Π.∆.774 της 21.7/22.8.80 : Περί κωδικοποιήσεως εις
ενιαίο κείµενο των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου
ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλο
"Οργανισµός Ελεγκτικού Συνεδρίου".-(Α' 189).
*** Με το άρθρο 37 Ν.2721/1999 ορίζεται ότι:
"Η προθεσµία άσκησης από το Γενικό Επίτροπο της
Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο των ενδίκων
µέσων που προβλέπονται από τον Οργανισµό
του ∆ικαστηρίου (π.δ. 774/1980, ΦΕΚ 189 Α'),
ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία
περιέλευσης στη Γραµµατεία της Γενικής Επιτροπείας
της διοικητικής πράξης ή της πράξης ή της απόφασης
του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά των οποίων ασκείται
το ένδικο µέσο".
*** Με το άρθρο 38 παρ.5 Ν.2721/1999 ορίζεται ότι:
"5. Οι αρµοδιότητες και η υπηρεσιακή κατάσταση των
Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου ρυθµίζονται από
τις διατάξεις του Οργανισµού του (π.δ. 774/1980),
όπως ισχύουν κάθε φορά, εκτός αν ορίζονται διαφορετικά
από τον παρόντα νόµο".

Έχοντας υπόψη : το άρθρον 25 του υπ' αριθµ. 968/1979 Ν. "περί
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων
και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων κ.λπ. Αποφασίζοµε:
Αι διατάξεις της κατά την έκδοσιν του παρόντος ισχυούσης νοµοθεσίας
περί του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως αύται αναφέρονται κατωτέρω έναντι
εκάστον άρθρου µετά των εν παρενθέσει κάτωθι αυτών τιθεµένων
αντιστοίχων διατάξεων του Β.∆. 29/31.12.1954 "περί κωδικοποιήσεως των
περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων", κωδικοποιούνται εις
ενιαίον κείµενον, ως έπεται :

_____________________________________________________________________

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρον 1.
1. Εις την αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως :
α) Ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους, ως και των δι' ειδικών νόµων
εις τον έλεγχον αυτού υπαγοµένων εκάστοτε οργανισµών τοπικής

αυτοδιοικήσεως ή άλλων νοµικόν προσώπων δηµοσίου δικαίου.
β) Η έκθεσις προς την Βουλήν επί του απολογισµού και ισολογισµού του
Κράτους.
γ) Η γνωµοδότησις επί των νόµων περί συντάξεων ή αναγνωρίσεως
υπηρεσίας δια την παροχήν δικαιώµατος συντάξεως κατά το άρθρον 73
παράγραφος 2 τον Συντάγµατος, ως και επί παντός ετέρον θέµατος
οριζοµένου υπό του νόµου.
δ) Ο έλεγχος των λογαριασµών των δηµοσίων υπολόγων και των εν εδαφίω
α' οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως και νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου.
ε) Η εκδίκασις ένδικων µέσων επί διαφορών εξ' απονοµής συντάξεων, ως
και εκ του ελέγχου των λογαριασµών εν γένει.
στ) Η εκδίκασις υποθέσεων αναφεροµένων εις την ευθύνην των δηµοσίων
πολιτικών ή στρατιωτικών υπαλλήλων, ως και των υπαλλήλων των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοικήσεως, δια πάσαν εκ δόλου ή αµελείας επελθούσαν εις το
Κράτος ή εις τους ανωτέρω οργανισµούς και νοµικά πρόσωπα ζηµίαν.
2. Αι αρµοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου ρυθµίζονται και
ασκούνται, ως νόµος ορίζει.
Κατά τας υπό στοιχεία α έως δ' περιπτώσεις της προηγουµένης
παραγράφου δεν εφαρµόζονται αι διατάξεις του άρθρου 93, παράγραφοι 2
και 3 τον Συντάγµατος.
3. Αι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των εν τη παραγράφω 1
υποθέσεων, δεν υπόκεινται εις τον έλεγχον του Συµβουλίου της
Επικρατείας.
_____________________________________________________________________

Άρθρον 2.
Το Ελεγκτικόν Συνέδριον, ανεξάρτητον πάσης άλλης Αρχής, εποπτεύεται
υπό του επί των Οικονοµικών Υπουργού, καθ' ον τρόπον τα λοιπά
∆ικαστήρια υπό τον Υπουργόν της ∆ικαιοσύνης.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε ρύθµιση αρ. 7 του Ν. 1256/82 περί υπαγωγής στον
Πρωθυπουργό και την τελευταία ρύθµιση της παρ. 3 αρ. 24 του Ν. 1558/85
περί υπαγωγής στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης
_____________________________________________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
Περί του Προσωπικού του ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρον 3.
∆ικαστικοί Λειτουργοί.
1. Το Ελεγκτικόν Συνέδριον αποτελείται:
α) Εξ ενός Προέδρον,
β) Εκ "έξι" Αντιπροέδρων,
***Ο εντός " " αριθµός των Αντιπροέδρων µετά από διαδοχικές αυξήσεις
διαµορφώθηκε τελικά ως άνω (η τελευταία έγινε µε την παρ.5 του
άρθρου 13 του Ν.2298/1995 (Α 62)
γ) Εκ "είκοσι (20)" Συµβούλων και
***Ο εντός " " αριθµός των Συµβούλων µετά από διαδοχικές αυξήσεις
διαµορφώθηκε τελικά ως άνω (η τελευταία έγινε µε την παρ.4 του
άρθρου 13 του Ν.2145/1993 (Α 88))
δ) Εξ "σαράντα (40)" Παρέδρων
***Ο εντός " " αριθµός των Παρέδρων µετά από διαδοχικές αυξήσεις
διαµορφώθηκε τελικά ως άνω (η τελευταία έγινε µε την παρ.4 του
άρθρου 13 του Ν.2145/1993 (Α 88))
2. ∆ια την παρα τω Συνεδρίω εκπροσώπησιν της Επικρατείας τάσσεται
παρ' αυτώ Γενικός Επίτροπος και "τρεις (3)" Αντεπίτροποι.
***Ο εντός " " αριθµός των Αντεπιτρόπων µετά από διαδοχικές αυξήσεις
διαµορφώθηκε τελικά ως άνω (η τελευταία έγινε µε την παρ.6 του
άρθρου 13 του Ν.2298/1995 (Α 62)
_____________________________________________________________________

Άρθρον 4
Το ελεγκτικόν Συνέδριον δια την διεξαγωγήν του έργου του επικουρείται
υπό διοικητικού προσωπικού, συντιθεµένου κατά κλάδους και βαθµούς, ως
ακολούθως:
Κλάδος ΑΤ
Επί βαθµώ 1ω θέσις Γεν. ∆/ντου ........................1
Επί βαθµώ 3ω - 2ω θέσεις (∆/ντων) .....................32
Επί βαθµώ 5ω - 4ω θέσεις (Ελεγτών - Τµηµαταρχών ) .....100

Επί βαθµώ 8ω - 6ω θέσεις (Λογιστών) .................. 282
---------Σύνολον
415
Προσωρινός Κλάδος ΑΡ 1 - ∆ιοικητικός
('Αρθρον 12 Ν. 887/79)
Επί βαθµώ 4ω θέσεις...................................18
Κλάδος ΜΕΙ - ∆ιοικητικός
Επί βαθµώ 5ω - 4ω θέσεις..............................44
Επί βαθµώ 10ω - 6ω θέσεις............................177
--------Σύνολον
221
Κλάδος ΜΕ 3 - Βοηθών Ταξινόµων
Επί βαθµώ 5ω - 4ω θέσεις ...........................6
Επί βαθµώ 10ω - 6ω θέσεις .........................23
-------Σύνολον
29
Οι βοηθοί Ταξινόµοι διορίζονται δια πράξεως του Προέδρου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Κλάδος ΣΕ2
Οµάς Κλητήρων - Νυκτοφυλάκων:
Επί βαθµώ 7ω θέσεις ..............................9
Κλάδος ΣΕ 2α - Κλητήρων :
Επί βαθµώ 12ω - 8ω θέσεις ........................21
Κλάδος ΣΕ2β - Νυκτοφυλάκων:
Επί βαθµώ 12ω - 8ω θέσεις ........................2
_____________________________________________________________________

Προσωπικόν επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου
Άρθρον 5
Αι παρά τω Ελεκτικώ Συνεδρίω θέσεις του επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού
δικαίου προσωπικού ορίζονται ως ακολούθως:
α) Καθαρίστριαι (Ν. 2314/53, Απ. Υπ. Οικ. 14907/70 ΦΕΚ 273/70
τ.Β').
15

β) Εργάται Αρχείου (Ν. 968/79) ............................. 10
γ) Οδηγοί αυτοκινήτων ...................................... 3
_____________________________________________________________________

∆ιοικητικόν Προσωπικόν Υπηρεσίας Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας.
Άρθρον 6.
Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας δια την διεξαγωγήν του έργου του
επικουρείται υπό διοικητικού προσωπικού διατιθεµένου αυτώ κατ' άρθρω
14 παρ. 2 του παρόντος.
_____________________________________________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
Συγκρότησις Ολοµέλειας - Τµηµάτων - Κλιµακίων.
Αρθρον 7.
1. Το Συνέδριον, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως δια του παρόντος ή των
συµφώνως προς τούτο εκδοθησοµένων διαταγµάτων, εκτελεί τα εις αυτό
ανατιθέµενα καθήκοντα εν Ολοµέλεια ή δια των Τµηµάτων και Κλιµακίων
αυτού.
"2. Η ολοµέλεια του Σώµατος συντίθεται από τον Πρόεδρο, τους αντιπροέδρους και τους συµβούλους. Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται
να
παρίστανται οι µισοί συν ένας από το συνολικό αριθµό των υπαρχόντων
µελών
του, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου ή του νόµιµου αναπληρωτή
του.
Ο αριθµός των µελών διατηρείται περιττός µε την αποχώρηση του νεότερου
συµβούλου ή αν αυτός είναι και εισηγητής στη δικαζόµενη υπόθεση µε την
αποχώρηση του αµέσως αρχαιοτέρου του".
***Η παρ. 2 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 2
παρ. 1 του Ν. 1968/1991 (ΦΕΚ Α 150).
"3. Κάθε τµήµα αποτελείται από έναν αντιπρόεδρο ή το νόµιµο
αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, δύο συµβούλους, δύο παρέδρους και το
γραµµατέα. Ο πρόεδρος του Συνεδρίου µπορεί να προεδρεύσει και σε
οποιοδήποτε τµήµα. Οι πάρεδροι µετέχουν στα τµήµατα µε γνώµη

συµβουλευτική. Με απόφαση της Ολοµέλειας µπορεί να απαλλάσσονται εν
όλω ή εν µέρει από την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων τους οι
πάρεδροι που µετέχουν στα τµήµατα".
***Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 του άρθρου 13 του
Ν.2298/1995 (Α 62)
4. "Κάθε τριµελές κλιµάκιο αποτελείται από ένα σύµβουλο ή το νόµιµο
αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, δύο παρέδρους και το γραµµατέα. Τον έναν
από τους παρέδρους µπορεί να αναπληρώνει εισηγητής ή δόκιµος
εισηγητής. Οι πάρεδροι, οι εισηγητές και οι δόκιµοι εισηγητές µετέχουν
στα κλιµάκια µε γνώµη αποφασιστική".
***Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 του άρθρου 13 του
Ν.2298/1995 (Α 62)
5. Ο αριθµός των Τµηµάτων ορίζεται εις τρία. Ο αριθµός των Κλιµακίων
ορίζεται εκάστοτε δι' αποφάσεως της Ολοµελείας του Σώµατος,
δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως.
Κατά τον αυτόν τρόπον ορίζεται και η αρµοδιότης εκάστου Τµήµατος ή
Κλιµακίου. Κατά τον αυτόν επίσης τρόπον δύναται και ν' αυξάνεται ο
αριθµός των Τµηµάτων.
6. Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου δια πραξεώς του, δηµοσιευοµένης εις την
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζει εις την αρχήν εκάστου έτους τους
Προέδρους και τα µέλη των Τµηµάτων και Κλιµακίων. ∆ι οµοίας πράξεως
δύναται και εντός του έτους να µεταβάλεται η σύνθεσις των Τµηµάτων και
Κλιµακίων, εφ' όσον αι ανάγκαι της υπηρεσίας επιβάλλουν τούτο.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.3 του άρθρου 13 του Ν.2298/1995 (Α 62) ορίζει ότι:
"Καθήκοντα γραµµατέα τµήµατος ή κλιµακίου ασκεί ο
προϊστάµενος της αντίστοιχης γραµµατείας ή, αν αυτός δεν υπάρχει,
απουσιάζει ή κωλύεται, ο ανώτερος κατά βαθµό από τους υπαλλήλους που
υπηρετούν στην ίδια γραµµατεία και, µεταξύ οµοιοβάθµων, εκείνος που
έχει το µεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας στο βαθµό."
_____________________________________________________________________

Αναπλήρωσις µελών.
Αρθρον 8.
Κατά πάσαν περίπτωσιν ελλείψεως ή κωλύµατος Μέλους τινός
αναπληρούνται:
α) Ο Πρόεδρος δια τινος των Αντιπροέδρων κατά σειράν αρχαιότητος.
β) Οι Αντιπρόεδροι δι ετέρον Αντιπροέδρου ή Συµβούλου, κατά σειράν
αρχαιότητος.

γ) Οι Σύµβουλοι δι ετέρων Συµβούλων, κατά σειράν αρχαιότητος και
δ) Οι Πάρεδροι, οι µετέχοντες των Κλιµακίων, δι' ετέρων Παρέδρων,
κατά σειράν αρχαιότητος, λαµβανοµένων εκ του, κατά το εδάφιον β' της
παρ. 4 του άρθρου 7, πίνακος.
_____________________________________________________________________

Άρθρον 9
Παράστασις Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας - Γραµµατέως.
Κατά τας συνεδριάσεις της Ολοµελείας και των Τµηµάτων παρίσταται
ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας και ο Γραµµατεύς τον Συνεδρίου ή
οι νόµιµοι αναπληρωταί τούτων, κατά δε τας συνεδριάσεις των Κλιµακίων
παρίσταται µόνον ο Γραµµατεύς ή ο νόµιµος αυτού αναπληρωτής.
∆ικαιούται εν τούτοις ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας να
παρίσταται και εις τας συνεδριάσεις των Κλιµακίων, µη γνωµοδοτών όµως
επι των εις ταύτα εισαγοµένων προς συζήτησιν υποθέσεων, εξαιρέσει των
επί ενστάσεων του άρθρου 5 του Ν. 4448/1964 τοιούτων, καθ' ας εκφέρει
εγγράφως την γνώµην του.
_____________________________________________________________________

Λόγοι εξαιρέσεως.
Άρθρον 10.
Οι λόγοι εξαιρέσεως του άρθρου 52 του Κώδικος Πολιτικής ∆ικονοµίας
ισχύουν και δια τα µέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον Γενικόν Επίτροπον
της Επικρατείας και τον παρ αυτώ Αντεπίτροπον, πλην της περιπτώσεως του
εδαφίου ε', ο λόγος εξαιρέσεως της οποίας δεν συντρέχει δια τους
οπωσδήποτε συµµετασχόντας εις την έκδοσιν της πράξεως ή αποφάσεως κατά
της οποίας ασκείται έφεσις, αίτησις αναιρέσεως ή αίτησις αναθεωρήσεως.
Κατά πάσαν περίπτωσιν εις τας Συνεδριάσεις της Ολοµελείας δεν δύνανται
να µετέχουν οι µετασχόντες του αρµοδίου Τµήµατος ως Πρόεδρος ή
εισηγητής εις την έκδοσιν της καθ' ης η αίτησις αναιρέσεως αποφάσεως.
Περί της εξαιρέσεως αποφαίνεται η Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ή το αρµόδιον Τµήµα αυτού.
Οι µετέχοντες τούτων δικασταί, εάν συντρέχη λόγος εξαιρέσεως οφείλουν
να δηλώσουν τούτο εις τον Πρόεδρον τον ∆ικαστηρίον.
Προκειµένου περί του Κλιµακίου αρµόδιος ν' αποφανθή είναι ο Πρόεδρος
αυτού.

Η διάταξις του άρθρου 53 του Κωδ. Πολ. ∆ικονοµίας έχει ανάλογον και
εν προκειµένω εφαρµογήν.
_____________________________________________________________________

Αρθρον 11.
Αποφάσεις - Πράξεις.
1. Το Συνέδριον αποφαίνεται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων, νικώσης εν
ισοψηφία της ψήφου του Προέδρου.
Αν κατά την ψηφοφορίαν σχηµατισθούν πλείονες των δύο γνωµών, µη
καταρτιζοµένης ούτω πλειοψηφίας, οι έχοντες µεµονωµένην την γνώµην ή
αποτελούντες την ασθενεστέραν, οφείλουν να προσχωρήσουν εις την µιαν
των επικρατεστέρων γνωµών. Εις την έκδοσιν των αποφάσεων συµπράττουν τα
κατά την συζήτησιν της υποθέσεως παραστάντα µέλη του Συνεδρίου.
Κωλυοµένου ή εκλιπόντος µέλους τινός, εκ των παραστάντων κατά την
συζήτησιν, εγκύρως εκδίδεται η απόφασις υπό των υπολοίπων παραστάντων
κατά την συζήτησιν µελών εφ' όσον ο αριθµός τούτων είναι επαρκής δια
την συγκρότησιν της Ολοµελείας ή του Τµήµατος, άλλως η υπόθεσις
εισάγεται εκ νέου προς συζήτησιν.
2. ∆ι αποφάσεως της Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορισθή
όπως τας υπό των Τµηµάτων και της Ολοµελείας του Συνεδρίου εκδιδοµένας
αποφάσεις υπογράφουν µόνον ο Πρόεδρος, ο Γραµµατεύς και ο Εισηγητής
Σύµβουλος ή Πάρεδρος υπέχων και την ευθύνην της ορθής διατυπώσεως και
αντιγραφής αυτών.
_____________________________________________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ∆'
∆ιάρθρωσις και Αρµοδιότης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών.
Άρθρον 12.
∆ιαίρεσις Υπηρεσιών.
1. ∆ια την προεργασίαν και διεκπεραίωσιν του έργου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, διαιρείται τούτο εις:
α) Υπηρεσίας Παρέδρων
β) Υπηρεσίας Επιτρόπων παρά τη έδρα εκάστου Νοµού,
γ) Γενικήν ∆ιεύθυνσιν Ελέγχου, ∆ιευθύνσεις, Γραµµατείαν, και Αρχείον.

2. Παρά τω Ελεγκτικώ Συνεδρίω λειτουργεί Υπηρεσία Οργανώσεως και
Μεθόδων (Ο και Μ), συσταθείσα κατά τας διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1α
τον Α.Ν. 340/68.
_____________________________________________________________________

Αρµοδιότης Υπηρεσιών Παρέδρων - Επιτρόπων - ∆ιευθύνσεων κ.λπ.
Άρθρον 13.
1. Η αρµοδιότης των Υπηρεσιών Παρέδρων και Επιτρόπων ορίζεται υπό των
διατάξεων των άρθρων 77 και 82 του παρόντος.
Η αρµοδιότης, ο τίτλος και η δύναµις των ∆ιευθύνσεων και λοιπών
υπηρεσιών, ορίζεται δι' αποφάσεως της Ολοµελείας του Συνεδρίου
δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως.
∆ι' αποφάσεως επίσης της Ολοµελείας του Συνεδρίου δύναται να
µεταβάλλεται ή αρµοδιότης, ο τίτλος και η δύναµις τούτων, να
καθορίζεται ή εις Τµήµατα και Γραφεία διαίρεσις αυτών και η αρµοδιότης
εκάστου τούτων και να συνιστώνται ∆ιευθύνσεις, ανεξάρτητοι υπηρεσίαι,
Τµήµατα και Γραφεία, υπό µόνον τον περιορισµόν ότι δεν δύνανται να
υπάρχουν ∆ιευθύνσεις πλείονες ή ελάσσονες του συνολικού αριθµού των
οργανικών θέσεων ∆ιευθυντών ή Τµήµατα πλείονα ή ελάσσονα του συνολικού
αριθµού των οργανικών Θέσεων Ελεγκτών - Τµηµαταρχών.
"Η τοποθέτησις του αναγκαίου διά την επάνδρωσιν των εν τω
προηγουµένω
εδαφίω ∆ιευθύνσεων και Υπηρεσιών προσωπικού, ενεργείται διά πράξεων
του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου".
∆ια πράξεως του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου τοποθετούνται
προϊστάµενος της Γραµµατείας (Γραµµατεύς) εκ του προσωπικού του Κλάδον
ΑΤ εις των Ελεγκτών - Τµηµαταρχών επί βαθµώ 5ω-4ω ή ∆ιευθυντών επί
βαθµώ 3ω-2ω του Ελεγκτικού Συνεδριού, προϊστάµενος δε του Αρχείου εις
των Ελεγκτών - Τµηµαταρχών τούτου.
Επίσης τοποθετούνται οµοίως οι βοηθοί του Γραµµατέως (υπογραµµατείς)
τρεις (3) εκ του προσωπικού του Κλάδου ΑΤ επί βαθµώ 6ω, 5ω η 4ω και
παρά τω Αρχειοφύλακι εις υπαρχειοφύλαξ εκ του ιδίου προσωπικού επί
βαθµώ 7ω ή 6ω.
***Το εντός " " τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαταστάθηκε ως
άνω διά του άρθρου 9 παρ. 10 του Ν. 1160/1981 (Α 147). Το αρχικό
κείµενο της διάταξης είχε ως εξής: "∆ι οµοίων αποφάσεων ορίζονται
τα του τρόπου της τοποθετήσεως των υπαλλήλων εις τας Υπηρεσίας,
∆ιευθύνσεις, Τµήµατα και Γραφεία, την Γραµµατείαν και το Αρχείον
και κανονίζονται τα της εσωτερικής υπηρεσίας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου".
2. ∆ι αποφάσεως της Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύναται να

τοποθετούνται προσωρινώς ως Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, Πάρεδροι, ουχί όµως πλείονες των δύο.
_____________________________________________________________________

Υπηρεσία Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας.
Άρθρον 14.
1. ∆ι αποφάσεως του επί των Οικονοµικών Υπουργού επί τη προτάσει του
Γενικού Επιτρόπου κανονίζονται τα της διαιρέσεως της Υπηρεσίας του
Γενικού Επιτρόπου εις Γραφεία και διεξαγωγής της εν αυτοίς εργασίας.
2. Αι θέσεις της Υπηρεσίας Γενικού Επιτρόπου πληρούνται εκ του
προσωπικού του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η δε τοποθέτησις τούτου γίνεται
αιτήσει του Γενικού Επιτρόπου, δια κοινής αποφάσεως αυτού και του
Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πλην της του ∆ιευθυντού, όστις
τοποθετείται δι αποφάσεως της Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

_____________________________________________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'
Αρµοδιότης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρον 15.
Το Ελεγκτικόν Συνέδριον:
Ι. Ασκεί του κατά το άρθρον 98 του Συντάγµατος έλεγχον επί των εξόδων
του Κράτους, ως και επί των δια νόµων εις τον έλεχον αυτού υπαγοµένων
εκάστοτε Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή άλλων Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου.
2. Ασκεί κατασταλτικόν έλεγχον: α) επί των λογαριασµών των δηµοσίων
υπολόγων, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, και των άλλων Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, των Αυτοδιοικουµένων Οργανισµών, ως και
πάσης ∆ηµοσίας Υπηρεσίας, µη οργανωµένης µεν εις Νοµικόν Πρόσωπον,
λειτουργούσης όµως εν αποκεντρώσει από του ∆ηµοσίου Προϋπολογισµού,
είτε υπό ιδίαν ∆ιοίκησιν, είτε ως ειδικός λογαριασµός, β) επί του δια
της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 992/79 συσταθέντος εκτός
κρατικού προϋπολογισµού λογαριασµού υπό την ονοµασίαν "Ειδικός
Λογαριασµός εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων"
και γ) επί των κατ' εφαρµογήν της διατάξεως της παραγράφου 2 του
άρθρου 28 του Ν. 992/79 υπαγοµένων εις τον κατασταλτικόν έλεγχον αυτού
πάσης φύσεως δαπανών, αι οποίαι πραγµατοποιούνται υπό φυσικών η νοµικών

