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Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ενσωματώνονται σε ενιαίο κείμενο οι οργανικές
ρυθμίσεις για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ συγχρόνως αναβαθμίζονται οι
δυνατότητες του Θεσμού για την παροχή υψηλού επιπέδου ενημέρωσης προς τη
Βουλή επί δημοσιονομικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων (Πρώτη Ενότητα,
«Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου»). Με τις ρυθμίσεις της Δεύτερης
Ενότητας ρυθμίζονται ζητήματα συναφή με το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ με τις
ρυθμίσεις της Τρίτης Ενότητας αντιμετωπίζονται λοιπά δημοσιολογιστικά θέματα.
Συγκεκριμένα, με τα άρθρα 168 έως 177 αντικαθίστανται οι διατάξεις του
Τμήματος Τρίτου του ν. 4700/2020 (Α΄127) που καταργούνται με τη θέση σε ισχύ
του νομοσχεδίου με δέκα νέα άρθρα που περιέχουν ρυθμίσεις για την επιτάχυνση
του προσυμβατικού ελέγχου, την υποχρεωτική εισαγωγή ψηφιακών διαδικασιών
στο Δικαστήριο και τη θέσπιση ρυθμίσεων συναφών με τις αρμοδιότητες της
Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας. Στο άρθρο 178 προβλέπονται ειδικές
δικονομικές ρυθμίσεις και στο άρθρο 179 ρυθμίσεις για την αποζημίωση των
δικαστικών υπαλλήλων προς αποκατάσταση, μέσω παροχής κατ΄ αποκοπή ποσού,
ζημιών που υφίστανται χάριν των ελέγχων ή ως κίνητρο για την αναβάθμιση των
υπηρεσιών που παρέχουν, καθώς και ρύθμιση για τη δυνατότητα των δικαστικών
υπαλλήλων παρακολούθησης ειδικού προγράμματος ελεγκτικής επάρκειας
εξωτερικού ελεγκτή. Στα άρθρα 180 έως και 185 έχουν ενταχθεί δημοσιολογιστικές
ρυθμίσεις που αφορούν άλλους δημόσιους φορείς.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Μετά την ισχύ του ν. 4700/2020 εξακολουθούν να ισχύουν οργανικές ρυθμίσεις
για το Ελεγκτικό Συνέδριο στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν.
4129/2013, Α΄52) και στο προεδρικό διάταγμα «περί εκτελέσεως των περί
Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων» (π.δ. 1225/1981, Α΄304). Για τον λόγο αυτόν, στο
άρθρο 372 του ν. 4700/2020
προβλέφθηκε η σύσταση ενδεκαμελούς
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την εκπόνηση Κώδικα Οργανικών Διατάξεων
για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ήδη Οργανικού Νόμου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
καθόσον δεν ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 76 παρ. 6 του Συντάγματος).
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ενσωματώνονται σε ενιαίο νομοθετικό κείμενο οι
ισχύουσες ρυθμίσεις για το Ελεγκτικό Συνέδριο με μέριμνα να επιτευχθεί: (α)
συνοχή μεταξύ των ρυθμίσεων αυτών μέσω της άρσης των αντιφάσεων που
εμφανίζουν, (β) προσαρμογή των υφιστάμενων ρυθμίσεων στα νεότερα δεδομένα
της συνταγματικής νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της νομολογίας του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
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Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, (γ) συμπλήρωση νομοθετικών κενών για να
διασφαλισθεί η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ελεγχομένων με την
παράλληλη ευθυγράμμιση στις διεθνείς καλές πρακτικές αποτελεσματικότητας του
ελέγχου και ιδίως (δ) αναβάθμιση της συνεργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με
τη Βουλή ώστε να παρέχεται από αυτό στην Εθνική Αντιπροσωπεία υψηλού
επιπέδου τεχνοκρατική ενημέρωση επί δημοσιονομικών και συνταξιοδοτικών
θεμάτων. Συνεπώς, έπρεπε να προβλεφθεί μερική αναδιοργάνωση του Θεσμού
ώστε να προσαρμοστεί η δομή του στις ανωτέρω απαιτήσεις.
3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
εμπλέκονται με τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πρωτίστως,
αφορούν όλο το κοινωνικό σύνολο, δεδομένου ότι όλες οι αρμοδιότητες του
ανωτάτου δημοσιονομικού δικαστηρίου ασκούνται υπέρ αυτού, καθώς και τους
δικαστικούς λειτουργούς και τους δικαστικούς υπαλλήλους του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης
Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ

Χ

ΟΧΙ

4.

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο συντίθεται κυρίως από τον ν. 4129/2013 και το π.δ.
1225/1981 και συμπληρωματικά από ένα τμήμα των ρυθμίσεων του ν. 4700/2020.
5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
i) με αλλαγή
προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής
απόφασης ή άλλης
κανονιστικής
πράξης;

Οι ισχύουσες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται κατά βάση σε
τυπικό νόμο, επομένως μόνο με τυπικό νόμο μπορούν να
τροποποιηθούν.
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ii) με αλλαγή
διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομέ
νης της
δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;

Ως άνω

iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Ως άνω

Συναφείς πρακτικές

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ

X

ΟΧΙ

6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

i) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

Γενικώς, έχει ληφθεί υπόψιν η ελεγκτική προσέγγιση κάθε
ανωτάτου ελεγκτικού οργάνου κράτους-μέλους, του
οποίου η δομή προσομοιάζει με του ελληνικού.
Ειδικότερα, έχουν ληφθεί υπόψιν συναφείς πρακτικές της
Γαλλίας και της Πορτογαλίας, τόσο στο επίπεδο των
ελεγκτικών αρμοδιοτήτων, όσο και σ’ αυτό της σχέσης του
Ελεγκτικού Συνεδρίου με τη Βουλή, όπου π.χ. στην
Πορτογαλία προβλέπεται ομοίως η δυνατότητα στη
Βουλή να προτείνει τη διενέργεια ελέγχων.

ii) σε όργανα της Ε.Ε.:

Έχουν ληφθεί υπόψιν όλες οι πρακτικές ελέγχου που
έχουν εκπονηθεί και εφαρμόζονται από το Ευρωπαϊκό
Ελεγκτικό Συνέδριο.
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Ως προς τα είδη ελέγχων, έχουν ληφθεί υπόψιν τα διεθνή
ελεγκτικά πρότυπα (ISSAI) που έχουν εγκριθεί από το
INTOSAI και ενδεικτικά, τα ISSAI 2000-2899 για τους
ελέγχους της οικονομικής διαχείρισης, τα ISSAI 3000-3899
για τους ελέγχους επιδόσεων και τα ISSAI 4000-4899 για
τους ελέγχους συμμόρφωσης.

iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση































8.



Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

(α) συνοχή μεταξύ των ισχυουσών ρυθμίσεων
για το Ελεγκτικό Συνέδριο μέσω της άρσης
των αντιφάσεων που εμφανίζουν, (β)
συμπλήρωση νομοθετικών κενών για να
διασφαλισθεί η προάσπιση των θεμελιωδών
δικαιωμάτων των ελεγχομένων με την
παράλληλη ευθυγράμμιση στις διεθνείς καλές
πρακτικές αποτελεσματικότητας του ελέγχου

ii) μακροπρόθεσμοι:

(α) προσαρμογή των υφιστάμενων ρυθμίσεων
στα νεότερα δεδομένα της συνταγματικής
νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της
νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ιδίως (β)
αναβάθμιση της συνεργασίας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου με τη Βουλή ώστε να παρέχεται
από αυτό στην Εθνική Αντιπροσωπεία
υψηλού επιπέδου τεχνοκρατική ενημέρωση
επί δημοσιονομικών και συνταξιοδοτικών
θεμάτων. Μερική αναδιοργάνωση του
Θεσμού ώστε να προσαρμοστεί η δομή του
στις ανωτέρω απαιτήσεις.

9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

 Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμεν
ος στόχος
(3ετία)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ
και γ) μετακλητών υπαλλήλων
Αναλογία
υπαλλήλων
ανά
τμήμα,
διεύθυνση, γενική διεύθυνση
Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο
INTERNET
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση
(intranet)
Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας
Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών
και φορέων/ σύνολο δημοσίων υπηρεσιών
και φορέων
Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών,
σε κεντρικό, περιφερειακό, νομαρχιακό και
τοπικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο
νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από
τις δημόσιες υπηρεσίες ανά έτος και ανά
υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας
και πρόσθετες δαπάνες ως ποσοστό επί της
συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού:
δαπάνες μονάδων προσωπικού ως ποσοστό
7

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).
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της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμεν
ος στόχος
(3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμεν
ος στόχος
(3ετία)

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες
αδικημάτων και αναλογία ανά 100.000
κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες
και κατά γεωγραφική περιοχή
Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι
ως δράστες αυτών κατά εθνικότητα, φύλο
και τάξεις ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των
αδικημάτων και αξιόποινων συμπεριφορών
που προκαλούν το κοινό αίσθημα
(ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές –
διαρρήξεις)
Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη
είσοδο και παραμονή στη χώρα
Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος
Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που
εξιχνιάστηκαν στο σύνολο των εγκλημάτων
Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια
Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά
αστυνομικό τμήμα και ανά περιοχή
αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους
– αναλογία κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα
και περιοχή αστυνόμευσης
Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για
αστυνομικές υπηρεσίες
Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της
παραβατικής συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ.
εγκλήματα βίας, οικονομικά εγκλήματα,
ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών
και εμπορικών διαφορών
Αριθμός
εισερχόμενων
διοικητικών
περιπτώσεων
Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την
επίλυση αστικών, εμπορικών, εργατικών,
διοικητικών και άλλων υποθέσεων
Μέσος
χρόνος
έκδοσης
δικαστικών
αποφάσεων (Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία,
Εφετεία,
Άρειος
Πάγος/Συμβούλιο
Επικρατείας)
Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή
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(ποινικά,
πολιτικά
και
διοικητικά
δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που
ακυρώνονται μετά από έφεση ή αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το
σύστημα του εξωδικαστικού συμβιβασμού
Αξιοποίηση
εναλλακτικών
μεθόδων
επίλυσης διαφορών, πχ. διαμεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων που χρήζουν
προστασίας αλλά δεν διαθέτουν πόρους
(νομική προστασία)
Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη
Ποσοστό
ηλεκτρονικής
υποβολής
δικογράφων
Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος
υποθέσεων έναντι εκκρεμών (σε ετήσια και
συνολική βάση εκκρεμοτήτων)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια
βάση, για τις οποίες επιβλήθηκαν ποινές
μετατρέψιμες σε χρήμα
Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος
ανά κρατούμενο
Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων)
ανά κρατούμενο

Ψηφιακή διακυβέρνηση

10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ X ή/και ΕΜΜΕΣΗ

i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

Εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας της ελεγκτικές
διαδικασίες τόσο για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των
πληροφοριακών συστημάτων του ελεγχομένου, όσο
και για τη διενέργεια των ελέγχων από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, με την ανάπτυξη ή την προμήθεια
λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης ικανών να
εντοπίζουν
προβληματικούς
λογαριασμούς,
συναλλαγές ή δράσεις. Για τον σκοπό αυτό,
προβλέπονται νέοι τύποι ελέγχων με παράλληλη
αναβάθμιση του υπηρετούντος προσωπικού, καθώς
και η δυνατότητα δημιουργίας ειδικών οργανικών
θέσεων, χωρίς να αποκλείεται όπου απαιτείται η
προσφυγή σε εξωτερικούς συνεργάτες.

ii) Εάν είναι έμμεση,
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εξηγήστε:

11.

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ

X

ΟΧΙ
Είναι σύμφωνο με την ψηφιοποίηση εσωτερικών
διαδικασιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία
είναι έργο ενταγμένο στο πεδίο «Δικαιοσύνη» του
στρατηγικού άξονα «Ενσωμάτωση της τεχνολογίας
σε κάθε τομέα της οικονομίας» της Βίβλου
Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Εξηγήστε:

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ X
ΟΧΙ
Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13.

Τα πληροφοριακά συστήματα των ελεγχόμενων
φορέων.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ
ΟΧΙ X

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο

Στόχος

1

Διατυπώνεται ρητά πάγια νομολογία του
Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ελεγκτικού

2

Διατυπώνονται οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την άσκηση
των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3

Τονίζεται η ανεξαρτησία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως
ελεγκτικού θεσμού έναντι των λοιπών κρατικών λειτουργιών,
με ρητή επιφύλαξη ότι η συνεργασία του με τη Βουλή δεν
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θέτει ζήτημα ανεξαρτησίας του θεσμού.

4

Παρέχονται ρητώς ερμηνευτικού χαρακτήρα κατευθύνσεις
που απορρέουν από τη θέση της ελληνικής έννομης τάξης στο
πλαίσιο της δημόσιας τάξης του Συμβουλίου της Ευρώπης και
της ένωσης δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5

Θεσμοθετείται η εκπόνηση χαρτών
οριοθετείται το περιεχόμενό τους.

6

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αναδεικνύεται σε
βασική προτεραιότητα, συνδυάζεται όμως με την εξ ίσου
θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας της πληροφόρησης.

7

Η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου συνδέεται ρητώς με τις βασικές αρχές που
υπηρετεί.

8

Συστηματοποιούνται με τη διάρθρωση του περιεχομένου του
άρθρου αυτού οι δικαιοδοτικές αρμοδιότητες του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, όπως προκύπτουν ευθέως από το Σύνταγμα (παρ.
1, 3 και 4) ή όπως διαμορφώνεται με νομοθετική ρύθμιση
σύμφωνα με το Σύνταγμα (παρ. 2 και 5). Η περ. ζ΄ της παρ. 1
αποδίδει την ΕλΣ Ολ 201/2021.

9

Συστηματοποιούνται και διευκρινίζονται όπου χρειάζεται οι
ελεγκτικές αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως
προκύπτουν από το Σύνταγμα και τον νόμο. Επιλύεται,
αποδίδοντας την πρακτική των τελευταίων δεκαετιών, το
ζήτημα της ελεγκτικής αρμοδιότητας του Συνεδρίου επί των
σωματειακής προέλευσης νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου και των θρησκευτικών νομικών προσώπων.
Αναφορικά με την Τράπεζα της Ελλάδος καταγράφεται ό,τι
αυτονοήτως συνεπάγεται ο διφυής χαρακτήρας της και η
δημόσια λειτουργία που ασκεί. Περαιτέρω, προβλέπεται ένας
έλεγχος συμμόρφωσης για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας που πληροί όλα τα κριτήρια για την απαίτηση
ενός δημόσιου ελέγχου, ο οποίος (έλεγχος) θα αφορά, αφ’
ενός μεν στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης των δράσεών
του για τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού
συστήματος με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, αφ’
ετέρου δε στη διαπίστωση της ύπαρξης και της
αποτελεσματικής λειτουργίας των εσωτερικών δικλίδων και το
αν αυτές επέτρεψαν στο Ταμείο αυτό να υλοποιήσει τους

δεοντολογίας

και

93

στόχους για τους οποίους ιδρύθηκε.

10

Καταγράφονται οι γνωμοδοτικές αρμοδιότητες του Ελεγκτικού
Συνεδρίου όπως ορίζονται στο Σύνταγμα και όπως έχουν
προβλεφθεί σε νομοθετικές ρυθμίσεις.

11

Διατυπώνονται ρητώς οι κανόνες που αφορούν τη διεξαγωγή
ελεγκτικού έργου από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε συνεργασία
με ομοειδείς ελεγκτικούς θεσμούς και ιδίως με το Ευρωπαϊκό
Ελεγκτικό Συνέδριο. Προβλέπεται επίσης η συμμετοχή του
Δικαστηρίου σε οργανώσεις ομοειδών δικαιοδοτικών θεσμών.

12

Μνημονεύεται διακριτώς η Ετήσια Έκθεση ευρημάτων,
πορισμάτων και συστάσεων, που δεν κατατάσσεται σε καμία
από τις προηγηθείσες κατηγορίες αρμοδιοτήτων.

13

Ορίζονται οι οργανικές θέσεις των δικαστών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Με την προτεινόμενη ρύθμιση αυξάνονται κατά
μία στους Αντιπροέδρους, κατά τρεις στους Συμβούλους, κατά
τρεις στους Παρέδρους και κατά πέντε στους Εισηγητές οι
οργανικές θέσεις των δικαστών του Δικαστηρίου προκειμένου
να ανταποκριθεί το Δικαστήριο στην ασφυκτική πίεση που
δέχεται – και η οποία αναμένεται να αυξηθεί με τη λειτουργία
του Ταμείου Ανάκαμψης – κατά την άσκηση των
προσυμβατικών του ελέγχων. Ειδικώς, η ως άνω αύξηση των
οργανικών θέσεων κατά μία στους Αντιπροέδρους και κατά
δύο στους Συμβούλους κρίνεται αναγκαία ενόψει της ίδρυσης
δύο νέων Τμημάτων.

14

Ορίζονται οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών της
Γενικής Επιτροπείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

15

Ορίζονται οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων, παρά τη μείωση
που προβλέπεται λόγω εξέλιξης της τεχνολογίας και των
διαδικασιών, παραμένει υψηλός σε σχέση με τον αριθμό των
μελών του προσωπικού αντίστοιχων ελεγκτικών θεσμών στην
Ευρώπη. Όμως, πρέπει να ληφθούν υπόψη, πρώτον, ότι το
Ελεγκτικό Συνέδριο είναι και ανώτατο Δικαστήριο, που για τη
γραμματεία του απαιτεί απασχόληση περίπου εκατό
υπαλλήλων, δεύτερον, ότι διατηρεί βραχίονες σε όλες τις
Περιφέρειες και τις Περιφερειακές Ενότητες της Επικράτειας
και τρίτον, ότι εδώ και δέκα και πλέον έτη απασχολούνται σε
αυτό περί τους εξακοσίων πενήντα (650) υπαλλήλους, με τις
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υπόλοιπες οργανικές θέσεις από τις διαθέσιμες χίλιες ογδόντα
τρεις (1083) να παραμένουν κενές. Ως εκ τούτου, με την
προτεινόμενη διάταξη καταργούνται εκατόν τριάντα τέσσερις
(134) οργανικές θέσεις ΔΕ και πενήντα δύο (52) οργανικές
θέσεις ΥΕ δικαστικών υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
που δεν χρειάζονται πλέον λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης,
χωρίς βεβαίως να χρειασθεί να απολυθεί κανείς από τους
υπηρετούντες υπαλλήλους αυτών των κατηγοριών, καθώς οι
απομένουσες είναι υπερεπαρκείς. Οι οργανικές θέσεις Γενικών
Συντονιστών και Τμηματαρχών αυξάνονται για να
αναβαθμισθεί η παρουσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην
περιφέρεια.

16

Αναφέρεται η διαδικασία κάλυψης λειτουργικών αναγκών
στον έλεγχο με την προσφυγή σε εξωτερικούς συνεργάτες.
Αυτοί θα παραμείνουν σε κάθε περίπτωση εξωτερικοί, θα
απασχοληθούν για ορισμένο χρόνο και δεν προβλέπεται ούτε
είναι εφικτή η ενσωμάτωσή τους στο τακτικό προσωπικό.

17

Γίνεται γενική αναφορά στη συνολική οργανωτική δομή του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

18

Αναφέρονται και ορίζονται οι σχηματισμοί (πλήρης, μείζων,
ελάσσων) υπό τους οποίους λειτουργεί η Ολομέλεια. Ορίζεται
ρητώς ο αριθμός των μελών της μείζονος (31 μέλη) και της
ελάσσονος (15 μέλη), καθώς και ο αριθμός των σχηματισμών
της ελάσσονος Ολομέλειας (τρεις σχηματισμοί) κατά τρόπο
που να μην επηρεάζεται από την αύξηση οργανικών θέσεων ή
την αποχώρηση δικαστών.

19

Προσδιορίζονται ποιες αρμοδιότητες ασκούν και υπό ποιες
προϋποθέσεις οι διάφοροι σχηματισμοί της Ολομέλειας. Η
πλήρης ασκεί μόνον διοικητικής φύσης αρμοδιότητες. Η
μείζων δικάζει μόνον τις υποθέσεις που παραπέμπονται σ΄
αυτήν από τις ελάσσονες συνθέσεις ή απευθείας από τον
Πρόεδρο.

20

Επαναλαμβάνονται ρυθμίσεις που υφίστανται στην
προϊσχύουσα νομοθεσία σχετικώς με τη διαδικασία άσκησης
των μη δικαστικών αρμοδιοτήτων της πλήρους Ολομέλειας..

21

Διευκρινίζεται ο τρόπος λήψης αποφάσεων από την
Ολομέλεια για μη δικαστικά ζητήματα σε αντιστοιχία με τα
οριζόμενα για τη λήψη αποφάσεων από τη δικαστική

95

Ολομέλεια.
22

Αναφέρεται ο αριθμός των Τμημάτων του Δικαστηρίου.

23

Επαναλαμβάνονται πάγιες ρυθμίσεις για τη συγκρότηση και τη
σύνθεση των Τμημάτων σε αντιστοιχία με τα οριζόμενα στον ν.
4700/2020. Επιτρέπεται όπως η δημοσίευση της απόφασης
για τη σύνθεση των Τμημάτων, που είναι ατομικού
περιεχομένου πράξη, γίνει και με άλλο πρόσφορο τρόπο εκτός
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

24

Επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις που είχαν εισαχθεί στο
Τμήμα Τρίτο του ν. 4700/2020.

25

Η τήβεννος που φέρουν οι δικαστικοί λειτουργοί και οι
γραμματείς κατά τις δημόσιες συνεδριάσεις του Ελεγκτικού
Συνεδρίου αναγορεύεται σε στοιχείο της οργάνωσης του
Δικαστηρίου και όχι απλώς σε καθήκον του δικαστικού
λειτουργού και του γραμματέως.

26

Η εμπειρία από τη λειτουργία ενός Τμήματος Ελέγχων μετά
την ισχύ του ν. 4700/2020 κατέδειξε ότι απαιτείται η
δημιουργία και ενός δεύτερου Τμήματος Ελέγχων, το οποίο θα
αναλάβει την άσκηση ή την εποπτεία στην άσκηση των
παραδοσιακών ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Το πρώτο Τμήμα Ελέγχων θα επικεντρωθεί στην
προετοιμασία των ειδικών εκθέσεων ελέγχου που
περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων όπως
παρουσιάζεται στη Βουλή.

27

Συνιστάται νέο Τμήμα, Μελετών και Γνωμοδοτήσεων, το οποίο
θα συγκεντρώσει την άσκηση διασκορπισμένων αρμοδιοτήτων
του Δικαστηρίου, που ασκούνταν εκτάκτως μέσω ομάδων
εργασίας ή από την Ολομέλεια. Το Τμήμα θα υποστηρίζεται
από δύο επιστημονικά συμβούλια, τα οποία θα παρέχουν
τεχνογνωσία για την παρακολούθηση της εξέλιξης των
παραμέτρων στη δημοσιονομική διαχείριση που είναι
αναγκαία στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.

28

Επαναλαμβάνονται πάγιες ρυθμίσεις για τη συγκρότηση
Κλιμακίων. Προστίθεται ρύθμιση για τη λήψη απόφασης από
πενταμελή σύνθεση του Κλιμακίου, όταν το τριμελές Κλιμάκιο
αδυνατεί να λάβει απόφαση.
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29

Εισάγονται νέες ρυθμίσεις ως προς τη δημοσίευση της
σύνθεσης των Κλιμακίων (ανάρτηση στον ιστότοπο του
Δικαστηρίου) και ως προς τον μέγιστο χρόνο παραμονής
δικαστή στο ίδιο Κλιμάκιο. Διευκρινίζεται ότι μπορεί να
υπηρετήσει δικαστής σε Κλιμάκιο και ένα μόνο δικαστικό έτος.

30

Ορίζεται η αποστολή των Υπηρεσιών των Γενικών Συντονιστών
και των Υπηρεσιών Επιτρόπων. Στην παρ. 4, σύμφωνα με την
αρχή της εσωτερικής αυτοτέλειας του Δικαστηρίου, ορίζεται
ότι ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αντί του Υπουργού
Δικαιοσύνης, κατανέμει το προσωπικό του Ελεγκτικού
Συνεδρίου για τη στελέχωση των υπηρεσιών του.

