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Πνηληθή  Μεηαρείξηζε ησλ Καηαρξαζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ 

 

Α. Με αθνξκή ηελ θαηαδίθε ηνπ πξψελ δεκάξρνπ ζεζ/λίθεο θαη άιισλ 

ηεζζάξσλ ζπγθαηεγνξνπκέλσλ ηνπ, ζηνπο νπνίνπο επηβιήζεθε, κεηά ηελ 

θαηάξγεζε ηεο εζράηεο ησλ πνηλψλ δειαδή ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο, ε πνηλή ηεο 

ηζφβηαο θάζεηξμεο, άλνημε θαη πάιη ε ζπδήηεζε γηα ην εάλ θαη θαηά πφζν είλαη 

δίθαηνο, ιίαλ απζηεξφο, ππεξβνιηθφο θαη ζπληαγκαηηθφο ν λφκνο 1608 ηεο 27/28 

Δεθεκβξίνπ 1950 «Πεξί απμήζεσο ησλ πνηλψλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ δηά ηνπο 

θαηαρξαζηάο ηνπ Δεκνζίνπ». 

Είκαη θη εγψ ζπκσκέλνο, νξγηζκέλνο θαη αγαλαθηηζκέλνο, φπσο φινη νη πνιίηεο, 

γηαηί πθηζηάκεζα ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Αληηιακβάλνκαη 

θαη θαηαλνψ ηε γεληθφηεξε απαίηεζε γηα θνιαζκφ ησλ ππαηηίσλ θαη ηελ επηζηξνθή 

απφ ηνπο θαηαρξαζηέο ησλ ρξεκάησλ ζην δεκφζην ηακείν. Η δηθαηνζύλε όκσο 

δελ πξέπεη λα δηθάδεη νύηε ππό ην θξάηνο ηεο ιατθήο αγαλάθηεζεο νύηε 

επεξεαδόκελε από ηελ έθηαζε ηήο δεκνζηόηεηαο αιιά κε ήξεκε ζθέςε λ’ 

απνθαζίδεη ςύρξαηκα θαη αλεπεξέαζηα. Γειαδή νη θαηεγνξνύκελνη λα 

ηπγράλνπλ δίθαηεο δίθεο. 

Β. Ωο δήκαξρνο είκαη ππέξ θάζε κνξθήο ειέγρνπ λνκηκόηεηαο ζηνπο 

δήκνπο. Είκαη θαηά ησλ ειέγρσλ ζθνπηκόηεηαο, πνπ θαηαξγνχλ ην 

ζπληαγκαηηθφ πξνζηαηεπηηθφ πιαίζην (άξζξν 102) ηνπ πληάγκαηνο, ζχκθσλα κε 

ην νπνίν ζηνπο Ο.Σ.Α (Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο) αλαγλσξίδεηαη θαη 

παξέρεηαη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα. 

Με αθνξκή ηελ πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα Έθζεζε ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ (Ε..) 

γηα ην έηνο 2010, ζρεηηθά κε ηνπο δήκνπο, επηζεκαίλνπκε ηα εμήο: 

  (α΄) Οη Ο.Σ.Α θαη ηα Ννκηθά ηνπο Πξφζσπα, ππφθεηληαη ζε πξνιεπηηθφ θαη  

          θαηαζηαιηηθφ έιεγρν. 

 (β΄) Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ Ε.., ζηνλ       

    πξνιεπηηθφ έιεγρν, απφ ηα 591.909 εληάικαηα πνπ αθνξνχζαλ δαπάλεο ηεο  

    Σ.Α., κφιηο ηα 8.991, δειαδή πνζνζηφ 1,52%, επηζηξάθεθαλ αζεψξεηα.   

    χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη αθνχ έγηλαλ νη απαηηνχκελεο  

    δηνξζψζεηο, ηα εληάικαηα απηά, έιαβαλ ηειηθά ηελ έγθξηζε ηνπ.  

        Άξα, ην Ειιεληθφ Δεκφζην δελ είρε θακία απνιχησο απψιεηα ρξεκάησλ. 
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(γ΄) Η ζηνρνπνίεζε ηεο Σ.Α. απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αξηζκνχο.  

        πγθεθξηκέλα, απφ ηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ  

        πιεξσκήο, θαίλεηαη φηη απφ ηα 1.912 ζπλνιηθά εληάικαηα πνζνχ 9.292.704 €  

        πξνέθπςαλ πξάμεηο επηζηξνθήο δηθαηνινγεηηθψλ κφιηο ζε ηέζζεξηο (4)  

       πεξηπηψζεηο, (πνζνζηφ 0,2%), ζπλνιηθνχ πνζνχ 25.780€ (πνζνζηφ 0,27%). 

