
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. α   πόφ. ΦΓ8/57805 
Έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουρ-

γίας των Υπηρεσιών Διοίκησης και Ελέγχου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

  Συνεδρίασε στο Κατάστημά του, στις 13 Φεβρουαρίου 
2019 και στις 18 Σεπτεμβρίου 2019, με την ακόλουθη 
σύνθεση: Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Πρόεδρος, Ιωάν-
νης Σαρμάς, Σωτηρία Ντούνη, Μαρία Βλαχάκη, Άννα 
Λιγωμένου, Γεωργία Μαραγκού, Αγγελική Μαυρουδή,
Κωνσταντίνος Κωστόπουλος και Μαρία Αθανασοπούλου,
Αντιπρόεδροι, Βασιλική Ανδρεοπούλου, Ευαγγελία -
Ελισάβετ Κουλουμπίνη, Σταμάτιος Πουλής, Αγγελι-
κή Μυλωνά, Γεωργία Τζομάκα, Θεολογία Γναρδέλλη,
Βιργινία Σκεύη, Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Βασιλική Σο-
φιανού, Αγγελική Πανουτσακοπούλου, Δέσποινα Τζούμα,
Δημήτριος Τσακανίκας, Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου, 
Κωνσταντίνος Παραθύρας, Ασημίνα Σακελλαρίου, 
Αργυρώ Μαυρομμάτη, Κωνσταντίνος Κρέπης, Ειρήνη
Κατσικέρη, Γεωργία Παπαναγοπούλου, Νεκταρία Δουλια-
νάκη, Νικολέτα Ρένεση, Αικατερίνη Μποκώρου, Αντιγόνη
Στίνη και Βασιλική Πέππα, Σύμβουλοι (οι Σύμβουλοι
Γεώργιος Βοΐλης, Ελένη Λυκεσά, Κωνσταντίνα Ζώη, Δη-
μήτριος Πέππας, Δέσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα, 
Στυλιανός Λεντιδάκης, Βασιλική Προβίδη και Ευαγγελία 
Σεραφή απουσίασαν δικαιολογημένα), με την παρου-
σία του Επιτρόπου Επικρατείας Αντωνίου Νικητάκη, κω-
λυόμενης της Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο Χρυσούλας Καραμαδούκη και της 
Γραμματέως Ελένης Αυγουστόγλου, Επιτρόπου, Προϊ-
σταμένης της Γραμματείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 98 του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτι-

κό Συνέδριο που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του 
ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 περ. Α, του Κώδικα 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 1756/1988 (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 131 παρ. 3 του π.δ/τος 
1225/1981 «Περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 304).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 31, 33, 69, 69ΣΤ και 169 
του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143), όπως ισχύουν.

6. Την πρόταση της Ομάδας Εργασίας που συγκροτή-
θηκε με την 60498/18.9.2018 απόφαση της Προέδρου 
Ελεγκτικού Συνεδρίου: α) για την κατάρτιση σχεδίου Ορ-
γανογράμματος και Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας 
των Υπηρεσιών Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
και β) την ανακατανομή της ελεγκτέας ύλης μεταξύ των 
Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με Πρόεδρο τον 
Αντιπρόεδρο Ιωάννη Σαρμά και μέλη δικαστικούς λει-
τουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους και εκπροσώπους 
του σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

7. Το π.δ/γμα 81/8.7.2019 (ΦΕΚ Α΄ 119) «Σύσταση, συγ-
χώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

8. Τις εισηγήσεις των Αντιπροέδρων Ιωάννη Σαρμά, 
Σωτηρίας Ντούνη, Γεωργίας Μαραγκού και Μαρίας Αθα-
νασοπούλου, καθώς και του Συμβούλου Κωνσταντίνου 
Εφεντάκη, που διατυπώθηκαν στα πρακτικά της 2ης Γεν. 
Συν./13.2.2019 και της 9ης Γεν. Συν./18.9.2019.

9. Τη γνώμη του παριστάμενου Επιτρόπου της Επικρα-
τείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού., 
αποφασίζει:

Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας
των Υπηρεσιών Διοίκησης και Ελέγχου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1
Ορισμοί

Στον παρόντα Κανονισμό:
- ως "Κανονισμός" νοείται ο παρών κανονισμός,
- ως "Κώδικας" νοείται ο ισχύων κώδικας νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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- ως "ισχυρισμός" νοείται η διαβεβαίωση που δίδεται 
από την υποκείμενη σε έλεγχο αρχή αναφορικά με τα 
δεδομένα της ευθύνης της, τα οποία υπόκεινται στον 
έλεγχο,

- ως "σχετικότητα", επί αναφοράς σε λογιστικά στοι-
χεία, νοείται η λυσιτέλεια των στοιχείων που περιλαμ-
βάνονται σε έναν λογαριασμό υποκείμενο στον έλεγχο,

- ως "εσωτερικές δικλίδες" νοούνται οι διαδικασίες 
πρόληψης της επαλήθευσης δημοσιονομικών κινδύ-
νων, οι οποίες συνθέτουν το σύστημα του εσωτερικού 
ελέγχου ενός φορέα,

- ως "εύρος ελέγχων" νοείται ο προσδιορισμός των 
κατηγοριών δημοσιονομικών πράξεων ή λογαριασμών 
που θα υποβληθούν στον έλεγχο καθώς και των κανόνων 
νομιμότητας και κανονικότητας ή λογιστικού χειρισμού 
ως προς την τήρηση των οποίων θα διεξαχθεί έλεγχος,

- ως "δειγματοληψία" νοείται ο επιστημονικώς τυχαίος 
ή ύστερα από ανάλυση κινδύνων προσδιορισμός των 
δημοσιονομικών πράξεων ή λογιστικών κινήσεων που 
θα υποβληθεί στον έλεγχο,

- ως "εσωτερικός ελεγκτής" νοείται το όργανο που είναι 
αρμόδιο για την αξιολόγηση της επάρκειας του συστή-
ματος εσωτερικού ελέγχου, χωρίς την αρμοδιότητα να 
επιθεωρεί, αξιολογεί ή ελέγχει με οποιοδήποτε τρόπο 
το προσωπικό,

-ως "αρμόδιος δικαστικός σχηματισμός" νοείται το 
Κλιμάκιο ή τα Κλιμάκια, το Τμήμα ή τα Τμήματα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου που έχουν ορισθεί ως αρμόδια 
για την άσκηση της σχετικής αρμοδιότητας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο του Κανονισμού

1. Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται ζητήματα που αφο-
ρούν την εσωτερική λειτουργία των υπηρεσιών του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου στις οποίες υπηρετούν οι δικαστικοί 
υπάλληλοι αυτού.

2. Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται θέματα που αφο-
ρούν ειδικότερα:

α) το οργανόγραμμα των υπηρεσιών διοίκησης και 
των υπηρεσιών ελέγχου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι),

β) την κατανομή σε αυτές τις υπηρεσίες των προβλε-
πόμενων οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π) και

γ) τον προσδιορισμό των διοικητικών και ελεγκτικών 
αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III) 
και τον καθορισμό των διαδικασιών για την άσκησή τους.

3. Με τον Κανονισμό δεν τροποποιούνται ούτε θίγονται 
με οποιοδήποτε τρόπο νόμοι, κανονιστικά διατάγματα ή 
κανονιστικές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν όμοια 
ζητήματα, ούτε κωδικοποιούνται ρυθμίσεις που προβλέ-
πονται σε νόμους ή κανονιστικού χαρακτήρα κείμενα.

Άρθρο 3
Αντικείμενο των Ελέγχων
του Ελεγκτικού Συνεδρίου

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί, σύμφωνα με τον 
οικείο προγραμματισμό, όλους τους προβλεπόμενους 
από το Σύνταγμα, τον Κώδικα και τη λοιπή κείμενη νο-
μοθεσία ελέγχους.

2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διενεργεί ελέγχους 
αποκλειστικά και μόνο για τον εντοπισμό ποινικώς κο-
λάσιμων πράξεων και οι πράξεις ή οι εκθέσεις ελέγχου 
που εκδίδει δεν περιλαμβάνουν διαβεβαίωση σχετικά 
με την τέλεση ή μη ποινικώς κολάσιμων πράξεων. Για 
τις διαπιστούμενες κατά τον έλεγχο ποινικώς κολάσι-
μες πράξεις, τηρείται η προβλεπόμενη από τον Κώδικα 
διαδικασία.

Άρθρο 4
Γενικές Αρχές Ελέγχου

1. Ο έλεγχος διέπεται από τις Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγ-
χου, όπως αυτές διατυπώνονται στα Διεθνή Ελεγκτικά 
Πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού των Ανώτατων Ελε-
γκτικών Θεσμών. Με απόφαση της Ολομέλειας του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου, αναπροσαρμόζονται οι διαδικασίες 
ελέγχου που τηρεί το Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να είναι 
σύμφωνες με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.

2. Για κάθε ειδικότερη κατηγορία ελέγχων, συντάσσο-
νται εγχειρίδια ελέγχου, τα οποία καθορίζουν τις ειδικές 
ελεγκτικές διαδικασίες για τη διενέργειά τους.

3. Τα όργανα ελέγχου δύνανται να λαμβάνουν υπόψη 
τα πορίσματα ή τις εκθέσεις ελέγχου και την εν γένει ελε-
γκτική εργασία άλλων ελεγκτικών αρχών.

4. Οι έλεγχοι διενεργούνται με βάση τις αρχές της νο-
μιμότητας, κανονικότητας και της χρηστής δημοσιονο-
μικής διαχείρισης (οικονομίας, αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας).

5. Η διενέργεια κάθε συγκεκριμένου ελεγκτικού έργου 
ανατίθεται σε κατάλληλους για την εκτέλεση του ελεγκτές. 
Οι ελεγκτές οφείλουν να συμμορφώνονται με τις θεμελιώ-
δεις αρχές δεοντολογίας, ήτοι τις υποχρεώσεις ακεραιότη-
τας, αντικειμενικότητας και εχεμύθειας, όπως ειδικότερα 
αυτές προσδιορίζονται σε Κώδικα Δεοντολογίας.

