
Έπί τοΰ σχεδίου νομού «περί τροποποιήσει»; καί συ'χπληρώ-
σεως των περί Ελεγκτικού Συνέδριου διατάξεων και ρυ-
Οαίσεως συναφών θεμάτων».

Ποόζ τι/!· Βον/.ην jojr 'ί/.λήνων

Ή μέχρι σήμερον έοαρμογή των διαρκούσης τής χρονική; 
περιόδου τή; δικτατορίας έπελθουσών τροποποιήσεων και 
συμπληρώσει»» ει; τάς περί ’Οργανισμού τοΰ ’Ελεγκτικού 
Συνεδρίου διατάξεις καί ιδία ή έπελθοΰσα αλλαγή συστή
ματος έν τή ασκήσει κατασταλτικού έλέγχου έπι της δημο
σίας διαχειρισεως καί των δαπανών των ’Οργανισμών Το
πικής Αύτοδιοιιήσεως καί λοιπών Νομικών Προσώπων Δη
μοσίου Δικαίου κατέδειςε τήν ανάγκην μεταβολής τοΰ έν 
λόγω συστήματος προς έπίτευςιν τής ένημερύτητος τοΰ έ
λέγχου καί προάσπισιν τών συμφερόντων τοΰ Δημοσίου καί 
τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου περαιτέρω δέ 
κρίνεται επιβεβλημένη ή λήψις μέτρων τινών ώς πρός τήν 
δικονομίαν τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου διά τήν άρτιωτέραν 
λειτουργίαν αύτοϋ.

Έπί τών καθ’ έκαστα διατάξεων τοΰ νομοσχεδίου ση- 
μειοΰμεν τ’ ακόλουθα :

Άρθρον 1.
Ή παρεχομένη διά τοΰ άρθρου τούτου ευχέρεια συμμετο

χής τών Παρέδρων μετά ψήφου συμβουλευτικής εις τά ά- 
σκοΰντα τήν δικαστικήν δικαιοδοσίαν Τμήματα τοΰ ’Ελεγ
κτικού Συνεδρίου, ήτις έχει θεσπισθή καί διά τούς Παρέ- 
δρους τοΰ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας σκοπόν έχει άφ’ ε
νός μέν τήν ένίσχυσιν τής έκ Συμβούλων συνθέσεως τών Τμη
μάτων, λόγω τής πληθύος τών εις αύτά υπαγόμενων υπο
θέσεων διά τήν ταχυτέραν έκδίκασιν τούτων, άφ’ ετέρου δέ 
εις τήν δημιουργίαν άρίστου ΰλικοϋ .διά τήν πλήρωσιν τών 
θέσεων τών Συμβούλων έκ τής Ιεραρχικής σειράς τοΰ Σώ
ματος.

Άρθρον 2.
Κατά τάς γενικάς δικονομικάς άρχάς ή ’Ολομέλεια τοΰ ’Ε

λεγκτικού Συνεδρίου κατά τήν έκδίκασιν του-ένδικου μέσου 
τής αίτήσεως άναιρέσεως κατ’ άποφάσεων τών Τμημάτων θά 
έδει νά συντίθεται έξ άλλων Συμβούλων, έκτος τών πρότερον 
δικασάντων. ’Εκ τοΰ αποκλεισμού όμως τών Συμβούλων τού
των έκ τών Συνεδριάσεων τής 'Ολομέλειας δεν θά καθίστατο 
εις πλείστχς περιπτώσεις εφικτή ή νόμιμος συγκρότησις ταύ- 
της δΓ ό καί εις τάς διατάξεις τοΰ άρθρου τούτου προβλε- 
πούσας τήν εφαρμογήν τών διατάξεων τής Πολιτικής Δικο
νομίας ώς πρός τούς λόγους έξαιρέσεως δεν περιελήφθη ό δΓ 
αυτών προβλεπόμενος άποκλεισμός τών οπωσδήποτε μετα- 
σχόντων εις τήν έκδοσιν τής πράξεως ή άποφάσεως καθ’ ής 
άσκεϊται ένδικον μέσον διατηρούμενων έν τώ σημείω τούτω 
τών ποοϊσχυουσών διατάςεων τροποποιουμένων μόνον ώς 
πρός τάς αιτήσεις άναιρέσεως δΓ άς προβλέπεται ότι εις τάς 
Συνεδριάσεις τής 'Ολομέλειας δέν δύνανται νά μετέχουν οι 
μετασχόν;- ·; τοΰ άρμοδίου Τμήματος ώς Πρόεδρος καί ει
σηγητής κατά τήν έκδοσιν τής καθ’ ής άσκεϊται το άνωτέρω 
ένδικον μέσον άποφάσεως.

Άρθρον 3.

Διά τής διατάξεως τής πρώτης παραγράφου ρυθμίζεται 
θέμα Οικονομικόν τής έξαντλήσεως τής άρμοδιότητος τών δι- 
καιοδοτούντων έπί τών συντάξεων οργάνων τοΰ Γενικού Λο
γιστηρίου τού Κράτους εις τήν περίπτωσιν καθ’ ήν ή ΰπό- 
θεσις διά τής άσκήσεως ενδίκων μέσων περιέρχεται εις τήν 
αρμοδιότητα τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Όμοιου περιεχομένου είναι ή διάταξις τής παραγράφου 
3 τοΰ άρθρου 29 τοΰ Δ/τος τής 29/31 Δεκεμβρίου 1954 «περί 
κωδικοποιήσεων τών περί ’Ελεγκτικού Συνεδρίου ίσχυου- 
σών διατάξεων» προβλέπουσα τήν έξάντλησιν τής δικαιοδο- 
δοσίας τού Κ>.ιμακίθυ είς τήν περίπτωσιν άσκήσεως τοΰ έν- 
δίκαου μέσου τής έφέσεως κατά τών έκδιδομένων παρ’ αύ- 
τοΰ πράξεων; κκταργηθείσης δέ διά τών άρθρων 1 καί 8

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ τοΰ Λ. Ν'. 599 τοΰ 196S τής άρμοδιότητος τουτου αναγκαία 
καθίσταται η θεσπισις της εν ν.ογω διατάξεως διά τάς ήτ' 
ει. ι.υοιιενας πραςεις της όιευέ-,νσεω; _ υντχεεων του I ενι
κού Λογ.στηρίου τοΰ Κράτους.