προσώπων, εκ πόρων των Ευρωπαικών Κοινοτήτων.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.2 του άρθρου 13 του Ν.2145/1993 (ΦΕΚ Α 88)
ορίζει
ότι:"Ο κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασµών των δηµοσίων υπολόγων, των
απολογισµών των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.∆.∆., ως και των ειδικών
λογαριασµών, που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του π.δ.
774/1980, ασκείται από τα Κλιµάκια του άρθρου 7 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ
189 Α' ), καθώς και από Μονοµελή Κλιµάκια της προηγούµενης παραγράφου,
σύµφωνα µε τις διακρίσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του ν.
1160/1981. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρότασση
του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, δύναται να ανατίθενται και πρόσθετες αρµοδιότητες στα
Μονοµελή Κλιµάκια."
3. Παρακολουθεί τα έσοδα του Κράτους.
4. Αποφαίνεται επί του απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του
Κράτους.
5. Εποπτεύει τους ∆ηµοσίους υπολόγους καθ' όσον αφορά εις το ∆ηµόσιον
Λογιστικόν.
6. Εποπτεύει επί των κατά τους κειµένους νόµους εγγυήσεων των
∆ηµοσίων υπαλλήλων.
7. Αποφαίνεται περί της απαλλαγής από της ευθύνης των ενώπιόν του
λογοδοτούντων υπολόγων δια πάσαν απώλειαν, έλλειψιν ή φθοράν χρηµάτων ή
υλικού ή παραστατικών στοιχείων πληρωµής.
8. Κρίνει τας ενστάσεις κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Υπουργού
των Οικονοµικών εν τη ασκήσει της αρµοδιότητός του προς εκτέλεσιν των
πράξεων ή αποφάσεων κανονισµού συντάξεως εις βάρος του ∆ηµοσίου ή την
πληρωµήν των συντάξεων εν γένει, συµπεριλαµβανοµένων και των αφορωσών
καταλογισµόν αχρεωστήτως ληφθείσης συντάξεως.
9. Γνωµοδοτεί συµφώνως τω άρθρω 73 παρ. 2 του Συντάγµατος επί των
προτάσεων Νόµων, δι' ων σκοπείται η τροποποίησις των περί συντάξεων
Νόµων, η απονοµή συντάξεως ή η αναγνώρισις υπηρεσίας ως παρεχούσης
δικαίωµα προς σύνταξιν, εφ όσον η σύνταξις βαρύνει τον ∆ηµόσιον Ταµείον
ή τον προϋπολογισµόν νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
10. Γνωµοδοτεί επί των παρά των Υπουργών τιθεµένων θεµάτων, εφ' όσον
δεν ήθελε κατά την κρίσιν του θεωρηθή ότι η ζητουµένη γνώµη του
αποτελεί πρόκριµα των πράξεων ή των δικαστικών του αποφάσεων.
11. ∆ικάζει επί της αστικής ευθύνης: α) των ∆ηµοσίων υπαλλήλων δια
πάσαν εκ δόλου ή αµελείας επελθούσαν εις το ∆ηµόσιον θετικήν ζηµίαν, β)
των Υπαλλήλων των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, των υπαγοµένων εις
τας διατάξεις του Ν.∆. 496/1974 και γ) των Υπαλλήλων των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.
12. ∆ικάζει τας εγειροµένας αµφισβητήσεις εκ του ελέγχου των
λογαριασµών των υπολόγων.
13. ∆ικάζει τας κατά τας κείµενας διατάξεις υπαχθείσας εις την
αρµοδιότητα αυτού εφέσεις κατά καταλογιστικών αποφάσεων εκδιδοµένων
παρά των Υπουργών ή των επί τούτου εντεταλµένων συλλογικών ή µη οργάνων
της διοικήσεως, επί διαχειρίσεως υλικού ή χρηµατικού του ∆ηµοσίου ή

νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου εν γένει.
14. ∆ικάζει τας εφέσεις: α) Κατά των πράξεων του Κλιµακίου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, β) κατά των πράξεων Κανονισµού συντάξεως της
Υπηρεσίας Συντάξεων του Υπουργείου Οικονοµικών (Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους), γ) κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Ελέγχου πράξεων του
άρθρου 1 του Α.Ν. 599/1968 και δ) κατά των πράξεων της Επιτροπής του
άρθρου 4 του αυτού Α.Ν. 599/1968.
15. ∆ικάζει τας εφέσεις κατά των καταλογιστικών, συµφώνως τω άρθρω 58
του Ν.∆. 3033/1954, αποφάσεων των Νοµαρχών.
16. ∆ικάζει τας κατά το άρθρον 129 του Ν.∆. 2888/54, αιτήσεις προς
καταλογισµόν ζηµίας ∆ήµου ή Κοινότητος.
17. Εκτελεί επίσης και τα δι' άλλων νόµων ανατεθειµένα αυτώ
καθήκοντα.
_____________________________________________________________________

Άρθρον 16.
Ι. Το Ελεγκτικόν Συνέδριον δικαιούται να ζητή παρά των Υπουργείων και
παρά πάσης άλλης αρχής πάσαν πληροφορίαν ή στοιχείον χρήσιµον εις την
ενάσκησιν των καθηκόντων του.
2. Το Συνέδριον ανακοινοί εις τους Υπουργούς πάσαν παράβασιν νόµου ή
άλλης διατάξεως, βεβαιωθείσαν παρ αυτού κατά την ενάσκησιν των
καθηκόντων του.
3. Το Συνέδριον εν τη ενασκήσει των καθηκόντων του αλληλογραφεί απ'
ευθείας µετά πάσης αρχής, των εγγράφων αποστελλοµένων εις αντίγραφα τα
οποία κυρούνται υπό του Γραµµατέως.
_____________________________________________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'
Γενικαί ∆ιατάξεις επί του Ελέγχου.
Άρθρον 17.
1. Το Ελεγκτικόν Συνέδριον
α) ∆ύναται να ενηµερούται δια των αρµοδίων Παρέδρων ή Επιτρόπων του
επί των αναλαµβανοµένων υποχρεώσεων εις βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισµού εκ των βιβλίων των τηρουµένων παρά των αρµοδίων

Υπηρεσιών εκκαθαρίσεως και εντολής πληρωµής των δαπανών.
β) Ασκεί τον κατά το άρθρον 98 του Συντάγµατος έλεγχον των δαπανών
του Κράτους, ως και των δι' ειδικών νόµων εις τον έλεγχον αυτού
υπαγοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή άλλων Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου επί τω τέλει της βεβαιώσεως ότι, υπάρχει δια ταύτας
νοµίµως κεχορηγηµένη πίστωσις και ότι κατά την πραγµατοποίησιν τούτων
ετηρήθησαν αι διατάξεις του κώδικος "περί δηµοσίου λογιστικού" χαι
παντός άλλου νόµου ή διατάγµατος ή κανονιστικής αποφάσεως.
2. Το Ελεγκτικόν Συνέδριον εξελέγχει τους κατά τας διατάξεις του
παρόντος υποβαλλοµένους αυτώ λογαριασµούς, επιφέρει τας εκ του ελέγχου
τυχόν ενδεικνυοµένας µεταβολάς και εκδίδει τα περί τούτου σχετικά φύλλα
χρεώσεως και πιστώσεως των υπολόγων.
3. Κατά τον υπό του Συνεδρίου ασκούµενον έλεγχον επιτρέπεται η
εξέτασις και των παρεµπιπτόντως αναφυοµένων ζητηµάτων, επιφυλασσοµένων
των περί δεδικασµένον διατάξεων.
4. Ο κατά τας διατάξεις του παρόντος έλεγχος δύναται να ενεργήται και
δειγµατοληπτικώς κατά τα δι αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου
οριζόµενα. Εφ όσον εκ του δειγµατοληπτικού ελέγχου προκύψουν υπόνοιαι
περί υπάρξεως διαχειρίσεως.
5. Ο έλεγχος της σκοπιµότητος των διοικητικών πράξεων εκφεύγει της
αρµοδιότητος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
6. Επί αµφιβολιών του Παρέδρου ή Επιτρόπου αναφεροµένων εις το
ουσιαστικόν µέρος της δαπάνης, θεωρείται µεν το ένταλµα, αναφέρεται δε
συγχρόνως ή περίπτωσις εις το αρµόδιον Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
όπερ µετ' αξιολόγησιν, ανακοινεί ταύτην εις τον Υπουργόν των Οικονοµικών
και τον αρµόδιον κατά περίπτωσιν Υπουργόν.
7. Το Ελεγκτικόν Συνέδριον, µετ' αξιολόγησιν, επίσης, ποιείται µνείαν
των περιπτώσεων τούτων εν τη προς την Βουλήν εκθέσει του.
8. Κατά την άσκησιν του ελέγχου των λογαριασµών των υπολόγων δύναται
να εξετασθή παρά του Κλιµακίου και το ουσιαστικόν µέρος της
διαχειρίσεως, εάν δεν προκύψουν αµφιβολίαι αποφαίνεται µεν τούτο επί
της ορθότητος των λογαριασµών ανακοινοί δε την περίπτωσιν ταύτην εις
τον Υπουργόν των Οικονοµικών και τον αρµόδιον Υπουργόν.
_____________________________________________________________________

Άρθρον 18.
1. Τα υποβαλλόµενα εις το Ελεγκτικόν Συνέδριον δικαιολογητικά
ενταλµάτων πληρωµής ως και τα δικαιολογητικά πάσης διαχειρίσεως µετά
τον έλεγχον των ακυρούνται κατά τα δι' αποφάσεως της Ολοµελείας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου οριζόµενα.
2. Τα πάσης φύσεως δικαιολογητικά δαπανών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως, Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου κ.λπ., µετά την
ακυρωσίν των επιστρέφονται εις αυτά προς φύλαξιν.

_____________________________________________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'
Προληπτικός Ελεγχος ∆απανών. Οργανα ασκήσεως ελέγχου.
Άρθρον 19.
Όργανα ασκήσεως ελέγχου.
1. Ο Προληπτικός έλεγχος των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής των
δαπανών των Υπουργείων, ως και των Επιτροπικών ενταλµάτων, δι ων
µεταβιβάζονται πιστώσεις, κατά τα υπό τον Κώδικος περί ∆ηµοσίου
Λογιστικού οριζόµενα, εις τους Επιτρόπους των Υπουργών, ασκείται υπό
Παρέδρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου εδρευόντων εις τα καταστήµατα των
Υπουργείων. Ο προληπτικός έλεγχος των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής
των δαπανών των Υπουργείων των εκδιδοµένων εις βάρος πιστώσεων
µεταβιβαζοµένων εις τους Επιτρόπους των Υπουργών (∆ευτερεύοντας
∆ιατάκτας) ασκείται, υπό Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου εδρευόντων
εις την έδραν των Επιτρόπων των Υπουργών (∆ευτερευόντων ∆ιατακτών), εφ'
όσον, κατά τας κειµένας διατάξεις εν τη έδρα ταύτη δεν εδρεύει,
Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Ο, κατά τας κειµένας διατάξεις, προληπτικός έλεγχος των
ενεργουµένων δαπανών υπό των δια του άρθρου 1 του Ν.∆. 1337/1973
καταστάντων κυρίων διατακτών Νοµαρχών ως και υπό των κατά το άρθρον 18
του Ν.∆/τος 1265/1972 Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. ασκείται υπό των κατά τον
προηγουµένην παράγραφον Παρέδρων και Επιτρόπων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
3. Ως επίτροποι του ελεγκτικού Συνεδρίου ορίζονται, δι αποφάσεως του
Προέδρου, υπάλληλοι αυτού επί βαθµώ 5ω ή 4ω του Κλάδου ΑΤ ∆ιοικητικού.
∆ύναται επίσης να ορίζωνται ως Επίτροπο δι αποφάσεως του Προέδρου του
ελεγκτικού Συνεδρίου και υπάλληλοι αυτού επί βαθµώ 3ω ή 2ω.
4. Η ανάθεσις ασκήσεως προληπτικού ελέγχου εις έτερα όργανα πλην των
ανωτέρω απαγορεύεται. Εις επικούρησιν των ασκούντων τον προληπτικόν
έλεγχον, κατά τα ανωτέρω Παρέδρων και Επιτρόπων δύναται να τοποθετήται
παρ αυτοίς του αναγκαιούν βοηθητικόν προωπικόν εξ υπαλλήλων επίσης του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. Αι παρά ταις έδραις των Νοµών του Κράτους Υπηρεσίαι του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, δεν αποτελούν Υπηρεσίας της Νοµαρχίας ως αι λοιπαί εν τη
περιφερεία του Νοµού πολιτικαί διοικητικαί υπηρεσίαι νοµαρχιακού
επιπέδου.
6. Εις την παρά τω Υπουργείω Βορείου Ελλάδος Υπηρεσίαν Παρέδρον του
Ελεγκτικού Συνεδρίου τοποθετείται και Επιτροπος αυτού, όστις επικουρεί
τον Πάρεδρον εις την άσκησιν των καθηκόντων του και εφ' όσον δεν
υπηρετεί εν τη έδρα της υπηρεσίας έτερος πάρεδρος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, αναπληροί τούτον ελλείποντα, απόντα ή κωλυόµενον.

7. "Για τις προµήθειες αγαθών του άρθρου 1 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄), η
προϋπολογιζόµενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων
εκατοµµυρίων (500.000.000) δραχµών ή ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων
χιλιάδων (1.500.000) ευρώ, καθώς και για την εκτέλεση έργων από το
∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και τις δηµόσιες επιχειρήσεις ή ΟΡΥανισµούς, η
προϋπολογιζόµενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό του ενός
δισεκατοµµυρίου (1.000.000.000) δραχµών ή δύο εκατοµµυρίων εννιακοσίων
χιλιάδων (2.900.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νοµψότητας
της οικείας συµβάσεως, πριν από τη σύναψή της, από Κλιµάκια του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το προηγούµενο εδάφιοι ισχύει και στις συµβάσεις
παροχής υπηρεσιών, όταν το προϋπολογιζόµενο οικονοµικό αντικείµενό τους
υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων εκατοµµυρίων (500.000.000) δραχµών ή
ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με το άρθρο 19 Ν.3193/2003,ΦΕΚ Α 266/20.11.2003,
ορίζεται ότι:
"Η αληθής έννοια των δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.
2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α) µε τα οποία αντικαταστάθηκε εν µέρει η παράγραφος 7 του
άρθρου 19 του Π.∆. 774/1980 "περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον των
περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων κ.λ.π." (ΦΕΚ 189 Α), όπως
προστέθηκε µε το άρθρο 15 του Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α) και τροποποιήθηκε µε τα
δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου µόνης του άρθρου 2 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242
Α') είναι ότι για τον προσδιορισµό του ποσού της προϋπολογιζόµενης δαπάνης
των οικείων συµβάσεων δεν λαµβάνεται υπόψη ο αναλογών φόρος προστιθέµενης
αξίας (Φ.Π.Α.). Η ισχύς της παρούσας ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος των
διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου".
Εάν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος, η σύµβαση που συνάπτεται είναι άκυρη. Για
το σκοπό του ελέγχου υποβάλλεται στο Κλιµάκιο από τον αρµόδιο Υπουργό ή
φορέα ο φάκελος µε όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, ιδίως δε αυτά
των οποίων η έλλειψη επιφέρει κατά την κείµενη νοµοθεσία τον αποκλεισµό
της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης. Τα έγγραφα και τα
στοιχεία, η έλλειψη των οποίων επιφέρει τον αποκλεισµό της επιχείρησης
από το διαγωνισµό, µπορούν να συµπληρωθούν (υποβληθούν) και µετά την
υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών συµµετοχής στο διαγωνισµό, αλλά πριν
την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών.
*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Το πέµπτο εδάφιο της παρ.7 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο
9 Ν.3090/2002,ΦΕΚ Α 329/24.12.2002.
Ο αρµόδιος Υπουργός ή φορέας µπορεί να ζητεί τη διενέργεια ελέγχου
νοµιµότητας και για επί µέρους φάσεις της σχετικής διαδικασίας που
προηγούνται της σύναψης της οικείας συµβάσεως. Ο έλεγχος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου ολοκληρώνεται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη διαβίβαση σε
αυτό του σχετικού φακέλου.
Τα Κλιµάκια συγκροτούνται από έναν Σύµβουλο και δύο Παρέδρους. Τον
Πάρεδρο µπορεί να αναπληρώνει εισηγητής µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία,
στην οποία συνυπολογίζεται και η υπηρεσία του, ως δόκιµου εισηγητή.
Αιτήσεις ανακλήσεως των Πράξεων των Κλιµακίων σε περίπτωση πλάνης περί
τα πράγµατα ή το νόµο υποβάλλονται στη γραµµατεία του αρµόδιου τµήµατος
από αυτόν που έχει σπουδαίο έννοµο συµφέρον προς τούτο ή από τον Γενικό
Επίτροπο της Επικρατείας χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, µέσα σε
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της Πράξεως του Κλιµακίου στον
οικείο φορέα και στον Γενικό Επίτροπο. Η αίτηση ανακλήσεως κοινοποιείται
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, µε επιµέλεια του αιτούντος, σε καθέναν που
έχει έννοµο συµφέρον. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος µπορεί να διατάξει τη
γνωστοποίηση µε οποιονδήποτε τρόπο της αιτήσεως ανακλήσεως και σε άλλους
που έχουν κατά την κρίση του έννοµο συµφέρον. Στις περιπτώσεις ασκήσεως

αιτήσεως ανακλήσεως έχουν δικαίωµα να υποβάλουν σηµειώµατα και αυτοί που
έχουν έννοµο συµφέρoν µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την κατάθεση
των αιτήσεων στη Γραµµατεία του αρµόδιου Τµήµατος. Η προθεσµία για την
υποβολή σηµειωµάτων µπορεί να παραταθεί για τρεις (3) ακόµη εργάσιµες
ηµέρες. Τις αιτήσεις ανακλήσεως εξετάζει Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
το οποίο και αποφαίνεται επ' αυτών µέσα σε τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες
από την κατάθεσή τους. Άλλη αίτηση ανακλήσεως δεν επιτρέπεται Το ίδιο
Τµήµα εκδικάζει και την άρση της αµφισβήτησης για την έννοια των
διατάξεων τυπικού νόµου, αν εκδόθηκαν γι' αυτές αντίθετες Πράξεις ή
Πρακτικά Κλιµακίων ή συνθέσεων αυτών ή υπάρχει αµφιβολία για την αληθινή
έννοια αυτών. Η αµφισβήτηση φέρεται ενώπιον του Τµήµατος µε πρωτοβουλία
αυτού που έχει έννοµο συµφέρον ή αυτεπαγγέλτως από τον προεδρεύοντα του
οικείου Κλιµακίου ή από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Επίτροπο της
Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε περίπτωση αµφιβολίας η οικεία
σύνθεση του Κλιµακίου παραπέµπει αµέσως το ζήτηµα στο Τµήµα µε πρακτικό
της. Το Τµήµα οφείλει να εκδώσει πράξη άρσεως της αµφισβήτησης ή της
αµφιβολίας µέσα σε τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες από την κατάθεση αυτής
στη Γραµµατεία του."
*** Η παρ. 1 του όρθρου 8 του Ν. 2741/1900, µε το οποίο είχε αντικατασταθεί
εν µέρει η παρ. 7 ,τροποποιήθηκε ως άνω µε το άρθρο 2 Ν.3060/2002,ΦΕΚ Α
242/11.10.2002
"Για τα Ολυµπιακά έργα και τα έργα υποδοµής, που αναφέρονται στα
προεδρικά διατόγµατα 158/2000 (ΦΕΚ 139 Α), 159/2000 (ΦΕΚ 139 Α) και
220/2000 (ΦΕΚ 190 Α), όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν, καθώς και για τις
υπηρεσίες και προµήθειες που συνδέονται µε τα έργα αυτά, οι προθεσµίες
που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή για την ολοκλήρωση του ελέγχου των
οικείων συµβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη σύναψή τους,
συντέµνονται σε τριάντα (30) ηµέρες αντίστοιχα."
*** Το άνω εντός εδάφιο προστέθηκε στην παρ.1 άρθρ.8 Ν.2741/1999 µε την
παρ.1 άρθρ.6 Ν.2947/2001 ΦΕΚ Α 228/9.10.2001.
Επιτρέπεται η έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής για την
πληρωµή µικροδαπανών, το ύψος των οποίων δεν υπερβαίνει, κατά
περίπτωση, το ποσό των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών.
Τα ως άνω ποσά δύνανται να αυξοµοιώνονται µε απόφαση των Υπουργών
∆ικαιοσύνης και Οικονοµικών, δηµοσιευόµενη στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως".
*** Η παρ.7 προστέθηκε µε το άρθρο 15 του Ν.2145/1993 (ΦΕΚ Α 88)
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 14 Ν.2702/1999 ,ΦΕΚ Α 70/7.4.1999
ορίζεται ότι
" Στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 "Περί
κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον των περί ελεγκτικού συνεδρίου
ισχυουσών διατάξεων κ.λπ." (ΦΕΚ 189 Α'), όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 15 του ν.2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α') και ισχύει,
εµπίπτει κάθε είδους σύµβαση της οποίας ο έλεγχος
προτείνεται από τον αρµόδιο υπουργό".
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.1 άρθρ.39 Ν.2778/1999,ΦΕΚ Α 295/30.12.1999
ορίζεται ότι:
" 1. Κατ'εξαίρεση των προβλεποµένων στην παράγραφο 7 του όρθρου 19
του π.δ. 774/1980, όπως ισχύει, συµβάσείς που αφορούν την υλοποίηση

προγραµµάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των Κοινοτικών
Πρωτοβουλιών, ετών 1994 έως και 1999, καθώς και του Ταµείου Συνοχής,
µπορούν να συναφθούν µέχρι τις 31.12.1999 και χωρίς να υποβληθεί σχέδιο
σύµβασης µε το σχετικό φάκελο για τον οριζόµενο στην παραπάνω διάταξη
έλεγχο ή και πριν την ολοκλήρωση του παραπάνω ελέγχου από το
Ελεγκτικό Συνέδριο. Στις περιπτώσεις αυτές η συναφθείσα σύµβαση
υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο εντός δέκα (10) ηµερών από την
υπογραφή της. Εάν η σύµβαση και ο σχετικός φάκελος δεν υποβληθούν εντός
της ανωτέρω προθεσµίας ή εάν ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβεί
αρνητικός, η σύµβαση θεωρείται ως µηδέποτε συναφθείσα. Η ισχύς της
παραγράφου αυτής αρχίζει από 28.9.1999.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 29 Ν.2789/2000 ορίζεται ότι:
" 1. Από την εφαρµογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 19 του π.δ.
774/1980 "περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον των περί Ελεγκτικού
Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων κ.λπ." (ΦΕΚ 189 Α'), όπως προστέθηκε µε
το άρθρο 15 του ν.2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο
8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α), εξαιρούνται οι συµβάσεις παροχής
υπηρεσιών που συνάπτονται κατά την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2000/1991
(ΦΕΚ 206 Α), όπως ισχύει, την παρ.3 του άρθρου 1, παρ. 1 του άρθρου 3
και παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2526/1997 (ΦΕΚ 205 Α), όπως ισχύει, την
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151 Α) και την παρ. 1 του
άρθρου 1 του ν.δ. 483/1974 (ΦΕΚ 184 Α).
Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 28.9.1999".
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.9 άρθρ.2801/2000 ορίζεται ότι:
9. Ο Υπουργός Οικονοµικών, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου,
µπορεί να συνοµολογεί µε απευθείας ανάθεση τις συµβάσεις που
απαιτούνται για την προετοιµασία, την έκδοση και διάθεση των τίτλων
προεσόδων και για κάθε θέµα που αφορά τους τίτλους αυτούς. Οι συµβάσεις
αυτές εξαιρούνται από την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου
19 του π.δ. 774/1980, που προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν. 2145/1999
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α').
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.8 άρθρου 5 Ν.2940/2001,ΦΕΚ Α 180:
" Κατ' εξαίρεση των προβλεποµένων στην παράγραφο 7 του άρθρου 19 του
π.δ. 774/1980, όπως αυτό ισχύει, δεν θίγεται το κύρος συµβάσεων
εκτέλεσης δηµοσίων έργων τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
διατάγµατος αυτού και των οποίων η περίληψη της διακήρυξης δηµοπράτησης
δηµοσιεύθηκε πριν από την 28.9.1999".
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 9 Ν.3279/2004,ΦΕΚ Α 205/1.11.2004,ορίζεται ότι:
"Συµβάσεις για έργα που χρηµατοδοτούνται από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα (Ε.Π.ΑΝ.) και
έχουν συναφθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς να έχουν υποβληθεί
προ της υπογραφής τους στον έλεγχο νοµιµότητας που προβλέπεται από το άρθρο
19 παρ. 7 του Π.∆. 774/1980 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται µετά του
σχετικού φακέλου για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, στα κλιµάκια του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος. Αν η σύµβαση και ο σχετικός φάκελος δεν υποβληθούν εντός
της ανωτέρω προθεσµίας ή αν ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβεί
αρνητικός, επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπουν οι διατάξεις του Π.∆.
774/1980, όπως ισχύει".
_____________________________________________________________________