31

Προσδιορίζονται τα βασικά καθήκοντα του Προέδρου.
Διευκρινίζεται ότι ο Πρόεδρος δεν ασκεί αρμοδιότητες καθαρά
διοικητικές ούτε ευθύνεται γι΄αυτές. Ορίζεται ρητώς η
αρμοδιότητα του Προέδρου να συγκροτεί ομάδες εργασίας
καθώς και η ευχέρειά του να ζητεί την επικουρία Εισηγητών
και Παρέδρων όταν αυτό απαιτείται για την άσκηση των
καθηκόντων του.

32

Προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα επικουρίας των
Αντιπροέδρων από Εισηγητές και Παρέδρους του Τμήματος
στο οποίο προεδρεύουν. Η δυνατότητα αυτή θα επιτρέψει
στους Αντιπροέδρους να αποκτούν σαφή εικόνα για τη φύση
των εκκρεμοτήτων του Τμήματός τους και την καλύτερη
οργάνωση προς εκδίκαση των υποθέσεων σε εύλογο χρόνο.

33

Ορίζονται τα καθήκοντα που ασκούν οι Σύμβουλοι του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

34

Ορίζονται τα καθήκοντα που ασκούν οι Πάρεδροι του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

35

Ορίζονται τα καθήκοντα που ασκούν οι Εισηγητές του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

36

Ορίζονται αναλυτικά τα καθήκοντα του Γενικού Επιτρόπου της
Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

37

Ορίζονται αναλυτικά τα καθήκοντα του Επιτρόπου της
Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

38

Ορίζονται αναλυτικά τα καθήκοντα των Αντεπιτρόπων της
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Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
39

Ορίζονται αναλυτικά τα καθήκοντα των Παρέδρων της Γενικής
Επιτροπείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

40

Ορίζονται αναλυτικά τα καθήκοντα των Εισηγητών της Γενικής
Επιτροπείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

41

Επαναλαμβάνονται πάγιοι κανόνες για την αναπλήρωση των
δικαστών στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

42

Επαναλαμβάνονται πάγιοι κανόνες για την αναπλήρωση των
δικαστικών λειτουργών στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας
στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

43

Επαναλαμβάνονται πάγιοι κανόνες όπως υφίστανται στα
οικεία νομοθετικά κείμενα. Ιδίως, διευκρινίζεται ότι η
Ολομέλεια ενσωματώνει στη σχετική της απόφαση, την
απόφαση της Γενικής Επιτροπείας για την απασχόληση των
λειτουργών της κατά τις δικαστικές διακοπές.

44

Διευκρινίζονται τα καθήκοντα των Γενικών Συντονιστών.
Διαφοροποιείται ο Γενικός Συντονιστής Διοίκησης από τους
Γενικούς Συντονιστές Ελέγχων.

45

Αναφέρονται συνοπτικά τα καθήκοντα των Επιτρόπων με
ελεγκτικές αρμοδιότητες, δεδομένου ότι οι Επίτροποι αυτοί
ασκούν τις βασικές αρμοδιότητες ελέγχων του Συνεδρίου και
τα καθήκοντά τους είναι διάσπαρτα στο σύνολο των
διατάξεων που ακολουθούν. Διαφοροποιούνται οι
αρμοδιότητες του Επιτρόπου Γραμματείας από των Επιτρόπων
Διοίκησης.

46

Για την αναπλήρωση των Γενικών Συντονιστών και των
Επιτρόπων προβλέπεται ειδική ρύθμιση που προσήκει στη
φύση και τον χαρακτήρα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως
ανώτατου ελεγκτικού θεσμού (βλ. άρθρο 1).

47

Περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για τα καθήκοντα της
γραμματείας, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ανώτατο
Δικαστήριο.

48

Περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις, κατ’ αναλογία αντίστοιχες
με αυτές του άρθρου 47, για την Υπηρεσία Επιτρόπου της
Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
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49

Διευκρινίζεται ότι η επιθεώρηση για την οποία πρόκειται
αφορά τις Υπηρεσίες Επιτρόπων ως Υπηρεσίες και όχι τους
Επιτρόπους ή το προσωπικό τους ως υπαλλήλους.

50

Επαναλαμβάνεται χωρίς μεταβολή η ρύθμιση που είχε
εισαχθεί με τον ν. 4700/2020.

51

Ορίζεται το ακριβές περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία δεν πρέπει να συγχέεται με την
Έκθεση – που είναι επίσης ετήσια – επί του Απολογισμού και
του Ισολογισμού του Κράτους.

52

Θεσπίζονται υποχρεώσεις διαβίβασης και παρουσίασης των
θεματικών εκθέσεων στη Βουλή.

53

Αναδιατυπώνονται οι σχετικές με τη διαδικασία ελέγχου του
Απολογισμού,
του
Ισολογισμού
και
των
λοιπών
χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Κράτους διατάξεις του
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως
συμπληρώθηκαν με το ν. 4270/2014 (Α΄143) και το ν.
4700/2020, και αναδεικνύεται η απορρέουσα από το άρθρο
169 του ν. 4270/2014 αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
ως εξωτερικού ελεγκτή του συνόλου των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης,
για
τον
έλεγχο
των
ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών αναφορών των φορέων αυτών που
προβλέπονται στο π.δ. 54/2018 (΄103).

54

Διευρύνεται το περιεχόμενο της έκθεσης του άρθρου 53,
ώστε, στο πλαίσιο της θεσμικής αποστολής του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, να περιλαμβάνει την ενημέρωση της Βουλής για τις
μείζονος σημασίας δημοσιονομικές εξελίξεις.

55

Επαναλαμβάνεται η εισαχθείσα με τον ν. 4700/2020 ρύθμιση
για την απαλλαγή των υπολόγων του Δημοσίου από τη
δημοσιολογιστική τους ευθύνη, υπό την επιφύλαξη
εξαιρετικών περιπτώσεων που δικαιολογούν τη διενέργεια
θεματικού ελέγχου, με την αποστολή στη Βουλή της έκθεσης
του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του Απολογισμού, του
Ισολογισμού
και
των
λοιπών
χρηματοοικονομικών
καταστάσεων του Κράτους.

56

Θεσμοθετείται ειδική διαδικασία για την άσκηση της
γνωμοδοτικής αρμοδιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί
των συνταξιοδοτικών νομοσχεδίων, με την προηγούμενη της
εισαγωγής τους στην Ολομέλεια επεξεργασία των
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νομοσχεδίων αυτών από το υπό σύσταση Τμήμα Μελετών και
Γνωμοδοτήσεων, προκειμένου, διά της εξειδίκευσης των εκεί
υπηρετούντων δικαστών, οι γνωμοδοτήσεις του Δικαστηρίου
να αποκτήσουν ευρύτερη εμβέλεια που θα εκτείνεται και στη
συμβολή των εκάστοτε προτεινόμενων ρυθμίσεων στη
διασφάλιση της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού
συστήματος. Καθόσον δε, με τη σύσταση του Ενιαίου Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης, το σύστημα αυτό κατέστη ενιαίο για
το σύνολο των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, παρέχεται η
δυνατότητα, αν ζητηθεί από τη Βουλή ή από τον αρμόδιο
Υπουργό, το Ελεγκτικό Συνέδριο να γνωμοδοτήσει και για
ρυθμίσεις για τις οποίες, ως εκ του μη συνταξιοδοτικού, κατά
τη συνταγματική έννοια, χαρακτήρα τους, τέτοια υποχρέωση
από το Σύνταγμα δεν υφίσταται.

57

Για τους σκοπούς του
άρθρου 56, προβλέπεται η
επιστημονική υποστήριξη του Τμήματος Μελετών και
Γνωμοδοτήσεων κατά την επεξεργασία των συνταξιοδοτικών
νομοσχεδίων.

58

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως ανώτατος θεσμός δημοσιονομικού
ελέγχου, κατά τη διενέργεια κάθε μορφής ελέγχου διέπεται
και οφείλει να εφαρμόζει τις θεμελιώδεις ελεγκτικές αρχές,
όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στα ελεγκτικά πρότυπα του
INTOSAI και χαρακτηρίζουν κάθε υψηλού επιπέδου ελεγκτικό
θεσμό. Με τα άρθρα 58 έως και 64 του σχεδίου
διακηρύσσονται οι θεμελιώδεις αυτές αρχές, που δεσμεύουν
και οριοθετούν τις ενέργειες του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά
την άσκηση των ελεγκτικών του καθηκόντων. Ειδικότερα, οι
θεμελιώδεις αυτές αρχές είναι της ακεραιότητας (άρθρο 58),
της αποτελεσματικότητας (άρθρο 59), της αναλογικότητας
(άρθρο 60), του επαγγελματισμού (άρθρο 61), της δικαιότητας
(άρθρο 62), της ευθύνης (άρθρο 63) και της συνεκτικότητας
(άρθρο 64). Οι αρχές έχουν κατευθυντήριο χαρακτήρα και θα
χρησιμοποιηθούν ως βάσεις για τη θέσπιση του εσωτερικού
κανονισμού περί ελεγκτικής διαδικασίας και τη σύνταξη των
εγχειριδίων ελέγχου.

59

Αναφέρεται και αναλύεται η αρχή της ακεραιότητας.

60

Αναφέρεται και αναλύεται η αρχή της αναλογικότητας.

61

Αναφέρεται και αναλύεται η αρχή του επαγγελματισμού.
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62

Αναφέρεται και αναλύεται η αρχή της δικαιότητας.

63

Αναφέρεται και αναλύεται η αρχή της ευθύνης.

64

Αναφέρεται και αναλύεται η αρχή της συνεκτικότητας.

65

Ο βασικός λόγος των ρυθμίσεων του άρθρου αυτού είναι η
ποιοτική αναβάθμιση και επιτάχυνση του ελεγκτικού έργου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με το Πληροφοριακό Σύστημα
Διαχείρισης Ελέγχων προάγονται: (α) Ο αποτελεσματικός
σχεδιασμός των ελέγχων με βάση την αξιολόγηση του
επιπέδου του κινδύνου του κάθε φορέα και κάθε διαδικασίας,
(β) ο συντονισμός και προγραμματισμός των ελέγχων και η
δυνατότητα συνδυασμένων ελέγχων, (γ) η εισαγωγή ενιαίου
τρόπου προσέγγισης μεταξύ των ελεγκτών, (δ) η
αποτελεσματικότητα των ελέγχων, δεδομένου ότι οι ελεγκτές
υποστηρίζονται ώστε να επικεντρώνονται στις συγκεκριμένες
απαιτήσεις, (ε) η απλουστευμένη καταγραφή των
αποτελεσμάτων ελέγχου και η αυτόματη παραγωγή των
εκθέσεων ελέγχων, (στ) η εφαρμογή προληπτικών δράσεων
και μηχανισμών συμμόρφωσης, και (ζ) η παραγωγή υψηλής
ακρίβειας στατιστικών στοιχείων για τους ελέγχους, τα οποία
συμβάλλουν στην ανάλυση των αποτελεσμάτων των ελέγχων
και τον καλύτερο σχεδιασμό μελλοντικών ελέγχων.

66

Καθορίζονται τα όργανα που διενεργούν τον έλεγχο, που είναι
καταρχήν οι Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Προβλέπεται, κατόπιν αποφάσεως της Ολομέλειας του
Δικαστηρίου, σε περιπτώσεις ιδιαίτερης σημαντικότητας ή
εκτεταμένων ή πολύπλοκων ελέγχων, η διενέργεια αυτών από
ειδικό κλιμάκιο στο οποίο μπορεί να συμμετέχουν και
δικαστικοί λειτουργοί.

67

Στην παρ. 1 προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις της Διοίκησης
περί υποβολής στο Ελεγκτικό Συνέδριο κάθε στοιχείου που
περιέρχεται σε γνώση της και σχετίζεται με τους ελέγχους του
(ήδη άρθρο 27 εδ. α του ισχύοντος Οργανισμού), καθώς και
ενημερώσεώς του περί της σύστασης ελεγχόμενων φορέων
(ήδη άρθρο 53 παρ. 4 του ισχύοντος Οργανισμού). Στην παρ. 2
διαλαμβάνεται ότι οι ελεγκτές του, μετά ειδική έγκριση του
Τμήματος Ελέγχων, μπορεί να ασκούν τις ανακριτικές εξουσίες
που προβλέπονται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Στην
παρ. 3 συγκεντρώθηκαν πάγιες γενικές διατάξεις.
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68

Στο άρθρο αυτό ενσωματώνονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 29
του ισχύοντος Οργανισμού για τη φύλαξη των
δικαιολογητικών διαχείρισης από τους ελεγχόμενους φορείς
και η εξουσιοδοτική ρήτρα υπέρ της κανονιστικής
αρμοδιότητας της Ολομέλειας να καθορίζει με απόφασή της
τις ειδικότερες υποχρεώσεις των ελεγχόμενων φορέων ή
μονάδων.

69

Προβλέπεται η αναγκαία αλλά και αυτονόητη προϋπόθεση της
διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου με τα πληροφοριακά συστήματα των
ελεγχόμενων ή και άλλων φορέων. Η ηλεκτρονική συλλογή
και ανταλλαγή δεδομένων, αποβλέπει στην αμεσότητα της
εποπτείας και την επιτάχυνση του ελεγκτικού έργου, και
αναμένεται να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στη διαχείριση
της δημόσιας λογοδοσίας εν γένει.

70

Σε συνάρτηση με το άρθρο 69, προβλέπεται η δυνατότητα
προσβάσεως των ελεγκτών του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα
αρχεία των ελεγχόμενων μονάδων/φορέων.

71

Στο άρθρο αυτό συγκεντρώνονται ρυθμίσεις (άρθρα 42 και 61
παρ. 2 του ισχύοντος Οργανισμού) που έχουν ως αντικείμενο
τις σχέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις διοικητικές αρχές,
που ασκούν, επίσης, ελεγκτικά καθήκοντα. Προβλέπεται η
υποχρέωση των τελευταίων για υποβολή των πορισμάτων των
ελέγχων τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εν γένει η
συνεργασία τους με αυτό, προκειμένου να μη διεξάγονται
αλληλοεπικαλυπτόμενοι έλεγχοι.

72

Καθιερώνεται, πέραν των εν γένει δημοσίων υπηρεσιών, η
υποχρέωση και των πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και των
φυσικών ή νομικών προσώπων να θέτουν στη διάθεση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον τους ζητηθεί, κάθε αναγκαίο
στοιχείο για τον διενεργούμενο από αυτό έλεγχο. Σε
περίπτωση που επικαλούνται απόρρητα ή στοιχεία που
σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα, ανατίθεται στο Τμήμα
Ελέγχων η επίλυση του ζητήματος.

73

Στο άρθρο αυτό αποτυπώνονται οι θεμελιώδεις οριοθετήσεις
που διέπουν τους ελέγχους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατ’
αρχάς επαναλαμβάνεται ο κανόνας του πλήρους ελέγχου
όλων των παρεμπιπτόντως αναφυομένων ζητημάτων με την
επιφύλαξη του δεδικασμένου, καθώς και ο φραγμός της μη
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υπεισέλευσης του ελέγχου σε ζητήματα σκοπιμότητας
(ενσωμάτωση του άρθρου 28 παρ. 3 και 5 του ισχύοντος
Οργανισμού). Εκτός όμως από το δεδικασμένο, το φάσμα των
ορίων ενισχύεται με πρόσθετες διατυπώσεις σχετικά με τη
δέσμευση από αποφάσεις που ισχύουν έναντι πάντων, από
αποφάσεις και τίτλους που παράγουν υποχρέωση
συμμόρφωσης, καθώς και με τα όρια δέσμευσης από
αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων, κατά το ρυθμιστικό
πρότυπο του άρθρου 5 του ν. 4700/2020, καθόσον και στο
πλαίσιο των ελέγχων είναι δυνατόν να αναφύονται ζητήματα
τομής των δικαιοδοσιών που χρήζουν ρύθμισης. Η ανάγκη
αυτή εμφανίζεται με ιδιαίτερη ένταση ως προς τις αποφάσεις
των ποινικών δικαστηρίων, ενόψει του σεβασμού των
απαιτήσεων του άρθρου 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ για το τεκμήριο
αθωότητας και του άρθρου 4 του Εβδόμου Πρωτοκόλλου για
την αρχή non bis in idem. Περαιτέρω, στο κώλυμα περί του
ελέγχου σκοπιμότητας προστίθεται μία επιφύλαξη περί του
ελέγχου
της
χρηστής
δημοσιονομικής
διαχείρισης
(οικονομικότητα, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα).

74

Σε συμφωνία με το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος
καθιερώνεται, πριν από την επιβολή οποιουδήποτε μέτρου ή
κύρωσης, η προηγούμενη ακρόαση των ελεγχομένων και η
πλήρης διασφάλιση των δικαιωμάτων άμυνας αυτών.

75

Σε συνέχεια των εξασφαλιστικών υπέρ των ελεγχομένων
μέτρων και διαδικασιών του άρθρου 74, καθιερώνεται η
υποχρέωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως, αφενός οι
έλεγχοί του είναι πλήρως τεκμηριωμένοι, και αφετέρου, τα
δυσμενή μέτρα από τους ελέγχους του ειδικώς και επαρκώς
αιτιολογημένα.

76

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού: (α) τίθεται ως
διακηρυκτική αρχή η κατ’ αρχήν αυτονομία των ελεγκτικών
διαδικασιών, μέτρων και κυρώσεων από τις ποινικές
διαδικασίες και κυρώσεις (συναφώς ΕλΣ Ολ 740-741/2018,
άρθρο 6 του Κανονισμού ΕΕ 2988/1995), (β) ενσωματώνεται
η διάταξη του άρθρου 38 παρ. 6 του ισχύοντος Οργανισμού
περί της υποχρέωσης των ελεγκτικών οργάνων να
ανακοινώνουν τυχόν ποινικώς κολάσιμες πράξεις στον
Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον αρμόδιο εισαγγελέα
και στο όργανο στο οποίο υπάγεται ο υπόλογος, και (γ)
διευκρινίζεται ότι ο σκοπός των ελέγχων δεν είναι η
διαπίστωση ποινικώς κολάσιμων πράξεων, αλλά η επιδίωξη
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πραγμάτωσης των συνταγματικών αρχών του κράτους δικαίου
και της δημοσιονομικής βιωσιμότητας (σχ. τα ΕλΣ Ολ Πρακτικά
της 4ης Γεν. Συν/σης της 5.2.2020, ΕλΣ Ολ 2135/2020 ).
Συναφής και η σχετική αναφορά της Διακήρυξης της Λίμα
(Intosai 1) κατά την οποία «Ο Έλεγχος δεν είναι αυτοσκοπός,
αλλά το αναπόσπαστο τμήμα ενός εύρυθμου συστήματος,
σκοπός του οποίου είναι η αποκάλυψη αποκλίσεων από τα
αποδεκτά πρότυπα και παραβιάσεων των αρχών της
νομιμότητας, οικονομικότητας, αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας στη δημοσιονομική διαχείριση (…)».

77

Στο άρθρο αυτό ενσωματώνονται οι γενικές συντεταγμένες
του δικαιώματος πληροφόρησης και πρόσβασης στον φάκελο
στο πλαίσιο της ελεγκτικής διαδικασίας, όπως επιβάλλεται
από τα άρθρα 5A παρ. 1 και 20 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος
καθώς και από τις αρχές που διατυπώνονται στο Intosai -P-50
για τις θεμελιώδεις αρχές των δικαιοδοτικών ελεγκτικών
οργάνων (σχ. άρθρο 47 του ισχύοντος Οργανισμού). Κατά τα
λοιπά, η διάταξη υιοθετεί το ρυθμιστικό πρότυπο του άρθρου
106 του ν. 4700/2020 για την πρόσβαση των διαδίκων στα
στοιχεία της δικογραφίας και παραπέμπει στη γενική διάταξη
του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπου
προβλέπεται το γενικό πλαίσιο πρόσβασης στον διοικητικό
φάκελο.

78

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενόψει του νομικού πλαισίου και των
σκοπών που διέπουν τη δράση του, οφείλει να τηρεί σε
τακτική βάση αρχείο των καταγγελιών και αιτημάτων ελέγχου
από πολίτες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, κρατικούς
αξιωματούχους και άλλες πηγές. Ενόψει αυτού, με τις
εισαγόμενες ρυθμίσεις ανατίθεται στο Τμήμα Ελέγχων, ύστερα
από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας Επιτρόπου, η απόφαση
περί του αν πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος σύμφωνα με τα
κριτήρια που αναφέρονται στην παρ. 1. Παρέχεται
ταυτοχρόνως η ευχέρεια, σε περίπτωση που διενεργηθεί
έλεγχος, να ενημερώνονται σχετικώς αυτοί που υπέβαλαν την
καταγγελία.

79

Με σκοπό την ανεπηρέαστη και απαρακώλυτη άσκηση των
ελέγχων, προκρίνεται η θεσμική προστασία των ελεγκτικών
οργάνων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σε
συμφωνία με το άρθρο 101 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
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80

Το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δεδομένων ποιότητας
ελέγχων, καλύπτει όλες τις πτυχές των ελεγκτικών
δραστηριοτήτων, συμβάλλει στον έλεγχο της ποιότητας του
ελέγχου και διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά
με τους ελέγχους και τη συλλογή των δεδομένων ελέγχου και
αξιολόγησης, με σκοπό την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής
ποιότητας των ελεγκτικών εργασιών.

81

Προσδιορίζονται με σαφήνεια τρεις κατηγορίες ελέγχου που
ανταποκρίνονται στα τρία θεμελιώδη ελεγκτικά κριτήρια,
σύμφωνα και με τη διεθνή ορολογία, ήτοι η αξιοπιστία των
λογαριασμών (financial audit), η συμμόρφωση με την
ισχύουσα νομοθεσία (compliance audit), και η επίτευξη
αποτελεσμάτων (performance audit).

82

Αναλύονται τα στοιχεία του ελέγχου αξιοπιστίας των
λογαριασμών (financial audit).

83

Αναλύονται τα στοιχεία του ελέγχου συμμόρφωσης με την
ισχύουσα νομοθεσία (compliance audit).

84

Αναλύονται τα στοιχεία του ελέγχου επίτευξης
αποτελεσμάτων (performance audit).

85

Διακρίνονται οι έλεγχοι, ανάλογα με την ελεγκτική
προσέγγιση, σε ελέγχους αποτελεσματικότητας των
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των ελεγχόμενων φορέων
και σε ελέγχους ευθείας διαπίστωσης της μη τήρησης των
κανόνων που ο ελεγχόμενος φορέας οφείλει να τηρεί.

86

Ορίζεται ότι ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου του ελεγχόμενου φορέα
αποβλέπει στον περιορισμό των δημοσιονομικών κινδύνων
και αποτυπώνονται οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι, σύμφωνα με
την υπ΄ αριθμ. ΦΓ8/55081/4.11.2020 (Β΄ 4938) κανονιστική
απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνέδριου.

87

Προβλέπεται ότι ο απευθείας έλεγχος από το Ελεγκτικό
Συνέδριο της μη τήρησης από τον ελεγχόμενο φορέα των
κανόνων που οφείλει να τηρεί μπορεί να διεξάγεται τόσο πριν
από την παραγωγή των δημοσιονομικών συνεπειών της
ελεγχόμενης πράξης (προληπτικός) όσο και μετά την
παραγωγή των συνεπειών αυτών (εκ των υστέρων ή
κατασταλτικός). Εξαιρετικώς, παρέχεται η δυνατότητα
απευθείας προληπτικού ελέγχου στην περίπτωση που κατά τη

105

διενέργεια του ελέγχου του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
διαγνωσθεί έντονος κίνδυνος παραγωγής παράνομων
πράξεων ή εάν μια πράξη δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί με
βεβαιότητα νόμιμη ή κανονική.

88

Ορίζονται οι τρεις βασικές κατηγορίες ελέγχων ως προς το
αντικείμενο αυτών, ήτοι ο συνολικός έλεγχος μιας διαχείρισης
(λ.χ. ο έλεγχος των ετήσιων λογαριασμών ενός δήμου), ο
θεματικός έλεγχος (λ.χ. ο έλεγχος της είσπραξης από τους
δήμους του τέλους ακίνητης περιουσίας) και ο
εξατομικευμένος έλεγχος (λ.χ. ο προσυμβατικός έλεγχος ενός
σχεδίου συμβάσεως που προτίθεται να υπογράψει ένας
δήμος).

89

Αναλύονται τα στοιχεία των συνολικών ελέγχων των
διαχειρίσεων.

90

Αναλύονται τα στοιχεία των θεματικών ελέγχων.

91

Αναλύονται τα στοιχεία των εξατομικευμένων ελέγχων.

