αν µιλήσουµε όµως τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι µε πολιτικούς όρους το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί το τελευταίο
οχυρό της χώρας για διαφάνεια στον οικονοµικό έλεγχο και αδιάβλητες διαδικασίες τόσο στη λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης
όσο και της εκτελεστικής εξουσίας εν γένει.
Έχουµε δύο αγαθά που πρέπει να προφυλάξουµε ταυτόχρονα. Το πρώτο και το κυριότερο είναι το θέµα της διαφάνειας
στο οποίο ασφαλώς και δεν πρέπει να γίνει καµµία έκπτωση. Το
δεύτερο είναι το θέµα της ταχύτητας, µε το οποίο πρέπει να
«τρέχουν» ορισµένα ζητήµατα, που σχετίζονται µε τη δραστηριότητα του δηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης,
καθώς και η ταχύτητα για παράδειγµα στον έλεγχο νοµιµότητας
των δηµοσίων συµβάσεων που αναδεικνύεται σε τροφοδότη της
αναπτυξιακής πορείας της χώρας µας και σε εχέγγυο της ισότιµης συµµετοχής µας στην ευρωπαϊκή πραγµατικότητα.
Για να πετύχουµε και τα δυο ταυτόχρονα χρειάζεται συγκεκριµένος τρόπος εφαρµογής των διατάξεων του κώδικα που εγκρίνεται σήµερα από την Ολοµέλεια της Βουλής. Εποµένως, οι
ρυθµίσεις που αφορούν στην ταχύτητα της απονοµής της δικαιοσύνης για παράδειγµα οι πιλοτικές δίκες κινούνται κατά την
άποψή µου προς τη σωστή κατεύθυνση. Η δύναµη ενός δικαστηρίου και εν προκειµένω του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν βρίσκεται
στο να αναπροσαρµόζεται µηχανικά σ’ αυτό που µπορεί να λέει
το γράµµα του νόµου ή οποιαδήποτε εγκύκλιος ή οτιδήποτε
άλλο, αλλά εκεί που υπάρχει αµφισβήτηση των ορίων της δικαστικής εξουσίας, σε σχέση πάντα µε την εκτελεστική και τη νοµοθετική, να µπορεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να επιβάλει τη γνώµη

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

του χωρίς να µπλέκεται σε πολιτικά παιχνίδια και µικροπολιτικά
συµφέροντα.
Η έννοια της διαφάνειας έχει µεταβληθεί σε κρίσιµη έννοια για
την εξυγίανση του δηµόσιου βίου και ο θεσµικός ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενόψει και της διαρκούς αυξανόµενης ανάγκης εγγυήσεων για τη δηµοσιονοµική νοµιµότητα και κανονικότητα στη διαχείριση του δηµοσίου πλούτου της εθνικής και ευρωπαϊκής πραγµατικότητας, γίνεται ως εκ τούτου ακόµα πιο σηµαντικός.
Στην Ελλάδα όµως διαχρονικά δίνουµε πολύ µεγαλύτερο
βάρος στα µέτρα καταστολής της διαφθοράς, παρά στα µέτρα
πρόληψής της, σηµαντικό κοµµάτι της οποίας είναι και η διαφάνεια. Αυτό πιθανώς να οφείλεται στο γεγονός ότι η ανακοίνωση
των µέτρων καταστολής δίνει την αίσθηση ρήξης της Κυβέρνησης µε τη διαφθορά. Τα µέτρα διαφάνειας δε φτιάχνουν εντυπωσιακούς τίτλους στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Η διαφάνεια
προλαµβάνει τη διαφθορά αθόρυβα στο σύστηµα.
Έτσι είναι ψηφοθηρικά πιο προσοδοφόρο σε µια Κυβέρνηση
να δείχνει ότι πατάσσει τη διαφθορά, ασχέτως αν δεν µπορεί να
το κάνει, παρά να φτιάχνει θεσµούς διαφάνειας, οι οποίοι δεν δηµιουργούν πολιτικά πυροτεχνήµατα. Ένας θεσµός καταστολής
εξυπηρετεί καλύτερα αυτό το σκοπό απ’ ότι ένας θεσµός διαφάνειας. Παρ’ όλα αυτά όµως, το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί και
πρέπει να αποτελεί πρωτίστως όργανο πρόληψης και διαφάνειας
και δευτερευόντως θεσµό καταστολής.
Η πορεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και µε τη συγκεκριµένη κωδικοποίηση αποτελεί δείγµα
θεσµού, που εκτός του ότι διαδραµατίζει καταλυτικό ρόλο στις
δηµοσιονοµικές εξελίξεις είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε την
πολιτική ζωή και τη δηµοκρατία, διότι µέσα από την ορθότερη
δράση του Ανώτατου Δηµοσιονοµικού Δικαστηρίου δε διαφυλάσσεται µόνο το δηµόσιο χρήµα, αλλά εδραιώνονται και οι συνθήκες αµοιβαίας εµπιστοσύνης πολιτών και κράτους για τη σύναψη
κάθε µορφής έννοµης σχέσης. Γνωρίζουµε όλοι πολύ καλά πόσο
αναγκαία είναι η εµπιστοσύνη αυτή σήµερα, καθώς δυστυχώς,
τόσο το κράτος, όσο και το πολιτικό σύστηµα εν γένει την έχει
απολέσει.
Δεν θα αναφερθώ, βεβαίως, στην ένσταση αντισυνταγµατικότητας η οποία πρωτογενώς κατετέθη στη συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Δεν ξέρω αν
εµµένουν ακόµη στη συζήτηση της συγκεκριµένης ένστασης αντισυνταγµατικότητας. Εν πάση περιπτώσει, αν τεθεί, θα τοποθετηθώ στη συνέχεια κατά την εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ)
Εν κατακλείδι όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να τονίσω ότι η κωδικοποίηση νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί ένα εργαλείο που βοηθάει όλους τους εµπλεκόµενους στις
σχετικές µε το Ελεγκτικό Συνέδριο διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση, δίνει τη δυνατότητα στους δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου να µη χαρακτηριστούν ως απότοκοι ενός κακώς
νοούµενου δικαστικού ακτιβισµού, αλλά να θεωρούνται πάντα
ως θεµατοφύλακες της νοµιµότητας και του δηµοκρατικού πολιτεύµατος που σήµερα δοκιµάζεται ποικιλοτρόπως στη χώρα
µας.
Εννοείται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, ότι
υπερψηφίζω επί της αρχής την προτεινόµενη κωδικοποίηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η κ. Χρυσούλα Γιαταγάνα, ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, συζητείται σήµερα ένα πολύ σηµαντικό νοµοθέτηµα σύµφωνα µε το άρθρο 76, παράγραφος 7 του Συντάγµατος, το οποίο αφορά την κωδικοποίηση διαφόρων νοµοθετικών διατάξεων, που ισχύουν για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το ανώτατο δηµοσιονοµικό δικαστήριο που έχει διατρέξει µία ιστορία εκατόν ογδόντα ετών αδιάκοπης λειτουργίας. Ανήκει σαφώς, στη δικαστική εξουσία και έχει
κατά βάση τρεις τοµείς αρµοδιοτήτων.
Ο πρώτος τοµέας περιλαµβάνει τις ελεγκτικές αρµοδιότητες.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι επιφορτισµένο να διασφαλίζει γενικά
τη διαφάνεια, την οικονοµική διαχείριση των κρατικών δαπανών,
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σύµφωνα µε τις επιταγές του Συντάγµατος που καθορίζει µε λεπτοµέρεια τις αρµοδιότητες του, µε τις οποίες γίνονται και οι παρεµβάσεις στη δηµοσιονοµική πολιτική του κράτους. Ασκεί
προληπτικό έλεγχο των δαπανών του κράτους, των ΟΤΑ και πολλών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Ασκεί κατασταλτικό
έλεγχο των λογαριασµών όλων των δηµοσίων υπολόγων και εφόσον συντρέχει περίπτωση, τους καταλογίζει τα ελλείµµατα.
Μία από τις πλέον σηµαντικές αρµοδιότητες του Ελεγκτικού
Συνεδρίου είναι ο έλεγχος νοµιµότητας των συµβάσεων, µεγάλης οικονοµικής αξίας -άνω του 1.000.000 ή του 1.500.000 ευρώκαθώς και όλης της διαδικασίας των δηµοσίων συµβάσεων, στις
οποίες συµβαλλόµενος είναι το ελληνικό δηµόσιο, καθώς και τα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι δηµόσιες επιχειρήσεις και
οι οργανισµοί.
Η σπουδαιότητα του ελέγχου αυτού συνίσταται στην πρόληψη
της σύναψης άκαιρων συµβάσεων και κατ’ ακολουθία στην εµπέδωση κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ των συναλλασσοµένων.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει και γνωµοδοτικές αρµοδιότητες.
Πρώτον, γνωµοδοτεί επί συνταξιοδοτικών νοµοσχεδίων πριν κατατεθούν στη Βουλή. Δεύτερον, υποβάλλει έκθεση για τον ισολογισµό και απολογισµό του κράτους στη Βουλή. Επίσης,
υποβάλλει στη Βουλή ετήσια έκθεση, µε την οποία την ενηµερώνει για το έργο και τα ευρήµατά του.
Τρίτη κατηγορία είναι οι δικαιοδοτικές του αρµοδιότητες. Εκδικάζει συνταξιοδοτικές διαφορές δηµοσίων υπαλλήλων. Εκδικάζει υποθέσεις καταλογισµών που έχουν επιβληθεί είτε από το
ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο είτε από οικονοµικούς επιθεωρητές.
Εκδικάζει υποθέσεις που αφορούν ζηµιές που προξένησαν δηµόσιοι υπάλληλοι στο κράτος, στους ΟΤΑ και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Επιλαµβάνεται θεµάτων που αφορούν
το «πόθεν έσχες», δηλαδή καταλογίζει όλους αυτούς οι οποίοι
δεν µπορούν να δικαιολογήσουν την απόκτηση περιουσιακών
στοιχείων.
Επειδή πρόκειται για κωδικοποίηση, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση διατάξεων είτε κατά το στάδιο της επεξεργασίας από την
επιτροπή είτε κατά τη συζήτηση στην Ολοµέλεια.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουµε ενστάσεις και αντιρρήσεις για
την ουσιαστική ορθότητα αρκετών διατάξεων της παρούσας κωδικοποίησης, τις οποίες προβάλλουµε και πρέπει να ληφθούν
υπόψη, ώστε σε µεταγενέστερο χρονικό σηµείο να έρθουν προς
συζήτηση και ψήφιση σηµαντικές βελτιώσεις και τροποποιήσεις,
ώστε το Ελεγκτικό Συνέδριο, το παλαιότερο ανώτατο δικαστήριο
της χώρας, µε τις σοβαρές αρµοδιότητές του -όπως περιληπτικά
αναφέρθηκαν- να αποδώσει τα µέγιστα. Κυρίως οι δυνατότητές
του στον ελεγκτικό τοµέα να εναρµονιστούν µε τις σύγχρονες
εξελίξεις και ανάγκες της εποχής µας.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφέρουµε ότι από το 2006, µε
το ν.3492/2006 και στη συνέχεια µε τους νόµους 3871/2010 και
4055/2012, ανατέθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο ο έλεγχος της
χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, καθώς και η διενέργεια
ελέγχων απόδοσης, δηλαδή αν η Δηµόσια Διοίκηση κάνει καλά
τη δουλειά της.
Σας παραθέτω τις παρατηρήσεις µας στις διατάξεις του νοµοσχεδίου.
Πρώτον, ορίζονται οργανικές θέσεις, χωρίς να έχει γίνει οργανόγραµµα. Πιστεύουµε ότι οι οργανικές θέσεις του Ελεγκτικού
Συνεδρίου είναι ελάχιστες σε σχέση µε τις σπουδαίες αρµοδιότητες, τις οποίες έχει και τη σηµασία που έχουν αυτές οι αρµοδιότητες στη σηµερινή ιδίως εποχή, κυρίως για τον έλεγχο των
δηµοσίων συµβάσεων.
Εποµένως, για να λειτουργήσει καλύτερα και αποδοτικότερα
και κυρίως ταχύτερα το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να αυξηθούν
οι οργανικές του θέσεις.
Το άρθρο 35, παράγραφος 1, αναφέρεται στον έλεγχο νοµιµότητας συµβάσεων του δηµοσίου µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη άνω του 1.000.000 ευρώ. Πιστεύουµε ότι το όριο αυτό πρέπει να τροποποιηθεί και να αρχίσει από πολύ χαµηλότερο ποσό,
δηλαδή από τις 100.000 ευρώ.
Επίσης, στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 απαραδέκτως εξαιρούνται από τον έλεγχο νοµιµότητας συµβάσεις όπου µπορεί να
συνοµολογεί µε απευθείας ανάθεση ο Υπουργός Οικονοµικών.
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Η εξαίρεση αυτή πρέπει άµεσα να απαλειφθεί. Δεν είναι δυνατόν
ο Υπουργός Οικονοµικών να είναι ανεξέλεγκτος. Έτσι, θα αποφεύγονται τα τεράστια ελλείµµατα, που εµφανίζονται δυστυχώς
κατόπιν εορτής, και θα αυξηθούν οι δυνατότητες να περιοριστεί
η διαφθορά.
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 35 που αφορά έλεγχο συγχρηµατοδοτούµενων συµβάσεων προµηθειών αγαθών, παροχής
υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων, το όριο των 5.000.000 που τίθεται πρέπει άµεσα να τροποποιηθεί πάρα πολύ, το ανώτερο στο
ποσό του 1.000.000 ευρώ, οµοίως δε και για τις προγραµµατικές
συµβάσεις, όπου ο έλεγχος νοµιµότητας προβλέπεται, εφόσον
η προγραµµατική σύµβαση είναι άνω των 10.000.000 ευρώ.
Ασφαλώς και το ποσό αυτό πρέπει να µειωθεί πάρα πολύ.
Το άρθρο 36, αναφέρεται στον προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας συµβάσεων των ΟΤΑ. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται σε κάθε
περίπτωση από κλιµάκιο και όχι απλώς από επίτροπο, εφόσον
υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ.
Θεωρούµε πολύ σηµαντικό να γίνεται ο προσυµβατικός έλεγχος σε όλα τα στάδια. Είναι πολύ σηµαντική η διάταξη η οποία
αναφέρεται στο ότι είναι άκυρη οποιαδήποτε σύµβαση, εάν δεν
έχει γίνει προσυµβατικός έλεγχος.
Εποµένως, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος νοµιµότητας πάντα,
διότι καθηµερινά καθιστάµεθα µάρτυρες ατασθαλιών, ειδικά σε
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και ιδίως στους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου διαπιστώνονται καθυστερηµένα
παρανοµίες σχετικά µε µεγάλα χρηµατικά ποσά. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι δεν έχει επιβληθεί επαρκής προσυµβατικός
έλεγχος.
Στο άρθρο 66, περί ελέγχου ισολογισµού και απολογισµού του
κράτους και διαδηλώσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η παρατήρησή µας είναι ότι θα έπρεπε ο έλεγχος αυτός να επισπεύδεται
και να µην γίνεται καθυστερηµένα, όπως λόγου χάριν συνέβη
φέτος, το 2013, για το έτος 2010 - 2011. Το ίδιο ισχύει και στο
άρθρο 67.
Ως προς το άρθρο 68 περί αστικής ευθύνης των υπαλλήλων
του δηµοσίου, στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση Υπουργών οι προγενέστερες διατάξεις
του ίδιου άρθρου, σύµφωνα µε τις οποίες αποδίδονται ευθύνες
σε υπαλλήλους που προκάλεσαν ζηµιά στο δηµόσιο.
Θεωρούµε απαράδεκτη την εξαίρεση των Υπουργών και τούτο
διότι το άρθρο 86 του Συντάγµατος αναφέρεται αποκλειστικά και
µόνο στην ποινική ευθύνη Υπουργών και Υφυπουργών. Θα αφαιρέσουµε τώρα και την αστική ευθύνη των Υπουργών και Υφυπουργών, κάτι που δεν προβλέπεται από το Σύνταγµα; Δηλαδή,
θέλουµε να καταρρίψουµε οποιοδήποτε ίχνος ανοχής των πολιτών προς τους πολιτικούς; Αυτό πάµε να κάνουµε;
Επίσης, θέλω να αναφερθώ στο άρθρο 108. Θεωρούµε ότι
είναι αντισυνταγµατική η διάταξή του, γιατί κατά τη διάρκεια
εφαρµογής του προγράµµατος σταθεροποίησης και ανάπτυξης
της οικονοµίας της χώρας –δηλαδή την εφαρµογή των µνηµονίων- δεν εφαρµόζεται το άρθρο 33, παράγραφος 1 για τις δαπάνες των περιφερειών. Δεν υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αφαιρεί, δηλαδή, από τον έλεγχο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, τις δαπάνες των περιφερειών.
Δεν θα αναπτύξω τον έλεγχο αντισυνταγµατικότητας. Είναι
πάρα πολλές οι ενστάσεις µας στις διατάξεις που πρέπει να αλλάξουν.
Παρ’ όλο που θεωρούµε ότι κάθε κωδικοποίηση βοηθάει στο
να εφαρµόζεται καλύτερα, να γίνει πιο εύρυθµη σχετικά µια νοµοθεσία, εντούτοις είναι τόσα πολλά τα προβλήµατα που συναντώνται σε αυτήν τη συγκεκριµένη κωδικοποίηση.
Θεωρούµε τόσο σηµαντικό το Ελεγκτικό Συνέδριο, ένα από τα
ανώτατα δικαστήρια της χώρας, που δεν µπορούµε παρά να καταψηφίσουµε επί της αρχής και επί των άρθρων αυτό το νοµοθέτηµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν προβληθεί αντιρρήσεις αντισυνταγµατικότητος
από τον κ. Κοντονή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ή έχει υποβληθεί, κύριε
Λαφαζάνη ή δεν έχει υποβληθεί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Στην πορεία θα την υποβάλλουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ναι, αλλά πρέπει να ξέρουν οι συνάδελφοι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα την υποβάλλουµε όποτε νοµίζουµε και κρίνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Από τον Κανονισµό η αντίρρηση συνταγµατικότητας δεν είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί
γραπτώς. Υποβάλλεται και προφορικώς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εµείς θα το καθορίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Με ενηµέρωσε, λοιπόν,
η κ. Κόλλια, την οποία αντικατέστησα, ότι ο κ. Κοντονής υπέβαλε
αντιρρήσεις συνταγµατικότητος. Επιµένετε στις αντιρρήσεις
συνταγµατικότητος; Να τις συζητήσουµε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως και θα την αναπτύξουµε, στον χρόνο που νοµίζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εσείς θα επιλέξετε το
χρόνο; Από πότε γίνεται αυτό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο Βουλευτής επιλέγει τον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ποιος επιλέγει; Κανονικά
δεν είναι δυνατόν, εάν αποφανθεί η Βουλή ότι είναι αντισυνταγµατικός ένας νόµος, να συνεχίσει να συζητάει επί ενός νόµου, ο
οποίος δεν έχει νόηµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μετά το τέλος των εισηγητών...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Λαφαζάνη, οι αντιρρήσεις συνταγµατικότητος συνήθως µπαίνουν στην αρχή.
Είναι δυνατόν να αποφανθεί η Βουλή ότι αυτό το νοµοσχέδιο
είναι αντισυνταγµατικό και να κουβεντιάσει τρεις ηµέρες επί αντισυνταγµατικού νοµοσχεδίου; Πού ακούστηκε αυτό; Γι’ αυτό και
οι αντιρρήσεις συνταγµατικότητος µπαίνουν στην αρχή. Κακώς
έφτασε στο σηµείο να έχει µιλήσει και η κ. Γιαταγάνα, για να µπει
το θέµα των αντιρρήσεων συνταγµατικότητος.
Εάν, λοιπόν, επιµένετε, να συζητήσουµε τώρα τις αντιρρήσεις.
Εάν δεν επιµένετε, σηµαίνει ότι δεν βάζετε θέµα αντιρρήσεων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ακούστε, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα
ορίσετε εσείς στην Αντιπολίτευση πότε θα καταθέσει την αίτηση
αντισυνταγµατικότητας. Πείτε µου, στον Κανονισµό πού ορίζεται
ότι πρέπει στην αρχή της συζήτησης να γίνεται η αίτηση αντισυνταγµατικότητας;
Είπαµε ότι θα την καταθέσουµε και µόλις τελειώσουν οι εισηγητές τις εισηγήσεις τους θα υποβάλουµε εµείς την πρόταση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θέσατε θέµα αντισυνταγµατικότητος, κυρία Γιαταγάνα;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Μαριά, ρωτάω την κ. Γιαταγάνα, που µόλις κατέβηκε.
Σας παρακαλώ!
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κύριε Πρόεδρε, είπα ότι υφίσταται ένα ζήτηµα αντισυνταγµατικότητος, ωστόσο εµείς δεν
προβάλλουµε ένσταση αντισυνταγµατικότητος. Για όλες όµως
τις παρατηρήσεις τις οποίες ήδη αναφέραµε, εµείς θα καταψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Άρα, µέχρι αυτήν τη
στιγµή που µιλάµε δεν έχουν προβληθεί αντιρρήσεις αντισυνταγµατικότητας από κανέναν.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Και ούτε θα προβάλλουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σ’ αυτό το συµπέρασµα
καταλήγω.
Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος, ειδικός αγορητής
της Χρυσής Αυγής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
στην προς συζήτηση εισηγητική έκθεση και στο σύνολο του προς
ψήφιση νοµοθετήµατος αντικατοπτρίζεται το µεγαλύτερο κοµµάτι της κακοδαιµονίας της ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης, δηλαδή η ασυνάρτητη πολυνοµία που βρίσκεται κρυµµένη µέσα σε

