ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Α. Το παρόν σχέδιο αποτελεί κωδικοποίηση νοµοθετικών διατάξεων που ισχύουν για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Η κωδικοποίηση έγινε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.) σύµφωνα µε το άρθρο 76 παρ. 7 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 2 του ν. 3133/2003 και 2 του
ν. 3226/2004. Στο παρόν σχέδιο νόµου δεν περιλαµβάνονται κανονιστικές διατάξεις, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε
το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 3133/2003, οι διατάξεις αυτές
κωδικοποιούνται µε τη µορφή προεδρικού διατάγµατος.
Η Επιτροπή, κάνοντας χρήση της ευχέρειας που παρέχεται στο άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 3226/2004 για την κατ’ εξαίρεση ενσωµάτωση κανονιστικών διατάξεων σε κώδικα τυπικών νόµων, περιέλαβε τέτοιες διατάξεις όπου έκρινε τούτο αναγκαίο, όπως ειδικότερα εξηγείται στην
οικεία θέση.
Κατά την κωδικοποίηση έγινε µεταφορά των κειµένων
στη δηµοτική γλώσσα και προσαρµογή των διατάξεων
που καθορίζουν αρµοδιότητες διοικητικών οργάνων καθώς και των οργάνων και υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τα ήδη ισχύοντα. Περαιτέρω, στο κείµενο
του κώδικα οι τίτλοι ορισµένων Υπουργείων διατυπώνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 2234) και στο άρθρο 3
του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε µε τα
άρθρα 1 του π.δ. 88/2012 (Α΄ 143) και 2 του π.δ. 98/2012
(Α΄160). Έγιναν επίσης, αλλά µε µεγάλη φειδώ, οι αναγκαίες για την κωδικοποίηση φραστικές µεταβολές. Τα
χρηµατικά ποσά σε δραχµές που αναγράφονταν στις κωδικοποιούµενες διατάξεις µετατράπηκαν σε ευρώ και
στρογγυλοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Στην κωδικοποίηση δεν περιλήφθηκαν διατάξεις, οι οποίες δεν έχουν µεν ρητώς καταργηθεί, αλλά η Επιτροπή έκρινε ότι είτε έχουν εµµέσως καταργηθεί επειδή τα
σχετικά θέµατα ρυθµίζονται από νεότερες διατάξεις, είτε ήσαν προσωρινής ισχύος. Ειδικότερα δεν περιλήφθηκαν :
1) Το άρθρο 6 του ν.δ. 4/6.7.1923 (άρθρο 2 του π.δ.
774/1980) διότι έχει εµµέσως καταργηθεί, αφού από το
άρθρο 98 του Συντάγµατος και τους νόµους 1756/1988
και 2812/2000, όπως ισχύουν, προκύπτει αναµφίβολα η
φύση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως δικαστηρίου και η εκ
τούτου εποπτεία του από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
2) Τα άρθρα 18 παρ. Ε΄ εδ. 3 του ν. 4464/1965, 17 του
ν. 434/1976 και 20 του ν. 968/1979 (άρθρο 13 παρ. 1 εδ.
ε΄ και στ΄ του π.δ. 774/1980) διότι ως προς τα θέµατα
που ρυθµίζουν, ισχύουν οι νεότερες διατάξεις των άρθρων 38 παρ. 1 εδ. α΄ και β΄ και 2β του ν. 2721/1999 και
72 του ν. 2812/2000.
3) Τα άρθρα 7 του α.ν. 25.1.1936 (άρθρο 13 παρ. 2 του
π.δ. 774/1980) και 17 παρ. 2 του ν. 968/1979 (άρθρο 19
παρ. 6 του π.δ. 774/1980) διότι έχουν εµµέσως καταργηθεί, ενόψει των άρθρων 3 παρ. 25 του ν. 2479/1997 και
38 παρ. 1 εδ. α΄ και β΄ και 4 του ν. 2721/1999 (όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 30 παρ. 6 του ν. 2915/2001),
από τις διατάξεις των οποίων προκύπτει ότι οι Επίτροποι
(υπάλληλοι του συνιστώµενου µε το άρθρο 38 του ν.

2721/1999 Κλάδου ΠΕ Επιτρόπων) ασκούν πλέον τις ελεγκτικές αρµοδιότητες των Παρέδρων και αναπληρώνονται από άλλον Επίτροπο ή εξαιρετικά από Προϊστάµενο Τµήµατος. Σε κάθε περίπτωση, αν ήθελε θεωρηθεί
ότι µε τη διάταξη του άρθρου 7 του α.ν. 25.1.1936 υφίσταται δυνατότητα ορισµού Παρέδρου σε θέση επόπτη
των Επιτρόπων, ισχύει πλέον η διάταξη του άρθρο 38
παρ. 2 εδ. γ΄ του ν. 2721/1999, σύµφωνα µε την οποία
αρµοδιότητα εποπτείας αυτών έχει ο Γενικός Συντονιστής Επιτρόπων.
4) Τα άρθρα 7 παρ. 1 εδ. β΄ και γ΄ και 2, 8 παρ. 2, 11
παρ. 3, 20 παρ. 1 και 2, 47 παρ. 2 και 4 του ν.δ. 4/6.7.1923
και 6 του ν.δ. της 31.7.1926 διότι έχουν εµµέσως καταργηθεί από νεότερες όµοιου περιεχοµένου διατάξεις του
ν. 1715/1951 και των ν.δ/των 2712/1953 1265/1972. Ειδικότερα καταργήθηκαν έµµεσα : α) τα άρθρα 7 παρ. 1 εδ.
β΄ και γ΄ και 2 και 47 παρ. 2 και 4 του ν.δ. 4/6.7.1923 από
τις διατάξεις των άρθρων 28 του ν. 1715/1951 και 2 του
ν.δ. 2712/1953 αντίστοιχα, β) τα άρθρα 8 παρ. 2, 11 παρ.
3, 20 παρ. 1 και 2 εδ. β΄ του ν.δ. 4/6.7.1923 από τις διατάξεις των άρθρων 16, 5 και 7 παρ. 1 και 9 του ν.δ. 1265/
1972 αντίστοιχα και γ) το άρθρο 6 του ν.δ. της 31.7.1926
από τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 του ν.δ. 1265/1972.
5) Τα άρθρα 58 του ν.δ. 3033/1954 και 129 του
ν.δ. 2884/1954 (άρθρο 15 παρ. 15 και 16 του π.δ. 774/
1980) διότι έχουν έµµεσα καταργηθεί λόγω της µεταφοράς της σχετικής αρµοδιότητας στα διοικητικά δικαστήρια µε τα άρθρα 19 παρ. 2 του ν. 2218/1994 και 141 παρ.
2 εδ. τελευταίο του ν. 3463/2006.
6) Τα άρθρα 28 παρ. 2 και 30 παρ. 4 του ν.δ 321/1969
(άρθρα 27 παρ. 4 και 19 παρ. 4 αντίστοιχα του π.δ. 774/
1980) λόγω κατάργησής τους µε το άρθρο 113 του ισχύοντος νόµου περί δηµοσίου λογιστικού (ν. 2362/
1995) και µη ύπαρξης όµοιων ρυθµίσεων σε διατάξεις
του νόµου αυτού.
7) Το άρθρο 2 παρ. 2 του ν.δ. 532/1970 (άρθρο 19 παρ.
5 του π.δ. 774/1980) επειδή έχει εµµέσως καταργηθεί ενόψει της κατάργησης των νοµαρχιών ως αποκεντρωµένων υπηρεσιών του Κράτους και της σύστασης µε το άρθρο 1 του ν. 2218/1994 των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων (Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού), και ήδη, µετά την κατάργηση των
νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων από 1.1.2011, των περιφερειών του ν. 3852/2010 (βλ άρθρα 282 παρ. 1 α και 283
παρ. 2 ν. 3852/2010).
8) Τα άρθρα 15 παρ. 7 και 8 του ν. 6254/1934 και 28
παρ. 2 και 3 του ν.δ. 321/1969 (άρθρο 27 παρ. 4 του π.δ.
774/1980) διότι ως προς τα ρυθµιζόµενα από αυτά θέµατα ισχύουν οι νεότερες διατάξεις των άρθρων 28, 29 και
33 του ν. 2362/1995.
9) Τα άρθρα 8 παρ. 2 και 13 παρ. 2 του ν. 6254/1934, 2
του ν.δ. 575/1948 και 51 του ν.δ. 321/1969 (άρθρο 41
παρ. 1 εδ. β΄ του π.δ. 774/1980) διότι, για µεν τα θέµατα
που ρυθµίζουν τα άρθρα 8 παρ. 2 και 13 παρ. 2 του
ν. 6254/1934 και 51 του ν.δ. 321/1969 ισχύουν ήδη οι νεότερες διατάξεις των άρθρων 72, 73, 74 , 75 και 76 του
ν. 2362/1995, για δε το άρθρο 2 του ν.δ 575/1948 η µεταβατική ισχύς των διατάξεών του έληξε.
10) Το άρθρο 57 του β.δ. 18/23.5.1955 (άρθρο 38 παρ.
1 π.δ. 774/1980) διότι οι διατάξεις του είναι κανονιστικές
και στο παρόν σχέδιο νόµου, όπως προεκτέθηκε, δεν περιλαµβάνονται κανονιστικές διατάξεις.
11) Τα άρθρα 8 του ν.δ. 2712/1953 και 25 του ν. 12/
1975 (άρθρα 57 και 60 του π.δ. 774/1980) διότι καταργήθηκαν µε το άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 2873/2000.
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12) Τα άρθρα 19 του ν. 1635/1919, 40, 41, 42, 43 και 49
του ν.δ. 4/6.7.1923, 5 και 7 του ν. 4517/1930, 17 παρ. 3
και 18 παρ. 2 του ν. 108/1943, 7 παρ. ζ΄ ΠΥΣ 333/1945,
23 παρ. 2 του ν. 1715/1951, 13 παρ. 7 του ν. 2289/1952,
12 παρ. Α΄ του ν.δ. 2717/1953, άρθρο µόνο του ν. 2834/
1954, 1 του ν.δ. 74/1974, 11 του ν. 152/1975, 18, 19, 20,
21 και 39 του ν. 184/1975, 9 παρ. 2 και 3 του ν. 221/1975,
4, 5 παρ. 2 και 6 του ν. 968/1979 (άρθρα 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 και 78 του π.δ. 774/1980) διότι
ως προς τα ρυθµιζόµενα από αυτά θέµατα ισχύουν οι νεότερες διατάξεις των άρθρων 34 έως 37, 41, 43, 44, 45,
55 έως 60, 69 έως 73 και 90 έως 107 του ν. 1756/1988, όπως ισχύουν.
13) Το άρθρο 10 του α.ν. 1016/1937 (άρθρο 44 του π.δ.
774/1980) διότι οι διατάξεις του είχαν προσωρινή ισχύ.
14) Τα άρθρα 44 του ν.δ. 4/6.7.1923, 1 παρ. 1 του α.ν.
2317/1940, 11 παρ. 3 του ν. 108/1943, 7 παρ. ζ΄ της ΠΥΣ
333/1945, 3 του α.ν. 1079/1946, 21 του ν. 1811/1951, 21
παρ. 2 του ν.δ. 751/1970, 29 έως 31 του ν. 309/1976, 14
και 15 του ν. 434/1976 και 19 παρ. 4 και 21 παρ. 2 του ν.
968/1979 (άρθρο 80 του π.δ. 774/1980) διότι ως προς τα
ρυθµιζόµενα από αυτά θέµατα, ισχύουν, βάσει του άρθρου 19 παρ. 6 του ν. 2812/2000, και για τους υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι νεότερες διατάξεις
του π.δ. 50/2001, καθόσον δεν έχει ακόµα εκδοθεί το
π.δ/µα που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 5 του ως άνω
νόµου και οι έως τότε ισχύουσες διατάξεις που ρύθµιζαν
ειδικά τα τυπικά προσόντα διορισµού εν γένει των δικαστικών υπαλλήλων (ν.δ 1025/1971, ν. 294/1976, 965/
1979 κ.α.) έπαψαν να ισχύουν δυνάµει του άρθρου 157
του ν. 2812/2000.
15) Τα άρθρα 6 του ν. 5212/1931 και 15 παρ. 1 του
ν.δ. 2712/1953 (άρθρο 81 παρ. 2 εδ. γ΄ του π.δ. 774/
1980) διότι δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης καθότι µε το
άρθρο 9 παρ. 3 εδ. α΄ και ζ΄ του ν. 1256/1982 συστάθηκαν θέσεις Εισηγητών (δικαστικών λειτουργών ισόβαθµων µε Πρωτοδίκη) για την υποβοήθηση του έργου των
Παρέδρων και Συµβούλων.
16) Το άρθρο ενδέκατο παρ. 3 του ν.δ. 3908/1958 (άρθρο 81 παρ. 3 του π.δ. 774/1980) διότι δεν έχει πλέον ισχύ µετά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ 3 του ν. 3060/
2002, µε την οποία συνεστήθη θέση Γενικού Συντονιστή
Διοικητικής Υποστήριξης αρµόδιου για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
17) το άρθρο 49 του ν.δ. 4/6.7.1923 (άρθρο 83 του π.δ.
774/1980) διότι ως προς το ρυθµιζόµενο από αυτό ζήτηµα ισχύει η νεότερη διάταξη του άρθρου 55 του ν. 2812/
2000.
18) Τα άρθρα 7 παρ. 1, 2 και 4, 18 και 19 του ν.δ. 2712/
1953, 8 του α.ν. 599/1968, 2, 3 και 4 του ν.δ. 1299/1972,
1 παρ. 4 και 5 του ν. 293/1976, 42 παρ. 1 και 2 του ν. 955/
1979, 7 του ν. 956/1979, 23 και 24 του ν. 968/1979 (άρθρα 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95, και 96 παρ. 3, 4 και 5 του
π.δ. 774/1980), καθώς και η παρ. 11 του άρθρου 19Α του
π.δ. 774/1980, που προστέθηκε µε το άρθρο 14 του
ν. 3932/2011 διότι περιέχουν προσωρινές και µεταβατικές διατάξεις η ισχύς των οποίων έχει λήξει.
19) Το άρθρο 24 του ν. 3202/2003, κατά το µέρος που
ρυθµίζει θέµατα κατασταλτικού ελέγχου νοµαρχιακών
αυτοδιοικήσεων, διότι έχει εµµέσως καταργηθεί από τις
διατάξεις α) του άρθρου 283 παρ. 2 του ν. 3852/2010, µε
τις οποίες από 1.1.2011 καταργήθηκαν οι ενιαίες νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, λόγω σύστασης των αιρετών πε-

