
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

Οι υπό ετήσιο έλεγχο δημόσιες διαχειρίσεις των ΝΠΔΔ, καθώς και των πάσης 

φύσεως Νομικών Προσώπων για το διατιθέμενο προς αυτά δημόσιο χρήμα από τον 

Κρατικό Προϋπολογισμό (κατασταλτικός έλεγχος δημοσίων δαπανών), ανέρχονται σε 

τεράστιο αριθμό και ο αριθμός των υπηρετούντων στο Ελεγκτικό Συνέδριο δικαστικών 

υπαλλήλων δεν επαρκεί για ταχύ και τακτικό έλεγχο τούτων, ενόψει και του άρθρου 39 

παρ. 3  του Κώδικα Νόμων του ΕλΣυν που επιτάσσει ολοκλήρωση του ελέγχου μέσα σε 

έξι μήνες, με αποτέλεσμα να πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος σε ορισμένα 

μόνο Νομικά Πρόσωπα που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα. Για τον ανωτέρω λόγο 

υπάρχει η δυνατότητα με ειδικό νόμο, ο οποίος θα τροποποιήσει το νόμο 4129/2013 για 

το Ελεγκτικό Συνέδριο, να ανατεθούν καθήκοντα κατασταλτικού ελεγκτή των ανωτέρω 

διαχειρίσεων και σε νέους δικηγόρους. 

 

 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ 

 

Μετά το άρθρο 18 του νόμου 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52) προστίθεται άρθρο 18Α που έχει 

ως εξής: 

1. Συνιστώνται στο Ελεγκτικό Συνέδριο θέσεις ειδικού επιστημονικού 

προσωπικού, Κλάδου δικαστικών υπαλλήλων-Βοηθών Ελεγκτών 

Κατασταλτικού Ελέγχου, με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται για δύο 

ακόμη έτη, και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 

2. Οι πιο πάνω θέσεις κατανέμονται κατ' αριθμό μεταξύ των υφισταμένων 

κεντρικών (εντός Περιφέρειας Αττικής) και περιφερειακών Υπηρεσιών 

Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που απασχολούνται με κατασταλτικό 

έλεγχο, αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών, με απόφαση του Υπουργού 

Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Προέδρου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

3. Στις ανωτέρω θέσεις προσλαμβάνονται με επιλογή νέοι δικηγόροι, διορισμένοι 

μόνο σε Πρωτοδικείο, εφόσον έχουν χρόνο άσκησης του δικηγορικού 

λειτουργήματος μέχρι επτά έτη κατά την ημέρα υποβολής της αίτησής τους για 

πρόσληψη στο  Ελεγκτικό Συνέδριο. 



4. α) Για την ανωτέρω πρόσληψη ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκδίδει 

σχετική προκήρυξη, η οποία αναφέρει τις Υπηρεσίες Επιτρόπου για τις οποίες 

θα γίνει η πρόσληψη, το χρόνο υποβολής της αίτησης, τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

β) Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά από κάθε ενδιαφερόμενο για πρόσληψη 

είναι: αα) σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ββ) 

πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου που εμφανίζει το διορισμό σε 

Πρωτοδικείο και τον χρόνο άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, γγ) 

βιογραφικό σημείωμα, δδ) αντίγραφο ποινικού μητρώου και εε) πιστοποιητικό 

του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών περί μη διώξεως για οιοδήποτε ποινικό 

αδίκημα. 

γ) Η ανωτέρω προκήρυξη του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

δημοσιεύεται μία φορά σε δύο ημερήσιες Εφημερίδες των Αθηνών και σε μία 

εφημερίδα που κυκλοφορεί στο νομό στον οποίο εδρεύει η Υπηρεσία Επιτρόπου 

στην οποία θα γίνει η πρόσληψη, καθώς και στους ιστοτόπους του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

5. α) Η ανωτέρω πρόσληψη με επιλογή γίνεται αποκλειστικά με απόφαση του 

εννεαμελούς Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

που δημοσιεύεται από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως, μη επιτρεπομένης κατά της αποφάσεώς του, προσφυγής στην 

Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Δικαστικό Συμβούλιο τοποθετεί τους 

προσλαμβανόμενους σε συγκεκριμένη Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. Η ανωτέρω διαδικασία πρόσληψης δεν υπόκειται σε έλεγχο του 

ΑΣΕΠ λόγω του ότι έχει αυξημένη εγγύηση διαφάνειας και αξιοκρατίας, αφού 

διενεργείται από Δικαστικούς Λειτουργούς. 

β) Με απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι προσλαμβανόμενοι 

στις Υπηρεσίες Επιτρόπου των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, 

Ηρακλείου και Λαρίσης μπορούν για υπηρεσιακούς λόγους να μετακινηθούν 

από τις Υπηρεσίες αυτές σε άλλη Υπηρεσία Επιτρόπου, εντός όμως του ίδιου 

νομού. 