Άρθρο 5
Θεμελιώδης Σημασία των Υπηρεσιών Επιτρόπου

1. Οι κάθε είδους έλεγχοι διενεργούνται από Υπη-
ρεσία Επιτρόπου αυτοτελώς. Με την επιφύλαξη όσων 
προβλέπονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων για τους 
στοχευμένους ελέγχους, η σύμπραξη μεταξύ δύο ή πε-
ρισσότερων Υπηρεσιών Επιτρόπου αποφασίζεται μόνον 
στις ειδικές και έκτακτες περιπτώσεις που η σύμπραξη 
αυτή κρίνεται αναγκαία.

2. Οι Επίτροποι ασκούν τα καθήκοντά τους κατανέ-
μοντας τις απορρέουσες από αυτά αρμοδιότητες στο 
προσωπικό της Υπηρεσίας τους, εντός του πλαισίου του 
Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων, με σκοπό τον πληρέ-
στερο και αποτελεσματικότερο έλεγχο της δημοσιονο-
μικής διαχείρισης που εντάσσεται στην αρμοδιότητά 
τους και τον καταλογισμό των τυχόν διαπιστωθέντων 
ελλειμμάτων.

3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο μεριμνά για την ενίσχυση 
και την αναβάθμιση των περιφερειακών του υπηρεσιών, 
προγραμματίζοντας μακροπρόθεσμα την κάλυψη κενών 
οργανικών θέσεων που αναμένεται να προκύψουν στις 
υπηρεσίες αυτές.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Οργανωτικές Ρυθμίσεις

Άρθρο 6
Γενικοί Οργανωτικοί Κανόνες

1. Οι Υπηρεσίες Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων είναι 
ισάριθμες με τις οργανικές θέσεις Γενικών Συντονιστών 
Επιτρόπων. Οι Υπηρεσίες Επιτρόπων είναι ισάριθμες με 
τις οργανικές θέσεις των Επιτρόπων. Η κατανομή των 
οργανικών θέσεων των Προϊσταμένων Τμήματος και των 
λοιπών δικαστικών υπαλλήλων εμφαίνεται στο Παράρ-
τημα II του Κανονισμού.

2. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο λειτουργεί Υπηρεσία Επι-
τρόπου "Εσωτερικός Έλεγχος". Με απόφαση της Ολομέ-
λειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ορίζονται οι ειδικότερες 
προϋποθέσεις οργάνωσης και οι επιμέρους αρμοδιότη-
τες της υπηρεσίας αυτής.

3. Οι υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπάγονται 
στις ακόλουθες τρεις Υπηρεσίες Γενικών Συντονιστών:

α) Υπηρεσία Γενικού Συντονιστή "Διοίκηση", 
β) Υπηρεσία Γενικού Συντονιστή "Έλεγχος Ι", 
γ) Υπηρεσία Γενικού Συντονιστή "Έλεγχος ΙΙ".
4. Υπό τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου λει-

τουργεί τμήμα Ευρωπαϊκών, Διεθνών και Δημόσιων Σχέ-
σεων, καθώς και γραφείο Τύπου.

5. Υπό τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας λειτουργεί 
Υπηρεσία Επιτρόπου στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας.

Άρθρο 7
Υπηρεσία Γενικού Συντονιστή "Διοίκηση"

1. Η Υπηρεσία Γενικού Συντονιστή "Διοίκηση" είναι 
αρμόδια α. (i) για τη γραμματειακή υποστήριξη των δι-
καστικών σχηματισμών και δικαστικών και υπηρεσιακών 
συμβουλίων που ανήκει στην Υπηρεσία Επιτρόπου στη 
Γραμματεία, (ii) για την προπαρασκευή και τη διεκπεραί-
ωση των διοικητικών ζητημάτων του προσωπικού όλων 
των Υπηρεσιών Επιτρόπου του Δικαστηρίου, καθώς και 
(iii) για την υγεία και την ασφάλεια όλων των εργαζομέ-
νων σ' αυτό και β. για τη διοικητική στελέχωση της Υπη-
ρεσίας Επιτρόπου στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας, 
αρμόδιας για την προπαρασκευή και τη διεκπεραίωση 
των διοικητικών ζητημάτων αυτής.

2. Στην Υπηρεσία Γενικού Συντονιστή "Διοίκηση" υπά-
γονται οι εξής Υπηρεσίες Επιτρόπου:

α) Υπηρεσία Επιτρόπου "Γραμματεία", αποτελούμενη 
από δώδεκα τμήματα, όπου εντάσσονται και δύο γρα-
φεία εξυπηρέτησης των υπηρεσιακών και δικαστικών 
συμβουλίων του Δικαστηρίου.

β) Υπηρεσία Επιτρόπου στη Γενική Επιτροπεία της Επι-
κρατείας, αποτελούμενη από τρία τμήματα.

γ) Υπηρεσία Επιτρόπου "Ανθρώπινο Δυναμικό και Δι-
οικητική Μέριμνα", αποτελούμενη από δύο τμήματα.

δ) Υπηρεσία Επιτρόπου "Οικονομική Διαχείριση", απο-
τελούμενη από τέσσερα τμήματα.

ε) Υπηρεσία Επιτρόπου "Πληροφορική Διοίκησης".
στ) Υπηρεσία Επιτρόπου "Αρχείο".
3. Στην Υπηρεσία Επιτρόπου "Ανθρώπινο Δυναμικό 

και Διοικητική Μέριμνα", λειτουργεί αυτοτελές γραφείο 
Πρωτοκόλλου.

4. Στην Υπηρεσία Επιτρόπου "Γραμματεία" υπάγονται 
διοικητικώς οι υπηρεσίες που προβλέπονται στην πα-
ράγραφο 3 του άρθρου 6.

5. Ο Γενικός Συντονιστής "Διοίκηση" ασκεί και τα καθή-
κοντα του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών 
(Γ.Δ.Ο.Υ.).

Άρθρο 8
Υπηρεσίες Γενικών Συντονιστών Ελέγχου

1. Στην Υπηρεσία Γενικού Συντονιστή "Έλεγχος Ι" υπά-
γονται:

α) οι Υπηρεσίες Επιτρόπου "Προγραμματισμός και 
Υποστήριξη Ελέγχων Ι", "Έλεγχος Ποιότητας Ι", "Πολυ-
θεσία" και "Τεκμηρίωση και Μεθοδολογία" και

β) όλες οι Υπηρεσίες Επιτρόπου που εδρεύουν στις 
αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών 
της χώρας, πλην της Περιφέρειας Αττικής και της Περι-
φερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

2. Στην Υπηρεσία Γενικού Συντονιστή "Έλεγχος ΙΙ" υπά-
γονται:

α) οι Υπηρεσίες Επιτρόπου "Προγραμματισμός και 
Υποστήριξη Ελέγχων ΙΙ", "Έλεγχος Ποιότητας ΙΙ", "Πλη-
ροφορική Ελέγχου" και "Έλεγχος του Απολογισμού και 
του Ισολογισμού του Κράτους" και

β) οι Υπηρεσίες Επιτρόπου που λειτουργούν στην Πε-
ριφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσ-
σαλονίκης.

Άρθρο 9
Στελέχωση των Γραφείων
των Γενικών Συντονιστών

Κάθε γραφείο Γενικού Συντονιστή στελεχώνεται από 
το αναγκαίο για την υποστήριξη του προσωπικό.

Άρθρο 10
Υπηρεσίες Επιτρόπου Ελέγχων
με Οριζόντιες Αρμοδιότητες

1. Σε κάθε μια από τις Υπηρεσίες Γενικών Συντονιστών 
Επιτρόπων "Έλεγχος Ι" και "Έλεγχος ΙΙ" συνιστώνται, 
αντίστοιχα, Υπηρεσία Επιτρόπου "Προγραμματισμός 
και Υποστήριξη Ελέγχων Ι" και "Προγραμματισμός και 
Υποστήριξη Ελέγχων ΙΙ" και Υπηρεσία Επιτρόπου "Έλεγ-
χος Ποιότητας Ι" και "Έλεγχος Ποιότητας ΙΙ".

2. Στις Υπηρεσίες Επιτρόπου "Προγραμματισμός 
και Υποστήριξη Ελέγχων Ι" και "Προγραμματισμός και 
Υποστήριξη Ελέγχων ΙΙ" υπάγεται η προετοιμασία των 
πολυετών και των ετήσιων προγραμμάτων ελέγχων, η 
αξιολόγηση της εκτέλεσης αυτών, η ανάλυση και εξέ-
ταση των καταγγελιών που απευθύνονται, περιήλθαν ή 
κατέστησαν γνωστές στο Ελεγκτικό Συνέδριο, η σύνταξη 
ερωτηματολογίων ελέγχου, καθώς και η τήρηση του Μη-
τρώου ελεγχόμενων από τις Υπηρεσίες Επιτρόπου της 
αυτής Υπηρεσίας Γενικού Συντονιστή φορέων.

3. Στις Υπηρεσίες Επιτρόπου "Έλεγχος Ποιότητας Ι" και 
"Έλεγχος Ποιότητας ΙΙ" ανήκει η παρακολούθηση της ορ-
θής εφαρμογής των ελεγκτικών προτύπων, εγχειριδίων 
ελέγχου και ερωτηματολογίων από τις επιχειρησιακές 
υπηρεσίες ελέγχου και η επίλυση σχετικών αμφισβη-
τήσεων, καθώς και η προπαρασκευή έκθεσης σχετικά 
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με την ποιότητα των ελέγχων που διενεργούνται και η 
επιθεώρηση των υπηρεσιών που υπάγονται στη συγκε-
κριμένη Υπηρεσία Γενικού Συντονιστή.

