ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΟ΄, 22 Ιουλίου 2021,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Οργανικός Νόµος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθµίσεις

Πίνακας Περιεχοµένων
ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Ο ΘΕΣΜΟΣ
Άρθρο 1 Φύση
Άρθρο 2 Αποστολή
Άρθρο 3 Ανεξαρτησία
Άρθρο 4 Εναρµόνιση µε διεθνείς αρχές και κανόνες
Άρθρο 5 Χάρτες Δεοντολογίας
Άρθρο 6 Σεβασµός της ελευθερίας της πληροφόρησης
και προστασία των προσωπικών δεδοµένων
Άρθρο 7 Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 8 Δικαιοδοτικές αρµοδιότητες
Άρθρο 9 Ελεγκτικές αρµοδιότητες
Άρθρο 10 Γνωµοδοτικές αρµοδιότητες
Άρθρο 11 Συνεργασία µε οµοειδείς δικαιοδοτικούς και
ελεγκτικούς θεσµούς
Άρθρο 12 Ετήσια έκθεση ευρηµάτων, πορισµάτων και
συστάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Άρθρο 13 Οργανικές θέσεις δικαστών
Άρθρο 14 Οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών
της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 15 Οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων
Άρθρο 16 Εξωτερικοί συνεργάτες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Άρθρο 17 Δικαστικοί και ελεγκτικοί σχηµατισµοί, διοικητικές µονάδες

Άρθρο 18 Συγκρότηση της Ολοµέλειας
Άρθρο 19 Κατανοµή αρµοδιοτήτων στους σχηµατισµούς της Ολοµέλειας
Άρθρο 20 Μη δικαστικές αρµοδιότητες της Ολοµέλειας
Άρθρο 21 Λήψη αποφάσεων από την πλήρη Ολοµέλεια
Άρθρο 22 Αριθµός Τµηµάτων του Δικαστηρίου
Άρθρο 23 Συγκρότηση και σύνθεση των Τµηµάτων
Άρθρο 24 Αρµοδιότητες των Τµηµάτων µε δικαιοδοτικές αρµοδιότητες
Άρθρο 25 Τήβεννος
Άρθρο 26 Αρµοδιότητες των Τµηµάτων µε ελεγκτικές
αρµοδιότητες
Άρθρο 27 Αρµοδιότητες του Τµήµατος Μελετών και
Γνωµοδοτήσεων
Άρθρο 28 Συγκρότηση Κλιµακίων
Άρθρο 29 Αριθµός και αρµοδιότητες Κλιµακίων
Άρθρο 30 Υπηρεσίες Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων
και Υπηρεσίες Επιτρόπων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Άρθρο 31 Καθήκοντα Προέδρου
Άρθρο 32 Καθήκοντα Αντιπροέδρων
Άρθρο 33 Καθήκοντα Συµβούλων
Άρθρο 34 Καθήκοντα Παρέδρων
Άρθρο 35 Καθήκοντα Εισηγητών
Άρθρο 36 Καθήκοντα Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 37 Καθήκοντα Επιτρόπου της Επικρατείας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 38 Καθήκοντα Αντεπιτρόπων Επικρατείας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 39 Καθήκοντα Παρέδρων της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
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Άρθρο 40 Καθήκοντα Εισηγητών της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 41 Αναπλήρωση δικαστών
Άρθρο 42 Αναπλήρωση δικαστικών λειτουργών της
Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 43 Δικαστικές διακοπές
Άρθρο 44 Καθήκοντα Γενικών Συντονιστών
Άρθρο 45 Καθήκοντα Επιτρόπων
Άρθρο 46 Αναπλήρωση των Γενικών Συντονιστών και
των Επιτρόπων
Άρθρο 47 Γραµµατείς δικαστικών σχηµατισµών
Άρθρο 48 Υπηρεσία της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 49 Επιθεώρηση Υπηρεσιών Επιτρόπων
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Άρθρο 50 Παρουσίαση στη Βουλή του ετήσιου προγράµµατος ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 51 Ετήσια Έκθεση Ευρηµάτων, Πορισµάτων και
Συστάσεων
Άρθρο 52 Διαβίβαση και παρουσίαση στη Βουλή εκθέσεων ελέγχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Άρθρο 53 Περιεχόµενο και διαδικασία παραγωγής
Άρθρο 54 Ενηµέρωση για τη δηµοσιονοµική βιωσιµότητα
Άρθρο 55 Συνέπειες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ
Άρθρο 56 Διαδικασία
Άρθρο 57 Επιστηµονική υποστήριξη
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Άρθρο 58 Ακεραιότητα
Άρθρο 59 Αποτελεσµατικότητα
Άρθρο 60 Αναλογικότητα
Άρθρο 61 Επαγγελµατισµός
Άρθρο 62 Δικαιότητα
Άρθρο 63 Ευθύνη
Άρθρο 64 Συνεκτικότητα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Άρθρο 65 Διαχείριση των ελέγχων
Άρθρο 66 Όργανα άσκησης των ελέγχων
Άρθρο 67 Γενικές ελεγκτικές εξουσίες
Άρθρο 68 Τήρηση δικαιολογητικών διαχείρισης
Άρθρο 69 Διαλειτουργικότητα συστηµάτων
Άρθρο 70 Πρόσβαση ελεγκτών σε αρχεία των ελεγχόµενων
Άρθρο 71 Έλεγχοι από άλλους ελεγκτικούς φορείς
Άρθρο 72 Πρόσβαση σε πληροφορίες που κατέχουν
τρίτοι
Άρθρο 73 Όρια ελέγχων
Άρθρο 74 Ακρόαση ελεγχόµενων, δικαιώµατα άµυνας

Άρθρο 75 Τεκµηρίωση ευρηµάτων, αιτιολογία δυσµενών κρίσεων
Άρθρο 76 Ποινικές διαδικασίες
Άρθρο 77 Ανακοίνωση εκθέσεων ελέγχου και πράξεων, κοινοποιήσεις, αντίγραφα
Άρθρο 78 Καταγγελίες, αναφορές και αιτήµατα ελέγχου
Άρθρο 79 Προστασία ελεγκτών
Άρθρο 80 Ποιότητα των ελέγχων
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Άρθρο 81 Κριτήρια ελέγχου
Άρθρο 82 Έλεγχοι αξιοπιστίας των λογαριασµών
Άρθρο 83 Έλεγχοι συµµόρφωσης
Άρθρο 84 Έλεγχοι επιδόσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Άρθρο 85 Προσεγγίσεις ελέγχου
Άρθρο 86 Έλεγχος αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου
Άρθρο 87 Απευθείας έλεγχος για τη διαπίστωση δηµοσιονοµικών πληµµελειών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 88 Αντικείµενα των ελέγχων
Άρθρο 89 Έλεγχοι συνολικής διαχείρισης
Άρθρο 90 Θεµατικοί έλεγχοι
Άρθρο 91 Εξατοµικευµένοι έλεγχοι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
Άρθρο 92 Έννοµες συνέπειες ελέγχων
Άρθρο 93 Έλεγχοι που διακωλύουν την ανάπτυξη νοµικών συνεπειών
Άρθρο 94 Έλεγχοι απαλλαγής ή καταλογισµού δηµοσιονοµικώς υπευθύνων
Άρθρο 95 Έλεγχοι για τη διατύπωση ελεγκτικής γνώµης
Άρθρο 96 Έλεγχοι για τη διατύπωση συστάσεων
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Άρθρο 97 Εργαλειοθήκη ελέγχων
Άρθρο 98 Συνδυασµός ελέγχων
Άρθρο 99 Υποχρεωτικοί έλεγχοι
Άρθρο 100 Προτεραιότητα ελέγχων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
Άρθρο 101 Γενικός χαρακτήρας
Άρθρο 102 Προτεραιότητες του Ετήσιου Προγράµµατος
Άρθρο 103 Προγραµµατισµός θεµατικών ελέγχων
Άρθρο 104 Διάθεση του υπόλοιπου ελεγκτικού χρόνου
Άρθρο 105 Προετοιµασία του Ετήσιου Προγράµµατος
Άρθρο 106 Εκτέλεση του Ετήσιου Προγράµµατος
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΕΙΔΙΚΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: EΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
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Άρθρο 107 Έλεγχοι αξιοπιστίας των συστηµάτων πληροφορικής
Άρθρο 108 Ψηφιακοί έλεγχοι
Άρθρο 109 Έλεγχοι αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών
πληρωµής
Άρθρο 110 Πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήµατα,
βάσεις δεδοµένων και ηλεκτρονικά αρχεία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ
Άρθρο 111 Επιτηρούµενοι δηµόσιοι υπόλογοι
Άρθρο 112 Περιεχόµενο της επιτήρησης
Άρθρο 113 Αρµόδια όργανα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ
Άρθρο 114 Λογοδοσία υπολόγων του Δηµοσίου
Άρθρο 115 Λογοδοσία υπολόγων υλικού των Ενόπλων
Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας
Άρθρο 116 Συνέπειες µη υποβολής ή εκπρόθεσµης υποβολής λογαριασµού
Άρθρο 117 Δυστροπούντες υπόλογοι
Άρθρο 118 Έκτακτη λογοδοσία δηµόσιων υπολόγων
Άρθρο 119 Ενσωµάτωση των λογαριασµών λογοδοσίας των δηµόσιων υπολόγων στους ετήσιους λογαριασµούς του φορέα όπου υπηρετούν
Άρθρο 120 Λογαριασµοί οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄:EΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ
Άρθρο 121 Περιοδικότητα του ελέγχου
Άρθρο 122 Αντικείµενο και µεθοδολογία του ελέγχου
Άρθρο 123 Διαχειριστικά στοιχεία
Άρθρο 124 Διαδικασία διενέργειας του ελέγχου
Άρθρο 125 Έκθεση ελέγχου
Άρθρο 126 Καταστροφή ή απώλεια υποβληθέντων διαχειριστικών στοιχείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: EΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Άρθρο 127 Εφαρµοζόµενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: EΛΕΓΧΟΙ ΕΣΟΔΩΝ
Άρθρο 128 Έλεγχος εσόδων Δηµοσίου
Άρθρο 129 Έλεγχος είσπραξης εσόδων οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης και των νοµικών τους προσώπων
Άρθρο 130 Ευθύνη υπαλλήλων
Άρθρο 131 Επέκταση εξόφλησης του ελέγχου εσόδων
και στα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
Άρθρο 132 Έλεγχος χαρακτηρισµού οφειλών προς το
Δηµόσιο ως ανεπίδεκτων είσπραξης και διαγραφής αυτών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: EΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
Άρθρο 133 Διαδικασία υποβολής στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Άρθρο 134 Ενέργειες Επιτρόπου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: EΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Άρθρο 135 Αρµοδιότητα Επιτρόπων
Άρθρο 136 Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: EΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
Άρθρο 137 Υπαγόµενοι στον έλεγχο φορείς

Άρθρο 138 Τρόπος διενέργειας του ελέγχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: EΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 139 Παροχή υπηρεσιών ελέγχου
Άρθρο 140 Αµοιβή από την παροχή υπηρεσιών
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ: ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 141 Ορισµός και διακρίσεις ελλειµµάτων
Άρθρο 142 Υπεύθυνα πρόσωπα
Άρθρο 143 Συνευθυνόµενοι
Άρθρο 144 Μέτρο ευθύνης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
Άρθρο 145 Καταλογιζόµενο ποσό και καταλογιστική
πράξη
Άρθρο 146 Πρόσωπα κατά των οποίων εκδίδεται καταλογιστική πράξη
Άρθρο 147 Τόκοι
Άρθρο 148 Καταλογισµός λαβόντων
Άρθρο 149 Καταλογίζον όργανο
Άρθρο 150 Μείωση του καταλογιζόµενου ποσού
Άρθρο 151 Εκτέλεση πράξεων
Άρθρο 152 Παραγραφή αξίωσης για αναπλήρωση ελλείµµατος
Άρθρο 153 Ανάκληση πράξεων
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 154 Προσωποπαγείς θέσεις δόκιµων Εισηγητών
Άρθρο 155 Προσωρινή κάλυψη θέσεων Αντεπιτρόπων
Άρθρο 156 Ειδική άδεια επιµόρφωσης
Άρθρο 157 Πλήρωση θέσεων Γενικών Συντονιστών και
Επιτρόπων
Άρθρο 158 Συµµετοχή νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου στις δαπάνες λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 159 Ανάκληση θεωρήσεων
Άρθρο 160 Καταστροφή δικαιολογητικών και λοιπών
εγγράφων
Άρθρο 161 Έλεγχος των δαπανών της Βουλής
Άρθρο 162 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 163 Εκκρεµείς έλεγχοι λογαριασµών
Άρθρο 164 Έλεγχος εκκρεµών διαχειρίσεων και έλεγχος νοµιµότητας καταλογιστικών πράξεων
Άρθρο 165 Προσαυξήσεις
Άρθρο 166 Καταργούµενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΥ
Άρθρο 167 Έναρξη ισχύος
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Άρθρο 168 Άσκηση κατά προτεραιότητα προσυµβατικού ελέγχου - Αντικατάσταση του άρθρου 338 του
ν. 4700/2020
Άρθρο 169 Διαδικαστικές ρυθµίσεις για τον προσυµβατικό έλεγχο - Αντικατάσταση του άρθρου 339 του
ν. 4700/2020
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Άρθρο 170 Επιδόσεις και κοινοποιήσεις µέσα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) - Αντικατάσταση άρθρου του 340 του ν. 4700/2020
Άρθρο 171 Ειδικές περιπτώσεις εξαιρέσεων από την επίδοση και κοινοποίηση µε ηλεκτρονικά µέσα - Αντικατάσταση του άρθρου 341 του ν. 4700/2020
Άρθρο 172 Καταθέσεις και καταβολές µε ηλεκτρονικά
µέσα - Αντικατάσταση του άρθρου 342 του ν. 4700/2020
Άρθρο 173 Δικαίωµα εξ αποστάσεως πρόσβασης και εξαιρέσεις - Αντικατάσταση του άρθρου 343 του
ν. 4700/2020
Άρθρο 174 Διαδικασίες της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε ηλεκτρονικά µέσα - Αντικατάσταση του άρθρου 344 του ν. 4700/2020
Άρθρο 175 Έναρξη ισχύος διατάξεων ηλεκτρονικών
διαδικασιών - Αντικατάσταση του άρθρου 345 του
ν. 4700/2020
Άρθρο 176 Ανάπτυξη λογισµικού - Αντικατάσταση του
άρθρου 346 του ν. 4700/2020
Άρθρο 177 Αίτηση καταλογισµού επιχορήγησης - Αντικατάσταση του άρθρου 347 του ν. 4700/2020
Άρθρο 178 Ειδικές δικονοµικές ρυθµίσεις
Άρθρο 179 Δικαίωµα υπαλλήλων σε αποζηµίωση και
παρακολούθηση ειδικού προγράµµατος
ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 180 Επιχορηγήσεις και χρηµατοδοτήσεις από
δηµόσιους πόρους
Άρθρο 181 Λειτουργικές δαπάνες οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού
Άρθρο 182 Ανεξόφλητες οφειλές - Τροποποίηση των
παρ. 2, 4 και 5 του άρθρου 82 του ν.δ. 356/1974
Άρθρο 183 Διαγραφή οφειλών - Τροποποίηση των παρ.
3 και 5 του άρθρου 82Α του ν.δ. 356/1974
Άρθρο 184 Ρυθµίσεις ασφαλιστικών οφειλών - Τροποποίηση των παρ. 2 και 5 του άρθρου 108 του ν. 4387/2016
Άρθρο 185 Διαγραφή ασφαλιστικών οφειλών - Τροποποίηση των παρ. 3 και 5 του άρθρου 109 του ν. 4387/2016
ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 186 Χορήγηση αποζηµίωσης ανωτάτων δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 187 Ευθύνη των εταίρων των δικηγορικών εταιρειών - Τροποποίηση του άρθρου 54 του Κώδικα περί Δικηγόρων
Άρθρο 188 Αυτοτέλεια έµµισθου δικηγόρου - Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4194/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 189 Ορισµός Επιτροπής Δηµοσιονοµικού Ελέγχου ως αρµόδιας για τον έλεγχο του Μηχανισµού Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας

Άρθρο 190 Αρχή Ελέγχου - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 11 του ν. 4314/2014
Άρθρο 191 Στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων
Άρθρο 192 Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων της
Διεύθυνσης Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισµού Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας
Άρθρο 193 Λειτουργικές και άλλες δαπάνες της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων
Άρθρο 194 Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Ταµείου Ανάκαµψης - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 271 του
ν. 4738/2020
Άρθρο 195 Τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο υλοποίησης
του Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας - Προσθήκη
άρθρου 280 Α στον ν. 4738/2020
Άρθρο 196 Αξιολόγηση Επιλεξιµοτήτων
Άρθρο 197 Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων µέσω του
Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας
Άρθρο 198 Σώρευση ενισχύσεων
Άρθρο 199 Στελέχωση υπηρεσιών που έχουν αναλάβει
την παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας
Άρθρο 200 Προσυµβατικός έλεγχος - Παρακολούθηση
της διαδικασίας προετοιµασίας και κατάρτισης συµβάσεων
Άρθρο 201 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 202 Παρατάσεις προθεσµιών σχετικά µε το ευεργέτηµα µη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς υπό όρους
Άρθρο 203 Ρυθµίσεις περί ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας - Τροποποίηση του άρθρου 114 του
ν. 4270/2014
Άρθρο 204 Παράταση προθεσµίας αποστολής Απολογισµού, Ισολογισµού και Λοιπών Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων οικονοµικού έτους 2020 στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εισαγωγής αυτών στη Βουλή των Ελλήνων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 205 Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εµβολιασµού ή νόσησης
Άρθρο 206 Υποχρεωτικότητα εµβολιασµού
Άρθρο 207 Προσλήψεις προσωπικού ορισµένου χρόνου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Άρθρο 208 Επιχορηγήσεις Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων - Τροποποίηση του άρθρου 7 του
ν. 3877/2010
Άρθρο 209 Ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις ζηµιές που
προκλήθηκαν λόγω παγετού
Άρθρο 210 Ανώτατο όριο αποζηµίωσης από τον
ΕΛ.Γ.Α. - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 6 του
ν. 3877/2010
Άρθρο 211 Έναρξη ισχύος

5
ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Άρθρο 5
Χάρτες Δεοντολογίας

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκδίδει Χάρτες Δεοντολογίας, στους οποίους περιλαµβάνονται κατευθύνσεις για την άρση διληµµάτων δεοντολογικής φύσης που µπορεί να αντιµετωπίζουν οι δικαστικοί λειτουργοί και οι δικαστικοί υπάλληλοι του Συνεδρίου, κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ο ΘΕΣΜΟΣ
Άρθρο 1
Φύση
Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το ανώτατο δηµοσιονοµικό Δικαστήριο και συγχρόνως ο ανώτατος θεσµός δηµοσιονοµικού ελέγχου στη Χώρα. Αποτελεί πλήρη και αυτοτελή δικαιοδοτικό κλάδο. Η αµιγώς δικαστική του φύση διατηρείται ανεξάρτητα από τις ειδικότερες αρµοδιότητες που ασκεί.
Άρθρο 2
Αποστολή
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί δικαιοδοτικές, ελεγκτικές και γνωµοδοτικές αρµοδιότητες. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του εγγυάται την τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου, της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας και της δίκαιης δίκης.
2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο παρακολουθεί επίσης την
τήρηση της νοµιµότητας, της κανονικότητας και των αρχών της καλής διακυβέρνησης στο σύνολο των δηµόσιων φορέων, και επιτηρεί τους δηµόσιους υπολόγους.
Ασκεί κάθε συµβατή µε τη φύση του αρµοδιότητα που
του ανατίθεται µε νόµο.
Άρθρο 3
Ανεξαρτησία
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο προγραµµατίζει και εκτελεί
τους ελέγχους του µε πλήρη ανεξαρτησία από τη νοµοθετική, την εκτελεστική και τη λοιπή δικαστική λειτουργία.
2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο συνεργάζεται µε τη Βουλή
για τον έλεγχο της δηµόσιας διαχείρισης.
Άρθρο 4
Εναρµόνιση µε διεθνείς αρχές και κανόνες
1. Για τον προγραµµατισµό και τη διεξαγωγή των ελέγχων του, το Ελεγκτικό Συνέδριο εναρµονίζεται µε τις
διεθνώς αναγνωρισµένες καλές πρακτικές ποιότητας.
2. Κατά την άσκηση της δικαιοδοτικής του λειτουργίας, το Ελεγκτικό Συνέδριο φροντίζει, µε σεβασµό προς
το Σύνταγµα, να τηρούνται οι διεθνείς υποχρεώσεις της
χώρας, ιδίως σχετικώς µε την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
3. Αναφορικά µε τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή τους
δηµόσιους φορείς που ελέγχει, καθώς και µε τους διαδίκους που υπάγονται στη δικαιοδοσία του, το Ελεγκτικό
Συνέδριο ερµηνεύει και εφαρµόζει τον νόµο µε πνεύµα
δίκαιης ισορροπίας, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας.

Άρθρο 6
Σεβασµός της ελευθερίας της πληροφόρησης
και προστασία των προσωπικών δεδοµένων
Κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών, ελεγκτικών και
γνωµοδοτικών του αρµοδιοτήτων το Ελεγκτικό Συνέδριο
µεριµνά, ώστε ο σεβασµός του δικαιώµατος στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων να εναρµονίζεται µε
την ελευθερία της πληροφόρησης. Κατά την άσκηση της
διοικητικής του λειτουργίας τηρεί τους κανόνες που ισχύουν για κάθε δηµόσια υπηρεσία.
Άρθρο 7
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου είναι ανεξάρτητη δικαστική αρχή, η οποία δρα
ενιαία και αδιαίρετα υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος.
Συµµετέχει στην άσκηση της δικαιοδοτικής και γνωµοδοτικής λειτουργίας του Δικαστηρίου, συµβάλλοντας
στην τήρηση των αρχών της δίκαιης δίκης, καθώς και στη
διασφάλιση της ενότητας της νοµολογίας του και στον
σεβασµό του εύρους της δικαιοδοσίας του. Μεριµνά ιδίως, για τη δίκαιη απόδοση ευθυνών στις περιπτώσεις
που κινεί τη δικαστική διαδικασία καταλογισµού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 8
Δικαιοδοτικές αρµοδιότητες
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δικάζει, σύµφωνα µε την
περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 98 του Συντάγµατος, τα
ένδικα βοηθήµατα και µέσα κατά καταλογιστικών πράξεων ή αποφάσεων που εκδίδονται κατά τον έλεγχο των
δηµόσιων λογαριασµών και τη λογοδοσία των δηµόσιων
υπολόγων ή όσων εξοµοιώνονται από τον νόµο µε αυτούς. Στις αρµοδιότητες αυτές περιλαµβάνονται:
(α) Η εκδίκαση ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων κατά
καταλογιστικών πράξεων ή αποφάσεων των οργάνων
της διοίκησης, οι οποίες αφορούν στη διαχείριση υλικού
ή χρηµάτων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και αυτές που αφορούν στη διαχείριση των επιχορηγήσεων και κάθε είδους χρηµατοδοτήσεων από τους ανωτέρω φορείς προς νοµικά πρόσωπα ή ιδιώτες.
(β) Η εκδίκαση ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων κατά
πράξεων Κλιµακίου ή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδονται κατά τον έλεγχο των λογαριασµών των δηµόσιων υπολόγων, των απολογισµών των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και των επιχορηγήσε-
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ων ή χρηµατοδοτήσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς νοµικά πρόσωπα και ιδιώτες.
(γ) Η εκδίκαση ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων κατά
πράξεων ή αποφάσεων καταλογισµού που εκδίδονται από Κλιµάκια ή από Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
κατά τον έλεγχο του Ειδικού Λογαριασµού Γεωργικών
Εγγυήσεων ή που αφορούν σε υπολόγους για παράνοµη
ή αχρεώστητη πληρωµή σε βάρος του Λογαριασµού αυτού.
(δ) Η εκδίκαση ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων κατά
πράξεων καταλογισµού που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή
της νοµοθεσίας περί απαγόρευσης της πολυθεσίας και
της υπέρβασης του ανώτατου ορίου απολαβών.
(ε) Η εκδίκαση ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων κατά αποφάσεων καταλογισµού που εκδίδονται σε βάρος υπευθύνων για παρανόµως απασχολούµενο προσωπικό
σε δηµόσιους φορείς.
(στ) Η εκδίκαση ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων κατά
αποφάσεων καταλογισµού που εκδίδονται σε βάρος των
δηµοσιονοµικώς υπευθύνων και των λαβόντων για µη
νόµιµες δαπάνες που πληρώθηκαν µε οποιονδήποτε τίτλο πληρωµής.
(ζ) Οι διαφορές από τη λογοδοσία µεταξύ δηµόσιων
φορέων, στους οποίους περιλαµβάνεται και το Δηµόσιο,
που γεννώνται λόγω της µη προσήκουσας ή για αλλότριο σκοπό διάθεσης από τον έναν του ποσού µε το οποίο είχε χρηµατοδοτη-θεί από τον άλλον.
2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δικάζει επίσης:
(α) Ένδικα βοηθήµατα και µέσα που έχουν ασκηθεί από όποιον έχει έννοµο συµφέρον κατά καταλογιστικών
πράξεων ή αποφάσεων, οι οποίες αφορούν στη διαχείριση υλικού, αξιών ή χρηµάτων του δηµοσίου, οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, και νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, καθώς και αυτών που αφορούν στη διαχείριση επιχορηγήσεων και χρηµατοδοτήσεων προς νοµικά πρόσωπα ή ιδιώτες, οι οποίες προέρχονται από τους πιο πάνω
πόρους (παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4055/2012, Α΄ 51).
(β) Τις υποθέσεις που ανακύπτουν από τον έλεγχο της
περιουσιακής κατάστασης των δηµόσιων εν γένει λειτουργών και υπαλλήλων, καθώς και των προσώπων που
υπόκεινται σε υποχρέωση υποβολής δήλωσης περί την
περιουσιακή τους κατάσταση (άρθρο 1 του ν. 3213/2003,
Α΄ 309 και παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4065/2012,
Α΄ 77).
(γ) Ένδικα βοηθήµατα και µέσα κατά πράξεων καταλογισµού που εκδίδονται από τον Υπουργό Οικονοµικών σε
βάρος εκκαθαριστών περιουσίας ή εκτελεστών διαθήκης
για έλλειµµα ή ζηµία σε περιουσία που καταλείπεται υπέρ φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, ή κοινωφελούς ιδρύµατος ή σωµατείου µε κοινωφελή σκοπό (άρθρο 31
του ν. 4182/2013, Α΄ 185).
(δ) Ένδικα βοηθήµατα και µέσα κατά αποφάσεων του
Υπουργού Οικονοµικών περί επιβολής προστίµου σε βάρος των υπεύθυνων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
για καθυστερηµένη υποβολή οικονοµικών στοιχείων στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (παρ. 22 του άρθρου 27
του ν. 2166/1993, Α΄ 137 και παρ. 1 του άρθρου 173 του
ν. 4270/2014, Α΄ 143).
(ε) Ένδικα βοηθήµατα και µέσα κατά των αποφάσεων

καταλογισµού που εκδίδονται από τη Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού για µη νόµιµη διάθεση της ληφθείσας επιχορήγησης (παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 2725/1999,
Α΄ 121).
3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δικάζει, κατά την περ. στ΄
της παρ. 1 του άρθρου 98 του Συντάγµατος, τις διαφορές από την απονοµή σύνταξης στα άµεσα όργανα του
Κράτους, σε δηµόσιους εν γένει λειτουργούς και υπαλλήλους, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και οι
στρατιωτικοί, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο, εφόσον
η σύνταξή του βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
Στις αρµοδιότητες αυτές περιλαµβάνονται:
(α) Η εκδίκαση ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων κατά
πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων του Κράτους ή
νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, οι οποίες εκδίδονται ή αφορούν κανονισµό, εκτέλεση ή πληρωµή σύνταξης των ανωτέρω κατηγοριών προσώπων.
(β) Η εκδίκαση ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων που αφορούν σε καταλογισµό αχρεωστήτως καταβληθεισών
συντάξεων των ανωτέρω κατηγοριών προσώπων.
(γ) Η εκδίκαση ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων κατά
πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων του Κράτους ή
νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, οι οποίες εκδίδονται ή αφορούν κανονισµό, εκτέλεση, πληρωµή ή αχρεώστητη καταβολή πολεµικών συντάξεων (π.δ. 168/2007,
Α΄ 209), συντάξεων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης
και των αγωνιστών κατά της δικτατορίας (ν. 1543/1985,
Α΄ 73), των αγωνιστών του Εµφυλίου Πολέµου
(ν. 1863/1989, Α΄ 204), καθώς και των παθόντων από
τροµοκρατική πράξη (ν. 1977/1991, Α΄ 185).
4. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δικάζει, σύµφωνα µε την
περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 98 του Συντάγµατος, τις
υποθέσεις που αναφέρονται στην αστική ευθύνη των πολιτικών και στρατιωτικών δηµόσιων υπαλλήλων, καθώς
και των υπαλλήλων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
5. Στην αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπάγεται και κάθε διαφορά συναφής µε αυτές που αναφέρονται στις παρ. 1 έως 4, η οποία υπάγεται στη δικαιοδοσία
του µε βάση διάταξη νόµου.
Άρθρο 9
Ελεγκτικές αρµοδιότητες
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει, κατά τις περ. α΄ και
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 98 του Συντάγµατος, τις δαπάνες και τους λογαριασµούς των φορέων που υπάγονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, στην ελεγκτική του δικαιοδοσία. Διενεργεί επίσης κάθε έλεγχο που απαιτείται
για τη σύνταξη και υποβολή στη Βουλή έκθεσης για τον
απολογισµό και τον ισολογισµό του Κράτους, σύµφωνα
µε την περ. ε΄ της ίδιας παραγράφου. Στις αρµοδιότητες
αυτές περιλαµβάνονται:
(α) Ο διαρκής έλεγχος της αποτελεσµατικότητας των
συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου των φορέων, που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία ως προς την ικανότητά τους να αποτρέπουν τους δηµοσιονοµικούς κινδύνους.
(β) Ο προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας και κανονικότητας ορισµένης κατηγορίας δαπανών στις εξαιρετικές
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περιπτώσεις που κρίνει, ύστερα από εκτίµηση των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου του ελεγχόµενου φορέα, ότι µόνον έτσι διασφαλίζεται η νόµιµη και κανονική
διάθεση του δηµοσίου χρήµατος.
(γ) Η διενέργεια θεµατικών ελέγχων συµµόρφωσης ή
επιδόσεων σε τοµείς υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε το Ετήσιο Πρόγραµµα Ελέγχων του.
(δ) Η διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου στους λογαριασµούς των δηµοσίων υπολόγων, στους απολογισµούς
των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και στον Ειδικό
Λογαριασµό Εγγυήσεων των Γεωργικών Προϊόντων
(παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 992/1979, Α΄ 280), καθώς
και ελέγχου νοµιµότητας και κανονικότητας των υποκείµενων στους ως άνω λογαριασµούς συναλλαγών.
(ε) Ο έλεγχος της τήρησης των απαγορεύσεων για την
κατοχή περισσοτέρων θέσεων ή της επιβολής ανώτατου
ορίου απολαβών στον δηµόσιο τοµέα (άρθρα 1, 3 και 6
του ν. 1256/1982, Α΄ 65).
(στ) Ο έλεγχος της διαχείρισης φυσικών ή νοµικών
προσώπων για τις χρηµατοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις
που έλαβαν σε βάρος φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.
(ζ) Η διενέργεια ελέγχου στην οικονοµική διαχείριση ή
σε επιµέρους διοικητικές και διαχειριστικές πράξεις των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και σε κάθε
πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται είτε ολικά είτε µερικά
από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από κράτη µέλη της Ένωσης (άρθρα 85 του ν. 1892/1990, Α΄ 101 και 16 του
ν. 2145/1993, Α΄ 88).
(η) Ο έλεγχος της διαγραφής ή του χαρακτηρισµού ως
ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών προς το Δηµόσιο και
τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
2. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο υπάγεται επίσης ο έλεγχος
της αξιοπιστίας, της πληρότητας και της ακρίβειας των
λογαριασµών του Κράτους και των υποτοµέων της Γενικής Κυβέρνησης κατ’ εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου
10 του Κανονισµού (ΕΕ) 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 (L
140/11), (δεύτερο εδάφιο της περ. δ΄ του άρθρου 31 του
ν. 4270/2014, Α΄ 143).
3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο παρακολουθεί και αξιολογεί
τα έσοδα του Κράτους, καθώς και την κανονική είσπραξη
των εσόδων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και
των νοµικών τους προσώπων.
4. Το Ελεγκτικό Συνέδριο επιτηρεί τους δηµόσιους υπολόγους ως προς την τήρηση από αυτούς των διατάξεων του δηµόσιου λογιστικού και της εν γένει δηµοσιονοµικής νοµοθεσίας και επιβάλλει σ’ αυτούς χρηµατική κύρωση αν δεν υποβάλουν ή υποβάλουν εκπρόθεσµα τους
λογαριασµούς τους.
5. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου σωµατειακής µορφής, τα οποία έχουν
επιχορηγηθεί από κρατικούς ή ενωσιακούς πόρους, για
την ορθή διάθεση αυτών.
6. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τα θρησκευτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα οποία έχουν χρηµατοδοτηθεί από δηµόσιους πόρους, για την ορθή διάθεση
αυτών, ή εκτάκτως, σύµφωνα µε τις καταστατικές τους
διατάξεις, αν συντρέχει περίπτωση καταχρηστικής διαχείρισης των πόρων αυτών.
7. Το Ελεγκτικό Συνέδριο µπορεί να διενεργήσει έλεγχο στην Τράπεζα της Ελλάδος ως προς τη φύλαξη και

διαχείριση από αυτή των χρηµατικών διαθεσίµων του
Κράτους και των άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και ως προς την άσκηση της δηµόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί όταν ενεργεί αυτοτελώς και
όχι σε εκτέλεση συγκεκριµένων όρων που τίθενται από
όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8. Το Ελεγκτικό Συνέδριο µπορεί να ελέγξει, όπως
προβλέπεται στο Ετήσιο Πρόγραµµα Ελέγχων του, την
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας, της Εταιρείας Ακινήτων του Ελληνικού Δηµοσίου,
του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και του
Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δηµοσίου. Μπορεί ακόµη να εντάξει τους ανωτέρω
φορείς σε ευρύτερο έλεγχο που διενεργεί, αν αυτό απαιτείται για την πληρότητα του ελέγχου.
9. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε την περ. β΄ της
παρ. 1 του άρθρου 98 του Συντάγµατος, διενεργεί έλεγχο συµβάσεων µεγάλης οικονοµικής αξίας στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι το Δηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο που εξοµοιώνεται µε αυτό, όπως ειδικότερα προβλέπεται στα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α΄
127), και δικάζει τις διαφορές και αµφισβητήσεις που
προκύπτουν από τον έλεγχο αυτό κατά τα άρθρα 328 έως 337 του ίδιου νόµου.
10. Το Ελεγκτικό Συνέδριο µπορεί επίσης να αναλάβει
τον δηµοσιονοµικό έλεγχο διεθνούς οργανισµού στον οποίο συµµετέχει η Ελλάδα αντί αποζηµιώσεως που ορίζεται στην οικεία σύµβαση.
Άρθρο 10
Γνωµοδοτικές αρµοδιότητες
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωµοδοτεί, σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 73 και την περ. δ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 98 του Συντάγµατος, για τα νοµοσχέδια που αφορούν σε συντάξεις ή αναγνώριση υπηρεσίας για την
παροχή δικαιώµατος σύνταξης.
2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωµοδοτεί επίσης:
(α) σε νοµοσχέδια που ρυθµίζουν µείζονος σπουδαιότητας θέµατα δηµοσιονοµικής διαχείρισης των φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης, τα οποία υποβάλλονται ενώπιόν του από τον Υπουργό Οικονοµικών,
(β) σε νοµοσχέδια που ρυθµίζουν ζητήµατα δηµόσιων
συµβάσεων ή άπτονται εν γένει των αρµοδιοτήτων του,
τα οποία υποβάλλονται ενώπιόν του από τον αρµόδιο Υπουργό,
(γ) σε δηµοσιονοµικής φύσης ερωτήµατα που τίθενται
από τους υπουργούς, εφόσον η γνώµη δεν προκαταλαµβάνει την επίλυση διαφοράς που εκκρεµεί ήδη σε δικαιοδοτικό του σχηµατισµό,
(δ) σε σχέδια αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµικών
περί συµψηφισµού δαπανών και εσόδων του Κρατικού
Προϋπολογισµού (περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 51 του
ν. 4270/2014, Α΄143).
(ε) σε σχέδια αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, περί µεταβολής των
κριτηρίων και των προϋποθέσεων καταχώρισης στα βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το Δηµόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφά-
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λισης, αντίστοιχα, και στα βιβλία διαγραφών, καθώς και
του επαναχαρακτηρισµού τους ως εισπράξιµων και περί
ρυθµίσεως κάθε θέµατος σχετικού µε τις συνέπειες και
τα χρονικά όρια ισχύος των συνεπειών της καταχώρισης
(παρ. 5 του άρθρου 82 και παρ. 5 του άρθρου 82Α του
ν.δ. 356/1974, Α΄ 90, περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 108
και παρ. 5 του άρθρου 109 του ν. 4387/2016, Α΄ 85).
Άρθρο 11
Συνεργασία µε οµοειδείς δικαιοδοτικούς
και ελεγκτικούς θεσµούς
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο συµµετέχει σε διεθνείς ή περιφερειακές οργανώσεις δικαιοδοτικών και ελεγκτικών
θεσµών µε οµοειδείς προς αυτό αρµοδιότητες.
2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο συνεργάζεται µε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και µε τους αντίστοιχους ελεγκτικούς θεσµούς των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του άρθρου 287 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο συνεργάζεται µε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για την πραγµατοποίηση από
το τελευταίο ελέγχων σε εθνικούς φορείς που διαχειρίζονται έσοδα ή έξοδα για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ή λαµβάνουν πληρωµές από τον προϋπολογισµό της. Για τον σκοπό αυτόν δύναται να προβαίνει σε ενέργειες προς διευκόλυνση και υποστήριξη των ελέγχων, ιδίως να διαβιβάζει έγγραφα ή πληροφορίες που απευθύνονται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
προς τους ελεγχόµενους εθνικούς φορείς ή το αντίστροφο. Διατηρώντας την ανεξαρτησία του και σε πνεύµα αµοιβαίας εµπιστοσύνης, δύναται να παρακολουθεί
µε εκπροσώπους του τους επιτόπιους ελέγχους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Ελλάδα.
4. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατόπιν συµφωνίας συνεργασίας, δύναται να συµµετέχει σε κοινούς ελέγχους µε
οµοειδείς ελεγκτικούς θεσµούς ή να διενεργεί παράλληλους ελέγχους µε όµοιο αντικείµενο ελέγχου.
5. Το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτελεί διεθνή εκπαιδευτικά
προγράµµατα παροχής ελεγκτικής τεχνογνωσίας σε οµοειδείς προς αυτό ελεγκτικούς θεσµούς σύµφωνα µε
το άρθρο 139.
6. Η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου συµµετέχει στις διεθνείς και ευρωπαϊκές
οργανώσεις αντίστοιχων προς αυτή δικαστικών αρχών,
αναπτύσσοντας µε τις αρχές αυτές και διµερείς σχέσεις.
Συνεργάζεται µε αντίστοιχους θεσµούς σε ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο, καθώς και µε ευρωπαϊκές και διεθνείς υπηρεσίες για την καταπολέµηση της διαφθοράς.
Άρθρο 12
Ετήσια έκθεση ευρηµάτων, πορισµάτων και συστάσεων
Το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως ειδικότερα ορίζεται στο
άρθρο 51, παραθέτει σε ετήσια έκθεση που εκδίδεται
στην αρχή κάθε δικαστικού έτους, τα σηµαντικότερα ευρήµατα, πορίσµατα και συστάσεις που απορρέουν από
την άσκηση του συνόλου των αρµοδιοτήτων του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Άρθρο 13
Οργανικές θέσεις δικαστών
Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελείται από:
(α) τον Πρόεδρο,
(β) δέκα (10) Αντιπροέδρους,
(γ) σαράντα (40) Συµβούλους,
(δ) πενήντα (50) Παρέδρους και
(ε) πενήντα (50) Εισηγητές στους οποίους περιλαµβάνονται και οι δόκιµοι Εισηγητές.