ριφερειών που συνιστούν πλέον Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού και β)
του άρθρου 276 του ν. 3852/2010, µε τις οποίες ρυθµίζεται διαφορετικά ο τρόπος άσκησης κατασταλτικού ελέγχου στους λογαριασµούς των αιρετών περιφερειών από
το Ελεγκτικό Συνέδριο.
20) Το άρθρο 69 παρ. 1, 3, 4 και 5 του ν. 3433/2006, µε
τις οποίες προβλέφθηκε η υπαγωγή στον προβλεπόµενο
από το άρθρο 19 παρ. 7 του π.δ. 774/1980, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου των συµβάσεων προµηθειών αµυντικού υλικού,
που συνάπτουν οι Ένοπλες Δυνάµεις σύµφωνα µε το νόµο αυτό, διότι έχουν εµµέσως καταργηθεί από τις νεότερες διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3978/2011, µε τις οποίες στον παραπάνω έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
εµπίπτουν πλέον όλες οι συµβάσεις έργων, προµηθειών,
υπηρεσιών και υποστήριξης (FOS) καθώς και οι τροποποιητικές συµβάσεις αυτών, που συνάπτουν οι Ένοπλες
Δυνάµεις στο πλαίσιο της εθνικής αµυντικής στρατηγικής.
21) Το άρθρο 3 παρ. 6 του α.ν. 1451/1938, κατά το µέρος που προβλέπει τον καθορισµό µε β.δ/µα (ήδη π.δ/µα)
πρόσθετης αµοιβής σε επιτροπές και συνεργεία από υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που συγκροτούνται µε αντικείµενο την εκκαθάριση του αρχείου της
γραµµατείας και των λοιπών υπηρεσιών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, διότι, σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 1 του ν.
4024/2011, πλην των εξαιρέσεων που προβλέπονται στις
παραγράφους 2, 3 και 5 του ίδιου άρθρου δεν καταβάλλεται πλέον καµία πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση στα
µέλη συλλογικών οργάνων (συµβούλια, επιτροπές, οµάδες εργασίας κλπ.), που είναι δηµόσιοι υπάλληλοι.
22) Το άρθρο 51 παρ. 1 εδ. α΄ του ν.δ. 4/6.7.1923 (κατά
το µέρος που ορίζει ότι οι Διευθυντές και ήδη, κατ’ άρθρο 38 παρ. 7 του ν. 2721/1999, Επίτροποι του Κλάδου Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ελέγχουν τους λογαριασµούς των υπολόγων εν γένει, που είναι κατά την
κρίση τους σηµαντικοί), καθώς και το άρθρο 51 παρ. 2
του ίδιου ως άνω ν.δ/τος, µε το οποίο προβλέπονται προϋποθέσεις ελέγχου των πάσης φύσεως λογαριασµών, απολογισµών και οικονοµικών καταστάσεων από υπαλλήλους και όχι από Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
διότι έχουν εµµέσως καταργηθεί µε το άρθρο 79 του ν.
4055/2012.
23) Το άρθρο 39 παρ. 3 εδ. β΄ του ν. 3772/2009 διότι έχει εµµέσως αντικατασταθεί από τις οµοίου περιεχοµένου διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 68
του ν. 4055/2012, µε τις οποίες θεσπίστηκε ενιαία προθεσµία για την άσκηση έφεσης κατά των καταλογιστικών
πράξεων που εκδίδουν οι αρµόδιοι πλέον, σύµφωνα µε
το άρθρο 79 του ίδιου ν. 4055/2012, Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου µετά τον έλεγχο των λογαριασµών
των δηµοσίων υπολόγων και των απολογισµών των ο.τ.α
και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ..
Επίσης, για λόγους πληρότητας της παρούσας κωδικοποίησης γίνεται σε αρκετά άρθρα παραποµπή σε διατάξεις άλλων νόµων ή Κωδίκων, οι οποίες περιέχουν κατά
την κρίση της Επιτροπής σηµαντικές ρυθµίσεις που αφορούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Με την δια παραποµπής
κωδικοποίηση των διατάξεων αυτών διατηρείται η θέση
τους στα οικεία νοµοθετήµατα και δεν διαταράσσεται η
ενότητα των ρυθµίσεων των εν λόγω νοµοθετηµάτων, οι
διατάξεις δε αυτές παρουσιάζονται στους οικείους πίνακες ως σχετικές και όχι ως κωδικοποιούµενες. Ειδικότερα, παραποµπή σε διατάξεις σύµφωνα µε τα ανωτέρω
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περιέχουν ενδεικτικά τα άρθρα : 1, 12 παρ. 1, 16 παρ. 1
περ. η΄ και 2, 21, 35, 46 παρ. 4, 51 παρ. 7, 69 παρ. 1, 76,
77, 78, 89 παρ. 2, 92, 96, 99 και 103
Β. Το σχέδιο του Κώδικα αποτελείται από 110 άρθρα
κατανεµηµένα σε έξι τµήµατα.
Στο πρώτο τµήµα περιλαµβάνονται διατάξεις σχετικές
µε τις αρµοδιότητες, τη συγκρότηση και την οργάνωση
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Στο άρθρο 1 κωδικοποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις
µε τις οποίες καθορίζονται οι αρµοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου διακρινόµενες ειδικότερα σε ελεγκτικές
(περίπτ. α΄ έως ιγ΄), δικαιοδοτικές και οιονεί δικαιοδοτικές (περίπτ. ιδ΄ έως κστ΄ και λ΄), γνωµοδοτικές (περίπτ.
κζ΄ και κη΄) και λοιπές αρµοδιότητες που δεν εµπίπτουν
στις προηγούµενες τρεις κατηγορίες (περιπτ. κθ΄).
Στο άρθρο 2 κωδικοποιούνται όλες οι διατάξεις που αφορούν στις οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οργανικές θέσεις Εισηγητών – Δοκίµων Εισηγητών, καθώς και η θέση
του Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο,
ο οποίος εξοµοιώνεται µε Αντιπρόεδρο ανωτάτου δικαστηρίου.
Στα άρθρα 4, 5 και 6 κωδικοποιούνται αντίστοιχα οι
διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 7 του π.δ.
774/1980, όπως αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα 2 παρ. 1
του ν. 1968/1991 και 13 παρ. 1 και 2 του ν. 2298/1995, οι
οποίες αφορούν τη συγκρότηση των δικαστικών σχηµατισµών (Ολοµέλεια, Τµήµατα και Κλιµάκια) του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Περαιτέρω στις παραγράφους 3 και 4
του άρθρου 4 κωδικοποιείται η διάταξη του άρθρου 76
του ν. 4055/2012, µε την οποία θεσπίζεται η δυνατότητα
να δηµιουργηθεί µε απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ελάσσων και µείζων σχηµατισµός αυτής για την καλύτερη λειτουργία των εργασιών της, ο
τρόπος συγκρότησης και οι αρµοδιότητές της ελάσσονος και µείζονος Ολοµέλειας.
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7, γίνεται, ενόψει του
άρθρου 77 παρ. 2 του ν.4055/2012, η αναγκαία προσαρµογή των διατάξεων που κωδικοποιούνται µε την προσθήκη στις υποθέσεις αρµοδιότητας των Κλιµακίων, για
τις οποίες εξαιρετικά ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή οι νόµιµοι αναπληρωτές του δύνανται να εκφέρουν τη γνώµη τους, και των υποθέσεων που προκύπτουν µετά από σχετική έκθεση
διαφωνίας του αρµόδιου Επιτρόπου και αφορούν στη θεώρηση ή µη ενταλµάτων πληρωµής.
Στο άρθρο 8 παρ. 1 κωδικοποιούνται οι αποφάσεις της
Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 48208/1965 (Β΄
274), 7035/1991 (Β΄ 347), 3786/1992 (Β΄ 140), 15778/
1992 (Β΄ 561), 16031/1993 (Β΄665) – όπως κωδικοποιήθηκαν, τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις
15686/2002 (Β΄ 1242), 22431/2004 (Β΄ 1620), 52557/
2006 (Β΄ 62/25.1.2007), σύµφωνα µε τις οποίες τα Τµήµατα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που µε το άρθρο 2 παρ.
5 του ν. 2712/1953 ανέρχονταν σε τρία, αυξήθηκαν σε επτά.
Στο άρθρο 8 παρ. 2, ο καθορισµός της συγκρότησης,
του αριθµού, των αρµοδιοτήτων καθώς και της εν γένει
λειτουργίας των Τµηµάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου
γίνεται πλέον µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε
πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης µετά γνώµη της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο άρθρο 23 του ν. 1756/1988, όπως ισχύει,
το οποίο κατά το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 2172/1993 ε-