Διά τής δευτέρας παραγράφου συμπληροΰεαι ή διάταξις 
τή; παραγράφου / τοΰ άρθρου 49 τοΰ Δ/τος 29·3ί Δεκευ
βό ίου 1954 ρυθμιζομένου νομοθετικώς θέματος λυθέντος διά 
τής νομολογίας, τής αναπομπής τής ύποθέσεω: είς τό άρμό- 
διον Τμήμα όταν αΰτη χρήζει περαιτέρω έρεύνης κατά τ. 
πραγματικόν αύτής μέρος.

Άρθρον 4.
Ρυθμίζονται διάφορα θέματα τείνοντα είς τήν πλήρη όιε- 

ρεύνησιν τών υποθέσεων ή αιροντα αμφισβητήσεις αΐτινε; 
έχουν ήδη άντιμετωπισθή διά τής νομολογίας πρός άποτρο 
πην τοΰ ενδεχομένου νά προκαλεσουν αύται έν τώ μέλλοντ 
διαφόρους έρμηνείας. Τοιοΰτον περιεχόμενον έχουν αί δια 
τάξεις τών παραγράφων 1, 2 καί 3, είδικώτερον δέ διά τή; 
προστιθεμένης διά τής τελευταίας παραγράφου διατάξεω; 
είς τό άρθρον 41 τοΰ Δ/τος τής 29/31 Δεκεμβρίου 1954 παρα
γράφου 3 προβλέπεται όπως εις τήν περίπτωσιν καθ’ ήν είς 
τά Τμήματα τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου δέν τίθενται πάντα 
τά άναγκαιοΰντα διά τήν κρίσιν των στοιχεία νά παρέχετα 
ή ευχέρεια άναζητήσεω; τούτων διά προδικαστικής άπο - 
φασεως.

Άρθρον 5.
Ρυθμίζονται τά τυπικά προσόντα διορισμού ή προαγωγή 

τών Παρέδρων καί Συμβούλων τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου 
λαμβανομένων ΰπ’ oEtv τών διά τήν πλήρωσιν τών δικαστ. 
κών τούτων θέσεων υπηρεσιακών αναγκών. Έκ τής τοι 
αύτης ρυθμίσεως έξ ής δέν επέρχεται ουσιώδης μεταβολή εΐ 
τήν προ τής δικρατορίας νομοθεσίαν περί Ελεγκτικού Συνε 
δρίου, τροποποιούνται διατάξεις μετ’ αύτήν θεσπισθεΐσαι

Ή -έπερχομένη κυριωτέρα μεταβολή συνίσταται εις τό 
καθορισμόν ποσοστού πληρώσεως τών θέσεων Συμβούλιο·, 
τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου διά τής προαγωγής τών Παρέ
δρων αύτοΰ οίτινες έκ τής μακράς απασχολήσει»; των είς τ. 
αντικείμενα τής άρμοδιότητος τοΰ Ελεγκτικού Συνέδριο 
άποκτοΰν πείραν καί είδίκευσιν διά τήν έκτέλεσιν τών κα 
θηκόντων τής ώς άνω άνωτάτης θέσεως.

Άρθρον 6.
'Υπό τό ισχύ ον νομοθετικόν καθεστώς οί Πάρεδροι οί 

τινες είναι ισόβιοι δικασταί έξομοιούμενοι κατά βαθμόν πρό 
έφέτας δικαιούνται κατ’ έτος μηνιαίας άδειας απουσίας. Λι
τήν Ισην τούτων μεταχείρισιν πρός τούς Συμβούλου τοΰ Έ 
λεγκτικοΰ Συνεδρίου άλλά καί τούς λοιπούς δικαστικούς λει 
τουργούς λαμβάνεται μέριμνα όπως απολαύουν τών προβλε 
πομένων διά τούτους δικαστικών διακοπών καί οί Πάρε 
δροι, τούτο δέ θά συντέλεση είς την εύρυθμον λειτουργία 
τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου ιδία κατόπιν τής διά τού άρθρο 
.1 προτεινομένης συμμετοχής των είς την σύνθεσιν τών Τμη 
μάτων τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Περαιτέρω διά τής παραγράφου 2 προβλέπεται, διά τον διο 
ρισμόν, χορήγησιν αδειών, διαθεσιμότητα, νοσηλείαν κα 
λύσιν τής υπαλληλικής σχέσεως τών μελών πού Ελεγκτικό 
Συνεδρίου, έφ’ όσον είοικαί διατάξεις τοΰ ’Οργανισμού αυ 
τοΰ δέ-/ ρυθμίζουν τά θέχατα ταΰτα. ή εφαρμογή τών έκά 
στοτε ΐσχυουσών διατάξεων τοΰ Κωδικός τών δικαστικό» 
λειτουργών.