4. Στην Υπηρεσία Γενικού Συντονιστή Επιτρόπων 
"Έλεγχος Ι" υπάγονται επίσης οι ακόλουθες Υπηρεσίες 
Επιτρόπων:

α) Υπηρεσία Επιτρόπου "Πολυθεσία", στην οποία 
υπάγεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικείο ετήσιο 
πρόγραμμα ελέγχου, η διενέργεια των σχετικών ελέγχων 

β) Υπηρεσία Επιτρόπου "Τεκμηρίωση και Μεθοδολο-
γία", αποτελούμενη από τρία τμήματα: (i) τμήμα παρα-
κολούθησης της νομοθεσίας και νομολογίας σε ζητή-
ματα ελέγχων, (ii) τμήμα παρακολούθησης των διεθνών 
εξελίξεων στο χώρο της ελεγκτικής επιστήμης και των 
τεχνικών ελέγχου των ομόλογων θεσμών, καθώς και δι-
αρκούς αναπροσαρμογής του Εγχειριδίου Ελέγχων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου με τήρηση των νεότερων Διεθνών 
Ελεγκτικών Προτύπων και (iii) τμήμα προπαρασκευής 
της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου.

5. Στην Υπηρεσία Γενικού Συντονιστή Επιτρόπων 
"Έλεγχος ΙΙ" υπάγονται η Υπηρεσία Επιτρόπου "Έλεγχος 
του Απολογισμού και του Ισολογισμού του Κράτους" και 
η Υπηρεσία Επιτρόπου "Πληροφορική Ελέγχου".

Άρθρο 11
Υπηρεσία Επιτρόπου "Έλεγχος του Απολογισμού" 
και του Ισολογισμού του Κράτους"

1. Αντικείμενο της Υπηρεσίας Επιτρόπου "Έλεγχος 
Απολογισμού και του Ισολογισμού του Κράτους" είναι η 
σύνταξη της έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 167 
του ν. 4270/2014.

2. Η Υπηρεσία Επιτρόπου "Έλεγχος Απολογισμού και 
Ισολογισμού του Κράτους" αποτελείται από δύο τμή-
ματα, το τμήμα "Έλεγχος Απολογισμού" και το τμήμα 
"Έλεγχος Ισολογισμού και λοιπών Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων".

Άρθρο 12
Κατανομή της Ελεγκτέας Ύλης
στις Υπηρεσίες εκτός του Κεντρικού Καταστήματος

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο τηρεί τις ακόλουθες αρχές 
κατανομής της ελεγκτέας ύλης στις υπηρεσίες του που 
εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής και δεν στεγάζονται 
στο κεντρικό του κατάστημα και στην Περιφερειακή Ενό-
τητα Θεσσαλονίκης:

α) η ομοιογένεια στην ελεγκτέα ύλη προέχει της γεω-
γραφικής εγγύτητας των ελεγχόμενων φορέων προς την 
ελέγχουσα υπηρεσία,

β) οι αποκεντρωμένες ελεγκτικές υπηρεσίες ενδεί-
κνυται να έχουν επαρκή κτιριακή αυτοτέλεια έναντι των 
ελεγχόμενων,

γ) τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τους λογαρια-
σμούς και απολογισμούς των υποκείμενων σε κατα-
σταλτικό έλεγχο φορέων τηρούνται σε αυτοτελώς και 
ασφαλώς φυλασσόμενους χώρους των φορέων αυτών 
για λογαριασμό του.

2. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία β) και γ) ισχύουν ανάλογα 
και για τις Υπηρεσίες των λοιπών Περιφερειακών Ενο-
τήτων.

Άρθρο 13
Κατανομή της Ελεγκτέας Ύλης
μεταξύ των Υπηρεσιών Επιτρόπου

1. Οι ακόλουθοι κανόνες εφαρμόζονται για την κατα-
νομή της ελεγκτέας ύλης μεταξύ των Υπηρεσιών Επιτρό-
που που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και την 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης:

α) οι αρμοδιότητες κάθε Υπουργείου, όπως κάθε φορά 
ισχύουν, υπάγονται στην ίδια Υπηρεσία Επιτρόπου ως 
προς όλα τα είδη ελέγχου,

β) τα νομικά πρόσωπα ελέγχονται, ανάλογα με τη 
δημοσιονομική σημασία τους, είτε, για τα χαμηλού 
προϋπολογισμού νομικά πρόσωπα, από την Υπηρεσία 
Επιτρόπου που ελέγχει τη διαχείριση του Υπουργείου 
από το οποίο εποπτεύονται, είτε από άλλες Υπηρεσίες 
Επιτρόπου που έχουν ορισθεί για τον σκοπό αυτό.

2. Στις Υπηρεσίες Επιτρόπου, πλην της Περιφέρειας 
Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, 
ανήκει ο έλεγχος των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και των νομικών τους προσώπων καθώς και των 
νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της 
Γενικής Κυβέρνησης που έχουν την έδρα τους στην Περι-
φερειακή Ενότητα αρμοδιότητας τους. Λοιποί φορείς της 
Γενικής Κυβέρνησης που απολαμβάνουν οικονομικής 
αυτοτέλειας, συμπεριλαμβανομένων και των φορέων της 
Κεντρικής Διοίκησης, ή ειδικοί λογαριασμοί, η διαχείριση 
των οποίων ασκείται από όργανα που εδρεύουν στην 
Περιφερειακή Ενότητα αρμοδιότητας τους ελέγχονται 
επίσης από αυτή.

3. Όπου στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα λειτουργούν 
δύο Υπηρεσίες Επιτρόπου, η δεύτερη είναι αρμόδια για 
τον έλεγχο των Ο.Τ.Α. που έχουν την έδρα τους σ' αυτή 
καθώς και όλων των νομικών προσώπων που ανήκουν 
στους οργανισμούς αυτούς.

4. Κατ' εξαίρεση, στη χωρική αρμοδιότητα των ακό-
λουθων Υπηρεσιών Επιτρόπου ανήκουν περισσότερες 
Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:

α) η Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης υπάγεται στην Υπη-
ρεσία Επιτρόπου Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας,

β) η Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου υπάγεται στην 
Υπηρεσία Επιτρόπου Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου,

γ) η Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας υπάγεται στην 
Υπηρεσία Επιτρόπου Περιφερειακής Ενότητας Σάμου,

δ) οι Περιφερειακές Ενότητες Κω, Καρπάθου και Καλύ-
μνου υπάγονται στην Υπηρεσία Επιτρόπου Περιφερεια-
κής Ενότητας Ρόδου,

ε) οι Περιφερειακές Ενότητες Κέας-Κύθνου, Μήλου, 
Πάρου, Νάξου, Τήνου, Μυκόνου, Άνδρου και Θήρας 
υπάγονται στην Υπηρεσία Επιτρόπου Περιφερειακής 
Ενότητας Σύρου.

5. Ειδικά για τις Υπηρεσίες Επιτρόπου της Περιφέρειας 
Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, 
η κατανομή της ελεγκτέας ύλης αποτυπώνεται στο Πα-
ράρτημα III του Κανονισμού.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Προγραμματισμός των Ελέγχων

Άρθρο 14
Προετοιμασία Πολυετούς
Προγράμματος Ελέγχων

1. Το Πολυετές Πρόγραμμα Ελέγχων περιλαμβάνει ανά 
στρατηγικό άξονα τον κατάλογο των θεμάτων ελέγχου. 
Με τους στρατηγικούς άξονες καθορίζονται, στο πλαίσιο 
της γενικότερης στρατηγικής ελέγχων του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, οι βασικές επιλογές στόχων και οι προτεραι-
ότητες για τους ελέγχους που προγραμματίζονται.

2. Οι Γενικοί Συντονιστές "Έλεγχος Ι" και "Έλεγχος ΙΙ",
συνεπικουρούμενοι από τις Υπηρεσίες Επιτρόπου "Προ-
γραμματισμός και Υποστήριξη Ελέγχων Ι" και "Προγραμ-
ματισμός και Υποστήριξη Ελέγχων ΙΙ", διενεργούν τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες σε συνεργασία με τις 
Υπηρεσίες Επιτρόπου με ελεγκτικό αντικείμενο, ώστε να 
καταρτίσουν σχέδιο Πολυετούς Προγράμματος Ελέγχων. 
Το σχέδιο υποβάλλεται στον Πρόεδρο του αρμόδιου 
δικαστικού σχηματισμού.

3. Ο αρμόδιος δικαστικός σχηματισμός επεξεργάζεται 
το σχέδιο του Πολυετούς Προγράμματος Ελέγχων εξε-
τάζοντας την πληρότητα, τη συνοχή του και την εναρ-
μόνιση του με τη γενικότερη στρατηγική του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και τους στρατηγικούς άξονες και τις προτε-
ραιότητες των ελέγχων του.

4. Η διαδικασία κατάρτισης του Πολυετούς Προγράμ-
ματος Ελέγχων αρχίζει τον Ιανουάριο του προηγούμενου 
της εφαρμογής του έτους και ολοκληρώνεται στο τέλος 
Μαΐου του ίδιου έτους με την έγκριση του από την Ολο-
μέλεια του Δικαστηρίου.

Άρθρο 15
Περιεχόμενο Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων

1. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων περιλαμβάνει:
α) τον πίνακα των προγραμματισμένων ελέγχων,
β) τους διαθέσιμους για τους ελέγχους ανθρώπινους 

και οικονομικούς πόρους και
γ) τη χρονική διάρκεια των ελέγχων.
2. Οι προγραμματισμένοι έλεγχοι κατηγοριοποιούνται 

στο Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων, ώστε (i) να περιλαμ-
βάνονται σε αυτό όλοι οι προβλεπόμενοι από την κεί-
μενη νομοθεσία για το Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγχοι, (ii) 
να εμφανίζονται ευκρινώς οι περιπτώσεις ελέγχων ως 
προς τις οποίες υφίσταται ειδική νομοθετική πρόβλεψη, 
(iii) να λαμβάνεται υπόψη η φύση των ελέγχων που προ-
γραμματίζονται και (iν) να διευκολύνεται η διενέργεια 
του συνόλου των ελεγκτικών εργασιών.