Άρθρο 14
Οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών της
Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου

Η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου αποτελείται από:
(α) τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας,
(β) τον Επίτροπο Επικρατείας,
(γ) πέντε (5) Αντεπιτρόπους Επικρατείας,
(δ) τέσσερις (4) Παρέδρους της Γενικής Επικρατείας
και
(ε) οκτώ (8) Εισηγητές της Γενικής Επικρατείας.
Άρθρο 15
Οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων
1. Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου ανέρχονται σε οκτακόσιες ενενήντα (890), εκ των οποίων οι οκτακόσιες ογδόντα εννέα
(889) είναι οι θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων και µία
(1) θέση ιατρού µε θητεία.
2. Ανά κατηγορία οι ανωτέρω θέσεις διακρίνονται ως
εξής:
(α) εξακόσιες είκοσι πέντε (625) θέσεις πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης,
(β) πενήντα (50) θέσεις τεχνολογικής εκπαίδευσης,
(γ) εκατόν ογδόντα (180) θέσεις δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
(δ) τριάντα πέντε (35) θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
3. Οι θέσεις Γενικών Συντονιστών ανέρχονται σε δεκατέσσερις (14), των Επιτρόπων σε εκατόν έντεκα (111)
και των Τµηµαταρχών σε εκατόν τριάντα µία (131).
4. Εκτός από τους κλάδους που προβλέπονται στον
Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, στο Ελεγκτικό Συνέδριο
συστήνεται και κλάδος Μαθηµατικών - Αναλογιστών.
5. Η κατανοµή των θέσεων όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης σε κλάδους γίνεται µε απόφαση της Ολοµέλειας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τα ειδικότερα προσόντα
ανά κλάδο καθορίζονται µε την πράξη προκήρυξης των
θέσεων.
6. Οι πιο πάνω θέσεις κατανέµονται µεταξύ των κε-
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ντρικών και των περιφερειακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 16
Εξωτερικοί συνεργάτες
1. Υπάλληλοι ή συνεργάτες δηµόσιων υπηρεσιών ή
φορέων µε εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία διατίθενται από την υπηρεσία ή τον φορέα όπου απασχολούνται στο Ελεγκτικό Συνέδριο αποκλειστικά ή µε παράλληλη άσκηση καθηκόντων για τη διεξαγωγή ελέγχου,
που απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις ή εµπειρία. Για
τη διάθεση εκδίδεται απόφαση του αρµόδιου οργάνου
του οικείου Υπουργείου, ύστερα από αίτηµα του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι διατιθέµενοι εξακολουθούν, κατά την απασχόλησή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο, να υπάγονται οργανικά και για τις αποδοχές
τους στην υπηρεσία ή τον φορέα από τους οποίους προέρχονται.
2. Με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις
περί ανάθεσης υπηρεσιών ή έργου µπορεί να ανατίθεται
για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος
η διενέργεια εξειδικευµένων ελέγχων σε συστήµατα
πληροφορικής ή µέσω λογισµικού τεχνητής νοηµοσύνης
σε εξωτερικούς συνεργάτες. Με την ίδια διαδικασία µπορεί να επιλέγονται αναλογιστές, οικονοµέτρες και ειδικευµένοι στη µακροοικονοµική ή τη χρηµατοοικονοµική
ανάλυση επιστήµονες.
3. Όσοι από τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 παραβιάζουν
το καθήκον εχεµύθειας, στο οποίο υπόκεινται ως ελεγκτές, τιµωρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 252 του Ποινικού Κώδικα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Άρθρο 17
Δικαστικοί και ελεγκτικοί σχηµατισµοί,
διοικητικές µονάδες
Οι αρµοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον
δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος, ασκούνται από την Ολοµέλεια, τα Τµήµατα, τα Κλιµάκια, τις Υπηρεσίες Γενικών Συντονιστών και τις Υπηρεσίες Επιτρόπων.
Άρθρο 18
Συγκρότηση της Ολοµέλειας
1. Η πλήρης Ολοµέλεια αποτελείται από τον Πρόεδρο,
τους Αντιπροέδρους και τους Συµβούλους.
2. Η Ολοµέλεια λειτουργεί σε µείζονα και σε τρεις (3)
ελάσσονες σχηµατισµούς.
3. Η µείζων Ολοµέλεια αποτελείται από τριάντα ένα
(31) µέλη και συγκροτείται από τον Πρόεδρο, όλους
τους Αντιπροέδρους και από Συµβούλους που προκύπτουν από κλήρωση. Οι κληρωθέντες Σύµβουλοι συµµετέχουν στη µείζονα Ολοµέλεια κατά τη διάρκεια ενός (1)
δικαστικού έτους. Αν Σύµβουλος δεν κληρωθεί επί δύο

(2) συναπτά έτη, αυτός συµµετέχει υποχρεωτικά στη
σύνθεση της Ολοµέλειας του τρίτου έτους. Σε περίπτωση αποχώρησης από την υπηρεσία, για οποιονδήποτε
λόγο, µέλους της µείζονος Ολοµέλειας, διενεργείται συµπληρωµατική κλήρωση µεταξύ των µη µετεχόντων σε
αυτή µελών, µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.
4. Η ελάσσων Ολοµέλεια λειτουργεί σε τρεις (3) σχηµατισµούς και αποτελείται από δεκαπέντε (15) µέλη. Συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, Αντιπροέδρους και Συµβούλους. Όλοι οι Αντιπρόεδροι κατανέµονται µε σειρά αρχαιότητας σε καθένα από τους τρεις (3)
σχηµατισµούς της ελάσσονος Ολοµέλειας µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός τους. Οι Σύµβουλοι προκύπτουν από κλήρωση που διενεργείται κάθε τρία (3) έτη. Αν για τη
συγκρότηση των τριών (3) σχηµατισµών της ελάσσονος
Ολοµέλειας απαιτείται Σύµβουλος να συµµετέχει σε δύο
από αυτούς, επιλέγεται ο νεότερος Σύµβουλος. Τυχόν
πλεονάζοντες Σύµβουλοι κατανέµονται ως αναπληρωµατικοί µε σειρά αρχαιότητας σε έκαστο από τους τρεις
(3) σχηµατισµούς. Σε περίπτωση αποχώρησης από την υπηρεσία, για οποιονδήποτε λόγο, µέλους της ελάσσονος
Ολοµέλειας διενεργείται συµπληρωµατική κλήρωση µεταξύ όλων των µελών που δεν µετέχουν ως τακτικά µέλη σε ελάσσονα σχηµατισµό. Στην ελάσσονα Ολοµέλεια
µπορεί να προβλέπεται, από τον κανονισµό λειτουργίας
του Δικαστηρίου και µε τις προϋποθέσεις που τάσσονται
σε αυτόν, η συµµετοχή µέχρι δύο (2) Παρέδρων µε συµβουλευτική γνώµη.
5. Για την ύπαρξη απαρτίας στις περιπτώσεις των παρ.
1 και 2 απαιτείται να παρίστανται οι µισοί συν ένας από
τον συνολικό αριθµό των µελών της Ολοµέλειας, 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 στην κρινόµενη υπόθεση, µε την αποχώρηση του αµέσως αρχαιοτέρου του.
6. Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών η Ολοµέλεια συγκροτείται από επτά (7) µέλη.
7. Σε έκτακτες περιπτώσεις, δηµοσίευση αποφάσεων
της Ολοµέλειας µπορεί να γίνει από κλιµάκιο πέντε (5)
µελών αυτής, που συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου.
8. Με απόφαση της πλήρους Ολοµέλειας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µειώνεται ή αυξάνεται ο αριθµός των σχηµατισµών της ελάσσονος Ολοµέλειας και ρυθµίζονται λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 19
Κατανοµή αρµοδιοτήτων στους σχηµατισµούς
της Ολοµέλειας
1. Οι ελάσσονες σχηµατισµοί µπορούν να παραπέµψουν υπόθεση στη µείζονα Ολοµέλεια. Ο Πρόεδρος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου µπορεί να εισάγει υποθέσεις απευθείας στη µείζονα Ολοµέλεια, λόγω µείζονος σπουδαιότητας.
2. Με απόφαση της πλήρους Ολοµέλειας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αρµοδιότητες των σχηµατισµών της Ολοµέλει-
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ας, και ρυθµίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Με όµοια
απόφαση, ορίζονται τα µη δικαιοδοτικά θέµατα που υπάγονται στην αρµοδιότητα της πλήρους Ολοµέλειας.
Άρθρο 20
Μη δικαστικές αρµοδιότητες της Ολοµέλειας
1. Ο Πρόεδρος δύναται να συγκαλεί την πλήρη Ολοµέλεια, προκειµένου αυτή να αποφανθεί και επί κάθε άλλου ζητήµατος, πέραν των όσων αναφέρονται ρητά στον
παρόντα, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο, λόγω της σοβαρότητας και του χαρακτήρα του ζητήµατος ως γενικότερου ενδιαφέροντος.
2. Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας µπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο τη σύγκληση της πλήρους Ολοµέλειας για ζητήµατα όµοιας φύσης µε εκείνα της παρ.
1.
3. Η σύγκληση της πλήρους Ολοµέλειας για τα ζητήµατα της παρ. 1 είναι υποχρεωτική, εφόσον αυτή ζητηθεί
εγγράφως από το ένα τρίτο (1/3) των µελών της. Αν δεν
συγκληθεί εντός πέντε (5) ηµερών, εκείνοι που ζήτησαν
τη σύγκλησή της µπορούν να τη συγκαλέσουν µε αίτησή
τους, η οποία γνωστοποιείται σε όλα τα µέλη της.
Άρθρο 21
Λήψη αποφάσεων από την πλήρη Ολοµέλεια
1. Η πλήρης Ολοµέλεια αποφαίνεται για τα ζητήµατα
της παρ. 1 του άρθρου 20 κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών της.
2. Αν κατά την ψηφοφορία σχηµατισθούν περισσότερες από δύο γνώµες και δεν σχηµατίζεται πλειοψηφία,
όσοι έχουν µεµονωµένη γνώµη ή τάχθηκαν υπέρ της ασθενέστερης οφείλουν να προσχωρήσουν σε µία από τις
επικρατέστερες. Ο προεδρεύων στη διάσκεψη µπορεί να
παρατείνει τη διάσκεψη ή να την επαναλάβει, αν διαπιστώσει ότι οι γνώµες που έχουν σχηµατισθεί είναι περισσότερες από δύο µε µικρή αριθµητική διαφορά µεταξύ
τους. Αν περισσότερες από τις ασθενέστερες γνώµες
συγκεντρώσουν ίσο αριθµό ψήφων, καθορίζεται µε ψηφοφορία ο αποκλεισµός της µίας από αυτές και εκείνοι
που την ακολούθησαν, οφείλουν να προσχωρήσουν σε
µία από τις άλλες γνώµες, µέχρι να σχηµατισθεί πλειοψηφία.
Άρθρο 22
Αριθµός Τµηµάτων του Δικαστηρίου
Στο Ελεγκτικό Συνέδριο λειτουργούν δέκα (10) Τµήµατα. Από αυτά, επτά (7) ασκούν δικαιοδοτικές αρµοδιότητες, δύο (2) είναι Τµήµατα µε ελεγκτικές αρµοδιότητες
και ένα (1) Τµήµα είναι αρµόδιο για την εκπόνηση των
µελετών και γνωµοδοτήσεων του Δικαστηρίου.
Άρθρο 23
Συγκρότηση και σύνθεση των Τµηµάτων
1. Κάθε Τµήµα αποτελείται από έναν (1) Αντιπρόεδρο
ή τον νόµιµο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, δύο (2) Συµβούλους και δύο (2) Παρέδρους. Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου µπορεί να προεδρεύει και σε οποιοδήποτε Τµήµα. Οι Πάρεδροι µετέχουν στα Τµήµατα µε
γνώµη συµβουλευτική. Όταν το Τµήµα λειτουργεί µε ε-

πταµελή σύνθεση, προστίθενται στη σύνθεσή του δύο
(2) Σύµβουλοι.
2. Η σύνθεση των Τµηµάτων καθορίζεται κάθε έτος µε
απόφαση της Ολοµέλειας, η οποία δηµοσιεύεται όπως
ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισµό Λειτουργίας του Δικαστηρίου.
3. Με απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθορίζονται ο αριθµός και η σύνθεση των Τµηµάτων κατά τις δικαστικές διακοπές.
Άρθρο 24
Αρµοδιότητες των Τµηµάτων
µε δικαιοδοτικές αρµοδιότητες
1. Η κατανοµή των υποθέσεων δικαιοδοσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα επτά (7) Τµήµατα του Δικαστηρίου µε δικαστικές αρµοδιότητες γίνεται ως εξής:
(α) Πρώτο Τµήµα: Οι καταλογιστικές διαφορές Δηµοσίου και νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Δηµόσιο, καθώς και οι διαφορές από επιχορηγήσεις και κάθε είδους χρηµατοδοτήσεις του Δηµοσίου
προς νοµικά πρόσωπα ή ιδιώτες.
(β) Δεύτερο Τµήµα: Οι καταλογιστικές διαφορές οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν σε αυτά, καθώς και οι διαφορές από
επιχορηγήσεις και κάθε είδους χρηµατοδοτήσεις των ανωτέρω προς νοµικά πρόσωπα ή ιδιώτες.
(γ) Τρίτο Τµήµα: Εφέσεις και εφέσεις - αγωγές σε συνταξιοδοτικές υποθέσεις πολιτικών συνταξιούχων.
(δ) Τέταρτο Τµήµα: Αγωγές σε συνταξιοδοτικές υποθέσεις πολιτικών συνταξιούχων.
(ε) Πέµπτο Τµήµα: Εφέσεις και εφέσεις - αγωγές σε
συνταξιοδοτικές υποθέσεις στρατιωτικών συνταξιούχων.
(στ) Έκτο Τµήµα: Αγωγές σε συνταξιοδοτικές υποθέσεις στρατιωτικών συνταξιούχων.
(ζ) Έβδοµο Τµήµα: Οι διαφορές από την άσκηση του
προσυµβατικού ελέγχου και οι καταλογιστικές διαφορές
από δηµοσιονοµικές διορθώσεις και ανακτήσεις σε βάρος υπόχρεων δηµόσιας λογοδοσίας.
2. Το τεκµήριο της αρµοδιότητας για τις καταλογιστικές διαφορές ορίζεται υπέρ του Πρώτου Τµήµατος και
για τις συνταξιοδοτικές διαφορές υπέρ του Τρίτου. Το
γενικό τεκµήριο αρµοδιότητας ορίζεται υπέρ του Έβδοµου Τµήµατος.
3. Με απόφαση της Ολοµέλειας, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί, µε κριτήρια
τη λειτουργικότητα και την επιτάχυνση στην απονοµή
της δικαιοσύνης, να ανακατανέµονται στα επτά (7) Τµήµατα οι κατηγορίες διαφορών που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να ρυθµίζεται κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία των Τµηµάτων.
Άρθρο 25
Τήβεννος
Κατά τις δηµόσιες συνεδριάσεις της Ολοµέλειας και
των Τµηµάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι δικαστικοί
λειτουργοί και οι γραµµατείς φορούν τήβεννο, η οποία
καθορίζεται µε Προεδρικό Διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και σύµφωνη γνώµη της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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Άρθρο 26
Αρµοδιότητες των Τµηµάτων
µε ελεγκτικές αρµοδιότητες
1. Η κατανοµή αρµοδιοτήτων στα δύο (2) Τµήµατα του
Ελεγκτικού Συνεδρίου µε ελεγκτικές αρµοδιότητες γίνεται ως εξής:
(α) Τµήµα Ελέγχων Ι: Ο καθορισµός της στρατηγικής
ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο σχεδιασµός και η
παρακολούθηση του ετήσιου και πολυετούς προγράµµατος ελέγχων. Ο προγραµµατισµός και η παρακολούθηση
των θεµατικών ελέγχων. Η έκδοση των εκθέσεων ελέγχου στους ελέγχους που διεξάγονται υπό την επιµέλειά
του, εφόσον δεν παραπέµπονται στην Ολοµέλεια για έγκριση. Η υιοθέτηση εγχειριδίων ελέγχου για τις κατηγορίες ελέγχων που υπάγονται στην αρµοδιότητά του.
(β) Τµήµα Ελέγχων ΙΙ: Η προετοιµασία της Έκθεσης επί
του Απολογισµού και του Ισολογισµού του Κράτους µε
την έγκριση του σχετικού εγχειριδίου ελέγχου, καθώς
και µε τον προγραµµατισµό και την παρακολούθηση της
εκτέλεσης των ελεγκτικών εργασιών για την υποστήριξή
της. Η επιτήρηση των δηµόσιων υπολόγων και η έκδοση
οδηγιών προς αυτούς. Η παρακολούθηση της είσπραξης
των δηµόσιων εσόδων. Η επίλυση διαφωνιών ή αµφισβητήσεων µεταξύ Υπηρεσιών Επιτρόπων και ελεγχόµενων
από αυτούς φορέων ως προς τη νοµιµότητα δαπανών. Η
απόφαση για τη θέση στο αρχείο καταγγελιών ή η κρίση,
ότι αυτές εµφανίζουν συστηµικό ενδιαφέρον ή σηµασία
ικανή να δικαιολογήσει την περαιτέρω εξέτασή τους από
το Τµήµα Ελέγχων Ι.
2. Στο Τµήµα Ελέγχων Ι προεδρεύει ο Πρόεδρος του
Δικαστηρίου µε αναπληρωτή του έναν (1) Αντιπρόεδρο,
που ορίζεται από την Ολοµέλεια κατά την έναρξη του δικαστικού έτους.
3. Το Τµήµα Ελέγχων Ι έχει το γενικό τεκµήριο αρµοδιότητας για κάθε θέµα, που σχετίζεται µε τους ελέγχους που διεξάγονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Άρθρο 27
Αρµοδιότητες του Τµήµατος Μελετών
και Γνωµοδοτήσεων
1. Το Τµήµα Μελετών και Γνωµοδοτήσεων είναι αρµόδιο για:
α) την προετοιµασία της Ετήσιας Έκθεσης Ευρηµάτων,
Πορισµάτων και Συστάσεων,
β) την προετοιµασία των συνταξιοδοτικών γνωµοδοτήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και κάθε άλλης γνωµοδότησης που ζητείται από αυτό,
γ) την εκπόνηση κάθε φύσης προπαρασκευαστικών
εργασιών που ζητούνται από αυτό από τον Πρόεδρο,
προκειµένου στη συνέχεια να υποβληθούν στην Ολοµέλεια,
δ) την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης όλων
των προγραµµάτων επιδόσεων και τη σύνταξη σχετικής
έκθεσης,
ε) την παρακολούθηση της πορείας των µακροοικονοµικών µεγεθών, της εξέλιξης των υποχρεώσεων αποπληρωµής του δηµόσιου χρέους και της έκθεσης των συστηµικών τραπεζών στη συγκυρία,
στ) την παρακολούθηση της εναρµόνισης, σύµφωνα
µε το άρθρο 15 του ν. 4270/2014, της εφαρµογής της δηµοσιονοµικής πολιτικής µε τις ευρωπαϊκές και διεθνείς
υποχρεώσεις της Χώρας,

ζ) τη διάγνωση των επιπτώσεων που συνεπάγονται
στη δηµοσιονοµική βιωσιµότητα η δηµόσια ασφάλιση και
εν γένει οι δαπάνες του κοινωνικού κράτους, καθώς και
η) την ενηµέρωση, µε τεκµηριωµένη πληροφόρηση,
των Τµηµάτων Ελέγχων µε κάθε κρίσιµο δεδοµένο που
είναι χρήσιµο για τον προγραµµατισµό και την εκτέλεση
των ελέγχων.
2. Στη γραµµατεία του Τµήµατος λειτουργούν δύο (2)
επιστηµονικά συµβούλια που τροφοδοτούν µε εξειδικευµένη γνώση τα µέλη του Τµήµατος στις εργασίες τους.
Το πρώτο είναι γενικών καθηκόντων, ενώ στο δεύτερο ανήκει η παρακολούθηση, εκπόνηση µελετών και εν γένει
ενηµέρωση για την πορεία εξέλιξης του δηµόσιου χρέους και της συνταξιοδοτικής δαπάνης.
Άρθρο 28
Συγκρότηση Κλιµακίων
1. Κάθε Κλιµάκιο αποτελείται από έναν (1) Σύµβουλο
ως πρόεδρο, και δύο (2) Παρέδρους. Τον έναν από τους
Παρέδρους µπορεί να αναπληρώνει Εισηγητής ή δόκιµος
Εισηγητής.
2. Στα Κλιµάκια Προσυµβατικού Ελέγχου, 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.
4. Αν διαπιστωθεί αδυναµία λήψης απόφασης από την
τριµελή σύνθεση, το Κλιµάκιο συνεδριάζει µε πενταµελή
σύνθεση στην οποία συµµετέχουν επιπλέον δύο (2) Πάρεδροι.
Άρθρο 29
Αριθµός και αρµοδιότητες Κλιµακίων
1. Ο αριθµός και οι αρµοδιότητες κάθε Κλιµακίου καθορίζονται µε απόφαση της Ολοµέλειας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία αναρτάται στον ιστότοπο του Δικαστηρίου, ορίζονται στην αρχή κάθε δικαστικού έτους οι πρόεδροι µε τους αναπληρωτές τους και τα µέλη των Κλιµακίων. Με όµοια απόφαση, καθορίζεται η σύνθεση των
Κλιµακίων κατά τις δικαστικές διακοπές. Δεν επιτρέπεται να υπηρετήσουν πέραν των τριών (3) συναπτών δικαστικών ετών οι ίδιοι δικαστές στο αυτό Κλιµάκιο προσυµβατικού ελέγχου. Επιτρέπεται όµως να υπηρετήσει δικαστής σε Κλιµάκιο προσυµβατικού ελέγχου για ένα (1)
µόνο δικαστικό έτος.
Άρθρο 30
Υπηρεσίες Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων
και Υπηρεσίες 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, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται και να µεταβάλλονται
η αρµοδιότητα, ο τίτλος και η δύναµη των παραπάνω υπηρεσιών, να καθορίζονται η διαίρεσή τους σε τµήµατα
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και γραφεία, καθώς και η αρµοδιότητα αυτών, και να συστήνονται 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 κατανοµή του αναγκαίου προσωπικού για τη στελέχωση των υπηρεσιών του παρόντος γίνεται µε απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Άρθρο 31
Καθήκοντα Προέδρου
Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου:
(α) ασκεί γενική εποπτεία στις δικαιοδοτικές, ελεγκτικές και γνωµοδοτικές εργασίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
(β) διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις διασκέψεις της
Ολοµέλειας του Δικαστηρίου,
(γ) συγκροτεί οµάδες εργασίας από δικαστικούς λειτουργούς για την επεξεργασία µείζονος σηµασίας θεµάτων οργανωτικού χαρακτήρα,
(δ) αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε υπαλλήλους ή µετακινεί υπαλλήλους, ύστερα από γνώµη του αρµόδιου
Γενικού Συντονιστή, αν κρίνει ότι οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιβάλλουν,
(ε) µπορεί να απευθύνει συστάσεις και οδηγίες στους
υπαλλήλους για την αποτελεσµατική άσκηση της ελεγκτικής λειτουργίας του Συνεδρίου και των διοικητικών
αρµοδιοτήτων αυτού,
(στ) µπορεί να παραγγείλει την άσκηση πειθαρχικής
δίωξης κατά των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου µπορεί να ζητεί για την άσκηση των καθηκόντων του την επικουρία
Εισηγητών ή Παρέδρων.
Άρθρο 32
Καθήκοντα Αντιπροέδρων
Οι Αντιπρόεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου διευθύνουν τις εργασίες των Τµηµάτων στα οποία προεδρεύουν, ενώ συγχρόνως επιτρέπεται να ασκούν και καθήκοντα Συµβούλου. Μπορούν να ζητούν για την άσκηση των
καθηκόντων τους την επικουρία Εισηγητών ή Παρέδρων
που υπηρετούν στο Τµήµα τους.
Άρθρο 33
Καθήκοντα Συµβούλων
Οι Σύµβουλοι µετέχουν ως µέλη στην Ολοµέλεια και
τα Τµήµατα και εισηγούνται επί όλων των δικαστικών και
µη υποθέσεων που παραπέµπονται σε αυτούς. Ασκούν επίσης τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παρ. 1 του
άρθρου 28.

Άρθρο 34
Καθήκοντα Παρέδρων
1. Οι Πάρεδροι µετέχουν ως µέλη στα Κλιµάκια του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Στις συνεδριάσεις των Τµηµάτων οι Πάρεδροι ασκούν καθήκοντα εισηγητή της υπόθεσης και µετέχουν
µε συµβουλευτική γνώµη. Με αποφασιστική ψήφο µετέχουν στους µονοµελείς σχηµατισµούς και στη διαδικασία σε συµβούλιο του άρθρου 91 του ν. 4700/2020
(Α΄ 127).
Άρθρο 35
Καθήκοντα Εισηγητών
Οι Εισηγητές επικουρούν τους Αντιπροέδρους, τους
Συµβούλους και τους Παρέδρους στην προπαρασκευή
και διάγνωση των υποθέσεων. Μετέχουν επίσης ως µέλη
στα Κλιµάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 36
Καθήκοντα Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας:
(α) λαµβάνει γνώση, παρακολουθεί την πορεία και δίνει οδηγίες στις υπηρεσίες που ασκούν έλεγχο διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος και στις υπηρεσίες που ασκούν έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης δηµοσίων
υπαλλήλων και λειτουργών και εισάγει σχετικά ζητήµατα στην Ολοµέλεια της Γενικής Επιτροπείας (περ. Α της
παρ. 1 του άρθρου 32 Γ του ν. 1756/1988, Α΄ 35),
(β) εισάγει στην Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ζητήµατα για τα οποία ζητείται η συγκατάθεση, η
γνώµη ή η απόφασή της και ανακοινώνει το αποτέλεσµα
στις αρµόδιες αρχές,
(γ) θέτει στο αρχείο αναφορές, αιτήσεις ή καταγγελίες για τις οποίες κρίνει ότι είναι απαράδεκτες ή νόµω ή
ουσία αβάσιµες (περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 32 Γ του
ν. 1756/1988),
(δ) παρακολουθεί τις εργασίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αναφέρει γι’ αυτές στον Υπουργό Δικαιοσύνης,
(ε) διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις διασκέψεις της
Ολοµέλειας της Γενικής Επιτροπείας,
(στ) ασκεί εποπτεία στους δικαστικούς λειτουργούς
και τους δικαστικούς υπαλλήλους, που υπηρετούν στη
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας,
(ζ) απευθύνει συστάσεις και οδηγίες στους δικαστικούς υπαλλήλους της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας για την εύρυθµη λειτουργία της.
Άρθρο 37
Καθήκοντα Επιτρόπου της Επικρατείας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ο Επίτροπος Επικρατείας αναπληρώνει τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας και ασκεί καθήκοντα Γενικού Επιτρόπου, ύστερα από απόφαση της Ολοµέλειας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας και σύµφωνη γνώµη
του Γενικού Επιτρόπου.
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Άρθρο 38
Καθήκοντα Αντεπιτρόπων Επικρατείας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Οι Αντεπίτροποι Επικρατείας αναπληρώνουν τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας και τον Επίτροπο Επικρατείας και µετέχουν σε υπηρεσιακά συµβούλια και επιτροπές του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 39
Καθήκοντα Παρέδρων της Γενικής Επιτροπείας
της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Οι Πάρεδροι της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας αναπληρώνουν τους Αντεπιτρόπους Επικρατείας και
επικουρούν τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, τον Επίτροπο Επικρατείας και τους Αντεπιτρόπους Επικρατείας στο έργο τους.
Άρθρο 40
Καθήκοντα Εισηγητών της Γενικής Επιτροπείας
της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Οι δόκιµοι Εισηγητές και οι Εισηγητές της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας επικουρούν τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, τον Επίτροπο Επικρατείας, τους
Αντεπιτρόπους Επικρατείας και τους Παρέδρους της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο έργο τους.
Άρθρο 41
Αναπλήρωση δικαστών
Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύµατος, τα µέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναπληρώνονται ως εξής:
(α) Ο Πρόεδρος από Αντιπρόεδρο κατά σειρά αρχαιότητας και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος των Αντιπροέδρων, από Σύµβουλο κατά σειρά αρχαιότητας.
(β) Οι Αντιπρόεδροι από άλλον Αντιπρόεδρο ή Σύµβουλο κατά σειρά αρχαιότητας.
(γ) Οι Σύµβουλοι από άλλον Σύµβουλο κατά σειρά αρχαιότητας.
(δ) Οι Πάρεδροι από άλλον Πάρεδρο κατά σειρά αρχαιότητας.
Άρθρο 42
Αναπλήρωση δικαστικών λειτουργών της Γενικής
Επιτροπείας της Επικρατείας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου
1. Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύµατος:
(α) Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας αναπληρώνεται από Επίτροπο ή Αντεπίτροπο της Επικρατείας.
(β) Ο Επίτροπος της Επικρατείας αναπληρώνεται από
Αντεπίτροπο της Επικρατείας.
(γ) Ο Αντεπίτροπος της Επικρατείας αναπληρώνεται
από άλλον Αντεπίτροπο ή Πάρεδρο της Επικρατείας.
(δ) Ο Πάρεδρος της Γενικής Επιτροπείας αναπληρώνεται από άλλον Πάρεδρο της Γενικής Επιτροπείας.
2. Ο Γενικός Επίτροπος, ο Επίτροπος και οι Αντεπίτροποι της Επικρατείας δύνανται να αναπληρώνονται και
από Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 43
Δικαστικές διακοπές
1. Από την 1η Ιουλίου µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου κάθε
έτους οι δικαστικοί λειτουργοί δικαιούνται διακοπών. Η
περίοδος απασχόλησης των δικαστών κατά το ανωτέρω
χρονικό διάστηµα, καθορίζεται µε απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στην απόφαση της Ολοµέλειας ενσωµατώνεται και η απόφαση της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας για την περίοδο απασχόλησης των δικαστικών λειτουργών που υπηρετούν σε αυτήν.
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 η ανάγκη.
3. Κατά τη διάρκεια των διακοπών ο δικαστικός λειτουργός δεν στερείται του δικαιώµατος να ασκεί, εφόσον το θελήσει, τα καθήκοντά του.
Άρθρο 44
Καθήκοντα Γενικών Συντονιστών
1. Ο Γενικός Συντονιστής Διοίκησης είναι ο αποκλειστικός αρµόδιος εντός του Ελεγκτικού Συνεδρίου για ζητήµατα σχετικά µε την ασφάλεια των κτιρίων και εγκαταστάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την πυρασφάλεια,
την υγειονοµική προστασία, καθώς και για την εφαρµογή
της νοµοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων ως προς τις διοικητικής φύσης εργασίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ασκεί επίσης τις αρµοδιότητες γενικού διευθυντή οικονοµικών υπηρεσιών. Ο Πρόεδρος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου µπορεί να του απευθύνει συστάσεις χωρίς να υποκαθίσταται στις ευθύνες του.
2. Τα καθήκοντα των Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων
συνίστανται στον συντονισµό και την εποπτεία του ελεγκτικού έργου των Υπηρεσιών Επιτρόπων. Οι ανωτέρω
αρµοδιότητες και η κατανοµή τους µεταξύ των Γενικών
Συντονιστών Επιτρόπων καθορίζονται µε απόφαση της
Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Οι Γενικοί Συντονιστές ασκούν την πειθαρχική δίωξη κατά των υπαλλήλων που υπάγονται στην αρµοδιότητά τους.
Άρθρο 45
Καθήκοντα Επιτρόπων
1. Οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου ασκούν ελεγκτικά ή διοικητικά καθήκοντα.
2. Οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου ασκούν τα
ελεγκτικά καθήκοντα, που ορίζονται στον παρόντα.
3. Ο Επίτροπος της Υπηρεσίας Επιτρόπου στη Γραµµατεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι προϊστάµενοι
των τµηµάτων της παρίστανται στις δηµόσιες συνεδριάσεις και συντάσσουν τα πρακτικά τους, επιµελούνται για
την έγκαιρη και ακριβή διεξαγωγή των εργασιών της υπηρεσίας αυτής και επικυρώνουν τα αντίγραφα των πράξεων και των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και των εγγράφων αλληλογραφίας.
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4. Οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε διοικητικές αρµοδιότητες ασκούν τα καθήκοντα διοίκησης, που
προβλέπονται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας
των Υπηρεσιών Διοίκησης και Ελέγχου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Άρθρο 46
Αναπλήρωση των Γενικών Συντονιστών
και των Επιτρόπων
Οι Γενικοί Συντονιστές και οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναπληρώνονται, σε περίπτωση ελλείψεως, κωλύµατος ή απουσίας τους, µε απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 47
Γραµµατείς δικαστικών σχηµατισµών
Καθήκοντα Γραµµατέα Τµήµατος ή Κλιµακίου ασκεί ο
προϊστάµενος της αντίστοιχης γραµµατείας ή, αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο ανώτερος κατά βαθµό
από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην ίδια γραµµατεία και, µεταξύ οµοιοβάθµων, εκείνος που έχει τον µεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας στον βαθµό.
Άρθρο 48
Υπηρεσία της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου
1. Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας, για τη διεξαγωγή του έργου του, επικουρείται από προσωπικό της Υπηρεσίας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Για την κάλυψη των αναγκών ή των κενών θέσεων
της Υπηρεσίας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου µπορεί να τοποθετείται προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που λαµβάνεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 49
Επιθεώρηση Υπηρεσιών Επιτρόπων
Με απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα όργανα, ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης επιθεώρησης στις Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Άρθρο 50
Παρουσίαση στη Βουλή του ετήσιου προγράµµατος
ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρουσιάζει
κάθε έτος στη Βουλή το ετήσιο πρόγραµµα ελέγχων του