Άρθρον 7.
Διά τής διατάξει»; τοΰ άρθρου τούτου άποσκοπεΐται 

κατάργησις τής εις τό παρελθόν είς τάς διατάξεις τοΰ Όρ 
γανισμοΰ τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου τεθείσης άρμοδιόττ. 
τος τής Όλομε>.είας τοΰ Άρείου Πάγου διά τήν επιβολή 
τής ποινής τής οριστικής παύσεως είς τά μέλη τοΰ Έλεγ 
κτικοΰ Συνεδρίου, τόν παρ’ αύτώ Γενικόν Επίτροπον τ. 
Επικράτειας καί τούς Πχρέδρους τοΰ ’Ελεγκτικού Συν; 
δρίου ήτις διετηρήθη καί διά τών άρθρων 22 τοΰ Ν. Δ/το
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τοΰ 1974 «κεαί κειθαρχικοΰ δικαίου των δικαστικών λει- 
ργών» καί 23 τοϋ Νόμου 184 τοΰ 1973 «κερί συγκροτή- 
jp τοΰ κατά τά; διατάξει; των άρθρων 90 καί 91 τοΰ Συν- 
-μχτος ’Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου» δι’ αυτή; 
καθίσταται ή 'Ολομέλεια τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου δρ- 
Όν κειθαρχικής δικαιοδοσία; καί άρμοδία διά τήν έκι- 
ήν τή; κατά τ’ άνωτέρω κοινή;, ρυθμιζομένου τοΰ θέ- 
~ο; τούτου ώ; καί διά τά μέλη τοΰ Συμβουλίου τής Έκι- 
•τεία; καί τοΰ Άρείου Πάγου εί; ά ή κοινή αΰτη έκιβάλ- 
αι καρά τής "Ολομέλεια; των Σωμάτων τούτων.

“Αρθρα 8, 11.

Λιά των Ν. Δ/ των 321 τοΰ 1969 «κερί κώδικο; Δημοσίου 
Ίσηκοΰ» καί 1265 τοΰ 1972 «κερί ελέγχου των δημοσίων 

τανών κλκ» έτροκοκοιήθησαν αί διατάξεις τοΰ Όργανι- 
ΰ τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου αί κροβλέκουσαι την ασκη- 
κατασταλτικοΰ ελέγχου έκί των λογαριασμών τής δη- 

τία; διαχειρίσεως καί τών άκολογισμών τών Νομικών 
οσώκων Δημοσίου Δικαίου καρά Κλιμακίου τοΰ ’Ελεγ- 
κοΰ Συνεδρίου, συντιθεμένου έξ ενός Συμβούλου καί δύο 

,.εέδρων, εις ό ΰκεβάλλοντο οί έν λόγω λογαριασμοί, μετ’ 
.σταμένην έκεξεργασίαν τούτων καρά τών διευθύνσεων Έ- 
γχου τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου άκαρτιζομένων έξ ει- 
: χυμένων άνωτέρων ΰκαλλήλων (Διευθυντών καί Τμη- 
/.ταρχών) ώς καί άναλόγου κροσωκικοΰ καί άνετέθη ή ά- 
ησις τοΰ ελέγχου τούτου διά τήν περιφέρειαν τής τέως 
οικήσεως Πρωτευούσης καί Θεσσαλονίκην εις Παρέδρους 

’Ελεγκτικού Συνεδρίου καί διά τάς λοικάς κεριφερεία; 
Κράτους εις συσταθεϊσαν καρ’ έκάστη Νομαρχία Ύκη- 

.αν Έκιτρόκου τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου έκί βαθμώ 
εως 2ω.

Λ τοιαύτη καινοτομία ώς κατεδείχθη ύκήρξεν άκολύτως 
τιτύχης διότι ή ύφισταμένη καρά τώ ’ Ελεγκτικοί Συνε- 
■) σοβαρά καθυστέρησις έν τή άσκήσει τής άνωτέρω άρ- 
ιότητος αύτοΰ, όφειλομένη εις τήν άριθμητικήν άνεκάρ- 
ι τοΰ κροσωκικοΰ του λόγω τής μή κληρώσεως τών άκό 
. οΰ χρόνου κενών θέσεων τούτου, ού μόνον δέν άντιμε- 
σθη διά τοΰ άνωτέρω μέτρου άλλα άντιθέτως έκήλθε 
ντική αΰξησις τής ΰφισταμένης έκκρεμότητος εις ήν 
ετέθησαν καί αί κατά τήν χρονικήν κερίοδον τής δι
ορίας διαχειρίσεις.

,γω τής σοβαρότητες τής καταστάσεως ταύτης μετά τήν 
λυσιν τής δικτατορία; ένεκρίθη διά τήν άντιμετώκισιν τή; 
γω έκκρεμότητο; καί συνετελέσθη ή συμκλήρωσις τών 
ι οργανικών θέσεων τοΰ κροσωκικοΰ τοΰ ’Ελεγκτικού 
ΐρίου καί ή λειτουργία καρ’ αΰτώ Συνεργείου ύκερωρια- 
έργασίας. διά τών ληφθέντων δέ μέτρων έκετεύχθη 
ντική κρόοδο; έν τή άσκήσει τοΰ ελέγχου τών λογαρια- 
τοΰ Δημοσίου καί τών Νομικών Προσώκων Δημοσίου 
ίου.
τήν κλήρη όμω; ενημερότητα τοΰ είρημένου έλέγχου 

ν αί διατάξει; τών άρθρων 8 καί 11 τοΰ νομοσχεδίου 
. κροβλέκεται ή έκαναφορά έν ίσχύι έν τή άσκήσει τοΰ 
ου τούτου τών κροϋοισταμένων διατάξεων τοΰ ’θρ
ασύ τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου σουρώνω; κρό; τά;
; ό έλεγχο; ούτο;. ώς έκ τής όργανώσεως έν τή Κεν- 
Ύκηρεσία τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου τών Διευθύν- 
Ελέγχου αύτοΰ καί τοΰ δι’ αυτών κροβλεκομένου συ- 
το;. θά ένεργειται κατά τρόκον άκοτελεσματικόν άκό 
κή; κλευράς καρέχοντα έγγυήσει; κλήρου; διασφχ- 
: τή; νομιμότητο; τή; διαχειρίσεως καί μέ ταχύν ρυ- 
>στε νά άντιμετωκισθή κλήρω; ή ύφισταμένη έκκρε- 