Επιθεώρησις Παρέδρων - Επιτρόπων.
Άρθρον 20.
Οι Πάρεδροι και οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως και αι
Υπηρεσίαι αυτών επιθεωρούνται υπό του προέδρου αυτού ή των παρ' αυτού
οριζοµένων Αντιπροέδρων ή Συµβούλων, προκειµένου δε περί Επιτρόπων και
υπό Παρέδρων οριζοµένων υπό του Προέδρου, ως προς την λειτουργίαν της
Υπηρεσίας και τον τρόπον ασκήσεως των υπηρεσιακών καθηκόντων. Παρά των
ενεργούντων την επιθεώρησιν συντάσσεται εµπεριστατωµένη έκθεσις
υποβαλλοµένη εις τον Πρόεδρον του Ελεγκτικού Συνέδριον και
ανακοινουµένη εις τον παρ' αυτώ Γενικόν επίτροπον της επικρατείας.
_____________________________________________________________________

∆ιαδικασία ασκήσεως Προληπτικού ελέγχου.
Άρθρον 21.
1. Εαν εκ του διενεργηθέντος ελέγχου διαπιστωθή ότι δια δαπάνην τινά
δεν συντρέχουν εν όλω ή εν µέρει αι προυποθέσεις της παραγράφου 1 έδαφ.
β' του άρθρου 17 του παρόντος ο αρµόδιος Πρόεδρος ή Επίτροπος αρνείται
δι ητιολογηµένης πραξεώς του την θεώρησιν του εντάλµατος, όπερ
επιστρέφει προς την αποστείλασαν αρχήν µετ' αντίγράφου της πραξεώς του.
Υποβαλλοµένου εκ νέου του εντάλµατος προς θεώρησιν ο Πάρεδρος ή ο
Επίτροπος ή θεωρεί τούτο εφ' όσον ήρθησαν οι λόγοι της µη θεωρήσεως, ή
υποβάλλει τούτο δι εκθέσεως του εις το οικείον Τµήµα του Συνεδρίου
αποφαινόµενον δια πράξεως του ή περί της θεωρήσεως, εις ην εν τοιαύτη
περιπτώσει υποχρεούται να προβή ο πάρεδρος ή ο επίτροπος, ή περί της µη
θεωρήσεως του εντάλµατος. Το αρµόδιον Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου
επιλαµβανόµενον της κατά το προηγούµενον εδάφιον υποθέσεως δύναται λόγω
της µείζονος σπουδαιότητος του προκύψαντος θέµατος ή ως έχοντος τούτου
γενικωτέραν σηµασίαν να παραπέµψη την υπόθεσιν εις την Ολοµέλειαν του
Ελεγκτικού Συνεδρίου δια πρακτικού επέχοντος θέσιν εισηγήσεως την
οποίαν αναπτύσσει ενώπιον αυτής ο οριζόµενος δια τούτου εισηγητής.
Η Ολοµέλεια εκφέρουσα γνώµην επί της παραπεµφθείσης υποθέσεως
αναπέµπει ταύτην εις το Τµήµα δια την περαιτέρω εξέτασιν της.
Η γνώµη αύτη είναι υποχρεωτική δια το Τµήµα.
2. Εν περιπτώσει µη θεωρήσεως εντάλµατος ο αρµόδιος Υπουργός δύναται
να αιτήσηται την υπ' ευθύνην του θεώρησιν τούτου παρά του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, ην τούτο αποδέχεται εντελλόµενον τω αρµοδίω Παρέδρω ή
Επιτρόπω την θεώρησιν τούτου.
Θεωρουµένου του εντάλµατος υπ' ευθύνην του Υπουργού, υποβάλλεται
αυθηµερόν υπό του Γενικού επιτρόπου της Επικρατείας παρά τω Ελεγκτικώ
Συνεδρίω πίναξ εις τον Υπουργόν των Οικονοµικών, το Υπουργικόν
Συµβούλιον και την Βουλήν, εν ω αναγράφεται η αιτιολογία της µη

θεωρήσεως. Εις περίπτωσιν καθ' ην η Βουλή εντός της πρώτης συνόδου
αυτής, από της υποβολής του πίνακος, δεν ήθελε εγκρίνει το ως άνω
θεωρηθέν ένταλµα, το Συνέδριον διά πράξεως της Ολοµέλειας καταλογίζει
το ποσόν του εντάλµατος εις βάρος του υπευθύνου Υπουργού.
3. Αν κατά την άσκησιν του προληπτικού ελέγχου καταδειχθή ποινικώς
κολάσιµος πράξις, ανακοινούται τούτο εις τον Υπουργόν των Οικονοµικων,
τον οικείον διατάκτην και τον αρµόδιον Εισαγγελέα.
4. Εις περίπτωσιν αµφιβολιών αναφεροµένων εις την θεώρησιν ή µη
ενταµάτων δύναται εκ των προτέρων να προκληθή δι εκθέσεως του αρµοδίου
Παρέδρον ή Επιτρόπου ή γνώµη τον αρµοδίου Τµήµατος. Η διάταξις του
έδαφ. β' της παρ, 6 του εποµένου άρθρου εφαρµόζεται και εν προκειµένω.
_____________________________________________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
Κατασταλτικός Έλεγχος Λογαριασµών και Απολογισµών.
Όργανα - ∆ιαδικασία Ασκήσεως αυτού.
Γενικαί ∆ιατάξεις.
Άρθρον 22.
"1. Ο έλεγχος των λογαριασµών των δηµοσίων υπολόγων, των
απολογισµών των οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως και των άλλων
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, ως και των ειδικών λογαριασµών,
περί ων η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του π. δ/τος 774/1980, ασκείται
από 1ης Ιανουαρίου 1980 παρά του Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος.
2. Τον κατά τ' ανωτέρω ελέγχου του Κλιµακίου εξαιρούνται εκ των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως οι απολογισµοί των κοινοτήτων και εκ
των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, οι απολογισµοί εκείνων
τα οποία εδρεύουν εις την Περιφέρειαν της Νοµαρχίας Θεσ/νίκης και τας
περιφερείας των λοιπών Νοµαρχιών του Κράτους, εφ' όσον ταύτα κέκτηνται
προϋπολογιστικήν και απολογιστικήν αυτοτέλειαν, η δε καθ' ύλην
αρµοδιότης αυτών, περιορίζεται εντός των ορίων του οικείου Νοµού.
Ο έλεγχος των ανωτέρω απολογισµών ασκείται από 1ης Ιανουαρίου 1980
υπό των καρά τω Υπουργείω Βορείου Ελλάδος και τη Νοµαρχία Θεσ/νίκης
Παρέδρων του Ελεγκτικού Σννεδρίου και των Επιτρόπων αυτού εις τας
έδρας των λοιπών Νοµαρχιών.
Τυχόν προκύπτουσαι αµφισβητήσεις εκ του ως άνω καθορισµού των
αρµοδιοτήτων, επιλύονται εκάστοτε δι' αποφάσεων της Ολοµελείας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Εν τη ασκήσει του κατά τ' ανωτέρω ελέγχου παρά των Παρέδρων και
Επιτρόπων, περιέρχονται εις αυτούς αι αρµοδιότητες των διευθύνσεων και
του Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά των εκδιδοµένων δε παρ'
αυτών πράξεων, ασκούνται τα υπό του παρόντος προβλεπόµενα ένδικα µέσα

κατά των πράξεων του Κλιµακίου".
***Οι παρ. 1 και 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την
παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 1160/1981 (A 147).
3. Κατά την ενέργειαν του ελέγχου των λογαριασµών των υπολόγων
δύναται να ζητήται παρά των αρµοδίων δηµοσίων Υπηρεσιών, των υπολόγων,
ως και παντός εν γένει φυσικού ή Νοµικού Προσώπου πάσα αναγκαία
πληροφορία ή στοιχείον, συντρεχούσης δε περιπτώσεως δύναται να ενεργηθή
και επιτόπιος έρευνα.
4. ∆ια τας κατά την επεξεργασίαν των λογαριασµών διαπιστουµένας
ελλείψεις ή γεννωµένας αµφιβολίας συντάσσεται φύλλον µεταβολών και
ελλείψεων αποστελλόµενον αρµοδίως διά την αναπλήρωσιν των
διαπιστουµένων ελλείψεων και παροχήν των απαιτουµένων πληροφοριών
κ.λπ., τασσοµένης προς τούτο προθεσµίας ουχί ανωτέρας των 15 ηµερών,
ήτις δύναται να παραταθή επί εύλογον χρόνον.
5. ∆ιαφοραί προκύπτουσαι κατά τον έλεγχον των λογαριασµών είτε εις
χρέωσιν, είτε εις πίστωσιν των υπολόγων, κατώτεραι ποσού οριζοµένον
εκάστοτε δι' αποφάσεως του Υπουργού των Οικονοµικών, µετά γνώµην του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, διαγράφονται εξισουµένων των λογαριασµών κατά τα
δια της αυτής αποφάσεως καθορισθησόµενα.
β. Εις περίπτωσιν αµφιβολιών επί αναφυοµένων κατά την επεξεργασίαν
των λογαριασµών ζητηµάτων, δύναται εκ των προτέρων να προκληθή δι'
εκθέσεως του οικείου ∆ιευθυντού, προς το αρµόδιον Κλιµάκιον, ή γνώµη
αυτού επί των ζητηµάτων τούτων.
Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου, δύναται, αν κρίνη τούτο αναγκαίον, λόγω της
σοβαρότητος ή της γενικότητος, να προκαλή την γνώµην της Ολοµελειας,
οπότε αύτη είναι υποχρεωτική δια τε τα Κλιµάκια και τα Τµήµατα του
Συνεδρίου κατά την έκδοσιν των σχετικών πράξεων και αποφάσεών του.
7. Αν κατά τον έλεγχον των λογαριασµών διαπιστωθή ποινικώς κολάσιµος
πράξις ανακοινούται τούτο εις τον αρµόδιον εισαγγελέα, εις τον εις ον
υπάγεται ο υπόλογος Υπουργόν ή άλλο αρµόδιον όργανον και εις τον
Πρόεδρον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
_____________________________________________________________________

Άρθρον 23.
Ελεγκτικαί Υπηρεσίαι, Οικονοµικαί Επιθεωρήσεις και άλλαι Υπηρεσίαι
ασκούσαι κατά τας κειµένας διατάξεις τακτικόν διαχειριστικόν έλεγχον
υποβάλλουν τα διαχειριστικά στοιχεία µετά του πορίσµατος αυτών µετά το
πέρας του παρ' αυτών ενεργηθέντος ελέγχον εις το Ελεγκτικόν Συνέδριον.
Η αρµοδία ∆ιεύθυνσις τούτου, ή κατά περίπτωσιν, ο αρµόδιος Πάρεδρος ή
Επίτροπος µετ' αξιολόγησιν των ελεγκτικών εργασιών και των
αποτελεσµάτων του ελέγχου, δύνανται, εάν κατά την κρίσιν των συντρέχη
περίπτωσις, να επαναλάβουν απ' αρχής τον έλεγχον.
_____________________________________________________________________

Μηνιαίοι λογαριασµοί Ταµειακών υπολόγων και υπολόγου Συµψηφισµών.
Άρθρον 24.
1. Οι Ταµειακοί υπόλογοι, πολιτικοί και στρατιωτικοί, ως και ο
υπόλογος Συµψηφισµών υποβάλλονν απ' ευθείας εις το Ελεγκτικόν Συνέδριον
µέχρι της 20ης εκάστου µηνός τους λογαριασµούς της διαχειρίσεως αυτών
κατά τον προηγούµενον µήνα.
2. Κατά των καθυστερούντων την υποβολήν των λογαριασµών επιβάλλεται η
κατά το άρθρον 26 του παρόντος ποινή.
3. Η ανωτέρω προθεσµία δι' εξαιρετικούς λόγους, αιτήσει του υπολόγου,
δύναται να παρατείνεται κατά την κρίσιν της αρµοδίας ∆ιευθύνσεως του
Ελεγκτικού Συνεδρίου επί εύλογον χρόνον.
4. Ο τύπος των λογαριασµών ως και τα εις τούτους επισυναπτέα
δικαιολητικά, ορίζονται δι' αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου
δηµοσιευοµένης εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Εν περιπτώσει θανάτου ή ανικανότητος υπολόγου τινός, οι
λογαριασµοί αποδίδονται υπο των κληρονόµων ή του νοµίµου αυτού
αντιπροσώπου, αντιστοίχως, µερίµνη της Προϊσταµένης αυτού υπηρεσίας
εφαρµοζοµένων των διατάξεων του "Κώδικος ∆ηµοσίου Λογιστικού".
_____________________________________________________________________

Ετήσιοι Λογαριασµοί Ταµειακών Υπολόγων και Υπολόγου Συµψηφισµών.
Άρθρον 25.
1. Ο κατά τας ανωτέρω διατάξεις έλεγχος των λογαριασµών των Ταµείων
και του Υπολόγου Σνµψηφισµών συµπληρούται δια του ελέγχου των ετησίων
λογαριασµών µεθ' ο αποφαίνεται το Ελεγκτικόν Σννέδριον επί της όλης
διαχειρίσεως του ∆ηµοσίου υπολόγου κατά το άρθρον 27 τον παρόντος.
2. ∆ηµόσιοι υπόλογοι είναι πάντες οι δηµόσιοι λειτουργοί οι
εντεταλµένοι την είσπραξιν εσόδων ή την πληρωµήν εξόδων του Κράτους,
και καθόλου οι οπωσδήποτε έστω και άνευ νοµίµου εξουσιοδοτήσεως
διαχειριζόµενοι χρήµατα, αξίας ή υλικόν, ανήκοντα εις το Κράτος ως και
πας άλλος εκ του νόµου θεωρούµενος ως δηµόσιος υπόλογος.
3. Η έναντι του Ελεγκτικού Συνεδρίου ευθύνη των δηµοσίων υπολόγων,
επεκτείνεται και εις την ακριβή είσπραξιν των βεβαιωθέντων δηµοσίων
εσόδων, εφ όσον εκ του νόµου δεν λογοδοτούν ούτοι δια τούτο προς άλλην
αρχήν.
4. Καθ' έκαστον οικονοµικόν έτος ή µετά την καθ' οιονδήποτε τρόπον

λήξιν της διαχειρίσεώς των, οφείλουν οι δηµόσιοι υπόλογοι εντός διµήνου
το βραδύτερον ν' αποδίδουν εις το Ελεγκτικόν Συνέδριον λόγον της
διαχειρίσεως αυτών, υποβάλλοντες τους λογαριασµούς των απ' ευθείας εις
τούτο εφ' όσον άλλως υπό του νόµου δεν όριζεται.
5. Η ανωτέρω προθεσµία δι' εξαιρετικούς λόγους, αιτήσει του υπολόγου,
δύναται να παρατείνεται κατά την κρίσιν της αρµοδίας ∆ιευθύνσεως του
Ελεγκτικού Συνεδρίου επί εύλογον χρόνον.
6. ∆ι' αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίον δύναται να ορίζεται όπως
κατηγορίαι τινές υπολόγων υποβάλλουν λογαριασµούς της διαχειρίσεως των
και εις συντοµώτερα του έτους χρονικά διαστήµατα.
7. Εις περίπτωσιν ελλείµµατος ή άλλων ανωµαλιών παρεχουσών υπόνοιαν
καταχρήσεως ή παρεµποδιζουσών τον έλεγχον των πράξεων του υπολόγου, το
Κλιµάκιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύναται να διατάξη την εντός τακτής
προθεσµίας και προ της λήξεως της διαχειρίσεως υποβολήν των
λογαριασµών.
8. Εν περιπτώσει θανάτου ή ανικανότητος υπολόγου τινός, οι
λογαριασµοί αποδίδονται υπό των κληρονόµων ή του νοµίµου αυτού
αντιπροσώπου, αντιστοίχως µερίµνη της προϊσταµένης αυτού Υπηρεσίας
εφαρµοζοµένων των διατάξεων του "Κώδικος ∆ηµοσίου Λογιστικού".
9. Ο τύπος των λογαριασµών τούτων ως και τα εις τούτους επισυναπτέα
δικαιολογητικά, ορίζονται δι αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
δηµοσιευοµένης εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
10. ∆ι' αποφάσεως του οικείου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
δύνανται να απαλλαγούν της υποχρεώσεως της υποβολής ετησίων λογαριαστών
ως προς την χρηµατικήν των διαχείρισιν οι υπόλογοι, οι µηναίως
λογοδοτούντες εις το Συνέδριον κατά το άρθρον 24.
Εν τοιαύτη περιπτώσει το Συνέδριον δύναται να αποφαίνεται κατά το
άρθρον 27 επί της χρηµατικής διαχειρίσεως των υπολόγων εκάστου
οικονοµικού έτους και τµηµατικώς κατά µήνας τούτου, επί τη βάσει
εξελεγχθέντων µηνιαίων λογαριασµών, κατά τα ειδικώτερον δι' αποφάσεως
του οικείου Τµήµατος τον Συνεδρίου οριζόµενα.
∆ια της εκδιδοµένης κατά την προηγουµένην παράγραφον αποφάσεως
δύναται το Συνέδριον να επιφυλάσσεται, ως προς στοιχεία τινά, επί τω
τέλει όπως αποφανθή επι τούτων το βραδύτερον κατά την λήξιν της
διαχειρίσεως ή και προ ταύτης.
11. Κατά τον έλεγχον των ετησίων λογαριασµών των µηνιαίως
λογοδοτούντων υπολόγων η αρµοδία Υπηρεσία του Συνεδρίου, εξετάζει αν οι
λογαριασµοί ούτοι είναι σύµφωνοι προς τα πορίσµατα του µηνιαίου ελέγχου
και αν επηνέχθησαν επ' αυτών πάσαι αι υποδειχθείσα, διορθώσεις και
µεταβολαί.
_____________________________________________________________________

Συνέπειαι επί µη υποβολής ή εκπροθέσµου υποβολής λογαριασµών.

Άρθρον 26.
1. Παρελθουσών απράκτων των εις τα προηγούµενα άρθρα προθεσµιών, το
Ελεγκτικόν Συνέδριον δικαιούται να επιβάλη εις τον υπόλογον χρηµατικήν
ποινήν µέχρι των µηνιαίων αποδοχών του, καλεί δ' άµα αυτόν εις την
υποβολήν των λογαριασµών του εντός προθεσµίας µη υπερβαινούσης τας 15
ηµέρας από της κοινοποιήσεως της προσκλήσεως.
2. Εάν ο υπόλογος είναι άµισθος επιβάλλεται χρηµατική ποινή µέχρι
5.000 δρχ. Το ποσόν τούτο δύναται ν' αυξάνεται δι αποφάσεως του
Υπουργού των Οικονοµικών εκδιδοµένης µετά γνώµην της Ολοµελείας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της
Κυβερνήσεως.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το ποσό της παρ. 2 αυξήθηκε σε τριακόσιες χιλιάδες
(300.000) δρχ. δυνάµει της υπ'αριθµ. ΦΓ10/4/9417/20.5-6.8.1992
απόφασης του Υπουργού ∆ικαιοσύνης (ΦΕΚ Β'509).
3. Το Ελεγκτικόν Συνέδριον δικαιούται επίσης να επιβάλη την αυτήν ως
άνω ποινήν κατά παντός λογοδοτούντος προς αυτό υπολόγου, δια παραβάσεις
σχετιζοµένας προς την υπηρεσίαν του ενεργουµένου παρ' αυτώ ελέγχου ή
δια µη συµµόρφωσιν του υπολόγου εις διαταγάς σχέσιν έχουσας µε τον
έλεγχον της διαχειρίσεως του.
4. Κατά των πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου δι' ων επιβάλλονται αι
κατά το άρθρον τούτο χρηµατικαι ποιναί, επιτρέπεται εφ' άπαξ
αναθεώρησις ασκουµένη αιτήσει του ενδιαφεροµένου εντός εξ µηνών από της
κοινοποιήσεώς των.
5. Του υπολόγου εµµένοντος εις την µη υποβολήν των λογαριασµών,
διατάσσεται δια πράξεως του Συνεδρίου ή δαπάναις του υπολόγου σύνταξις
των λογαριασµών παρ' υπαλλήλου του Συνεδρίου, εφ όσον ή διοίκησις δεν
προέβη ήδη οίκοθεν εις την σύνταξιν αυτών.
6. Εν τη περιπτώσει ταύτη επί τη αιτήσει του Συνεδρίου, δύναται να
επιβληθή εις τον υπόλογον κατά τα περί τούτου κεκανονισµένα ή προσωρινή
ή οριστική απόλυσις εκ της υπηρεσίας.
7. Αι εν παραγράφω 5 δαπάναι, εκκαθαρίζονται υπό του Προέδρου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκαταβάλλονται υπό του ∆ηµοσίου, βεβαιούνται δε
εις βάρος του υπολόγου και εισπράττονται παρ' αυτού κατά τας διατάξεις
των νόµων περί εισπράξεως των δηµοσίων εσόδων.
8. Αι ως άνω διατάξεις δεν παρακωλύουν την εκ µέρους της αρµοδίας
υπηρεσίας λήψιν παντός νοµίµου µέτρου δια την εξασφάλισιν των
συµφερόντων του ∆ηµοσίου.
_____________________________________________________________________

Πράξεις Κλιµακίων Ελεγκτικού Συνεδρίου -Ενδικα µέσα κατ'αυτών.
Άρθρον 27.

1. Το Κλιµάκιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχον υπ' όψει την κατά το
άρθρον 81 παρ. 2 έκθεσιν του Ελεγκτού και την κατά το άρθρον 77 παρ. 3
εισήγησιν του Παρέδρου, αποφαίνεται περί της ορθότητος ή µη των
λογαριασµών κηρύσσον δια πραξεώς του, ως ορθώς έχοντας τους
λογαριασµούς ή καταλογίζον τον υπόλογον δια του διαπιστωθέντος
ελλείµµατος ή του εκ της παραλείψεως εισπράξεων προκύπτοντος τοιουτου ή
βεβαιούν εις πίστωσιν αυτού το τυχόν πλεόνασµα.
2. Εις τον καταλογισµόν του υπολόγου, συντρεχούσης περιπτώσεως,
δύναται να προβή το Κλιµάκιον και πριν ή αποφανθή επί των λογαριασµών
αυτού.
3. Εις βάρος του υπολόγου καταλογίζονται αι δια των υπό των εκάστοτε
κειµένων περί ∆ηµοσίου Λογιστικού και εισπράξεως δηµοσίων εσόδων
διατάξεων οριζόµενοι προσαυξήσεις υπολογιστέαι επί παραλείψεως µεν
εισπράξεων, αφ' ης ούτος ώφειλε να εισαγάγη τα εισπραχθέντα εις το
∆ηµόσιον Ταµείον και επί ελλείµατος από της ηµέρας, καθ' ην εξηκριβώθη
ότι έλαβε χώραν το έλλειµµα και της εξακριβώσεως ούσης αδυνάτου, αφ' ης
ανεκαλυφθη κατά την επιθεώρησιν ή την παράδοσιν το έλλειµα.
Εις ην περίπτωσιν η εξακρίβωσις του ελλείµµατος γίνεται, µετά την
λήξιν του οικονοµικού έτους εις την διαχείρησιν του οποίου αναφέρεται,
το έλλειµµα, είναι δε αδύνατος ο προσδιορισµός της ηµέρας ή του µηνός
καθ' ην έλαβε χώραν τούτο, αι προσαυξήσεις υπολογίζονται από της λήξεως
του οικονοµικού έτους της διαχειρίσεως.
Ο υπόλογος απαλλάσσεται των προσαυξήσεων, εφ' όσον ήθελεν αποδείξει
ότι η παράλειψις ή το έλλειµµα δεν οφείλεται εις δόλον ή βαρείαν αυτού
αµέλειαν
4. Προκειµένου περί των εν άρθρω 28 παρ. 2 του Ν.∆. 321/1969
αναφεροµένων δαπανών, το Ελεγκτικόν Συνέδριον, εις µεν την περίπτωσιν
της µη νοµιµότητος, ή µη αποχρώσης δικαιολογήσεως, ή µη ακριβείας του
ποσού της υπό των εκκαθαριστών επιτασσοµένης πληρωµής, καταλογίζει δι
αποφάσεώς του εις ολόκληρον τους εκκαθαριστάς και τους αχρεωστήτως
λαβόντας µε το ανοικείως καταβληθέν ποσόν, εις δε την περίπτωσιν της
πληρωµής αυτών:
α) Καθ' υπέρβασιν των ανεγνωρισµένων και εκκαθαρισµένων δαπανών και
β) κατ' επιταγήν εκδοθείσαν υπό µη αρµοδίου οργάνου ή κατά παράβασιν
των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν.∆. 321/1969 "περί Κώδικος ∆ηµοσίου
Λογιστικού", καταλογίζει τους αρµοδίους ταµειακούς υπολόγους.
_____________________________________________________________________

Άρθρον 28.
1. Αι πράξεις του Συνεδρίου καταρτιζόµεναι υπό του κατά την παρ. 5
του άρθρου 7 αρµοδίου Κλιµακίου και κοινοποιούµεναι, εις τον υπόλογον
κατά τα κανονισθησόµενα δια διατάγµατος είναι εκτελεσταί, µη
επιτρεποµένης προσφυγής εις τα λοιπά δικαστήρια, τα δε καταλογιζόµενα
δι αυτών ποσά, εισπράττονται κατά τας διατάξεις του Κώδικος περι
εισπράξεως δηµοσίων εσόδων.