3. Οι έλεγχοι κατά την παράγραφο 2 μπορεί να κατη-
γοριοποιούνται σύμφωνα με την ενδεικτική απαρίθμηση 
αυτών που ακολουθεί:

α) Έλεγχοι για την προετοιμασία της Έκθεσης επί του 
Απολογισμού και Ισολογισμού του Κράτους.

β) Έλεγχοι λογαριασμών δημοσίων υπολόγων.
γ) Έλεγχοι απολογισμών νομικών προσώπων δημοσί-

ου δικαίου, πλην Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
δ) Έλεγχοι απολογισμών Οργανισμών Τοπικής Αυτο-

διοίκησης και συναφών νομικών προσώπων, συμπερι-

λαμβανομένων και των ελέγχων εσόδων του άρθρου 52 
του Κώδικα Νόμων.

ε) Έλεγχοι νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων 
πριν από τη σύναψη τους.

στ) Λοιποί προληπτικοί έλεγχοι.
ζ) Στοχευμένοι έλεγχοι.
η) Έλεγχοι συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπα-

ϊκή Ένωση έργων.
θ) Έλεγχοι πολυθεσίας.
ι) Έλεγχοι επιχορηγούμενων ή χρηματοδοτούμενων 

από δημόσιους πόρους φορέων.
ια) Διερεύνηση υποβληθεισών καταγγελιών.
ιβ) Έλεγχοι των Καταστημάτων Κράτησης.
ιγ) Επιτόπιοι έλεγχοι εκτός ωραρίου σύμφωνα με τα 

άρθρα 53 παρ. 2 και 55 του Κώδικα Νόμων για το Ελε-
γκτικό Συνέδριο.

Άρθρο 16
Προετοιμασία Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων

1. Για την κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγ-
χων λαμβάνονται υπόψη οι στρατηγικοί άξονες του Πο-
λυετούς Προγράμματος Ελέγχων, οι υποχρεώσεις εκτέλε-
σης των υποχρεωτικώς επαναλαμβανόμενων ελεγκτικών 
εργασιών του Δικαστηρίου, τα τυχόν αιτήματα ελέγχων 
που υποβάλλονται από τη Βουλή των Ελλήνων, τα αιτή-
ματα εκπροσώπων φορέων και πολιτών αναφορικά με τη 
διερεύνηση καταγγελιών, καθώς και οι προτάσεις συνερ-
γασίας με ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ελεγκτικούς θεσμούς.

2. Η διαδικασία κατάρτισης του Ετήσιου Προγράμμα-
τος Ελέγχων ολοκληρώνεται με την έγκρισή του από την 
Ολομέλεια του Δικαστηρίου μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 
του προηγούμενου της εφαρμογής του έτους.

3. Οι Υπηρεσίες Επιτρόπου με ελεγκτικό αντικείμενο 
αποστέλλουν στους Γενικούς Συντονιστές "Έλεγχος Ι" 
και "Έλεγχος ΙΙ" τον Ιούνιο κάθε έτους πίνακες με τους 
προτεινόμενους από αυτές ελέγχους για το επόμενο 
έτος, τους διαθέσιμους ανθρώπινους και οικονομικούς 
πόρους, καθώς και τη χρονική διάρκεια υλοποίησης των 
ελέγχων.

4. Οι Γενικοί Συντονιστές "Έλεγχος Ι" και "Έλεγχος ΙΙ"
αποστέλλουν τους πίνακες στις Υπηρεσίες Επιτρόπου 
"Προγραμματισμός και Υποστήριξη Ελέγχων Ι" και "Προ-
γραμματισμός και Υποστήριξη Ελέγχων ΙΙ", οι οποίες 
επεξεργάζονται τις προτάσεις ελέγχων των Υπηρεσιών 
Επιτρόπου εξετάζοντας τη συμφωνία τους με τη γενι-
κότερη στρατηγική του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς 
και την εναρμόνιση τους με τους στρατηγικούς άξονες 
και τις προτεραιότητες κάθε άξονα του Πολυετούς Προ-
γράμματος Ελέγχων. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν 
αποκλίσεις ο αρμόδιος Γενικός Συντονιστής Ελέγχου ενη-
μερώνει την Υπηρεσία Επιτρόπου, η οποία καλείται να 
αναμορφώσει ανάλογα τις προτάσεις της.

5. Η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου ολο-
κληρώνεται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους και 
ακολούθως το σχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγ-
χων υποβάλλεται στον αρμόδιο δικαστικό σχηματισμό, 
προκειμένου να εξετασθεί η συμβατότητα του με τη γε-
νικότερη στρατηγική του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τους 
στρατηγικούς άξονες, τις προτεραιότητες κάθε άξονα 
του Πολυετούς Προγράμματος Ελέγχων.
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6. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του από 
τον αρμόδιο δικαστικό σχηματισμό το σχέδιο του Ετή-
σιου Προγράμματος Ελέγχων υποβάλλεται μέχρι το τέ-
λος Οκτωβρίου στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου προς 
έγκριση.

7. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων αναμορφώνεται, 
εφόσον εξαιρετικοί λόγοι καθιστούν μη εφικτή την 
υλοποίησή του. Για την αναμόρφωση υποβάλλεται στον 
αρμόδιο δικαστικό σχηματισμό επαρκώς αιτιολογημέ-
νη πρόταση των Γενικών Συντονιστών "Έλεγχος Ι" και 
"Έλεγχος ΙΙ", στην οποία αναλύονται οι εξαιρετικοί λόγοι, 
που επηρεάζουν αρνητικά την υλοποίηση του Ετήσιου 
Προγράμματος, προσδιορίζονται οι έλεγχοι που δεν 
μπορούν να διενεργηθούν και προτείνεται η διενέρ-
γεια άλλων ελέγχων, εφόσον αυτό είναι χρονικά εφικτό.
Ο αρμόδιος δικαστικός σχηματισμός μετά την εξέταση 
της πρότασης αναμόρφωσης των Γενικών Συντονιστών 
Ελέγχου, υποβάλλει στην Ολομέλεια για έγκριση την ανα-
μόρφωση του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων.

Άρθρο 17
Κατάρτιση Προγραμμάτων Ελέγχου από τις Υπη-
ρεσίες Επιτρόπου

1. Κατά την κατάρτιση του πίνακα των προτεινόμενων 
ελέγχων ο Επίτροπος, με βάση την ελεγκτική του εμπει-
ρία και αντίληψη, αναφέρει τους λογαριασμούς, απολο-
γισμούς και οικονομικές καταστάσεις που εμφανίζουν 
υψηλό, μέσο ή χαμηλό ελεγκτικό κίνδυνο.

2. Ο Επίτροπος διατυπώνει πρόταση για το εύρος των 
προτεινόμενων ελέγχων. Μπορεί επίσης να διατυπώσει 
πρόταση και για την έκταση της δειγματοληψίας αν δι-
αθέτει επαρκή δεδομένα γι' αυτό.

3. Το σχέδιο προγράμματος που καταρτίζουν οι Επί-
τροποι στηρίζεται στον αριθμό ελεγκτικών εβδομάδων 
που αναμένεται πράγματι να διαθέτει η υπηρεσία τους 
κατά το έτος εφαρμογής του προγράμματος.

Άρθρο 18
Προετοιμασία Στοχευμένων Ελέγχων

1. Οι προτάσεις στοχευμένων ελέγχων είναι εναρμο-
νισμένες με τη γενικότερη στρατηγική του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, καθώς και με τους στρατηγικούς άξονες και 
τις προτεραιότητες για κάθε άξονα του Πολυετούς Προ-
γράμματος Ελέγχων.

2. Για την προετοιμασία των στοχευμένων ελέγχων, οι 
Υπηρεσίες Επιτρόπου "Προγραμματισμός και Υποστή-
ριξη Ελέγχων Ι" και "Προγραμματισμός και Υποστήριξη 
Ελέγχων ΙΙ" συγκεντρώνουν τις προτάσεις, τις οποίες οι 
δικαστικοί λειτουργοί, Γενικοί Συντονιστές, Επίτροποι και 
δικαστικοί υπάλληλοι διαβιβάζουν από τον Ιανουάριο 
έως τον Μάρτιο κάθε έτους.

3. Οι προτάσεις μπορεί να υποβάλλονται και ηλε-
κτρονικά με συμπλήρωση των στοιχείων στην οικεία 
εφαρμογή που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του 
Δικαστηρίου.

4. Στις προτάσεις περιγράφεται συνοπτικά το θέμα του 
ελέγχου και αιτιολογείται επαρκώς η σημαντικότητα, το 
εφικτό καθώς και ο επείγων χαρακτήρας του. Μπορεί να 
αναφέρεται επίσης η εκτιμώμενη χρονική διάρκειά του,

ο απαιτούμενος αριθμός των ελεγκτών και οι εκτιμώμε-
νες ελεγκτικές εβδομάδες.

5. Οι Υπηρεσίες Επιτρόπου "Προγραμματισμός και 
Υποστήριξη Ελέγχων Ι" και "Προγραμματισμός και Υπο-
στήριξη Ελέγχων ΙΙ", αφού επεξεργαστούν τις προτάσεις 
αυτές και συμπληρώσουν τυχόν ελλείψεις τους, σε συ-
νεργασία με τις Υπηρεσίες Επιτρόπου με ελεγκτικό αντι-
κείμενο, τις υποβάλλουν με γνώμη τους στους Γενικούς 
Συντονιστές "Έλεγχος Ι" και "Έλεγχος ΙΙ" μέχρι το τέλος 
Απριλίου.

6. Οι Γενικοί Συντονιστές Ελέγχου, αφού επεξεργα-
στούν τις προτάσεις αυτές, τις υποβάλλουν, με γνώμη 
τους, στον αρμόδιο δικαστικό σχηματισμό το Μάιο του 
έτους που προηγείται της εφαρμογής του Ετήσιου Προ-
γράμματος.