ή καράτασις τή; όκοία; έγκυμονεΐ σοβαρού; κινδύ- 
ιά τά συμφέροντα τοΰ Δημοσίου καί τών εί; τόν ελεγ- 
οΰτον ύκαγομένων Νομικών Προσώκων Δημ.οσίου 
.υ.
ενέργεια τοΰ έλέγχου, ώς ύκό τών άνωτέρω διατάξεων 
αι. ύκό κροσουκικοΰ τελοΰ'ντος ύκό τήν καθοδήγησιν 
αριένων άνωτέρων ύκαλλήλων καί ύκό τήν κα'ρακο- 
-ιν ειδικευμένων μελών τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου

θά συντελέστ καί εις τήν άρίστην τοΰ κροσωκικοΰ τούτου 
κατάρτισιν.

Πόσον άνεκιτυχής ύττήρξεν ή κατά τήν δικτατορίαν έκελ- 
θοΰσα μεταβολή τής εξελεγκτικής διαδικασίας δείκνυται 
καί έκ τοΰ ότι διά τήν έκκλήρωσιν τής ύκοχρεώσεως τοΰ Ε
λεγκτικού Συνεδρίου ύκοβολής εί; τήν Βουλήν έκθέσεως έκί 
τοΰ άκολογισμοΰ καί ισολογισμού τή; δημοσία; διαχειρί
σεως, ήτι; είχε καύσει ύκοβαλλομένη άκό τοΰ έτους 1933, 
συνεκεντρώθησαν τά καρά τοΐς Έκιτρόκοι; τοΰ ’Ελεγκτι- 
κοΰ Συνεδρίου καραστατικά τής δημοσίας διαχειρίσεως στοι
χεία τών ετών 1973, 1974, 1975 καί 1976 εί; τήν Κεντρική-/ 
‘Υπηρεσίαν αύτοΰ καρ’ ής καί ήλέγχθησαν ταΰτα καί ούτως 
έκετεύχθη ή ύκοβολή εις τήν Βουλήν τών εκθέσεων έκί τοΰ 
άκολογισμοΰ καί ισολογισμού τών άνωτέρω ετών.

Παραλλήλως διά τών διατάξεων τοΰ νομοσχεδίου λαμ- 
βάνεται κρόνοια ώστε κροκειμένου κερί Κοινοτήτων, ώ; 
καί μικρός έκτάσεως διαχειρίσεων ώς τών Σχολικών Τα
μείων, ένεργειται ό έλεγχος ύκό τών εις τάς κεριφερεία; τών 
Νομαρχιών Ύκηρεσιών τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου ύκό 
τήν έκοκτείαν καεί κατεύθυνσιν τών έν τή Κεντρική Υπηρε
σία Διευθύνσεων ’Ελέγχου.

Δι’ ώρισμένων ώσαύτως διατάξεων τοΰ νομοσχεδίου 
καταργοΰνται αί μή συνάδουσαι κρός τόν άνωτέρω τρόκον έ- 
νεργείας τοΰ κατασταλτικού έλέγχου διατάξεις.

“Αρθρον 9.
Διά τοΰ άρθρου τούτου κροβλέκεται όκως το αρμόδιον 

Τμήμα τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκλαμβανόμενου τή; 
έκλύσεως θεμάτων άνακυκτόντων κατά τήν άσκησιν κρο- 
ληκπκοΰ έκί τών δακανών έλέγχου, είσαγάγη ταΰτα λόγω 
τής σκουδαιότητος ή τής γενικότητος αυτών εις τήν ‘Ο
λομέλειαν τοΰ 'Ελεγκτικού Συνεδρίου ή γνώμη τή; όκοία; 
θά είναι ύκοχρεωτική διά τοΰτο.

“Αρθρον 10.
Προβλέκεται ή έκαναφορά έν ίσχύι τών κατά τήν χρονι

κήν κερίοδον τής δικτατορίας καταργηθεισών διατάξεων του 
άρθρου 22 τοΰ Δ/τος τής 29/31 Δεκεμβρίου 1954 «κερί κω- 
δικοκοιήσεως τών κερί ’Ελεγκτικού Συνεδρίου ίσχυουσών 
διατάξεων» δι’ ών άκό τής συστάσεως τοΰ ’Ελεγκτικού Συ
νεδρίου εις αύτό καρείχετο ή άρμοδιότης τής έκιβολής κρο- 
στίμων εις ώρισμένας κερικτθύσεις εις τού; ύκαλόγους λόγω 
μή έμκροθέσμου ύκοβολής τών λογαριασμών τής διαχειρί
σεως των άσκουμένη καρά τοΰ Κλιμακίου.

Περαιτέρω κροβλέκεται άνακροσαρμογή βάσει τών κρα- 
τουσών σήμερον οικονομικών συνθηκών τοΰ καθοριΰοοίνου 
διά τοΰ άνωτέρω άρθρου κοσοΰ.

“Αρθρα 12, 15.
Ρυθμίζονται θέματα δυνάμενα νά προκόψουν έν τή 

άσκήσει τοΰ έλέγχου τών λογαριασμών καί τείνοντα εΐ; τήν 
κλήρη διερεύνησιν τούτων διά τήν διακίστωσιν τής καλής 
οικονομικής διαχειρίσεως καί άτι να θέματα έχουν άντιμε- 
τωκισθή ήδη διά τής νομολογίας.

