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Εξετάσεις

Τρίτη 25 Μαΐου 2010 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΔΔ-ΕΣΤΑ

Mάθημα: Δημόσια Διοίκηση
Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης είναι πλέον ο μόνος
γραπτός διαγωνισμός για την εισαγωγή
των υποψηφίων και μάλιστα στις ανώτατες θέσεις του Δημοσίου. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ»
συνεχίζουν την προετοιμασία των υποψηφίων τους σε ολιγομελείς ομίλους
για το διαγωνισμό αυτό και παραθέτουν
χρήσιμα θέματα ανάπτυξης, τα οποία
αντλούνται από την τράπεζα των δεκάδων προσομοιωτικών εφαρμογών
που επιμελούνται οι εξειδικευμένοι
συνεργάτες τους.
Δικαστική αρμοδιότητα Ελεγκτικού Συνεδρίου
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος,
Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Παν/μίου Αθηνών
α) Γενικά
Το ΕΣ ασκεί τις δικαστικές του αρμοδιότητες σε Ολομέλεια και σε πέντε τμήματα. Η Ολομέλεια αποτελείται από
τον πρόεδρο, τους αντιπροέδρους
και τους συμβούλους. Κάθε τμήμα
αποτελείται από έναν αντιπρόεδρο,
δύο συμβούλους και δύο παρέδρους.
Στους δικαστικούς σχηματισμούς μετέχει και ο Γενικός Επίτροπος της
Επικρατείας.
Το ΕΣ, δικάζοντας σε Ολομέλεια,
έχει χαρακτήρα ανώτατου διοικητικού
δικαστηρίου, δεδομένου ότι οι αποφάσεις της Ολομέλειας είναι αμετάκλητες και δεν υπόκεινται σε κανένα
ένδικο μέσο (εκτός από την αίτηση
επανάληψης της διαδικασίας).
β) Δικαστικές αρμοδιότητες
Το ΕΣ έχει χαρακτήρα ανωτάτου τακτικού, διοικητικού δικαστηρίου, με ειδική δικαιοδοσία η οποία καθορίζεται
απευθείας από το Σύνταγμα και συνίσταται στην εκδίκαση ένδικων μέσων
και βοηθημάτων σχετικών με:
1) τις αμφισβητήσεις που αναφέρονται
στον έλεγχο των λογαριασμών
των δημόσιων υπολόγων,
2) τις πράξεις απονομής συντάξεων (εξαίρεση: βάσει της διάταξης
του αρ. 88 παρ. 2 του Σ. τα ζητήματα
σχετικά με τις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών εκδικάζονται από το
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο) και

σης ένα έτος για τον υπουργό των
Οικονομικών, το γενικό επίτροπο ή το
διοικητή του ΙΚΑ.
2) → Η αίτηση του γενικού επιτρόπου της επικρατείας (που ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από
παραγγελία του αρμόδιου υπουργού
ως εισαγγελική αρχή) κατά δημόσιου,
πολιτικού ή στρατιωτικού υπαλλήλου,
ή