(δ΄) Με βάζε ηα παξαπάλσ, απνδεηθλχεηαη φηη ε Σ.Α. θαηαβάιιεη ζνβαξφηαηεο      

       πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη πιήξεο εθαξκνγή ηεο θείκελεο   

       λνκνζεζίαο, εμαιείθνληαο αθφκα θαη ηελ παξακηθξή πηζαλφηεηα ιάζνπο. 

(ε΄)  Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί παξ’ φι’ απηά, ε ηαιαηπσξία πνπ πθίζηαληαη νη Δήκνη  

         απφ ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία, κε ηνπο ειέγρνπο ζθνπηκόηεηαο θαη όρη  

        λνκηκόηεηαο. 

(ζη΄) Η Τνπηθή Απηνδηνίθεζε ζηελ ππεξβνιηθή θαη γεληθεπκέλε επίζεζε ηελ    

          νπνία πθίζηαηαη πεξί θαθνδηαρείξηζεο θαη δηαθζνξάο, απαληά κε    

         επίζεκα ζηνηρεία: 

 Η ζπκκεηνρή ηεο ζην ζπλνιηθφ ρξένο ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ηα επίζεκα 

ζηνηρεία, αλέξρεηαη κφιηο ζην 0,9% ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. 

 ην ρξνληθφ δηάζηεκα 12/2011-9/2012, νη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ησλ 

Δήκσλ κεηψζεθαλ θαηά 11%, φηαλ νη αληίζηνηρεο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο 

απμήζεθαλ θαηά 32%. 

 Απφ 1/1/2011 κέρξη ζήκεξα νη Δήκνη κεηψζεθαλ θαηά 709, ηα Ννκηθά 

Πξφζσπα θαη νη Επηρεηξήζεηο ηνπο θαηά 4.500, ελψ νη πεξηθνπέο ησλ 

εζφδσλ ηεο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ μεπεξλνχλ ην 60%. 

Αλαξσηηφκαζηε, πνηνο άιινο θνξέαο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο ππέζηε 

ηέηνηα κείσζε; 

 χκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθψλ ν δαλεηζκφο 

ησλ Δήκσλ έρεη πεξηνξηζηεί. 

 χκθσλα κε αλαθνίλσζε θαη ζηνηρεία ηνπ Τπ. Εζσηεξηθψλ, νη Δήκνη ηεο 

ρψξαο ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2013 παξνπζίαζαλ ηακεηαθφ πιεφλαζκα 160 εθαη. 

επξψ παξά ηε κεγάιε κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο απφ ηνλ Σαθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Κξάηνπο. Πεξηφξηζαλ ηηο δαπάλεο ηνπο θαη αχμεζαλ ηα 

έζνδά ηνπο απφ ίδηνπο πφξνπο. 
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(δ΄)   Θα πξέπεη ηέινο, λα επηζεκάλνπκε φηη εθηφο απφ ην Ειεγθηηθφ πλέδξην, ε     

          Σ.Α. ειέγρεηαη απφ έλδεθα (11) επηπιένλ κεραληζκνχο ειέγρνπ, ελψ απφ ηηο  

          αξρέο ηνπ 2011 φιεο νη απνθάζεηο ησλ Δήκσλ, πνπ πξνθαινχλ δαπάλεο,  

          δεκνζηεχνληαη ζην πξφγξακκα ΔΙΑΤΓΕΙΑ θαη απνζηέιινληαη ππνρξεσηηθά    

         ζην Τπνπξγείν Εζσηεξηθψλ, ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ζηελ ΕΛΣΑΣ. 

(ε΄)  Σα αλσηέξσ, θπζηθά, δε ζεκαίλνπλ φηη δελ ππάξρνπλ επίνξθνη  αηξεηνί ηεο  

         Σ.Α. Τπάξρνπλ θαη φπνπ θαη φηαλ ππάξρνπλ λα ειέγρνληαη θαη εθφζνλ  

         επζχλνληαη λα ινγνδνηνχλ ελψπηνλ ηεο δηθαηνζχλεο. Να έρνπλ φκσο φπσο  

         αλαπηχμακε δίθαηε δίθε. Δηαθνξεηηθά νδεγνχκαζηε ζε αλζξσπνθαγίεο θαη  

         ζε αξέλα ηεο Ρσκατθήο επνρήο. 