2. Αντίγραφα των εκδιδοµένων πράξεων των Κλιµακίων διαβιβάζονται µετά
των σχετικών φακέλλων υπό του Γραµµατέως τον Συνεδρίον εις τον Γενικόν
Επίτροπον της Επικρατείας, δια την τυχόν υπό τούτου άσκησιν ενδίκων
µέσων κατ αυτών.
_____________________________________________________________________

Άρθρον 29.
1. Αι κατά τ' ανωτέρω άρθρα πράξεις του Συνεδρίου υπόκεινται εις
αναθεώρησιν ασκουµένην, είτε παρά του παρά τω Συνεδρίω Γενικού
Επιτρόπου, είτε παρά του υπολόγου ή του εγγυητού αυτού, είτε οίκοθεν
παρά του Συνεδρίου.
2. Η αίτησις αναθεωρήσεως δεν αναστέλλει την εκτέλεσιν της
προσβαλλοµένης πράξεως.
3. Η αίτησις αναθεωρήσεως επιτρέπεται εντός προθεσµίας ενός έτους από
της εις τον υπόλογον κοινοποιήσεως της προσβαλλοµένης πραξεώς :
α) Λόγω πλάνης περί τα πραγµατικά γεγονότα ή λόγω λογιστικού λάθους.
β) Αν προσαχθούν νέα κρίσιµα έγγραφα.
γ) Αν ή πράξις εστηρίχθη επί καταθέσεων µαρτύρων καταδικασθέντων επί
ψευδοµαρτυρία ή απαλλαγέντων µεν αναγνωρισθείσης όµως της
ψευδοµαρτυρίας δικαστικώς.
δ) Εαν η πράξις εστηρίχθη επί εγγράφων πλαστών
ε) όσον η πλαστογραφία ανεγνωρίσθη οπωσδήποτε δικαστικώς έστω και εν
τω σκεπτικώ της δικαστικής αποφάσεως ή του εκδοθέντος βουλεύµατος.
Παρελθούσης της ως άνω ετησίας προθεσµίας επιτρέπεται η αναθεώρησις
εις τας δύο τελευταίας περιπτώσεις και εντός εξ µηνών αφ' ης ο αιτών
έλαβε γνώσιν ότι ανεγνωρίσθη δικαστικώς η πλαστότης των εγγράφων η
ψευδοµαρτυρία.
Κατά τας αυτάς περιπτώσεις επιτρέπεται και η οίκοθεν παρά του
Ελεγκτικού Συνεδρίου αναθεώρησις εντός της αυτής προθεσµίας, αρχοµένης
αφ' ης το Συνέδριον έλαβε γνώσιν ότι ανεγνωρίσθη δικαστικώς ή πλαστότης
των εγγράφων η ή ψευδοµαρτυρία.
Το Συνέδριον δύναται οίκοθεν ή τη αιτήσει του παρ αυτώ Γενικού
Επιτρόπου ν' ανακαλή ή τροποποιή οποτεδήποτε πράξεις αυτού, εφ όσον εκ
νεωτέρων στοιχείων ήθελε βεβαιωθή ότι αύται εστηρίχθησαν επί
προϋποθέσεων µη υφισταµένων, ως επίσης δύναται να διορθοί πράξεις αυτού
εκδοθείσας επί λογαριασµών δηµοσίων υπολόγων προς επανόρθωσιν
εσφαλµένης κατατάξεως διαχειριστικών πράξεων του υπολόγου, εφ' όσον
όµως εκ της διορθώσεως ταύτης δεν επερχεταί χρέωσις ή πίστωσις του
υπολόγου.
4. Της κατ' αναθεώρησιν εκδοθείσης πράξεως δεν επιτρέπεται

αναθεώρησις. Επίσης δεν είναι, δεκτή αίτησις αναθεωρήσεως στηριζοµένη
επί αλλου λόγου δια κεφάλαια της πράξεως, δι'ά ησκήθη ήδη το ένδικον
µέσον της αναθεωρήσεως.
5. Η περί αναθεωρήσεως αίτησις του υπολόγου ή του εγγυητού, είναι
απαράδεκτος αν δεν προσαρτάται εις ταύτην γραµµάτιον ∆ηµοσίου Ταµείου
περί καταβολής παραβόλου ίσου "προς το 10% του αµφισβητούµενου µε την
αίτηση αναθεωρήσεως ποσού, το οποίο πάντως δεν µπορεί να είναι κατώτερο
των 5.000 δραχµών."
***Το εντός " " παράβολο αναπροσαρµόσθηκε ως άνω µε την υπ'αριθµ.
ΦΓ.8/11977/1994 απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης
(ΦΕΚ Β'430).
Τα ως άνω ποσά δύνανται ν' αυξάνωνται δι' αποφάσεως του Υπουργού των
Οικονοµικών κατόπιν προτάσεως της Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Γενοµένης δεκτής εν µέρει ή εν όλω της περί αναθεωρήσεως αιτήσεως, το
Συνέδριον διατάσσει, την επιστροφήν του παραβόλου, απορριπτοµένης δε
της αιτήσεως.
6. Η δια την άσκησιν του ενδίκου µέσου της, αναθεωρήσεως εκ µέρους
του Γενικού Επιτρόπου ετησία προθεσµία, άρχεται από της εκδόσεως της
προσβαλλοµένης πράξεως, το αυτό δε ισχύει, και δια την εκ µέρους του
Συνεδρίου αυτεπάγγελτον αναθεώρησιν.
7. Επί των κατά τα ανωτέρω αιτήσεων αναθεωρήσεως το Συνέδριον
αποφαίνεται δια πράξεως.
8. Ασκηθείσης αναθεωρήσεως κατά των πράξεων του Συνεδρίου,
παρατείνεται η προθεσµία προς άσκησιν εφέσεως κατά των αυτών πράξεων επί
εξήκοντα έτι ηµέρας.
9. Πάσα προς το Ελεγκτικόν Συνέδριον αίτησις σχετική προς εκδοθείσαν
πράξιν αυτού, στηριζόµενη εις νέα έγγραφα, επί του περιεχοµένου των
οποίων δεν έκρινε σχετικώς η πράξις αύτη, θεωρείται ουχί ως ένδικον
µέσον αναθεωρήσεως της πράξως ταύτης, αλλ' ως αίτησις το πρώτον
εξεταζοµένη.

Άρθρον 30.
1. Κατά των εις τα άρθρα 27 και 29 πράξεων, επιτρέπεται εις τον
υπόλογον ή τον εγγυητήν αυτού έφεσις ενώπιον του οικείου Τµήµατος του
Συνεδρίου εντός προθεσµίας ενός έτους από της εις τον υπόλογον
κοινοποιήσεως της πράξεως, δια τε τους εν τη ηµεδαπή και αλλοδαπή
διαµένοντας.
2. Εις έφεσιν ασκουµένην εντός εξ µηνών από της εκδόσεως της
πράξεως, δικαιούται και ο παρά τω Ελεγκτικώ Συνεδρίω Γενικός
Επίτροπος.
Εις έφεσιν δικαιούται επίσης ο αρµόδιος Υπουργός ή το οικείον Νοµικόν
Πρόσωπον, ασκουµένην εντός της αυτής ως προθεσµίας, αρχοµένης από της
εις τούτους περιελεύσεως της πράξεως.
3. Ασκηθείσης της εφέσεως εξαντλείται η δικαιοδοσία του Κλιµακίου.
4. Αι κατά την παράγραφον 13 του άρθρου 15 εφέσεις ασκούνται εντός
εξαµήνου προθεσµίας, αρχοµένης από της εις τον ενδιαφερόµενον

κοινοποιήσεως της καταλογιστικής αποφάσεως.
Εντός της αυτής προθεσµίας ασκούνται τα επί πάσης διαφοράς
προκυπτούσης εκ του ελέγχου των λογαριασµών εν γένει ένδικα µέσα.
_____________________________________________________________________

Άρθρον 31.
Επί των κατά τας διατάξεις του παρόντος τασσοµένων προθεσµιών, δεν
εφαρµόζονται αι περί αναστολής των νοµίµων προθεσµιών, ισχύουσαι
εκάστοτε διατάξεις.
_____________________________________________________________________

Έλεγχος διαχειρίσεως υλικού του ∆ηµοσίου.
Άρθρον 32.
1. Οι διαχειρισταί υλικού του ∆ηµοσίου καθ' έκαστον έτος ή µετά την
καθ' οιονδήποτε τρόπον λήψιν της διαχειρίσεώς των, οφείλουν ν'
αποδίδουν λόγον της διαχειρίσεώς των εντός διµήνου προθεσµίας,
δυναµένης να παραταθή υπό του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί εύλογον χρόνον.
2. Αι διατάξεις των άρθρων 22 και 24 - 27 του παρόντος εφαρµόζονται
αναλόγως και εν προκειµένω.
3. Το Ελεγκτικόν Συνέδριον δύναται να προβαίνη εις εξακρίβωσιν του εν
ταις αποθήκαις υπολοίπου, εις το τέλος της διαχειριστικής περιόδου ή
οποτεδήποτε ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίον.
4. Οµοίως οι διαχειρισταί υλικού των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων
Ασφαλείας, υποβάλλουν τους λογαριασµούς της διαχειρίσεώς των προς
έλεγχον κατά τα ειδικώτερον υπό της Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
οριζόµενα, προτάσει της αρµοδίας ∆ιευθύνσεως.
_____________________________________________________________________

Έλεγχος απολογισµών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίον κ.λπ.
Α Π.∆.774 της 21.7/22.8.80 : Περί κωδικοποιήσεως εις

ενιαίον κείµενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου
ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον
"Οργανισµός Ελεγκτικού Συνεδρίου".-(Α' 189).
*** Με το άρθρο 37 Ν.2721/1999 ορίζεται ότι:
"Η προθεσµία άσκησης από το Γενικό Επίτροπο της
Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο των ενδίκων
µέσων που προβλέπονται από τον Οργανισµό
του ∆ικαστηρίου (π.δ. 774/1980, ΦΕΚ 189 Α'),
ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία
περιέλευσης στη Γραµµατεία της Γενικής Επιτροπείας
της διοικητικής πράξης ή της πράξης ή της απόφασης
του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά των οποίων ασκείται
το ένδικο µέσο".
*** Με το άρθρο 38 παρ.5 Ν.2721/1999 ορίζεται ότι:
"5. Οι αρµοδιότητες και η υπηρεσιακή κατάσταση των
Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου ρυθµίζονται από
τις διατάξεις του Οργανισµού του (π.δ. 774/1980),
όπως ισχύουν κάθε φορά,εκτός αν ορίζονται διαφορετικά
από τον παρόντα νόµο".

Έχοντας υπόψη : το άρθρον 25 του υπ' αριθµ. 968/1979 Ν. "περί
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων
και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων κ.λπ. Αποφασίζοµεν:
Αι διατάξεις της κατά την έκδοσιν του παρόντος ισχυούσης νοµοθεσίας
περί του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως αύται αναφέρονται κατωτέρω έναντι
εκάστον άρθρου µετά των εν παρενθέσει κάτωθι αυτών τιθεµένων
αντιστοίχων διατάξεων του Β.∆. 29/31.12.1954 "περί κωδικοποιήσεως των
περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων", κωδικοποιούνται εις
ενιαίον κεµενον, ως έπεται :

_____________________________________________________________________
Ελεγχος απολογισµών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίον κ.λπ.
Αρθρον 33.
1. Κατά τον έλεγχον των απολογισµών των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως, των άλλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου κλπ,
εφαρµόζονται κατ' αναλογίαν αι διατάξεις του παρόντος ∆ιατάγµατος, αι
αφορώσαι τον έλεγχον λογαριασµών των ∆ηµοσίων υπολόγων.
2. Κατ εξαίρεσιν, επιτρέπεται όπως δια κοινών αποφάσεων του αρµοδίου
Υπουργού και του Υπουργού των Οικονοµικών, µετά σύµφωνον γνώµην τον
Ελεγκτικόν Σύνεδριον, ο έλεγχος της διαχειρίσεως Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως και των άλλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίον ∆ικαίου,
συντρεχόντων ειδικών λόγων, ενεργείται εν τω Καταστήµατι τούτων.
3. Ο έλεγχος των λογαριασµών των υπολόγων του Ταχυδροµικού
Ταµιευτηρίου ασκείται εν αυτώ τω Κεντρικώ Καταστήµατι του Ταχυδροµικού
Ταµιευτηρίου κατά τας διατάξεις του Α. Ν. 1076/1938.

4. Ο έλεγχος του Ειδικού Λογαριασµού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων"
(άρθρον 26 παρ. 1 Ν. 992/79) ασκείται εν τω Καταστήµατι της Υπηρεσίαι
∆ιαχειρίσεως Αγορών Γεωργικών Προϊόντων (Υ.∆.Α.Γ.Ε.Π.), συµφώνως προς
τας διατάξεις του παρόντος και τας τοιαύτας τον Ν. 992/1979.
5. Πάσα ∆ηµοσία Υπηρεσία υποχρεούται όπως ανακοινοί αµελητί εις το
Ελεγκτικόν Συνέδριον, την σύστασιν ή κατάργησιν παντός Νοµικού Προσώπου
∆ηµοσίου ∆ικαίου, κ.λπ. τελούντος υπό την εποπτείαν της.

_____________________________________________________________________

Λογαριασµοί Υπολόγων εξ ενταλµάτων προπληρωµής.
Άρθρον 34.
1. Τα δικαιολογητικά των ενταλµάτων προπληρωµής θεωρούν οι πάρεδροι ή
οι Επίτροποι, βοηθούµενοι εις το έργον τον ελέγχον αυτών υπό του επί
τούτω οριζοµένου προσωπικού κατά τα υπό του παρόντος ∆ιατάγµατος
οριζόµενα.
2. Κατά τον έλεγχον και την θεώρησιν των δικαιολογητικών αποδόσεως
λογαριασµού εξ ενταλµάτων προπληρωµής, το Ελεγκτικόν Συνέδριον
αποφαίνεται εισηγήσει του αρµοδίου Παρέδρου ή Επιτρόπου ενεργούντος
αυτεπαγγέλτως ή τη αιτήσει του υπολόγου και επί των τυχόν απορριφθεισών
δαπανών υπό των αρµοδίων οργάνων δια την αναγνώρισιν και εκκαθάρισιν
τούτων.
3. Τα εις τας παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου οριζόµενα,
εφαρµόζονται αναλόγως και επί δικαιολογητικών αποδόσεως λογαριασµόν εξ
ενταλµάτων προπληρωµής δευτερευόντων διατακτών των µη υποκειµένων εις
προληπτικόν έλεγχον.
4. Τον καταλογισµόν κατά των επί αποδόσει λογαριασµού λαβόντων
χρήµατα παρά του ∆ηµοσίου και µη εµπροθέσµως υποβαλόντων λογαριασµόν ή
υποβαλόντων τοιούτον µόνον δια µέρος των ληφθέντων χρηµάτων, ασκούν δια
πράξεώς των οι Πάρεδροι ή οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Εφ όσον εντός τριµήνου από της λήξεως της ταχθείσης προθεσµίας προς
από εν έχει γνωστοποιηθή εις τον οικείον Πάρεδρον ή τον αρµόδιον
Επίτροπον του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή υποβολή των σχετικών
δικαιολογητικών, ούτοι προέρχονται εις τον καταλογισµόν του υπολόγου
δια το ποσόν του εντάλµατος προπληρωµής. Τα ανωτέρω ισχύουν και
προκειµένου περί χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής εκδιδοµένων επ'
ονόµατι των Τραπεζών Ελλάδος και Αγροτικής.
Εις ην περίπτωσιν ο υπόλογος προσαγάγη στοιχεία, επαρκώς
δικαιολογούντα την µη απόδοσιν λογαριασµού, ο οικείος Πάρεδρος ή ο
αρµόδιος Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δύναται, δι' ητιολογηµένης
αύτον αποφάσεως να αναστείλη, εφ' άπαξ την έκδοσιν της καταλογιστικής

πράξεως, επί χρονικόν διάστηµα οριζόµενον κατά την κρίσιν του, πάντως
όµως ουχί ανώτερον των εξ µηνών. Παρελθούσης απράκτον της προθεσµίας
ταύτης, ο Πάρεδρος ή ο Επίτροπος προβαίνει εις την έκδοσιν
καταλογιστικής πράξεως.
5. Εις ανάκλησιν ή αναθεώρησιν των καταλογιστικών ως άνω πραξεών των
προβαίνουν οι Πάρεδροι ή οι Επίτροποι τον Ελεγκτικού Συνέδριον, εάν και
εφ' όσον θεωρηθούν παρ' αυτών τα οικεία δικαιολογητικά.
"6. Προκειµένου περί δαπανών οι οποίες αναγνωρίστηκαν και
εκκαθαρίστηκαν από τα αρµόδια όργανα αλλά κρίνονται ως µη νόµιµες ή ως
µη στηριζόµενες σε νόµιµα δικαιολογητικά, τον καταλογισµό ασκεί ο
αρµόδιος Πάρεδρος ή Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου".
***Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 34 αντικατεστάθη δια του άρθρου 9
παρ. 4 του Ν. 1256/1982, ΦΕΚ Α 65.
7. Κατά των καταλογιστικών πράξεων του Κλιµακίου ή των Παρέδρων ή
Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίον επιτρέπεται το κατά το άρθρον 29 του
παρόντος ένδικον µέσον της αναθεωρήσεως, ασκούµενον ενώπιον του
εκδόντος την πράξιν οργάνου άνευ καταβολής παραβόλου.
8. Η αίτησις αναθεωρήσεως δεν υπόκειται εις περιορισµόν προθεσµίας,
εφ' όσον στηρίζεται εις υποβολήν νέων δικαιολογητικών της διαθέσεως των
χρηµάτων ή εις συµπλήρωσιν των υποβληθέντων, εφαρµοζοµένων κατά τα
λοιπά αναλόγως των
Επίσης επιτρέπεται και η κατά το άρθρον 30 έφεσις ασκουµένη ενώπιον
τον κατά το άρθρον 7 παρ. 5 αρµοδίου Τµήµατος του Συνεδρίου.
_____________________________________________________________________

Αρθρον 35.
1. Αι περί υποχρεώσεων και ευθύνης των υπολόγων εξ ενταλµάτων
προπληρωµής διατάξεις, έχουν εφαρµογήν και επί των διαχειριζοµένων
οπωσδήποτε δηµόσια χρήµατα προκαταβαλλόµενα επί αποδόσει λογαριασµού
έστω και άνευ εκδόσεως εντάλµατος προπληρωµής.
2. Οι διατάκται των ανωτέρω προκαταβολών έχουν τας αρµοδιότητας και
υποχρεώσεις των διατακτών ενταλµάτων προπληρωµής, όσον αφορά τον
καθορισµόν προθεσµίας αποδόσεως λογαριασµόν, παράτασιν αυτής,
αντικατάστασιν υπολόγων, επίσχεσιν αποδοχών αυτών, άρσιν ταύτης ως και
τον καταλογισµόν των υπολόγων.
3. Οι τυχόν καταλογιζόµενοι υπόλογοι δύνανται δι' εφέσεως να
προσβάλουν την καταλογιστικήν πράξιν εντός εξαµήνου από της
κοινοποίησεώς της ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
∆ύνανται οµοίως, εντός της αυτής προθεσµίας, ν' ασκήσουν και αίτησιν
αναθεωρήσεως ενώπιον του εκδόντος την καταλογιστικήν πράξιν διατάκτου.
Λόγοι αναθεωρήσεως είναι οι αυτοί, δι ούς επιτρέπεται αναθεώρησις
πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά το άρθρον 29 του παρόντος.