7. Ο αρμόδιος δικαστικός σχηματισμός καταρτίζει 
πίνακα με τα θέματα ελέγχων που κρίνει ότι πρέπει να 
προκριθούν κατά σειρά προτεραιότητας παραθέτοντας 
συνοπτική αιτιολογία. Ο πίνακας αυτός υποβάλλεται 
στην Ολομέλεια για έγκριση στο πρώτο 15νθήμερο 
του Ιουνίου. Με την έγκριση του από την Ολομέλεια 
ενσωματώνεται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων του 
επόμενου έτους.

8. Αν η Ολομέλεια αποφασίσει τη διενέργεια διαφορε-
τικών από την πρόταση στοχευμένων ελέγχων, οι Γενικοί 
Συντονιστές "Έλεγχος Ι" και "Έλεγχος ΙΙ", επικουρούμενοι 
από τις Υπηρεσίες Επιτρόπου "Προγραμματισμός και 
Υποστήριξη Ελέγχων Ι" και "Προγραμματισμός και Υπο-
στήριξη Ελέγχων ΙΙ" και σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες Επιτρόπου με ελεγκτικό αντικείμενο, μερι-
μνούν για την κατά τα ανωτέρω τεκμηρίωση και οργά-
νωση των στοχευμένων ελέγχων που αποφάσισε η Ολο-
μέλεια και την ενσωμάτωση τους στο σχέδιο του Ετήσιου 
Προγράμματος Ελέγχων. Η διαδικασία αυτή πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, οπότε το 
Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων υποβάλλεται στον αρμόδιο 
δικαστικό σχηματισμό και ακολούθως στην Ολομέλεια 
του Δικαστηρίου προς έγκριση.

Άρθρο 19
Παρακολούθηση της Εκτέλεσης
του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων

1. Οι Γενικοί Συντονιστές "Έλεγχος Ι" και "Έλεγχος ΙΙ" 
παρακολουθούν την εκτέλεση του Ετήσιου Προγράμ-
ματος Ελέγχων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σ' αυτό.

2. Οι ως άνω Γενικοί Συντονιστές μέσω της αρμόδιας 
Υπηρεσίας Επιτρόπου Ποιότητας Ελέγχων τηρούν ιδιαί-
τερο σύστημα παρακολούθησης, ώστε να ενημερώνο-
νται εγκαίρως για τις διακινδυνεύσεις μη ορθής εφαρμο-
γής του Προγράμματος. Το σύστημα αυτό αναπτύσσεται 
σε ιδιαίτερο λογισμικό το οποίο εντάσσεται στο γενικό 
λογισμικό ελέγχου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 41 
του Κανονισμού.

3. Για οποιαδήποτε δυσλειτουργία που κρίνουν ότι δεν 
μπορεί να αρθεί από αυτούς, οι Γενικοί Συντονιστές ενημε-
ρώνουν τον Πρόεδρο και τον αρμόδιο δικαστικό σχημα-
τισμό, υποβάλλοντας συγχρόνως και τις προτάσεις τους.

4. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι Γενικοί 
Συντονιστές "Έλεγχος Ι" και "Έλεγχος ΙΙ" απευθύνουν 
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προς τον Πρόεδρο και τον αρμόδιο δικαστικό σχηματι-
σμό σύντομη έκθεση όπου αναφέρουν τα προβλήματα 
που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση του προγράμματος και 
τις προτάσεις τους για την επίλυση τους ή τη μελλοντική 
αποφυγή τους.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Ελεγκτικές Διαδικασίες

Άρθρο 20
Έλεγχος από την Υπηρεσία Επιτρόπου
των Δημοσίων Συμβάσεων
πριν από τη Σύναψή τους

1. Όταν διενεργείται προσυμβατικός έλεγχος, σύμφω-
να με τα άρθρα 35 και 36 του Κώδικα, εφαρμόζεται το 
οικείο κάθε φορά, για το είδος της σύμβασης που ελέγ-
χεται, ερωτηματολόγιο.

2. Αν ο Επίτροπος, ύστερα από τον έλεγχο, κρίνει ότι 
δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης, συντάσσεται 
συνοπτική πράξη, στην οποία αναφέρεται μόνο το συ-
μπέρασμα του ελέγχου κατά τρόπο που να συνδέεται 
πλήρως με το ελεγχθέν σχέδιο σύμβασης. Στη συνοπτική 
αυτή πράξη μπορεί να περιλαμβάνονται και εξηγήσεις 
για τους λόγους που, αν και διαπιστώθηκαν ζητήματα 
νομιμότητας, εντούτοις αυτά θεωρήθηκε ότι δεν κωλύ-
ουν την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και υποδείξεις 
απαλοιφής, τροποποίησης ή συμπλήρωσης συμβατικών 
όρων, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για τη νομιμότητα 
της σύμβασης.

3. Αν ο Επίτροπος κρίνει ότι δεν πρέπει να υπογραφεί 
η σύμβαση, συντάσσεται συνοπτική πράξη, στην οποία 
παρατίθενται οι λόγοι που κωλύουν την υπογραφή της, 
με αναφορά στις εφαρμοστέες διατάξεις και το πραγμα-
τικό της περίπτωσης, όπως προκύπτει από τα έγγραφα 
του υποβληθέντος προς έλεγχο φακέλου, τα οποία μνη-
μονεύονται ειδικώς.

4. Η κρίση του Επιτρόπου ότι κωλύεται η υπογραφή 
της σύμβασης έχει την έννοια ότι, αφού ελέγχθηκε το 
σύνολο των στοιχείων του σχετικού φακέλου, διαπιστώ-
θηκαν μόνον οι συγκεκριμένες πλημμέλειες που έχουν 
παρατεθεί από αυτόν στην κατά τα ανωτέρω συνοπτική 
αναφορά των λόγων μη υπογραφής.

Άρθρο 21
Προληπτικός Έλεγχος Δαπανών

Ο έλεγχος των δημόσιων δαπανών πριν από την εκτα-
μίευσή τους διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 30 έως 
34 του Κώδικα και 31 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

Άρθρο 22
Έλεγχος Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης

1. Ο έλεγχος χρηματοοικονομικής διαχείρισης διενερ-
γείται επί των οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμε-
νου φορέα, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο οι 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες που απεικονίζονται 
σε αυτές είναι σύμφωνες με τους ισχυρισμούς της διοί-
κησης του ελεγχόμενου φορέα, το εφαρμοστέο πλαίσιο 
χρηματοοικονομικής αναφοράς και το ισχύον νομικό και 
κανονιστικό πλαίσιο.

2. Μέρος του ελέγχου χρηματοοικονομικής διαχείρι-
σης αποτελεί ο έλεγχος των λογαριασμών των δημοσίων 
υπολόγων, κατά τον οποίο ελέγχεται το «ορθώς έχειν» 
των λογαριασμών αυτών.

3. Ο έλεγχος των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαί-
ου εκτός Γενικής Κυβέρνησης, που έλαβαν επιχορήγηση 
ή χρηματοδότηση από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, 
αφορά μόνο στο ποσό της επιχορήγησης ή της χρηματο-
δότησης και έχει ως σκοπό την επιβεβαίωση της ανάλω-
σης του ποσού της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης για 
το σκοπό για τον οποίο διατέθηκε στο νομικό πρόσωπο.

4. Ο χρηματοοικονομικός έλεγχος των εσόδων των 
Ο.Τ.Α. καλύπτει και τις ειδικότερες απαιτήσεις του άρ-
θρου 52 του Κώδικα.

5. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 29
για την Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του Απο-
λογισμού και του Ισολογισμού του Κράτους, μετά την 
ολοκλήρωση ελέγχου χρηματοοικονομικής διαχείρισης 
συντάσσεται έκθεση, στην οποία διατυπώνεται ελεγκτι-
κή γνώμη, σύμφωνα με το άρθρο 19 της ΦΓ8/28754/ 
27.4.2015 κανονιστικής απόφασης της Ολομέλειας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου (Β΄ 1676), σχετικά με τη χρηματο-
οικονομική διαχείριση του ελεγχόμενου φορέα.

Άρθρο 23
Έλεγχος Εσωτερικών Δικλίδων
και Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο παρακολουθεί, ελέγχει και 
αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια των 
Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και των εσωτερικών 
δικλίδων όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. 
Οι ανωτέρω έλεγχοι περιλαμβάνουν και τις γενικές δι-
κλίδες και δικλίδες εφαρμογών των πληροφοριακών 
συστημάτων.

2. Σκοπός του ελέγχου, που διεξάγεται όπως ειδικό-
τερα ορίζεται σε σχετικό εγχειρίδιο, είναι ο εντοπισμός 
των αδυναμιών και κινδύνων από τις εσωτερικές δικλίδες 
και τη λειτουργία των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου, 
που δυσχεραίνουν την αποτροπή ή τον εντοπισμό ή την 
έγκαιρη διόρθωση ουσιωδών σφαλμάτων σε επίπεδο 
ισχυρισμών, σχετικά με μια κατηγορία συναλλαγών, υπό-
λοιπο λογαριασμού, γνωστοποίηση ή την εκπλήρωση 
των γενικών στόχων του ελεγχόμενου φορέα.

Άρθρο 24
Έλεγχος Συμμόρφωσης

1. Κατά τον έλεγχο συμμόρφωσης, το Ελεγκτικό Συνέ-
δριο αξιολογεί αν οι δραστηριότητες, χρηματοοικονομι-
κές πράξεις και πληροφορίες, που αποτελούν το αντικεί-
μενο του ελέγχου, είναι σύμφωνες, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, με τις κανονιστικές διατάξεις ή τυχόν άλλες αρχές 
(επαγγελματικά πρότυπα, όρους ενίσχυσης ή χρημα-
τοδότησης κ.λπ.) που τις διέπουν και έχουν ορισθεί ως 
κριτήρια για τη νόμιμη, ορθή ή ποιοτική εκτέλεση της 
ελεγχόμενης δραστηριότητας ή πράξης.