3) την ευθύνη δημόσιων πολιτικών
ή στρατιωτικών υπαλλήλων, καθώς και των υπαλλήλων των ΟΤΑ
για ζημία που επέφεραν στο κράτος
ή τον ΟΤΑ ή στο ΝΠΔΔ από δόλο ή
βαρεία αμέλεια.
→ Οι διαφορές, οι σχετικές με την ευθύνη των υπαλλήλων αυτών έχουν
χαρακτήρα ιδιωτικής και όχι διοικητικής διαφοράς, δεδομένου ότι η ενέργεια που έχει διαταράξει την έννομη
τάξη δεν καταλογίζεται στο δημόσιο
νομικό πρόσωπο, αλλά, αντιθέτως,
στρέφεται εναντίον του.
→ Η εκδίκαση των διαφορών αυτών
ανήκει στη δικαιοδοσία του ΕΣ βάσει
της διάταξης του αρ. 98 παρ. 1 εδ.
ζ’ του Σ.
γ) Ενδικα βοηθήματα ενώπιον
του ΕΣ
Τα εισαγωγικά της δίκης ένδικα βοηθήματα που ασκούνται ενώπιον του
ΕΣ είναι:
1) Η έφεση, που στρέφεται κατά ατομικών πράξεων:
i) των κλιμακίων του ΕΣ, σχετικών με
καταλογισμό εις βάρος δημόσιων
υπολόγων ελλείμματος ή παράλειψης είσπραξης οφειλόμενου ποσού
και των νομίμων προσαυξήσεων,
ii) των οικονομικών επιθεωρητών του
κράτους ή των ΝΠΔΔ, καθώς και των
υπουργών και των βάσει ειδικών διατάξεων αρμόδιων υπαλλήλων και οργάνων των ΝΠΔΔ, που είναι σχετικές
με τον καταλογισμό εις βάρος του
υπολόγου (ή των προσώπων που τυχόν ευθύνονται με αυτόν αλληλεγγύως), ελλειμμάτων χρημάτων ή υλικών
και αξιών,

iii) του αρμόδιου διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου, σχετικών με τον κανονισμό πολιτικής ή στρατιωτικής
/ σύνταξης από το δημόσιο ταμείο
ή απόφασης της επιτροπής ελέγχου
πράξεων κανονισμού συντάξεων που
εκδόθηκαν ύστερα από προσφυγές
(ενστάσεις) κατά τέτοιων πράξεων,
καθώς και των πράξεων του αρμόδιου διευθυντή του IΚΑ για κανονισμό
συντάξεων του προσωπικού του IΚΑ,
καθώς και επί ενστάσεων της προαναφερόμενης επιτροπής κατά τέτοιων
πράξεων.
Ενεργητική νομιμοποίηση έφεσης:
Την έφεση έχει δικαίωμα να ασκήσει
εκείνος τον οποίον αφορά η πράξη
(ή οι καθολικοί διάδοχοί του, καθώς
και ο αρμόδιος υπουργός ή ο γενικός επίτροπος της επικρατείας, και
στην περίπτωση πράξεων σχετικών
με συντάξεις προσωπικού του ΙΚΑ ο
διοικητής του).
Προθεσμία έφεσης:
Η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης είναι:
1) κατά πράξεων καταλογισμού ένα
έτος από την κοινοποίηση της πράξης για τον ενδιαφερόμενο, έξι μήνες
από την έκδοση της πράξης για το γενικό επίτροπο και έξι μήνες για τον
αρμόδιο υπουργό από την περιέλευση
σ’ αυτόν της πράξης,
2) κατά πράξεων σχετικών με συντάξεις, ένα έτος από την κοινοποίηση
της πράξης για τον ενδιαφερόμενο
και από την έκδοση της πράξης επί-