Δικαστηρίου, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της. Δέκα (10)
µέρες πριν από την παρουσίαση του ετήσιου προγράµµατος ελέγχων του Δικαστηρίου κατά το πρώτο εδάφιο
ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κοινοποιεί το
πρόγραµµα στον Πρόεδρο της Βουλής. Κατά την ακρόαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Βουλή,
όπως ορίζεται στον Κανονισµό της, µπορεί να προτείνει
να δοθεί προτεραιότητα σε ορισµένους από τους ελέγχους που έχουν προγραµµατισθεί. Μπορεί ακόµη να εκφράσει ενδιαφέρον για τη διενέργεια και άλλων ελέγχων, πέραν των προγραµµατισµένων, έως τριών κατ’ έτος, ιδίως µε αντικείµενο αδυναµίες στα συστήµατα δηµόσιας διαχείρισης.
Άρθρο 51
Ετήσια Έκθεση Ευρηµάτων, Πορισµάτων
και Συστάσεων
1. Η Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκδίδει,
κάθε έτος, την έκθεση του άρθρου 12, η οποία εγχειρίζεται στον Πρόεδρο της Βουλής από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στην έκθεση περιλαµβάνεται το αποτέλεσµα των εργασιών του µε κατηγοριοποιηµένα τα
ευρήµατα και τα πορίσµατα από την άσκηση του ελεγκτικού και του δικαιοδοτικού του έργου, αντιστοίχως, και
ενσωµατώνονται τα συµπεράσµατα των θεµατικών ελέγχων του. Η έκθεση περιλαµβάνει, επίσης, συστάσεις για
µεταρρυθµίσεις που καθίστανται αναγκαίες για τη θεραπεία των παθογενειών που διαπιστώθηκαν κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του.
2. Οι παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της
οικονοµικής διαχείρισης του Κράτους, που περιέχονται
στην Ετήσια Έκθεση Ευρηµάτων, Πορισµάτων και Συστάσεων της παρ. 1, γνωστοποιούνται πριν από την εγχείριση της έκθεσης στον Πρόεδρο της Βουλής και στους αρµόδιους διατάκτες των υπουργείων µέσω του Υπουργού
Οικονοµικών. Οι απαντήσεις των Υπουργών περιλαµβάνονται σε ιδιαίτερο τεύχος και αποστέλλονται µε µέριµνα του Υπουργού Οικονοµικών, µέσα σε διάστηµα δύο
(2) 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
αρµόδιων διατακτών συνδηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
3. Η ετήσια έκθεση προς τη Βουλή προετοιµάζεται από το Τµήµα Μελετών και Γνωµοδοτήσεων µε βάση τις
πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό από τα λοιπά Τµήµατα και τις Υπηρεσίες Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Τµήµα Μελετών και Γνωµοδοτήσεων, αφού την
επεξεργασθεί, την υποβάλλει στην Ολοµέλεια, η οποία
αποφασίζει για την έκδοσή της.
Άρθρο 52
Διαβίβαση και παρουσίαση στη Βουλή
εκθέσεων ελέγχου
1. Κάθε έκθεση θεµατικού ελέγχου που έχει περιληφθεί στο Ετήσιο Πρόγραµµα Ελέγχων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, διαβιβάζεται στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής πριν να ανακοινωθεί το περιεχόµε-
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νό της στον τύπο. Στην ίδια Επιτροπή διαβιβάζονται και
µελέτες του Τµήµατος Μελετών και Γνωµοδοτήσεων
που εµφανίζουν ευρύτερο ενδιαφέρον.
2. Οι εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου µπορεί να
παρουσιάζονται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου στη
Βουλή, όπως προβλέπεται στον Κανονισµό της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
EΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Άρθρο 53
Περιεχόµενο και διαδικασία παραγωγής
1. Ο έλεγχος της δηµόσιας διαχείρισης ολοκληρώνεται µε τον έλεγχο του Απολογισµού, του Ισολογισµού
και των λοιπών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων του
Κράτους που προβλέπονται στα άρθρα 163 έως 166 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
2. Ο έλεγχος των λογαριασµών της παρ. 1 διενεργείται, σύµφωνα µε τις αρχές και τα πρότυπα του Διεθνούς
Οργανισµού Ανωτάτων Ελεγκτικών Θεσµών, από την αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου, στην οποία συγκεντρώνονται για τον σκοπό αυτόν οι εκθέσεις µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων της παρ. 2 του άρθρου 121. Οι παρατηρήσεις που προκύπτουν από τον έλεγχο (Διαδηλώσεις)
περιλαµβάνονται σε έκθεση, την οποία επεξεργάζεται το
αρµόδιο Τµήµα Ελέγχων και, ακολούθως, εισάγεται στην
Ολοµέλεια για την οριστική έγκρισή της.
3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο επιστρέφει τους ελεγχθέντες λογαριασµούς της παρ. 1 στο Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους, µαζί µε την έκθεσή του, εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 167 του
ν. 4270/2014.
4. Κατά τα λοιπά, ο έλεγχος της παρ. 1 διενεργείται
σύµφωνα µε όσα ορίζονται µε απόφαση της Ολοµέλειας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με όµοια απόφαση, καθορίζονται η διαδικασία, το αντικείµενο, η µεθοδολογία και
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τον έλεγχο των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών αναφορών των φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης, που προβλέπονται στο άρθρο 10
του π.δ. 54/2018 (Α΄ 103).
Άρθρο 54
Ενηµέρωση για τη δηµοσιονοµική βιωσιµότητα
Με την έκθεση του άρθρου 53, το Ελεγκτικό Συνέδριο
ενηµερώνει, επίσης, τη Βουλή για ζητήµατα σχετικά ιδίως, µε την πορεία των µακροοικονοµικών µεγεθών, την
εξέλιξη των υποχρεώσεων αποπληρωµής του δηµόσιου
χρέους, την εναρµόνιση, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), της εφαρµογής της δηµοσιονοµικής πολιτικής µε τις ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας, τις επιπτώσεις που συνεπάγονται στη
δηµοσιονοµική βιωσιµότητα η δηµόσια ασφάλιση και εν
γένει οι δαπάνες του κοινωνικού κράτους, την επιβάρυνση από µακροπρόθεσµα εξοπλιστικά προγράµµατα και
την έκθεση των συστηµικών τραπεζών στη συγκυρία.

Άρθρο 55
Συνέπειες
Μετά την αποστολή της Έκθεσης του άρθρου 53 στη
Βουλή και µέχρι τη συµπλήρωση του χρόνου παραγραφής σύµφωνα µε το άρθρο 152, ο έλεγχος των λογαριασµών του Δηµοσίου και των υποκείµενων σε αυτούς συναλλαγών και πράξεων επιτρέπεται µόνον αν αυτό προβλεφθεί θεµατικά και δειγµατοληπτικά σε επόµενο ετήσιο πρόγραµµα ελέγχων ή αν διαταχθεί έκτακτος έλεγχος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ
Άρθρο 56
Διαδικασία
1. Τα συνταξιοδοτικά νοµοσχέδια που αποστέλλονται
στο Ελεγκτικό Συνέδριο για γνωµοδότηση, πριν κατατεθούν στη Βουλή, εισάγονται στο Τµήµα Μελετών και
Γνωµοδοτήσεων και ανατίθενται άµεσα από τον Πρόεδρο του Τµήµατος σε Σύµβουλο που υπηρετεί σ’ αυτό για
να προετοιµάσει την εισήγησή του για την Ολοµέλεια. Ο
εισηγητής Σύµβουλος καλεί σε ακρόαση τους υπηρεσιακούς παράγοντες που συµµετείχαν στη διαδικασία προετοιµασίας του νοµοσχεδίου. Το Τµήµα Μελετών και Γνωµοδοτήσεων επεξεργάζεται το σχέδιο γνωµοδότησης
πριν από τη διαβίβασή του στην Ολοµέλεια.
2. Το Τµήµα Μελετών και Γνωµοδοτήσεων µπορεί να
επιληφθεί συνταξιοδοτικού νοµοσχεδίου ακόµη και αν
αυτό δεν υπόκειται εν όλω ή εν µέρει στην υποχρεωτική,
κατά το Σύνταγµα, γνωµοδοτική αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αν αυτό ζητηθεί από τον αρµόδιο Υπουργό ή τη Βουλή.
Άρθρο 57
Επιστηµονική υποστήριξη
Για την προετοιµασία των σχεδίων γνωµοδοτήσεων
επί των συνταξιοδοτικών νοµοσχεδίων, το Τµήµα Μελετών και Γνωµοδοτήσεων επικουρείται από τα επιστηµονικά συµβούλια που λειτουργούν στη γραµµατεία του. Το
Τµήµα Μελετών και Γνωµοδοτήσεων ενηµερώνεται από
τα συµβούλια για κάθε ζήτηµα σχετικό µε τη συνταξιοδοτική νοµοθεσία και νοµολογία, τη βιωσιµότητα του συστήµατος δηµόσιας ασφάλισης, καθώς και τις εναλλακτικές λύσεις που προτείνονται ή δοκιµάζονται διεθνώς.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Άρθρο 58
Ακεραιότητα
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν δέχεται συστάσεις για
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τον προγραµµατισµό και την εκτέλεση των ελεγκτικών
του εργασιών. Αιτήµατα ή προσκλήσεις φορέων της εκτελεστικής εξουσίας για τη διενέργεια ελέγχων αντιµετωπίζονται ως προτάσεις ελέγχου που θα µπορούσαν να
ενταχθούν στα προγράµµατα ελέγχου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
2. Οι έλεγχοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου διενεργούνται χάριν του δηµοσίου συµφέροντος. Ιδιώτες, φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα, δεν έχουν άµεσο και ατοµικό συµφέρον που να δικαιολογεί την ανάµειξή τους σε έλεγχο
που διεξάγεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, έστω και αν
ο έλεγχος αυτός διενεργείται σε συνάρτηση µε καταγγελία ή αναφορά των εν λόγω προσώπων.
3. Οι ελεγκτές συνεργάζονται µε την ποινική δικαιοσύνη στο µέτρο που δεν παρεµποδίζεται το έργο τους. Η
ποινική δικαιοσύνη σέβεται την αυτοτέλεια των ελέγχων
που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Άρθρο 59
Αποτελεσµατικότητα
Το Ελεγκτικό Συνέδριο προγραµµατίζει και διενεργεί
τους ελέγχους του µε γνώµονα την επίτευξη της µεγαλύτερης κατά το δυνατόν αποτελεσµατικότητας. Προς
τον σκοπό αυτόν, σε κάθε του ενέργεια επιζητεί την επίτευξη µε τον οικονοµικότερο και αποδοτικότερο τρόπο
του ελεγκτικού αποτελέσµατος που έχει προγραµµατίσει.
Άρθρο 60
Αναλογικότητα
Το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον προγραµµατισµό και
τη διενέργεια των ελέγχων του µεριµνά, ώστε η ελεγχόµενη υπηρεσία να διαθέσει τον λιγότερο κατά το δυνατόν χρόνο προς διευκόλυνση των ελεγκτών. Μεριµνά επίσης, ώστε οι ελεγχόµενες υπηρεσίες να µην υποβάλλονται σε άσκοπες ενέργειες προς διευκόλυνση των ελέγχων. Κάθε ελεγχόµενος αντιµετωπίζεται µε τον δέοντα σεβασµό της επαγγελµατικής του αξιοπρέπειας, χωρίς όµως αυτό να αποκλείει την εµβάθυνση, όπου χρειάζεται, των ελεγκτικών εργασιών.
Άρθρο 61
Επαγγελµατισµός
1. Κατά τους ελέγχους του, το Ελεγκτικό Συνέδριο
ευθυγραµµίζεται µε τις αρχές και τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισµού Ανωτάτων Ελεγκτικών Θεσµών, που
ακολουθούν οι οµοειδείς ελεγκτικοί θεσµοί, και ιδίως το
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, χωρίς να αποκλείεται η
ανάπτυξη από το Ελεγκτικό Συνέδριο των ελεγκτικών
µεθόδων, που προσήκουν καλύτερα στις εθνικές ελεγκτικές ανάγκες.
2. Η διενέργεια κάθε συγκεκριµένου ελεγκτικού έργου ανατίθεται σε κατάλληλους για την εκτέλεσή του ελεγκτές. Οι ασκούντες ελεγκτικά καθήκοντα οφείλουν
να συµµορφώνονται µε τις θεµελιώδεις αρχές δεοντολογίας, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στον Χάρτη
Δεοντολογίας, και ιδίως της προσωπικής ακεραιότητας,
της ουδετερότητας και αντικειµενικότητας, καθώς και
την αρχή της εχεµύθειας.

Άρθρο 62
Δικαιότητα
Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναλύει και σταθµίζει µε τα
δέοντα κάθε φορά κριτήρια το σύνολο των κρίσιµων δεδοµένων, πριν λάβει απόφαση που θα έχει συνέπειες
στην υπόληψη και την περιουσία των ελεγχόµενων από
αυτό φυσικών προσώπων. Μεριµνά, ώστε κατά την άσκηση των εξουσιών του να αντιµετωπίζει τα ελεγχόµενα
φυσικά πρόσωπα µε πνεύµα ισότητας. Δεν επιτρέπεται
να επιβληθούν περισσότερα µέτρα της ίδιας φύσης για
την ίδια δηµοσιονοµική παράβαση κατά του ίδιου προσώπου.
Άρθρο 63
Ευθύνη
Το Ελεγκτικό Συνέδριο προγραµµατίζει και διενεργεί
τους ελέγχους του µε πνεύµα ευθύνης για τη διασφάλιση των αρχών της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας, του
κράτους δικαίου, της λογοδοσίας, της υπευθυνότητας
και της διαφάνειας προς καλλιέργεια και εµπέδωση κλίµατος εµπιστοσύνης των πολιτών στη χρηστότητα της
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και την αποτελεσµατική
χρήση των δηµόσιων πόρων. Χωρίς να αναµειγνύεται σε
ζητήµατα σκοπιµότητας των δηµόσιων πολιτικών, σέβεται, στους τοµείς που ανήκουν στην ελεγκτική του δικαιοδοσία, τη διακριτική ευχέρεια των διοικητικών αρχών.
Δεν δεσµεύεται όµως από την απαίτηση αυτοπεριορισµού του, όταν διαπιστώνει µη ορθολογικούς µηχανισµούς διάθεσης των δηµόσιων πόρων ή πρόδηλη αντιφατικότητα στους επιδιωκόµενους στόχους.
Άρθρο 64
Συνεκτικότητα
Όλοι οι έλεγχοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου εντάσσονται σε µια συνεκτική στρατηγική ελέγχων. Η στρατηγική αυτή απορρέει από τη µελέτη της προοπτικής εξέλιξης του περιβάλλοντος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
των συναφών αναγκών που αναµένεται να προκύψουν
για το Ελεγκτικό Συνέδριο σε προσωπικό, υλικά ή ψηφιακά µέσα και σε ανάπτυξη νέων ελεγκτικών µεθόδων και
τρόπων επίδρασης στη δηµοσιονοµική διαχείριση. Με τη
στρατηγική εναρµονίζονται σε συνεκτικό σύνολο, στη
βάση ενός θεµατικού χάρτη, οι γενικότεροι στόχοι των
ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως ορίζονται στο
άρθρο 63 και προδιαγράφονται τα µέσα για την επίτευξή
τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Άρθρο 65
Διαχείριση των ελέγχων
Στο Ελεγκτικό Συνέδριο εγκαθίσταται και λειτουργεί
πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης ελέγχων, το οποίο
αποβλέπει στην ενσωµάτωση όλων των ελεγκτικών διαδικασιών και ενεργειών του Δικαστηρίου. Μέσω του συστήµατος αυτού παρακολουθούνται το σύνολο των στοιχείων στα προγράµµατα ελέγχων και τα υποµνήµατα
προγραµµατισµού αυτών, η ροή εργασίας, η τεκµηρίωση
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και η αλληλογραφία κάθε ελέγχου, τα ευρήµατα και κάθε άλλο ενδιαφέρον, από ελεγκτικής άποψης, στοιχείο,
και αντλείται πληροφόρηση από τα παραγόµενα αρχεία
τεκµηρίωσης, ώστε να είναι εφικτή η επισκόπηση και εποπτεία του ελεγκτικού έργου. Παρακολουθούνται επίσης, το µητρώο των ελεγχόµενων φορέων και υπολόγων και οι οικονοµικές καταστάσεις τους.
Άρθρο 66
Όργανα άσκησης των ελέγχων
1. Οι έλεγχοι διενεργούνται από τις Υπηρεσίες Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε τον συντονισµό
των Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων και την εποπτεία
του αρµόδιου Τµήµατος Ελέγχων.
2. Αν κριθεί αναγκαίο, µπορεί µε απόφαση της Ολοµέλειας, ύστερα από πρόταση του αρµόδιου Τµήµατος
Ελέγχων, να επιτραπεί να διενεργηθούν έλεγχοι από ειδικό κλιµάκιο που αποτελείται από δικαστικούς λειτουργούς ή ελεγκτές δικαστικούς υπαλλήλους ή δικαστικούς
λειτουργούς, επικουρούµενους από ελεγκτές του Δικαστηρίου. Τα µέλη του ειδικού κλιµακίου ορίζονται από το
αρµόδιο Τµήµα Ελέγχων. Εφόσον, στο ειδικό κλιµάκιο
συµµετέχουν δικαστικοί λειτουργοί, ορίζονται κατά προτεραιότητα µεταξύ των υπηρετούντων στο αρµόδιο Τµήµα Ελέγχων. Όταν οι δικαστικοί λειτουργοί που συµµετέχουν στους ανωτέρω ελέγχους επικουρούνται από ελεγκτές δικαστικούς υπαλλήλους, στο υπόµνηµα σχεδιασµού ελέγχου, µε βάση το οποίο διεξάγεται ο έλεγχος, οριοθετούνται µε ακρίβεια οι ελεγκτικές ενέργειες
που ανατίθενται στους δικαστικούς λειτουργούς. Ανάλογα µε το θεµατικό αντικείµενο και τη δυσχέρεια που ενδέχεται να παρουσιάζουν οι εν λόγω έλεγχοι, η Ολοµέλεια µπορεί να αποφασίσει την απαλλαγή των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων που συµµετέχουν σε αυτούς από κάθε άλλη απασχόληση.
3. Αν κατά τον έλεγχο που διενεργείται από ειδικό
κλιµάκιο στο οποίο συµµετέχουν δικαστικοί λειτουργοί
διαπιστωθεί έλλειµµα, αρµόδιο για τον καταλογισµό είναι Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 149.
Άρθρο 67
Γενικές ελεγκτικές εξουσίες
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ζητεί από τα Υπουργεία ή
από οποιαδήποτε άλλη αρχή κάθε πληροφορία ή στοιχείο χρήσιµο για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του. Κάθε δηµόσια υπηρεσία υποχρεούται οίκοθεν να ανακοινώνει χωρίς καθυστέρηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο τη σύσταση ή κατάργηση κάθε νοµικού προσώπου δηµοσίου
δικαίου ή άλλου φορέα που τελεί υπό την εποπτεία της.
2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί τις ανακριτικές εξουσίες που προβλέπονται στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, όπου οι ανάγκες του ελέγχου το επιβάλλουν. Για
την άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών εκδίδεται ειδική έγκριση από το αρµόδιο Τµήµα Ελέγχων, µε την οποία ορίζονται τα πρόσωπα που θα τις ασκήσουν, ο σκοπός και
το περιεχόµενό τους και δίδονται ειδικές κατευθύνσεις
για τη σύννοµη άσκηση αυτών. Το αρµόδιο Τµήµα Ελέγχων ελέγχει την ορθή άσκηση των ανακριτικών καθηκόντων που επιτρέπεται να ασκηθούν και επιλύει τις σχετικές αµφισβητήσεις.

3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισµού των φορέων, που υπόκεινται
στον έλεγχό του. Ανακοινώνει στους Υπουργούς κάθε
παράβαση νόµου ή άλλης διάταξης που διαπιστώθηκε από αυτό κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του. Ενηµερώνεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τους
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που δεν συµµορφώνονται µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες και αρχές.
Άρθρο 68
Τήρηση δικαιολογητικών διαχείρισης
1. Τα δικαιολογητικά διαχείρισης φυλάσσονται στην
ελεγχόµενη µονάδα που τα παρήγαγε και τίθενται υπόψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου αµέσως µόλις ζητηθούν από αυτό. Η αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου εποπτεύει την
ασφαλή τήρηση των δικαιολογητικών αυτών.
2. Με απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να ορίζονται ειδικότερες υποχρεώσεις των ελεγχόµενων µονάδων προς διασφάλιση των
δικαιολογητικών της παρ. 1 και διευκόλυνση της απρόσκοπτης πρόσβασης των οργάνων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε αυτά.
Άρθρο 69
Διαλειτουργικότητα συστηµάτων
Στο Ελεγκτικό Συνέδριο εγκαθίσταται και λειτουργεί
πληροφοριακό σύστηµα που διαλειτουργεί µε τα πληροφοριακά συστήµατα των ελεγχόµενων φορέων και µε
κάθε πληροφοριακό σύστηµα που κρίνεται αναγκαίο για
την ηλεκτρονική συλλογή ή ανταλλαγή δεδοµένων. Αποτελεί την πλατφόρµα για τη συγκέντρωση δεδοµένων ελέγχου, όπως ιδίως:
(α) την υποδοχή στο Ελεγκτικό Συνέδριο των ελεγκτικών στοιχείων και κάθε άλλου κρίσιµου για τον έλεγχο εγγράφου ή έκθεσης,
(β) τη συστηµατοποίηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο
πληροφοριών σχετικά µε το περιεχόµενο των ελέγχων
που πραγµατοποιούνται από κάθε εθνική ή ενωσιακή ελεγκτική αρχή και των πληροφοριών, διαπιστώσεων και
ευρηµάτων που προκύπτουν από τους ελέγχους αυτούς,
(γ) την ενηµέρωση του µητρώου ελεγχόµενων φορέων, και
(δ) την ενηµέρωση του µητρώου υπολόγων.
Άρθρο 70
Πρόσβαση ελεγκτών σε αρχεία των ελεγχόµενων
Στους δικαστικούς υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά την άσκηση των ελεγκτικών τους καθηκόντων, δεν επιτρέπεται να προβάλλονται από τους ελεγχόµενους φορείς περιορισµοί πρόσβασης στα αρχεία
τους από λόγους προστασίας του επαγγελµατικού απορρήτου και απορρήτου των στοιχείων. Οι υπάλληλοι υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης των διατάξεων περί εχεµύθειας του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και στις
υποχρεώσεις που απορρέουν απο τον Κανονισµό (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισµός
για την Προστασία Δεδοµένων, «ΓΚΠΔ», L 119) και τον
ν. 4624/2019 (Α΄ 137).
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Άρθρο 71
Έλεγχοι από άλλους ελεγκτικούς φορείς
1. Οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες, οι Οικονοµικές Επιθεωρήσεις ή άλλες υπηρεσίες που σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις ασκούν τακτικό διαχειριστικό έλεγχο, καθώς
και κάθε άλλη αρχή που διενεργεί ελέγχους στη δηµόσια διαχείριση, ενηµερώνουν το Ελεγκτικό Συνέδριο για
το πρόγραµµα ελέγχου τους και την έναρξη των ελεγκτικών εργασιών τους και υποβάλλουν σ’ αυτό το πόρισµά
τους, εντός δύο (2) µηνών από την έκδοσή του, καθώς
και αναλυτικό πίνακα των διαχειριστικών στοιχείων επί
των οποίων αυτό βασίστηκε. 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.
2. Κάθε υπηρεσία, στην οποία υποβάλλεται έκθεση ελέγχου διαχείρισης δηµοσίου υπολόγου ή υπολόγου οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να διαβιβάσει αντίγραφο της έκθεσης αυτής στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
3. Οι εκθέσεις ελέγχου των Υπηρεσιών Εσωτερικού
Ελέγχου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης κοινοποιούνται αµελλητί στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Άρθρο 72
Πρόσβαση σε πληροφορίες που κατέχουν τρίτοι
Οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου, οι δηµόσιοι οργανισµοί, τα πιστωτικά
ιδρύµατα γενικά και τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν
στοιχεία σχετιζόµενα µε οποιονδήποτε τρόπο µε τα αντικείµενα του ελέγχου ή µε λογαριασµούς ή δραστηριότητες φορέα που τελεί υπό έλεγχο οφείλουν, αν τους
ζητηθεί, να τα θέτουν στη διάθεση των αρµόδιων οργάνων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αν τα στοιχεία έχουν
χαρακτηρισθεί ως απόρρητα ή εµπιστευτικά, ή αναφέρονται σε προσωπικά δεδοµένα ή κάθε είδους ευαίσθητη
πληροφορία και ο φορέας αρνείται να τα επιδείξει στους
ελεγκτές για έναν από τους λόγους αυτούς, το αρµόδιο
Τµήµα Ελέγχων, ύστερα από έρευνα του θέµατος, µπορεί να εκδώσει διαταγή προς τον φορέα να επιδείξει
στον αρµόδιο ελεγκτή τα κρίσιµα για τον έλεγχο στοιχεία, λαµβάνοντας συγχρόνως και τα αναγκαία µέτρα
προς διαφύλαξη της εµπιστευτικότητας αυτών.
Άρθρο 73
Όρια ελέγχων
1. Κατά τον έλεγχο που ασκείται από το Ελεγκτικό
Συνέδριο επιτρέπεται η εξέταση των ζητηµάτων που αναφύονται παρεµπιπτόντως, µε την επιφύλαξη των διατάξεων για το δεδικασµένο.
2. Τα ελεγκτικά όργανα δεσµεύονται από τις αποφάσεις των δικαστηρίων, οι οποίες, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ισχύουν έναντι όλων, καθώς και από τις αποφάσεις ή τους τίτλους που παράγουν υποχρέωση
συµµόρφωσης για τον ελεγχόµενο φορέα. Δεσµεύονται
επίσης από τις αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις
των ποινικών δικαστηρίων ως προς τις διαπιστώσεις συγκεκριµένων πραγµατικών περιστατικών, στα οποία θεµελιώνεται η κρίση επί της ενοχής του κατηγορουµένου,

από τις αµετάκλητες αθωωτικές αποφάσεις, καθώς και
από τα αµετάκλητα απαλλακτικά βουλεύµατα, εκτός αν
η αθώωση ή η απαλλαγή στηρίχθηκε σε έλλειψη αντικειµενικών ή υποκειµενικών στοιχείων που δεν αποτελούν
προϋπόθεση εφαρµογής του νόµου κατά τον έλεγχο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Με την επιφύλαξη των ελέγχων χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης (οικονοµικότητας, αποδοτικότητας,
αποτελεσµατικότητας), ο έλεγχος της σκοπιµότητας
των πράξεων των ελεγχόµενων φορέων εκφεύγει της
αρµοδιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Κατά τον έλεγχο και τη διατύπωση των ελεγκτικών
κρίσεων αναγνωρίζεται στα αρµόδια όργανα των ελεγχόµενων φορέων ένα εύλογο περιθώριο εκτίµησης κατά
την ερµηνεία των εφαρµοστέων κανόνων, ανάλογα µε
το πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται, τον βαθµό σαφήνειάς
τους και την προηγούµενη ή µη ερµηνεία τους από τα
αρµόδια δικαστήρια.
Άρθρο 74
Ακρόαση ελεγχόµενων, δικαιώµατα άµυνας
Τα ελεγκτικά όργανα παρέχουν την αναγκαία πληροφόρηση για τα ευρήµατά τους σε όσους υπέχουν δηµοσιονοµική ευθύνη και σέβονται τα δικαιώµατα άµυνας
αυτών πριν από την επιβολή µέτρων και κυρώσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 75
Τεκµηρίωση ευρηµάτων, αιτιολογία δυσµενών κρίσεων
Οι έλεγχοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι πλήρως
τεκµηριωµένοι. Οι πράξεις µε τις οποίες επιβάλλονται
δυσµενή µέτρα σε πρόσωπα πρέπει να είναι ειδικώς και
επαρκώς αιτιολογηµένες.
Άρθρο 76
Ποινικές διαδικασίες
1. Οι έλεγχοι, καθώς και τα µέτρα και οι κυρώσεις που
επιβάλλονται σε βάρος όσων υπέχουν δηµοσιονοµική
ευθύνη σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος είναι ανεξάρτητοι από τις ποινικές διαδικασίες και τις ποινές
που επιβάλλονται σε βάρος των ίδιων προσώπων.
2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διενεργεί ελέγχους αποκλειστικά και µόνο για τον εντοπισµό ποινικώς κολάσιµων πράξεων. Οι πράξεις ή οι εκθέσεις ελέγχου που
εκδίδει δεν περιλαµβάνουν διαβεβαίωση σχετικά µε την
τέλεση ή µη ποινικώς κολάσιµων πράξεων.
3. Αν κατά τον έλεγχο των λογαριασµών διαπιστωθεί
ποινικώς κολάσιµη πράξη, ανακοινώνεται στον Πρόεδρο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στον αρµόδιο εισαγγελέα,
στον Υπουργό ή άλλο αρµόδιο όργανο, στο οποίο υπάγεται ο υπόλογος.
Άρθρο 77
Ανακοίνωση εκθέσεων ελέγχου και πράξεων,
κοινοποιήσεις, αντίγραφα
1. Οι εκθέσεις ελέγχου και οι πράξεις του Ελεγκτικού
Συνεδρίου ανακοινώνονται στον ελεγχόµενο φορέα και
κοινοποιούνται στους αποδέκτες τους.
2. Αντίγραφα των εκθέσεων και των πράξεων διαβιβάζονται στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ε-
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λεγκτικού Συνεδρίου και σε κάθε άλλη αρµόδια αρχή.
3. Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και τα πρόσωπα που υπέχουν δηµοσιονοµική ευθύνη έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν
γνώση όλων των στοιχείων του φακέλου.
4. Τα πρόσωπα, που υπέχουν δηµοσιονοµική ευθύνη
δικαιούνται να λαµβάνουν µε δαπάνη τους:
(α) απλά ή επικυρωµένα αντίγραφα των εγγράφων
που έχουν συνταχθεί επ’ ευκαιρία του ελέγχου και βρίσκονται στον φάκελο και
(β) κατόπιν έγκρισης του επικεφαλής του ελέγχου, απλά αντίγραφα των εγγράφων, που έχουν συνταχθεί από όργανα δηµόσιου φορέα και βρίσκονται επίσης στον
φάκελο.
Ανάλογα δικαιώµατα έχουν και οι τρίτοι, που έχουν
έννοµο συµφέρον να λάβουν γνώση των στοιχείων του
φακέλου, εφόσον αποδεικνύουν τούτο.
5. Κατά την άσκηση των δικαιωµάτων των παρ. 3 και
4, εφαρµόζεται το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45) και τηρείται η νοµοθεσία
για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
Άρθρο 78
Καταγγελίες, αναφορές και αιτήµατα ελέγχου
1. Το Τµήµα Ελέγχων, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας Επιτρόπου, αποφασίζει αν θα διενεργηθεί έλεγχος κατόπιν ανώνυµων ή επώνυµων καταγγελιών ή αιτηµάτων ελέγχου µε κριτήρια τον αριθµό και
τον συστηµικό χαρακτήρα των καταγγελιών και αιτηµάτων, τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία των στοιχείων
που τις συνοδεύουν, καθώς και τον βαθµό δηµοσιονοµικού κινδύνου ή κοινωνικοοικονοµικού αντίκτυπου που
εµφανίζει η διαχείριση την οποία αφορούν.
2. Αν, κατόπιν καταγγελίας ή σχετικού αιτήµατος, διενεργηθεί έλεγχος, το Ελεγκτικό Συνέδριο δύναται να ενηµερώνει όσους υπέβαλαν την καταγγελία ή το σχετικό
αίτηµα για τα πορίσµατα του ελέγχου του.
Άρθρο 79
Προστασία ελεγκτών
Οι ελεγκτές του Ελεγκτικού Συνεδρίου τυγχάνουν
κατά την άσκηση των ελεγκτικών τους καθηκόντων της
υψηλότερης προστασίας σε ελεγκτικά όργανα, που προβλέπεται κάθε φορά στην κείµενη νοµοθεσία. Σε κάθε
περίπτωση, υπάγονται στο άρθρο 101 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133), που εφαρµόζεται αναλόγως και για το Ελεγκτικό Συνέδριο ως προς την άσκηση των ελεγκτικών αρµοδιοτήτων του προσωπικού του.
Άρθρο 80
Ποιότητα των ελέγχων
Στο Ελεγκτικό Συνέδριο εγκαθίσταται και λειτουργεί
πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης δεδοµένων ποιότητας ελέγχων, µε σκοπό τη διευκόλυνση και απλοποίηση
της διαδικασίας συλλογής των δεδοµένων ελέγχου και
της αξιολόγησης. Το σύστηµα καλύπτει όλες τις πτυχές
των ελεγκτικών δραστηριοτήτων του, ενοποιεί όλα τα επιµέρους υποσυστήµατα µέσω της εφαρµογής κοινών
αρχών και προτύπων και δηµιουργεί τις συνθήκες επίτευξης υψηλής ποιότητας εργασιών.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Άρθρο 81
Κριτήρια ελέγχου
Οι έλεγχοι που διενεργούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο διακρίνονται, ανάλογα µε τα κριτήρια ελέγχου
που χρησιµοποιούνται, σε ελέγχους αξιοπιστίας των λογαριασµών, σε ελέγχους συµµόρφωσης και σε ελέγχους
επιδόσεων.
Άρθρο 82
Έλεγχοι αξιοπιστίας των λογαριασµών
1. Με την κρίση περί την αξιοπιστία του λογαριασµού
διαπιστώνονται η πληρότητα, η ακρίβεια και η αλήθεια
των εγγραφών που περιέχει ο λογαριασµός, καθώς και η
συνοχή των εγγραφών του µεταξύ τους και µε τους υποκείµενους ή υπερκείµενους αυτού λογαριασµούς ή µε αντίστοιχους λογαριασµούς παρελθουσών χρήσεων.
2. Στο πλαίσιο των ελέγχων αξιοπιστίας λογαριασµού
ελέγχεται, επίσης, αν τηρήθηκαν οι λογιστικές αρχές
που διέπουν την τήρηση των λογαριασµών, αν ο λογαριασµός είναι επαρκώς κατανοητός και αν παρέχει ικανοποιητική συνολική αντίληψη της εν γένει οικονοµικής
κατάστασης που αποτυπώνεται σε αυτόν.
Άρθρο 83
Έλεγχοι συµµόρφωσης
1. Στους ελέγχους συµµόρφωσης ελέγχονται η νοµιµότητα και η κανονικότητα των πράξεων δέσµευσης πίστωσης από τον προϋπολογισµό, ανάληψης νοµικής υποχρέωσης από τον ελεγχόµενο φορέα, εκκαθάρισης, εντολής πληρωµής, πληρωµής και λογιστικής αποτύπωσης των σχετικών συναλλαγών.
2. Ως έλεγχος συµµόρφωσης νοείται επίσης και η έρευνα για τη διαπίστωση, αν ο ελεγχόµενος φορέας εφαρµόζει τη νοµοθεσία µε δηµοσιονοµικές συνέπειες
που διέπει τη λειτουργία του ή που οφείλει να εφαρµόζει
λόγω της αποστολής του, όπως προδιαγράφεται στον
νόµο.
Άρθρο 84
Έλεγχοι επιδόσεων
1. Κατά τους ελέγχους επιδόσεων που διεξάγει το Ελεγκτικό Συνέδριο ερευνάται, αν τα συστήµατα διαχείρισης, οι λειτουργίες, τα προγράµµατα, οι δραστηριότητες
ή οι φορείς λειτουργούν σύµφωνα µε τις αρχές της οικονοµικότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας.
2. Κατά τον έλεγχο αυτόν, χωρίς να ελέγχεται η σκοπιµότητα των ενεργειών του ελεγχόµενου φορέα, διερευνάται, αν οι στόχοι δηµοσιονοµικής διαχείρισης που
έχουν τεθεί από αυτόν εµφανίζουν πρόδηλη αντίφαση,
αν τα µέσα που επελέγησαν για την επίτευξη των στόχων είναι αναγκαία και επαρκή και αν η εκτέλεση των ενεργειών προς επίτευξη των στόχων ανταποκρίνεται
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στον αρχικό σχεδιασµό ή αν αυτός υπέστη εγκαίρως τις
δέουσες τροποποιήσεις για την επίτευξη των στόχων.
Με τον έλεγχο επιδόσεων εντοπίζονται επίσης συστηµικές παθογένειες και αναλύονται τα αίτια αυτών.
3. Ο έλεγχος επιδόσεων οδηγεί στη διατύπωση τεκµηριωµένων συστάσεων, που στηρίζονται στην επαρκή
και κατανοητή επεξήγηση της λογικής σύνδεσης των
κριτηρίων ελέγχου και των επιµέρους ευρηµάτων µε τη
συναγωγή συµπερασµάτων ικανών να στηρίξουν τις συστάσεις που διατυπώνονται.