92

Ορίζονται οι τέσσερις βασικές κατηγορίες συνεπειών που
απορρέουν από τις διάφορες κατηγορίες ελέγχων και
αναλύονται στα άρθρα 93-96.

93

Προβλέπονται οι έλεγχοι που παρεμποδίζουν την παραγωγή
εννόμων συνεπειών (λ.χ. προσυμβατικός έλεγχος).

94

Προβλέπονται οι έλεγχοι που έχουν ως συνέπεια την
απαλλαγή του υπευθύνου από τη δημοσιονομική ευθύνη ή
τον καταλογισμό του (λ.χ. έλεγχος ταμία, δημόσιου
υπολόγου).

95

Προβλέπονται οι έλεγχοι που έχουν ως συνέπεια την εκφορά
ελεγκτικής γνώμης (λ.χ. η Έκθεση επί του Απολογισμού και του
Ισολογισμού του Κράτους).

96

Προβλέπονται οι έλεγχοι που έχουν ως συνέπεια τη
διατύπωση συστάσεων (λ.χ. ο έλεγχος για τον εντοπισμό
συστημικών παθογενειών και την ανάλυση των αιτίων τους).

97

Αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο διαρθρώνονται μεταξύ τους
οι έλεγχοι. Βασικός κανόνας είναι ότι, με την εξαίρεση των
υποχρεωτικών ελέγχων, όλοι οι λοιποί έλεγχοι αποβλέπουν ως
σύνολο στην αποτελεσματική επιτέλεση από το Ελεγκτικό

106

Συνέδριο της ελεγκτικής του αποστολής. Οι έλεγχοι λοιπόν
είναι εργαλεία στη χρήση του Συνεδρίου, που μπορεί να
συνδυάζονται μεταξύ τους για την επίτευξη του καλλίτερου
ελεγκτικού αποτελέσματος. Ορισμένοι υποχρεωτικοί έλεγχοι
επιτρέπουν στο Συνέδριο να τους διαρρυθμίσει κατά τη
διακριτική του ευχέρεια με γνώμονα πάντα το καλύτερο
ελεγκτικό αποτέλεσμα.
98

Προβλέπονται οι δυνατότητες συνδυασμού ελέγχων.

99

Προβλέπονται οι υποχρεωτικοί έλεγχοι και αναλύεται ο
τρόπος διεξαγωγής τους.

100

Προβλέπονται τα κριτήρια για την επιλογή και τον συνδυασμό
των μη υποχρεωτικών ελέγχων.

101

Με τις ρυθμίσεις των άρθρων αυτών τίθενται γενικές
κατευθύνσεις που θα συγκεκριμενοποιηθούν στον εσωτερικό
κανονισμό. Η βασική ιδέα είναι ότι στο Ετήσιο Πρόγραμμα
πρέπει να περιλαμβάνεται και να κατανέμεται το σύνολο των
ελεγκτικών δυνατοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όλες οι
ελεγκτικές εργασίες των Υπηρεσιών Επιτρόπων πρέπει να είναι
διαφανείς στο αρμόδιο για τον προγραμματισμό και την
εκτέλεση του προγράμματος όργανο. Προβλέπεται όμως να
διαθέτουν οι Υπηρεσίες Επιτρόπου έναν ικανό ελεγκτικό χρόνο
για τη διενέργεια ελεγκτικών εργασιών κατά τη διακριτική
ευχέρεια των Επιτρόπων.

102

Προβλέπονται τα στοιχεία που συνεκτιμώνται για τον
καθορισμό των προτεραιοτήτων του Ετήσιου Προγράμματος
Ελέγχων.

103

Προβλέπονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις
προγραμματισμό των θεματικών ελέγχων.

104

Προβλέπεται ο τρόπος διάθεσης του υπόλοιπου ελεγκτικού
χρόνου.

105

Προβλέπεται ο τρόπος της προετοιμασίας του Ετήσιου
Προγράμματος Ελέγχων.

106

Προβλέπονται ρυθμίσεις που αφορούν την εκτέλεση του
Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων.

για

τον

107

107

Καθιερώνεται ο έλεγχος των συστημάτων πληροφορικής των
ελεγχόμενων φορέων. Ο έλεγχος αυτός (Information
Technology Αudit) αποσκοπεί στην αξιολόγηση της ανάπτυξης,
της εφαρμογής και της συντήρησης των συστημάτων
πληροφορικής, ώστε να διαπιστωθεί αν αυτά ανταποκρίνονται
στις ανάγκες και τους στόχους του οικείου φορέα,
προστατεύουν τις πληροφορίες και διατηρούν την
ακεραιότητα των δεδομένων.

108

Προβλέπεται η διενέργεια ψηφιακών ελέγχων, οι οποίοι μέσω
της αυτοματοποιημένης συλλογής και προετοιμασίας των
δεδομένων και της εφαρμογής προηγμένων τεχνικών
αναλυτικής δεδομένων (Audit Data Analytics - ADA) καθιστούν
εφικτή την εξέταση ολόκληρου του πληθυσμού μιας
καθορισμένης κατηγορίας συναλλαγών και τη διενέργεια
αναλύσεων επί του συνόλου των συναλλαγών αυτών. Με τον
ψηφιακό έλεγχο επιτυγχάνεται η απόκτηση ελεγκτικών
τεκμήριων υψηλότερης ποιότητας και η εξαγωγή
ασφαλέστερων συμπερασμάτων, σε σχέση με τον
δειγματοληπτικό έλεγχο.

109

Προβλέπεται ο έλεγχος των αυτοματοποιημένων διαδικασιών
πληρωμής σταθερών δαπανών (αποδοχών, συντάξεων,
βοηθημάτων κ.λπ.) προς αποτροπή του κινδύνου συνέχισης
της καταβολής των σχετικών παροχών χωρίς να συντρέχουν οι
νόμιμες προϋποθέσεις.

110

Με την παρ. 1 θεσπίζεται η υποχρέωση των ελεγχόμενων
φορέων, αλλά και των προμηθευτών των πληροφοριακών
τους συστημάτων, όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο, να
παρέχουν χωρίς καθυστέρηση στους δικαστικούς υπαλλήλους
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά περίπτωση ανάλογα με το
είδος και τον στόχο του ελέγχου, πρόσβαση στις βάσεις
δεδομένων τους (read-only access), ηλεκτρονικά αρχεία σε
επεξεργάσιμη μορφή, καθώς και στοιχεία για την αξιολόγηση
των πληροφοριακών τους συστημάτων. Με την παρ. 2
θεσπίζεται η υποχρέωση τρίτων φορέων (δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου) να παρέχουν, μολονότι δεν είναι οι άμεσα
ελεγχόμενοι, δεδομένα σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή
στους ελεγκτές του Δικαστηρίου, εφόσον αυτά συνάπτονται με
το αντικείμενο του ελέγχου και κρίνονται απαραίτητα για τη
διενέργειά του.

108

111

Διατηρείται, για λόγους εμπέδωσης της δημοσιολογιστικής
ευταξίας, η επιτήρηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο των εν στενή
εννοία υπολόγων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου.

112

Συγκεντρώνονται στο ίδιο άρθρο οι εγκατεσπαρμένες σήμερα
στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο και στο π.δ.
1225/1981 διατάξεις για το περιεχόμενο της κατά τα ανωτέρω
επιτήρησης, χωρίς να επαναλαμβάνονται παρωχημένες
ρυθμίσεις, όπως οι σχετικές με την από μέρους των υπολόγων
παροχή εγγυήσεων πριν από την ανάληψη των καθηκόντων
τους.

113

Καθορίζονται τα αρμόδια για την άσκηση της προβλεπόμενης
από τα προηγούμενα άρθρα επιτήρησης όργανα του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, με «βραχίονα» την, κατά περίπτωση,
αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου, υπό την εποπτεία του
Τμήματος Ελέγχων.

114

Εξορθολογίζεται το σύστημα λογοδοσίας των υπολόγων του
Δημοσίου, με την επιβεβαίωση του κανόνα της υποβολής
ετήσιων λογαριασμών στο Ελεγκτικό Συνέδριο και τη
διευκρίνιση ότι η σχετική υποχρέωση εξαντλείται στην
υποβολή των οικείων απολογιστικών πινάκων, χωρίς τα
υποστηρικτικά των εγγραφών σε αυτούς διαχειριστικά
στοιχεία και παραστατικά, τα οποία τίθενται στη διάθεση του
Δικαστηρίου μόνον εφόσον ζητηθούν. Όσον αφορά, εξ άλλου,
την υποχρέωση υποβολής μηνιαίων λογαριασμών, αυτή
διατηρείται μεν, χάριν της εκπόνησης της έκθεσης του
Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του Απολογισμού, του Ισολογισμού
και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων του
Κράτους, για τον Υπόλογο Συμψηφισμών, όπως, άλλωστε,
ειδικώς για τον τελευταίο προβλέπεται στο άρθρο 162 του ν.
4270/2014, όχι όμως και για τους ταμειακούς υπολόγους του
Δημοσίου, ως προς τους οποίους η εν λόγω υποχρέωση έχει
ατονήσει. Εκσυγχρονίζεται, τέλος, η ρύθμιση για τη λογοδοσία
σε περίπτωση ανικανότητας ή θανάτου του υπολόγου, ώστε,
χωρίς να παραβλάπτονται τα συμφέροντα του ιδίου ή των
κληρονόμων του, το βάρος για την υποβολή των λογαριασμών
να φέρει προεχόντως η υπηρεσία του.

115

Επαναλαμβάνεται η ειδική ρύθμιση του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο για τη λογοδοσία των διαχειριστών υλικού
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, με

109

δεδομένο ότι αυτοί δεν υποβάλλουν τους λογαριασμούς της
διαχείρισής τους απευθείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά
μέσω των Ελεγκτηρίων του Κλάδου ή του Σώματος στο οποίο
υπηρετούν.

116

Αναδιατυπώνονται οι διατάξεις του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο και του π.δ/τος 1225/1981 για τις
κυρώσεις σε βάρος των αμελούντων την υποβολή των
λογαριασμών τους υπολόγων, με την αποσαφήνιση, πάντως,
ότι η πειθαρχική δίωξη του υπολόγου, σε μία τέτοια
περίπτωση, δεν μπορεί παρά να απόκειται στην υπηρεσία του.

117

Όπως και υπό τις υπό τις σήμερα ισχύουσες διατάξεις του
άρθρου 152 του π.δ/τος 1225/1981, προβλέπεται ότι τις ίδιες
ως άνω χρηματικές κυρώσεις μπορεί να επισύρει σε βάρος
των υπολόγων και κάθε εν γένει σοβαρή παράβαση των
υποχρεώσεών τους ή η μη συμμόρφωσή τους προς τις εντολές
και οδηγίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

118

Προβλέπεται η αξιολόγηση από το Τμήμα Ελέγχων των
πορισμάτων των διαχειριστικών ελέγχων που έχουν
διενεργηθεί από άλλες, εκτός του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
αρχές, καθώς και των τυχόν καταγγελιών σε βάρος των
υπολόγων, ώστε, αν συντρέχει περίπτωση, ο υπόλογος να
υποχρεωθεί στην άμεση υποβολή λογαριασμών και το
Συνέδριο να επιληφθεί, χωρίς καθυστέρηση, του ελέγχου της
οικείας διαχείρισης.

119

Διευκρινίζεται ότι οι υπόλογοι των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου δεν υποβάλλουν αυτοτελώς λογαριασμούς στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, και ότι λογοδοτούν μέσω των ετήσιων
συγκεντρωτικών λογαριασμών του αντίστοιχου φορέα.

120

Συναφώς προς το άρθρο 119, καθορίζονται οι υποβλητέοι στο
Ελεγκτικό Συνέδριο ετήσιοι συγκεντρωτικοί λογαριασμοί των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου και καθορίζονται, με βάση τις
σήμερα ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 163 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 204), 88 του π.δ/τος
30/1996 (Α΄ 21) και 30 του ν.δ/τος 496/1974 (Α΄ 204), οι
προθεσμίες για την υποβολή τους, χωρίς και εν προκειμένω τη
συνυποβολή των σχετικών διαχειριστικών στοιχείων, που
προσκομίζονται μόνον αν ζητηθούν.

110

121

Διευκρινίζεται, στο πνεύμα του άρθρου 55, ότι ο έλεγχος των
διαχειρίσεων του Δημοσίου συνέχεται με την έκθεση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του Απολογισμού, του Ισολογισμού
και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων του
Κράτους. Κατά τα λοιπά δε, επαναλαμβάνονται οι ήδη
υφιστάμενες ρυθμίσεις αφενός του άρθρου 39 του Κώδικα
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφορικά με τη συχνότητα
και την έκταση των διαχειριστικών ελέγχων που μπορεί να
διενεργηθούν από το Δικαστήριο, αναλόγως και της
επικινδυνότητας της υποκείμενης σε έλεγχο δημόσιας
διαχείρισης, αφετέρου του άρθρου 54Α παρ. 2 του ιδίου
Κώδικα για την οιονεί απαλλαγή των υπολόγων των ειδικών
λογαριασμών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των άλλων
υπαγόμενων σε έλεγχο φορέων, στην περίπτωση που οι
οικείοι λογαριασμοί παραμείνουν ανέλεγκτοι.

122

Καθορίζεται το αντικείμενο του ελέγχου, στο οποίο, κατά τα
παγίως ισχύοντα, περιλαμβάνεται η εξέταση όχι μόνον της
ακρίβειας της λογιστικής αποτύπωσης, αλλά και της
νομιμότητας των υποκείμενων στον λογαριασμό συναλλαγών,
ενώ, περαιτέρω, εισάγεται οριζόντιου χαρακτήρα ρύθμιση,
στο πρότυπο του άρθρου 54Α παρ. 3 του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο για την, υπό συγκεκριμένες διατυπώσεις,
εκφορά ελεγκτικής κρίσης, χωρίς έλεγχο των υποκείμενων
συναλλαγών, στην περίπτωση που έχει επιβεβαιωθεί η
αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού
ελέγχου του ελεγχομένου φορέα.

123

Ενόψει της μη υποχρεωτικής πλέον συνυποβολής, με τους
λογαριασμούς, των οικείων διαχειριστικών στοιχείων και της
τήρησής τους από τους ελεγχόμενους φορείς, ρυθμίζεται το
ζήτημα της ευθύνης για τη διαφύλαξη των στοιχείων αυτών
και προβλέπονται οι κυρώσεις που απειλούνται σε βάρος
όσων, παρακρατώντας τα, κωλύουν τον έλεγχό τους από το
Ελεγκτικό Συνέδριο.

124

Προβλέπεται η διαδικασία διενέργειας του ελέγχου, κύριο
στοιχείο της οποίας παραμένει το φύλλο μεταβολών και
ελλείψεων, ως μέσο για την παροχή στοιχείων και εξηγήσεων
από τον ελεγχόμενο, στο πλαίσιο της επιβεβλημένης
ακρόασης του τελευταίου από τον ελεγκτή πριν από την
οριστικοποίηση του αποτελέσματος του ελέγχου.

111

125

Αποσαφηνίζεται ότι, με την εξαίρεση της περίπτωσης
διαπίστωσης ελλείμματος, ο έλεγχος περατώνεται με τη
σύνταξη σχετικής έκθεσης και αίρεται η υποχρέωση έκδοσης
από τα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου
απαλλακτικής πράξης, για κάθε διαχείριση και χρήση χωριστά,
που έχει οδηγήσει στη συσσώρευση εκκρεμοτήτων, χωρίς
ουσιαστικό αντικείμενο, στις Υπηρεσίες Επιτρόπων.

126

Επαναλαμβάνονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη διαδικασία
του ελέγχου, σε περίπτωση καταστροφής από ανώτερη βία ή
τυχαίο γεγονός των διαχειριστικών στοιχείων εντός των
Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

127

Διατηρούνται σε ισχύ, όπως σήμερα έχουν, οι ειδικές
ρυθμίσεις του ν. 992/1979 (Α΄280) για τον έλεγχο του
χρηματοδοτούμενου από ενωσιακούς πόρους Ειδικού
Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων.

128

Ορίζεται ο έλεγχος που ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο
στα έσοδα του Δημοσίου

129

Επαναλαμβάνεται ήδη ισχύουσα ρύθμιση σχετικά με την
παρακολούθηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο της είσπραξης των
εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και
των νομικών τους προσώπων.

130

Αναφέρονται οι προϋποθέσεις καταλογισμού των αρμοδίων
υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των
νομικών τους προσώπων, λόγω αδράνειας είσπραξης, κατόπιν
αίτησης καταλογισμού στο αρμόδιο Τμήμα.

131

και σχετικά με Προβλέπεταιη δυνατότητα να υπαχθούν, μετά
την έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος, στον έλεγχο
του άρθρου αυτού και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου.

132

Προβλέπεται η άσκηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχου επί
των πράξεων χαρακτηρισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ως
ανεπίδεκτων είσπραξης, καθώς και επί των πράξεων
διαγραφής αυτών, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του
Δικαστηρίου να διενεργεί έλεγχο δημόσιων εσόδων. Η
αρμοδιότητα αυτή ανατίθεται στην οικεία Υπηρεσία
Επιτρόπου, ενώ η επίλυση όλων των τυχόν εγειρόμενων από
τον έλεγχο ζητημάτων ανατίθεται στο αρμόδιο Τμήμα
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Ελέγχων.

133

Με δεδομένο ότι οι υπόχρεοι σε απόδοση λογαριασμού για τη
διαχείριση του προϊόντος των χρηματικών ενταλμάτων
προπληρωμής δεν είναι εξ επαγγέλματος υπόλογοι,
απλοποιείται η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών
τακτοποίησης των ενταλμάτων αυτών, ο οποίος διεξάγεται
πλέον σε τακτική (ετήσια) βάση και εκκινεί με την υποβολή
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των
φορέων που εξέδωσαν τέτοια εντάλματα, κατάστασης με τα
στοιχεία του κατά περίπτωση υπόχρεου, την ταχθείσα για
κάθε ένταλμα προπληρωμής προθεσμία απόδοσης
λογαριασμού και την τήρησή της ή όχι. Κωδικοποιείται δε,
περαιτέρω, η ρύθμιση του άρθρου 103 παρ. 3 του ν.
4270/2014, για την υποβολή, ως δικαιολογητικού
τακτοποίησης του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, σε
περίπτωση
διαπιστωμένης
αντικειμενικής
αδυναμίας
απόδοσης λογαριασμού, της σχετικώς συνταχθείσας
πορισματικής έκθεσης.

134

Η καθυστέρηση διεκπεραίωσης του ελέγχου της διαχείρισης
του προϊόντος των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής δεν
μπορεί να αποβαίνει σε βάρος των υπόχρεων, για τους λόγους
που εκτέθηκαν στο άρθρο 133. Ως εκ τούτου, καθιερώνεται ο
δειγματοληπτικός έλεγχος των δικαιολογητικών τακτοποίησης
των ενταλμάτων αυτών, στο πλαίσιο του οποίου, πάντως,
υποχρεωτικά ελέγχονται εκείνα που είτε υποβλήθηκαν από
τον υπόχρεο εκπρόθεσμα, είτε αρνήθηκαν να εκκαθαρίσουν οι
Οικονομικές Υπηρεσίες του φορέα που εξέδωσε το ένταλμα,
θεσπίζεται συγκεκριμένη προθεσμία για την περάτωση του
δειγματοληπτικού αυτού ελέγχου και εισάγεται ρύθμιση για
τη συλλήβδην απαλλαγή των υπόχρεων σε απόδοση
λογαριασμού, εφόσον από τον έλεγχο του δείγματος δεν
διαπιστωθεί η από μέρους τους διενέργεια παράτυπων
πληρωμών. Κατά τα λοιπά, όπως και υπό τις υφιστάμενες
ρυθμίσεις του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, του
π.δ/τος 1225/1981 και του π.δ/τος 136/1998 (Α΄ 107),
προβλέπεται ο καταλογισμός, με τις προσήκουσες
διαδικαστικές εγγυήσεις, τόσο των υπόχρεων που δεν
απέδωσαν λογαριασμό, όσο και των ευθυνομένων για τα
ελλείμματα που διαπιστώνονται στη διαχείριση του προϊόντος
των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
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135

Προσδιορίζεται η αρμοδιότητα των Επιτρόπων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, οι οποίοι ελέγχουν τα καταστήματα κράτησης.
Αποτυπώνονται οι υφιστάμενες αρμοδιότητές τους και
καθιερώνεται η αρμοδιότητά τους για την παρακολούθηση
των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων.

136

Διαλαμβάνονται ρυθμίσεις για την άσκηση τακτικών και
έκτακτων ελέγχων επί των καταστημάτων κράτησης. Κατά τα
λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ελεγκτικού
Συνεδρίου σχετικώς με τον έλεγχο και τον καταλογισμό τυχόν
ελλειμμάτων.

137

Προβλέπεται ότι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης έχουν την
υποχρέωση να υποβάλλουν ετησίως στο Ελεγκτικό Συνέδριο
πίνακα, στον οποίο αναγράφονται οι επιχορηγούμενοι ή
χρηματοδοτούμενοι από αυτούς φορείς, καθώς και το ύψος
των επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων.

138

Προβλέπεται ότι οι φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 137
ελέγχονται σύμφωνα με όσα ορίζονται σε σχετική απόφαση
της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

139

Επαναλαμβάνεται η διάταξη του άρθρου 15 του ν. 3038/2002
(Α΄ 180), στην οποία αναλύεται η διάταξη του άρθρου 11 παρ.
5 του παρόντος.

140

Προβλέπεται η διαδικασία καταβολής και διαχείρισης των
αμοιβών από την παροχή των υπηρεσιών του άρθρου 139,
ενώ στην παρ. 2 ορίζεται η διαδικασία διάθεσης των
χρημάτων, στην περίπτωση που αυτά διατίθενται από την
Κυβέρνηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για σχέσεις εθιμοτυπίας
και οργανώσεις διεθνών συνεδρίων.

141

Στην παρ. 1 υιοθετείται ο ορισμός του ελλείμματος δημόσιας
διαχείρισης όπως τον δέχεται διαχρονικά η δημοσιολογιστική
νομοθεσία (βλ. άρθρα 76 ν.δ. 321/1969 – Α΄ 205, 35 ν.δ.
496/1974 – Α΄ 204, 56 ν. 2362/1995 – Α΄ 247, 152 ν. 4270/2014
– Α΄ 143). Στην παρ. 2 αποτυπώνονται οι διακρίσεις των
ελλειμμάτων. Ειδικότερα, τα ελλείμματα διακρίνονται σε
υλικά ελλείμματα ταμείου, χαρτοφυλακίου ή αποθήκης, σε
ελλείμματα λόγω παράτυπης πληρωμής ή διάθεσης αξιών ή
εξόδου υλικού από την αποθήκη και σε ελλείμματα λόγω μη
νόμιμης διαχείρισης.
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142

Καθορίζονται τα υπεύθυνα πρόσωπα για τα ελλείμματα του
άρθρου 141 και οι ευθύνες αυτών. Ειδικότερα, για τα υλικά
ελλείμματα ευθύνονται οι οικείοι υπόλογοι που είχαν
αναλάβει τη φύλαξη των χρημάτων, αξιών ή υλικού. Για τα
ελλείμματα λόγω παράτυπης πληρωμής χρημάτων ή διάθεσης
αξιών ή εξόδου υλικού από την αποθήκη μπορεί να
ευθύνονται, κατά περίπτωση, ο ταμίας, ο διαχειριστής
χαρτοφυλακίου ή υλικού, ο εκκαθαριστής και ο εντολέας
πληρωμής. Για τα ελλείμματα λόγω μη νόμιμης διαχείρισης
υπέχουν ευθύνη τα πρόσωπα που έλαβαν μη νόμιμη απόφαση
νομικής δέσμευσης, εφόσον η τελευταία οδήγησε σε
εκταμίευση δημόσιου χρήματος ή σε διάθεση αξιών ή υλικού.
Βασική καινοτομία του νέου συστήματος είναι ότι η γέννηση
δημοσιολογιστικής ευθύνης συναρτάται με τα ειδικότερα
καθήκοντα, έτσι ώστε κάθε πρόσωπο να ευθύνεται, κατ’
αρχήν, για πράξεις ή παραλείψεις που υπάγονται στη σφαίρα
της δικής του ευθύνης (π.χ. ο ταμίας ευθύνεται για πληρωμή
σε μη δικαιούχο, ο εκκαθαριστής για την ορθότητα της
εκκαθάρισης, ο εντολέας πληρωμής για το νομότυπο του
τίτλου πληρωμής κ.λπ.). Επίσης, η δημοσιολογιστική ευθύνη,
κατά τα παγίως ισχύοντα, επεκτείνεται και στα πρόσωπα που
διενήργησαν τις προηγούμενες πράξεις χωρίς νόμιμη
εξουσιοδότηση (de facto).