φαρµόζεται αναλόγως και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καταργουµένης εµµέσως της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 5
του ν. 2712/1953, µε την οποία τα θέµατα αυτά ρυθµίζονταν µέχρι τώρα µε αποφάσεις της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δηµοσιεύονταν στη Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Στο άρθρο 10 κωδικοποιείται εν µέρει η διάταξη του
άρθρου 1 του ν. 968/1979 (άρθρο 10 του π.δ. 774/1980).
Τούτο διότι, κατά το µέρος που η διάταξη αυτή προβλέπει ότι δε συνιστά λόγο εξαίρεσης δικαστή από τη σύνθεση δικαστικού σχηµατισµού η συµµετοχή του στην έκδοση πράξης ή απόφασης κατά της οποίας ασκείται στη
συνέχεια έφεση, αίτηση αναίρεσης ή αναθεώρησης, δεν
εφαρµόζεται πλέον ενόψει του άρθρου 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου
(σχετ. απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου, υπόθεση Procola κατά Λουξεµβούργου,
Ολ. Ελ. Συν. 739/2007 και 740/2007). Περαιτέρω, όσον αφορά τους λόγους εξαίρεσης και το παραδεκτό της αίτησης εξαίρεσης όταν µε αυτή καθίσταται πιθανή η αδυναµία νόµιµης συγκρότησης του δικαστηρίου, η ρητή παραποµπή στην εφαρµογή των άρθρων 52 και 53 του
Κ.Πολ.Δ που γίνεται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 10 αντίστοιχα, εξακολουθεί να είναι ισχυρή και µετά την ισχύ του άρθρου 12 παρ. 2 του ν. 3274/2006, αφού
για τα ανωτέρω ζητήµατα δεν υφίσταται νοµοθετικό κενό έτσι ώστε να τυγχάνουν ανάλογης εφαρµογής οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.
Στο άρθρο 11 παρ. 1 κωδικοποιείται εν µέρει το πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2712/
1953 (άρθρο 11 παρ. 1 εδ. α΄ του π.δ. 774/1980). Τούτο
διότι, η διάταξη αυτή, κατά το µέρος που µε αυτή προβλέπεται ότι σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ των παρόντων µελών βαρύνει η ψήφος του Προέδρου, δεν έχει
πλέον αντικείµενο ενόψει των άρθρων 2 παρ. 1 του
ν. 1968/1991 και 13 παρ. 1 και 2 του ν. 2298/1995, από τα
οποία προκύπτει ότι ο αριθµός των δικαστών, που συµµετέχουν στην Ολοµέλεια, τα Τµήµατα και τα Κλιµάκια κατά τη λήψη των αποφάσεων είναι πάντοτε περιττός.
Στα άρθρα 12 και 13 (πρώην άρθρα 76 και 77 του π.δ.
774/1980) κωδικοποιούνται οι διατάξεις µε τις οποίες καθορίζονται τα καθήκοντα : α) του Προέδρου, στα οποία
περιλαµβάνεται και η ευχέρεια 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, β) των Αντιπροέδρων και γ)
των Συµβούλων και των Παρέδρων. Περαιτέρω, στο άρθρο 14 κωδικοποιείται η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 3 εδ.
ζ΄ του ν. 1256/1982, µε την οποία καθορίστηκαν τα καθήκοντα των Εισηγητών, των οποίων οι οργανικές θέσεις
συστήθηκαν για πρώτη φορά µε τον ίδιο νόµο.
Στο άρθρο 15 κωδικοποιείται η διάταξη του άρθρου 38
του ν. 3772/2009, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
111 παρ. 7 του ν. 4055/2012, µε την οποία προβλέπεται η
δυνατότητα χορήγησης σε δικαστές ή υπαλλήλους του
Ελεγκτικού Συνεδρίου ειδικής άδειας περιορισµένης
διάρκειας για επιµορφωτικούς σκοπούς ή για την απασχόλησή τους στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο µε
σκοπό την απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας.
Στο άρθρο 16 παρ. 1 περ. η΄ προστίθενται στα καθήκοντα του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο η δυνατότητα παραγγελίας άσκησης πειθαρχικής δίωξης, καθώς και η αρµοδιότητα άσκησης πειθαρχικής δικαιοδοσίας στους υπαλλήλους της υπηρε-
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σίας του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 104 παρ.
5 και 106 παρ. 1 του ν. 2812/2000.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 γίνεται παραποµπή
στις οικείες διατάξεις των άρθρων 32Β και 32Γ του ν.
1756/1988, όπως προστέθηκαν µε το άρθρο 112 παρ. 9
του ν. 4055/2012, που αφορούν στην αναπλήρωση και
την επικουρία από δικαστικούς λειτουργούς µε βαθµό
Παρέδρου και Εισηγητή του Γενικού Επιτρόπου, του Επιτρόπου και των Αντεπιτρόπων της Γενικής Επιτροπείας
της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, η οποία συστάθηκε πρόσφατα µε το άρθρο 32Α του ανωτέρω νόµου
1756/1988. Επίσης στο β΄ εδάφιο της παραγράφου 2 καθώς και στην παράγραφο 4 του ίδιου ως άνω άρθρου 16
κωδικοποιούνται αντίστοιχα οι διατάξεις α) του άρθρου
50 παρ. 2 του ν.δ. 4/6.7.1923, όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 221/1975 και κωδικοποιήθηκε
στο άρθρο 79 παρ. 3 του π.δ. 774/1980 και β) του άρθρου
58 παρ. 7 του ν. 3160/2003, οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 32 Β παρ. 5
του ν. 1756/1988.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 συµπληρώνεται η
κωδικοποιούµενη στο άρθρο αυτό διάταξη του άρθρου 5
του ν. 968/1979 µε την προσθήκη στους δικαστικούς λειτουργούς (Παρέδρους και Συµβούλους), τους οποίους ο
Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή ο νόµιµος αναπληρωτής του µπορεί να ανακαλέσει από τις διακοπές
τους, και των Εισηγητών, οι οποίοι δεν συµπεριλαµβάνονταν στη διάταξη ενόψει του ότι οι οργανικές τους θέσεις συστάθηκαν, όπως προεκτέθηκε, µε το µεταγενέστερο ν. 1256/1982.
Στο άρθρο 18 κωδικοποιούνται όλες οι ισχύουσες διατάξεις, µε τις οποίες καθορίζεται ο αριθµός των οργανικών θέσεων, ανά κατηγορία και κλάδο, των υπαλλήλων
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ως προς δε την ονοµασία
των κλάδων των ανωτέρω υπαλλήλων, έχουν γίνει οι κατάλληλες προσαρµογές µε βάση τα οριζόµενα στο άρθρο 18 του ισχύοντος Κώδικα δικαστικών υπαλλήλων (ν.
2812/2000), οι διατάξεις του οποίου, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
10 παρ. 1 του ν. 3472/2006, εφαρµόζονται, µεταξύ άλλων, και στους υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και της υπηρεσίας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 (πρώην άρθρο 12 του
π.δ. 774/1980) αναδιατυπώνεται ενόψει των διατάξεων
του άρθρου 38 του ν. 2721/1999 και της απόφασης
ΦΓ8/17636/25.10.1999 (Β΄ 2268) της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε την οποία έχουν συσταθεί και λειτουργούν πλέον Υπηρεσίες Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων και Υπηρεσίες Επιτρόπων, στις οποίες
περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η Υπηρεσία Επιτρόπου
στη Γραµµατεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η 12η Υπηρεσία Επιτρόπου (Αρχείου) και η 16η Υπηρεσία Επιτρόπου (οργάνωσης και µεθόδων, επιθεώρησης και ετήσιας
έκθεσης).
Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 και η παράγραφος 2
του άρθρου 24, µε τις οποίες ρυθµίζονται ο τρόπος τοποθέτησης του προσωπικού όλων των κατηγοριών και κλάδων στις υφιστάµενες υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και στην υπηρεσία της Γενικής Επιτροπείας
της Επικρατείας σ’ αυτό, αναδιατυπώνονται ενόψει του
άρθρου 9 του ν. 2812/2000, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο 9 παρ. 2, 3 και 8 του ν. 2993/
2002.