“Αρθρα 13 καί 14
Προβλέκεται ώ; κρός τόν τρόκον καί τήν έκτασιν τοΰ έ

λέγχου τοΰ ύλικοΰ τών Ένόκλων Δυνάαεων καί τών έλεγ
χον τής λογοδοσία; τών δευτερευόντων διατακτών ή έκ- 
δοσις άκοφάσεω; τής 'Ολομέλεια; τοΰ ’Ελεγκτικού Συνε
δρίου ρυθμιζούση; τήν ένέργειαν τοΰ έλέγχου τούτου έν ό- 
ψει τών έκάστοτε ύφισταμένων άναγκών.

“Αρθρον 16.
Δέν έκέρχεται ουσιαστική μεταβολή άλλα. δι’ αύτοΰ καταρ - 

γοΰνται ώρισμένα άρθρα τοΰ Ν. Δ/το; 1265 τοΰ 1972 καί εΐ; 
έτερα έκέρχονται φραστικαί διορθώσεις έκί σκοκώ κρο- 
σαρμογή; τούτων κρός τήν έκερχομένην διά διατάξεων τοΰ 
σχεδίου νόμου μεταρρύθμισιν ώ; κρό; τήν ένέργειαν τοΰ 
κατασταλτικού έλέγχου.
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Άρθρον 17.
Αί διά τού ίιθιου τούτου έπερχόμενχι τροποποιήσεις ζ·.ζ το 

άρθρον 24 του Ν. Δ τος 1265 του 19/2 είναι αναγκαία·. διά 
Try zzzocz: χογήν των εν χύτώ διατάξεων προ; τχς λοιπά; 
τοϋ νομοσχέδιου διατάσεις διά της πχρχγρχφου δέ 2 χύτου ή 
καταστροφή των ήλ.εγμενων λογιστικών στοιχείων της τε 
δημοσίχς διχχειρίσεως καί των Νομικών Προσώπων Δημο
σίου Αικχίου μετά πχρέλευσιν ώρισμένου χρόνου ότχν ή διχ- 
φύλ.χξις τούτων ουδέ"/! ουσιαστικόν λόγον έκπληροΐ. έπερ- 
χομένης ούτως άποδεσμευσεως τοϋ χώρου των ’Αρχείων τοϋ 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρον 18.
Διά της διατάςεως τοϋ άρθρου 30 τοϋ X. Δ. τος 321 τοϋ 

11)69 «περί κώοικος δημοσίου λογιστικού» συνεστήΟησχν 
πχρά τχις Περιφερείχις των Χομχρχιών τοϋ Κράτους Υπη
ρεσία1. τοϋ ’ Ελεγκτικού Συνεδρίου ών προΐστχται άνώτερος 
διοικητικός υπάλληλος τούτου φέρων τόν τίτλον τοϋ ’Επι
τρόπου διά την χσκησιν έλέγχου έπΐ των δαπανών τοϋ Κρά
τους και τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καί 
όστις προτερον ενηργεΐτο παρά τών κατά τόπους Οικονομι
κών ’Εφόρων πχρχλλήλως πρός τά κύρια αυτών καθήκοντα 
κατά τρόπον πλημμελή και λόγω φόρτου εργασίας άλλά καί 
διότι δεν ήσχν ειδικευμένοι πρός άσκησιν τής έν λόγω προ
σθέτου εργασίας.

Διά την άναπλήρωσιν τών ανωτέρω ’Επιτρόπων εις την 
περίπτωσιν χορηγήσεως κανονικής άδειας ή βραχείας άσθε- 
νείας των προβλέπεται διά της παραγράφου 1 ή προσωρινή 
μέχρι δύο μηνών χναπλήρωσίς των παρ’ υπάλληλου έκ τών 
εις τάς υπηρεσίας τών ’Επιτρόπων ύπηρετούντων έπί βα- 
θμώ 6ω πρός τόν σκοπόν όπως άποφευχθή ή ήδη δημιουρ- 
γουμένη εις τάς 'Υπηρεσίας τοϋ ’Ελεγκτικού Συνέδριου, 
κεντρικάς καί περιφερειακάς, άναστάτωσις, έκ της μετακι- 
νήσεως άνωτέρων υπαλλήλων έκ τοϋ Κέντρου πρός την ’Ε
παρχίαν, έπερχομένης προσέτι καί σημαντικής έπιβαρύν- 
σεως τοϋ προϋπολογισμού έκ της καταβολής εις τούτους τών 
δαπανών με τακτή σε ως καί ημερήσιας άποζημιώσεως ίσης 
πρός τό 1/25 τών μηνιαίων αποδοχών των.

. Διά τής παραγράφου 2 ρυθμίζεται τό θέμα τής άναπ/.η- 
ρώσεως τοϋ παρά τώ Ύπουργείω Βορείου Ελλάδος Παρέ- 
δρου τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου δι’ ’Επιτρόπου τούτου, έφ’ 
όσον έν τη έδρα τής 'Υπηρεσίας αύτοϋ δεν υπηρετεί έτερος 
Πάρεδρος τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρον 19.
ΚαΟιεροϋται ή έπ.θεώρησις τών 'Υπηρεσιών Παρέδρων 

καί ’Επιτρόπων τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου καί ιδία τών τε
λευταίων προς διαπίστωσιν τής κανονικής λειτουργίας τού
των καί τής ποιοτικής έκτελέσεως τής έργασίας, την έπί- 
λυσιν έπιτοπίω; άνακυπτόντων θεμάτων διεξαγωγής τής 
'Υπηρεσίας, την ένημέρωσιν δέ τοϋ Προέδρου έπί πάντων 
τών θεμάτων τούτων προς μόρφωσιν -η/ώμης περί τής ίκχ- 
νότητος καί άποδόσεως τών εις τάς Περιφερειακός 'Υπηρε
σίας τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου ύπηρετούντων υπαλλήλων 
καί την λ,ήψιν τών άναγκαίων μέτρων διά την άρίστην λει
τουργίαν τών έν λόγω 'Υπηρεσιών.

