ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Αριθ. 213 / 16 / 2021
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Οργανικός Νόμος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες συναφείς ρυθμίσεις»
Α.

Με το υπόψη σχέδιο νόμου, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.
Θεσπίζεται ο Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), στον
οποίο συστηματοποιούνται σε ενιαίο κείμενο υφιστάμενες αλλά και νέες διατάξεις
αναφορικά με την αποστολή και τις αρμοδιότητες του Ε.Σ., την οργάνωση και τη
στελέχωσή του, τις σχέσεις με τη Βουλή, τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν
τους διενεργούμενους ελέγχους, τα είδη αυτών και το πλαίσιο προγραμματισμού
τους καθώς και τη διενέργεια καταλογισμών.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
α. Επανακαθορίζεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των δικαστών
(συνολικά σε 151), των δικαστικών λειτουργών της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας του Ε.Σ. (συνολικά σε 19) και των δικαστικών υπαλλήλων (συνολικά
σε 890).
β. Προβλέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία στο Ε.Σ. πληροφοριακού
συστήματος που διαλειτουργεί με τα πληροφοριακά συστήματα των ελεγχόμενων
φορέων και με κάθε πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται αναγκαίο για την
ηλεκτρονική συλλογή ή ανταλλαγή δεδομένων, στο πλαίσιο των διενεργούμενων
ελέγχων.
γ. Ορίζεται ότι οι ελεγκτές του Ε.Σ., κατά την άσκηση των ελεγκτικών τους
καθηκόντων, τυγχάνουν της υψηλότερης προστασίας σε ελεγκτικά όργανα που
προβλέπεται κάθε φορά στην κείμενη νομοθεσία (ήδη, εφαρμόζεται αναλογικά το
άρθρο 101 του ν.4622/2019).
δ. Εξειδικεύονται τα είδη των διενεργούμενων ελέγχων (διακρίσεις με βάση
τα ελεγκτικά κριτήρια, την ελεγκτική προσέγγιση, διενέργεια ψηφιακών ελέγχων
και ελέγχων συστημάτων πληροφορικής κ.λπ.).
ε. Τίθεται το πλαίσιο αμοιβής από την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών ως
ακολούθως:
Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στα σχετικά προγράμματα, οι
αποζημιώσεις ή αμοιβές που καταβάλλονται από διεθνείς οργανισμούς ή τρίτες
χώρες προς την Ελλάδα για την άσκηση των έργων του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
(έλεγχοι στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας), κατατίθενται σε έντοκο λογαριασμό
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και περιέρχονται σε κοινό ταμείο που τηρείται από τριμελή Επιτροπή
(συγκροτείται με πράξη του Προέδρου από δικαστές).
Ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) από τις αποζημιώσεις ή τις αμοιβές
αυτές αποδίδεται, ως ειδική αποζημίωση, στους δικαστικούς λειτουργούς και
υπαλλήλους που αναλαμβάνουν και εκτελούν τα σχετικά καθήκοντα.
Εάν στα εκτελούμενα προγράμματα προβλέπεται η καταβολή
αποζημιώσεων ή αμοιβών στους ίδιους τους απασχολούμενους δικαστικούς
λειτουργούς και υπαλλήλους, αυτοί οφείλουν να καταθέσουν το σαράντα τοις
εκατό (40%) των εν λόγω αμοιβών ή αποζημιώσεων στον προαναφερόμενο
έντοκο λογαριασμό.
Από τους πόρους του προαναφερόμενου λογαριασμού, ποσοστό είκοσι τοις
εκατό (20%) περιέρχεται στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.
Ποσά που διατίθενται από τον κρατικό προϋπολογισμό στο Ελεγκτικό
Συνέδριο για σχέσεις εθιμοτυπίας και οργάνωση διεθνών συνεδρίων, κατατίθενται
σε κοινό λογαριασμό, η δε διαχείρισή τους ανήκει στην Επιτροπή, η οποία
αποδίδει λογαριασμό κατ’ έτος.
στ. Προσδιορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του Οργανικού Νόμου του Ε.Σ.,
ειδικά δε η ισχύς του άρθρου 14 (αύξηση του αριθμού των οργανικών θέσεων των
δικαστικών λειτουργών της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ε.Σ.)
αρχίζει από το δικαστικό έτος 2023-2024.
(άρθρα 1 - 167)
2.
Περιλαμβάνονται λοιπές ρυθμίσεις για το Ε.Σ. και λοιπές συναφείς
διατάξεις. Ειδικότερα:
α. Τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις του ν.4700/2020 [άσκηση
προσυμβατικού ελέγχου, ηλεκτρονικές διαδικασίες, ανάπτυξη λογισμικού,
δικαίωμα εξ αποστάσεως πρόσβασης, χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από το δικαστικό έτος 2022-2023].
β. Εισάγονται ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για την εκδίκαση
συνταξιοδοτικών υποθέσεων.
γ. Επεκτείνεται η εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 65 του ν.4646/2019
(καταβολή ελεγκτικής αποζημίωσης) και στους υπαλλήλους του Ε.Σ., κατά την
άσκηση των ελεγκτικών τους καθηκόντων. Με κ.υ.α., καθορίζονται το ύψος της
αποζημίωσης, οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την καταβολή
της.
δ. Προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Ε.Σ. που
συμμετέχουν ιδιωτικώς σε μαθήματα και εξετάσεις και λαμβάνουν διεθνούς
εμβέλειας τίτλο επαγγελματικής ικανότητας, σε αντικείμενο σχετικό με τον
έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων ή με ψηφιακούς ελέγχους. Η εν λόγω
αποζημίωση καταβάλλεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο δύο (2) έτη μετά την
απόκτηση του τίτλου για τα έξοδα που κατέβαλαν προς απόκτηση του τίτλου, υπό
τις οριζόμενες προϋποθέσεις. Το ύψος της αποζημίωσης, οι όροι, οι προϋποθέσεις
και τα δικαιολογητικά για την καταβολή της, καθορίζονται με κ.υ.α.
ε. Παρέχεται στους υπαλλήλους του Ε.Σ. η δυνατότητα παρακολούθησης
ειδικού προγράμματος ελεγκτικής επάρκειας εξωτερικού ελεγκτή, το οποίο
οργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) σε συνεργασία με το Ε.Σ.
στ.
Εισάγονται λοιπές δημοσιολογιστικές διατάξεις (επιχορηγήσεις και
χρηματοδοτήσεις φορέων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, λειτουργικές
2
196