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

κυριολεκτικά εκατοντάδες διατάξεις και άρθρα διασκορπισµένα
σε διάφορα νοµοθετήµατα, εν πολλοίς άσχετα µε το υπό ρύθµιση αντικείµενο, εκατοντάδες διατάξεις που ερίζουν για την
εφαρµογή τους και απαιτούν τη γνώση και την εµπειρία νοµικών
και δικαστικών, για να καταστούν λειτουργικές και εφαρµόσιµες
από τα δικαστήρια, ενώ την ίδια στιγµή παραµένουν απροσπέλαστες στους πολίτες και στους διοικουµένους.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορώ να µιλήσω έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μισό λεπτό, κύριε Ηλιόπουλε.
Παρακαλώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι, να κάνετε ησυχία!
Ορίστε, κύριε Ηλιόπουλε, συνεχίστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Δεδοµένου, δε, ότι οι διατάξεις
αυτές αφορούν κυρίως τον δηµοσιονοµικό έλεγχο, δηλαδή τον
έλεγχο που οφείλει να ασκεί η πολιτεία στα δηµόσια όργανά της,
τότε καταλαβαίνει κανείς ότι η πολυνοµία και η διασπορά των
διατάξεων δεν έχει γίνει τόσο αθώα όσο µπορεί εκ πρώτης
όψεως να θεωρήσει κανείς, αλλά προκειµένου να δυσχεραίνεται
ο έλεγχος, να θεριεύει η αδιαφάνεια και η γραφειοκρατία και να
ενισχύεται η όψη της κλειστής κάστας που απέκτησε ως σήµερα
η Δηµόσια Διοίκηση.
Μακάρι να µπορούσαµε να πούµε ότι όλα αυτά θα λύνονταν
µε µία απλή κωδικοποίηση των διατάξεων, αν και το έργο αναγνωρίζουµε ότι δεν είναι τόσο απλό. Μακάρι τα προβλήµατα δυσλειτουργίας, καθυστέρησης στη δικαιοδοτική η γνωµοδοτική
κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να αίρονταν µε τη µεταφορά
της γλώσσας στη δηµοτική ή τον υπολογισµό των ποσών σε
ευρώ από δραχµές, όπως µας πληροφορεί το κείµενο της εισηγητικής έκθεσης.
Οι αιτίες όµως της κακοδαιµονίας που αναφέραµε δεν εδράζονται σε αυτά, αλλά στην ουσία των διατάξεων που παραµένουν
δαιδαλώδεις, αναχρονιστικές και χωρίς στεγανά από την πολιτική
εξουσία.
Οι κυβερνήσεις της Μεταπολίτευσης, χωρίς από αυτές να εξαιρούµε την παρούσα, έκαναν έναν απαράδεκτο συµβιβασµό µεταξύ των τριών εξουσιών. Αντί να εξασφαλίσουν τον διαχωρισµό
τους και να εργαστούν πάνω σ’ αυτόν, επέλεξαν, για ευνόητους
λόγους, να ενισχύσουν µόνο την εκτελεστική εξουσία. Έτσι, τόσο
η δικαστική όσο και η νοµοθετική πέρασαν σε δεύτερη µοίρα, µε
τα γνωστά σε όλους µας αποτελέσµατα.
Η δικαστική εξουσία, χωρίς επαρκείς εγγυήσεις, δεν µπορεί
και δεν θέλει να ελέγξει την εκτελεστική και αυτό αποτυπώνεται
πλήρως και διαπερνά τα περισσότερα άρθρα των κωδικοποιηµένων διατάξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, αντί να είναι ο «φτωχός συγγενής» της εκτελεστικής
εξουσίας, θα έπρεπε να έχει τον πρώτο λόγο στα ζητήµατα που
αφορούν τον ευαίσθητο δηµόσιο τοµέα, αφού οι αρµοδιότητες
που παρέχονται από το Σύνταγµα είναι τεράστιες.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, η ένωση του ΠΑΣΟΚ µε τον ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει
τώρα;
Κύριε Λοβέρδο, σας παρακαλώ…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Συγγνώµη.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Ηλιόπουλε, είναι
η συνήθης κατάσταση αυτή, δυστυχώς. Εγώ δεν έχω άλλους
τρόπους. Έχω παρακαλέσει κατ’ επανάληψη…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Λοβέρδος, επειδή είναι ευγενής, ζήτησε συγγνώµη. Εσείς συνεχίζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Κοντονή, έχει δίκιο
ο οµιλητής. Έχει δίκιο. Μετά αναφέροµαι σε ονόµατα και θυµώνουν αυτοί στους οποίους αναφέροµαι. Έχει δικαίωµα να µιλήσει
µε ησυχία, όπως ο κάθε συνάδελφος.
Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, συνεχίστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Το Ελεγκτικό Συνέδριο –επαναλαµβάνω- αντί να είναι ο «φτωχός συγγενής» της εκτελεστικής
εξουσίας, θα έπρεπε να έχει τον πρώτο λόγο στα ζητήµατα που
αφορούν τον ευαίσθητο δηµόσιο τοµέα, αφού οι αρµοδιότητες
που του παρέχονται από το Σύνταγµα είναι τεράστιες: έλεγχος
των δαπανών του δηµοσίου, έλεγχος των λογαριασµών της Κυ-
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βέρνησης και του κρατικού προϋπολογισµού, παρακολούθηση
των εσόδων του κράτους, εποπτεία των δηµοσίων υπαλλήλων,
των στρατιωτικών υπαλλήλων, των νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου, έλεγχος για κάθε προµήθεια, επιχορήγηση και έργο των
δήµων και των ΟΤΑ, γνωµοδοτήσεις, καθώς και ευρεία δικαστική
εξουσία.
Δεν θα ήταν υπερβολικό να έλεγε κανείς πως η καλή λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα προϋπέθετε την καλή λειτουργία του ελληνικού δηµοσίου. Και ο λόγος της άθλιας λειτουργίας
του ελληνικού δηµοσίου µπορεί να µην οφείλεται ευθέως στην
κακή λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά στην προσπάθεια των πολιτικών και της εκάστοτε κυβέρνησης να ελέγξει τους
ελέγχοντες, δηλαδή να µαζέψει όλες τις αρµοδιότητες στα χέρια
της, ώστε να µην αφήσει κανένα περιθώριο στη δικαστική εξουσία να ασκήσει τον συνταγµατικά οφειλόµενο έλεγχό της. Δηλαδή µια επίφαση δηµοκρατίας, µια ψεύτικη δηµοκρατία πάνω
στην οποία στηρίχθηκε και αναπαράχθηκε όλο το πολιτικό σύστηµα της Μεταπολίτευσης, µε τα γνωστά ολέθρια αποτελέσµατα.
Εµείς στη Χρυσή Αυγή δεν τρέφουµε καµµία ελπίδα ότι αυτό
µπορεί να αλλάξει ή έστω να καλυτερεύσει µε τέτοιου τύπου νοµοθετικές παρεµβάσεις ή κωδικοποιήσεις διατάξεων. Το σύστηµα που δηµιούργησε η Μεταπολίτευση και πάνω στο οποίο
στηρίχθηκε τόσα χρόνια η Δηµόσια Διοίκηση χρησιµοποιεί διάφορους τρόπους για να επιβιώσει, διαµέσου των υποσυστηµάτων διαπλοκής που έχει δηµιουργήσει στους Οργανισµούς, στα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στους δήµους.
Απόδειξη είναι τα ετήσια αποτελέσµατα για τη διαπλοκή και τη
διαφθορά που εκθέτουν την εκτελεστική εξουσία και που έρχονται στο φως της δηµοσιότητας από τον επιθεωρητή Δηµόσιας
Διοίκησης.
Γιατί τα φαινόµενα αυτά δεν έχουν εξαλειφθεί; Γιατί τα φαινόµενα αυτά µέσα στην κρίση που µαστίζει τη χώρα συνεχίζουν και
ταλαιπωρούν τους πολίτες, τους διοικούµενους και τους τίµιους
επιχειρηµατίες που επιχειρούν να έρθουν σε επαφή µε το δηµόσιο; Πού είναι οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και πού είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες του; Θα διορθωθούν όλα
αυτά µε την κωδικοποίηση του παρόντος νοµοθετήµατος;
Εµείς δεν τρέφουµε καµµία αυταπάτη, αλλά και καµµία ελπίδα
περί τούτου. Θεωρούµε την προσπάθεια χρήσιµη, αλλά όχι αποφασιστική και ούτε καν επαρκή. Είµαστε υπέρ των κανονιστικών
διατάξεων που θα εξαλείψουν την ουσία της δυσλειτουργίας και
όχι υπέρ της οργάνωσης της δυσλειτουργίας, ώστε να καταστεί
ευκολότερα διαχειρίσιµη.
Έτσι, λοιπόν, στα σηµεία στα οποία διαφωνούµε επί της ουσίας –και τα οποία τονίσαµε- θα ψηφίσουµε «ΟΧΙ», κρίνοντας ότι
το νοµοθέτηµα δεν καινοτοµεί και δεν προάγει σε τίποτα τη λειτουργία και τον έλεγχο που οφείλει να υφίσταται στο δηµόσιο
τοµέα, που παραµένει µέχρι και σήµερα βορά µεταξύ διαπλεκόµενων και πολιτικής εξουσίας.
Απόδειξη της απροθυµίας της εκτελεστικής εξουσίας να
ελεγχθεί, αποτελούν ενδεικτικά τα παρακάτω σηµεία, τα οποία
περιέχονται στην κωδικοποίηση των διατάξεων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Στο άρθρο 30 παράγραφος 2, εξαιρούνται από τον προληπτικό
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου µεταξύ άλλων και οι δαπάνες
µισθωµάτων κτηρίων των δηµοσίων υπηρεσιών. Εδώ πάλι αποφασιστική αρµοδιότητα έχει η εκτελεστική εξουσία, ο Υπουργός
Οικονοµικών. Την ώρα δηλαδή που µία τεράστια τρύπα του ετήσιου ελλείµµατος και άρα του χρέους, οφείλεται στη σπατάλη
του δηµοσίου για µισθώµατα κτηρίων που πληρώνονται αφειδώς
από τους φορολογούµενους για να στεγάζονται δηµόσιες υπηρεσίες, όταν δηµόσια κτήρια είναι κατειληµµένα από αριστεριστές ή καταρρέουν ανεκµετάλλευτα, το Ελεγκτικό Συνέδριο
καλείται να µην ελέγχει τη διοίκηση για τις αποφάσεις αυτές µε
τις ευλογίες και την υψηλή επιτήρηση του Υπουργού Οικονοµικών.
Στο άρθρο 33 παράγραφος 3, η διαδικασία και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των κοινωφελών επιχειρήσεων και των αµαρτωλών για τις σπατάλες –
βλέπε υπόθεση Δηµάρχου Θεσσαλονίκης- ανωνύµων εταιριών
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των δήµων, καθορίζονται πάλι από αποφάσεις της εκτελεστικής
εξουσίας, δηλαδή των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης
κατά το δοκούν.
Αντί δηλαδή η δικαστική εξουσία να ελέγχει µε τους όρους
που επιθυµεί τις προϋποθέσεις των δικαιολογητικών που θα εντάσσονται στον προληπτικό έλεγχο δαπανών των εταιρειών των
δήµων, έρχεται πάλι η Κυβέρνηση και επικυρώνει τον εαυτό της,
καθορίζοντας τις ακριβείς συνθήκες που θα λάβει χώρα ο έλεγχος. Τότε ποια είναι η έννοια του ελέγχου; Ποιος λογοδοτεί σε
ποιον και ποιος ελέγχει τη νοµιµότητα της υπουργικής απόφασης; Το Συµβούλιο της Επικρατείας δέκα-δώδεκα χρόνια µετά
την έκδοση της;
Στο άρθρο 36, αντίστοιχα προβλέπεται ότι προληπτικό έλεγχο
για συµβάσεις προµήθειας, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών που συνάπτουν οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
οι δήµοι, κάνει το Ελεγκτικό Συνέδριο, µόνο εφόσον οι συµβάσεις
αυτές υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή ουσιαστικά το ποσό των 246.000 ευρώ, αν συνυπολογιστεί
και ο ΦΠΑ.
Αν λάβουµε υπ’ όψιν µας το πάρτι συναλλαγής και διαφθοράς
σε επίπεδο δήµων και ανώνυµων εταιρειών που υπάγονται στους
δήµους, καθώς και το γεγονός ότι τα περισσότερα έργα που
πραγµατοποιούνται κόβονται σε µικρότερα κοµµάτια, ώστε να
µην υπερβαίνουν το αναφερθέν ποσό προληπτικού ελέγχου, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η θέσπιση προληπτικού ελέγχου
των συµβάσεων για τα ποσά αυτά είναι προσχηµατική και παραπλανητική.
Η άποψη της Χρυσής Αυγής είναι ότι ο προληπτικός έλεγχος
θα έπρεπε να πραγµατοποιείται για ποσό τουλάχιστον 50.000
ευρώ και µάλιστα, µε ταχείες διαδικασίες -για παράδειγµα ένας
µήνας από την κατάθεση του φακέλου µε τα δικαιολογητικά- έτσι
ώστε να µην καθίσταται δυσλειτουργική η ελεγκτική διαδικασία.
Το ποσό που προσδιορίστηκε αφήνει πάλι µεγάλο µέρος για
πιθανή κακοδιοίκηση και συναλλαγή, αν µάλιστα λάβουµε υπ’
όψιν µας ότι τα κονδύλια που πλέον παρέχονται στους δήµους
είναι σηµαντικά µειωµένα, σε σχέση µε το παρελθόν.
Θεωρούµε πολύ σηµαντικό το έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Αυτό µάλιστα το τονίσαµε και αρχικά. Θεωρούµε όµως ταυτόχρονα ανύπαρκτη την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης που
επιβάλλει τη λειτουργία του θεσµού υπό το ίδιο καθεστώς, που
µέχρι σήµερα οδήγησε τη Δηµόσια Διοίκηση στην κατάσταση
που όλοι γνωρίζουµε.
Η δικαιοδοτική λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι και
πρέπει να παραµείνει σηµαντική. Αντί, όµως, της ενεργοποίησης
του ικανού και καταρτισµένου επιστηµονικού της δικαστικού δυναµικού στην κατεύθυνση του πραγµατικού ελέγχου της πάσχουσας διοίκησης, έχουµε τον περιορισµό των δυνατοτήτων του και
την υπαγωγή του στα κελεύσµατα της εκτελεστικής εξουσίας.
Επαναλαµβάνουµε ότι το έργο της κωδικοποίησης των διατάξεων που το αφορούν, είναι για µας επιβεβληµένο και αυτονόητο.
Αυτονόητη όµως έπρεπε να είναι για την Κυβέρνηση και η µεγιστοποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου µέσω διατάξεων που θα απελευθέρωναν, αντί να περιορίσουν τη δικαιοδοτική εξουσία του δικαστικού οργάνου.
Η Χρυσή Αυγή που έχει επανειληµµένα τονίσει την ανάγκη για
την ύπαρξη σηµαντικών θεσµικών αλλαγών και στο δικαστικό σύστηµα, ειδικά δε σε αυτό που αφορά τον έλεγχο των δηµοσίων
δαπανών, δεν θα µπορούσε να αισθάνεται ικανοποιηµένη µε την
προσχηµατική προσπάθεια της Κυβέρνησης να ικανοποιήσει
τους εταίρους της εντός και εκτός Κυβέρνησης, δηλαδή τους
συναλλασσόµενους µε αυτή επιχειρηµατίες, τους κοµµατικούς
εγκάθετους που ακόµα λυµαίνονται τη Δηµόσια Διοίκηση και
τους φίλους της που ενδηµούν κατά εκατοντάδες εκεί που υφίσταται η κακοδιοίκηση, ο χρηµατισµός και η διαφθορά.
Λυπούµαστε που µια τέτοια ευκαιρία πηγαίνει χαµένη για την
πιο εύρυθµη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αυτός
είναι ο λόγος που ψηφίζουµε, όπως προείπαµε, «ΟΧΙ» στο εν
λόγω νοµοσχέδιο, ευελπιστώντας ότι σύντοµα θα δοθεί σε µας
η ευκαιρία να αναδιοργανώσουµε και αυτό τον τοµέα, που εν
πολλοίς ευθύνεται για τα χάλια της διοίκηση της χώρας εν γένει.
Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ιωάννης Πανούσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ένα
ειδικό διοικητικό δικαστήριο και µια ανώτατη διοικητική αρχή µε
ελεγκτικές και γνωµοδοτικές αρµοδιότητες.
Η σχέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε τα άλλα δικαστήρια –
παραδείγµατος χάριν, δεν παραπέµπει υποθέσεις σε άλλες δικαιοδοσίες, αρµόδια δικαστήρια ούτε αυτά παραπέµπουν σε
αυτό- δεν του αφαιρεί την ιδιότητα του ειδικού διοικητικού δικαστή –βλέπε τη γαλλική Cour des comptes- δεν εφαρµόζει δηλαδή
ένα αυτόνοµο δίκαιο διαφορετικό από το διοικητικό δίκαιο, αλλά
ένα ειδικό δίκαιο και έχει ειδικότερο αντικείµενο αρµοδιοτήτων
και δικαιοδοσιών. Εκτός όµως από τον έλεγχο, διαθέτει και την
αρµοδιότητα επιβολής κυρώσεων, κρίνει δηλαδή τη νοµιµότητα
και την κανονικότητα των δηµοσίων λογαριασµών και καταλογίζει
εάν υπάρχει ευθύνη στο αρµόδιο, το διαπιστωθέν έλλειµµα.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο –γι’ άλλους ως διφυές όργανο, διφυής
υπόσταση λέει το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο και γι’ άλλους ως
ασκούν διφυές έργο, όπως λέει το Συµβούλιο της Επικρατείαςπαραµένει η τρίτη ανώτατη δικαιοδοσία της ελληνικής έννοµης
τάξης. Κατά τον Άρειο Πάγο, χαρακτηρίζεται ως δικαστική αρχή,
έστω και αν για πολλούς θεωρείται ανώτατο δηµοσιονοµικό δικαστήριο.
Ως ανώτατη, ως προς το διοικητικό, ελεγκτική αρχή, κατά την
ίδια την ιδρυτική πρόβλεψή του, ασκεί υψηλή δηµοσιονοµική
εποπτεία και όχι απλή διοικητική εποπτεία. Επεξεργάζεται, λοιπόν, τους λογαριασµούς, επαγρυπνεί, ώστε να µην υπερβαίνονται οι γενικές και ειδικές πιστώσεις, τα έξοδα και τα έσοδα να
είναι εντάξει αποδεδειγµένα, επιτετραµµένα αρχεία να εκτελούν
τα διοικητικά τους καθήκοντα ευσυνειδήτως και συννόµως, για
να επιτευχθεί η διαφάνεια και η χρηστή διαχείριση στα οικονοµικά της Δηµόσιας Διοίκησης.
Ο αυτοέλεγχος της εκτελεστικής εξουσίας από ανεξάρτητα
όργανα, έστω χωρίς ισχύ δεσµευτική δεδικασµένου, καθιστά το
Ελεγκτικό Συµβούλιο Ειδικό Διοικητικό Δικαστήριο.
Η ίδια η νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου προσδιόρισε και
τα όρια του παρεµπίπτοντος ελέγχου στα ακόλουθα στοιχεία:
πρώτον, αν τα διοικητικά όργανα ενήργησαν στα πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που τους παρέσχε ο νόµος, δεύτερον, αν τήρησαν
τους τύπους και τους όρους που καθορίζονται από το νόµο, τρίτον, αν εφάρµοσαν και ερµήνευσαν σωστά τον απρόσωπο κανόνα δικαίου, τέταρτον, αν στην κρίση εµφιλοχώρησε πλάνη περί
τα πράγµατα, πέµπτον, αν η διοικητική πράξη είχε την απαιτούµενη αιτιολογία.
Από την άλλη πλευρά, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν δύναται να
ελέγξει παρεµπιπτόντως την εσωτερική νοµιµότητα της διοικητικής πράξης. Ο έλεγχος της νοµιµότητας που διενεργεί παρεµπιπτόντως, δεν µπορεί να φτάσει µέχρι την έρευνα της ορθότητας
της ουσιαστικής κρίσης του διοικητικού οργάνου, µε αποτέλεσµα
να έχουµε στην ουσία ένα µερικό έλεγχο.
Όµως, ο χαρακτηρισµός του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως τέταρτης ελεγκτικής ή λογιστικής εξουσίας ή κατ’ άλλους εξουσία επιθεωρήσεως εµφανίστηκε ως ένα νοµικό παράδοξο, ως ένα
νοµικό aliud. Παρά ταύτα όµως, σε πολλά κράτη το Ελεγκτικό
Συνέδριο είναι ενταγµένο στη µεθόριο της νοµοθετικής και δικαστικής εξουσίας -παραδείγµατος χάριν στην Ισπανία- ή συνιστά
επικουρικό όργανο της Βουλής -παραδείγµατος χάριν στο Βέλγιο- γι’ αυτό πολλές φορές συζητάµε για τον «οφθαλµό της Βουλής». Θυµίζω ότι, όταν ιδρύθηκε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην
Ελλάδα, δεν υπήρχαν κοινοβουλευτικοί θεσµοί για να τους επικουρήσει. Η σχέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε τα όργανα της
εκτελεστικής εξουσίας δεν είναι επάλληλη, δεν είναι υπάλληλη,
αλλά είναι µια σχέση παράλληλη µε διπλή αποστολή: προληπτικός κάθετος έλεγχος και ειδικός κατασταλτικός οριζόντιος έλεγχος.
Από την άλλη, η αρχή της νοµιµότητας συνεπάγεται την υποχρέωση της δηµόσιας διοίκησης να τηρεί τους κανόνες. Όχι
µόνο να µην αντιτίθεται σε αυτούς, αλλά να βρίσκονται και σε
αρµονία. Δεν ισχύει δηλαδή το «ό,τι δεν απαγορεύεται επιτρέπεται». Η διοίκηση οφείλει να ενεργήσει µόνο ό,τι επιτρέπεται, έστω
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εντός του πλαισίου µιας διακριτικής ευχέρειας. Με τον τρόπο
αυτό και µε βάση την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, άνευ
της οποίας ακυρώνεται η εφαρµογή της αρχής της νοµιµότητας,
παίρνει σάρκα και οστά η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, αλλά και
της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης.
Το πλαίσιο της νοµιµότητας διαµορφώνεται από γενικά παραδεδεγµένους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου, του Συντάγµατος, του Διοικητικού Δικαίου, αλλά και της
νοµολογίας. Η µη συµµόρφωση προς τους κανόνες από τη διοίκηση µπορεί να γίνει ανεκτή µόνο σε περιπτώσεις εξαιρετικές,
όπου το δηµόσιο συµφέρον επιβάλλει διαφορετικό χειρισµό.
Βέβαια, αυτή η απόκλιση, γνωστή ως αρχή της θεµιτής παρανοµίας, δεν είναι δυνατόν να επεκτείνεται σε πράξεις, ενέργειες
και συµβάσεις που δεν εµπίπτουν στο δίκαιο της ανάγκης. Άλλωστε, ως υποκείµενο του δηµοσίου συµφέροντος ορίζεται όλος ο
λαός που έχει οργανωθεί σε έννοµη τάξη και σε κράτος, µε συνέπεια το κοινωνικό στοιχείο να µην αποκόπτεται µε διάφορα
προσχήµατα από τα ευρύτερα συµφέροντα όλων των κοινωνών,
παρά µόνο σε ειδικές και περιοριστικές περιπτώσεις, παραδείγµατος χάρη εθνική άµυνα.
Το ειδικό ή έκτακτο δηµόσιο συµφέρον δεν µπορεί επί µακρόν
να κατισχύει του γενικού δηµοσίου συµφέροντος. Και προσοχή:
Δεν συµπίπτει πάντοτε η άσκηση δηµόσιας εξουσίας µε την
πραγµατική εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος.
Ο λειτουργικός διχασµός των οργάνων, όταν πρόκειται να κρίνουν κυβερνητικές πράξεις, δεν µπορεί να φτάνει µέχρι του σηµείου της πλήρους δικαστικής ασυλίας τους. Το κρίσιµο
ερώτηµα, έστω και σε επίπεδο de lege ferenda, είναι το ακόλουθο: Η χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση πρέπει να περιλαµβάνει
και τη σκοπιµότητα της δαπάνης, δηλαδή τον έλεγχο της ορθολογικής επιλογής των δηµοσιονοµικών αποφάσεων; Στοχοθεσία,
όργανα, διαδικασίες;
Τρείς είναι οι βασικές αρχές αυτού του ελέγχου. Πρώτον, η οικονοµία, δηλαδή τα µέσα που επιλέγονται για τη δαπάνη, εισροές, εκροές, ποιότητα προϊόντος. Δεύτερον, η αποδοτικότητα,
δηλαδή η ευνοϊκότερη σχέση µέσων και αποτελέσµατος, ορθοί
κανόνες, ακόµα και πολιτική στόχευση. Τρίτον, η αποτελεσµατικότητα, δηλαδή η σχέση µέσων παραγόµενων και αγαθών και
υπηρεσιών.
Όλα, βέβαια, τίθενται και υπό τον έλεγχο των όποιων αρνητικών επιπτώσεων στην κοινωνία, στο περιβάλλον ή στην υγεία.
Αυτό, όµως, το µέρος δεν το θέλει η εκτελεστική εξουσία, καθώς
αποκλείει τον έλεγχο της σκοπιµότητας. Η κατάχρηση, όµως, του
δηµοσίου χρήµατος δεν περιορίζεται σήµερα στη µη νόµιµη δαπάνη, αλλά επεκτείνεται και στη νόµιµη αλλά ανορθολογική
χρήση του δηµόσιου χρήµατος.
Χαίροµαι που οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ προσέχουν πάρα πολύ
αυτά που λέµε. Μπορείτε να βγείτε έξω να τραγουδήσετε, αν δεν
σας ενδιαφέρει. Δεν είναι τίποτα κακό, αν αυτό εννοείτε ως κοινοβουλευτική λειτουργία.
Αυτή η αξιολόγηση δεν πρέπει να είναι µόνο πολιτική, αλλά και
να υπάγεται στον έλεγχο της υγιούς δηµόσιας διαχείρισης, της
διοικητικής τακτικής και στρατηγικής, του σχεδιασµού και του
συντονισµού. Ο τόπος, ο χρόνος, τα µέσα και το αποτέλεσµα δεν
είναι απλά πολιτικές πράξεις. Πρέπει και να ελέγχονται. Αυτό το
ρόλο πρέπει να αναθέσουµε προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, αν
πράγµατι επιθυµούµε τον ουσιαστικό και όχι τυπικό έλεγχο της
χρηστής διοίκησης, το ρόλο δηλαδή του επόπτη του ελέγχου της
δηµοσιονοµικής υπευθυνότητας των Υπουργείων -βλέπε Ολλανδία- που καταργεί και την οποιαδήποτε παρέµβαση εξωθεσµικών
οργάνων τύπου τρόικας.
Η αξιολόγηση των δηµοσίων πολιτικών συνιστά αναπόσπαστο
µέρος της χρηστής δηµοκρατικής διαχείρισης µε την επικουρία
εξωτερικών εισηγητών και εµπειρογνωµόνων. Δεν αρκεί δηλαδή
ο έλεγχος της νοµιµότητας και της κανονικότητας. Ακόµα και στη
γνωµοδοτική προς τη Βουλή αρµοδιότητα το Ελεγκτικό Συνέδριο
οφείλει να καταγράφει τα προβλήµατα δηµοσιονοµικής διαχείρισης, ιδίως τις συµφωνίες µεταξύ Υπουργών και υπόλογων διαχειριστών, διότι µόνο έτσι πληροφορείται ο λαός και πληρούται
η λαϊκή κυριαρχία.
Συµπερασµατικά, η ιστορία των δηµόσιων θεσµών µιας χώρας
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χαρακτηρίζεται µεταξύ άλλων και από τη σχέση οργάνων δηµοσιονοµικού ελέγχου µε τη νοµοθετική και κυρίως την εκτελεστική
εξουσία. Το πολιτικό σύστηµα της κάθε ιστορικής περιόδου διευρύνει ή περιορίζει τους ελεγκτικούς µηχανισµούς και ο νοµικός
πολιτισµός διαπλέκεται ή συνδιαµορφώνεται µε βάση το συνταγµατικό καθεστώς και το διοικητικό σύστηµα. Σήµερα δε και µε
βάση τις ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας να
υπογραµµίσουµε για το ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ότι ενεργεί σε συνεργασία µε τα εθνικά όργανα εσωτερικού ελέγχου –
κοινοί ένοχοι- και µόνο όταν αυτά αδυνατούν, συνεχίζει µόνο του
τον έλεγχο. Έτσι, ο αλυσιτελής χρόνος άσκησης του προληπτικού ελέγχου, η ενδεχόµενη δηλαδή βλάβη, έχει ήδη επιτελεστεί.
Επιβάλλει έναν ταχύτερο τρόπο για την αποτελεσµατικότερη
προστασία του δηµόσιου χρήµατος, που σηµαίνει προσωπικό και
υποδοµές. Ο κανόνας της διπλής δικαιοδοσίας, όπου ο δικαστής
δικάζει και το λογαριασµό και ο Υπουργός Οικονοµικών ελέγχει
τον υπόλογο, στην Γαλλία δεν είναι αποδοτικός.
Το πολιτικό σύστηµα βρίσκεται σε κρίση, λόγω και της µη έντιµης κρατικής διαχείρισης. Η νέα νοµιµοποίηση περνάει µέσα
από την εµπιστοσύνη και στον έλεγχο του δηµοσίου χρήµατος
από ένα ανεξάρτητο όργανο. Άρα, ο θεσµικός ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθίσταται περισσότερο χρήσιµος παρά ποτέ
για την πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής, για την επίτευξη του µεγαλύτερου βαθµού διαφάνειας και λογοδοσίας στο
πεδίο των κοινοτικών επιδοτήσεων, των διαφόρων προγραµµάτων ανάπτυξης κ.ο.κ.. Δεν πρόκειται για µία θεσµική αντιπολίτευση, όπως θα ισχυριστούν πολλοί, αλλά για µία ισορροπία
εξουσιών και για έναν αλληλοέλεγχο των οργάνων. Μόνο έτσι θα
δικαιωθεί η δηµοκρατία και θα αποµακρυνθούν οι κίνδυνοι πλήρους ηθικής και πολιτικής απονοµιµοποίησής της.
Σε περιόδους κρίσης η δικαιοσύνη παίζει σηµαντικό ρόλο και
στην κοινωνική ειρήνη. Μέσω των δικαστηρίων ο πολίτης ζητάει
να βρει το δίκιο του, αλλά και τη δικαίωση που δεν βρήκε στο πολιτικό πεδίο. Αν σε αυτήν την παράµετρο προσθέσουµε και την
ανάγκη πάταξης αυτών των φαινοµένων ανοµίας -ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος κ.λπ.- τότε αναδεικνύεται ο κρίσιµος ρόλος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Μια κωδικοποίηση µας χρειάζεται. Είναι χρήσιµη στον ειδικό
επιστήµονα, αλλά και σε κάθε πολίτη, γιατί η διάσπαρτη πολυνοµία δηµιουργεί όρους άγνοιας νόµων. Όµως, λίγο προσοχή στη
µεθοδολογία, στην αυτοαναίρεση και κυρίως de lege ferenda
στην αλλαγή όλου του πλέγµατος αλληλοελέγχων των τριών
εξουσιών.
Προφανώς ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο, γιατί είναι κρίσιµο για
την από κάθε πολίτη γνώση του δικαίου µε την ελπίδα, κύριε
Υπουργέ, ότι θα ξαναδούµε συνολικά τον τρόπο που οι τρεις
εξουσίες λειτουργούν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η ειδική
αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Λιάνα Κανέλλη.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν µιλάω ακόµα και σε οποιαδήποτε καθηµερινή συζήτηση για το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν
µπορώ να αποφύγω –τύχη αγαθή- µία συγκλονιστική, εξαιρετικά
διδακτική, συµπτωµατική εµπειρία. Ήταν αρχές του 1980. Στο
Πολεµικό Μουσείο το Ελεγκτικό Συνέδριο επί Νικολάου Θέµελη
οργανώνει εκδήλωση για τα δυόµισι χιλιάδες χρόνια της θεσµοθετηµένης αντίληψης ελέγχου των δηµοσίων εσόδων. Για τα
δυόµισι χιλιάδες χρόνια, για να µην αναφερόµαστε σε διάκριση
των εξουσιών κατά Μοντεσκιέ πίσω-πίσω στον 21ο αιώνα, όπου
η τask force έρχεται και διαλύει κάθε έννοια δικαιωµάτων, όχι
διακρίσεως κατά αστική ιδεολογία των εξουσιών.
Ανεβαίνει στο Βήµα ο αείµνηστος, τεθνεώς, παντοδύναµος Μένιος Κουτσόγιωργας και καταργεί σε µια επετειακή οµιλία εν µία
νυκτί το θεσµό του Παρέδρου, προαναγγέλλει ανασκολοπισµό
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προς πάταξη της γραφειοκρατίας και
προς πάταξη κάθε ανασταλτικού µηχανισµού της µείζονος αναπτύξεως που ερχόταν επί Αλλαγής.
Το δραµατικό αποτέλεσµα -γιατί αυτούς τους δύο ανθρώπους
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τους συνέδεσε αυτό που θα σας πω κι είναι καθοριστικό για την
τύχη των προσώπων και των πραγµάτων µετά- ήταν να κεραυνοβοληθεί από καρδιακή προσβολή και να πέσει από το Βήµα ο
Νίκος Θέµελης. Σώθηκε από σύµπτωση. Ήταν πολύ κοντά ο
«Ευαγγελισµός».
Δεν είναι τωρινό το πρόβληµα, αυτό που έχουµε µπροστά µας,
κύριε Υπουργέ. Και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, το ζήτηµα
της συνταγµατικότητας είναι που «σας κόφτει» και όχι τι υποκρύπτει από κάτω το 108; Πρέπει να καταλαβαίνει και ο κόσµος που
µας ακούει, γιατί αν αρχίσω κι εγώ δέκα λατινικούρες εδώ, δεν
θα καταλαβαίνει κανένας. Πολιτικοί είµαστε και για τους πολίτες
υποτίθεται ότι γίνονται όλα αυτά. Τι λέει το 108, κύριε Υπουργέ;
Κωδικοποιείτε κάτι µε το 108; Νοµικός είστε, µην κοροϊδευόµαστε µεταξύ µας.
Αυτή δεν είναι η µόνη καινούργια διάταξη που µπαίνει εδώ. Εµφιλοχωρεί στη διαδικασία των κωδίκων και περνάει αβρόχοις
ποσί, µε την ίδια διαδικασία που λειτουργεί το Κοινοβούλιο, αντικοινοβουλευτικά, αντιαστικοδηµοκρατικά µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Για ποιο λόγο έρχεστε και αναστέλλετε τον έλεγχο, όσο διαρκεί το πρόγραµµα; Αν πάρω τοις µετρητοίς την Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης, το πρόγραµµα αποπληρωµής έχει ηµεροµηνία λήξεως το 2060. Στην Εφηµερίδα της Ελληνικής Κυβερνήσεως, η
αποπληρωµή και η υποθήκευση της εθνικής περιουσίας, µε
όποια µορφή της –εµψύχου και αψύχου- έχει ηµεροµηνία λήξεως
το 2060.
Η αντισυνταγµατικότητα είναι που σας κόφτει ή τι είναι στην
πραγµατικότητα µε βάση την task force, µε βάση τη φιλοσοφία
αυτής της κωδικοποίησης; Είναι το συµπίληµα, το τελικό σχέδιο
µιας µορφής ευρωπαϊκού δηµοσιονοµικού ελέγχου και ενοποίησης για την εφαρµογή αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής για την
οποία κοπτόµεθα όλοι εδώ. Βεβαίως, όχι ακριβώς από την ίδια
σκοπιά.
Τι θέλει να κάνει; Θέλει να απελευθερώσει τη δυνατότητα της
εκτελεστικής εξουσίας να µοιράζει κατ’ ανάθεση κεφάλαια στην
περιφέρεια. Αυτό θέλει να κάνει. Σιγά που κοπτόµαστε τώρα για
το Σύνταγµα! Ποιο Σύνταγµα; Έχει λειτουργήσει µέχρι σήµερα,
σ’ αυτή τη διαδικασία που ζούµε τα τελευταία χρόνια, µε τη
στενή του όρου έννοια –ας το πω κι εγώ- stricto sensu, τίποτε
συνταγµατικά; Τίποτα δεν έχει λειτουργήσει έτσι. Το τι λέει το
άρθρο 98 του Συντάγµατος για το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλουµε
να το γνωρίζουµε, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι µιλάµε εδώ σε επίπεδο πολιτικό.
Εδώ, όµως, η task force, µέσα από σειρά αντιδηµοκρατικών
διαδικασιών, έχει ήδη τροποποιήσει µε την Κυβέρνηση αυτή και
τις προηγούµενες τα τελευταία τρία χρόνια, κοµβικά νοµοθετικά
ζητήµατα και διατάξεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το Ελεγκτικό
Συνέδριο νοµοθετικά να υποχρεώνεται να «παραχωρεί» –και στο
«παραχωρεί» βάλτε όσα εισαγωγικά θέλετε, δεν παραχωρεί- τον
έλεγχο της νοµιµότητας σε διάφορες ανεξάρτητες αρχές. Με
αυτόν τον κώδικα η PriceWaterHouse θα µας προκύψει ως ανεξάρτητος εκτιµητής. Έχουµε ήδη δείγµατα.
Αν ρίξετε µια µατιά στην κακοήθη δηµοσιογραφικοδηµοσιοσχετίστικη εκµετάλλευση της Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα σας θυµίσω ότι όλοι έχουµε ασχοληθεί τον τελευταίο
καιρό υποχρεωτικά µε τα πούρα των αγροτών, ενώ στην πραγµατικότητα στην Έκθεση κρύβονταν βαθύτερες ενστάσεις και
παρεµβάσεις για εύνοια πολυεθνικών.
Άρα, δεν µπορούµε «να κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό
µας». Κρύβονται άλλα πράγµατα πολύ σοβαρά κάτω απ’ αυτό.
Ωραίο πράγµα είναι να κάνεις κώδικα. Εάν, όµως, κάνεις κώδικα
εγκληµατικών πράξεων; Αν κωδικοποιείς αντιδηµοκρατικές διαδικασίες; Αν κωδικοποιείς εγκλήµατα σε ό,τι αφορά τον πλούτο
που παράγεται από τον ελληνικό λαό; Θα πούµε ότι είναι καλό
πράγµα ο κώδικας, επειδή δεν έχουµε πολυδιάσπαση; Χίλιες
φορές να µείνει, σε τελευταία ανάλυση, η πολυδιάσπαση για να
µπορείς να την παλέψεις ad hoc και κατά περίπτωση. Όχι να
έχουµε ένα νοµοθέτηµα νταµπλά πάνω από το κεφάλι.
Έχουµε το π.δ. 136/2011, που είναι κατ’ εξουσιοδότηση του
ν.3871/2010. Τι έχουµε εκεί; Αυτό που έχουµε εκεί είναι συρρίκνωση του προληπτικού ελέγχου, ασφυκτικά. Την έχουµε ήδη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έρχεται ο ν. 4055 και ο ν. 4071/2012 και κλιµακώνει την αποδιάρθρωση. Τι ακολουθεί; Ευρωπαϊκά µοντέλα -σας το είπα και στην
επιτροπή, έγινε η σύσκεψη τον Οκτώβρη- ασφυκτικού ελέγχου,
προσδιορισµένου.
Θυµηθείτε την ηµέρα µε τον κ. Νιώτη εδώ, όταν πέρναγε η αρµοδιότητα υπογραφής µόνο στον Υπουργό Οικονοµικών, εν ονόµατί µας, όλων. Μέσα εδώ κρύβονται πράγµατα βαθύτατα
αντιδηµοκρατικά. Το Κοινοβούλιο µετατρέπεται σε νοµιµοποιητή
ενίοτε και παρανόµων πράξεων της εκτελεστικής εξουσίας.
Αυτή είναι η βαθιά πολιτική συζήτηση που έπρεπε να κάνουµε
για να µην περάσουν αυτά. Ποιον εξυπηρετούν; Ποιος -αυτό το
διαβόητο, περιβόητο, ουσιαστικό Cui Bono- ωφελείται απ’ αυτήν
τη διαδικασία; Πρακτικά, αυτή τη στιγµή το Ελεγκτικό Συνέδριο
υπολείπεται των οργανικών του θέσεων 50%. Υπάρχουν διατάξεις που θα ήθελα να αναφερθώ µία προς µία, αλλά δεν θα µπω
στις λεπτοµέρειες. Είναι επί της αρχής η συζήτηση.
Προσπάθησα να σας πω και για την περίπτωση του ΚΗ’ του
άρθρου 1 – το ξέρετε- και περίµενα µια απάντηση, µια φραστική
έστω διόρθωση, να µην περιορίζεται η δυνατότητα µόνο στον
Υπουργό Οικονοµικών να εγκρίνει ακόµα και κατόπιν εορτής και
να µην µπορεί κανένας άλλος Υπουργός -ο Υπουργός Δικαιοσύνης ή κάποιος άλλος Υπουργός- να θέσει ένα ερώτηµα, έστω και
«για τα µάτια».
Εδώ, λοιπόν, δηµιουργούνται πολύ βασικά ζητήµατα. Τι να
πούµε τώρα; Για τον προληπτικό έλεγχο; Για τη µορφή ποσού
που σπάει σε λιγότερα και που αυτό το επισηµαίνει ακόµα και
στην Έκθεσή του το Ελεγκτικό Συνέδριο; Για την αποδικαστικοποίηση και την υπαλληλοποίηση, για να είναι δέκα φορές κοντινότεροι στον έλεγχο οι άνθρωποι στα πλαίσια αυτά; Έχει αλλαγές, κύριε Υπουργέ. Έχει σε πάρα πολλά σηµεία. Νοµοθετείτε
στην πραγµατικότητα. Και νοµοθετείτε µε την προοπτική η task
force να κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα.
Θεσµικά, το Ελεγκτικό Συνέδριο µπορεί να ελέγξει. Σας το
λέµε εµείς που δεν είναι από τους θεσµούς που µπορεί να ενισχύσουµε, γιατί εφαρµόζουν αυτή την πολιτική. Δεν µπορούµε,
όµως, να παραγνωρίσουµε ότι είναι ένα κοµµάτι το οποίο θα µπορούσε να ασκεί έναν στοιχειώδη προσυµβατικό και προληπτικό
έλεγχο.
Παρά ταύτα, εδώ συρρικνώνεται. Φεύγει σε άλλες αρχές.
Δείτε πόσες αρχές ελέγχου έχουµε: του «βρώµικου» χρήµατος,
της Χ µορφής του ΣΔΟΕ. Και µε τι ασχολούµαστε σήµερα; Με
το εάν ένας υπάλληλος κάποτε, κάπου πείραξε ή δεν πείραξε,
αντέγραψε ή δεν αντέγραψε ένα στικάκι. Με αυτά καθόµαστε και
ασχολούµαστε και δεν πάµε στην ουσία. Ασχολούµαστε µε τα
πούρα, ασχολούµαστε µε ό,τι είναι πικάντικο, καυστικό και ωραίο
και τραβάει και την κοινή γνώµη. Και περνάει από κάτω το µεγάλο
κεφάλαιο τα συµφέροντά του, όπως τα περνάει µε το 108. Δουλειά του µεγάλου κεφαλαίου είναι το 108! Δεν είναι δουλειά του
Συντάγµατος.
Έχουµε απελευθέρωση ενέργειας. Για δείτε τα. Απελευθέρωση έχουµε εδώ και απελευθέρωση έχουµε εκεί. Αυτή είναι η
ουσία του 108. Λύνονται τα χέρια της εξουσίας, πλην σχολικών
επιτροπών, –λέει- να συρρικνώσει, να αναθέσει, να σπάσει σε µικρότερα -για την πριφέρεια µιλάµε- κονδύλια και να δίνονται
απευθείας αναθέσεις στο όνοµα µιας απροσδιόριστης, βαθύτατα
αντιλαϊκής ανάπτυξης, µε µικρούς µισθούς, που δεν πρόκειται
να φέρει καλύτερη µέρα σε κανέναν.
Εντάξει ο έλεγχος, εντάξει το ένα, εντάξει το άλλο. Αυτό το
νοµοθέτηµα έχει ένα κακό. Και αν δείτε την Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 70% των ελέγχων –το έχω εδώ να το καταθέσω και στα Πρακτικά- αφορά τις δαπάνες υγείας για «το
µεγάλο φαγοπότι», που στο συντριπτικό τους ποσοστό γίνονται
χωρίς έλεγχο.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωµοδοτούσε σε θέµατα µισθών και
συντάξεων. Δεν ήταν, όµως, περιορισµένο σε ό,τι αφορά την
ερώτηση από κάποιον Υπουργό. Τώρα θα µπορεί να γνωµοδοτεί
µόνο αν δεήσει ο παντοδύναµος, στην πραγµατικότητα, έπαρχος
της task force Υπουργός Οικονοµικών και αυτό για να διευκολυνθεί, έχοντας τη δυνατότητα να νοµιµοποιήσει ή να κυρώσει εκ
των υστέρων παράνοµες αποφάσεις.
Είναι µία δαιδαλώδης κωδικοποίηση, πλήρως αποσαφηνιστική,
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της εφαρµογής της ευρωπαϊκής δηµοσιονοµικής ασφυκτικής πολιτικής, η οποία έχει συγκεκριµένο πολιτικό και οικονοµικό στόχο.
Εδώ, δεν είναι δικαστικό, δεν είναι ακαδηµαϊκό, δεν είναι εργασιακό. Είναι κατ’ εξοχήν αντικοινωνικό αυτό το νοµοθέτηµα. Κωδικοποιεί ό,τι υποτίθεται ότι αντιπαλεύει κάποιος αυτήν τη στιγµή
ως εφαρµογή και το καθιστά ανέλεγκτα εφαρµοστέο. Αυτό θέλουν να αποφύγουν, τη δυνατότητα να µην µπορεί να εκφραστεί
µία στοιχειώδης ελεγκτική νοµιµότητα.
Γι’ αυτό και µετατρέπεται το Ελεγκτικό Συνέδριο αυτήν την
στιγµή σε εργαλείο. Εργαλείο είναι. Αν δείτε την έκθεση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα τροµάξετε µε τα ποσά, µε τη δυνατότητα υστέρησης εσόδων –πώς δεν το ακούτε αυτό;- στο επίπεδο
των δικαστικών διεκδικήσεων.
Εδώ, ποιος θα εξυπηρετηθεί; Το µεγάλο κεφάλαιο θα εξυπηρετηθεί –κανένας άλλος- η ανέλεγκτη πολυεθνική, η οποία θα
έχει τη δυνατότητα να αποκτά ή να κατοχυρώνει τα συµφέροντά
της χωρίς έλεγχο, µε συµβάσεις βολικές. Θα τα βρούµε µπροστά
µας αυτά. Και το 108 θα βρούµε µπροστά µας και το ΚΗ’ και το
ΚΙ’. Θέλετε να αναφερθώ, να πάρω το χρόνο µου; Μπορώ να σας
µιλάω είκοσι λεπτά. Αυτή ήταν και η τοποθέτηση.
Γιατί έρχεται µε τη διαδικασία των κωδίκων; Διότι, πάρα πολύ
απλά, µε τη διαδικασία των κωδίκων δεν µπορούν να γίνουν αλλαγές. Καµµία αλλαγή δεν µπορεί να γίνει, µόνο φραστικές βελτιώσεις. Άρα, µία εγκληµατική πολιτική, βαθύτατα αντιλαϊκή, που
άφησε απροστάτευτη και την τελευταία ικµάδα κοινωνικού κράτους, έρχεται τώρα ο κώδικας και τη νοµιµοποιεί, µε το πρόσχηµα του να µην έχουµε πολυνοµία.
Έχει και µεταθέσεις αρµοδιοτήτων µέσα, άµα το ψάξετε. Έχει
και ασάφειες σε προϋπάρχοντες νόµους και στον κανονισµό του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, χωρίς να καταλογίζω βούληση ιδιαίτερη
επί νοµοθετηµάτων. Όχι, δεν «φωτογραφίζω» κανέναν εδώ. Τη
συγκεκριµένη πολιτική έχω απέναντί µου. Έρχεται, λοιπόν και
συρρικνώνει τη δυνατότητα, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ειδικό –
θα συµφωνήσω µε το συνάδελφο κ. Πανούση- δικαστικό όργανο,
το οποίο θα νοµιµοποιεί πληθώρα ανεξαρτήτων άλλων ελεγκτικών εργαλείων, που εξυπηρετούν οµάδες συµφερόντων.
Όµως, θα έχει το µανδύα της νοµιµότητας. Θα βγαίνει η κάθε
κυβέρνηση και θα λέει στο πόπολο: Μα, το είπε το Ελεγκτικό Συνέδριο. Μα, το Ελεγκτικό Συνέδριο απεφάνθη, απάντησε στην
ερώτηση του Υπουργού Οικονοµικών. Μα, αυτό είναι νόµιµο σαν
δαπάνη.
Και αυτό θα το παίρνει η πολυεθνική, όταν θα έχει προβλήµατα
και θα αποκαλύπτεται κάτι, η κάθε µορφής πολυεθνική και η κάθε
µορφής οµάδα συµφερόντων, η οποία θα συµπυκνούται για να
φάει απ’ ό,τι έχει µείνει από µία σάρκα που δεν υπάρχει πια. Γιατί;
Διότι οι µισθοί και οι συντάξεις πρέπει να µείνουν χαµηλοί. Είναι
ωµά λεγµένο. Πόσο να πανηγυρίσεις για τον Ολάντ; Έχει ενδιαφέρον –λέει – η Ελλάδα -την έκανε τη δήλωση πριν φύγει απ’ τη
Γαλλία- γιατί έχει πέσει το εργασιακό κόστος. Έρχονται και στο
λένε µέσα στα µούτρα σου: είστε φτωχοί, θα σας αγοράσω
φθηνά ως εργατική δύναµη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να επισηµάνω ότι η χρήση του Κοινοβουλίου από προαναγγείλαντες τη χρήση, κατά την γκεµπελική τακτική, σε µέρα
απεργίας δηµοσιογράφων για την παραγωγή ειδησεογραφικού
γεγονότος, µας βλάπτει όλους. Η χρήση των καµερών και του
καναλιού εδώ παίρνει τη µορφή απεργοσπαστικού µηχανισµού,
ώστε να κατασκευάσουµε ειδήσεις σε µέρα που δεν υπάρχουν,
για να έχουµε µετά στα βίντεο να παίζουµε εικόνα και ό,τι µας
γουστάρει στα κοινωνικά µίντα, παράγοντας ειδησεογραφία σε
βάρος του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Γιατί στο πλαίσιο του Κανονισµού, αν κάνεις την κατάλληλη
χρήση, καταλήγεις σε πανάρχαιες µεθόδους. Δεν είναι και τίποτα
καινούριο αυτό ούτε αντισυστηµικό είναι. Είναι βαθύτατα συστηµικό, παµπάλαιο µέσα στο χρόνο και, δυστυχώς, µε ορατά δεδοµένα και µε πολύ βαριά πληρωµένα πολιτικά αποτελέσµατα σε
ολόκληρο τον κόσµο και σε µιλιούνια ανθρώπινες ζωές. Τέτοιου
είδους διαδικασίες «µυρίζουν καµένη σάρκα», «καµένη σάρκα»
και το ξέρουµε.
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Εποµένως, κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω πώς θα τοποθετηθείτε
για µία σειρά από ζητήµατα. Το αν είναι συνταγµατικό ή όχι πάει
στη ρίζα του τρόπου των πραγµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, κυρία συνάδελφε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Τελειώνω , κύριε Πρόεδρε,
Θα ψηφίσουµε κατά, διότι ακόµα και ζυγίζοντας σε µία οποιαδήποτε στοιχειώδη, ευαίσθητη ή αναίσθητη, µικρή ή µεγάλη ζυγαριά, τα οφέλη και τις βλάβες από την κωδικοποίηση µιας
άθλιας, αντιλαϊκής πολιτικής, δεν µπορούµε να βρούµε ούτε ένα
γραµµάριο, σε οποιαδήποτε από τις δύο ζυγαριές, που να γέρνει
υπέρ ενός τέτοιου κωδικοποιηµένου νοµοθετήµατος. Θα ψηφίσουµε κατά και επί της αρχής και επί των άρθρων.
Επίσης, κλείνοντας, θα ήθελα να καταθέσω και αυτό το έγγραφο στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Λιάνα Κανέλλη καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Προκόπης
Παυλόπουλος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να
έχω το λόγο για να θέσω το θέµα της συνταγµατικότητας;
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αν θέλετε να τεθεί πριν το θέµα
της συνταγµατικότητας, δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Λαφαζάνη, δεν θέλετε να µιλήσει ο κ. Παυλόπουλος; Θέλετε να θέσουµε το θέµα
της συνταγµατικότητας;
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή προηγείται το θέµα της
συνταγµατικότητας –είναι σοβαρό το θέµα- νοµίζω ότι πρέπει να
τεθεί τώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα αναπτύξει ο
εισηγητής µας την ένσταση αντισυνταγµατικότητας, που αφορά
το άρθρο 108…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εντάξει, κύριε Λαφαζάνη.
Θα εφαρµόσουµε, λοιπόν, την παράγραφο 2 του άρθρου 100
του Κανονισµού της Βουλής.
Έχουν δικαίωµα να µιλήσουν –για να συνεννοηθούµε- ο λέγων,
ο οποίος είναι ο κ. Κοντονής –αν δεν κάνω λάθος- ο αντιλέγων κ.
Ηλίας Βλαχογιάννης και οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών
Οµάδων ή οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και οι αρµόδιοι
Υπουργοί, ο καθένας για πέντε λεπτά.
Το λόγο έχει ο κ. Κοντονής για πέντε λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Βουλευτές, εφαρµόζοντας τη συνταγµατική διάταξη του άρθρου 98 το παρόν νοµοσχέδιο στο άρθρο
33 προβλέπει ότι οι δαπάνες των δήµων, των περιφερειών, των
νοµικών προσώπων κ.λπ., υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατ’ εφαρµογή της συνταγµατικής
διάταξης.
Έρχεται, λοιπόν, το άρθρο 108 του ίδιου νοµοσχεδίου και προβλέπει το εξής: «Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος σταθεροποίησης και Ανάπτυξης της οικονοµίας της χώρας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, δεν εφαρµόζεται το άρθρο 33, παράγραφος 1 του παρόντος για τις δαπάνες των περιφερειών».
Κύριε Υπουργέ, κάνουµε έκκληση σε σας, κατά πρώτον να
αποσυρθεί αυτή η απαράδεκτη διάταξη. Είναι απαράδεκτη διάταξη, διότι εδώ εξαιρεί τις περιφέρειες από τον προληπτικό
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τρόπο σκανδαλώδη!
Εσείς κύριε Υπουργέ, στην επιτροπή -φαντάζοµαι και σήµερα
στην Ολοµέλεια- αναφερθήκατε σε πολλές παρατηρήσεις που
έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, όσον αφορά το απαράδεκτο ορισµένων διατάξεων, οι οποίες σήµερα κωδικοποιούνται. Αυτή δεν είναι µία διάταξη που κωδικοποιείται, είναι µία νέα διάταξη που αναιρεί τον
ίδιο το συνταγµατικό νοµοθέτη, την ίδια τη συνταγµατική διάταξη. Και θεωρούµε ότι µέσα σε αυτό το κλίµα της διαφθοράς
και της διαπλοκής που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, αυτό το
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γεγονός έρχεται για να βάλει τη σφραγίδα, για να µην πω την
«ταφόπλακα» της διαφάνειας, για την οποία κόπτεται η Κυβέρνηση!
Δεν ξέρω, κύριε Υπουργέ –ειλικρινώς σας λέω- από πού ορµώµενη η Κυβέρνηση και για ποιο λόγο, φέρνει αυτή τη σκανδαλώδη διάταξη, αλλά αυτή είναι διάταξη που επιβραβεύει όλο
αυτό το σάπιο καθεστώς που υπάρχει είτε σε ΟΤΑ –και εδώ περιορίζεται στις περιφέρειες- είτε σε άλλες επιχειρήσεις, κοινωφελείς οργανισµούς κ.ο.κ..
Εδώ, κύριε Υπουργέ, όλοι οι Βουλευτές της συµπολίτευσης
και της Αντιπολίτευσης, είπαµε ότι πρέπει αυτός ο έλεγχος να γίνεται σε βάθος και πρέπει να είναι έλεγχος ουσίας. Είπαµε ότι
πρέπει να εξοπλιστούν οι επίτροποι για το Ελεγκτικό Συνέδριο
ακόµα και µε δυνατότητα αυτοψιών, να προσλαµβάνουν δηλαδή,
και ειδικούς επιστηµονικούς συνεργάτες για να διαπιστώνουν αν
ένα έργο έχει γίνει ή όχι. Και φέρνετε αυτήν τη διάταξη;
Τα είπαµε και στην επιτροπή. Αυτή είναι µια σκανδαλώδης διάταξη, η οποία έρχεται σε σύγκρουση µε το Σύνταγµα και µάλιστα
µε διάταξη του Συντάγµατος που δεν αφήνει κανένα περιθώριο.
Ή ασκείται έλεγχος ή δεν ασκείται. Το άρθρο 98 του Συντάγµατος, κύριε Υπουργέ, δεν αφήνει τίποτα απ’ όλα αυτά.
Εµείς έχουµε συναίσθηση στη σηµερινή συζήτηση ότι βρισκόµαστε σε µια διαδικασία κωδικοποίησης. Οι νόµοι, οι οποίοι είναι
διάσπαρτοι και χύδην σε όλο το πλαίσιο το σηµερινό, κωδικοποιούνται. Επ’ αυτών δεν µπορούµε να υπεισέλθουµε. Ακριβώς γι’
αυτό το λόγο σας προτείναµε –όπως εσείς ο ίδιος το είπατε και
στην επιτροπή- να φέρετε κάτι το οποίο να τροποποιεί αυτό το
απαράδεκτο καθεστώς, αλλά εδώ, κύριε Υπουργέ, έρχεται µια
διάταξη, την οποία δεν µπορούµε να κατανοήσουµε.
Ζητάµε, κύριε Πρόεδρε, την καταψήφιση, ως αντισυνταγµατικής, της παρούσας διάταξης. Όµως, πριν έρθουµε στη διαδικασία της ψηφοφορίας, κύριε Υπουργέ, ζητάµε από εσάς να την
αποσύρετε. Το να έρχεται αυτή η εξαίρεση στο άρθρο 33 του
ιδίου νόµου το θεωρούµε πρόκληση για τα δηµοκρατικά ήθη, για
τον κοινοβουλευτισµό, για εµάς τους ίδιους του Βουλευτές!
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός, εάν θέλει να προηγηθεί.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σε αυτήν την τόσο πλούσια, για τον δικό µου προβληµατισµό,
ως νοµικού, συζήτηση της Βουλής, παρενεβλήθη –καθ’ ότι έχει
το δικαίωµα- ένσταση αντισυνταγµατικότητας. Βέβαια, είναι ένα
ζήτηµα πότε είναι το «επί της αρχής». Είναι τώρα ή στην επιτροπή; Όµως ας το αφήσουµε αυτό. Εσείς είστε παλαιοί και ιδιαίτερα έµφρονες κοινοβουλευτικοί και εγώ µε πολύ σεβασµό
παρακολουθώ τις δικές σας παρατηρήσεις και παρεµβάσεις για
το κατά πόσο δηλαδή είναι «επί της αρχής».
Εν πάση περιπτώσει, παρενεβλήθη µια ένσταση αντισυνταγµατικότητας του άρθρου 108. Σας είναι γνωστό, κυρίες και κύριοι, ότι η Κυβέρνηση και εγώ δεν κάναµε καµµία διάταξη
απολύτως. Δεν γράψαµε ούτε µία λέξη. Ούτε µία λέξη! Γιατί;
Διότι αρχικά η επιτροπή εργασίας, η οµάδα εργασίας που αποτελούνταν από στελέχη του Ελεγκτικού Συνεδρίου από το 2004
και στη συνέχεια η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία προήδρευε από τον σηµερινό Πρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας τον κ. Μενουδάκο –κατήρτισε τι;- έλαβε όλες τις διατάξεις
που ήταν διάσπαρτες περί το Ελεγκτικό Συνέδριο, την οργάνωση
και τη λειτουργία του και αυτές ακριβώς τις διατάξεις –όπου και
αν ήταν διάσπαρτες- τις συγκέντρωσε σε ένα ενιαίο κείµενο µε
τη µορφή της κωδικοποίησης ισχυουσών διατάξεων.
Ακριβώς αυτή η κωδικοποίηση έρχεται προς κρίση, αξιολόγηση και ψήφιση από τη Βουλή. Με άλλα λόγια, ουδείς άνοιξε
ένα φάκελο κλειστό για να προσθέσει, να αφαιρέσει, να διορθώσει. Το αποτέλεσµα των ενεργειών, της έρευνας πρωτίστως, της
κεντρικής νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής –κοινώς της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης- έρχεται ενώπιόν σας.
Κατά συνέπεια είναι πολύ σηµαντικό να κάνετε τον έλεγχο
στην Κυβέρνηση, να κάνετε τον έλεγχο στις ενέργειες της τρόι-
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κας, µόνο που µου φορτώνετε ένα βάρος που ξεπερνάει τη δική
µου δυνατότητα. Δηλαδή, ποια; Μα, µου παρέδωσαν ένα κουτί,
κυρίες και κύριοι, που µέσα είχε διατάξεις. Ποιες; Όχι εκείνες
που εφηύρε κάποια Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, αλλά
εκείνες που ενυπάρχουν σε όλο το δικαιικό µας σύστηµα.
Δεύτερον, ως παλαιοί κοινοβουλευτικοί αλλά και ως προσεκτικοί οι νέοι και νέες Βουλευτές, γνωρίζετε ότι σύµφωνα µε το
άρθρο 96 του Συντάγµατος, ψηφίζεται στο σύνολο ένα νοµοσχέδιο µε το οποίο επιχειρείται η κωδικοποίηση διατάξεων, σήµερα
για το Ελεγκτικό Συνέδριο, αύριο για κάτι άλλο.
Κατά συνέπεια φορτώνεται µεγάλο βάρος σε εµένα, τον
Υπουργό Δικαιοσύνης και νοµικό που –µε τις όποιες ρυθµίσεις
που έχουν ψηφιστεί από το 1887 έως το 2012- υπεισέρχεται για
να τροποποιήσει µε την επίκληση τεχνικών βελτιώσεων διατάξεις
ψηφισµένες από εκατονταετίες ή και µε άλλο νόµο.
Κατά συνέπεια παρέµβαση στις διατάξεις τις ισχύουσες είναι
ανεπίτρεπτη. Ισχύουν διατάξεις. Ουδείς µπορεί να παρέµβει και
θα παρακαλέσω αυτό να το καταγράψετε.
Ειδικότερα, υπήρξε η αιτίαση-ένσταση ότι υπάρχει αντισυνταγµατικότητα του άρθρου 108. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι
απόλυτα σεβαστές οι πολιτικές ιδεολογικές απόψεις και αξιολογήσεις κατά πόσο έπρεπε να υπάρξουν οι επιλογές αυτές που
υπήρξαν την τελευταία τριετία, ποιος είναι ο ρόλος της τρόικας
ή και ποιος είναι ο ρόλος της task force.
Μόνο που και πάλι εκφεύγει σήµερα των δικών µου δυνατοτήτων, όχι του δικού σας ελέγχου, ανά πάσα στιγµή, αλλά της αποτελεσµατικότητας του δικού σας ελέγχου ως προς το
νοµοσχέδιο που ήρθε. Γιατί, σήµερα, τι κάνουµε; Ψηφίζουµε ή
δεν ψηφίζουµε µια κωδικοποίηση διατάξεων που ισχύουν. Με
άλλα λόγια, και αν δεν την ψηφίσετε, θα εξακολουθούν να
ισχύουν. Δεν θα έχετε αλλάξει τίποτα. Μην το ψηφίζετε. Θα είναι
διάσπαρτες σε νόµους δεκαετιών και εκεί που πήγαµε να µαζέψουµε –όχι εγώ, η επιτροπή από το 2004 έως το 2012 που παραδόθηκε- όλες αυτές τις διάσπαρτες διατάξεις ως ένα χρηστικό
εργαλείο, πλέον θα χαθεί αυτή η δυνατότητα. Μάλιστα, πρέπει
να σας πω ότι ακολουθεί και η κωδικοποίηση των δικονοµικών
διατάξεων περί της λειτουργίας του Συµβουλίου της Επικρατείας
και τις δίκες. Γιατί εδώ είναι οι διατάξεις που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία.
Έρχοµαι, λοιπόν, στο άρθρο 33. Αγαπητοί κύριοι Βουλευτές,
οι οποίοι υπερασπιστήκατε την ένσταση, το άρθρο 108 δεν είναι
παρθένο. Δεν είναι παρθένο! Το άρθρο 108 αναπαράγει προϊσχύουσες διατάξεις, τις οποίες και θα σας αναγνώσω. Είναι ο
ν.3852/2010, ο νόµος «Καλλικράτη». Τα λέµε όλα, δεν κρύβουµε
τίποτα.
Άρθρο 275: «Οι δαπάνες, δήµων, περιφερειών των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κοινοτικών επιχειρήσεων, των
επιχειρήσεων ύδρευσης, αποχέτευσης ή των δηµοτικών ανωνύµων εταιρειών του άρθρου 266 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων» -τότε κοινότητες- «ανεξαρτήτως πληθυσµού εξαιρουµένων
των σχολικών επιτροπών, υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο,
σύµφωνα µε τα άρθρα …κ.λπ.».
Άρθρο 282 παράγραφος 17: «Κατά τη διάρκεια εφαρµογής
του προγράµµατος σταθεροποίησης, η εκκαθάριση και ο έλεγχος νοµιµότητας και η εντολή πληρωµής δαπανών των περιφερειών διενεργείται από τις υπηρεσίες δηµοσιονοµικού ελέγχου
του Υπουργείου Οικονοµικών».
Άρα, επιτρέψτε µου και παρακαλώ ιδιαιτέρως...
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Όχι, κύριε Υπουργέ,
εδώ είναι ο προληπτικός έλεγχος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το κατάλαβε, κύριε Κοντονή. Επί του προληπτικού ελέγχου µιλάει ο κύριος Υπουργός.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Κοντονή, εγώ σας
παρακολούθησα µε πολλή προσοχή. Θεωρώ βέβαιο ότι κι εσείς
θέλετε να µε παρακολουθήσετε. Παρακαλώ µη µε διακόπτετε.
Κατά συνέπεια αυτές είναι οι διατάξεις που καταγράφηκαν στο
108 λέξη προς λέξη.
Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος σταθεροποίησης και Ανάπτυξης της οικονοµίας της χώρας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, δεν εφαρµόζεται το 33 πα-
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ράγραφος 1 του παρόντος για τις δαπάνες των περιφερειών.
Τι λέει το άρθρο 33 παράγραφος 1; Λέει ότι αυτές τις ασκεί το
Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτή ακριβώς η διάταξη έρχεται να καταγραφεί στο άρθρο 108 και να πει ότι οι υπηρεσίες δηµοσιονοµικού ελέγχου θα είναι αυτές, οι οποίες θα ασκούν τον έλεγχο.
Θα σας παρακαλέσω, λοιπόν, ιδιαιτέρως να καταγράψετε τις
διατάξεις αυτές. Δεν αµφισβητώ τη γνώση, αλλά ξεχνάµε καµµιά
φορά. Γράψτε τις, σας παρακαλώ, κάνετε τον έλεγχό σας για να
δείτε και την υπευθυνότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος
παρ’ ότι καταλήφθηκε εξ απήνης, µια και για πρώτη φορά τώρα
καταγράψατε την εναντίωση σας και την ένσταση αντισυνταγµατικότητας γι’ αυτό το άρθρο…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Και στην επιτροπή το
είπαµε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Παρακαλώ. Το θυµάµαι,
κύριε Κοντονή.
Παρ’ ότι, λοιπόν, καταλήφθηκα εξ απήνης, συγκέντρωσα
εκείνο το υλικό –και ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό- ώστε να δώσω
αυτήν την απάντηση, για να µην έχετε καµµία ανησυχία για την
αντισυνταγµατικότητα.
Κώδικας είναι, κυρίες και κύριοι. Ψηφίστε τον. Βοηθάει. Εργαλείο είναι.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ο κ. Βλαχογιάννης έχει
το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελικά γινόµαστε µάρτυρες σ’ αυτήν την Αίθουσα αιτιάσεων και ενστάσεων και
αντενστάσεων από πλευράς, κυρίως, της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης που σκοπό δεν έχουν να προάγουν το δηµόσιο διάλογο
και κυρίως, να διακριβωθεί εάν αυτά τα οποία καταγγέλλο- νται
ή λένε είναι αληθή, αλλά να παράξουν πολιτικές εντυπώσεις, για
να καλύψουν την έλλειψη πολιτικών θέσεων από την πλευρά του
κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Σήµερα, σ’ αυτήν την Αίθουσα, ψηφίζουµε µία κωδικοποίηση
νόµων. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν νοµοθετούµε εξαρχής, αλλά οι
νόµοι που υπάρχουν διάσπαρτοι σε κώδικες, σε νοµοθετικά διατάγµατα κ.λπ. συλλέγονται και γίνονται ένα κείµενο, έτσι ώστε
να αποτελέσει κτήµα όλων όσοι ασχολούνται µε τη Δηµόσια Διοίκηση -των νοµικών, των αυτοδιοικητικών κ.α.- και να προάγει
την εύρυθµη λειτουργία αυτής και του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
Έχουµε το παράδοξο ότι ενώ ξέρουµε ότι δεν νοµοθετούµε
καινούργια πράγµατα, αλλά κωδικοποιούµε αυτά που ήδη
έχουµε νοµοθετήσει, εγείρεται ξαφνικά θέµα αντισυνταγµατικότητας αυτών των διατάξεων. Μα, εάν υπήρχε αντισυνταγµατικότητα κάποιων εξ αυτών των διατάξεων, αυτή κρίνεται όταν
ψηφίζεται, κρίνεται από την Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής,
το Κοινοβούλιο ψηφίζει ή καταψηφίζει και τα δικαστήρια ελέγχουν πλέον όλους µας, ως ανεξάρτητη εξουσία, εφόσον κάποιος
θεωρεί ότι πρέπει να προσφύγει σε αυτά.
Προφανώς, µέχρι τώρα, κανένας πολίτης ή φορέας δεν έχει
προσφύγει για αντισυνταγµατικότητα αυτών που προβλέπονται
στο άρθρο 108.
Τι προβλέπει το άρθρο 108; Προβλέπει ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις που ήδη προϋπάρχουν και έχουν ψηφιστεί µε το σχέδιο
«Καλλικράτης», δηλαδή το άρθρο 282 παράγραφος 17 και το
άρθρο 275, οι δαπάνες των περιφερειών, όσο διαρκεί το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής, θα ελέγχονται από τις
υπηρεσίες δηµοσιονοµικού ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών. Δεν µπαίνουµε στην ουσία γιατί ο νοµοθέτης προέβλεψε τη
συγκεκριµένη ρύθµιση. Αυτή η ρύθµιση υπάρχει. Αυτή τη ρύθµιση κωδικοποιούµε και επ’ αυτής κρίνεται σήµερα εάν υπάρχει
αντισυνταγµατικότητα ή όχι.
Εποµένως, είναι δυνατόν για όλα αυτά τα άρθρα να εγείρει η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση θέµα αντισυνταγµατικότητας Δεν
µπαίνουµε σήµερα επί της ουσίας των άρθρων: Σήµερα µεταφέρουµε αυτά τα άρθρα σε ένα νόµο, για να κάνουµε καλύτερη τη
δουλειά των νοµικών, των αυτοδιοικητικών και όσων ασχολούνται
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µε τη Δηµόσια Διοίκηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η κακή χρήση των νόµων αλλά και η κατάχρηση των νόµων
είναι το ίδιο κακό πράγµα. Η πολυνοµία δεν βοηθάει τον πολίτη.