143

Αποτυπώνεται νομοθετικά η έννοια του συνευθυνομένου στην
πρόκληση του ελλείμματος, όπως πάγια την δέχεται η
νομολογία (ΕλΣ Ολ. 2443, 2444/2007, 859/1990, 2325/2012
κ.ά.).

144

Ορίζεται ότι τα πρόσωπα των άρθρων 142 και 143 θα
ευθύνονται, κατ’ αρχήν, για κάθε πταίσμα. Ωστόσο το κρατούν
μέχρι σήμερα σύστημα της νόθου αντικειμενικής ευθύνης,
σύμφωνα με το οποίο η υπαιτιότητα του υπευθύνου
προσώπου τεκμαίρεται, εξακολουθεί να ισχύει μόνο στις
περιπτώσεις έλλειψης ή απώλειας χρημάτων, αξιών ή υλικού ή
επί εσφαλμένης καταμέτρησης αυτών, που οδήγησε σε
δημιουργία ελλείμματος. Ειδικά οι εκκαθαριστές και οι
εντολείς πληρωμής, των οποίων η ευθύνη καθίσταται
υποκειμενική, ευθύνονται μόνο αν προέβησαν σε εκκαθάριση
και εντολή πληρωμής, αντίστοιχα, χωρίς να υφίσταται σχετική
πίστωση. Η ευθύνη τους επεκτείνεται και στην περίπτωση της
εκτέλεσης μη νόμιμης απόφασης νομικής δέσμευσης, μόνον
όμως εφόσον η τελευταία κείται προδήλως εκτός των
αρμοδιοτήτων του οργάνου που την έλαβε. Τα ίδια πρόσωπα
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δεν ευθύνονται αν στήριξαν την εκκαθάριση ή την εντολή
πληρωμής σε βεβαιώσεις αρμόδιων οργάνων στις οποίες
διαπιστώνεται η συνδρομή των πραγματικών προϋποθέσεων
διενέργειας της δαπάνης (π.χ. σε πρωτόκολλα ή βεβαιώσεις
παραλαβής έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, προερχόμενα
από τις οικείες επιτροπές). Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις,
όπου υφίσταται ευθύνη για κάθε πταίσμα, δηλαδή και για
ελαφρά αμέλεια, ορίζεται ρητά ότι αυτή δεν συντρέχει,
εφόσον το πρόσωπο τήρησε τους κανόνες προστασίας του
δημόσιου αγαθού ή απέκλινε από την τήρησή τους
δικαιολογημένα. Ειδικά τα πρόσωπα που έλαβαν μη νόμιμη
απόφαση νομικής δέσμευσης, η οποία εκτελέστηκε,
ευθύνονται μόνο αν ενήργησαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια.
Ωστόσο, ορίζεται ρητά ότι δεν συντρέχει βαρεία αμέλεια και
άρα δεν καθιδρύεται αντίστοιχη ευθύνη, όταν η απόφαση
νομικής δέσμευσης στηρίζεται σε υποστηρίξιμη ερμηνεία του
νόμου ή σε πλάνη περί τα πράγματα που δεν είναι πρόδηλη ή
σε νομικό χαρακτηρισμό που δεν είναι προφανώς
εσφαλμένος. Στα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνονται και τα μέλη
συλλογικών οργάνων της διοίκησης, λ. χ. διοικητικά ή
δημοτικά συμβούλια.
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Στην παρ. 1 τίθεται ο κανόνας ότι το ποσό του καταλογισμού
συνίσταται στο σύνολο του ελλείμματος που διαπιστώθηκε, με
την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 150, όπου
προβλέπονται
αρχές
και
κριτήρια
μείωσης
του
καταλογιζόμενου ποσού. Στην παρ. 2 διευκρινίζεται ο τρόπος
προσδιορισμού του ποσού του καταλογισμού επί ελλείμματος
αξιών ή υλικού, με υιοθέτηση των αντίστοιχων ρυθμίσεων του
ισχύοντος δημόσιου λογιστικού (άρθρο 152 παρ. 8 ν.
4270/2014).

146

Καθορίζεται
ως
προϋπόθεση
της
ευθύνης
των
καταλογιζόμενων προσώπων κατά των οποίων εκδίδεται
καταλογιστική πράξη, η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ
των πράξεων ή παραλείψεών τους και της πρόκλησης του
ελλείμματος. Επίσης, όπως και υπό το προγενέστερο
καθεστώς, καθιερώνεται εις ολόκληρον ευθύνη για τις
περιπτώσεις όπου περισσότερα πρόσωπα συνέβαλαν από
κοινού στην πρόκληση του ελλείμματος.

147

Ορίζεται ότι σε βάρος των προσώπων που ευθύνονται για το
έλλειμμα καταλογίζονται οι προβλεπόμενοι από το άρθρο 6
του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄
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90) τόκοι και καθορίζεται η αφετηρία υπολογισμού τους.
Επίσης επαναλαμβάνεται η προϊσχύουσα ρύθμιση (άρθρο 46
παρ. 3 του ν. 4129/2013 – Α΄ 52, όπως διαμορφώθηκε με το
άρθρο 345 του ν. 4700/2020 – Α΄ 127), σύμφωνα με την οποία
τα υπεύθυνα πρόσωπα απαλλάσσονται των τόκων – εννοείται
μέχρι την ταμειακή βεβαίωση – εφόσον δεν βαρύνονται με
δόλο ή βαρεία αμέλεια.

148

Διευκρινίζεται η ευθύνη των λαβόντων, με υιοθέτηση των
αντίστοιχων ρυθμίσεων του ισχύοντος δημόσιου λογιστικού
(άρθρο 152 παρ. 4 ν. 4270/2014).

149

Καθορίζεται το όργανο που είναι αρμόδιο για τον καταλογισμό
(Επίτροπος ή Κλιμάκιο), ανάλογα με το ύψος του ελλείμματος.
Επίσης παρέχεται εξουσιοδότηση στην Ολομέλεια να
προβαίνει σε αναπροσαρμογή του τεθέντος χρηματικού ορίου
(100.000,00 ευρώ).

150

Τίθεται ο κανόνας, ότι κατά την επιβολή του καταλογισμού, το
καταλογίζον όργανο προβαίνει σε σταθμίσεις που
επιβάλλονται από την αρχή της δίκαιης ισορροπίας και
προβαίνει στη μείωση αυτού συνεκτιμώντας συγκεκριμένα
κριτήρια, τα οποία καθορίζονται ενδεικτικά (βαρύτητα
δημοσιονομικής παράβασης, βαθμός υπαιτιότητας, σαφήνεια
νομικού πλαισίου και επελθόν δημοσιονομικό αποτέλεσμα).
Περιστάσεις που κατά νόμο οδηγούν σε μείωση του
καταλογιζόμενου ποσού θεωρούνται τα οργανωτικά
σφάλματα ή αδυναμίες της υπηρεσίας και το σύνηθες του
σφάλματος λόγω πολυπλοκότητας των ενεργειών εντός των
οποίων παρεισέφρησε. Δεν διενεργείται καμία μείωση όταν το
έλλειμμα οφείλεται σε ενέργειες του δημοσιονομικώς
υπευθύνου για τις οποίες καταδικάστηκε αμετάκλητα από την
ποινική δικαιοσύνη. Όλως εξαιρετικώς, επιτρέπεται η
λελογισμένη μείωση του καταλογιζόμενου ποσού και από
λόγους επιείκειας, εφόσον κρίνεται ότι ο καταλογισμός θα
επιφέρει ιδιαιτέρως δυσμενείς συνέπειες στον υπεύθυνο ή
τους οικείους του. Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση στην
Ολομέλεια να καθορίσει, με απόφασή της, συντελεστές
βαρύτητας και ποσοστώσεις για τη μείωση του
καταλογιζόμενου ποσού, βάσει των αρχών και κριτηρίων που
τίθενται στο ίδιο άρθρο.

151

Διευκρινίζεται ότι οι πράξεις της Υπηρεσίας Επιτρόπου και του
Κλιμακίου είναι εκτελεστές, δεν προσβάλλονται ενώπιον
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άλλων δικαστηρίων και συνιστούν νόμιμο τίτλο κατά τον
Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Επίσης καθορίζεται ο
τρόπος κοινοποίησης των πράξεων αυτών.

152

Επαναλαμβάνεται η ρύθμιση του άρθρου 39 του ν. 4509/2017
(Α΄ 201), σύμφωνα με την οποία η παραγραφή ορίζεται σε
δέκα έτη από τη λήξη του οικονομικού έτους εντός του οποίου
δημιουργήθηκε το έλλειμμα. Επιπλέον, ορίζεται ρητά ότι η
κοινοποίηση φύλλου μεταβολών και ελλείψεων δεν διακόπτει
την παραγραφή. Αν όμως κοινοποιηθεί τέτοιο φύλλο εντός του
τελευταίου εξαμήνου του χρόνου παραγραφής, η αξίωση
παραγράφεται με την πάροδο έξι μηνών από τη συμπλήρωση
της δεκαετίας. Όσον αφορά το Κλιμάκιο, ορίζεται ότι αν
περιέλθει σε αυτό αίτηση καταλογισμού πριν από τη
συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής, η σχετική αξίωση δεν
παραγράφεται πριν από τη συμπλήρωση ενός έτους από την
εισαγωγή της αίτησης στο Κλιμάκιο. Με την παράγραφο 4
εισάγεται ως λόγος αναστολής (λήξης) της παραγραφής η
ανωτέρα βία, κατά τα σχετικώς οριζόμενα στον Αστικό Κώδικα
(άρθρα 255 και 257).

153

Προβλέπεται η δυνατότητα ανάκλησης ή τροποποίησης των
πράξεων της Υπηρεσίας Επιτρόπου ή του Κλιμακίου, που
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 149, για συγκεκριμένους
λόγους. Η δυνατότητα αυτή δεν υπόκειται σε χρονικό
περιορισμό, εκτός αν κατά της πράξης έχει ασκηθεί έφεση,
οπότε η ανάκληση ή τροποποίησή της επιτρέπεται μόνο μέχρι
τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο. Επίσης ορίζεται
ρητά ότι κατά των ανακλητικών ή τροποποιητικών πράξεων
χωρεί έφεση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι ρυθμίσεις
αυτές επεκτείνονται και στις περιπτώσεις επιβολής
χρηματικών κυρώσεων και καταλογιστικών πράξεων από τον
έλεγχο χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

154

Επαναλαμβάνεται η ρύθμιση για τη σύσταση προσωποπαγών
θέσεων δόκιμων εισηγητών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τις οποίες
καταλαμβάνουν οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, όταν οι κενές οργανικές θέσεις Εισηγητών δεν
επαρκούν.

155

Προβλέπεται η προσωρινή κάλυψη για μια τριετία των κενών
ή κενούμενων θέσεων Αντεπιτρόπων από Συμβούλους του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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156

Επαναλαμβάνεται η διάταξη του άρθρου 15 του ν. 4129/2013,
στο οποίο είχε κωδικοποιηθεί το άρθρο 38 του ν. 3772/2009
(Α΄ 112), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο
111 παρ.7 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51) και αφορά τη διαδικασία
χορήγησης ειδικής άδειας επιμόρφωσης ή απόκτησης
επαγγελματικής εμπειρίας στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
σε δικαστές ή υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

157

Επαναλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικές με την πλήρωση των
θέσεων των Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων και των
Επιτρόπων, την τοποθέτηση των Επιτρόπων και την
υποχρεωτική τους μετάθεση. Περαιτέρω, περιλαμβάνεται
ρύθμιση για την απαλλαγή των Επιτρόπων από την άσκηση
των καθηκόντων τους. Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού
ισχύουν εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση προς τις διατάξεις
του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, όπως ισχύει κάθε φορά, ή
δεν αναφέρονται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.

158

Επαναλαμβάνεται η ισχύουσα ρύθμιση του άρθρου 55 του ν.
4129/2013.

159

Επικαιροποιείται η ισχύουσα διαδικασία ανάκλησης
θεώρησης χρηματικών ενταλμάτων του άρθρου 48 του ν.
4129/2013.

160

Επαναλαμβάνεται η διάταξη του άρθρου 93 του ν. 4129/2013
και θεραπεύονται ορισμένες ασάφειες.

161

Αποσαφηνίζεται ότι δεν θίγεται η σχετική διάταξη του
Κανονισμού της Βουλής περί του καθεστώτος ελέγχου των
δαπανών της από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

162

Παρέχεται στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου νομοθετική
εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση τεχνικών ή λεπτομερειακών
ζητημάτων εσωτερικού κανονισμού.

163

Με την παρ. 1 διευκρινίζεται, σε αρμονία με όσα κρίθηκαν με
την 2000/2020 απόφαση της Ολομέλειας, ότι οι νέες ρυθμίσεις
περί παραγραφής καταλαμβάνουν και παρελθούσες χρήσεις,
εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν έχει
εκδοθεί
σχετική
καταλογιστική
πράξη.
Ωστόσο,
παραγραφείσες ή αποσβεσθείσες, βάσει του προϊσχύσαντος
δικαίου, αξιώσεις, δεν αναβιώνουν με τον παρόντα νόμο. Με
τις παρ. 2 και 3 τίθενται απώτατα όρια συμπλήρωσης της
δεκαετούς παραγραφής για εκκρεμείς ενώπιον των Κλιμακίων
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αιτήσεις καταλογισμού και ελέγχους λογαριασμών. Επίσης,
ορίζεται ότι έλεγχοι που παραμένουν σε αδράνεια επί μία
τουλάχιστον πενταετία, τίθενται στο αρχείο με πράξη του
αρμοδίου οργάνου. Τέλος, προς τον σκοπό επιτάχυνσης της
ελεγκτικής διαδικασίας ενώπιον του Κλιμακίου, προβλέπεται
ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μεριμνά ώστε να εκτελεστούν
πρακτικά του Κλιμακίου με τα οποία ζητήθηκαν πρόσθετα
στοιχεία από τους ελεγχόμενους φορείς χωρίς οι τελευταίοι να
έχουν απαντήσει εντός τριμήνου από την κοινοποίηση των
πρακτικών σε αυτούς.

164

Αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του Οργανικού Νόμου
στον έλεγχο εκκρεμών κατά την ψήφισή του διαχειρίσεων και
εκκρεμών ενδίκων μέσων.

165

Λόγω μεταβολής του νομοθετικού καθεστώτος (άρθρο 6 του
ΚΕΔΕ), ορίζεται ότι για ελλείμματα που ανάγονται σε χρόνο
μέχρι 31.12.2013, σε βάρος των προσώπων που ευθύνονται
για το έλλειμμα καταλογίζονται προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής και όχι τόκοι.

166

Καταγράφονται οι καταργούμενες διατάξεις.

167

Αφορά τον χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων του
Οργανικού Νόμου.

168

Αντικαθίσταται η διάταξη του άρθρου 338 του ν. 4700/2020,
διότι οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού ενσωματώνονται στον
Κώδικα και αντικαθίσταται από ρυθμίσεις για τον κατά
προτεραιότητα προσυμβατικό έλεγχο, την υποχρεωτική
εισαγωγή ψηφιακών διαδικασιών στο Δικαστήριο και τη
θέσπιση ρυθμίσεων συναφών με τις αρμοδιότητες της Γενικής
Επιτροπείας της Επικρατείας.

169

Αντικαθίσταται η διάταξη του άρθρου 339 του ν. 4700/2020,
διότι οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού ενσωματώνονται στον
Κώδικα και αντικαθίσταται από διαδικαστικές ρυθμίσεις για
τον προσυμβατικό έλεγχο.

170

Αντικαθίσταται η διάταξη του άρθρου 340 του ν. 4700/2020,
διότι οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού ενσωματώνονται στον
Κώδικα και αντικαθίσταται από ρυθμίσεις για τις επιδόσεις ή
κοινοποιήσεις (αποφάσεων, πράξεων κ.λπ.) με ηλεκτρονικά
μέσα.
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171

Αντικαθίσταται η διάταξη του άρθρου 341 του ν. 4700/2020,
διότι οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού ενσωματώνονται στον
Κώδικα και αντικαθίσταται από ρυθμίσεις σχετικά με
εξαιρέσεις από την εφαρμογή του προηγούμενου άρθρου.
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Αντικαθίσταται η διάταξη του άρθρου 342 του ν. 4700/2020,
διότι οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού ενσωματώνονται στον
Κώδικα και αντικαθίσταται από ρυθμίσεις για την
υποχρεωτικότητα της κατάθεσης (δικογράφων, εγγράφων
κ.λπ.) και καταβολής (παραβόλων, τελών κ.λπ.) με ηλεκτρονικά
μέσα.
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Αντικαθίσταται η διάταξη του άρθρου 343 του ν. 4700/2020,
διότι οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού ενσωματώνονται στον
Κώδικα και αντικαθίσταται από ρυθμίσεις για την εξ
αποστάσεως πρόσβαση των διαδίκων σε δικόγραφα ή
έγγραφα, καθώς και τις σχετικές εξαιρέσεις λόγω απορρήτου.

174

Αντικαθίσταται η διάταξη του άρθρου 344 του ν. 4700/2020,
διότι οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού ενσωματώνονται στον
Κώδικα και αντικαθίσταται από ρυθμίσεις για την
ψηφιοποίηση αντίστοιχων διαδικασιών που αφορούν τη
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

175

Αντικαθίσταται η διάταξη του άρθρου 345 του ν. 4700/2020,
διότι οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού ενσωματώνονται στον
Κώδικα και αντικαθίσταται από ρυθμίσεις, με τις οποίες
προβλέπεται ότι οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές
διαδικασίες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από το δικαστικό
έτος 2022-2023. Επίσης, προβλέπονται ρυθμίσεις για τον
πρώτο χρόνο εφαρμογής.

176

Αντικαθίσταται η διάταξη του άρθρου 346 του ν. 4700/2020,
διότι οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού ενσωματώνονται στον
Κώδικα και αντικαθίσταται από ρυθμίσεις για την ανάπτυξη
λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό την ταχεία και
ευκολότερη κατηγοριοποίηση των δικογράφων, καθώς και τον
εντοπισμό της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας.

177

Αντικαθίσταται η διάταξη του άρθρου 347 του ν. 4700/2020,
διότι οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού ενσωματώνονται στον
Κώδικα και αντικαθίσταται από ρυθμίσεις για τη δυνατότητα
άσκησης αίτησης καταλογισμού από τον Γενικό Επίτροπο της
Επικρατείας κατά δημοσίου φορέα για ποσό επιχορήγησης
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που αφορούσε σκοπό που δεν εκπληρώθηκε.

178

Προβλέπεται διαδικασία επιτάχυνσης των συνταξιοδοτικών
δικών, όταν το νομικό ζήτημα έχει κριθεί απορριπτικά από την
Ολομέλεια
του
Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Περαιτέρω,
προβλέπεται η δυνατότητα διακράτησης της υπόθεσης από
την Ολομέλεια στην αναιρετική δίκη, όταν αυτή δεν χρήζει
άλλης διευκρίνισης, καθόσον, χάριν επιτάχυνσης της μετ’
αναίρεση διαδικασίας, επιβάλλεται ενόψει και του όγκου των
υποθέσεων που εκκρεμούν στα Τμήματα του Δικαστηρίου, να
δοθεί πλέον η δυνατότητα στο αναιρετικό δικαστήριο, αν
κρίνει μετά την αποδοχή λόγου αναιρέσεως ότι η υπόθεση
μπορεί να δικασθεί από αυτό ως δικαστήριο της ουσίας, να
διακρατήσει και δικάσει την υπόθεση, αποφεύγοντας έτσι
περαιτέρω καθυστερήσεις. Αντίστοιχη ρύθμιση ισχύει, τόσο
στο Συμβούλιο της Επικρατείας (άρθρο 57 παρ. 2 του π.δ.
18/1989, Α΄ 8), όσο και στον Άρειο Πάγο (άρθρο 580 παρ. 3
ΚΠολΔ).

179

Με τη διάταξη της πρώτης παραγράφου, αναγνωρίζεται στους
υπαλλήλους
του
Ελεγκτικού
Συνεδρίου
δικαίωμα
αποζημίωσης αντίστοιχο προς αυτό που έχει χορηγηθεί σε
υπαλλήλους της εκτελεστικής εξουσίας όταν επιτελούν
ομοειδή ελεγκτική εργασία. Με τη διάταξη της δεύτερης
παραγράφου, θεσπίζεται κίνητρο στους υπαλλήλους του
Ελεγκτικού Συνεδρίου να αποκτήσουν διεθνούς εμβέλειας
πιστοποιήσεις ελεγκτικών ικανοτήτων και να παραμείνουν
στην υπηρεσία για δύο τουλάχιστον έτη μετά την απόκτηση
του τίτλου. Με τη διάταξη της τρίτης παραγράφου,
προβλέπεται η δυνατότητα στους δικαστικούς υπαλλήλους να
πιστοποιηθούν ως εξωτερικοί ελεγκτές, μετά από
παρακολούθηση ειδικού προγράμματος της οικείας ελεγκτικής
επάρκειας.

180

Καταγράφονται διατάξεις που αναμείχθηκαν στη νομοθεσία
περί Ελεγκτικού Συνεδρίου (ν. 4129/2013) προφανώς λόγω
καταλογιστικής αρμοδιότητας, ενώ αφορούν προδήλως
άσκηση αρμοδιοτήτων φορέων της εκτελεστικής εξουσίας.

181

Καταγράφεται διάταξη, η οποία αναμείχθηκε στη νομοθεσία
περί Ελεγκτικού Συνεδρίου (ν. 4129/2013) ενώ είναι προδήλως
ουσιαστικού χαρακτήρα και αφορά ευθέως νομιμότητα
δαπανών και όχι έλεγχο νομιμότητας δαπανών.
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182

Τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 82 και 82Α του ν.δ.
356/1974 (Α΄ 90), καθώς και 108 και 109 του ν. 4387/2016 (Α΄
85) ως προς τη διαδικασία και το αρμόδιο όργανο για την
έκδοση των πράξεων χαρακτηρισμού ως ανεπίδεκτων
είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο,
προκειμένου να εναρμονισθούν με τη ρύθμιση του άρθρου
132, με την οποία θεσπίζεται η άσκηση από το Ελεγκτικό
Συνέδριο ελέγχου επί των σχετικών πράξεων.

183

Προβλέπονται αντίστοιχες ρυθμίσεις με αυτές του
προηγούμενου άρθρου σχετικά με τη διαγραφή των ως άνω
οφειλών.

184

Προβλέπονται αντίστοιχες ρυθμίσεις με αυτές του άρθρου
Δέκατου Τέταρτου σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

185

Προβλέπονται αντίστοιχες ρυθμίσεις με αυτές του άρθρου
Δέκατου Τέταρτου σχετικά με τη διαγραφή των ως άνω
οφειλών.

186

Ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόμου.
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Δ. ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου

x

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητ
α

x

Άλλο

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ
Σ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

x

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
ΕΜΜΕΣ
Α

Αυξημένη
αξιοπιστία /
διαφάνεια θεσμών

x

Βελτιωμένη
διαχείριση
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Με τον εκσυγχρονισμό των ελεγκτικών διαδικασιών και την εγκατάσταση και διαλειτουργικότητα του νέου
πληροφοριακού συστήματος, θα προκύψει ταχύτερη περαίωση των ως άνω διαδικασιών, άρα και αυξημένη
διαφάνεια λόγω περισσότερων ελεγκτικών αποτελεσμάτων. Με τον ίδιο τρόπο, θα επιτευχθεί και
εξοικονόμηση εργατοωρών στο ανθρώπινο δυναμικό, με προφανές όφελος για το σύνολο των αρμοδιοτήτων
του Δικαστηρίου και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς το κοινωνικό σύνολο.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης
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ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
προετοιμασί
α
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Σ ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ
Σ

Προσλήψεις
/
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομέν
ων
Άλλο
Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών
κατά την
εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σ
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Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στους στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗ
Σ

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη
καλών
πρακτικών
κατά την
υλοποίηση της
ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

21.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.
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Ε. ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

22.

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την
έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους
συναρμόδιους Υπουργούς

Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες

Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές

Διεθνής διαβούλευση

23.

Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης)

Αριθμός
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συμμετασχόντων
Επί των γενικών
αρχών («επί της
αρχής») της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια που υιοθετήθηκαν

Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

3

Αριθμός
συμμετασχόντων

Επί των άρθρων
της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Το σχέδιο νόμου τέθηκε προς
δημόσια ηλεκτρονική
διαβούλευση στον διαδικτυακό
χώρο «opengov.gr» από
25.6.2021 έως 9.7.2021 και
συγκέντρωσε τρία σχόλια.

1
Σχόλια που υιοθετήθηκαν
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Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

2

Αιτιολόγηση:
Τα
σχόλια
ελήφθησαν υπ’ όψιν και η
επιλογή
του
νομοθέτη
αιτιολογείται πλήρως στην
αιτιολογική έκθεση. Ειδικώς, ως
προς το σχόλιο επί του άρθρου
179 (ήδη 180), η δίμηνη
προθεσμία για τη συνυποβολή
του προϋπολογισμού έγκειται
στην
παρότρυνση
των
εποπτευόμενων φορέων να
δρουν ταχέως. Η ρύθμιση έχει
την έννοια ότι η επιχορήγηση
δεν μπορεί να δοθεί αν δεν
συνυποβληθεί
και
ο
προϋπολογισμός.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κώδικας Οργανικών Διατάξεων για το Ελεγκτικό Συνέδριο
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ένα (1) σχόλιο:
29 Ιουνίου 2021, 20:57 |Ε.: Συγχαρητήρια!
Κεφάλαιο Α΄: Ο Θεσμός
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1: «Φύση» : Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Αποστολή : Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 Ανεξαρτησία : Κανένα σχόλιο
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 Εναρμόνιση με διεθνείς αρχές και κανόνες : Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 Χάρτες Δεοντολογίας: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 Σεβασμός της ελευθερίας της πληροφόρησης και προστασία των

προσωπικών δεδομένων : Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Κανένα σχόλιο

Κεφάλαιο Β΄: Αρμοδιότητες
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 Δικαιοδοτικές αρμοδιότητες : Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 Ελεγκτικές αρμοδιότητες: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 Γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Συνεργασία με ομοειδείς δικαιοδοτικούς και ελεγκτικούς θε-

σμούς: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 Ετήσια έκθεση ευρημάτων, πορισμάτων και συστάσεων: Κανένα
σχόλιο

Κεφάλαιο Γ΄: Στελέχωση
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 Οργανικές θέσεις δικαστών: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 Οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών της Γενικής Επιτροπεί-

ας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 «Οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων», ένα (1) σχόλιο:
30/06/2021 στις 13:12 Θ.Κ.: Στο άρθρο 15 προτείνουμε να προστεθεί παράγραφος με αριθμό επτά
(7) η οποία θα προβλέπει τα ακόλουθα:«Οι Δικαστικοί Υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύνανται
να παρακολουθήσουν ειδικό πρόγραμμα ελεγκτικής επάρκειας εξωτερικού ελεγκτή, το οποίο οργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), σε συνεργασία με το Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση.» Η προτεινόμενη διάταξη ικανοποιεί αίτημα των Δικαστικών Υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι εκ του Νόμου είναι οι
εξωτερικοί ελεγκτές του Ελληνικού Δημοσίου. Ανάλογη διάταξη ισχύει για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου (βλ. σχετ. αρ. 9 παρ. 10 του ν.4795/2021.
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 Εξωτερικοί συνεργάτες: Κανένα σχόλιο

Κεφάλαιο Δ΄: Οργάνωση
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 Δικαστικοί και ελεγκτικοί σχηματισμοί, διοικητικές μονάδες: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 Συγκρότηση της Ολομέλειας: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 Κατανομή αρμοδιοτήτων στους σχηματισμούς της Ολομέλειας:
Κανένα σχόλιο
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 Μη δικαστικές αρμοδιότητες της Ολομέλειας: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 Λήψη αποφάσεων από την πλήρη Ολομέλεια: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 Αριθμός Τμημάτων του Δικαστηρίου: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 Συγκρότηση και σύνθεση των Τμημάτων: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 Αρμοδιότητες των Τμημάτων με δικαιοδοτικές αρμοδιότητες:
Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 Τήβεννος: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 Αρμοδιότητες των Τμημάτων με ελεγκτικές αρμοδιότητες: Κανένα
σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 Αρμοδιότητες του Τμήματος Μελετών και Γνωμοδοτήσεων: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 Συγκρότηση Κλιμακίων: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 Αριθμός και αρμοδιότητες Κλιμακίων: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 Υπηρεσίες Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων και Υπηρεσίες Επι-

τρόπων: Κανένα σχόλιο
Κεφάλαιο Ε΄: Καθήκοντα
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 Καθήκοντα Προέδρου: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 Καθήκοντα Αντιπροέδρων: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 33 Καθήκοντα Συμβούλων: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Καθήκοντα Παρέδρων: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35 Καθήκοντα Εισηγητών: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 Καθήκοντα Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού

Συνεδρίου: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 Καθήκοντα Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρί-

ου: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 38 Καθήκοντα Αντεπιτρόπων Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρί-

ου: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 Καθήκοντα Παρέδρων της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας

του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 Καθήκοντα Εισηγητών της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας

του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41 Αναπλήρωση δικαστών: Κανένα σχόλιο
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 42 Αναπλήρωση δικαστικών λειτουργών της Γενικής Επιτροπείας

της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43 Δικαστικές διακοπές: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 44 Καθήκοντα Γενικών Συντονιστών: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 Καθήκοντα Επιτρόπων: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 Αναπλήρωση των Γενικών Συντονιστών και των Επιτρόπων: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 Γραμματείς δικαστικών σχηματισμών: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48 Υπηρεσία της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτι-

κού Συνεδρίου: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 49 Επιθεώρηση Υπηρεσιών Επιτρόπων: Κανένα σχόλιο

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΗ
Κεφάλαιο Α΄: Παρουσίαση των ελεγκτικών εργασιών
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 50 Παρουσίαση στη Βουλή του ετήσιου προγράμματος ελέγχων του

Ελεγκτικού Συνεδρίου: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 51 Ετήσια Έκθεση Ευρημάτων, Πορισμάτων και Συστάσεων: Κανένα
σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 52 Διαβίβαση και παρουσίαση στη Βουλή εκθέσεων ελέγχου: Κανένα σχόλιο

Κεφάλαιο Β΄: Έκθεση επί του Απολογισμού και του Ισολογισμού του Κράτους: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 Περιεχόμενο και διαδικασία παραγωγής: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ενημέρωση για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 55 Συνέπειες: Κανένα σχόλιο

Κεφάλαιο Γ΄: Γνωμοδότηση επί των συνταξιοδοτικών νομοσχεδίων
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 56 Διαδικασία: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 57 Επιστημονική υποστήριξη: Κανένα σχόλιο

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Κεφάλαιο Α΄: Θεμελιώδεις αρχές ελέγχου
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 58 Ακεραιότητα: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 59 Αποτελεσματικότητα: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 60 Αναλογικότητα: Κανένα σχόλιο
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61 Επαγγελματισμός: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 62 Δικαιότητα: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 63 Ευθύνη: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 64 Συνεκτικότητα Κεφάλαιο Β΄: Θεμελιώδεις διαδικαστικοί κανόνες:
Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 65 Διαχείριση των ελέγχων: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 66 Όργανα άσκησης των ελέγχων: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 67 Γενικές ελεγκτικές εξουσίες: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 Τήρηση δικαιολογητικών διαχείρισης: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 Διαλειτουργικότητα συστημάτων: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 70 Πρόσβαση ελεγκτών σε αρχεία των ελεγχόμενων: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 71 Έλεγχοι από άλλους ελεγκτικούς φορείς: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 72 Πρόσβαση σε πληροφορίες που κατέχουν τρίτοι: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 73 Όρια ελέγχων: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 74 Ακρόαση ελεγχόμενων, δικαιώματα άμυνας: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 Τεκμηρίωση ευρημάτων, αιτιολογία δυσμενών κρίσεων: Κανένα
σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 76 Ποινικές διαδικασίες: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 77 Ανακοίνωση εκθέσεων ελέγχου και πράξεων, κοινοποιήσεις, α-

ντίγραφα: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 78 Καταγγελίες, αναφορές και αιτήματα ελέγχου: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 79 Προστασία ελεγκτών: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 80 Ποιότητα των ελέγχων: Κανένα σχόλιο

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
Κεφάλαιο Α΄: Διάκριση ελέγχων ως προς τα ελεγκτικά κριτήρια
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 Κριτήρια ελέγχου: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 Έλεγχοι αξιοπιστίας των λογαριασμών: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 83 Έλεγχοι συμμόρφωσης: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 84 Έλεγχοι επιδόσεων: Κανένα σχόλιο

Κεφάλαιο -Β΄: Διάκριση ελέγχων ως προς την ελεγκτική προσέγγιση
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 85 Προσεγγίσεις ελέγχου : Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 86 Έλεγχος αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ε-

λέγχου: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 87 Απευθείας έλεγχος για τη διαπίστωση δημοσιονομικών πλημμε-

λειών: Κανένα σχόλιο
Κεφάλαιο Γ΄: Διάκριση ελέγχων ως προς το αντικείμενο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 88 Αντικείμενα των ελέγχων: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 89 Έλεγχοι συνολικής διαχείρισης: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 90 Θεματικοί έλεγχοι
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 91 Εξατομικευμένοι έλεγχοι: Κανένα σχόλιο

Κεφάλαιο Δ΄: Διάκριση ελέγχων ως προς τις έννομες συνέπειές τους
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 92 Έννομες συνέπειες ελέγχων: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 93 Έλεγχοι που διακωλύουν την ανάπτυξη νομικών συνεπειών: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 94 Έλεγχοι απαλλαγής ή καταλογισμού δημοσιονομικώς υπευθύ-

νων: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 95 Έλεγχοι για τη διατύπωση ελεγκτικής γνώμης: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 96 Έλεγχοι για τη διατύπωση συστάσεων: Κανένα σχόλιο

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Κεφάλαιο Α΄: Διάρθρωση των ελέγχων
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97 Εργαλειοθήκη ελέγχων : Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 98 Συνδυασμός ελέγχων: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 99 Υποχρεωτικοί έλεγχοι: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 100 Προτεραιότητα ελέγχων: Κανένα σχόλιο

Κεφάλαιο Β΄: Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 Γενικός χαρακτήρας: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 102 Προτεραιότητες του Ετήσιου Προγράμματος: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 103 Προγραμματισμός θεματικών ελέγχων: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 104 Διάθεση του υπόλοιπου ελεγκτικού χρόνου: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 105 Προετοιμασία του Ετήσιου Προγράμματος: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 106 Εκτέλεση του Ετήσιου Προγράμματος: Κανένα σχόλιο
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ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΕΙΔΙΚΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Κεφάλαιο Α΄: Έλεγχοι συστημάτων πληροφορικής και ψηφιακοί έλεγχοι
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 107 Έλεγχοι αξιοπιστίας των συστημάτων πληροφορικής: Κανένα
σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 108 Ψηφιακοί έλεγχοι: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 109 Έλεγχοι αυτοματοποιημένων διαδικασιών πληρωμής: Κανένα
σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 110 Πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων

και ηλεκτρονικά αρχεία: Κανένα σχόλιο
Κεφάλαιο Β΄: Επιτήρηση δημοσίων υπολόγων
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 111 Επιτηρούμενοι δημόσιοι υπόλογοι: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 112 Περιεχόμενο της επιτήρησης: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 113 Αρμόδια όργανα: Κανένα σχόλιο

Κεφάλαιο Γ΄: Λογοδοσία δημόσιων υπολόγων
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 114 Λογοδοσία υπολόγων του Δημοσίου: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 115 Λογοδοσία υπολόγων υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των

Σωμάτων Ασφαλείας: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 116 Συνέπειες μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής λογαριασμού
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 Δυστροπούντες υπόλογοι: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 Έκτακτη λογοδοσία δημόσιων υπολόγων: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 119 Ενσωμάτωση των λογαριασμών λογοδοσίας των δημόσιων: Κανένα σχόλιο υπολόγων στους ετήσιους λογαριασμούς του φορέα όπου υπηρετούν: Κανένα
σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120 Λογαριασμοί οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου: Κανένα σχόλιο
Κεφάλαιο Δ΄: Έλεγχος δημόσιων διαχειρίσεων
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 121 Περιοδικότητα του ελέγχου: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 122 Αντικείμενο και μεθοδολογία του ελέγχου: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 123 Διαχειριστικά στοιχεία: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 124 Διαδικασία διενέργειας του ελέγχου: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 125 Έκθεση ελέγχου: Κανένα σχόλιο
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 126 Καταστροφή ή απώλεια υποβληθέντων διαχειριστικών στοιχεί-

ων: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 127 Έλεγχος Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊό-

ντων: Κανένα σχόλιο
Κεφάλαιο Ε΄: Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 128 Προληπτικός έλεγχος δαπανών: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 129 Προληπτικός έλεγχος νομικών δεσμεύσεων: Κανένα σχόλιο

Κεφάλαιο ΣΤ΄: Έλεγχοι Εσόδων
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 130 Έλεγχος εσόδων Δημοσίου: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 131 Έλεγχος είσπραξης εσόδων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

και των νομικών τους προσώπων: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 132 Έλεγχος χαρακτηρισμού οφειλών προς το Δημόσιο ως ανεπίδε-

κτων είσπραξης και διαγραφής αυτών: Κανένα σχόλιο
Κεφάλαιο Ζ΄: Έλεγχοι απόδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και λοιπών χρηματικών προκαταβολών
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 133 Διαδικασία υποβολής στο Ελεγκτικό Συνέδριο: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 134 Ενέργειες Επιτρόπου: Κανένα σχόλιο

Κεφάλαιο Η΄: Έλεγχοι καταστημάτων κράτησης
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 135 Αρμοδιότητα Επιτρόπων: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 136 Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι: Κανένα σχόλιο

Κεφάλαιο Θ΄: Έλεγχοι επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 137 Υπαγόμενοι στον έλεγχο φορείς: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 138 Τρόπος διενέργειας του ελέγχου: Κανένα σχόλιο

Κεφάλαιο Ι΄: Έλεγχοι στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 139 Παροχή υπηρεσιών ελέγχου: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 140 Αμοιβή από την παροχή υπηρεσιών: Κανένα σχόλιο

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ: ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ
Κεφάλαιο Α΄: Ελλείμματα στη δημόσια διαχείριση
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 141 Ορισμός και διακρίσεις ελλειμμάτων: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142 Υπεύθυνα πρόσωπα: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 143 Συνευθυνόμενοι: Κανένα σχόλιο
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 144 Μέτρο ευθύνης: Κανένα σχόλιο

Κεφάλαιο Β΄: Καταλογισμός ελλείμματος
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 145 Καταλογιζόμενο ποσό και καταλογιστική πράξη: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 146 Πρόσωπα κατά των οποίων εκδίδεται καταλογιστική πράξη:
Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 147 Τόκοι: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 148 Καταλογισμός λαβόντων: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 149 Καταλογίζον όργανο: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 150 Μείωση του καταλογιζόμενου ποσού: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 151 Εκτέλεση πράξεων: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 Παραγραφή αξίωσης για αναπλήρωση ελλείμματος: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 153 Ανάκληση πράξεων: Κανένα σχόλιο

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κεφάλαιο Α΄: Ειδικότερες ρυθμίσεις
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 154 Προσωποπαγείς θέσεις δόκιμων Εισηγητών: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 155 Προσωρινή κάλυψη θέσεων Αντεπιτρόπων: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 156 Ειδική άδεια επιμόρφωσης: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 157 Πλήρωση θέσεων Γενικών Συντονιστών και Επιτρόπων: Κανένα
σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 158 Συμμετοχή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στις δαπάνες

λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 159 Ανάκληση θεωρήσεων: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160 Καταστροφή δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων: Κανένα
σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 161 Έλεγχος των δαπανών της Βουλής: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 162 Εξουσιοδοτικές διατάξεις: Κανένα σχόλιο

Κεφάλαιο Β΄: Μεταβατικές διατάξεις
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 Εκκρεμείς έλεγχοι λογαριασμών: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 164 Έλεγχος εκκρεμών διαχειρίσεων και έλεγχος νομιμότητας κατα-

λογιστικών πράξεων: Κανένα σχόλιο
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 165 Προσαυξήσεις
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 166 Καταργούμενες διατάξεις: Κανένα σχόλιο

Κεφάλαιο Γ΄: Έναρξη ισχύος του Κώδικα
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 167 Έναρξη ισχύος του Κώδικα : Κανένα σχόλιο

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Λοιπές ρυθμίσεις για το Ελεγκτικό Συνέδριο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 168 Άσκηση κατά προτεραιότητα προσυμβατικού ελέγχου – Αντικα-

τάσταση άρθρου 338 ν. 4700/2020: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 169 Διαδικαστικές ρυθμίσεις για τον προσυμβατικό έλεγχο – Αντι-

κατάσταση άρθρου 339 ν. 4700/2020: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 170 Επιδόσεις και κοινοποιήσεις με ηλεκτρονικά μέσα – Αντικατά-

σταση άρθρου 340 ν. 4700/2020: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 171 Ειδικές περιπτώσεις εξαιρέσεων από την επίδοση και κοινοποί-

ηση με ηλεκτρονικά μέσα – Αντικατάσταση άρθρου 341 ν. 4700/2020: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 172 Καταθέσεις και καταβολές με ηλεκτρονικά μέσα – Αντικατά-

σταση άρθρου 342 ν. 4700/2020: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 173 Δικαίωμα εξ αποστάσεως πρόσβασης και εξαιρέσεις – Αντικα-

τάσταση άρθρου 343 ν. 4700/2020: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 174 Διαδικασίες της Γενικής Επιτροπείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

με ηλεκτρονικά μέσα – Αντικατάσταση άρθρου 344 ν. 4700/2020: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 175 Έναρξη ισχύος διατάξεων ηλεκτρονικών διαδικασιών – Αντικα-

τάσταση άρθρου 345 ν. 4700/2020: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 176 Ανάπτυξη λογισμικού – Αντικατάσταση άρθρου 346 ν.

4700/2020: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 177 Αίτηση καταλογισμού επιχορήγησης – Αντικατάσταση άρθρου

347 ν. 4700/2020: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 178 Δικαίωμα υπαλλήλων σε αποζημίωση : Κανένα σχόλιο

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Λοιπές δημοσιολογιστικές διατάξεις
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 179: «Επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από δημόσιους πόρους»
ένα (1) σχόλιο

3 Ιουλίου 2021, 15:22 | DS Στο άρθρο 179 του Σχεδίου Νόμου, η προβλεπόμενη υποχρέωση
συνυποβολής του προϋπολογισμού του επιχορηγούμενου φορέα μαζί με τα απολογιστικά
στοιχεία εντός διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους (δηλαδή τέλη Φεβρουαρίου)
είναι μη ρεαλιστική.Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν τα Πανεπιστήμια (ΝΠΔΔ εποπτευόμενα από το Υπουργείο Παιδείας) τα οποία για να μπορέσουν να συντάξουν τον προϋπολο-

138

γισμό τους για το επόμενο έτος πρέπει να γνωρίζουν συγκεκριμένα στοιχεία, βασικότερο
των οποίων είναι ο αριθμός των φοιτητών που θα έχουν το επόμενο έτος. Με δεδομένο ότι
ο καθορισμός των εισακτέων γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας κατά το μήνα Μάιο (και
αναφέρομαι στο ευκολότερο αριθμητικό στοιχείο που ορίζεται ρητά, δεν αναφέρομαι στον
πράγματικό αριθμό επιτυχόντων,ο οποίος γίνεται γνωστός τον Αύγουστο, ούτε στους μεταγραφόμενους φοιτητές που το νωρίτερο προσδιορίζονται τον Δεκέμβριο δηλαδή μετά την
έναρξη του ακαδημαϊκού έτους), είναι τελείως προβληματικό να κληθεί ένα Παν/μιο να
εκτιμήσει ανάγκες και συνακόλουθες δαπάνες εαν δεν γνωρίζει τον αριθμό των φοιτητών
για τους οποίους θα δημιουργηθούν οι εν λόγω ανάγκες και δαπάνες.Η δε πρόβλεψη (παρ.
2 του αρθρου 179 του Σχεδίου Νόμου) ότι η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης (αναφέρομαι πάντα στη συνυποβολή του προϋπολογισμού μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου) αποτελεί
λόγο αναστολής της χρηματοδότησης είναι τελείως δρακοντεια, και φτάνει στα όρια της
αδικίας… Ακόμη και στην ΕΕ, η διαδικασία σύνταξης προϋπολογισμών δεν ξεκινάει πριν τον
Απρίλιο. Θα πρότεινα να επανεξεταστεί η υποχρέωση υποβολής προϋπολογισμού εντός
διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης αυτού
του χρονικού ορίου.
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 180 Λειτουργικές δαπάνες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

πρώτου βαθμού: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 181 Ανεξόφλητες οφειλές – Τροποποίηση παρ. 2, 4 και 5 άρθρου 82

ν.δ. 356/1974: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 182 Διαγραφή οφειλών – Τροποποίηση παρ. 3 και 5 άρθρου 82Α

ν.δ. 356/1974: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 183 Ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών – Τροποποίηση παρ. 2 και 5

ν. 4387/2016: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 184 Διαγραφή ασφαλιστικών οφειλών – Τροποποίηση παρ. 3 και 5

ν. 4387/2016: Κανένα σχόλιο
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 185 Έναρξη ισχύος: Κανένα σχόλιο
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ΣΤ. ΈΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
98 και 73 παρ. 2

25.

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

ΣΛΕΕ, άρθρο 287

Καν (ΕΕ) 473/2013, άρθρο 10 παρ. 6
Κανονισμός

Οδηγία

Απόφαση

26.

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών
Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις
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27.

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)

28.

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα
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Ζ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Η ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

«ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΏΝ ΕΛΕΧΩΝ
Άρθρο 338
Σύσταση Κλιμακίων
Με απόφαση της Ολομέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου συνιστώνται
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 την εθνική άμυνα, τη δημόσια ασφάλεια, τη
δημόσια υγεία, καθώς και την απορρόφηση πόρων από προγράμματα της Ένωσης.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 338
Ολομέλεια
Το άρθρο 4 του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο (ν.4129/2013, Α’
52) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Ολομέλεια
1. Η πλήρης Ολομέλεια αποτελείται
από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους
και τους Συμβούλους.
2. Η Ολομέλεια λειτουργεί σε μείζονα
και σε τρεις ελάσσονες σχηματισμούς,
οι οποίοι μειώνονται ή αυξάνονται με
απόφαση της πλήρους Ολομέλειας. Η
μείζων Ολομέλεια συγκροτείται από
τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και
είκοσι Συμβούλους που προκύπτουν
από κλήρωση. Οι είκοσι κληρωθέντες
Σύμβουλοι συμμετέχουν στη μείζονα
Ολομέλεια κατά τη διάρκεια ενός δικαστικού έτους. Κατά το επόμενο δικαστικό έτος συμμετέχουν υποχρεωτικά στη
συγκρότηση της μείζονος Ολομέλειας
οι Σύμβουλοι που δεν είχαν κληρωθεί
το προηγούμενο έτος και όσοι κληρωθούν στη νεότερη κλήρωση. Η ελάσσων
Ολομέλεια συγκροτείται από τον Πρόε-
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δρο του Δικαστηρίου και δεκατέσσερις
(14) Αντιπροέδρους και Συμβούλους. Οι
Αντιπρόεδροι κατανέμονται με σειρά
αρχαιότητας σε καθένα από τους τρεις
σχηματισμούς της ελάσσονος Ολομέλειας μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός
τους. Οι Σύμβουλοι προκύπτουν από
κλήρωση. Αν για τη συγκρότηση των
τριών σχηματισμών της ελάσσονος Ολομέλειας απαιτείται Σύμβουλος να
συμμετέχει σε δύο από αυτούς, επιλέγεται ο νεότερος Σύμβουλος. Στις ελάσσονες και τη μείζονα Ολομέλεια μπορεί
να προβλέπεται και η συμμετοχή δύο
Παρέδρων με συμβουλευτική ψήφο.
Με απόφαση της πλήρους Ολομέλειας,
η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των σχηματισμών της Ολομέλειας, μειώνεται ή αυξάνεται ο αριθμός των σχηματισμών της ελάσσονος
Ολομέλειας και ρυθμίζονται λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας.
Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζεται
ότι μη δικαιοδοτικά θέματα υπάγονται
στην αρμοδιότητα της πλήρους Ολομέλειας.
3. 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 στη κρινόμενη υπόθεση, με την
αποχώρηση του αμέσως αρχαιοτέρου
του.
4. Οι ελάσσονες σχηματισμοί μπορούν
να παραπέμψουν υπόθεση στη μείζονα
Ολομέλεια. Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου μπορεί να παραπέμπει υπό-
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«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 όπου υποχρεωτικώς
καταγράφονται 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 Κλιμακίου προσυμβατικού ελέγχου, να
ενισχύει το Κλιμάκιο αυτό για ορισμένο χρόνο με Παρέδρους ή Εισηγητές που έχουν τοποθετηθεί σε
Τμήματα ή άλλα Κλιμάκια του Δικαστηρίου.
4. Με αίτημα του Προέδρου του
Τμήματος που δικάζει τις προσφυγές ανάκλησης, η διάταξη της παραγράφου 3 εφαρμόζεται ανάλογα και
για την ενίσχυση του Τμήματος αυτού.».