Γ. Έξρνκαη ηψξα ζε κεξηθέο παξαηεξήζεηο θαη επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ην 

λφκν 1608/1950. Ο λφκνο απηφο ςεθίζηεθε ζε κηα πεξίνδν ακέζσο κεηά ηνλ 

εκθχιην πφιεκν (1946-1949) θαη θάησ απφ ηηο ηφηε ηζρχνπζεο θαη εμαηξεηηθά 

δχζθνιεο απφ θάζε άπνςε (πνιηηηθή-θνηλσληθννηθνλνκηθή) ζπλζήθεο. Μάιηζηα δε, 

πξηλ ηελ θαηάξγεζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο, πξνέβιεπε θαη ηελ θαηαδίθε ζε ζάλαην 

ηνπ ελφρνπ θαηαρξαζηή.  Μεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο, απηή 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο. 

Η πνηλή απηή είλαη  ιίαλ ζθιεξή θαη ππεξβνιηθή. Πξνβιέπεηαη, ζχκθσλα κε ην 

ζπγθεθξηκέλν λφκν, πνηλή ηζφβηαο θάζεηξμεο γηα ηνπο θαηαρξαζηέο ηνπ δεκνζίνπ 

εθφζνλ ην πνζφ ηεο θαηάρξεζεο είλαη κεγαιχηεξν ησλ 50.000.000 δξρ. δειαδή 

ησλ 146.735,140 επξψ, ρσξίο λα ππάξρεη δηαβάζκηζε ηεο πνηλήο π.ρ. γηα 

1,5,10,100,500 θ.ν.θ, εθαηνκκχξηα επξψ. Είλαη πνηλή αλειαζηηθή θαη ζαλ ηέηνηα 

πξνζβάιιεη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο.  

ην πνηληθφ καο ζχζηεκα ηα πξνζηαηεπφκελα έλλνκα αγαζά ηεο δσήο ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηεο ππφζηαζεο ηνπ θξάηνπο ηπγράλνπλ ηεο κεγίζηεο αμηνινγηθά 

δηαβάζκηζεο δει. βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο ελλφκνπ πξνζηαζίαο θαη γη’ απηφ 

πξνβιέπεηαη γηα ηνπο ελφρνπο ησλ ζρεηηθψλ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ε εζράηε ησλ 

πνηλψλ, πνπ είλαη πιένλ ε ηζφβηα θάζεηξμε. Τν πξνζηαηεπόκελν έλλνκν αγαζό 

κε ην λόκν 1608/1950, πνπ είλαη ε δεκόζηα πεξηνπζία, ζε θακηά πεξίπησζε 

δελ κπνξεί λα εμηζώλεηαη, από πιεπξάο πνηληθήο κεηαρείξηζεο, κε ην έλλνκν 

αγαζό ηεο αλζξώπηλεο δσήο. Πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθά θαη κάιηζηα άληζα 

κεηαμχ ηνπο θνηλσληθά αγαζά. 
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Καηά ηελ θξαηνχζα ζηελ επηζηήκε ηνπ Πνηληθνχ Δηθαίνπ άπνςε, ε νπνία 

λνκίδσ φηη είλαη νκφθσλε, εγείξνληαη πιένλ ζνβαξά ζέκαηα αληηζπληαγκαηηθφηεηαο 

ηνπ λφκνπ θπξίσο ζ’ φηη αθνξά ηελ πξνβιεπφκελε πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο. 

Αλακέλνπκε φινη λα κειεηήζνπκε ηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Σξηκεινχο Εθεηείνπ 

Καθνπξγεκάησλ Θεζζαινλίθεο, γηα λα δνχκε πψο θαη πφζν αηηηνινγεκέλε είλαη ε 

ζπγθεθξηκέλε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαη σο πξνο ηελ ελνρή ησλ θξηζέλησλ 

ελφρσλ θαη σο πξνο ην χςνο ηεο πνηλήο (ηζφβηα θάζεηξμε) θαη σο πξνο ηελ 

απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο γηα αλαγλψξηζε ηνπ ειαθξπληηθνχ ηνπ πξνηέξνπ εληίκνπ 

βίνπ. 

  

                              Λάδαξνο Κπξίδνγινπ                                                              

                               Δηθεγφξνο ζηνλ Άξεην Πάγν                                                       

                                Δήκαξρνο Ακπεινθήπσλ-Μελεκέλεο                                                          

                             Μέινο Δ ηεο ΠΕΔ/ΠΚΜ                                                               

                              θαη ηεο ΚΕΔΕ 

 

 