Προσφέρουµε πολύ καλή υπηρεσία τώρα στους πολίτες µε αυτό
το νόµο που φέρνει ο κύριος Υπουργός. Θα ακολουθήσουν και
άλλοι, όπως είπε, που τους έχει ανάγκη το κράτος, διότι ο πολίτης πρέπει να ξέρει συγκεκριµένα τι ισχύει. Η πανσπερµία νόµων
και διατάξεων, προφανώς, δεν βοηθάει τον πολίτη. Βοηθάει ίσως
κάποιους νοµικούς να αυξήσουν το εισόδηµά τους µε τις γνώσεις, τις οποίες παρέχουν στους πολίτες. Δεν βοηθάει, όµως, τον
πολίτη.
Κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, συνεισφέρετε, έστω
και τώρα, σε αυτήν προσπάθεια που κάνουµε να ανορθωθεί το
κράτος. Συνεισφέρετε, έστω και τώρα, µε µια θετική, επιτέλους,
τοποθέτηση σε αυτό το οποίο κάνει η Κυβέρνηση. Πείτε µια
φορά «ναι». Δείξτε πολιτική γενναιότητα. Την έχει ανάγκη ο
τόπος. Δεν µπορούµε κάθε φορά να επικαλούµαστε αιτήσεις αντισυνταγµατικότητας και αιτιάσεις που δεν στέκουν. Είναι, προφανώς, εκτός λογικής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση µε αίσθηµα ευθύνης προχωράει σε αυτό, το οποίο έχει αναλάβει έναντι του ελληνικού λαού. Θα φέρουµε σε πέρας το δύσκολο έργο που έχουµε
αναλάβει. Θα δώσουµε ελπίδα και προοπτική στους Έλληνες πολίτες. Θα µείνετε µόνοι σας στην Αντιπολίτευση. Θα µακροηµερεύσετε επί πολύ στην Αντιπολίτευση, όσο δεν θέλετε να
συναινέσετε στην κοινή προσπάθεια που κάνει ο ελληνικός λαός.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα ήθελε κάποιος από
τους Κοινοβουλευτικούς Εκπρόσωπους το λόγο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη,
έχετε το λόγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η «αυτού µεγαλειότης σας»,
κύριε Πρόεδρε, µου δώσατε το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εγώ σας έδωσα το λόγο,
κύριε Λαφαζάνη; Ο Κανονισµός σας δίνει το λόγο. Γιατί κάθε
φορά στρεβλώνετε την αλήθεια; Εγώ εφαρµόζω τον Κανονισµό.
Είχα πει, λοιπόν, ότι θα λάβουν τον λόγο, ο λέγων, ο αντιλέγων
και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Γιατί κάθε φορά το κάνετε
αυτό; Πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι εναντίον σας;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τίποτα απολύτως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας παρακαλώ.
Ο Κανονισµός λέει ότι είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
και κατά τα πρεσβεία δικαιούστε να πάρετε τον λόγο για πέντε
λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτό που σας είπα δεν είναι τίποτα κακό.
Πάντως, ο Κανονισµός δεν µπορεί να δώσει τον λόγο. Χρειάζεται ο Πρόεδρος για να εφαρµοστεί ο Κανονισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Αφού το είπατε για καλό,
σας ευχαριστώ πολύ.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι σεβαστός ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
Επιτρέψτε µου, όµως, κύριε Ρουπακιώτη. Δεν κατάλαβα καθόλου –µα, καθόλου, θα έλεγα- τι κωδικοποιείτε µε το άρθρο 108.
Εδώ, στην ουσία έχουµε να κάνουµε µε νέα διάταξη, η οποία δεν
συνδέεται µε τίποτα από τα προηγούµενα. Έχουµε να κάνουµε
µε νέα καθ’ ολοκληρία διάταξη και µάλιστα, µε νέα µνηµονιακή
διάταξη, η οποία εισάγει το καθεστώς της έκτακτης ανάγκης, των
έκτακτων συνθηκών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ)
Στο όνοµα των έκτακτων συνθηκών, στην ουσία καταργείτε και
ακυρώνετε το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο. Διότι, αν απ’ το Ελεγκτικό Συνέδριο έχετε τη δυνατότητα µε νόµο να αφαιρείτε εσείς
τη δυνατότητα του ελέγχου –και µάλιστα, του προληπτικού ελέγχου- που πρέπει να ασκεί επί του συνόλου του κράτους και επο-
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µένως και επί της τοπικής αυτοδιοίκησης, τότε στο όνοµα έκτακτων συνθηκών –και µάλιστα, αντικοινωνικών, αντιλαϊκών συνθηκών, όπως οι µνηµονιακές- το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν υπάρχει.
Ήδη, η κωδικοποίηση αυτή συνοψίζει τη θεσµική µετεξέλιξη
και µετάλλαξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε όργανο εφαρµογής
ακραίας, µνηµονικής, νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Με αυτό µάλιστα το συγκεκριµένο άρθρο, κατά πλήρη και ρητή παραβίαση
του Συντάγµατος, του αφαιρείτε τη δυνατότητα να ασκεί προληπτικό έλεγχο στις περιφέρειες.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις δεν εφαρµόζεται –λέει- το άρθρο 33
παράγραφος 1 του παρόντος για τις δαπάνες των περιφερειών.
Άρα, προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δαπάνες των περιφερειών δεν υπάρχει.
Τι λέει το άρθρο 98 του Συντάγµατος Αυτά δεν χρειάζεται να
είναι κανείς, ούτε ιδιαίτερα καταρτισµένος στα νοµικά ούτε συνταγµατολόγος για να τα καταλάβει. Χρειάζεται απλώς να ξέρει
ανάγνωση και γραφή. Άλλωστε και το Σύνταγµα –ξέρετε εσείς
πολύ καλύτερα από εµένα- απευθύνεται στους πολίτες, κατά
κύριο λόγο. Οι πολίτες το τηρούν, οι πολίτες το εφαρµόζουν. Οι
πολίτες διαβάζοντας το Σύνταγµα µπορούν να γνωρίζουν, τι περιέχει, το περιεχόµενό του.
Λοιπόν, ως πολίτης εγώ σας λέω τι λέει το άρθρο 98: «Στην
αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως 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». Δεν κάνει εξαιρέσεις
το άρθρο 98, δεν κάνει καµµία εξαίρεση όσον αφορά τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν κάνει καµµία εξαίρεση
όσον αφορά τα νοµικά πρόσωπα.
Γιατί εσείς έρχεστε να κάνετε αυτήν την εξαίρεση η οποία είναι
θεµελιώδης; Αν εξαιρέσετε από την τοπική αυτοδιοίκηση τον
προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις περιφέρειες, στην ουσία εξαιρείτε τη µεγάλη πλειοψηφία του ελεγκτικού έργου του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την τοπική
αυτοδιοίκηση. Βεβαίως αυτό είναι αντισυνταγµατικό και βεβαίως
δεν υπάγεται σε καµµία κωδικοποίηση και βεβαίως, δεν έχετε
καµµία αρµοδιότητα να επικαλεσθείτε οποιοδήποτε άλλο νοµοθέτηµα, παρ’ όλο που ο Κώδικας δεν είναι κωδικοποίηση αντισυνταγµατικών διατάξεων. Αν υπήρχαν αντισυνταγµατικές διατάξεις, εννοείται ότι η κωδικοποίησή τους δεν τις κάνει συνταγµατικές. Έπρεπε να τις απαλείψετε αν είναι αντισυνταγµατικές,
πολλώ δε µάλλον τώρα που αυτή δεν είναι παλαιά διάταξη, απ’
ό,τι δείχνουν τα πράγµατα µε αδιάσειστο τρόπο, αλλά είναι καινούργια διάταξη στην ουσία της.
Εισάγεται µία καινούργια διάταξη άκρως αντισυνταγµατική,
επικίνδυνη, ακυρωτική του ρόλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Οδηγεί σε πολύ επώδυνες και επικίνδυνες παρενέργειες, γι’ αυτό
σας λέµε ευθέως να την αποσύρετε, να αποσύρετε το άρθρο 108
και, αν επιµένετε, τουλάχιστον να συζητηθεί µ’ έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο και να το καταθέσετε µε διαφορετική ίσως
µορφή. Αν επιµένετε σ’ αυτές τις διατυπώσεις που έχετε εδώ
πέρα, νοµίζω ότι δεν δικαιούστε να το εισάγετε και καλό θα ήταν
να το αποσύρετε. Εµείς θα το καταψηφίσουµε ως αντισυνταγµατικό και κατόπιν τούτου δηµιουργούνται µεγάλα ερωτήµατα για
όλο το νοµοσχέδιό σας, αν επιµένετε στο άρθρο 108.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η κ. Βούλτεψη έχει
το λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω πλέον ότι
η επίκληση της αντισυνταγµατικότητας καθ’ υπερβολή δεν αποσκοπεί σε τίποτε άλλο παρά στη διαρκή αµφισβήτηση της δεδηλωµένης µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Νοµίζω ότι αυτό είναι το
µείζον πρόβληµα και όχι όλα τα άλλα τα οποία συζητάµε εδώ σήµερα. Γι’ αυτό το λόγο, αυτό το οποίο συζητάµε σήµερα αποτελεί
επιτοµή της υπερβολής αυτής όσον αφορά στην αντισυνταγµατικότητα και της προσπάθειας αµφισβήτησης της δεδηλωµένης.
Ήλθαµε εδώ για να συζητήσουµε και να ψηφίσουµε µία κωδικοποίηση. Είναι σαφώς κωδικοποίηση διότι περιλαµβάνει νόµους
οι οποίοι είναι ήδη ψηφισµένοι. Είναι και το 108 ψηφισµένο µε το
νόµο του «Καλλικράτη». Γιατί µπαίνει σ’ αυτό το νοµοσχέδιο;
Διότι όταν µία επιτροπή κωδικοποιεί όλα όσα σχετίζονται µε το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ελεγκτικό Συνέδριο, πράγµα για το οποίο δεν διαφωνεί κανείς –
δηλαδή, για την ανάγκη κωδικοποίησης κατά καιρούς των νόµων
λόγω της πολυνοµίας και όλων αυτών που ακούσαµε- κωδικοποιεί αναγκαστικά και αυτό που προκύπτει από το άρθρο 33.
Οφείλει, όµως, µέσα στον ίδιο νόµο της κωδικοποίησης να εντάξει και τον άλλο νόµο που έχει ήδη ψηφιστεί µε βάση το Πρόγραµµα Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής, δηλαδή το 108, διότι
αλλιώς δεν θα µπορούσε να λειτουργήσει. Θα έπρεπε το Ελεγκτικό Συνέδριο κάθε φορά που λειτουργεί, που συνεδριάζει, να
λαµβάνει υπ’ όψιν του µόνο το 33 και όχι άλλον ψηφισµένο νόµο,
το 108 που επίσης έχει ψηφιστεί µε την πλειοψηφία Ελλήνων
Βουλευτών. Ή µήπως κάνω λάθος; Δεν πρόκειται, λοιπόν, για κανέναν άλλο νέο νόµο.
Τι θα συνέβαινε τώρα αν γινόταν αυτό που λέτε εσείς, δηλαδή,
αν αφαιρείτο το 108 και έµενε µόνο το 33; Δεν θα συνέβαινε αυτό
που επιδιώκουµε. Τότε το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν θα είχε µπροστά του κωδικοποιηµένους τους νόµους του για να ξέρει ποιον
µπορεί να εφαρµόσει και πώς και ποιον όχι. Αν πάλι αφαιρούσε
το 33 και κρατούσε το 108 λόγω του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής, τότε αυτό το 33 που θα είχε αφαιρεθεί, δεν
θα υπήρχε, θα είχε εξαφανιστεί από το δικαιικό µας σύστηµα
όταν θα τελειώσει το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Η ουσία είναι δηλαδή ότι δεν υπάρχει αντίφαση στην ουσία.
Υπάρχει κωδικοποίηση. Σου λέει: Υπάρχει το 33, αλλά όσο διαρκεί το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής, ισχύει το 108.
Μόλις το πρόγραµµα τελειώσει –πράγµα το οποίο ευχόµεθα
όλοι, αλλά δεν προσπαθούµε όλοι το ίδιο γι’ αυτό, όπως φαίνεται- τότε θα πάψει υφιστάµενο το άρθρο 108 και θα παραµείνει
το άρθρο 33. Τι δεν καταλαβαίνετε δηλαδή; Δεν έχουµε φέρει
κανέναν καινούργιο νόµο. Είναι ψηφισµένοι από το ελληνικό Κοινοβούλιο αυτοί οι νόµοι.
Θέλω επίσης να σας πω ότι τελικά σ’ αυτήν την Αίθουσα κάποιοι από µας συµπεριφέρονται ωσάν να µην υπάρχει πρόβληµα
στη χώρα, ωσάν να µη βρίσκεται σε πρόγραµµα δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, ωσάν να µην έχουν κλείσει οι αγορές για τη χώρα
οπότε δεν δανείζεται, ωσάν να µη λαµβάνει δόσεις, ωσάν να µη
συνεδριάζουν Κοινοβούλια όλων των χωρών της Ευρώπης για να
συνεχίσουµε τη χρηµατοδότησή µας. Αυτές οι χώρες έχουν επίσης κοινοβούλια, λαούς, πολιτικούς που εκλέγονται και γίνονται
εκλογές. Λέµε, δηλαδή, εδώ πέρα πράγµατα ερήµην της πραγµατικής κατάστασης. Μα, η πραγµατική κατάσταση είναι αυτή
και µέχρι στιγµής δεν µας έχετε πει, αν αύριο το πρωί σταµατούσε αυτό το πρόγραµµα, µε τι θα αντικαθίστατο την ίδια
στιγµή. Ποτέ δεν το έχετε πει. Έχετε πει ότι θα ακολουθήσετε
ένα δικό σας αναπτυξιακό πρόγραµµα το οποίο θα µας βγάλει
από την κρίση χωρίς µνηµόνια, πλην όµως δεν µας έχετε πει ποτέ
ποιο είναι αυτό και πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να αποδώσει
για να ξέρουµε τι µας περιµένει στο µεσοδιάστηµα. Στο µεσοδιάστηµα τι θα λειτουργεί;
Επειδή εγώ µελετώ δηµοσιογραφικά τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όλα αυτά που λέτε
δεν εµπόδισαν όσα συνέβησαν στη χώρα εκείνα τα χρόνια. Αν
πάρετε όλες τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου κάθε χρόνο,
θα δείτε ότι µιλάει για παραβιάσεις, για το ότι δεν έγινε τούτο,
δεν έγινε εκείνο, ο κατασταλτικός έλεγχος κ.λπ.. Αυτό, όµως, δεν
εµπόδισε αυτά τα οποία οδήγησαν τη χώρα στο δηµοσιονοµικό
µας αποκλεισµό.
Άρα, λοιπόν, να συµφωνήσουµε ότι πρόκειται για κωδικοποίηση ήδη ψηφισµένων νόµων. Αν δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε, αυτό σηµαίνει ότι έχουµε πάρει «διαζύγιο» από τη λογική.
Δεν πρόκειται για κάτι άλλο.
Εν πάση περιπτώσει, θέλετε να αµφισβητήσετε για άλλη µία
φορά τη δεδηλωµένη; Να το κάνετε. Εδώ είµαστε, θα δούµε
πόσοι θα εγερθούν και πόσοι όχι.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει η κ.
Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω
ότι, εφόσον το θέλει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, πρέπει να πάµε
να συζητήσουµε σε µία άλλη διαδικασία την ουσία της διάταξης,
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κύριε Υπουργέ, γιατί εγώ δέχοµαι ότι µπορούν να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις επί της ουσίας.
Άκουσα πολύ προσεκτικά και εσάς και άλλους συναδέλφους
για το αν θα πρέπει de lege ferenda να υπαχθούν και οι περιφέρειες της χώρας στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αυτό, κύριε Πρόεδρε, είναι ζήτηµα ουσίας, δεν είναι
ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας. Άλλο πράγµα είναι αν η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ήθελε πράγµατι να το θέσει αυτό. Θα µπορούσε να το θέσει µέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ακόµα
και υπό τη µορφή κάποιας επερώτησης. Θα µπορούσε να το
φέρει υπό τη µορφή νοµοθετικής πρωτοβουλίας προτείνοντας
στο Κοινοβούλιο µία άλλη ρύθµιση.
Εδώ όµως δεν τίθεται θέµα ουσίας. Χρησιµοποιείται η πολιτική
διαφορά. Εγώ δέχοµαι την πολιτική διαφορά και υπάρχει για να
τη συζητήσουµε σε µία άλλη διαδικασία, αλλά για άλλη µία φορά
τίθεται θέµα αντισυνταγµατικότητας. Επικαλείσθε το άρθρο 98.
Νοµίζω ότι και απλά ελληνικά να ξέρει κανείς, καταλαβαίνει ότι,
όταν το Σύνταγµα λέει «στην αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως 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», το Σύνταγµα τηρεί επιφύλαξη υπέρ του νοµοθέτη
για το µε ποιον τρόπο θα εξειδικευτεί αυτός ο έλεγχος.
Ήρθε, λοιπόν, ο νοµοθέτης προηγουµένως και όρισε για τον
προληπτικό έλεγχο αυτά που όρισε, για τον πρώτο βαθµό αυτοδιοίκησης και για τον δεύτερο. Άρα, είναι προφανές, κύριε Πρόεδρε, ότι αντισυνταγµατικότητα δεν υπάρχει. Είναι προφανές ότι
η ουσία δεν µπορεί να συζητηθεί αυτήν τη στιγµή, εδώ, εντός της
Αιθούσης. Υπάρχουν άλλες διαδικασίες για να συζητηθεί.
Αλλά, βεβαίως, όταν θέλει η Αντιπολίτευση, χρησιµοποιεί την
αντισυνταγµατικότητα ως εργαλείο για να µας πει εδώ ότι καταλύεται η δηµοκρατική τάξη. «Παύει ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου»! Ακούσαµε εδώ και καταγράφηκαν στα Πρακτικά
ακραίες, µηδενιστικές -θα έλεγα- απόλυτες φράσεις και απόψεις.
Αυτό τι υποκρύπτει; Πολιτική σκοπιµότητα, κοµµατική σκοπιµότητα.
Τι θέλετε, κυρίες και κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης;
Λέτε ότι όλη η κωδικοποίηση, την οποία έχει επεξεργαστεί η συγκεκριµένη επιτροπή επί πολλά χρόνια, πλέον έχει θέσει βόµβα
στα θεµέλια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έχουµε πολλά να συζητήσουµε για τον ρόλο, µε αφορµή αυτό, σε µια γενική συζήτηση.
Αλλά χρησιµοποιούµε και εδώ, και στην κωδικοποίηση, το Σύνταγµα και πάλι για να δηµιουργούµε εντυπώσεις! Διότι έχει καταστεί κάθε συζήτηση, οτιδήποτε κι αν συζητάγαµε, κύριε
Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, µια αφορµή για να εγείρουµε θέµατα κοινοβουλευτισµού και αντισυνταγµατικότητας.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι οι επεξηγήσεις που έδωσε ο Υπουργός
είναι υπεραρκετές και µπορούµε να προχωρήσουµε τη συζήτηση.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Μαριάς έχει το
λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, η εισηγήτριά µας είπε ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα ψηφίσουν κατά
στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, τόσο διότι εµπεριέχει αυτήν τη
διάταξη, δηλαδή το άρθρο 108, όσο και βεβαίως, γιατί υπάρχει
µια άλλη πιο κορυφαία διάταξη, που απαλλάσσει τους Υπουργούς από την αστική ευθύνη. Μίλησε στην εισήγησή της. Αυτά
που είπε εδώ οι Ανεξάρτητοι Έλληνες τα είπαν και στην επιτροπή, κύριε Υπουρ- γέ. Εξήγησε ότι η συγκεκριµένη διάταξη,
όπως και η προγενέστερη που αφορά τους Υπουργούς, είναι αντισυνταγµατικές. Δεν θέσαµε, όµως, τυπικά το ζήτηµα της αντισυνταγµατικότητας.
Δεύτερον, επειδή πρόκειται για κώδικα, είναι δεδοµένο ότι ή
θα αποσυρθεί συνολικά –και υπάρχει αυτή η λύση- από τον
Υπουργό, θα ακολουθήσει τη διαδικασία και θα αφαιρεθεί το 108
-αν νοµίζετε ότι είναι αντισυνταγµατικό- και δεν υπάρχει πρόβληµα και θα το ξαναφέρετε, ή είναι προφανές ότι µόνο το
άρθρο αυτό δεν µπορεί να φύγει. Και αυτό είναι που µας καθόρισε να ψηφίσουµε και κατά για το νοµοσχέδιο.
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Ερχόµαστε, λοιπόν, στα ζητήµατα, όπως τίθενται από πλευράς
Συντάγµατος. Το Σύνταγµα υπάρχει για να τηρείται. Άκουσα, λοιπόν, ότι υπάρχει διακριτική ευχέρεια, λέει, του νοµοθέτη. Αυτό
αφορά µόνο το 98, παράγραφος 2. Εµείς µιλάµε για το 98, παράγραφος 1, εδάφιο α’: «ο έλεγχος των δαπανών του κράτους,
καθώς και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων νοµικών προσώπων που υπάγονται µε ειδική διάταξη στο καθεστώς
αυτό, ανήκει στην αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου».
Το γ’ και όχι το β’, λέει: «ο έλεγχος των λογαριασµών των δηµοσίων υπολόγων και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης
υπάγεται» κ.λπ. «στην αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου».
Είναι προφανές ότι εν προκειµένω υπάρχει παραβίαση της διάταξης αυτής. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο; Ούτως ή άλλως και
στο άρθρο 107, παράγραφος 2, πάλι έχουν περιοριστεί οι αρµοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σχέση µε τον φετινό απολογισµό και ισολογισµό του κράτους, που τον φέρατε εκπρόθεσµα.
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι γίνονται τεράστιες προσπάθειες
να υπάρξει µια παράκαµψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το ότι
υπήρχε και σε παλαιότερη διάταξη, κύριε Υπουργέ -η οποία δεν
είναι ακριβώς η ίδια, διότι έχει αλλάξει- το ότι ένας µνηµονιακός
νόµος ήταν αντισυνταγµατικός και δεν τέθηκε στην κρίση είτε
της Ολοµέλειας εδώ είτε των δικαστηρίων, αυτό δεν λέει τίποτε.
Το ότι γίνεται κωδικοποίηση δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει και αντισυνταγµατική διαδικασία κωδικοποίησης. Αυτά, λοιπόν, ως προς τα ζητήµατα.
Αλλά γιατί υπάρχει αυτό; Δεν απάντησε κανείς. Θα έλεγα ότι
εµµέσως το συνέδεσε η κ. Βούλτεψη.
Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν αυτήν τη στιγµή να αλώσουν την
τοπική αυτοδιοίκηση; Είναι ο κ. Φούχτελ και η παρέα του οι
οποίοι οργιάζουν αυτήν τη στιγµή στην αυτοδιοίκηση. Είναι αυτοί
οι οποίοι θεωρούν ότι µπορούν παράτυπα, παράνοµα και µε το
έτσι θέλω να πάρουν τις µεγάλες δουλειές για τα σκουπίδια, για
τα νερά και τα υπόλοιπα.
Αυτό το άρθρο 108, λοιπόν, είναι συγκεκριµένο. Αποσκοπεί σε
συγκεκριµένους ρόλους και διαδικασίες. Γι’ αυτό υπάρχει εκεί.
Γι’ αυτό έχει υπεισέλθει εκεί πέρα. Δεν είναι τυχαίο.
Η δε διάρκειά του είναι, λέει, όσο η διάρκεια του προγράµµατος σταθεροποίησης και ανάπτυξης, δηλαδή του µνηµονίου, το
οποίο σύµφωνα µε το τελευταίο µνηµόνιο και τις δανειακές συµβάσεις θα υπάρχει µέχρι το 2047. Θέλετε µέχρι τότε να υπάρχει
ο Φούχτελ και η παρέα του να αλωνίζει. Αυτό είναι το ζουµί. Αυτή
είναι η ουσία της υπόθεσης στο άρθρο 108.
Και τι γίνεται λοιπόν; Εσείς, η περίφηµη τρόικα, δεν κόπτεστε
για διαφάνεια; Δεν είστε εσείς που λέτε ότι η χώρα χρειάζεται
διαφάνεια για να έρθουν οι µεγάλες επενδύσεις; Ποια διαφάνεια;
Οι Γερµανοί έχουν δείξει ότι όλες τις δουλειές στην Ελλάδα και
παγκόσµια τις έχουν πάρει µε µίζες, µε αδιαφάνεια. Να, γιατί λοιπόν, υπάρχει η διάταξη αυτή στο άρθρο 108.
Όσοι έχουν πάει στρατό ξέρουν ότι µε το 108 χρεώνεσαι το
υλικό. Εσείς φαίνεται ότι θέλετε µε το 108 να χρεωθείτε τον Φούχτελ και την παρέα του και όλη την αδιαφάνεια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Τσούκαλης έχει
το λόγο για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω την απορία µου για τον απόλυτο παραλογισµό που παρακολουθούµε σ’ αυτήν τη συζήτηση.
Πρώτον, θα θέσω κάποια ιδεολογικά, θεωρητικά ζητήµατα.
Αλήθεια, κυρίες και κύριοι, από πότε η Αριστερά είναι υπέρ
του προληπτικού ελέγχου νοµιµότητας της σκοπιµότητας των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης; Τουλάχιστον απ’ όσο εγώ
θυµάµαι τον εαυτό µου πάντα λέγαµε ότι ο προληπτικός έλεγχος
νοµιµότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν το µακρύ χέρι του
κράτους απέναντι στη δυνατότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης να
ασκεί απερίσκεπτα το έργο της απέναντι στην τοπική κοινωνία
και τους πολίτες. Είναι έτσι ή δεν είναι;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Έτσι είναι. Εµείς που κάναµε αυτοδιοίκηση τα ξέρουµε αυτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Και γιατί είµαστε κατά του ελέγχου
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νοµιµότητας; Γιατί οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπόκεινται στο Σύνταγµα και τους νόµους και βεβαίως είναι υποχρεωµένοι να τηρούν τη νοµιµότητα. Οπότε, το να υπάρχει ένας
µπαµπούλας που θα ελέγχει προληπτικά τη νοµιµότητα ήταν κάτι
που δεν περιποιούσε τιµή στο βασικό κύτταρο της δηµοκρατίας.
Δεύτερον. Δεν θα απευθυνθώ στους συναδέλφους νοµικούς.
Θα απευθυνθώ στους άλλους συναδέλφους για να δείτε τον παραλογισµό. Θέλω να µου πει οποιοσδήποτε εδώ µέσα από πού
προκύπτει στο άρθρο 98 ότι είναι συνταγµατική υποχρέωση ο
προληπτικός έλεγχος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο προληπτικός. Όχι ο έλεγχος. Από πουθενά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Δεν είναι συνταγµατική υποχρέωση ο προληπτικός έλεγχος.
Είναι ο κατασταλτικός έλεγχος, δηλαδή, ο έλεγχος των δαπανών
εκ των υστέρων. Και αυτό είναι στοιχείο της δηµοκρατίας, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι.
Γιατί επεβλήθη ο προληπτικός έλεγχος στους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης; Γιατί δυστυχώς από τις εκθέσεις του
Ελεγκτικού Συνεδρίου προέκυπτε ότι οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι στην κορυφή της διαφθοράς. Γι’ αυτό επεβλήθη.
Αυτό το οποίο, λοιπόν, πρέπει να γίνει κατανοητό, για να τελειώνουµε, είναι ότι δεν είναι αντισυνταγµατική η δυνατότητα του
νοµοθέτη να καθορίζει πότε θα υπάρξει προληπτικός έλεγχος.
Είναι µόνο ο κατασταλτικός έλεγχος. Εκεί βέβαια δεν θα µπορούσε σε καµµία περίπτωση να παρέµβει ο νοµοθέτης. Στον προληπτικό, ναι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή ακούστηκαν διάφορα για
έκτακτες συνθήκες και επειδή πλέον υπάρχει ένα ολόκληρο πλαίσιο πλήρους και ενδελεχούς ελέγχου –και προληπτικού, αν θέλετε- των δηµοσίων συµβάσεων -και ευρωπαϊκό και ελληνικό, το
έχουµε ήδη- θα πρέπει να σκεφτούµε και λίγο –έκτακτες συνθήκες έχουµε- και να ακούσουµε την κραυγή αγωνίας των περιφερειακών, οι οποίοι αναφέρουν ότι κάτω από τον ασφυκτικό
έλεγχο του προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
των διαφόρων ελεγκτών των περιφερειακών, ουσιαστικά έχει
βαλτώσει όλο το ΕΣΠΑ.
Εάν κάποιος αναλάβει την ευθύνη αυτή την περίοδο –αυτό
είναι επί της ουσίας, δεν έχει καµµία σχέση µε τη συνταγµατικότητα ή όχι- να συνεχίσουµε µε τους ίδιους αργόσυρτους ρυθµούς και διαδικασίες να απορροφούµε το ΕΣΠΑ, τότε είναι
βέβαιο ότι όχι το 2023 δεν θα τελειώσουµε και αυτό και το επόµενο ΕΣΠΑ, αλλά ούτε το 2030. Και τότε ο κάθε ένας από εµάς
θα λογοδοτήσει απέναντι στους πολίτες για την απορροφητικότητα και την αποτελεσµατικότητα του ΕΣΠΑ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Καραθανασόπουλος έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουµε τη γνώµη, κύριε
Πρόεδρε, ότι είναι καθαρά πολιτικό το ζήτηµα. Και µπαίνει ένα
τεράστιο ερωτηµατικό: Γιατί µόνο αυτή η εξαίρεση, οι περιφέρειες από τον προληπτικό έλεγχο; Για πολύ συγκεκριµένα οικονοµικά συµφέροντα και κατ’ επέκταση πολιτικά. Ποια είναι αυτά;
Οι περιφέρειες διαχειρίζονται το ΕΣΠΑ, το σύνολο των ευρωπαϊκών προγραµµάτων, έχουν τη διαχείριση των απορριµµάτων και
των υδάτινων πόρων. Εκεί υπάρχουν τα τεράστια συµφέροντα.
Άρα, δηλαδή, δοσοληψία ανάµεσα στην περιφέρεια και στους
µεγάλους µονοπωλιακούς οµίλους που έχουν βάλει σκοπό να ξεψαχνίσουν τα πάντα. Αυτό είναι το ζήτηµα. Ένα το κρατούµενο.
Άρα, τι κάνετε µε αυτό τον τρόπο;
Κι εδώ αποτελεί και πρόκληση η τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Δηµοκρατικής Αριστεράς. Δεν χρειάζεται, λέει, ο προληπτικός έλεγχος αλλά ο κατασταλτικός, όταν
βλέπουµε από την ίδια την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι
µόνο το 1% εισπράττεται από τους ελέγχους που γίνονται και τις
τελεσίδικες αποφάσεις και υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις που τα δικαστήρια µπορούν να αναιρέσουν µία απόφαση
άλλη, όσον αφορά τον έλεγχο νοµιµότητας ενός συγκεκριµένου
έργου.
Άρα, από αυτήν την άποψη επιτρέπεται να γίνει αυτή η διαδικασία, η σύµφυση, δηλαδή, η διαπλοκή ανάµεσα στην περιφέ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρεια και στους µεγάλους µονοπωλιακούς οµίλους.
Το δεύτερο εξίσου σηµαντικό κατά τη γνώµη µας, είναι το
εξής: Αυτό, έτσι όπως το αναφέρατε, ήταν µία ρύθµιση στον
«Καλλικράτη» που µε µία οποιαδήποτε τροπολογία µπορούσε να
αλλάξει. Μπορούσε να αλλάξει η συγκεκριµένη ρύθµιση που
προέβλεπε ο «Καλλικράτης». Σήµερα το περνάτε µε τη µορφή
του κώδικα για να µην µπορεί να αλλάξει µε οποιαδήποτε τροπολογία, αλλά να χρειαστεί να έρθει καινούργιος Κώδικας. Άρα,
δηλαδή, δίνετε άλλη ισχύ στο συγκεκριµένο ζήτηµα.
Από αυτήν την άποψη είναι παράλογη µία λογική την οποία εκθέσατε: Ότι τα βρήκατε όλα αυτά. Δεν αλλάξατε τίποτα. Και από
αυτή την άποψη, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό και όσο βαθιά αντιλαϊκό κι αν είναι, εµείς το φέρνουµε εδώ για να το περιβάλουµε
µε το µανδύα του κώδικα. Αυτό κάνατε εδώ.
Γι’ αυτό εµείς λέµε ότι είναι απαράδεκτο. Πρέπει να καταψηφιστεί συνολικά ο κώδικας αυτός από τη στιγµή που περιέχει και
το συγκεκριµένο άρθρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση κατά το άρθρο 100, παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής για το θέµα αντισυνταγµατικότητας που ετέθη.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Κοντονή, σας
παρακαλώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Όχι, κύριε Κοντονή.
Θα σας δώσω το λόγο µετά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Θέλω το λόγο επί
προσωπικού γι’ αυτά που ανέφερε ο κύριος Υπουργός και η κ.
Βούλτεψη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Όχι τώρα. Δεν
υπάρχει προσωπικό. Δεν έχετε το δικαίωµα, κύριε Κοντονή.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω
το δικαίωµα από τον Κανονισµό και θέλω το λόγο για ένα λεπτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, παραβιάζετε τον
Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Παρακαλώ, οι αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας να εγερθούν…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω
το δικαίωµα από τον Κανονισµό. Δεν θα εξαντλήσω ούτε το ένα
λεπτό. Θα είχα τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Κοντονή, δεν
έχετε το λόγο. Μετά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε το λόγο.
Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Δεν µπορείτε να προεδρεύετε έτσι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω
το δικαίωµα από τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δεν το έχετε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω
το δικαίωµα από τον Κανονισµό. Δεν θα εξαντλήσω ούτε το ένα
λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Κοντονή, δεν
έχετε το λόγο. Θα γίνει η ψηφοφορία και µετά θα πάρετε το
λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό
ξεπερνάει τα όρια! Δεν θα κάνω χρήση ούτε τριάντα δευτερολέπτων. Βάλτε χρονόµετρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Κοντονή, εγώ
δεν µπαίνω ξανά σε έναν γύρο συζητήσεων, γιατί δεν υπήρχε τίποτα το µεµπτό εναντίον σας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε τον λόγο!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Σε αυτήν τη διαδικασία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν είστε στο δικαστήριο. Είστε στη Βουλή των Ελλήνων. Επιτέλους!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να συµπεριφερθείτε ως Πρόεδρος λοιπόν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Επιτέλους!
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ζητώ το λόγο για
τριάντα δευτερόλεπτα µε βάση τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κύριε Κοντονή, έχετε το λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κάνετε εξαιρετική εφαρµογή; Εφαρµόστε τον Κανονισµό!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
επειδή σ’ αυτήν την Αίθουσα ορισµένοι πήγαν να µας βγάλουν
τρελούς και ότι δεν έχουµε διαβάσει τον Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Τι είναι αυτό, κύριε Πρόεδρε;
Ό,τι θέλουν κάνουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Νταβλούρο,
σας παρακαλώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: …σας διαβάζω, κύριε
Πρόεδρε, και σε εσάς που είστε άνθρωπος καλής πίστεως, το
εξής απόσπασµα από τα πρακτικά της επιτροπής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το προσωπικό,
κύριε Κοντονή, θέλω.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Αυτό σας λέω, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε συνάδελφε,
µισό λεπτό. Ο κάθε Βουλευτής έχει δικαίωµα επί προσωπικού.
Να µας εξηγήσετε, όµως, το προσωπικό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Αυτό λέω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Πείτε µου το προσωπικό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Προσεβλήθην, κύριε
Πρόεδρε, και προσωπικά ως λέγων σχετικά µε την ένσταση, ότι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ποιος σας προσέβαλε;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Προσέξτε µε.
…η συγκεκριµένη διάταξη, δεν είναι νέα διάταξη. Βρήκαµε, µάλιστα, µπροστά µας…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Αυτό είναι προσωπικό;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι,
θα είχα τελειώσει.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σταµατήστε!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, το επιτρέπετε
αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριοι συνάδελφοι,
τελειώνουµε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για
να δείτε πόσο άδικη ήταν αυτή η κριτική, όχι µόνο στον ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά και προσωπικά, θα σας διαβάσω αυτά που λέει η κ. Τζάκρη:
«Η ένσταση, βέβαια, της αντισυνταγµατικότητας αφορά τη διάταξη του άρθρου 108 που έχει τροποποιηθεί κατά τι.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Πού βλέπετε τον
εαυτό σας, κύριε Κοντονή;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: «Εποµένως ως καινούργια διάταξη εκτιµώ ότι µπορεί να σταθεί η ένσταση αντισυνταγµατικότητας.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Πού τον βλέπετε
τον εαυτό σας;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Δεν θα µας βγάλετε
τρελούς στην Αίθουσα της Ολοµέλειας, κυρία Χριστοφιλοπούλου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Η ίδια η κ. Τζάκρη, η
εισηγήτριά σας, λέει ότι είναι καινούργια διάταξη. Κι ερχόσαστε
εδώ να µας πείτε ότι έρχεται από τον Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Παρακαλώ!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Να διαβάζετε τι λέτε
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στα Πρακτικά και να µην αλλάζετε άποψη όποτε σας αρέσει!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Είναι καινούργια διάταξη. Το λέει η κ. Τζάκρη στην Επιτροπή.
Γι’ αυτό ακριβώς θέτουµε κι εµείς την ένσταση αντισυνταγµατικότητας. Αυτά για να µαθαίνετε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Παρακαλώ οι αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την ένσταση)
Είναι προφανές ότι δεν ηγέρθη ο απαιτούµενος αριθµός Βουλευτών από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής.
Συνεπώς η ένσταση αντισυνταγµατικότητας απορρίπτεται.
Επανερχόµαστε στη συζήτηση του νοµοσχεδίου.
Το λόγο έχει ο κ. Παυλόπουλος.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για άλλο ζήτηµα ήθελα να µιλήσω. Θα µου επιτρέψετε, όµως, να αναφερθώ σε ορισµένα θέµατα που τουλάχιστον µέχρι σήµερα, από τότε που άρχισε ο ισχύων Κανονισµός
της Βουλής να εφαρµόζεται, είχαν θεωρηθεί αυτονόητα. Φαίνεται ότι δεν είναι αυτονόητα και πρέπει να τα ξεκαθαρίσουµε πάλι.
Πρώτα – πρώτα επί πραγµατικών κωδικοποιήσεων είναι γνωστό ότι θέµα συνταγµατικότητας µπορεί να τεθεί ουσιαστικά
µόνο ως προς το αν επιτρέπεται να ψηφισθεί µε τη διαδικασία
κώδικος ένα νοµοσχέδιο, κατά το άρθρο 76 του Συντάγµατος και
όχι, φυσικά για επιµέρους κωδικοποιητικές διατάξεις..
Διότι διάταξη που πραγµατικά κωδικοποιείται έχει, ήδη, τεθεί
εν ισχύι και η διάταξη αυτή έχει κριθεί ή θα έπρεπε να έχει κριθεί,
µε βάση το άρθρο 100 του Κανονισµού της Βουλής, όταν ψηφιζόταν. Δεν ψηφίζεται, κωδικοποιείται η διάταξη αυτή. Γι’ αυτό και
ουδέποτε µέχρι σήµερα, εάν προσέξετε τη διαδικασία ψήφισης
των κωδίκων, έχει τεθεί τέτοιο ζήτηµα συνταγµατικότητας. Αυτό
είναι το πρώτο θέµα.
Δεύτερον -και αυτό το θεωρώ εξαιρετικά σηµαντικό σχετικά
µε την ουσία πλέον του ζητήµατος του ελέγχου- δεν θα µπω στο
ιδεολογικό-πολιτικό θέµα του ποιος θέλει ή δεν θέλει προληπτικό
έλεγχο. Εγώ θα µείνω στην ερµηνεία του άρθρου 98 του Συντάγµατος, όπως ακριβώς το Σύνταγµα έχει ερµηνευτεί από το ίδιο
το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ξαναλέω, λοιπόν, για το ζήτηµα αυτό: Το
άρθρο 98 του Συντάγµατος ορίζει πότε υφίσταται έλεγχος και σε
τι υφίσταται έλεγχος από πλευράς Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το
«ιδίως», το οποίο αναφέρει, δεν σχετίζεται στη φύση του ελέγχου. Το «ιδίως» του άρθρου 98, παράγραφος 1, σηµαίνει ότι εν
πάση περιπτώσει υπόκεινται σε έλεγχο αυτές οι δαπάνες που
απαριθµεί και όσες άλλες ήθελε προσθέσει ο νόµος.
Ποιον δηµοσιονοµικό έλεγχο κατοχυρώνει, όµως, το Σύνταγµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να είµαστε σαφείς εδώ;
Καθιερώνει τον έλεγχο, τουλάχιστον, τον κατασταλτικό. Απαιτεί
το Σύνταγµα να υπάρχει έλεγχος των δαπανών. Εκείνο που δεν
µπορεί ο νοµοθέτης να καταργήσει εν πάση περιπτώσει είναι ο
κατασταλτικός έλεγχος. Ο προληπτικός έλεγχος όµως είναι στη
διακριτική ευχέρεια του νοµοθέτη και ορθώς το τόνισε προηγουµένως ο συνάδελφος κ. Τσούκαλης.
Θα σας φέρω το εξής απλό παράδειγµα. Πότε θεσµοθετήθηκε
ο προληπτικός έλεγχος δαπανών για τον πρώτο βαθµό τοπικής
αυτοδιοίκησης, κύριοι συνάδελφοι; Την 1 Ιουλίου του 2005 µε
τον ν.3545/2005. Ήµουν Υπουργός Εσωτερικών και το, εισηγήθηκα εδώ στη Βουλή. Πριν δεν υπήρχε, από τότε που ίσχυσε το
Σύνταγµα του 1975.
Τι θέλουν, λοιπόν, να µου πουν οι κύριοι συνάδελφοι νοµικά;
Ότι ήταν αντισυνταγµατική η έλλειψη προληπτικού ελέγχου της
νοµιµότητας από πλευράς Ελεγκτικού Συνεδρίου; Δεν είναι έτσι,
κύριοι συνάδελφοι. Είναι άλλο το να µου πείτε ότι διαφωνείτε επί
της ουσίας. Είναι άλλο το να µου ζητάτε να υπάρχει περισσότερη
διαφάνεια. Είναι άλλο το να λέτε ότι θα θέλατε «να σφίξουν τα
λουριά» στον έλεγχο των δαπανών στην τοπική αυτοδιοίκηση
πρώτου και δεύτερου βαθµού. Αυτό είναι θέµα ουσίας.
Όταν επικαλούµαστε το Σύνταγµα, όµως, παρακαλώ πολύ να
το επικαλούµαστε έχοντας επίγνωση του τι σηµαίνουν αυτά που
λέµε εδώ. Γιατί σύµφωνα µε την άποψη που δέχεται ότι είναι συνταγµατικώς κατοχυρωµένος ο προληπτικός έλεγχος δαπανών
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όλες οι δαπάνες προ του 2005 είναι
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αντισυνταγµατικές. Και δεν στέκει κάτι τέτοιο. Δεν το είπε ποτέ
το Ελεγκτικό Συνέδριο. Και τώρα που κωδικοποιούσε το Ελεγκτικό Συνέδριο -γιατί όπως ξέρετε, η επιτροπή αυτή τελούσε υπό
τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου- τη διάταξη αυτή -ένα
Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο, σας διαβεβαιώ, υπερασπίζεται τις
αρµοδιότητές του µέχρι κεραίας- του άρθρου 108, που είναι διάταξη του «Καλλικράτη», δεν θα την είχε, νοµίζετε, υπερασπισθεί;
Εγώ παρακαλώ, λοιπόν, να κάνουµε τη συζήτηση επί της ουσίας
όταν πρόκειται για ουσία, επί του Συντάγµατος όταν πρόκειται
για το Σύνταγµα.
Τονίζω, λοιπόν, ότι ούτε ένταση αντισυνταγµατικότητας µπορεί
να τεθεί για διάταξη η οποία ισχύει ήδη, και απλώς κωδικοποιείται, ούτε ζήτηµα συνταγµατικότητας υπάρχει από τη στιγµή κατά
την οποία ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών δεν είναι οπωσδήποτε κατοχυρωµένος συνταγµατικά. Αυτός που είναι κατοχυρωµένος είναι ο κατασταλτικός έλεγχος και αυτός δεν καταργείται ούτε µπορούσε να καταργηθεί καθ’ οιανδήποτε ερµηνεία του
άρθρου 108. Αυτή είναι η αλήθεια. Μπορεί να µην αρέσει -το τονίζω- πολιτικά, αλλά νοµικά έτσι έχουν τα πράγµατα.
Κύριε Πρόεδρε, θα επαναλάβω µόνο άλλα δύο ζητήµατα, τα
οποία είχα θέσει και στην επιτροπή. Το ξανατονίζω, επειδή µπαίνουµε σε µια φάση όπου τα πράγµατα πρέπει να συνδυάζουν την
απόλυτη διαφάνεια αλλά και την ταχύτητα, θα πρέπει σε ό,τι
αφορά ιδίως τον έλεγχο των δηµοσίων συµβάσεων να υπάρξει
ένα ξεκαθάρισµα των αµοιβαίων αρµοδιοτήτων του Συµβουλίου
Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου. Γιατί συµπλέκονται και,
πολλές φορές, διασταυρώνονται οι αρµοδιότητες επειδή δεν έχει
ξεκαθαριστεί απόλυτα ως πού φτάνει ο έλεγχος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και ως πού φτάνει ο έλεγχος του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Σώζει κάπως τα πράγµατα το γεγονός -και θέλω να το τονίσω
προς τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ που έθεσαν το θέµα αυτό
ότι ακόµη και η πολιτική διαφωνία την οποία µπορείτε να έχετε
καταλαγιάζεται σε σηµαντικό βαθµό- ότι έχει δηµιουργηθεί µια
ταχύτατη διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων για τις δηµόσιες συµβάσεις, η οποία ακολουθείται πάντοτε από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Και µάλιστα αυτή συνήθως προηγείται του ελέγχου
που κάνει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Βέβαια, εναπόκειται στους διαδίκους να θέσουν το ζήτηµα αυτό. Πάντως, τις περισσότερες
φορές το θέτουν. Έτσι κρίνεται και σε επίπεδο ακόµη ασφαλιστικών µέτρων η νοµιµότητα των δηµοσίων συµβάσεων, αν η
ουσία είναι αυτή.
Και δεύτερον, εγώ είµαι ουσιαστικά υπέρ του να υπάρχει ο µεγαλύτερος δυνατός έλεγχος. Και δεν είναι παραβίαση της αυτοτέλειας της τοπικής αυτοδιοίκησης ο έλεγχος. Να θυµάστε ότι
το άρθρο 102 παράγραφος 4 ορίζει ότι επί των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπάρχει εποπτεία που δεν µπορεί να παρεµποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Αυτό
σηµαίνει ότι ο έλεγχος δεν µπορεί να είναι προληπτικός και, εν
πάση περιπτώσει, ο έλεγχος πρέπει να είναι µόνο έλεγχος της
νοµιµότητας. Όµως αυτό το ορίζει το Σύνταγµα για την κοινή διοικητική δραστηριότητα και σε καµµία περίπτωση δεν υπονοεί
ότι ο δηµοσιονοµικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι
προληπτικός έλεγχος ουσίας. Είναι έλεγχος νοµιµότητας και εκεί
υπάρχει εξαίρεση από συνδυαστική ερµηνεία του άρθρου 102
παράγραφος 4 και του άρθρου 98.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε
Γι’ αυτό επιτρέπεται να θεσµοθετείται ο προληπτικός έλεγχος
όποτε το κρίνει ο νοµοθέτης, όχι όµως ότι είναι και επιβεβληµένος. Όπου, όµως, έχει θεσµοθετηθεί -και το παρατήρησα ως
Υπουργός από το 2005- κύριε Υπουργέ, υπάρχει συχνά διαφορά
των απόψεων των εντεταγµένων λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι οποίοι κάνουν τον προληπτικό έλεγχο. Και βλέπετε
άλλη να είναι η άποψη για µία σύµβαση παραδείγµατος χάριν
στην Κοµοτηνή και άλλη στην Καλαµάτα µεταξύ των ίδιων των
µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Γιατί είναι διαφορετικοί εκείνοι
που κάνουν τον έλεγχο. Εκεί πρέπει να υπάρξει ένας συντονισµός, γιατί αλλιώς θα έχουµε διαφορετική µεταχείριση ίσων καταστάσεων και, το κυριότερο, στη µία περίπτωση τα έργα θα
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πηγαίνουν µπροστά και στην άλλη πίσω.
Η θερµή παράκληση είναι, λοιπόν, όπου υπάρχει ο προληπτικός έλεγχος να υπάρξει και µία συντονιστική επιτροπή, όπως
αυτή που είχε δηµιουργηθεί από το 2005 ή µια άλλη µέσα από
το Ελεγκτικό Συνέδριο, για την ενοποίηση της νοµολογίας –ας
το πω έτσι- του προληπτικού ελέγχου των δαπανών ιδίως των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει η κ.
Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
συζητούµενο σχέδιο νόµου αποτελεί κωδικοποίηση νοµοθετικών
διατάξεων που ισχύουν για το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με τη µορφή
αυτή έρχεται στη Βουλή προς κύρωση ακολουθώντας µία τυπική
διαδικασία. Το ουσιαστικό, λοιπόν, ερώτηµα που τίθεται είναι αν
οι ισχύουσες διατάξεις για το Ελεγκτικό Συνέδριο είχαν ανάγκη
κωδικοποίησης ή κάποιας αλλαγής. Με άλλα λόγια, αν λειτουργεί
το ανώτατο αυτό δικαστήριο σωστά ως έχει ή αν θα έπρεπε να
είχαν εξεταστεί νέες ρυθµίσεις που θα διευκόλυναν τη δράση
του στην πράξη.
Το ερώτηµα αυτό είναι εξαιρετικής σηµασίας καθώς το εν
λόγω ανώτατο δικαστήριο αποτελεί την τελευταία γραµµή άµυνας του κράτους στην προσπάθειά του να αυτοπροστατευτεί δηµοσιονοµικά και άρα να υπηρετήσει το δηµόσιο συµφέρον. Η
απάντησή µας είναι ότι χρειαζόταν και συνεχίζει να χρειάζεται
ένα άλλο, πιο σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γι’ αυτό και καταψηφίζουµε τον παρόντα κώδικα.
Θα φέρω δύο µόνο παραδείγµατα για να τεκµηριώσω τις αντιρρήσεις µας, τις οποίες ανέλυσε πολύ διεξοδικά η ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων, η κ. Γιαταγάνα.
Ξεκινώ µε το άρθρο 53 που έχει τίτλο: «Έλεγχος απολογισµών
λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και άλλων νοµικών
προσώπων». Εκεί, λοιπόν, ορίζεται πως για τον έλεγχο των απολογισµών νοµικών προσώπων εκτός ΟΤΑ απαιτείται κοινή απόφαση του αρµόδιου Υπουργού και των Υπουργών Οικονοµικών
και Δικαιοσύνης. Μιλάµε για απολύτως αναγκαίους ελέγχους
που πρέπει να διενεργούνται στα αρχεία των ίδιων των φορέων,
όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, όπως λέει η κωδικοποιούµενη διάταξη.
Τι σηµαίνει «ειδικοί λόγοι»; Ένας τέτοιος λόγος θα ήταν η συστηµατική απόκρυψη της κακοδιαχείρισης, η οποία γίνεται για
πολλά χρόνια και σε µεγάλη κλίµακα µέσα σ’ έναν δηµόσιο οργανισµό. Και το ερώτηµα είναι: Κάνει το Ελεγκτικό Συνέδριο τέτοιου είδους καθολικούς και κατασταλτικούς ελέγχους; Η
απάντηση είναι όχι, ούτε έναν.
Επικαλούµαι την τελευταία έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
που κατατέθηκε στη Βουλή και αφορούσε το οικονοµικό έτος
2010. Το γιατί το απαντάει η ίδια η διάταξη. Χρειάζεται κοινή
υπουργική απόφαση. Έτσι, πολλές φορές είναι ο ίδιος ο εµπλεκόµενος Υπουργός ο οποίος καλείται να συνυπογράψει τον
έλεγχό του. Από αυτό και µόνο καταλαβαίνουµε πως το εν λόγω
άρθρο έχει µόνο θεωρητική, διακοσµητική αξία.
Για να γίνω περισσότερο συγκεκριµένη, αναφέρω δύο παραδείγµατα νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, όπου αντιµετωπίζεται τέτοιο πρόβληµα, δύο οργανισµών µε παράδοση κακοδιαχείρισης όπου έχουν κατασπαταληθεί εκατοντάδες εκατοµµύρια
ευρώ. Ο ένας είναι ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού, ΕΟΤ,
και ο άλλος ο Οργανισµός Περίθαλψης Ασφαλισµέ- νων Δηµοσίου, ΟΠΑΔ, τον οποίο διαδέχθηκε ο σηµερινός ΕΟΠΥΥ.
Για να είµαι ακόµα πιο συγκεκριµένη, κάνω αναφορά σ’ ένα
πρόσφατο παράδειγµα, το σκάνδαλο κακοδιαχείρισης στον ΕΟΤ.
Είναι πολύ πρόσφατη η γνωστή υπόθεση µε τον τέως Γενικό
Γραµµατέα της κυρίας Υπουργού τον κ. Καραχάλιο µε τον Ειδικό
Σύµβουλό του και τα περίφηµα «µπλοκ επιταγών». Το φαινόµενο,
όµως, δεν είναι σηµερινό. Επί χρόνια µαθαίνουµε για αγορές
άχρηστων πολυτελών αυτοκινήτων, ακόµα και ελικοπτέρων από
τον ΕΟΤ, για τις οποίες όµως κανείς δεν τιµωρείται.
Το χειρότερο όµως, κατά τη γνώµη µου, είναι ότι κανείς δεν
αναπληρώνει την οικονοµική ζηµία που έχει υποστεί το ελληνικό
δηµόσιο από την πολυετή κακοδιαχείριση. Θυµίζω ότι ο ΕΟΤ ως
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νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ανήκει στο πεδίο αρµοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δυστυχώς, όµως, δεν έχει γίνει
τίποτα για να ελεγχθεί.
Τα παραπάνω τα επικαλέστηκα και στην επιτροπή, αλλά ο κύριος Υπουργός δεν έκανε το παραµικρό σχόλιο επ’ αυτών. Άρα,
το πρόβληµα δεν είναι νοµικό. Υπάρχει και θέµα βούλησης των
αρµοδίων. Επαναλαµβάνω ότι όταν οι ίδιοι οι Υπουργοί βάζουν
διαρκώς εµπόδια, τότε καθίσταται πρακτικά αδύνατη η ουσιαστική παρέµβαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το έχω αναφέρει
στην Υπουργό Τουρισµού την κ. Κεφαλογιάννη, η οποία µέχρι
σήµερα αποφεύγει επίµονα να πάρει θέση.
Άλλη περίπτωση πραγµατικά οργανωµένης κακοδιαχείρισης
σε βάρος του δηµοσίου συµφέροντος ήταν και ο ΟΠΑΔ, ο σηµερινός ΕΟΠΥΥ. Εδώ µιλάµε για τεράστια οικονοµική ζηµία του δηµοσίου που ξεπέρασε το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ µέσα σε µια
δεκαετία. Τα κυκλώµατα αυτά έδρασαν ανενόχλητα, κυρίως την
περίοδο 2004-2008, λεηλατώντας κατά τρόπο συστηµατικό και
ανεξέλεγκτο το δηµόσιο χρήµα.
Δυστυχώς, παρά τα διαβήµατα που έχουν γίνει, τίποτα δεν έχει
προχωρήσει µέχρι σήµερα για τον έλεγχο αυτού του τεράστιου
σκανδάλου. Το αντίθετο µάλιστα, καθώς ακούσαµε εδώ πριν
λίγες µέρες, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Σταϊκούρα να λέει, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που υπέβαλα,
ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Αυτός είναι εκείνος που θα έπρεπε
να υπογράψει την κοινή υπουργική απόφαση για τον κατασταλτικό έλεγχο των δαπανών ασφάλισης υγείας του δηµοσίου από
το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Συνεχίζω την τοποθέτησή µου, διατυπώνοντας κατ’ αρχάς την
κάθετη αντίθεσή µου στην προβλεπόµενη από το άρθρο 68, παράγραφο 3, εξαίρεση της αστικής ευθύνης των Υπουργών και
πηγαίνω στο άρθρο 108 που κωδικοποιεί διάταξη του ν.
3852/2010 µε την οποία αναστέλλεται η άσκηση προληπτικού
ελέγχου στις δαπάνες των αιρετών περιφερειών κατά τη διάρκεια
εφαρµογής του µνηµονίου.
Πέραν της προφανούς αντισυνταγµατικότητας και του ακατανόητου της ειδικής εξαίρεσης των περιφερειών, η οποία συνεχίζεται, υπάρχει και το θέµα της σκοπιµότητας που κρύβεται πίσω
από τέτοιες καθαρά µνηµονιακές ρυθµίσεις.
Γι’ αυτούς τους λόγους, αλλά και για εκείνους που ανέφερε η
ειδική αγορήτριά µας, καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο, καθώς δεν
µπορούµε να συναινέσουµε στη στοχευµένη υποβάθµιση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες στηρίζουµε την αναβάθµιση και την
προστασία της ανεξαρτησίας του ανώτατου δηµοσιονοµικού δικαστηρίου της χώρας. Γι’ αυτό το σκοπό υιοθετούµε την πρόταση του ίδιου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να τίθενται υπ’ όψιν
της ολοµέλειάς του, προς διατύπωση γνώµης από αυτήν, όλα τα
νοµοσχέδια δηµοσιονοµικού χαρακτήρα, όπως γίνεται κατ’ εφαρµογή της οικείας συνταγµατικής επιταγής για τα συνταξιοδοτικά
νοµοσχέδια.
Πιστεύουµε ότι αυτή η διάταξη αποτελεί µια απολύτως αναγκαία βελτίωση του ισχύοντος συντάγµατος, την οποία όλα τα
κόµµατα οφείλουν να στηρίξουν κατά την επόµενη Συνταγµατική
Αναθεώρηση που πλέον δεν είναι πολύ µακριά. Αυτό το λέω,
διότι αν πραγµατικά µας ενδιαφέρει να υπάρξει κάποτε αποτέλεσµα στη µάχη κατά της σπατάλης και της διαφθοράς, θα πρέπει όλοι µας να δώσουµε στο Ελεγκτικό Συνέδριο τον πρωτεύοντα ρόλο που του αρµόζει κι αυτός δεν είναι άλλος από τον κορυφαίο θεµατοφύλακα της χρηστής διαχείρισης του δηµοσίου
χρήµατος στην πατρίδα µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διεβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος
και το ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυπουργό Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Ιωάννη Πανάρετο.
Ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος έχει το λόγο για επτά λεπτά.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σπεύδω να πω, πριν προχωρήσω στην οµιλία µου, πως στα πολύ σκληρά «πιστεύω» που έχω
για τη λειτουργία του σύγχρονου δηµοκρατικού πολιτεύµατος
είναι πως σύµφυτος µ’ αυτό είναι ο δηµοσιονοµικός έλεγχος των
δαπανών του δηµοσίου, είτε το δηµόσιο εκφράζεται µε το κεντρικό κράτος είτε µε τους Οργανισµούς Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σπεύδω να το πω αυτό, γιατί επ’ ευκαιρία της ένστασης σχετικά µε τη συνταγµατικότητα του άρθρου 108, ακούστηκαν πάρα
πολλά σ’ αυτήν την Αίθουσα, που δηµιουργούν µία ανύπαρκτη
αντίθεση, πραγµατικά ανύπαρκτη, όχι απλώς θεωρητική, αλλά
και τελείως έξω από το πλαίσιο που είναι αυτήν τη στιγµή η χώρα. Η συζήτηση δεν ήταν απλώς µία συζήτηση επί αντιρρήσεων
συνταγµατικότητας που δεν έστεκαν. Ήταν µία συζήτηση έξω,
πραγµατικά έξω από το πλαίσιο της λειτουργίας σήµερα των θεσµών και τελείως έξω από το πλαίσιο των αναγκών της χώρας.
Ανεβαίνω στο Βήµα για να πω ότι ψηφίζω την κωδικοποίηση.
Η κωδικοποίηση είναι χρήσιµη, θα βοηθήσει, αλλά ως κωδικοποίηση είναι χρήσιµη και θα βοηθήσει. Χρειαζόµαστε, κύριε
Υπουργέ, πάρα πολλές παρεµβάσεις στον τοµέα της λειτουργίας
του ανωτάτου αυτού δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η προβληµατική κατάσταση σε σχέση µε την ανταγωνιστικότητα της χώρας, της οικονοµίας και των προϊόντων της, προκύπτει, κύριε Υπουργέ, κατά 50% από τις ανεπάρκειες του διοικητικού µας µηχανισµού και κατά το άλλο 50% από τις καθυστερήσεις στην απόδοση της δικαιοσύνης. Απ’ αυτό το 50% ένα 50%
περίπου προκύπτει ως πρόβληµα από τον τρόπο λειτουργίας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικά από το σύστηµα, διοικητικό και
δικαστικό, του ελέγχου των δηµοσίων δαπανών.
Αρκεί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να έχουµε υπ’ όψιν µας ότι
όλη η προηγούµενη συζήτηση έγινε για µία εξαίρεση από τη µη
συνταγµατικά προβλεποµένη µορφή του προληπτικού ελέγχου,
µία στις πολλές -το 50% περίπου των πράξεων του δηµοσίου δεν
ελέγχονται, εξαιρούνται του προληπτικού ελέγχου- µία ακόµη,
για έναν έλεγχο, δε, που καταλήγει, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
εν τέλει, κατά τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στη διαπίστωση παρατυπίας στις ελεγχόµενες πράξεις κατά 0,85% ή
0,75%.
Ένα πολύ µικρό νούµερο, ένας πολύ µικρός αριθµός των ελεγχοµένων πράξεων βγαίνουν παράτυπες κι αυτό είναι καλό για τη
λειτουργία της διοίκησης. Είναι επαινετικό για τη λειτουργία της
διοίκησης. Όµως, αναλογίστηκε κανείς εδώ, όταν καταθέτει τις
προτάσεις που ακούσαµε, πόσος χρόνος χάνεται γι’ αυτό κι αν
αυτός ο χρόνος που χάνεται µπορεί να είναι κρίσιµος για την
ανάπτυξη του τόπου, µπορεί να είναι κρίσιµος για την οικονοµία
του τόπου; Το σκέφτηκε ποτέ κανείς αυτό ή απλώς οι παρεµβάσεις είναι νοµικίστικες, λεγκαλιστικές, άνευ λόγου, για την πληρότητα µακρινών από το χώρο της ζωής δικανικών σκέψεων ή
δικηγορικών ή νοµικών σκέψεων;
Αυτό όµως πρέπει να µας νοιάζει, γιατί µας νοιάζει η πατρίδα
µας, µας νοιάζουν οι πολίτες της πατρίδας µας που έχουν προβλήµατα από τη λειτουργία της οικονοµίας. Άρα πρέπει να λύσουµε τα προβλήµατα όχι µόνον όταν ο πολίτης συναντάει το
κράτος, ζητώντας µία άδεια, αλλά πρέπει να λύσουµε και τα προβλήµατα εκεί όπου το κράτος συναντάει τον πολίτη, όπως τα θέµατα που αφορούν στους ελέγχους.
Να αναφέρω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τα θέµατα των συµβάσεων επί παραδείγµατι. Ένας αγώνας δρόµου µε πενταπλάσιο
χρόνο απ’ ό,τι στις χώρες-µέλη της Ευρωζώνης για να τελειώσει
µία σύµβαση κι ένας αντίστοιχος αγώνας δρόµου για να πληρωθεί το αντίτιµο µίας εκτέλεσης συµβατικής υποχρέωσης, µε αποτέλεσµα άλλες συµβάσεις να µην εκτελούνται και τα έργα να µην
γίνονται, να ανεβαίνει το κόστος λόγω των καθυστερήσεων και
να συντρίβονται µικροµεσαίες κατά βάση επιχειρήσεις που δεν
µπορούν να περιµένουν.
Σε αυτά τι λέτε; Εγώ, κύριε Κοντονή, σας άκουσα πολύ προσεκτικά στην πρώτη σας παρέµβαση, εκεί που κάνατε προτάσεις.
Και είναι επαινετέο, κατά την ταπεινή µου γνώµη, ένας Βουλευτής εισηγητής να κάνει προτάσεις. Το 80% των προτάσεων σας
ήταν όµως –επιτρέψτε µου να πω, δεν θέλω να σας προσβάλλω-
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στην αντίθετη κατεύθυνση απ’ αυτήν που έχει ανάγκη ο τόπος.
Ό, τι προτείνετε σηµαίνει χρονική επιβάρυνση, επιµήκυνση και
προβλήµατα, ενώ ό,τι προτείνουµε πρέπει να είναι ελάφρυνση,
µείωση του χρόνου, γρηγορότερη λειτουργία. Μπείτε στη θέση,
όχι ενός δικηγόρου, αλλά µιας µικροµεσαίας επιχείρησης που
για να την πληρώσει το ελληνικό κράτος κάνει δύο και τρία χρόνια.
Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, διοικητικός έλεγχος
µέσω των υπηρεσιών δηµοσιονοµικού ελέγχου –όσοι έχουµε
ασκήσει δίκες, το ξέρουµε αυτό- και αφού αυτός ολοκληρωθεί
και εκδοθεί και το ένταλµα πληρωµής, δικαστικός έλεγχος µετά.
Ακριβώς ο ίδιος. Γιατί; Στο πλαίσιο αυτό ήρθε η ρύθµιση του άρθρου 108, την οποία επαναλαµβάνει ο κώδικας µε το άρθρο 108,
και λέει κατ’ εξαίρεση για τους ΟΤΑ, για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, για όσο κρατάει το πρόγραµµα.
Η δική µου πρόταση θα ήταν, κύριε Υπουργέ, να πάµε σε µια
µορφή ελέγχου στο προληπτικό πεδίο: Ή ο διοικητικός ή ο δικαστικός, ό,τι διαλέξουµε. Ή η ΥΔΕ ή το Ελεγκτικό Συνέδριο. Πρέπει να πάµε µε θάρρος σε αυτά τα θέµατα. Μικρός αριθµός
πράξεων αποδεικνύονται παράτυπες. Πρέπει να πάµε µε θάρρος
να ζητήσουµε µία µορφή προληπτικού ελέγχου.
Και ακόµη, µια δεύτερη πρόταση. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
ξέρετε, ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει αυτά, έχει δικαίωµα
από το 1980 βάσει προεδρικού διατάγµατος να κάνει και παρεµπίπτοντα έλεγχο νοµιµότητας σε ό,τι άλλο εντοπίσει, ενώ υποτίθεται ότι η αρµοδιότητά του είναι ο έλεγχος της δαπάνης. Να