την παραγωγή των συνεπειών αυτών (εκ των υστέρων έλεγχος ή κατασταλτικός έλεγχος).
3. Αν κατά τον έλεγχο του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου διαγνωσθεί έντονος κίνδυνος παραγωγής παράνοµων πράξεων ή αν ο εσωτερικός έλεγχος βρίσκεται σε
κατάσταση εµπλοκής, µη δυνάµενος να χαρακτηρίσει µε
βεβαιότητα πράξη ή ενέργεια ως νόµιµη και κανονική, επιτρέπεται, εξαιρετικώς, ο απευθείας έλεγχος των πράξεων ή ενεργειών αυτών από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
πριν από την παραγωγή των δηµοσιονοµικών συνεπειών
που αυτές επιφέρουν, σύµφωνα µε τον νόµο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 85
Προσεγγίσεις ελέγχου

Άρθρο 88
Αντικείµενα των ελέγχων

Οι έλεγχοι που διενεργούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο διακρίνονται, ανάλογα µε την προσέγγιση που υιοθετείται για τον έλεγχο, σε ελέγχους αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου ως προς τη
δυνατότητά του να ελαχιστοποιήσει τους δηµοσιονοµικούς κινδύνους και σε ελέγχους ευθείας διαπίστωσης
της µη τήρησης από τον ελεγχόµενο φορέα των κανόνων που οφείλει να τηρεί.

Οι έλεγχοι που διεξάγονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο διακρίνονται ως προς το αντικείµενό τους, σε ελέγχους συνολικής διαχείρισης (ετήσιοι έλεγχοι) και σε ελέγχους θεµατικούς ή εξατοµικευµένους (ειδικοί έλεγχοι).

Άρθρο 86
Έλεγχος αποτελεσµατικότητας
των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου

1. Στους ελέγχους συνολικής διαχείρισης το Ελεγκτικό Συνέδριο διερευνά, ανάλογα µε τα κριτήρια ελέγχου
και την ελεγκτική προσέγγιση που χρησιµοποιεί, την ποιότητα της δηµοσιονοµικής διαχείρισης του ελεγχόµενου
φορέα για τη χρονική περίοδο για την οποία, σύµφωνα
µε τις ρυθµίσεις που τον διέπουν, οφείλει να λογοδοτήσει. Αν δεν ορίζεται άλλως, η χρονική αυτή περίοδος είναι ετήσια.
2. Στους ελέγχους αυτούς συνδυάζονται ελεγκτικές
προσεγγίσεις και διαδικασίες, ώστε µε τις λιγότερες κατά το δυνατόν ελεγκτικές δυνάµεις να επιτευχθεί το ασφαλέστερο κατά το δυνατόν ελεγκτικό αποτέλεσµα.
Για τον σκοπό αυτόν συνδυάζεται ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου,
µε τις διαδικασίες ανάλυσης και σύγκρισης δεδοµένων,
καθώς και επαρκείς δοκιµασίες σε συγκεκριµένες εγγραφές, συναλλαγές, ενέργειες ή δράσεις, προκειµένου να
διαπιστωθούν, ανάλογα µε το είδος και τα κριτήρια του
ελέγχου, η ακρίβεια, η ορθότητα ή η αποτελεσµατικότητα αυτών.
3. Για την ταχύτερη ανάλυση δεδοµένων και την επίτευξη καθολικότητας του ελέγχου της διαχείρισης µπορεί να αναπτυχθούν ή να χρησιµοποιηθούν λογισµικά τεχνητής νοηµοσύνης.

1. Κατά τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας του
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου του ελεγχόµενου φορέα, το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει αν το σύστηµα λειτουργεί αποτελεσµατικά, προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους αυθαίρετης υλικής αφαίρεσης ή καταστροφής της περιουσίας του, απεµπόλησης από αυτόν
δηµόσιων αξιώσεων σε βάρος τρίτων, ανάληψης από αυτόν δηµόσιων υποχρεώσεων χωρίς δυνατότητα εκπλήρωσης, µη σύννοµης χορήγησης από τον φορέα δικαιωµάτων υπέρ τρίτων, µη σύννοµης εκταµίευσης από τον
φορέα δηµοσίου χρήµατος ή διάθεσης δηµόσιας περιουσίας χωρίς εγγύηση επίτευξης του καλύτερου δυνατού
αποτελέσµατος.
2. Ο έλεγχος διεξάγεται µέσω είτε της διαπίστωσης
κινδύνου, οπότε ερευνάται αν αυτός επαληθεύεται µε τη
διάγνωση περιπτώσεων όπου επήλθε είτε του εντοπισµού συγκεκριµένης πληµµέλειας, οπότε διερευνώνται
οι αδυναµίες του εσωτερικού ελέγχου που οδήγησαν
στην παραγωγή της.

Άρθρο 89
Έλεγχοι συνολικής διαχείρισης

Άρθρο 87
Απευθείας έλεγχος για τη διαπίστωση
δηµοσιονοµικών πληµµελειών

Άρθρο 90
Θεµατικοί έλεγχοι

1. Στον απευθείας έλεγχο για τη διαπίστωση πληµµελειών, το Ελεγκτικό Συνέδριο επιλαµβάνεται του ελέγχου, χωρίς να έχει διερευνήσει προηγουµένως την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου.
2. Ο έλεγχος µπορεί να διεξαχθεί πριν ακόµη η ελεγχόµενη πράξη παραγάγει δηµοσιονοµικές συνέπειες (εκ
των προτέρων έλεγχος ή προληπτικός έλεγχος) ή µετά

Οι θεµατικοί έλεγχοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου διεξάγονται σε ένα από τα ειδικότερα θέµατα του Χάρτη Θεµατολογίας Ελέγχων του Συνεδρίου. Εκτείνονται σε περισσότερους του ενός φορείς (οριζόντιοι θεµατικοί έλεγχοι), εκτός αν εξαιρετικώς αφορούν µόνον έναν φορέα λόγω των ειδικών αρµοδιοτήτων του (κάθετος θεµατικός έλεγχος).
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Άρθρο 91
Εξατοµικευµένοι έλεγχοι

Άρθρο 96
Έλεγχοι για τη διατύπωση συστάσεων

Οι εξατοµικευµένοι έλεγχοι αφορούν συγκεκριµένους
λογαριασµούς ή κατηγορίες εγγραφών σε αυτούς ή συγκεκριµένες πράξεις ή ενέργειες δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Οι έλεγχοι µπορεί να αφορούν, επίσης, την αξιοπιστία συγκεκριµένου συστήµατος πληροφορικής ή λογισµικού που χρησιµοποιείται από ελεγχόµενο φορέα. Οι
εξατοµικευµένοι έλεγχοι µπορεί να αφορούν, ως έκτακτοι διαχειριστικοί έλεγχοι, και έναν µόνο φορέα για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα διαχείρισης.

Στους ελέγχους του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου διαπιστώνονται συστηµικές παθογένειες ή προβλήµατα αναφορικά µε την εκτέλεση προγραµµάτων επιδόσεων ή
εν γένει προβλήµατα οργανωτικής ή λειτουργικής φύσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο διατυπώνει συστάσεις, τις οποίες γνωστοποιεί στη Βουλή και την εκτελεστική λειτουργία, παρακολουθώντας στη συνέχεια τη συµµόρφωση των ενδιαφερόµενων φορέων µε τις συστάσεις αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΙΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Άρθρο 92
Έννοµες συνέπειες ελέγχων
Οι έλεγχοι που διεξάγονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο διακρίνονται, ως προς τις έννοµες συνέπειες που επιφέρουν σε: α) ελέγχους που διακωλύουν την ανάπτυξη των συνεπειών της ελεγχόµενης πράξης, β) ελέγχους
που µπορεί να καταλήξουν στην απαλλαγή ή τον καταλογισµό των δηµοσιονοµικώς υπευθύνων, γ) ελέγχους
που ολοκληρώνονται µε τη διατύπωση ελεγκτικής γνώµης επί ελεγχθείσας διαχείρισης και δ) ελέγχους που ολοκληρώνονται µε τη διατύπωση συστάσεων και την ενηµέρωση της Βουλής και της εκτελεστικής λειτουργίας
για τα οικεία ευρήµατα και τις συστάσεις.
Άρθρο 93
Έλεγχοι που διακωλύουν την ανάπτυξη
νοµικών συνεπειών
Οι έλεγχοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου διακωλύουν την
ανάπτυξη συνεπειών στις ελεγχόµενες πράξεις µόνον όπου αυτό ρητώς προβλέπεται στον νόµο.
Άρθρο 94
Έλεγχοι απαλλαγής ή καταλογισµού
δηµοσιονοµικώς υπευθύνων
Δηµοσιονοµικώς υπεύθυνοι είναι όσοι εµπλέκονται
στη δηµοσιονοµική διαδικασία για την παραγωγή πράξεων µε δηµοσιονοµικές συνέπειες. Αν από τις πράξεις ή
παραλείψεις τους προκύψει έλλειµµα που διαπιστώνεται
σε έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το έλλειµµα καταλογίζεται, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στα άρθρα 145 έως 150, σε βάρος της περιουσίας τους, άλλως
απαλλάσσονται από την ευθύνη.
Άρθρο 95
Έλεγχοι για τη διατύπωση ελεγκτικής γνώµης
Οι έλεγχοι για τη διατύπωση ελεγκτικής γνώµης διεξάγονται, σύµφωνα µε τις αρχές και τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισµού Ανωτάτων Ελεγκτικών Θεσµών, επί
του συνόλου µιας διαχείρισης ή ενός λογαριασµού και
καταλήγουν στη διατύπωση συµπεράσµατος ως προς
την ορθότητα της διαχείρισης ή του λογαριασµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Άρθρο 97
Εργαλειοθήκη ελέγχων
Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 99, τα
διάφορα είδη ελέγχων που αναφέρθηκαν στο Μέρος Τέταρτο χρησιµοποιούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως
εργαλεία για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος στη δηµόσια διαχείριση χωρίς να δίδεται εκ
προοιµίου προτεραιότητα σε κανέναν από αυτούς.
Άρθρο 98
Συνδυασµός ελέγχων
1. Οι έλεγχοι ανά κριτήρια ελέγχου, ελεγκτική προσέγγιση, αντικείµενο ελέγχου και συνέπειες των ελεγκτικών ενεργειών µπορεί να συνδυάζονται µεταξύ τους
προς επίτευξη του οικονοµικότερου και αποδοτικότερου
ελεγκτικού αποτελέσµατος.
2. Αν κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπιστωθεί έλλειµµα, αυτό καταλογίζεται σε βάρος όσων υπέχουν δηµοσιονοµική ευθύνη για την αποκατάστασή του.
3. Οι έλεγχοι συµµόρφωσης δεν αποκλείουν τη διενέργεια ελέγχων µε άλλον σκοπό επί του ίδιου αντικειµένου.
Άρθρο 99
Υποχρεωτικοί έλεγχοι
1. Ο έλεγχος επί του Απολογισµού και του Ισολογισµού του Κράτους για την προετοιµασία της έκθεσης
που αναφέρεται στο άρθρο 53 είναι υποχρεωτικός για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, ετήσιος και καταλήγει στη διατύπωση ελεγκτικής γνώµης. Ο έλεγχος αυτός είναι, ως προς
τον Απολογισµό, έλεγχος αξιοπιστίας λογαριασµού και
νοµιµότητας και κανονικότητας των υποκείµενων στον
λογαριασµό πράξεων και, ως προς τον Ισολογισµό, έλεγχος αξιοπιστίας του λογαριασµού. Ο έλεγχος µπορεί
να διεξάγεται µε συνδυασµό των προσεγγίσεων ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 85.
2. Οι προσυµβατικοί έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί έλεγχοι νοµιµότητας εξατοµικευµένων πράξεων, όπως
ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 324 έως 327 του
ν. 4700/2020 (Α΄ 127).
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3. Οι έλεγχοι επί του απολογισµού και του ισολογισµού
των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου διεξάγονται τουλάχιστον µια φορά ανά τετραετία και δεν καταλήγουν υποχρεωτικώς σε διατύπωση ελεγκτικής γνώµης, όπως επί
του ελέγχου του Απολογισµού και του Ισολογισµού του
Κράτους. Είναι έλεγχοι αξιοπιστίας λογαριασµών και νοµιµότητας ή κανονικότητας υποκείµενων πράξεων, που, ανάλογα µε τις ελεγκτικές δυνάµεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µπορεί να περιορίζονται σε ορισµένες µόνον εγγραφές των λογαριασµών ή υποκείµενες αυτών πράξεις.
4. Ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου του ελεγχόµενου φορέα είναι υποχρεωτικός έλεγχος. Διεξάγεται κατά τη διάρκεια του έτους συγχρόνως ως θεµατικός έλεγχος στα ιδιαίτερα θέµατα ελέγχου που έχουν επιλεγεί στο Ετήσιο Πρόγραµµα
Ελέγχων και επί των λογαριασµών, συστηµάτων πληροφορικής, συναλλαγών ή πράξεων µε δηµοσιονοµικές συνέπειες, καθώς και στα συστήµατα διαχείρισης που επιλέγονται ειδικώς ενόψει εντοπισµένων δηµοσιονοµικών κινδύνων.
Άρθρο 100
Προτεραιότητα ελέγχων
Με την επιφύλαξη του άρθρου 99, οι έλεγχοι επιλέγονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και συνδυάζονται µεταξύ
τους µε βάση τις προτεραιότητες που το Συνέδριο έχει
θέσει στη στρατηγική των ελέγχων του, το πολυετές πρόγραµµα θεµατικών ελέγχων που έχει καταστρώσει και τις
επιτακτικές ανάγκες ελέγχου, όπως διαµορφώνονται κάθε έτος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
Άρθρο 101
Γενικός χαρακτήρας
1. Στο Ετήσιο Πρόγραµµα Ελέγχων περιλαµβάνονται όλες οι ελεγκτικές εργασίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Δεν επιτρέπεται η διενέργεια ελεγκτικών εργασιών πέραν
από αυτές που έχουν ειδικώς προγραµµατισθεί ή που έχουν επιτραπεί από το Πρόγραµµα.
2. Στο Ετήσιο Πρόγραµµα Ελέγχων οι ειδικώς προγραµµατιζόµενοι έλεγχοι και οι λοιπές επιτρεπόµενες ελεγκτικές εργασίες κατανέµονται στις ελεγκτικές δυνάµεις του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε την αναγκαία από τη φύση του
ελεγκτικού έργου ευελιξία.
3. Έκτακτοι έλεγχοι µπορεί να διενεργούνται είτε σε
βάρος του αποθέµατος ελεγκτικού χρόνου που έχει προβλεφθεί στο Πρόγραµµα Ελέγχων είτε ύστερα από τροποποίηση του Προγράµµατος.
Άρθρο 102
Προτεραιότητες του Ετήσιου Προγράµµατος
Στο Ετήσιο Πρόγραµµα υπολογίζονται κατά προτεραιότητα ο ελεγκτικός χρόνος και οι ελεγκτικές εργασίες που
απαιτούνται:
(α) για τη διενέργεια των ελέγχων πάνω στους οποίους
στηρίζεται η ελεγκτική γνώµη που διατυπώνεται στις Διαδηλώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του Απολογισµού και του Ισολογισµού του Κράτους,

(β) για τη διενέργεια των προσυµβατικών ελέγχων από
τις Υπηρεσίες Επιτρόπου,
(γ) για τον ανά τετραετία έλεγχο του απολογισµού και
του ισολογισµού των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης
και των άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,
(δ) για τον έλεγχο των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου των ελεγχόµενων φορέων, συµπεριλαµβανοµένου
και του προληπτικού ελέγχου στις πράξεις δηµοσιονοµικής διαχείρισης αυτών, όπως προβλέπεται στην παρ. 3
του άρθρου 87,
(ε) για τη διενέργεια των ελέγχων, ως προς τους οποίους η Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάσισε
να δοθεί προτεραιότητα ύστερα από τη συζήτηση του Ετήσιου Προγράµµατος Ελέγχων στη Βουλή.
Άρθρο 103
Προγραµµατισµός θεµατικών ελέγχων
1. Οι θεµατικοί έλεγχοι προγραµµατίζονται µε βάση τα
θέµατα ελέγχων που έχουν καταγραφεί στον Θεµατικό
Χάρτη Ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σύµφωνα µε
το πολυετές πρόγραµµα θεµατικών ελέγχων, τα θέµατα ελέγχου που επιλέγονται για το Ετήσιο Πρόγραµµα Ελέγχων εκτείνονται σε βάθος τετραετίας σε όλα κατά το δυνατόν τα αντικείµενα του Θεµατικού Χάρτη.
2. Για τη διενέργεια των θεµατικών ελέγχων δεν αφιερώνεται, εκτός εξαιρέσεως, από τις Υπηρεσίες Επιτρόπου
περισσότερο από το ήµισυ του συνολικού χρόνου που διαθέτουν.
Άρθρο 104
Διάθεση του υπόλοιπου ελεγκτικού χρόνου
Οι Υπηρεσίες Επιτρόπου διαθέτουν τον ελεγκτικό χρόνο που αποµένει, µετά τη διενέργεια από αυτές των ελέγχων που προβλέπονται στα άρθρα 102 και 103, για τη διενέργεια των αναγκαίων ελεγκτικών εργασιών, σύµφωνα
µε τις κατευθύνσεις που λαµβάνουν σχετικώς από το αρµόδιο Τµήµα Ελέγχων.
Άρθρο 105
Προετοιµασία του Ετήσιου Προγράµµατος
Το Ετήσιο Πρόγραµµα Ελέγχων προετοιµάζεται από το
αρµόδιο Τµήµα Ελέγχων σε συνεργασία µε όλες τις Υπηρεσίες Επιτρόπου που διενεργούν ελέγχους. Παρουσιάζεται σε πρώτη ανάγνωση στην Ολοµέλεια έναν (1) µήνα
πριν από την έγκρισή του από αυτήν εν όψει της παρουσίασής του στη Βουλή. Μετά την παρουσίαση στη Βουλή
µπορεί να επέλθουν στο Πρόγραµµα οι τροποποιήσεις
που κρίνεται ότι απαιτούνται για να προσαρµοσθεί το πρόγραµµα στις προτάσεις της Βουλής.
Άρθρο 106
Εκτέλεση του Ετήσιου Προγράµµατος
Η εκτέλεση του Προγράµµατος Ελέγχων διασφαλίζεται
µέσω των εργασιών του αρµόδιου Τµήµατος Ελέγχων.
Τροποποιήσεις στο Πρόγραµµα που κατέστησαν αναγκαίες λόγω µεταβολής των συνθηκών, εν γένει, δεν απαιτείται να εγκρίνονται από την Ολοµέλεια αν δεν µεταβάλλεται ουσιωδώς το Πρόγραµµα ως προς τους θεµατικούς ελέγχους που περιλαµβάνει.
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ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΕΙΔΙΚΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

σε επεξεργάσιµη µορφή στους δικαστικούς υπαλλήλους
του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διενεργούν τον έλεγχο,
µέσα σε εύλογο χρόνο από τότε που ζητούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΈΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ

Άρθρο 107
Έλεγχοι αξιοπιστίας των συστηµάτων πληροφορικής

Άρθρο 111
Επιτηρούµενοι δηµόσιοι υπόλογοι

Το Ελεγκτικό Συνέδριο µπορεί να διενεργεί ελέγχους
ασφάλειας, επάρκειας και αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων πληροφορικής των ελεγχόµενων φορέων, αυτοτελώς ή σε συνδυασµό µε άλλα είδη ελέγχων.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί ψηφιακούς ελέγχους
στους υπαγόµενους στον έλεγχό του φορείς, οι οποίοι
συνίστανται: (α) στην αυτοµατοποιηµένη ή µη συλλογή
και προετοιµασία των δεδοµένων που είναι υποκείµενα ή
σχετίζονται µε το αντικείµενο του ελέγχου και (β) στην
εφαρµογή προηγµένων τεχνικών ανάλυσης δεδοµένων.
Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται σε ολόκληρο τον πληθυσµό καθορισµένης κατηγορίας συναλλαγών του ελεγχόµενου φορέα.

1. Δηµόσιοι υπόλογοι που πραγµατοποιούν εισπράξεις
ή πληρωµές για το Δηµόσιο ή για νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου τελούν υπό την επιτήρηση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και λογοδοτούν σ’ αυτό για τα χρήµατα που
διαχειρίζονται.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος, κάθε δηµόσια υπηρεσία υποχρεούται να ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση
στο Ελεγκτικό Συνέδριο το ονοµατεπώνυµο, την ιδιότητα και το αντικείµενο της διαχείρισης όλων των δηµοσίων υπολόγων κατά την έννοια της παρ. 1, που ασκούν
καθήκοντα εντός αυτής, καθώς και κάθε εν γένει µεταβολή σχετική µε τις αρµοδιότητες των υπολόγων ή το
πρόσωπο αυτών.
3. Οι παρ. 1 και 2 εφαρµόζονται και για τα πρόσωπα
στα οποία το Δηµόσιο ή τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου έχουν εµπιστευθεί τη φύλαξη και διαχείριση αξιών
ή υλικού.

Άρθρο 109
Έλεγχοι αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών πληρωµής

Άρθρο 112
Περιεχόµενο της επιτήρησης

Πληρωµές σταθερών δαπανών που διεξάγονται αυτοµατοποιηµένα µέσω συστηµάτων πληροφορικής ή επιλογές δικαιούχων πληρωµής, που διενεργούνται µέσω λογισµικών συστηµάτων τεχνητής νοηµοσύνης, ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο µε ειδικές ελεγκτικές
µεθόδους από εξειδικευµένο για τον σκοπό αυτόν προσωπικό του.

1. Η επιτήρηση που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο αφορά στην τήρηση από τους υπολόγους του άρθρου 111
των κανόνων δηµοσίου λογιστικού που τους διέπουν και,
ιδίως, των υποχρεώσεών τους από το άρθρο 153 και την
παρ. 1 του άρθρου 154 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
2. Οι υπαγόµενοι στην επιτήρηση υπόλογοι υποχρεούνται, οποτεδήποτε τους ζητηθεί, να παρέχουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο κάθε πληροφορία και έγγραφο που κρίνονται από αυτό αναγκαία.
3. Στην επιτήρηση περιλαµβάνεται και η διενέργεια,
σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 113, επιθεώρησης επί των υπολόγων, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.
4. Το Ελεγκτικό Συνέδριο µπορεί, κατά την κρίση του,
να παρέχει οδηγίες στους υπολόγους που υπάγονται
στην επιτήρησή του.

Άρθρο 108
Ψηφιακοί έλεγχοι

Άρθρο 110
Πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήµατα,
βάσεις δεδοµένων και ηλεκτρονικά αρχεία
1. Οι ελεγχόµενοι φορείς και οι τυχόν ανάδοχοι των
πληροφοριακών συστηµάτων τους οφείλουν να παρέχουν µέσα σε εύλογο χρόνο στους δικαστικούς υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την άσκηση των ελεγκτικών τους καθηκόντων: (α) απρόσκοπτη πρόσβαση
στα πληροφοριακά συστήµατα και στις βάσεις δεδοµένων τους µε δυνατότητα κτήσης δεδοµένων, σύµφωνα
µε τις προδιαγραφές ασφαλείας του κάθε συστήµατος,
(β) ηλεκτρονικά αρχεία µε δεδοµένα σε επεξεργάσιµη
µορφή και (γ) στοιχεία για την τεχνική τεκµηρίωση των
πληροφοριακών συστηµάτων και των βάσεων δεδοµένων τους.
2. Τρίτοι φορείς δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που διαθέτουν δεδοµένα, τα οποία σχετίζονται µε το αντικείµενο του ελέγχου, οφείλουν να τα παρέχουν ηλεκτρονικά

Άρθρο 113
Αρµόδια όργανα
1. Η επιτήρηση που προβλέπεται στο άρθρο 112 ασκείται από τις καθ’ ύλην αρµόδιες Υπηρεσίες Επιτρόπου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Το αρµόδιο Τµήµα Ελέγχων µπορεί να διατάξει την
καθ’ ύλην αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου να διενεργήσει
επιθεώρηση επί των υπολόγων που υπάγονται σε επιτήρηση ή να προκαλέσει την επιθεώρησή τους από τους
αρµόδιους οικονοµικούς επιθεωρητές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ
Άρθρο 114
Λογοδοσία υπολόγων του Δηµοσίου
1. Εντός δύο (2) µηνών το αργότερο από τη λήξη κάθε
οικονοµικού έτους ή από τη µε οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισής τους, οι υπόλογοι και οι δευτερεύοντες διατάκτες του Δηµοσίου οφείλουν να λογοδοτούν
για αυτήν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, υποβάλλοντας απευθείας σε αυτό τους λογαριασµούς τους.
2. Ο Υπόλογος Συµψηφισµών του Δηµοσίου, εκτός από ετήσιους, συντάσσει και µηνιαίους λογαριασµούς,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 162 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), τους οποίους υποβάλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο µέχρι την εικοστή ηµέρα του επόµενου µήνα.
3. Οι προθεσµίες των παρ. 1 και 2 µπορεί, για εξαιρετικούς λόγους, να παρατείνονται κατά την κρίση της αρµόδιας Υπηρεσίας Επιτρόπου για εύλογο χρονικό διάστηµα, ύστερα από αίτηση του υπολόγου.
4. Σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας του υπολόγου, οι λογαριασµοί αποδίδονται µε επιµέλεια της υπηρεσίας του, παρουσία είτε των κληρονόµων ή των νόµιµων αντιπροσώπων, αντιστοίχως, του υπολόγου είτε των
εξουσιοδοτηµένων από αυτούς προσώπων.
5. Με απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται ο τύπος των λογαριασµών, καθώς και τα
έγγραφα και δικαιολογητικά που πρέπει να υποστηρίζουν τις εγγραφές σε αυτούς και να υποβληθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, αν αυτό ζητηθεί σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 123. Με όµοια απόφαση, µπορεί να ορίζεται ότι ορισµένες κατηγορίες υπολόγων υποβάλλουν τους λογαριασµούς της διαχείρισής τους σε χρονικά διαστήµατα συντοµότερα του έτους.
Άρθρο 115
Λογοδοσία υπολόγων υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων
και των Σωµάτων Ασφαλείας
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 δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 116
Συνέπειες µη υποβολής ή εκπρόθεσµης
υποβολής λογαριασµού
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο παρακολουθεί την εµπρόθεσµη υποβολή των λογαριασµών των υπολόγων του Δηµοσίου που λογοδοτούν σε αυτό και, για τον σκοπό αυτόν, τηρείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Γενικό Μητρώο Υπολόγων.
2. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσµίες που προβλέπονται στο άρθρο 114, ο αρµόδιος Επίτροπος µπορεί να
επιβάλει στον υπόλογο χρηµατική κύρωση µέχρι το ποσό
των µηνιαίων αποδοχών του, καλώντας τον συγχρόνως
να υποβάλει τους λογαριασµούς µέσα σε προθεσµία που
δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.

3. Αν ο υπόλογος είναι άµισθος, µπορεί να επιβληθεί
σε αυτόν χρηµατική κύρωση µέχρι του ποσού των οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ. Το ποσό αυτό µπορεί να αυξάνεται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Οι χρηµατικές κυρώσεις των παρ. 2 και 3 επιβάλλονται αφού προηγουµένως ο Επίτροπος απευθύνει στον
υπόλογο πρόσκληση, µε την οποία του τάσσει προθεσµία για την παροχή εξηγήσεων που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της πρόσκλησης. Αν παρέλθει άπρακτη η
προθεσµία που τάχθηκε µε την πρόσκληση, οι κυρώσεις
αυτές επιβάλλονται και χωρίς την από µέρους του υπολόγου παροχή εξηγήσεων.
5. Κατά των πράξεων του Επιτρόπου µε τις οποίες επιβάλλονται οι χρηµατικές κυρώσεις των παρ. 2 και 3 επιτρέπεται η άσκηση έφεσης σύµφωνα µε τα άρθρα 111 έως 117 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127).
6. Αν ο υπόλογος εµµένει στη µη υποβολή των λογαριασµών, µπορεί να διαταχθεί από το αρµόδιο Τµήµα Ελέγχων η σύνταξη των λογαριασµών από υπάλληλο της
αρµόδιας Υπηρεσίας Επιτρόπου, µε δαπάνη του υπολόγου. Στην περίπτωση αυτήν, µπορεί επίσης να ζητηθεί από τον αρµόδιο Επίτροπο η πειθαρχική δίωξη του υπολόγου.
7. Οι δαπάνες της παρ. 6 εκκαθαρίζονται από την αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου, προκαταβάλλονται από το
Δηµόσιο, βεβαιώνονται σε βάρος του υπολόγου και εισπράττονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις για την είσπραξη
των δηµοσίων εσόδων.
8. Σε κάθε περίπτωση µη εµπρόθεσµης υποβολής των
λογαριασµών, µπορεί επίσης να διενεργηθεί έκτακτος έλεγχος της οικείας διαχείρισης.
9. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων δεν
εµποδίζουν τη λήψη από την αρµόδια δηµόσια υπηρεσία
κάθε νόµιµου µέτρου προς εξασφάλιση των συµφερόντων του Δηµοσίου.
Άρθρο 117
Δυστροπούντες υπόλογοι
Οι χρηµατικές κυρώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου
116 µπορεί να επιβληθούν σε βάρος και κάθε λογοδοτούντος στο Ελεγκτικό Συνέδριο υπολόγου, σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των υποχρεώσεών του ή µη
συµµόρφωσής του µε τις εντολές και οδηγίες των αρµόδιων οργάνων του Συνεδρίου. Για τις πράξεις επιβολής
των κυρώσεων αυτών εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο
116.
Άρθρο 118
Έκτακτη λογοδοσία δηµόσιων υπολόγων
1. Κάθε έκθεση ελέγχου διαχείρισης δηµόσιου υπολόγου κοινοποιείται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Το αρµόδιο
Τµήµα Ελέγχων, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας
καθ’ ύλην Υπηρεσίας Επιτρόπου, µπορεί να διατάξει την
Υπηρεσία αυτή να επιβεβαιώσει τα ευρήµατα που διαλαµβάνονται στην έκθεση ή και να διευρύνει τον έλεγχο.
2. Το αρµόδιο Τµήµα Ελέγχων αποφαίνεται, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας για την επεξεργασία των καταγγελιών Υπηρεσίας Επιτρόπου, αν θα δοθεί συνέχεια
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σε καταγγελία που διατυπώθηκε σε βάρος υπολόγου
που υπάγεται στην επιτήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Το αρµόδιο Τµήµα Ελέγχων µπορεί, εφόσον συντρέχει σοβαρός κατά την κρίση του λόγος, να διατάξει τη
διενέργεια επιτόπιου ελέγχου της διαχείρισης δηµόσιου
υπολόγου που υπάγεται στην επιτήρησή του. Ο έκτακτος
έλεγχος διεξάγεται από τα όργανα που προβλέπονται
στο άρθρο 66.
4. Σε περίπτωση υπόνοιας διαχειριστικών ανωµαλιών,
ο υπόλογος µπορεί να υποχρεωθεί από τον αρµόδιο Επίτροπο στην υποβολή λογαριασµών, µέσα σε τακτή προθεσµία και πριν από τη λήξη του οικονοµικού έτους ή της
διαχείρισης αυτού.

2. Οι έλεγχοι των λογαριασµών των διαχειρίσεων του
Δηµοσίου προγραµµατίζονται ώστε τα αποτελέσµατά
τους να συµπεριληφθούν στην έκθεση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου επί του Απολογισµού, του Ισολογισµού και
των λοιπών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων του Κράτους, σύµφωνα µε το άρθρο 53.
3. Ο έλεγχος των λοιπών, εκτός εκείνων του Δηµοσίου, δηµόσιων διαχειρίσεων που δεν ελέγχθηκαν εντός
της προβλεπόµενης στην παρ. 3 του άρθρου 99 τετραετίας επιτρέπεται, µε την επιφύλαξη της συµπλήρωσης
του χρόνου παραγραφής σύµφωνα µε το άρθρο 152, µόνον αν αυτό προβλεφθεί θεµατικά και δειγµατοληπτικά
σε επόµενο πρόγραµµα ελέγχων ή αν διαταχθεί έκτακτος έλεγχος.

Άρθρο 119
Ενσωµάτωση των λογαριασµών λογοδοσίας
των δηµόσιων υπολόγων στους ετήσιους
λογαριασµούς του φορέα όπου υπηρετούν

Άρθρο 122
Αντικείµενο και µεθοδολογία του ελέγχου

Οι ετήσιοι λογαριασµοί των υπολόγων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νοµικών
προσώπων, που υπάγονται στον έλεγχο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, ενσωµατώνονται ως υποκείµενοι λογαριασµοί στους ετήσιους συγκεντρωτικούς λογαριασµούς
του φορέα όπου υπηρετούν. Οι λογαριασµοί αυτοί µπορεί να ελεγχθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο αυτοτελώς
ή ως µέρος του συνολικού ετήσιου λογαριασµού διαχείρισης του φορέα.
Άρθρο 120
Λογαριασµοί οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης
και άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
1. Ως ετήσιοι λογαριασµοί των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης και των άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου νοούνται οι απολογισµοί, οι ισολογισµοί και
οι άλλες οικονοµικές καταστάσεις τους, σύµφωνα µε τις
διατάξεις που τους διέπουν.
2. Οι λογαριασµοί της παρ. 1, αρµοδίως εγκεκριµένοι
και µε τις τυχόν εκθέσεις ορκωτών λογιστών - ελεγκτών
επ’ αυτών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο το επόµενο έτος από αυτό της διαχειριστικής περιόδου, όσον αφορά στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης
και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών µέχρι το
τέλος του µηνός Οκτωβρίου, και όσον αφορά στα λοιπά
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µέχρι το τέλος του
µηνός Δεκεµβρίου.
3. Κατά τα λοιπά, για τους λογαριασµούς της παρ. 1 εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα 114, 116, 117 και 118.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ
Άρθρο 121
Περιοδικότητα του ελέγχου
1. Ο έλεγχος των δηµόσιων διαχειρίσεων µπορεί να είναι είτε ετήσιος τακτικός και δειγµατοληπτικός ή καθολικός, εάν ειδικοί λόγοι επιβάλλουν τη γενίκευσή του και
διενεργείται µετά το τέλος κάθε οικονοµικής χρήσης, είτε έκτακτος γενικός ή ειδικός ή θεµατικός.