_____________________________________________________________________

Λογαριασµοί ∆ευτερευόντων ∆ιατακτών και έλεγχος τούτων.
Αρθρον 36.
1. Οι επιφορτιζόµενοι την έκδοσιν χρηµατικών ενταλµάτων επίτροποι των
Υπουργών (∆ευτερεύοντες ∆ιατάκται), υπόκεινται ως τοιούτοι εις τον
έλεγχον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υποβάλλουν εις αυτό λογαριασµούς
της χρήσεως των µεταβιβασθεισών εις αυτούς πιστώσεων κατά τας
κεκανονισµένας διατυπώσεις και διορίας.
2. Εις βάρος των ανωτέρω επιτρόπων καταλογίζεται υπό του Ελεγκτικού
Συνεδρίου πάσα υπέρβασις πιστώσεως ή δαπάνη, παρανόµως αναγνωρισθείσα,
αν και µετά την, κατά τας σχετικάς διατάξεις, άρνησιν του Ταµείου,
απαιτήσουν υπ' ευθύνην των την πληρωµήν αυτής.
3. ∆ι αποφάσεων της Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ρυθµίζονται
τα της λογοδοσίας των δευτερευόντων διατακτών.
_____________________________________________________________________

Ελεγχος Συντάξεων, βοηθηµάτων κ.λ.π.
Αρθρον 37.
Ο έλεγχος των δαπανών συντάξεων, βοηθηµάτων ή άλλων δαπανών
εντελλοµένων τη βοηθεία του µηχανογραφικού συστήµατος και
καταβαλλοµένων ουχί µέσω των ∆ηµοσίων ταµείων, ασκείται κατά τα
οριζόµενα δια ∆ιατάγµατος εκδιδοµένου προτάσει του Υπουργού των
Οικονοµικών, µετά γνώµην του Ελεγκτικού Συνεδρίου
_____________________________________________________________________

Παρακολούθησις δηµοσίων εσόδων.
Αρθρον 38.
1. Το Ελεγκτικόν Συνέδριον παρακολουθεί τα ∆ηµόσια Εσοδα. Προς τούτο

το Γενικόν Λογιστήριον του Κράτους µετά την λήξιν εκάστου οικονοµικού
έτους, κοινοποιεί εις το Ελεγκτικόν Συνέδριον, τας κατά τας διατάξεις
του Κώδικος περί εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων εκδοθείσας αποφάσεις του.
Επί τη βάσει των ανωτέρω αποφάσεων, εν παραβολή προς τα εκ τον
ελέγχου των µηνιαίων και ετησίων λογαριασµών των Ταµιακών Υπολόγων
πορίσµατα, το Συνέδριον επιφέρει τας παρατηρήσεις του εν τη κατά το
άρθρον 42 του παρόντος ετησία εκθέσει αυτού.
2. ∆ια ∆ιατάγµατος δύνανται να τροποποιούνται και συµπληρούνται αι
αναφερόµεναι εις την παρακολούθησιν των ∆ηµοσίων Εσόδων διατάξεις.
_____________________________________________________________________

Επιτήρησις ∆ηµοσίων Υπολόγων.
Αρθρον 39.
1. Το Ελεγκτικόν Συνέδριον επιτηρεί τους δηµοσίους υπολόγους καθ'
όσον αφορά εις το ∆ηµόσιον Λογιστικόν, δικαιούµενον να ενεργή, οσάκις
το κρίνει αναγκαίον, επιθεώρησιν δι' επί τούτω οριζοµένων παρ' αυτού
υπαλλήλων του, ή να προκαλή τοιαύτην δια των Οικονοµικών Επιθεωρητών
των δηµοσίων υπολόγων.
2. Πάσα Υπηρεσία, εις ην υποράλλεται έκθεσις ελέγχου διαχειρίσεως
δηµοσίου υπολόγου ή τοιούτου Οργανισµού Τοπικής αυτοδιοικήσεως ή
Νοµικού ηροσώπον ∆ηµοσίου ∆ικαίου, υποχρεούται αµελλητί όπως
διαβιβάση εις το Ελεγκτικόν Συνέδριον αντίγραφον της εκθέσεως ταύτης.
3. Πάσα δηµοσία υπηρεσία υποχρεούται όπως ανακοινοί αµελλητί εις το
Ελεγκτικόν Συνέδριον το ονοµατεπώνυµον, την ιδιότητα και το
αντικείµενον της διαχειρίσεως παντός υπό την εποπτείαν της τελούντος
δηµοσίου υπολόγου.
_____________________________________________________________________

Εποπτεία εγγυήσεων δηµοσίων υπολόγων.
Αρθρον 40.
1. Πάσα ελάττωσις, µετατροπή, µεταφορά και άρσις εγγυήσεως δηµοσίου
υπολόγου, υπόκειται, εις την έγκρισιν του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Οταν ο νόµος δεν καθορίζη το είδος και το ποσόν της υπό των
δηµοσίων υπολόγων παρασχετέας εγγυήσεως, ταύτα καθορίζονται δια
∆ιατάγµατσς εκδιδοµένου επί τη προτάσει του αρµοδίου Υπουργού και του
επί των Οικονοµκών, µετά προηγουµένην συµβουλευτικήν γνώµην του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

_____________________________________________________________________

Ελεγχος Απολογισµού και Γενικού Ισολογισµού του Κράτους. ∆ιαδηλώσεις
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Αρθρον 41.
1. Ο έλεγχος της δηµοσίας διαχειρίσεως ολοκληρούται δια του ελέγχου
του απολογισµού και του γενικού ισολογισµού του Κράτους.
Προς τούτο ο απολογισµός και ο γενικός ισολογισµός της διαχειρίσεως,
υπογραφόµενοι παρά τον αρµοδίου ∆ιευθυντού και του Γενικού ∆ιευθυντού
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και θεωρούµενοι παρά του Υπουργού
των Οικονοµικών, αποστέλλονται υπό τούτου εις το Ελεγκτικόν Συνέδριον
το βραδύτερον µέχρι τέλους Σεπτεµβρίου εκάστου έτους.
2. Το Ελεγκτικόν Συνέδριον εξετάζει τον απολογισµόν και τον
ισολογισµόν του Κράτους, βάσει των κειµένων διατάξεων, κατά τα δι'
αποφάσεως της Ολοµέλειας αυτού οριζόµενα, παραβάλλον τούτους, προς τας
παρ' αυτού εξελεγχθέντα σχετικά στοιχεία και τα παρά τω Γενικώ
Λογιστηρίω του Κράτους βιβλία, µεθ' ό επιστρέφει αυτούς µετά τας επ'
αυτών διαδηλώσεις του, εις το Γενικόν Λογιστήριον του Κράτους εντός
µηνός από της εις αυτό αποστολής των.
3. Αι διαδηλώσεις εκδίδονται υπό της Ολοµελείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
_____________________________________________________________________

Ετησία έκθεσις προς την Βουλήν.
Αρθρον 42.
1. Το Ελεγκτικόν Συνέδριον κατ' έτος δι' εκθέσεως της Ολοµελείας αυτού
προς την Βουλήν, εγχειριζοµένης εις τον Πρόεδρον ταύτης υπό του
Προέδρον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκθέτει το αποτέλεσµα των εργασιών
του µετά των εκ της παραβολής των εσόδων κα, εξόδων προς τους οικείους
νόµους και εκ της εν γένει ασκήσεως των καθηκόντων του παρατηρήσεών του
και των περί µεταρρυθµίσεων και βελτιώσεων σκέψεων αυτού.
2. Η έκθεσις δηµοσιεύεται δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως.
_____________________________________________________________________

Απώλειαι χρηµάτων - Υλικού - ∆ικαιολογητικών κ.λπ.
Αρθρον 43.
1. Το Ελεγκτικόν Συνέδριον αποφαίνεται περί της απαλλαγής από της
ευθύνης των ενώπιον του λογοδοτούντων υπολόγων δια πάσαν απώλειαν,
έλλειψιν ή φθοράν χρηµάτων ή υλικού ή δικαιολογητικών και παραστατικών
πληρωµής πάσης φύσεως, επί τη αιτήσει του υπολόγου ή και αυτεπαγγέλτως,
διά πραξεώς του, είτε κατά τον ελεγχόν των ετησίων λογαριασµών και δια
της επί τούτων εκδιδοµένης πράξεως, είτε και πρότερον δι' ιδιαιτέρας
πράξεως.
Ο αιτούµενος την απαλλαγήν υπόλογος υποχρεούται ν' αποδείξη την
επελθούσαν απώλειαν, έλλειψιν, φθοράν κ.λπ. προς δε ότι δεν βαρύνει
αυτόν υπαιτιότης, εφ' όσον συµµορφωθή πλήρως προς τα κεκανονισµένα και
επιδείξη την εν τοις ιδίοις επιµέλειαν.
2. Το Ελεγκτικόν Συνέδριον αποφαίνεται επίσης, επί τη αιτήσει των
υπολόγων ή και αυτεπαγγέλτως, δια πραξεώς του, περί της απαλλαγής από
της ευθύνης των εξ ενταλµάτων προπληρωµής, προσωρινών ενταλµάτων,
ενταλµάτων παγίας προκαταβολής ή εκ χρηµατικών προκαταβολών εκ του
∆ηµοσίου Ταµείου υπολόγων δια την απώλειαν, έλλειψιν ή φθοράν χρηµάτων
ή δικαιολογητικών της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων. Ο υπόλογος
υποχρεούται ν' αποδείξη την απώλειαν των χρηµάτων ή την προσήκουσαν
διάθεσιν τούτων και την απώλειαν των δικαιολογητικών της διαθέσεως των,
προσέτι δε ότι δεν βαρύνει αυτόν υπαιτιότης.
_____________________________________________________________________

Αρθρον 44.
Το Ελεγκτικόν Συνέδριον καθίσταται αρµόδιον, κατά το προηγούµενον
άρθρον, επί πάσης υποθέσεως εκκρεµούσης ή εφεξής αναφυοµένης, σχετικής
προς τας διατάξεις των καταργηθέντων Νόµων 916/1917 και 1279/1918.

Αρθρον 45.
1. Ο έλεγχος των διαχειρίσεων, ων τα στοιχεία κατεστράφησαν ή
απωλέσθησαν εν όλω ή εν µέρει παρά τω Συνεδρίω εξ ανωτέρας βίας ή εκ
τυχαίου γεγονότος και των οποίων ή απώλεια ή καταστροφή ήθελε
διαπιστωθή δια πράξεως του αρµοδίου Κλιµακίου του Συνεδρίου, ενεργείται
κατά τα δι' αποφάσεως της Ολοµελείας του Συνεδρίου κανονισθησόµενα.
2. Αι αποφάσεις αύται, εκδιδόµεναι τη προτάσει της αρµοδίας
∆ιευθύνσεως του Συνεδρίου, καθορίζουν τον τρόπον του ελέγχου των
διαχειρίσεων τούτων, τα υποβληθησόµενα στοιχεία προς αναπλήρωσιν των
απωλεσθέντων ή καταστραφέντων στοιχείων, την προθεσµίαν υποβολής των

στοιχείων τούτων, τους υποχρέους προς υποβολήν αυτών και πάσαν άλλην
χρήσιµον δια τον έλεγχον λεπτοµέρειαν.
_____________________________________________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'
Ευθύνη Υπαλλήλων ∆ηµοσίου - Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως κ.λπ.
Αρθρον 46.
1. Ασχέτως προς την κατά το άρθρον 25 ευθύνην των ∆ηµοσίων υπολόγων,
πας δηµόσιος υπάλληλος ευθύνεται δια πάσαν εκ δόλου ή αµελείας
επελθούσαν εις το ∆ηµόσιον θετικήν ζηµίαν.
2. Εαν πλείονες υπάλληλοι προξένησαν από κοινού την ζηµίαν εις το
∆ηµόσιον, ισχύουν αι διατάξεις του Αστικού δικαίου.
3. Αι διατάξεις αύται δεν εφαρµόζονται επί των Υπουργών, ως προς την
εν γένει άσκησιν των καθηκόντων των, και επί των λοιπών διατακτών ως
προς µόνον τας παρ αυτών εντελλοµένας δαπάνας, εφαρµοζοµένων επί των
λειτουργών τούτων των κειµένων περί ευθύνης αυτών διατάξεων.
4. ∆ηµόσιοι υπάλληλοι υπαγόµενοι εις τας διατάξεις τον Νόµου 1811/51
"περί Κώδικος καταστάσεως των ∆ηµοσίων διοικητικών υπαλλήλων"
Στρατιωτικοι εν γένει οι ανήκοντες εις τα Σώµατα Ασφαλείας και το
Λιµενικόν Σώµα ως και οι εις τας Ενόπλους ∆υνάµεις υπηρετούντες πάσης
κατηγορίας υπάλληλοι ή εργατοτεχνίται, ευθύνονται έναντι του ∆ηµοσίου
δια πάσαν θετικήν ζηµίαν, ην προξένησαν εις αυτό εκ δόλου ή βαρείας
αµελείας κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων αντών ως και διά τας
αποζηµιώσεις, εις ας υπεβλήθη τούτο έναντι τρίτων ένεκα παρανόµων
πράξεων ή παραλείψεων αυτών κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων των
γενοµένων επίσης εκ δόλου ή βαρείας αµελείας. ∆εν ευθύνεται ο υπάλληλος
έναντι τρίτων δια τοιαύτας πράξεις ή παραλείψεις αυτού.
5. Επί της κατά το παρόν άρθρον ευθύνης δικάζει το Ελεγκτικόν
Συνέδριον τη αιτήσει του παρ αυτώ Γενικού Επιτρόπου ενεργούντος είτε
κατόπιν εντολής του οικείου Υπουργού, είτε οίκοθεν, εφ όσον η ευθύνη
προκύπτει εκ των υπ' όψει τον Ελεγκτικού Συνεδρίου υποβαλλοµένων κατά
τον νόµον στοιχείων.
6. Το Συνέδριον δύναται εις µόνην την περίπτωσιν της ευθύνης εξ
αµελείας και αναλόγως των περιστάσεων να καταλογίση εις τον υπάλληλον
και εις µέρος µόνον της επελθούσης εις το ∆ηµόσιον θετικής ζηµίας ή της
αποζηµιώσεως εις την οποίαν τούτο υπεβλήθη.
7. Εφ' όσον οι καταδικασθέντες υπάλληλοι ήθελον καταβάλλει το
καταλογισθέν αυτοίς ποσόν, υπεισέρχονται κατά το πληρωθέν ποσόν εις τα
δικαιώµατα του ∆ηµοσίου.
8. ∆ια Προεδρικού ∆ιατάγµατος εκδιδοµένου προτάσει των επί των
Εσωτερικών και Οικονοµικών Υπουργών µετά γνώµην της Ολοµελείας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου ορίζονται τα της ευθύνης ενώπιον του Ελεγκτικού

Συνεδρίου των δηµοτικών υπαλλήλων κατά τας οικείας διατάξεις του
Οργανισµού αυτού
9. Προκειµένου περί της Αστικής ευθύνης των υπαλλήλων των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως έναντι τον παρ' ω υπηρετούν Οργανισµού το
Ελεγκτικόν Συνέδριον δικάζει τη αιτήσει του εκπροσωπούντος τον
Οργανισµόν.
10. Ασχέτως προς την κατά το άρθρον 38 του Νοµοθετικού ∆/τος 496/1974
ευθύνην των υπολόγων των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, πας
υπάλληλος Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαιου ή ∆ηµόσιος υπάλληλος,
υπηρετών υφ' οιανδήποτε ιδιότητα εις Νοµικόν Πρόσωπον ∆ηµοσίου ∆ικαίου,
ευθύνεται και υποχρεούνται εις ανόρθωσιν πάσης ζηµίας τούτων,
προελθούσης εκ δόλου ή αµελείας αυτού περί την εκτέλεσιν των υπό του ως
άνω Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος και άλλων ειδικών διατάξεων ανατιθεµένων
αυτώ καθηκόντων.
Επί της ευθύνης ταύτης αποφαίνεται το Ελεγκτικόν Συνέδριον κατά τας
διατάξεις του παρόντος.
_____________________________________________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
∆ικαστική ∆ικαιοδοσία
Γενικαί ∆ιατάξεις.
Αρθρον 47.
Ασκησις ∆ικαιοδοσίας.
1. Την δικαστικήν δικαιοδοσίαν ασκεί το Ελεγκτικόν Συνέδριον δια των
Τµηµάτων αυτού ή εν Ολοµελεία.
2. Εν Ολοµέλεια το Συνέδριον δικάζει αποφασίζον επί αιτήσεων
αναιρέσεως κατ' αποφάσεων των Τµηµάτων αυτού, δια των Τµηµάτων δε επί
πάσης άλλης περιπτώσεως.
_____________________________________________________________________

Αποδεικτικά µέσα - ∆ιαδικασία.
Αρθρον 48.
∆ια διατάγµατος όριζονται, τα του τόπου και χρόνον των συνεδριάσεων,
τα των αποδεικτικών µέσων, ο τρόπος της κλητεύσεως των ενδιαφεροµένων
προς συζήτησιν ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίον, τα της επί ακροατηρίου

διαδικασίας και ευταξίας, τα της καταρτίσεως, δηµοσιεύσεως και
κοινοποιήσεως των αποφάσεων και εν γένει η παρά το Συνεδρίω δικονοµία,
τηρουµένης της αρχής της δηµοσιότητος των δικαστικών συνεδριάσεων και
του ητιολογηµένου των αποφάσεων.
_____________________________________________________________________

Ενέργειαι διαδικαστικών πράξεων παρ' άλλων αρχών.
Αρθρον 49.
Τα Τµήµατα του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύνανται να αναθέτουν την
ενέργειαν επί µέρους διαδικαστικών πράξεων εις ετέρας κατά τόπους
αρµοδίας δικαστικάς ή διοικητικάς αρχάς. Η παράλειψις εγκαίρου
ενεργείας των ως άνω πράξεων συνιστά πειθαρχικόν άδικηµα παραβάσεως
καθήκοντος παντός αρµοδίου.
_____________________________________________________________________

∆απάναι πραγµατογνωµοσύνης.
Αρθρον 50.
∆ιατασσοµένης υπό του Ελεγκτικού Συνεδριου πραγµατογνωµοσύνης, η
αµοιβή των πραγµατογνωµόνων και πάσαι αι δια την ενέργειαν της
πραγµατογνωµοσύνης αναγκαίαι δαπάναι, εκκαθαριζόµεναι επί τη βάσει
αιτήσεως των πραγµατογνωµόνων υπό τον Προέδρον του οικείου Τµήµατος,
καταβάλλονται παρά του ∆ηµοσίου, συµφώνως προς τας διατάξεις του νόµου
περί ∆ηµοσίου Λογιστικού και καταλογίζονται δια της οριστικής αποφάσεως
του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την κρίσιν αυτού εν όλω ή εν µέρει, εις
βάρος του ηττωµένου διαδίκου, βεβαιούµεναι και εισπραττόµεναι µετά του
επιβαλλοµένου δια της αποφάσεως τέλους ή προστίµου.
Η παρά του Προέδρου του οικείου Τµήµατος ενεργουµένη εκκαθάρισις των
ανωτέρω αµοιβών και δαπανών επιτρέπεται να τροποποιήται υπό του
Υπουργού των Οικονοµικών µειουµένων την καθορισθέντων δια ταύτης ποσών.
_____________________________________________________________________

Αποδεικτικόν τελών και κοινοποιήσεως ενδίκων µέσων.
Αρθρον 51.

1. Προκειµένου περί εφέσεων ή αιτήσεων αναιρέσεως ή αιτήσεων
αναθεωρήσεως, ασκουµένων, κατά τας κειµένας εκάστοτε διατάξεις, ενώπιον
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το αποδεικτικόν της καταβολής των κατά νόµον
οφειλοµένων τελών ή συµπληρώσεως των τυχόν ελλιπώς καταβληθέντων
τοιούτων, ως και το αποδεικτικόν κοινοποιήσεως των ως άνω ενδίκων µέσων
εις τον ενδιαφερόµενον (αρµόδιον Υπουργόν ή Νοµικόν Πρόσωπον ή
ιδιώτην), δέον να κατατίθεται το βραδύτερον εντός εξ µηνών από της
περιελεύσεως του δικογράφου εις το Ελεγκτικόν Συνέδριον.
"2. Η εκπρόθεσµη κατάθεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο του κατά την προηγούµενη
παράγραφο αποδεικτικού κοινοποίησης συνεπάγεται το απαράδεκτο της συζήτησης
του ένδικου µέσου."
***Η εντός " " παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.9 του
άρθρου 58 του Ν.3160/2003 (Α΄ 165).
_____________________________________________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'
Ενδικα Μέσα.
Αρθρον 52.
Εφεσις - ανασταλτικόν αποτέλεσµα.
Η ενώπιον του Συνεδρίου έφεσις δεν αναστέλλει την εκτέλεσιν της
πράξεως ή αποφάσεως. εκτός εάν κατόπιν αιτήσεως του εκκαλούντος ή του
Γενικού Επιτρόπου διαταχθή αύτη δι' αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου
πριν ή τούτο αποφανθή επί της ουσίας ή υπό του σχετικού Νόµου ορίζεται
ότι ή έφεσις αυτη αναστέλλει την εκτέλεσιν της καθ' ης στρέφεται
πράξεως ή αποφάσεως.
Η κατά τ' ανωτέρω αίτησις αναστολής είναι απαράδεκτος αν δεν
αποδεικνύεται ότι ησκήχθη νοµοτύπως και εµπροθέσµως υπό τον αιτούντος
έφεσις κατά της πράξεως ή αποφάσεως της οποίας διώκεται ή αναστολή
εκτελέσεως. Ματαιουµένης της συζητήσεως της εφέσεως δι' οιονδήποτε
λόγον παύει η ισχύς της εκδοθείσης περί αναστολής αποφάσεως.
_____________________________________________________________________

Αρθρον 53.
Εφεσις κατά πράξεων κανονισµού συντάξεων.
1. Η κατά τας διατάξεις του Α.Ν. 599/1968 πράξις κανονισµού συντάξεως
και η απόφασις της Επιτροπής Ελέγχου των πράξεων κανονισµού συντάξεως

υπόκεινται εις έφεσιν ενώπιον του οικείου Τµήµατος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου ασκουµένην υπό του Υπουργού των Οικονοµικών εντός έτους από
της εκδόσεως της πράξεως αποφάσεως, ως και υπό παντός έχοντος έννοµον
συµφέρον εντός έτους από της κοινοποιήσεως ταύτης. Ωσαύτως υπόκεινται
εις έφεσιν αι, κατά τας διατάξεις του Α.Ν. 599/1968 Κανονιστικαί
πράξεις κανονισµού συντάξεως ως και αι αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου
Πράξεων Κανονισµού Συντάξεων ασκουµένην υπό του Γενικού Επιτρόπου της
Επικρατείας, εντός έτους από της εις αυτόν περιελεύσεως τούτων. Επί των
εφέσεων τούτων και των περαιτέρω ένδικων µέσων κατά των επί εφέσει
εκδιδοµένων αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίον, εφαρµόζονται αι
σχετικαί διατάξεις του παρόντος.
Ασκηθείσης της εφέσεως εξαντλείται η δικαιοδοσία των κατά το άρθρον 1
του Α.Ν. 599/68 οργάνων.
2. Πάσα αίτησις σχετική προς εκδοθείσαν πράξιν κανονισµού συντάξεως ή
απόφασιν της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισµού Συντάξεων,
στηριζοµένη εις έγγραφα επί του περιεχοµένου των οποίων δεν εγένετο
κρίσις, θεωρείται ουχί ως ένδικον µέσον, αλλ' ως αίτησις το πρώτον
εξεταζοµένη.
3. Κατά των πράξεων της εν παραγράφω 1 του άρθρου 4 τον Α.Ν. 599/68
Επιτροπής επιτρέπεται η άσκησις του ενδίκου µέσου της εφέσεως ενώπιον
του οικείου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είτε παρά του Υπουργού
των Οικονοµικών είτε παρά του ενδιαφεροµένου, εντός προθεσµίας ενός
έτους από της εκδόσεως της πράξεως δια τον πρώτον και από της
κοινοποιήσεως αυτής δια τον δεύτερον.
4. ∆ια την άσκησιν, συζήτησιν και εκδίκασιν της κατά την προηγουµένην
παράγραφον εφέσεως, ως και των ενδίκων µέσων επί της κατ' έφεσιν
εκδοθείσης αποφάσεως, έχουσιν εφαρµογήν αι διατάξεις του παρόντος.
5. Ασκηθείσης εφέσεως εξαντλείται η δικαιοδοσία της εν παραγράφω 1
του άρθρον 4 του Α.Ν. 599/1968 Επιτροπής.
_____________________________________________________________________

Εφεσις κατ' αποφάσεων άρθρου 5 Ν. 3163/1955
Αρθρον 54.
Αι, κατά τας διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3163/1955, ως τούτο
αντικατεστάθη δια του άρθρου 1 τον Ν.∆. 183/1973, επί ενστάσει
εκδιδόµεναι αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισµού
Συντάξεων υπόκεινται εις έφεσιν ενώπιον του οικείου Τµήµατος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ασκουµένην, υπό τον ∆ιοικητήν του Ιδρύµατος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή παντός ενδιαφεροµένου εντός προθεσµίας ενός
έτους από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως.
Επί των εφέσεων τούτων και των περαιτέρω ενδίκων µέσων κατά των επί
εφέσει εκδιδοµένων αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφαρµόζονται αι
σχετικαί διατάξεις του παρόντος.