Άρθρον 20.
Διά τής παραγράφου 1 προστίθεται εις τάς οργανικός θέ

σεις τοϋ διοικητικού προσωπικού τοϋ Έλ.εγκτικοϋ Συνε
δρίου μία θέσις Γενικού Διευθυντοϋ έπί βαθμώ 1ω.

Ή προσθήκη τής θέσεως ταύτης ύπό την σημερινήν σύν- 
θεσιν καί συγκρότησιν τοϋ Διοικητικού προσωπικού κρίνε- 
ται άπχρχίτητος διά τήν ομαλήν καί εύρυθμον λειτουργίαν 
τών διοικητικών υπηρεσιών τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου τών 
άσχολουμένων εις τό έλτγκτικόν έργον αύτοϋ, ούτω δέ θά 
καταστή δυνατή καί ή έξέλ.ιξις αρίστων έν τή άσκήσει τοϋ 
αντικειμένου τούτου ΰπαλλήλ.ων πτυχιούχων Άνωτάτων Σχο- 
λ.ών εις τούς όποιους θά παρασχεθή ή δυνατότης νά έξελίσ- 
σωνται μέχρι τοϋ καταληκτικού βαθμού τοϋ Κλάδου των

(AT), αίεομένης ούτω καί τής ήδη υφιστάμενης εις τό στ- 
ιιεΐον τούτο άνισου μεταχειρισεώς των έναντ. τών λ.οιπώ 
δημοσίων ύπαλλήλων.

Διά τής παραγράφου 2 πρ οβλ.έπεται ή αϋςησ.ς τώ - οργα
νικών θέσεων τών έπί βαθυ,οΐς 3ω-2ι» τοϋ Κλάδο j AT ύπαλ- 
λή/.cov τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά επτά {/ ).

'Η αΰςησις αύτη κρίνεται ώς άπολ.ύτως έπιβεβ/.ημένη ίνα 
καταστή δυνατή ή επάνδρωσες τών εις τάς μεγαλυτέεαε Νο
μαρχίας 'Υπηρεσιών τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου δι’ Έπιτρο- 
πων-Διευθυντών όπερ ώς είκός θά συντελέση και εις τήν αΰ- 
ςησιν τοϋ κύρους τοϋ ’Επιτρόπου ώς έλεγκτικοϋ οργάνου 
καθ’ όσον οί Π ροΐστάαενοι τών περισσοτέρων ελεγχόμενων 
Υπηρεσιών φέρουν ήδη τόν βαθμόν τούτον.

Διά τής παραγράφου 3 προστίθεται μια θέσις νυκτοφυ- 
λακος κρίνομένη απαραίτητος διά τήν φύλ.αςιν τοϋ κτιρίου 
τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου εις ό στεγάζονται καί τό Νομι
κόν Συμβούλ.ιον καί 'Υπηρεσία', τοϋ Γενικού Λογιστηρίου 
τοϋ Κράτους. Ή χρησιμότης τούτου έμφανίζεται επιτακτική 
ίδια εις τήν περίπτωσιν άδεια; τοϋ υπηρετούντο; νυχτοφύ
λακας ή καί ασθένειας τούτου.

Διά τής παραγράφου 4 προβλέπεται ή πρόσληύις οδηγώ·, 
αυτοκινήτων έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου διά τά έν 
χρήσει αυτοκίνητα τοϋ Προέδρου τού ’Ελεγκτικού Συνε
δρίου, τοϋ παρ’ αύτώ Γενικού ’Επιτρόπου τής ’Επικράτεια: 
καί τού 'Υπηρεσιακού φορτηγού αύτοκινήτου διά τοϋ όποιου 
ένεργοΰνται αί μεταφοραί τών διαχειριστικών στοιχείων εί; 
τούς χώρους τών ’Αρχείων τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου κει
μένων εις διαφόρους τοποθεσίας τών ’Αθηνών καί έξ αύτών 
εις τήν Κεντρικήν 'Υπηρεσίαν πρός έλεγχον μετ’ αυτόν 
δέ καί αϋθις είς τούς άποθηκευτικούς χώρους.

Πρός άντιμετώτπσιν όμως καί της περιπτώσεως έλλεί- 
ψεως, απουσίας κλ,π. τών ώς άνω οδηγών ή καί έξ άλλων 
αναγκών παρέχεται ή δυνατότης χρησιμοποιήσει»; κλ.ητήρων 
ή ταξινομών κεκτημένων πτυχίον όδηγήσεως.

Άρθρον 21.
Κατά τάς διατάξεις τοϋ ’Οργανισμού τού ’Ελεγκτικού Συ

νεδρίου ώς Προϊστάμενοι τής Γραμματείας τών 3 δικαστι
κών Τμημάτων τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου τοποθετούνται 
Ύπογραμματεΐς έπί βαθμώ 7ιρ έως 6ω, ήδη δέ προβλέπεται 
όπως τάς θέσεις ταύτχς δύνχντχι νά καταλάβουν υπάλληλοι 
έπί βαθμοί; 6ω, 5ω ή 4ω.