δαπάνες των ο.τ.α. α’ βαθμού, ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και
διαγραφή οφειλών προς αυτό, ρύθμιση οφειλών προς τους ασφαλιστικούς
οργανισμούς και διαγραφή οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
κ.α.).
(άρθρα 168 - 189)
Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται επί του κρατικού
προϋπολογισμού και επί των προϋπολογισμών λοιπών φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης [Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)], τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
1.
Ετήσια δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού από τον επανακαθορισμό
του αριθμού των δικαστών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των δικαστικών
λειτουργών της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και την ως εκ τούτου καταβολή μισθολογικών διαφορών (λόγω προαγωγών) και
αποδοχών (θέσεις στον εισαγωγικό βαθμό), η οποία θα υλοποιείται στον βαθμό
πλήρωσης των θέσεων. (άρθρα 13, 14) Σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου
Υπουργείου, η μεταβολή αφορά στην αύξηση συνολικά κατά 16 του αριθμού των
προαναφερόμενων θέσεων και η δαπάνη εκτιμάται στο ποσό των 462 χιλ. ευρώ
περίπου ετησίως.
2.
Ετήσια δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού από την καταβολή στους
υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου: α) ελεγκτικής αποζημίωσης (άρθρο 179
παρ.1), β) αποζημίωσης για την κάλυψη εξόδων συμμετοχής τους ιδιωτικά σε
μαθήματα, με σκοπό την απόκτηση τίτλου επαγγελματικής ικανότητας σε
αντικείμενο σχετικό με τον έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων ή με ψηφιακούς
ελέγχους. (άρθρο 179 παρ.2) Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από την
έκδοση κ.υ.α. και από πραγματικά περιστατικά (αριθμός δικαιούχων κ.λπ.).
3.
Δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού από: α) την ανάπτυξη, συντήρηση
και λειτουργία στο Ελεγκτικό Συνέδριο πληροφοριακού συστήματος που
διαλειτουργεί με τα πληροφοριακά συστήματα των ελεγχόμενων φορέων και με
κάθε πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται αναγκαίο για την ηλεκτρονική
συλλογή ή ανταλλαγή δεδομένων, στο πλαίσιο των διενεργούμενων ελέγχων,
(άρθρο 69), β) τη χρήση ΤΠΕ για την υλοποίηση ενεργειών και διαδικασιών
(επιδόσεις, κοινοποιήσεις, σάρωση δικογράφων κ.λπ.). (άρθρα 170 - 176) Για την
εκτίμηση του ύψους της δαπάνης αυτής, δεν εστάλησαν στοιχεία από το αρμόδιο
Υπουργείο.
4.
Δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού ή/και του προϋπολογισμού του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α., από τη διοργάνωση, σε συνεργασία με το Ελεγκτικό Συνέδριο,
ειδικού προγράμματος ελεγκτικής επάρκειας εξωτερικού ελεγκτή, για τους
υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (άρθρο 179 παρ.3) Για την εκτίμηση του
ύψους της δαπάνης αυτής, δεν εστάλησαν στοιχεία από το αρμόδιο Υπουργείο.
Από την εφαρμογή του άρθρου 15, προκύπτει νόμω εξοικονόμηση
δαπάνης του κρατικού προϋπολογισμού, από τον επανακαθορισμό του αριθμού
των οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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Σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου, η μεταβολή αφορά στη μείωση
συνολικά κατά 224 του αριθμού των προαναφερόμενων θέσεων και η εν λόγω
εξοικονόμηση εκτιμάται στο ποσό των 3,4 εκατ. ευρώ περίπου ετησίως.
Από την εφαρμογή των άρθρων 139 και 140, εισάγεται ειδική διαχείριση
έντοκου λογαριασμού μέσω τριμελούς Επιτροπής, προκύπτουν δε: α) δημόσια
έσοδα, λόγω των αποζημιώσεων ή αμοιβών που καταβάλλονται από διεθνείς
οργανισμούς ή τρίτες χώρες προς την Ελλάδα για την άσκηση των έργων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας και β) δαπάνη, από την
καταβολή ειδικής αποζημίωσης στους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους
που εκτελούν τα σχετικά καθήκοντα.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2021
Η Γενική Διευθύντρια

Ιουλία Γ. Αρμάγου

13.7.2021 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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