_____________________________________________________________________

Αποδεικτικά µέσα επί εφέσεως.
Αρθρον 55.
Εν περιπτώσει ασκήσεως εφέσεως, το Ελεγκτικόν Συνέδριον, δικαιούται
προς µόρφωσιν πεποιθήσεως να κάµνη χρήσιν κατά την ελευθέραν αυτού
κρίσιν, παντός αποδεικτικού µέσου ήτοι εγγράφων, µαρτύρων, όρκου,
πραγµατογνωµοσύνης, αυτοψίας και οµολογίας.
Προς τούτο δύναται να ζητή παρά των δηµοσίων υπηρεσιών έγγραφα ή να
διατάσση την παρά των ενδιαφεροµένων µερών προσκόµισιν τοιούτων, και
την κατά τας διατάξεις του Κώδικος Πολιτικής ∆ικονοµίας εξέτασιν
µαρτύρων, την ενεργείαν πραγµατογνωµοσύνης, αυτοψίας και την επιβολήν
όρκου.
_____________________________________________________________________

Παράβολον εφέσεως.
Αρθρον 56.
1. Αι εφέσεις, πλήν των παρά του Γενικού Επιτρόπου και των Υπουργών
ασκουµένων, είναι απαράδεκτοι αν δεν προσαρτάται εις ταύτας
αποδεικτικόν καταβολής τους κατά τους οικείους νόµους οριζοµένου
παραβόλου, και εφ' όσον τοιούτον δεν ορίζεται δι' αυτών, παραβόλου ίσου
προς το εν τέταρτον τοις εκατόν επί του δια της εφέσεως αµφισβητουµένου
ποσού. Το παράβολον τούτο δεν δύνανται, εν πάση περιπτώσει, να είναι
κατώτερον του ενός τρίτου του κατά την παράγραφον 6 του άρθρου 51
απαιτουµένου δια την άσκησιν του ενδίκου µέσου της αναιρέσεως, εις το
ποσόν δε τούτο ορίζεται γενικώς επί πάσης εφέσεως κατά πράξεως περί
συντάξεως.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:∆υνάµει της υπ'αριθµ. ΦΓ.8/11978/1994 αποφάσεως των
Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης (ΦΕΚ B'430),
αναπροσαρµόσθηκε
το ως άνω παράβολο άσκησης εφέσεως ενώπιον του ΕΣ ως εξής:
α) κατά συνταξιοδοτικών πράξεων σε δρχ. 2.500, β) κατά
οποιασδήποτε άλλης πράξης στο ένα τέταρτο τοις εκατό (1/4%) του
αµφισβητούµενου µε την έφεση ποσού, το παράβολο, όµως, τούτο δεν
µπορεί να είναι κατώτερο των 2.500 δραχµών.
2. Γενοµένης δεκτής, εν όλω ή εν µέρει της εφέσεως, διατάσσεται δια
της αποφάσεως του Συνεδρίου ή επιστροφή του παραβόλου, απορριπτοµένης
δε ταύτης διατάσσεται ή κατάπτωσις αυτού υπέρ του ∆ηµοσίου.
_____________________________________________________________________

Τέλη χαρτοσήµου επί εφέσεως κατά πράξεων κανονισµού συντάξεων.
Αρθρον 57.
Πάντα τα έγγραφα της διαδικασίας επί των εφέσεων κατά πράξεων περί
κανονισµού συντάξεως υπόκεινται εις το ήµισυ των υπό του νόµου περί
τελών χαρτοσήµου οριζοµένων τελών επί εγγράφων της διαδικασίας της
εφέσεως ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
_____________________________________________________________________

Αναίρεσις.
Αρθρον 58.
1. Η αίτησις αναιρέσεως ασκείται δια κακήν σύνθεσιν του δικάσαντος
Τµήµατος, δια παράβασιν ουσιώδους τύπου της διαδικασίας και δι'
εσφαλµένην ερµηνείαν ή πληµµελή εφαρµογήν τον διέποντος την επίδικον
υπόθεσιν νόµου.
2. Η αίτησις αναιρέσεως ασκείται παρά παντός έχοντος έννοµον συµφέρον
ή παρά του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας παρά τω Συνεδρίω ή παρά
του αρµοδίου Υπουργού ή Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου.
3. Προθεσµία δια την άσκησιν του ενδίκου τούτου µέσου ορίζεται
ετησία, αρχοµένη δια µεν τους Υπουργούς και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου
∆ικαίου αφ' ης η απόφασις περιήλθεν εις την υπηρεσίαν αυτών, δια δε τον
Γενικόν Επίτροπον της Επικρατείας από της εκδόσεως της αποφάσεως και
δια τον ενδιαφερόµενον ιδιώτην από της κοινοποιήσεως αυτώ της
αποφάσεως.
4. Γενοµένης δεκτής της αιτήσεως αναιρέσεως δι' εσφαλµένην ερµηνείαν
ή πληµµελή εφαρµογήν του νόµου, η Ολοµέλεια του Συνεδρίου αποφασίζει
και περαιτέρω επί της υποθέσεως, εκτός αν αυτή χρήζει διερευνήσεως κατά
το πραγµατικόν αυτής µέρος, οπότε αναπέµπει ταύτην εις το αρµόδιον
Τµήµα.
Αναιρουµένης της αποφάσεως δια πάντα έτερον λόγον, η Ολοµέλεια
αναπέµπει την υπόθεσιν εις το εκδόν Τµήµα δια την εκ νέου εξέτασιν
αυτής.
5. Εξαιρετικώς και µετά την παρέλευσιν της προς άσκησιν αιτήσεως
αναιρέσεως προθεσµίας, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας, δικαιούται
ν' ασκήση αίτησιν αναιρέσεως υπέρ του Νόµου. Εν τη περιπτώσει ταύτη,
γενοµένης δεκτής της αιτήσεως αναιρέσεως, ή αναιρεσιβαλλοµένη απόφασις
παραµένει αµετάβλητος, αναιρείται όµως αύτη υπέρ του Νόµου δια την επί
παροµοίας περιπτώσεως συµµόρφωσιν του αρµοδίου Τµήµατος ή Κλιµακίου

προς την απόφασιν της Ολοµελείας.
_____________________________________________________________________

Παράβολο αιτήσεως αναιρέσεως
Αρθρον 59.
Υπό του αναιρεσείοντος ιδιώτου δέον να κατατίθεται, επί ποινή
απαραδέκτου της αιτήσεως αναιρέσεως, παράβολον δρχ. "5.000", δυνάµενον
εκάστοτε ν' αυξοµειούται δι' αποφάσεως του Υπουργού των Οικονοµικών,
δηµοσιευοµένης εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως αποδιδόµενον δε εν
περιπτώσει παραδοχής εν όλω ή εν µέρει της αιτήσεως αναιρέσεως ή
παραιτήσεως προ της συζητήσεως και καταπίπτον υπέρ του δηµοσίου εν
απορρίψει ταύτης.
***Το εντός " "παράβολο αναπροσαρµόσθηκε ως άνω µε την υπ'αριθµ.
ΦΓ.8/11979/1994 απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης
(ΦΕΚ Β'430).
Τέλη χαρτοσήµου επί αιτήσεως αναιρέσεως
Αρθρον 60.
Το δικόγραφον της αιτήσεως αναιρέσεως ως και τα λοιπά της διαδικασίας
ταύτης έγγραφα ενώπιον της Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
υπόκεινται εις τα κατά νόµον τέλη χαρτοσήµου.
_____________________________________________________________________

Εκτελεστότης αποφάσεων.
Αρθρον 61.
1. Αι οριστικαί αποφάσεις των Τµηµάτων του Συνεδρίου είναι
εκτελεσταί, επιτρεποµένου µόνον του κατά το άρθρον 58 ενδίκου µέσου της
αναιρέσεως, όπου συγχωρείται η άσκησις τούτου.
2. Τα δια των αποφάσεων του Συνεδρίου καταλογιζόµενα ποσά
εισπράττονται κατά τας διατάξεις του Κώδικος περί εισπράξεως ∆ηµοσίων
εσόδων.
_____________________________________________________________________

Αναθεώρησις.
Αρθρον 62.
Αι οριστικαί αποφάσεις των Τµηµάτων υπόκεινται εις το έκτακτον
ένδικον µέσον της αναθεωρήσεως, ασκούµενον ενώπιον του εκδόντος την
απόφασιν Τµήµατος, κατά τα εν άρθρω 29 οριζόµενα, είτε υπό του παρά τω
Συνεδρίω Γενικού Επιτρόπου ή του αρµοδίου Υπουργού είτε παρά του
ενδιαφεροµένου, του κατατιθεµένου παραβόλου οριζοµένου ως εν παραγράφω
1 του άρθρου 56.
Αναθεώρησις κατά της επί εφέσεως εκδοθείσης αποφάσεως δεν επιτρέπεται
αν δια το αυτό κεφάλαιον ησκήθη αίτησις αναθεωρήσεως της πράξεως κατά
το άρθρον 29 του παρόντος.
_____________________________________________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ'
Ενστάσεις ενώπιον Κλιµακίου.
Αρθρον 63.
1. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Υπουργού των Οικονοµικών εν τη
ασκήσει της αρµοδιότητός του προς εκτέλεσιν των πράξεων ή αποφάσεων
κανονισµού συντάξεως εις βάρος του ∆ηµοσίου ή την πληρωµήν των
συντάξεων εν γένει, συµπεριλαβανοµένων και των αφορωσών καταλογισµόν
αχρεωστήτως ληφθείσης συντάξεως, δύναται ν' ασκηθή ένστασις ενώπιον του
Ελεγκτικού Συνεδρίου εντός προθεσµίας ενός έτους, αφ' ης ο ενιστάµενος
έλαβε γνώσιν της προσβαλλοµένης πράξεως ή εν περιπτώσει παραλείψεως,αφ
ης παρήλθε δίµηνον από της ηµέρας καθ' ην εδηµιουργήθη η υποχρέωσις
προς έκδοσιν της παραληφθείσης πράξεως.
Η ένστασις κρίνεται παρά του κατά το άρθρον 7 παρ. 5 του παρόντος
αρµοδίου Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφαρµοζοµένων περαιτέρω
των διατάξεων των άρθρων 28 - 31, 47, 49 - 52 και 56 - 62 αυτού.
2. Κατά της αρνήσεως της Υπηρεσίας προς χορήγησιν της κατά το άρθρον
2 του Νόµου 368/76 πέµπτης εκ 10% προσαυξήσεως ασκούνται προκειµένου
µεν περί συντάξεων κανονιζοµένων παρά της Υπηρεσίας Συντάξεων του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τα υπό τον άρθρου 5 τον Ν. 4448/1964
προβλεπόµενα ένδικα µέσα, προκειµένου δε περι των λοιπών, τα υπό των
οικείων διατάξεων προβλεπόµενα τοιαύτα.
3. Κατά της αρνήσεως της Υπηρεσίας προς χορήγησιν του κατά το άρθρον
3 παρ. 1 Ν. 787/1978 επιδόµατος οικογενειακών βαρών, ασκούνται
προκειµένου µεν περί συνταξιούχων των οποίων η σύνταξις κανονίζεται
παρά της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τα υπό
τον άρθρου 5 του Ν. 4448/ 1964 προβλεπόµενα ένδικα µέσα, προκειµένου δε
περί των λοιπών τα υπό των οικείων διατάξεων προβλεπόµενα τοιαύτα.

_____________________________________________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ'
Βαθµολογία -Μισθός - Προσόντα - Κατάστασις ∆ικαστικών Λειτουργών.
Αρθρον 64.
Βαθµολογία - Μισθός
1. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου
εξοµοιούνται κατά βαθµόν προς τον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον του Αρείου
Πάγου, επόµενοι τούτων κατά την τάξιν, αι προαγωγαί δε εις τας θέσεις
ταύτας ενεργούνται δια διατάγµατος εκδιδοµένου προτάσει του Υπουργικού
Συµβουλίου.
2. Οι Σύµβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξοµοιούνται κατά βαθµόν
προς τους Αρεοπαγίτας, επόµενοι τούτων κατά την τάξιν, οι διορισµοί δε
και αι προαγωγαί εις θέσιν Συµβούλου ενεργούνται δια διατάγµατος,
εκδιδοµένου προτάσει του επί των Οικονοµικών Υπουργού, µετ' απόφασιν
του Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου αυτού.
3. Οι Πάρεδροι εξοµοιούνται κατά βαθµόν προς τους Εφέτας, επόµενοι
τούτων κατά την τάξιν, διορίζονται δε δια ∆ιατάγµατος, εκδιδοµένου
προτάσει του επί των Οικονοµικών Υπουργού, µετ απόφασιν του Ανωτάτου
∆ικαστικού Συµβουλίου τον Ελεγκτικού Συνεδρίου.
"Ως χρόνος υπηρεσίας Παρέδρου λογίζεται και ο διανυθείς στο βαθµό
διευθυντή ή προϊσταµένου διευθύνσεως υπουργείων ή Ελεγκτικού Συνεδρίου,
υπολογιζόµενος για τη µισθολογική προαγωγή".
***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 64 του Ν.2145/1993
(ΦΕΚ
Α 88)
4. Ο µισθός των µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου ορίζεται αναλόγως του
βαθµού των.

_____________________________________________________________________

Προσόντα διορισµού και προαγωγής.
Αρθρον 65.
1. Πάρεδροι διορίζονται:
α) ο πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής, ο οποίος, µετά την εφαρµογή των
διατάξεων των άρθρων 9 παρ. 1, 17 παρ. 1 και 30 του Ν. 1586/1986, έχει

ασκήσει ή ασκεί καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιευθύνσεως ή ισοδύναµης
υπηρεσιακής µονάδας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Υπηρεσία του σ' αυτό
Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας και στο Υπουργείο Οικονοµικών και
εκείνος που κατά την έναρξη ισχύος του αυτού Ν. 1586/1986 κατείχε
βαθµό 2ο ή 3ο (∆ιευθυντή) του Κλάδου ΑΤ στις αυτές Υπηρεσίες".
***Το α'εδάφ. προσαρµόστηκε ως άνω µε το άρθρο µόνο
του Π∆ 62/1988 (Α 23).Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής:
" 1. Πάρεδροι διορίζονται :
α) Ο έχων πτυχίον Νοµικής Σχολής επί βαθµώ
τουλάχιστον 2ω ή 3ω ∆ιευθυντής του Κλάδον ΑΤ του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και της Υπηρεσίας του παρ' αυτώ Γενικού Επιτρόπου της
Επικρατείας ή ο επί τοις βαθµοίς του αυτού Κλάδον ∆ιευθυντής του
Υπουργείου των Οικονοµικών".
β) Ο έχων προσόντα προαγωγής εις Εφέτην, Αντεισαγγελέα Εφετών και
Εφέτην ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων, δικαστικός λειτουργός.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύµφωνα µε το εδάφ. β'της παρ. 6 του άρθρου 70,όπως αυτή
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 1968/1991 (ΦΕΚ Α 150):
" Για µία 5ετία από της ισχύος του παρόντος νόµου, πάρεδροι του
Ελεγκτικού Συνεδρίου µπορούν να διορισθούν και οι έχοντες πτυχίο
Νοµικού Τµήµατος Πανεπιστηµίου υπάλληλοι του ελεγκτικού Συνεδρίου, της
υπηρεσίας σ' αυτό του γενικού επιτρόπου της Επικρατείας και του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του
ν. 1586/1986 κατείχαν βαθµό 2ο ή 3ο (∆ιευθυντές) της Κατηγορίας ΠΕ, ως
και υπάλληλοι της Κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό Α' που µετά την εφαρµογή των
διατάξεων του ν. 1586/1986 τους έχουν ανατεθεί και ασκούν καθήκοντα
προϊσταµένου δ/νσεως ή ισοδύναµης υπηρεσιακής µονάδας, στις υπηρεσίες
αυτές".
2. Εις Σύµβουλον προάγεται ο Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου µετά
τριετή υπηρεσίαν εν τη θέσει ταύτη.
Σύµβουλοι διορίζονται :
α) Οι έχοντες τα προς προαγωγήν εις Αρεοπαγίτην ή Πρόεδρον ή
Ειαγγελέα Εφετών προσόντα.
β) Οι έχοντες τα προς προαγωγήν εις Πρόεδρον Εφετών ∆ιοικητικού
∆ικαστηρίου προσόντα.
γ) Ο έχων πτυχίον Νοµικής Σχολής επί βαθµώ 1ω Γενικός ∆ιευθυντής του
Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Υπουργείου Οικονοµικών του Κλάδου ΑΤ, εάν
έχη ενός (1) έτους υπηρεσίαν εν τω βαθµώ τούτω. Το ηµισυ τουλάχιστον
του συνολικού αριθµού Συµβούλων πληρούται δια προαγωγής εκ των
κεκτηµένων τα ουσιαστικά προσόντα Παρέδρων.
∆ια την εφαρµογήν της παρούσης διατάξεως εις τον συνολικόν αριθµόν
των θέσεων Συµβούλων υπολογίζοντάι και αι θέσεις του προέδρου και των
Αντιπροέδρων.
3. Προάγεται εις Αντιπρόεδρον ο επί διετίαν υπηρετών εις θέσιν
Συµβούλου.
4. Προάγεται εις Πρόεδρον ο επί διετίαν υπηρετών εις την θέσιν
Αντιπροέδρου ή ο επί τετραετίαν εις την θέσιν του Συµβούλου. Πρόεδρος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου διορίζεται ο υπηρετών ως Γενικός επίτροπος της
Επικρατείας παρ' αυτώ, έχων δε τετραετή υπηρεσίαν εν συνόλω εν τε τω
βαθµώ του Συµβούλου και τω βαθµώ του Επιτρόπου συνυπολογιζοµένων εις

την τετραετίαν ταύτην αµφοτέρων των υπηρεσιών τούτων.
_____________________________________________________________________

Προσόντα διορισµού - προαγωγής Γενικού Επιτρόπου και Αντεπιτρόπου.
Αρθρον 66.
1. Ο Γενικός Επίτροπος έχει βαθµόν Αντιπροέδρου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, προαγόµενος µετά διετή υπηρεσίαν εις τον βαθµόν του
Προέδρου, διορίζεται δε δια ∆ιατάγµατος, εκδιδοµένου τη προτάσει του
επί των Οικονοµικών Υπουργόν και κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού
Συµβουλίου.
2. Γενικός επίτροπος διορίζεται ο έχων τα προσόντα δια την προαγωγήν
εις την θέσιν του Αντιπροέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Ο Αντεπίτροπος έχει βαθµόν Συµβούλου του ελεγκτικού Συνεδρίου,
διορίζεται δε δια διατάγµατος εκδιδοµένου προτάσει τον Υπουργού των
Οικονοµικών, κατόπιν αποφάσεως του Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου
αυτού.
4. Αντεπίτροπος διορίζεται ο Σύµβουλος τον Ελεγκτικού Συνεδρίου ή ο
Πάρεδρος ο έχων τα προσόντα προς προαγωγήν εις θέσιν Συµβούλου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. Ο Αντεπίτροπος δύναται να διορίζεται εις θέσιν Γενικού Επιτρόπου
της Επικρατείας ή να προάγεται εις Αντιπρόεδρον του Ελεγκτικού
Συνεδρίον µετά διετή υπηρεσίαν εις θέσιν Αντεπιτρόπου ή Αντεπιτρόπου
και Συµβούλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συντρέχων µετά των λοιπών
εχόντων τα προσόντα προς κατάληψιν των θέσεων τοτων.
Απασαι αι κείµεναι διατάξεις αι αναφερόµεναι εις τον Γενικόν
Επίτροπον της Επικρατείας έχουν εφαρµογήν και δια τον Αντεπίτροπον.
_____________________________________________________________________

Ορκος ∆ικαστικών Λειτουργών.
Αρθρον 67.
Οι Σύµβουλοι και οι Πάρεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου δίδουν τον
όρκον της υπηρεσίας ενώπιον της Ολοµελείας τον Σώµατος, οι δε Γενικός
επίτροπος και Αντεπίτροπος, ενώπιον του επί των Οικονοµικών Υπουργού.

_____________________________________________________________________

Εφαρµοζόµενον δίκαιον επί των δικαστικών λειτουργών εν γένει,
Επίτιµοι βαθµοί - Παύσις.
Αρθρον 68.
1. ∆ια τον διορισµόν, τας προαγωγάς, την χορήγησιν κανονικής και
αναρρωτικής αδείας εις τα µέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τους Παρέδρους
αυτού, τον Γενικόν Επίτροπον και τον Αντεπίτροπον, την νοσηλείαν,
διαθεσιµότητα λόγω νόσου, αργίαν και λύσιν της δηµοσιοϋπαλληλικής
σχέσεως τούτων, έχουν ανάλογον εφαρµογήν εφ'όσον άλλως δεν ορίζεται υπό
των διατάξεων του παρόντος, αι εκάστοτε ισχύουσαι δια τους λοιπούς
δικαστικούς λειτουργούς διατάξεις, όπου δε εν αυταίς αναφέρεται ο
Υπουργός ∆ικαιοσύνης νοείται ο Υπουργός Οικονοµικών.
2. Οι εν τη προηγουµένη παραγράφω δικαστικοί λειτουργοί,
παραιτούµενοι ή αποχωρούντες κατά νόµον της υπηρεσίας, εξαιρουµένων των
περιπτώσεων υποχρεωτικής παύσεως, εάν έχουν τριάκοντα πέντε ετών
υπηρεσίαν συντάξιµον, εξ' ης πέντε τουλάχιστον έτη εν θέσει µέλους του
Συνεδρίου ή Γενικού Επιτρόπου ή Αντεπιτρόπου διατηρούν επί τιµή τον
βαθµόν αυτών.
3. Οι ούτοι ως άνω δικαστικοί λειτουργοί δύνανται να παυθούν εκ της
υπηρεσίας, εάν συντρέχη περίπτωσις εκ των εν άρθρω 88 παρ. 4 του
Συντάγµατος µνηµοµευοµένων.
4. Εις τας περιπτώσεις της προηγουµένης παραγράφου αρµόδιον
∆ικαστήριον δια την έκδοσιν της απαιτουµένης δικαστικής αποφάσεως
καθίσταται η Ολοµέλεια τον Ελεγκτικού Συνεδρίου.

_____________________________________________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι∆'
Ανώτατον ∆ικαστικόν Συµβούλιον.Αρµοδιότης - έδρα - συγκρότησις.
Αρθρον 69.
Αρµοδιότης - έδρα - συγκρότησις.
1. Το κατά τας διατάξεις του άρθρου 90 του Συντάγµατος Ανώτατον
∆ικαστικόν Συµβούλιον του Ελεκτικού Συνεδρίου αποφαίνεται περί
διορισµού εις θέσιν Παρέδρων και µεταθέσεως τούτων, περί διορισµού ή
προαγωγής εις θέσεις συµβούλων, ως και εις πάσαν άλλην υπό του νόµου
οριζοµένην περίπτωσιν.

2. Το ανώτατον ∆ικαστικόν Συµβούλιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου εδρεύει
εν τω Καταστήµατι αυτού και συγκροτείται από επτά µέλη, προκειµένου δε
περι πληρώσεως θέσεων συµβούλων από εννέα µέλη. Τακτικά µέλη είναι ο
Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο παρ'αυτώ Γενικός Επίτροπος της
Επικρατείας και κατά περίπτωσιν πέντε ή επτά µέλη του ελεγκτικού
Συνεδρίου, τα οποία ορίζονται κατ' έτος δια κληρώσεως µεταξύ των
κεκτηµένων διετή τουλάχιστον υπηρεσίαν εν θέσει συµβούλου.
_____________________________________________________________________

Κλήρωσις µελών - Λόγοι εξαιρέσεως.
Αρθρον 7Ο.
1. Η κλήρωσις των κατά το προηγούµενον άρθρον οριζόµενων δια
κληρώσεως µελών του Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου ενεργείται υπό του
Α' Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εν ∆ηµοσία συνεδριάσει κατά την
πρώτην συνεδρίασιν του µηνός ∆εκεµβρίου εκάστου έτους, η θητεία δε
αυτών άρχεται από 1 Ιανουαρίου του εποµένου έτους και λήγει την 31
∆εκεµβρίου του ιδίου έτους.
Εις την κληρωτίδα τίθενται τα ονόµατα όλων των Αντιπροέδρων και των
εχόντων συµπληρώσει διετή υπηρεσίαν συµβούλων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου,ο Πρόεδρος δε του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξάγει διαδοχικώς από
την κληρωτίδα δέκα κλήρους.
Οσάκις δια την συγκρότησιν του Συµβουλίου απαιτείται η συµµετοχή
πέντε κληρουµένων µελών, τακτικά µέλη είναι οι αναγραφόµενοι εις τους
πέντε πρώτους κατά σειράν εξαγωγής κλήρους οι λοιποί δε πέντε είναι
αναπληρωτικά µέλη αυτού.
Οσάκις δια την συγκρότησιν του Συµβουλίου απαιτείται η συµµετοχή επτά
κληρουµένων µελών, τακτικά µέλη αυτού είναι οι αναγραφόµενοι εις τους
επτά πρώτους κατά σειράν εξαγωγής κλήρους, οι δε λοιποί τρείς
αναπληρωµατικά µέλη, Τα αναπληρωµατικά µέλη αναπληρούν κατά σειράν της
κληρώσεώς των τα τακτικά µέλη ελλείποντα, απόντα ή κωλυόµενα.
2. Περί της κατά την προηγουµένην παράγραφον κληρώσεως συντάσσεται
πρακτικόν, το οποίον υποβάλλεται εις τον Υπουργόν Οικονοµικών, οι δε
κληρούµενοι καθίστανται µέλη του Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, άνευ άλλης τινός διατυπώσεως.
3. Του Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, τούτου δε ελλείποντος, απόντος ή κωλυοµένου ο
κατά νόµον αναπληρωτής αυτού. Τον Γενικόν Επίτροπον της Επικρατείας, εν
περιπτώσει ελλείψεως, απουσίας ή κωλύµατος, αναπληροί ο Αντεπίτροπος
και τούτον δε απόντα, κωλυόµενον ή µη υπάρχοντα ο αρχαιότερος των
Συµβούλων.
Οι αναπληρούντες ως άνω τον Πρόεδρον ή τον Γενικόν Επίτροπον
καθίστανται µέλη του Συµβουλίου δια την συγκεκριµένην περίπτωσιν εάν δε
έχουν κληρωθή ως τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη, αναπληρούνται υπό
αναπληρωµατικού µέλους.