θεση απευθείας στη μείζονα Ολομέλεια
λόγω μείζονος σπουδαιότητας.
5. Οι συμμετέχοντες στις δημόσιες συνεδριάσεις της Ολομέλειας φορούν τήβεννο, η οποία καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα
από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας.».
Άρθρο 339
Ρυθμίσεις για τα Τμήματα
του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Το άρθρο 8 του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 8
Αρμοδιότητες Τμημάτων - Κλιμακίων
και κατανομή δικαστικών λειτουργών
1. Ο αριθμός των Τμημάτων με δικαστικές αρμοδιότητες ορίζεται σε επτά (7).
Η κατανομή σε αυτά των υποθέσεων
δικαιοδοσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
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
ιδιωτικά νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες,
(β) Δεύτερο Τμήμα: Οι καταλογιστικές
διαφορές οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, λοιπών 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 ιδιωτικά νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες,
(γ) Τρίτο Τμήμα: Εφέσεις και εφέσειςαγωγές σε συνταξιοδοτικές υποθέσεις
πολιτικών υπαλλήλων και λειτουργών,
(δ) Τέταρτο Τμήμα: Αγωγές σε συντα-
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ξιοδοτικές υποθέσεις πολιτικών υπαλλήλων και λειτουργών,
(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 εις βάρος υπόχρεων δημόσιας
λογοδοσίας.
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.
Με απόφαση της Ολομέλειας, που 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.
Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε
ζήτημα σχετικό με τη μεταφορά των
υποθέσεων στα επτά Τμήματα.
2. Με απόφαση της Ολομέλειας, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο τρόπος της συστηματικής παρακολούθησης από τα
Τμήματα δικαστικής αρμοδιότητας του
δημοσιονομικού υπόβαθρου των κατηγοριών υποθέσεων που υπάγονται στην
αρμοδιότητά τους, προκειμένου να
διατυπώσουν προτάσεις στο Τμήμα
Ελέγχων για τη διενέργεια στοχευμέ-
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«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Άρθρο 340
Υποχρεωτικές ηλεκτρονικές
διαδικασίες για το Δικαστήριο
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
ή
κοινοποιούνται υποχρεωτικά στην
ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει
ειδικώς δηλωθεί από τον διάδικο ή
τον πληρεξούσιο 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.

νων ελέγχων επιδόσεων.
3. Στις δημόσιες συνεδριάσεις των Τμημάτων εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 5
του άρθρου 4.
4. Ο αριθμός των Κλιμακίων και οι αρμοδιότητες κάθε Κλιμακίου καθορίζονται με απόφαση της Ολομέλειας που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με πράξη του Προέδρου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται στην αρχή κάθε δικαστικού έτους οι πρόεδροι με τους αναπληρωτές τους και τα μέλη των Κλιμακίων. Με όμοια πράξη μπορεί να μεταβάλλεται, κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους, η σύνθεση των Κλιμακίων, εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις
ανάγκες της υπηρεσίας.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Άρθρο 340
Τμήμα Ελέγχων
Μετά το άρθρο 5 του Κώδικα Νόμων
για το Ελεγκτικό Συνέδριο προστίθεται
άρθρο 5Α, ως εξής:
«Άρθρο 5Α
Τμήμα Ελέγχων
1. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Ελέγχων υπάγονται ο καθορισμός της
στρατηγικής ελέγχων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση του ετήσιου και του πολυετούς προγράμματος ελέγχων, η έκδοση
των κάθε είδους εκθέσεων ελέγχου,
εφόσον αυτές δεν παραπέμπονται στην
Ολομέλεια για έγκριση, ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση των στοχευμένων ελέγχων του άρθρου 40, καθώς και η επεξεργασία των διαδηλώ-
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2. Οι κοινοποιήσεις και επιδόσεις
που διενεργούνται με ηλεκτρονικά
μέσα 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 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
ηλεκτρονικών μέσων 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
ηλεκτρονικών μέσων, 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 του ν.
4700/2020), (β) εκδίκασης αγωγών

σεων και της ετήσιας έκθεσης.
2. Το Τμήμα Ελέγχων έχει το γενικό
τεκμήριο αρμοδιότητας για κάθε θέμα
που σχετίζεται με τον προγραμματισμό
και τη διενέργεια κάθε είδους ελέγχων.
3. Στο Τμήμα προεδρεύει ο Πρόεδρος
του Δικαστηρίου με αναπληρωτή του
έναν (1) Αντιπρόεδρο που ορίζεται από
την Ολομέλεια κατά την έναρξη του
δικαστικού έτους.»

Άρθρο 341
Έλεγχος αποτελεσματικότητας
συστημάτων
εσωτερικού ελέγχου - Νομική προστασία
ελεγκτών
1. Η περ. α’ της παρ. 1 και η παρ. 7 του
άρθρου 22 του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο τροποποιούνται και
το άρθρο 22 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 22
1. Οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου:
α) ασκούν τον προληπτικό έλεγχο της
περίπτωσης α’ του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και έλεγχο της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των ελεγχόμενων από
αυτούς υπηρεσιών και φορέων,
β) ασκούν κατασταλτικό έλεγχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 38,
39 και 51 του παρόντος,
γ) εξελέγχουν, με τη βοήθεια των υπαλλήλων της υπηρεσίας τους, τους
λογαριασμούς των υπολόγων και συντάσσουν έκθεση σχετικά με αυτούς,
δ) επιμελούνται για την έγκαιρη και
ακριβή διεξαγωγή του έργου των υπηρεσιών τους,
ε) επιβλέπουν το προσωπικό που ανή-

147

για καθυστερούμενες συντάξεις,
όταν το σύνολο του ποσού που είναι
αντικείμενο της διαφοράς δεν
υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια
(1.500) ευρώ (άρθρο 34 παρ. 2 του
ν. 4700/2020), και (γ) χορήγησης του
ευεργετήματος της πενίας (άρθρο
319 του ν. 4700/2020).».

κει στην υπηρεσία τους και
στ) υπογράφουν με εντολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα προπαρασκευαστικά έγγραφα των υποθέσεων της αρμοδιότητας τους, καθώς και κάθε άλλο
έγγραφο ύστερα από ειδική γι’ αυτό
εντολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Ο Επίτροπος της Υπηρεσίας Επιτρόπου στη Γραμματεία του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και οι προϊστάμενοι των
τμημάτων αυτής παρίστανται στις συνεδριάσεις και συντάσσουν τα πρακτικά τους, επιμελούνται για την έγκαιρη
και ακριβή διεξαγωγή των εργασιών
της υπηρεσίας τους και επικυρώνουν τα
αντίγραφα των πράξεων και των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και των εγγράφων αλληλογραφίας.
Ο Επίτροπος ασκεί επίσης τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εποπτεύει το προσωπικό που ανήκει στην
υπηρεσία του.
3. Ο Επίτροπος της προηγούμενης παραγράφου, σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος του, αναπληρώνεται από
προϊστάμενο τμήματος της ίδιας υπηρεσίας και όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται, από υπάλληλο ΠΕ κατηγορίας με βαθμό Β ή Γ’ της αυτής υπηρεσίας κατά σειρά αρχαιότητας.
4. Ο Επίτροπος της Υπηρεσίας Επιτρόπου Αρχείου επιμελείται για την ταχεία
διεξαγωγή της υπηρεσίας και την ασφάλεια των εγγράφων και των παραστατικών διαχειρίσεων που φυλάσσονται σε αυτήν και επιβλέπει το προσωπικό της υπηρεσίας του.
5. Τα καθήκοντα των υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Ταξινόμων συνίστανται στην
ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των φυλασσόμενων στα Αρχεία του Ελεγκτικού
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Συνεδρίου λογιστικών στοιχείων και
παραστατικών διαχειρίσεων που ελέγχονται από αυτό, καθώς και στην εκτέλεση κάθε εργασίας συναφούς με τα
καθήκοντα αυτά.
6. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 94, ορίζονται ειδικότερα τα καθήκοντα των
Επιτρόπων και του λοιπού προσωπικού
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
7. Οι επίτροποι, που καταλαμβάνουν
τις θέσεις που συστήθηκαν με το άρθρο
39 παρ. 1 του ν. 3772/2009 (Α’ 112),
είναι αρμόδιοι για τον εντοπισμό και
την αποτροπή φαινομένων κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή διαφθοράς και για την εν γένει διασφάλιση
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των καταστημάτων κράτησης. Ασκούν τακτικούς και εκτάκτους ελέγχους στη δημοσιονομική διαχείριση και
στις πάγιες προκαταβολές κάθε καταστήματος κράτησης και ελέγχουν αν τα
ποσά που δαπανώνται, χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους
εγκρίθηκαν ή χορηγήθηκαν. Δικαιούνται άμεσης πρόσβασης σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι
χρήσιμο στην άσκηση του έργου τους
και εισηγούνται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματικότερη οικονομική διαχείριση των καταστημάτων κράτησης. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου εφαρμόζονται αναλόγως οι περί ελέγχου διατάξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με την επιφύλαξη
των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της
παρ. 1 του άρθρου 46 το έλλειμμα καταλογίζεται από τον αρμόδιο, σύμφωνα
με την παρούσα, Επίτροπο.
8. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιο-
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σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, που εκδίδεται κατόπιν
προτάσεως του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθορίζεται η έδρα των
Επιτρόπων, που είναι αρμόδιοι για τους
ελέγχους, τα καταστήματα κράτησης
που ελέγχει ο επίτροπος, το αναγκαίο
προσωπικό από υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου που μετακινείται για
επικουρία των επιτρόπων αυτών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που
είναι αναγκαία για την εφαρμογή των
διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου.».
2. Η παρ. 9 του άρθρου 28 του Κώδικα
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο τροποποιείται και αναριθμείται ως παρ.
10, προστίθεται παρ. 9 και το άρθρο 28
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 28
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο:
α) Δύναται να ενημερώνεται δια των
αρμόδιων Επιτρόπων του για τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού, από τα βιβλία που τηρούνται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών.
β) Ασκεί, κατά το άρθρο 98 του Συντάγματος, τον έλεγχο των δαπανών
του Κράτους, των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων που υπάγονται με ειδική διάταξη νόμου στον έλεγχο του, με
σκοπό τη βεβαίωση ότι υπάρχει γι’ αυτές πίστωση που έχει νόμιμα χορηγηθεί
και ότι κατά την πραγματοποίηση τους
τηρήθηκαν οι διατάξεις του νόμου για
το δημόσιο λογιστικό ή κάθε άλλη διάταξη νόμου, διατάγματος ή κανονιστικής απόφασης.
2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξελέγχει
τους λογαριασμούς που υποβάλλονται
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σε αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος, επιφέρει τις μεταβολές που
τυχόν ενδείκνυνται από τον έλεγχο και
εκδίδει τα σχετικά με τις μεταβολές
αυτές φύλλα χρέωσης και πίστωσης
των υπολόγων.
3. Κατά τον έλεγχο που ασκείται από
το Ελεγκτικό Συνέδριο επιτρέπεται η
εξέταση και των ζητημάτων που αναφύονται παρεμπιπτόντως, με την επιφύλαξη των διατάξεων για το δεδικασμένο.
4. Ο έλεγχος που ασκείται σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος, διενεργείται δειγματοληπτικά κατά τα οριζόμενα
με αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εφόσον από τον
δειγματοληπτικό έλεγχο προκύψουν
υπόνοιες για την ύπαρξη διαχειριστικών ανωμαλιών, ο έλεγχος αυτός επεκτείνεται στο σύνολο της διαχείρισης.
5. Ο έλεγχος της σκοπιμότητας των
διοικητικών πράξεων εκφεύγει της αρμοδιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
6. Σε περίπτωση αμφιβολιών του Επιτρόπου, που αναφέρονται στο ουσιαστικό μέρος της δαπάνης, θεωρείται
μεν το ένταλμα, αναφέρεται δε συγχρόνως η περίπτωση στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο
ύστερα από αξιολόγηση την ανακοινώνει στον Υπουργό Οικονομικών και στον
αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργό.
7. Το Ελεγκτικό Συνέδριο μνημονεύει
επίσης ύστερα από αξιολόγηση τις περιπτώσεις αυτές στην ετήσια έκθεση
του προς τη Βουλή.
8. Κατά την άσκηση του ελέγχου των
λογαριασμών των υπολόγων δύναται
να εξετασθεί από τον αρμόδιο Επίτροπο και το ουσιαστικό μέρος της διαχείρισης. Αν προκύψουν αμφιβολίες, το
Κλιμάκιο ανακοινώνει την περίπτωση
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«Άρθρο 342
Υποχρεωτικές ηλεκτρονικές
δικαστικές ενέργειες των διαδίκων
1. Σε υποχρεωτική ηλεκτρονική
κατάθεση υποβάλλονται, και είναι
έγκυρα
εφόσον
φέρουν
εγκεκριμένη
ή
προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την
έννοια των παραγράφων 20 και 49
του άρθρου 2 του ν. 4727/2020:
(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 τους ασκηθέντος
ενδίκου μέσου ή βοηθήματος,
(γ) οι αιτήσεις για τη χορήγηση

αυτή στον Υπουργό Οικονομικών και
στον αρμόδιο Υπουργό.
9. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσω των
Υπηρεσιών Επιτρόπου του, παρακολουθεί την εγκατάσταση και εφαρμογή
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στους
φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική
δικαιοδοσία του και κρίνει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων αυτών
για την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών κινδύνων. Με απόφαση της Ολομέλειας ρυθμίζεται κάθε ζήτημα σχετικό με τη διαδικασία για την εφαρμογή
όσων ορίζονται στην παρούσα.
10. Το άρθρο 101 του ν. 4622/2019 (Α’
133) εφαρμόζεται αναλόγως και για το
Ελεγκτικό Συνέδριο ως προς την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του
προσωπικού του.».
Άρθρο 342
Στοχευμένοι έλεγχοι
Το άρθρο 40 του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 40
Διενέργεια στοχευμένων ελέγχων
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί,
σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν, στοχευμένους ελέγχους σε τομείς
υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος, με
βάση το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων
που εγκρίνεται από την Ολομέλειά του.
2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί,
σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν, στοχευμένους ελέγχους επιδόσεων σε τομείς υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος, με βάση το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων που εγκρίνεται από
την Ολομέλειά του.
3. Οι έλεγχοι που προβλέπονται στις
παρ. 1 και 2 πραγματοποιούνται από
τις Υπηρεσίες Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αν κριθεί αναγκαίο,
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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 προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή και περιέχει την έκθεση
κατάθεσης, όπου απαιτείται από τις
κείμενες διατάξεις.
4. Εάν η κατάθεση δικογράφου,
εγγράφου ή αίτησης με ηλεκτρονικά
μέσα είναι τεχνικά αδύνατη για
λόγους
που
αφορούν
το
ηλεκτρονικό
σύστημα
του
Δικαστηρίου ή του Δικηγορικού
Συλλόγου που μεσολαβεί, ο χρήστης
ενημερώνει αμέσως για την
αδυναμία αυτή 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

μπορεί με απόφαση της Ολομέλειας,
ύστερα από πρόταση του Τμήματος
Ελέγχων, να επιτραπεί οι έλεγχοι που
προβλέπονται στις παρ. 1 και 2, να διενεργηθούν από ειδικό κλιμάκιο αποτελούμενο από δικαστικούς λειτουργούς
ή ελεγκτές δικαστικούς υπαλλήλους ή
δικαστικούς λειτουργούς επικουρούμενους από ελεγκτές του Δικαστηρίου. Τα
μέλη του ειδικού κλιμακίου ορίζονται
από το Τμήμα Ελέγχων. Εφόσον στο
ειδικό κλιμάκιο συμμετέχουν δικαστικοί λειτουργοί, ορίζονται κατά προτεραιότητα μεταξύ των υπηρετούντων
στο 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. Αν κατά τους ελέγχους αυτούς διαπιστωθεί έλλειμμα,
αρμόδιο για τον καταλογισμό είναι Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του
άρθρου 46.
4. Εκτός από τους ελέγχους που αναφέρονται στις παρ. 1 έως 3, το Ελεγκτικό Συνέδριο προγραμματίζει και διενεργεί κάθε χρόνο ειδικούς ελέγχους
επί ζητημάτων γενικότερου ενδιαφέροντος με σκοπό τον εντοπισμό και τη
διάγνωση συστημικής φύσης παθογενειών στη δημόσια διαχείριση, την ανάλυση των αιτίων των παθογενειών
αυτών και τη διατύπωση συστάσεων
για την αντιμετώπισή τους. Η αποτύπωση των ευρημάτων περιλαμβάνεται
σε ειδικές εκθέσεις που απευθύνονται
στην Βουλή και την Κυβέρνηση.
5. Ο προγραμματισμός των ελέγχων
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Δικαστήριο.
Σε
περίπτωση
επείγοντος,
ο
ενδιαφερόμενος
καταθέτει
αντίγραφο
του
δικογράφου ή αίτησης ή άλλου
διαδικαστικού ή σχετικού εγγράφου
στη γραμματεία ή το διαβιβάζει με
κάθε πρόσφορο μέσο (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 αυτή, ακολουθεί η
κατάθεση μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος.
Το
Δικαστήριο
αποφαίνεται επί της αποδοχής του
δικογράφου ή εγγράφου που
κατατέθηκε με ηλεκτρονικά μέσα
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 ηλεκτρονικά
μέσα για λόγους που αφορούσαν
στο ηλεκτρονικό σύστημα του
Δικαστηρίου ή του Δικηγορικού
Συλλόγου που μεσολαβεί.
5. Από την υποχρεωτική κατάθεση
με ηλεκτρονικά μέσα εξαιρείται 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 του ν.
4700/2020), (β) αγωγών για

που αναφέρονται στις παρ. 1 έως 4 γίνεται από το Τμήμα Ελέγχων, αφού
ληφθούν υπόψη οι σχετικές προτάσεις
των Τμημάτων με δικαστικές αρμοδιότητες. Οι εκθέσεις ελέγχου εγκρίνονται
από το Τμήμα Ελέγχων, εκτός αν αυτό
κρίνει ότι επιβάλλεται η έγκριση της
έκθεσης ελέγχου από την Ολομέλεια.
6. Οι έλεγχοι που προβλέπονται στις
παρ. 4, 5 και στο τελευταίο εδάφιο του
άρθρου 66, διενεργούνται από ειδικά
κλιμάκια, όπως ορίζεται στην παρ. 3.
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.
7. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί κάθε είδους έκτακτο έλεγχο.
8. 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 υπουργού ύστερα από αίτημα του Προέδρου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι διατιθέμενοι,
κατά την απασχόλησή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο, εξακολουθούν να υπάγονται οργανικά και για τις αποδοχές
τους στην υπηρεσία ή τον φορέα από
τον οποίο προέρχονται.».
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καθυστερούμενες συντάξεις, όταν
το σύνολο του ποσού που είναι
αντικείμενο της διαφοράς δεν
υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια
(1.500) ευρώ (άρθρο 34 παρ. 2 του
ν. 4700/2020), και (γ) χορήγησης του
ευεργετήματος της πενίας (άρθρο
319 του ν. 4700/2020). Εξαιρούνται
και η υποβολή από ιδιώτες
διαδίκους των εγγράφων χορήγησης
ή ανάκλησης πληρεξουσιότητας,
καθώς και οι αιτήσεις ενώπιον του
τριμελούς
συμβουλίου
συμμόρφωσης.»
«Άρθρο 343
Εξ αποστάσεως πρόσβαση
Το Δικαστήριο παρέχει στους
διαδίκους, με ασφαλή σύνδεση και
χρήση διαπιστευτηρίων πρόσβασης
σε λογισμικό, τη δυνατότητα εξ
αποστάσεως
πρόσβασης
στα
δικόγραφα ή έγγραφα που έχουν
υποβληθεί ή που έχουν επιδοθεί με
ηλεκτρονικά μέσα ή ψηφιοποιηθεί.
Εξαίρεση αποτελούν 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
ηλεκτρονικά μέσα 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 343
Παρουσίαση στη Βουλή του ετήσιου
προγράμματος ελέγχων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και ρυθμίσεις για τον έλεγχο
του απολογισμού και του γενικού
ισολογισμού του Κράτους και τις
Διαδηλώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Το άρθρο 66 του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο τροποποιείται,
προστίθεται σ’ αυτό παρ. 4 και αναριθμείται σε άρθρο 66Α και τίθεται νέο
άρθρο 66, τα οποία διαμορφώνονται
ως εξής:
«Άρθρο 66
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 τα οριζόμενα
στον Κανονισμό της. Δέκα (10) μέρες
πριν από την παρουσίαση του ετήσιου
προγράμματος ελέγχων του Δικαστηρίου κατά το προηγούμενο εδάφιο κοινοποιεί το πρόγραμμα στον Πρόεδρο
της Βουλής. Κατά την ακρόαση του
Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η
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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 66Α
Έλεγχος απολογισμού και γενικού
ισολογισμού του Κράτους Διαδηλώσεις Ελεγκτικού Συνεδρίου
1. Ο έλεγχος της δημόσιας διαχείρισης
ολοκληρώνεται με τον έλεγχο του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού
του Κράτους.
2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει τον
απολογισμό και τον ισολογισμό του
Κράτους με βάση τις κείμενες διατάξεις
και σύμφωνα με όσα ορίζονται με απόφαση της Ολομέλειας του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η εξέταση γίνεται σύμφωνα με
το οικείο εγχειρίδιο ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου ενσωματώνονται τα σχετικά διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. Το Ελεγκτικό Συνέδριο επιστρέφει τον απολογισμό και τον ισολογισμό
του Κράτους στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους μαζί με τις σχετικές διαδηλώσεις του εντός της προθεσμίας που
προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου
167 του ν. 4270/2014.
3. Οι διαδηλώσεις εκδίδονται από την
Ολομέλεια με βάση τις ελεγκτικές εργασίες της αρμόδιας Υπηρεσίας Επιτρόπου. Το Τμήμα Ελέγχων, αφού τις
επεξεργασθεί, τις υποβάλλει στην Ολομέλεια, η οποία αποφασίζει για την έκδοσή τους.
4. Μετά την αποστολή των διαδηλώ-
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«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
ηλεκτρονικά
και είναι έγκυρες
εφόσον φέρουν εγκεκριμένη ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή,
κατά την έννοια των παραγράφων
20 και 49 του άρθρου 2 του ν.
4727/2020.
2. Δυνατότητα εξ αποστάσεως
πρόσβασης στα δικόγραφα ή
έγγραφα που έχουν υποβληθεί ή
που έχουν επιδοθεί με ηλεκτρονικά
μέσα ή ψηφιοποιηθεί παρέχεται και
στον
Γενικό
Επίτροπο
της
Επικρατείας
του
Ελεγκτικού
Συνεδρίου.».