3) → Η αίτηση του οργάνου που
εκπροσωπεί τον ΟΤΑ ή το ΝΠΔΔ
κατά υπαλλήλου του ΟΤΑ που προξένησε ζημία στο Δημόσιο ή τον ΟΤΑ
ή το ΝΠΔΔ, αντίστοιχα, από δόλο ή
βαρεία αμέλεια.
Εκδίκαση:
Τα προαναφερόμενα εισαγωγικά της
δίκης ένδικα βοηθήματα (έφεση &
αίτηση) εκδικάζονται από τα τμήματα
του ΕΣ. Ο δε έλεγχος που ασκεί το ΕΣ
στις πράξεις οι οποίες προσβάλλονται
με την έφεση, εκτείνεται τόσο στην
ουσία όσο και στη νομιμότητα, αφού
οι διαφορές που εισάγονται με το ένδικο αυτό βοήθημα έχουν χαρακτήρα
διοικητικών διαφορών ουσίας.
δ) Ενδικα μέσα ενώπιον του ΕΣ
→ Αίτηση αναθεώρησης:
Κατά των αποφάσεων των τμημάτων
χωρεί το ένδικο μέσο της αναθεώρησης ενώπιον του τμήματος που εξέδωσε την απόφαση, για ορισμένους,
σύμφωνα με το νόμο, λόγους.
Η αναθεώρηση ασκείται από τον ενδιαφερόμενο ή το γενικό επίτροπο της
επικρατείας ή τον αρμόδιο υπουργό.
→ Αίτηση αναιρέσεως:
Κατά των αποφάσεων των τμημάτων
(κατά των οποίων δεν ασκήθηκε αίτηση αναθεώρησης ή που εκδόθηκαν
μετά την εκδίκαση αίτησης αναθεωρήσεως) επιτρέπεται η άσκηση αίτησης
αναίρεσης ενώπιον της Ολομέλειας
του ΕΣ, για τους εξής λόγους:
1) κακή σύνθεση του τμήματος που
εξέδωσε την απόφαση,
2) παράβαση ουσιώδους τύπου της
διαδικασίας και
3) εσφαλμένη ερμηνεία (ή πλημμελής εφαρμογή) των διατάξεων που
διέπουν την επίδικη υπόθεση.

Ενεργητική νομιμοποίηση: Εχει
δικαίωμα να ασκήσει αίτηση αναιρέσεως ο διοικούμενος, στον οποίο
έγινε ο καταλογισμός ή που δικαιούται
να πάρει σύνταξη, ο υπάλληλος που
καταδικάσθηκε σε καταβολή αποζημίωσης, καθώς και οι καθολικοί διάδοχοί τους και ο γενικός επίτροπος της
επικρατείας ή ο αρμόδιος υπουργός ή
ο ΟΤΑ ή το ΝΠΔΔ, αντίστοιχα.
Προθεσμία άσκησης: Η προθεσμία
για την άσκηση αίτησης αναιρέσεως είναι ένα έτος και αρχίζει για
τον ενδιαφερόμενο ιδιώτη από την
κοινοποίηση της απόφασης που
υπόκειται σε αναίρεση, (για το γενικό επίτροπο της επικρατείας από την
έκδοσή της και για τον υπουργό ή
τον ΟΤΑ ή τον ΝΠΔΔ από την ημερομηνία που η απόφαση περιήλθε στην
υπηρεσία τους).
● Εάν η αναίρεση γίνει δεκτή για
εσφαλμένη ερμηνεία ή πλημμελή
εφαρμογή του νόμου (λόγος 3), η
Ολομέλεια απoφασίζει για την όλη
υπόθεση.
● Εάν γίνει δεκτή για τους άλλους δύο
λόγους (λόγοι 1 + 2), η όλη υπόθεση
παραπέμπεται στο τμήμα που εξέδωσε
την απόφαση που αναιρέθηκε.
→Η ανακοπή:
Η ανακοπή κατά της απόφασης επί
εφέσεως ασκείται από το διάδικο
που δεν έχει κλητευθεί εμπρόθεσμα
και δεν μπόρεσε να παραστεί.
Στην περίπτωση που γίνεται δεκτή η
ανακοπή, εξαφανίζεται η απόφαση
και το δικαστήριο δικάζει εκ νέου την
ουσία της υπόθεσης.
→Η τριτανακοπή:
Η τριτανακοπή ασκείται από εκείνον
που δεν μετείχε στην κατ’ έφεση δίκη
ή δεν προσκλήθηκε να μετάσχει και η
απόφαση επέφερε βλάβη στα έννομα
συμφέροντά του.
Αν η τριτανακοπή γίνει δεκτή, τότε η
υπόθεση επανεκδικάζεται ως προς
τον τρίτο, ενώ μεταξύ των αρχικών
διαδίκων παραμένει σε ισχύ η απόφαση και μόνο αν ο τριτανακόπτων
είναι συνδικαιούχος της σύνταξης που
έχει απονεμηθεί τροποποιείται ανάλογα και η απόφαση και ως προς τους
αρχικούς διαδίκους.