κάνει, λοιπόν, παρεµπίπτοντα έλεγχο. Τον χρειαζόµαστε; Ο παρεµπίπτων αυτός έλεγχος –το έχουµε ζήσει στην πράξη, το πονάµε αυτό κάθε µέρα ως ελληνική δηµοκρατία- σηµαίνει να
ακυρώνονται πληρωµές για εκτελεσµένες συµβάσεις, για νοµική
πληµµέλεια που αφορά άλλο θέµα και σίγουρα όχι αυτό υπέρ
του οποίου...
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχω ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είναι µια δεύτερη πρόταση αυτή. Δεν
θέλω να είµαι ούτε βιαστικός ούτε να µιλώ δίνοντας ίσως σε κάποιους κακεντρεχείς ή κακοπροαίρετους την εντύπωση ότι δεν
ζυγίζω τα λόγια µου. Θα ήταν ευκταίο, αν φέρνατε, αν ασκούσατε
νοµοθετική πρωτοβουλία για το Ελεγκτικό Συνέδριο κάποια
στιγµή, να ανοίγαµε αυτήν τη συζήτηση. Στο πλαίσιό της θα
ακούσετε πάρα πολλά από την Εθνική Αντιπροσωπεία. Εγώ
έβαλα, ήδη, δυο θέµατα.
Τρίτον, για τις συµβάσεις. Αντί να γίνει αυτό που λέει ο κ. Κοντονής, «να µικρύνουµε το ποσό για να κάνουµε περισσότερο
έλεγχο», κύριε Υπουργέ, γιατί πρέπει να γίνεται έλεγχος και εκεί
στις περιπτώσεις όπου υπάρχει διαγωνισµός; Γιατί έχουµε παράλληλα τη διµηνιαία εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου των Συµβάσεων; Τόσοι έλεγχοι, τόσος χρόνος για ποιο λόγο; Ο εξορθολογισµός θα κάνει βαθύτερο τον έλεγχο, ουσιαστικότερο, θα
εντοπίζονται παρατυπίες και ταυτόχρονα η οικονοµία δεν θα χρεώνεται όλες αυτές τις καθυστερήσεις.
Εκτιµώ ότι µετά την ψήφιση αυτού του κώδικα είναι υποχρέωσή σας να φέρετε σχέδιο νόµου, να µπει στη βάσανο της συζήτησης σε επιτροπή, σε ολοµέλεια µε όλη την άνεση χρόνου που
πρέπει να διαθέτει το Σώµα, για να επιλύσουµε τα προβλήµατα
των καθυστερήσεων κατά την άσκηση ενός ελέγχου που, ενώ καταδεικνύει πάρα πολύ λίγες περιπτώσεις -ελάχιστες κατά τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου- ως παράτυπες, καθηµερινά
παράγει καθυστερήσεις εβδοµάδων, µηνών και ετών σε µια οικονοµία που στενάζει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Κυριαζίδης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συναδέλφισσες
και συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, πιστεύω µου είναι ότι στη δηµοκρατία η πλειοψηφία αποφασίζει και κυβερνάει. Βεβαίως, η
µειοψηφία έχει το δικό της ρόλο. Σεβαστός βεβαίως, διότι και η
µειοψηφία πρέπει να ακούγεται. Και βεβαίως, µε ιδιαίτερο σεβα-
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σµό κανείς στέκεται στις θέσεις, στις απόψεις της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, γιατί δίδει, προσφέρει στη δηµοκρατία. Όµως,
µε πολλή ανησυχία όλο αυτό το διάστηµα οι νέοι Βουλευτές παρατηρούν ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση λειτουργεί µε έναν παλαιοκοµµατικό χαρακτήρα και τρόπο και αυτό ειλικρινά µας βάζει
σε ιδιαίτερες σκέψεις.
Το λέγω δε αυτό, διότι στην επιτροπή δεν ακούστηκε κάτι σχετικό σε ό,τι αφορά την αντισυνταγµατικότητα του σχετικού άρθρου ή άλλου είδους αναφορές. Τουναντίον σήµερα εδώ ο
εισηγητής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αφού ανέπτυξε το
δικό του λόγο, τις δικές του σκέψεις, τη θέση της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, περάτωσε το λόγο του, την αναφορά του µε ότι
βεβαίως, θεωρεί θετικά από όλα αυτά και βεβαίως, η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση δεν θα ψηφίσει, θα δηλώσει «παρών» ή «παρούσα». Και στη συνέχεια είδαµε το γεγονός να προβάλλονται
ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας για το συγκεκριµένο άρθρο,
το 108. Και βεβαίως, η κουβέντα που έγινε µε τους συναδέλφους
είναι ότι η εβδοµάδα αυτή κύλησε και επειδή δεν υπάρχει άλλο
νοµοσχέδιο, θα έπρεπε να υπάρξει πάλι άλλη µία «επαναστατική
γυµναστική», διότι την περιµέναµε χθες ως ονοµαστική ψηφοφορία στην επικαιροποίηση του νοµοσχεδίου σε ό,τι αφορά το µεσοπρόθεσµο και επειδή αυτήν την εβδοµάδα δεν υπάρχει άλλο
νοµοσχέδιο, έπρεπε αυτό να συµβεί σήµερα.
Συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δεν προάγει
αυτή η τακτική και η πρακτική σας. Μας οδηγεί σε προηγούµενες
εποχές που οι παλαιότεροι δεν θέλουν να θυµούνται και οι καινούργιοι θέλουν να ξεχάσουν.
Ως τελευταίος οµιλητής, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σηµειώσω και εγώ ότι σε ένα κράτος δικαίου
που πραγµατώνει σε έναν ιδεατό βαθµό την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και της δηµοκρατικής αρχής η δηµοσιονοµική τάξη και
η πειθαρχία, ο σεβασµός και αντίστοιχα η προστασία του δηµοσίου χρήµατος που µε τόσο κόπο και βάσανο εισέρχεται στο δηµόσιο ταµείο στους χαλεπούς καιρούς που βιώνουµε αποτελούν
τους αναγκαίους θεσµικούς πυλώνες για τη διασφάλιση της
ορθής δηµοσιονοµικής και δηµόσιας οικονοµικής πολιτικής που
θα εγγυηθούν αντίστοιχα µε τη σειρά τους τη βιωσιµότητα του
κράτους και των θεσµών του.
Η αρχή της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας, ο έλεγχος των
δηµοσίων δαπανών, των δηµοσίων λογαριασµών, των δηµοσίων
πληρωµών και εν γένει ο προληπτικός και κατασταλτικός δηµοσιονοµικός έλεγχος των δαπανών του κράτους και των νοµικών
προσώπων που τα συναπαρτίζουν είναι στοιχεία πάντα επίκαιρα,
τα οποία η πολιτεία οφείλει να θέτει σε προτεραιότητα, προβλέποντας και ενισχύοντας µηχανισµούς ελέγχου, εποπτείας και επιβολής κυρώσεων.
Στην ελληνική έννοµη τάξη, το ρόλο αυτό του θεµατοφύλακα
του δηµοσίου χρήµατος έχει θεσµικά αναλάβει το ανώτατο συνταγµατικώς κατοχυρωµένο δηµοσιονοµικό δικαστήριο της
χώρας, το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τον εξόχως σηµαντικό ρόλο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ειδικά όσον αφορά τον έλεγχο των οικονοµικών του κράτους και την απόδοση ευθυνών των δηµοσίων
υπολόγων, δεν µπορεί να τον αµφισβητήσει κανείς. Και όχι µόνο
δεν µπορεί και δεν πρέπει να τον αµφισβητήσει κανείς, αλλά πρέπει να τον ενισχύει θεσµικά, νοµοθετικά, οικονοµικά και υλικοτεχνικά.
Με το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου, το οποίο αποτελεί µια επαινετέα προσπάθεια του αξιότιµου Υπουργού Δικαιοσύνης και ένα
σπουδαίο έργο για την επιτροπή που ανέλαβε την κωδικοποίηση,
η διάσπαρτη σε δεκάδες νοµοθετήµατα ειδική νοµοθεσία που
αφορά τη λειτουργία, τις εξουσίες, τις αρµοδιότητες και τη δικονοµία του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιτέλους κωδικοποιείται σε
ένα ενιαίο κείµενο, εύχρηστο, εύληπτο και προσιτό.
Με το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου κωδικοποιείται και γίνεται ευχερέστερη η πρόσβαση στις ισχύουσες διατάξεις, αποκρυσταλλώνεται το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας του δικαστηρίου, συλλέγονται και συστηµατοποιούνται µε τρόπο εξαιρετικό πολλές διατάξεις, οι οποίες ίσως να ήταν άγνωστες σε πολλούς, ενώ επικαιροποιούνται άλλες. Κάποιες άλλες πάλι απαλείφονται λόγω
του παρωχηµένου του χαρακτήρα τους.
Αυτή η κωδικοποίηση της νοµοθεσίας περί Ελεγκτικού Συνε-
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δρίου έρχεται πραγµατικά σε µια κρίσιµη για τη χώρα περίοδο,
όπου επιχειρείται να µπει τάξη παντού, ακόµη και στο δαιδαλώδες τέρας της πολυνοµίας και της νοµοθετικής αταξίας των διάσπαρτων νόµων, κανονιστικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων.
Η προσπάθεια αυτή πρέπει να µας βρει όλους σύµφωνους,
αρωγούς και συµµέτοχους και κατά τούτο οφείλουµε να στηρίξουµε το παρόν νοµοσχέδιο, όπως και κάθε άλλη κωδικοποιητική
προσπάθεια της Κυβέρνησης.
Εν προκειµένω ο υπό κύρωση κώδικας νόµων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου αποτελείται από 110 άρθρα σαφή και νοµοτεχνικά
άρτια, ενώ χωρίζεται σε έξι τµήµατα. Το πρώτο τµήµα αφορά τη
συγκρότηση και την οργάνωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στο
τµήµα αυτό γίνεται αναλυτική και εξαντλητική µνεία στις αρµοδιότητες και στις εξουσίες του δικαστηρίου, ενώ γίνεται αναφορά
στο προσωπικό του δικαστηρίου, δικαστικούς λειτουργούς και
δηµόσιους υπαλλήλους στα όργανά του, στα τµήµατα και στα
κλιµάκια που απαρτίζουν κ.ο.κ..
Στο δεύτερο τµήµα του κώδικα έχουµε τις ρυθµίσεις που αφορούν τον παρά του Ελεγκτικού Συνεδρίου προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο των δαπανών του κράτους και των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσίων συµβάσεων και του καταστατικού ελέγχου των λογαριασµών και των απολογισµών αυτών. Περιγράφεται δε µε πληρότητα η διαδικασία, οι ενέργειες αυτών, τα όργανα και οι συνέπειες,
ενώ επιχειρείται και µια συνολική καταγραφή του ελέγχου των
λογαριασµών, των εσόδων, των απολογισµών, των δηµοσίων
υπολόγων της επιτήρησης αυτών, όπως και των ζητηµάτων ελέγχου του απολογισµού και του γενικού ισολογισµού του κράτους
και της αστικής ευθύνης των υπαλλήλων του δηµοσίου.
Στο τέταρτο και στο πέµπτο τµήµα περιλαµβάνεται εξαντλητικά η δικονοµία των διαφορών που άγονται προς κρίση ενώπιον
του Ανωτάτου Δηµοσιονοµικού Δικαστηρίου και ειδικότερα τα ένδικα βοηθήµατα και µέσα, η προδικασία, τα αποδεικτικά µέσα
κ.ο.κ.. Ειδικότερα περιλαµβάνονται διατάξεις που αναφέρονται
στην εκδίκαση των ενστάσεων κατά των πράξεων και παραλείψεων του Υπουργού αναφορικά µε την εκτέλεση πράξεων ή αποφάσεων κανονισµού συντάξεων του δηµόσιου ή πληρωµή
συντάξεων εν γένει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Στο έκτο και τελευταίο τµήµα ρυθµίζονται διαδικαστικά ζητήµατα και παρέχονται κατά το άρθρο 43, παράγραφος 2 του Συντάγµατος οι εξουσιοδοτήσεις προς τον αρµόδιο Υπουργό για τη
ρύθµιση επιµέρους λεπτοµερειακού χαρακτήρα ζητηµάτων. Γενικά το υπό κύρωση σχέδιο νόµου εισαγόµενο µε τη διαδικασία
της κύρωσης κωδίκων αποτελεί ένα άρτιο νοµοτεχνικά κείµενο
που διακρίνεται για την πληρότητα και τη σαφήνεια αναφορικά
µε το υπό κωδικοποίηση αντικείµενο.
Πέραν, όµως, της άψογης διάρθρωσης και της συστηµατικοποίησης του κώδικα, θα πρέπει να τονίσουµε ότι στο εν λόγω δικαστήριο και στο προσωπικό του επαφίεται η εκτέλεση των
κωδικοποιηµένων ρυθµίσεων ώστε το δηµόσιο χρήµα να προστατεύεται και να ελέγχεται σε όλες τις φάσεις της διακίνησής του
πιο άµεσα και πιο αποτελεσµατικά.
Και τούτο διότι µόνο έτσι θα εξασφαλίσουµε την ορθή δηµοσιονοµική διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος, προκειµένου,
όπως είχε πει πριν από εκατόν ογδόντα και πλέον έτη ο πρώτος
Κυβερνήτης της Ελλάδος, να γίνεται όχι µόνο εξεταστική των λογαριασµών και των αυτής προσκείµενων εγγράφων, αλλά βασανισµός των πεπραγµένων και ουδείς πολιτευτής διατάξας ή
τελέσας δαπάνες υπέρ της πολιτείας δύναται να απαλλαχθεί της
ευθύνης αν το Ελεγκτικό Συµβούλιο δεν λάβει απόδειξη ότι τα
εις τας δαπάνας προσνεµηθέντα χρήµατα εδαπανήθησαν άνευ
καταχρήσεως και σφετερισµού.
Μόνο έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σας διασφαλίσουµε ότι ποτέ δεν θα εµφανιστούν φαινόµενα σπατάλης και καταχρήσεων του χρήµατος που ανήκει στον ελληνικό λαό και που
οφείλει να διατίθεται υπέρ αυτού και των αναγκών του και να µην
καταλήγει στις τσέπες των όρνεων της πολιτικής και της Δηµό-
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σιας Διοίκησης.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο
Υπουργός κ. Ρουπακιώτης για δώδεκα λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν ξέρω βέβαια αν πρέπει να αναφερθώ στους κύριους Βουλευτές ή να πω έναν προς
έναν το µικρό τους όνοµα γιατί τους γνωρίζω και να τους πω δεν
έρχεστε να κουβεντιάσουµε µεταξύ µας;
Φλεγόταν η Αίθουσα µε την αντισυνταγµατικότητα, µε τον
Φούχτελ, µε τη διαφθορά. Τώρα νιώθω πιο ασφαλής, βέβαια,
επειδή µιλάω µε πέντε, έξι γιατί ενδεχοµένως, εάν ήταν και περισσότεροι να ένιωθα εγώ ανασφαλής.
Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου. Από αυτήν τη θέση δεν υπερασπίζοµαι µόνο την ιδιότητα του εισηγητή ενός νοµοσχεδίου
για κωδικοποίηση, αλλά υπερασπίζοµαι και την όποια νοµική µου
συγκρότηση.
Βρέθηκα σε σύγχυση. Τελικά περί τίνος πρόκειται; Περί νέας
διατάξεως –άρα, δεν µιλάµε για κωδικοποίηση- ή περί παλαιάς
την οποία ελέγχουµε για αντισυνταγµατικότητα; Είναι τελείως
διαφορετικά πράγµατα. Δεν πρόκειται για νέα διάταξη, θα παρακαλέσω να κάνετε τον έλεγχό σας. Είναι ένταξη στην κωδικοποίηση την οποία επιχείρησε η κεντρική επιτροπή κωδικοποίησης
διατάξεων ενός νόµου του 2010.
Δεν µας αρέσει ο νόµος του 2010; Είναι πολιτικό και θεσµικό
δικαίωµα. Η αντιµνηµονιακή, όµως, που ενδυναµώνει αυτήν την
ένσταση, είναι ένσταση πολιτικού χαρακτήρα και δεν µπορεί να
πάρει το ένδυµα αντισυνταγµατικότητας.
Άρα, το πρώτο είναι ότι υπάρχει η διάταξη η οποία εντάχθηκε
στο νοµοσχέδιο για την κωδικοποίηση. Το εάν η διάταξη αυτή
είναι αντισυνταγµατική είναι ένα άλλο ζήτηµα.
Εάν υποθέσουµε ότι είναι -υπόθεση εργασίας κάνουµε- η
Βουλή δεν έχει το δικαίωµα να ελέγξει ψηφισµένο νόµο ως αντισυνταγµατικό. Είστε παλαιοί κοινοβουλευτικοί ή προσεκτικοί
στην ανάγνωση των γραφών. Το άρθρο 100 του Κανονισµού της
Βουλής αναφέρεται στην προβολή ένστασης αντισυνταγµατικότητας για υπό ψήφιση νοµοσχέδιο ή για πρόταση νόµου που κατατίθεται.
Εδώ δεν πρόκειται για υπό ψήφιση νοµοσχέδιο που εισάγει
νέες διατάξεις ή νέες προτάσεις. Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο
που έρχεται να κωδικοποιήσει υφιστάµενες, απολύτως ισχύουσες διατάξεις.
Κατά συνέπεια δεν αντιλήφθηκα, ούτε την ένταση ούτε την επιµονή. Δεν µιλώ ούτε µε υπαινιγµούς, γιατί δεν ξέρω. Δικαιούµαι,
όµως, να διατυπώσω ένα παράπονο. Η ευθύτητα του πολιτικού
λόγου δεν χρειάζεται να περιβληθεί ψευδεπώνυµα, δεν χρειάζεται να περιβληθεί άλλα ενδύµατα αντισυνταγµατικότητος.
Μπορεί να πει κάποιος, για παράδειγµα, ότι είναι πολιτικά αντίθετος µε τον Φούχτελ ή κάποιος άλλος ότι είναι πολιτικά αντίθετος µε το µνηµόνιο. Αλλά από το σηµείο αυτό µέχρι να αναζητούµε αντισυνταγµατικότητες, θα µου επιτρέψετε να πω ότι
υπάρχει τεράστια απόσταση.
Εκεί που διατυπώνεται ένας πολιτικός στοχασµός, τον οποίον
οφείλουµε όλοι να παρακολουθήσουµε, µε δυσκολεύετε και µένα
να πω περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται περί πολιτικού στοχασµού
ή περί µιας «αντισυνταγµατο-λογικοφανούς» ενστάσεως; Τελείωσα ως προς αυτό.
Δέχοµαι ορισµένες πολύ σηµαντικές παρατηρήσεις που κάνατε, κύριε Κοντονή. Σε ό,τι αφορά το να δει η Κυβέρνηση, δηλαδή το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σειρά διατάξεων που συνθέτουν το σύµπαν του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για ένα σκοπό: Να
βοηθήσουµε όλοι, αλλά και το Ελεγκτικό Συνέδριο, πρωτίστως,
στην πάταξη της διαφθοράς. Είναι πολλοί οι οργανισµοί, πολλοί
µηχανισµοί, πολλά τα όργανα που είναι ταγµένα στην πάταξη της
διαφθοράς. Μόνο που η διαφθορά είναι ουρανοµήκης ακόµα
στην πατρίδα µας.
Κυρία και κύριοι -δεν θα σας πω έναν προς ένα µε το όνοµά
του- διαβάστε σήµερα ένα άρθρο στην εφηµερίδα «ΑΥΓΗ». Αναφέρεται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα πεπραγµένα του κράτους του 2010. Διαβάστε και θα δείτε ότι εκεί
διαπιστώθηκε ότι 146,5 εκατοµµύρια ευρώ ….
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Το είπα, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν σας άκουσα. Σας
ζητώ συγγνώµη.
Θέλω να πω, λοιπόν, µε άλλα λόγια, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο
ασκεί έναν έλεγχο σε βάθος. Μη µυθοποιούµε τα πάντα, γιατί και
το Ελεγκτικό Συνέδριο θέλει και την αναγνώριση αλλά και τη
βοήθεια. Όταν λέω βοήθεια εννοώ ότι οι θεσµοθετηµένες θέσεις
υπαλλήλων είναι χίλιες εβδοµήντα οκτώ. Έχει όµως εξακόσιους
δεκατέσσερις υπαλλήλους, εκατόν τριάντα τρεις δικαστές. Τι να
προλάβει;
Δώστε µου τη δυνατότητα, κύριε Πρόεδρε, να παρακαλέσω
τους κυρίους Βουλευτές από αυτό το Βήµα, εκτιµώντας τις ανάγκες της οργάνωσης του γραφείου τους, να αποφεύγουν να ζητούν δικαστικούς υπαλλήλους για να συγκροτήσουν. Είναι πάρα
πολύ λίγοι. Προχθές στο κυβερνητικό συµβούλιο αναγνωρίστηκε
ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι υποστελεχωµένο.
Κατά συνέπεια, ενώ αναγνωρίζεται από άλλους η θεσµική αξία,
η σηµασία και ο κοινωνικός ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ας
το πράξουµε εµείς και ας το βοηθήσουµε. Ας το αναγνωρίσουµε.
Ας µην το αµφισβητούµε. Θα το ελέγχουµε και αυτό, όπως ελέγχουµε όλους τους θεσµούς και όλες τις πράξεις.
Σε ό,τι αφορά τον τρόπο εκλογής του Προέδρου, µια και αναφέρθηκε, είναι γενικότερο το ζήτηµα. Θα συµφωνήσω µαζί σας
ότι ο τρόπος διορισµού της ανωτάτης ηγεσίας είναι ένα πρόβληµα, το οποίο θα αντιµετωπίσει στην προσεχή Αναθεώρηση
του Συντάγµατος η Βουλή εκείνη, η οποία θα είναι και αναθεωρητική. Αν και, µεταξύ µας, να µη µυθοποιούµε ακόµα και την
αναθεώρηση. Δεν ξέρω αν φταίει ο τρόπος ή εµείς που εκµεταλλευόµαστε ή αξιοποιούµε τον τρόπο, προκειµένου να παραβιάσουµε αρχές, µια και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, µε µια
µικρή εξαίρεση στην Ιταλία, οι διοικήσεις των ανώτατων δικαστηρίων διορίζονται. Στη Γαλλία ακόµα και ο προϊστάµενος της εισαγγελίας.
Τι σηµαίνει αυτό; Δεν έρχοµαι εγώ να υπερασπιστώ το διορισµό, για να µην παρεξηγούµαι. Έρχοµαι όµως να πω ότι κάθε
φορά ανακαλύπτουµε κάτι και αναζητούµε τα της σωτηρίας της
πατρίδας. Αν αλλάξει –λέµε- ο τρόπος διορισµού των δικαστηρίων, της ηγεσίας, τότε θα αλλάξει και το πολιτικό, πολιτιστικό
κλίµα στην πατρίδα µας και όλα θα είναι καλά. Δεν πρόκειται περί
αυτού. Πρόκειται για άλλο.
Ανέλαβα τη διοίκηση του Υπουργείου και για πρώτη φορά ανέλαβα την ευθύνη ότι η εκλογή των ανωτάτων δικαστών, των προέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων και των αντιπροέδρων και του
εισαγγελέα θα γίνεται µε τη σειρά, όπως ακριβώς έχει προκύψει
αυτή από την επετηρίδα. Θα είµαι ιδιαίτερα ευτυχής αν το ακολουθήσουν και οι επόµενοι. Στην πράξη δοκιµάζονται οι ιδέες.
Αλλιώς να λέµε γενικώς για ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και
µετά να κάνουµε βουτιές στην επετηρίδα για να αναζητήσουµε
τον εκλεκτό µας, τότε δεν µιλάµε για πίστη στη δικαιοσύνη και
στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο Συµβούλιο της Επικρατείας,
απλώς τα λέµε έτσι για επίφαση.
Κατά συνέπεια µιλάµε για έναν κώδικα, τον οποίο δεν ανοίξαµε, δεν προσθέσαµε, δεν αφαιρέσαµε. Δεν σηµαίνει ότι µε το
να ψηφίσετε, εάν ψηφίσετε τον κώδικα, τελειώσαµε. Είπαµε, ένα
εργαλείο είναι -αυτό δηλώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης- και ακολουθεί και η κωδικοποίηση των διατάξεων που συνθέτουν, συγκροτούν τη δικονοµική τάξη λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα πάρει. Δεν εξαρτάται από εµένα.
Κυρίες και κύριοι, είπαµε και προηγουµένως ότι το Ελεγκτικό
Συνέδριο είναι ένα αναγνωρισµένο από κάθε άποψη, µε το διφυή
χαρακτήρα όργανο, δικαστήριο και εν τ’ αυτώ µε την άλλη του
υπόσταση, να ασκεί έναν έλεγχο πέρα από τον δικαιοδοτικό χαρακτήρα.
Παρά το γεγονός ότι είµαι από εκείνους, οι οποίοι υπερασπίζονται την ιδέα του σε βάθος ελέγχου των πράξεων της διοίκησης, των δήµων, των περιφερειών, µην κάνουµε το λάθος να
χαθούµε στους αλλεπάλληλους ελέγχους. Μετρήστε, παρακαλώ,
πόσα όργανα έχουν προορισµό για να ελέγχουν. Για να ελέγχουν
τη διαφθορά και εκκινούν χρόνια. Και η διαφθορά είναι ουρανο-
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µήκης, όπως είπα και προηγουµένως.
Χρειάζεται λοιπόν ένα συντονισµό. Αυτόν τον επιχειρούµε. Δεν
τον έχουµε ακόµα οριοθετήσει, ως προς τις δραστηριότητες. Δεν
έχει την έννοια ότι θα καταργηθεί κάποιος θεσµός και κάποιος
εισαγγελέας, να µην υπάρξει καµµιά παρερµηνεία. Εκείνα τα όργανα, τα οποία αξιολογούνται ως αποτελεσµατικά και αναγκαία
στην άσκηση ελέγχου για το δηµόσιο, για τους δήµους, για τα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, για τα νοσοκοµεία και τους
ΟΤΑ, αυτά πρέπει και να µείνουν και να ενισχυθούν, όχι µόνο µε
την αξιοπιστία -και αποµακρυσµένοι εµείς από παρεµβάσεις, που
οφείλουµε να µην παρεµβαίνουµε- αλλά ακριβώς µέσα σε αυτές
τις δυσκολίες, και µε προσωπικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε.
Κατά συνέπεια και το Ελεγκτικό Συνέδριο τώρα που αποκτάει
ένα εργαλείο θα πρέπει να το ενισχύσουµε, διευκρινίζοντας –λείπει ο κ. Παυλόπουλος- ότι δεν υπάρχει καµµία –επαναλαµβάνωδιαφορετική αντιµετώπιση των προβληµάτων από το Ελεγκτικό
Συνέδριο και το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Είναι αλήθεια ότι παλαιότερα, µέχρι το 2004-2005, προκύπτουν
κάποιες διαφορετικές εκτιµήσεις ως προς τον τρόπο ελέγχου και
ως προς τα αποτελέσµατα του ελέγχου. Δηλαδή, άλλο έκρινε το
Ελεγκτικό Συνέδριο, άλλο έκρινε το Συµβούλιο της Επικρατείας
µόνο.
Όπως προκύπτει από τα Πρακτικά των τελευταίων ετών στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, υπάρχει µία εναρµόνιση, µια και -όπως γνωρίζετε- προηγείται η όποια επεξεργασία στο Συµβούλιο της Επικρατείας και έπεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Τέλος, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να παρακαλούσα αυτούς τους θεσµούς τους οποίους µέχρι τώρα έχουµε
αποκτήσει, να µην τους αξιολογούµε ως να µην µπορούµε να
τους κρίνουµε.
Μιλάει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και υπερασπίζεται την ιδέα
του συνεχούς κοινωνικού ελέγχου. Του κοινωνικού ελέγχου
όµως, που σκοπό έχει να ενισχύσει το κύρος των θεσµών και των
δικαστηρίων. Κι όχι του κοινωνικού ελέγχου µε την επίκληση τού
να ευτελίσουµε τους θεσµούς.
Με την έννοια αυτή, διατυπώνω την ιδιαίτερη ευχαρίστησή µου
µε την ελπίδα ότι θα ψηφιστεί το σχέδιο νόµου για την επικωδικοποίηση της νοµοθεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Νιώθω ιδιαίτερη την ανάγκη να ευχαριστήσω την Ολοµέλεια,
µια και αποκτάµε ένα εργαλείο που ενδυναµώνει -επαναλαµβάνω- το κύρος, αλλά κυρίως είναι εύχρηστο και δίνει τη δυνατότητα, όχι µόνο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά και στους
πολίτες, στους φορείς, στους δήµους, στο δηµόσιο, να διεκπεραιώνουν τις εκκρεµότητες και να δύνανται να ελέγχουν και
αυτοί πλέον, κατά πόσο αποτελεσµατικός και δίκαιος είναι ο
έλεγχος, ο οποίος ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας και
της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης δεν µας έπεισε καθόλου για
τη συνταγµατικότητα της συγκεκριµένης διάταξης και κυρίως
δεν µας έπεισε ότι αυτή η διάταξη δεν είναι νέα, δεν είναι καινούργια διάταξη, δεν είναι µια διάταξη εκτάκτου ανάγκης, η
οποία παρακάµπτει το Σύνταγµα και εισάγει ένα ρόλο που στην
προοπτική ακυρώνει το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο και τις διαδικασίες του.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας επισηµάνω, το εξής: Το µνηµόνιο και οι µνηµονιακές πολιτικές δεν είναι µόνο οικονοµικές πολιτικές. Δεν είναι µόνο πολιτικές νεοαποικιοποίησης της ελληνικής οικονοµίας. Είναι και πολιτικές θεσµικής εκτροπής. Είναι και
πολιτικές αντιδηµοκρατικού προσανατολισµού. Είναι πολιτικές
αυταρχικές, οι οποίες καταστρατηγούν και υπονοµεύουν την ίδια
τη δηµοκρατία.
Αυτό που θέλω να πω για το προκείµενο, είναι ότι οι µνηµονια-
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κές συνταγές άρχισαν να έχουν οδυνηρές επιπτώσεις γενικότερα
στην ελληνική δικαιοσύνη και στα δικαστήρια και ειδικότερα -θα
έλεγα- στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Αυτές οι µνηµονιακές πολιτικές τείνουν να υποβαθµίσουν το
ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου µέχρι ακυρώσεως, ξεκινώντας
από τον προληπτικό και προσυµβατικό του έλεγχο, να αλλοιώσουν το χαρακτήρα του όποιου ελέγχου του και να τον εντάξουν αυτόν τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πού; Στις
ακραίες µνηµονιακές, νεοφιλελεύθερες, αγοραίες συνταγές. Από
έλεγχος µε κοινωνικό περιεχόµενο και κοινωνική αποστολή -όσο
την ασκούσε µέχρι τώρα, διότι έπρεπε να αναβαθµιστεί αυτός ο
κοινωνικός του ρόλος- να γίνει έλεγχος µε καθαρά ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια. Να γίνει ένας έλεγχος, ο οποίος θα υπόκειται
ως εργαλείο και όργανο της κυβερνητικής πολιτικής.
Γι’ αυτό άλλωστε, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει υποβαθµιστεί
από την Κυβέρνηση, αλλά και από την κυβερνητική πλειοψηφία.
Βλέπουµε ότι στο Ελεγκτικό Συνέδριο το 50% των οργανικών του
θέσεων είναι ακάλυπτο. Το γνωρίζετε αυτό; Γνωρίζετε ότι έχει
τροµακτικές ελλείψεις στη δυνατότητά του να ασκήσει το ρόλο
που πρέπει να ασκήσει; Πώς λοιπόν µιλάµε για ένα αναβαθµισµένο και ουσιαστικό έλεγχο µε τέτοιες ελλείψεις προσωπικού;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Μα τα είπε, κύριε Λαφαζάνη, ο κύριος Υπουργός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εντάξει, µε συγχωρείτε. Το ότι
το λέει ο κύριος Υπουργός, καλό είναι. Όµως αυτό δεν σηµαίνει
ότι θα καλυφθούν και τα οργανικά κενά, διότι αυτό είναι το ζητούµενο. Το ζητούµενο είναι η κατάλληλη στελέχωση, ώστε να
µπορεί να διαδραµατίσει τον ελεγκτικό και ουσιαστικό του ρόλο.
Ταυτόχρονα βλέπουµε στο άρθρο 39 το ρόλο που επιφυλάσσετε στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατά τον κατασταλτικό έλεγχο –
αφήστε τον προληπτικό, ο οποίος φαίνεται ότι σας δηµιουργεί
ορισµένα προβλήµατα- ελέγχονται ιδίως η τήρηση της αρχής της
χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και, ειδικότερα, η οικονοµικότητα, η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα, η ορθή
τήρηση του, κατά περίπτωση, ισχύοντος λογιστικού ή διαχειριστικού συστήµατος σύµφωνα µε τους κανόνες και τις αρχές που
το διέπουν και µια σειρά από άλλα πράγµατα στη συνέχεια, που
δεν έχω το χρόνο να τα διαβάσω.
Όλα αυτά όµως συνιστούν πολιτικές κατηγορίες, οι οποίες
υπαγορεύονται από κυβερνητικές πολιτικές και σκοπιµότητες.
Τείνει λοιπόν να µεταφραστεί ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
µε αυτού του είδους τις διατάξεις, που η κωδικοποίηση δεν τις
αθωώνει, σε ένα ρόλο εταιρείας ορκωτών ελεγκτών, µιας πολυεθνικής ορκωτού ελέγχου της Δηµόσιας Διοίκησης. Αυτός όµως
είναι ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου;
Μετά βεβαίως αυτός ο έλεγχος πολύ εύκολα θα ακολουθήσει
τη γνωστή πορεία της ιδιωτικοποίησης που έχουµε δει, της ιδιωτικοποίησης των ελεγκτικών µηχανισµών. Είπε, για παράδειγµα,
ο κ. Λοβέρδος πριν: «Οι υπηρεσίες δηµοσιονοµικού ελέγχου και
όχι το Ελεγκτικό Συνέδριο να ασκούν τον έλεγχο».
Μα µε συγχωρείτε, όσον αφορά αυτές, ήδη τίθεται εν αµφιβόλω η ύπαρξή τους και ήδη συζητείται η ανάθεση του έργου
τους σε ιδιωτικές εταιρείες.
Όµως εν πάση περιπτώσει, ο Υπουργός Οικονοµικών θα είναι
και ελέγχων και ελεγχόµενος; Αυτήν την ώρα έπρεπε να ορθωθεί
ένας λόγος υπεράσπισης, αναβάθµισης του ρόλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αν υπάρχουν προβλήµατα γραφειοκρατικά ή
καθυστέρηση στον ελεγκτικό του ρόλο, εκεί έπρεπε να κατατείνουν οι παρεµβάσεις, ώστε να γίνει πιο έγκαιρη, πιο αποφασιστική, ταχύτερη και πιο γρήγορη η παρέµβαση του χωρίς να
χάνεται βεβαίως η ουσία του ελεγκτικού έργου και του ελεγκτικού ρόλου.
Αυτό όµως δεν το βλέπουµε. Βλέπουµε εδώ διατάξεις, οι
οποίες θέλουν να ακυρώσουν ακριβώς αυτήν τη λειτουργία και
αυτήν την κατεύθυνση. Και βλέπουµε να συνεχίζεται µία πρακτική, η οποία κλιµακώνεται µάλιστα για την ακύρωση εντελώς
του ρόλου του.
Προχθές συζητάγαµε µε καθυστέρηση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσον αφορά τον ισολογισµό και τον απολογισµό του κράτους του 2011.
Τι έγραφε το Ελεγκτικό Συνέδριο, κυρίες και κύριοι συνάδελ-
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φοι; Μου δόθηκε η ευκαιρία να το πω. Πρέπει να το ξέρετε κι
εσείς, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, διότι κι εσείς συνεργείτε στο να
ψηφίζονται αυτές οι εκθέσεις και να κυρώνονται ο ισολογισµός
και ο απολογισµός του κράτους, όταν ρητά λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο σ’ αυτές τις εκθέσεις ότι είναι αντισυνταγµατική η εκτέλεση του προϋπολογισµού, ότι παραβιάζεται και ο συνταγµατικός και ο θεσµικός κανονικός νόµος.
Αυτά τα λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα υποστηρίζει µε επιχειρήµατα. Όµως προχθές, παρ’ότι ελέχθησαν αυτά, ήρθε η
Βουλή και τα ακύρωσε.
Γιατί γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια –και δεν εννοώ
εσείς προσωπικά, εννοώ γενικά την Κυβέρνηση και την κυβερνητική πλειοψηφία- το Ελεγκτικό Συνέδριο; Δεν είναι αυτό ακύρωση
του ρόλου του και µάλιστα, στο πιο ουσιαστικό σηµείο του;
Φέρνετε εδώ σωρεία νόµων –σωρεία νόµων!- οι οποίοι τι κάνουν; Ενώ έρχεται το Ελεγκτικό Συνέδριο και λέει ότι το 70% των
δαπανών υγείας είναι παράνοµες και δεν τις εγκρίνει, έρχεται
µετά η Βουλή, ως «σκούπα», και τις ψηφίζει κάθε χρόνο ή όταν
συσσωρεύονται µετά από δύο ή τρία χρόνια, πολλές φορές. Γιατί
γίνεται αυτό; Και ενώ γίνεται αυτός ο έλεγχος, που έχει τεράστια
σηµασία, λέτε ύστερα «σπατάλη στην υγεία» και ότι βγαίνουν δηµαγωγικά. Μα τι σπατάλη; Αφού οι Υπουργοί και η ίδια η Κυβέρνηση την κάνουν τη σπατάλη, παρά τις γνωµοδοτήσεις και τις
παρανοµίες που σηµειώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο, και έρχονται
και νοµιµοποιούνται εκ των υστέρων, διότι γίνονται προµήθειες
και συµβάσεις, οι οποίες είναι πλήρως εκτός νοµιµότητας, έρχεται ο νόµος µετά και τις κυρώνει.
Αυτό γιατί δεν το διορθώνετε; Γιατί δεν έρχεστε να φέρετε
κάτι, να εισάγετε στη νοµοθεσία και να µην οχυρώνεστε πίσω
από τους κωδικούς, γιατί θα έρθει εδώ πάλι σύντοµα µία τέτοια
διάταξη και θα πει: «βεβαίως έγιναν παρατυπίες, βεβαίως έγιναν
παρανοµίες, αλλά τι έπρεπε να γίνει, να πεθάνουν οι ασθενείς;»,
για παράδειγµα. Άρα γράφουµε πάλι στα παλιά µας τα παπούτσια το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ύστερα, γιατί δεν ακούτε το Ελεγκτικό Συνέδριο, όταν στις εκθέσεις του γράφει φοβερά και τροµερά πράγµατα για τις συµβάσεις µε τους εργολάβους και τις συµβάσεις ανάθεσης έργου
σε καθαρίστριες µέσω εργολαβικών εταιρειών; Και σηµειώνει
ρητά ότι µε αυτές τις συµβάσεις, οι οποίες γίνονται -συµβάσεις
ανάθεσης, φύλαξης, καθαρισµού κ.λπ.- το κόστος για το δηµόσιο
είναι πολύ µεγαλύτερο από το κόστος το οποίο θα είχε, αν λειτουργούσαν δηµόσιες υπηρεσίες µέσα στις δραστηριότητες του
δηµοσίου και έκαναν τον καθαρισµό, τη φύλαξη και άλλες δραστηριότητες.
Γράφει λοιπόν στις εκθέσεις του το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωµοδοτήσεις. Όµως δεν έχει σηµασία τι γράφει, η Κυβέρνηση το
γράφει στα παλιά της τα παπούτσια και η Βουλή ψηφίζει σε
βάρος των γνωµοδοτήσεων και των υποδείξεων, τις οποίες κάνει,
πολλές φορές και σε βάρος των παρανοµιών, τις οποίες αναδεικνύει.
Αυτά είναι λοιπόν σήµερα τα θέµατα, στα οποία –βεβαίως- οι
κώδικες δεν απαντούν. Βεβαίως εισάγεται και µία διάταξη «αεροπλανικά», κατά τη γνώµη µας, η οποία δεν µπορεί να στοιχειοθετηθεί γιατί µπαίνει, εκτός αν είναι ο κ. Φούχτελ, ο οποίος,
πράγµατι, βιάζεται και επισπεύδει, µέσα από τους κώδικες, να εισάγει και τη διάταξη του, διότι ξέρει ότι τα συµφέροντα µε την
τοπική αυτοδιοίκηση είναι πάρα πολύ µεγάλα και ειδικά µε τις
περιφέρειες. Οι περιφέρειες δεν θέλουν, όχι µόνο τον προληπτικό έλεγχο, αλλά ούτε τον κατασταλτικό έλεγχο. Γενικά δεν θέλουν κανέναν έλεγχο. Ευχαρίστως θα τον αποδέχονταν, ορισµένοι τουλάχιστον, από τους περιφερειάρχες. Δεν αναφέροµαι σε
όλους, αλλά ορισµένοι θα τον αποδέχονταν ασµένως. Ήδη προχωρούν διαδικασίες σε πάρα πολύ κρίσιµους τοµείς, οι οποίες
είναι ελεγκτές διαδικασίες και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι καθόλου διαφανείς.
Κύριε Πρόεδρε, γι’ αυτούς του λόγους, εµείς –παρ’ότι είναι
κώδικες- εκφράσαµε αυτήν τη στάση που εκφράσαµε διά του εισηγητή µας. Αυτό που προτείνουµε είναι να γίνει µία ουσιαστική
συζήτηση για το ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µία ουσιαστική
συζήτηση για τη θεσµική και λειτουργική αναβάθµισή του, για
τον εκσυγχρονισµό του, για να παίξει τον κρίσιµο ρόλο που πρέ-
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πει να παίξει σήµερα για τον έλεγχο του δηµοσίου χρήµατος, για
τον έλεγχο και την αποτελεσµατικότητα µε κοινωνικό προσανατολισµό και κοινωνικό ρόλο ως δηµόσιος οργανισµός, ως δηµόσιο δικαστήριο, ως πρόσωπο νοµικού δηµοσίου δικαίου που
είναι, µε ανεξάρτητο ρόλο, ώστε να ανταποκριθεί στις ευθύνες
και στην αποστολή του, γιατί πολύ φοβούµαι ότι απεργάζονται
άλλα σχέδια και άλλες κατευθύνσεις για το ρόλο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Μαριάς έχει το
λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, θα συµφωνήσω µε τον Υπουργό ότι
πράγµατι έχουµε µείνει ελάχιστοι εδώ σ’ αυτήν την Αίθουσα. Πιστεύω ότι ήταν λάθος του κ. Κοντονή. Έπρεπε τώρα να θέσετε
την αίτηση αντισυνταγµατικότητας για να είναι όλοι εδώ και να
συµµετάσχουν στη συζήτηση.
Εποµένως νοµίζω ότι έγινε ένα λάθος τακτικής. Την επόµενη
φορά, όποιος θέλει να θέσει ένσταση αντισυνταγµατικότητας θα
τη θέτει στο απώτατο όριο, διότι πλέον όλοι έχουν φύγει. Ευτυχώς όµως η τηλεόραση µεταδίδει σε όλο τον ελληνικό λαό αυτά
που λέµε.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, ήµασταν ξεκάθαροι από την αρχή. Είχαµε θέσει τις ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Οι δικοί σας Βουλευτές πού είναι;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Και οι δικοί µας Βουλευτές. Σε όλους αναφέροµαι ανεξαιρέτως.
Οι δικοί µας Βουλευτές έθεσαν το θέµα στην επιτροπή. Δεν το
κρίναµε σκόπιµο, διότι δεν θεωρούσαµε ότι έπρεπε να τεθεί το
ζήτηµα της αντισυνταγµατικότητας σε αυτήν τη φάση, γιατί επί
της ουσίας, πέραν του στοιχείου της αντισυνταγµατικότητας -επί
της οποίας τοποθετηθήκαµε- θεωρούµε ότι αυτή η συγκεκριµένη
διάταξη του άρθρου 108 µε όρους πολιτικούς, µε όρους ουσίας
υποκρύπτει αυτά, τα οποία είπαµε.
Τι υποκρύπτει, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές; Ακούστε. Αυτήν τη στιγµή υποτίθεται ότι το πρόβληµα στη
χώρα είναι η διαφάνεια, οι ρεµούλες, οι έλεγχοι που πρέπει να
γίνουν και έτσι είναι τα πράγµατα.
Η τρόικα ήρθε εδώ να κάνει µία κάθαρση. Έφερε και τον
ΟΟΣΑ, έφερε τόσους οργανισµούς να µας πουν για θέµατα διαφάνειας. Στο πιο βασικό, εκεί δηλαδή που θα παιχτεί όλο το παιχνίδι που λέγεται ΕΣΠΑ, εκεί που τα όποια δισεκατοµµύρια –περίπου 11-12 δισεκατοµµύρια, συν τα υπόλοιπα που υπάρχουν γι’
αυτήν την περίοδο- θα αξιοποιηθούν, εκεί γίνεται η εξαίρεση και
γίνεται µόνο για τις περιφέρειες. Γιατί δεν βάλατε εξαίρεση και
για τους δήµους;
Κοιτώντας αυτό που ψηφίσαµε τυπικά επί του συνόλου στην
αρχή, τις κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη
της χώρας, υπήρχε –και το λέω για να το δούµε στα Πρακτικάµία τροπολογία του κ. Χατζηδάκη για τους περιφερειάρχες. Εγώ
θυµάµαι ότι την απέσυρε. Τώρα, την βλέπω µέσα στο κείµενο ψηφισµένη.
Ας δούµε λοιπόν τι λέει αυτή η διάταξη. Η διάταξη αυτή δίνει
αρµοδιότητες στους περιφερειάρχες για το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του 2013. Είναι όλο το πακέτο, που πρέπει να
συνδυάσετε, του άρθρου 108, τις ρυθµίσεις αυτές µε τον κ. Φούχτελ, ο οποίος είναι ο ηγεµόνας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι
στέργουν εκεί, στους όρους του Φούχτελ, για να φέρει –υποτίθεται- επενδύσεις. Τι επενδύσεις; Να αξιοποιήσει το ΕΣΠΑ, τα
δικά µας λεφτά, για να κάνει –δήθεν- επενδύσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι το θέµα όλο.
Επειδή άκουσα και τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, ο
οποίος αναφέρθηκε στη σηµερινή επίσκεψη του κ. Ολάντ, θα
έλεγα ότι ο ελληνικός λαός παρακολουθεί την επίσκεψη του κ.
Ολάντ. Εάν βέβαια η Μαρία Αντουανέτα µπορούσε να δει το λουκούλλειο γεύµα εργασίας που έγινε στο Μέγαρο Μαξίµου µε
τους Αρχηγούς της συγκυβέρνησης, θα το ζήλευε. Πάντως ο ελληνικός λαός που το είδε από την τηλεόραση, να είστε σίγουρος
ότι αισθάνεται περίπου, όπως ο γαλλικός λαός την εποχή που η
Μαρία Αντουανέτα έλεγε διάφορα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεύτερον, φυσικά η Κυβέρνηση έστειλε και ένα µήνυµα στον
κ. Ολάντ για να ξεκαθαρίσει ποιος κάνει κουµάντο στην Ελλάδα.
Έτσι είδα ότι ο κ. Ολάντ επιβιβάστηκε σε «MERCEDES» και
«MERCEDES» είχαν και στη δική του ακολουθία, για να µην κάνει
λάθος για το ποιος κάνει κουµάντο στην Ελλάδα.
Τον ακούσαµε µε ενδιαφέρον να λέει ότι στο παρελθόν η Γαλλία βοήθησε τη χώρα µας, όπως φερ’ ειπείν µε την «PECHINEY»,
η οποία είχε τσάµπα το ρεύµα και δούλευε τόσα χρόνια ή την περίπτωση του ΟΣΕ, που µας πούλησε τα τρένα µε αµίαντο, όταν
είχαν απαγορευτεί να κυκλοφορούν στη Γαλλία. Έρχεται για µεγάλες επενδύσεις στις αποκρατικοποιήσεις, που λέτε εσείς.
Ξέρετε ποιοι χτυπάνε τις δουλειές στην ενέργεια και στα
ύδατα; Δεν είναι ιδιωτικές εταιρείες. Είναι κρατικές γαλλικές εταιρείες, διότι οι Γάλλοι έχουν κρατήσει τις εταιρείες τους τις κρατικές και βάζουν τους υπολοίπους να κάνουν ιδιωτικοποιήσεις,
για να έρχονται να παίρνουν τις δουλειές στη ΔΕΗ, στην ΕΥΔΑΠ
κ.λπ..
Και ακούσαµε από τον κ. Σαµαρά ενδιαφέροντα πράγµατα που
τα ακούσαµε και χθες εδώ εντελώς τυχαία, ότι η ελληνική ΑΟΖ
είναι και ευρωπαϊκή ΑΟΖ και ότι θα ενδιαφέρονται να µας βοηθήσουν ξανά οι φίλοι µας οι Γάλλοι µε την «TOTAL» και τις φρεγάτες που θα κάνουν τις έρευνες! Τζάµπα µάγκες, δηλαδή. Ο
υποθαλάσσιος πλούτος της χώρας, ως ευρωπαϊκή ΑΟΖ, θα είναι
για τους δανειστές.
Ξεχάστε τα αυτά. Η ελληνική ΑΟΖ είναι ελληνική ΑΟΖ. Εάν η
Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να συµβάλει στο να υπάρξει η τήρηση
της νοµιµότητας, βεβαίως, να αξιοποιήσουµε το Διεθνές Δίκαιο
πολιτικά, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει χέρι στην ελληνική ΑΟΖ λέγοντας ότι –δήθεν- είναι ευρωπαϊκή ΑΟΖ. Αυτά λοιπόν, για να µην ξεχνιόµαστε.
Το βασικό πρόβληµα που είχαµε και το οποίο θέσαµε στο νοµοσχέδιο, είναι το άρθρο 68. Προσέξτε. Τι λέει το άρθρο 68; Λέει
ότι κάθε δηµόσιος υπάλληλος έχει ευθύνη για κάθε θετική ζηµία
που επήλθε στο δηµόσιο από δόλο ή αµέλεια.
Ποιοι εξαιρούνται; Λέει το άρθρο 68 παράγραφος 3 ότι οι διατάξεις των παραγράφων δεν εφαρµόζονται στους Υπουργούς,
όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων τους. Έχουµε, δηλαδή
ξανά αυτήν την εξαίρεση, ξανά οι Υπουργοί είναι στο απυρόβλητο.
Ξέρετε, γιατί γίνεται αυτό; Συνδυάστε αυτό το άρθρο, το πώς
θα διωχθούν οι Υπουργοί, µε το νόµο περί ευθύνης Υπουργών.
Υπάρχει διάταξη για την αστική ευθύνη εκεί;
Για συνδυάστε λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, το άρθρο 39, στο
οποίο αναφέρθηκε και ο συνάδελφος κ. Λαφαζάνης. Τι λέει το
άρθρο 39; Κατά τον κατασταλτικό έλεγχο, τι ελέγχεται; Ελέγχεται η ορθή τήρηση του δηµόσιου λογιστικού, η τήρηση και ενηµέρωση των λογαριασµών, ώστε να απεικονίζεται µε ακρίβεια το
περιεχόµενο των οικονοµικών πράξεων, η νόµιµη λήψη δανείων,
η παροχή εγγυήσεων και η τήρηση των όρων των σχετικών συµβάσεων.
Θα ελεγχθεί ο Υπουργός για τις εγγυήσεις που δίνουν, στο
πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης, για τις εγγυήσεις 65 δισεκατοµµυρίων που γράφει, κύριε Υπουργέ, το Ελεγκτικό Συνέδριο
στην έκθεσή του, προχθές, ότι έχουν δοθεί στις τράπεζες. Θα
ελεγχθεί ο Υπουργός ή θα µπορούσε να ελεγχθεί –γιατί τώρα δεν
ελέγχεται, είναι η εξαίρεση- για τα δάνεια.
Σας ρωτώ λοιπόν: Ήταν νόµιµη η σύναψη δανειακής σύµβασης Ελλάδας- κρατών Ευρωζώνης και ΚΕΒΕ, που ακόµα είναι
εδώ στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων και δεν έχει κυρωθεί και οι πράξεις που εξεδόθησαν από Υπουργούς για την πληρωµή τόκων και χρεολυσίων; Έτσι λοιπόν αφήστε το θέµα περί
ευθύνης Υπουργών, να έρθει εδώ να τη γλυτώσει. Αν δεν υπήρχε
η εξαίρεση, τι θα έπρεπε να πει στον κατασταλτικό έλεγχο µετά
από λίγο καιρό το Ελεγκτικό Συνέδριο;
Αυτό, κύριοι συνάδελφοι, το έγραψα στην εισήγησή µου προχθές, που συζητούσαµε τον απολογισµό και τον ισολογισµό.
Έγραψα ότι η δανειακή σύµβαση είναι παράνοµη και η υπουργική απόφαση που εκδόθηκε από τον τότε Υπουργό Οικονοµικών
κ. Σαχινίδη, για να πληρωθούν τα ποσά, πρέπει να ελεγχθεί από
το Ελεγκτικό Συνέδριο ως προς τη νοµιµότητά της. Το Ελεγκτικό
Συνέδριο δεν την έχει ελέγξει. Με αυτήν τη διάταξη, οι Υπουργοί
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δεν έχουν πλέον αστική ευθύνη. Δεν µπορεί, δηλαδή να έρθει κάποιος να τους ζητήσει τον καταλογισµό.
Υπάρχει και κάτι άλλο παρακάτω, το σηµείο ε’. Κάνει λόγο για
νόµιµη τήρηση στην περίπτωση διαχείρισης κινητής και ακίνητης
περιουσίας. Ξέρετε ότι ο Υπουργός Οικονοµικών προωθεί τιτλοποίηση των εσόδων των ακινήτων από µελλοντικές πωλήσεις;
Έτσι γλυτώνει και δεν έχει καµµία ευθύνη στον κατασταλτικό
έλεγχο, αν γίνουν διάφορα.
Επιπλέον τη στιγµή που µπορεί να έχεις έσοδα για το ελληνικό
κράτος και ο Υπουργός Οικονοµικών δεν διεκδικεί τίποτε από το
αναγκαστικό κατοχικό δάνειο που είναι 3,5 δισεκατοµµύρια δολάρια έτους 1938, δεν έχει µόνο πολιτική ευθύνη. Αυτά τα είπαµε
από αυτό το Βήµα και προχθές. Θα έπρεπε να του αναζητηθεί
και η ζηµία και η αστική ευθύνη απέναντι στο ελληνικό κράτος,
διότι δεν εισπράττει αυτά τα ποσά. Θα του εζητείτο, δηλαδή
αστική ευθύνη έναντι του δηµοσίου, διότι αυτά τα ποσά που δεν
εισπράττονται, είναι τεράστια. Είναι 3,5 δισεκατοµµύρια δολάρια
του 1938. Το κάθε δολάριο του 1938 σήµερα κοστίζει 16,37 δολάρια. Συνολικά σήµερα πρόκειται για 57 δισεκατοµµύρια δολάρια, χωρίς τόκους. Προσθέστε και τους τόκους.
Έτσι λοιπόν δεν θα χρειάζεται να πάει πολιτικά το θέµα και να
ελεγχθεί περί ευθύνης Υπουργών. Θα ερχόταν το Ελεγκτικό Συνέδριο να πει: «Μπορούσατε να τα διεκδικήσετε; Τα εγγράψατε,
τα ψάξατε, τα διεκδικήσατε; Ποια η ζηµία του κράτους που δανείζεται, αφού δεν έχει βρει αυτά τα λεφτά; Έλα λοιπόν, πάρε
τον καταλογισµό, πλήρωνε». Έτσι λοιπόν τους εξαιρείτε αυτούς,
για να προστατέψετε τους Υπουργούς και λέτε ότι θα πάει µε το
νόµο περί ευθύνης Υπουργών, δηλαδή πώς; Με αυτά που είδαµε
εδώ πέρα µε τις δεκαπέντε κάλπες, σ’ αυτές που µερικοί από
εσάς δεν έρχονταν να ψηφίσουν και που ενδεχοµένως µετά, µε
χρόνια µε καιρούς, θα πάµε να βρούµε µία ευθύνη. Όχι. Γιατί το
βάλατε αυτό; Αυτό είναι «καραµπινάτη» περίπτωση. Επίσης σε
άλλο νοµοσχέδιο έχετε εξαιρέσει άλλους που έχουν ευθύνη, περιφερειάρχες, σε συνεταιρισµούς κ.λπ. ή στο ΤΑΙΠΕΔ τους λέτε
«δεν έχετε ευθύνη». Εδώ είναι το «ζουµί». Γιατί λοιπόν τους εξαιρείτε;
Πάµε στο άρθρο 66, γιατί εκεί µιλάει για απολογισµό και ισολογισµό. Συνδυάστε αυτό το άρθρο µε το άρθρο 107 παράγραφος 2. Δεν πρέπει κάθε χρόνο εγκαίρως να γίνεται απολογισµός-ισολογισµός του κράτους, να πηγαίνει στο Γενικό Λογιστήριο, να πηγαίνει µετά στο Ελεγκτικό Συνέδριο και µετά να γυρίζει
πίσω; Το κάνατε αυτό φέτος; Το κάνατε τρεις µήνες µετά και έρχεστε µε µία διάταξη εκ των υστέρων να πείτε ότι παρατείνεται
για δύο µήνες η διαδικασία απολογισµού-ισολογισµού, ενώ ήδη
έχει περάσει. Προχθές το ψηφίσαµε. Ψηφίσαµε δηλαδή απολογισµό-ισολογισµό εδώ εκπρόθεσµα, χωρίς καν να υπάρχει αυτή
η διάταξη που να το νοµιµοποιεί.
Γίνεται λοιπόν «κουρελόχαρτο» όλη αυτή η ιστορία περί Ελεγκτικού Συνεδρίου, γι’ αυτό λέµε ότι το µνηµόνιο βλάπτει σοβαρά
τη δηµοκρατία. Θέλετε να µην υπάρχει ουσιαστικά έλεγχος, να
µην υπάρχει ένα Ελεγκτικό Συνέδριο να σας βάλει «φρένο», να
µην υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Έτσι εξηγούνται τα ζητήµατα.
Το εάν ενέχει η διάταξη αυτή και στοιχεία αντισυνταγµατικότητας είναι ένα θέµα που τέθηκε και συζητήθηκε, αλλά στο πολιτικό µέρος ιδίως γι’ αυτό το άρθρο 108 που γίνεται µία
διαδικασία αποφυγής και για το άλλο άρθρο το οποίο σας ανέφερα, το άρθρο 68, είναι ξεκάθαρες οι προθέσεις που υπάρχουν.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα πω το εξής: Δεν άκουσα να
λέτε τίποτα για το άρθρο 73 για τα παράβολα. Κύριε Υπουργέ,
να το λάβετε υπ’όψιν σας αυτό και στα θέµατα του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Ακούστε: Υπάρχουν διατάξεις για παράβολα,
όπως είναι για την έφεση 20 ευρώ, για την αναίρεση 50 ευρώ,
για την αίτηση ανάκλησης 50 ευρώ. Αυτά τα ποσά µπορεί να
υπήρχαν παλιά, όταν δεν υπήρχαν µνηµόνια, όταν οι µισθοί ήταν
διαφορετικοί. Τώρα, όταν έχεις 550 ευρώ κατώτατο µισθό, θα
έχεις ένα παράβολο 50 ευρώ για αναίρεση; Δεν γίνονται αυτά,
κύριε Υπουργέ. Αυτό πρέπει να το δείτε και για άλλα πράγµατα.
Αυτά τα παράβολα πρέπει να µειωθούν, διότι µόνο έτσι θα µπορεί
να ανταποκριθεί κανείς.
Πώς να γίνουν αποδεκτά αυτά, όταν χθες αποδείξαµε ότι
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υπάρχουν 4,1 δισεκατοµµύρια ευρώ στη διάθεση του κράτους
το 2013 κι εκεί ο κ. Σταϊκούρας, «στο ενενήντα» ακριβώς, όταν
δεν είχαµε δικαίωµα να απαντήσουµε, µας έλεγε ότι δεν τού το
επιτρέπει η οικονοµική επιστήµη; Τού το επιτρέπει και η οικονοµική επιστήµη, αλλά είναι και η ουσία. Υπάρχουν αυτά τα δισεκατοµµύρια που κέρδισε η Κυβέρνηση και δεν θα πληρωθούν ως
τόκοι; Αν υπάρχουν, είναι στο ταµείο ή είναι παραµύθι; Είναι στο
ταµείο και το λέει. Τότε θα βρει τρόπο. Θα κόψει το λαιµό του,
αυτά να δοθούν για την αντιµετώπιση της ανεργίας, για το χειµαζόµενο ελληνικό λαό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Καραθανασόπουλος έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θα µιλήσω, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Κοντονής έχει
το λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα ήθελα κατά πρώτον, να αναφερθώ στην ένσταση αντισυνταγµατικότητας και σ’ όλον αυτόν τον θόρυβο που έγινε µε µία
ένσταση που υπέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εµείς είχαµε την άποψη ότι
αυτή η ένσταση είναι νόµω βάσιµη και αιτιολογήσαµε το λόγο.
Μάλιστα επικαλέστηκα και την τοποθέτηση της συναδέλφου κ.
Τζάκρη η οποία είχε την ίδια άποψη στην επιτροπή, ανεξάρτητα
αν η γνώµη της σχετικά µε το ουσία βάσιµο ταυτίζεται µε την
άποψή µας.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Στο παραδεκτό, όχι στο νόµω βάσιµο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Στο παραδεκτό, όπως
θέλετε πείτε το.
Πιστεύαµε ότι είχαµε τη δυνατότητα να υποβάλουµε αυτήν την
ένσταση και την υποβάλαµε και ξεσηκώθηκε όλος αυτός ο θόρυβος. Μάλιστα εµείς έχουµε την πεποίθηση ότι είχαµε απόλυτο
δίκιο, κύριε Πρόεδρε, διότι οι παρελάσαντες από το Βήµα οµιλητές µετά την κρίση της ενστάσεως µε πρώτο και καλύτερο τον κ.
Παυλόπουλο, αναφέρθηκαν στην ένσταση, ενώ είχε λήξει το
θέµα. Μάλιστα ακούσαµε ως επιχείρηµα από τον κ. Παυλόπουλο
ότι η µη θέσπιση διάταξης στο Σύνταγµα του 1975 περί προληπτικού ελέγχου από το κράτος στους ΟΤΑ ήταν αντισυνταγµατική. Αν είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί αντισυνταγµατική µία
διάταξη η οποία δεν έχει θεσπιστεί! Τα επιχειρήµατα δηλαδή που
ακούστηκαν και από έγκριτους νοµικούς, ήταν επιχειρήµατα τα
οποία µάς επιβεβαιώνουν την ορθότητα της άποψής µας. Κλείνω
εδώ το θέµα, διότι η Βουλή αποφάσισε κατά τον τρόπο που αποφάσισε και νοµίζω ότι ο καθένας µπορεί να βγάλει τα συµπεράσµατά του και πολύ περισσότερο ο ελληνικός λαός που µας
ακούει.
Ακούσαµε από τους οµιλητές της Νέας Δηµοκρατίας άδικα
σχόλια και κοινοτυπίες ότι δεν έχουµε προτάσεις. Κύριε
Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, µπορεί κάποιος να διαφωνεί µε τις
προτάσεις τις οποίες κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα τις καταθέσαµε υπό την αίρεση ότι γνωρίζαµε ότι δεν µπορεί να συζητηθούν σήµερα, διότι πρόκειται περί κωδικοποίησης, αλλά σε κάθε
περίπτωση τις καταθέσαµε για να τις λάβει υπ’όψιν του ο αρµόδιος Υπουργός και να πράξει τα ανάλογα. Εποµένως αυτή η κατηγορία ότι δεν είχαµε προτάσεις και ότι ήλθαµε µε την ένσταση
αντισυνταγµατικότητας στη Βουλή σήµερα, είναι άδικη και είναι
και µία κοινοτυπία την οποία επαναλαµβάνει συνεχώς η Κυβέρνηση, που το µόνο που ξέρει να κάνει, είναι να µας φέρνει εδώ
µειώσεις µισθών και συντάξεων και να µας επαναλαµβάνει κατά
κοινότυπο τρόπο η ίδια ότι αυτό ταυτίζεται µε το εθνικό συµφέρον.
Ειπώθηκε από τον κ. Κυριαζίδη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναφέρθηκε
στην ένσταση αντισυνταγµατικότητας στην επιτροπή. Ευτυχώς
ο Θεός µε φώτισε σήµερα και έφερα τα Πρακτικά της επιτροπής
µαζί µου. Διαβάζω από την οµιλία µου στην επιτροπή, κύριε Πρόεδρε: «Κύριοι συνάδελφοι, στην παρούσα συζήτηση έχουµε πολλές επιφυλάξεις και θέτουµε θέµα αντισυνταγµατικότητας του
άρθρου 108 του νόµου, πράγµα το οποίο θα αναπτύξουµε αναλυτικά κατά τη συζήτηση στην Ολοµέλεια».
Παρακαλούµε πάρα πολύ τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρα-
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τίας ή να ανακαλούν στη µνήµη τους γεγονότα µε µεγαλύτερη
ευκολία ή, αν δεν µπορούν και την έχουν απολέσει, τότε να διαβάζουν τα Πρακτικά.
Για σας το λέω, κύριε Κυριαζίδη, που µπήκατε τώρα στην Αίθουσα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Σας ακούω, κύριε συνάδελφε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Απορούµε µ’ αυτές
τις αιτιάσεις και µ’ αυτές τις ενστάσεις.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο: Ο κ. Λοβέρδος
έκανε µία τεκµηριωµένη τοποθέτηση. Μάς αναγνώρισε το γεγονός ότι καταθέσαµε σήµερα πληθώρα προτάσεων για την αλλαγή
του υπό ψήφιση κώδικα, όµως διαφώνησε µε την ουσία των προτάσεών µας. Μάλιστα είπε ότι αντί αυτές οι προτάσεις να κατευθύνονται προς τη µείωση του απαιτούµενου χρόνου για τον έλεγχο, αυξάνουν το χρόνο για τον έλεγχο όλων αυτών των πράξεων
της διοίκησης. Μάλιστα το «επένδυσε» αυτό µ’ έναν τρόπο τον
οποίο εµείς σήµερα θέλουµε να στηλιτεύσουµε. «Επένδυσε» το
επιχείρηµά του λέγοντας ότι αυτή η καθυστέρηση είναι εις βάρος
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των µικρών επιχειρήσεων.
Εµείς θα πούµε το εξής: Αυτή η καθυστέρηση που λέµε εµείς,
δηλαδή η καθυστέρηση για να υπάρχει διαφάνεια και για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος της διαπλοκής και της διαφθοράς,
ακριβώς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, βοηθάει. Γιατί; Διότι το
µεγάλο κεφάλαιο. οι µεγάλες επιχειρήσεις βασίζονται στο µη
έλεγχο. Αυτοί που έχουν τον πλούτο στα χέρια τους και µπορούν
να εξαγοράσουν συνειδήσεις, αυτοί είναι που κάνουν προσευχές
να µην υπάρχει έλεγχος.
Κύριε Υπουργέ, πολύ σωστά είπατε ότι δεν υπάρχει έλεγχος,
όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο σύνολο των υπηρεσιών είναι
υποστελεχωµένο, όταν η Κυβέρνηση χθες µας είπε ότι το προσωπικό του θα µειωθεί κατά 23%.
Αυτό σηµαίνει µείωση υπαλλήλων και µείωση δικαστών, δηλαδή εδώ η διαπλοκή κι η διαφθορά, κύριοι συνάδελφοι, θα
έχουν γιορτή! Γιορτή θα έχουν, όπου δεν υπάρχουν δικαστές και
όπου δεν είναι στελεχωµένες οι υπηρεσίες της δικαιοσύνης. Οι
ισχυροί είναι αυτοί που κάνουν γιορτή και επωφελούνται. Δεν
είναι οι αδύναµοι. Οι αδύναµοι µένουν στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής δι’ αυτού του τρόπου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω λέγοντας το εξής: Για µας, για την
Αριστερά, είναι εις γνώσιν µας ότι αυτό το σύστηµα, το οποίο σήµερα κανονίζει και ρυθµίζει τις σχέσεις των ανθρώπων, είναι ένα
άδικο και εκµεταλλευτικό σύστηµα, το οποίο πρέπει να ανατραπεί. Όµως αυτό εδώ το σύστηµα που έχει εγκαθιδρυθεί, το άδικο
και εκµεταλλευτικό, στηρίζεται πάνω στη διαπλοκή και στη διαφθορά.
Γι’ αυτό µας βλέπετε να µιλάµε σήµερα µε αυτό το πάθος για
τους ελεγκτικούς µηχανισµούς, όχι µόνο, κύριε Υπουργέ, διότι
προέρχοµαι από µία επαρχία, η οποία έχει καταδυναστευθεί από
εξαιρετικούς κυρίους της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και γιατί
αυτά τα φαινόµενα είτε σε υπερθετικό βαθµό είτε σε πρώτο
βαθµό, υπάρχουν παντού. Γι’ αυτό µας βλέπετε και εµµένουµε
µε αυτόν τον τρόπο.
Σε τελευταία ανάλυση, εάν πραγµατικά εδώ εµείς θέλουµε να
προωθήσουµε καθεστώς διαφάνειας, να σπάσουµε τη διαπλοκή
µεταξύ των ισχυρών του πλούτου, των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και του πολιτικού προσωπικού που υπηρετεί αυτά τα συµφέροντα, τότε θα πρέπει να εγκαθιδρύσουµε αυτούς τους µηχανισµούς, να τους στελεχώσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα σας πω ένα τελευταίο παράδειγµα και θα κλείσω, κύριε
Πρόεδρε. Εάν, κύριε Υπουργέ, η ελληνική δικαιοσύνη είχε στελεχώσει τους διωκτικούς µηχανισµούς για το σκάνδαλο της
«SIEMENS» κατά τον τρόπο που είχαν στελεχώσει οι Γερµανοί
τις δικές τους υπηρεσίες, θα είχε λάµψει η αλήθεια και στην Ελλάδα και δεν θα είχαµε τη λίστα Χριστοφοράκου, µε τα πολιτικά
πρόσωπα από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία, κρυµµένη
χωρίς να γνωρίζουµε την πραγµατικότητα.
Όποιοι δεν θέλουν τους ελεγκτικούς µηχανισµούς, όποιοι θέ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λουν τη δικαιοσύνη να χειραγωγείται, είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Καθήκον δικό µας, καθήκον
της Αριστεράς είναι να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος της διαπλοκής και της διαφθοράς και να καταδείξουµε στον ελληνικό
λαό ποιοι επιδιώκουν αυτές τις καταστάσεις και ποιοι τις νοµοθετούν.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο
επί προσωπικού, επειδή ανέφερε το όνοµά µου. Ειπώθηκε ότι δεν
παρακολουθούµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ε, Βουλή είναι.
Έλεος…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Όχι, δεν είπα αυτό,
κύριε Κυριαζίδη.
Να σας το διευκρινίσω, για να µη χρειαστεί να πάρετε τον
λόγο. Ανέφερα ότι εγώ είχα θέσει στην επιτροπή το θέµα της αντισυνταγµατικότητας, διότι εσείς στην οµιλία σας είπατε ότι δεν
το είχαµε θέσει. Διάβασα τα Πρακτικά ακριβώς για να σας το
υπενθυµίσω. Ελπίζω να το ανακαλείτε στη µνήµη σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Μάλλον δεν µε παρακολουθείτε
διότι ο παριστάµενος Υπουργός ανέφερε ότι ενδεχόµενα να διέλαθε της προσοχής σας, το περιεχόµενο των άρθρων 275 και
282, σε ό,τι αφορά τον καλλικρατικό νόµο και βεβαίως σε ό,τι
αφορά την κωδικοποίησή του στο άρθρο 108. Και βεβαίως εκεί
ήταν και η ένστασή µου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Αν νοµίζετε ότι αυτό
ήταν επί προσωπικού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Έχετε το δικαίωµα