Στο άρθρο 20 κωδικοποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 2721/1999, όπως ισχύουν, οι οποίες αφορούν α) στον τρόπο πλήρωσης των θέσεων των Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων και Επιτρόπων, που συστήθηκαν µε την παρ. 1 του ίδιου άρθρου 38
του ανωτέρω νόµου σε αντικατάσταση των θέσεων του
Γενικού Διευθυντή Ελέγχου και των προϊσταµένων Διευθύνσεων (Διευθυντών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, β)
στην τοποθέτηση των Επιτρόπων στις οικείες υπηρεσίες,
γ) στις προϋποθέσεις µετάθεσής τους από µία υπηρεσία
σε άλλη και δ) στη δυνατότητα απαλλαγής τους λόγω
πληµµελούς άσκησης των καθηκόντων τους οφειλόµενης σε λόγους υγείας.
Στο άρθρο 21 κωδικοποιούνται οι διατάξεις του τρίτου
και τέταρτου εδαφίου της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 2721/1999, µε τις οποίες καθορίζονται γενικά οι αρµοδιότητες των Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων και περαιτέρω γίνεται παραποµπή στο
άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 2812/2000, όπως συµπληρώθηκε
µε το άρθρο 9 παρ. 7 του ν. 2993/2002, σύµφωνα µε το οποίο οι ανωτέρω µπορούν να ασκούν πειθαρχική δίωξη
στους υπαλλήλους των υπηρεσιών που συντονίζουν.
Στο άρθρο 22 τα καθήκοντα : α) των Παρέδρων και Επιτρόπων που ασκούσαν προληπτικό έλεγχο σύµφωνα
µε το άρθρο 30 του ν.δ. 321/1969, 2 του ν.δ 1265/1972
και 3 παρ. 25 του ν. 2479/1997, β) του Γραµµατέα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γ) του Προϊσταµένου της προϋφιστάµενης Υπηρεσίας Αρχείου και των βοηθών ταξινόµων κλάδου ΜΕ που υπηρετούσαν σ’ αυτή, αντιστοιχούν
πλέον, βάσει των άρθρων 38 παρ. 1, 5 και 7 του ν. 2721/
1999, 8 παρ. 10 του ν. 1653/1986, 25 του ν. 2085/1992 και
147 παρ. 1 του ν. 2812/2000, σε καθήκοντα: α) Επιτρόπων του Κλάδου ΠΕ Επιτρόπων που έχει συσταθεί µε το
άρθρο 38 του ν. 2721/1999, β) του Επιτρόπου και των
Προϊσταµένων Τµηµάτων της υφιστάµενης Υπηρεσίας
Επιτρόπου στη Γραµµατεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και γ) του Επιτρόπου της 12ης Υπηρεσίας Επιτρόπου
(Αρχείου) και των υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Ταξινόµων που
εργάζονται σ’ αυτή.
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 22, µε την οποία προβλέπονται τα πρόσωπα που µπορούν νοµίµως να αναπληρώσουν σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας το
Γραµµατέα του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ήδη Επίτροπο
της Υπηρεσίας Επιτρόπου στη Γραµµατεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου), κωδικοποιείται η διάταξη του άρθρου 51
παρ. 3 του ν.δ. 4/6.7.1923 (άρθρο 81 παρ. 3 του π.δ.
774/1980). Η διάταξη αυτή, ως ειδικότερη, υπερισχύει
κατά την κρίση της Επιτροπής, της νεότερης γενικής διάταξης του άρθρου 38 παρ. 4 του ν. 2721/1999, η οποία
κωδικοποιείται στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 και αφορά στους λοιπούς Επιτρόπους.
Στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 22 κωδικοποιούνται οι διατάξεις, µε τις οποίες καθορίζονται τα καθήκοντα του Επιτρόπου στην Υπηρεσία Επιτρόπου, στην οποία τηρείται το Αρχείο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των
υπαλλήλων του Κλάδου ΔΕ Ταξινόµων, καθώς και των υπαλλήλων που υπηρετούν σε Υπηρεσίες Επιτρόπων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου µε αρµοδιότητες κατασταλτικού
ελέγχου. Επίσης, στις παραγράφους 8 και 9 του ίδιου
άρθρου 22 κωδικοποιούνται οι διατάξεις, µε τις οποίες
καθορίζονται οι αρµοδιότητες και τα καθήκοντα των επιτρόπων, που καταλαµβάνουν τις θέσεις που συστήθηκαν
µε το άρθρο 39 παρ. 1 του ν. 3772/2009 (Α΄ 112), καθώς
και ο τρόπος καθορισµού των λεπτοµερειών που αφο-
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ρούν στην άσκησή τους. Οι οργανικές θέσεις των ανωτέρω Επιτρόπων, µολονότι περιλαµβάνονται στις συνολικές οργανικές θέσεις του οικείου Κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 17 παρ. 1 Α εδ. α΄ του Κώδικα, µνηµονεύονται ειδικά και στην παράγραφο 8 του άρθρου 22
του Κώδικα µε παραποµπή στη σχετική διάταξη που τις
συνέστησε, ενόψει των ειδικών αρµοδιοτήτων και εξουσιών που ανατίθενται στους Επιτρόπους αυτούς.
Στο άρθρο 23 παρ. 1 κωδικοποιείται η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 3659/2008, µε την οποία θεσπίστηκε ο τρόπος αναπλήρωσης των Γενικών
Συντονιστών Επιτρόπων σε περιπτώσεις κωλύµατος ή απουσίας τους από την υπηρεσία.
Στο άρθρο 23 παρ. 2 κωδικοποιείται η διάταξη του άρθρου 111 παρ. 8 του ν. 4055/2012, η οποία αντικατέστησε τη διάταξη του άρθρου 38 παρ. 4 του ν. 2721/1999, όπως ίσχυε, και θέσπισε µεταξύ άλλων τη χωρίς χρονικό
περιορισµό αναπλήρωση σε εξαιρετικές περιπτώσεις του
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου από Προϊστάµενο
Τµήµατος.
Στο δεύτερο τµήµα περιλαµβάνονται διατάξεις που αφορούν τα όργανα και τη διαδικασία του ελέγχου (προληπτικού και κατασταλτικού) που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο στις δαπάνες του Κράτους των ο.τ.α και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ.
Στα άρθρα 28, 31, 32, 42, 43, 49, 50, 56 και 64 η αναφορά σε Πάρεδρο, Επίτροπο ή Διεύθυνση Ελέγχου, που
γίνεται στο κείµενο των διατάξεων που κωδικοποιούνται
σ’ αυτά αντικαθίστανται ενόψει της διάταξης του άρθρου
38 παρ. 7 του ν. 2721/1999 από Επίτροπο και Υπηρεσία
Επιτρόπου αντίστοιχα.
Επιπλέον η προβλεπόµενη στο β΄ εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 28 αρµοδιότητα του Κλιµακίου να
αποφαίνεται για την ορθότητα των λογαριασµών σε περίπτωση που προκύψουν αµφιβολίες αναφορικά µε τον
έλεγχο του ουσιαστικού µέρους της διαχείρισης απαλείφεται ενόψει της µεταβίβασης µε το άρθρο 79 του
ν. 4055/2012 της αρµοδιότητας ελέγχου των λογαριασµών των δηµοσίων υπολόγων και των απολογισµών
των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. από το Κλιµάκιο
στους κατά τόπον αρµόδιους Επιτρόπους, ενώ κατά τα
λοιπά διατηρείται υπέρ του Κλιµακίου η αρµοδιότητα να
ανακοινώνει στον Υπουργό Οικονοµικών και στον αρµόδιο Υπουργό τα ευρήµατα του ελέγχου που αφορούν
στο ουσιαστικό µέρος των ελεγχθέντων δαπανών.
Επίσης, στην παράγραφο 9 του άρθρου 28 κωδικοποιείται η διάταξη του άρθρου 37 του ν. 3772/2009, κατά το
µέρος που µε αυτή προβλέπεται ότι οι ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 1 του ν. 3316/2005 (ελεύθερη επιλογή δικηγόρου προς υπεράσπιση και αµοιβή αυτού µε
βάση τα ισχύοντα κατώτερα όρια αµοιβών του Κώδικα
περί Δικηγόρων) εφαρµόζονται αναλόγως στους επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και στους υπαλλήλους αυτού που ασκούν ελεγκτικό έργο.
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 κωδικοποιείται το
άρθρο 27 του ισχύοντος νόµου περί δηµοσίου λογιστικού (ν. 2362/1995), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
27 του ν. 3871/2010, το οποίο, ενόψει του περιεχοµένου
του, επιτρέπει την κωδικοποίησή του στον παρόντα Κώδικα.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 κωδικοποιείται η
διάταξη του άρθρου 45 παρ. 10 υποπαρ. α΄ του ν. 4071/
2012, µε την οποία εξαιρούνται από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι δαπάνες γραφικής