Άρθρον 22.
Διά τής διχτάξεως τοϋ άρθρου τούτου συνιστάτχι Κλάδος 

βοηθών τχξινόμων ό όποιος έφ’ εξής θά άνήκη είς τόν γενικώ- 
τερον Κλάδον ΜΕ ένώ ταυτοχρόνους καταργεί ται ό μέχρι 
τοΰδε υφιστάμενος ομώνυμος Κλάδος όστις ήτο Κλάδος ΣΕ 
(πρώην Γ' Κατηγορία). Ή μεταβολή αύτη έκρίθη αναγκαία 
πρός κχλ.υτέραν διεξαγωγήν τών έργασιών ταξινομήσει»; καί 
άρχειοθετήσεως τών δικαιολογητικών τών είς τά άρχεια 
τοϋ ’Ελ.εγκτικοϋ Συνεδρίου φυλασσόμενων Δημοσίων δια
χειρίσεων τών όποιων έργασιών ή έκτέλεσις λόγω κυρίως 
τοϋ άσυνήθους μεγάλ.ου άριθμοΰ άρχειοθετουμένων δικαιο- 
λογητικών καί τής συχνότητος τής διακινήσει»; των πρός έ- 
λ.εγχον ή πρός άντλησιν διαφόρων πληροφοριών κλ.π. άπαι- 
τεΐ ώς διεπιστώθη έκ τής πείρας τοϋ παρελ,θόντος πέραν τής 
ειδικής εμπειρίας καί γραμματικά; γνώσεις Μέσης ’Εκπαι
δεύσει»;.

Ή ώς άνω μεταβολή δέν συνεπάγεται τήν σύστχσιν νέων 
θέσεων καί συνεπώς συναφή δαπάνην καθ’ όσον αί θέσεις τοϋ 
νέου Κλάδου μετχφέροντχι έξ όλοκλ,ήρου, με βαθμο/.ογικήν 
έν μέρει άνύψωσιν, έκ τοϋ καταργουμένου ομωνύμου Κλά
δου. Ούτως έκ τών τριάκοντα εννέα (39) οργανικών θέσεων τοϋ 
καταργουμένου Κλάδου ΣΕ είκοσι έννέα (29) μετχφέροντχι 
είς τον νέον (ΜΕ) Κλάδον. άνχγκαίως άνυψούμενχι βαθμό- 
λ-ογικώς, ένώ αί λοιπαί δέκα (10) ύποβχθμιζόμενχι κατ’ ου
σίαν μετατρέπονται είς θέσεις έργατών έπί σχέσει έργασίας 
ιδιωτικού δικαίου. Καί ή μετατροπή αύτη παρίσταται άνχγ-:



— ξ —

αία διά τήν διεξαγωγήν τής κα&αρώ: χειρωνακτική; έρ- 
ασίας δηλονότι τη; μεταφοράς των εΐ; δέματα συσκευασμέ- 
ων δικαιολογητικών των διαχειρίσεων τά όποια συνήθως 
ιναι ογκώδη καί δέν είναι δυνατόν νά άνατεθή τό εργον τοΰτο 

:ί; τούς βοηθούς ταξινομούν.
Περαιτέρω διά των διατάξεων των παραγράφων 2 καί 3 

καθορίζονται τά τυπικά προσόντα διορισμού εί; τόν εισαγω
γικόν βαθμόν τοϋ νέου κλάδου (απολυτήριον μέση; έκπαι- 
ΐεύσεως) καί τά καθήκοντα των βοηθών ταςινόμων άντι- 
τοίχως.

Άρθρον 23.
Διά των διατάξεων τοΰ άρθρου τούτου άποτελουσών έπα- 

άλ.ηψιν τής διατάξεως τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 18Ε 
-οϋ Ν. 4464 τοΰ i960 προβλέπεται ή μετάταξις των κατά 
ήν δημοσίευσιν τοϋ Νόμου ύπηρετούντων βοηθών ταξινό- 
ιων τοΰ ΣΕ Κλάδου εις τόν νέον ομώνυμον Κλάδον όστις 
:λέον εντάσσεται εις τόν ΜΕ γενικώτερον Κλάδον. Οΰτω 
ταρέχεται ή δυνατότης εις ώρισμένην μερίδα υπαλλήλων 
εκτε/.ούντων εγνωσμένους κοπιώδη καί ανθυγιεινήν εργα
σίαν, έχόντων δέ καί άξιό/.ογον έξειδίκευσιν καί έμπειρίαν 
ί; το άντικείμενον τής ταξινομήσεων έν τώ Άρχείω τοϋ 
ίΓ/.εγα.τικοΰ Συνεδρίου. νά έξσμοιω-λσλ/ βα-ύμολυγικώς πρός 

παλαιοτέρους συναδέλφους των. οίτινες κατά τό παρελ-δόν 
ετυχον τού αΰτοϋ ευεργετήματος. Ταυτοχρόνως όμως ρυ
θμίζεται ριζικώς τό άπό μακροϋ υφιστάμενον τούτο θέμα τερ- 
ιιατιζομένης τής βαθμολσγ.κής διαφοροποιήσεως υπαλλήλων 
εκτε/.ούντων την αυτήν εργασίαν καί άποκλ-ειομένης έφεξής 
~ής δημιουργίας συναφών ζητημάτων.

Σημειωτέον ότι δέν θά δημιουργηθή διά την υπηρεσίαν 
ιτουργικόν πρόβλημα άφοϋ οί μετατασσόμενοι θά έξακο- 
υθοϋν νά άσκοϋν τά αυτά καθήκοντα.

"Άρθρον 24.
Διά τών διατάξεων τοϋ ανωτέρω άρθρου θεσπίζονται μετα- 

α.τικαί διατάξεις διά την ρύθμισιν θεμάτων άτινα ενδέχεται 
:·. προκόψουν έκ τής ά/λ.αγής τοϋ συστήματος έλέγχου κατά 

ν πρώτην εφαρμογήν τοϋ έκδοθησομένου νόμου πρός άρ- 
πάσης αμφιβολίας.