4. Αι περί εξαιρέσεως των µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεις
ισχύουν και δια τα µέλη του Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. Καθήκοντα Γραµµατέως, εκπληροί ο Γραµµατεύς του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, αναπληρούµενος εν ελλείψει, απουσία ή κωλύµατι υπό του κατά
νόµον αναπληρωτού του.
_____________________________________________________________________

Ερωτήµατα Υπουργού - Αποφάσεις Α.∆.Σ.
Αρθρον 71
1. Αι αποφάσεις του Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου προκαλούνται δι' ερωτηµάτων του Υπουργού των Οικονοµικών προς
τον Πρόεδρον αυτού.
2. Προς µόρφωσιν γνώµης το Ανώτατον ∆ικαστικόν Συµβούλιον του
Ελεγκτικού Συνεδρίου δικαιούται να ζητή πληροφορίας παρά των
διατελούντων και διατελεσάντων προϊσταµένων του υπό κρίσιν λειτουργού,
ως και να καλή τούτον προς παροχήν εξηγήσεων και να ενεργή ειδικήν
εξέτασιν δια τινος των µελών αυτού.
3. Αι αποφάσεις του Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου λαµβάνονται κατ'
απόλυτον πλειοψηφίαν µετά φανεράν πάντοτε ψηφοφορίαν, καταχωριζοµένης
εν περιπτώσει διαφωνίας της γνώµης των διαφωνούντων εις τα πρακτικά.
Εάν κατά την ψηφοφορίαν σχηµατισθούν πλείονες των δύο γνωµών,
εφαρµόζονται αναλόγως τα εν άρθρω 302 παρ. 2 και 3 του Κώδικος
Πολιτικής ∆ικονοµίας οριζόµενα. Ο κρινόµενος δικαιούται να λάβη
απόσπασµα του πρακτικού, το οποίον εκδίδει ο Γραµµατεύς.
4. Αι αποφάσεις του Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου πρέπει να
εκδίδωνται εντός είκοσι ήµερων από της λήψεως του σχετικού ερωτήµατος
και υποβάλλωνται εις τον Υπουργόν Οικονοµικών υπό του Προέδρου του
Συµβουλίου εντός πέντε ηµερών από της εκδόσεώς των, µετ' αντιγράφων των
πρακτικών της συνεδριάσεως.
_____________________________________________________________________

∆ιαφωνία Υπουργού - Προσφυγή παραλειποµένου.
Αρθρον 72.
1. Ο Υπουργός των Οικονοµικών εάν διαφωνή προς απόφασιν του Ανωτάτου
∆ικαστικού Συµβουλίου, δύναται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα
πέντε ηµερών από της ηµέρας της εις αυτόν περιελεύσεως της αποφάσεως,
να παραπέµψη την υπόθεσιν εις την Ολοµέλειαν του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

η οποία συγκροτείται εν Συµβουλίω δια της συµµετοχής απάντων των µελών
αυτής, ως και του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας ή του αναπληρωτού
του µετά ψήφου.
Υπαρχόντων νοµίµων κωλυµάτων η Ολοµέλεια συγκροτείται και δι' αριθµού
κατωτέρου, αλλ' ουδέποτε µικροτέρου των δέκα πέντε.
2. Κατά των περί διορισµών ή προαγωγών αποφάσεων του Ανωτάτου
∆ικαστικού Συµβουλίου ο κριθείς και παραλειφθείς δικαιούται, εφ' όσον
έλαβε δύο ψήφους, να προσφύγη εις την κατά την προηγουµένην παράγραφον
Ολοµέλειαν του Ελεγκτικού Συνεδρίου δι' αιτήσεώς του προς τον Υπουργόν
των Οικονοµικών εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα ηµερών από της
γνωστοποιήσεως αυτώ της σχετικής αποφάσεως του Ανωτάτου ∆ικαστικού
Συµβουλίου παρά του Υπουργού των Οικονοµικών. Η αίτησις του
προσφεύγοντος διαβιβάζεται εις την Ολοµέλειαν του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
ήτις επιλαµβάνεται της εξετάσεως αυτής και αποφαίνεται υπέρ ή κατά του
διορισµού ή της προαγωγής του προσφεύγοντος.
3. Αι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 τον προηγουµένου άρθρου
εφαρµόζονται και εν προκειµένω.
4. Η εκτέλεσις των αποφάσεων του Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου προς
τας οποίας διεφώνησεν ο Υπουργός των Οικονοµικών η καθ' ων ησκήθη
προσφυγή αναστέλλεται µέχρις εκδόσεως των αποφάσεων της Ολοµελείας. Αι
αποφάσεις της Ολοµελείας, ως και του Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου
προς ας δεν διεφώνησεν ο Υπουργός ή καθ' ων δεν ησκήθη προσφυγή είναι
υποχρεωτικαί δι' αυτόν.
_____________________________________________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ'
Πειθαρχικόν ∆ίκαιον ∆ικαστικών Λειτουργών.
Αρθρον 73.
∆ια τα µέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον παρ αυτώ Γενικόν Επίτροπον
της Επικρατείας, τον Αντεπίτροπον και τους Παρέδρους αυτού
εφαρµόζονται αι περί πειθαρχικού δικαίου των δικαστικών λειτουργών
διατάξεις του Ν.∆. 74/1974 και του ν.184/1975
_____________________________________________________________________

Αρθρον 74.
Η Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ασκούσα πειθαρχικήν
δικαιοδοσίαν, ως ∆ικαστήριον περί ου το άρθρον 23, παράγραφος 2 του
Νόµου 184 του 1975, καθίσταται αρµοδία δια την επιβολήν της ποινής της

οριστικής παύσεως εις τα µέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον παρ' αυτώ
Γενικόν Επίτροπον της Επικρατείας και Αντεπίτροπον και τους Παρέδρους
αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ'
Αδειαι - ∆ιακοπαί.
Αρθρον 75.
1. 'Αδειαν απουσίας µέχρι 15 ηµερών κατ' έτος δύναται να χορηγήση ο
Πρόεδρος του Συνεδρίου εις τα µέλη και το προσωπικόν του Συνεδρίου και
ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας εις το παρ' αυτώ προσωπικόν, της
15θηµέρον ταύτης αδείας συνυπολογιζοµένης εις την δικαιουµένην κατ'
έτος µηνιαίαν τοιαύτην.
2. Από της 1ης Ιουλίου µέχρι 15ης Σεπτεµβρίου εκάστου έτους τα µέλη
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι παρ αυτώ Γενικός Επίτροπος και
Αντεπίτροπος της Επικρατείας απολαύουν διακοπών εργασίας καθοριζοµένων
χρονικώς δι'αποφάσεως της Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας δικαιούνται
διακοπών ολοκλήρου του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος.
Των διακοπών απολαύουν και οι Πάρεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
καθοριζοµένων χρονικώς δι' αποφάσεως του Προέδρου αυτού συνισταµένων δε
εις το ήµισυ του ανωτέρω χρόνου.
Ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων κατά τον χρόνον των διακοπών δύναται,
υπαρχούσης επειγούσης υπηρεσιακής ανάγκης να ανακαλή τους εν ταις
διακοπαίς Συµβούλους και Παρέδρους, εφ' όσον το επείγον τούτο
εξακολουθεί.
Η απόλαυσις των διακοπών, δεν στερεί τον δικαιούµενον τούτων, του
δικαιώµατος να ενεργή τα καθήκοντά του, αν το θελήση κατά τα ως άνω
διακοπάς. ∆ι' αποφάσεως της Ολοµελείας του Συνεδρίου καθορίζονται ο
αριθµός και η σύνθεσις των Τµηµάτων κατά τας διακοπάς καθ' ας ή
Ολοµέλεια, µη ασκούσα δικαστικήν δικαιοδοσίαν, συγκροτείται εξ επτά (7)
µελών.
_____________________________________________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ'
Καθήκοντα ∆ικαστικών Λειτουργών.
Αρθρον 76.
Προέδρου - Αντιπροέδρου - Συµβούλων.
1. Πλην των λοιπών εν τω παρόντι νόµω οριζοµένων καθηκόντων του, ο

Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίον ασκεί την ανωτάτην εποπτείαν επί των
εργασιών και των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διευθύνει τας
συνεδριάσεις και τας διασκέψεις και εισηγείται, εφ' ων υποθέσεων το
κρίνει αναγκαίον. Ασκεί την κατ' εξουσιοδότησιν υπό του Υπουργού των
Οικονοµικών ανατιθεµένην αυτώ διοικητικήν αρµοδιότητα και είναι ο
πειθαρχικός προϊστάµενος επί του υπαγοµένου αυτώ προσωπικού των
Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Τον Πρόεδρον έλλειποντα, απόντα ή κωλυόµενον αναπληρούν οι
Αντιπρόεδροι κατά σειράν αρχαιότητος, απόντων δε ή κωλυοµένων και
τούτων, ο αρχαιότερος των Συµβούλων.
3. Οι Αντιπρόεδροι διευθύνουν τας εργασίας των υπ' αυτούς Τµηµάτων,
ασκούντες άµα και καθήκοντα Συµβούλων.
4. Τον Αντιπρόεδρον ελλείποντα, απόντα ή κωλυόµενον, αναπληροί έτερος
Αντιπρόεδρος, ελλειπόντων δε, απόντων ή κωλυοµένων και τούτων, εις των
Συµβούλων κατά σειράν αρχαιότητος.
5. Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι Αντιπρόεδροι, έκαστος
εν τη δικαιοδοσία του δικαιούνται ν' απευθύνουν ιδιαιτέρως προφορικάς
συστάσεις και απλώς παρατηρήσεις εις τα µέλη του Συνεδρίου.
Οι Σύµβουλοι εισηγούνται εγγράφως εφ'όλων εν γένει των παραπεµποµένων
αυτοίς υποθέσεων, δικαστικών και µη, δια πλήρους εκθέσεως,
διαλαµβανούσης το ιστορικόν της υποθέσεως τα τυχόν προκύπτοντα
ζητήµατα και την επ' αυτής ητιολογηµένην γνώµην των.
Η έκθεσις παραµένει εις τον φάκελλον της υποθέσεως.
_____________________________________________________________________

Αρθρον 77.
Παρέδρων.
1. Οι Πάρεδροι ασκούν τον προληπτικόν έλεγχον επί των εξόδων του
Κράτους και των εξόδων των κατά το άρθρον 18 του Ν.∆. 1265/1972
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή Ο.Τ.Α.
2. ∆ι αποφάσεως της Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύναται να
ανατίθεται εις τον παρά τω Υπουργείω Βορείου Ελλάδος Πάρεδρον ο έλεγχος
δηµοσίων διαχειρίσεων ή απολογισµών Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου
το ύψος των τακτικών εσόδων των οποίων κατά την ισχύν του Ν. 968/1979
είναι κατώτερον των 3.000.000 δραχµών, ως και των απολογισµών των
Κοινοτήτων. Το ως άνω ποσόν δύναται να αυξάνεται δι' αποφάσεως του
Υπουργού των Οικονοµικών µετά σύµφωνον γνώµην της Ολοµελείας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, δηµοσιευοµένης εις την Εφεµερίδα της Κυβερνήσεως.
Εν τη ενασκήσει του κατ' ανωτέρω ελέγχου παρά του Παρέδρου
περιέρχονται εις αυτόν αι αρµοδιότητες των ∆ιευθύνεων και του κλιµακίου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά των εκδιδοµένων δε παρ' αυτού πράξεων
ασκούνται τα υπό του παρόντος προβλεπόµενα ένδικα µέσα κατά των πράξεων
του Κλιµακίου.

3. Οι Πάρεδροι µετέχουν ωσαύτως ως µέλη των Κλιµακίων του Συνεδρίου
καταρτίζοντες εν τη περιπτώσει ταύτη την κατά την παράγραφον 6 του
άρθρου 76 έγγραφον εισήγησιν.
4. Εις τας συνεδριάσεις των Τµηµάτων δύνανται να µετέχουν και
Πάρεδροι, µετά συµβουλευτικής ψήφου, µέχρι πέντε εις έκαστον τούτων,
εκτελούντες έργα εισηγήσεως.
5. ∆ι' αποφάσεως της Ολοµελείας δύνανται, οι µετέχοντες των Κλιµακίων
ή των Τµηµάτων Πάρεδροι να απαλλάσσωνται, της ασκήσεως των ελεγκτικών
αυτών καθηκόντων εν όλω ή εν µέρει.
6. Η κατανοµή της ελεγκτέας ύλης µεταξύ των Παρέδρων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου καθ' Υπουργεία, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Ο.Τ.Α.
καθορίζεται δι' αποφάσεως της Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρ'
ης ορίζονται και οι αναπληρωταί αυτών.
_____________________________________________________________________

Εργασία ξένη προς καθήκοντα
Αρθρον 78.
Εις τα µέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν επιτρέπεται η ανάθεσις
εργασίας ξένης προς τα καθήκοντα των, άνευ συγκαταθέσεως του Σώµατος.
_____________________________________________________________________

Γενικού Επιτρόπου - Αντεπιτρόπου.
Αρθρον 79.
1. Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας :
α) Παρίσταται εις τας Συνεδριάσεις των Τµηµάτων και της Ολοµελείας
και ακούεται επί πάσης συζητουµένης παρά τούτων υποθέσεως, δικαιούται
δε να εκφέρη την γνώµην του και επί των παρά των Κλιµακίων συζητουµένων
υποθέσεων.
β) Ασκεί τα κατά τα άρθρα 29, 30, 53, 58 και 62 ένδικα µέσα,
δικαιούµενος να λαµβάνη γνώσιν όλων των αναγκαίων προς τούτο στοιχείων.
γ) Εισάγει ενώπιον του Σώµατος παν ζήτηµα εφ' ου ζητείται, η
συγκατάθεσις, η γνώµη ή η απόφασις αυτού και ανακοινοί το αποτέλεσµα
εις τας αρµοδίας αρχάς.
δ) Παρακολουθεί τας εργασίας του Συνεδρίου, αναφέρων περι αυτών εις

τον επί των Οικονοµικών Υπουργόν.
ε) ∆ιαβιβάζει, εις τας αρµοδίας υπηρεσίας ευχάς ή γνώµας του Σώµατος.
στ) Επιτηρεί το εις το γραφείον αυτού ανήκον προσωπικόν.
2. Ο παρά τω Γενικώ Επιτρόπω της Επικρατείας εν τω ελεγκτικώ
Συνεδρίω, Αντεπίτροπος επικουρεί τον Γενικόν Επίτροπον εν τη ενασκήσει
των αρµοδιοτήτων και καθηκόντων του, αναπληροί δε τούτον απόντα,
κωλυόµενον ή µη υπάρχοντα.
3. Απόντων, κωλυοµένων ή µη υπαρχόντων Γενικού Επιτρόπου της
Επικρατείας και Αντεπιτρόπου, αναπληροί τούτους ο κατά σειράν διορισµού
αρχαιότερος Σύµβουλος.
4. Ο Γενικός Επίτροπος και ο Αντεπίτροπος είναι πειθαρχικώς
προϊστάµενοι επί του εις αυτούς υπαγοµένου Προσωπικού της υπηρεσίας
τούτων.
_____________________________________________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ'
Προσόντα - Καθήκοντα ∆ιοικητικού Προσωπικού
Αρθρον 80.
Προσόντα διορισµού.
1. Τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισµού εν τω εισαγωγικώ
βαθµώ εκάστον των εν άρθρω 4 του παρόντος Κλάδων οριζονταί ως εξής:
ΚΛΑ∆ΟΥ ΑΤ
Το πτυχίον οιουδήποτε Τµήµατος της Νοµικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών ή της Σχολής Νοµικών και Οικονοµικών Επιστηµών του
Πανεπιστηµιου Θεσσαλονίκης, ή της Ανωτάτης Σχολής Οικονοµικών και
Εµπορικών Επιστηµών ή της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών
Επιστηµών ή Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής, ή ισότιµον πτυχίον Σχολής
της Αλλοδαπής.
ΚΛΑ∆ΟΥ ΜΕΙ Γραφέων :
Απολυτήριον Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή άλλης ισοτίµου Μέσης
Σχολής γενικής εκπαιδεύσεως ή Μέσης ∆ηµοσίας Εµπορικής Σχολής.
Οι διοριζόµενοι εις τας θέσεις του Κλάδου τούτου υποχρεούνται όπως
εντός εξαµήνου από τον διορισµού των, υποστούν δοκιµασίαν, ενώπιον
επιτροπής συγκροτουµένης κατά τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 22 τον Ν. 1811/1951, ως ετροποποιήθησαν µεταγενεστέρως, προς
διαπίστωσιν ικανοποιητικής γνώσεως γραφοµηχανής. Οι αποτυγχάνοντες
απολύονται της υπηρεσίας.

ΚΛΑ∆ΟΥ ΜΕ3 Βοηθών
Ταξινόµων:
Απολυτήριον Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου η άλλου ισοτίµου Σχολείου.
ΚΛΑ∆ΟΥ ΣΕ2α και ΣΕ2β
Απολυτήριον ∆ηµοτικού Σχολείου.
2. Οδηγοί αντοκινήτων:
Προσόντα διορισµού ορίζονται απολυτήριον ∆ηµοτικού Σχολείου και άδεια
οδηγήσεως (επαγγελµατικόν δίπλωµα β' κατηγορίας).
Καθήκοντα οδηγού αυτοκινήτου δύνανται ν'ανατίθενται δι' αποφάσεως του
968/79 Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εις Βοηθούς Ταξινόµους
και Κλητήρας αυτού κεκτηµένους τα αυτά προσόντα.
_____________________________________________________________________

Καθήκοντα ∆ιευθυντών, Ελεγκτών και Προσωπικού
Αρθρον 81.
1. Οι ∆ιευθυνταί του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιµελούνται της εγκαίρου
και ακριβούς διεξαγωγής της υπηρεσίας των ∆ιευθύνσεών των, επιτηρούν
το εις τας ∆ιευθύνσεις των ανήκον προσωπικόν, ασκούν καθήκοντα
Ελεγκτού επί των σοβαρωτέρων υποθέσεων της υπ' αυτούς ∆ιευθύνσεως και
υπογράφουν, εντολή του Συνεδρίου, τα προπαρασκευαστικά έγγραφα των
υποθέσεων της αρµοδιότητός των, ως και παν άλλο έγγραφον κατόπιν
ειδικής περι τούτου εντολής του Συνεδρίου.
Τον ∆ιευθυντήν ελλείποντα, απόντα ή κωλυόµενον αναπληροί, κατ'
απόφασιν της Ολοµελείας του Συνεδρίου, έτερος ∆ιευθυντής ή εις των παρά
τη ∆ιευθύνσει Ελεγκτών.
2. Οι Ελεγκταί, βοηθούµενοι και υπό των παρ' αυτοίς τασσοµένων
υπαλλήλων, εξελέγχουν τους λογαριασµούς των υπολόγων και εισηγούνται
άνευ ψήφου περί τούτων εις το Ελεγκτικόν Συνέδριον.
∆ι αποφάσεως της Ολοµελείας του Συνεδρίου δύναται να ανατίθενται εις
τους επί ικανότητι διακρινοµένους υπαλλήλους επί βαθµώ 6ω του Κλάδου ΑΤ
τα ως άνω καθήκοντα των Ελεγκτών.
Επίσης δι αποφάσεως της Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύνανται,
εφ' όσον το επιτρέπουν αι άλλαι εργασίαι του Συνεδρίου, να ορίζωνται
υπάλληλοι επί βαθµοίς 6ω έως 8ω Κλάδου ΑΤ δια την προεργασίαν των
υποθέσεων των υπαγοµένων εις την αρµοδιότητα των Τµηµάτων του
Συνεδρίου.
3. Ο Προϊστάµενος της Γραµµατείας παρίσταται εις τας Συνεδριάσεις,
κρατεί τα πρακτικά τούτων, επιµελείται της εγκαίρου και ακριβούς
διεξαγωγής της Υπηρεσίας της Γραµµατείας, επικυροί τα αντίγραφα των

πράξεων και αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των εγγραφών
αλληλογραφίας, εισηγείται απ' ευθείας εις τον Υπουργόν των Οικονοµικών
κατά τας κείµενας διατάξεις δια τα αντικείµενα τα αφορώντα το
προσωπικόν του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την εφαρµογήν εν γένει των περί
τούτων διατάξεων, ασκεί τας κατ' εξουσιοδότησιν τούτου ανατιθεµένας,
τούτον δε απόντα ή κωλυόµενον αναπληρούν οι παρά τη Γραµµατεία
Υπογραµµατείς κατά σειράν αρχαιότητος.
4. Ο Προϊστάµενος του Αρχείου επιµελείται της ασφαλείας των εν τούτω
εγγράφων και παραστατικών διαχειρίσεων, της ταχείας διεξαγωγής της
υπηρεσίας και επιτηρεί το εις το Αρχείον προσωπικόν. Ούτος αναπληρούται
κατά περίπτωσιν υπό του παρ' αυτώ τοποθετουµένον Υπαρχειοφύλακος.
5. Τα καθήκοντα των Βοηθών Ταξινόµων του Κλάδου ΜΕ3, συνίστανται εις
την ταξινόµησιν και αρχειοθέτησιν των εις τα Αρχεία του Ελεγκτικού
Συνεδρίου φυλασσοµένων λογιστικών στοιχείων και παραστατικών των υπ'
αυτού ελεγχοµένων διαχειρίσεων και την εκτέλεσιν πάσης συναφούς προς
αυτάς εργασίας.
6. ∆ια ∆ιαταγµάτων εκδιδοµένων επί τη προτάσει του επί των
Οικονοµικών Υπουργόν, κατόπιν γνώµης της Ολοµελείας του Συνεδρίου,
ορίζονται ειδικώτερον τα καθήκοντα των ∆ιευθυντών, Ελεγκτών,
Γραµµατέως και του λοιπού προσωπικού.
_____________________________________________________________________

Αρθρον 82.
Καθήκοντα Επιτρόπων.
Οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ασκούν προληπτικόν έλεγχον επί
των εξόδων του Κράτους και των εξόδων των κατά τας διατάξεις του άρθρου
18 του Ν.∆. 1265/1972, Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου εις τους
Νόµους του Κράτους εις τους οποίους δεν εδρεύει Πάρεδρος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
∆ι'αποφάσεως της Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύναται να
ανατίθεται εις τους Επιτρόπους αυτού εις τους Νόµους του Κράτους, ο
έλεγχος ∆ηµοσίων ∆ιαχειρίσεων ή απολογισµών Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου
∆ικαίου το ύψος των τακτικών εσόδων των οποίων κατά την ισχύν του Ν.
968/1979 είναι κατώτερον των 3.000.000 δραχµών ως και των απολογισµών
των Κοινοτήτων.
Το ως άνω ποσόν δύναται ν' αυξάνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού των
968/79 ΟΙκονοµικών, µετά σύµφωνον γνώµην της Ολοµελείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, δηµοσιευοµένης εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Εν τη ασκήσει του κατά τ ανωτέρω ελέγχου παρά των Επιτρόπων,
περιέρχονται εις αυτούς αι αρµοδιότητες των ∆ιευθύνσεων και του
Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά των εκδιδοµένων δε παρ'αυτών
πράξεων ασκούνται τα υπό του παρόντος προβλεπόµενα ένδικα µέσα, κατά
των πράξεων του Κλιµακίου.
Ο τοποθετούµενος εις την παρά τω Υπουργείω Βορείου Ελλάδος Υπηρεσίαν

Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Επίτροπος αυτού, επικουρεί τον
Πάρεδρον εις την άσκησιν των καθηκόντων του και εφ'όσον δεν υπηρετεί εν
τη έδρα της Υπηρεσίας έτερος Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
αναπληροί τούτον ελλείποντα, απόντα ή κωλυόµενον.
Κατά πάσαν περίπτωσιν ελλείψεως ή απουσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, δύναται να ορισθή υπό του Προέδρου ως αναπληρωτής τούτου και
δια χρονικόν διάστηµα µέχρι δύο µηνών, υπάλληλος επί βαθµώ 6ω τον
Κλάδου ΑΤ εκ των παρ αυτώ υπηρετούντων.
_____________________________________________________________________

Αρθρον 83.
Εργασία ξένη προς καθήκοντα.
Εις τους υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν επιτρέπεται η
ανάθεσις εργασίας ξένης προς τα καθήκοντά των, άνευ συγκαταθέσεως του
Σώµατος.
_____________________________________________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ'
Τελικαί ∆ιατάξεις.
Αρθρον 84.
Καταστροφή δικαιολογητικών κ.λπ. εγγράφων - ∆ιαδικασία.
Ι. Τα δικαιολογητικά ενταλµάτων πληρωµής ως και τα τοιαύτα πάσης
διαχειρίσεως, φυλάσσονται επί δεκαετίαν από του οικονοµικού έτους εις ο
άφορούν, εφ' όσον εντός του χρόνου τούτου ήθελον ελεγχθή ταύτα, άλλως
επί εικοσαετίαν µη επιτρεποµένης πάντως της καταστροφής ή εκποιήσεως
τούτων, προ της παρελεύσεως της προς άσκησιν των ενδίκων µέσων
προθεσµίας.
2. Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις, επιτρέπεται και προ της παρόδου των
ως άνω προθεσµιών, η καταστροφή κατά τα δι' ειδικώς ητιολογηµένης
αποφάσεως της Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου οριζόµενα, των
ελεγχθέντων δικαιολογητικών ενταλµάτων πληρωµής ως και των
δικαιολογητικών πάσης διαχειρίσεως.
3. ∆ι' αποφάσεων της Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
καθορίζονται τα του τρόπου του χαρακτηρισµού των σχετικών φακέλλων ή
εγγράφων του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως διατηρητέων εις το διηνεκές ή επί
ωρισµένον χρονικόν διάστηµα ή ως δυναµένων αµέσως ή µετά ωρισµένον
χρόνον να καταστραφούν, τα της εκκαθαρίσεως εκάστοτε των αρχείων προς