1. Κατά τον έλεγχο των δηµόσιων διαχειρίσεων ελέγχεται η αξιοπιστία των λογαριασµών, όπου αποτυπώνονται και εξετάζονται η νοµιµότητα και κανονικότητα των
συναλλαγών, που διενεργήθηκαν κατά την ελεγχόµενη
χρήση.
2. Ο έλεγχος διενεργείται σύµφωνα µε τις αρχές και
τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισµού Ανωτάτων Ελεγκτικών Θεσµών.
3. Αν ο Επίτροπος κρίνει ότι το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου του φορέα που υπάγεται στην ελεγκτική αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου λειτούργησε αποτελεσµατικά κατά το κρίσιµο οικονοµικό έτος, περιορίζοντας στο ελάχιστο τον δηµοσιονοµικό κίνδυνο, µπορεί,
ύστερα από έγκριση του αρµόδιου Τµήµατος Ελέγχων,
να µην ασκήσει έλεγχο στις συναλλαγές που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκειά του.
Άρθρο 123
Διαχειριστικά στοιχεία
1. Για τις ανάγκες των ελέγχων, τα διαχειριστικά στοιχεία φυλάσσονται, σύµφωνα µε το άρθρο 68, µε ευθύνη
των υπολόγων, στα καταστήµατα των υποκείµενων σε έλεγχο υπηρεσιών ή φορέων.
2. Αν ζητηθεί από την αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου,
τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει, ανάλογα µε το αίτηµα, είτε
να διαβιβασθούν αµελλητί σε αυτήν είτε να παρασχεθεί
απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτά στους ελεγκτές που έχουν ορισθεί προς τούτο.
3. Κατά όσων, παρά την υποχρέωση της παρ. 2, παρακρατούν τα αναγκαία για τη διενέργεια των ελέγχων
διαχειριστικά στοιχεία, µπορεί να επιβληθούν οι χρηµατικές κυρώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 116, εφαρµοζοµένου κατά τα λοιπά αναλόγως του ιδίου άρθρου.
Μπορεί επίσης να ζητηθεί από τον αρµόδιο Επίτροπο η
πειθαρχική δίωξή τους.
4. Αν οι ανωτέρω εξακολουθούν να µη συµµορφώνονται µε την υποχρέωση της παρ. 2, µπορεί, κατ’ εκτίµηση
των περιστάσεων, να καταλογισθούν από το αρµόδιο κατά το άρθρο 149 όργανο µε ποσό µέχρι του συνολικού ύψους της διαχείρισης ή των συναλλαγών για τις οποίες
δεν τέθηκαν υπόψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα διαχειριστικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί.
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Άρθρο 124
Διαδικασία διενέργειας του ελέγχου
1. Ο έλεγχος επιτρέπεται να διενεργείται στο κατάστηµα της ελεγχόµενης υπηρεσίας ή φορέα και δεν αποκλείεται να περιλαµβάνει και άλλες επιτόπιες επιθεωρήσεις
και έρευνες, εφαρµοζοµένου κατά τα λοιπά του άρθρου
72.
2. Για τις ελλείψεις που διαπιστώνονται ή τις αµφιβολίες που δηµιουργούνται κατά τον έλεγχο, 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 (15) ηµερών, η οποία µπορεί να παραταθεί για εύλογο χρόνο.
Άρθρο 125
Έκθεση ελέγχου
1. Με βάση τις διαπιστώσεις του ελέγχου σε συνδυασµό µε τις πληροφορίες που παρέχονται από τα δηµοσιονοµικώς υπεύθυνα πρόσωπα επί των φύλλων µεταβολών
και ελλείψεων της παρ. 2 του άρθρου 124, ο Επίτροπος
συντάσσει έκθεση για τα αντικείµενα που ελέγχθηκαν
και, αν συντρέχει περίπτωση, διατυπώνει ελεγκτική γνώµη για την ορθότητα και αξιοπιστία των λογαριασµών της
διαχείρισης. Η έκθεση υπόκειται σε έλεγχο ποιότητας όπως προβλέπεται στον κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών διοίκησης και ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Αν από την επαλήθευση του υπολοίπου της διαχείρισης ή τον έλεγχο της νοµιµότητας και κανονικότητας
των συναλλαγών διαπιστωθεί έλλειµµα κατά την έννοια
του άρθρου 141, ο Επίτροπος προβαίνει στις ενέργειες
του άρθρου 149.
3. Με απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να ορίζεται ότι διαφορές που προκύπτουν
από τον έλεγχο των διαχειρίσεων σε πίστωση ή χρέωση
των οικείων λογαριασµών και είναι κατώτερες ορισµένου
ποσού διαγράφονται και οι λογαριασµοί αυτοί εξισώνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ίδια απόφαση.
Άρθρο 126
Καταστροφή ή απώλεια υποβληθέντων
διαχειριστικών στοιχείων
1. Ο έλεγχος των διαχειρίσεων των οποίων τα στοιχεία
καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν ολικά ή µερικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο από ανώτερη βία ή τυχαίο γεγονός και
των οποίων η απώλεια ή καταστροφή διαπιστώνεται µε
πράξη του αρµόδιου Επιτρόπου, ενεργείται κατά τα οριζόµενα µε αποφάσεις της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με τις αποφάσεις αυτές ορίζονται τα στοιχεία που
θα υποβληθούν σε αναπλήρωση εκείνων που απωλέσθηκαν ή καταστράφηκαν, οι υπόχρεοι και η προθεσµία για
την υποβολή τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Άρθρο 127
Εφαρµοζόµενες διατάξεις
Για τον έλεγχο των λογαριασµών του Ειδικού Λογαριασµού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων ισχύει το άρθρο
27 του ν. 992/1979 (Α΄ 280).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
EΛΕΓΧΟΙ ΕΣΟΔΩΝ
Άρθρο 128
Έλεγχος εσόδων Δηµοσίου
Το Ελεγκτικό Συνέδριο παρακολουθεί την είσπραξη
των δηµοσίων εσόδων και ελέγχει τους σχετικούς λογαριασµούς των δηµόσιων ταµείων για την προετοιµασία
της έκθεσης επί του Απολογισµού και του Ισολογισµού
του Κράτους.
Άρθρο 129
Έλεγχος είσπραξης εσόδων οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης
και των νοµικών τους προσώπων
1. Ο αρµόδιος Επίτροπος, κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, µπορεί να παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης 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 Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
και στον Επόπτη Ο.Τ.Α., να ενεργήσουν µέσα σε τασσόµενη εύλογη προθεσµία για την είσπραξη τούτων.
Άρθρο 130
Ευθύνη υπαλλήλων
Αν από δόλο ή βαρεία αµέλεια των υπαλλήλων των οικονοµικών υπηρεσιών η αδράνεια συνεχίζεται, µε συνέπεια να προκληθεί ζηµία στην περιουσία των ανωτέρω
οργανισµών και νοµικών προσώπων, οι υπάλληλοι αυτοί
παραπέµπονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισµό τους, σύµφωνα µε το άρθρο 118 του ν. 4700/2020
(Α΄ 127).

Άρθρο 131
Επέκταση εξόφλησης του ελέγχου εσόδων και
στα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού, µπορεί να υπαχθούν στον έλεγχο του
παρόντος και άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
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Άρθρο 132
Έλεγχος χαρακτηρισµού οφειλών προς το Δηµόσιο ως
ανεπίδεκτων είσπραξης και διαγραφής αυτών
1. Ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο της διαγραφής ή του χαρακτηρισµού ως ανεπίδεκτων είσπραξης
των κάθε είδους ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το Δηµόσιο διενεργείται από την Υπηρεσία Επιτρόπου που είναι
αρµόδια για τον έλεγχο των δηµόσιων εσόδων.
2. Αντίστοιχη διαδικασία ελέγχου τηρείται και για τη
διαγραφή ή τον χαρακτηρισµό ως ανεπίδεκτων είσπραξης των κάθε είδους ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Η διαδικασία διενεργείται
από την αρµόδια για τον έλεγχο του φορέα Υπηρεσία Επιτρόπου.
3. Αµφισβητήσεις που εγείρονται κατά τον έλεγχο από
τον αρµόδιο Επίτροπο ή που ανακύπτουν µεταξύ του Επιτρόπου και των ελεγχοµένων επιλύονται από το αρµόδιο Τµήµα Ελέγχων, όπως προβλέπεται στον κανονισµό
εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών διοίκησης και ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
EΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
Άρθρο 133
Διαδικασία υποβολής στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Εντός έξι (6) µηνών το αργότερο από τη λήξη του οικονοµικού έτους, ο Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών κάθε φορέα που προέβη στην έκδοση χρηµατικών
ενταλµάτων προπληρωµής, διαβιβάζει στην αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου κατάσταση µε τα χρηµατικά εντάλµατα προπληρωµής που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια του
έτους αυτού. Η ανωτέρω κατάσταση περιλαµβάνει, για
κάθε χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής, κατ’ ελάχιστο,
τον αριθµό, την ηµεροχρονολογία έκδοσης, το ποσό, το
ονοµατεπώνυµο και τα λοιπά στοιχεία ταυτοποίησης του
υπολόγου, την προθεσµία απόδοσης λογαριασµού, την
ηµεροχρονολογία υποβολής από τον υπόλογο των δικαιολογητικών για την τακτοποίηση του εντάλµατος και το
αποτέλεσµα της εκκαθάρισης από τον φορέα των δαπανών που διενεργήθηκαν από το προϊόν του εντάλµατος.
Για τις περιπτώσεις αντικειµενικής αδυναµίας απόδοσης
λογαριασµού, στην κατάσταση αυτήν επισυνάπτεται επίσης η πορισµατική έκθεση της παρ. 3 του άρθρου 103
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
Άρθρο 134
Ενέργειες Επιτρόπου
1. Ύστερα από την επαλήθευση των στοιχείων της κατάστασης και την αξιολόγηση των πορισµατικών εκθέσεων που, σύµφωνα µε το άρθρο 133, έχουν επισυναφθεί
σε αυτήν, ο Επίτροπος εκδίδει, για όσα χρηµατικά εντάλµατα προπληρωµής έχουν συµπληρωθεί τρεις (3) µήνες
από τη λήξη της προθεσµίας απόδοσης λογαριασµού,
χωρίς να έχουν υποβληθεί από τον υπόλογο τα δικαιολογητικά τακτοποίησής τους, φύλλο µεταβολών και ελλείψεων, που κοινοποιείται στον υπόλογο και µε το οποίο

του τάσσεται προθεσµία για την υποβολή των δικαιολογητικών αυτών. Η ανωτέρω προθεσµία µπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του υπολόγου, για εύλογο κατά την κρίση του Επιτρόπου χρόνο, δεν µπορεί όµως να
υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την κοινοποίηση στον
υπόλογο του φύλλου µεταβολών και ελλείψεων. Αν η
προθεσµία που τάχθηκε παρέλθει άπρακτη, ο Επίτροπος
προβαίνει στις ενέργειες του άρθρου 149.
2. Για όσα χρηµατικά εντάλµατα προπληρωµής αποδόθηκε λογαριασµός, επιλέγεται από τον Επίτροπο δείγµα
των ενταλµάτων και των δικαιολογητικών τακτοποίησής
τους που θα ελεγχθούν από αυτόν. Στο ανωτέρω δείγµα
περιλαµβάνονται υποχρεωτικά τα χρηµατικά εντάλµατα
προπληρωµής για τα οποία τα δικαιολογητικά τακτοποίησης υποβλήθηκαν µετά τη λήξη της προθεσµίας απόδοσης λογαριασµού, καθώς και εκείνα για τα οποία οι δαπάνες απορρίφθηκαν από τα αρµόδια για την αναγνώριση και εκκαθάρισή τους όργανα του φορέα. Ο έλεγχος
του δείγµατος περατώνεται µε τη σύνταξη έκθεσης εντός έξι (6) µηνών από τη διαβίβαση στην Υπηρεσία Επιτρόπου των αναγκαίων για τη διενέργειά του στοιχείων.
3. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί έλλειµµα, το αρµόδιο κατά το άρθρο 149 όργανο εκδίδει καταλογιστική
πράξη, ύστερα από τήρηση της προδικασίας της παρ. 2
του άρθρου 124.
4. Κατά των πράξεων των παρ. 1 και 3 επιτρέπεται η άσκηση έφεσης σύµφωνα µε τα άρθρα 111 έως 117 του
ν. 4700/2020 (Α΄ 127).
5. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, η περάτωση του ελέγχου του δείγµατος συνεπάγεται την απαλλαγή των υπολόγων όλων των χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής
για τα οποία, σύµφωνα µε την κατάσταση του άρθρου
133, αποδόθηκε λογαριασµός.
6. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 5 εφαρµόζονται αναλόγως και για όσους διαχειρίζονται µε οποιονδήποτε τρόπο δηµόσια χρήµατα, που προκαταβάλλονται µε την υποχρέωση απόδοσης λογαριασµού, έστω και χωρίς έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
EΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Άρθρο 135
Αρµοδιότητα Επιτρόπων
Οι Επίτροποι που ελέγχουν τα καταστήµατα κράτησης
είναι αρµόδιοι για την παρακολούθηση των συνθηκών
διαβίωσης των κρατουµένων, τον εντοπισµό φαινοµένων
κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή διαφθοράς
και για την εν γένει διασφάλιση της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης των καταστηµάτων κράτησης.
Άρθρο 136
Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι
1. Οι Επίτροποι που ελέγχουν τα καταστήµατα κράτησης ασκούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους στη δηµοσιονοµική διαχείριση και τις πάγιες προκαταβολές κάθε καταστήµατος κράτησης και ελέγχουν αν τα ποσά
που δαπανώνται χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς για
τους οποίους εγκρίθηκαν ή χορηγήθηκαν. Δικαιούνται άµεσης πρόσβασης σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που α-
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φορά ή είναι χρήσιµο στην άσκηση του έργου τους.
2. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων εφαρµόζονται αναλόγως οι περί ελέγχου διατάξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το τυχόν διαπιστωθέν έλλειµµα καταλογίζεται
από τα όργανα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 149.

Κάθε έτος οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποβάλλουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο πίνακα των επιχορηγούµενων ή χρηµατοδοτούµενων από αυτούς φορέων και του
ύψους της επιχορήγησης ή χρηµατοδότησής τους.

ων ή αµοιβών στους ίδιους τους απασχολούµενους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους, αυτοί οφείλουν
να καταθέσουν το σαράντα τοις εκατό (40%) των εν λόγω αµοιβών ή αποζηµιώσεων στον προαναφερόµενο έντοκο λογαριασµό. Από τον λογαριασµό αυτό µπορεί, µε
πράξη του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να πληρώνονται δαπάνες διεθνών σχέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τον λογαριασµό διαχειρίζεται η ανωτέρω Επιτροπή. Από τους πόρους του λογαριασµού αυτού ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) περιέρχεται στα έσοδα του
Κρατικού Προϋπολογισµού.
2. Αν διατίθενται ποσά από τον Κρατικό Προϋπολογισµό στο Ελεγκτικό Συνέδριο για σχέσεις εθιµοτυπίας και
οργάνωση διεθνών συνεδρίων, τα χρήµατα αυτά κατατίθενται σε κοινό λογαριασµό. Η Επιτροπή της παρ. 1 διαχειρίζεται τα χρήµατα του πρώτου εδαφίου και αποδίδει
λογαριασµό κατ’ έτος.

Άρθρο 138
Τρόπος διενέργειας του ελέγχου

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ

Ο έλεγχος των επιχορηγούµενων και χρηµατοδοτούµενων φορέων διενεργείται σύµφωνα µε όσα ορίζονται
µε απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
EΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
Άρθρο 137
Υπαγόµενοι στον έλεγχο φορείς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
EΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 139
Παροχή υπηρεσιών ελέγχου
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δύναται να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου διαχείρισης διεθνών οργανισµών στους οποίους συµµετέχει η Ελλάδα και να εκτελεί διεθνή εκπαιδευτικά προγράµµατα παροχής ελεγκτικής τεχνογνωσίας σε ελεγκτικούς θεσµούς αντίστοιχους προς το
Ελεγκτικό Συνέδριο.
2. Για την ανάληψη της άσκησης των έργων που αναφέρονται στην παρ. 1 εκδίδεται πράξη του Προέδρου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην οποία προσδιορίζονται
κάθε φορά το ειδικότερο αντικείµενο του έργου και οι δικαστικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι που αναλαµβάνουν καθήκοντα για την άσκησή του. Οι απασχολούµενοι σε
προγράµµατα της παρ. 1 λαµβάνουν αποζηµιώσεις ή αµοιβές, εφόσον τα προγράµµατα αυτά περιέχουν σχετικές προβλέψεις.
Άρθρο 140
Αµοιβή από την παροχή υπηρεσιών
1. Εάν δεν ορίζεται άλλως στα σχετικά προγράµµατα,
αποζηµιώσεις ή αµοιβές που καταβάλλονται από διεθνείς οργανισµούς ή τρίτες χώρες προς την Ελλάδα για
την άσκηση των έργων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που
προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 139, κατατίθενται
σε έντοκο λογαριασµό και περιέρχονται σε κοινό ταµείο
που τηρείται από τριµελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε πράξη του Προέδρου από δικαστές. Ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) από τις αποζηµιώσεις ή τις αµοιβές
αυτές αποδίδεται, ως ειδική αποζηµίωση, στους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους που αναλαµβάνουν
και εκτελούν τα σχετικά καθήκοντα. Εάν στα εκτελούµενα προγράµµατα προβλέπεται η καταβολή αποζηµιώσε-

Άρθρο 141
Ορισµός και διακρίσεις ελλειµµάτων
1. Έλλειµµα στη δηµόσια διαχείριση είναι οποιαδήποτε
έλλειψη χρηµάτων, αξιών και υλικού που διαπιστώνεται
µε τη νόµιµη διαδικασία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη
κατάσταση θεωρείται έλλειµµα από τον νόµο.
2. Τα ελλείµµατα στη δηµόσια διαχείριση διακρίνονται:
(α) σε υλικά ελλείµµατα ταµείου, χαρτοφυλακίου ή αποθήκης,
(β) σε ελλείµµατα λόγω παράτυπης πληρωµής ή διάθεσης αξιών ή εξόδου υλικού από την αποθήκη,
(γ) σε ελλείµµατα λόγω µη νόµιµης διαχείρισης που
δεν εντάσσονται στις περ. α΄ και β΄.
Άρθρο 142
Υπεύθυνα πρόσωπα
1. Για τα υλικά ελλείµµατα ταµείου, χαρτοφυλακίου ή
αποθήκης ευθύνονται οι υπόλογοι οι οποίοι είχαν αναλάβει τη φύλαξη, αντιστοίχως, των χρηµάτων, αξιών ή του
υλικού που ελλείπουν.
2. Για ελλείµµατα λόγω παράτυπης πληρωµής χρηµάτων ή διάθεσης αξιών ή εξόδου υλικού από την αποθήκη
ευθύνονται:
(α) ο ταµίας που πραγµατοποίησε την παράτυπη πληρωµή, αν όφειλε, λόγω των καθηκόντων του, όπως ορίζεται ειδικώς στον νόµο, να διαπιστώσει το παράτυπο
της πληρωµής,
(β) ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου ή υλικού, υπόλογος
για τη φύλαξη αυτών, αν τα διέθεσε χωρίς την τήρηση
των ειδικών καθηκόντων του,
(γ) ο εκκαθαριστής και ο εντολέας της πληρωµής και
οι αντίστοιχοι προς αυτούς επί διαχείρισης αξιών ή υλικού, λόγω σφαλµάτων κατά την εκκαθάριση ή την εντολή που υπάγονταν στη σφαίρα της δικής τους ευθύνης.
3. Ευθύνη κατά τις παρ.1 και 2 υπέχει και όποιος διενήργησε τις πράξεις αυτές χωρίς νόµιµη εξουσιοδότηση.
4. Για τα ελλείµµατα λόγω µη νόµιµης διαχείρισης που
δεν εντάσσονται στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2, ευ-
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θύνονται τα πρόσωπα που έλαβαν µη νόµιµη απόφαση
νοµικής δέσµευσης η οποία στη συνέχεια οδήγησε σε εκταµίευση δηµόσιου χρήµατος ή σε διάθεση αξιών ή υλικού.
Άρθρο 143
Συνευθυνόµενοι
Συνευθυνόµενοι στην πρόκληση του ελλείµµατος θεωρούνται τα πρόσωπα που, λόγω των αρµοδιοτήτων τους
ή της ανάµειξής τους µε οποιονδήποτε τρόπο στη διαχειριστική διαδικασία, συντέλεσαν αποφασιστικά στην
πρόκληση του ελλείµµατος.
Άρθρο 144
Μέτρο ευθύνης
1. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρ. 4, τα
πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 142 και 143 ευθύνονται, αν προκάλεσαν το έλλειµµα από δόλο, βαρεία ή
ελαφρά αµέλεια. Δεν θεωρείται ότι ενήργησε υπαιτίως
το πρόσωπο που τήρησε τους κανόνες προστασίας του
δηµόσιου αγαθού, τους οποίους όφειλε να τηρήσει ή απέκλινε από την τήρησή τους δικαιολογηµένα.
2. Η υπαιτιότητα τεκµαίρεται µαχητά στις περιπτώσεις
έλλειψης ή απώλειας χρηµάτων, αξιών ή υλικού ή επί εσφαλµένης καταµέτρησης αυτών που οδήγησε σε δηµιουργία ελλείµµατος.
3. Οι εκκαθαριστές και οι εντολείς πληρωµής ευθύνονται αν προέβησαν σε εκκαθάριση δαπάνης και σε εντολή πληρωµής που στηρίζεται σε δέσµευση πίστωσης που
δεν είναι διαθέσιµη στον προϋπολογισµό του φορέα ή
σε νοµική δέσµευση προδήλως εκτός των αρµοδιοτήτων
του οργάνου που έλαβε την απόφαση. Δεν ευθύνονται
αν στήριξαν την εκκαθάριση ή την εντολή πληρωµής σε
νοµοτύπως εκδοθείσες βεβαιώσεις αρµόδιων κατά τον
νόµο οργάνων, στις οποίες διαπιστώνεται η συνδροµή
των πραγµατικών προϋποθέσεων διενέργειας της δαπάνης.
4. Τα πρόσωπα που έλαβαν µη νόµιµη απόφαση νοµικής δέσµευσης, η οποία εκτελέστηκε, ευθύνονται µόνο
αν ενήργησαν µε δόλο ή βαρεία αµέλεια. Δεν συντρέχει
βαρεία αµέλεια όταν η απόφαση αυτή στηρίζεται: α) σε
υποστηρίξιµη ερµηνεία του νόµου ή β)σε πλάνη περί τα
πράγµατα που δεν είναι πρόδηλη ή γ) σε νοµικό χαρακτηρισµό που δεν είναι προφανώς εσφαλµένος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
Άρθρο 145
Καταλογιζόµενο ποσό και καταλογιστική πράξη
1. Το ποσό που καταλογίζεται είναι, µε την επιφύλαξη
του άρθρου 150, το σύνολο του ελλείµµατος που διαπιστώθηκε.
2. Το έλλειµµα αξιών καταλογίζεται σε χρήµα και στην
τιµή διάθεσης, όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις.
Έλλειµµα κάθε είδους υλικού καταλογίζεται σε χρήµα,
µε βάση την τρέχουσα τιµή κατά τον χρόνο του καταλογισµού. Για την τιµή αυτή γνωµοδοτεί ο οικείος διατάκτης.

Άρθρο 146
Πρόσωπα κατά των οποίων εκδίδεται
καταλογιστική πράξη
Τα πρόσωπα κατά των οποίων εκδίδεται η καταλογιστική πράξη είναι αυτά που συνδέονται αιτιωδώς και κατά
τρόπον άµεσο µε την πρόκληση του ελλείµµατος. Με τα
ως άνω πρόσωπα συγκαταλογίζονται και οι συνευθυνόµενοι κατά την έννοια του άρθρου 143. Αν περισσότεροι
συνέβαλαν από κοινού στην πρόκληση του ελλείµµατος,
ευθύνονται εις ολόκληρον.
Άρθρο 147
Τόκοι
1. Σε βάρος των προσώπων που ευθύνονται για το έλλειµµα καταλογίζονται οι τόκοι που καθορίζονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων. Οι τόκοι υπολογίζονται από την ηµέρα
κατά την οποία εξακριβώθηκε ότι έλαβε χώρα το έλλειµµα και, εφόσον η εξακρίβωση αυτή καθίσταται αδύνατη,
από τότε που ανακαλύφθηκε. 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 τόκοι υπολογίζονται από τη
λήξη του οικονοµικού έτους της διαχείρισης. Εφόσον το
έλλειµµα συνίσταται στην παράλειψη εισαγωγής των εισπράξεων, οι τόκοι υπολογίζονται από τότε που ο υπεύθυνος όφειλε να εισαγάγει τα εισπραχθέντα στο ταµείο.
2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 απαλλάσσονται των τόκων,
εφόσον αποδείξουν ότι το έλλειµµα δεν οφείλεται σε
δόλο ή βαρεία αµέλειά τους.
Άρθρο 148
Καταλογισµός λαβόντων
Μη νόµιµες δαπάνες που πληρώθηκαν µε οποιονδήποτε τίτλο πληρωµής καταλογίζονται στον λαβόντα: (α) εφόσον έχει συντελέσει υπαίτια στη µη νόµιµη πληρωµή,
και (β) ανεξάρτητα από υπαιτιότητα αυτού σε κάθε περίπτωση αχρεώστητης πληρωµής.
Άρθρο 149
Καταλογίζον όργανο
1. Η Υπηρεσία Επιτρόπου που διενήργησε τον έλεγχο,
εκδίδει την πράξη καταλογισµού ύστερα από τήρηση
διαδικασίας, που διασφαλίζει πλήρως τα δικαιώµατα άµυνας του καταλογιζοµένου.
2. Για ελλείµµατα άνω των εκατό χιλιάδων (100.000)
ευρώ, αρµόδιο για τον καταλογισµό είναι Κλιµάκιο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στην περίπτωση αυτήν, ο Επίτροπος, αφού τηρήσει τη νόµιµη προδικασία, διαβιβάζει στο
Κλιµάκιο αίτηση καταλογισµού, η οποία συνοδεύεται από έκθεση ελέγχου και το σχετικό υποστηρικτικό υλικό.
Το Κλιµάκιο, χωρίς να επαναλάβει τον έλεγχο, εφόσον
κρίνει ότι η αίτηση θεµελιώνεται επαρκώς στα στοιχεία
του φακέλου, καλεί τους υπευθύνους σε ακρόαση και
στη συνέχεια αποφαίνεται επί της αίτησης καταλογισµού. Αν το Κλιµάκιο κρίνει ότι η αίτηση δεν θεµελιώνεται επαρκώς, αναπέµπει την υπόθεση στον Επίτροπο για
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τις δικές του περαιτέρω ενέργειες.
3. Με απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να αναπροσαρµόζεται το χρηµατικό όριο
της παρ. 2, ύστερα από εκτίµηση της αποτελεσµατικότερης κατανοµής του ελεγκτικού έργου.
Άρθρο 150
Μείωση του καταλογιζόµενου ποσού
1. Το καταλογίζον όργανο προβαίνει σε σταθµίσεις
που επιβάλλονται από την αρχή της δίκαιης ισορροπίας
και, αν συντρέχει λόγος, µειώνει ανάλογα το ποσό του
καταλογισµού. Κατά τις σταθµίσεις συνεκτιµώνται ιδίως,
η βαρύτητα της δηµοσιονοµικής παράβασης, ο βαθµός υπαιτιότητας, η σαφήνεια του νοµικού πλαισίου και το επελθόν δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα.
2. Το καταλογίζον όργανο, όταν αποφασίζει για τη µείωση του καταλογιζόµενου ποσού, συνεκτιµά υποχρεωτικά τα τυχόν οργανωτικά σφάλµατα ή αδυναµίες της υπηρεσίας εντός της οποίας ενήργησε ο καταλογιζόµενος.
3. Στις περιπτώσεις, όπου το έλλειµµα οφείλεται σε
κακή φύλαξη, εσφαλµένη καταµέτρηση, εσφαλµένο αριθµητικό υπολογισµό ή ανακρίβεια στην εγγραφή ή µεταφορά αριθµών από λογαριασµό σε λογαριασµό, το ποσό του καταλογιζόµενου ελλείµµατος µπορεί να µειωθεί
από το καταλογίζον όργανο, αν αυτό δεχθεί ότι το
σφάλµα είναι σύνηθες, λόγω πολυπλοκότητας των ενεργειών εντός των οποίων παρεισέφρησε.
4. Αν το έλλειµµα οφείλεται σε ενέργειες του δηµοσιονοµικώς υπευθύνου για τις οποίες καταδικάστηκε αµετάκλητα από την ποινική δικαιοσύνη, δεν διενεργείται
καµία µείωση.
5. Επιτρέπεται σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρετικώς η λελογισµένη µείωση του καταλογιζόµενου
ποσού και από λόγους επιείκειας, όταν ο καταλογισµός
του υπευθύνου θα επιφέρει συνέπειες στον ίδιο ή τους
οικείους του που δεν µπορεί να γίνουν ανεκτές σε µια
δηµοκρατική κοινωνία.
6. Με απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να καθορίζονται αριθµητικά συντελεστές βαρύτητας και ποσοστώσεις για τη µείωση του καταλογιζόµενου ποσού, βάσει των αρχών και κριτηρίων
των παρ. 1 έως 5.
7. Μείωση του ποσού µπορεί να γίνει και στις περιπτώσεις του άρθρου 148 µε ανάλογη εφαρµογή των κριτηρίων της παρ. 1 για τους παρανόµως λαβόντες και µε βάση την αρχή της προστασίας της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης και την αρχή της χρηστής διοίκησης για τους
αχρεωστήτως λαβόντες.
Άρθρο 151
Εκτέλεση πράξεων
1. Οι πράξεις της Υπηρεσίας Επιτρόπου ή του Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκδίδονται σύµφωνα
µε το άρθρο 149 είναι εκτελεστές. Κατά των πράξεων
αυτών δεν επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής στα άλλα
δικαστήρια και τα ποσά που καταλογίζονται µε τις πράξεις αυτές εισπράττονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων, όπως ισχύει κάθε φορά.
2. Η κοινοποίηση των πράξεων της παρ. 1 στους απο-

δέκτες διενεργείται µε µέριµνα της Υπηρεσίας Επιτρόπου ή της Γραµµατείας του Κλιµακίου, αντίστοιχα. Αντίγραφα των πράξεων διαβιβάζονται στον Γενικό Επίτροπο
της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τυχόν άσκηση ένδικων µέσων από αυτόν.
Άρθρο 152
Παραγραφή αξίωσης για αναπλήρωση ελλείµµατος
1. Η αξίωση αναπλήρωσης διαχειριστικού ελλείµµατος
µε την έκδοση καταλογιστικής πράξης από κάθε αρµόδιο
όργανο παραγράφεται µετά την πάροδο δέκα (10) ετών
από τη λήξη του οικονοµικού έτους, εντός του οποίου
δηµιουργήθηκε το έλλειµµα.
2. Η κοινοποίηση του φύλλου µεταβολών και ελλείψεων δεν διακόπτει την παραγραφή. Αν εντός του τελευταίου εξαµήνου του χρόνου παραγραφής κοινοποιηθεί
στον υπόχρεο φύλλο µεταβολών και ελλείψεων, η αξίωση παραγράφεται µε την πάροδο έξι (6) µηνών από τη
συµπλήρωση της δεκαετίας.
3. Αν αίτηση καταλογισµού εισαχθεί στο αρµόδιο για
τον καταλογισµό Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
πριν από τη συµπλήρωση του χρόνου παραγραφής των
παρ. 1 και 2, η αξίωση σε καµία περίπτωση δεν παραγράφεται πριν από την παρέλευση έτους από την εισαγωγή
της αίτησης στο Κλιµάκιο.
4. Η παραγραφή αναστέλλεται για όσο χρόνο ο δικαιούχος εµποδίστηκε από λόγο ανωτέρας βίας να ασκήσει
την αξίωσή του µέσα στο τελευταίο εξάµηνο του χρόνου
παραγραφής της παρ. 1. Το χρονικό διάστηµα της αναστολής δεν υπολογίζεται στον χρόνο της παραγραφής.
Όταν πάψει η αναστολή, η παραγραφή συνεχίζεται, σε
καµία όµως περίπτωση δεν συµπληρώνεται πριν περάσουν έξι (6) µήνες.
5. Αν το διαχειριστικό έλλειµµα προήλθε από αξιόποινη πράξη για την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η παραγραφή αναστέλλεται µέχρι την έκδοση αµετάκλητης
απόφασης του ποινικού δικαστηρίου επί της ασκηθείσας
ποινικής δίωξης.
Άρθρο 153
Ανάκληση πράξεων
1. Το αρµόδιο, σύµφωνα µε το άρθρο 149 όργανο, δύναται αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση όποιου έχει
έννοµο συµφέρον ή του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας, να ανακαλεί ή τροποποιεί οποτεδήποτε τις πράξεις του, εφόσον εµφιλοχώρησε πλάνη περί τα πραγµατικά γεγονότα ή λογιστικό λάθος ή τέθηκαν υπόψη του
νεότερα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι η έκδοσή τους στηρίχθηκε σε προϋποθέσεις που δεν υπήρχαν.
2. Εφόσον έχει ασκηθεί έφεση, η ανάκληση ή τροποποίηση της πράξης επιτρέπεται µέχρι τη συζήτηση στο
ακροατήριο.
3. Κατά των πράξεων που εκδίδονται σύµφωνα µε την
παρ. 1, χωρεί έφεση από όποιον έχει έννοµο συµφέρον
ή τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας.
4. Οι πράξεις επιβολής χρηµατικών κυρώσεων των άρθρων 116, 117 και της παρ. 3 του άρθρου 123, καθώς και
οι καταλογιστικές πράξεις του άρθρου 134 µπορεί να ανακληθούν σύµφωνα µε τις παρ. 1, 2 και 3.
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ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 154
Προσωποπαγείς θέσεις δόκιµων Εισηγητών
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 απόφαση διορισµού και καταργούνται µόλις κενωθούν αντίστοιχες οργανικές.
Άρθρο 155
Προσωρινή κάλυψη θέσεων Αντεπιτρόπων
Αν το σύνολο των κενών θέσεων των Αντεπιτρόπων
δεν πληρωθεί µε διορισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 71Α
του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), µπορεί µε απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να ανατίθεται προσωρινά και για χρονικό διάστηµα
που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη η άσκηση καθηκόντων
Αντεπιτρόπου σε Σύµβουλο.
Άρθρο 156
Ειδική άδεια επιµόρφωσης
Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µπορεί να χορηγείται ειδική άδεια σε δικαστές ή υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µέχρι
έξι (6) κατ’ έτος, οι οποίοι γνωρίζουν µία από τις επίσηµες γλώσσες 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 (5)
µήνες, καταβάλλονται στους δικαστές ή υπαλλήλους αυτούς οι µηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής τους
θέσης.
Άρθρο 157
Πλήρωση θέσεων Γενικών Συντονιστών 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 στον βαθµό του Επιτρόπου.
2. Οι θέσεις των Επιτρόπων πληρούνται µε απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης 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 (Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών) και έχουν άνω των δεκαπέντε (15) ετών υπηρεσία σε αυτό. Οι
µεταταχθέντες στο Ελεγκτικό Συνέδριο υπάλληλοι απαι-