σεων στη Βουλή και μέχρι τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου παραγραφής, επιτρέπεται ο έλεγχος των λογαριασμών του Δημοσίου και των υποκείμενων στους λογαριασμούς συναλλαγών και πράξεων μόνον αν αυτό προβλεφθεί θεματικά και δειγματοληπτικά
στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων ή αν
διαταχθεί έκτακτος έλεγχος κατά τις
κείμενες διατάξεις.».
Άρθρο 344
Ρυθμίσεις για την Ετήσια έκθεση
του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Βουλή
Το άρθρο 67 του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 67
Ετήσια έκθεση προς τη Βουλή
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κάθε έτος, με
έκθεση της Ολομέλειάς του προς τη
Βουλή, που εγχειρίζεται στον Πρόεδρό
της από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, εκθέτει το αποτέλεσμα των
εργασιών του με κατηγοριοποιημένα
ευρήματα από την άσκηση του ελεγκτικού του έργου. Στην έκθεση μπορεί να
ενσωματώνονται τα πορίσματα των
στοχευμένων ελέγχων. Η έκθεση μπορεί επίσης να περιλάβει συστάσεις για
μεταρρυθμίσεις που καθίστανται αναγκαίες προς θεραπεία 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 έκθεσή του, γνωστοποιούνται απαραίτητα, πριν από την εγχείριση της έκθεσης στον Πρόεδρο της Βουλής, στους αρμόδιους διατάκτες των
υπουργείων μέσω του Υπουργού Οικονομικών. Οι απαντήσεις των υπουργών
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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 αρμοδίων διατακτών συνδημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η ετήσια έκθεση προς τη Βουλή
προετοιμάζεται από το Τμήμα Ελέγχων
με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό από τους δικαστικούς
σχηματισμούς και τις Υπηρεσίες Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το
Τμήμα Ελέγχων, αφού την επεξεργασθεί, την υποβάλλει στην Ολομέλεια, η
οποία αποφασίζει για την έκδοσή της.».
«Άρθρο 345
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57
Έναρξη εφαρμογής των
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ Εηλεκτρονικών διαδικασιών
ΛΕΓΧΩΝ
Οι διατάξεις των άρθρων 340 έως
ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑ344 αρχίζουν να ισχύουν από το
ΣΙΩΝ
μεθεπόμενο δικαστικό έτος, του
έτους
εντός
του
οποίου
Άρθρο 345
δημοσιεύθηκε ο νόμος αυτός. Κατά
Αρμοδιότητα καταλογισμού
το πρώτο δικαστικό έτος ισχύος των 1. Η παρ. 1 του άρθρου 38 του Κώδικα
διατάξεων
επιτρέπεται
στον Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο αντιπρόεδρο του οικείου δικαστικού καθίσταται, η παρ. 2 καταργείται, οι
σχηματισμού
ύστερα
από παρ. 3, 4, 5, 6 και 7 αναριθμούνται σε
αιτιολογημένο αίτημα του διαδίκου παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 και το άρθρο 38
ή του πληρεξουσίου του να χορηγεί διαμορφώνεται ως εξής:
εξαιρέσεις από την υπαγωγή στις «Άρθρο 38
ρυθμίσεις του άρθρου 342. Κατά το 1. Ο έλεγχος των λογαριασμών των
ίδιο έτος το Δικαστήριο δέχεται τη δημόσιων υπολόγων, των απολογισμών
μη ψηφιακή κατάθεση δικογράφων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκηκαι λοιπών εγγράφων. Για να σης και των άλλων νομικών προσώπων
εξετασθούν όμως από αυτό πρέπει, δημοσίου δικαίου, των ειδικών λογαεκτός επείγουσας περίπτωσης, να ριασμών, καθώς και των λοιπών λογα-
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έχει επακολουθήσει
κατάθεση.».

ηλεκτρονική ριασμών που αναφέρονται στην παρ. β’
της παρ. 1 του άρθρου 1, ασκείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος από τον Επίτροπο της Υπηρεσίας
Επιτρόπου, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται. Στην αρμοδιότητα
του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκει και η διατύπωση ελεγκτικής
γνώμης επί των παραπάνω λογαριασμών. Αμφισβητήσεις που ανακύπτουν
από τον ως άνω καθορισμό των αρμοδιοτήτων, επιλύονται κάθε φορά με
απόφαση της Ολομέλειας.
2. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου των
λογαριασμών των υπολόγων δύναται
να ζητείται από τις αρμόδιες δημόσιες
υπηρεσίες, τους υπολόγους, καθώς και
από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο κάθε αναγκαία πληροφορία ή
στοιχείο, αν δε συντρέχει περίπτωση,
μπορεί να διενεργηθεί και επιτόπια
έρευνα.
3. Για τις ελλείψεις που διαπιστώνονται ή τις αμφιβολίες που δημιουργούνται κατά την επεξεργασία των λογαριασμών, συντάσσεται φύλλο μεταβολών και ελλείψεων, που αποστέλλεται
αρμοδίως για την αναπλήρωση των
διαπιστούμενων ελλείψεων και την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών
εντός προθεσμίας όχι μεγαλύτερης των
δεκαπέντε ημερών, η οποία μπορεί να
παραταθεί για εύλογο χρόνο.
4. Διαφορές, οι οποίες προκύπτουν
κατά τον έλεγχο των λογαριασμών σε
χρέωση ή πίστωση των υπολόγων και
είναι κατώτερες ποσού που ορίζεται
κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών ύστερα από γνώμη του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, διαγράφονται
και οι λογαριασμοί αυτοί εξισώνονται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια ως
άνω απόφαση.
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5. Σε ζητήματα που αναφύονται κατά
την επεξεργασία των λογαριασμών,
μπορεί, σε περίπτωση αμφιβολιών, να
προκληθεί εκ των προτέρων η γνώμη
του αρμόδιου Κλιμακίου για τα ζητήματα αυτά ύστερα από έκθεση του οικείου Επιτρόπου προς αυτό. Ο Πρόεδρος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύναται, αν
κρίνει τούτο αναγκαίο λόγω της σοβαρότητας ή της γενικότητας του θέματος,
να προκαλεί τη γνώμη της Ολομέλειας,
η οποία είναι υποχρεωτική για τους
Επιτρόπους, τα Κλιμάκια και τα Τμήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την
έκδοση των σχετικών πράξεων και αποφάσεων τους.
6. Αν κατά τον έλεγχο των λογαριασμών διαπιστωθεί ποινικώς κολάσιμη
πράξη, ανακοινώνεται τούτο στον αρμόδιο εισαγγελέα, στον Υπουργό ή άλλο αρμόδιο όργανο στον οποίο υπάγεται ο υπόλογος, καθώς και στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.».
2. Ο τίτλος, καθώς και οι παρ. 1, 2 και 4
του άρθρου 46 του Κώδικα Νόμων για
το Ελεγκτικό Συνέδριο τροποποιούνται
και το άρθρο 46 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 46
Πράξεις Ελεγκτικού Συνεδρίου
1. Ο αρμόδιος Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχοντας υπόψη την έκθεση που συντάσσεται κατά περίπτωση
σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 1 ή
την παρ. 5 του άρθρου 22 αποφαίνεται
για την ορθότητα ή μη των λογαριασμών και κηρύσσει με πράξη του τούς
λογαριασμούς ως ορθώς έχοντες ή καταλογίζει τον υπόλογο με το έλλειμμα
που διαπιστώθηκε ή με εκείνο που
προκύπτει από την παράλειψη είσπραξης ή βεβαιώνει σε πίστωση αυτού το
τυχόν πλεόνασμα. Για ελλείμματα άνω
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των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ,
αρμόδιο για τον καταλογισμό είναι Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στην
περίπτωση αυτή, ο Επίτροπος, αφού
τηρήσει τη νόμιμη προδικασία, διαβιβάζει στο Κλιμάκιο αίτηση καταλογισμού συνοδευόμενη 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 τις δικές του
περαιτέρω ενέργειες. Με απόφαση της
Ολομέλειας, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί
να αναπροσαρμόζεται το ανωτέρω
χρηματικό όριο, ύστερα από εκτίμηση
της αποτελεσματικότερης κατανομής
του ελεγκτικού έργου.
2. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, το
όργανο, που είναι αρμόδιο σύμφωνα
με την παρ. 1, δύναται να προβεί στον
καταλογισμό του υπολόγου και πριν
αποφανθεί για τους λογαριασμούς του.
3. Σε βάρος του υπολόγου καταλογίζονται οι προσαυξήσεις που καθορίζονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
για το δημόσιο λογιστικό και για την
είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Οι
προσαυξήσεις αυτές υπολογίζονται, για
μεν την παράλειψη εισπράξεων, από
τότε που ο υπόλογος όφειλε να ενεργήσει την είσπραξη, για δε την παράλειψη εισαγωγής των εισπράξεων, από
τότε που αυτός όφειλε να εισαγάγει τα
εισπραχθέντα στο δημόσιο ταμείο. Σε
περίπτωση ελλείμματος, οι προσαυξήσεις υπολογίζονται από την ημέρα κατά
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την οποία εξακριβώθηκε ότι έλαβε χώρα το έλλειμμα και εφόσον η εξακρίβωση αυτή καθίσταται αδύνατη, από
τότε που ανακαλύφθηκε κατά την επιθεώρηση ή την παράδοση της διαχείρισης του υπολόγου το έλλειμμα. Αν η
εξακρίβωση του ελλείμματος γίνεται
μετά τη λήξη του οικονομικού έτους
στη διαχείριση του οποίου αναφέρεται
το έλλειμμα και είναι αδύνατος ο
προσδιορισμός της ημέρας ή του μήνα
που έλαβε χώρα τούτο, οι προσαυξήσεις υπολογίζονται από τη λήξη του
οικονομικού έτους της διαχείρισης. Ο
υπόλογος απαλλάσσεται των προσαυξήσεων, εφόσον αποδείξει ότι η παράλειψη ή το έλλειμμα δεν οφείλεται σε
δόλο ή βαρεία αμέλειά του.
4. Μη νόμιμες δαπάνες που πληρώθηκαν με τίτλους πληρωμής που δεν εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου καταλογίζονται σε κάθε
περίπτωση από το Ελεγκτικό Συνέδριο
σύμφωνα με το άρθρο 96 του ν.
4270/2014 (Α’ 143).».
3. Ο τίτλος, καθώς και οι παρ. 1 και 2
του άρθρου 47 του Κώδικα Νόμων για
το Ελεγκτικό Συνέδριο τροποποιούνται
και διαμορφώνονται ως εξής:
«Άρθρο 47
Εκτελεστότητα πράξεων - Κοινοποίηση
1. Οι πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 46 και κοινοποιούνται στον υπόλογο σύμφωνα με τα οριζόμενα σε προεδρικό διάταγμα, είναι εκτελεστές. Κατά
των πράξεων αυτών δεν επιτρέπεται η
άσκηση προσφυγής στα άλλα δικαστήρια, τα ποσά δε που καταλογίζονται με
τις πράξεις αυτές εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.
2. Αντίγραφα των πράξεων που εκδί-
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δονται σύμφωνα με το άρθρο 46, διαβιβάζονται μαζί με τους σχετικούς φακέλους από τη Γραμματεία τους στον
Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου για τυχόν άσκηση ένδικων μέσων από αυτόν.».
4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του
άρθρου 56 του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο αντικαθίσταται και
το άρθρο 56 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 56
1. Τα δικαιολογητικά των ενταλμάτων
προπληρωμής θεωρούνται από τους
Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
οι οποίοι επικουρούνται στο έργο του
ελέγχου από το προσωπικό που έχει
ορισθεί για το σκοπό αυτόν, σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος.
2. Κατά τον έλεγχο και τη θεώρηση των
δικαιολογητικών απόδοσης λογαριασμού των ενταλμάτων προπληρωμής,
το Ελεγκτικό Συνέδριο, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Επιτρόπου που
ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση του
υπολόγου, αποφαίνεται και για τις δαπάνες που τυχόν απορρίφθηκαν από τα
αρμόδια όργανα για την αναγνώριση
και εκκαθάρισή τους.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και
2 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα
δικαιολογητικά απόδοσης λογαριασμού
των ενταλμάτων προπληρωμής δευτερευόντων διατακτών που δεν υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο.
4. Ο καταλογισμός σε βάρος εκείνων
που έλαβαν χρήματα από το Δημόσιο
με την υποχρέωση να αποδώσουν λογαριασμό και δεν τον υπέβαλαν εμπρόθεσμα ή τον υπέβαλαν μόνο για
μέρος των χρημάτων που έλαβαν, ασκείται με πράξη των Επιτρόπων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την επιφύλαξη κατά τα λοιπά των διατάξεων του
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άρθρου 6 παρ.4 και 5 του π.δ.
136/1998 (Α’ 107).
5. Οι Επίτροποι προβαίνουν σε ανάκληση των ανωτέρω καταλογιστικών
πράξεών τους, εφόσον θεωρηθούν από
αυτούς τα οικεία δικαιολογητικά.
6. Δαπάνες οι οποίες αναγνωρίστηκαν
και εκκαθαρίστηκαν από τα αρμόδια
όργανα, αλλά κρίνονται ως μη νόμιμες
ή ως μη στηριζόμενες σε νόμιμα δικαιολογητικά, καταλογίζονται από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
7. Κατά των καταλογιστικών πράξεων
του παρόντος άρθρου επιτρέπεται το
προβλεπόμενο στο άρθρο 48 ένδικο
μέσο της αναθεώρησης, το οποίο ασκείται ενώπιον του οργάνου που τις
εξέδωσε χωρίς την καταβολή παραβόλου.
8. Η αίτηση αναθεώρησης δεν υπόκειται σε περιορισμό προθεσμίας, εφόσον
στηρίζεται στην υποβολή νέων δικαιολογητικών για τη διάθεση των χρημάτων ή στη συμπλήρωση εκείνων που
υποβλήθηκαν. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 38 παρ. 2
και 6, 46 και 47. Επίσης επιτρέπεται και
η κατά το άρθρο 80 έφεση ενώπιον του
αρμόδιου Τμήματος.»
5. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 63 του
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο τροποποιούνται και το άρθρο 63
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 63
1. Το αρμόδιο σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 46 όργανο, ύστερα από
αίτηση του υπολόγου ή και αυτεπαγγέλτως, αποφαίνεται για την απαλλαγή
από την ευθύνη των υπολόγων που
λογοδοτούν ενώπιον του για κάθε απώλεια, έλλειψη ή φθορά χρημάτων,
υλικού ή δικαιολογητικών και παρα-
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στατικών πληρωμής κάθε είδους, είτε
με την πράξη που εκδίδεται κατά τον
έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών είτε
και προηγουμένως με ιδιαίτερη πράξη.
Ο υπόλογος, που ζητεί την απαλλαγή,
υποχρεούται να αποδείξει την απώλεια, έλλειψη ή φθορά που επήλθε και
επιπλέον ότι δεν τον βαρύνει υπαιτιότητα, διότι έχει συμμορφωθεί πλήρως
με όσα ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και επιδείξει την επιμέλεια που
δείχνει στις δικές του υποθέσεις.
2. Το αρμόδιο σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 46 όργανο, αποφαίνεται
επίσης με πράξη του, ύστερα από αίτηση των υπολόγων ή και αυτεπαγγέλτως,
για την απαλλαγή από την ευθύνη τους
από εντάλματα προπληρωμής, προσωρινά εντάλματα, εντάλματα πάγιας
προκαταβολής ή χρηματικές προκαταβολές από το δημόσιο ταμείο, καθώς
και από την ευθύνη τους για την απώλεια, έλλειψη ή φθορά χρημάτων ή δικαιολογητικών της διαχείρισης των
χρημάτων που έλαβαν. Ο υπόλογος
υποχρεούται να αποδείξει την απώλεια
των χρημάτων ή την προσήκουσα διάθεση αυτών και την απώλεια των δικαιολογητικών της διάθεσής τους και
επιπλέον ότι δεν τον βαρύνει υπαιτιότητα.».
6. Η παρ. 1 του άρθρου 64 του Κώδικα
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο τροποποιείται και το άρθρο 64 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 64
1. Ο έλεγχος των διαχειρίσεων, των
οποίων τα στοιχεία καταστράφηκαν ή
απολέσθηκαν ολικά ή μερικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο από ανώτερη βία ή
τυχαίο γεγονός και των οποίων η απώλεια ή καταστροφή διαπιστώνεται με
πράξη του αρμόδιου Επιτρόπου του
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Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενεργείται κατά
τα οριζόμενα με αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
2. Οι αποφάσεις αυτές, που εκδίδονται
ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, καθορίζουν τον τρόπο του
ελέγχου των διαχειρίσεων αυτών, τα
στοιχεία που θα υποβληθούν σε αναπλήρωση εκείνων που απολέσθηκαν ή
καταστράφηκαν, τους υπόχρεους και
την προθεσμία για την υποβολή τους,
καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη λεπτομέρεια για τον έλεγχο.»
7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 80 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο αντικαθίσταται και το
άρθρο 80 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 80
1. Κατά καταλογιστικών πράξεων των
υπουργών, μονοπρόσωπων ή συλλογικών διοικητικών οργάνων, διοικητικών
αρχών, οικονομικών επιθεωρητών ή
άλλου φορέα επί διαχείρισης υλικού,
αξιών ή χρηματικού του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης,
λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, επιτρέπεται να ασκηθεί έφεση
από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, η
οποία αρχίζει από την επίδοση ή την
καθ’ οποιονδήποτε τρόπο περιέλευση ή
την αποδεδειγμένα πλήρη γνώση της
προσβαλλόμενης πράξης. Εάν ο έχων
έννομο συμφέρον για την άσκηση έφεσης διαμένει στην αλλοδαπή, η αντίστοιχη προθεσμία ορίζεται σε ενενήντα
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ημέρες.
2. Η προθεσμία για την άσκηση της
έφεσης κατά των ανωτέρω πράξεων για
το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και για τον Γενικό Επίτροπο της
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
είναι εξήντα ημέρες και αρχίζει από την
περιέλευση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτούς.
3. Με την άσκηση της έφεσης εξαντλείται η αρμοδιότητα του οργάνου που
εξέδωσε την καταλογιστική πράξη.».
«Άρθρο 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. Με περαιτέρω
εξέλιξη του λογισμικού αυτού
πρέπει να καθίσταται δυνατή η
μηχανική
ανάγνωση του
ηλεκτρονικού
φακέλου
της
υπόθεσης ώστε να εντοπίζονται
κρίσιμα
δεδομένα
για
τη

Άρθρο 346
Ρυθμίσεις για τους ελέγχους σε οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου
1. Η παρ. 8 του άρθρου 51 του Κώδικα
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο αντικαθίσταται και το άρθρο 51 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 51
1. Από το Ελεγκτικό Συνέδριο διεξάγεται υποχρεωτικά κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασμών των δήμων, των
περιφερειών και των νομικών τους
προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς
και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των
επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης
και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Ο έλεγχος είναι
ετήσιος τακτικός και δειγματοληπτικός,
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συγκρότηση
της εκτός εάν από το δειγματοληπτικό έελάσσονος πρότασης του δικανικού λεγχο προέκυψαν λόγοι που επιβάλσυλλογισμού.
λουν τη γενίκευση του κατασταλτικού
ελέγχου και διενεργείται μετά το τέλος
2. Με απόφαση της Ολομέλειας του κάθε οικονομικής χρήσης ή είναι έκταΕλεγκτικού Συνεδρίου η οποία κτος γενικός ή ειδικός ή θεματικός και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της συνίσταται στον έλεγχο νομιμότητας
Κυβερνήσεως ορίζεται ο τρόπος και κανονικότητας της διαχείρισης. Σε
μορφοποίησης των δικογράφων κάθε περίπτωση ο έλεγχος διενεργείται
ώστε να καθίσταται εφικτή η σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
σάρωση.»
2. Κατά τον κατασταλτικό έλεγχο ελέγχονται ιδίως: α) η τήρηση της αρχής της
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,
β) η ορθή τήρηση του κατά περίπτωση
ισχύοντος λογιστικού ή διαχειριστικού
συστήματος, σύμφωνα με τους κανόνες
και τις αρχές που το διέπουν, γ) η τήρηση και ενημέρωση των λογαριασμών,
ώστε να απεικονίζουν με ακρίβεια το
περιεχόμενο των οικονομικών πράξεων
και δημοσιονομικών ενεργειών, δ) η
νόμιμη καταβολή του μεριδίου τυχόν
συμμετοχής ενός ή περισσοτέρων
Ο.Τ.Α. σε κάθε φύσεως νομικά πρόσωπα αυτών ή σε προγραμματικές συμβάσεις, ε) η νόμιμη λήψη δανείων, η
παροχή εγγυήσεων και η τήρηση των
όρων των σχετικών συμβάσεων, στ) η
νόμιμη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας και ζ) η έγκαιρη και
κανονική απόδοση των υπέρ τρίτων
εισπραττόμενων νομίμων δικαιωμάτων
και η είσπραξη και η διαχείριση των
ανταποδοτικών τελών ή άλλων ειδικών
εσόδων ή των εσόδων από δάνεια ή
των βεβαιωθέντων εσόδων από οφειλές και πρόστιμα σε βάρος τρίτων.
3. Αρμόδιος για τον κατασταλτικό έλεγχο είναι ο ίδιος Επίτροπος που είναι
αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο
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των δαπανών των υπόχρεων φορέων.
Για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες αρμόδιος είναι ο Επίτροπος της έδρας
τους. Ειδικά για την Μητροπολιτική
Περιφέρεια Αττικής αρμόδιοι για τις
οικείες περιφερειακές ενότητες είναι οι
Επίτροποι που ορίζονται από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Ο κατασταλτικός έλεγχος πρέπει να
ολοκληρωθεί μέσα σε έξι μήνες από
την ημερομηνία αποστολής του αντιγράφου του απολογισμού ή ισολογισμού του υπόχρεου για κατασταλτικό
έλεγχο φορέα, ο οποίος συνοδεύεται:
α) από τις σχετικές εκθέσεις και πράξεις
των αρμοδίων οργάνων του, β) την έκθεση των ορκωτών λογιστών ελεγκτών
και γ) από κάθε σχετικό με τον έλεγχο
στοιχείο, που καθορίζεται με απόφαση
της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σε κάθε περίπτωση εντός του
επομένου διαχειριστικού έτους, από
αυτό που αφορά ο κατασταλτικός έλεγχος.
5. Η σχετική έκθεση περί των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος κατασταλτικού ελέγχου, για το σύνολο των υπόχρεων φορέω διαβιβάζεται στους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών, καθώς και στην Επιτροπή
Διαφάνειας και θεσμών της Βουλής.
6. Σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορεί να διατάξει έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο της
διαχείρισης ενός Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου αυτού.
7. Σε περίπτωση μη υποβολής του α-