2. Στους στοχευμένους ελέγχους, ο έλεγχος συμμόρφω-
σης μπορεί να αποσκοπεί στη διατύπωση ελεγκτικής γνώ-
μης ή στην υποβολή έκθεσης ή και στα δύο ταυτόχρονα.

3. Ως έλεγχος συμμόρφωσης θεωρείται και ο έλεγχος 
πολυθεσίας και πολυαπασχόλησης, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο ν. 1256/1982 (Α΄ 65).
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Άρθρο 25
Έλεγχος Επιδόσεων

1. Κατά τον έλεγχο επιδόσεων που διεξάγεται από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, ερευνάται αν τα συστήματα διαχεί-
ρισης, οι λειτουργίες, τα προγράμματα, οι δραστηριότη-
τες ή οι φορείς λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της 
οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματι-
κότητας, καθώς και κατά πόσον υπάρχουν περιθώρια 
βελτίωσης.

2. Σκοπός του ελέγχου επιδόσεων είναι να παράσχει 
νέες πληροφορίες ή αναλύσεις, καθώς και, εφόσον κρί-
νεται ότι αυτό ενδείκνυται, συστάσεις για βελτίωση.

3. Ο έλεγχος επιδόσεων δεν έχει ως σκοπό τη διατύ-
πωση ελεγκτικής γνώμης σχετικά με το αντικείμενο του 
ελέγχου, αλλά περιορίζεται στην επαρκή και κατανοητή 
επεξήγηση της λογικής σύνδεσης των ευρημάτων, των 
κριτηρίων και των συμπερασμάτων, καθώς και του τρό-
που, με τον οποίο ο συνδυασμός των ευρημάτων και των 
κριτηρίων οδήγησαν στο συγκεκριμένο συμπέρασμα ή 
σύσταση.

Άρθρο 26
Γενικές Ρυθμίσεις για τις Ελεγκτικές Διαδικασίες

1. Οι έλεγχοι των άρθρων 22 έως 25 μπορούν να διενερ-
γηθούν είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους.

2. Αν κατά τη διενέργεια των ελέγχων των άρθρων 22
έως 24 διαπιστωθεί έλλειμμα, αυτό καταλογίζεται σε 
βάρος των υπεύθυνων για την αποκατάστασή του προ-
σώπων.

3. Οι έλεγχοι νομιμότητας δεν αποκλείουν τη διενέρ-
γεια ελέγχων με άλλο σκοπό επί του ιδίου αντικειμένου.

4. Ο έλεγχος στα καταστήματα κράτησης περιλαμβά-
νεται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων, σε ειδική κατη-
γορία και διενεργείται με βάση ειδικά ερωτηματολόγια 
ελέγχου.

Άρθρο 27
Έλεγχος Παρακολούθησης
της Συμμόρφωσης προς τις Συστάσεις

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί ελέγχους παρακο-
λούθησης της συμμόρφωσης των ελεγχόμενων φορέων 
προς τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις 
ελέγχου του, σύμφωνα με τα άρθρα 22 έως 24, και αξι-
ολογεί την επάρκεια και καταλληλότητα των σχετικώς 
ληφθέντων από τους φορείς μέτρων. Για τα αποτελέ-
σματα του ελέγχου παρακολούθησης της συμμόρφωσης 
συντάσσεται έκθεση.

2. Οι έλεγχοι παρακολούθησης της συμμόρφωσης 
προς τις συστάσεις προγραμματίζονται στο πλαίσιο 
του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων και, εκτός αν συ-
ντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, δεν μπορεί να διενεργηθούν 
πριν από την παρέλευση δύο ετών από τη δημοσίευση 
της έκθεσης ελέγχου στην οποία είχαν περιληφθεί οι 
συστάσεις.

Άρθρο 28
Έλεγχος του Απολογισμού, του Ισολογισμού και 
των λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

1. Ο έλεγχος του Απολογισμού του Κράτους, συνίστα-
ται, ιδίως, στην εξέταση των αποκλίσεων σε σχέση με τον 

Προϋπολογισμό του Κράτους, όπως είχε αρχικά ψηφι-
σθεί από τη Βουλή των Ελλήνων, λαμβανομένων υπόψη 
και των αναμορφώσεων του, καθώς και στον έλεγχο της 
νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις οποί-
ες στηρίζονται οι λογαριασμοί, συμπεριλαμβανομένης 
της ορθής τήρησης του Μητρώου δεσμεύσεων και της 
τήρησης της αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων και 
των ανώτατων ορίων των δαπανών.

2. Ο έλεγχος του Ισολογισμού και των λοιπών χρημα-
τοοικονομικών καταστάσεων αποβλέπει στη διαπίστω-
ση ότι έχουν συνταχθεί κατά τα προβλεπόμενα από το 
νόμο, ότι έχουν τηρηθεί οι παραδοχές σύνταξής τους 
(του δεδουλευμένου και της συνέχισης της δραστηρι-
ότητας) και ότι οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω 
αυτών πληρούν τα προβλεπόμενα ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά (σχετικότητα, πιστή απεικόνιση, κατανοητότητα, 
επικαιρότητα, συγκρισιμότητα και επαληθευσιμότητα).

3. Για τον έλεγχο του Απολογισμού, του Ισολογισμού 
και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο αξιοποιεί τη μηνιαία παρακολού-
θηση της δημόσιας ληψοδοσίας, τις σχετικές εκθέσεις 
ελέγχου που καταρτίζονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
Επιτρόπου, καθώς και τα στοιχεία που υποβάλλονται σε 
αυτό, σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 5, 21 περιπτ. ιθ', 
30 περιπτ. θ' και ι', 59 παρ. 4, 71 παρ. 6 και 75 παρ. 3 του 
ν. 4270/2014.

Άρθρο 29
Η Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
με τις "Διαδηλώσεις" αυτού προς τη Βουλή

1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου του Απολογισμού, 
του Ισολογισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων του Κράτους ενσωματώνονται από την 
Υπηρεσία Επιτρόπου «Έλεγχος Απολογισμού και Ισολο-
γισμού του Κράτους» σε έκθεση, η οποία διαβιβάζεται 
στον Υπουργό Οικονομικών.

2. Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφού 
λάβει υπόψη της την έκθεση της ανωτέρω Υπηρεσίας 
Επιτρόπου, τη σχετική πράξη του αρμοδίου δικαστικού 
σχηματισμού και τις διατυπωθείσες απόψεις του Υπουρ-
γού Οικονομικών, αποφαίνεται με τις "Διαδηλώσεις" του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Βουλή επί της ορθότητας 
και αξιοπιστίας του Απολογισμού, του Ισολογισμού και 
των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων του 
Κράτους.

3. Οι "Διαδηλώσεις" περιλαμβάνονται σε Έκθεση που 
απευθύνεται στη Βουλή.

Άρθρο 30
Στοχευμένοι έλεγχοι

1. Οι έλεγχοι των άρθρων 22 έως 25 και 27 μπορεί, 
στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων, να 
προγραμματισθούν ως στοχευμένοι έλεγχοι, με κριτήρια 
επιλογής, ιδίως, την οικονομική σημασία του ελέγχου, 
τους συναφείς με το προς έλεγχο αντικείμενο κινδύνους, 
την κοινωνική προστιθέμενη αξία του ελέγχου, καθώς 
και το επείγον και εφικτό της διενέργειας του ελέγχου 
ενόψει των διαθέσιμων πόρων.
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2. Αν η διενέργεια του στοχευμένου ελέγχου έχει ανα-
τεθεί σε περισσότερες Υπηρεσίες Επιτρόπων, η ελεγκτική 
εργασία κατανέμεται μεταξύ τους με βάση όσα ορίζονται 
στο Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων και η έκθεση ελέγχου 
συνυπογράφεται από όλους τους Επιτρόπους, η ευθύνη, 
όμως, καθενός από αυτούς περιορίζεται στο αντικείμενο 
που έχει ελέγξει.

3. Αν κατά τη διενέργεια στοχευμένου ελέγχου διαπι-
στωθεί έλλειμμα, η καταλογιστική πράξη εκδίδεται από 
τον Επίτροπο που έχει διαπιστώσει το έλλειμμα.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
Λειτουργία των Ελεγκτικών Υπηρεσιών

Άρθρο 31
Μητρώα

1. Σε κάθε Υπηρεσία Επιτρόπου με ελεγκτικό αντικεί-
μενο τηρείται Μητρώο υπολόγων ελεγχόμενων φορέων 
που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, το οποίο ενημε-
ρώνεται αμέσως για κάθε μεταβολή.

2. Με επιμέλεια του αρμόδιου Γενικού Συντονιστή και 
του Επιτρόπου κάθε Υπηρεσίας Επιτρόπου με ελεγκτικό 
αντικείμενο, το κεντρικό και τα ανά Υπηρεσία Επιτρόπου 
Μητρώα ελεγχόμενων φορέων ενημερώνονται αμοιβαίως.

Άρθρο 32
Οργάνωση Ελεγκτικής Εργασίας

1. Ο Επίτροπος, με πράξη του, κατανέμει στο προσωπι-
κό της Υπηρεσίας του τις ελεγκτικές εργασίες που περι-
λαμβάνονται για αυτήν στο Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων, 
μεριμνά έτσι ώστε να προκύπτει ο υπάλληλος που διεξά-
γει κάθε επιμέρους ελεγκτική εργασία και παρακολουθεί 
την πρόοδο τους.

2. Οι υπάλληλοι που διενεργούν τον έλεγχο συντάσ-
σουν φύλλα εργασίας, στα οποία καταγράφουν τα ελε-
γκτικά ευρήματα, σύμφωνα με το αντίστοιχο εγχειρίδιο 
ελέγχου.

3. Ο Επίτροπος οφείλει να διεκπεραιώνει εγκαίρως, 
με το προσωπικό που διαθέτει, τις ελεγκτικές εργασίες 
που περιλαμβάνονται για την Υπηρεσία του στο Ετήσιο 
Πρόγραμμα Ελέγχων. Αν, από απρόβλεπτο γεγονός, οι 
εργασίες αυτές δεν μπορούν, κατά την κρίση του, να 
διεκπεραιωθούν, ο Επίτροπος ενημερώνει αμέσως τον 
αρμόδιο Γενικό Συντονιστή, με σχετική πρόταση επίλυ-
σης του προβλήματος.