τείται, για να καταλάβουν θέση Προϊσταµένου Τµήµατος, να υπηρετήσουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο πέντε (5)
έτη και, για να καταλάβουν θέση Επιτρόπου, τρία (3) έτη
σε θέση Προϊσταµένου Τµήµατος και συνολική δηµόσια
υπηρεσία τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών.
3. Οι επιλεγόµενοι, κατά την ανωτέρω διαδικασία, Επίτροποι τοποθετούνται εκ περιτροπής, σε κενές θέσεις Υπηρεσιών Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός
της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετούν επί ένα (1) έτος, µη
συνυπολογιζοµένου του χρόνου αναρρωτικής άδειας. Σε
περίπτωση υποβολής αιτήσεως για µετάθεση σε θέσεις
Υπηρεσιών Επιτρόπων της Περιφέρειας Αττικής και της
Περιφερειακής Ενότητας 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 Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας 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 Περιφερειακής Ενότητας, η οποία υπάγεται στην ίδια διοικητική περιφέρεια στην οποία ανήκει η Περιφερειακή Ενότητα από την
οποία µετατίθεται, αν υπάρχει κενή θέση Επιτρόπου, άλλως σε κενή θέση Επιτρόπου Υπηρεσίας Περιφερειακής
Ενότητας της 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, 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 αυτήν, ο Επίτροπος µετατάσσεται σε θέση
Προϊσταµένου Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας, εκτός αν το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µε
αιτιολογηµένη απόφασή του κρίνει διαφορετικά.
Άρθρο 158
Συµµετοχή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου στις
δαπάνες λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Με Προεδρικά Διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του αρµόδιου υπουργού και του Υπουργού Δικαιοσύνης, δύναται να καθορίζεται η συµµετοχή των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου στις δαπάνες λειτουργίας
των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου είτε σε ποσοστό επί των ελεγχόµενων δαπανών είτε µε άλλον τρόπο.
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Άρθρο 159
Ανάκληση θεωρήσεων
1. Η ανάκληση θεωρήσεων χρηµατικών ενταλµάτων
πληρωµής δαπανών, που έχουν θεωρηθεί από Επίτροπο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο πλαίσιο προληπτικού ελέγχου των δαπανών του Δηµοσίου, οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νοµικών προσώπων, επιτρέπεται, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του
άρθρου 153.
2. Η ανάκληση των θεωρήσεων της παρ. 1 µπορεί να
ζητηθεί και µε αίτηση του Υπουργού Οικονοµικών ή των
κατά νόµον εξουσιοδοτηµένων από αυτόν οργάνων.
Στην περίπτωση αυτήν ως λόγος ανάκλησης προβάλλεται ο εντοπισµός, κατά τη διενέργεια επιγενόµενων διοικητικών ελέγχων, νέων κρίσιµων στοιχείων που στοιχειοθετούν εξ αντικειµένου την απόρριψη της εντελλόµενης µε το θεωρηθέν ένταλµα δαπάνης.
3. Αρµόδιος για την ανάκληση, σύµφωνα µε τις παρ. 1
και 2 είναι ο Επίτροπος της Υπηρεσίας Επιτρόπου στην
οποία είχε υποβληθεί για έλεγχο το θεωρηθέν χρηµατικό
ένταλµα. Αν το ένταλµα θεωρήθηκε ύστερα από πράξη
Κλιµακίου ή Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε την
οποία επιλύθηκε διαφωνία υπέρ της θεώρησής του, για
την ανάκληση αποφαίνεται το αρµόδιο Τµήµα Ελέγχων.
Άρθρο 160
Καταστροφή δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων
1. Τα διαχειριστικά στοιχεία φυλάσσονται µέχρι τη συµπλήρωση του χρόνου παραγραφής, σύµφωνα µε το άρθρο 152 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 163. Αν έχει εκδοθεί πράξη καταλογισµού, η φύλαξή τους παρατείνεται
µέχρι την έκδοση αµετάκλητης απόφασης για τη δηµοσιονοµική διαφορά.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται, και πριν από την παρέλευση των προθεσµιών της παρ. 1, 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 στον 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 στον χρόνο διατήρησης των εγγράφων και των δικαιολογητικών και τον καθορισµό του χρόνου λήξης της
υπηρεσιακής τους χρησιµότητας, την απολύµανση ορισµένων φακέλων και τη δαπάνη που απαιτείται για τον
σκοπό αυτόν, 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 παρ. 3 µη διατηρητέα και δυνάµενα να καταστραφούν, εκποιούνται µε δηµοπρασία ως άχρηστο χαρτί µε
σκοπό την πολτοποίησή τους. Οποιαδήποτε άλλη χρήση
τους απαγορεύεται. Στην έννοια των εγγράφων του
προηγούµενου εδαφίου µπορεί να περιλαµβάνονται και
ηλεκτρονικά, κατά το άρθρο 2 του ν. 4727/2020 (Α΄
184), έγγραφα. Για τον τρόπο εκκαθάρισης και απόσβε-

σης των ηλεκτρονικών ιχνών αυτών ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 11 του π.δ. 25/2014 (Α΄ 44).
5. Ο τρόπος προκήρυξης και διεξαγωγής της δηµοπρασίας της παρ. 4, οι εγγυήσεις που απαιτούνται για τη
συµµετοχή σε αυτήν και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια µπορεί να καθορίζονται µε Προεδρικό Διάταγµα,
που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
6. Μετά τον χαρακτηρισµό των εγγράφων ως δυνάµενων να καταστραφούν και πριν από την εκποίησή τους
για πολτοποίηση, καλείται υποχρεωτικά µε έγγραφη απόδειξη η Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους,
προκειµένου να επιλέξει τα έγγραφα που τυχόν παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον, να εκδώσει τη σχετική άδεια καταστροφής για το υπό εκκαθάριση αρχειακό υλικό και να µεταφέρει τα επιλεγέντα έγγραφα µε µέριµνα
και δαπάνη της στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
7. Η εκποίηση εγγράφων για πολτοποίηση ή η απόσβεση ηλεκτρονικών ιχνών µπορεί να γίνει και χωρίς την τήρηση των οριζοµένων στην παρ. 6, αν η Υπηρεσία των
Γενικών Αρχείων του Κράτους που έχει ειδοποιηθεί αρµοδίως, δεν ολοκληρώσει την επιλογή τους µέσα στην
προθεσµία που τάσσεται στο άρθρο 2 του π.δ. 87/1981
(Α΄ 27).
Άρθρο 161
Έλεγχος των δαπανών της Βουλής
Με τον παρόντα δεν µεταβάλλεται το καθεστώς ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο των δαπανών της Βουλής σύµφωνα µε τον Κανονισµό της.
Άρθρο 162
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισµός του Δικαστηρίου.
2. Με όµοια απόφαση, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν: (α) την εσωτερική λειτουργία των υπηρεσιών διοίκησης και ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, (β) τη διαδικασία εκπόνησης και εκτέλεσης του ετήσιου προγράµµατος ελέγχων, (γ) τις ελεγκτικές διαδικασίες, (δ) τις
διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας του ελέγχου, (ε)
την υπηρεσιακή επιµόρφωση και ενηµέρωση των ελεγκτών, (στ) τον ορισµό συστήµατος εσωτερικού ελέγχου
εντός του Ελεγκτικού Συνεδρίου, (ζ) τη διαδικασία άσκησης ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο στα συστήµατα
εσωτερικού ελέγχου των ελεγχόµενων φορέων µε την
πρόβλεψη του τρόπου άσκησης απευθείας ελέγχου όταν
διαπιστώνεται υψηλός δηµοσιονοµικός κίνδυνος, (η) τον
χειρισµό των καταγγελιών, αναφορών και κάθε φύσης
αιτηµάτων ελέγχου που απευθύνονται στο Ελεγκτικό
Συνέδριο, (θ) την προστασία προσωπικών δεδοµένων
στις διαδικασίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, (ι) τη διαδικασία λήψης και έκδοσης πράξεων των Κλιµακίων, καθώς και το περιεχόµενο αυτών, (ια) το περιεχόµενο της
αίτησης καταλογισµού, που απευθύνεται από Επίτροπο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς το αρµόδιο Κλιµάκιο και
τη διαδικασία εξέτασης από το Κλιµάκιο της αίτησης, (ιβ)
τα θέµατα οργάνωσης των υπηρεσιών διοίκησης, τον αριθµό των θέσεων του διοικητικού προσωπικού και την
κατανοµή του σε κατηγορίες και κλάδους, καθώς και
τους κλάδους των υπαλλήλων που δύναται να προΐστα-
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νται των διοικητικών υπηρεσιών και (ιγ) την άσκηση ελέγχου στην οικονοµική διαχείριση της Βουλής.
3. Πριν από την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 ζητείται η γνώµη της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών και του συλλόγου των υπαλλήλων
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισµός της.

πό καταλογιστικές πράξεις, που εκδόθηκαν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 165
Προσαυξήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για το χρονικό διάστηµα µέχρι 31.12.2013, σε βάρος
των προσώπων που ευθύνονται για το έλλειµµα καταλογίζονται, αντί των τόκων του άρθρου 147, οι προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής του άρθρου 6 του Κώδικα
Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων, όπως ίσχυε πριν από
την αντικατάστασή του µε την παρ. 6 του άρθρου 7 του
ν. 4224/2013 (Α΄ 288).

Άρθρο 163
Εκκρεµείς έλεγχοι λογαριασµών

Άρθρο 166
Καταργούµενες διατάξεις

1. Το άρθρο 152 καταλαµβάνει και παρελθούσες χρήσεις, εφόσον δεν έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 39 του ν. 4509/2017
(Α΄ 201), η δεκαετής παραγραφή εκκρεµών στο αρµόδιο
Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου αιτήσεων καταλογισµού δεν ολοκληρώνεται σε καµία περίπτωση πριν από
τη συµπλήρωση ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος
του παρόντος.
3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 39 του ν. 4509/2017
και όσων ορίζονται στην παρ. 4, η δεκαετής παραγραφή
εκκρεµών στο αρµόδιο Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ελέγχου λογαριασµών και υποκειµένων σε αυτούς
πράξεων δεν ολοκληρώνεται πριν από τη συµπλήρωση
πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. Έλεγχοι λογαριασµών ή έκτακτοι διαχειριστικοί έλεγχοι που παραµένουν σε αδράνεια για χρονικό διάστηµα πέραν των πέντε (5) ετών, τίθενται στο αρχείο µε
πράξη του αρµόδιου για τον έλεγχο οργάνου.
5. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 4, το αρµόδιο Κλιµάκιο
ζητεί από τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
να µεριµνήσει, ώστε να εκτελεστούν τα πρακτικά του, µε
τα οποία ζητεί στοιχεία από ελεγχόµενες αρχές χωρίς
αυτές να έχουν απαντήσει εντός τριών (3) µηνών από
την κοινοποίηση σε αυτές των πρακτικών. Ο Διοικητής αναζητεί µε τα αρµόδια όργανα της Αρχής τα σχετικά
στοιχεία και τα αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή το
ενηµερώνει για την απώλειά τους.
6. Ύστερα από αίτηµα του Προέδρου του Β΄ Κλιµακίου, ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου µπορεί να συγκροτεί οµάδες εργασίας ελεγκτών για τη διευκόλυνση
του Κλιµακίου στην ταχεία επεξεργασία των υποθέσεων,
που παραµένουν εκκρεµείς σε αυτό.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
(α) ο ν. 4129/2013 (Α΄ 52),
(β) τα άρθρα 124 έως και 168 του π.δ. 1225/1981
(Α΄ 304),
(γ) η παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3801/2009 (Α΄ 163),
µε εξαίρεση τις εκκρεµείς δίκες,
(δ) η παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), µε
εξαίρεση τις εκκρεµείς δίκες.
Επίσης καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία αναφέρεται σε θέµα ρυθµιζόµενο από τον οργανικό
νόµο.

Άρθρο 164
Έλεγχος εκκρεµών διαχειρίσεων και έλεγχος
νοµιµότητας καταλογιστικών πράξεων
1. Τα άρθρα 142, 143, 144, 145, 149 και 150 εφαρµόζονται και στις εκκρεµείς διαδικασίες καταλογισµού για τις
οποίες δεν έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη, µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος.
2. Τα άρθρα 144 και 150 εφαρµόζονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά την εκδίκαση του ένδικου µέσου
της έφεσης ενώπιον των Τµηµάτων του σε υποθέσεις α-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
Άρθρο 167
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του οργανικού νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε την επιφύλαξη των άρθρων 18, 22, 26, 27, 29, 51 παρ. 3, 56 και
57, των οποίων η ισχύς αρχίζει από το επόµενο δικαστικό έτος της έναρξης ισχύος του παρόντος, καθώς και
του άρθρου 14, του οποίου η ισχύς αρχίζει από το δικαστικό έτος 2023-2024.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Άρθρο 168
Άσκηση κατά προτεραιότητα προσυµβατικού ελέγχου Αντικατάσταση του άρθρου 338 του ν. 4700/2020
1. Οι τίτλοι του Τµήµατος Τρίτου και του Κεφαλαίου 55
του ν. 4700/2020 (Α΄ 127) αντικαθίστανται ως εξής:
«ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ»
2. Το άρθρο 338 του ν. 4700/2020 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 338
Σύσταση Κλιµακίων
Με απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου συστήνονται τα Κλιµάκια προσυµβατικού ελέγχου,
που απαιτούνται και κατανέµεται σε αυτά η ελεγκτέα ύλη, ώστε να επιτυγχάνεται η άσκηση κατά προτεραιότητα του προσυµβατικού ελέγχου του Δικαστηρίου σε σχέδια συµβάσεων, που αφορούν στην εθνική άµυνα, τη δηµόσια ασφάλεια, τη δηµόσια υγεία, καθώς και την απορρόφηση πόρων από προγράµµατα της Ένωσης.»
Άρθρο 169
Διαδικαστικές ρυθµίσεις για τον προσυµβατικό έλεγχο
- Αντικατάσταση του άρθρου 339 του ν. 4700/2020
Το άρθρο 339 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 339
Διαδικαστικές ρυθµίσεις
1. Ο προσυµβατικός έλεγχος µπορεί να διενεργείται
µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων
Συµβάσεων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται µε απόφαση της
Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή του ελέγχου µε βάση ειδικά ερωτηµατολόγια ελέγχου, στα οποία καταγράφονται
υποχρεωτικά όλες οι ουσιώδεις πληµµέλειες, τις οποίες
οφείλει να ελέγξει το ελεγκτικό όργανο.
3. Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρακολουθεί την πορεία των εργασιών των Κλιµακίων προσυµβατικού ελέγχου και φροντίζει, όπου επιβάλλεται κατά την
κρίση του για την επιτάχυνση των εργασιών, να ενισχύει
το Κλιµάκιο αυτό για ορισµένο χρόνο µε Παρέδρους ή
Εισηγητές που έχουν τοποθετηθεί σε Τµήµατα ή άλλα
Κλιµάκια του Δικαστηρίου.
4. Η παρ. 3 εφαρµόζεται ανάλογα και για την ενίσχυση
του Τµήµατος που δικάζει τις προσφυγές ανάκλησης,
µετά από αίτηµα του Προέδρου του Τµήµατος.»
Άρθρο 170
Επιδόσεις και κοινοποιήσεις µε µέσα Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Αντικατάσταση του άρθρου 340 του ν. 4700/2020
1. Ο τίτλος του Κεφαλαίου 56 του ν. 4700/2020 (Α΄
127) αντικαθίσταται ως εξής:

ή κοινοποιούνται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει ειδικώς δηλωθεί από τον διάδικο ή τον
πληρεξούσιό του. Η επίδοση στον αντίκλητο πληρεξούσιο δικηγόρο µπορεί να γίνεται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, που αναγράφεται στο δικόγραφο. Αν ο διάδικος δεν εκπροσωπείται από δικηγόρο, οι
προς αυτόν επιδόσεις διενεργούνται µε φυσικό τρόπο.
2. Οι κοινοποιήσεις και επιδόσεις που διενεργούνται
µε µέσα Τ.Π.Ε. θεωρούνται ότι ολοκληρώθηκαν, εφόσον
επιστραφεί στον αποστολέα από τον παραλήπτη ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής. Αν η απόδειξη παραλαβής δεν επιστραφεί εντός πέντε (5) ηµερών από την ηλεκτρονική αποστολή, η επίδοση ή κοινοποίηση θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε µε την παρέλευση δέκα (10) ηµερών από την ηλεκτρονική αποστολή.»
Άρθρο 171
Ειδικές περιπτώσεις εξαιρέσεων από την επίδοση και
κοινοποίηση µε ηλεκτρονικά µέσα - Αντικατάσταση του
άρθρου 341 του ν. 4700/2020
Το άρθρο 341 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 341
Εξαιρέσεις από τις ηλεκτρονικές
επιδόσεις και κοινοποιήσεις
1. Αν, λόγω της φύσεως του εγγράφου, η επίδοση δεν
µπορεί να πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά, αντίγραφο του
προς επίδοση εγγράφου επιδίδεται σε αυτόν που απευθύνεται µε φυσικό τρόπο επίδοσης. Εάν η χρήση µέσων
Τ.Π.Ε. είναι τεχνικά αδύνατη και εφόσον τούτο επιβάλλεται για λόγους επείγοντος, οι επιδόσεις ή κοινοποιήσεις διενεργούνται µε φυσικό τρόπο, όπως προβλέπεται
από τις κείµενες διατάξεις. Αµέσως µόλις καταστεί εκ
νέου τεχνικά δυνατή η χρήση των µέσων Τ.Π.Ε., ακολουθεί και η επίδοση µε τα µέσα αυτά.
2. Από την υποχρέωση κοινοποίησης και επίδοσης µε
ηλεκτρονικό τρόπο εξαιρούνται οι αποφάσεις, πράξεις
και τα λοιπά έγγραφα και οι κλήσεις που εκδίδονται στο
πλαίσιο της διαδικασίας: (α) χορήγησης προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης, που υποβάλλεται αυτοτελώς (άρθρο 99), (β) εκδίκασης αγωγών για καθυστερούµενες συντάξεις, όταν το σύνολο του ποσού που είναι αντικείµενο της διαφοράς δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ (παρ. 2 του άρθρου 34), και (γ) χορήγησης του ευεργετήµατος της πενίας (άρθρο 319).»

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

Άρθρο 172
Καταθέσεις και καταβολές µε ηλεκτρονικά µέσα Αντικατάσταση του άρθρου 342 του ν. 4700/2020

2. Το άρθρο 340 του ν. 4700/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

Το άρθρο 342 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 340
Υποχρεωτικές ηλεκτρονικές διαδικασίες
για το Δικαστήριο

«Άρθρο 342
Υποχρεωτικές ηλεκτρονικές δικαστικές
ενέργειες των διαδίκων

1. Οι δικαστικές αποφάσεις και πράξεις, οι εκθέσεις, οι
κλήσεις, οι γνώµες και κάθε άλλο έγγραφο, που εκδίδεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Γενική Επιτροπεία
της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιδίδονται

1. Σε υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση υποβάλλονται και είναι έγκυρα, εφόσον φέρουν εγκεκριµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184):
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(α) τα εισαγωγικά δικόγραφα των ενδίκων µέσων και
βοηθηµάτων, των προσθέτων λόγων, των παρεµβάσεων,
τα υποµνήµατα και οι αιτήσεις για δικαστική ενέργεια
που απευθύνονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο,
(β) τα έγγραφα νοµιµοποίησης των διαδίκων, τα έγγραφα διορισµού και ανάκλησης πληρεξουσίου και αντικλήτου και τα αποδεικτικά κοινοποίησης του ασκηθέντος
ενδίκου µέσου ή βοηθήµατος,
(γ) οι αιτήσεις για τη χορήγηση αποφάσεων, γνωµών,
πράξεων, πρακτικών, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή άλλων εγγράφων που η χορήγησή τους προβλέπεται από
τις οικείες διατάξεις.
2. Με ηλεκτρονικό τρόπο καταβάλλονται παράβολα,
δικαστικά ένσηµα και οποιαδήποτε τέλη και δαπανήµατα
υπέρ του Δηµοσίου ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
3. Τα δικόγραφα, αιτήσεις και λοιπά έγγραφα που έχουν υποβληθεί µε ηλεκτρονικά µέσα θεωρείται ότι κατατέθηκαν, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα τους από το Δικαστήριο ηλεκτρονική απόδειξη που φέρει εγκεκριµένη ηλεκτρονική υπογραφή και περιέχει την έκθεση
κατάθεσης, όπου απαιτείται από τις κείµενες διατάξεις.
Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστηµα του Δικαστηρίου
ή του Δικηγορικού Συλλόγου που µεσολαβεί, πραγµατοποιείται µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).
4. Εάν η κατάθεση δικογράφου, εγγράφου ή αίτησης
µε µέσα Τ.Π.Ε. είναι τεχνικά αδύνατη για λόγους που αφορούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα του Δικαστηρίου ή
του Δικηγορικού Συλλόγου που µεσολαβεί, ο χρήστης ενηµερώνει αµέσως για την αδυναµία αυτήν τη γραµµατεία µε κάθε πρόσφορο µέσο, σηµειώνοντας: (α) το είδος του δικογράφου, εγγράφου ή αίτησης που επιθυµεί
να καταθέσει, (β) κατά περίπτωση, την προθεσµία που
προβλέπεται ή έχει ταχθεί για την κατάθεσή τους, (γ) τη
φύση της διαπιστωθείσας τεχνικής αδυναµίας, προκειµένου οι υπηρεσίες του Δικαστηρίου να εξακριβώσουν, αν
αυτή οφείλεται σε µη διαθεσιµότητα του ηλεκτρονικού
συστήµατος που χρησιµοποιεί το Δικαστήριο. Σε περίπτωση επείγοντος, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει αντίγραφο του δικογράφου ή αίτησης ή άλλου διαδικαστικού
ή σχετικού εγγράφου στη γραµµατεία ή το διαβιβάζει µέσω ταχυδροµείου ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Αµέσως µόλις καταστεί εκ νέου τεχνικά δυνατή η χρήση του
ηλεκτρονικού συστήµατος που χρησιµοποιεί το Δικαστήριο ή ο Δικηγορικός Σύλλογος που µεσολαβεί στη διαβίβαση αυτήν, ακολουθεί η κατάθεση µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος. Το Δικαστήριο αποφαίνεται επί της αποδοχής του δικογράφου ή εγγράφου, που κατατέθηκε
µε µέσα Τ.Π.Ε. µετά τη λήξη της ταχθείσας προς τούτο
προθεσµίας, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που επικαλείται ο καταθέτων για να αποδείξει, ότι ήταν τεχνικά αδύνατη η εµπρόθεσµη κατάθεση του εγγράφου αυτού µε
µέσα Τ.Π.Ε. για λόγους, που αφορούσαν στο ηλεκτρονικό σύστηµα του Δικαστηρίου ή του Δικηγορικού Συλλόγου που µεσολαβεί.
5. Από την υποχρεωτική κατάθεση µε µέσα Τ.Π.Ε. εξαιρούνται η κατάθεση των δικογράφων, εγγράφων και
αιτήσεων για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και η
καταβολή τελών, ενσήµων και παραβόλων, στο πλαίσιο
της διαδικασίας: (α) χορήγησης προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης, που υποβάλλεται αυτοτελώς (άρθρο 99), (β) αγωγών για καθυστερούµενες συντάξεις, ό-

ταν το σύνολο του ποσού που είναι αντικείµενο της διαφοράς δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ
(παρ. 2 άρθρου 34) και (γ) χορήγησης του ευεργετήµατος της πενίας (άρθρο 319). Εξαιρούνται, επίσης, η υποβολή από ιδιώτες διαδίκους των εγγράφων χορήγησης ή
ανάκλησης πληρεξουσιότητας, καθώς και οι αιτήσεις ενώπιον του τριµελούς συµβουλίου συµµόρφωσης.»
Άρθρο 173
Δικαίωµα εξ αποστάσεως πρόσβασης και εξαιρέσεις Αντικατάσταση του άρθρου 343 του ν. 4700/2020
Το άρθρο 343 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 343
Εξ αποστάσεως πρόσβαση
Το Δικαστήριο παρέχει στους διαδίκους, µε ασφαλή
σύνδεση και χρήση διαπιστευτηρίων πρόσβασης σε ηλεκτρονική εφαρµογή, τη δυνατότητα εξ αποστάσεως πρόσβασης στα δικόγραφα ή έγγραφα που έχουν υποβληθεί
ή που έχουν επιδοθεί µε µέσα Τ.Π.Ε. ή ψηφιοποιηθεί. Η
ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρµογή είναι προσβάσιµη µέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης
(gov.gr-ΕΨΠ). Από την εφαρµογή του πρώτου εδαφίου εξαιρούνται τα δικόγραφα ή έγγραφα στα οποία έχει κριθεί από τον πρόεδρο του αρµόδιου δικαστικού σχηµατισµού, ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση, διότι παραβλάπτεται απόρρητο, που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Η πρόσβαση στα δικόγραφα και στα έγγραφα κάθε
υπόθεσης τα οποία έχουν υποβληθεί ή επιδοθεί µε µέσα
Τ.Π.Ε. ή ψηφιοποιηθεί είναι δυνατή µέχρι τη συµπλήρωση πέντε (5) µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης ή
πράξης µε την οποία περατώνεται η υπόθεση αυτή ενώπιον του οικείου δικαστικού σχηµατισµού.»
Άρθρο 174
Διαδικασίες της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε ηλεκτρονικά µέσα Αντικατάσταση του άρθρου 344 του ν. 4700/2020
Το άρθρο 344 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 344
Ρυθµίσεις για την ψηφιοποίηση διαδικασιών σχετικών
µε τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου
1. Αιτήσεις καταλογισµού που ασκούνται από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ή, στις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται στον νόµο, από το αρµόδιο όργανο της διοίκησης, υποβάλλονται
µε χρήση µέσων Τ.Π.Ε. και είναι έγκυρες εφόσον φέρουν εγκεκριµένη ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή,
κατά την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του
ν. 4727/2020 (Α΄ 184).
2. Δυνατότητα εξ αποστάσεως πρόσβασης στα δικόγραφα ή έγγραφα που έχουν υποβληθεί ή που έχουν επιδοθεί µε µέσα Τ.Π.Ε. ή ψηφιοποιηθεί παρέχεται και στον
Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»
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Άρθρο 175
Έναρξη ισχύος διατάξεων ηλεκτρονικών διαδικασιών Αντικατάσταση του άρθρου 345 του ν. 4700/2020

«Άρθρο 347
Διεύρυνση αρµοδιοτήτων της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Το άρθρο 345 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127) αντικαθίσταται ως εξής:

Δηµόσιος φορέας που διέθεσε αµιγώς εθνικές πιστώσεις από τον προϋπολογισµό του σε άλλον δηµόσιο φορέα για την εκπλήρωση συγκεκριµένου σκοπού που δεν
εκπληρώθηκε, σύµφωνα µε ό,τι προέβλεπε η σχετική
συµφωνία µεταξύ τους, µπορεί να ζητήσει από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
να ασκήσει αίτηση καταλογισµού κατά του αντισυµβαλλοµένου του φορέα για το ποσό της επιχορήγησης.»

«Άρθρο 345
Έναρξη εφαρµογής των ηλεκτρονικών διαδικασιών
Τα άρθρα 340 έως 344 αρχίζουν να ισχύουν από το δικαστικό έτος 2022-2023. Κατά το πρώτο δικαστικό έτος
ισχύος επιτρέπεται στον Πρόεδρο του οικείου δικαστικού σχηµατισµού, ύστερα από αιτιολογηµένο αίτηµα του
διαδίκου ή του πληρεξουσίου του, να χορηγεί εξαιρέσεις
από την υπαγωγή στις ρυθµίσεις του άρθρου 342. Κατά
το ίδιο έτος το Δικαστήριο δέχεται τη µη ψηφιακή κατάθεση δικογράφων και λοιπών εγγράφων. Για να εξετασθούν όµως από αυτό πρέπει, εκτός επείγουσας περίπτωσης, να έχει επακολουθήσει ηλεκτρονική κατάθεση.»
Άρθρο 176
Ανάπτυξη λογισµικού - Αντικατάσταση του άρθρου 346
του ν. 4700/2020
Το άρθρο 346 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 346
Λογισµικό για τη σάρωση δικογράφων
1. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο αναπτύσσεται λογισµικό
τεχνητής νοηµοσύνης για τη σάρωση των δικογράφων
που κατατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή. Η σάρωση πρέπει να επιτρέπει τη µηχανική ανάγνωση των δικογράφων, ώστε να καθίσταται δυνατή η θεµατική κατηγοριοποίησή τους και ο εντοπισµός της σχετικής µε την υπόθεση νοµολογίας και νοµοθεσίας, καθώς και των αποφάσεων του Δικαστηρίου που αντιµετώπισαν τα ίδια ζητήµατα µε αυτά που τίθενται στο δικόγραφο που σαρώνεται. Σε επόµενη φάση εξέλιξης του ίδιου λογισµικού,
στοχεύεται η µηχανική ανάγνωση του ηλεκτρονικού φακέλου της υπόθεσης, ώστε να εντοπίζονται κρίσιµα δεδοµένα για τη συγκρότηση της ελάσσονος πρότασης
του δικανικού συλλογισµού.
2. Με απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο τρόπος µορφοποίησης των δικογράφων, ώστε να καθίσταται εφικτή η σάρωση.»
Άρθρο 177
Αίτηση καταλογισµού επιχορήγησης - Αντικατάσταση
του άρθρου 347 του ν. 4700/2020
1. Ο τίτλος του Κεφαλαίου 57 του ν. 4700/2020
(Α΄ 127) αντικαθίσταται ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ»
2. Το άρθρο 347 του ν. 4700/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 178
Ειδικές δικονοµικές ρυθµίσεις
1. Όµοιες ως προς τη νοµική τους επιχειρηµατολογία
και ως προς το πραγµατικό τους υπόβαθρο συνταξιοδοτικές υποθέσεις εισάγονται για εκδίκαση ενώπιον Παρέδρου του Τµήµατος στο οποίο εκκρεµούν, αν το νοµικό
ζήτηµα που τίθεται σε αυτές έχει κριθεί απορριπτικά από
την Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι υποθέσεις
παραπέµπονται στον Πάρεδρο µε πράξη του Προέδρου
του Τµήµατος. Ο Πάρεδρος εξετάζει τις υποθέσεις χωρίς
ακροαµατική διαδικασία και µπορεί να απορρίψει τις αιτήσεις δικαστικής προστασίας για µόνο τον λόγο του αβάσιµου κατά τον νόµο του αιτήµατός τους χωρίς να εκφέρει κρίση επί του παραδεκτού αυτών. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα άρθρα 91 και 93 του ν. 4700/2020
(Α΄ 127).
2. Με εξαίρεση όσες υποθέσεις αφορούν σε κανονισµό για πρώτη φορά σύνταξης ή εµφανίζουν αποδεικτική δυσχέρεια απαιτώντας, ιδίως, την προσφυγή σε εξέταση µαρτύρων, οι εφέσεις, οι εφέσεις - αγωγές και οι αγωγές σε συνταξιοδοτικές υποθέσεις που εκκρεµούν
στο Ελεγκτικό Συνέδριο πέραν της τριετίας και οι οποίες
δεν δύνανται να εκδικασθούν για οποιονδήποτε λόγο,
σύµφωνα µε τα άρθρα 91 έως 93 του ν. 4700/2020
(Α΄127), µπορεί να εισάγονται από τον Πρόεδρο του αρµόδιου Τµήµατος για να δικασθούν από πενταµελή σύνθεσή του, που συνεδριάζει σε συµβούλιο. Για την εκδίκαση σε συµβούλιο ενηµερώνονται εγγράφως οι διάδικοι,
οι οποίοι δύνανται, εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την επίδοση του σχετικού εγγράφου, να ζητήσουν
την εκδίκαση της υπόθεσης στο ακροατήριο. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος απορρίπτει τις αντιρρήσεις των διαδίκων φορέων δηµόσιας εξουσίας, αν κρίνει ότι η εκδίκαση της υπόθεσης στο ακροατήριο συνεπάγεται για τον αντίδικο των ανωτέρω φορέων, ιδιώτη διάδικο, καθυστέρηση στην παροχή δικαστικής προστασίας µη συµβατή
µε την αρχή της δίκαιης δίκης.
3. Για τις υποθέσεις των παρ. 1 και 2 εφαρµόζεται το
άρθρο 92 του ν. 4700/2020.
4. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, όταν δικάζει αναιρετικά,
µπορεί µετά την αναίρεση της απόφασης να διακρατήσει
και να δικάσει την υπόθεση ως δικαστήριο της ουσίας, αν
κατά την κρίση του δεν χρειάζεται άλλη διευκρίνιση.
Άρθρο 179
Δικαίωµα υπαλλήλων σε αποζηµίωση
και παρακολούθηση ειδικού προγράµµατος
1. Η παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201) εφαρµόζεται και στους υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συ-
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νεδρίου κατά την άσκηση των ελεγκτικών τους καθηκόντων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Δικαιοσύνης, καθορίζονται το ύψος της αποζηµίωσης, οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για
την καταβολή της.
2. Υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου που συµµετέχουν ιδιωτικώς σε µαθήµατα και εξετάσεις και λαµβάνουν διεθνούς εµβέλειας τίτλο επαγγελµατικής ικανότητας σε αντικείµενο σχετικό µε τον έλεγχο, τη διαχείριση
και τον προγραµµατισµό πληροφοριακών συστηµάτων ή
µε ψηφιακούς ελέγχους, δικαιούνται να αποζηµιωθούν
από το Ελεγκτικό Συνέδριο δύο (2) έτη µετά την απόκτηση του τίτλου για τα έξοδα που κατέβαλαν προς απόκτηση του τίτλου, εφόσον ο τίτλος αυτός περιλαµβάνεται
σε σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται µε απόφαση του
αρµόδιου Τµήµατος Ελέγχων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, καθορίζονται το
ύψος της αποζηµίωσης, οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα
δικαιολογητικά για την καταβολή της.
3. Οι υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύνανται
να παρακολουθήσουν ειδικό πρόγραµµα ελεγκτικής επάρκειας εξωτερικού ελεγκτή, το οποίο οργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) σε συνεργασία µε το Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση.
ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 180
Επιχορηγήσεις και χρηµατοδοτήσεις
από δηµόσιους πόρους
1. Κάθε έτος οι φορείς που επιχορηγούνται ή χρηµατοδοτούνται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
υποχρεούνται να υποβάλουν, µε το πέρας διµήνου από
τη λήξη του οικονοµικού έτους, στους φορείς από τους
οποίους εποπτεύονται, καθώς και στους φορείς από
τους οποίους επιχορηγήθηκαν ή χρηµατοδοτήθηκαν, εφόσον αυτοί δεν ταυτίζονται, απολογισµό της συνολικής
οικονοµικής τους δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισµό της επιχορήγησης ή χρηµατοδότησης που έλαβαν,
εφόσον είναι µικρότερη του εκατό τοις εκατό (100%)
των συνολικών χρηµατικών ποσών που διαχειρίσθηκαν.
Με τα ανωτέρω υποχρεούνται να συνυποβάλουν και τον
προϋπολογισµό τους για το επόµενο έτος.
2. Χωρίς την υποβολή από τους επιχορηγούµενους ή
χρηµατοδοτούµενους φορείς των στοιχείων που προβλέπονται στην παρ. 1, οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε καµία απολύτως
επιχορήγηση ή χρηµατοδότηση των φορέων αυτών. Κάθε επιχορήγηση ή χρηµατοδότηση, που δίνεται από τους
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης χωρίς να συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της παρ. 1 είναι µη νόµιµη και καταλογίζεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις που το διέπουν.
3. Από την υποχρέωση της παρ. 1 εξαιρούνται:
(α) τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, τα οποία υποχρεούνται
να υποβάλουν στο Υπουργείο Υγείας, µε το πέρας διµήνου από τη λήξη του οικονοµικού έτους, απολογισµό της
επιχορήγησης ή χρηµατοδότησης που έλαβαν και είναι
µικρότερη του εκατό τοις εκατό (100%) των συνολικών
χρηµατικών ποσών που διαχειρίστηκαν, καθώς και τον