169

πολογισμού ή και του ισολογισμού
Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ. 5
εδάφιο α’ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, επιβάλλονται σε βάρος των
υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 45
του παρόντος νόμου και παράλληλα
διενεργείται έκτακτος έλεγχος σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ. 5 εδάφιο β’
του ίδιου Κώδικα.
8. Ο έλεγχος των λογαριασμών των
φορέων που αναφέρονται στην παρ. 1
επιτρέπεται να ενεργείται στο Κατάστημά τους.».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 53 του Κώδικα
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο αντικαθίσταται και το άρθρο 53 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«Άρθρο 53
1. Κατά τον έλεγχο των απολογισμών
των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και των άλλων ελεγχόμενων φορέων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος που
αφορούν τον έλεγχο των λογαριασμών
των δημοσίων υπολόγων.
2. Ο έλεγχος των λογαριασμών των
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
και των λοιπών νομικών προσώπων
επιτρέπεται να ενεργείται στο Κατάστημά τους.
3. Ο έλεγχος του Ειδικού Λογαριασμού
Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων ασκείται στο Κατάστημα του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος και του ν.
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992/1979.
4. Κάθε δημόσια υπηρεσία υποχρεούται να ανακοινώνει χωρίς καθυστέρηση
στο Ελεγκτικό Συνέδριο τη σύσταση ή
κατάργηση κάθε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλου φορέα που τελεί υπό την εποπτεία της.».
3. Η παρ. 4 του άρθρου 54 του Κώδικα
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο καταργείται και οι υφιστάμενες παρ. 5 και
6 αναριθμούνται σε παρ. 4 και 5, αντίστοιχα και το άρθρο 54 διαμορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 54
1. Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκδίδει κατ’ έτος πρόγραμμα ελέγχου λογαριασμών των Ν.Π.Δ.Δ. εκτός από τους Ο.Τ.Α.. Με το πρόγραμμα
καθορίζονται:
α) τα Ν.Π.Δ.Δ. που θα ελεγχθούν,
β) η περίοδος της διαχείρισης ανά οικονομικά έτη που θα υποβληθεί στον
έλεγχο,
γ) το ποσοστό της δειγματοληψίας, το
οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί
να αφορά λιγότερες από τριάντα πράξεις διαχείρισης και το πέντε τοις εκατό
των πιστώσεων του προϋπολογισμού
κάθε οικονομικού έτους που ελέγχεται,
δ) το όριο ανοχής σφάλματος, η υπέρβαση του οποίου επιβάλλει τη διενέργεια καθολικού ελέγχου, το οποίο δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ενάμισι τοις εκατό των πράξεων διαχείρισης ή του ύψους των πιστώσεων που
ελέγχθηκαν,
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ε) ο χώρος διενέργειας του ελέγχου,
που μπορεί να είναι και το Κατάστημα
του νομικού προσώπου που ελέγχεται
ή άλλος χώρος όπου φυλάσσονται τα
κρίσιμα στοιχεία,
στ) Η ημερομηνία περάτωσης του ελέγχου.
2. Το πρόγραμμα ελέγχου κοινοποιείται, μέσα σε εύλογο χρόνο από την έκδοση του, στους αρμόδιους για την εποπτεία των νομικών προσώπων Υπουργούς και στα νομικά πρόσωπα, τα
οποία θα υποβληθούν στον έλεγχο.
3. Ο έλεγχος διενεργείται από τις αρμόδιες καθ’ ύλην Υπηρεσίες Επιτρόπου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή από ομάδες ελέγχου οριζόμενες από τον Πρόεδρο για το σκοπό αυτόν. Το νομικό
πρόσωπο, για το οποίο αποφασίστηκε
ο επιτόπιος έλεγχος, ενημερώνεται από
τον αρμόδιο Επίτροπο ή τον Πρόεδρο
για την ημερομηνία έναρξης του ελέγχου πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από
την έναρξη του ελέγχου. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο μπορεί να παρίσταται και
εκπρόσωπος του νομικού προσώπου.
Για κάθε νομικό πρόσωπο συντάσσεται
μετά τον έλεγχο και ειδική έκθεση, στην
οποία διατυπώνονται αιτιολογημένα
παρατηρήσεις σχετικές με τη βελτίωση
της διαχείρισης του νομικού προσώπου
και η οποία αποστέλλεται στους αρμόδιους φορείς.
4. Σε επείγουσες ή έκτακτες περιπτώσεις, το πρόγραμμα ελέγχου για μεμονωμένα νομικά πρόσωπα δύναται να
εκδώσει και ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, οπότε ισχύουν τα ανωτέρω
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αναλόγως εφαρμοζόμενα.
5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου και του π.δ.
1225/1981.»
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Άρθρο 347
Διεύρυνση αρμοδιοτήτων
της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου
Δημόσιος φορέας που διέθεσε
αμιγώς εθνικές πιστώσεις από τον
προϋπολογισμό του σε άλλο
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 347
Ελεγκτική διαδικασία
Μετά το άρθρο 54 του Κώδικα Νόμων
για το Ελεγκτικό Συνέδριο προστίθεται
άρθρο 54Α, ως εξής:
«Άρθρο 54Α
Ελεγκτική διαδικασία
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, συνεκτιμώντας τις ελεγκτικές του δυνατότητες,
προγραμματίζει τους ελέγχους των ειδικών λογαριασμών, των λογαριασμών
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου και των λοιπών φορέων που
υπάγονται στην ελεγκτική του αρμοδιότητα, έτσι ώστε κάθε φορέας να μπορεί
να υποβάλλεται σε έλεγχο μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε τέσσερα (4) έτη.
2. Λογαριασμοί που παρέμειναν ανέλεγκτοι, με την επιφύλαξη της συμπλήρωσης του νόμιμου χρόνου παραγραφής, ελέγχονται θεματικά και δειγματοληπτικά σύμφωνα όσα ορίζονται στο
ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων ή με έκτακτο έλεγχο που διατάσσεται κατά την
παρ. 7 του άρθρου 40.
3. Αν ο Επίτροπος κρίνει ότι το σύστημα
εσωτερικού ελέγχου του ελεγχόμενου
από αυτόν ειδικού λογαριασμού ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή
άλλου 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
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«Άρθρο 82
Διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών
σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης
1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το
Δημόσιο,
καθώς
και
συμβεβαιωμένες οφειλές προς
τρίτους
χαρακτηρίζονται
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

έγκριση του Τμήματος Ελέγχων, να μην
ασκήσει έλεγχο στις υποκείμενες στους
λογαριασμούς συναλλαγές και πράξεις.
4. Με απόφαση της Ολομέλειας, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να προβλέπεται η
φύλαξη, για τις ανάγκες του ελέγχου,
των διαχειριστικών στοιχείων των λογαριασμών που αναφέρονται στην παρ.
1 εντός των Καταστημάτων των ελεγχόμενων φορέων. Τα στοιχεία αυτά, εφόσον ζητηθούν, πρέπει, ανάλογα με το
αίτημα, είτε να διαβιβάζονται αμελλητί
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε να επιτρέπεται η απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτά
των ορισθέντων ελεγκτών. Με όμοια
απόφαση ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες
εφαρμογής της παρούσας.».
Άρθρο 82
Διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε
εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης
1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους χαρακτηρίζονται
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 συνυποχρέων 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
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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
περιπτώσεων β` και γ`.
Προκειμένου για οφειλές που
αφορούν κοινότητες ομογενειακών
οργανώσεων που έχουν στην
κυριότητα τους ελληνικά σχολεία
στην αλλοδαπή απαιτείται η
συνδρομή της περίπτωσης 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

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) δίωξης 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 περιπτώσεων β` και γ`.
Προκειμένου για οφειλές που αφορούν κοινότητες ομογενειακών οργανώσεων που έχουν στην κυριότητα τους
ελληνικά σχολεία στην αλλοδαπή απαιτείται η συνδρομή της περίπτωσης γ`.
2. Οι πράξεις του χαρακτηρισμού των
επιδεκτικών ή ανεπίδεκτων είσπραξης
και της καταχώρισης των απαιτήσεων
σε ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης γίνονται:
α) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων κατόπιν εισήγησης
της αρμόδιας για την αναγκαστική είσπραξη φορολογικής ή τελωνειακής
υπηρεσίας και με τη σύμφωνη γνώμη
της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων
ή της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών κατά περίπτωση, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή μέ-
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Εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις
που τη διέπουν. Εφόσον πρόκειται
για συνολική βασική οφειλή άνω
του
ενάμισι
εκατομμυρίου
(1.500.000) ευρώ, οι πράξεις αυτές
κοινοποιούνται και ελέγχονται από
την Υπηρεσία Επιτρόπου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι
αρμόδια για τον έλεγχο των
δημόσιων εσόδων. 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 παραγράφων 5
και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/

χρι ενάμισυ εκατομμύριο (1.500.000)
ευρώ,
β) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων κατόπιν εισήγησης
του προϊσταμένου της Επιχειρησιακής
Μονάδας Είσπραξης και μετά από
σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον
πρόκειται για συνολική βασική οφειλή
άνω του ενάμισυ εκατομμυρίου
(1.500.000) ευρώ.
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων μπορεί να ζητήσει τη σύμφωνη
γνώμη Κλιμακίου ή Τμήματος ή Διεύθυνσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που
συγκροτείται με απόφαση της Ολομέλειας του, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή κάτω του ενάμισυ
εκατομμυρίου (1.500.000) ευρώ.
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 παραγράφων
5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/
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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 και να ορίζει άλλα όργανα για την υποβολή
της σύμφωνης γνώμης της παραγράφου 2, 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 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.».

2013 όπως ισχύει.
Το Δημόσιο διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα του για την είσπραξη της οφειλής ή συμψηφισμού και μετά την καταχώριση της στα ειδικά βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης.
4. Με τη διαδικασία της παραγράφου 2
οφειλή που έχει καταχωρισθεί, κατά τα
ανωτέρω, ως ανεπίδεκτη είσπραξης
επαναχαρακτηρίζεται ως εισπράξιμη,
εάν πριν την παραγραφή της, διαπιστωθεί ότι υπάρχει δυνατότητα μερικής
ή ολικής ικανοποίησης της είτε από τον
οφειλέτη είτε από συνυπόχρεο πρόσωπο.
5. Με απόφαση που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο
Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
μπορεί να εκχωρεί τις αρμοδιότητες
του και να ορίζει άλλα όργανα για την
υποβολή της σύμφωνης γνώμης της
περίπτωσης α` της παραγράφου 2, 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 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.»
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«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 παραγράφου 3 του
ίδιου άρθρου, εφόσον συντρέχουν
σωρευτικά
οι
παρακάτω
προϋποθέσεις:
α.
έχουν
ολοκληρωθεί
οι
προβλεπόμενες στις περιπτώσεις α`
και γ` της παραγράφου 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

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 παραγράφου 3 του
ίδιου άρθρου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες στις περιπτώσεις α` και γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 82 ενέργειες
για το 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 έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης
σύμφωνα με το άρθρο 82 μπορούν να
διαγραφούν, χωρίς να απαιτείται η
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συμβεβαιωμένες οφειλές προς
τρίτους
που
δεν
έχουν
χαρακτηριστεί
ανεπίδεκτες
είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 82
μπορούν να διαγραφούν, χωρίς να
απαιτείται
η
συνδρομή
των
προϋποθέσεων της παραγράφου 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 γίνεται με απόφαση του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τις
διατάξεις που τη διέπουν. Οι
πράξεις αυτές κοινοποιούνται και
ελέγχονται από την Υπηρεσία
Επιτρόπου
του
Ελεγκτικού
Συνεδρίου που είναι αρμόδια για
τον έλεγχο των δημόσιων εσόδων.
4. 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

συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 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
καταχώριση τους σε ειδικά βιβλία διαγραφών γίνεται:
α) με απόφαση του αρμόδιου Κλιμακίου, Τμήματος ή Διεύθυνσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατόπιν εισήγησης
της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων
ή της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών, κατά περίπτωση, και μετά από
σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1,
β) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων κατόπιν εισήγησης
της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων
ή της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών κατά περίπτωση για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.
γ) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων κατόπιν εισήγησης
της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων
ή της Δ/νσης Τελωνειακών Διαδικασιών
κατά περίπτωση μετά την παρέλευση
της προθεσμίας της παραγράφου 3 του
άρθρου 82.
4. Μέχρι 31.12.2013 προκειμένου να
εκκαθαριστεί το χαρτοφυλάκιο ληξιπρόθεσμων οφειλών παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής βασικών οφειλών
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σύμφωνη γνώμη της Διοικητικής
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μπορεί να μεταβάλλονται τα
κριτήρια και οι προϋποθέσεις καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία
διαγραφών.».

«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.

που έχουν γεννηθεί προ του 1993 και
είναι μικρότερες του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ ανά φορολογούμενο,
υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται άλλες
βασικές οφειλές του ίδιου προσώπου.
Η διαγραφή των παραπάνω οφειλών
γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
5. Με απόφαση που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο
Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
μπορεί να ρυθμίζει τον ειδικότερο
τρόπο και τη διαδικασία καταχώρισης
των οφειλών στα βιβλία διαγραφών, να
ορίζει κάθε σχετικό θέμα με τη
διαχείριση 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 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
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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 ανεπίδεκτων
είσπραξης και της καταχώρισης των
απαιτήσεων σε ειδικά βιβλία
ανεπίδεκτων είσπραξης 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. Εφόσον
πρόκειται για συνολική βασική
κύρια οφειλή άνω του ενάμισι
εκατομμυρίου (1.500.000) ευρώ, οι
πράξεις αυτές κοινοποιούνται και
ελέγχονται από την Υπηρεσία
Επιτρόπου
του
Ελεγκτικού
Συνεδρίου που είναι αρμόδια για
τον έλεγχο του φορέα. 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
10 ετών από τη λήξη του έτους μέσα

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 ανεπίδεκτων είσπραξης
και της καταχώρισης των απαιτήσεων
σε ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης γίνονται:
α. Με απόφαση του Διοικητή του Ταμείου κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας
υπηρεσίας του ΚΕΑΟ και με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Εσόδων του
οικείου φορέα, εφόσον πρόκειται για
συνολική κύρια οφειλή μέχρι 1.500.000
ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ο Διοικητής του Ταμείου μπορεί να ζητήσει τη
γνώμη κλιμακίου ή τμήματος ή Διεύθυνσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου που
συγκροτείται με απόφαση της Ολομέλειάς του.
β. Με απόφαση του Διοικητή του Ταμείου κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας
υπηρεσίας του ΚΕΑΟ και μετά από
σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον
πρόκειται για συνολική κύρια οφειλή
άνω του 1.500.000 ευρώ.
3. Από την καταχώριση της οφειλής
στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης
και για χρονικό διάστημα 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
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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 παραγράφου
2, να καθορίζεται ο τρόπος και η
διαδικασία
καταχώρισης
των
οφειλών
στα
βιβλία
των

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 ει- σπράξιμη,
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, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να ορίζονται άλλα όργανα για την υποβολή της
σύμφωνης γνώμης της περίπτωσης α`
της παραγράφου 2, να καθορίζεται ο
τρόπος και η διαδικασία καταχώρισης
των οφειλών στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης, να ορίζεται κάθε σχετικό θέμα με τη διαχείριση και την παρακολούθηση αυτών, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
β. Με όμοια απόφαση που εκδίδεται
ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διοικητικής Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συ-
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ανεπίδεκτων είσπραξης, να ορίζεται
κάθε σχετικό θέμα με τη διαχείριση
και την παρακολούθηση αυτών,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της
παρούσας διάταξης.
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 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 περιπτώσεις 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

νεδρίου, 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 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 περιπτώσεις α`, β` και γ` της
παρ. 1 του άρθρου 108 ενέργειες για το
χαρακτηρισμό τους ως ανεπίδεκτων
είσπραξης,
β. έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες στην
αλλοδαπή κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του ο-
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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 παραγράφου 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 γίνεται με απόφαση του
Διοικητή του Ταμείου κατόπιν
εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας

φειλέτη 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 παραγράφου 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 γίνεται:
α) με απόφαση του αρμόδιου Κλιμακίου, Τμήματος ή Διεύθυνσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατόπιν εισήγησης
της αρμόδιας υπηρεσίας του ΚΕΑΟ και
μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητή
του Ταμείου για τις περιπτώσεις της
παραγράφου 1,
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του ΚΕΑΟ και με τη σύμφωνη γνώμη
της Διεύθυνσης Εσόδων του οικείου
φορέα. Οι αποφάσεις αυτές
κοινοποιούνται και ελέγχονται από
την Υπηρεσία Επιτρόπου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι
αρμόδια για τον έλεγχο του φορέα.
4. 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.».

30.

β) με απόφαση του Διοικητή του Ταμείου κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας
υπηρεσίας του ΚΕΑΟ και με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Εσόδων του
οικείου φορέα για τις περιπτώσεις της
παραγράφου 2,
γ) με απόφαση του Διοικητή του Ταμείου κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας
υπηρεσίας του ΚΕΑΟ και με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Εσόδων του
οικείου φορέα μετά την παρέλευση της
προθεσμίας της παραγράφου 3 του
προηγούμενου άρθρου.
4. Μέχρι 31.12.2016 προκειμένου να
εκκαθαριστεί το χαρτοφυλάκιο ληξιπρόθεσμων οφειλών παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής κύριων οφειλών
που έχουν γεννηθεί προ του 1993 και
είναι μικρότερες του ποσού των 200
ευρώ ανά οφειλέτη, υπό τον όρο ότι
δεν υφίστανται άλλες κύριες οφειλές
του ίδιου νομικού ή φυσικού προσώπου. Η διαγραφή των παραπάνω οφειλών γίνεται με απόφαση του Διοικητή
του Ταμείου, κατόπιν εισήγησης της
αρμόδιας υπηρεσίας του ΚΕΑΟ και με
τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης
Εσόδων του οικείου φορέα.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 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.

Κατάργηση διατάξεων
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Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
που προβλέπουν κατάργηση

Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 166 περ. α΄

Όλες οι διατάξεις του ν. 4129/2013

Άρθρο 166 περ. β΄

Οι διατάξεις των άρθρων 124 έως και
168 του π.δ. 1225/1981

Άρθρο 166 περ. γ΄

Άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 3801/2009,
εξαιρουμένων των εκκρεμών δικών
«Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά την
εκδίκαση του ένδικου μέσου της
έφεσης ενώπιον των Τμημάτων του,
καθώς και κατά την εκδίκαση του
ένδικου μέσου της αίτησης αναίρεσης
ενώπιον της Ολομέλειας του, σε
υποθέσεις από καταλογιστικές πράξεις,
που εκδόθηκαν από οποιαδήποτε αιτία
σε βάρος των αιρετών οργάνων Δήμων
και Κοινοτήτων ή σε βάρος υπαλλήλων
της οικονομικής διαχείρισης τούτων,
καθώς και σε βάρος υπαλλήλων
δημοτικών και κοινοτικών νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
και ιδρυμάτων αυτών, από Υπουργούς
ή από μονομελή ή συλλογικά όργανα
της Διοίκησης ή από όργανα του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και αναφέρονται
σε χρονικό διάστημα μέχρι 1.7.2005,
μπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από
αίτηση του βαρυνομένου με τον
καταλογισμό, που υποβάλλεται με το
δικόγραφο του ένδικου μέσου ή των
προσθέτων λόγων αυτού, να μειώσει το
ποσό του καταλογισμού ως το ένα
δέκατο του καταλογισθέντος ποσού,
καθώς και να απαλλάξει τον υπαίτιο
από τις προσαυξήσεις ή τόκους επί του
καταλογισθέντος κεφαλαίου και αν
ακόμη υφίσταται ελαφρά αμέλεια
αυτού. Για την πιο πάνω μείωση ή
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απαλλαγή το Δικαστήριο συνεκτιμά το
βαθμό
της
υπαιτιότητας
του
καταλογισθέντος, την προσωπική και
οικογενειακή
οικονομική
του
κατάσταση,
τη
βαρύτητα
της
δημοσιονομικής
παράβασης,
τις
συνθήκες τέλεσης της και το επελθόν
από αυτή αποτέλεσμα. Το Δικαστήριο
μπορεί να απαλλάξει, επίσης, τον
καταλογισθέντα από το συνολικό ποσό
του καταλογισμού, αν κρίνει ότι
συνέτρεχε
στο
πρόσωπο
του
καταλογισθέντος συγγνωστή πλάνη για
το δημιουργηθέν έλλειμμα. Επίσης το
Δικαστήριο κατά την εκδίκαση των
σχετικών καταλογισμών λαμβάνει
υποχρεωτικά υπ’ όψιν αμετάκλητα
απαλλακτικές ποινικές αποφάσεις,
βουλεύματα ή εισαγγελικές διατάξεις,
με τις οποίες οι καταλογισθέντες
απηλλάγησαν από κάθε συναφή
ποινική ευθύνη. Εξαιρούνται των
ρυθμίσεων
της
παρούσας
καταλογιστικές πράξεις, οι οποίες
αφορούν αποδοχές και αποζημιώσεις
εν
γένει
υπαλλήλων
δήμων,
κοινοτήτων,
νομικών
προσώπων
δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων
αυτών, καθώς και έξοδα παράστασης
αιρετών
οργάνων
δήμων
και
κοινοτήτων».
Άρθρο 166 περ. δ΄

Άρθρο 36 παρ. 3 του ν. 3848/2010,
εξαιρουμένων των εκκρεμών δικών
«Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά την
εκδίκαση του ένδικου μέσου της
έφεσης ενώπιον των Τμημάτων του,
καθώς και κατά την εκδίκαση του
ένδικου μέσου της αίτησης αναίρεσης
ενώπιον της Ολομέλειας του, σε
υποθέσεις από καταλογιστικές πράξεις,
που εκδόθηκαν από οποιαδήποτε αιτία
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σε βάρος των μελών των Επιτροπών
Διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασμών
Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. και των
ερευνητικών κέντρων αρμοδιότητας
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και θρησκευμάτων, σε βάρος
Επιστημονικών Υπευθύνων έργων που
διαχειρίζονται οι Ε.Λ.Κ.Ε. ή σε βάρος
υπαλλήλων
της
οικονομικής
διαχείρισης τούτων, από μονομελή ή
συλλογικά όργανα της Διοίκησης ή από
όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
μπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από
αίτηση του βαρυνόμενου με τον
καταλογισμό, που υποβάλλεται με το
δικόγραφο του ένδικου μέσου ή των
πρόσθετων λόγων αυτού, να μειώσει το
ποσό του καταλογισμού ως το ένα
δέκατο του καταλογισθέντος ποσού,
καθώς και να απαλλάξει τον υπαίτιο
από τις προσαυξήσεις ή τόκους επί του
καταλογισθέντος
κεφαλαίου
αν
υφίσταται ελαφρά αμέλεια αυτού. Για
την πιο πάνω μείωση ή απαλλαγή το
Δικαστήριο συνεκτιμά το βαθμό της
υπαιτιότητας του καταλογισθέντος, την
προσωπική
και
οικογενειακή
οικονομική
του
κατάσταση,
τη
βαρύτητα
της
δημοσιονομικής
παράβασης, τις συνθήκες τέλεσης της
και το επελθόν από αυτήν αποτέλεσμα.
Το Δικαστήριο μπορεί να απαλλάξει,
επίσης, τον καταλογισθέντα από το
συνολικό ποσό του καταλογισμού, αν
κρίνει ότι συνέτρεχε στο πρόσωπο του
καταλογισθέντος συγγνωστή πλάνη για
το
δημιουργηθέν
έλλειμμα.
Εξαιρούνται των ρυθμίσεων της
παρούσας καταλογιστικές πράξεις οι
οποίες αφορούν έξοδα παράστασης
αιρετών οργάνων Α.Ε.Ι. ή κατάχρηση
δημοσίου χρήματος προς ίδιον
όφελος».
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Η. ΈΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Συναρμόδια Υπουργεία –

Αντικείμενο
συναρμοδιότητας

Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς

51 παρ. 2

Υπουργείο Οικονομικών

Εγχείριση Ετήσιας Έκθεσης
σε αρμόδιους διατάκτες
Υπουργείων και αποστολή
των
απαντήσεων
στον
Πρόεδρο του Ελ. Συν.

159 παρ. 2

Υπουργείο Οικονομικών

Αίτηση
για
θεωρήσεων

32.

ανάκληση

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος
πράξης

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία

Αντικείμενο

15 παρ. 6

ΥΑ

Υπουργείο
Δικαιοσύνης

16 παρ. 1

ΥΑ

Αρμόδιο κατά Διάθεση
περίπτωση
προσωπικού
Υπουργείο

25

ΠΔ

Υπουργείο
Δικαιοσύνης

Καθορισμός
τηβέννου

48 παρ. 2

ΥΑ

Υπουργείο
Δικαιοσύνης

Διάθεση
προσωπικού

116 παρ. 3

ΥΑ

Υπουργείο
Δικαιοσύνης

Αύξηση
ποσού
χρηματικής
κύρωσης

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)

Κατανομή
θέσεων
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131

ΠΔ

Υπουργείο
Υπαγωγή
Οικονομικών
νπδδ
και
κατά έλεγχο
περίπτωση
αρμόδιο

σε

156

ΥΑ

Υπουργείο
Δικαιοσύνης

Χορήγηση
ειδικής
άδειας

157 περ. β΄

ΥΑ

Υπουργείο
Δικαιοσύνης

Πλήρωση
θέσεων
Επιτρόπων

157 περ. ε΄

ΥΑ

Υπουργείο
Δικαιοσύνης

Απαλλαγή
Επιτρόπων

158

ΠΔ

Υπουργείο
Συμμετοχή
Δικαιοσύνης
νπδδ
και
κατά
περίπτωση
αρμόδιο

160 παρ. 5

ΠΔ

Υπουργείο
Δικαιοσύνης

Τρόπος
διεξαγωγής
δημοπρασίας

160 παρ. 7

ΚΥΑ

Υπουργεία
Δικαιοσύνης
και Παιδείας

Εκποίηση
εγγράφων για
πολτοποίηση

179

ΚΥΑ

Υπουργεία
Οικονομικών
και
Δικαιοσύνης

Ύψος
αποζημίωσης

182

Απόφαση

Διοικητής
ΑΑΔΕ

Καθορισμός
οργάνων και
τρόπος
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καταχώρισης
183

Απόφαση

Διοικητής
ΑΑΔΕ

Τρόπος
καταχώρισης

184

ΥΑ

Υπουργείο
Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων

Καθορισμός
οργάνων και
τρόπος
καταχώρισης

185

ΥΑ

Υπουργείο
Τρόπος
Εργασίας και καταχώρισης
Κοινωνικών
Υποθέσεων

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας
υπηρεσίας
33.

34.

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης
ρύθμισης;

191

35.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

36.

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου
οργάνου;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας
37.

Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

39.

Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

40.

Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου
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Αθήνα 13.7.2021
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
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