της διαφοροποίησης και άλλης γνώµης, κύριε Κυριαζίδη.
Κύριοι συνάδελφοι, θεωρείται λήξαν το θέµα.
Η κ. Τζάκρη έχει το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κοιτάξτε, καταδείχθηκε από τη διαδικασία που προηγήθηκε
ότι η κωδικοποίηση, την οποία συζητήσαµε σήµερα, ήταν κάτι
παραπάνω από χρήσιµη και δεν θα µείνω καθόλου σε αυτό, κύριε
Πρόεδρε. Νοµίζω ότι σήµερα είναι πανθοµολογούµενο από όλες
τις πτέρυγες της Βουλής.
Επίσης καταδείχθηκε από την παρούσα διαδικασία ότι θα πρέπει να υπάρξει µια συζήτηση ενδεχοµένως, µε την ευκαιρία κάποιας νοµοθετικής πρωτοβουλίας που θα έρθει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που θα αναφέρεται στη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου εν γένει και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στον
έλεγχο των κρατικών δαπανών.
Αυτό όµως, κύριε Πρόεδρε, αφορά µια άλλη συζήτηση όχι τη
σηµερινή της επικείµενης κωδικοποίησης της υφισταµένης νοµοθεσίας. Αφορά ένα άλλο νοµοσχέδιο ενδεχοµένως, µια άλλη
διαδικασία και σε καµµία των περιπτώσεων δεν αφορά τη σηµερινή διαδικασία. Εκεί µπορούν να έρθουν πράγµατι όλες οι πτέρυγες της Βουλής, όλα τα κοινοβουλευτικά κόµµατα και να
πούµε πολλά.
Και πράγµατι εκφράστηκαν σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα, κατά
τη διαδικασία που προηγήθηκε, διαµετρικά αντίθετες απόψεις.
Η µια λέει ότι ο προληπτικός έλεγχος που διενεργεί το Ελεγκτικό
Συνέδριο θα πρέπει να διευρυνθεί. Να αναφέρουµε εδώ ότι βεβαίως ο προληπτικός έλεγχος δεν είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένος –και αυτό είναι άποψη και της θεωρίας και ολόκληρης της
νοµολογίας- σε αντίθεση µε τον κατασταλτικό. Να διευρυνθεί
εποµένως ο προληπτικός έλεγχος, εις βάρος πάντα του κατασταλτικού ελέγχου.
Να δεχθούµε όλοι ότι σ’ αυτήν την διαδικασία αυτό σηµαίνει
επιβάρυνση, σηµαίνει επιµήκυνση, σηµαίνει καθυστέρηση στον
έλεγχο των δαπανών όλων των οργανισµών που υπόκεινται στον
έλεγχο είτε πρόκειται για το δηµόσιο µε τη στενή έννοια του
όρου είτε πρόκειται για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
είτε για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και όπως αντιλαµβάνεστε, αυτό σηµαίνει καθυστέρηση και στην εκτέλεση
των συµβάσεων και στην εκτέλεση των έργων που τόσο πολύ
έχει ανάγκη η πατρίδα µας.
Η άλλη άποψη, στον αντίποδα ακριβώς αυτής, λέει ότι πρέπει
να καταργηθεί εντελώς ο προληπτικός έλεγχος, να µην υφίσταται
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πουθενά, προς την κατεύθυνση της ελάφρυνσης, της επιτάχυνσης των διαδικασιών, της άρσης γραφειοκρατικών εµποδίων σε
ό,τι αφορά στον έλεγχο των κρατικών δαπανών του δηµοσίου
ακριβώς για να επιταχυνθούν τα έργα.
Μάλιστα και οι δυο απόψεις, αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, επικαλούνται τη σηµερινή συγκυρία και τις ανάγκες
που έχει η χώρα.
Η πρώτη άποψη δίνει έµφαση στη διαφάνεια, ώστε να αποδίδεται λογοδοσία, λογαριασµός, έλεγχος στον Έλληνα φορολογούµενο και για το τελευταίο ευρώ είτε του κρατικού προϋπολογισµού είτε και των κοινοτικών κονδυλίων, τα οποία και αυτά θα
πρέπει να διαχειριζόµαστε µε φειδώ.
Η δεύτερη βέβαια δίνει έµφαση στην ανάγκη της επιτάχυνσης,
όπως είπαµε προηγουµένως των έργων είτε του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων, που και αυτά είναι έργα που έχει ανάγκη
η πατρίδα µας σήµερα είτε των έργων του ΕΣΠΑ.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, να πω το εξής: Βρισκόµαστε
σήµερα στη λήξη της Δ’ Προγραµµατικής Περιόδου. Από την
προηγούµενη προγραµµατική περίοδο λιµνάζουν 14 δισεκατοµµύρια. Δεν µπόρεσαν να απορροφηθούν εξαιτίας βεβαίως και
άλλων λόγων που έχουν σχέση µε τη ρευστότητα, αλλά κυρίως
εξαιτίας των γραφειοκρατικών προσχωµάτων. Να το πούµε αυτό.
Ο τρόπος µε τον οποίο έχει διαρθρωθεί η διαχείριση του ΕΣΠΑ
από την παρούσα νοµοθεσία είναι γραφειοκρατικός. Θα πρέπει
να το πούµε.
Βεβαίως πανηγυρίζουµε για τα 18 δισεκατοµµύρια της Ε’ Προγραµµατικής Περιόδου που εξασφαλίσαµε. Και αυτά πραγµατικά
είναι µια επιτυχία. Αλλά σε κάθε περίπτωση να πω ότι µέχρι να
σχεδιαστεί η Ε’ Προγραµµατική Περίοδος µε τον τρόπο που ξέρουµε µέχρι τώρα, να υλοποιηθεί η Ε’ Προγραµµατική Περίοδος
και πολύ περισσότερο να αποδοθούν οφέλη, θα πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια, πολλώ δε µάλλον, όταν σας είπα ήδη
ότι δεν έχει κάνει καµµία ουσιαστική διαφορά το Δ’ Πλαίσιο Στήριξης, το οποίο λήγει, όπως σας ανέφερα προηγουµένως.
Εποµένως ανάλογα µε το πώς τοποθετείται σήµερα ο Βουλευτής, ο πολίτης, ανάµεσα σ’ αυτές τις δυο προτεραιότητες –διαφάνεια από τη µια µεριά, ανάγκη για επιτάχυνση από την άλληνοµίζω ότι έτσι τοποθετήθηκε επί του συγκεκριµένου τρόπου µε
τον οποίο πρέπει να γίνεται, να διεξάγεται ή να µη διεξάγεται ο
προληπτικός έλεγχος σήµερα στη χώρα µας.
Θέλω να επιλύσω, κύριε Κοντονή και µια παρανόηση. Αναφερθήκατε προηγουµένως και εσείς. Επιχειρήθηκε να δοθεί από
εσάς µια διάσταση απόψεων κατ’ αρχήν µεταξύ εµού και της κ.
Χριστοφιλοπούλου. Να σας πω, κύριε Κοντονή, ότι εγώ στην επιτροπή –προσκοµίσατε και τα Πρακτικά- αναφέρθηκα επί του παραδεκτού, της δυνατότητας δηλαδή του τυπικού κατά της
συγκεκριµένης ένστασης. Και µάλιστα η προσωπική µου άποψη,
η νοµική…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Θέλετε να σας το διαβάσω;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Επί του παραδεκτού αναφέρθηκα. Μπορείτε να το διαβάσετε. Μη µε διακόπτετε. Κατά την άποψή µου,
κύριε Κοντονή και σας το λέω…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Άρα παραδεκτώς την
υποβάλαµε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Παραδεκτώς την υποβάλατε. Μιλάω
όµως για το τυπικό. Δεν αναφέροµαι στο νόµω βάσιµο.
Να πω εποµένως πάνω σ’ αυτό ότι η νοµική µου άποψη είναι,
ότι εφόσον στο άρθρο 108 της παρούσας κωδικοποίησης εισφέρατε ένα καινούργιο στοιχείο που λέει «αναστολή της ισχύος του
άρθρου 33 του ν. 3852», κατά την ταπεινή µου άποψη αποτελεί
καινούργια διάταξη και παραδεκτώς προσβάλλεται µε ένσταση
αντισυνταγµατικότητας και πολύ ορθά προβάλατε ένσταση αντισυνταγµατικότητας.
Αν θέλετε όµως να έρθουµε στο νόµω βάσιµο της συγκεκριµένης ένστασης, κύριε Κοντονή, να σας πω εδώ ότι, κατά την
άποψή µου, δεν υφίσταται καµµία έννοια αντισυνταγµατικότητας
στη συγκεκριµένη διάταξη και θα σας εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ.
Στη νοµική της βασιµότητα αναφέροµαι πάντα.
Δεν γίνεται αντιληπτό πού βρίσκεται το θέµα συνταγµατικότητας, κατά την άποψή µου, σε ό,τι αφορά το νόµω βάσιµο.
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Να σας πω, κατ’ αρχάς, πού στηρίζω την άποψή µου. Την στηρίζω στο γεγονός ότι οι ΥΔΕ, δηλαδή οι Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου, ασκούν πράγµατι εσωτερικό διοικητικό έλεγχο
νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπανών του δηµοσίου.
Ελέγχουν, δηλαδή τη νοµιµότητα της δαπάνης, κύριε Υπουργέ,
ελέγχουν, βεβαίως, την πληρότητα των δικαιολογητικών, ελέγχουν, ακόµη –αν θέλετε- και τα όρια των δαπανών και κάνουν κι
ένα πλήθος άλλων ελέγχων. Ο έλεγχος αυτός, µάλιστα, προηγείται της έκδοσης του εντάλµατος. Χωρίς να προηγηθεί αυτός, δεν
µπορεί να εκδοθεί το ένταλµα και άρα δεν µπορεί να γίνει η πληρωµή.
Όµως σε κάθε περίπτωση, οι ΥΔΕ των περιφερειών, όπως σας
είπα προηγουµένως, ασκούν τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατά τη φάση
αυτή των ολίγων, θέλω να πιστεύω, χρόνων που πρέπει να ισχύσει η προγραµµατική περίοδος, εξαιρούνται οι δαπάνες αυτές
από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Κοιτάξτε, ας µην είµαστε «ακριβοί στα πίτουρα και φτηνοί στο
αλεύρι», κύριε Κοντονή. Θα πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας το
εξής: Το 50% των δαπανών του δηµοσίου εν γένει, αυτήν τη
στιγµή εκφεύγουν του προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αυτή είναι µία παραπάνω εξαίρεση. Το 50% και πλέον
εκφεύγουν.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Το θέτετε ως θετικό;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Όχι. Σας το λέω. Είπα ότι σε αυτό τοποθετείται κανείς νοµικά και φιλοσοφικά. Ανάλογα µε το τι προκρίνει, τοποθετείται πάνω σε αυτό.
Κι έρχοµαι στην αρχική µου τοποθέτηση. Να σας πω ότι το
θέµα της συνταγµατικότητας της συγκεκριµένης εξαίρεσης, έχει
κριθεί ήδη, κύριε Πρόεδρε, από τα δικαστήρια. Υπάρχει νοµολογία δικαστηρίου που έχει αναπτυχθεί πάνω σε αυτό και κρίνει
συνταγµατική την παρούσα εξαίρεση, πολλώ δε µάλλον να σας
πω ότι εγείρεται γενικά ένας µεγάλος προβληµατισµός σχετικά
µε τη νοµιµότητα του διπλού ελέγχου, δηλαδή τόσο του προληπτικού όσο και του κατασταλτικού και πολύ περισσότερο και του
δικαστικού. Είναι ένα ζήτηµα στο οποίο επίσης έχει τοποθετηθεί
η νοµολογία των δικαστηρίων και µάλιστα όχι πάντα υπέρ του
προληπτικού ελέγχου, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Και θα ξαναπώ -και µε αυτό θα κλείσω την τοποθέτησή µου- ότι ο προληπτικός έλεγχος δεν είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένος. Συνταγµατικά κατοχυρωµένος είναι µόνο ο κατασταλτικός.
Εποµένως εξαρτάται από το πώς τοποθετείται κανείς. Σας ξαναλέω, όµως ότι αυτό εκφεύγει του πλαισίου της παρούσας συζήτησης. Μπορούµε να το δούµε σε κάποια άλλη συζήτηση και
ανάλογα µε τη φιλοσοφική µας προσέγγιση –αν θέλετε- και προσανατολισµό, µπορούµε να δούµε αν θα προκρίνουµε τη διαφάνεια ή αν θα προκρίνουµε την ανάγκη της ταχύτητας στην
εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και γενικά στην εκτέλεση
των έργων που στην παρούσα συγκυρία έχει τόσο πολύ µεγάλη
ανάγκη η πατρίδα µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Να οριστούν υπάλληλοι και δικαστές να κάνουν ελέγχους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Πανούσης έχει
το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι τρία συν ένα διαφορετικά ζητήµατα.
Πρώτο είναι το «de lege lata». Έχουµε µία κωδικοποίηση.
Καλή-κακή, αυτή υπάρχει. Είναι ένα εργαλείο.
Πάµε στο «de lege ferenda». Πράγµατι και από την πλευρά της
Δηµοκρατικής Αριστεράς ειπώθηκε ότι η πολιτική κρίση έχει µία
διάσταση µη έντιµης διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος. Άρα
θεωρούµε απαραίτητο για µία νέα νοµιµοποίηση του πολιτικού
συστήµατος να βρούµε ασφαλιστικές δικλείδες και να γίνει µία
συζήτηση σε ποιο βάθος µπορεί να πάει το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Να πάει µόνο σε σχέση νοµιµότητας ή να δει και την ορθολογική
ή αποδοτική ή αποτελεσµατική ή κοινωνική διάσταση της δαπάνης;
Το τρίτο είναι η συνταγµατική αναθεώρηση. Νοµίζω ότι όλοι
έχουµε καταλάβει αυτήν τη στιγµή ότι ο τρόπος που συνδυάζον-
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ται ή συµπλέκονται ή διαπλέκονται οι εξουσίες, δεν δίνουν τη δυνατότητα στον πολίτη να πιστέψει στο δηµοκρατικό σύστηµα.
Αφήνουν πολλά κενά και πολλές καχυποψίες.
Άρα πρέπει µέσα από τη συνταγµατική αναθεώρηση, µε δεδοµένο ότι επικαλούµαστε πολύ συχνότερα απ’ όσο πρέπει το δίκαιο της ανάγκης, να βρούµε τρόπο οι εξουσίες να αλληλοελέγχονται και όλα αυτά να είναι υπό την κρίση του λαού.
Νοµίζω ότι είναι τρία-τέσσερα διαφορετικά ζητήµατα. Σήµερα
συζητήσαµε το ένα. Ο Υπουργός είναι γνωστός για τις ευαισθησίες του. Μέχρι να µπούµε στη διαδικασία της συνταγµατικής
αναθεώρησης, καλό θα είναι να κάνουµε τη συζήτηση «de lege
ferenda» για να δούµε τι µπορεί να διορθωθεί από τον κώδικα
που µας έφερε εδώ ως ένα εργαλείο χρήσιµο για όλους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε,
κύριε Πανούση.
Ο κ. Ψυχάρης έχει το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν ανέλαβα
να κάνω την εισήγηση γι’ αυτήν την κωδικοποίηση, νόµιζα πως
θα ήταν ένα απλό ζήτηµα, ότι παίρνουµε ορισµένους νόµους που
ήδη υπάρχουν να τους κωδικοποιήσουµε σε ένα νόµο. Προφανώς δεν έγινε αυτό που λέτε, ότι δήθεν βρεθήκαµε ενώπιον ενός
πραξικοπήµατος, από µία σειρά πραξικοπηµάτων που κάνει η Κυβέρνηση συνέχεια –όπως λέτε- διότι επί οκτώ µήνες ακούµε συνέχεια πως καταλύεται το Σύνταγµα!
Δεν καταλύεται το Σύνταγµα! Προσπαθούµε να κάνουµε ως
Κυβέρνηση τη δουλειά που µας ανέθεσε ο ελληνικός λαός. Για
το αν είναι καλή ή κακή δουλειά, θα κριθούµε από τον ελληνικό
λαό. Να κάνουµε όµως µία πολιτική αντιπαράθεση και όχι συνεχώς να λέµε ότι αυτό είναι αντισυνταγµατικό, ότι καταλύεται το
Σύνταγµα, ότι γίνεται πραξικόπηµα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κανένας δεν το είπε
αυτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Μου επιτρέπετε;
Εν πάση περιπτώσει, η εικόνα που δίνουµε ως Βουλή, να υπάρχουν «κοκοροµαχίες», δεν µας τιµά, διότι έχουµε και µία σηµαντική δουλειά να κάνουµε. Έχουµε να διορθώσουµε πολλά σε
αυτό το κράτος. Μάλιστα, ως µεγαλύτερο κόµµα που στηρίζουµε
την Κυβέρνηση, θα ήταν πολύ χρήσιµο να είχαµε από την Αντιπολίτευση –Αξιωµατική και µη- µία κριτική και προτάσεις οι
οποίες πραγµατικά θα µας βοηθούσαν. Κι εάν κάνουµε κάτι
λάθος, να το διορθώσουµε. Το να υπάρχει όµως συνέχεια µία άρνηση, αυτό δεν βοηθά.
Δεύτερον -και θα είµαι πολύ σύντοµος- όπως είπε πριν ο κύριος Υπουργός, οι νόµοι ισχύουν ήδη έτσι κι αλλιώς και απλώς
κάνουµε µία κωδικοποίηση. Ακόµη και εάν δεν υπερψηφιζόταν
αυτό το νοµοσχέδιο, οι νόµοι θα ίσχυαν, οπότε δεν θα υπήρχε
µεγάλη διαφορά.
Τουλάχιστον, ας σταµατήσουµε τη γραφειοκρατία και ας βελτιώσουµε κάπως τον τρόπο που το κράτος υπηρετεί τον πολίτη,
γιατί το κράτος πρέπει να υπηρετεί τον πολίτη. Χωρίς τους πολίτες, κράτος δεν υπάρχει. Ας βοηθήσουµε όλοι, όσο µπορούµε,
µε προτάσεις και αντιπροτάσεις. Να βελτιώσουµε όµως τη γραφειοκρατία και να κάνουµε ένα µικρότερο κράτος.
Θα κλείσω µε αυτό που είπε ο κ. Μαριάς, όχι ως διάθεση αντιπαράθεσης. Αναφερθήκατε στη Γαλλία, στο εάν είναι σύµµαχος
ή όχι. Η Γαλλία –το ανέφερε ο κύριος Πρωθυπουργός σήµερα
στις δηλώσεις του- από παλιά ήταν σύµµαχος. Βοήθησε στον
απελευθερωτικό µας αγώνα. Υπάρχει και προτοµή του Γάλλου
ναυάρχου στην Πύλο. Επίσης η προσωπική φιλία του Ζισκάρ Ντ’
Εστέν µε τον Κωνσταντίνο Καραµανλή βοήθησε πάρα πολύ να
µπούµε στην τότε ΕΟΚ, σηµερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δεν
ήµασταν σήµερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οικονοµία της
χώρας θα ήταν πολύ χειρότερη. Εγώ θεωρώ ότι η Γαλλία είναι
µία πολύ καλή σύµµαχος και πρέπει να συνεργαζόµαστε.
Τώρα, όσον αφορά την ΑΟΖ που αναφερθήκατε, ως απάντηση
θα αναφέρω απλώς τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός σήµερα οτι είναι δικαίωµά µας να ανακηρύξουµε την
ΑΟΖ, δικαίωµα που απορρέει από το Διεθνές Δίκαιο και θα το
πράξουµε, όταν πρέπει και µε τον τρόπο που πρέπει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ πολύ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Και κάτι άλλο είπε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Παυλόπουλος
έχει το λόγο.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ζητώ συγγνώµη πρώτα απ’ όλα, γιατί απουσίαζα την ώρα που
µίλησε ο κύριος Υπουργός. Παρατήρησα που είπατε, κύριε
Υπουργέ, ότι έλειπα. Πράγµατι έλειπα και ζητώ συγγνώµη. Βέβαια παρακολουθούσα την όλη συζήτηση, όπως συµβαίνει µε
όλους τους Βουλευτές, οι οποίοι δυστυχώς –και λέω δυστυχώς
και µε δική µου υπαιτιότητα- δεν µπορούν να παρακολουθούν
συνεχώς τη συζήτηση. Μπορούν όµως να την παρακολουθούν
και εκτός Κοινοβουλίου. Ευτυχώς υπάρχει το κανάλι της Βουλής
και ελπίζω να υπάρχει πάντα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όλοι στο κανάλι της Βουλής
είναι!
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τρεις παρατηρήσεις πολύ σύντοµα.
Η πρώτη αφορά την παρέµβαση του κ. Κοντονή, ο οποίος είπε
την ώρα κατά την οποία υποστήριζε την άποψή του, σχετικά µε
την ένσταση αντισυνταγµατικότητας, ότι συνέχισα να θέτω το ζήτηµα αυτό, όταν είχε λήξει το διαδικαστικό ζήτηµα.
Κύριε συνάδελφε, καµµία διάταξη του Κανονισµού δεν απαγορεύει σε έναν Βουλευτή –γιατί όπως ξέρετε λέγοντες-αντιλέγοντες ορίζονται από τα κόµµατα- ο οποίος µάλιστα τυχαίνει να
µιλάει αµέσως µετά, να πει την άποψή του, όταν τίθεται ένα θέµα
συνταγµατικότητας και όταν τίθεται το µεγάλο ζήτηµα της ερµηνείας των διατάξεων του Συντάγµατος που αφορούν την αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δεν παραβίασα κανέναν
κανονισµό ούτε καµµία δεοντολογία. Εξέφρασα την άποψή µου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Δεν είπα κάτι τέτοιο.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το δεύτερο που θέλω να τονίσω, είναι το εξής: Ποιο ήταν το περιεχόµενο της ένστασής σας;
Είπατε ότι είναι αντισυνταγµατική, µε βάση το άρθρο 98 του Συντάγµατος, η διάταξη του άρθρου 108 η οποία αποτρέπει τον προληπτικό έλεγχο.
Τι απήντησα στο θέµα αυτό; Είπα ότι όπως έχει ερµηνευθεί
παγίως από το 1975 και επέκεινα από τη νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου -όχι από εµάς εδώ µόνο, - η διάταξη αυτή τι λέει;
Αυτό που επιβάλλει το άρθρο 98 είναι να υπάρχει έλεγχος. Και ο
έλεγχος νοείται ως κατασταλτικός έλεγχος. Δηλαδή όταν η διοίκηση δρα σε επίπεδο δηµοσιονοµικό, πρέπει να υπάρχει από το
δικαστήριο, που είναι αρµόδιο προς τούτο, ο έλεγχος αυτός. Δεν
κατοχυρώνεται συνταγµατικώς ο προληπτικός έλεγχος. Γι’ αυτό
και ανήκει στη νοµοθετική εξουσία να επιλέξει κατά διακριτική
ευχέρεια αν θα επιβάλει τον έλεγχο αυτόν ή όχι.
Σας είπα το εξής: Δεν είναι γνωστό ότι για την τοπική αυτοδιοίκηση από το 1975 µέχρι την 1η Ιουλίου του 2005 δεν υπήρχε
προληπτικός έλεγχος; Καθιερώθηκε µε το ν. 3545/2005. Και µάλιστα τότε µόνο για την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ξέρετε, κύριε συνάδελφε, γιατί; Ως Υπουργός ήθελα να τον
επιβάλω και για το δεύτερο βαθµό, την νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση
τότε. Σας παραπέµπω στη συζήτηση που είχα µε το Ελεγκτικό
Συνέδριο, το οποίο στην κυριολεξία µε παρακαλούσε να µην επιβάλω και αυτόν τον έλεγχο, γιατί δεν είχε το προσωπικό για να
το κάνει.
Τι είπα λοιπόν στην ανάλυση που έκανα; Είπα ότι αν πραγµατικά ήταν υποχρεωτικός, όπως λέτε, ο προληπτικός έλεγχος των
δαπανών της τοπικής αυτοδιοίκησης, τότε όλα αυτά τα χρόνια
προηγουµένως που δεν υπήρχε, θα έπρεπε το Ελεγκτικό Συνέδριο να είχε πει ότι, αφού του απαγορεύουν να κάνει αυτόν τον
προληπτικό έλεγχο, είναι αντισυνταγµατικό κάτι τέτοιο. Δηλαδή,
όταν έρχεται κατασταλτικώς και παρεµβαίνει και δεν µπορεί προληπτικώς, αυτό θα ήταν αντισυνταγµατικό. Δεν είπα ότι, ξέρετε,
είναι αντισυνταγµατικό το ότι δεν βγήκε νόµος ο οποίος αυτό το
επέβαλε. Επιχείρηµα υπέρ της ερµηνείας, την οποία σας διαβεβαιώ ότι στηρίζει η ίδια η ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
ήταν αυτό. Το ξαναλέω λοιπόν και επαναλαµβάνω. Δεν είναι συνταγµατικό κεκτηµένο ούτε συνταγµατικώς επιβεβληµένο να
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υπάρχει ο προληπτικός έλεγχος. Θέλετε να πω πολιτικά εάν συµφωνώ µαζί σας; Μα, ήµουν ο Υπουργός, που επέβαλε αυτόν τον
έλεγχο, τον οποίο δεν τον είχε επιβάλει κανείς.
Και επειδή ξέρω από ποια περιοχή προέρχεστε, µια από τις
βασικές αιτίες που, κύριε συνάδελφε, ο έλεγχος αυτός επεβλήθη
ήταν τα δρώµενα στη Ζάκυνθο, τα οποία τα παρακολουθούσα
από την εποχή εκείνη.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ -ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Το είπα και εγώ.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και ξέρετε ποια µέτρα πήρα ως
Υπουργός, για τη Ζάκυνθο την εποχή εκείνη, ανεξάρτητα αν η
δηµοτική αρχή προσέκειτο στην παράταξη στην οποία ανήκω.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Και η νοµαρχιακή.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι γνωστό.
Άρα, λοιπόν, ήταν ένα επιχείρηµα. Σας επαναλαµβάνω ότι είναι
επιχείρηµα συνταγµατικό, ανεξάρτητα από την πολιτική διάσταση του πράγµατος.
Συγγνώµη, κύριε Ψυχάρη, βλέπω την αδηµονία σας να τελειώσω, αλλά επιτρέψτε µου να ολοκληρώσω τη σκέψη µου.
Λέω, λοιπόν, σε ό,τι αφορά το δεύτερο επιχείρηµα, το οποίο
σχετίζεται µε εκείνο το οποίο είπε ο κύριος Υπουργός προηγουµένως -όταν έλειπα- κύριε Υπουργέ, εξέφρασα την αγωνία µου
για το ζήτηµα το οποίο σχετίζεται µε το Συµβούλιο Επικρατείας.
Γιατί;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Παρακαλώ, να
ολοκληρώσετε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε και
λυπάµαι γιατί µακρηγόρησα, αλλά είναι πράγµατα που θα τα
βρούµε µπροστά µας.
Από τη στιγµή που γίνεται η επιλογή -συνταγµατικώς επιτρεπτή, πολιτικά µπορεί να το σκεφτόµαστε όπως θέλει ο καθέναςότι δεν υπάρχει προληπτικός έλεγχος των δαπανών όταν όλο το
ΕΣΠΑ έχει περάσει στις περιφέρειες, θα συµβεί το εξής: Από τη
µια πλευρά, το Συµβούλιο Επικρατείας προληπτικώς, µέσω της
προσωρινής δικαστικής προστασίας, µπορεί να κρίνει ότι αυτή η
σύµβαση, η οποία συνάπτεται παραδείγµατος χάριν σ’ εκτέλεση
των κοινοτικών προγραµµάτων, είναι νόµιµη. Έρχεται µετά από
ένα – δύο χρόνια κατασταλτικώς το Ελεγκτικό Συνέδριο -και θα
τον κάνει τον έλεγχο δαπανών κατασταλτικώς οπωσδήποτε, αυτό
επιβάλλεται από το ίδιο το Σύνταγµα- και κρίνει τη σύµβαση αυτή
ως παράνοµη. Τι θα γίνει; Αυτό είναι το µεγάλο ζήτηµα. Αυτό
αποτρέπει ο προληπτικός έλεγχος, όταν υπάρχει. Αλλά αυτό
είναι πολιτικό ζήτηµα, κύριε Κοντονή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Προσυµβατικός.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Γι’ αυτό είπα ότι πρέπει να
υπάρξει µια οριοθέτηση των δικαιοδοσιών µεταξύ Συµβουλίου
Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να µη βρεθούµε
µπροστά στο φαινόµενο να ζητούνται ευθύνες µετά. Γιατί αυτό
το έχουµε δει στην πράξη, τώρα που µιλάµε. Υπάρχει αυτό το ζήτηµα στην πράξη και είναι κάτι το οποίο πρέπει κύριε Υπουργέ
να το συζητήσετε µε τις ηγεσίες των δύο δικαστηρίων εν όψει
της ψήφισης αυτής της διάταξης και εν κωδικοποιήσει –διότι
ισχύει από το 2010 η διάταξη αυτή- γιατί µιλάµε για το γεγονός
ότι το ΕΣΠΑ έχει περάσει στις περιφέρειες στο µεγαλύτερο
µέρος του. Και µε ανησυχεί το γεγονός ότι µπορεί να βρεθούµε
σε καταστάσεις οι οποίες, ενδεχοµένως θα εγείρουν τέτοια θέµατα νοµιµότητας αλλά και απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων.
Ζητώ συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ για την
ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Μαριάς για τρία λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µιλώ επί
συγκεκριµένων θεµάτων.
Πάω λοιπόν στο άρθρο 35, γιατί κάποιοι είπαν ότι σκεφτήκαµε,
βρήκαµε τον Φούχτελ που δεν υπάρχει. Στο άρθρο 35 λοιπόν
υπάρχει η ρύθµιση για τον έλεγχο των δηµοσίων συµβάσεων κι
εκεί λέει ότι οι συµβάσεις που είναι άνω του ενός εκατοµµυρίου
ευρώ θα ελέγχονται, ενώ αυτές που είναι κάτω του ενός εκατοµµυρίου ευρώ δεν θα ελέγχονται, µεταξύ των οποίων είναι και της
ανώνυµης εταιρείας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». Σας θυµίζει τίποτε αυτό;
Έχει καµµία σχέση µε τον Φούχτελ, µε τη Γερµανία κ.λπ.; Εδώ
το λέει. Και µάλιστα και οι εταιρείες που είναι θυγατρικές αυτής
της περίπτωσης.
Συνεχίζουµε: Άρθρο 35, παράγραφος 1, πιο κάτω, λέει ότι εξαιρούνται από τον έλεγχο οι συµβάσεις που συνοµολογεί απευθείας ο Υπουργός Οικονοµικών, ως εκπρόσωπος του ελληνικού
δηµοσίου, για την έκδοση και διάθεση τίτλων προεσόδων. Σας
θυµίζει τίποτε από τις προεισπράξεις εσόδων του ελληνικού δηµοσίου που είναι να τιτλοποιηθούν και να δοθούν στους δανειστές;
Πάµε παρακάτω, στις προγραµµατικές συµβάσεις στο άρθρο
35, παράγραφος 4. Αυτές οι συµβάσεις ελέγχονται, όταν είναι
άνω των 10 εκατοµµυρίων ευρώ. Εδώ είναι που γίνεται ολόκληρο
«πάρτι» στην τοπική αυτοδιοίκηση και το ξέρουν πάρα πολλοί.
Προτιµούν να πάνε δήθεν προγραµµατικές συµβάσεις µεταξύ
αυτοδιοίκησης και πανεπιστηµίων κ.λπ., για να µην µπουν στη
διαδικασία του ελέγχου. Αυτά δείχνει η εµπειρία.
Επόµενη ρύθµιση στο ίδιο άρθρο αφορά το ίδιο το ΤΑΙΠΕΔ,
που και εκεί µεν υπάρχει έλεγχος, αλλά τα ποσά είναι από πεντακόσιες χιλιάδες και άνω.
Επίσης υπάρχει µία εξαίρεση για τις αναθέσεις για θαλάσσιες
ενδοµεταφορές. Πρώτα αυτές εγκρίνονται και εν συνεχεία έρχεται να ρυθµίσει το θέµα το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Κυρίως για τον προληπτικό έλεγχο που το έθεσε ο συνάδελφος κ. Παυλόπουλος, υπάρχει ένα σοβαρό θέµα. Ακριβώς επειδή
δεν υπάρχει προληπτικός έλεγχος γίνονται απεντάξεις µετά πολλών έργων της τοπικής αυτοδιοίκησης και από το ΕΣΠΑ και έρχεται το κράτος και πληρώνει όλα αυτά τα ποσά αντί για το
ΕΣΠΑ, αντί για τα κοινοτικά κονδύλια και βγαίνει και έξω ο προϋπολογισµός. Να, γιατί σ’ αυτήν τη φάση, εν’όψει της επιθετικής
πολιτικής των δανειστών που δεν επιθυµούν τη διαφάνεια -και
αυτό φαίνεται και στο ΤΑΙΠΕΔ όπου τις προτάσεις που υπάρχουν
κάποιοι θέλουν να τις πάνε στην άκρη- δεν θέλουν οι δανειστές
τον προληπτικό έλεγχο. Γι’ αυτό γίνονται οι εξαιρέσεις. Και ενώ
παλαιότερα κάποιοι ήθελαν τον προληπτικό έλεγχο και κάποιοι
δεν τον ήθελαν -ίσως και για λόγους ιδεολογίας- τώρα τα πράγµατα έχουν µετατραπεί στο αντίθετό τους, γιατί είµαστε στη
φάση του νεοαποικισµού, του οικονοµικού ελέγχου, της γερµανικής παρέµβασης στην περιοχή και του προτεκτοράτου.
Τέλος, επειδή αναφέρθηκε προηγουµένως η Γαλλία, εµείς τιµούµε, θεωρούµε τη Γαλλία φίλη και σύµµαχο χώρα. Βεβαίως
αυτή ενεργεί µε βάση τα συµφέροντά της. Θα θυµόσαστε πολύ
καλά ότι, όταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος έπαψε να είναι στην εξουσία, έδωσε τα κανόνια Σεντ Ετιέν στον Ατατούρκ και διέλυσαν
τον ελληνικό στρατό. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Άρα η Γαλλία είναι
σύµµαχος χώρα κατά την έννοια ότι αυτή επιδιώκει τα συµφέροντά της. Το ερώτηµα είναι: εµείς στηρίζουµε τα δικά µας συµφέροντα µε τρόπο καθοριστικό;
Διαβάστε παρακάτω τη συνέντευξη του κυρίου Πρωθυπουργού για την ΑΟΖ. Τον άκουσα προσεκτικά. Υπονόησε τα περί ευρωπαϊκής ΑΟΖ και επιφυλάσσοµαι να τα φέρουµε αυτά αύριο να
τα δούµε. Διαβάστε το λοιπόν αυτό και θα το δείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων έχει το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Όχι, κύριε Ψυχάρη,
δεν έχετε το λόγο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, ένα
στοχασµό προς εµαυτόν θα διατυπώσω, γιατί δεν επιλέγω το
ρόλο ούτε να συµβουλεύω ούτε να κρίνω, παρά µόνον µε σεβασµό να ακούω.
Προσήλθα στο ελληνικό Κοινοβούλιο εν γνώσει ότι εισάγω και
υπερασπίζοµαι ένα νοµοσχέδιο για κωδικοποίηση διατάξεων που
ισχύουν είτε παλαιών σκονισµένων από το χρόνο είτε των τελευταίων ετών, έστω και αν δεν είναι ορθές. Υπαινίχθηκε ο κ. Πανούσης αυτές που ισχύουν, όχι τι θα θέλαµε να ισχύει. Έτσι λοιπόν
είναι, ως να είχαµε σε ένα κουτί διατάξεις και η Βουλή ή δέχεται
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ένα άρθρο ή δεν το δέχεται. Δυνατότητα να υπεισέλθει σε άλλες
διατάξεις δεν έχει. Αυτά γνώριζα και αυτά λέω ότι είναι τα σωστά.
Πρώτον, ηγέρθη το θέµα ότι εισήχθη µια διάταξη δήθεν νέα.
Σέβοµαι ότι και το εκ παραδροµής µπορεί να συνέβη και το κατά
παραπλάνηση µπορεί να συνέβη και όταν αποδείχθηκε ότι δεν
υπήρχε καµµία νέα διάταξη, τότε υπήρχε µια εισπήδηση στο
άρθρο 98 και έγινε επίκληση –δήθεν- αντισυνταγµατικότητας.
Όµως, για να το ξεκαθαρίσουµε απολύτως, για ισχύουσες διατάξεις, την αντισυνταγµατικότητα –αν υποθέσουµε ότι υπάρχειδεν την κρίνει η Βουλή, αλλά τα δικαστήρια ή στην υστάτη προσπάθεια γίνεται επίκληση του άρθρου 44 γι’ άλλους όµως λόγους.
Γύρω από αυτούς τους δύο άξονες έγινε η συζήτηση και
πρώτα από τον ένα, ότι υπήρχε νέα διάταξη, µε έλεγχο µάλιστα.
Είπαµε το κουτί ήταν κλειστό. Οι διατάξεις όλες αυτές ενσωµατώθηκαν από την κεντρική επιτροπή κωδικοποίησης. Καµµία νέα
διάταξη, αντισυνταγµατικότητα δεν µπορεί εδώ να προβληθεί –
αν υποθέσουµε ότι υπάρχει- και έγινε χαλασµός Κυρίου!
Για εµένα, τον µη κοινοβουλευτικό, σας βεβαιώνω ότι αυτό δεν
µου έδωσε καµµία αισιοδοξία, γιατί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
αν για µια διαδικασία κωδικοποίησης…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ανοίγετε θέµατα στο τέλος.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αν έχετε την ευγενή
καλοσύνη, µη µε διακόπτετε. Εγώ σέβοµαι...
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Επιτέλους, κύριοι
συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Σεβαστείτε το Κοινοβούλιο!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν
ζήτησα το λόγο. Θα τον ζητήσω τώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γιατί ανοίγετε θέµατα στο τέλος;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εάν σε µια διαδικασία
κωδικοποίησης, αντί να αναζητήσουµε συγκλίσεις για µια κωδικοποίηση, αναδεικνύουµε το διαφορετικό πολιτικό λόγο που είναι
απολύτως σεβαστός ως δικαίωµα, αντιλαµβάνοµαι ως κοινωνία
και ως Βουλή σε τι θα µπορούµε να συγκλίνουµε στα µεγάλα µεγέθη που δυναστεύουν την κοινωνία, που απασχολούν το λαό,
αν δηλαδή δεν καταφέραµε εµείς µόνοι µας να συγκλίνουµε για
µια κωδικοποίηση. Σας ζητώ συγγνώµη. Με αυτήν την πίκρα
φεύγω απόψε από το Κοινοβούλιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτά που είπατε τώρα, έπρεπε
να τα πείτε πριν.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Με τον κύριο
Υπουργό κλείσαµε. Έχετε να πείτε κάτι;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κύριος Υπουργός
κλείνει τη συζήτηση.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν καταλαβαίνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Με τον κύριο
Υπουργό είπαµε ότι έκλεισε η συζήτηση.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κλείνει η συζήτηση µετά τον
Υπουργό. Πριν πείτε ότι ολοκληρώθηκε η συζήτηση, ζήτησα το
λόγο. Απλό είναι αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κύριε Κακλαµάνη, προχωρήστε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όσοι κουράζονται µπορούν και
να απέλθουν. Παρακολούθησα τη συζήτηση. Θέλω να συµµεριστώ την πικρία, όπως τη διατυπώνει ο κύριος Υπουργός, γιατί για
άλλη µία φορά το Κοινοβούλιο δεν έδωσε σήµερα την εικόνα που
οφείλει να δίνει στον ελληνικό λαό. Το Κοινοβούλιο έχει ανανεωθεί σε αυτήν την περίοδο της Βουλής σχεδόν κατά τα 2/3. Όλοι
λένε για ανανέωση. Προφανώς, προκύπτει ότι η ανανέωση πρέπει να είναι και σε ιδέες και σε πολιτικό και κοινοβουλευτικό
ήθος.
Δεν είναι δυνατόν να διαβάζουµε δηµοσκόπηση την Κυριακή,
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στην οποία ο ελληνικός λαός θεωρεί συλλήβδην και αθρόως ότι
υπεύθυνοι για τα βάσανά του είναι οι πολιτικοί και τα όλα κόµµατα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εδώ δεν είµαστε µαθητές για να
έχουµε παιδονόµους να µας κάνουν µαθήµατα. Σηκωνόµαστε και
φεύγουµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όµως µε αυτήν την εικόνα ο
απληροφόρητος πολίτης –η οποία προφανώς διευκολύνει όσους
του υποβάλλουν αυτές τις ιδέες για όλο τον πολιτικό κόσµο, για
όλα τα κόµµατα και για όποιον αυτήν τη στιγµή, παρά τον Κανονισµό µε διακόπτει- που δεν είναι εξοικειωµένος στις συζητήσεις
εδώ, είναι λογικό να θεωρεί ότι εκεί δεν αφήνει ο ένας τον άλλο
να µιλήσει, ενώ δεν πρόκειται περί αυτού προφανώς. Διακόπτουµε και πρέπει να διακόπτουµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αποχωρούµε, δεν διακόπτουµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τώρα για το νοµοσχέδιο, κύριε
Πρόεδρε, εγώ ήθελα να πω το εξής και κύριε Υπουργέ παρακαλώ
να το προσέξετε.
Κωδικοποίηση σηµαίνει ότι όλες οι διατάξεις συγκεντρώνονται
και η Βουλή γνωρίζει κάτω από κάθε άρθρο από πού προέρχεται
αυτό. Όταν θα δείτε τις παλαιότερες κωδικοποιήσεις –όπως της
δεκαετίας του ’60- του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας σε κάθε
άρθρο, σηµειώνεται από ποιο νόµο προέρχεται γιατί στη Βουλή
δεν είναι υποχρεωµένοι να είναι όλοι νοµικοί και ειδικότερα γνώστες του Δικονοµικού Δικαίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εδώ
είναι µία παράλειψη της επιτροπής –επιτρέψτε µου να πω- ή του
Υπουργείου.
Επίσης από εκεί και πέρα, η κωδικοποίηση δεν µπορεί εµµέσως να εισαγάγει νέες ρυθµίσεις. Παρακαλώ αυτό να προσπαθήσετε εγκαίρως να το ελέγξετε, για να µην έχουµε αύριοµεθαύριο δηµοσιεύµατα ότι το τάδε άρθρο δεν είναι ακριβώς
εκείνο που ήταν και ότι δεν πρόκειται για κάποια θεµιτή, συσταλτική διατύπωση αλλά αλλοίωση ουσίας. Σας τα λέω αυτά µε καλή
πίστη.
Έτσι, το άρθρο 108 θα µπορούσε να έρθει πιο πριν και να κωδικοποιηθεί στη συνέχεια ή να προστεθεί ως άρθρο, µετά τον κώδικα που ψηφίζεται όπως είναι αλλά δεν µπορεί, πράγµατι, η
Βουλή να αφαιρέσει από αυτόν το ένα ή το άλλο άρθρο.
Σε ό,τι αφορά το θέµα που ανέπτυξε, ο κ. Παυλόπουλος, έχει
δίκιο. Είναι ένα θέµα, ιδιαίτερα για τις δηµόσιες συµβάσεις. Εγώ
θυµάµαι και αρθρογραφία του προ τριετίας στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» για τα θέµατα των αποζηµιώσεων, στις οποίες υποχρεώνεται το ελληνικό δηµόσιο, όταν συµβάσεις οι οποίες έχουν
υπογραφεί και εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο ακυρώνονται
αργότερα από το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Θέλω επίσης να πω –και κλείνω, κύριε Υπουργέ- ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο συνόδευε, αν θέλετε, µία αδυναµία από το παρελθόν που δεν την έχει τώρα, λόγω της συγκροτήσεως τού κατά
κανόνα από στελέχη του Υπουργείου Οικονοµικών. Θα πρέπει να
τα θυµάστε.
Τώρα όµως, όπως ξέρουµε όλοι, η επιλογή των δικαστών και
η στελέχωσή του δικαστηρίου γίνεται κατευθείαν µε διαγωνισµούς, που γίνονται, όπως όλων των άλλων και της πολιτικής δικαιοσύνης και της διοικητικής. Αυτό πρέπει να το λάβουµε υπ’
όψιν.
Παρακολουθώ τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Χρειάζεται ο σεβασµός και από τη Βουλή και από την Κυβέρνηση και
από τον Υπουργό Οικονοµικών. Δεν αφορά µόνο αυτήν την Κυβέρνηση. Το λέω για όλες και γι’ αυτές του παρελθόντος και για
τις από εδώ και πέρα.
Δεν µπορεί να θεωρεί ο Υπουργός Οικονοµικών, όπως θεωρεί
ο κάθε Υπουργός, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους ότι είναι η
µακρά χειρ της Δηµόσιας Διοίκησης. Αυτό είναι κάτι το οποίο
πρέπει και εσείς ως Υπουργός Δικαιοσύνης και όποιος στο µέλλον στη θέση σας, να το τονίζει διαρκώς. Διότι ήρθε εδώ νόµος
µε τον οποίο γινόταν απόπειρα τροποποίησης του Κανονισµού
της Βουλής για συνταξιοδοτικά ζητήµατα του προσωπικού χωρίς
να υπάρχει γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο Υπουργός µάλιστα στην αιτιολογική του έκθεση ελλείψει γνωµοδότησης επικαλείτο τη γνώµη του Γενικού Επιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Είχε ασκήσει αναίρεση ο γενικός επίτροπος και άρα
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την υιοθετούµε εδώ και περιορίζουµε, ανατρέποντας την πάγια
νοµολογία της ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε ό,τι
αφορά τη Βουλή, την κατά το Σύνταγµα αρµοδιότητας και δυνατότητά της, το δικαίωµα και την υποχρέωσή της να ρυθµίζει µε
τον Κανονισµό της όλα τα ζητήµατα που αφορούν το προσωπικό
της.
Μετά την Αναθεώρηση του Συντάγµατος του 1975 το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν µπορεί να θεωρείται από οποιαδήποτε
πλευρά είτε της εκτελεστικής εξουσίας είτε από οποιαδήποτε
άλλη, ότι είναι ήσσονος κύρους από τα άλλα δύο ανώτατα δικαστήρια, τα οποία έχουν βέβαια την ιστορία τους, την παράδοσή
τους. Κανείς δεν το αµφισβητεί.
Αυτά θα ήθελα εγώ να τονίσω. Ίσως σε αυτό ήταν χρήσιµη και
µόνο η συζήτηση, που βέβαια δεν ξέφευγε από την ουσία του ζητήµατος. Τέλος µε το Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργείο
Δηµόσιας Διοίκησης για όλα τα θέµατα των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοικήσεως πρέπει να συνεργαστείτε διότι χρειάζεται νοµοθεσία, συµπληρωµατική ίσως και του κώδικα που ψηφίζουµε, σήµερα, παραδείγµατος χάριν, σε ό,τι αφορά κατατµήσεις έργων.
Για το ίδιο έργο, τµήµα που έχει ήδη ανατεθεί, εκτελεστεί και –
υποτίθεται- ελεγχθεί δεν συνυπολογίζεται στο επόµενο τµήµα
που θα εκτελεστεί. Οι κατατµήσεις έργων ιδιαίτερα στην τοπική
αυτοδιοίκηση είναι σχεδόν κανόνας.
Είναι πάρα πολλά ζητήµατα, όπως αυτά που ετέθησαν και
τώρα -τον κ. Μαριά, όταν δεν φωνάζει πολύ δυνατά, εγώ τον
ακούω µε προσοχή- τα οποία πρέπει να αποτελέσουν θέµα µελέτης για µια νοµοθεσία που θα βελτιώνει το νοµοθετικό καθεστώς που υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Μαριάς για δύο λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µια και
τα µικρόφωνα είναι πολύ δυνατά, µπορώ να µιλάω λίγο πιο σιγά,
γιατί άλλες φορές είναι σε χαµηλή ένταση και δεν ακουγόµαστε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να λέτε να ανεβάζουν τον ήχο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ναι, σ’ αυτό έχετε δίκιο,
κύριε Πρόεδρε, πράγµατι. Το έχουµε πει, γιατί πολλές φορές δεν
ακούµε. Χθες απαντούσε ο Υπουργός κ. Σταϊκούρας, και δεν
άκουγα πράγµατι.
Ο κύριος Υπουργός λοιπόν τοποθετήθηκε για το θέµα της αντισυνταγµατικότητας. Εντάξει. Εµείς ως Ανεξάρτητοι Έλληνες
επισηµάναµε πέραν του ζητήµατος της αντισυνταγµατικότητας
και εµµείναµε, κύριε Υπουργέ, και στο άρθρο 108 και στο άλλο
άρθρο που έχει σχέση µε την ευθύνη των Υπουργών σε θέµατα
ουσίας και βάλαµε τα ζητήµατα. Επ’ αυτών θα περιµέναµε να
υπάρχει µια απάντηση επί της ουσίας, δηλαδή θέσαµε το θέµα
και εξηγήσαµε για ποιο λόγο γίνεται η εξαίρεση σε σχέση µε την
περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Θέσαµε το ζήτηµα και σ’ αυτό δεν
πήραµε µία απάντηση.
Εσείς ίσως έχετε σαφέστερη εικόνα από εµάς, αλλά αυτό το
άρθρο 68, το οποίο εξαιρεί τους Υπουργούς από την αστική ευθύνη έτσι, όπως θα µπορούσε να υπάρξει και µε καταλογισµό και
παραπέµπει όλα τα ζητήµατα στα περί ευθύνης Υπουργών, είναι
κάτι που πρέπει να υπάρχει; Μήπως πρέπει να αλλάξει; Βάλαµε
έναν προβληµατισµό. Θέσαµε και παρατηρήσεις συγκεκριµένες.
Εξηγήσαµε σε συγκεκριµένα ζητήµατα τους κινδύνους που
υπάρχουν και σ’ αυτό πραγµατικά δεν πήραµε απαντήσεις από
τον κύριο Υπουργό. Θα θέλαµε, αν µπορούσε, να µας απαντήσει.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, πάντοτε παραµένουµε σε αυτήν την Αίθουσα µέχρι και τη 1.00’ ή 2.00’ η ώρα. Δεν αδηµονούµε να τελειώσει η συζήτηση. Θέλουµε τον ουσιαστικό διάλογο και για να
εκθέσουµε τα επιχειρήµατά µας και για να ακουστούµε, µιας και
στα κανάλια µάς διακόπτουν, δεν µας αφήνουν να µιλήσουµε ή
δεν µας καλούν. Εδώ, στο ναό της δηµοκρατίας -και επειδή παρακολουθεί ο ελληνικός λαός- διατηρούµε τα δικαιώµατά µας και
έχουµε τοποθετηθεί και στις 2.00’ η ώρα τη νύχτα χωρίς να αδηµονούµε. Ενδεχοµένως, κάποιοι άλλοι να αδηµονούν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύ-
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ρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµεθα στην ψήφιση επί των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο πρώτο ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
πρώτο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµεθα στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση του Κώδικα Νόµων
για το Ελεγκτικό Συνέδριο» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της
αρχής και επί των άρθρων.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και
στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ερωτάται το Σώµα:
Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση του Κώδικα Νόµων
για το Ελεγκτικό Συνέδριο» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε
µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και
έχει ως εξής:
«Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται, σύµφωνα µε το άρθρο 76 παρ. 7 του Συντάγµατος,
ο παρών Κώδικας Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, µε τον
οποίο κωδικοποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις
ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 1
Αρµοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο:
α) Ασκεί τον προβλεπόµενο από το άρθρο 98 παρ.1 περίπτωση
α’ του Συντάγµατος έλεγχο των δαπανών του Κράτους, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
άρθρο 33 του παρόντος νόµου, και των άλλων νοµικών προσώπων που µε ειδική διάταξη νόµου υπάγονται κάθε φορά στον
έλεγχο αυτόν.
β) Διενεργεί υποχρεωτικά κατασταλτικό έλεγχο σε όλους τους
λογαριασµούς ή τους απολογισµούς των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης, καθώς και στον εκτός Κρατικού Προϋπολογισµού
λογαριασµό µε την ονοµασία «Ειδικός Λογαριασµός Εγγυήσεων
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Γεωργικών Προϊόντων» του άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 992/1979
(Α’ 280). Σε κατασταλτικό έλεγχο υπόκειται και κάθε φορέας που
έλαβε καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρηµατοδότηση ή επιχορήγηση
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
γ) Παρακολουθεί τα έσοδα του Κράτους.
δ) Παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων των
Ο.Τ.Α και των νοµικών τους προσώπων σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 52 του παρόντος νόµου.
ε) Αποφαίνεται επί του απολογισµού και του γενικού ισολογισµού του Κράτους.
στ) Εποπτεύει τους δηµόσιους υπολόγους όσον αφορά την τήρηση των διατάξεων του Δηµοσίου Λογιστικού.
ζ) Εποπτεύει τις εγγυήσεις που παρέχουν οι δηµόσιοι υπόλογοι σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
η) Ελέγχει την τήρηση των απαγορεύσεων που προβλέπονται
στα άρθρα 1, 3 και 6 του ν. 1256/1982 (Α’ 65).
θ) Ασκεί έλεγχο νοµιµότητας στις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων έργων, προµηθειών και παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στα άρθρα 35, 36 και 37.
ι) Διενεργεί έλεγχο στην οικονοµική διαχείριση ή σε επί µέρους
διοικητικές και διαχειριστικές πράξεις του Κράτους και των νοµικών προσώπων και οργανισµών, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
85 του ν. 1892/1990 (Α’ 101).
ια) Δύναται να διενεργεί έλεγχο για κάθε έργο, προµήθεια, επιχορήγηση, ενίσχυση κ.λπ. και γενικά για κάθε πρόγραµµα που
χρηµατοδοτείται είτε ολικά είτε µερικά από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 16 του ν.
2145/1993 (Α’ 88).
ιβ) Αποφαίνεται για την απαλλαγή από την ευθύνη των υπολόγων που λογοδοτούν ενώπιόν του για κάθε απώλεια, έλλειψη ή
φθορά χρηµάτων, υλικού ή παραστατικών στοιχείων πληρωµής
κάθε είδους.
ιγ) Αποφασίζει οριστικά για την καταχώρηση ή µη σε ειδικά
βιβλία του συνόλου ή µέρους ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το
Δηµόσιο, καθώς και συµβεβαιωµένων οφειλών προς τρίτους,
που έχουν βεβαιωθεί κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90) και θεωρούνται ανεπίδεκτες είσπραξης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 65 του
παρόντος.
ιδ) Κρίνει τις ενστάσεις κατά των πράξεων ή παραλείψεων του
Υπουργού Οικονοµικών κατά την άσκηση της αρµοδιότητάς του
προς εκτέλεση των πράξεων ή αποφάσεων κανονισµού σύνταξης
σε βάρος του Δηµοσίου ή την πληρωµή των συντάξεων γενικά,
περιλαµβανοµένων και εκείνων που αφορούν καταλογισµό σύνταξης που εισπράχθηκε αχρεωστήτως.
ιε) Δικάζει τις υποθέσεις που αναφέρονται στην αστική ευθύνη
των πολιτικών και στρατιωτικών δηµοσίων υπαλλήλων, καθώς και
των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. για ζηµία που
προκλήθηκε στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. ή σε άλλα Ν.Π.Δ.Δ..
ιστ) Δικάζει τις αµφισβητήσεις που ανακύπτουν από τον
έλεγχο των λογαριασµών των υπολόγων.
ιζ) Δικάζει τις εφέσεις κατά πράξεων καταλογισµού που εκδίδονται ύστερα από τον έλεγχο της περίπτωσης η’ του άρθρου
αυτού.
ιη) Δικάζει τις εφέσεις που υπάγονται µε βάση τις κείµενες διατάξεις στην αρµοδιότητά του κατά καταλογιστικών αποφάσεων,
οι οποίες εκδίδονται από τους Υπουργούς ή άλλα αρµόδια προς
τούτο συλλογικά ή µη όργανα της διοίκησης και αφορούν τη διαχείριση υλικού ή χρηµάτων του Δηµοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. γενικά.
ιθ) Δικάζει τις εφέσεις: αα) κατά των πράξεων των Κλιµακίων
και Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, ββ) κατά των πράξεων
κανονισµού σύνταξης της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, γγ) κατά των αποφάσεων της Επιτροπής
Ελέγχου Πράξεων του άρθρου 1 του α.ν. 599/1968 (Α’ 258) και
δδ) κατά των πράξεων της Επιτροπής του άρθρου 4 του
α.ν. 599/1968.
κ) Δικάζει τις συνταξιοδοτικές υποθέσεις που αφορούν δηµοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι από 1.1.2011 υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
κα) Αίρει την αµφισβήτηση ως προς την πραγµατική και συν-
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τάξιµη υπηρεσία υπαλλήλου για την αυτοδίκαιη απόλυσή του
λόγω συµπλήρωσης τριακονταπενταετίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 του ν.1232/1982 (Α’ 22).
κβ) Δικάζει τις προσφυγές κατά αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµικών περί επιβολής προστίµου, κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 27 παρ. 22 του ν. 2166/1993 (Α’ 137).
κγ) Δικάζει τις εφέσεις κατά καταλογιστικών αποφάσεων,
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 21 παρ.15 του ν. 2190/1994 (Α’
28).
κδ) Δικάζει τις προσφυγές κατά καταλογιστικών αποφάσεων, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 50 παρ. 5 του ν. 2725/1999
(Α’ 121).
κε) Δικάζει τις εφέσεις κατά αποφάσεων του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε τις οποίες διατάσσεται η επιστροφή από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που θεωρούνται
δηµόσιοι υπόλογοι, των ποσών που παρανόµως ή αχρεωστήτως
εισέπραξαν σε βάρος του Ειδικού Λογαριασµού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 28
του ν. 2520/ 1997 (Α’ 173).
κστ) Αποφαίνεται για υποθέσεις που ανακύπτουν από τον
έλεγχο περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα 1 του ν. 3213/2003 (Α’ 309) και 1 παρ. 1 του ν.
4065/2012 (Α’ 77).
κζ) Γνωµοδοτεί, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 2 του Συντάγµατος, σε νοµοσχέδια που αναφέρονται στην τροποποίηση των
συνταξιοδοτικών νόµων ή στην απονοµή σύνταξης ή στην αναγνώριση υπηρεσίας που παρέχει δικαίωµα σε σύνταξη, εφόσον
η σύνταξη βαρύνει το δηµόσιο ταµείο ή τον προϋπολογισµό
Ν.Π.Δ.Δ..
κη) Γνωµοδοτεί σε θέµατα που θέτουν οι Υπουργοί εφόσον,
κατά την κρίση του, η ζητούµενη γνώµη του δεν αποτελεί πρόκριµα των πράξεων ή των δικαστικών του αποφάσεων. Για θέµατα µισθών και συντάξεων γνωµοδοτεί µόνο σε ερωτήµατα του
Υπουργού Οικονοµικών.
κθ) Παρέχει υπηρεσίες ελέγχου διαχείρισης διεθνών οργανισµών στους οποίους συµµετέχει η Ελλάδα και εκτελεί διεθνή εκπαιδευτικά προγράµµατα παροχής ελεγκτικής τεχνογνωσίας σε
ελεγκτικούς θεσµούς αντίστοιχους προς αυτό, σύµφωνα µε το
άρθρο 15 του ν. 3038/ 2002 (Α’ 180).
λ) Δικάζει τα ένδικα βοηθήµατα και µέσα κατά καταλογιστικών
αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµικών εις βάρος εκκαθαριστών
περιουσιών που περιέρχονται στο Δηµόσιο λόγω κληρονοµίας,
κληροδοσίας ή δωρεάς, καθώς και εκτελεστών διαθηκών, µε τις
οποίες καταλείπονται στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και σε λοιπά νοµικά πρόσωπα, καθώς και σε κοινωφελή ιδρύµατα ή σωµατεία
κληρονοµιές ή κληροδοτήµατα υπέρ δηµόσιων ή κοινωφελών
σκοπών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 32, 33, 35, 56, 82,
85 και 102 του α.ν. 2039/1939 (Α’455).
λα) Ασκεί επίσης και κάθε άλλη αρµοδιότητα, που του ανατίθεται µε νόµο.
2. Όλες οι δαπάνες του Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α. (πρώτου και
δεύτερου βαθµού) και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και τα έσοδα
αυτών, υπόκεινται σε έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις που το διέπουν και τα διεθνή ελεγκτικά
πρότυπα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
Άρθρο 2
Οργανικές θέσεις
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελείται από:
α) τον Πρόεδρο
β) οκτώ (8) Αντιπροέδρους
γ) τριάντα (30) Συµβούλους
δ) σαράντα τέσσερις (44) Παρέδρους και
ε) σαράντα πέντε (45) Εισηγητές - δόκιµους Εισηγητές.
2. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο υπηρετούν επίσης ένας (1) Γενικός
Επίτροπος της Επικρατείας, ένας (1) Επίτροπος της Επικρατείας
µε βαθµό Αντιπροέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου και τρεις (3) Αν-
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τεπίτροποι της Επικρατείας.
Άρθρο 3
Δικαστικοί Σχηµατισµοί
Οι αρµοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από διατάξεις του παρόντος ή από διατάγµατα
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, ασκούνται από την Ολοµέλεια, τα Τµήµατα και τα Κλιµάκια.
Άρθρο 4
Ολοµέλεια
1. Η Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελείται από τον
Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τους Συµβούλους. Για την
ύπαρξη απαρτίας απαιτείται να παρίστανται οι µισοί συν ένας από
το συνολικό αριθµό των υπαρχόντων µελών της, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου ή του νόµιµου αναπληρωτή του. Ο αριθµός των µελών διατηρείται περιττός µε την αποχώρηση του
νεότερου Συµβούλου ή αν αυτός είναι εισηγητής στη δικαζόµενη
υπόθεση µε την αποχώρηση του αµέσως αρχαιοτέρου του.
2. Οι συµµετέχοντες στις δηµόσιες συνεδριάσεις της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου φορούν τήβεννο, η οποία καθορίζεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Με απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µπορεί να
καθορίζεται ελάσσων και µείζων Ολοµέλεια αυτού και οι αρµοδιότητες αυτών. Η ελάσσων Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου συγκροτείται από τον Πρόεδρο και το ένα τρίτο των µελών
του και τον γραµµατέα. Η µείζων Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου συγκροτείται από το σύνολο των µελών του και τον
γραµµατέα. Ο αριθµός των µελών της ελάσσονος και της µείζονος Ολοµέλειας πρέπει να είναι περιττός. Στην ελάσσονα και τη
µείζονα Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιτρέπεται να
προβλέπεται και η συµµετοχή δύο Παρέδρων µε συµβουλευτική
γνώµη.
4. Η ελάσσων Ολοµέλεια µπορεί να παραπέµψει υπόθεση στη
µείζονα Ολοµέλεια. Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου µπορεί να παραπέµπει υπόθεση απευθείας στη µείζονα Ολοµέλεια
λόγω µείζονος σπουδαιότητας.
Άρθρο 5
Τµήµατα
Κάθε Τµήµα αποτελείται από έναν Αντιπρόεδρο ή το νόµιµο
αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, δύο Συµβούλους και δύο Παρέδρους. Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου µπορεί να προεδρεύει και σε οποιοδήποτε Τµήµα. Οι Πάρεδροι µετέχουν στα
Τµήµατα µε γνώµη συµβουλευτική.
Άρθρο 6
Κλιµάκια
1. Κάθε Κλιµάκιο αποτελείται από έναν Σύµβουλο, ως πρόεδρο
και δύο Παρέδρους. Τον έναν από τους Παρέδρους µπορεί να
αναπληρώνει Εισηγητής ή Δόκιµος Εισηγητής.
2. Στα Κλιµάκια που ασκούν τις αρµοδιότητες των άρθρων 35
και 36 παρ. 2 του παρόντος, τον Πάρεδρο µπορεί να αναπληρώνει Εισηγητής µε διετή τουλάχιστον υπηρεσία, στην οποία συνυπολογίζεται και η υπηρεσία του ως δόκιµου Εισηγητή.
3. Οι Πάρεδροι, οι Εισηγητές και οι δόκιµοι Εισηγητές µετέχουν στα Κλιµάκια µε γνώµη αποφασιστική.
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κρατείας και ο Γραµµατέας ή οι νόµιµοι αναπληρωτές αυτών,
ενώ στις συνεδριάσεις των Κλιµακίων παρίσταται µόνο ο Γραµµατέας ή ο νόµιµος αναπληρωτής του. Ο Γενικός Επίτροπος της
Επικρατείας ή ο νόµιµος αναπληρωτής του µπορεί να παρίσταται
και στις συνεδριάσεις των Κλιµακίων χωρίς όµως να διατυπώνει
γνώµη για τις υποθέσεις που εισάγονται προς κρίση ενώπιόν
τους, µε εξαίρεση εκείνες που αφορούν την εκδίκαση ενστάσεων
του άρθρου 90 και των υποθέσεων του άρθρου 32 του παρόντος
κατά τις οποίες εκφέρει εγγράφως τη γνώµη του.
2. Καθήκοντα Γραµµατέα Τµήµατος ή Κλιµακίου ασκεί ο προϊστάµενος της αντίστοιχης γραµµατείας ή αν αυτός δεν υπάρχει,
απουσιάζει ή κωλύεται, ο ανώτερος κατά βαθµό από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην ίδια γραµµατεία και, µεταξύ οµοιοβάθµων, εκείνος που έχει το µεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας στο
βαθµό.
Άρθρο 8
Αρµοδιότητες Τµηµάτων - Κλιµακίων και κατανοµή
δικαστικών λειτουργών
1. Ο αριθµός των Τµηµάτων ορίζεται σε επτά.
2. Ο καθορισµός, η συγκρότηση και ο αριθµός των Τµηµάτων,
οι αρµοδιότητες κάθε Τµήµατος, η εσωτερική τους οργάνωση,
ο τρόπος διεξαγωγής των εργασιών τους και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά την εύρυθµη λειτουργία τους, καθώς και η
σύνθεσή τους µε κατανοµή σε αυτά των µελών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 23 του
Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (ν. 1756/1988).
3. Ο αριθµός των Κλιµακίων και οι αρµοδιότητες κάθε Κλιµακίου καθορίζονται µε απόφαση της Ολοµέλειας που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με πράξη του Προέδρου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, ορίζονται στην αρχή κάθε δικαστικού έτους
οι πρόεδροι µε τους αναπληρωτές τους και τα µέλη των Κλιµακίων. Με όµοιες πράξεις του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου µπορεί να µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του δικαστικού
έτους η σύνθεση των Κλιµακίων, εφόσον τούτο επιβάλλεται από
τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Άρθρο 9
Αναπλήρωση
Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύµατος, τα µέλη του Ελεγκτικού
Συνεδρίου αναπληρώνονται ως εξής:
α) Ο Πρόεδρος από Αντιπρόεδρο κατά σειρά αρχαιότητας και
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός τους από Σύµβουλο κατά
σειρά αρχαιότητας.
β) Οι Αντιπρόεδροι από άλλο Αντιπρόεδρο ή Σύµβουλο κατά
σειρά αρχαιότητας.
γ) Οι Σύµβουλοι από άλλο Σύµβουλο κατά σειρά αρχαιότητας.
δ) Οι Πάρεδροι από άλλο Πάρεδρο κατά σειρά αρχαιότητας.
Άρθρο 10
Λόγοι εξαίρεσης