προϋπολογισµό τους για το επόµενο οικονοµικό έτος,
(β) οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα, για τα οποία η ανωτέρω υποχρέωση εξαντλείται µε την ενσωµάτωση των οικονοµικών τους στοιχείων στις βάσεις δεδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,
(γ) οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και ο
Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού, για
τους οποίους η ανωτέρω υποχρέωση εξαντλείται, όσον
αφορά στα οικονοµικά απολογιστικά στοιχεία, µε την υποβολή όσων προβλέπονται από το άρθρο 157 του
ν. 4270/2014 και
(δ) οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους.
Άρθρο 181
Λειτουργικές δαπάνες οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού
1. Λειτουργικές για τον οικείο Ο.Τ.Α., είναι οι δαπάνες
που χωρίς να προβλέπονται από τον νόµο σχετίζονται µε
την ανάπτυξη δραστηριοτήτων οι οποίες προάγουν τα
κοινωνικά, πολιτικά, πνευµατικά και οικονοµικά συµφέροντα των δηµοτών ή συµβάλλουν στην ενεργό συµµετοχή τους για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων
και δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α., εφόσον όµως ανταποκρίνονται στο ανάλογο ή προσήκον µέτρο και δεν υπερβαίνουν τα εύλογα όρια που διαγράφονται µε την τήρηση της αρχής της οικονοµικότητας, εν όψει των συνθηκών πραγµατοποίησής τους.
2. Λειτουργικές δαπάνες κατά την έννοια της παρ. 1
είναι ιδίως: α) 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. β) 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 και από
κάθε άλλη διαθέσιµη πηγή. γ) Η παροχή βραβείων πάσης
φύσεως σε αριστούχους δηµότες µαθητές, σπουδαστές
και φοιτητές. δ) Η παροχή αναµνηστικών ειδών σε συµµετέχοντες σε πρόγραµµα πολιτιστικών εκδηλώσεων
των Ο.Τ.Α..
Άρθρο 182
Ανεξόφλητες οφειλές - Τροποποίηση των παρ. 2, 4
και 5 του άρθρου 82 του ν.δ. 356/1974
Τροποποιούνται οι παρ. 2, 4 και 5 του άρθρου 82 του
ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 82
Διάκριση ληξιπρόθεσµων οφειλών σε εισπράξιµες και
ανεπίδεκτες είσπραξης
1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το Δηµόσιο, καθώς
και συµβεβαιωµένες οφειλές προς τρίτους χαρακτηρίζο-
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νται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, εφόσον συντρέχουν
σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες µε βάση τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιµα ηλεκτρονικά µέσα της φορολογικής διοίκησης και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων ή
απαιτήσεων αυτών έναντι τρίτων ή διαπιστώθηκε η καθ’
οποιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών τους
στοιχείων που δεν υπόκειται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη
κατά τα άρθρα 939 επ. Α.Κ. και ειδικότερα διαπιστώθηκε
η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης
επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων του οφειλέτη µε επίσπευση του Δηµοσίου ή τρίτων ή µε διαδικασία εκκαθάρισης και η παύση των εργασιών της πτώχευσης, εφόσον πρόκειται για πτωχό.
β. Έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) ή δεν
είναι δυνατή η υποβολή της.
γ. Έχει πραγµατοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόµενο ελεγκτή της αρµόδιας φορολογικής ή τελωνειακής
αρχής, ο οποίος πιστοποιεί, µε βάση ειδικά αιτιολογηµένη έκθεση ελέγχου, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις
των προηγούµενων περιπτώσεων και ότι είναι αντικειµενικά αδύνατη η είσπραξη των οφειλών.
Προκειµένου για εταιρείες που τελούν υπό κρατικό έλεγχο ή στις οποίες ασκείται κρατική εποπτεία και οι οποίες τελούν υπό εκκαθάριση ή πτώχευση, απαιτείται η
αναγγελία του Δηµοσίου στις ανωτέρω διαδικασίες εκκαθάρισης ή πτώχευσης και η συνδροµή των περ. β΄ και
γ΄.
Προκειµένου για οφειλές, που αφορούν κοινότητες οµογενειακών οργανώσεων, που έχουν στην κυριότητα
τους ελληνικά σχολεία στην αλλοδαπή απαιτείται η συνδροµή της περ. γ΄.
2. Οι πράξεις του χαρακτηρισµού των επιδεκτικών ή ανεπίδεκτων είσπραξης και της καταχώρισης των απαιτήσεων σε ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης γίνονται
µε απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων σύµφωνα µε τις διατάξεις που τη διέπουν.
Εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή άνω του
ενός και ηµίσεος εκατοµµυρίου (1.500.000) ευρώ, οι
πράξεις αυτές κοινοποιούνται στην Υπηρεσία Επιτρόπου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρµόδια για τον έλεγχο των δηµόσιων εσόδων, από την οποία και ελέγχονται. Αν κρίνεται αναγκαίο, έλεγχος µπορεί να διενεργηθεί και στις πράξεις της παρούσας που αφορούν συνολική βασική οφειλή κατώτερη του ως άνω ποσού.
3. Από την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης και για χρονικό διάστηµα δέκα
(10) ετών από τη λήξη του έτους µέσα στο οποίο έγινε η
καταχώριση: α) αναστέλλεται αυτοδικαίως η παραγραφή
της, β) δεν χορηγείται στον οφειλέτη και στα συνυπόχρεα πρόσωπα αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας
για οποιαδήποτε αιτία ούτε άλλο νοµίµως προβλεπόµενο πιστοποιητικό για µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, εκτός εάν πρόκειται για είσπραξη χρηµάτων που θα
διατεθούν για την ικανοποίηση του Δηµοσίου ή για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, το προϊόν των οποίων
θα διατεθεί για τον ίδιο σκοπό, γ) δεσµεύονται στο σύνολο τους οι τραπεζικοί και επενδυτικοί λογαριασµοί και
το περιεχόµενο των θυρίδων σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύµατα των παραπάνω προσώπων κατ’ ανάλογη
εφαρµογή της διαδικασίας των παρ. 5 και 6 του άρθρου
46 του ν. 4174/ 2013, όπως ισχύει.

Το Δηµόσιο διατηρεί ακέραιο το δικαίωµά του για την
είσπραξη της οφειλής ή συµψηφισµό και µετά την καταχώρισή της στα ειδικά βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης.
4. Οφειλή που έχει καταχωρισθεί, κατά τα ανωτέρω,
ως ανεπίδεκτη είσπραξης επαναχαρακτηρίζεται ως εισπράξιµη, εάν πριν από την παραγραφή της, διαπιστωθεί
ότι υπάρχει δυνατότητα µερικής ή ολικής ικανοποίησής
της είτε από τον οφειλέτη είτε από συνυπόχρεο πρόσωπο.
5. Με απόφαση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων µπορεί να εκχωρεί τις αρµοδιότητές του
σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και να
ρυθµίζει τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδικασία καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης, να ορίζει κάθε σχετικό θέµα µε τη διαχείριση και την
παρακολούθηση αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα
από σύµφωνη γνώµη της πλήρους Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα ζητήµατα της παρ. 1 του άρθρου 20, µπορεί να µεταβάλλονται τα κριτήρια και οι
προϋποθέσεις καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης, καθώς και του επαναχαρακτηρισµού τους ως εισπράξιµων και να ρυθµίζεται κάθε θέµα
σχετικό µε τις συνέπειες και τα χρονικά όρια ισχύος των
συνεπειών της καταχώρισης.»
Άρθρο 183
Διαγραφή οφειλών - Τροποποίηση των παρ. 3 και 5
του άρθρου 82Α του ν.δ. 356/1974
Τροποποιούνται οι παρ. 3 και 5 του άρθρου 82Α του
ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90), καταργείται η παρ. 4 και το άρθρο
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 82Α
Διαγραφή των οφειλών προς το Δηµόσιο
1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το Δηµόσιο, καθώς
και συµβεβαιωµένες οφειλές προς τρίτους που έχουν
χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης, σύµφωνα µε
το άρθρο 82 δύνανται να κριθούν διαγραπτέες και να
διαγραφούν και πριν από την παρέλευση της προθεσµίας
της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόµενες στις περ. α΄
και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 82 ενέργειες για τον χαρακτηρισµό τους ως ανεπίδεκτων είσπραξης,
β. έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές ενέργειες για την ανταλλαγή των πληροφοριών και των διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης για τα κράτη µε τα οποία υφίστανται αντίστοιχες συµφωνίες και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον µε τα κράτη µέλη της Ε.Ε.,
γ. έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες στην αλλοδαπή κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και δεν διαπιστώθηκε η
ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή απαιτήσεων αυτού έναντι τρίτων,
δ. έχει ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία σε βάρος
των οφειλετών κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του
ν. 1882/1990 (Α΄ 43), εφόσον προβλέπεται, µε την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.
2. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το Δηµόσιο, καθώς
και συµβεβαιωµένες οφειλές προς τρίτους που δεν έ-
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χουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης σύµφωνα µε
το άρθρο 82 µπορούν να διαγραφούν, χωρίς να απαιτείται η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1, εφόσον
εµπίπτουν αποκλειστικά και µόνο στις ακόλουθες κατηγορίες οφειλών:
α. οφειλές αποβιωσάντων που δεν καταλείπουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο και των οποίων οι κληρονόµοι αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονοµιά,
β. οφειλές ανά φορολογούµενο µικρότερες του ποσού
του εκάστοτε ελάχιστου ποσού φόρου από την καταβολή του οποίου απαλλάσσεται ο φορολογούµενος.
3. Η διαγραφή των απαιτήσεων και η καταχώρισή τους
σε ειδικά βιβλία διαγραφών γίνονται µε απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, σύµφωνα µε τις διατάξεις που τη διέπουν. Οι πράξεις αυτές
κοινοποιούνται στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρµόδια για τον έλεγχο των
δηµόσιων εσόδων από την οποία και ελέγχονται.
4. (Καταργείται)
5. Με απόφαση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων µπορεί να ρυθµίζει τον ειδικότερο τρόπο
και τη διαδικασία καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία
διαγραφών, να ορίζει κάθε σχετικό θέµα µε τη διαχείρισή
τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Διοικητικής Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µπορεί να µεταβάλλονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία διαγραφών.»
Άρθρο 184
Ρυθµίσεις ασφαλιστικών οφειλών - Τροποποίηση
των παρ. 2 και 5 του άρθρου 108 του ν. 4387/2016
Τροποποιούνται η παρ. 2 και η περ. α΄ της παρ. 5 του
άρθρου 108 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 108
Διάκριση ασφαλιστικών οφειλών σε εισπράξιµες
και ανεπίδεκτες είσπραξης
1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί από το αρµόδιο όργανο, χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης,
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή των
υπευθύνων της επιχείρησης ή διαπιστώθηκε, η µε οποιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων, που δεν υπόκειται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη κατά τα άρθρα 939 επ. Α.Κ., ο έλεγχος της πτωχευτικής και
µεταπτωχευτικής περιουσίας, εφόσον πρόκειται για
πτωχό ή ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, εφόσον πρόκειται για οφειλέτη υπό καθεστώς εκκαθάρισης.
β. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων του οφειλέτη.
γ. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των υπεύθυνων φυσικών προσώπων κατά τις ισχύουσες για κάθε
φορέα διατάξεις ή δεν είναι δυνατή η άσκησή της.
2. Οι πράξεις του χαρακτηρισµού των επιδεκτικών ή α-

νεπίδεκτων είσπραξης και της καταχώρισης των απαιτήσεων σε ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης διενεργούνται µε απόφαση του Διοικητή του Φορέα κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας του ΚΕΑΟ και µε τη
σύµφωνη γνώµη της Διεύθυνσης Εσόδων του οικείου
φορέα. Εφόσον πρόκειται για συνολική βασική κύρια οφειλή άνω του ενός και ηµίσεος εκατοµµυρίου
(1.500.000) ευρώ, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι
αρµόδια για τον έλεγχο του Φορέα. Αν κρίνεται αναγκαίο από τον Διοικητή του Φορέα, οι πράξεις του πρώτου εδαφίου κοινοποιούνται στην Υπηρεσία Επιτρόπου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο και πράξεις της
παρούσας που αφορούν συνολική βασική οφειλή κατώτερη του ως άνω ποσού.
3. Από την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης και για χρονικό διάστηµα δέκα
(10) ετών από τη λήξη του έτους µέσα στο οποίο έγινε η
καταχώριση:
α. αναστέλλεται αυτοδικαίως η παραγραφή της,
β. δεν χορηγείται στον οφειλέτη και στα συνυπόχρεα
πρόσωπα αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας για
οποιαδήποτε αιτία, εκτός εάν πρόκειται για είσπραξη
χρηµάτων που θα διατεθούν για την ικανοποίηση του Ταµείου ή για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, το προϊόν
των οποίων θα διατεθεί για τον ίδιο σκοπό,
γ. δεσµεύονται στο σύνολό τους οι τραπεζικοί και επενδυτικοί λογαριασµοί των παραπάνω προσώπων κατά
τις διατάξεις των άρθρων 30, 30Α και 30Β του ΚΕΔΕ
(ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).
Το ΚΕΑΟ και οι αρµόδιες υπηρεσίες κάθε φορέα διατηρούν ακέραιο το δικαίωµά τους για την είσπραξη ή συµψηφισµό της οφειλής και µετά την καταχώρισή της στα
ειδικά βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης.
4. Οφειλή που έχει καταχωρισθεί, κατά τα ανωτέρω,
ως ανεπίδεκτη είσπραξης επαναχαρακτηρίζεται ως εισπράξιµη, εάν πριν από την παραγραφή της, διαπιστωθεί
ότι υπάρχει δυνατότητα µερικής ή ολικής ικανοποίησής
της είτε από τον οφειλέτη είτε από συνυπόχρεο πρόσωπο.
5. α. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων µπορεί να ορίζονται άλλα όργανα για
την υποβολή της σύµφωνης γνώµης της παρ. 2, να καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικαΥσία καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης, κάθε
σχετικό θέµα µε τη διαχείριση και την παρακολούθηση
αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του παρόντος.
β. Με όµοια απόφαση που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Διοικητικής Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µπορεί να µεταβάλλονται τα κριτήρια και
οι προϋποθέσεις καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία
ανεπίδεκτων είσπραξης, καθώς και του επαναχαρακτηρισµού τους ως εισπράξιµων και να ρυθµίζεται κάθε θέµα
σχετικό µε τις συνέπειες και τα χρονικά όρια ισχύος των
συνεπειών της καταχώρισης.»
Άρθρο 185
Διαγραφή ασφαλιστικών οφειλών - Τροποποίηση
των παρ. 3 και 5 του άρθρου 109 του ν. 4387/2016
Τροποποιούνται οι παρ. 3 και 5 του άρθρου 109 του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85), καταργείται η παρ. 4 και το άρθρο
διαµορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 109
Διαγραφή οφειλών προς τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης
1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης, σύµφωνα µε το άρθρο 108 µπορεί να
κριθούν διαγραπτέες και να διαγραφούν, µε την επιφύλαξη της πλήρους διατήρησης των ασφαλιστικών δικαιωµάτων των µισθωτών ασφαλισµένων, και πριν από την
παρέλευση της προθεσµίας της παρ. 3 του ίδιου άρθρου,
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόµενες στις περ. α΄,
β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 108 ενέργειες για τον
χαρακτηρισµό τους ως ανεπίδεκτων είσπραξης,
β. έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες στην αλλοδαπή κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και δεν διαπιστώθηκε η
ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή απαιτήσεων αυτού έναντι τρίτων,
γ. έχει ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία σε βάρος
των οφειλετών εφόσον προβλέπεται, µε την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.
2. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που δεν έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης, σύµφωνα µε το άρθρο 108 µπορεί να
διαγραφούν, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
παρ. 1, εφόσον εµπίπτουν αποκλειστικά και µόνο στις ακόλουθες κατηγορίες οφειλών:
α. οφειλές αποβιωσάντων που δεν καταλείπουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο και των οποίων οι κληρονόµοι αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονοµιά,
β. όταν το ποσό της κύριας οφειλής από εισφορές κατά οφειλέτη δεν υπερβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ και
δεν έχει επιτευχθεί η είσπραξή του µέσα σε δέκα (10) έτη από τη λήξη του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο
βεβαιώθηκε,
γ. όταν το ποσό της συνολικής οφειλής από οποιαδήποτε αιτία δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ και δεν έχει επιτευχθεί η είσπραξή της µέσα σε δέκα (10) έτη από
τη λήξη του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο βεβαιώθηκε.
3. Η διαγραφή των απαιτήσεων και η καταχώρισή τους
σε ειδικά βιβλία διαγραφών γίνονται µε απόφαση του Διοικητή του Ταµείου κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας του ΚΕΑΟ και µε τη σύµφωνη γνώµη της Διεύθυνσης Εσόδων του οικείου Φορέα. Οι αποφάσεις αυτές
κοινοποιούνται στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρµόδια για τον έλεγχο του Φορέα, από την οποία και ελέγχονται.
4. (Καταργείται)
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων µπορεί να ρυθµίζονται ο τρόπος και η
διαδικασία καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία διαγραφών, καθώς και κάθε θέµα σχετικό µε τη διαχείρισή τους.
Με όµοια απόφαση που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Διοικητικής Ολοµέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, µπορεί να µεταβάλλονται τα κριτήρια και οι
προϋποθέσεις καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία διαγραφών.»

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 186
Χορήγηση αποζηµίωσης ανωτάτων
δικαστικών λειτουργών
Η αποζηµίωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του
ν. 2521/1997 (Α΄ 174) χορηγείται και στον Εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου, τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας
στο Ελεγκτικό Συνέδριο και τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
Άρθρο 187
Ευθύνη των εταίρων των δικηγορικών εταιρειών Τροποποίηση του άρθρου 54 του Κώδικα περί Δικηγόρων
H παρ. 5 του άρθρου 54 του Κώδικα περί Δικηγόρων
(ν. 4194/2013, Α΄ 208) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της εταιρείας
ευθύνεται µόνο η εταιρεία µε την περιουσία της. Τα άρθρα 759, 783 Α.Κ. και η παρ. 1 του άρθρου 270 του
ν. 4072/2012 (Α΄86) δεν έχουν εφαρµογή στις σχέσεις
της εταιρείας και των εταίρων της µε εντολείς της ή τρίτους. Ειδικά: α) έναντι του Δηµοσίου και των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης εφαρµόζονται, για χρέη που δηµιουργούνται µετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας, κατ’ αναλογίαν οι προβλέψεις προσωπικής, αλληλέγγυας και
εις ολόκληρον ευθύνης των προσώπων του άρθρου 50
του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) και του άρθρου 31 του
ν. 4321/2015 (Α΄32), τα οποία διατηρούν δικαίωµα αναγωγής κατά των λοιπών µελών της εταιρείας κατά την αναλογία συµµετοχής τους στην εταιρεία, σύµφωνα µε
την παρ. 3, β) έναντι των εντολέων της, η εταιρεία ευθύνεται, κατά τις διατάξεις για την ευθύνη των δικηγόρων
(άρθρα 160 του παρόντος και 73 του ΕισΝΚΠολΔ
(π.δ. 503/1985, Α΄182), για πράξεις ή παραλείψεις των εταίρων ή συνεργατών δικηγόρων, εφόσον αυτές έγιναν
κατά τον χειρισµό υπόθεσης εντολέα της εταιρείας και
διατηρεί δικαίωµα αναγωγής κατά του υπαιτίου εταίρου,
κατά το ποσό που η εταιρεία θα ικανοποιήσει τον τρίτο.
Αν η εταιρεία έχει ασφαλιστεί για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων, δικαίωµα αναγωγής κατά του υπαιτίου εταίρου έχει η εταιρεία µόνο για το ποσό που δεν καλύφθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία και την ασφαλιστική αποζηµίωση.»
Άρθρο 188
Αυτοτέλεια έµµισθου δικηγόρου Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4194/2013
Στο άρθρο 42 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) προστίθενται
παρ. 2 και 3 και το άρθρο 42 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 42
Έµµισθος δικηγόρος
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1. Έµµισθος δικηγόρος είναι αυτός που προσφέρει αποκλειστικά νοµικές υπηρεσίες, ως νοµικός σύµβουλος
ή ως δικηγόρος, σε συγκεκριµένο εντολέα, σταθερά και
µόνιµα, αµειβόµενος αποκλειστικά µε πάγια περιοδική αµοιβή. Ο ίδιος δικηγόρος µπορεί επίσης να αναλαµβάνει
υποθέσεις από οποιονδήποτε άλλον, αµειβόµενος είτε
ανά υπόθεση είτε µε άλλον τρόπο.
2. Ο έµµισθος δικηγόρος ασκεί ελεύθερα τα επιστηµονικαά του καθήκοντα, όπως επιβάλλουν ο νόµος και η
συνειδησή του, σύµφωνα µε το άρθρο 5, χωρίς να υπαάγεται στο διευθυντικό δικαίωµα και στην υπαλληλική ιεραρχία του εντολέα.
3. Η έµµισθη εντολή δεν δηµιουργεί υποχρέωση του
δικηγόρου να εκπροσωπεί δικαστικά ή εξώδικα, ως φυσικά πρόσωπα, τα µέλη της διοίκησης και τους υπαλληήλους του εντολέα, καθώς δεν συνδέεται µαζί τους µε
σύµβαση έµµισθης εντολης. Ο έµµισθος δικηγόρος δεν
υποχρεούται να παρέχει νοµικές υπηρεσίες σε τρίτα
πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, πέραν του εντολέα, ακόµα
και αν ανήκουν στον ίδιο όµιλο εταιρειών, εκτός αν τέτοια υποχρέωση προβλέπεται ρητά στη σύµβαση έµµισθης εντολής.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 189
Ορισµός Επιτροπής Δηµοσιονοµικού Ελέγχου
ως αρµόδιας για τον έλεγχο του Μηχανισµού
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας
Η Επιτροπή Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) του
άρθρου 11 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), που υπάγεται στη
Γενική Γραµµατεία Δηµοσιονοµικής Πολιτικής (Γ.Γ.Δ.Π.)
του Υπουργείου Οικονοµικών, ορίζεται αρµόδια για τον
έλεγχο του Μηχανισµού Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας
(εφεξής: Μηχανισµός), που συστάθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του µηχανισµού ανάκαµψης και ανθεκτικότητας (L
57). Για τον έλεγχο εφαρµόζονται οι διαδικασίες και η
µεθοδολογία που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12 του
ν. 4314/2014, κατάλληλα προσαρµοσµένες στις ανάγκες
του Μηχανισµού.
Άρθρο 190
Αρχή Ελέγχου - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 11
του ν. 4314/2014
Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 4314/2014 (Α΄ 265) προστίθεται νέα περ. δα΄ και η
παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Αρχή Ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 123 του Κανονισµού (ΕΚ) 1303/2013 για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 20142020 και του ΕΠ "Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020" ορίζεται η Επιτροπή Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.), η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών. Η Ε.Δ.ΕΛ.
αποτελείται από τα παρακάτω µέλη:
α) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων

Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων, ως Πρόεδρο,
β) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και
Αξιολόγησης Ελέγχων,
γ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Α΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων,
δ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Β΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων,
δα) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισµού Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας,
ε) τον Προϊστάµενο του Αυτοτελούς Τµήµατος Έκτακτων Ελέγχων Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων
και
στ) δύο (2) εµπειρογνώµονες από τον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, που διαθέτουν εµπειρία σε θέµατα εφαρµογής δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και ελέγχου
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ή δηµοσίων έργων ή κρατικών ενισχύσεων. Στην Ε.Δ.ΕΛ. δύναται να
µετέχει, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο Προϊστάµενος του
Αυτοτελούς Τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης της Γενικής
Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων. Με την ίδια ή όµοια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωµατικά µέλη της Ε.Δ.ΕΛ. και η γραµµατεία αυτής, η οποία στελεχώνεται από υπαλλήλους της Γενικής
Διεύθυνσης. Ανάλογα µε το θέµα το οποίο εξετάζεται,
εισηγητής της Ε.Δ.ΕΛ. είναι ο εκ των µελών της καθ’ ύλην αρµόδιος Προϊστάµενος, ο οποίος µετέχει στη σύνθεση της Επιτροπής χωρίς δικαίωµα ψήφου. Για τα µέλη
και τη γραµµατεία της Ε.Δ.ΕΛ., έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176).»
Άρθρο 191
Στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων
Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων
1. Οι οργανικές θέσεις της Διεύθυνσης Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισµού Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας,
που συστήνεται στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π) της
Γ.Γ.Δ.Π. του Υπουργείου Οικονοµικών µε Προεδρικό
Διάταγµα σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133), καθώς και των λοιπών οργανικών µονάδων της
Γ.Δ.Ε.Σ.Π. που ασκούν αρµοδιότητες άρρηκτα συνδεδεµένες µε τους ελέγχους του Μηχανισµού και ιδίως σύνταξη στρατηγικής, δειγµατοληψία, εκπόνηση µεθοδολογίας, νοµική και διοικητική υποστήριξη, διερεύνηση
καταγγελιών, δύνανται να καλύπτονται και µε αποσπάσεις µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), µε κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων του Υπουργείου Οικονοµικών και του Φορέα προέλευσης, κατά παρέκκλιση
κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, µε την ίδια σχέση εργασίας και το ίδιο µισθολογικό καθεστώς.
Η διάρκεια των αποσπάσεων ορίζεται για τρία (3) έτη,
µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για µία φορά, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Προϊσταµένου της
Γ.Δ.Ε.Σ.Π.. Για το χρονικό διάστηµα της απόσπασης οι υπάλληλοι διατηρούν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις χορήγησής τους και η µισθοδοσία τους βαρύνει τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµικών. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στη θέση στην οποία ο υπάλληλος α-
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νήκει οργανικά. Η απόσπαση υπαλλήλου διακόπτεται
πριν από τη λήξη της για υπηρεσιακούς λόγους µε ειδικά
αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονοµικών µετά από εισήγηση του Προϊσταµένου της Γ.Δ.Ε.Σ.Π. ή µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του υπαλλήλου κατόπιν συνεκτίµησης των υπηρεσιακών αναγκών και έκδοσης σχετικής απόφασης.
2. Μέρος των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η
Γ.Δ.Ε.Σ.Π. στο πλαίσιο ελέγχου του Μηχανισµού, δύναται να ανατεθεί µε σύµβαση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο δεν σχετίζεται µε οποιονδήποτε τρόπο µε τους φορείς του Συστήµατος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του Μηχανισµού, σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στον ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Οι υπηρεσίες που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, τελούνται υπό την εποπτεία της αρµόδιας οργανικής µονάδας της Γ.Δ.Ε.Σ.Π..
Άρθρο 192
Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων της Διεύθυνσης
Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισµού Ανάκαµψης
και Ανθεκτικότητας
1. Οι Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων της Διεύθυνσης Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισµού Ανάκαµψης
και Ανθεκτικότητας επιλέγονται σύµφωνα µε τον
ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και το άρθρο 18 του ν. 4492/2017
(Α΄156 ).
2. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις Προϊσταµένων λογίζεται ότι έχει διανυθεί στην υπηρεσία από την οποία
προέρχονται και καλύπτει και τον προβλεπόµενο, από
τις διατάξεις που διέπουν την υπηρεσία τους, χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταµένου, ως προϋπόθεση για
επιλογή σε θέση Προϊσταµένου, οπότε λογίζεται ως
χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταµένου στο επίπεδο της οργανικής µονάδας για την οποία γίνεται η επιλογή, εφόσον είναι αντίστοιχου επιπέδου προς την προκηρυσσόµενη θέση.
Άρθρο 193
Λειτουργικές και άλλες δαπάνες της Γενικής
Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηµατοδοτούµενων
Προγραµµάτων
1. Ενέργειες τεχνικής βοήθειας, όπως προµήθεια αγαθών, υπηρεσίες, λειτουργικές δαπάνες, η αποζηµίωση
της παρ. 2 και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της νέας αρµοδιότητας της Γ.Δ.Ε.Σ.Π. δύνανται
να καλύπτονται από την Τεχνική Βοήθεια του Μηχανισµού, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 6 του Κανονισµού (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του µηχανισµού ανάκαµψης και ανθεκτικότητας (L
57).
Με τον ίδιο τρόπο δύναται να καλύπτεται και η δαπάνη
µετακινήσεων των ελεγκτών στο πλαίσιο της διενέργειας επιτοπίων ελέγχων, για τις οποίες τυγχάνει ανάλογης
εφαρµογής η παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 4314/2014
(Α΄ 265).
2. Στους ελεγκτές που διενεργούν ελέγχους στο πλαίσιο του Μηχανισµού καταβάλλεται αποζηµίωση, βάσει
της παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201).
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση
του Προϊσταµένου της Γ.Δ.Ε.Σ.Π., προσδιορίζονται η µέ-

θοδος και το σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης, καθώς και η τυχόν επιπλέον ανταµοιβή του προσωπικού
της Γ.Δ.Ε.Σ.Π. που εµπλέκεται στην υλοποίηση της αρµοδιότητας ελέγχου του Μηχανισµού Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας σε περίπτωση επίτευξης στόχων.
4. Με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών µετά από εισήγηση του Προϊσταµένου της Γ.Δ.Ε.Σ.Π. δύναται να συναφθεί σύµβαση
µίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη τυχόν στεγαστικών
της αναγκών, κατόπιν δηµοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί µισθώσεων ακινήτων για στέγαση δηµοσίων
υπηρεσιών.
Άρθρο 194
Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Ταµείου ΑνάκαµψηςΤροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 271
του ν. 4738/2020
Στην παρ. 2 του άρθρου 271 του ν. 4738/2020 (Α΄207)
προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως
εξής:
«2. Η Ειδική Υπηρεσία έχει ως σκοπό τον συντονισµό
της σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης, το οποίο
θα υποβληθεί προς έγκριση στα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την παρακολούθηση και τον συντονισµό της υλοποίησης των προγραµµάτων και έργων τα οποία θα χρηµατοδοτηθούν µε πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης που θα διατεθούν στην Ελλάδα. Στην Ειδική Υπηρεσία του Ταµείου Ανάκαµψης υπάγονται και ο συντονισµός και η παρακολούθηση των συναπτόµενων συµφωνιών χρηµατοδοτικής συνεισφοράς και δανείου, κατά
περίπτωση, µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υπογράφονται από τον Υπουργό Οικονοµικών και τον αρµόδιο για
την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού του Ταµείου Ανάκαµψης Υπουργό, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα
14, 15 και 23 του Κανονισµού (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του µηχανισµού ανάκαµψης και ανθεκτικότητας.»
Άρθρο 195
Τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας - Προσθήκη άρθρου
280Α στον ν. 4738/2020
Προστίθεται άρθρο 280Α στον ν. 4738/2020 (Α΄ 207)
ως εξής:
«Άρθρο 280Α
Τεχνική βοήθεια
1. Στο πλαίσιο και για τον σκοπό της υλοποίησης του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας
(Σ.Α.Α.), η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Ταµείου Ανάκαµψης (Ε.Υ.Σ.Τ.Α.) του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και οι φορείς υλοποίησης των έργων του Σ.Α.Α. και
τα Υπουργεία που εποπτεύουν την υλοποίηση των ως άνω έργων, δύναται να προβαίνουν σε ενέργειες τεχνικής
βοήθειας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Σ.Α.Α..
2. Κατά την ανάθεση συµβάσεων οι οποίες αφορούν
σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας της παρ. 1, εφαρµόζονται τα άρθρα 119 και 329 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), κατά περίπτωση.
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3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 119 και της παρ. 4 του άρθρου 329 του
ν. 4412/2016 για την ανάθεση συµβάσεων ενέργειων τεχνικής βοήθειας της παρ. 1 εφαρµόζεται αναλογικά η υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης
(Β΄ 677), όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Οι φορείς υλοποίησης των έργων του Σ.Α.Α. και τα
Υπουργεία που εποπτεύουν την υλοποίηση των ως άνω
έργων δύνανται, για την ανάθεση συµβάσεων που αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας της παρ. 1, είτε να
καταρτίζουν δικό τους κατάλογο προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, σύµφωνα µε την παρ. 2, είτε να χρησιµοποιούν τον κατάλογο που καταρτίζεται και τηρείται από την Ε.Υ.Σ.Τ.Α.. Στην τελευταία περίπτωση, για τη
χρήση του καταλόγου αποστέλλεται σχετική επιστολή
στην Ε.Υ.Σ.Τ.Α., µε την οποία δηλώνεται η πρόθεση για
χρήση του καταλόγου της.
5. Η Ε.Υ.Σ.Τ.Α. και οι λοιποί δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας της παρ. 1 δύνανται, για την ανάθεση
συµβάσεων ενεργειών τεχνικής βοήθειας της παρ. 1, να
χρησιµοποιούν τον κατάλογο που τηρείται από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης
(Ε.Υ.Σ.Σ.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στην περίπτωση αυτή για τη χρήση του καταλόγου αποστέλλεται σχετική επιστολή στην Ε.Υ.Σ.Σ.Α., µε την οποία δηλώνεται η πρόθεση για χρήση του καταλόγου
της.»
Άρθρο 196
Αξιολόγηση Επιλεξιµοτήτων
1. Με απόφαση του αρµόδιου για την Ειδική Υπηρεσία
Συντονισµού του Ταµείου Ανάκαµψης Υπουργού, ορίζονται τα κριτήρια για την αξιολόγηση των επιλεξιµοτήτων
των επενδύσεων, όπως ψηφιακός µετασχηµατισµός,
πράσινη µετάβαση, εξωστρέφεια, ανάπτυξη οικονοµιών
κλίµακας µέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων, καθώς και καινοτοµία, έρευνα και ανάπτυξη, που
δανειοδοτούνται από το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.
2. Ο αρµόδιος για την Ειδική Υπηρεσία του Ταµείου Ανάκαµψης Υπουργός, κατόπιν εισήγησής της, δύναται,
για την αξιολόγηση της επιλεξιµότητας επενδυτικών
σχεδίων. να εκδίδει δηµόσια πρόσκληση για τη δηµιουργία καταλόγου αξιολογητών, οι οποίοι συνεργάζονται µε
τα πιστωτικά ιδρύµατα και τους φορείς των επενδυτικών
σχεδίων στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιλεξιµοτήτων των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται για χρηµατοδότηση από τα δανειακά κεφάλαια του Ταµείου Ανάκαµψης. Στην πρόσκληση ορίζονται οι προϋποθέσεις
και οι όροι που πληρούν οι αξιολογητές, καθώς και κάθε
άλλη σχετική λεπτοµέρεια αναφορικά µε την κατάρτιση
του καταλόγου και την εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων.
Άρθρο 197
Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας
1. Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης είναι
δυνατή η χρηµατοδότηση επιχειρήσεων για την προώθηση επενδύσεων µε πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας. Για τον σκοπό αυτόν το Ελληνικό Δηµόσιο, εκπροσωπούµενο από τον αρµόδιο για την Ειδική Υ-

