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Επιστημονική εκδήλωση με αφορμή την κυκλοφορία 

του βιβλίου του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου  

κ. Ιωάννη Σαρμά με τίτλο: 

«Η Ένωση Δικαίου - Η νομολογία του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Εξελικτική και Συνθετική Μελέτη)» 
Αθήνα, 18/10/2022 

Προσφώνηση του Πρύτανη Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Νιώθω ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας καλωσορίζω 

σήμερα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

για την Επιστημονική εκδήλωση με αφορμή την κυκλοφορία 

του βιβλίου του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κυρίου 

Ιωάννη Σαρμά με τίτλο: «Η Ένωση Δικαίου - Η νομολογία 

του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Εξελικτική και 

Συνθετική Μελέτη)». Η εκδήλωση διοργανώνεται από το 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την 

Ένωση Επιστημόνων Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΕΕΣ). 
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Βεβαίως η εκδήλωση αυτή αποτελεί και ευκαιρία στα μέλη 

της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου να 

επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να ανταλλάξουν σκέψεις 

αναφορικά με το έργο που επιτελούν στους δύο αυτούς 

βασικούς θεσμούς λειτουργίας της πολιτείας μας.  

Το Ελεγκτικό Συνέδριο όπως γνωρίζουμε ενεργοποιείται 

από την ψήφιση του Προϋπολογισμού του Κράτους και των 

βασικών οικονομικών νόμων μέχρι της εφαρμογής τους και 

γενικότερα της οικονομικής λειτουργίας του Δημόσιου 

Τομέα συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των 

Πανεπιστημίων, του Τομέα Υγείας και της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.  

Η αναγκαιότητα της ελεγκτικής δραστηριότητας 

επισημαίνεται από την αρχαιότητα. Ελεγκτικές δραστηριότητες 

διαπιστώνονται στην Μεσοποταμία. Επίσης, οι αρχαίοι 

Αιγύπτιοι είχαν ανεξάρτητους ελεγκτές για τη μέτρηση του 

σιταριού που ζύγιζαν, οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν 

ελεγκτές για την επιβεβαίωση των συναλλαγών και των 

λογαριασμών της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Οι Ρωμαίοι είχαν μια 

μέθοδο προφορικής επιβεβαίωσης, διασταύρωσης και ελέγχου 

λογαριασμών.  

Η αναγκαιότητα της ελεγκτικής δραστηριότητας, 

όμως, είναι και σήμερα απαραίτητη σε μεγάλους 

Οργανισμούς, όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, το πρώτο Ελληνικό Πανεπιστήμιο 

και το παλαιότερο των Βαλκανίων.  
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Ένα από το πιο καθοριστικά στοιχεία για την λειτουργία 

της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ήταν, είναι και θα παραμείνει η 

Δημόσια Λογοδοσία και ο Έλεγχος. Η δημόσια 

χρηματοδότηση, την οποία όλοι αποδέχονται ως αναγκαία και 

επιτακτική, πρέπει πάντα να συνοδεύεται από διαφάνεια, σε 

κάθε επίπεδο, αλλά και αυστηρούς εσωτερικούς ελέγχους 

από όργανα του ίδιου του Ιδρύματος και, όταν χρειασθεί, 

και από ήδη λειτουργούντα εξωτερικά ελεγκτικά όργανα 

όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο.  

 

Κυρίες και κύριοι 

Βασικό στοιχείο για την ομαλή λειτουργία του Κράτους, 

των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων γενικότερα είναι 

εφαρμογή του Δικαίου, η απονομή της Δικαιοσύνης και η 

εμπέδωση του αισθήματος Δικαίου.  

Ο τόμος «Η Ένωση δικαίου», του Προέδρου κ. Σαρμά, 

είναι αφιερωμένος στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Βασικός στόχος του έργου είναι η παρουσίαση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ως «Ένωσης δικαίου» σε συνδυασμό 

με τη συμβολή του Δικαστηρίου της Ένωσης στην 

προώθηση και εμπέδωση αυτής της ιδέας. Η δομή του έργου 

είναι πρωτότυπη: ο Συγγραφέας μέσα από τη συστηματική 

παρουσίαση των αποφάσεων επιλέγει να εκθέσει την εξέλιξη 
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της Ένωσης δικαίου με τη διάκριση και την κατανομή των 

θεμάτων σε τέσσερις χρονικές περιόδους-φάσεις.  

Οι εκλεκτοί ομιλητές και ομιλήτριες που θα ακολουθήσουν 

στο βήμα θα αναφερθούν ειδικότερα και αναλυτικότερα στο 

έργο αυτό. 

Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών θα ήθελα να 

συγχαρώ τον Πρόεδρο κ. Σαρμά για το έργο του και 

γενικότερα για τη δράση του, γιατί κάνει πράξη αυτό που 

αναφέρει ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ στα ΠΟΛΙΤΙΚΑ: 

 

«οὐ γὰρ ὁ δικαστὴς οὐδ’ ὁ βουλευτὴς οὐδ’ ὁ ἐκκλησιαστὴς 

ἄρχων ἐστίν, ἀλλὰ τὸ δικαστήριον καὶ ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος» 

 

Σας ευχαριστώ  