Άρθρο 33
Υποχρεώσεις Επιτρόπου στο πλαίσιο
του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων

Στο τέλος κάθε έτους, ο Επίτροπος συντάσσει και υπο-
βάλλει στον αρμόδιο Γενικό Συντονιστή έκθεση για τον 
απολογισμό των ελεγκτικών εργασιών που έχει διεκπεραι-
ώσει και τις ελεγκτικές εκκρεμότητες της Υπηρεσίας του.

Άρθρο 34
Διαχείριση Καταγγελιών
από την Υπηρεσία Επιτρόπου

Οποιαδήποτε έγγραφη καταγγελία για δημόσια δια-
χείριση ή αίτημα άλλης αρχής για τη διενέργεια ελέγχου, 

ανεξαρτήτως του τύπου και του τρόπου που περιέρχεται 
στον Επίτροπο, διαβιβάζεται από αυτόν στην αρμόδια 
Υπηρεσία Επιτρόπου "Προγραμματισμός και Υποστήρι-
ξη". Ο Επίτροπος, μαζί με το διαβιβαστικό, μπορεί να δια-
τυπώσει και γνώμη επί της καταγγελίας ή του αιτήματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
Ποιότητα των Ελέγχων

Άρθρο 35
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ακολουθεί πολιτική διαρ-
κούς αναβάθμισης της ποιότητας των ελέγχων που 
πραγματοποιεί. Προς το σκοπό αυτό υιοθετεί σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας, το οποίο καλύπτει όλες τις πτυχές 
των δραστηριοτήτων του, ενοποιεί όλα τα επιμέρους 
υποσυστήματα μέσω της εφαρμογής κοινών αρχών και 
προτύπων και δημιουργεί τις συνθήκες επίτευξης υψη-
λής ποιότητας εργασιών.

2. Με το σύστημα αυτό:
α) υιοθετούνται τα διεθνή πρότυπα ελέγχου ποιότητας 

και καθιερώνονται πρακτικές για τη συμμόρφωση με 
αυτά,

β) αναγνωρίζονται οι κίνδυνοι για την επίτευξη των 
στόχων και επιδιώκεται η διαχείρισή τους,

γ) καταρτίζονται προδιαγραφές λειτουργίας με στό-
χο τη διασφάλιση επίτευξης ποιότητας και πρότυπα, με 
βάση τα οποία μπορεί να κριθεί η ποιότητα της εκτέλε-
σής τους.

δ) διασφαλίζεται η έγκαιρη ολοκλήρωση των ελέγχων.
3. Οι ενέργειες των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας 

τεκμηριώνονται με τρόπο που να εξασφαλίζεται η σαφής 
καταγραφή και ιχνηλάτησή τους.

4. Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθορίζει 
τη στρατηγική επίτευξης ποιότητας, θέτει τους στόχους 
του συστήματος διαχείρισης ποιότητας και καθορίζει 
ρόλους και ευθύνες.

5. Ο έλεγχος ποιότητας αποτελεί εσωτερική διαδικασία 
και τα αποτελέσματα του δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.

Άρθρο 36
Στάδια Ελέγχου Ποιότητας

Ο έλεγχος ποιότητας διενεργείται στα παρακάτω στάδια:
α) Το στάδιο του εκ των προτέρων (ex ante) ποιοτικού 

ελέγχου, που αφορά στη διαδικασία έως την έκδοση της 
πράξης ή της έκθεσης ελέγχου, ήτοι τον σχεδιασμό, την 
εκτέλεση του ελέγχου και τη σύνταξη σχεδίου πράξης 
ή έκθεσης ελέγχου.

β) Το στάδιο του εκ των υστέρων (ex post) ποιοτικού 
ελέγχου, που διενεργείται επί ενός δείγματος πράξεων 
ή εκθέσεων ελέγχου που έχουν εκδοθεί.

Άρθρο 37
Αρμόδια Όργανα

1. Για τον εκ των προτέρων (ex ante) έλεγχο ποιότητας 
αρμόδιοι είναι ο επικεφαλής κάθε ελέγχου Επίτροπος 
και ο οικείος Γενικός Συντονιστής, που επικουρείται στο 
έργο του από την οικεία Υπηρεσία Επιτρόπου Ελέγχου 
Ποιότητας.
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2. Ο εκ των υστέρων (ex post) έλεγχος ποιότητας 
ασκείται από τον αρμόδιο δικαστικό σχηματισμό.

Άρθρο 38
Εκ των προτέρων (ex ante) Ποιοτικός Έλεγχος

1. Ο επικεφαλής κάθε ελέγχου Επίτροπος διασφαλίζει ότι:
α) έχουν τηρηθεί οι κανόνες lege artis που τίθενται από 

τα ελεγκτικά εγχειρίδια και το υπόμνημα σχεδιασμού 
κάθε ελέγχου,

β) όλα τα ελεγκτικά ευρήματα απεστάλησαν στους 
ελεγχόμενους,

γ) η ελεγκτική διαδικασία έχει καταγραφεί στο ηλε-
κτρονικό σύστημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

δ) υπάρχουν επαρκή και αξιόπιστα ελεγκτικά τεκμήρια 
που υποστηρίζουν τις παρατηρήσεις στην οικεία πράξη 
ή έκθεση ελέγχου. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται ένα 
ερωτηματολόγιο.

2. Οι Υπηρεσίες Επιτρόπου Ελέγχου Ποιότητας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου εισηγούνται στον οικείο Γενικό 
Συντονιστή για:

α) την τήρηση της αρχής της προηγούμενης ακρόασης 
του ελεγχομένου,

β) τη συγκέντρωση επαρκών και κατάλληλων ελεγκτι-
κών τεκμηρίων,

γ) την καταχώρισή τους στα σχετικά ηλεκτρονικά συ-
στήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

δ) την έλλειψη αντιφάσεων και τη συνοχή του κειμένου,
ε) τον εντοπισμό ενδεχόμενων υποχρεώσεων,
στ) την επισκόπηση μεταγενέστερων γεγονότων,
ζ) την αξιολόγηση της ικανότητας του ελεγχόμενου 

φορέα για συνέχιση της δραστηριότητάς του,
η) την επίβλεψη και επισκόπηση της ελεγκτικής ερ-

γασίας,
και
θ) την απόκτηση έγγραφων διαβεβαιώσεων από τη 

διοίκηση ή τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση του 
φορέα.

3. Με βάση την εισήγηση που προβλέπεται στην πα-
ράγραφο 2, ο Γενικός Συντονιστής απευθύνει συστάσεις 
στον επικεφαλής του ελέγχου Επίτροπο και, εφόσον το 
κρίνει αναγκαίο, αναφέρει την περίπτωση στον αρμόδιο 
δικαστικό σχηματισμό.

Άρθρο 39
Εκ των υστέρων (ex post) Ποιοτικός Έλεγχος

1. Με τον εκ των υστέρων (ex post) έλεγχο ποιότητας 
εντοπίζονται συστημικές αδυναμίες επί των διαδικασι-
ών των ελέγχων, τους οποίους διενεργεί το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, προς διασφάλιση της ποιότητας των ελέγχων 
αυτών στο μέλλον.

2. Πριν από την έναρξη κάθε έτους, η Ολομέλεια του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου εγκρίνει το δείγμα των πράξεων 
ή εκθέσεων ελέγχου, επί των οποίων θα διενεργηθεί εκ 
των υστέρων (ex post) έλεγχος ποιότητας κατά το επό-
μενο έτος.

3. Ο αρμόδιος δικαστικός σχηματισμός επιλαμβάνεται 
δείγματος πράξεων ή εκθέσεων ελέγχου προκειμένου 
να επιβεβαιώσει:

α) αν το κείμενο είναι ξεκάθαρο, πειστικό και συνεκτι-
κό, ώστε να μπορεί να γίνει κατανοητό σε έναν αναγνώ-
στη που δεν είναι ειδικός,

β) αν τα συμπεράσματα της πράξης ή έκθεσης ελέγ-
χου είναι σύμφωνα με αυτά που εμπεριέχονται σε άλλες 
πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για παρόμοια θέματα,

γ) αν η δομή των παρατηρήσεων είναι σαφής και λογι-
κή, σύμφωνα με τα ερωτήματα ή τα γενικότερα θέματα 
του εκάστοτε ελέγχου,

δ) αν αναφέρονται τα κριτήρια του ελέγχου, βάσει των 
οποίων διαμορφώθηκαν οι παρατηρήσεις,

ε) αν τα συμπεράσματα του ελέγχου συνδέονται με 
τα ευρήματα,

στ) αν οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι 
πλήρεις, σαφείς και ειδικές, ώστε να καθίσταται εφικτή 
η συμμόρφωση του ελεγχομένου, και

ζ) το υποστηρίξιμο των νομικών κρίσεων που περιέχει 
η πράξη ή έκθεση ελέγχου.

4. Ο αρμόδιος δικαστικός σχηματισμός συντάσσει 
έκθεση, με γενικές παρατηρήσεις, για την τήρηση των 
προδιαγραφών ποιότητας του ελεγκτικού έργου της πα-
ραγράφου 2, η οποία κοινοποιείται σε όλες τις Υπηρεσίες 
Επιτρόπου με ελεγκτικό αντικείμενο.

Άρθρο 40
Αξιοποίηση Συστάσεων Ελέγχων Ποιότητας

1. Ανάλογα με τη σοβαρότητα των διαπιστώσεων από 
τους ελέγχους ποιότητας, οι Γενικοί Συντονιστές, ύστε-
ρα από εισήγηση των Υπηρεσιών Επιτρόπου Ελέγχου 
Ποιότητας, μπορούν να ζητήσουν από την Υπηρεσία 
Προγραμματισμού και Υποστήριξης Ελέγχων του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου να τους εισηγηθεί μέτρα βελτίωσης 
του ελεγκτικού έργου.