ύλης, φωτισµού, καθαριότητας, θέρµανσης, µισθωµάτων
κτιρίων των δηµόσιων υπηρεσιών καθώς και οι δαπάνες
του άρθρου 37 του ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε
µε τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 και 6 του ν. 2892/
2001.
Στο άρθρο 32 παρ. 1, 2, 4 και 5 κωδικοποιούνται, όπως
έχουν τροποποιηθεί µε το άρθρο 77 παρ. 2 του ν. 4055/
2012, οι διατάξεις, του άρθρου 21 της διοικητικής κωδικοποίησης του π.δ. 774/1980 οι οποίες ρυθµίζουν τη διαδικασία άσκησης προληπτικού ελέγχου των δηµοσίων
δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 3 και 4 του ν. 4055/2012. Με
τις διατάξεις αυτές αρµόδιο πλέον να κρίνει τις εκθέσεις
διαφωνίας των αρµόδιων Επιτρόπων σχετικά µε τη θεώρηση ή µη των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής των
δηµοσίων δαπανών και των δαπανών των νοµικών προσώπων και οργανισµών που υπάγονται στον προληπτικό
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθίσταται το Κλιµάκιο υποκαθιστώντας κατά τούτο το Τµήµα, το οποίο πλέον είναι αρµόδιο να κρίνει µόνο τις αιτήσεις ανάκλησης
κατά των πράξεων και πρακτικών των Κλιµακίων που εκδίδονται επί των εκθέσεων διαφωνίας των Επιτρόπων, ενώ, περαιτέρω, µε τις ανωτέρω διατάξεις θεσπίζεται και
η υποχρέωση της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας του
διατάκτη να κοινοποιεί στο φερόµενο ως δικαιούχο της
εντελλόµενης δαπάνης την πράξη του αρµόδιου Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε την οποία αρνείται τη
θεώρηση του χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής. Επίσης, ενόψει των ανωτέρω αλλαγών, τα εδάφια γ΄, δ΄ και
ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32, σύµφωνα µε τα οποία το Κλιµάκιο έχει τη δυνατότητα να παραπέµψει την
υπόθεση στην Ολοµέλεια όταν ανακύπτουν ζητήµατα
µείζονος σπουδαιότητας ή γενικότερης σηµασίας, πρέπει να τύχουν ανάλογης εφαρµογής και στις περιπτώσεις εκδίκασης από το αρµόδιο Τµήµα αιτήσεων ανάκλησης κατά των πράξεων και πρακτικών των Κλιµακίων που
εκδίδονται επί εκθέσεων διαφωνιών των Επιτρόπων.
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 κωδικοποιείται η
διάταξη του άρθρου 275 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012, σύµφωνα µε την οποία προβλέπεται η άσκηση από το Ελεγκτικό
Συνέδριο προληπτικού ελέγχου στις δαπάνες των Ο.Τ.Α.
πρώτου και δευτέρου βαθµού, ανεξαρτήτως πληθυσµού,
καθώς και στις δαπάνες εν γένει των νοµικών τους προσώπων, πλην των σχολικών επιτροπών. Κατά τα λοιπά γίνεται παραποµπή στις διατάξεις των παραγράφων 1 έως
3 του άρθρου 169 του ισχύοντος Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), όπως ισχύουν, οι οποίες, στο µέτρο που δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του άρθρου 275
του ν. 3852/2010, εξακολουθούν να ισχύουν.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 κωδικοποιείται η
διάταξη του άρθρου 37 παρ. 2 του ν. 3801/2009, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 18 παρ. 3 του ν. 3870/2010,
σύµφωνα µε την οποία επιτρέπεται, κατά την άσκηση
του προληπτικού ελέγχου των δαπανών των δήµων, η υπό προϋποθέσεις θεώρηση των χρηµατικών ενταλµάτων
που αφορούν σε λειτουργικές δαπάνες.
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 33 κωδικοποιείται η
διάταξη του άρθρου 10 παρ. 7 του ν. 4071/2012, µε την
οποία α) καθορίζεται το χρηµατικό ποσό, άνω του οποίου
τα χρηµατικά εντάλµατα, που εκδίδουν οι κοινωφελείς
επιχειρήσεις των ο.τ.α α΄ βαθµού, οι δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και οι δηµοτικές
ανώνυµες εταιρείες του άρθρου 266 του ισχύοντος Κώ-
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δικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), υπόκεινται
σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και β)
παρέχεται στους Υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων εξουσιοδότηση να καθορίσουν µε κοινή απόφασή τους τη διαδικασία και τα αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι ανωτέρω φορείς για τη διενέργεια του
προληπτικού ελέγχου.
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 34, η διάταξη του άρθρου 18 του ν.δ. 1265/1972 (άρθρο 88 εδ. α΄ του π.δ. 774/
1980) κωδικοποιείται τροποποιηµένη καθώς η προβλεπόµενη δυνατότητα υπαγωγής στον προληπτικό έλεγχο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε προεδρικό διάταγµα, περιορίζεται πλέον, λόγω των διατάξεων του άρθρου 275
του ν. 3852/2010 που κωδικοποιούνται στο προηγούµενο
άρθρο (32), µόνο στα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. πλην Ο.Τ.Α.
Στο άρθρο 35 κωδικοποιούνται, όλες οι ισχύουσες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, οι οποίες αφορούν
στον κατοχυρωµένο συνταγµατικά (άρθρο 98 παρ. 1 περίπτ. β΄ του Συντάγµατος) έλεγχο δηµοσίων συµβάσεων, που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο, µε εξαίρεση
το ένατο εδάφιο του ν. 3060/2002, το οποίο, ενόψει του
ότι καθορίζει τη νόµιµη συγκρότηση των Κλιµακίων που
ασκούν τον ανωτέρω έλεγχο, κωδικοποιείται στο άρθρο
6 µαζί µε τις διατάξεις που αφορούν τη συγκρότηση των
λοιπών Κλιµακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ειδικότερα επισηµαίνεται ότι τα εδάφια ιγ΄ έως ιε΄ της παρ. 1
του άρθρου 8 του ν. 2741/1999, όπως τροποποιήθηκαν
µε το άρθρο 2 του ν. 3060/2002, τα οποία αφορούν στις
προθεσµίες υποβολής σηµειωµάτων από τους έχοντες
έννοµο συµφέρον και έκδοσης απόφασης του Τµήµατος
επί των αιτήσεων ανάκλησης κατά πράξεων του Κλιµακίου που εκδίδονται κατά την άσκηση προσυµβατικού ελέγχου, δεν κωδικοποιούνται. Και τούτο διότι έχουν εµµέσως καταργηθεί µε τις νεότερες διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19Α του π.δ. 774/1980 (όπως
προστέθηκαν µε το άρθρο 14 του ν. 3932/2011), οι οποίες ρυθµίζουν διαφορετικά τα ανωτέρω θέµατα και σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του ως άνω άρθρου εφαρµόζονται και στην εν λόγω διαδικασία.
Στο άρθρο 36 κωδικοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 278 (όπως ισχύει µετά την αντικατάσταση της παρ.
1 µε το άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 4071/2012) και 279 του ν.
3852/2010, µε τις οποίες α) θεσπίζεται προληπτικός έλεγχος στις συµβάσεις προµηθειών, έργων και παροχής
υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµατικών
συµβάσεων που συνάπτουν οι Ο.Τ.Α. και τα νοµικά τους
πρόσωπα, όταν η προϋπολογισθείσα δαπάνη τους, χωρίς
Φ.Π.Α., είναι µεγαλύτερη των 200.000 ευρώ και β) επιτρέπεται, ενόψει των διατάξεων του άρθρου 14 του ν.
3932/2011, µόνο η άσκηση αίτησης ανάκλησης ενώπιον
του αρµόδιου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατ’
ανάλογη εφαρµογή των οριζοµένων στην παράγραφο 5
του άρθρου 35.
Στο άρθρο 37 κωδικοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3932/2011, µε τις οποίες προβλέπονται α)
οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης καθώς και η διαδικασία εκδίκασης από Τµήµα µείζονος (7µελούς) συνθέσεως αίτησης αναθεώρησης κατά αποφάσεων του αρµόδιου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδόθηκαν επί αιτήσεων ανακλήσεως κατά πράξεων αρµόδιων
Κλιµακίων, µε τι οποίες διενεργήθηκε έλεγχος σε δηµόσιες συµβάσεις µεγάλου οικονοµικού αντικειµένου, β) η
εκδίκαση από το ανωτέρω Τµήµα µείζονος συνθέσεως

