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Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 7 του Συ−
ντάγματος, ο παρών Κώδικας Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, με τον οποίο κωδικοποιούνται οι ισχύουσες 
διατάξεις

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ − ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ − ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1
Αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο:
α) Ασκεί τον προβλεπόμενο από το άρθρο 98 παρ.1 

περίπτωση α΄ του Συντάγματος έλεγχο των δαπανών 
του Κράτους, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 33 του παρό−
ντος νόμου, και των άλλων νομικών προσώπων που 
με ειδική διάταξη νόμου υπάγονται κάθε φορά στον 
έλεγχο αυτόν.

β) Διενεργεί υποχρεωτικά κατασταλτικό έλεγχο σε 
όλους τους λογαριασμούς ή τους απολογισμούς των 
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και στον εκτός 
Κρατικού Προϋπολογισμού λογαριασμό με την ονομασία 
«Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊό−
ντων» του άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 992/1979 (Α΄ 280). 
Σε κατασταλτικό έλεγχο υπόκειται και κάθε φορέας 
που έλαβε καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρηματοδότηση ή 
επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

γ) Παρακολουθεί τα έσοδα του Κράτους.
δ) Παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων 

των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στο άρθρο 52 του παρόντος νόμου. 

ε) Αποφαίνεται επί του απολογισμού και του γενικού 
ισολογισμού του Κράτους.

στ) Εποπτεύει τους δημόσιους υπολόγους όσον αφορά 
την τήρηση των διατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού.

ζ) Εποπτεύει τις εγγυήσεις που παρέχουν οι δημόσιοι 
υπόλογοι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

η) Ελέγχει την τήρηση των απαγορεύσεων που προ−
βλέπονται στα άρθρα 1, 3 και 6 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65).

θ) Ασκεί έλεγχο νομιμότητας στις διαδικασίες ανά−
θεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 35, 
36 και 37.

ι) Διενεργεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση ή σε 
επί μέρους διοικητικές και διαχειριστικές πράξεις του 
Κράτους και των νομικών προσώπων και οργανισμών, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 85 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).

ια) Δύναται να διενεργεί έλεγχο για κάθε έργο, προ−
μήθεια, επιχορήγηση, ενίσχυση κ.λπ. και γενικά για κάθε 
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται είτε ολικά είτε μερικά 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στο άρθρο 16 του ν. 2145/1993 (Α΄ 88).

ιβ) Αποφαίνεται για την απαλλαγή από την ευθύνη 
των υπολόγων που λογοδοτούν ενώπιόν του για κάθε 
απώλεια, έλλειψη ή φθορά χρημάτων, υλικού ή παρα−
στατικών στοιχείων πληρωμής κάθε είδους.

ιγ) Αποφασίζει οριστικά για την καταχώρηση ή μη 
σε ειδικά βιβλία του συνόλου ή μέρους ληξιπρόθεσμων 
οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς και συμβεβαιωμένων 
οφειλών προς τρίτους, που έχουν βεβαιωθεί κατά τις 
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 
356/1974, Α΄ 90) και θεωρούνται ανεπίδεκτες είσπραξης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65 του παρόντος. 

ιδ) Κρίνει τις ενστάσεις κατά των πράξεων ή παραλεί−
ψεων του Υπουργού Οικονομικών κατά την άσκηση της 
αρμοδιότητάς του προς εκτέλεση των πράξεων ή απο−
φάσεων κανονισμού σύνταξης σε βάρος του Δημοσίου ή 
την πληρωμή των συντάξεων γενικά, περιλαμβανομένων 
και εκείνων που αφορούν καταλογισμό σύνταξης που 
εισπράχθηκε αχρεωστήτως.

ιε) Δικάζει τις υποθέσεις που αναφέρονται στην αστι−
κή ευθύνη των πολιτικών και στρατιωτικών δημοσίων 
υπαλλήλων, καθώς και των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και 
των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. για ζημία που προκλήθηκε στο Δη−
μόσιο, στους Ο.Τ.Α. ή σε άλλα Ν.Π.Δ.Δ..

ιστ) Δικάζει τις αμφισβητήσεις που ανακύπτουν από 
τον έλεγχο των λογαριασμών των υπολόγων.
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Άρθρο 93
Καταστροφή δικαιολογητικών και 
λοιπών εγγράφων – Διαδικασία

1. Τα δικαιολογητικά ενταλμάτων πληρωμής και κάθε 
διαχείρισης φυλάσσονται για δέκα χρόνια από το οικο−
νομικό έτος το οποίο αφορούν, εφόσον ελεγχθούν μέσα 
στο χρονικό αυτό διάστημα. Σε κάθε άλλη περίπτωση 
φυλάσσονται για είκοσι χρόνια, χωρίς πάντως να επι−
τρέπεται η καταστροφή ή η εκποίησή τους πριν παρέλ−
θει η προθεσμία για την άσκηση των ένδικων μέσων.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται, και πριν 
από την παρέλευση των προθεσμιών της προηγού−
μενης παραγράφου, η καταστροφή των παραπάνω 
δικαιολογητικών που έχουν ελεγχθεί, με ειδικά αιτι−
ολογημένη απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.