γ) Οι προσλαμβανόμενοι, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, δίδουν 

ενώπιον του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου τον όρκο του άρθρου 12 

Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, από την δόση του οποίου, και αφού 

ενημερωθεί ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος στον οποίο ο προσλαμβανόμενος 



είναι εγγεγραμμένος, αρχίζει η πρόσληψή τους και μπορούν να τύχουν 

επιμόρφωσης σχετικής με τα καθήκοντα που θα ασκήσουν. Ο τρόπος και ο 

απαιτούμενος χρόνος της επιμόρφωσης ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

6. Τα καθήκοντα των προσλαμβανομένων στις θέσεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου αυτού, τα οποία μπορούν να του ανατεθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

είναι: 

α) Η άσκηση, υπό την εποπτεία του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 

κατ' εντολή αυτού υπό την καθοδήγηση του ασκούντος καθήκοντα 

Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Επιτρόπου στην οποία έχουν τοποθετηθεί, του 

κατασταλτικού ελέγχου, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος 4129/2013, καθώς και 

κάθε άλλη μεταγενέστερη ειδική διάταξη, των υπαγομένων στον κατασταλτικό 

αυτό έλεγχο δαπανών του Κράτους, καθώς και των δαπανών των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή δαπανών άλλων Νομικών Προσώπων, που υπάγονται 

στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά το άρθρο 98 

παράγρ. 1 περίπτ. α' και γ' του Συντάγματος, καθώς και με βάση ειδικές 

διατάξεις νόμων. 

β) Η εξέλεγξη των λογαριασμών των υπολόγων και η σύνταξη έκθεσης σχετικής 

με αυτούς. 

γ) Η υπογραφή με εντολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου των προπαρασκευαστικών 

εγγράφων των υποθέσεων που τους έχουν ανατεθεί. 

7. Για την ανανέωση της θητείας του προσληφθέντος σε θέση της παραγρ. 1 του 

άρθρου αυτού προηγείται αξιολόγηση της εργασίας του από Δικαστικό 

Λειτουργό, που ορίζει ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και ο οποίος 

συντάσσει σχετική έκθεση στην οποία γνωμοδοτεί για την ανανέωση ή μη της 

θητείας του. Αρμόδιο όργανο για την ανανέωση είναι το Ανώτατο Δικαστικό 

Συμβούλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου της παραγρ. 5 του άρθρου αυτού. 

8. Για όσους προσλαμβάνονται στις θέσεις της παραγρ. 1 του άρθρου αυτού  

αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και εξακολουθούν να 

ασφαλίζονται στους ασφαλιστικούς φορείς και οργανισμούς πρόνοιας και   

περίθαλψης που υπάγονται ως δικηγόροι. Δικαιούνται επίσης τις κανονικές και 

αναρρωτικές άδειες, καθώς και την άδεια διακοπών που δικαιούνται οι λοιποί 

δικαστικοί υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Υπάγονται στις 

προβλεπόμενες διατάξεις της πειθαρχικής διαδικασίας και των ποινών των 



δικαστικών υπαλλήλων για τα πειθαρχικά παραπτώματα τούτων κατά τη 

διάρκεια της θητείας τους, όπως ορίζει ο Κώδικας περί Δικαστικών Υπαλλήλων. 

9. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 55 του νόμου 4129/2013, το 

οποίο δεν καταργείται, είναι δυνατό με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με 

πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να καθορισθεί το ύψος συμμετοχής στις δαπάνες 

λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κάθε Νομικού Προσώπου που πρόκειται 

να ελεγχθεί ανά ετήσια οικονομική χρήση, α) είτε σε ποσοστό επί των 

ελεγχομένων δαπανών, είτε κατ' αποκοπή με καταβολή πάγιου ποσού για κάθε 

ετήσια οικονομική χρήση, είτε κατ' άλλο τρόπο, β) είτε με χορήγηση μηνιαίων 

αποδοχών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό είτε από ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ κ.λ.). Στην ως άνω α) περίπτωση ο Πρόεδρος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου με πράξη του καθορίζει, με βάση τις ετήσιες οικονομικές 

χρήσεις, που θα ελεγχθούν, το συνολικό ποσό συμμετοχής του Νομικού 

Προσώπου για τον κατασταλτικό έλεγχο των δαπανών του. Το συνολικό αυτό 

ποσό καταβάλλεται από το Νομικό Πρόσωπο στα μέλη του συνεργείου που το 

ελέγχουν, τα οποία ορίζονται με πράξη του Προέδρου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και τα οποία υποχρεωτικά και κατά πλειοψηφία πρέπει να είναι τα 

πρόσωπα που κατέχουν τις θέσεις της παραγρ. 1 του άρθρου αυτού, καθώς και 

άλλοι δικαστικοί υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η καταβολή από το 

Νομικό Πρόσωπο γίνεται σε τρεις ισόποσες δόσεις, η πρώτη καταβάλλεται κατά 

την έναρξη του ελέγχου, η δεύτερη στο μέσον αυτού και η τρίτη με τη λήξη του 

ελέγχου. Για την καταβολή του συνολικού ποσού ελέγχου, που γίνεται ισομερώς 

σε όλα τα ως άνω μέλη του συνεργείου ελέγχου, ενημερώνεται υποχρεωτικά 

από το Νομικό Πρόσωπο το Υπουργείο Οικονομικών και ο Πρόεδρος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα ποσά που καταβάλλονται στα μέλη του συνεργείου 

ελέγχου και κατέχουν θέση της παραγρ. 1 του άρθρου αυτού, δεν υπόκειται σε 

καμία κράτηση από οποιαδήποτε διάταξη νόμου, αλλά μόνο φορολογούνται ως 

εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. 