πηρεσία Συντονισµού του Ταµείου Ανάκαµψης Υπουργό,
δύναται να συνάπτει συµβάσεις µε: (α) την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και (β) µε πιστωτικά ιδρύµατα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε δηµόσια πρόσκληση, την οποία εκδίδει ο ανωτέρω Υπουργός, ύστερα από εισήγηση της ανωτέρω
υπηρεσίας.
2. Με απόφαση του αρµόδιου για την Ειδική Υπηρεσία
Συντονισµού του Ταµείου Ανάκαµψης Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας, ορίζονται η διαδικασία διάθεσης των αναγκαίων κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύµατα, οι όροι και προϋποθέσεις
της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδικεύονται περαιτέρω τα κριτήρια και ο τρόπος
ελέγχου της επιλεξιµότητας των επενδύσεων που χρηµατοδοτούνται µε πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας και ορίζονται η διαδικασία, οι όροι ανάθεσης και τα κριτήρια ανάθεσης σε αξιολογητές της παρ.
3 του άρθρου 8, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με την ίδια ως άνω απόφαση δύνανται να εξαιρούνται από τη διαδικασία της ανάθεσης σε αξιολογητές της
παρ. 3 του άρθρου 8, οι ευρωπαϊκοί χρηµατοπιστωτικοί
θεσµοί, ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
Άρθρο 198
Σώρευση ενισχύσεων
Τα επενδυτικά σχέδια που λαµβάνουν κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος δανειακής στήριξης του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας δύναται
να υπαχθούν, πριν ή µετά την έγκρισή τους για δανειοδότηση, και σε άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων ή
καθεστώς «ήσσονος σηµασίας» (de minimis), µε τους συγκεκριµένους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτά. Το ποσό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί
στη δανειακή στήριξη, υπολογισµένο σε όρους ακαθάριστου ισοδύναµου επιχορήγησης, αθροιζόµενο µε οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση χορηγείται για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες, δεν µπορεί να υπερβαίνει την ανώτατη ένταση ή το ανώτατο ποσό ενίσχυσης που ορίζεται στον
Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 651/2014 της
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την εσωτερική αγορά κατ' εφαρµογή των άρθρων 107 και 108
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 187) (ΓΑΚ) ή στην οικεία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Άρθρο 199
Στελέχωση υπηρεσιών που έχουν αναλάβει
την παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων
του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας
1. Για την αντιµετώπιση των αυξηµένων αναγκών των
υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης που έχουν επιφορτιστεί µε την παρακολούθηση και έγκαιρη υλοποίηση των
έργων που χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Ανάκαµψης
και Ανθεκτικότητας, εξαιρουµένης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού του Ταµείου Ανάκαµψης, το Υπουργείο Οικονοµικών δύναται να προσλαµβάνει προσωπικό
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
σύµφωνα µε τον ν. 4765/2021 (Α΄ 6) που δεν δύναται να
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υπερβαίνει τα εκατό (100) άτοµα, κατόπιν έγκρισης της
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ.
33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (Α΄ 280). Οι ως
άνω υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης καθορίζονται µε
διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου για το Ταµείο Ανάκαµψης Υπουργού.
2. Η διάρκεια των συµβάσεων της παρ. 1 ορίζεται σε
δώδεκα (12) µήνες και δύναται να ανανεώνεται ή να παρατείνεται έως το τέλος του προγράµµατος ή του έργου
ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόµενης σε
κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συµβάσεων
αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021.
3. Το αντικείµενο της σύµβασης του προσωπικού της
παρ. 1 αφορά στην υλοποίηση και εκτέλεση των έργων
που έχουν ενταχθεί στο Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Με απόφαση του αρµόδιου για την Ειδική Υπηρεσία του Ταµείου Ανάκαµψης Υπουργού, το προσωπικό
δύναται να τοποθετείται στις υπηρεσίες των Φορέων Κεντρικής Διοίκησης. Με όµοια απόφαση το ως άνω προσωπικό δύναται να µετακινείται σε υπηρεσία διαφορετική από εκείνη στην οποία τοποθετήθηκε αρχικά µεταξύ
αυτών που καθορίζονται µε τη διαπιστωτική πράξη της
παρ. 1, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη για την εκτέλεση των έργων του Ταµείου. Για το ως άνω προσωπικό
εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 48 του ν. 4795/2021
(Α΄ 62).
4. Για την άµεση αντιµετώπιση των επειγουσών αναγκών των υπηρεσιών που έχουν επιφορτιστεί µε την υλοποίηση των έργων του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας δύνανται να αποσπώνται µόνιµοι υπάλληλοι
ή υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 14
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) µε κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων του Υπουργείου Οικονοµικών και των Υπουργείων προέλευσης και υποδοχής, κατά παρέκκλιση
κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και χωρίς να απαιτείται
απόφαση ή σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων υπηρεσιακών
συµβουλίων του φορέα προέλευσης, µε την ίδια σχέση
εργασίας και το ίδιο µισθολογικό καθεστώς. Η διάρκεια
των αποσπάσεων ορίζεται σε δύο (2) έτη, η οποία δύναται να παραταθεί για άλλα τρία (3) έτη. Για το χρονικό
διάστηµα της απόσπασης οι υπάλληλοι διατηρούν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις χορήγησής τους και η µισθοδοσία τους βαρύνει τον Φορέα υποδοχής. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στη θέση στην οποία ο υπάλληλος ανήκει οργανικά. Η απόσπαση υπαλλήλου διακόπτεται
πριν από τη λήξη της για υπηρεσιακούς λόγους µε ειδικά
αιτιολογηµένη απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου
οργάνου του Υπουργείου ή µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του υπαλλήλου, κατόπιν συνεκτίµησης των υπηρεσιακών αναγκών.
Άρθρο 200
Προσυµβατικός έλεγχος - Παρακολούθηση
της διαδικασίας προετοιµασίας
και κατάρτισης συµβάσεων
1. Για την επιτάχυνση του ελέγχου από το Ελεγκτικό
Συνέδριο των σχεδίων συµβάσεων που χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, ο
Πρόεδρος του αρµόδιου κλιµακίου προσυµβατικού ελέγχου µπορεί, ύστερα από αίτηµα της αναθέτουσας αρχής,

να ορίζει τον εισηγητή για τον προσυµβατικό έλεγχο σε
φάση προγενέστερη της αποστολής του φακέλου της υπόθεσης στο Δικαστήριο για την άσκηση του ελέγχου
του. Στην περίπτωση αυτή ο εισηγητής έχει πλήρη πρόσβαση σε κάθε στοιχείο της προδικασίας της κατακύρωσης και µπορεί να ζητεί να ενηµερώνεται για ό,τι κρίνει
αναγκαίο προς προετοιµασία της εισήγησής του.
2. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να ζητεί από το αρµόδιο κλιµάκιο να ασκεί προσυµβατικό έλεγχο µέχρι
τρεις (3) φορές όταν ολοκληρώνεται ορισµένη µόνο φάση της προδικασίας, όπως υπογραφή της διακήρυξης,
δηµοσιεύσεις, προκαταρκτική εξέταση προσφορών και
τεχνικές ή οικονοµικές αξιολογήσεις των προσφορών, εφόσον κρίνει ότι λόγοι ασφάλειας του δικαίου επιβάλλουν να µην συνεχισθεί η διαγωνιστική διαδικασία χωρίς
να έχει προηγουµένως διαγνωσθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο η νοµιµότητα των πράξεων που συνθέτουν την ανωτέρω φάση.
3. Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου µπορεί, ύστερα από αίτηµα του Υπουργού Οικονοµικών, να ορίζει
µέχρι είκοσι (20) παρέδρους ή εισηγητές του δικαστηρίου για την άσκηση ελεγκτικών καθηκόντων εντός της εκτελεστικής λειτουργίας κατά τη διαδικασία προετοιµασίας συµβάσεων που χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Οι δικαστικοί αυτοί λειτουργοί ασκούν τα ελεγκτικά τους καθήκοντα στο πλαίσιο πενταµελών επιτροπών, τα µέλη των οποίων ορίζονται από τον αρχαιότερο από τους δικαστικούς λειτουργούς που όρισε ο Πρόεδρος. Τα καθήκοντα των ανωτέρω
επιτροπών συνίστανται στη διαρκή παρακολούθηση της
διαδικασίας προετοιµασίας και κατάρτισης των συµβάσεων, προκειµένου να προλαµβάνονται νοµικά σφάλµατα που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε ακύρωση ή µαταίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η απασχόληση
των δικαστικών λειτουργών για τη διενέργεια των ελέγχων αυτών δεν ασκείται εις βάρος των κυρίων δικαστικών τους καθηκόντων, είναι ενιαύσια, και παρέχει δικαίωµα λήψης επιµισθίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης.
Άρθρο 201
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της νέας Διεύθυνσης
Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισµού Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η διενέργεια των ελέγχων των
δράσεων του Μηχανισµού δύναται να ανατεθεί στις υφιστάµενες οργανικές µονάδες της Γ.Δ.Ε.Σ.Π., ανάλογα
µε τους στόχους και το αντικείµενο του εκάστοτε ελέγχου.
2. Μέχρι την ολοκλήρωση της επιλογής των φορέων
αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται προς χρηµατοδότηση από τα δανειακά κεφάλαια
του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, δύνανται
τα αρµόδια τραπεζικά ιδρύµατα να επιλέγουν αξιολογητές που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται µε απόφαση
του αρµόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού του
Ταµείου Ανάκαµψης Υπουργού. Με την ίδια ως άνω απόφαση δύνανται να εξαιρούνται από τη διαδικασία της παρούσας οι ευρωπαϊκοί χρηµατοπιστωτικοί θεσµοί, όπως
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
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Άρθρο 202
Παρατάσεις προθεσµιών σχετικά µε το ευεργέτηµα µη
καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδοµένων
οικονοµικής συµπεριφοράς υπό όρους
1. Η προθεσµία της 31ης.8.2021 για την εξόφληση των
αξιογράφων της περ. α΄ της παρ. 2 του έβδοµου άρθρου
της από 22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 4722/2020 (Α΄
177), όπως αυτή έχει παραταθεί µε την περ. ε΄ της παρ.
4 του άρθρου 270 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68), παρατείνεται
έως την 31η.10.2021. Μέχρι την ηµεροµηνία της παρούσας αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωµής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως µέτρων ή η διενέργεια
πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.
2. Η προθεσµία της 31ης.8.2021 για την εξόφληση των
αξιογράφων της περ. β΄ της παρ. 2 του έβδοµου άρθρου
της από 22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου,
η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 4722/2020, όπως αυτή έχει
παραταθεί µε την περ. στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 270
του ν. 4798/2021, παρατείνεται έως την 31η.10.2021.
Μέχρι την ηµεροµηνία της παρούσας αναστέλλονται η
έκδοση διαταγής πληρωµής, καθώς και η λήψη πάσης
φύσεως µέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής
εκτέλεσης.
3. Η προθεσµία της 31ης.8.2021 για την εξόφληση των
αξιογράφων της περ. γ΄ της παρ. 2 του έβδοµου άρθρου
της από 22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου,
η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 4722/2020, όπως αυτή έχει
παραταθεί µε την περ. ζ΄ της παρ. 4 του άρθρου 270 του
ν. 4798/2021, παρατείνεται έως την 31η.10.2021. Μέχρι
την ηµεροµηνία της παρούσας αναστέλλονται η έκδοση
διαταγής πληρωµής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως
µέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.
4. Η παρ. 3.α του έβδοµου άρθρου της από 22.8.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε
µε τον ν. 4722/2020, τροποποιείται ως προς τις προθεσµίες ως εξής:
«3.α. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/
2004 (Α΄ 149), αξιόγραφα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 3, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή
πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναµία πληρωµής από την
πληρώτρια τράπεζα από την 1η Νοεµβρίου 2020, δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή από φορείς που λειτουργούν
νόµιµα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγµένα εξοφληθούν έως τις 31.10.2021. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωµής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως µέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται έως την 31η.10.2021.»
Άρθρο 203
Ρυθµίσεις περί ασφαλιστικής και φορολογικής
ενηµερότητας- Τροποποίηση του άρθρου 114
του ν. 4270/2014
Στο άρθρο 114 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) προστίθεται
παρ. 2, η υφιστάµενη αριθµείται ως παρ. 1 και το άρθρο

διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 114
Προκαταβολές
1. Επιτρέπεται στον Υπουργό Οικονοµικών να διατάσσει την ενέργεια προκαταβολών από τον λογαριασµό
του Δηµοσίου, στις εξής περιπτώσεις:
α. Σε νοµικά πρόσωπα ή ειδικούς λογαριασµούς, έναντι των εισπράξεων που ενεργούνται υπέρ αυτών δια
του προϋπολογισµού.
β. Για προσωρινές ενισχύσεις πάγιων προκαταβολών.
γ. Για επιδοτήσεις ή συγκεντρώσεις προϊόντων.
δ. Για νοµοθετηµένες επιχορηγήσεις.
ε. Για υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και
τους διεθνείς οργανισµούς.
στ. Για προµήθεια καταναλωτικών αγαθών.
ζ. Για την εξόφληση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δηµοσίου προς τρίτους που προέρχονται από αποφάσεις
Διεθνών Δικαστηρίων.
η. Για την εξόφληση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δηµοσίου που προκύπτουν από καταπτώσεις εγγυήσεων σε
πιστωτικά ιδρύµατα εσωτερικού ή εξωτερικού από δάνεια που χορηγήθηκαν σε δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς, καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή σε φυσικά πρόσωπα.
θ. Για τη συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου στις αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου επιχειρήσεων, στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων µετέχει.
ι. Για την εξόφληση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δηµοσίου που προκύπτουν κατά τη διαδικασία αποκρατικοποίησης επιχειρήσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 3049/2002 (Α΄ 212).
ια. Για ειδικές περιπτώσεις που οι συνθήκες επιβάλλουν την άµεση εκταµίευση ποσών ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ή κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και των συναρµόδιων Υπουργών.
Οι ανωτέρω προκαταβολές τακτοποιούνται µε την έκδοση των οικείων συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων ή µε την επιστροφή των ποσών που έχουν προκαταβληθεί.
2. Οι προκαταβολές του παρόντος καταβάλλονται
στους δικαιούχους κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 83 του
ν.δ. 356/1974 (Α΄90) και των γενικών διατάξεων περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για είσπραξη
χρηµάτων. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι γενικές
διατάξεις περί φορολογικής ενηµερότητας εφαρµόζεται
το άρθρο 12 του ν. 4174/2013 (A΄ 170) περί βεβαίωσης οφειλής. Εφόσον δεν πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί ασφαλιστικής ενηµερότητας, εφαρµόζονται τα άρθρα
23 και 24 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73), η υπ’ αριθµ.
15435/913/16.4.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1559) και οι οικείες διατάξεις περί συµψηφισµού οφειλών προς τα ασφαλιστικά
ταµεία. Από την παρούσα εξαιρούνται οι προκαταβολές
των περ. α΄, β΄, ε΄, η΄, και θ΄ της παρ. 1.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων γεγονότων που
επιβάλλουν την άµεση καταβολή των προκαταβολών επιτρέπεται, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού και εφόσον
πληρούνται οι λοιπές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, το ποσό της παρακράτησης
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να ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της
προκαταβολής για τους δικαιούχους, των οποίων οι οφειλές έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης τµηµατικής
καταβολής εν ισχύ ή σε δικαστικά επικυρωµένη συµφωνία εξυγίανσης και αποπληρώνονται βάσει αυτής. Αν στη
δικαστικά επικυρωµένη συµφωνία εξυγίανσης προβλέπεται ειδικότερος όρος για το ποσοστό παρακράτησης
κατά τη χορήγηση του αποδεικτικού ενηµερότητας, τότε
εφαρµόζεται ο σχετικός όρος της δικαστικής απόφασης.
Σε περιπτώσεις ύπαρξης ληξιπρόθεσµων οφειλών προς
τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταµεία που
δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης τµηµατικής
καταβολής εν ισχύ ή σε δικαστικά επικυρωµένη συµφωνία εξυγίανσης και αποπληρώνονται βάσει αυτής, το ποσό της παρακράτησης που καθορίζεται µε την απόφαση
του παρόντος ανέρχεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό
(30%) επί της προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που εµπίπτουν στο προηγούµενο εδάφιο, το ποσοστό 30% της
παρακράτησης αποδίδεται µε χορήγηση βεβαίωσης οφειλής.
Η παρούσα καταλαµβάνει και εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προκαταβολές. Στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας δεν εµπίπτουν προκαταβολές,
οι οποίες έχουν διενεργηθεί και για τις οποίες εκκρεµεί
η διενέργεια των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών.»
Άρθρο 204
Παράταση προθεσµίας αποστολής Απολογισµού,
Ισολογισµού και Λοιπών Χρηµατοοικονοµικών
Καταστάσεων οικονοµικού έτους 2020 στο Ελεγκτικό
Συνέδριο και εισαγωγής αυτών
στη Βουλή των Ελλήνων
1. Παρατείνεται µέχρι τις 20 Ιουλίου 2021, η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 167 του
ν. 4270/2014 (Α΄143), για την αποστολή από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, του Απολογισµού, Ισολογισµού και των λοιπών Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων του οικονοµικού έτους 2020 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
2. Παρατείνεται µέχρι τις 20 Νοεµβρίου 2021, η προθεσµία του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 167 του
ν. 4270/2014, για την αποστολή από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Έκθεσής του (Διαδήλωσης) επί της ορθότητας
και αξιοπιστίας του Απολογισµού, Ισολογισµού και των
Λοιπών Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων του οικονοµικού έτους 2020, στο Υπουργείο Οικονοµικών.
3. Παρατείνεται µέχρι τις 20 Δεκεµβρίου 2021, η προθεσµία της παρ. 2 του άρθρου 167 του ν. 4270/2014, για
την εισαγωγή από τον Υπουργό Οικονοµικών του Απολογισµού, Ισολογισµού και των Λοιπών Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων του οικονοµικού έτους 2020, µαζί
µε τη Διαδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στη Βουλή
για κύρωση. Η εισαγωγή του προηγούµενου εδαφίου
πρέπει πάντως να προηγείται της ψήφισης του Κρατικού
Προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2022.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 205
Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης
εµβολιασµού ή νόσησης
Οι εργαζόµενοι στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εµβολιασµό απέναντι στον
κορωνοϊό COVID-19 ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαµήνου, υποχρεούνται όπως επιδεικνύουν στον
προϊστάµενο της οργανικής µονάδας όπου υπηρετούν ή
στον εργοδότη τους, αντίστοιχα, Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισµού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου
2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 87), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄ 95) µε πληροφορίες
σχετικά µε την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εµβολιασµό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εµβολιασµού
της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), ή
βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του
άρθρου 5 της υπ’ αριθµ. 2650/10.4.2020 (Β΄ 1298) κοινής
απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή ισοδύναµο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, εφόσον
υφίστανται. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση του πρώτου
εδαφίου ελέγχεται από τον εργοδότη µέσω της ειδικής
ηλεκτρονικής εφαρµογής της παρ. 1α του άρθρου 33 του
ν. 4816/2021 (Α΄ 118), τηρουµένων και των λοιπών διατάξεων του ανωτέρω άρθρου. Η υποχρέωση επίδειξης ισχύει έως τις 31.12.2021.
Άρθρο 206
Υποχρεωτικότητα εµβολιασµού
1α. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δηµόσιας
υγείας, εµβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού
COVID-19 όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δηµόσιων
και δηµοτικών µονάδων φροντίδας ηλικιωµένων και φροντίδας ατόµων µε αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό), ήτοι:
(α) Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης του άρθρου 10 του ν. 2072/1992 (Α΄ 125).
(β) Στέγες Υποστηριζόµενης Διαβίωσης για άτοµα µε
ειδικές ανάγκες του άρθρου 30 του ν. 2072/1992.
(γ) Στέγες Αυτόνοµης Διαβίωσης Ατόµων µε Ειδικές
Ανάγκες της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό στοιχεία Π4β/οικ.4681/1996 (Β’ 825).
(δ) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωµένων της παρ. 5 του
άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α΄ 213).
(ε) Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων του π.δ.
631/1974 (Α΄ 271).
(στ) Κλειστές δοµές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοι-
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ας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄16), στις οποίες φιλοξενούνται ηλικιωµένοι ή άτοµα µε αναπηρία.
(ζ) Ιδρύµατα περίθαλψης χρονίως πασχόντων του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας της
31ης Οκτωβρίου 2018 (Β΄ 4898).
(η) Οικοτροφεία του άρθρου 30 του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας.
(θ) Ειδικά ιδρύµατα του άρθρου 6 του ν. 861/1979 (Α΄
2).
(ι) Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/2001 (Β΄ 1397).
(ια) Κέντρα Διηµέρευσης Ηµερήσιας Φροντίδας της απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπό στοιχεία Π4α οικ.4633/1993
(Β΄ 789).
(ιβ) Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και
Ατόµων µε Αναπηρία (ΚΔΑΠΑµεΑ) του άρθρου 2 του
ν. 4756/2020 (Α΄ 235), και
(ιγ) Το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραµµα
«Βοήθεια στο σπίτι».
1β. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δηµόσιας
υγείας, µετά την παρέλευση της προθεσµίας της παρ. 6,
κάθε νεοεισερχόµενος φιλοξενούµενος στις ανωτέρω
µονάδες πρέπει υποχρεωτικά να είναι πλήρως εµβολιασµένος κατά του κορωνοϊού COVID-19.
2. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δηµόσιας
υγείας, εµβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού
COVID-19 όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές,
δηµόσιες και δηµοτικές δοµές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκοµεία, δοµές πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, µονάδες νοσηλείας, Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας και Εθνικός Οργανισµός Δηµόσιας Υγείας).
3. Ως προσωπικό των δοµών των παρ. 1 και 2 νοείται
κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον φορέα λειτουργίας τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο µε επαχθή αιτία
ή εθελοντικά µε φυσική παρουσία εντός των δοµών αυτών, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, µε φυσική παρουσία εντός των ίδιων δοµών, σε
νοµικό πρόσωπο, µε το οποίο είναι συµβεβληµένος ο φορέας λειτουργίας των δοµών.
4. Δεν υπέχουν την υποχρέωση των παρ. 1 και 2 όσοι
έχουν νοσήσει και για διάστηµα έξι (6) µηνών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγµένους λόγους υγείας
που εµποδίζουν τη διενέργεια του εµβολίου. Οι λόγοι υγείας του πρώτου εδαφίου, στη βάση ειδικής λίστας εξαιρέσεων που προσδιορίζει η Εθνική Επιτροπή Εµβολιασµών, εγκρίνονται από τριµελείς επιτροπές ανά υγειονοµική περιφέρεια, οι οποίες αποτελούνται από ιατρούς του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και πανεπιστηµιακούς ιατρούς.
5. Για την εφαρµογή των παρ. 1 και 2 απαιτείται η επίδειξη Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU
Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισµού (ΕΕ)
2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου
της από 30.5.2021 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α΄ 87), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4806/2021 (Α΄ 95) µε πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εµβολιασµό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό
COVID-19, ή βεβαίωσης εµβολιασµού της παρ. 5 του άρ-

θρου 55 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), ή βεβαίωσης θετικού
διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’
αριθµ. 2650/10.4.2020 (Β΄ 1298) κοινής απόφασης των
Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή ισοδύναµου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας. Το πιστοποιητικό ή
η βεβαίωση του πρώτου εδαφίου ελέγχεται από τον εργοδότη ή τον υπεύθυνο της µονάδας µέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρµογής της παρ. 1α του άρθρου 33 του
ν. 4816/2021 (Α΄ 118), τηρουµένων και των λοιπών διατάξεων του ανωτέρω άρθρου.
6. Ο εκάστοτε εργοδότης ή υπεύθυνος µονάδας οφείλει να ενηµερώνει τους εργαζόµενους µε κάθε πρόσφορο µέσο για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν άρθρο. Στην περίπτωση της παρ. 1, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη µοναδική
δόση έως τις 16 Αυγούστου 2021, η δε ολοκλήρωση του
εµβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες διαδικασίες και στον προβλεπόµενο
χρόνο. Στην περίπτωση της παρ. 2, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη µοναδική δόση έως την 1η Σεπτεµβρίου 2021, η δε ολοκλήρωση του εµβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες και στον προβλεπόµενο χρόνο.
Στην περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες:
α) Ειδικώς στην περίπτωση εργαζοµένων των παρ. 1
και 2 σε φορείς του δηµοσίου τοµέα, υπό την έννοια της
περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄
143), µε απόφαση του επικεφαλής του Φορέα επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό µέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δηµόσιας
υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με τη συµπλήρωση δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την ολοκλήρωση του
εµβολιασµού, η αναστολή αίρεται µε όµοια απόφαση.
β) Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της περ. (α), ο εργοδότης υποχρεούται να µην κάνει δεκτή την παροχή της
εργασίας του εργαζοµένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστηµα µη παροχής εργασίας λόγω εφαρµογής του παρόντος. To προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και σε συµβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθώς
και σε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας δανειζόµενου
προσωπικού ή προσωπικού που συµβάλλεται µε εργολάβο. Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση του παρόντος, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο
βα) δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε παράβαση και
έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και, ββ) σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο,
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.
7. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, δύνανται να εξειδικεύονται και να επεκτείνονται οι κατηγορίες των προσώπων που υποχρεούνται σε
εµβολιασµό, να καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος
διενέργειας του εµβολιασµού, καθώς και τυχόν προτεραιοποίηση, η παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της
συµµόρφωσης µε την υποχρέωση, οι ειδικότεροι όροι
προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και προβλέπεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
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του παρόντος.
β) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται
οι περιπτώσεις και η διαδικασία απαλλαγής από την υποχρέωση εµβολιασµού για ιατρικούς λόγους και καθορίζονται άλλες αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή
της παρ. 4.
8. Η εφαρµογή του παρόντος άρθρου επαναξιολογείται έως τις 31.10.2021.
Άρθρο 207
Προσλήψεις προσωπικού ορισµένου χρόνου
Σε περίπτωση εφαρµογής της περ. (α) της παρ. 6 του
άρθρου 206 δύναται να προσλαµβάνεται για τους φορείς
που εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής του ανωτέρω άρθρου σύµφωνα µε το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6)
προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθµίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού
που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων. Ο ανώτατος αριθµός του προς πρόσληψη προσωπικού δεν δύναται να
υπερβαίνει τον αριθµό του προσωπικού, που έχει τεθεί
σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρµογή της περ. (α)
της παρ. 6 του άρθρου 206 και υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις και όρους:
α) Το προσωπικό που προσλαµβάνεται κατ’ εφαρµογήν
του παρόντος οφείλει κατά τον χρόνο πρόσληψης να
προσκοµίσει:
αα) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε.
(EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισµού
(ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 87), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4806/2021 (Α΄ 95) µε πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εµβολιασµό κατά του κορωνοϊού COVID-19 ή
βεβαίωση εµβολιασµού της παρ. 5 του άρθρου 55 του
ν. 4764/2020 (Α΄ 256), ή ισοδύναµο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η συµπλήρωση δεκατεσσάρων ηµερών από την ολοκλήρωση του εµβολιασµού,
αβ) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε.
(EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισµού
(ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4806/2021
µε πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση του φυσικού
προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στη νόσηση από
τον κορωνοϊό COVID-19 ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αριθµ.
2650/10.4.2020 (Β΄ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας ή ισοδύναµο πιστοποιητικό ή
βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της θετικής
διάγνωσης. Στην περίπτωση αυτή η λήξη της σύµβασης
ορισµένου χρόνου δεν µπορεί να είναι µεταγενέστερη
των έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία της θετικής διάγνωσης.
β) Οι σχετικώς συναπτόµενες συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δεν δύναται να διαρκούν πέραν
των τριών (3) µηνών, µε δυνατότητα παράτασης έως
τρεις (3) µήνες ακόµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Άρθρο 208
Επιχορηγήσεις Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων - Τροποποίηση του άρθρου 7
του ν. 3877/2010
Στο τέλος της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 3877/2010 (Α΄ 160) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί για τα έτη
2011 έως και 2017 η ετήσια επιχορήγηση στον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), δύνανται πέραν της επιχορήγησης του τρέχοντος έτους, να
καταβληθούν αναδροµικά στον ΕΛ.Γ.Α. οι ετήσιες επιχορηγήσεις των ετών 2011 έως 2017 µε βάση τα πραγµατοποιηθέντα έσοδα που προέρχονται από την εισφορά
της περ. α΄ των ετών 2010 έως 2016 αντίστοιχα.»
Άρθρο 209
Ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις ζηµιές που
προκλήθηκαν λόγω παγετού
1. Ειδικά για τις ζηµιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές
καλλιέργειες από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» από την
15η.2.2021 έως και την 20ή.4.2021 σε διαδοχικές χρονικές περιόδους, λόγω της µοναδικής φύσης του στις Περιφέρειες της Χώρας και στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων τους, ισχύουν τα εξής:
α) Το ανώτατο ετήσιο όριο αποζηµίωσης ανά αγροτεµάχιο δύναται να ανέρχεται έως το 100% της ασφαλιζόµενης αξίας της παραγωγής του αγροτεµαχίου που ζηµιώθηκε, κατά παρέκκλιση των παρ. 5 και 6 του άρθρου 6
του ν. 3877/2010 (Α΄ 160) και της παρ. 2 του άρθρου 23
της υπ’ αριθµ. 157502/27.7.2011 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων (Β΄ 1668). Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών, η
οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., καθορίζεται το ανώτατο ετήσιο όριο αποζηµίωσης ανά αγροτεµάχιο.
β) Ο Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΕΛ.Γ.Α.) µπορεί, µετά από απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου του, µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021, να χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή µέχρι ποσοστού
40% της εκτιµηθείσας αποζηµίωσης, την οποία δικαιούνται, και να καθορίζει ποσοστό προκαταβολής διαφορετικό ανά ζηµιογόνο αίτιο ή ανά προϊόν ή ανά γεωγραφική ζώνη, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 11, της
παρ. 2 του άρθρου 12 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 3877/2010, της παρ. 1 του άρθρου 24 της υπ’ αριθµ.
157502/27.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης, των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 της υπ’ αριθµ.
157501/27.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄
1669), καθώς και των παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 7 της
υπ' αριθµ. 425/42522/20.5.2013 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄ 1239).
γ) Κατά όµοιον τρόπο µε εκείνο της περ. β΄ δύνανται
να λαµβάνουν προκαταβολές µέχρι ποσοστού σαράντα
τοις εκατό (40%) της εκτιµηθείσας αποζηµίωσης, όσοι υ-
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πέστησαν ζηµιές στις καλλιέργειές τους, οι οποίες ήταν
σε προανθικό στάδιο, εντασσόµενες στο Ειδικό (AD
HOC) Πρόγραµµα Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων
για τον «Παγετό Άνοιξη 2021» από την 15η.2.2021 έως
και την 20ή.4.2021, το οποίο θα υποβληθεί για έγκριση
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο ως άνω πρόγραµµα θα
περιλαµβάνονται όλες οι ζηµιές από την 15η.2.2021 έως
και την 20ή.4.2021 στις καλλιέργειες που ήταν σε προανθικό στάδιο και δεν καλύπτονται από τον Κανονισµό
Ασφάλισης του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.). Για το ανώτατο όριο αποζηµίωσης
ανά αγροτεµάχιο για τις ζηµιές της παρούσας περίπτωσης εφαρµόζεται η περ. α΄.
2.α) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ.
5127/57526/26.5.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄
1913), για τους απασχολούµενους σε όλα τα στάδια της
ασφαλιστικής και εκτιµητικής διαδικασίας, των προγραµµάτων ενεργητικής προστασίας και κρατικών οικονοµικών ενισχύσεων, καθώς και για τους απασχολούµενους
σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, γεωτεχνικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους λοιπών ειδικοτήτων, που υπηρετούν στον ΕΛ.Γ.Α. ή διατίθενται από άλλους δηµόσιους φορείς, στους οποίους ανατίθεται έργο σχετικό µε
τις ζηµιές που προκλήθηκαν από τον «Παγετό Άνοιξη
2021» της παρ. 1, το συνολικό ετήσιο όριο των αποζηµιώσεων, µέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζηµιών και σε καµία περίπτωση πέραν της 31ης.12.2021,
καθορίζεται µέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσιων (4.800) ευρώ, χωρίς µηνιαίο όριο.
Ειδικότερα, για τους απασχολούµενους τακτικούς και
εκτάκτους υπαλλήλους του Περιφερειακού Υποκαταστήµατος Λάρισας, το ετήσιο όριο αποζηµίωσης καθορίζεται
µέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200)
ευρώ.
β) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 της υπ' αριθµ.
3493/37001/30.3.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β'
1189), για τις αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στους
δικαιούχους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. για τη διεκπεραίωση των δηλώσεων ζηµιάς αιτήσεων οικονοµικών ενισχύσεων σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 3493/37001/
30.3.2017 κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και των ζηµιών της περ. α΄, το συνολικό ετήσιο όριο των αποζηµιώσεων, µέχρι την ολοκλήρωση της διεκπεραίωσης δηλώσεων - αιτήσεων διαχείρισης των ζηµιών και σε καµία
περίπτωση πέραν της 31ης.12.2021, καθορίζεται µέχρι
του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσιων (4.800)
ευρώ, χωρίς µηνιαίο όριο.
Ειδικότερα, για τους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. της
Περιφέρειας Θεσσαλίας το ετήσιο όριο αποζηµίωσης καθορίζεται µέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων διακοσίων
(7.200) ευρώ.
3. Για το χρονικό διάστηµα µέχρι την ολοκλήρωση της
διαχείρισης των ζηµιών που προκλήθηκαν από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» της παρ. 1 και µόνο για το προσωπικό
της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. και των Περιφερειακών Υποκαταστηµάτων Λάρισας, Κοζάνης, Βέροιας,
Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Λαµίας, Πάτρας και Τρίπολης,
που απασχολείται µε αυτή:
α) Οι ώρες της απασχόλησης, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για απογευµατινή υπερωριακή ερ-

γασία της περ. α΄ της υποπαρ. 2 της παρ. Α΄ του άρθρου
20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) ορίζονται ανά εξάµηνο µέχρι διακόσιες (200) ανά υπάλληλο.
Ειδικότερα, για τους απασχολούµενους τακτικούς και
εκτάκτους υπαλλήλους του Περιφερειακού Υποκαταστήµατος ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας ορίζονται ανά εξάµηνο µέχρι
τριακόσιες (300) ώρες ανά υπάλληλο.
β) Αν ο υπάλληλος εργαστεί την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την τελευταία ηµέρα του πενθηµέρου εργασίας, µπορεί να επιλέξει ωριαία αποζηµίωση για εργασία
πέραν του πενθηµέρου ίση µε αυτή που καταβάλλεται
για υπερωριακή εργασία απογευµατινών ωρών και µέχρι
την 22.00 ώρα, προσαυξηµένη κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αντί της υποχρεωτικής χορήγησης άλλης ηµέρας απουσίας µε αποδοχές µέσα σε διάστηµα δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών, κατά παρέκκλιση της παρ. 2
του άρθρου 21 της υπ’ αριθµ. 287819/10.8.2005 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων (Β΄ 1163).
4. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 3 ισχύουν αποκλειστικά
µέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζηµιών και
σε καµία περίπτωση πέραν της 31ης.12.2021.
Άρθρο 210
Ανώτατο όριο αποζηµίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α.
Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3877/2010
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 του
ν. 3877/2010 (Α΄ 160) αντικαθίσταται και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:
«5. Ως ανώτατο όριο αποζηµίωσης το οποίο µπορεί να
καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α. στους δικαιούχους ορίζεται η µεγαλύτερη αποζηµίωση που µπορεί να δοθεί µε βάση τους
κανονισµούς ασφάλισης φυτικού και ζωικού κεφαλαίου
του ΕΛ.Γ.Α., οι οποίοι ισχύουν κάθε φορά, δεν µπορεί όµως να υπερβαίνει συνολικά ανά δικαιούχο και ανά έτος
τις εβδοµήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ. Ειδικά για καλλιέργειες που καλλιεργούνται σε δύο (2) περιόδους εντός του ιδίου έτους (εαρινή και φθινοπωρινή), το ανώτατο όριο ανά δικαιούχο αποζηµίωσης, προσδιορίζεται
µέχρι το διπλάσιο του οριζοµένου στο προηγούµενο εδάφιο ορίου των εβδοµήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται µετά από
εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., στις
περιπτώσεις ζηµιών κατά την εκδήλωση των φυσικών
κινδύνων των περ. α΄, β΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της παρ. 1
του άρθρου 5, το ποσό της αποζηµίωσης υπολογίζεται
µέχρι το όριο του τριπλάσιου ποσού των εβδοµήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ, όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο.»
Άρθρο 211
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως
ορίζεται σε επιµέρους διατάξεις του.
2. Ειδικά η ισχύς της Πρώτης Ενότητας αρχίζει όπως
ορίζεται στο άρθρο 167 του Οργανικού Νόµου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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