ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΙΙΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΟΙ
Ως γνωστόν το Ελεγκτικό Συνέδριο ανήκει στην τριπλέτα των
Ανωτάτων Δικαστηρίων της Ελλάδος μαζί με το Συμβούλιο της Επικρατείας
και τον Άρειο Πάγο. Οι αρμοδιότητές και ο τρόπος λειτουργίας του διέπεται
από το Ν 4129/2013 και η δικονομία του από το προεδρικό διάταγμα
1225/1981.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν 4129/2013 σε
επίπεδο αρμοδιοτήτων μεταξύ άλλων ασκεί τον προβλεπόμενο έλεγχο στα
δημοσιονομικά

του

κράτους,

παρακολουθεί

τα

έσοδα

του

κράτους,

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. και δικάζει τις εφέσεις, αγωγές προσφυγές που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.
Η αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ενδιαφέρει κατά κύριο
λόγο τα εν αποστρατεία Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας είναι η εκδίκαση των υποθέσεων του ΙΙΙ τμήματος.
Το τελευταίο δικάζει α) τις διαφορές που ανακύπτουν από τους Ν
1543/1985, 1813/1988 και 1863/1989, β) τις διαφορές που ανακύπτουν από
την απονομή πολεμικών συντάξεων (ΠΔ 168/2007) και των στρατιωτικών
συντάξεων (ΠΔ 169/2007, Β’ τμήμα) και γ) πάσης φύσεως αγωγές
σχετιζόμενες με τις ως άνω αξιώσεις (συμπεριλαμβανομένων αυτών του 105
του Εισαγωγικού Νόμου του ΑΚ και του άρθρου 904 ΑΚ.
Τούτο πρακτικά σημαίνει ότι οιαδήποτε διαφωνία του εν αποστρατεία
Στελέχους σχετικά με το περιεχόμενο πράξης που εκδίδεται από την αρμόδια
Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και σχετίζεται με την
σύνταξη του και τις απορρέουσες από αυτήν αξιώσεις υπάγεται στην
αρμοδιότητα του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η επισήμανση αυτή
άλλωστε αναγράφεται στο τέλος κάθε προσβαλλόμενης πράξης.
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Η δίκη εκκινεί με την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου του
ενδιαφερομένου (έφεση ή αγωγή) στο γραφείο προσδιορισμού του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, το οποίο «χρεώνει» το δικόγραφο στο ΙΙΙ Τμήμα. Η δε προθεσμία
κατάθεσης τους δικογράφου είναι 120 ημερολογιακές ημέρες από την
ημερομηνία που φέρει το προσβαλλόμενο έγγραφο.
Διάδικοι στην κατ’ έφεση δίκη κατά κύριο λόγο στο ΙΙΙ Τμήμα είναι
μεταξύ άλλων φυσικό πρόσωπο (στρατιωτικός συνταξιούχος) κατά του
οποίου

στρέφεται

η

προσβαλλόμενη

πράξη.

Ως

κύριοι

διάδικοι

νομιμοποιούνται και οι καθολικοί διάδοχοι του φυσικού προσώπου στο οποίο
αφορά και έχει άμεσες έννομες συνέπειες η προσβαλλόμενη πράξη.
Παθητικά

νομιμοποιούμενο

είναι

το

Ελληνικό

Δημόσιο,

το

οποίο

εκπροσωπείται σε κάθε περίπτωση από τον Υπουργό Οικονομικών, η δε
επίδοση του δικογράφου γίνεται στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
Στην δίκη της αγωγής, η τελευταία στρέφεται κατά του Δημοσίου ή του
νομικού προσώπου που είναι υπόχρεο για την ικανοποίηση της ένδικης
χρηματικής αξιώσεως.
Σε γενικές γραμμές αξίζει να σημειωθεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι
δικονομικά φιλικό προς τον συνταξιούχο καθόσον επιτρέπεται η κατάθεση του
δικογράφου από τον ενδιαφερόμενο χωρίς τη σύμπραξη δικηγόρου
μειώνοντας κατά πολύ το κόστος της διαδικασίας. Ωστόσο είναι απαραίτητη η
παρουσία του δικηγόρου κατά την εκδίκαση της υποθέσεως στο ακροατήριο
άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη η έφεση ή η αγωγή.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2016
Αναστασία Θ. Καρανίσα
Δικηγόρος Αθηνών
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