2. Ο αρμόδιος δικαστικός σχηματισμός, αν διαπιστώ-
σει συστημικές αδυναμίες επί των διαδικασιών των ελέγ-
χων, αναφέρεται στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, για 
τη λήψη μέτρων βελτίωσης του ελεγκτικού έργου.

Άρθρο 41
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων

1. Στην Υπηρεσία Επιτρόπου "Πληροφορική Ελέγχου" 
αναπτύσσεται Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 
Ελέγχων.

2. Το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων 
αποβλέπει στην ενσωμάτωση του συνόλου των ελεγκτι-
κών διαδικασιών και ενεργειών του Δικαστηρίου. Μέσω 
αυτού παρακολουθείται το σύνολο των στοιχείων στα 
προγράμματα ελέγχων, τα σχέδια προγραμματισμού 
αυτών, το Μητρώο των ελεγχόμενων φορέων και υπο-
λόγων, οι οικονομικές καταστάσεις αυτών, η τεκμηρίω-
ση, η αλληλογραφία του οικείου ελέγχου, τα ευρήματα 
και κάθε άλλο ενδιαφέρον, από ελεγκτικής απόψεως, 
στοιχείο.

3. Το Σύστημα επιτρέπει επίσης την παρακολούθηση 
της ροής εργασίας κάθε σταδίου ενός ελέγχου και την 
άντληση πληροφόρησης από τα παραγόμενα αρχεία 
τεκμηρίωσης, ώστε να είναι εφικτή η επισκόπηση και 
εποπτεία του ελεγκτικού έργου.
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ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
Υπηρεσιακή Επιμόρφωση και Ενημέρωση

Άρθρο 42
Υπηρεσία Επιτρόπου Αρμόδια
για την Υπηρεσιακή Επιμόρφωση και Ενημέρωση

1. Η Υπηρεσία Επιτρόπου "Ανθρώπινο Δυναμικό και 
Διοικητική Μέριμνα" μεριμνά ώστε το προσωπικό να δι-
αθέτει τις αναγκαίες γνώσεις και ενημέρωση για την απο-
τελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του. Προς το 
σκοπό αυτό μελετά τις ειδικότερες αρμοδιότητες του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναλύει το είδος υπηρεσιακής 
επιμόρφωσης, κατάρτισης και εμπειρίας που απαιτεί η 
κάθε μία από αυτές και εισηγείται την πραγματοποίη-
ση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, 
πέραν των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προβλέ-
πονται στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, καθώς και 
σε άλλα νομοθετήματα.

2. Αν για την άσκηση αρμοδιότητας του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου που προβλέπεται ρητώς σε νομοθετική διάταξη 
απαιτούνται ειδικές γνώσεις, κατάρτιση ή εμπειρία που 
δεν διαθέτει το υφιστάμενο προσωπικό του Δικαστηρίου 
και των οποίων η έλλειψη καθιστά δυσχερή ή αδύνατη 
την άσκηση της ως άνω αρμοδιότητας, η Υπηρεσία Επι-
τρόπου "Ανθρώπινο Δυναμικό, Διοικητική Μέριμνα" με-
λετά τη δυνατότητα παροχής ευκαιριών στο υπηρετούν 
προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την απόκτηση 
της απαιτούμενης γνώσης και κατάρτισης.

3. Η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Διοίκησης και με 
άλλους φορείς στο πλαίσιο των διατάξεων της κείμενης 
νομοθεσίας για προγράμματα εκπαίδευσης διενεργείται 
με μέριμνα του Επιτρόπου "Ανθρώπινο Δυναμικό και Δι-
οικητική Μέριμνα".

Άρθρο 43
Προγραμματισμός Υπηρεσιακής
Επιμόρφωσης και Ενημέρωσης

1. Ο Γενικός Συντονιστής "Διοίκηση", ύστερα από ει-
σήγηση της Υπηρεσίας Επιτρόπου που είναι αρμόδια 
για την υπηρεσιακή ενημέρωση του προσωπικού του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, υποβάλλει στον Πρόεδρο, την 
πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου κάθε έτους, το ετήσιο 
πρόγραμμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υπηρε-
σιακή επιμόρφωση και ενημέρωση του υπηρετούντος 
προσωπικού του.

2. Για την κατάρτιση του προγράμματος λαμβάνεται 
υπόψη:

α) η στρατηγική ελέγχων που έχει υιοθετηθεί από την 
Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

β) οι προτάσεις που έχουν διατυπωθεί από τις Υπηρε-
σίες Επιτρόπου αυτού,

γ) η εξέλιξη που εμφανίζουν αντίστοιχα προγράμματα 
ομόλογων θεσμών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
άλλων χωρών, καθώς και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και

δ) οι διατεθείσες στον προϋπολογισμό πιστώσεις για 
τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 44
Σκοπός των Προγραμμάτων
Επιμόρφωσης και Ενημέρωσης

Τα προγράμματα παροχής υπηρεσιακής επιμόρφω-
σης ενημέρωσης της Υπηρεσίας Επιτρόπου "Ανθρώπινο 
Δυναμικό και Διοικητική Μέριμνα" αποβλέπουν ιδίως:

α) στην ενημέρωση του προσωπικού για τις εξελίξεις 
στη νομοθεσία και νομολογία που σχετίζονται με την 
άσκηση των καθηκόντων τους,

β) στην προετοιμασία του προσωπικού για τη βαθύ-
τερη κατανόηση της δημοσιονομικής οργάνωσης, των 
ελεγκτικών μηχανισμών, των δημοσιονομικών κινδύνων 
και του τρόπου αντιμετώπισής τους,

γ) στη μετάδοση εμπειρίας άλλων ελεγκτών ή την 
ενημέρωση για τα πορίσματα εκθέσεων ελέγχου που 
διενήργησε το Ελεγκτικό Συνέδριο ή άλλος ομόλογος 
θεσμός και

δ) στη διάθεση επιστημονικής γνώσης που κρίνεται 
αναγκαία ή ιδιαιτέρως χρήσιμη για την άσκηση των κα-
θηκόντων του προσωπικού.

Άρθρο 45
Παροχή των Προγραμμάτων Ενημέρωσης

Εισηγητές στα προγράμματα υπηρεσιακής ενημέρω-
σης που προετοιμάζονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
ορίζονται, ύστερα από ειδική άδεια του Προέδρου αυ-
τού, δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι του Δικαστηρί-
ου. Ως εισηγητές δύνανται να προσκληθούν να λάβουν 
μέρος στα προγράμματα και δικαστικοί λειτουργοί άλ-
λων δικαιοδοτικών κλάδων, μέλη εκπαιδευτικού προ-
σωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημόσιοι 
λειτουργοί και επιστήμονες με ειδικές γνώσεις, ικανότη-
τες ή εμπειρία.

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
Μεταβατικές Ρυθμίσεις

Άρθρο 46
Έναρξη Ισχύος

1. Η έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού αρχίζει 
από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου εισηγείται 
στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου το χρονοδιάγραμμα 
της σταδιακής εφαρμογής του Κανονισμού.

3. Εντός προθεσμίας έξι μηνών που μπορεί να παρα-
τείνεται με απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, ο 
Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορεί να εισάγει 
στην Ολομέλεια τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις 
του Οργανογράμματος και της κατανομής της ελεγκτέας 
ύλης που επιβάλλονται για την ισόρροπη κατανομή της 
ελεγκτέας ύλης στις επιμέρους Υπηρεσίες Επιτρόπου.

4. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου θα λειτουργήσει 
μετά την έκδοση από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου της απόφασης που προβλέπεται στην πα-
ράγραφο 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού.

Άρθρο 47
Εξοικείωση του Προσωπικού
με τις Ρυθμίσεις του Κανονισμού

Η υφιστάμενη 11η Υπηρεσία Επιτρόπου, μέχρι τη σύ-
σταση των νέων Υπηρεσιών Επιτρόπου, οργανώνει και 
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παρέχει την αναγκαία κατάρτιση και ενημέρωση στα 
μέλη του προσωπικού, ώστε να εξοικειωθούν με τις 
ρυθμίσεις του Κανονισμού αυτού.

Άρθρο 48
Αρμοδιότητες και Στελέχωση
των Υπηρεσιών Επιτρόπου

Στο Παράρτημα III του παρόντος καθορίζεται το ελε-
γκτικό αντικείμενο κάθε Υπηρεσίας Επιτρόπου και στο 
Παράρτημα II οι θέσεις του προσωπικού και η κατανομή 
τους σε υπηρεσίες, τμήματα και γραφεία.

Άρθρο 49
Εκπόνηση του Πρώτου Ετήσιου
Προγράμματος Ελέγχων

Το πρώτο Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων που θα προ-
ετοιμασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
αυτού θα αφορά το έτος 2021.

Άρθρο 50
Αυτόνομα Λογισμικά Ελέγχων

1. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του Πληροφοριακού 
Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχων, όπως αυτό περιγρά-
φεται στο άρθρο 41 του παρόντος, λειτουργούν ειδικά 
λογισμικά ανά ετήσιο πρόγραμμα, είδος ελέγχου, Υπη-
ρεσία Επιτρόπου και ελεγχόμενο φορέα. Στα λογισμικά 
αυτά καταγράφεται η διαδικασία προετοιμασίας του 
εκάστοτε ετήσιου προγράμματος ελέγχου, η εκτέλεση 
αυτού, καθώς και η αντιστοίχιση των αποτελεσμάτων 
του, από απόψεως ποσότητας και χρόνου, με τα προ-
γραμματισθέντα.

2. Οι διαδικασίες που υποστηρίζουν τα αυτόνομα λο-
γισμικά ενσωματώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Διαχείρισης Ελέγχων και η μετάπτωση των δεδομένων 
τους πραγματοποιείται σταδιακά.».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Πρόεδρος

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ   
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