καθορισµόν των διατηρητέων ή µη εγγράφων, τα της απολυµάνσεως ωρισµένων
φακέλλων και της προς τούτο διατιθεµένης δαπάνης, τα της συστάσεως
επιτροπών εξ' υπαλλήλων εχουσών σκοπόν την τοιαύτην εκκαθάρισιν, ως και
βοηθητικών των επιτροπών τούτων συνεργείων εξ' υπαλλήλων ή εργατών, τα
της συνθέσεως των επιτροπών και συνεργείων τούτων, τα των προσθέτων
αµοιβών των µελών αυτών και πάσα άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
4. Μετά την έκδοσιν των κατά την προηγουµένην παράγραφον αποφάσεων
της Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα κατά τας διατάξεις τούτων
κρινόµενα ως µη διατηρητέα και δυνάµενα να καταστραφούν έγγραφα
εκποιούνται κατά τας διατάξεις του Ν. 251/76 "περί οργανισµού
διαχειρίσεως δηµοσίου υλικού" ως άχρηστος χάρτης επί µόνω τω σκοπώ της
πολτοποιήσεως, απαγορευοµένης πάσης άλλης οιασδήποτε χρήσεως αυτών.
5. Μετά τον χαρακτηρισµόν των εγγράφων ως δυναµένων να καταστραφούν
και προ της εκποιήσεως αυτών προς πολτοποίησιν καλείται υποχρεωτικώς,
εγγράφως και επί αποδείξει η υπηρεσία της ∆ιευθύνσεως των Γενικών
Αρχείων του Κράτους, ίνα εκλέξη τα τυχόν έχοντα ιστορικόν ενδιαφέρον
συµφώνως τω Νόµω 380 και µεταφέρη ταύτα,µερίµνη και δαπάνη αυτής, εις
τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
6. ∆ύναται εν τούτοις η προς πολτοποίησιν εκποίησις, να γίνη και άνευ
της κατά τ' ανωτέρω επιλογής των εγγράφων υπό της ∆ιευθύνσεως των
Γενικών Αρχείων του Κράτους, εάν η υπηρεσία της ∆ιευθύνσεως ταύτης
αρµοδίως ειδοποιηθείσα, δεν ήθελε περατώσει την επιλογήν ταύτην εντός
προθεσµίας ήτις ήθελε ταχθή δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών
Θρησκευµάτων και Εθνικής Παιδείας και Οικονοµικών, εκδιδοµένης µετά
πρότασιν τον Προέδρον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
_____________________________________________________________________

Αιτήσεις επανεξετάσεως υποθέσεων.
Αρθρον 85.
1. Αι κατά την έναρξιν της ισχύος του Ν.∆. 2712/53 εκκρεµούσαι,
ενώπιον της Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου προσφυγαί κατ'αποφάσεων
Τµηµάτων του αυτού Σώµατος, εφ όσον µεν αύται συνεζητήθησαν ήδη,
εκδικάζονται υπό της Ολοµελείας κατά τας ισχυούσας προ του Νοµοθετικού
τούτου ∆ιατάγµατος διατάξεις, εφ' όσον όµως δεν συνεζητήθησαν
θεωρούνται αυτοδικαίως, και αν έτι εξεδόθη ήδη προδικαστική απόφασις
της Ολοµελείας, ως "αιτήσεις επανεξετάσεως της αποφάσεως του
Τµήµατος" εκδικάζονται δε υπό του αρµοδίου Τµήµατος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, συντιθεµένου εξαιρετικώς εκ του προεδρεύοντος του Τµήµατος
Αντιπροέδρου, ή του νοµίµου αναπληρωτού του, και εξ τουλάχιστον
Συµβούλων.
2. Κατά των µέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Ν.∆. 2712/53 εκδοθεισών
υπό των τµηµάτων του ελεγκτικού Συνεδρίου πράξεων, καθ' ων, κατά τας
προ του Νοµοθετικού τούτου ∆ιατάγµατος κειµένας διατάξεις, επετρέπετο
προσφυγή ενώπιον της Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ασκείται αντί
ταύτης και εντός της προς άσκησιν προσφυγής προθεσµίας αίτησις
επανεξετάσεως" εκδικαζοµένη κατά τας διατάξεις της προηγουµένης
παραγράφου 1.

3. Αι περί ων το παρόν άρθρον, αιτήσεις επανεξετάσεως εκδικάζονται
κατά τας περί εκδικάσεως εφέσεων διατάξεις του παρόντος, κατά δε των
εκδιδοµένων επί των αιτήσεων τούτων αποφάσεων επιτρέπονται τα δια των
άρθρων 58 και 62 οριζόµενα µέσα της αιτήσεως αναιρέσεως και της
αιτήσεως αναθεωρήσεως.
4. ∆ια την εκδίκασιν των κατά τας προηγουµένας παραγράφους 1, 2 και 3
"αιτήσεων επανεξετάσεως", δύναται, δι αποφάσεως της Ολοµελείας του
Ελεγκτικου Συνεδρίου δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως,
να συσταθή προσωρινώς και ίδιον τέταρτον Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου
όπερ να καταστή αρµόδιον δια την εκδίκασιν πασών των ως άνω αιτήσεων,
αδιαφόρως του αντικειµένου περί ο στρέφεται η αµφισβήτησις.
5. Αι κατά την έναρξιν της ισχύος τον Ν.∆. 2712/53 εκκρεµούσαι
ενώπιον της Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως και αι µετά την
έναρξιν της ισχύος του ασκούµεναι ενώπιον αυτής, κατά τας προ του
Νοµοθετικού τούτου ∆ιατάγµατος κειµένας διατάξεις, αιτήσεις
αναθεωρήσεως αποφάσεων της Ολοµελείας, εκδοθεισών προ της ενάρξεως της
ισχύος του αυτού Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος, εκδικάζονται κατά τας
διατάξεις τας ισχυούσας προ του Νοµοθετικού τούτου ∆ιατάγµατος 2712/
1953.
_____________________________________________________________________

Πιστώσεις κοινοποιήσεων αποφάσεων κ.λ.π.
Αρθρον 86.
Κατ'έτος αναγράφεται ανάλογος πίστωσις εις τον προϋπολογισµόν του
Ελεγκτικού Συνεδρίου δια την κοινοποίησιν δια ∆ηµοσίων υπαλλήλων ή
υπηρεσιών του Συνεδρίου, αποφάσεων, προσκλήσεων, ειδοποιήσεων και
δικαστικών εγγράφων. Το ποσόν δι' εκάστην κοινοποίησιν, επίδοσιν ή
πρόσκλησιν κανονίζεται δι' αποφάσεως του Προέδρου του Συνεδρίου, εντός
των χορηγουµένων κατ' έτος δια του προϋπολογισµού πιστώσεων και κατά
τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις.
_____________________________________________________________________

Εξουσιοδοτικαί διατάξεις.
Αρθρον 87.
1. ∆ιά διαταγµάτων εκδιδοµένων επί τη προτάσει του επί των
Οικονοµικών Υπουργού κατόπιν γνώµης της Ολοµελείας του Συνεδρίου,
κανονίζονται τα αντικείµενα περί ων προνοούν τα άρθρα 7, 8, 9, 11, 15,
21, 22, 24, 25, 27, 28, 34, 38, 39, 47, 48, 50, 57, 58, 59, 60 και 81
του παρόντος ως και τα της διεξαγωγής των µη δικαστικών καθηκόντων του

Συνεδρίου.
2. ∆ι' οµοίου ∆ιατάγµατος δύναται να ρυθµίζεται, πάσα λεπτοµέρεια,
αναγκαία διά την εκτέλεσιν των διατάξεων του παρόντος.
_____________________________________________________________________

∆υνατότης ασκήσεως προληπτικού ελέγχου.
Αρθρον 88.
∆ια διατάγµατος εκδιδοµένου προτάσει των Αντιπροέδρων της
Κυβερνήσεως, του Υπουργού Οικονοµικών, και του αρµοδίου κατά περίπτωσιν
Υπουργού επιτρέπεται η άσκησις και προληπτικού ελέγχου επί δαπανών
ωρισµένων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως κ.λπ. ή και ωρισµένης κατηγορίας αυτών.
∆ια ∆ιατάγµατος εκδιδοµένου προτάσει του επί των Οικονοµικών
Υπουργού, επιτρέπεται να επεκταθούν αι περί προληπτικού ελέγχου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεις και επί των εξόδων διοικήσεως και
διαχειρίσεως του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και του Μετοχικού
Ταµείου των Πολιτικών Υπαλλήλων.
_____________________________________________________________________

Συµµετοχή Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου εις δαπάνας λειτουργίας
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Αρθρον 89.
∆ια ∆ιαταγµάτων εκδιδοµένων προτάσει του αρµοδίου Υπουργού και του
Υπουργού των οικονοµικών δύναται να καθορίζεται η συµµετοχή εις τας
δαπάνας λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, είτε εις ποσοστόν των ελεγχοµένων δαπανών,
είτε άλλως πως.

∆ιαφοραί ∆ιαχειρίσεως Μέσης Ανατολής.
Αρθρον 90.
Αι προκύπτουσαι εκ των παρά τω Γενικώ Λογιστηρίω του Κράτους
στοιχείων προκαταβολαί αφορώσαι την εις Κρήτην και Μέσην Ανατολήν
διαχείρισιν της Ελληνικής Κυβερνήσεως θεωρούνται ως οριστικά έξοδα,
τακτοποιούµενα δια συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων βάσει αποφάσεως

παρά του Υπουργού των Οικονοµικών εκδιδοµένης.
_____________________________________________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ'
Μεταβατικαί ∆ιατάξεις.
Αρθρον 91.
1. ∆εν αναγνωρίζεται προς θεµελίωσιν δικαιώµατος χορηγίας ή προς
επαύξησιν ταύτης ο χρόνος ασκήσεως καθηκόντων δηµάρχου, αναπληρωτού
δηµάρχου, δηµοτικού συµβούλου και Προέδρου Κοινότητος υπό µη αιρετών
οργάνων δια το χρονικόν διάστηµα από 21ης Απριλίου 1967 µέχρι 16ης
Σεπτεµβρίου 1974 ως και ο χρόνος ασκήσεως των αυτών καθηκόντων υπό
αιρετών των οργάνων προελθόντων εκ των προ της 21ης Απριλίου 1967
διενεργηθεισών τελευταίων δηµοτικών και κοινοτικών εκλογών, δια το
χρονικόν διάστηµα από 1ης Ιανουαρίου 1969 µέχρι 16ης Σεπτεµβρίου 1974.
2. Χορηγίαι απονεµηθείσαι ή αυξηθείσαι δι' υπολογισµού του χρονικού
διαστήµατος της προηγουµένης παραγράφου, διακόπτονται ή µειούνται
αναλόγως, από της 1ης του εποµένου µηνός της δηµοσιεύσεως του Ν.
293/1976, δι αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών υποκειµένης εις το
ένδικον µέσον της εφέσεως ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άνευ
δικαιώµατος λήψεως των µη καταβληθέντων ποσών αυτών.
_____________________________________________________________________

Αρθρον 92.
1. Από της ισχύος του Αναγκαστικού Νόµου 599/68 καταργείται πάσα
αρµοδιότης του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφεροµένη εις τον κατά πρώτον
βαθµόν κανονισµών των συντάξεων εν γένει και τον κατά την διοικητικήν
διαδικασίαν έλεγχον πράξεων ή αποφάσεων κανονισµού συντάξεως άλλων
οργάνων.
2. Κατ' εξαίρεσιν της προηγουµένης παραγράφου διατηρείται η αρµοδιότης
των Κλιµακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειµένου περί αιτήσεως
αναθεωρήσεως κατά πράξεων τούτων εκδοθεισών προ της ενάρξεως της ισχύος
του Α.Ν. 599/1968, εφαρµοζοµένων και των διατάξεων των άρθρων 29 και 30
του παρόντος.
_____________________________________________________________________

Αρθρον 93.
1. Ο έλεγχος των απολογισµών των ∆ήµων και των λοιπών Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου των ετών 1968 και προγενεστέρων, δι' ον κατά
τας προ τον Συντάγµατος του 1968 διατάξεις αρµόδιον ειναι το Ελεγκτικόν
Συνέδριον, ενεργείται κατά τα δι' αποφάσεως της Ολοµελείας αυτού ως
προς τον τρόπον και την έκτασιν του ελέγχου καθοριζόµενα, δυναµένης
ταύτης να καθιερώση και συνοπτικήν διαδικασίαν εκδικάσεως τούτων και να
ορίση τα αρµόδια προς τούτο όργανα.
∆ια της αυτής αποφάσεως της Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
καθορισθήσεται πάσα αναγκαία λεπτοµέρεια διά την εφαρµογήν της
διατάξεως του προηγουµένου εδαφίου, µετά πρότασιν της αρµοδίας
∆ιευθύνσεως τούτου, λαµβανοµένων υπ' όψιν της φύσεως και ιδιοµορφίας
του ελεγχοµένου Νοµικού Προσώπου ή του ∆ήµου, του έτους εις ο ανάγεται
ο υπό έλεγχον απολογισµός, του ύψους των ετησίων εξόδων του
απολογισµού, της διενεργείας ή µη εσωτερικού ελέγχου ως και του τυχόν
ενεργηθέντος ελέγχου παρ' οιουδήποτε συλλογικού ή µη οργάνου ή του
Σώµατος Ορκωτών Λογιστών.
2. Αι διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως
και δια τους µέχρι της 31 ∆εκεµβρίου 1968 εκκρεµείς λογαρισµούς
(µηνιαίους ή ετησίους) των δηµοσίων υπολόγων (ταµειακών, τελωνειακών,
προξενικών κ.λ.π.), τους µη ελεγχθέντας εισέτι κατά τας κείµενας
διατάξεις υπό του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. ∆ι' αποφάσεως της Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου µετά
πρότασιν της αρµοδίας ∆ιεθύνσεως ελέγχου των λογαριασµών των ταµειακών
υπολόγων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ορίζονται τα του τρόπου του ελέγχου
των απολογισµών και γενικών ισολογισµών του Κράτους µέχρι του
Οικονοµικού έτους 1968.
4. Εν ή περιπτώσει εκ του ως άνω ενεργουµένου ελέγχου προκύψουν
διαφοραί δηµιουργούσαι σαφή ένδειξη υπάρξεως διαχειριστικών ανωµαλιών ή
δολίων ενεργειών του υπολόγου ή ετέρου οργάνου του ∆ηµοσίου ή του
Νοµικού Προσώπου ή του ∆ήµου, ο έλεγχος επεκτείνεται και εφ' ολοκλήρου
της διαχειρίσεως.
5. ∆ιαφοραί διαπιστούµεναι κατά τον διενεργούµενον έλεγχον µη
υπερβαίνουσαι εν τω συνόλω ποσόν, οριζόµενον εκάστοτε δι' αποφάσεως της
Ολοµέλειας του Συνεδρίου, δεν καταλογίζονται εις βάρος των υπολόγων.
6. Αι επί τη βάσει του κατά τ'ανωτέρω ελέγχου εκδιδόµεναι πράξεις του
Συνεδρίου δύναται ν' αναθεωρούνται παρ' αυτού άνευ περιορισµού
προθεσµίας, εάν ενεργουµένου µεταγενεστέρως πλήρους ελέγχου επί των ως,
άνω ετέρων διαχειρίσεων ήθελον διαπιστωθή αποτελέσµατα, επιβάλλοντα την
µεταρρύθµισιν των πράξεων τούτων
_____________________________________________________________________

Αρθρον 94.

1. Από της ενάρξεως ισχύος του Ν. 956/1979 και µέχρις ότου
συµπληρώσουν διετή υπηρεσίαν εις τον βαθµόν του Συµβουλίου οι
προαχθησόµενοι εις τας κατά την δηµοσίευσιν αυτού κενάς θέσεις
Συµβούλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το κατά το άρθρον 90 του
Συντάγµατος Ανώτατον ∆ικαστικόν Συµβονλιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
συντίθεται από πέντε µέλη και προκειµένου περί πληρώσεως θέσεων
Συµβούλων από επτά µέλη.
2. Τακτικά µέλη του κατά την προηγουµένην παράγραφον Συµβουλίου,
είναι ο Πρόεδρος τον Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο παρ' αυτώ Γενικός
Επίτροπος της Επικρατείας, ως και κατά περίπτωσιν τρία ή πέντε µέλη
οριζόµενα δια κληρώσεως, συµφώνως προς το άρθρον 19 του Νόµου 184 του
1935 "περι συγκροτήσεως του κατά τας διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του
Συντάγµατος Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου κ.λπ." ∆ια την πλήρωσιν
τούτων ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξάγει διαδοχικώς από την
κληρωτίδα επτά κλήρους. Τακτικά µέλη του Συµβουλίου δια την συγκρότησιν
του οποίου απαιτείται συµµετοχή τριών κληρουµένων µελών, είναι οι
αναγραφόµενοι εις τους πρώτους τρεις κατά σειράν εξαγωγής κλήρους,
αναπληρωµατικά δε οι αναγραφόµενοι εις τους εποµένους τρεις κλήρους.
Προκειµένου περί του Συµβουλίου το οποίον συγκροτείται από πέντε
κληρούµενα µέλη, τακτικά µέλη είναι οι αναγραφόµενοι εις τους πρώτους
πέντε κατά σειράν εξαγωγής κλήρους, οι δε λοιποί δύο αναπληρωµατικά
µέλη.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αι διατάξεις των άρθρων 18 έως 21 του
αυτού Νόµου 184/75.
3. Μετά τη συµπλήρωσιν της εν παραγράφω 1 διετίας το Ανώτατον
∆ικαστικόν Συµβούλιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συγκροτείται κατά τας
διατάξεις της παρ. 2 του αρθρου 18 του Νόµου 184/1975. Προς τούτο η
κατ' άρθρον 19 του αυτού Νόµου κλήρωσις θέλει ενεργηθή υπό του Ι
Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την πρώτην συνεδρίασιν αυτού
µετά την συµπλήρωσιν της διετούς υπηρεσίας των εν τη παραγράφω 1 του
παρόντος Συµβούλων, η θητεία δε των κληρωθησοµένων µελών αρχοµένη από
της εποµένης της κληρώσεως, λήγει την 31 ∆εκεµβρίου του αυτού έτους.
4. Κατά την διάρκειαν της εν παραγράφω Ι του παρόντος διετίας, η
Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου εν περιπτώσει ασκήσεως διαφωνίας
υπό του Υπουργού των Οικονοµικών κατά την παράγραφον 1 του άρθρου 21
του ως άνω Ν. 184/1975 ή προσφυγής υπό του κατά την παράγραφον 2 του
αυτού άρθρου και νόµου δικαιουµένου εις ταύτην, δύναται λόγω υπάρξεως
νοµίµων κωλυµάτων να συγκροτηθή και δια µικροτέρου του συνήθους αριθµού
µελών, ουδέποτε όµως ελάσσονος των εννέα (9).
5. Εαν προ της πληρώσεως των εν τη παραγράφω 1 θέσεων ήθελεν εξ
οιουδήποτε λόγου µειωθή περαιτέρω ο αριθµός των δυναµένων να εκλεγούν,
ως µέλη του ∆ικαστικού Συµβουλίου, µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
συνεπεία δε της µειώσεως ταύτης αποβαίνει αδύνατος η συγκρότησις του
Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου υπό την ως άνω κατά περίπτωσιν µειωµένην
σύνθεσιν αυτού και δι όσον χρόνον διαρκεί η αδυναµία αύτη, τούτο
συντίθεται εις πάσαν περίπτωσιν εκ των αποµενόντων εκλογίµων µελών,
ανεξαρτήτως αριθµού αυτών. ∆ια την λήψιν αποφάσεων υπό του ∆ικαστικού
Συµβουλίου, εάν ο αριθµός των αποµενόντων µελών είναι άρτιος,
εφαρµόζονται αναλόγως αι περιλήψεως αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου
διατάξεις της παραγράφου 1 του αρθρου 11 του παρόντος.
_____________________________________________________________________

Αρθρον 95.
1. Οι κατά την έναρξιν της ισχύος του Ν. 968/79, µη ελεγχθέντες υπό
των Παρέδρων ή Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου λογαριασµοί εν γένει
ελέγχονται κατά την υπό του νόµου τούτου προβλεποµένην διαδικασίαν.
2. Αιτήσεις αναθεωρήσεως κατά πράξεων των Παρέδρων ή Επιτρόπων
εκδοθεισών επί των λογαριασµών των υπολόγων και απολογισµών Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και λοιπών Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου,
εισάγονται ενώπιον του Κλιµακίου του Ελεγκτικού Σννεδρίου, εξαιρέσει
των πράξεων επί των λογαριασµών εφ' ων ούτοι τυγχάνουν αρµόδιοι κατά τας
διατάξεις του παρόντος.
_____________________________________________________________________

Αρθρον 96.
1. Αι διατάξεις του Ν. 787/1978 "περί αυξήσεως των συντάξεων του
∆ηµοσίου των µη καθοριζοµένων επί τη βάσει µισθού ενεργείας και
ρυθµίσεως συνταξιοδοτικών θεµάτων κατόπιν του νέου µισθολογίου",
εφαρµόζονται, από 1ης Ιανουαρίον 1978, προκειµένου περί συντάξεων µη
καταβαλλοµένων εκ του ∆ηµοσίου Ταµείου, αλλά διεποµένων υπό των αυτών
διατάξεων, είτε κατά παραποµπήν προς τα ισχύοντα επί των συντάξεων του
∆ηµοσίου, είτε δι' ιδίων νοµοθετηµάτων, επαναλαµβανόντων τας σχετικάς
διατάξεις.
2. Προκειµένου περί συντάξεως των υπαλλήλων των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως, συµπεριλαµβανοµένων και των αδιαβαθµίστων, η εφαρµογή
της προηγουµένης παραγράφου θα χωρήση από 1ης Ιουνίου 1978.
3. Η, κατ' εφαρµογήν των Νόµων 754/1978, 787/1978 και του παρόντος
άρθρου, αναπροσαρµογή των συντάξεων των συνταξιούχων των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, των ∆ηµοτικών Ιδρυµάτων και Νοµικών Προσώπων,
ως και Συνδέσµων ∆ήµων και Κοινοτήτων, η σύνταξις του προσωπικού των
οποίων κανονίζεται, κατά τας κειµένας διατάξεις, υπό της Υπηρεσίας
Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ενεργείται υπό του
βαρυνοµένου δια την καταβολήν της συντάξεως Οργανισµού Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως, βάσει φύλλου µεταβολής, το οποίον υπόκειται εις τα υπό
του άρθρου 2 του Α.Ν. 599/1968 "περι της διαδικασίας κανονισµού των
συντάξεων του ∆ηµοσίου προβλεπόµενα ένδικα µέσα.
4. Υποθέσεις συντάξεων, κριθείσαι αµετακλήτως, επαναφέρονται προς
νέαν εξέτασιν ενώπιον τον οικείου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
αιτήσει των ενδιαφεροµένων ιδιωτών, εφ' όσον εκ προσαχθέντων ή
προσαχθησοµένων εντός εξαµήνου από της δηµοσιεύσεως του παρόντος νόµου
νεωτέρων επισήµων εγγράφων εκδοθέντων παρά των αρµοδίων κατά περίπτωσιν
Αρχών, προκύπτουν πραγµατικά περιστατικά αντίθετα των δεκτών γενοµένων
δια των αποφάσεων τον Ελεγκτικού Συνεδρίου.

5. Η αίτησις υποβάλλεται εντός εξαµήνου αποκλειστικής προθεσµίας από
της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόµου, τα δε οικονοµικά
αποτελέσµατα άρχονται από της πρώτης του µηνός της χρονολογίας εκδόσεως
της σχετικής αποφάσεως.
_____________________________________________________________________
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