Άρθρο 7
Παράσταση Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας–
Γραµµατέα

1. Οι λόγοι εξαίρεσης του άρθρου 52 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ισχύουν και για τους δικαστικούς λειτουργούς του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, τον
Επίτροπο της Επικρατείας και τους Αντεπιτρόπους.
2. Για την εξαίρεση αποφαίνεται η Ολοµέλεια του Ελεγκτικού
Συνεδρίου ή το αρµόδιο Τµήµα του. Οι δικαστές που µετέχουν
στην Ολοµέλεια και τα Τµήµατα, αν συντρέχει λόγος εξαίρεσης,
οφείλουν να το δηλώσουν στον Πρόεδρο του δικαστηρίου. Όταν
πρόκειται για Κλιµάκιο, αρµόδιος να αποφανθεί είναι ο πρόεδρος
αυτού.
3. Η διάταξη του άρθρου 53 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
έχει στην προκείµενη περίπτωση ανάλογη εφαρµογή.

1. Στις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας και των Τµηµάτων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου παρίστανται ο Γενικός Επίτροπος της Επι-

Άρθρο 11
Αποφάσεις - Πράξεις
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφαίνεται κατά πλειοψηφία των
παρόντων µελών του.
2. Αν κατά την ψηφοφορία σχηµατισθούν περισσότερες από
δύο γνώµες και εφόσον δεν υπάρχει πλειοψηφία, εκείνοι που εκφράζουν µεµονωµένη γνώµη ή αποτελούν την ασθενέστερη µειοψηφία οφείλουν να προσχωρήσουν σε µία από τις επικρατέστερες γνώµες. Στην έκδοση της απόφασης συµµετέχουν τα
µέλη που παραστάθηκαν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης. Σε
περίπτωση θανάτου ή κωλύµατος µέλους που παραστάθηκε
κατά τη συζήτηση, η απόφαση εκδίδεται έγκυρα από τα υπόλοιπα µέλη που συµµετείχαν σε αυτήν, εφόσον ο αριθµός τους
επαρκεί για την ύπαρξη απαρτίας, διαφορετικά η υπόθεση επανασυζητείται.
3. Με απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να
ορισθεί ότι τις αποφάσεις που εκδίδουν η Ολοµέλεια και τα Τµήµατα υπογράφουν µόνον ο Πρόεδρος, ο Γραµµατέας και ο εισηγητής Σύµβουλος ή Πάρεδρος, ο οποίος έχει και την ευθύνη της
ορθής διατύπωσης και αντιγραφής τους.
Άρθρο 12
Καθήκοντα Προέδρου – Αντιπροέδρων – Συµβούλων
1. Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τα λοιπά
καθήκοντά του που ορίζονται στο νόµο αυτόν ή σε άλλες διατάξεις, ασκεί γενική εποπτεία στις εργασίες και στους υπαλλήλους
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις διασκέψεις και εισηγείται σε όσες υποθέσεις το κρίνει αναγκαίο.
Ασκεί επίσης τη διοικητική αρµοδιότητα που του έχει ανατεθεί
ύστερα από εξουσιοδότηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και µπορεί να παραγγείλει
την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά των υπαλλήλων των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε το άρθρο 104
παρ. 5 του ν. 2812/2000 (Α’ 67).
2. Οι Αντιπρόεδροι διευθύνουν τις εργασίες των Τµηµάτων στα
οποία προεδρεύουν, συγχρόνως δε µπορούν να ασκούν και καθήκοντα Συµβούλου.
3. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου
δύνανται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους να απευθύνουν ιδιαιτέρως προφορικές συστάσεις και απλώς παρατηρήσεις στους
δικαστικούς λειτουργούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Οι Σύµβουλοι εισηγούνται εγγράφως επί όλων γενικά των
δικαστικών και µη υποθέσεων που παραπέµπονται σε αυτούς, µε
πλήρη έκθεση, η οποία περιλαµβάνει το ιστορικό της υπόθεσης,
τα ζητήµατα που τυχόν προκύπτουν και την αιτιολογηµένη γνώµη
τους. Η έκθεση παραµένει στο φάκελο της υπόθεσης.
Άρθρο 13
Καθήκοντα Παρέδρων
1. Οι Πάρεδροι µετέχουν ως µέλη στα Κλιµάκια του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Στην περίπτωση αυτή συντάσσουν έγγραφη εισήγηση, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του προηγούµενου άρθρου.
2. Στις συνεδριάσεις των Τµηµάτων οι Πάρεδροι µετέχουν µε
συµβουλευτική ψήφο και ασκούν καθήκοντα εισηγητή της υπόθεσης.
Άρθρο 14
Καθήκοντα Εισηγητών
Οι Εισηγητές βοηθούν τους Συµβούλους και τους Παρέδρους
στην προπαρασκευή και διάγνωση των υποθέσεων. Ασκούν επίσης τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 6.
Άρθρο 15
Ειδική άδεια επιµόρφωσης –
απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας
Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-

θρωπίνων Δικαιωµάτων, η οποία εκδίδεται µετά από πρόταση του
Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µπορεί να χορηγείται ειδική άδεια σε δικαστές ή υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
µέχρι έξι κατ’ έτος, οι οποίοι γνωρίζουν µία εκ των επισήµων
γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να απασχοληθούν για επιµορφωτικούς σκοπούς ή για απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατά τη
διάρκεια της ειδικής αυτής άδειας, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους πέντε µήνες, καταβάλλονται στους δικαστές ή υπαλλήλους αυτούς οι µηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής
τους θέσης.
Άρθρο 16
Καθήκοντα Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας,
Επιτρόπου της Επικρατείας και Αντεπιτρόπων
1. Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας:
α) παρίσταται στις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας και των Τµηµάτων και διατυπώνει τη γνώµη του σε κάθε υπόθεση που συζητείται. Μπορεί επίσης να διατυπώνει τη γνώµη του για τις
υποθέσεις που συζητούνται στα Κλιµάκια,
β) ασκεί τα ένδικα µέσα των άρθρων 35 παρ.5, 36 παρ. 5, 37
παρ. 1 και 9, 48, 80, 82, 83, 86, 88 και 89 και έχει δικαίωµα να
λαµβάνει γνώση όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν στοιχείων,
γ) εισάγει στην Ολοµέλεια ζητήµατα για τα οποία ζητείται η
συγκατάθεση, η γνώµη ή η απόφαση αυτής και ανακοινώνει το
αποτέλεσµα στις αρµόδιες αρχές,
δ) παρακολουθεί τις εργασίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
αναφέρει γι’ αυτές στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
ε) διαβιβάζει στις αρµόδιες υπηρεσίες ευχές ή γνώµες της
Ολοµέλειας,
στ) εποπτεύει το προσωπικό που ανήκει στην υπηρεσία του,
ζ) ασκεί τις αρµοδιότητες που του έχουν ανατεθεί µε άλλους
νόµους,
η) µπορεί να παραγγείλει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης και
να ασκεί την πειθαρχική δικαιοδοσία στους υπαλλήλους της υπηρεσίας του, σύµφωνα µε τα άρθρα 104 παρ. 5 και 106 παρ. 1 του
ν. 2812/2000.
2. Ο Γενικός Επίτροπος, ο Επίτροπος και οι Αντεπίτροποι Επικρατείας, όταν κωλύονται ή ελλείπουν, αναπληρώνονται σύµφωνα µε το άρθρο 32Γ παρ. 2, 3 εδάφιο Α και 4 εδάφιο Α του ν.
1756/1988 (Α’ 35). Επίσης σε περίπτωση κωλύµατος ή έλλειψης
του Γενικού Επιτρόπου, του Επιτρόπου και των Αντεπιτρόπων
Επικρατείας δύναται να τους αναπληρώνει και Σύµβουλος κατά
σειρά αρχαιότητας. Τον Γενικό Επίτροπο, τον Επίτροπο και τους
Αντεπιτρόπους Επικρατείας επικουρούν στο έργο τους δύο Πάρεδροι και οκτώ Εισηγητές και Δόκιµοι Εισηγητές της Γενικής
Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο σύµφωνα
µε το άρθρο 32Γ παρ. 4 εδάφιο Γ και 5 εδάφιο Α του ως άνω
νόµου.
3. Ο νεότερος Αντεπίτροπος είναι αρµόδιος για την άσκηση
της πειθαρχικής δίωξης των υπαλλήλων της Γενικής Επιτροπείας, σύµφωνα µε το άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 2812/2000.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των κενών θέσεων
των Αντεπιτρόπων δεν πληρωθεί µε διορισµό, σύµφωνα µε όσα
ορίζει το άρθρο 71Α του ν. 1756/1988 όπως προστέθηκε µε το
άρθρο 56 παρ. 1 του ν. 3659/ 2008 (Α’ 77), µπορεί, µε απόφαση
του ανώτατου δικαστικού συµβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να ανατίθεται προσωρινά και για χρονικό διάστηµα που
δεν υπερβαίνει την τριετία η άσκηση καθηκόντων Αντεπιτρόπου
στις κενές και εφεξής κενούµενες θέσεις Αντεπιτρόπων.
Άρθρο 17
Δικαστικές διακοπές
1. Από την 1η Ιουλίου µέχρι 15 Σεπτεµβρίου κάθε έτους οι κατά
το άρθρο 2 δικαστικοί λειτουργοί δικαιούνται διακοπών, οι οποίες
καθορίζονται χρονικά µε απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο Γε-
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νικός Επίτροπος της Επικρατείας δικαιούνται διακοπών για ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστηµα.
2. Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή ο προεδρεύων
στο τµήµα διακοπών δύναται, αν υπάρχει επείγουσα υπηρεσιακή
ανάγκη, να ανακαλεί τους Συµβούλους, Παρέδρους και Εισηγητές που βρίσκονται σε διακοπές, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή.
Κατά τη διάρκεια των διακοπών ο δικαστικός λειτουργός δεν στερείται του δικαιώµατος να ασκεί, εφόσον το θελήσει, τα καθήκοντά του.
3. Με απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθορίζεται ο αριθµός και η σύνθεση των Τµηµάτων κατά τις διακοπές, στη διάρκεια των οποίων η Ολοµέλεια, µη ασκούσα
δικαστική δικαιοδοσία, συγκροτείται από επτά µέλη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 18
Οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων
1. Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου ορίζονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:
Α. Κατηγορία θέσεων Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
α) Κλάδος ΠΕ Επιτρόπων: τρεις (3) θέσεις Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων (µε βαθµό Γενικού Διευθυντή) και εκατόν έντεκα
(111) θέσεις Επιτρόπων (µε βαθµό Διευθυντή).
β1) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ (άρθρου 8 παρ.10 περίπτωση α’ του ν. 1653/1986): διακόσιες εξήντα τρεις (263) θέσεις.
β2) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ (άρθρου 3 παρ.10 του
ν. 3274/2004): εβδοµήντα (70) θέσεις.
γ1) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Οικονοµολόγων (άρθρου 18 περίπτωση Α’παρ. 2 του ν. 2145/1993): δύο (2) θέσεις.
γ2) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Οικονοµολόγων (άρθρου 24 παρ. 8 του ν. 3202/2003): εκατόν είκοσι (120) θέσεις.
δ1) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Οικονοµολόγων - Λογιστών (άρθρου 12 παρ.11 περίπτωση δ’ του
ν. 2539/1997):
έξι (6) θέσεις.
δ2) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Οικονοµολόγων - Λογιστών (άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3060/2002): ογδόντα εννέα (89)
θέσεις.
ε) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής: επτά (7)
θέσεις.
στ) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών:
µία (1) θέση.
ζ) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων: µία (1) θέση.
η) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών: δύο (2) θέσεις.
Β. Κατηγορία θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΤΕ Πληροφορικής: δύο (2) θέσεις.
Γ. Κατηγορία θέσεων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
α) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΔΕ Γραµµατέων: διακόσιες
είκοσι δύο (222) θέσεις.
β) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: δεκατέσσερις (14) θέσεις.
γ) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΔΕ Χειριστών Η/Υ: είκοσι
τέσσερις (24) θέσεις.
δ) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΔΕ Δακτυλογράφων: δεκαπέντε (15) θέσεις.
ε) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΔΕ Οδηγών: τρεις (3) θέσεις.
στ) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΔΕ Ταξινόµων: τριάντα έξι
(36) θέσεις.
Δ. Κατηγορία θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
α) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΥΕ Επιµελητών Δικαστηρίων: εβδοµήντα πέντε (75) θέσεις.
β) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΥΕ Φυλάκων: δύο (2) θέσεις.
γ) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΥΕ Καθαριστριών: δέκα (10)
θέσεις.
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2. Οι πιο πάνω θέσεις κατανέµονται κατ’ αριθµό µεταξύ των
κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών, µε απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο συνιστάται επίσης µία (1) θέση
ελεγκτή ιατρού µε τριετή θητεία που µπορεί να ανανεώνεται.
Άρθρο 19
Υπηρεσίες Γενικών Συντονιστών και Επιτρόπων
1. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την προεργασία και διεκπεραίωση του έργου του λειτουργούν: Υπηρεσίες Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων και Υπηρεσίες Επιτρόπων.
2. Με απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται
να καθορίζεται και να µεταβάλλεται η αρµοδιότητα, ο τίτλος και
η δύναµη των παραπάνω υπηρεσιών, να καθορίζεται η διαίρεσή
τους σε τµήµατα και γραφεία, καθώς και η αρµοδιότητα αυτών
και να συνιστώνται Υπηρεσίες Επιτρόπων, ανεξάρτητες υπηρεσίες, τµήµατα και γραφεία, µε τον περιορισµό ότι ο συνολικός
αριθµός των Υπηρεσιών Επιτρόπων και τµηµάτων δεν µπορεί να
υπερβαίνει ούτε να υπολείπεται του εκάστοτε υφιστάµενου αριθµού των οργανικών θέσεων των Επιτρόπων ή των προϊσταµένων
τµήµατος αντίστοιχα.
3. Με όµοια απόφαση κατανέµεται η ελεγκτέα ύλη µεταξύ των
Υπηρεσιών Επιτρόπων.
4. Η τοποθέτηση του αναγκαίου προσωπικού για τη στελέχωση
των υπηρεσιών του παρόντος άρθρου γίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων που λαµβάνεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του οικείου
υπηρεσιακού συµβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 20
Πλήρωση θέσεων Γενικών Συντονιστών
Επιτρόπων και Επιτρόπων
1. Οι θέσεις των Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων πληρούνται
µε προαγωγή από τους υπηρετούντες στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Επιτρόπους, που έχουν εικοσιπενταετή τουλάχιστον συνολική
υπηρεσία σε αυτό, από την οποία τριετή τουλάχιστον στο βαθµό
του Επιτρόπου.
2. Οι θέσεις των Επιτρόπων πληρούνται µε απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ύστερα από σύµφωνη γνώµη του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου, µε µετάταξη, κατόπιν αιτήσεως από τους υπηρετούντες
στο Ελεγκτικό Συνέδριο προϊσταµένους τµήµατος, που ανήκουν
στην κατηγορία ΠΕ4 (Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών) και έχουν
άνω των δεκαπέντε ετών υπηρεσία σε αυτό. Οι µεταταχθέντες
στο Ελεγκτικό Συνέδριο υπάλληλοι απαιτείται, για να καταλάβουν
θέση Προϊσταµένου Τµήµατος, να υπηρετήσουν στο Ελεγκτικό
Συνέδριο πέντε έτη και, για να καταλάβουν θέση Επιτρόπου, τρία
έτη σε θέση Προϊσταµένου Τµήµατος και συνολική δηµόσια υπηρεσία τουλάχιστον δεκαοκτώ ετών.
3. Οι επιλεγόµενοι, κατά την ανωτέρω διαδικασία, Επίτροποι
τοποθετούνται εκ περιτροπής, σε κενές θέσεις υπηρεσιών Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός των Νοµών Αττικής και
Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετούν επί ένα έτος, µη συνυπολογιζοµένου του χρόνου της αναρρωτικής αδείας. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεως για µετάθεση σε θέσεις υπηρεσιών Επιτρόπων
των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης, συνεκτιµάται ο χρόνος
υπηρεσίας τους σε παραµεθόριες και νησιωτικές περιοχές της
χώρας.
4. Οι επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου που υπηρετούν σε
Υπηρεσίες αυτού, εκτός της Αττικής και του Νοµού Θεσσαλονίκης, µετατίθενται υποχρεωτικά και χωρίς αίτησή τους από το αρµόδιο Πενταµελές Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, ύστερα από τη συµπλήρωση επτά (7) ετών υπηρεσίας
από της εµφανίσεώς τους στην Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν.
Η µετάθεση αυτή γίνεται κατά προτίµηση σε Υπηρεσία Επιτρό-
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που Νοµού ο οποίος υπάγεται στην ίδια διοικητική περιφέρεια
στην οποία ανήκει ο Νοµός από τον οποίο µετατίθεται, αν υπάρχει κενή θέση επιτρόπου, άλλως σε κενή θέση επιτρόπου Υπηρεσίας Νοµού πλησιέστερης Διοικητικής Περιφέρειας ή στην
Κεντρική Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αίτηση προτίµησης του επιτρόπου, ο οποίος µετατίθεται υποχρεωτικά, συνεκτιµάται από το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο.
5. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, που λαµβάνεται µετά από σύµφωνη
γνώµη του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου, το οποίο αποφαίνεται ύστερα από αίτηση σε αυτό του Προέδρου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, ο Επίτροπος µπορεί να απαλλαγεί από την άσκηση
των καθηκόντων του για σοβαρό λόγο αναγόµενο σε πληµµελή
άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, που διαπιστώνεται
µε έκθεση του αρµόδιου για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης οργάνου, ή σε αδυναµία ασκήσεως των καθηκόντων του για λόγους
υγείας. Στην περίπτωση αυτή, ο Επίτροπος µετατάσσεται σε
θέση προϊσταµένου Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής
µονάδας, εκτός αν το υπηρεσιακό συµβούλιο µε αιτιολογηµένη
απόφασή του κρίνει διαφορετικά.
Άρθρο 21
Αρµοδιότητες Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων
Οι αρµοδιότητες των Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων συνίστανται στο συντονισµό και την εποπτεία του ελεγκτικού έργου
των Υπηρεσιών Επιτρόπων, καθώς και, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος και των άρθρων 124 έως
130 του π.δ. 1225/1981 (Α’ 304), στην επιθεώρηση αυτών. Οι Γενικοί Συντονιστές ασκούν επίσης πειθαρχική δίωξη κατά το
άρθρο 104 παρ.1 του ν. 2812/2000. Οι παραπάνω αρµοδιότητες
και η κατανοµή τους µεταξύ των Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων
καθορίζονται µε απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 22
Καθήκοντα Επιτρόπων και λοιπού
υπαλληλικού προσωπικού
1. Οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου:
α) ασκούν τον προληπτικό έλεγχο της περίπτωσης α’ του άρθρου 1 του παρόντος,
β) ασκούν κατασταλτικό έλεγχο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στα άρθρα 38, 39 και 51 του παρόντος,
γ) εξελέγχουν, µε τη βοήθεια των υπαλλήλων της υπηρεσίας
τους, τους λογαριασµούς των υπολόγων και συντάσσουν έκθεση
σχετικά µε αυτούς,
δ) επιµελούνται για την έγκαιρη και ακριβή διεξαγωγή του
έργου των υπηρεσιών τους,
ε) επιβλέπουν το προσωπικό που ανήκει στην υπηρεσία τους
και
στ) υπογράφουν µε εντολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα προπαρασκευαστικά έγγραφα των υποθέσεων της αρµοδιότητάς
τους, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο ύστερα από ειδική γι’ αυτό
εντολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Ο Επίτροπος της Υπηρεσίας Επιτρόπου στη Γραµµατεία του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι προϊστάµενοι των τµηµάτων αυτής
παρίστανται στις συνεδριάσεις και συντάσσουν τα πρακτικά
τους, επιµελούνται για την έγκαιρη και ακριβή διεξαγωγή των εργασιών της υπηρεσίας τους και επικυρώνουν τα αντίγραφα των
πράξεων και των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς
και των εγγράφων αλληλογραφίας. Ο Επίτροπος ασκεί επίσης
τις αρµοδιότητες που του ανατίθενται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και εποπτεύει
το προσωπικό που ανήκει στην υπηρεσία του.
3. Ο Επίτροπος της προηγούµενης παραγράφου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του, αναπληρώνεται από προϊστάµενο τµήµατος της ίδιας υπηρεσίας και όταν ο τελευταίος
απουσιάζει ή κωλύεται, από υπάλληλο ΠΕ κατηγορίας µε βαθµό
Β ή Γ’ της αυτής υπηρεσίας κατά σειρά αρχαιότητας.
4. Ο Επίτροπος της Υπηρεσίας Επιτρόπου Αρχείου επιµελείται

για την ταχεία διεξαγωγή της υπηρεσίας και την ασφάλεια των
εγγράφων και των παραστατικών διαχειρίσεων που φυλάσσονται
σε αυτήν και επιβλέπει το προσωπικό της υπηρεσίας του.
5. Τα καθήκοντα των υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Ταξινόµων συνίστανται στην ταξινόµηση και αρχειοθέτηση των φυλασσόµενων
στα Αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου λογιστικών στοιχείων και
παραστατικών διαχειρίσεων που ελέγχονται από αυτό, καθώς και
στην εκτέλεση κάθε εργασίας συναφούς µε τα καθήκοντα αυτά.
6. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται σύµφωνα µε το
άρθρο 94, ορίζονται ειδικότερα τα καθήκοντα των Επιτρόπων και
του λοιπού προσωπικού του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
7. Οι επίτροποι, που καταλαµβάνουν τις θέσεις που συστήθηκαν µε το άρθρο 39 παρ. 1 του ν. 3772/2009 (Α’ 112), είναι αρµόδιοι για τον εντοπισµό και την αποτροπή φαινοµένων κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή διαφθοράς και για την εν γένει
διασφάλιση της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης των καταστηµάτων κράτησης. Ασκούν τακτικούς και εκτάκτους ελέγχους
στη δηµοσιονοµική διαχείριση και στις πάγιες προκαταβολές
κάθε καταστήµατος κράτησης και ελέγχουν αν τα ποσά, που δαπανώνται, χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς, για τους οποίους
εγκρίθηκαν ή χορηγήθηκαν. Δικαιούνται άµεσης πρόσβασης σε
κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιµο στην
άσκηση του έργου τους και εισηγούνται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κάθε κατάλληλο και αναγκαίο µέτρο για την αποτελεσµατικότερη οικονοµική
διαχείριση των καταστηµάτων κράτησης. Κατά τη διενέργεια του
ελέγχου εφαρµόζονται αναλόγως οι περί ελέγχου διατάξεις του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα ελλείµµατα, η πληρωµή αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών ή µη νόµιµων δαπανών και η φθορά ή
απώλεια τίτλων, απαιτήσεων και περιουσιακών στοιχείων καταλογίζονται από τον αρµόδιο επίτροπο του παρόντος άρθρου σε
βάρος των υπευθύνων, των αχρεωστήτως λαβόντων και των
τυχόν συνευθυνοµένων. Κατά της καταλογιστικής πράξης του
επιτρόπου επιτρέπεται έφεση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 80 του παρόντος.
8. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, που εκδίδεται κατόπιν προτάσεως του
Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθορίζεται η έδρα των
Επιτρόπων, που είναι αρµόδιοι για τους ελέγχους, τα καταστήµατα κράτησης που ελέγχει ο επίτροπος, το αναγκαίο προσωπικό από υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που
µετακινείται για επικουρία των επιτρόπων αυτών, καθώς και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου.
Άρθρο 23
Αναπλήρωση Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων
και Επιτρόπων
1. Ο Γενικός Συντονιστής Επιτρόπων, σε περίπτωση έλλειψης,
κωλύµατος ή απουσίας του, αναπληρώνεται από άλλον Γενικό
Συντονιστή Επιτρόπων και, αν αυτός δεν υπάρχει, από Επίτροπο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο αναπληρωτής ορίζεται µε απόφαση
του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για διάστηµα µέχρι
τριών µηνών.
2. Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύµατος, ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναπληρώνεται σε κάθε περίπτωση µε απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
από άλλον Επίτροπο και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από προϊστάµενο τµήµατος.
Άρθρο 24
Υπηρεσία στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου
1. Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας, για τη διεξαγωγή του
έργου του, επικουρείται από προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διατίθεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην επόµενη
παράγραφο.
2. Οι θέσεις των υπαλλήλων της Υπηρεσίας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου πληρούνται
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από το προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, που λαµβάνεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του οικείου
υπηρεσιακού συµβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 25
Επιθεώρηση Επιτρόπων και Υπηρεσιών Επιτρόπων
Οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι Υπηρεσίες Επιτρόπων επιθεωρούνται από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή από οριζόµενο από αυτόν Αντιπρόεδρο, Σύµβουλο ή
Πάρεδρο, ως προς τον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας και τον
τρόπο άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων. Από τους διενεργούντες την επιθεώρηση συντάσσεται εµπεριστατωµένη έκθεση,
που υποβάλλεται στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
ανακοινώνεται στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 26
Αξιολόγηση υπαλλήλων
Οι εκθέσεις αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των
υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου συντάσσονται από τον
προϊστάµενο του τµήµατος ως Α’ κριτή και από τον Επίτροπο ως
Β’ κριτή και των προϊσταµένων τµήµατος από τον Επίτροπο ως
Α’ κριτή και από το Γενικό Συντονιστή ως Β’ κριτή.
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 27
Ενέργειες κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων
του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Το Ελεγκτικό Συνέδριο:
α) Δικαιούται να ζητεί από τα Υπουργεία ή από οποιαδήποτε
άλλη αρχή κάθε πληροφορία ή στοιχείο χρήσιµο για την άσκηση
των αρµοδιοτήτων του.
β) Ανακοινώνει στους Υπουργούς κάθε παράβαση νόµου ή
άλλης διάταξης που διαπιστώθηκε από αυτό κατά την άσκηση
των αρµοδιοτήτων του.
γ) Αλληλογραφεί κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του µε
κάθε άλλη αρχή, τα δε έγγραφα αποστέλλονται σε αντίγραφα τα
οποία επικυρώνονται από τον Γραµµατέα.
Άρθρο 28
Γενικές διατάξεις που διέπουν τον έλεγχο
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο:
α) Δύναται να ενηµερώνεται δια των αρµόδιων Επιτρόπων του
για τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισµού, από τα βιβλία που τηρούνται από τις
αρµόδιες υπηρεσίες εκκαθάρισης και εντολής πληρωµής των δαπανών.
β) Ασκεί, κατά το άρθρο 98 του Συντάγµατος, τον έλεγχο των
δαπανών του Κράτους, των Ο.Τ.Α. ή άλλων νοµικών προσώπων
που υπάγονται µε ειδική διάταξη νόµου στον έλεγχό του, µε
σκοπό τη βεβαίωση ότι υπάρχει γι’ αυτές πίστωση που έχει νόµιµα χορηγηθεί και ότι κατά την πραγµατοποίησή τους τηρήθηκαν οι διατάξεις του νόµου για το δηµόσιο λογιστικό ή κάθε άλλη
διάταξη νόµου, διατάγµατος ή κανονιστικής απόφασης.
2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξελέγχει τους λογαριασµούς που
υποβάλλονται σε αυτό σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος,
επιφέρει τις µεταβολές που τυχόν ενδείκνυνται από τον έλεγχο
και εκδίδει τα σχετικά µε τις µεταβολές αυτές φύλλα χρέωσης
και πίστωσης των υπολόγων.
3. Κατά τον έλεγχο που ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο
επιτρέπεται η εξέταση και των ζητηµάτων που αναφύονται πα-
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ρεµπιπτόντως, µε την επιφύλαξη των διατάξεων για το δεδικασµένο.
4. Ο έλεγχος που ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, διενεργείται δειγµατοληπτικά κατά τα οριζόµενα µε αποφάσεις της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εφόσον από
το δειγµατοληπτικό έλεγχο προκύψουν υπόνοιες για την ύπαρξη
διαχειριστικών ανωµαλιών ο έλεγχος αυτός επεκτείνεται στο σύνολο της διαχείρισης.
5. Ο έλεγχος της σκοπιµότητας των διοικητικών πράξεων εκφεύγει της αρµοδιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
6. Σε περίπτωση αµφιβολιών του Επιτρόπου, που αναφέρονται
στο ουσιαστικό µέρος της δαπάνης, θεωρείται µεν το ένταλµα,
αναφέρεται δε συγχρόνως η περίπτωση στο αρµόδιο Τµήµα του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο ύστερα από αξιολόγηση την
ανακοινώνει στον Υπουργό Οικονοµικών και στον αρµόδιο κατά
περίπτωση Υπουργό.
7. Το Ελεγκτικό Συνέδριο µνηµονεύει επίσης ύστερα από αξιολόγηση τις περιπτώσεις αυτές στην ετήσια έκθεσή του προς τη
Βουλή.
8. Κατά την άσκηση του ελέγχου των λογαριασµών των υπολόγων δύναται να εξετασθεί από τον αρµόδιο Επίτροπο και το
ουσιαστικό µέρος της διαχείρισης. Αν προκύψουν αµφιβολίες,
το Κλιµάκιο ανακοινώνει την περίπτωση αυτή στον Υπουργό Οικονοµικών και στον αρµόδιο Υπουργό.
9. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 42 του
ν.
3316/2005 (Α’ 308) εφαρµόζονται αναλόγως και στους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή τους υπαλλήλους αυτού που
ασκούν ελεγκτικό έργο. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων προσδιορίζονται
ειδικότερα οι όροι και οι λοιπές προϋποθέσεις ανάθεσης, οι καλυπτόµενες δαπάνες και υπηρεσίες, η διαδικασία καταβολής της
αµοιβής και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 29
Ακύρωση – Επιστροφή δικαιολογητικών
1. Τα δικαιολογητικά των ενταλµάτων πληρωµής, καθώς και τα
δικαιολογητικά κάθε διαχείρισης, που υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, µετά τον έλεγχό τους, ακυρώνονται κατά τα οριζόµενα µε απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Όλα ανεξαιρέτως τα δικαιολογητικά δαπανών των Ο.Τ.Α. ή
άλλων Ν.Π.Δ.Δ. και των λοιπών ελεγχοµένων, µετά την ακύρωσή
τους, επιστρέφονται σε αυτούς για φύλαξη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 30
Έλεγχος δαπανών
1. Ο ασκούµενος από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικός
έλεγχος διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις που το διέπουν,
µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 17 του άρθρου 282
του ν. 3852/2010 (Α’87), και πραγµατοποιείται σε δαπάνες, το κατώτατο ύψος των οποίων προσδιορίζεται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Πάγια κατ’ αποκοπή χορηγήµατα για γραφική ύλη, φωτισµό,
καθαριότητα, θέρµανση κ.λπ. και µισθώµατα κτιρίων των δηµοσίων υπηρεσιών, καθώς και οι δαπάνες του άρθρου 37 του ν.
2362/1995 (Α’ 247), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις των
παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 14 του ν. 2892/2001 (Α’ 46),
ελέγχονται και εκκαθαρίζονται από τις Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.). Οι ανωτέρω δαπάνες πληρώνονται αποκλειστικά και µόνο µε χρηµατικά εντάλµατα που εκδίδονται από
τις κατά τόπο αρµόδιες Υ.Δ.Ε. και δεν υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με αποφάσεις του
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες
για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 31
Όργανα άσκησης προληπτικού ελέγχου
1. Ο προληπτικός έλεγχος των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής των δαπανών των υπουργείων και των υπηρεσιών των λοιπών κύριων διατακτών, καθώς και των επιτροπικών ενταλµάτων,
µε τα οποία µεταβιβάζονται πιστώσεις στους δευτερεύοντες διατάκτες σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου για το δηµόσιο λογιστικό, ασκείται από Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
που εδρεύουν στα καταστήµατα των υπουργείων και των υπηρεσιών των λοιπών κύριων διατακτών. Ο προληπτικός έλεγχος των
χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής των δαπανών που εκδίδονται
σε βάρος πιστώσεων που έχουν µεταβιβαστεί στους δευτερεύοντες διατάκτες, ασκείται από Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις έδρες των διατακτών αυτών.
2. Ο προληπτικός έλεγχος, κατά τις κείµενες διατάξεις, των
δαπανών των Ο.Τ.Α. του άρθρου 33 και των Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στον έλεγχο αυτόν σύµφωνα µε το άρθρο 34, ασκείται
από Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 32
Διαδικασία άσκησης προληπτικού ελέγχου
1. Αν από τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστωθεί ότι για κάποια δαπάνη δεν συντρέχουν ολικά ή µερικά οι προϋποθέσεις
του άρθρου 28 παρ. 1 περίπτωση β’, ο αρµόδιος Επίτροπος αρνείται µε αιτιολογηµένη πράξη τη θεώρηση του εντάλµατος πληρωµής, το οποίο επιστρέφει µαζί µε αντίγραφο της πράξης του
στην υπηρεσία που το υπέβαλε. Αν υποβληθεί εκ νέου το ένταλµα για θεώρηση ο Επίτροπος το θεωρεί, εφόσον έχουν αρθεί
οι λόγοι της µη θεώρησής του, ή υποβάλλει αυτό µε έκθεσή του
στο αρµόδιο Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο αποφαίνεται µε πράξη του είτε για τη θεώρηση του εντάλµατος,
οπότε το ένταλµα θεωρείται υποχρεωτικά από τον Επίτροπο, είτε
για τη µη θεώρησή του. Το Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
που επιλαµβάνεται της υπόθεσης κατά το προηγούµενο εδάφιο,
δύναται, αν ανακύπτουν ζητήµατα µείζονος σπουδαιότητας ή γενικότερης σηµασίας, να παραπέµψει την υπόθεση στην Ολοµέλεια µε πρακτικό που επέχει θέση εισήγησης, την οποία
αναπτύσσει ενώπιόν της ο δικαστής που ορίζεται εισηγητής µε
το ίδιο πρακτικό. Η Ολοµέλεια, αφού εκφέρει γνώµη για την υπόθεση που παραπέµφθηκε σε αυτήν, την αναπέµπει στο Κλιµάκιο
για περαιτέρω εξέταση. Η γνώµη της Ολοµέλειας είναι υποχρεωτική για το Κλιµάκιο.
2. Σε περίπτωση µη θεώρησης εντάλµατος πληρωµής, ο αρµόδιος Υπουργός δύναται να ζητήσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο
τη θεώρηση αυτού µε δική του ευθύνη. Το Ελεγκτικό Συνέδριο
αποδέχεται το αίτηµα και εντέλλεται τη θεώρηση αυτού από τον
αρµόδιο Επίτροπό του. Αφού θεωρηθεί το ένταλµα µε ευθύνη
του Υπουργού, υποβάλλεται αυθηµερόν από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου πίνακας στον
Υπουργό Οικονοµικών, το Υπουργικό Συµβούλιο και τη Βουλή,
στον οποίο αναγράφεται η αιτιολογία της µη θεώρησης. Σε περίπτωση που η Βουλή κατά την πρώτη σύνοδό της µετά την υποβολή σε αυτήν του ανωτέρω πίνακα δεν εγκρίνει το θεωρηµένο
κατά το προηγούµενο εδάφιο ένταλµα, το Ελεγκτικό Συνέδριο
µε πράξη της Ολοµέλειας καταλογίζει το ποσό του εντάλµατος
σε βάρος του υπεύθυνου Υπουργού.
3. Κατά την επανυποβολή του εντάλµατος για θεώρηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από αποδεικτικό κοινοποίησης στο φερόµενο ως δικαιούχο της εντελλόµενης δαπάνης της πράξης
επιστροφής του αρµόδιου Επιτρόπου από την αρµόδια οικονοµική υπηρεσία του διατάκτη. Προϊστάµενοι υπηρεσιών ή άλλα
αρµόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση της υποχρέωσης
που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο διώκονται για παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα αυτεπαγγέλτως και παραπέµπονται υποχρεωτικά στην αρµόδια
πειθαρχική δικαιοδοσία.

4. Αν κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου καταδειχθεί
η τέλεση ποινικώς κολάσιµης πράξης, ανακοινώνεται τούτο στον
Υπουργό Οικονοµικών, τον οικείο διατάκτη και τον αρµόδιο Εισαγγελέα.
5. Αν υπάρχουν αµφιβολίες για τη θεώρηση ή µη εντάλµατος
πληρωµής, µπορεί εκ των προτέρων να προκληθεί, µε έκθεση
του αρµόδιου Επιτρόπου, η γνώµη του αρµόδιου Κλιµακίου. Η
διάταξη του δεύτερου εδαφίου, της παραγράφου 6 του άρθρου
38 έχει εφαρµογή και στην περίπτωση αυτή.
6. Αιτήσεις ανάκλησης των πράξεων ή πρακτικών των Κλιµακίων σε περίπτωση πλάνης περί τα πράγµατα ή το νόµο υποβάλλονται στη γραµµατεία του αρµόδιου Τµήµατος από αυτόν που
έχει έννοµο συµφέρον µέσα σε προθεσµία τριάντα ηµερών από
την κοινοποίηση της πράξης ή του πρακτικού του Κλιµακίου στον
οικείο φορέα. Τις αιτήσεις ανάκλησης εξετάζει το αρµόδιο Τµήµα
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποφαινόµενο σε συµβούλιο. Δεύτερη αίτηση ανάκλησης κατά της ίδιας πράξης δεν επιτρέπεται.
Άρθρο 33
Προληπτικός έλεγχος δαπανών Ο.Τ.Α.
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
Δήµων 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.
2. α. Κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Ο.Τ.Α.
πρώτου βαθµού από τα αρµόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρείται για πληρωµή χρηµατικό ένταλµα, όταν αυτό
αφορά σε δαπάνη που δεν προβλέπεται µεν από το νόµο αλλά
είναι λειτουργική για τον οικείο Ο.Τ.Α., σχετίζεται δε µε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ µέρους του Ο.Τ.Α., οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευµατικά και οικονοµικά
συµφέροντα των δηµοτών ή συµβάλλει στην ενεργό συµµετοχή
τούτων για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α., εφόσον ανταποκρίνεται στο ανάλογο ή προσήκον µέτρο, χωρίς να υπερβαίνει τα εύλογα όρια που
διαγράφονται µε την τήρηση της αρχής της οικονοµικότητας, εν
όψει των συνθηκών πραγµατοποίησής της.
β. Λειτουργικές δαπάνες κατά την έννοια της προηγούµενης
περίπτωσης είναι ιδίως: αα) Η περιοδική ενίσχυση άπορων κατοίκων µε είδη ένδυσης, παροχή φαρµάκων και διατακτικών προµήθειας αναγκαίων για τη διατροφή τους ειδών κατά τις εορτές
Χριστουγέννων, νέου έτους και Πάσχα. ββ) Η προσωρινή στέγαση άπορων κατοίκων και η προσωρινή λειτουργία ηµερήσιων
συσσιτίων για άπορους δηµότες. Άποροι δηµότες για τη λήψη
των ως άνω παροχών είναι εκείνοι που περιλαµβάνονται σε κατάσταση την οποία συντάσσει η Οικονοµική Επιτροπή του οικείου
Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού, η οποία µπορεί να λάβει πληροφορίες
για τους άπορους κατοίκους από τους εφηµέριους των Ιερών
Ναών του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού. γγ) Η παροχή βραβείων πάσης φύσεως σε αριστούχους δηµότες µαθητές, σπουδαστές και φοιτητές. δδ) Η παροχή αναµνηστικών ειδών σε
συµµετέχοντες σε πρόγραµµα πολιτιστικών εκδηλώσεων των
Ο.Τ.Α..
3. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζεται η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον προληπτικό έλεγχο
των δαπανών των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων
ύδρευσης αποχέτευσης και των δηµοτικών ανωνύµων εταιρειών
του άρθρου 266 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι φορείς της παρούσας παραγράφου υποβάλλουν για προληπτικό έλεγχο χρηµατικά εντάλµατα για ποσά
ύψους 5.000 ευρώ και άνω, εφαρµοζοµένου του π.δ. 136/2011.
Άρθρο 34
Προληπτικός έλεγχος δαπανών λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού επιτρέπεται η άσκηση και προληπτικού
ελέγχου δαπανών ορισµένων Ν.Π.Δ.Δ. ή και ορισµένης κατηγορίας αυτών.
2. Με όµοιο διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και
Οικονοµικών επιτρέπεται η επέκταση των διατάξεων που αφορούν τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στα
έξοδα διοίκησης και διαχείρισης του Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων και του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων.
Άρθρο 35
Έλεγχος Δηµοσίων Συµβάσεων
1. Στις συµβάσεις προµήθειας αγαθών του άρθρου 1 του ν.
2286/1995 (Α’ 19), εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, που
συνάπτονται από το Δηµόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις δηµόσιες επιχειρήσεις ή οργανισµούς, η προϋπολογιζόµενη δαπάνη των
οποίων υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατοµµυρίου ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νοµιµότητας της οικείας σύµβασης, πριν από τη σύναψή της, από Κλιµάκια του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Στον έλεγχο του προηγούµενου εδαφίου υπάγονται
οι προγραµµατικές συµβάσεις που συνάπτουν το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και οι φορείς διοίκησης της δια βίου µάθησης, σύµφωνα µε το άρθρο 21
του ν. 3879/2010 (Α’ 163), οι συµφωνίες πλαίσιο, καθώς και οι
εκτελεστικές αυτών συµβάσεις που συνάπτονται σύµφωνα µε το
άρθρο 9 του ν. 4038/2012 (Α’ 14) και οι συµβάσεις που συνάπτει
η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ή εταιρείες των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου,
άµεσα ή έµµεσα σε αυτή. Για τον προσδιορισµό του ποσού της
προϋπολογιζόµενης δαπάνης των οικείων συµβάσεων δεν λαµβάνεται υπόψη το ποσό που αναλογεί στο φόρο προστιθέµενης
αξίας (ΦΠΑ). Αν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος, η σύµβαση που συνάπτεται είναι άκυρη. Εξαιρούνται οι συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται κατά την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.
2000/1991 (Α’ 206), τις παραγράφους 3 του άρθρου 1, 1 του άρθρου 3 και 2 του άρθρου 4 του ν. 2526/1997 (Α’ 205), την παρ.
2 του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 (Α’ 151), την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 483/1974 (Α’ 184), την παρ. 8 του άρθρου 10 του
ν. 2642/1998 (Α’ 216) και την περίπτωση δ’ του άρθρου 13 του
π.δ. 60/2007 (Α’ 64), µε εξαίρεση τις συµβάσεις που συνάπτονται
µε Ο.Τ.Α.. Εξαιρούνται επίσης και οι συµβάσεις που δύναται να
συνοµολογεί µε απευθείας ανάθεση ο Υπουργός Οικονοµικών
ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δηµοσίου, για την προετοιµασία,
την έκδοση και τη διάθεση τίτλων προεσόδων, καθώς και για
κάθε θέµα που αφορά τους τίτλους αυτούς.
2. Για το σκοπό του προβλεπόµενου στην παράγραφο 1 ελέγχου υποβάλλεται στο οικείο κατά περίπτωση Κλιµάκιο από τον
αρµόδιο Υπουργό ή φορέα ο φάκελος µε όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, ιδίως δε αυτά των οποίων η έλλειψη επιφέρει
κατά την κείµενη νοµοθεσία τον αποκλεισµό της συµµετέχουσας
στο διαγωνισµό επιχείρησης. Ο αρµόδιος Υπουργός ή φορέας
µπορεί να ζητεί τη διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας και για επί
µέρους φάσεις της σχετικής διαδικασίας που προηγούνται της
σύναψης της οικείας σύµβασης. Ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται µέσα σε τριάντα ηµέρες από τη διαβίβαση σε αυτό του σχετικού φακέλου. Η πράξη που εκδίδεται
κοινοποιείται µε τηλεοµοιοτυπία στον αρµόδιο φορέα, ο οποίος
υποχρεούται αµελλητί να την κοινοποιήσει µε τηλεοµοιοτυπία σε
όλους τους συµµετέχοντες στην ελεγχόµενη διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου. Προϊστάµενοι υπηρεσιών ή άλλα
αρµόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση της υποχρέωσης
που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο διώκονται για παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του Ποινικού κώδικα αυτεπαγγέλτως και παραπέµπονται υποχρεωτικά στην αρµόδια
πειθαρχική δικαιοδοσία.
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3. Ο προβλεπόµενος στην παράγραφο 1 έλεγχος νοµιµότητας
επί των συγχρηµατοδοτούµενων συµβάσεων προµηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων διενεργείται υποχρεωτικά πριν από τη σύναψή τους από Κλιµάκια του Ελεγκτικού
Συνεδρίου εφόσον η προϋπολογιζόµενη δαπάνη υπερβαίνει το
ποσό των πέντε εκατοµµυρίων ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Ο έλεγχος
αυτός περατώνεται εντός τριάντα ηµερολογιακών ηµερών από
της κατάθεσης του σχετικού φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί έλλειψη στοιχείων, αυτά ζητούνται από τον αρµόδιο φορέα κατά τρόπο πλήρη
και εξαντλητικό πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας.
Ο έλεγχος ολοκληρώνεται µετά την κατάθεση και των συµπληρωµατικών στοιχείων σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής
προθεσµίας δεκαπέντε ηµερών από της καταθέσεως αυτών. Αν
παρέλθουν οι ανωτέρω προθεσµίες χωρίς το σχέδιο σύµβασης
να έχει απορριφθεί µε αιτιολογηµένη πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τούτο θεωρείται εγκεκριµένο.
4. Οι προγραµµατικές συµβάσεις, οι οποίες συνάπτονται µεταξύ δύο αναθετουσών αρχών, όπως αυτές ορίζονται στην παρ.
9 του άρθρου 1 του ν. 3316/2005, και αφορούν συγχρηµατοδοτούµενα έργα, δεν εµπίπτουν στον προβλεπόµενο από την παράγραφο 1 έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
εφόσον το ύψος του προϋπολογισµού των έργων τα οποία
αφορά η προγραµµατική σύµβαση είναι κατώτερο των δέκα εκατοµµυρίων ευρώ. Για τις συµβάσεις ανάθεσης έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων και των µελετών,
που συνάπτονται στο πλαίσιο των προγραµµατικών συµβάσεων,
εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην προηγούµενη παράγραφο
του παρόντος άρθρου.
5. Αιτήσεις ανάκλησης των πράξεων των Κλιµακίων σε περίπτωση πλάνης περί τα πράγµατα ή το νόµο υποβάλλονται στη
γραµµατεία του αρµόδιου Τµήµατος από αυτόν που έχει έννοµο
συµφέρον προς τούτο ή από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας χάριν του δηµοσίου συµφέροντος µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την κοινοποίηση της πράξης του Κλιµακίου στον οικείο
φορέα και στον Γενικό Επίτροπο. Η αίτηση ανάκλησης κοινοποιείται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, µε επιµέλεια του αιτούντος, σε
καθέναν που έχει έννοµο συµφέρον. Ο πρόεδρος του Τµήµατος
µπορεί να διατάξει τη γνωστοποίηση µε οποιονδήποτε τρόπο της
αίτησης ανάκλησης και σε άλλους που έχουν κατά την κρίση του
έννοµο συµφέρον. Άλλη αίτηση ανάκλησης δεν επιτρέπεται.
6. Υπάγονται υποχρεωτικά σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
και οι συµβάσεις που συνάπτει το Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία
«Πράσινο Ταµείο» (πρώην Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων) µε δικαιούχους για την εκτέλεση
των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων, προϋπολογιζόµενης δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., ποσού µεγαλύτερου ή ίσου των τριακοσίων
χιλιάδων ευρώ.
7. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3986/2011 (Α’
152), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως για τον προσυµβατικό έλεγχο των συµβάσεων αξιοποίησης
των περιουσιακών στοιχείων του Ταµείου Αξιοποίησης ιδιωτικής
περιουσίας του Δηµοσίου και των εταιρειών των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου άµεσα ή έµµεσα στο Ταµείο που συνάπτονται κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου
5 του ν. 3986/2011 εφόσον το τίµηµα ή το χρηµατικό αντάλλαγµα
της αξιοποίησης υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ και αφού
προηγουµένως έχει γνωµοδοτήσει το Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων, σύµφωνα µε το όσα ορίζονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ίδιου ως άνω νόµου.
8. Κατ’ εξαίρεση των προβλεποµένων στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας για την εκτέλεση δροµολογίων στις
θαλάσσιες ενδοµεταφορές, οι οποίες καταρτίζονται µε βάση τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου ογδόου του ν. 2932/2001
(Α’145), που προστέθηκαν µε το άρθρο 27 του ν. 3511/2006 (Α’
258), µπορούν να συναφθούν και χωρίς να έχει υποβληθεί προηγουµένως στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για τη διενέργεια ελέγχου
νοµιµότητάς τους, σχέδιο σύµβασης µε το σχετικό φάκελο ή και
πριν την ολοκλήρωση του παραπάνω ελέγχου. Στις περιπτώσεις
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αυτές, η συναφθείσα σύµβαση και ο σχετικός φάκελος υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο εντός προθεσµίας δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών από την υπογραφή της. Εάν η σύµβαση και ο
σχετικός φάκελος δεν υποβληθούν εντός της ανωτέρω προθεσµίας ή εάν ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβεί αρνητικός, η σύµβαση θεωρείται ως µηδέποτε συναφθείσα.
9. Οι συµβάσεις που διέπονται από το ν. 3978/2011 (Α’ 137)
υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου που προβλέπεται από το παρόν άρθρο, εφόσον η
προϋπολογισθείσα αξία της σύµβασης υπερβαίνει το όριο του
ενός εκατοµµυρίου ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. Από τον έλεγχο αυτόν
εξαιρούνται οι συµβάσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις
α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και θ’ του άρθρου 17 του ν. 3978/2011.
10. Στον έλεγχο νοµιµότητας της προηγούµενης παραγράφου
υπάγονται και οι τροποποιητικές συµβάσεις που εµπίπτουν στις
προϋποθέσεις εφαρµογής της ανωτέρω παραγράφου, ανεξαρτήτως του εάν η κύρια σύµβαση διήλθε από τον προληπτικό
έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στο πλαίσιο του
ελέγχου των συµβάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις δ’
και ε’ του άρθρου 17 του ν. 3978/2011, το Ελεγκτικό Συνέδριο
οφείλει να διασφαλίσει το απόρρητο των στοιχείων του φακέλου,
ο οποίος µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του επιστρέφεται
στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Άρθρο 36
Προληπτικός έλεγχος συµβάσεων Ο.Τ.Α.
1. Για τις συµβάσεις προµήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων
και παροχής υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµατικών συµβάσεων, που συνάπτουν οι Ο.Τ.Α. και τα νοµικά τους
πρόσωπα, προϋπολογιζόµενης δαπάνης, χωρίς φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), ποσού άνω των διακοσίων χιλιάδων ευρώ,
διενεργείται υποχρεωτικά προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας
αυτών, πριν από τη σύναψή τους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρµόδιος για τον προληπτικό έλεγχο
των δαπανών τους.
2. Για τις συµβάσεις της προηγούµενης παραγράφου, η προϋπολογιζόµενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό, χωρίς
Φ.Π.Α., των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά, πριν τη σύναψή τους, έλεγχος νοµιµότητας από το καθ’
ύλην αρµόδιο Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 1 και 2 του προηγούµενου
άρθρου.
3. Ο αρµόδιος φορέας µπορεί να ζητεί τη διενέργεια ελέγχου
νοµιµότητας και για επί µέρους φάσεις της σχετικής διαδικασίας
που προηγούνται της σύναψης της οικείας σύµβασης.
4. Ο έλεγχος νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται µέσα σε τριάντα ηµέρες από τη διαβίβαση σε αυτό του
σχετικού φακέλου. Εάν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος νοµιµότητας
η σύµβαση που συνάπτεται είναι άκυρη.
5. Κατά των πράξεων των Επιτρόπων και των Κλιµακίων, επιτρέπονται αιτήσεις ανάκλησης, σε περίπτωση πλάνης περί τα
πράγµατα ή το νόµο, οι οποίες εκδικάζονται από το αρµόδιο
Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε τους όρους, προθεσµίες και τη διαδικασία που ορίζονται στην παράγραφο 5 του
προηγούµενου άρθρου από τις φράσεις «υποβάλλονται στη
γραµµατεία του αρµόδιου Τµήµατος» έως τις φράσεις «Άλλη αίτηση ανάκλησης δεν επιτρέπεται», που εφαρµόζονται αναλόγως.
Άρθρο 37
Αίτηση αναθεώρησης – άρση αµφισβήτησης
ή αµφιβολίας
1. Κατά των αποφάσεων του Τµήµατος, που δικάζει σύµφωνα
µε την παράγραφο 5 του άρθρου 35 του παρόντος νόµου αιτήσεις ανάκλησης κατά των πράξεων των Κλιµακίων, χωρεί αίτηση
αναθεώρησης που µπορεί να ασκηθεί ή από το Δηµόσιο ή τον
αναθέτοντα φορέα ή αυτόν που έχει παρέµβει κατά την εκδίκαση
της αίτησης ανάκλησης ή από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, για παράβαση της διαδικασίας που προβλέπεται κατά τη
σύναψη της σύµβασης, για εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή του