αµφιβολιών και αµφισβητήσεων σχετικών µε την έννοια
διατάξεων τυπικού νόµου που γεννώνται από την έκδοση αντίθετων πράξεων ή πρακτικών των παραπάνω αρµόδιων Κλιµακίων ή αντίθετων αποφάσεων του Τµήµατος που δικάζει αιτήσεις ανακλήσεως και γ) η κατάργηση
της αρµοδιότητας του Τµήµατος που δικάζει τις αιτήσεις
ανακλήσεως να αποφαίνεται για τις ανωτέρω αµφιβολίες και αµφισβητήσεις.
Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 38 κωδικοποιούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22
του π.δ. 774/1980, όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο
79 του ν. 4055/2012, σύµφωνα µε τις οποίες α) προσδιορίζονται οι φορείς που υπάγονται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στο ν. 2362/1995, όπως αναδιαµορφώθηκε
µε το ν. 3871/2010 και β) µεταβιβάζονται οι σχετικές µε
την εκδίκαση των λογαριασµών των δηµοσίων υπολόγων και των απολογισµών όλων των ν.π.δ.δ, των ο.τ.α
και των λοιπών ειδικών λογαριασµών αρµοδιότητες από
τα αρµόδια Κλιµάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου στους
αρµόδιους Επιτρόπους των Υπηρεσιών Επιτρόπου της
Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι σχετικές πράξεις των οποίων προσβάλλονται πλέον σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στα άρθρα 48 και 80 του παρόντος Κώδικα. Περαιτέρω,
ενόψει της ανωτέρω µεταβολής, επέρχονται και οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο περιεχόµενο των διατάξεων
των άρθρων 22 παρ. 1 περ. γ΄, και 5, 28 παρ. 8, 38 παρ. 6,
44 παρ. 7, 46 παρ. 1 και 2, 47 και 80 παρ. 3, µε την αντικατάσταση όπου στο κείµενο των διατάξεων αυτών γίνεται αναφορά σε Κλιµάκιο από τις λέξεις «αρµόδιος Επίτροπος».
Στα άρθρα 39, 40 και 41 κωδικοποιούνται οι διατάξεις
των άρθρων 80, 81 και 82 του ν. 4055/2012, µε τις οποίες
επιχειρείται η εναρµόνιση του κατασταλτικού ελέγχου
που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο µε τα κρατούντα
στον ευρωπαϊκό χώρο αλλά και διεθνώς και επιβάλλεται
πλέον η τήρηση κατά την άσκηση του ως άνω ελέγχου
των ελεγκτικών προτύπων του Διεθνούς Οργανισµού Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυµάτων.
Στο άρθρο 43 παρ. 2 (πρώην άρθρο 26 παρ. 2 του π.δ.
774/1980) κωδικοποιείται επίσης και η 9417/20.5.1992 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, µε την οποία αυξήθηκε το ποσό της προβλεπόµενης από τα άρθρα 1 του ν.
108/1943 και 9 παρ. 2 του ν. 968/1979 χρηµατικής ποινής, που επιβάλλεται στον άµισθο υπόλογο σε περίπτωση εκπρόθεσµης ή µη υποβολής των λογαριασµών του
για έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Στο άρθρο 46 παρ. 4 (πρώην άρθρο 27 παρ. 4 του π.δ.
774/1980) για τα πρόσωπα και τις προϋποθέσεις, µε τις
οποίες καταλογίζονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο δαπάνες που πληρώθηκαν µη νοµίµως µε τίτλους πληρωµής
µη εκδιδόµενους από τις Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου, γίνεται παραποµπή στις ισχύουσες διατάξεις
του άρθρου 33 του ν. 2362/1995.
Στο άρθρο 48 παρ. 7 (πρώην άρθρο 29 παρ. 5 του π.δ.
774/1980) κωδικοποιείται µεταξύ άλλων και η 11977/
30.5.1994 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Δικαιοσύνης (Β΄ 440), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 31 του ν. 1473/1984 και µε την οποία
αυξήθηκε το καθορισθέν µε τις διατάξεις των άρθρων 1
του α.ν. 1079/1946 και 6 παρ. 3 του ν. 2824/1954 κατώτατο ποσό του παραβόλου που καταβάλλεται για την παραδεκτή άσκηση της αίτησης αναθεώρησης κατά των πρά-
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ξεων των αρµόδιων για τον έλεγχο των λογαριασµών
των υπολόγων Κλιµακίων
Στο άρθρο 48 παρ. 8, η διάταξη που κωδικοποιείται, και
αφορά ειδικότερα την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας άσκησης από το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου της αίτησης αναθεώρησης, αναδιατυπώνεται λόγω της διάταξης του άρθρου 37 του ν.
2721/1999.
Στο άρθρο 48 παρ. 12 κωδικοποιείται η διάταξη του άρθρου 45 παρ. 11 του ν. 4071/2012, η οποία, εναρµονιζόµενη και µε όσα διαλαµβάνονται στα Πρακτικά της 3ης
Γενικής Συνεδρίασης της 23ης Φεβρουαρίου 2005 της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιτρέπει, για
τους αναφερόµενους στη διάταξη αυτή λόγους, την αναθεώρηση, ύστερα από αίτηση του Υπουργού Οικονοµικών ή των κατά νόµο εξουσιοδοτηµένων από αυτόν οργάνων, αφ’ ενός των πράξεων του αρµόδιου Επιτρόπου,
µε τις οποίες στο πλαίσιο του διενεργούµενου από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικού ελέγχου θεωρήθηκαν
χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής δαπανών, αφ’ ετέρου
των πράξεων του αρµόδιου πλέον (βλ. άρθρο 77 παρ. 2 ν.
4055/2012) Κλιµακίου, µε τις οποίες επιλύθηκε σχετική
διαφωνία µεταξύ του ανωτέρω Επιτρόπου και του οικείου διατάκτη υπέρ της θεώρησης των ενταλµάτων αυτών.
Στο άρθρο 49 κωδικοποιούνται οι διατάξεις που διέπουν τον έλεγχο των διαχειρίσεων υλικού του Δηµοσίου
καθώς και των διαχειριστών υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας.
Στα άρθρα 50, 51, 52, 53, 54 και 55 κωδικοποιούνται οι
διατάξεις που αφορούν στην άσκηση από το Ελεγκτικό
Συνέδριο κατασταλτικού ελέγχου στους λογαριασµούς
των ο.τ.α (δήµων και περιφερειών), των νοµικών τους
προσώπων, των άλλων (πλην Ο.Τ.Α.) ν.π.δ.δ και των λοιπών νοµικών προσώπων καθώς και στους λογαριασµούς
του Ειδικού Λογαριασµού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.). Ειδικότερα: α) στο άρθρο 50 κωδικοποιούνται οι υφιστάµενες κοινές διατάξεις που εφαρµόζονται κατά τον έλεγχο τόσο των πρωτοβάθµιων όσο και
των δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α. Σηµειώνεται ότι οι διατάξεις
αυτές εξακολουθούν να ισχύουν, σύµφωνα µε το άρθρο
285 του ν. 3852/2010 και δεύτερο του ν. 3463/2006, καθόσον δεν αντίκεινται στις ρυθµίσεις του άρθρου 276
του ν. 3852/2010 και των παραγράφων 6 έως 8 του άρθρου 169 του κυρωθέντος µε το ν. 3463/2006 Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, β) στο άρθρο 51 σχετικά µε τους
κανόνες που διέπουν ειδικά τον κατασταλτικό έλεγχο
των λογαριασµών των πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α. κωδικοποιούνται αφ’ ενός οι διατάξεις του
άρθρου 276 του ν. 3852/2010, σύµφωνα µε τις οποίες ο
έλεγχος είναι κατά κανόνα ετήσιος τακτικός και δειγµατοληπτικός και ενεργείται στο Κατάστηµα των αρµόδιων
για τον έλεγχο αυτό Υπηρεσιών Επιτρόπων, αφ’ ετέρου
η διάταξη του άρθρου 169 παρ. 8 του κώδικα Δήµων και
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), η οποία παραµένει ισχύουσα,
καθόσον η προβλεπόµενη από τη διάταξη αυτή δυνατότητα του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου να διατάξει έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο σε Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ.
αυτού δεν προβλέπεται από το άρθρο 276 του ν.
3852/2010 ούτε και από τις νεότερες όµοιες ρυθµίσεις
του άρθρου 80 του ν. 4055/2012, γ) στο άρθρο 52 κωδικοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 277 του ν. 3852/
2010, σύµφωνα µε τις οποίες θεσπίζεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο της κανονικής είσπραξης των εσόδων από τις οικονοµικές υπη-

ρεσίες των ο.τ.α και των νοµικών τους προσώπων καθώς
και των χρεών, οφειλών και προστίµων που βεβαιώνονται σε βάρος τρίτων, δ) στα άρθρα 53 και 54 κωδικοποιούνται οι ειδικότερες διατάξεις που αφορούν στον κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασµών των λοιπών (πλην
ο.τ.α και νοµικών τους προσώπων) ν.π.δ.δ και φορέων. Ο
έλεγχος αυτός σύµφωνα µε τις διατάξεις που κωδικοποιούνται ασκείται κατά κανόνα µε βάση τις διατάξεις που
κωδικοποιούνται στα άρθρα 38 έως 41 του παρόντος Κώδικα και ισχύουν κατά κανόνα για τον έλεγχο των λογαριασµών των δηµοσίων υπολόγων και των απολογισµών
των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. και κατ’ εξαίρεση µε
βάση τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που
διατυπώνονται αφενός στην παράγραφο 2 του άρθρου
53 αφετέρου στο άρθρο 54, στο οποίο κωδικοποιούνται
οι νεότερες διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3060/2002.
Στο άρθρο 53 παρ. 3 κωδικοποιείται το άρθρο 27 του
ν. 992/1979 µε αντικατάσταση της αναφερόµενης σε αυτό Υπηρεσίας Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων (Υ.Δ.Α.ΓΕ.Π.) από τον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ο οποίος βάσει των διατάξεων των άρθρων 14 παρ. 1 και 2 του ν. 2637/1998 και 4
παρ. 19 του ν. 2732/1999 υποκατέστησε ως προς τη διαχείριση του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π την καταργηθείσα, µε την
371380/2.8.2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (Β΄
1102), ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α.ΓΕ.Π. (διάδοχο της Υ.Δ.Α.ΓΕ.Π.).
Στο άρθρο 56 παρ. 4 κωδικοποιείται η διάταξη της παρ.
4 του άρθρου 6 του ν.δ. 1265/1972, η οποία εµµέσως έχει καταργήσει ως νεότερη το πρώτο εδάφιο του άρθρου
30 του ν.δ. 4/6.7.1923. Περαιτέρω, η παραποµπή που γίνεται µε τη διάταξη αυτή στο άρθρο 9 παρ. 4 και 5 του
β.δ/τος 761/1969 λογίζεται ότι γίνεται στις αντίστοιχες
διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 και 5 του π.δ/τος 136/1
998, που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου
44 του ισχύοντος νόµου περί δηµοσίου λογιστικού
(ν. 2362/1995).
Στα άρθρα 63 και 64 κωδικοποιούνται οι διατάξεις που
αφορούν στην απαλλαγή από το αρµόδιο Κλιµάκιο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου των υπολόγων λόγω ανυπαίτιας
απώλειας χρηµάτων, υλικού ή δικαιολογητικών καθώς
και λόγω καταστροφής ή απώλειας διαχειριστικών στοιχείων από ανώτερη βία ή τυχαίο γεγονός. Σηµειώνεται
ότι µε τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4055/2012 δεν
µεταβιβάζεται στους κατά τόπον αρµόδιους Επιτρόπους
του Ελεγκτικού Συνεδρίου η ανωτέρω αρµοδιότητα δεδοµένου ότι µε βάση τις ρυθµίσεις του ανωτέρω άρθρου
ανατέθηκαν στους τελευταίους µόνο οι αρµοδιότητες
των Κλιµακίων που σχετίζονται µε την κήρυξη των λογαριασµών και απολογισµών ως ορθώς εχόντων ή τον καταλογισµό των τυχόν ελλειµµάτων που διαπιστώνονται
µετά από τη διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου.
Στο άρθρο 65 κωδικοποιείται το άρθρο 82Α του Κώδικα
Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), που προστέθηκε µε το άρθρο 10 του ν. 3943/2011, το οποίο ενόψει του περιεχοµένου του (καταχώριση σε ειδικά βιβλία
µε απόφαση Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου του
συνόλου ή µέρους ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το Δηµόσιο που έχουν βεβαιωθεί και θεωρούνται ανεπίδεκτες
είσπραξης), δύναται ευχερώς, κατά την κρίση της Επιτροπής, να αποσπαστεί από τον ανωτέρω Κώδικα και να
κωδικοποιηθεί στο παρόν σχέδιο νόµου.
Στο άρθρο 66 κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του α-
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πολογισµού και του γενικού ισολογισµού του Κράτους.
Στο άρθρο 67, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και κωδικοποιείται µεταξύ άλλων το άρθρο 77 του ισχύοντος κώδικα περί δηµοσίου λογιστικού (ν. 2362/1995), το οποίο, ενόψει
του περιεχοµένου του, συµπληρώνει τη σχετική µε την
έκθεση αυτή ρύθµιση της παραγράφου 1 του ανωτέρω
άρθρου 63 του παρόντος σχεδίου.
Στο τρίτο τµήµα (άρθρα 68 και 69) κωδικοποιούνται οι
διατάξεις που αναφέρονται στην εκδίκαση υποθέσεων αστικής ευθύνης των πολιτικών και στρατιωτικών δηµοσίων υπαλλήλων καθώς και των υπαλλήλων των ο.τ.α και
των άλλων Ν.Π.Δ.Δ.
Στο τέταρτο τµήµα (άρθρα 70 έως 89) περιλαµβάνονται διατάξεις σχετικές µε την άσκηση εκ µέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου των δικαιοδοτικών του αρµοδιοτήτων. Ειδικότερα:
Στο άρθρο 71 κωδικοποιείται η διάταξη του άρθρου 9
παρ. 11 του ν. 1160/1981, η οποία ως νεότερη και ευρύτερη κατά περιεχόµενο εξουσιοδοτική διάταξη έχει εµµέσως καταργήσει την παλαιότερη εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 34 παρ. 3 του ν.δ. 4/6.7.1923. Περαιτέρω,
αρµόδιος να προτείνει την έκδοση του π.δ/τος που προβλέπεται από το άρθρο 9 παρ. 11 του ν. 1160/1981 καθίσταται πλέον, ενόψει της διάταξης του άρθρου 24 παρ 3
περ. ε΄ του ν. 1558/1985, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Στο άρθρο 72 κωδικοποιούνται οι ρυθµίσεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 17 του ν.δ. 2712/1953, οι οποίες, ενόψει της κατάργησης µε το άρθρο 25 παρ. 2 του
ν. 2873/2000 των τελών χαρτοσήµου επί των εφέσεων
και αιτήσεων αναιρέσεως ή αναθεώρησης που κατατίθενται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ισχύουν πλέον µόνο ως
προς το αποδεικτικό κοινοποίησης στον ενδιαφερόµενο
διάδικο των ένδικων αυτών µέσων και βοηθηµάτων.
Στο άρθρο 73 κωδικοποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 57 του ν. 3659/2008, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 83 παρ. 4 του ν. 4055/2012 µε τις
οποίες αντικαθίστανται οι ρυθµίσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για το παράβολο όλων ανεξαιρέτως των ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων που ασκούνται ενώπιον του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σηµειώνεται δε ότι µε την ανωτέρω διάταξη του Κώδικα δεν θίγονται οι τυχόν ειδικές διατάξεις, µε τις οποίες προβλέπεται η επέκταση σε ν.π.ι.δ.
ή άλλα πρόσωπα των δικονοµικών προνοµίων του Δηµοσίου και ειδικότερα η απαλλαγή καταβολής παραβόλου
στα ασκούµενα ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου ένδικα βοηθήµατα και µέσα
Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 80 κωδικοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του
ν. 4055/2012, µε τις οποίες επιµηκύνεται η προθεσµία για
την άσκηση έφεσης κατά των πράξεων καταλογισµού
που εκδίδουν οι αρµόδιοι σύµφωνα µε το άρθρο 38 του
παρόντος Κώδικα, Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ή τα αρµόδια όργανα της Διοίκησης εις βάρος υπολόγων
διαχειριστών υλικού ή χρηµατικού του Δηµοσίου, των
Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και ν.π.ι.δ. που χρηµατοδοτούνται µε εθνικά και κοινοτικά κονδύλια από 30 ηµέρες, που είχε
αρχικά οριστεί µε την καταργηθείσα παράγραφο 8 του
άρθρου 67 του ν. 3842/2010 (βλ. άρθρο 109 παρ. 3 του
ν. 4055/2012) σε 60 ηµέρες για τους διαµένοντες στην ηµεδαπή ιδιώτες, το Δηµόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
σε 90 ηµέρες για τους διαµένοντες στην αλλοδαπή κατά