3. Με αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συ−
νεδρίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον τρόπο 
χαρακτηρισμού των σχετικών φακέλων ή εγγράφων 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως διατηρητέων στο διηνε−
κές ή για ορισμένο χρονικό διάστημα ή δυνάμενων να 
καταστραφούν αμέσως ή ύστερα από ορισμένο χρό−
νο. Με όμοιες αποφάσεις ρυθμίζονται επίσης θέματα 
που αφορούν την εκκαθάριση των αρχείων με σκοπό 
τον καθορισμό των διατηρητέων ή μη εγγράφων, την 
απολύμανση ορισμένων φακέλων και τη δαπάνη που 
απαιτείται για το σκοπό αυτό, τη σύσταση επιτροπών 
από υπαλλήλους με σκοπό την παραπάνω εκκαθάριση, 
καθώς και συνεργείων από υπαλλήλους βοηθητικών των 
επιτροπών αυτών, τη σύνθεση των επιτροπών και των 
συνεργείων τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Τα έγγραφα, τα οποία κρίνονται με τις αποφάσεις 
της προηγούμενης παραγράφου μη διατηρητέα και δυ−
νάμενα να καταστραφούν, εκποιούνται με δημοπρασία 
ως άχρηστο χαρτί με σκοπό την πολτοποίησή τους. 
Οποιαδήποτε άλλη χρήση τους απαγορεύεται.

5. Ο τρόπος προκήρυξης και διεξαγωγής της δημο−
πρασίας της προηγούμενης παραγράφου, οι εγγυήσεις 
που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε αυτήν και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό 
διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

6. Μετά το χαρακτηρισμό των εγγράφων ως δυνάμε−
νων να καταστραφούν και πριν από την εκποίησή τους 
για πολτοποίηση καλείται υποχρεωτικά με έγγραφη 
απόδειξη η αρμόδια Διεύθυνση των Γενικών Αρχείων 
του Κράτους, προκειμένου να επιλέξει τα έγγραφα που 
τυχόν παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον και να τα με−
ταφέρει με μέριμνα και δαπάνη της στα Γενικά Αρχεία 
του Κράτους.

7. Η εκποίηση εγγράφων για πολτοποίηση μπορεί 
να γίνει και χωρίς την τήρηση των οριζομένων στην 
προηγούμενη παράγραφο αν η Διεύθυνση των Γενικών 
Αρχείων του Κράτους, που έχει ειδοποιηθεί αρμοδίως, 
δεν ολοκληρώσει την επιλογή τους μέσα στην προθε−
σμία που τάσσεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του 
Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 94
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρό−
ταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων ύστερα από γνώμη της Ολο−
μέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κανονίζονται τα 
αντικείμενα που προβλέπονται στα άρθρα 1, 3, 4 παρ.1, 
5, 6, 7 παρ.1, 8, 9, 11, 32, 38, 43, 44, 46 παρ.1 και 2, 47, 56, 
61, 70, 73, 75, 86, 87 και 88.

2. Με όμοιο διάταγμα δύναται να ρυθμίζεται κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση των διατάξεων 
του παρόντος νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 95

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο υπηρετούν σε προσωποπα−
γείς θέσεις προσωρινού κλάδου ΠΕ Κατηγορίας δύο 
υπάλληλοι πτυχιούχοι Παιδαγωγικής Ακαδημίας και σε 
προσωποπαγείς θέσεις προσωρινού κλάδου ΤΕ Διοικη−
τικού − Λογιστικού επτά υπάλληλοι. Επίσης, υπηρετούν, 
σε προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου, εικοσιένα υπάλληλοι 
σε προσωρινό κλάδο ΠΕ, έξι υπάλληλοι σε προσωρινό 
κλάδο ΠΕ Οικονομολόγων, δεκατέσσερις υπάλληλοι σε 
προσωρινό κλάδο ΔΕ Γραμματέων, οκτώ υπάλληλοι σε 
προσωρινό κλάδο ΔΕ Ταξινόμων και εννέα υπάλληλοι 
σε προσωρινό κλάδο ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων. 

Άρθρο 96

Κατ’ εξαίρεση των προβλεπομένων στην παράγρα−
φο 1 του άρθρου 35, δεν θίγεται το κύρος συμβάσεων 
εκτέλεσης δημοσίων έργων, τα οποία εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής και των οποίων η 
περίληψη της διακήρυξης δημοπράτησης δημοσιεύθηκε 
πριν από τις 28.9.1999.

Άρθρο 97

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 
35 εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις έργων, υπηρε−
σιών ή προμηθειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του ν. 3978/2011 και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης 
των οποίων λαμβάνει χώρα μετά την έναρξη ισχύος του 
νόμου αυτού. Ως έναρξη διαδικασίας σύναψης νοείται: α) 
η αποστολή προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις συμβάσεις του δεύτερου 
Μέρους, β) η δημοσίευση προκήρυξης στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, για τις συμβάσεις του τρίτου Μέρους, 
γ) η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 
για τις συμβάσεις που ανατίθενται με τη διαδικασία 
του συνοπτικού διαγωνισμού και δ) η λήψη απόφασης 
σύναψης σύμβασης, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. 

2. Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έργων, υπηρεσι−
ών ή προμηθειών, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν την 
έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, συνεχίζονται και 
ολοκληρώνονται σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε 
κατά το χρόνο έναρξής τους. 

Άρθρο 98

Το Ελεγκτικό Συνέδριο δικάζει και τις εφέσεις κατά των 
αποφάσεων της Επιτροπής του άρθρου 24 του ν.1586/1985 
(Α΄ 73), που ασκούνται είτε από τον Υπουργό Οικονομικών 