νόµου, καθώς και σε περίπτωση πλάνης περί τα πραγµατικά περιστατικά ή προσαγωγής νέων κρίσιµων στοιχείων κατά την έννοια του άρθρου 48 παρ. 3, 4 και 5 του παρόντος νόµου.
2. Η αίτηση αναθεώρησης κατατίθεται στη γραµµατεία του
κατά την παράγραφο 4 Τµήµατος µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε ηµερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης απόφασης, µε επιµέλεια της γραµµατείας του δικάσαντος
την αίτηση ανάκλησης Τµήµατος, σε όλους τους διαδίκους που
συµµετείχαν στη συζήτηση ενώπιον αυτού του Τµήµατος. Για τη
συζήτηση της αίτησης αναθεώρησης απαιτείται η κατάθεση παραβόλου, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 73 του παρόντος νόµου, που εφαρµόζονται αναλόγως.
3. Η αίτηση αναθεώρησης κοινοποιείται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, µε επιµέλεια του αιτούντος, στο Δηµόσιο και σε όσους
είχαν µετάσχει στην εκδίκαση της αίτησης ανάκλησης. Ο Πρόεδρος του κατά την επόµενη παράγραφο αρµόδιου Τµήµατος
µπορεί να διατάξει τη γνωστοποίηση µε οποιονδήποτε τρόπο της
αίτησης αναθεώρησης και σε άλλους που έχουν κατά την κρίση
του έννοµο συµφέρον. Δεύτερη αίτηση αναθεώρησης κατά της
ίδιας απόφασης δεν επιτρέπεται.
4. Η κατά τις προηγούµενες παραγράφους αίτηση αναθεώρησης εκδικάζεται από Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου µείζονος
– επταµελούς σύνθεσης, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και έξι µέλη, τα οποία ορίζονται
από την Ολοµέλεια του Δικαστηρίου µεταξύ των αρχαιότερων
συµβούλων µε ισάριθµους αναπληρωµατικούς. Η συµµετοχή στη
σύνθεση του Κλιµακίου και του Τµήµατος που εξέδωσε την προσβαλλόµενη µε την αίτηση αναθεώρησης απόφαση αποτελεί κώλυµα συµµετοχής στην εκδίκαση της αίτησης αναθεώρησης. Τα
µέλη του Τµήµατος επικουρούνται από υπηρετούντες στο Ελεγκτικό Συνέδριο δικαστικούς λειτουργούς που έχουν το βαθµό εισηγητή.
5. Το Τµήµα επταµελούς σύνθεσης δικάζει την αίτηση αναθεώρησης σε δηµόσια συνεδρίαση, επιτρέπεται δε µία µόνο αναβολή της συζήτησης. Όποιος έχει σπουδαίο έννοµο συµφέρον
µπορεί να ασκήσει εγγράφως ή προφορικά παρέµβαση µέχρι τη
συζήτηση της αίτησης αναθεώρησης στο ακροατήριο της αίτησης αναθεώρησης. Οι διάδικοι µπορούν να υποβάλλουν υπόµνηµα µέσα σε τρεις ηµέρες από τη συζήτηση στο ακροατήριο
της αίτησης αναθεώρησης.
6. Η έκδοση µη οριστικής απόφασης επιτρέπεται µία µόνο
φορά. Αν εκδοθεί αναβλητική απόφαση λόγω έλλειψης στοιχείων, ορίζεται προθεσµία που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ηµέρες, εντός της οποίας πρέπει να συµπληρωθούν τα στοιχεία του
φακέλου. Μετά την πάροδο της ορισθείσας προθεσµίας η υπόθεση εισάγεται προς συζήτηση στην αµέσως επόµενη δικάσιµο.
Η απόφαση για την αίτηση αναθεώρησης εκδίδεται µέσα σε
τριάντα ηµέρες από τη συζήτησή της.
7. Οι ρυθµίσεις των προηγούµενων παραγράφων 5 και 6 εφαρµόζονται και κατά την εκδίκαση των αιτήσεων ανάκλησης που
υποβάλλονται σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 35 και
36 του παρόντος νόµου, ενώ η ρύθµιση της ως άνω παραγράφου
6 εφαρµόζεται και στην προβλεπόµενη στο άρθρο 35 του παρόντος διαδικασία ενώπιον του Κλιµακίου. Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί πράξη του Κλιµακίου ή απόφαση του Τµήµατος µετά την
πάροδο της προθεσµίας των τριάντα ηµερών, η υπόθεση µπορεί
να εισάγεται για νέα συζήτηση µε Πράξη του Προέδρου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Τµήµα επταµελούς σύνθεσης. Κατά
της απόφασης αυτής δεν χωρεί αίτηση αναθεώρησης.
8. Αν γίνει δεκτή η αίτηση αναθεώρησης, το Τµήµα αποφασίζει
οριστικά για την ελεγχόµενη σύµβαση. Κατά της απόφασης του
Τµήµατος επί της αίτησης αναθεώρησης δεν επιτρέπεται η
άσκηση οποιουδήποτε άλλου ένδικου µέσου.
9. Η αµφισβήτηση για την έννοια διατάξεων τυπικού νόµου,
που γεννώνται από την έκδοση αντίθετων πράξεων ή πρακτικών
Κλιµακίων ή αντίθετων αποφάσεων του κατά την παράγραφο 5
του άρθρου 35 του παρόντος νόµου Τµήµατος που δικάζει αιτήσεις ανάκλησης, καθώς και η αµφιβολία για την έννοια των διατάξεων αυτών σε εκκρεµείς υποθέσεις, αίρονται από το ίδιο
Τµήµα επταµελούς σύνθεσης. Η αµφισβήτηση φέρεται προς εκδίκαση ενώπιον του ανωτέρω Τµήµατος αυτεπάγγελτα από τον
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Πρόεδρο του οικείου Κλιµακίου ή του Τµήµατος ή από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή µε πρωτοβουλία αυτού
που έχει σπουδαίο έννοµο συµφέρον. Σε περίπτωση αµφιβολίας
ή οικεία σύνθεση του Κλιµακίου ή του Τµήµατος παραπέµπει
αµέσως το ζήτηµα στο Τµήµα επταµελούς σύνθεσης µε πρακτικό
της. Το Τµήµα οφείλει να εκδώσει απόφαση άρσης της αµφισβήτησης ή της αµφιβολίας µέσα σε τριάντα ηµέρες από την κατάθεση αυτής στη Γραµµατεία του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 38
Κατασταλτικός έλεγχος λογαριασµών και απολογισµών -Όργανα - Διαδικασία άσκησης αυτού
1. Ο έλεγχος των λογαριασµών των δηµοσίων υπολόγων, των
απολογισµών των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των
άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και των ειδικών λογαριασµών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1 περίπτωση β’ του παρόντος νόµου, ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού από τον Επίτροπο της Υπηρεσίας Επιτρόπου της Κεντρικής Υπηρεσίας ή των Περιφερειακών Υπηρεσιών
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην αρµοδιότητα της οποίας υπάγονται έως την ηµεροµηνία αυτή. Αµφισβητήσεις που ανακύπτουν από τον έως άνω καθορισµό των αρµοδιοτήτων, επιλύονται κάθε φορά µε απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
2. Κατά την άσκηση του ελέγχου αυτού, στον αρµόδιο Επίτροπο της Υπηρεσίας Επιτρόπου της Κεντρικής Υπηρεσίας περιέρχονται όλες οι αρµοδιότητες του αρµόδιου Κλιµακίου και
στον αρµόδιο Επίτροπο της Υπηρεσίας Επιτρόπου των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου περιέρχονται
όλες οι αρµοδιότητες των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας,
καθώς και του αρµόδιου Κλιµακίου. Κατά των πράξεων που εκδίδονται από τους ανωτέρω Επιτρόπους ασκούνται όλα τα ένδικα
µέσα που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο.
3. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου των λογαριασµών των υπολόγων δύναται να ζητείται από τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες,
τους υπολόγους, καθώς και από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο κάθε αναγκαία πληροφορία ή στοιχείο, αν δε συντρέχει
περίπτωση, µπορεί να διενεργηθεί και επιτόπια έρευνα.
4. Για τις ελλείψεις που διαπιστώνονται ή τις αµφιβολίες που
δηµιουργούνται κατά την επεξεργασία των λογαριασµών, συντάσσεται φύλλο µεταβολών και ελλείψεων που αποστέλλεται αρµοδίως για την αναπλήρωση των διαπιστούµενων ελλείψεων και
την παροχή των απαιτούµενων πληροφοριών εντός προθεσµίας
όχι µεγαλύτερης των δεκαπέντε ηµερών, η οποία µπορεί να παραταθεί για εύλογο χρόνο.
5. Διαφορές, οι οποίες προκύπτουν κατά τον έλεγχο των λογαριασµών σε χρέωση ή πίστωση των υπολόγων και είναι κατώτερες ποσού που ορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών ύστερα από γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διαγράφονται και οι λογαριασµοί αυτοί εξισώνονται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην ίδια ως άνω απόφαση.
6. Σε ζητήµατα που αναφύονται κατά την επεξεργασία των λογαριασµών, µπορεί, σε περίπτωση αµφιβολιών, να προκληθεί εκ
των προτέρων η γνώµη του αρµόδιου Κλιµακίου για τα ζητήµατα
αυτά ύστερα από έκθεση του οικείου Επιτρόπου προς αυτό. Ο
Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύναται, αν κρίνει τούτο
αναγκαίο λόγω της σοβαρότητας ή της γενικότητας του θέµατος, να προκαλεί τη γνώµη της Ολοµέλειας, η οποία είναι υποχρεωτική για τους Επιτρόπους, τα Κλιµάκια και τα Τµήµατα του
Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την έκδοση των σχετικών πράξεων
και αποφάσεών τους.
7. Αν κατά τον έλεγχο των λογαριασµών διαπιστωθεί ποινικώς
κολάσιµη πράξη, ανακοινώνεται τούτο στον αρµόδιο εισαγγελέα,
στον Υπουργό ή άλλο αρµόδιο όργανο στον οποίο υπάγεται ο
υπόλογος, καθώς και στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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Άρθρο 39
Αντικείµενο και µεθοδολογία ελέγχου λογαριασµών και απολογισµών
1. Ο έλεγχος είναι ετήσιος τακτικός και δειγµατοληπτικός,
εκτός εάν από το δειγµατοληπτικό έλεγχο προκύψουν λόγοι που
επιβάλλουν τη γενίκευση του κατασταλτικού ελέγχου και διενεργείται µετά το τέλος κάθε οικονοµικής χρήσης ή είναι έκτακτος
γενικός ή ειδικός ή θεµατικός και συνίσταται σε έλεγχο νοµιµότητας και κανονικότητας της διαχείρισης.
2. Κατά τον κατασταλτικό έλεγχο ελέγχονται ιδίως : α) η τήρηση της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ειδικότερα η οικονοµικότητα, η αποδοτικότητα και η
αποτελεσµατικότητα, β) η ορθή τήρηση του κατά περίπτωση
ισχύοντος λογιστικού ή διαχειριστικού συστήµατος, σύµφωνα µε
τους κανόνες και τις αρχές που το διέπουν, γ) η τήρηση και ενηµέρωση των λογαριασµών ώστε να απεικονίζουν µε ακρίβεια το
περιεχόµενο των οικονοµικών πράξεων και δηµοσιονοµικών ενεργειών, δ) η νόµιµη λήψη δανείων, παροχή εγγυήσεων και η τήρηση των όρων των σχετικών συµβάσεων, ε) η νόµιµη και
σύµφωνα µε την αρχή που προβλέπεται στην περίπτωση α’ διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, στ) η έγκαιρη και
κανονική απόδοση των υπέρ τρίτων εισπραττόµενων δικαιωµάτων και η είσπραξη και η διαχείριση των ανταποδοτικών τελών ή
άλλων ειδικών εσόδων ή των εσόδων από δάνεια ή των βεβαιωθέντων εσόδων από οφειλές και πρόστιµα σε βάρος τρίτων, ζ)
τα συστήµατα λειτουργίας του φορέα (έλεγχος συστηµάτων) και
η) η συµµόρφωση του φορέα σε προηγούµενες υποδείξεις του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Ο κατασταλτικός έλεγχος πρέπει να ολοκληρωθεί µέσα σε
έξι µήνες από την ηµεροµηνία αποστολής του αντιγράφου του
λογαριασµού ή του απολογισµού ή ισολογισµού ή άλλης κατά
το νόµο απαιτούµενης οικονοµικής κατάστασης του υπόχρεου
για κατασταλτικό έλεγχο φορέα, το οποίο συνοδεύεται από τα
στοιχεία που ορίζονται µε απόφαση της ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Ο έλεγχος διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και τα ελεγκτικά πρότυπα του Διεθνούς Οργανισµού Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυµάτων (INTOSAI).
Άρθρο 40
Διενέργεια στοχευµένων ελέγχων
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
που το διέπουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισµού
στοχευµένους ελέγχους (προληπτικούς και κατασταλτικούς) σε
τοµείς υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος σύµφωνα µε το ετήσιο
ελεγκτικό πρόγραµµά του που εκπονεί η Ολοµέλειά του.
2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
που το διέπουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισµού
και στοχευµένους ελέγχους επιδόσεων σε τοµείς υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε το ετήσιο ελεγκτικό πρόγραµµα που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο.
3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
που το διέπουν κάθε είδους έκτακτο έλεγχο.
Άρθρο 41
Έλεγχος επιχορηγήσεων - χρηµατοδοτήσεων
1. Επιχορήγηση είναι η µεταφορά πίστωσης σε φορέα για την
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων του και µόνο.
2. Χρηµατοδότηση είναι η µεταφορά πίστωσης σε φορέα, στον
οποίο έχει εκχωρηθεί αρµοδιότητα από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης µε σκοπό την υλοποίηση της συγκεκριµένης και µόνο
αρµοδιότητας.
3. Κάθε έτος οι φορείς που επιχορηγούνται ή και χρηµατοδοτούνται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται
να υποβάλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, µε το πέρας διµήνου από τη λήξη του οικονοµικού έτους, απολογισµό της συνολικής οικονοµικής τους
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δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισµό της επιχορήγησης ή
χρηµατοδότησης που έλαβαν και είναι µικρότερη του 100% των
συνολικών χρηµατικών ποσών που διαχειρίσθηκαν. Με τα ανωτέρω υποχρεούνται να συνυποβάλουν και τον προϋπολογισµό
τους για το επόµενο έτος.
4. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, διενεργεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του, έλεγχο νοµιµότητας και κανονικότητας, καθώς και έλεγχο
της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης (οικονοµικότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα) για τα ποσά της επιχορήγησης και της χρηµατοδότησης που έλαβαν κάθε οικονοµικό
έτος οι φορείς και συντάσσει έκθεση ελέγχου.
5. Η ανωτέρω έκθεση υποβάλλεται µέσα σε έξι µήνες από την
ηµεροµηνία υποβολής στο Ελεγκτικό Συνέδριο όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και σε κάθε περίπτωση το αργότερο
έως την κατάθεση του προς ψήφιση προϋπολογισµού του επόµενου οικονοµικού έτους της Γενικής Κυβέρνησης στη Βουλή.
6. Χωρίς την υποβολή από τους επιχορηγούµενους ή χρηµατοδοτούµενους φορείς των στοιχείων που προβλέπονται στην
παράγραφο 3, οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε καµία απολύτως επιχορήγηση ή και χρηµατοδότηση των φορέων αυτών. Κάθε επιχορήγηση ή χρηµατοδότηση που δίνεται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 είναι
µη νόµιµη και καταλογίζεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύµφωνα µε τις διατάξεις που το διέπουν.
Άρθρο 42
Υποβολή πορισµάτων ελέγχου
Ελεγκτικές Υπηρεσίες, Οικονοµικές Επιθεωρήσεις ή άλλες
υπηρεσίες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις ασκούν τακτικό διαχειριστικό έλεγχο, υποβάλλουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο,
µετά το τέλος του ελέγχου τους, τα διαχειριστικά στοιχεία µαζί
µε το πόρισµά τους. Η αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ύστερα από αξιολόγηση των εργασιών και των
αποτελεσµάτων του ελέγχου µπορεί, αν κρίνει ότι συντρέχει περίπτωση, να επαναλάβει από την αρχή τον έλεγχο.
Άρθρο 43
Μηνιαίοι λογαριασµοί ταµιακών υπολόγων
και υπολόγου συµψηφισµών
1. Οι ταµιακοί υπόλογοι, πολιτικοί και στρατιωτικοί, καθώς και
ο υπόλογος συµψηφισµών υποβάλλουν απευθείας στο Ελεγκτικό
Συνέδριο µέχρι την 20ή ηµέρα κάθε µήνα τους λογαριασµούς
της διαχείρισής τους κατά τον προηγούµενο µήνα.
2. Σε βάρος εκείνων που καθυστερούν την υποβολή των ανωτέρω λογαριασµών επιβάλλεται η χρηµατική ποινή που προβλέπεται στο άρθρο 45.
3. Η ανωτέρω προθεσµία, για εξαιρετικούς λόγους, δύναται να
παρατείνεται κατά την κρίση της αρµόδιας Υπηρεσίας Επιτρόπου
για εύλογο χρονικό διάστηµα, ύστερα από αίτηση του υπολόγου.
4. Ο τύπος των λογαριασµών, καθώς και τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στους λογαριασµούς αυτούς
ορίζονται µε απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας υπολόγου, οι λογαριασµοί αποδίδονται από τους κληρονόµους ή το νόµιµο αντιπρόσωπό του, αντιστοίχως, µε επιµέλεια της προϊστάµενης
υπηρεσίας αυτού και σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου για το
δηµόσιο λογιστικό.
Άρθρο 44
Ετήσιοι λογαριασµοί ταµιακών υπολόγων
και υπολόγου συµψηφισµών
1. Ο κατά τις ανωτέρω διατάξεις έλεγχος των λογαριασµών
των ταµείων και του υπολόγου συµψηφισµών συµπληρώνεται µε
τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασµών, µετά τον οποίο το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφαίνεται για το σύνολο της διαχείρισης του
δηµοσίου υπολόγου σύµφωνα µε το άρθρο 46.

2. Δηµόσιος υπόλογος είναι όποιος διαχειρίζεται, έστω και
χωρίς νόµιµη εξουσιοδότηση, χρήµατα, αξίες ή υλικό που ανήκουν στο Δηµόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οποιοσδήποτε άλλος
θεωρείται από το νόµο δηµόσιος υπόλογος. Οι δηµόσιοι υπόλογοι διακρίνονται σε: α) Υπολόγους ενταλµάτων προπληρωµής και
προσωρινών. β) Διαχειριστές πάγιων προκαταβολών. γ) Φοροτεχνικούς και τελωνειακούς υπολόγους. δ) Ειδικούς ταµίες. ε) Υπολόγους Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. στ)
Διαχειριστές έργων του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων.
3. Η ευθύνη των δηµοσίων υπολόγων έναντι του Ελεγκτικού
Συνεδρίου επεκτείνεται και στην ακριβή είσπραξη των δηµοσίων
εσόδων που έχουν βεβαιωθεί, εφόσον κατά το νόµο δεν αποδίδουν λογαριασµό γι’ αυτό σε άλλη αρχή.
4. Εντός δύο µηνών το αργότερο από τη λήξη κάθε οικονοµικού έτους ή από την µε οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισής τους, οι δηµόσιοι υπόλογοι οφείλουν να αποδίδουν λόγο γι’
αυτήν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, υποβάλλοντας απευθείας σε
αυτό τους λογαριασµούς τους, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά
από το νόµο.
5. Η ανωτέρω προθεσµία δύναται για εξαιρετικούς λόγους,
ύστερα από αίτηση του υπολόγου, να παρατείνεται κατά την
κρίση της αρµόδιας Υπηρεσίας Επιτρόπου για εύλογο χρονικό
διάστηµα.
6. Με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύναται να ορίζεται
ότι ορισµένες κατηγορίες υπολόγων υποβάλλουν τους λογαριασµούς της διαχείρισής τους σε χρονικά διαστήµατα συντοµότερα του έτους.
7. Σε περίπτωση ελλείµµατος ή άλλων ανωµαλιών, οι οποίες
προκαλούν υπόνοιες κατάχρησης ή κωλύουν τον έλεγχο των
πράξεων του υπολόγου, ο αρµόδιος Επίτροπος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου δύναται να διατάξει την υποβολή σε αυτό των λογαριασµών του µέσα σε τακτή προθεσµία και πριν από τη λήξη της
διαχείρισης αυτού.
8. Σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας του υπολόγου, οι λογαριασµοί αποδίδονται από τους κληρονόµους ή το νόµιµο αντιπρόσωπό του, αντιστοίχως, µε επιµέλεια της προϊστάµενης
υπηρεσίας αυτού και σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου για το
δηµόσιο λογιστικό.
9. Ο τύπος των λογαριασµών, καθώς και τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτούς ορίζονται µε απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
10. Με απόφαση του αρµόδιου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι υπόλογοι, που λογοδοτούν κάθε µήνα στο Ελεγκτικό
Συνέδριο κατά το προηγούµενο άρθρο, µπορεί να απαλλαγούν
από την υποχρέωση υποβολής των ετήσιων λογαριασµών της
χρηµατικής διαχείρισής τους. Στην περίπτωση αυτή το Ελεγκτικό
Συνέδριο δύναται να αποφαίνεται µε πράξη που εκδίδεται κατά
το άρθρο 46 για τη χρηµατική διαχείριση των υπολόγων κάθε οικονοµικού έτους και τµηµατικά κατά µήνες βάσει των ελεγχθέντων µηνιαίων λογαριασµών, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα
ορίζονται µε απόφαση του οικείου Τµήµατος. Με την πράξη που
εκδίδεται κατά το προηγούµενο εδάφιο δύναται το Ελεγκτικό Συνέδριο να επιφυλάσσεται για ορισµένα στοιχεία προκειµένου να
αποφανθεί γι’ αυτά το αργότερο κατά τη λήξη της διαχείρισης ή
και πριν από αυτή.
Άρθρο 45
Συνέπειες µη υποβολής ή εκπρόθεσµης
υποβολής λογαριασµών
1. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσµίες που προβλέπονται
στα προηγούµενα άρθρα, το Ελεγκτικό Συνέδριο µπορεί να επιβάλει στον υπόλογο χρηµατική ποινή µέχρι το ποσό των µηνιαίων
αποδοχών του και συγχρόνως τον καλεί να υποβάλει τους λογαριασµούς του µέσα σε προθεσµία που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης.
2. Αν ο υπόλογος είναι άµισθος, επιβάλλεται σε αυτόν χρηµατική ποινή µέχρι το ποσό των οκτακοσίων ογδόντα ευρώ. Το
ποσό αυτό δύναται να αυξάνεται µε απόφαση του Υπουργού Δι-
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καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δύναται επίσης να επιβάλει την ίδια
ως άνω ποινή σε κάθε υπόλογο που λογοδοτεί ενώπιόν του για
παραβάσεις σχετικές µε τη διενέργεια του ελέγχου ή για µη συµµόρφωση του υπολόγου σε διαταγές που έχουν σχέση µε τον
έλεγχο της διαχείρισής του.
4. Κατά των πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε τις οποίες
επιβάλλονται οι κατά το άρθρο αυτό χρηµατικές ποινές, επιτρέπεται εφάπαξ αναθεώρηση που ασκείται µε αίτηση του ενδιαφεροµένου µέσα σε έξι µήνες από την κοινοποίησή τους.
5. Αν ο υπόλογος εµµένει στη µη υποβολή των λογαριασµών,
διατάσσεται µε πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου η σύνταξη των
λογαριασµών από υπάλληλό του µε δαπάνη του υπολόγου, εφόσον η διοίκηση δεν έχει ήδη προβεί οίκοθεν στη σύνταξή τους.
Στην περίπτωση αυτή, ύστερα από αίτηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µπορεί να επιβληθεί στον υπόλογο η προσωρινή ή η οριστική απόλυσή του από την υπηρεσία σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
6. Οι δαπάνες της προηγούµενης παραγράφου εκκαθαρίζονται από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκαταβάλλονται από το Δηµόσιο, βεβαιώνονται σε βάρος του υπολόγου
και εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις για την είσπραξη
των δηµοσίων εσόδων.
7. Οι παραπάνω διατάξεις δεν εµποδίζουν τη λήψη από την αρµόδια υπηρεσία κάθε νόµιµου µέτρου προς εξασφάλιση των συµφερόντων του Δηµοσίου.
Άρθρο 46
Πράξεις Επιτρόπων Ελεγκτικού Συνεδρίου
1. Ο αρµόδιος Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχοντας
υπόψη την έκθεση που συντάσσεται κατά περίπτωση σύµφωνα
µε την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 ή την παράγραφο 5 του
άρθρου 22 αποφαίνεται για την ορθότητα ή µη των λογαριασµών
και κηρύσσει µε πράξη του τους λογαριασµούς ως ορθώς έχοντες ή καταλογίζει τον υπόλογο µε το έλλειµµα που διαπιστώθηκε
ή µε εκείνο που προκύπτει από την παράλειψη είσπραξης ή βεβαιώνει σε πίστωση αυτού το τυχόν πλεόνασµα.
2. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, ο αρµόδιος Επίτροπος δύναται να προβεί στον καταλογισµό του υπολόγου και πριν αποφανθεί για τους λογαριασµούς του.
3. Σε βάρος του υπολόγου καταλογίζονται οι προσαυξήσεις
που καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για το
δηµόσιο λογιστικό και για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων.
Οι προσαυξήσεις αυτές υπολογίζονται, για µεν την παράλειψη
εισπράξεων, από τότε που ο υπόλογος όφειλε να ενεργήσει την
είσπραξη, για δε την παράλειψη εισαγωγής των εισπράξεων, από
τότε που αυτός όφειλε να εισαγάγει τα εισπραχθέντα στο δηµόσιο ταµείο. Σε περίπτωση ελλείµµατος, οι προσαυξήσεις υπολογίζονται από την ηµέρα κατά την οποία εξακριβώθηκε ότι έλαβε
χώρα το έλλειµµα και εφόσον η εξακρίβωση αυτή καθίσταται
αδύνατη, από τότε που ανακαλύφθηκε κατά την επιθεώρηση ή
την παράδοση της διαχείρισης του υπολόγου το έλλειµµα. Αν η
εξακρίβωση του ελλείµµατος γίνεται µετά τη λήξη του οικονοµικού έτους στη διαχείριση του οποίου αναφέρεται το έλλειµµα και
είναι αδύνατος ο προσδιορισµός της ηµέρας ή του µήνα που
έλαβε χώρα τούτο, οι προσαυξήσεις υπολογίζονται από τη λήξη
του οικονοµικού έτους της διαχείρισης. Ο υπόλογος απαλλάσσεται των προσαυξήσεων, εφόσον αποδείξει ότι η παράλειψη ή
το έλλειµµα δεν οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αµέλειά του.
4. Μη νόµιµες δαπάνες που πληρώθηκαν µε τίτλους πληρωµής
που δεν εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου
καταλογίζονται σε κάθε περίπτωση από το Ελεγκτικό Συνέδριο
σύµφωνα µε το άρθρο 33 του ν. 2362/1995.
Άρθρο 47
Εκτελεστότητα πράξεων Επιτρόπων – Κοινοποίηση
1. Οι πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδονται από
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τον αρµόδιο Επίτροπο και κοινοποιούνται στον υπόλογο σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε προεδρικό διάταγµα, είναι εκτελεστές.
Κατά των πράξεων αυτών δεν επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής
στα άλλα δικαστήρια, τα ποσά δε που καταλογίζονται µε τις πράξεις αυτές εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων.
2. Αντίγραφα των πράξεων που εκδίδονται από τους αρµόδιους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαβιβάζονται µαζί
µε τους σχετικούς φακέλους από τη Γραµµατεία τους στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για
τυχόν άσκηση ένδικων µέσων από αυτόν.
Άρθρο 48
Αναθεώρηση πράξεων
1. Οι πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 46 υπόκεινται σε αίτηση αναθεώρησης, που
ασκείται είτε από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας σε αυτό
είτε από τον υπόλογο ή τον εγγυητή του είτε αυτεπαγγέλτως από
το Ελεγκτικό Συνέδριο.
2. Η αίτηση αναθεώρησης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της
προσβαλλόµενης πράξης.
3. Η αίτηση αναθεώρησης επιτρέπεται να ασκηθεί µέσα σε
προθεσµία ενός έτους από την κοινοποίηση στον υπόλογο της
προσβαλλόµενης πράξης:
α) λόγω πλάνης περί τα πραγµατικά γεγονότα ή λόγω λογιστικού λάθους,
β) αν προσαχθούν νέα κρίσιµα έγγραφα,
γ) αν η πράξη στηρίχθηκε σε καταθέσεις µαρτύρων που καταδικάστηκαν για ψευδορκία ή απαλλάχθηκαν αλλά η ψευδορκία
αναγνωρίστηκε δικαστικά,
δ) αν η πράξη στηρίχθηκε σε πλαστά έγγραφα, εφόσον η πλαστογραφία αναγνωρίστηκε δικαστικά έστω και στο σκεπτικό της
δικαστικής απόφασης ή του βουλεύµατος.
4. Αν παρέλθει η παραπάνω ετήσια προθεσµία, αίτηση αναθεώρησης επιτρέπεται στις δύο τελευταίες περιπτώσεις και µέσα
σε έξι µήνες από τότε που ο αιτών έλαβε γνώση ότι αναγνωρίστηκε δικαστικά η πλαστότητα των εγγράφων ή η ψευδορκία.
Στις ίδιες περιπτώσεις επιτρέπεται και η αυτεπάγγελτη αναθεώρηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο µέσα στην ίδια προθεσµία, η
οποία αρχίζει από τότε που το Ελεγκτικό Συνέδριο έλαβε γνώση
ότι αναγνωρίστηκε δικαστικά η πλαστότητα των εγγράφων ή η
ψευδορκία.
5. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δύναται, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα
από αίτηση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας σε αυτό, να
ανακαλεί ή τροποποιεί οποτεδήποτε τις πράξεις του, εφόσον από
νεότερα στοιχεία βεβαιωθεί ότι αυτές στηρίχθηκαν σε προϋποθέσεις που δεν υπήρχαν. Επίσης δύναται να διορθώνει πράξεις
του που εκδόθηκαν κατά τον έλεγχο των λογαριασµών δηµοσίων
υπολόγων για επανόρθωση εσφαλµένης κατάταξης διαχειριστικών πράξεων του υπολόγου, εφόσον όµως από τη διόρθωση
αυτή δεν επέρχεται χρέωση ή πίστωση του υπολόγου.
6. Δεν επιτρέπεται η αναθεώρηση πράξης που έχει εκδοθεί
ύστερα από άσκηση αίτησης αναθεώρησης. Επίσης δεν είναι
δεκτή αίτηση αναθεώρησης, που στηρίζεται σε άλλο λόγο, για
κεφάλαια της πράξης για τα οποία έχει ήδη ασκηθεί η αίτηση
αναθεώρησης.
7. Η αίτηση αναθεώρησης του υπολόγου ή του εγγυητή είναι
απαράδεκτη αν δεν προσαρτάται σε αυτή γραµµάτιο είσπραξης
από το δηµόσιο ταµείο για την καταβολή παραβόλου ίσου προς
το δέκα τοις εκατό του αµφισβητούµενου µε την αίτηση αναθεώρησης ποσού, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να είναι
κατώτερο των δεκαπέντε ευρώ. Το παραπάνω ποσό µπορεί να
αυξάνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ύστερα
από πρόταση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αν η
αίτηση αναθεώρησης γίνει δεκτή εν µέρει ή στο σύνολο, το Ελεγκτικό Συνέδριο διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου. Αν
απορριφθεί η αίτηση, το παράβολο καταπίπτει υπέρ του δηµοσίου.
8. Η ετήσια προθεσµία, για µεν την άσκηση της αίτησης ανα-
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θεώρησης από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αρχίζει από την περιέλευση της πράξης στη
Γραµµατεία της Γενικής Επιτροπείας, για δε την αυτεπάγγελτη
αναθεώρηση εκ µέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από την έκδοση της πράξης που προσβάλλεται.
9. Επί των αιτήσεων αναθεώρησης το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφαίνεται µε πράξη.
10. Όταν ασκηθεί αίτηση αναθεώρησης κατά πράξεων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, η προθεσµία για την άσκηση έφεσης κατά
των ίδιων πράξεων παρατείνεται για εξήντα ακόµα ηµέρες.
11. Κάθε αίτηση προς το Ελεγκτικό Συνέδριο που αφορά
πράξη η οποία εκδόθηκε από αυτό, εφόσον στηρίζεται σε νέα έγγραφα, για το περιεχόµενο των οποίων δεν έκρινε σχετικώς η
πράξη αυτή, δεν θεωρείται ένδικο µέσο αναθεώρησης αλλά ως
νέα αίτηση που εξετάζεται για πρώτη φορά.
12. Επιτρέπεται η αναθεώρηση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής δαπανών, που έχουν θεωρηθεί από Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο πλαίσιο του διενεργούµενου από αυτό
προληπτικού ελέγχου των δαπανών του Δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.,
καθώς και πράξεων του αρµόδιου Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε τις οποίες επιλύθηκε διαφωνία υπέρ της θεώρησης
χρηµατικού εντάλµατος ή πράξεως επί λογαριασµών, κατόπιν αιτήσεως του Υπουργού Οικονοµικών ή των κατά νόµο εξουσιοδοτηµένων από αυτόν οργάνων. Στην περίπτωση αυτή ως λόγοι
αναθεώρησης των ανωτέρω πράξεων δύνανται να προβάλονται,
πέραν των αναφεροµένων στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου,
και οι ακόλουθοι: α) πλάνη περί το νόµο, β) εντοπισµός, κατά τη
διενέργεια επιγενόµενων διοικητικών ελέγχων νέων κρίσιµων εγγράφων (στοιχείων) που στοιχειοθετούν εξ αντικειµένου την
απόρριψη της θεωρηθείσας δαπάνης. Οι διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και εν προκειµένω. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 49
Έλεγχος διαχείρισης υλικού του Δηµοσίου
1. Οι διαχειριστές υλικού του Δηµοσίου, κάθε έτος ή µετά τη
µε οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισής τους, οφείλουν να
λογοδοτούν µέσα σε προθεσµία δύο µηνών, η οποία µπορεί να
παρατείνεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο για εύλογο χρονικό διάστηµα. Οι διατάξεις των άρθρων 38, 39, και 43 έως 46 εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.
2. Ο αρµόδιος Επίτροπος δύναται να προβαίνει σε εξακρίβωση
του υπολοίπου που βρίσκεται στις αποθήκες στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου ή οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο.
3. Κατά τον ίδιο τρόπο οι διαχειριστές υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας υποβάλλουν για έλεγχο
τους λογαριασµούς της διαχείρισής τους, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται µε απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της αρµόδιας
Υπηρεσίας Επιτρόπου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 50
Έλεγχος λογαριασµών Ο.Τ.Α.
1. Κατά τον έλεγχο των λογαρισµών των Ο.Τ.Α. πρώτου και
δεύτερου βαθµού εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόµου που αφορούν στον έλεγχο των λογαριασµών των
δηµοσίων υπολόγων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των επόµενων άρθρων.
2. Οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου, οι δηµόσιοι οργανισµοί, τα πιστωτικά ιδρύµατα
γενικά και τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν έγγραφα, πληροφορίες ή στοιχεία σχετιζόµενα οπωσδήποτε µε τα αντικείµενα
του ελέγχου ή µε λογαριασµούς ή δραστηριότητες κάθε Ο.Τ.Α.
πρώτου και δεύτερου βαθµού που τελεί υπό έλεγχο, οφείλουν,
αν τους ζητηθεί, να τα θέτουν στη διάθεση των αρµόδιων οργάνων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3. Οι Επίτροποι ή υπάλληλοι που ενεργούν τους ελέγχους,
έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις ανακριτικών υπαλλήλων.
Άρθρο 51
Κατασταλτικός έλεγχος Ο.Τ.Α.
1. Από το Ελεγκτικό Συνέδριο διεξάγεται υποχρεωτικά κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασµών των δήµων, των περιφερειών και 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 Δήµων και Κοινοτήτων. Ο έλεγχος είναι
ετήσιος τακτικός και δειγµατοληπτικός, εκτός εάν από το δειγµατοληπτικό έλεγχο προέκυψαν λόγοι που επιβάλλουν τη γενίκευση του κατασταλτικού ελέγχου και διενεργείται µετά το τέλος
κάθε οικονοµικής χρήσης ή είναι έκτακτος γενικός ή ειδικός ή
θεµατικός και συνίσταται στον έλεγχο νοµιµότητας και κανονικότητας της διαχείρισης. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
2. Κατά τον κατασταλτικό έλεγχο ελέγχονται ιδίως:
α) η τήρηση της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, β) η
ορθή τήρηση του κατά περίπτωση ισχύοντος λογιστικού ή διαχειριστικού συστήµατος, σύµφωνα µε τους κανόνες και τις αρχές
που το διέπουν, γ) η τήρηση και ενηµέρωση των λογαριασµών,
ώστε να απεικονίζουν µε ακρίβεια το περιεχόµενο των οικονοµικών πράξεων και δηµοσιονοµικών ενεργειών, δ) η νόµιµη καταβολή του µεριδίου τυχόν συµµετοχής ενός ή περισσοτέρων
Ο.Τ.Α. σε κάθε φύσεως νοµικά πρόσωπα αυτών ή σε προγραµµατικές συµβάσεις, ε) η νόµιµη λήψη δανείων, η παροχή εγγυήσεων και η τήρηση των όρων των σχετικών συµβάσεων, στ) η
νόµιµη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας και ζ) η
έγκαιρη και κανονική απόδοση των υπέρ τρίτων εισπραττόµενων
νοµίµων δικαιωµάτων και η είσπραξη και η διαχείριση των ανταποδοτικών τελών ή άλλων ειδικών εσόδων ή των εσόδων από δάνεια ή των βεβαιωθέντων εσόδων από οφειλές και πρόστιµα σε
βάρος τρίτων.
3. Αρµόδιος για τον κατασταλτικό έλεγχο, είναι ο ίδιος Επίτροπος, που είναι αρµόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών
των υπόχρεων φορέων. Για τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες αρµόδιος είναι ο Επίτροπος της έδρας τους. Ειδικά για την Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής, αρµόδιοι για τις οικείες
περιφερειακές ενότητες, είναι οι Επίτροποι, που ορίζονται από
την Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Ο κατασταλτικός έλεγχος πρέπει να ολοκληρωθεί µέσα σε
έξι µήνες από την ηµεροµηνία αποστολής του αντιγράφου του
απολογισµού ή ισολογισµού του υπόχρεου για κατασταλτικό
έλεγχο φορέα, ο οποίος συνοδεύεται: α) από τις σχετικές εκθέσεις και πράξεις των αρµοδίων οργάνων του, β) την έκθεση των
ορκωτών λογιστών ελεγκτών και γ) από κάθε σχετικό µε τον
έλεγχο στοιχείο, που καθορίζεται µε απόφαση της Ολοµέλειας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σε κάθε περίπτωση εντός του εποµένου διαχειριστικού έτους, από αυτό που αφορά ο κατασταλτικός έλεγχος.
5. Η σχετική έκθεση περί των αποτελεσµάτων του διενεργηθέντος κατασταλτικού ελέγχου, για το σύνολο των υπόχρεων φορέων,
διαβιβάζεται
στους
Υπουργούς
Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, καθώς και στην Επιτροπή Διαφάνειας και Θεσµών της Βουλής.
6. Σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
µπορεί να διατάξει έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο της διαχείρισης
ενός Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή νοµικού προσώπου
δηµοσίου δικαίου αυτού.
7. Σε περίπτωση µη υποβολής του απολογισµού ή και του ισολογισµού Ο.Τ.Α. α’ βαθµού στο Ελεγκτικό Συνέδριο σύµφωνα µε
το άρθρο 163 παρ. 5 εδάφιο α’ του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 45 του παρόντος νόµου και παράλληλα διενεργείται
έκτακτος έλεγχος σύµφωνα µε το άρθρο 163 παρ.5 εδάφιο β’
του ίδιου Κώδικα.
8. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, µε κοινές αποφάσεις του αρµό-
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διου Yπουργού και των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ύστερα από σύµφωνη
γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο έλεγχος της διαχείρισης των
Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού να ενεργείται στο Κατάστηµά τους, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
Άρθρο 52
Έλεγχος είσπραξης εσόδων Ο.Τ.Α.
1. Ο αρµόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών Επίτροπος, κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους µπορεί να παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων των Ο.Τ.Α. και
των νοµικών τους προσώπων και να ασκεί τον έλεγχο για την είσπραξη των νοµίµως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίµων
σε βάρος τρίτων.
2. Σε περίπτωση που διαπιστώσει αδράνεια είσπραξής τους
από τα αρµόδια όργανα διοίκησης ή τις οικονοµικές υπηρεσίες
καλεί τούτους, µε έγγραφό του που κοινοποιείται στον Γενικό
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και στον Ελεγκτή
Νοµιµότητας, να ενεργήσουν µέσα σε τασσόµενη εύλογη προθεσµία για την είσπραξη τούτων.
3. Εάν η αδράνεια συνεχίζεται, οφειλόµενη σε δόλο ή βαριά
αµέλεια των διοικούντων το δήµο και τα νοµικά του πρόσωπα ή
των προϊσταµένων των οικονοµικών υπηρεσιών αυτών παραπέµπει: α) τα µεν αιρετά υπαίτια πρόσωπα µε αιτιολογηµένη εισήγησή του στην Επιτροπή του άρθρου 232 του ν. 3852/2010 (Α’
87) για προσωπικό καταλογισµό τούτων µε το ποσό της θετικής
ζηµίας που προξένησαν και β) τους υπαλλήλους των ανωτέρω
προσώπων που προκάλεσαν ζηµία στην περιουσία του στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισµό τούτων.
Άρθρο 53
Έλεγχος απολογισµών λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.
και άλλων νοµικών προσώπων
1. Κατά τον έλεγχο των απολογισµών των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και
των άλλων ελεγχόµενων φορέων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν τον έλεγχο των λογαριασµών
των δηµοσίων υπολόγων.
2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, µε κοινές αποφάσεις του αρµόδιου Yπουργού και των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ύστερα από σύµφωνη
γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο έλεγχος της διαχείρισης των
Ν.Π.Δ.Δ. να ενεργείται στο Κατάστηµά τους, εφόσον συντρέχουν
ειδικοί λόγοι.
3. Ο έλεγχος του Ειδικού Λογαριασµού Εγγυήσεων Γεωργικών
Προϊόντων ασκείται στο Κατάστηµα του Οργανισµού Πληρωµών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και του ν. 992/ 1979.
4. Κάθε δηµόσια υπηρεσία υποχρεούται να ανακοινώνει χωρίς
καθυστέρηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο τη σύσταση ή κατάργηση
κάθε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλου φορέα που τελεί υπό την εποπτεία της.
Άρθρο 54
Δειγµατοληπτικός έλεγχος λογαριασµών Ν.Π.Δ.Δ.
1. Η Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκδίδει κατ’ έτος
πρόγραµµα ελέγχου λογαριασµών των Ν.Π.Δ.Δ. εκτός από τους
Ο.Τ.Α.. Με το πρόγραµµα καθορίζονται:
α) τα Ν.Π.Δ.Δ. που θα ελεγχθούν,
β) η περίοδος της διαχείρισης ανά οικονοµικά έτη που θα υποβληθεί στον έλεγχο,
γ) το ποσοστό της δειγµατοληψίας, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να αφορά λιγότερες από τριάντα πράξεις διαχείρισης και το πέντε τοις εκατό των πιστώσεων του προϋπολογισµού κάθε οικονοµικού έτους που ελέγχεται,
δ) το όριο ανοχής σφάλµατος, η υπέρβαση του οποίου επιβάλλει τη διενέργεια καθολικού ελέγχου, το οποίο δεν µπορεί να
είναι µεγαλύτερο από το ενάµισι τοις εκατό των πράξεων διαχείρισης ή του ύψους των πιστώσεων που ελέγχθηκαν,
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ε) ο χώρος διενέργειας του ελέγχου, που µπορεί να είναι και
το Κατάστηµα του νοµικού προσώπου που ελέγχεται ή άλλος
χώρος όπου φυλάσσονται τα κρίσιµα στοιχεία,
στ) Η ηµεροµηνία περάτωσης του ελέγχου.
2. Το πρόγραµµα ελέγχου κοινοποιείται, µέσα σε εύλογο
χρόνο από την έκδοσή του, στους αρµόδιους για την εποπτεία
των νοµικών προσώπων Yπουργούς και στα νοµικά πρόσωπα, τα
οποία θα υποβληθούν στον έλεγχο.
3. Ο έλεγχος διενεργείται από τις αρµόδιες καθ’ ύλην Υπηρεσίες Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή από οµάδες ελέγχου οριζόµενες από τον Πρόεδρο για το σκοπό αυτόν. Το νοµικό
πρόσωπο, για το οποίο αποφασίστηκε ο επιτόπιος έλεγχος, ενηµερώνεται από τον αρµόδιο Επίτροπο ή τον Πρόεδρο για την
ηµεροµηνία έναρξης του ελέγχου πέντε εργάσιµες ηµέρες πριν
από την έναρξη του ελέγχου. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο µπορεί
να παρίσταται και εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου. Για κάθε
νοµικό πρόσωπο συντάσσεται µετά τον έλεγχο και ειδική έκθεση,
στην οποία διατυπώνονται αιτιολογηµένα παρατηρήσεις σχετικές
µε τη βελτίωση της διαχείρισης του νοµικού προσώπου και η
οποία αποστέλλεται στους αρµόδιους φορείς.
4. Η Ολοµέλεια προγραµµατίζει τους ανωτέρω ελέγχους έτσι
ώστε τα νοµικά πρόσωπα να υποβάλονται σε έλεγχο τουλάχιστον
κάθε τέσσερα χρόνια.
5. Σε επείγουσες ή έκτακτες περιπτώσεις, το πρόγραµµα ελέγχου για µεµονωµένα νοµικά πρόσωπα δύναται να εκδώσει και ο
Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οπότε ισχύουν τα ανωτέρω αναλόγως εφαρµοζόµενα.
6. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος
νόµου και του π.δ.1225/1981.
Άρθρο 55
Συµµετοχή Ν.Π.Δ.Δ. στις δαπάνες λειτουργίας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του αρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, δύναται να καθορίζεται η συµµετοχή των Ν.Π.Δ.Δ. στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του
Ελεγκτικού Συνεδρίου είτε σε ποσοστό επί των ελεγχόµενων δαπανών είτε µε άλλο τρόπο.
Άρθρο 56
Λογαριασµοί υπολόγων χρηµατικών
ενταλµάτων προπληρωµής
1. Τα δικαιολογητικά των ενταλµάτων προπληρωµής θεωρούνται από τους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι
επικουρούνται στο έργο του ελέγχου από το προσωπικό που έχει
ορισθεί για το σκοπό αυτόν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
2. Κατά τον έλεγχο και τη θεώρηση των δικαιολογητικών απόδοσης λογαριασµού των ενταλµάτων προπληρωµής, το Ελεγκτικό Συνέδριο ύστερα από εισήγηση του αρµόδιου Επιτρόπου,
που ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή µε αίτηση του υπολόγου, αποφαίνεται και για τις δαπάνες που τυχόν απορρίφθηκαν από τα αρµόδια όργανα για την αναγνώριση και εκκαθάρισή τους.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται αναλόγως και για τα δικαιολογητικά απόδοσης λογαριασµού των ενταλµάτων προπληρωµής δευτερευόντων διατακτών που δεν
υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο.
4. Ο καταλογισµός σε βάρος εκείνων που έλαβαν χρήµατα από
το Δηµόσιο µε την υποχρέωση να αποδώσουν λογαριασµό και
δεν τον υπέβαλαν εµπρόθεσµα ή τον υπέβαλαν µόνο για µέρος
των χρηµάτων που έλαβαν, ασκείται µε πράξη των Επιτρόπων
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε την επιφύλαξη κατά τα λοιπά των
διατάξεων του άρθρου 6 παρ.4 και 5 του π.δ.136/1998 (Α’ 107).
5. Οι Επίτροποι προβαίνουν σε ανάκληση των ανωτέρω καταλογιστικών πράξεών τους, εφόσον θεωρηθούν από αυτούς τα οικεία δικαιολογητικά.
6. Δαπάνες οι οποίες αναγνωρίστηκαν και εκκαθαρίστηκαν από
τα αρµόδια όργανα, αλλά κρίνονται ως µη νόµιµες ή ως µη στη-
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ριζόµενες σε νόµιµα δικαιολογητικά, καταλογίζονται από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
7. Κατά των καταλογιστικών πράξεων του παρόντος άρθρου
επιτρέπεται το προβλεπόµενο στο άρθρο 48 ένδικο µέσο της
αναθεώρησης, το οποίο ασκείται ενώπιον του οργάνου που τις
εξέδωσε χωρίς την καταβολή παραβόλου.
8. Η αίτηση αναθεώρησης δεν υπόκειται σε περιορισµό προθεσµίας, εφόσον στηρίζεται στην υποβολή νέων δικαιολογητικών
για τη διάθεση των χρηµάτων ή στη συµπλήρωση εκείνων που
υποβλήθηκαν. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα
38 παρ.3 και 7, 46 και 47. Επίσης επιτρέπεται και η κατά το άρθρο
80 έφεση ενώπιον του αρµόδιου Τµήµατος.
Άρθρο 57
Λογαριασµοί υπολόγων λοιπών
χρηµατικών προκαταβολών
1. Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες όσων διαχειρίζονται µε οποιονδήποτε τρόπο δηµόσια χρήµατα που προκαταβάλλονται µε την
υποχρέωση απόδοσης λογαριασµού έστω και χωρίς την έκδοση
εντάλµατος προπληρωµής, καθώς και οι αρµοδιότητες και υποχρεώσεις των διατακτών των παραπάνω προκαταβολών, ρυθµίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 2362/1995 (Α’ 247).
2. Οι υπόλογοι της προηγούµενης παραγράφου, µπορούν να
προσβάλουν την σε βάρος τους καταλογιστική πράξη ενώπιον
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
άρθρο 56 παρ. 12 του ν. 2362/1995.
Άρθρο 58
Λογαριασµοί δευτερευόντων διατακτών
και έλεγχος αυτών
1. Οι δευτερεύοντες διατάκτες που από τις οικείες διατάξεις
είναι επιφορτισµένοι µε την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υποβάλλουν
σε αυτό τους λογαριασµούς της χρήσης των πιστώσεων που
τους έχουν µεταβιβασθεί, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατυπώσεις και προθεσµίες.
2. Σε βάρος των ανωτέρω διατακτών καταλογίζεται από το
Ελεγκτικό Συνέδριο κάθε υπέρβαση πίστωσης ή δαπάνη που
αναγνωρίσθηκε παρανόµως αν, και µετά την προβλεπόµενη από
τις οικείες διατάξεις άρνηση του Ταµία, απαιτήσουν µε ευθύνη
τους την πληρωµή της.
3. Με απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα σχετικά µε τη λογοδοσία των δευτερευόντων διατακτών.
Άρθρο 59
Έλεγχος συντάξεων, βοηθηµάτων και λοιπών δαπανών
Ο έλεγχος των δαπανών για συντάξεις και βοηθήµατα ή άλλων
δαπανών που εντέλλονται µε τη βοήθεια µηχανογραφικού συστήµατος και δεν καταβάλλονται µέσω των δηµόσιων ταµείων,
ασκείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε προεδρικό διάταγµα που
εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από
γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 60
Παρακολούθηση δηµοσίων εσόδων
Το Ελεγκτικό Συνέδριο παρακολουθεί τα δηµόσια έσοδα, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται µε προεδρικό διάταγµα που
εκδίδεται κατά το άρθρο 94.
Άρθρο 61
Επιτήρηση δηµοσίων υπολόγων
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο επιτηρεί τους δηµόσιους υπολόγους
όσον αφορά την τήρηση από αυτούς των κανόνων που διέπουν
το δηµόσιο λογιστικό και δικαιούται να ενεργεί επιθεώρηση, κάθε
φορά που το κρίνει αναγκαίο, µε υπαλλήλους του που ορίζονται