τις ειδικότερες διακρίσεις του νόµου ως προς το εναρκτήριο της προθεσµίας γεγονός για κάθε περίπτωση.
Επίσης, στα άρθρα 82 παρ. 1 και 3, 83 και 87 παρ. 3 κωδικοποιούνται οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5, 6 και
8 του άρθρου 68 του ν. 4055/2012, µε τις οποίες αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 53 παρ. 1 και 3, 54 και 58 του π.δ.
774/1980 και θεσπίστηκαν οι ίδιες ως άνω προθεσµίες: α)
για την άσκηση έφεσης αφ’ ενός µεν κατά των πράξεων
κανονισµού συντάξεων που εκδίδονται σύµφωνα µε τον
α.ν. 599/1968, αφ’ ετέρου δε κατά των αποφάσεων της
Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισµού Συντάξεων
που εκδίδονται επί ενστάσεων κατά των ανωτέρω πράξεων καθώς και κατά των αποφάσεων της ανωτέρω Επιτροπής που εκδίδονται, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν.
3163/1955, όπως ισχύει, και β) για την άσκηση της αίτησης αναίρεσης για όλες τις υποθέσεις, κατά τις ειδικότερες και πάλι διακρίσεις ως προς την έναρξη της προθεσµίας.
Στο άρθρο 81 κωδικοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 3 του ν. 3848/2010, µε τις οποίες θεσπίζονται ειδικές δικονοµικές ρυθµίσεις αναφορικά µε την εκδίκαση εφέσεων και αναιρέσεων επί υποθέσεων καταλογισµού επιτροπών διαχείρισης, επιστηµονικών υπευθύνων και υπαλλήλων της οικονοµικής διαχείρισης των ειδικών λογαριασµών κονδυλίων έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των
Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών κέντρων αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Στο άρθρο 85 κωδικοποιείται η διάταξη του άρθρου 4
παρ. 10 του α.ν. 599/1968, από το κείµενο της οποίας απαλείφονται τα αναφερόµενα στον όρκο και στη δυνατότητα επιβολής του λόγω της κατάργησης, µε το άρθρο
14 παρ. 1 του ν. 2915/2001, των σχετικών µε την επαγωγή του όρκου διατάξεων των άρθρων 421 έως 431 του
Κ.Πολ.Δ. Επιπλέον, εξακολουθεί να ισχύει η προβλεπόµενη στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 85 παραποµπή
στις οικείες διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. όσον αφορά τα αποδεικτικά µέσα και τη διαδικασία αποδείξεων στη δίκη ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφού για τα ανωτέρω
ζητήµατα δεν υφίσταται νοµοθετικό κενό ούτως ώστε να
τύχουν εφαρµογής οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας, σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 3274/
2006.
Στο πέµπτο τµήµα (άρθρα 90 και 91) του Κώδικα κωδικοποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην
εκδίκαση ενστάσεων που ασκούνται κατά πράξεων ή παραλείψεων του Υπουργού Οικονοµικών σχετικά µε την εκτέλεση των πράξεων ή αποφάσεων κανονισµού συντάξεων σε βάρος του Δηµοσίου, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι πράξεις καταλογισµού συντάξεων που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως, καθώς και οι αρνήσεις των
αρµόδιων υπηρεσιών να χορηγήσουν στους συνταξιούχους την οικογενειακή παροχή. Ειδικότερα στην παράγραφο 1 του άρθρου 90 κωδικοποιούνται οι διατάξεις
του άρθρου 5 του ν. 4448/1964, όπως κωδικοποιήθηκαν
στο άρθρο 63 παρ. 1 του π.δ. 774/1980 και αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 68 παρ. 9 του ν. 4055/2012 καθώς και
η διάταξη του άρθρου 83 παρ. 1 του ίδιου νόµου
(4055/2012), µε την οποία προστέθηκε εδάφιο στο άρθρο 63 παρ 1 του ως άνω π.δ/τος και θεσπίστηκε παράβολο στις ενστάσεις που ασκούνται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό. Επίσης, στο άρθρο 91 κωδικοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4055/2012, µε τι οποίες εισάγεται ο θεσµός της πρότυπης δίκης στις περιπτώσεις
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εξέτασης ενστάσεων ενώπιον του αρµόδιου Κλιµακίου
σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο.
Στο έκτο τµήµα περιλαµβάνονται οι ισχύουσες εξουσιοδοτικές, λοιπές και µεταβατικής ισχύος διατάξεις. Ειδικότερα:
Στο άρθρο 92 γίνεται παραποµπή στην πρόσφατη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 3514/2006, από την οποία
προκύπτει ότι το προβλεπόµενο στο πρώτο εδάφιο του
άρθρου 11 του Κώδικα νόµων περί δικών Δηµοσίου δικονοµικό προνόµιο της αναστολής των δικονοµικών προθεσµιών κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών, που έχει το Δηµόσιο, επεκτείνεται και στις προθεσµίες που
τρέχουν εις βάρος των ιδιωτών διαδίκων.
Στο άρθρο 97 κωδικοποιούνται οι µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 109 παρ. 1 και 2 του ν. 3978/2011, σύµφωνα µε τις οποίες καθορίζεται α) ο χρόνος έναρξης υπαγωγής στον προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου των συµβάσεων που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του νόµου αυτού και β) το νοµοθετικό
καθεστώς ελέγχου που διέπει τις ανωτέρω συµβάσεις,
των οποίων οι διαδικασίες σύναψης έχουν ξεκινήσει
πριν την έναρξη ισχύος του παραπάνω νόµου.
Στο άρθρο 98 κωδικοποιείται η διάταξη του άρθρου 26
του ν. 1543/1986, όπως ερµηνεύθηκε µε την 5/1999 απόφαση του Α.Ε.Δ, µε την οποία θεσπίστηκε η αρµοδιότητα
εκδίκασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο των εφέσεων που
ασκούνται κατά των αποφάσεων της συσταθείσας µε το
άρθρο 24 του ν. 1543/1985 Επιτροπής για αποκατάσταση, σύµφωνα µε τα άρθρα 16, 19, 20 και 23 του νόµου
αυτού, των πολιτικών υπαλλήλων, των εκπαιδευτικών,
των στρατιωτικών και των µαθητών παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας οι οποίοι εκδιώχθηκαν λόγω κοινωνικών φρονηµάτων
ή λόγω συµµετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση. Η κωδικοποίηση της παραπάνω διάταξης στο κεφάλαιο των
µεταβατικών διατάξεων δικαιολογείται από το ότι δεν άγονται πλέον τέτοιες υποθέσεις ενώπιον της παραπάνω
Επιτροπής λόγω λήξης της ταχθείσης µε το άρθρο 30
του παραπάνω νόµου προθεσµίας, καθώς και των παρατάσεων που δόθηκαν µε το άρθρο 17 του ν. 1813/1988
και την 2042457/5208/0022/18.5.1989 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών (Β΄ 368),
για την υποβολή αίτησης αποκατάστασης από τους ενδιαφεροµένους.
Στο άρθρο 101 κωδικοποιείται η διάταξη του άρθρου
25 παρ. 8 του ν. 3614/2007, µε την οποία το χρηµατικό όριο και η διαδικασία ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο
που θεσπίζεται στις παραγράφους 3 και 4 του ίδιου άρθρου επί των συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα συµβάσεων του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) καθώς και επί των προγραµµατικών συµβάσεων που αφορούν συγχρηµατοδοτούµενα έργα, ισχύουν και για τα έργα που χρηµατοδοτούνται από το Γ΄ Κ.Π.Σ.
Στο άρθρο 102 κωδικοποιούνται µε παραποµπή στο άρθρο 5 του ν. 3660/2008 οι διατάξεις του άρθρου αυτού,
µε τις οποίες αρχειοθετούνται µεταξύ άλλων οι εκκρεµείς στο Ελεγκτικό Συνέδριο αγωγές των συνταξιούχων
δικαστικών λειτουργών και µελών του Ν.Σ.Κ., οι οποίοι, υπαγόµενοι στη ρύθµιση της 2/1601/0022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Δικαιοσύνης (149 Β΄/30.1.2008), έχουν παραιτηθεί µε δήλωσή
τους από τις αξιώσεις τους για τη βελτίωση των συντάξεών τους, που γεννήθηκαν µε αποφάσεις του Ειδικού Δι-

καστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγµατος.
Στο άρθρο 103 κωδικοποιείται η διάταξη του άρθρου
21 παρ. 1 ν. 3849/2010, µε την οποία συστήνονται για
πρώτη φορά προσωποπαγείς θέσεις Εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τις οποίες καταλαµβάνουν οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δικαστών όταν οι κενές οργανικές θέσεις Εισηγητών δεν επαρκούν.
Στο άρθρο 104 κωδικοποιείται το β΄ εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 32Β του ν. 1756/1988, όπως προστέθηκε στο νόµο αυτό µε το άρθρο 112 παρ. 9 του ν.
4055/2012, σύµφωνα µε το οποίο θεσπίστηκε για την
προσωρινή κάλυψη των αναγκών της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι
την πλήρωση των προβλεπόµενων µε την ίδια διάταξη
θέσεων δύο Παρέδρων και οκτώ Εισηγητών, η απόσπαση
σε αυτή ισάριθµων Παρέδρων και Εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου για χρονικό διάστηµα δύο ετών, το οποίο µπορεί να παραταθεί.
Στο άρθρο 105 κωδικοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 του ν. 3801/2009, µε τις οποίες προβλέπεται, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, η
δυνατότητα από το Ελεγκτικό Συνέδριο µείωσης του καταλογισθέντος ποσού ή πλήρους απαλλαγής του υπολόγου κατά την εκδίκαση έφεσης ή αίτησης αναιρέσεως σε
υποθέσεις καταλογισµών για ελλείµµατα στις οικονοµικές διαχειρίσεις Δήµων, Κοινοτήτων, δηµοτικών και κοινοτικών Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και ιδρυµάτων αυτών που αναφέρονται σε χρονικό διάστηµα µέχρι 1.7.2005.
Στο άρθρο 107 παρ. 1 κωδικοποιούνται οι διατάξεις
των άρθρων 267 παρ. 3 και 269 παρ. 3 του ν. 3852/2010,
µε τις οποίες καθορίζονται οι Ο.Τ.Α. που θα υποβάλλουν
στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο τους απολογισµούς
και ισολογισµούς έτους 2010 ή και παλαιότερων ετών
των δήµων και κοινοτήτων που συνενώνονται καθώς και
των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων που καταργούνται µε
βάση τον ανωτέρω νόµο.
Στο άρθρο 107 παρ. 2 κωδικοποιείται η διάταξη του άρθρου 43 παρ. 3 εδ. β΄ του ν. 4071/2012, µε την οποία παρατείνεται για το έτος 2012 κατά δύο µήνες οι προθεσµίες των οικείων άρθρων του ν. 2362/1995, που αναφέρονται στην κατάρτιση από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους του Απολογισµού και Ισολογισµού του Κράτους, την αποστολή τους από τον Υπουργό Οικονοµικών
στο Ελεγκτικό Συνέδριο και την έκδοση της οικείας έκθεσης (διαδήλωσης) από το τελευταίο.
Στο άρθρο 108 κωδικοποιείται η διάταξη του άρθρου
282 παρ. 17 του ν. 3852/2010, µε την οποία αναστέλλεται η άσκηση προληπτικού ελέγχου στις δαπάνες των
περιφερειών κατά τη διάρκεια εφαρµογής του µνηµονίου.
Τέλος, στο άρθρο 109 κωδικοποιούνται οι µεταβατικές
διατάξεις των παραγράφων 16 και 19 του άρθρου 110
του ν. 4055/2012.
Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. Στουρνάρας

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Α. Ρουπακιώτης
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

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 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 συντάξιµη 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 Υπουρ-
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γού 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) Αντεπίτροποι 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.

12
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.
Άρθρο 7
Παράσταση Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας
– Γραµµατέα
1. Στις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας και των Τµηµάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρίστανται ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας 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 αρχαιότη-

τας 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
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.
Άρθρο 11
Αποφάσεις - Πράξεις
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 πα-
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ραγγείλει 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 Ανθρωπίνων 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,
4 εδάφιο Α και 5 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 Α 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 Γενικός 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
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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.
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
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(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 Επιτρόπου 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. Δικαιού-
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νται 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 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 Ε-

λεγκτικού 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.
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3. Κατά τον έλεγχο που ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο επιτρέπεται η εξέταση και των ζητηµάτων που αναφύονται παρεµπιπτόντως, 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 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 γενι-
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κότερης 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, ενόψει 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.
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 διαχεί-
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ρισης 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.
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
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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 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

21
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 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 αρ-
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µόδιο εισαγγελέα, στον Υπουργό ή άλλο αρµόδιο όργανο στον οποίο υπάγεται ο υπόλογος, καθώς και στον
Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

φωνα 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 39
Αντικείµενο και µεθοδολογία ελέγχου λογαριασµών και
απολογισµών

Άρθρο 41
Έλεγχος επιχορηγήσεων - χρηµατοδοτήσεων

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).

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 υποβάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, µε το πέρας διµήνου από τη λήξη του οικονοµικού έτους, απολογισµό της συνολικής οικονοµικής τους 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 40
Διενέργεια στοχευµένων ελέγχων

Άρθρο 42
Υποβολή πορισµάτων ελέγχου

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, σύµ-

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.
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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 Δικαιοσύνης, 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
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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 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.
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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 αναθεώρησης 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 προβάλλονται, 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 πρά-
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ξεων 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
αρµόδιου υπουργού 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 υπουργού 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 εκα-
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τό των πράξεων διαχείρισης ή του ύψους των πιστώσεων που ελέγχθηκαν,
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 υπουργούς 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 αυτό. 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 υποβάλλονται 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.

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 στηριζόµενες 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 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.

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 προσβάλλουν την σε βάρος τους καταλογιστική
πράξη ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στο άρθρο 56 παρ. 12 του ν. 2362/1995.

Άρθρο 56
Λογαριασµοί υπολόγων χρηµατικών
ενταλµάτων προπληρωµής

Άρθρο 58
Λογαριασµοί δευτερευόντων διατακτών
και έλεγχος αυτών

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 αυτό,
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.

1. Οι δευτερεύοντες διατάκτες που από τις οικείες διατάξεις είναι επιφορτισµένοι µε την έκδοση χρηµατικών
ενταλµάτων υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υποβάλλουν σ’ 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 Συνε-

Άρθρο 57
Λογαριασµοί υπολόγων λοιπών
χρηµατικών προκαταβολών
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δρίου, 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
αυτό 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
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
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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 ο 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 προϊστάµενος 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 διατά-
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ξεις 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
Ελεγκτικού 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
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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 διαφορές 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.
Άρθρο 74
Διενέργεια διαδικαστικών πράξεων
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 75
Δαπάνες πραγµατογνωµοσύνης
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.
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 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
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καταστεί τελεσίδικη η επιδοθείσα πρωτόδικη απόφαση,
εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 41 του ν. 3659/
2008.
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
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.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
Άρθρο 80
Έφεση κατά πράξεων ή αποφάσεων καταλογισµού
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 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
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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 εκκαλού-

ντος 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 αυτό 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
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
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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 ενενήντα 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 Ελεγκτι-
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κού 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
ζητήµατα µε αυτές.
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
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.
Άρθρο 94
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
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.
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
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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 Ταχυδροµικό 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 από-

φαση 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 πράξεις, 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
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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.

Αριθµ. 9/1/2013
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ.1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Κύρωση του
Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου προτείνεται η κύρωση
του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ειδικότερα:
1. Με το άρθρο πρώτο, κυρώνεται, σύµφωνα µε το άρθρο 76 παρ. 7 του Συντάγµατος, ο ανωτέρω Κώδικας, µε
τον οποίον κωδικοποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις που
διέπουν το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ο εν λόγω Κώδικας κατανέµεται σε έξι (6) Τµήµατα ως
ακολούθως: α. Στο πρώτο Τµήµα περιλαµβάνονται διατάξεις, σχετικά µε τις αρµοδιότητες, τη συγκρότηση και
την οργάνωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (άρθρα 1 - 26)
β. Στο δεύτερο Τµήµα περιλαµβάνονται διατάξεις, που
αναφέρονται στην διενέργεια του προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου των δηµοσίων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του.
(άρθρα 27 - 67)
γ. Στο τρίτο Τµήµα περιλαµβάνονται οι διατάξεις, που
αφορούν στην εκδίκαση υποθέσεων αστικής ευθύνης
των δηµοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., για ζηµία που επήλθε, από δόλο ή αµέλεια, στο Δηµόσιο και τους προαναφερόµενους φορείς.
(άρθρα 68 - 69) δ. Στο τέταρτο Τµήµα περιλαµβάνονται
διατάξεις, σχετικά µε την άσκηση της δικαιοδοσίας από
το Ελεγκτικού Συνεδρίου.
(άρθρα 70 - 89)
ε. Στο πέµπτο Τµήµα περιλαµβάνονται διατάξεις, που
αναφέρονται στην εκδίκαση ενστάσεων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά πράξεων ή παραλείψεων του
Υπουργού Οικονοµικών σχετικά µε την εκτέλεση πράξεων ή αποφάσεων κανονισµού συντάξεων σε βάρος του
Δηµοσίου ή πληρωµής συντάξεων εν γένει.
(άρθρα 90 - 91)
στ. Στο έκτο Τµήµα περιλαµβάνονται οι ισχύουσες εξουσιοδοτικές, τελικές και µεταβατικής ισχύος διατάξεις.
(άρθρα 92 - 110)
2.Με το άρθρο δεύτερο, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις
του υπό ψήφιση νόµου.
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις δεν προκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2013
Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2013
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