για το σκοπό αυτόν ή να προκαλεί αυτήν από οικονοµικούς επιθεωρητές των δηµοσίων υπολόγων.
2. Κάθε υπηρεσία, στην οποία υποβάλλεται έκθεση ελέγχου
διαχείρισης δηµοσίου υπολόγου ή υπολόγου Ο.Τ.Α. ή άλλου
Ν.Π.Δ.Δ., υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να διαβιβάσει αντίγραφο της έκθεσης αυτής στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
3. Κάθε δηµόσια υπηρεσία υποχρεούται να ανακοινώνει χωρίς
καθυστέρηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο το ονοµατεπώνυµο, την
ιδιότητα και το αντικείµενο της διαχείρισης κάθε υπολόγου που
τελεί υπό την εποπτεία της.
Άρθρο 62
Εποπτεία εγγυήσεων δηµοσίων υπολόγων
1. Κάθε ελάττωση, µετατροπή, µεταφορά ή άρση εγγύησης
δηµοσίου υπολόγου υπόκειται στην έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Όταν ο νόµος δεν καθορίζει το είδος και το ποσό της εγγύησης που πρέπει να παρασχεθεί από τους δηµόσιους υπολόγους, αυτά καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται
µε πρόταση του αρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 63
Απώλειες χρηµάτων, υλικού, δικαιολογητικών
και παραστατικών πληρωµής
1. Το αρµόδιο Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ύστερα από
αίτηση του υπολόγου ή και αυτεπαγγέλτως, αποφαίνεται για την
απαλλαγή από την ευθύνη των υπολόγων που λογοδοτούν ενώπιόν του για κάθε απώλεια, έλλειψη ή φθορά χρηµάτων, υλικού
ή δικαιολογητικών και παραστατικών πληρωµής κάθε είδους, είτε
µε την πράξη που εκδίδεται κατά τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασµών είτε και προηγουµένως µε ιδιαίτερη πράξη. Ο υπόλογος
που ζητεί την απαλλαγή υποχρεούται να αποδείξει την απώλεια,
έλλειψη ή φθορά που επήλθε και επιπλέον ότι δεν τον βαρύνει
υπαιτιότητα, διότι έχει συµµορφωθεί πλήρως µε όσα ορίζονται
από τις κείµενες διατάξεις και επιδείξει την επιµέλεια που δείχνει
στις δικές του υποθέσεις.
2. Το αρµόδιο Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφαίνεται
επίσης µε πράξη του, ύστερα από αίτηση των υπολόγων ή και
αυτεπαγγέλτως, για την απαλλαγή από την ευθύνη τους από εντάλµατα προπληρωµής, προσωρινά εντάλµατα, εντάλµατα πάγιας προκαταβολής ή χρηµατικές προκαταβολές από το δηµόσιο
ταµείο, καθώς και από την ευθύνη τους για την απώλεια, έλλειψη
ή φθορά χρηµάτων ή δικαιολογητικών της διαχείρισης των χρηµάτων που έλαβαν. Ο υπόλογος υποχρεούται να αποδείξει την
απώλεια των χρηµάτων ή την προσήκουσα διάθεση αυτών και
την απώλεια των δικαιολογητικών της διάθεσής τους και επιπλέον ότι δεν τον βαρύνει υπαιτιότητα.
Άρθρο 64
Καταστροφή ή απώλεια διαχειριστικών στοιχείων
από ανώτερη βία ή τυχαίο γεγονός
1. Ο έλεγχος των διαχειρίσεων, των οποίων τα στοιχεία καταστράφηκαν ή απολέσθηκαν ολικά ή µερικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο από ανώτερη βία ή τυχαίο γεγονός και των οποίων η
απώλεια ή καταστροφή διαπιστώνεται µε πράξη του αρµόδιου
Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενεργείται κατά τα οριζόµενα µε αποφάσεις της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Οι αποφάσεις αυτές, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση
της αρµόδιας Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
καθορίζουν τον τρόπο του ελέγχου των διαχειρίσεων αυτών, τα
στοιχεία που θα υποβληθούν σε αναπλήρωση εκείνων που απολέσθηκαν ή καταστράφηκαν, τους υπόχρεους και την προθεσµία
για την υποβολή τους, καθώς και κάθε άλλη χρήσιµη λεπτοµέρεια για τον έλεγχο.
Άρθρο 65
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Ληξιπρόθεσµα χρέη ανεπίδεκτα είσπραξης
1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το Δηµόσιο, καθώς και οι συµβεβαιωµένες οφειλές προς τρίτους, που έχουν βεβαιωθεί κατά
τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων και θεωρούνται ανεπίδεκτες είσπραξης από την υπηρεσία στην οποία
είναι βεβαιωµένες καταχωρίζονται σε ειδικά βιβλία της υπηρεσίας, µε απόφαση Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που
συγκροτείται µε απόφαση της Ολοµέλειάς του. Το Τµήµα του
Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφασίζει οριστικά µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 5 και εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
2. Ως ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές χαρακτηρίζονται εκείνες
για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλες οι ενέργειες εντοπισµού
πηγών αποπληρωµής και αναγκαστικής είσπραξης και σε κάθε
περίπτωση οι εξής:
α. Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και δεν προέκυψε η ύπαρξη
περιουσιακών στοιχείων.
β. Έχει ολοκληρωθεί, εφόσον έχουν εντοπιστεί ακίνητα ή κινητά πράγµατα, ικανά να καλύψουν µέρος ή το σύνολο των οφειλών, η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης µε επίσπευση από το
Δηµόσιο ή τρίτους και από το προϊόν της εκποίησης των πάσης
φύσεως περιουσιακών στοιχείων και προσόδων του οφειλέτη δεν
εξοφλήθηκαν πλήρως οι απαιτήσεις του Δηµοσίου.
γ. Έχει πραγµατοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόµενο για το
σκοπό αυτόν ελεγκτή, ο οποίος πιστοποιεί µε βάση εµπεριστατωµένη έκθεση ελέγχου ότι δεν υφίσταται άλλη πηγή αποπληρωµής.
δ. Δεν υφίσταται πτωχευτική και µεταπτωχευτική περιουσία ή
έχει εκποιηθεί η υπάρχουσα, εφόσον πρόκειται για πτωχό.
ε. Έχει ολοκληρωθεί, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση υπό εκκαθάριση, η διαδικασία αυτής και δεν υπάρχουν περιουσιακά
στοιχεία.
στ. Έχουν ολοκληρωθεί, προκειµένου για χρέη για την καταβολή των οποίων υπάρχουν συνυπόχρεοι, και ως προς αυτούς
τουλάχιστον οι ενέργειες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’,
β’ και γ’.
ζ. Έχει ολοκληρωθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, η ποινική διαδικασία σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις του
άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) και ο οφειλέτης έχει υποβληθεί σε εκτέλεση της ποινής που έχει καταγνωσθεί σε βάρος του.
3. Η πρόταση για την καταχώρηση στα ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης υποβάλλεται οίκοθεν από τον προϊστάµενο της
υπηρεσίας στην οποία είναι βεβαιωµένη η οφειλή προς την αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία, µε τα πλήρη στοιχεία και την αιτιολογηµένη άποψη αυτού. Από τα στοιχεία πρέπει να αποδεικνύεται
ότι έχουν εξαντληθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη της οφειλής η οποία θεωρείται ανεπίδεκτη είσπραξης
και ότι δεν υπάρχει πλέον καµία πηγή αποπληρωµής της. Έλεγχος και επαλήθευση των υποβαλλόµενων στοιχείων διενεργείται
από την αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία, η οποία και εισηγείται στην
Επιτροπή που προβλέπεται στην παράγραφο 5.
4. Η πρόταση δεν υποβάλλεται εφόσον υπάρχει πιθανότητα
έστω και µερικής είσπραξης της οφειλής. Αν εντοπιστούν κενά
στην πρόταση ο φάκελος µε τα επισυναπτόµενα στοιχεία επιστρέφεται από την Κεντρική Υπηρεσία για να συµπληρωθεί ενώ,
αν εντοπιστεί πηγή µερικής ή ολικής αποπληρωµής, ο φάκελος
επιστρέφεται και η απαίτηση, κατά το µέρος που µπορεί να εισπραχθεί, χαρακτηρίζεται εισπράξιµη.
5. Η πρόταση αναρτάται στο διαδίκτυο (Πρόγραµµα Διαύγεια)
και µετά την παρέλευση τριάντα ηµερών από την ανάρτησή της,
η πρόταση και τα παραστατικά της στοιχεία υποβάλλονται σε επιτροπή που αποτελείται από:
α) έναν Νοµικό Σύµβουλο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, µε αναπληρωτή του Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ.,
β) έναν προϊστάµενο Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, ως µέλος,
γ) έναν προϊστάµενο Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων, ως µέλος.
Εισηγητής στην Επιτροπή είναι, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο προ-
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ϊστάµενος της Διεύθυνσης Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων. Αν η
αίτηση αφορά τελωνειακή οφειλή συµµετέχει στην Επιτροπή και
ένας προϊστάµενος Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, µε εισηγητή τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών. Η Επιτροπή
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Με την
απόφαση αυτή ορίζονται και οι αναπληρωτές των µελών της Επιτροπής, καθώς και υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ της Διεύθυνσης Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων ως Γραµµατείς της Επιτροπής.
6. Η Επιτροπή αξιολογεί τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, αναζητά εφόσον το κρίνει σκόπιµο συµπληρωµατικά στοιχεία από οποιαδήποτε υπηρεσία ή τρίτο και γνωµοδοτεί θετικά
ή αρνητικά, για την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης ή για την απόρριψη του αιτήµατος. Το
Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, αφού λάβει υπόψη τη γνωµοδότηση της Επιτροπής,
αποφασίζει για την καταχώριση ή µη του συνόλου ή µέρους της
οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης.
7. Με απόφαση του Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας για τον οφειλέτη φορολογικής αρχής, ή ύστερα από αίτηση του οφειλέτη και µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 5
και εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οφειλή που έχει καταχωρισθεί κατά τα ανωτέρω
στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης διαγράφεται από τα βιβλία αυτά και επανεγγράφεται στα βιβλία των εισπράξιµων, εάν
σε χρονικό διάστηµα είκοσι ετών από την εγγραφή της διαπιστωθεί ότι υπάρχει ή αποκτήθηκε περιουσιακό στοιχείο από τον οφειλέτη ή συνυπόχρεο πρόσωπο που καλύπτει µερικά ή ολικά την
οφειλή. Κατά το χρονικό διάστηµα από την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης µέχρι και την ηµερολογιακή λήξη του εικοστού έτους από αυτή, αναστέλλεται
αυτοδίκαια η παραγραφή της, δεν χορηγείται φορολογική ενηµερότητα στον οφειλέτη και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα για
οποιαδήποτε αιτία, δεσµεύονται οι τραπεζικοί λογαριασµοί κατά
τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 και δεν χορηγούνται πιστοποιητικά για µεταβίβαση ή απόκτηση περιουσιακών
στοιχείων.
8. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται και για τις διαγραφές που διενεργούνται µε το άρθρο 82 του
Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων.
9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από
γνώµη της Διοικητικής Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
µπορεί να προστίθενται περαιτέρω κριτήρια και προϋποθέσεις
καταχώρισης στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης, καθώς και
διαγραφής από τα βιβλία αυτά και επανεγγραφής τους στην κατηγορία των εισπράξιµων των παραπάνω οφειλών και να ρυθµίζεται ο ειδικότερος τρόπος, η διαδικασία και κάθε θέµα σχετικό
µε τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τις συνέπειες και τα χρονικά όρια ισχύος των συνεπειών καταχώρισης στα ειδικά βιβλία
ανεπίδεκτων είσπραξης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 66
Έλεγχος απολογισµού και γενικού ισολογισµού του Κράτους Διαδηλώσεις Ελεγκτικού Συνεδρίου
1. Ο έλεγχος της δηµόσιας διαχείρισης ολοκληρώνεται µε τον
έλεγχο του απολογισµού και του γενικού ισολογισµού του Κράτους.
2.Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει τον απολογισµό και τον ισολογισµό του Κράτους µε βάση τις κείµενες διατάξεις και σύµφωνα µε όσα ορίζονται µε απόφαση της Ολοµέλειάς του, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η εξέταση γίνεται µε την παραβολή αυτών προς τον προϋπολογισµό, τα στοιχεία που έχει ελέγξει το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα βιβλία που
τηρούνται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το Ελεγκτικό Συνέδριο επιστρέφει τον απολογισµό και ισολογισµό του Κράτους
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µαζί µε τις σχετικές διαδηλώσεις του εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο
76 παρ.1 του ν. 2362/1995.
3. Οι διαδηλώσεις εκδίδονται από την Ολοµέλεια του Ελεγκτι-
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κού Συνεδρίου.

Άρθρο 67
Ετήσια έκθεση προς τη Βουλή

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κάθε έτος, µε έκθεση της Ολοµέλειάς του προς τη Βουλή, που εγχειρίζεται στον Πρόεδρό της
από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκθέτει το αποτέλεσµα των εργασιών του µε τις παρατηρήσεις του από την παραβολή των εσόδων και εξόδων µε τους οικείους νόµους και την
άσκηση γενικά των καθηκόντων του, καθώς και τις σκέψεις του
για µεταρρυθµίσεις και βελτιώσεις.
2. Οι παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της οικονοµικής διαχείρισης του Κράτους, που περιέχονται στην ετήσια έκθεσή του, γνωστοποιούνται απαραίτητα, πριν από την εγχείριση
της έκθεσης στον Πρόεδρο της Βουλής, στους διατάκτες υπουργούς µέσω του Υπουργού Οικονοµικών. Οι απαντήσεις των
υπουργών περιλαµβάνονται σε ιδιαίτερο τεύχος και αποστέλλονται µε µέριµνα του Υπουργού Οικονοµικών, µέσα σε διάστηµα
δύο µηνών από τη γνωστοποίηση της έκθεσης, στον Πρόεδρο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος στη συνέχεια τις διαβιβάζει,
µαζί µε την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Πρόεδρο της Βουλής. Η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
µαζί µε τις απαντήσεις των διατακτών υπουργών συνδηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Άρθρο 68
Αστική ευθύνη υπαλλήλων Δηµοσίου
1. Κάθε δηµόσιος υπάλληλος, ανεξάρτητα από την κατά το
άρθρο 44 ευθύνη των δηµοσίων υπολόγων, ευθύνεται για κάθε
θετική ζηµία που επήλθε στο Δηµόσιο από δόλο ή αµέλεια, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2. Αν περισσότεροι υπάλληλοι προξένησαν από κοινού τη
ζηµία στο Δηµόσιο, ευθύνονται εις ολόκληρον.
3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων δεν εφαρµόζονται στους υπουργούς όσον αφορά την εν γένει άσκηση των
καθηκόντων τους και στους λοιπούς διατάκτες µόνο για τις δαπάνες που εντέλλονται από αυτούς. Στους λειτουργούς αυτούς
εφαρµόζονται οι διατάξεις περί ευθύνης τους.
4. Για την ευθύνη κατά το παρόν άρθρο το Ελεγκτικό Συνέδριο
αποφαίνεται ύστερα από αίτηση του Γενικού Επιτρόπου σε αυτό,
ο οποίος ενεργεί είτε κατόπιν εγγράφου του οικείου Υπουργού
είτε αυτεπαγγέλτως, εφόσον η ευθύνη προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλονται κατά νόµο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
5. Το Ελεγκτικό Συνέδριο µόνο σε περίπτωση ευθύνης από
αµέλεια και ανάλογα µε τις περιστάσεις δύναται να καταλογίσει
τον υπάλληλο και για µέρος µόνο της θετικής ζηµίας που επήλθε
στο Δηµόσιο.
6. Εφόσον οι υπάλληλοι καταβάλουν το ποσό που τους καταλογίστηκε, υπεισέρχονται κατά το ποσό που πλήρωσαν στα δικαιώµατα του Δηµοσίου.
Άρθρο 69
Αστική ευθύνη υπαλλήλων Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφαίνεται για την αστική ευθύνη
των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. ύστερα από αίτηση του εκπροσώπου
κάθε οργανισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν.1188/1981
(Α’ 204).
2. Για την αστική ευθύνη των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. κατά το
άρθρο 38 του ν. 3528/2007 (Α’ 19) αποφαίνεται το Ελεγκτικό Συνέδριο σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου.
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 70
Άσκηση δικαιοδοσίας
1. Η δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ασκείται από τα
Τµήµατα και την Ολοµέλεια.
2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δικάζει σε Ολοµέλεια τις αιτήσεις
αναίρεσης κατά αποφάσεων των Τµηµάτων του. Σε κάθε άλλη
περίπτωση δικάζει µε τα Τµήµατά του.
Άρθρο 71
Διαδικασία ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ύστερα από γνώµη της Ολοµέλειας, ρυθµίζονται θέµατα που
αφορούν την οργάνωση, συγκρότηση και εποπτεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τη Γραµµατεία του, την εκδίκαση από Κλιµάκιο
της ένστασης του άρθρου 90 του παρόντος, τα ένδικα µέσα που
ασκούνται κατά των αποφάσεών του, τον τόπο και χρόνο των συνεδριάσεων, τα αποδεικτικά µέσα, τον τρόπο κλήτευσης των διαδίκων προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου, τη διαδικασία
και ευταξία στο ακροατήριο, την κατάρτιση, δηµοσίευση και κοινοποίηση των αποφάσεων και γενικά τη δικονοµία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε την τήρηση της αρχής της δηµοσιότητας των
δικαστικών συνεδριάσεων και του αιτιολογηµένου των αποφάσεων, καθώς και τον τρόπο άσκησης των µη δικαστικών αρµοδιοτήτων του.
Άρθρο 72
Αποδεικτικό κοινοποίησης ένδικων µέσων
1. Το αποδεικτικό κοινοποίησης στον ενδιαφερόµενο (αρµόδιο
Υπουργό, νοµικό πρόσωπο ή ιδιώτη) των ένδικων µέσων της έφεσης, αναίρεσης ή αναθεώρησης, που ασκούνται σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, πρέπει να κατατίθεται το αργότερο µέσα σε
έξι µήνες από την περιέλευση του δικογράφου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
2. Η εκπρόθεσµη κατάθεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο του αποδεικτικού κοινοποίησης της προηγούµενης παραγράφου συνεπάγεται το απαράδεκτο της συζήτησης του ένδικου µέσου.
Άρθρο 73
Παράβολα
1. Το ένδικο βοήθηµα ή µέσο, πλην αυτού που ασκείται από
τους Υπουργούς, τα Ν.Π.Δ.Δ. και το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, απορρίπτεται ως απαράδεκτο, αν, έως την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης, δεν προσκοµισθεί το 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. Σε
περίπτωση που η συζήτηση διεξαχθεί χωρίς να παρασταθεί ο
υπόχρεος, το παράβολο µπορεί να καταβληθεί και να προσκοµισθεί το αποδεικτικό καταβολής του εντός της ως άνω προθεσµίας των πέντε ηµερών.
2. Σε περίπτωση άσκησης κοινού ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου
από περισσότερους, ο καθένας καταβάλλει το προβλεπόµενο
πάγιο παράβολο. Σε περίπτωση χρηµατικής διαφοράς, αν µεν η
απαίτηση ή οφειλή είναι εις ολόκληρον, καταβάλλεται από όλους
µαζί ένα µόνο παράβολο, ενώ αν η απαίτηση ή οφειλή είναι διαιρετή, καταβάλλεται από τον καθένα το αναλογούν σε αυτόν παράβολο.
3. Το παράβολο ορίζεται: α) για τις εφέσεις, αιτήσεις αναθεωρήσεως, αιτήσεις ανακοπής και τριτανακοπής και αιτήσεις διορθώσεως ή ερµηνείας στις συνταξιοδοτικές διαφορές σε είκοσι
ευρώ, β) για τις αιτήσεις αναιρέσεως στις συνταξιοδοτικές δια-
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φορές σε πενήντα ευρώ, γ) για τις αιτήσεις ανάκλησης κατά των
πράξεων των Κλιµακίων του άρθρου 35 του παρόντος ή των Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε πενήντα ευρώ, δ) για τα
ένδικα βοηθήµατα ή µέσα κατά καταλογιστικών πράξεων ή αποφάσεων και για τις χρηµατικού αντικειµένου διαφορές σε ποσοστό ένα τοις εκατό του αµφισβητούµενου ποσού, χωρίς τις τυχόν
προσαυξήσεις. Το αναλογικό παράβολο δεν µπορεί να είναι κατώτερο των τριάντα ευρώ. Αν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ, καταβάλλεται το ποσό αυτό και το τυχόν
επιπλέον οφειλόµενο παράβολο καταλογίζεται µε την απόφαση,
σε περίπτωση απόρριψης ή εν µέρει αποδοχής του ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα ποσά ή τα ποσοστά των παραβόλων.
4. Το παράβολο, αν το ένδικο βοήθηµα ή µέσο γίνει δεκτό ή
υποβληθεί παραίτηση ή καταργηθεί η δίκη για οποιονδήποτε
λόγο, αποδίδεται σε αυτόν που το κατέβαλε. Αν το ένδικο βοήθηµα ή µέσο απορριφθεί, καταπίπτει υπέρ του Δηµοσίου, ενώ αν
γίνει δεκτό εν µέρει, το παράβολο αποδίδεται κατά ένα µέρος
του, το οποίο καθορίζεται κατά την κρίση του δικαστηρίου. Οι έννοµες αυτές συνέπειες επέρχονται ακόµα και αν δεν υπάρχει
σχετική ρητή διάταξη στην απόφαση.
5. Το δικαστήριο µπορεί, εκτιµώντας τις περιστάσεις, να διατάξει την απόδοση του παραβόλου ακόµα και όταν απορρίπτεται
το ένδικο βοήθηµα ή µέσο. Επίσης, µπορεί να διατάξει το διπλασιασµό του παραβόλου αν το ένδικο βοήθηµα ή µέσο είναι προδήλως απαράδεκτο ή προδήλως αβάσιµο. Στην περίπτωση αυτή,
το επιπλέον ποσό που καταλογίζεται εισπράττεται κατά τις διατάξεις για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων. Προς τούτο, ο
γραµµατέας του δικαστηρίου αποστέλλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, αντίγραφο της απόφασης στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία.

µέσου λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας
Αν ένδικο βοήθηµα απορριφθεί τελεσιδίκως για έλλειψη δικαιοδοσίας δικαστηρίου, στο αντίστοιχο ένδικο βοήθηµα που προβλέπει ο νόµος, εφόσον ασκηθεί ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου
εντός ανατρεπτικής προθεσµίας δύο µηνών από την επίδοση της
τελεσίδικης απορριπτικής απόφασης στον ενδιαφερόµενο ή αφότου καταστεί τελεσίδικη η επιδοθείσα πρωτόδικη απόφαση, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 41 του ν. 3659/ 2008.

Άρθρο 74
Διενέργεια διαδικαστικών πράξεων

1. Οι οριστικές αποφάσεις των Τµηµάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι εκτελεστές.
2. Τα ποσά που καταλογίζονται µε αποφάσεις του Ελεγκτικού
Συνεδρίου εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων.

Τα Τµήµατα του Ελεγκτικού Συνεδρίου µπορούν να αναθέτουν
σε άλλες αρµόδιες κατά τόπο δικαστικές ή διοικητικές αρχές τη
διενέργεια επί µέρους διαδικαστικών πράξεων. Η παράλειψη έγκαιρης διενέργειας των παραπάνω πράξεων συνιστά το πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης καθήκοντος.

Άρθρο 78
Θέσπιση ηλεκτρονικών διαδικασιών
1. Οι δικαστικές αποφάσεις και πράξεις, οι εκθέσεις, τα δικόγραφα και κάθε άλλο έγγραφο που απευθύνεται στο Ελεγκτικό
Συνέδριο ή εκδίδεται από αυτό επιτρέπεται να κατατίθενται, να
επιδίδονται και να διακινούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα
µε το άρθρο 42 του ν. 3659/2008. Με όµοιο τρόπο και µε τις προϋποθέσεις του ίδιου άρθρου 42 είναι δυνατόν να καταβάλλονται
παράβολα, δικαστικά ένσηµα και οποιαδήποτε τέλη υπέρ του
Δηµοσίου ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, να εξετάζονται, κατ’ αίτηση των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως, µάρτυρες,
πραγµατογνώµονες και διάδικοι χωρίς αυτοί να παρίστανται
στην αίθουσα συνεδριάσεως του δικαστηρίου και να τηρούνται
τα βιβλία που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις για τη
διεκπεραίωση των εργασιών του.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές λεπτοµέρειες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα µε την εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 74 του ν. 4055/2012.
Άρθρο 79
Εκτελεστότητα αποφάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

Άρθρο 75
Δαπάνες πραγµατογνωµοσύνης

Άρθρο 80
Έφεση κατά πράξεων ή αποφάσεων καταλογισµού

Αν διαταχθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο πραγµατογνωµοσύνη,
η αµοιβή των πραγµατογνωµόνων και όλες οι αναγκαίες δαπάνες
για τη διενέργεια της πραγµατογνωµοσύνης, που εκκαθαρίζονται
από τον Πρόεδρο του Τµήµατος µε βάση την αίτηση των πραγµατογνωµόνων, καταβάλλονται από το Δηµόσιο, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του νόµου για το Δηµόσιο Λογιστικό και καταλογίζονται
µε την οριστική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την
κρίση του, ολικά ή µερικά, σε βάρος του διαδίκου που ηττήθηκε,
βεβαιώνονται δε και εισπράττονται µαζί µε το τέλος ή το πρόστιµο που επιβάλλεται µε την απόφαση. Η εκκαθάριση των ανωτέρω αµοιβών και δαπανών που ενεργείται από τον Πρόεδρο του
οικείου Τµήµατος, επιτρέπεται να τροποποιείται από τον
Υπουργό Οικονοµικών µε µείωση των ποσών που έχουν καθορισθεί µε αυτή.

1. Κατά καταλογιστικών πράξεων των Υπουργών, Επιτρόπων
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µονοπρόσωπων ή συλλογικών διοικητικών οργάνων, διοικητικών αρχών, Οικονοµικών Επιθεωρητών ή άλλου φορέα επί διαχείρισης υλικού, αξιών ή χρηµατικού
του Δηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και νοµικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, επιτρέπεται να ασκηθεί έφεση από όποιον έχει έννοµο
συµφέρον µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών, η οποία αρχίζει από την επίδοση ή την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο περιέλευση ή την αποδεδειγµένα πλήρη γνώση της προσβαλλόµενης
πράξης. Εάν ο έχων έννοµο συµφέρον για την άσκηση έφεσης
διαµένει στην αλλοδαπή, η αντίστοιχη προθεσµία ορίζεται σε ενενήντα ηµέρες.
2. Η προθεσµία για την άσκηση της έφεσης κατά των ανωτέρω
πράξεων για το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και για τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι εξήντα ηµέρες και αρχίζει από την
περιέλευση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτούς.
3. Με την άσκηση της έφεσης εξαντλείται η αρµοδιότητα του
οργάνου που εξέδωσε την καταλογιστική πράξη.

Άρθρο 76
Ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα
Σε δίκες ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στις οποίες τίθενται ζητήµατα που αφορούν σε ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα
κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2472/1997 (Α’ 50) εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 40 του ν. 3659/2008 (Α’ 77).
Άρθρο 77
Κατάθεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο απορριφθέντος ενδίκου
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 81
Εκδίκαση εφέσεων επί ειδικών
υποθέσεων καταλογισµού
Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά την εκδίκαση του ένδικου µέσου
τη έφεσης ενώπιον του Τµηµάτων του, καθώς και κατά την εκδίκαση του ένδικου µέσου της αίτησης αναιρέσεως ενώπιον της
Ολοµελείας του, σε υποθέσεις από καταλογιστικές πράξεις, που
εκδόθηκαν από οποιαδήποτε αιτία σε βάρος των µελών των Επιτροπών Διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών κέντρων
αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σε βάρος Επιστηµονικών Υπευθύνων
έργων που διαχειρίζονται οι Ε.Λ.Κ.Ε. ή σε βάρος υπαλλήλων της
οικονοµικής διαχείρισης τούτων, από µονοµελή ή συλλογικά όργανα της Διοίκησης ή από όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
µπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση του βαρυνόµενου
µε τον καταλογισµό, που υποβάλλεται µε το δικόγραφο του ένδικου µέσου ή των πρόσθετων λόγων αυτού, να µειώσει το ποσό
του καταλογισµού ως το ένα δέκατο του καταλογισθέντος
ποσού, καθώς και να απαλλάξει τον υπαίτιο από τις προσαυξήσεις ή τόκους επί του καταλογισθέντος κεφαλαίου αν υφίσταται
ελαφρά αµέλεια αυτού. Για την πιο πάνω µείωση ή απαλλαγή το
Δικαστήριο συνεκτιµά το βαθµό της υπαιτιότητας του καταλογισθέντος, την προσωπική και οικογενειακή οικονοµική του κατάσταση, τη βαρύτητα της δηµοσιονοµικής παράβασης, τις
συνθήκες τέλεσής της και το επελθόν από αυτήν αποτέλεσµα.
Το Δικαστήριο µπορεί να απαλλάξει, επίσης, τον καταλογισθέντα
από το συνολικό ποσό του καταλογισµού, αν κρίνει ότι συνέτρεχε
στο πρόσωπο του καταλογισθέντος συγγνωστή πλάνη για το δηµιουργηθέν έλλειµµα. Εξαιρούνται των ρυθµίσεων της παρούσας
καταλογιστικές πράξεις οι οποίες αφορούν έξοδα παράστασης
αιρετών οργάνων Α.Ε.Ι. ή κατάχρηση δηµοσίου χρήµατος προς
ίδιον όφελος.
Άρθρο 82
Έφεση κατά πράξεων ή αποφάσεων
κανονισµού συντάξεων
1.Οι κατά τις διατάξεις του α.ν. 599/1968 (Α’ 258) πράξη κανονισµού σύνταξης και η απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισµού Συντάξεων υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του
αρµοδίου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η έφεση ασκείται µέσα σε προθεσµία εξήντα ηµερών, η οποία αρχίζει για τον
Υπουργό Οικονοµικών και τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου από την περιέλευση σε αυτούς της
προσβαλλόµενης πράξης και για όποιον έχει έννοµο συµφέρον
από την επίδοση ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιέλευση ή την
αποδεδειγµένα πλήρη γνώση της προσβαλλόµενης πράξης ή
απόφασης. Εάν ο έχων έννοµο συµφέρον για την άσκηση έφεσης
διαµένει στην αλλοδαπή, η αντίστοιχη προθεσµία ορίζεται σε ενενήντα ηµέρες. Επί των εφέσεων αυτών, καθώς και επί των ένδικων µέσων που ασκούνται κατά των αποφάσεων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου που εκδίδονται επί των εφέσεων, εφαρµόζονται οι
σχετικές διατάξεις του παρόντος. Όταν ασκηθεί έφεση εξαντλείται η αρµοδιότητα των κατά το άρθρο 1 του α.ν. 599/1968 οργάνων.
2. Κάθε αίτηση σχετική µε εκδοθείσα πράξη κανονισµού σύνταξης ή µε απόφαση της Ε.Ε.Π.Κ.Σ., η οποία στηρίζεται σε έγγραφα για το περιεχόµενο των οποίων δεν έγινε κρίση, δεν
θεωρείται ως ένδικο µέσο αλλά ως αίτηση που εξετάζεται για
πρώτη φορά.
3. Κατά των πράξεων της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 4
του α.ν. 599/1968 επιτρέπεται η άσκηση του ένδικού µέσου της
έφεσης ενώπιον του αρµόδιου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου µέσα σε προθεσµία εξήντα ηµερών είτε από τον Υπουργό
Οικονοµικών είτε από όποιον έχει έννοµο συµφέρον. Η προθεσµία αρχίζει για τον Υπουργό Οικονοµικών από την περιέλευση
σε αυτόν της προσβαλλόµενης πράξης και για όποιον έχει έννοµο συµφέρον από την επίδοση ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο

περιέλευση ή την αποδεδειγµένα πλήρη γνώση της προσβαλλόµενης πράξης. Εάν ο έχων έννοµο συµφέρον για την άσκηση
έφεσης διαµένει στην αλλοδαπή, η αντίστοιχη προθεσµία ορίζεται σε ενενήντα ηµέρες.
4. Για την άσκηση, συζήτηση και εκδίκαση των εφέσεων που
ασκούνται κατά την προηγούµενη παράγραφο, καθώς και των
ένδικων µέσων κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των
εφέσεων αυτών, εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος.
5. Με την άσκηση της έφεσης της παραγράφου 3 του παρόντος εξαντλείται η αρµοδιότητα της Επιτροπής του άρθρου 4
παρ.1 του α.ν. 599/1968.
Άρθρο 83
Έφεση κατά αποφάσεων του άρθρου 5 του ν. 3163/1955
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισµού
Συντάξεων που εκδίδονται επί ενστάσεων, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 3163/1955 (Α’ 71), όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 1 του ν.δ.183/1973 (Α’ 262), υπόκεινται σε έφεση ενώπιον
του αρµόδιου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου µέσα σε προθεσµία εξήντα ηµερών, η οποία ασκείται από τον Διοικητή του
Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον Γενικό Επίτροπο της
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή όποιον έχει έννοµο
συµφέρον. Η προθεσµία αρχίζει για τον Διοικητή του Ιδρύµατος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου από την περιέλευση σε αυτούς
της προσβαλλόµενης απόφασης και για όποιον έχει έννοµο συµφέρον από την επίδοση ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιέλευση
ή την αποδεδειγµένα πλήρη γνώση της προσβαλλόµενης απόφασης. Επί των εφέσεων αυτών, καθώς και επί των ένδικων
µέσων που ασκούνται κατά των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκδίδονται επί των εφέσεων, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 84
Ανασταλτικό αποτέλεσµα έφεσης
Η έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν αναστέλλει
την εκτέλεση της πράξης ή απόφασης, εκτός αν η αναστολή διαταχθεί µε απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκδίδεται,
ύστερα από αίτηση του εκκαλούντος ή του Γενικού Επιτρόπου
της Επικρατείας, πριν αυτό αποφανθεί για την έφεση ή αν από
το νόµο ορίζεται ότι η έφεση αναστέλλει την εκτέλεση της πράξης ή απόφασης κατά της οποίας στρέφεται. Η αίτηση αναστολής είναι απαράδεκτη αν δεν αποδεικνύεται ότι ασκήθηκε
νοµότυπα και εµπρόθεσµα από τον αιτούντα έφεση κατά της
πράξης ή απόφασης της οποίας επιδιώκεται η αναστολή εκτέλεσης. Αν µαταιωθεί η συζήτηση της έφεσης για οποιονδήποτε
λόγο, παύει η ισχύς της απόφασης µε την οποία διατάχθηκε η
αναστολή.
Άρθρο 85
Αποδεικτικά µέσα
Αν ασκηθεί έφεση, το Ελεγκτικό Συνέδριο δύναται προς διαµόρφωση της δικανικής του πεποίθησης να χρησιµοποιήσει κατά
την ελεύθερη κρίση του, κάθε αποδεικτικό µέσο, δηλαδή έγγραφα, µάρτυρες, πραγµατογνωµοσύνη, αυτοψία και οµολογία.
Για το σκοπό αυτόν µπορεί να ζητεί έγγραφα από τις δηµόσιες
υπηρεσίες ή να διατάσσει την προσκόµισή τους από τα ενδιαφερόµενα µέρη, την εξέταση µαρτύρων και τη διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης και αυτοψίας κατά τις διατάξεις του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας.
Άρθρο 86
Αναίρεση
Το ένδικο µέσο της αίτησης αναιρέσεως, όπου προβλέπεται η
άσκησή του, επιτρέπεται µόνο κατά των οριστικών αποφάσεων
των Τµηµάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 87
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Λόγοι αναίρεσης - Προθεσµία
1. Η αίτηση αναίρεσης ασκείται για κακή σύνθεση του Τµήµατος που δίκασε, για παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας
και για εσφαλµένη ερµηνεία ή πληµµελή εφαρµογή του νόµου
που διέπει την επίδικη υπόθεση.
2. Η αίτηση αναίρεσης ασκείται από οποιονδήποτε έχει έννοµο
συµφέρον, το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου ή από τον αρµόδιο Υπουργό ή Ν.Π.Δ.Δ..
3. Η προθεσµία για την άσκηση της αίτησης αναίρεσης είναι
εξήντα ηµερών και αρχίζει για το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που χρηµατοδοτούνται από
εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας από την περιέλευση της απόφασης στην υπηρεσία τους
και για τον ιδιώτη διάδικο από την επίδοση ή την καθ’ οιονδήποτε
τρόπο περιέλευση ή την αποδεδειγµένα πλήρη γνώση της προσβαλλόµενης απόφασης. Εάν ο έχων έννοµο συµφέρον για την
άσκηση αίτησης αναίρεσης διαµένει στην αλλοδαπή, η προθεσµία ορίζεται σε ενενήντα ηµέρες.
4. Αν γίνει δεκτή η αίτηση αναίρεσης για εσφαλµένη ερµηνεία
ή πληµµελή εφαρµογή του νόµου, η Ολοµέλεια του Ελεγκτικού
Συνεδρίου αποφασίζει περαιτέρω για την υπόθεση, εκτός αν
αυτή χρήζει διερεύνησης κατά το πραγµατικό της µέρος, οπότε
την αναπέµπει στο αρµόδιο Τµήµα. Αν η απόφαση αναιρεθεί για
οποιονδήποτε άλλο λόγο, η Ολοµέλεια αναπέµπει την υπόθεση
στο Τµήµα που εξέδωσε την απόφαση για την εκ νέου εξέτασή
της.
Άρθρο 88
Αναίρεση υπέρ του νόµου
Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας δύναται κατ’ εξαίρεση
και µετά την παρέλευση της οικείας προθεσµίας να ασκεί αίτηση
αναίρεσης υπέρ του νόµου. Στην περίπτωση αυτή, αν γίνει δεκτή
η αίτηση αναίρεσης, η απόφαση που αναιρεσιβάλλεται παραµένει αµετάβλητη, αναιρείται όµως υπέρ του νόµου µε σκοπό τη
συµµόρφωση σε παρόµοια περίπτωση του αρµόδιου Τµήµατος
ή Κλιµακίου προς την απόφαση της Ολοµέλειας.
Άρθρο 89
Αναθεώρηση αποφάσεων Τµηµάτων
1. Οι οριστικές αποφάσεις των Τµηµάτων υπόκεινται στο έκτακτο ένδικο µέσο της αναθεώρησης, το οποίο ασκεί στο Τµήµα
που εξέδωσε την απόφαση, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
άρθρο 48, είτε ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας ή ο αρµόδιος υπουργός, είτε ο ενδιαφερόµενος µε την καταβολή του παραβόλου που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 73. Κατά
της απόφασης που εκδόθηκε επί εφέσεως δεν επιτρέπεται αναθεώρηση αν για το ίδιο κεφάλαιο ασκήθηκε αίτηση αναθεώρησης
της πράξης κατά το άρθρο 48.
2. Η αίτηση αναθεώρησης κατά αποφάσεων των Τµηµάτων
που εκδόθηκαν επί εφέσεων του άρθρου 1 περίπτωση κε’ του
παρόντος νόµου, ασκείται µέσα στην προθεσµία που ορίζεται
στο άρθρο 28 παρ. 6 περίπτωση γ’ του ν. 2520/ 1997.
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Άρθρο 90
Ενστάσεις ενώπιον Κλιµακίων
1. Κατά πράξεων ή παραλείψεων του Υπουργού Οικονοµικών
κατά την άσκηση της αρµοδιότητάς του για εκτέλεση των πράξεων ή αποφάσεων κανονισµού σύνταξης σε βάρος του Δηµοσίου ή της πληρωµής των συντάξεων εν γένει, συµπεριλαµβανοµένων και όσων αφορούν καταλογισµό αχρεωστήτως ληφθείσας σύνταξης µπορεί να ασκηθεί ένσταση εντός εξήντα ηµερών
από την επίδοση ή την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο περιέλευση ή
την αποδεδειγµένα πλήρη γνώση της προσβαλλόµενης πράξης.
Εάν ο έχων έννοµο συµφέρον για την άσκηση της ένστασης διαµένει στην αλλοδαπή, η αντίστοιχη προθεσµία ορίζεται σε ενε-
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νήντα ηµέρες. Σε περίπτωση παράλειψης η ως άνω προθεσµία
αρχίζει µετά την πάροδο διµήνου από την ηµέρα κατά την οποία
δηµιουργήθηκε η υποχρέωση προς έκδοση της παραλειφθείσας
πράξης. Η ένσταση κρίνεται από το αρµόδιο Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εφαρµόζονται περαιτέρω οι διατάξεις των
άρθρων 47, 48, 70, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 84, 86, 87, 88, 89 και 92
του παρόντος νόµου. Η ένσταση απορρίπτεται εάν κατά την κατάθεσή της δεν συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου, το οποίο ορίζεται ίσο µε είκοσι ευρώ και επιστρέφεται σε
αυτόν σε περίπτωση µερικής ή στο σύνολο παραδοχής αυτής.
2. Οι αναφερόµενες στην παράγραφο 1 πράξεις ή παραλείψεις
του Υπουργού Οικονοµικών προσβάλλονται µόνο σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στην παράγραφο αυτή.
3. Κατά της άρνησης της υπηρεσίας να χορηγήσει την οικογενειακή παροχή σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ασκείται τόσο
από τους συνταξιούχους, των οποίων η σύνταξη κανονίζεται από
τις αρµόδιες υπηρεσίες συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, όσο και από τους συνταξιούχους, στους οποίους η
σύνταξη δεν καταβάλλεται από το δηµόσιο ταµείο, αλλά κανονίζεται είτε κατά παραποµπή προς τις ισχύουσες διατάξεις περί
απονοµής συντάξεων του Δηµοσίου είτε µε ιδιαίτερα νοµοθετήµατα που επαναλαµβάνουν τις διατάξεις αυτές, η προβλεπόµενη
στην παράγραφο 1 ένσταση.
4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ύστερα από γνώµη της Ολοµέλειας, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 91
Πρότυπη διαδικασία επί ενστάσεων
1. Ένσταση ασκηθείσα κατά τις διατάξεις του προηγούµενου
άρθρου ενώπιον του αρµόδιου Κλιµακίου, µπορεί, ύστερα από
αίτηµα ενός των ενδιαφερόµενων µερών ή του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, να εισαχθεί για
εξέταση στη Διοικητική Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε
πράξη τριµελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρό του, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο του Κλιµακίου στο οποίο εκκρεµεί η ένσταση, όταν µε αυτή τίθεται
ζήτηµα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων. Η πράξη αυτή, που δηµοσιεύεται σε
δύο εφηµερίδες των Αθηνών, συνεπάγεται την αναστολή εξέτασης των εκκρεµών, ενώπιον του Κλιµακίου, υποθέσεων, στις
οποίες τίθεται το ίδιο ζήτηµα. Στη διαδικασία δικαιούται να διατυπώσει απόψεις κάθε ενδιαφερόµενος που έχει ήδη ασκήσει ένσταση ενώπιον του Κλιµακίου, µε την οποία τίθεται το ίδιο
ζήτηµα. Μετά την επίλυση του ζητήµατος, η Ολοµέλεια παραπέµπει την ένσταση στο αρµόδιο Κλιµάκιο για περαιτέρω εξέταση. Η κρίση της Ολοµέλειας δεσµεύει το Κλιµάκιο και τα µέρη
που συµµετείχαν στη διαδικασία ενώπιόν της.
2. Το Κλιµάκιο, όταν επιλαµβάνεται ένστασης, µε την οποία τίθεται ζήτηµα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για
ευρύτερο κύκλο προσώπων ή κρίνει, κατά την εξέταση ένστασης,
ότι διάταξη τυπικού νόµου είναι αντισυνταγµατική ή αντίθετη σε
άλλη υπερνοµοθετικής ισχύος διάταξη, χωρίς το ζήτηµα αυτό να
έχει κριθεί µε προηγούµενη απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µπορεί µε πράξη του, που δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα, να υποβάλει σχετικό προδικαστικό ερώτηµα στη
Διοικητική Ολοµέλεια. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου έχουν εφαρµογή και στην περίπτωση αυτή.
Η κρίση της Ολοµέλειας είναι υποχρεωτική για το κλιµάκιο που
υπέβαλε το ερώτηµα και δεσµεύει τα µέρη που συµµετείχαν στη
διαδικασία ενώπιόν της. Μετά την επίλυση του ζητήµατος η Ολοµέλεια παραπέµπει την ένσταση στο αρµόδιο Κλιµάκιο, εφόσον
καταλείπεται έδαφος για περαιτέρω εξέταση.
3. Σε υποθέσεις στις οποίες τίθεται νοµικό ζήτηµα για το οποίο
έχει ήδη αποφανθεί η Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή το
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, το Κλιµάκιο µπορεί να αποφαίνεται
επί της ενστάσεως µε συνοπτικά αιτιολογηµένη πράξη. Ύστερα
από πράξη του Προέδρου του, επιτρέπεται η ενιαία εξέταση µε
την ίδια πράξη περισσότερων ενστάσεων, εφόσον τίθενται όµοια
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ζητήµατα µε αυτές.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 94
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ύστερα από γνώµη της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κανονίζονται τα αντικείµενα που προβλέπονται στα άρθρα
1, 3, 4 παρ.1, 5, 6, 7 παρ.1, 8, 9, 11, 32, 38, 43, 44, 46 παρ.1 και
2, 47, 56, 61, 70, 73, 75, 86, 87 και 88.
2. Με όµοιο διάταγµα δύναται να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εκτέλεση των διατάξεων του παρόντος νόµου.

Άρθρο 92
Αναστολή προθεσµιών
Για την αναστολή των προθεσµιών που τάσσονται από τις διατάξεις του παρόντος εφαρµόζεται το πρώτο εδάφιο του άρθρου
11 του κανονιστικού διατάγµατος της 26.6/10.7.1944 (Α’ 139)
«Περί Κώδικος των νόµων περί δικών του Δηµοσίου», όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 3514/2006 (Α’ 266).
Άρθρο 93
Καταστροφή δικαιολογητικών και
λοιπών εγγράφων – Διαδικασία
1. Τα δικαιολογητικά ενταλµάτων πληρωµής και κάθε διαχείρισης φυλάσσονται για δέκα χρόνια από το οικονοµικό έτος το
οποίο αφορούν, εφόσον ελεγχθούν µέσα στο χρονικό αυτό διάστηµα. Σε κάθε άλλη περίπτωση φυλάσσονται για είκοσι χρόνια,
χωρίς πάντως να επιτρέπεται η καταστροφή ή η εκποίησή τους
πριν παρέλθει η προθεσµία για την άσκηση των ένδικων µέσων.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται, και πριν από την
παρέλευση των προθεσµιών της προηγούµενης παραγράφου, η
καταστροφή των παραπάνω δικαιολογητικών που έχουν ελεγχθεί, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Με αποφάσεις της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τον τρόπο χαρακτηρισµού των
σχετικών φακέλων ή εγγράφων του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως
διατηρητέων στο διηνεκές ή για ορισµένο χρονικό διάστηµα ή
δυνάµενων να καταστραφούν αµέσως ή ύστερα από ορισµένο
χρόνο. Με όµοιες αποφάσεις ρυθµίζονται επίσης θέµατα που
αφορούν την εκκαθάριση των αρχείων µε σκοπό τον καθορισµό
των διατηρητέων ή µη εγγράφων, την απολύµανση ορισµένων
φακέλων και τη δαπάνη που απαιτείται για το σκοπό αυτό, τη σύσταση επιτροπών από υπαλλήλους µε σκοπό την παραπάνω εκκαθάριση, καθώς και συνεργείων από υπαλλήλους βοηθητικών
των επιτροπών αυτών, τη σύνθεση των επιτροπών και των συνεργείων τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
4. Τα έγγραφα, τα οποία κρίνονται µε τις αποφάσεις της προηγούµενης παραγράφου µη διατηρητέα και δυνάµενα να καταστραφούν, εκποιούνται µε δηµοπρασία ως άχρηστο χαρτί µε
σκοπό την πολτοποίησή τους. Οποιαδήποτε άλλη χρήση τους
απαγορεύεται.
5. Ο τρόπος προκήρυξης και διεξαγωγής της δηµοπρασίας
της προηγούµενης παραγράφου, οι εγγυήσεις που απαιτούνται
για τη συµµετοχή σε αυτήν και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
6. Μετά το χαρακτηρισµό των εγγράφων ως δυνάµενων να καταστραφούν και πριν από την εκποίησή τους για πολτοποίηση
καλείται υποχρεωτικά µε έγγραφη απόδειξη η αρµόδια Διεύθυνση των Γενικών Αρχείων του Κράτους, προκειµένου να επιλέξει τα έγγραφα που τυχόν παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον
και να τα µεταφέρει µε µέριµνα και δαπάνη της στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
7. Η εκποίηση εγγράφων για πολτοποίηση µπορεί να γίνει και
χωρίς την τήρηση των οριζοµένων στην προηγούµενη παράγραφο αν η Διεύθυνση των Γενικών Αρχείων του Κράτους, που
έχει ειδοποιηθεί αρµοδίως, δεν ολοκληρώσει την επιλογή τους
µέσα στην προθεσµία που τάσσεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού,
η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 95
Στο Ελεγκτικό Συνέδριο υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις
προσωρινού κλάδου ΠΕ Κατηγορίας δύο υπάλληλοι πτυχιούχοι
Παιδαγωγικής Ακαδηµίας και σε προσωποπαγείς θέσεις προσωρινού κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού επτά υπάλληλοι. Επίσης, υπηρετούν, σε προσωποπαγείς θέσεις µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εικοσιένα υπάλληλοι σε προσωρινό κλάδο ΠΕ, έξι υπάλληλοι σε προσωρινό κλάδο ΠΕ Οικονοµολόγων, δεκατέσσερις υπάλληλοι σε προσωρινό κλάδο ΔΕ
Γραµµατέων, οκτώ υπάλληλοι σε προσωρινό κλάδο ΔΕ Ταξινόµων και εννέα υπάλληλοι σε προσωρινό κλάδο ΥΕ Επιµελητών
Δικαστηρίων.
Άρθρο 96
Κατ’ εξαίρεση των προβλεποµένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 35, δεν θίγεται το κύρος συµβάσεων εκτέλεσης δηµοσίων
έργων, τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της διάταξης
αυτής και των οποίων η περίληψη της διακήρυξης δηµοπράτησης δηµοσιεύθηκε πριν από τις 28.9.1999.
Άρθρο 97
1. Οι διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 35
εφαρµόζονται σε όλες τις συµβάσεις έργων, υπηρεσιών ή προµηθειών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3978/2011
και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων λαµβάνει
χώρα µετά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. Ως έναρξη διαδικασίας σύναψης νοείται: α) η αποστολή προκήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις συµβάσεις
του δεύτερου Μέρους, β) η δηµοσίευση προκήρυξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, για τις συµβάσεις του τρίτου Μέρους,
γ) η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, για τις
συµβάσεις που ανατίθενται µε τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού και δ) η λήψη απόφασης σύναψης σύµβασης, για τις
υπόλοιπες περιπτώσεις.
2. Διαδικασίες σύναψης συµβάσεων έργων, υπηρεσιών ή προµηθειών, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν την έναρξη ισχύος του
ανωτέρω νόµου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύµφωνα µε
το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξής τους.
Άρθρο 98
Το Ελεγκτικό Συνέδριο δικάζει και τις εφέσεις κατά των αποφάσεων της Επιτροπής του άρθρου 24 του ν.1586/1985 (Α’ 73),
που ασκούνται είτε από τον Υπουργό Οικονοµικών είτε από υπαλλήλους των οποίων οι πράξεις κανονισµού σύνταξης υπόκεινται
στο δικαστικό έλεγχό του, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του παραπάνω νόµου.
Άρθρο 99
Από την έναρξη ισχύος του ν. 3082/2002 (Α’ 316) παύει η υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ταχυδρο-
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µικό Ταµιευτήριο.

Άρθρο 100

Κάθε διάταξη που είναι αντίθετη µε την παράγραφο 1, εδάφιο
β’, περίπτωση κη’ του άρθρου 1 καταργείται.
Άρθρο 101
Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 35 εφαρµόζονται και για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα της περιόδου
2000 – 2006, καθώς και για έργα που συγχρηµατοδοτούνται από
το πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης και το επιχειρησιακό πρόγραµµα «Αλιεία».
Άρθρο 102
Αγωγές συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και µελών του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε αντικείµενο τη βελτίωση
της σύνταξής τους βάσει συνταγµατικών ή άλλων διατάξεων,
που παραµένουν εκκρεµείς ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου
µετά από παραποµπή µε αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου
του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγµατος, αρχειοθετούνται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στο
άρθρο 5 του ν. 3660/2008 (Α’ 78).
Άρθρο 103
Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών,
όταν οι κενές οργανικές θέσεις εισηγητών στο Ελεγκτικό Συνέδριο δεν επαρκούν, διορίζονται σε προσωποπαγείς θέσεις. Οι θέσεις αυτές συστήνονται µε την απόφαση διορισµού και καταργούνται µόλις κενωθούν αντίστοιχες οργανικές.
Άρθρο 104
Μέχρι τη σύσταση των προβλεπόµενων στο άρθρο 32Β παρ.
2 του ν. 1756/1988 θέσεων Εισηγητών και Παρέδρων στη Γενική
Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι σχετικές ανάγκες καλύπτονται, µε απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου, µε απόσπαση, χρονικής διάρκειας δύο ετών
που µπορεί να παραταθεί, ισάριθµων Παρέδρων και Εισηγητών
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 105
Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά την εκδίκαση του ένδικου µέσου
της έφεσης ενώπιον των Τµηµάτων του, καθώς και κατά την εκδίκαση του ένδικου µέσου της αίτησης αναίρεσης ενώπιον της
Ολοµελείας του, σε υποθέσεις από καταλογιστικές πράξεις, που
εκδόθηκαν από οποιαδήποτε αιτία σε βάρος των αιρετών οργάνων Δήµων και Κοινοτήτων ή σε βάρος υπαλλήλων της οικονοµικής διαχείρισης τούτων, καθώς και σε βάρος υπαλλήλων
δηµοτικών και κοινοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυµάτων αυτών, από
Υπουργούς ή από µονοµελή ή συλλογικά όργανα της Διοίκησης
ή από όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αναφέρονται σε
χρονικό διάστηµα µέχρι 1.7.2005, µπορεί αυτεπαγγέλτως ή
ύστερα από αίτηση του βαρυνοµένου µε τον καταλογισµό, που
υποβάλλεται µε το δικόγραφο του ένδικου µέσου ή των προσθέτων λόγων αυτού, να µειώσει το ποσό του καταλογισµού ως το
ένα δέκατο του καταλογισθέντος ποσού, καθώς και να απαλλάξει
τον υπαίτιο από τις προσαυξήσεις ή τόκους επί του καταλογισθέντος κεφαλαίου και αν ακόµα υφίσταται ελαφρά αµέλεια
αυτού. Για την πιο πάνω µείωση ή απαλλαγή το Δικαστήριο συνεκτιµά το βαθµό της υπαιτιότητας του καταλογισθέντος, την
προσωπική και οικογενειακή οικονοµική του κατάσταση, τη βαρύτητα της δηµοσιονοµικής παράβασης, τις συνθήκες τέλεσής
της και το επελθόν από αυτή αποτέλεσµα. Το Δικαστήριο µπορεί
να απαλλάξει, επίσης, τον καταλογισθέντα από το συνολικό ποσό
του καταλογισµού, αν κρίνει ότι συνέτρεχε στο πρόσωπο του καταλογισθέντος συγγνωστή πλάνη για το δηµιουργηθέν έλλειµµα.
Εξαιρούνται των ρυθµίσεων της παρούσας καταλογιστικές πρά-
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ξεις, οι οποίες αφορούν αποδοχές και αποζηµιώσεις εν γένει
υπαλλήλων δήµων, κοινοτήτων, Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυµάτων αυτών,
καθώς και έξοδα παράστασης αιρετών οργάνων δήµων και κοινοτήτων.
Άρθρο 106
Οι ρυθµίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 33 καταλαµβάνουν και τις καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί πριν από
την ισχύ του άρθρου 37 του ν. 3801/2009 (Α’ 163), καθώς και τις
καταλογιστικές πράξεις που εκκρεµούν για εκδίκαση ενώπιον
των Τµηµάτων ή της Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εκδικάστηκαν αλλά δεν έγινε η διάσκεψη του Δικαστηρίου µέχρι
την ισχύ του άρθρου αυτού.
Άρθρο 107
1. Οι απολογισµοί και ισολογισµοί των πρωτοβάθµιων δήµων
και κοινοτήτων που συνενώνονται σύµφωνα µε το ν. 3852/2010,
έτους 2010 ή παλαιότερων ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό
Συνέδριο από το νέο δήµο. Οι απολογισµοί των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που καταργούνται, έτους 2010 ή παλαιότερων
ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από την περιφέρεια.
2. Παρατείνονται για το έτος 2012 και κατά δύο µήνες οι προθεσµίες των άρθρων 72 παρ. 2, 74 παρ. 2 και 76 παρ. 1 του ν.
2362/1995, που αναφέρονται στην κατάρτιση του Απολογισµού
και Ισολογισµού του Κράτους και την αποστολή τους από τον
Υπουργό Οικονοµικών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο µετά τη
διαπίστωση της ορθότητας αυτών τους επιστρέφει στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους µέσα σε ένα µήνα από την ηµέρα αποστολής τους µαζί µε τη σχετική διαδήλωση αυτού.
Άρθρο 108
Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος σταθεροποίησης και ανάπτυξης της οικονοµίας της χώρας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, δεν εφαρµόζεται το άρθρο
33 παρ. 1 του παρόντος για τις δαπάνες των περιφερειών.
Άρθρο 109
Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38 δεν
εφαρµόζονται στις εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του ν.
4055/2012 (2.4.2012), υποθέσεις ενώπιον του αρµόδιου Κλιµακίου και οι διατάξεις των άρθρων 80, 82 παρ. 1 και 3, 83, 87 παρ.
3 και 90 παρ. 1 ισχύουν από 16.9.2012 και εφαρµόζονται στις
πράξεις και στις δικαστικές αποφάσεις που θα εκδοθούν από την
ηµεροµηνία αυτή και εφεξής.
Άρθρο 110
Όπου στον παρόντα Κώδικα γίνεται παραποµπή σε διατάξεις
νόµων ή κανονιστικών πράξεων, αυτή αναφέρεται στις διατάξεις
όπως ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο δεύτερο
1. Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 109, από την
έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το π.δ. 774/1980 (Α’
189), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αντίθετου περιεχοµένου.
2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το Σώµα παρέσχε
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα να πω ότι εµείς έχουµε µία ένσταση σε αυτό το σηµείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριοι συνάδελφοι,
δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 23.51’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα
10.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