Άρθρον 25.
Διά τής διατάξεως τοΰ ανωτέρω άρθρου ρυθμίζεται τό άπό 
κροϋ χρόνου υφιστάμενον έν τώ Γενικώ Λογιστηρίω τοϋ 
άτους θέμα άφορών τήν τακτοποίησιν προκυπτουσών έκ 
/ παρ’ αΰτω στοιχείων προκαταβολών σχετικών πρός την 
Κρήτη καί Μέση ’Ανατολή διαχείρισιν παρασχεθεισών δέ 
υ; μετά τήν άπελευθέρωσιν τής Χώρας έκ τής ξενικής 
οχής καί τό ποσόν τών όποιων κατά διαβεβαίωσιν τής 
άνω υπηρεσίας άνέρχεται εις 230.000 δραχμάς περίπου.
Λίκαιο/.ογητικά διαθέσεως τών o'/ λόγω προκαταβολών, 
νες φέρονται καταβ/.ηθεΐσαι κυρίως εις Πρεσβείας καί 
-ςενεΐα δέν ύφίστανται οι’ ό καί ά/αγκαία παρίσταται ή 
τοποίησις τής έκκρεμότητος διά συμψηφιστικών χρημα- 
// ένταλ-μάτων, δικαιολογητικόν τών όποιων θά άποτε/.ή 
φασις του Ί πουργοϋ τών Οικονομικών κατόπιν τής προ- 
ομενης διατάςεως έκδιδομένη, δεδομένου ότι έν πάση 
πτωσει ό τυχόν έλεγχος οΰδεμίαν διά τούς ύπολόγους 
σασιν θά ήσκει άπό π/ευρας αστικής καί ποινικής εύ- 
ς τούτων λ.όγω τής παρόδου χρονικού διαστήματος πλέον 
30 ετών.

Άρθρον 2G.
εοβλέπεται ή κωδικοποίησις διά Διατάγματος εις ένι- 
κείμενον τών ΐσχυουσών διατάξεων τοϋ ’Οργανισμού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου ήτις καθίσταται άναγκαία ώς έκ 
γενομένων εις το παρελθόν τροποποιήσεων τούτων καί 
επερχομένων εις τάς ήδη ΐσχυούσας διατάξεις τοιούτων 
οϋ παρόντος νομοσχεδίου.

Άρθρον 27.
α τοϋ άρθρου τούτου καταργοϋνται αΐ μή συνάδουσαι 
τό νέον σύστημα έλέγχου διατάξεις.

'Τπό τήν ανωτέρω αίτιολόγησιν τίθεται ύπό τήν ψήφον τής 
’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας τό παρόν σ/έδιον νόμου.

’Εν Άθήναις τη 2 Αΰγούστου 1979 
Οί 'Υπουργοί

Προείϊίας Κυάερνήσεως Οικονομικών
ΚΌΧ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΔΌΣ Αθ. ΚΑΝΕΛΛΟ Π ΟΥΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Άνήκον εις τήν αΐτιολογικήν έκΟεσιν τοϋ σχεδίου νόμου

«περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών περί έλεγ-
κτικοΰ Συνεδρίου ΐσχυουσών διατάξεων».

ΠΕΡΙΕΧΕΙ
Τάς άναφερομένας εις τό σχέδιο·/ τοϋ νόμου διατάξεις 

τής κειμένης νομοθεσίας, παρατιθεμένας κ.ατά τήν σειράν 
πού άναφέρονται εις το κείμενον τοΰ σχεδίου νόμου.

1) Διάτανμα τής 29/31 Δεκεμβρίου 1954 (ΦΕΚ 317/ 
31.12.1954 Τεύχος Α').

«Περί κωδικοποιήσεως τών περί ’Ελεγκτικού Συνεδρίου 
ΐσχυουσών διατάξεων».

Άρθρον 5.

1...............................................................................................
2.................................................................................... .
3. Έκαστον τών Τμημάτων άποτελεϊται έξ ένός ’Αντι

προέδρου, ώς Προέδρου, ή τοϋ νομίμου άναπληρωτοϋ του 
καί έκ τεσσάρων τούλ.άχιστον Συμβούλων ώς Μελών. Ό 
Πρόεδρος τοϋ Συνεδρίου δύναται, έν πάση περιπτώσει, νά 
προεδρεύση καί οίουδήποτε τών Τμημάτων.

4 ............................................................................................
5 ............................................................................................
6 ....................................................................................
7 ............................................................................................
8 ..................................................................................
9...............................................................................................
10. Οί περί εξαιρέσεις λόγοι τοϋ άρθρου 35 τής πσλιτι- 

τικής Δικονομίας Ισχύουσι καί διά τά Μέλη τοϋ Συνεδρίου 
καί τόν παρ’ αύτώ Γενικόν Έίτροπον, π/.ήν τής περιπτώ
σεις τοΰ έίασίου 5 τούτου, κα-S’ ή-, δεν ύρίσταται /.όγος έξαι- 
■εέσεως τοΰ των. καί άν όπωσόήποτε συμμετέσχον εις τήν έκϊοτιν 
τής π:έξεως ή άποσάσεως. κα-S' ής ασκείται έοεσις. αίτησις 
ά.-αμάτεω; ή αίτησις ά/ αύέωήήσΕωίς. Κατα τάσια/ όμως περι- 
ττωττ/ κάσα τάς συνεδριώσεις τής Ό/.ομελ.είας. δέν ϊύναπαι 
νά ό; ισόή εισηγητής ότι νε»δέσεως τίνος Σιήεθουλος μετα- 
σχών τού άρμσοίαυυ Τμήαατος ώς Πρόεδρος ή Εισηγητής κατα 
τή/ έκίοσιν τής. κα-S ής ή αίτησις ά/αιρέτεω'ς. άποσέΐτ-ω.;.

2) Άρθρον 52 τοϋ Κωδικός Πολιτικής Δικονομίας.
Άρθρον 53 τοϋ Κώδικος πολιτικής Δικονομίας (ΦΕΚ).

Άρθρον 52.
1. Δικασταί. εισαγγελείς καί ύπάλλ.ηλ.οι τής γραμματείας, 

άπό οίανδήποτε ιδιότητα ένεργοϋντες. δύνανται νά προτεί
νουν τήν έξαίρεσίν των η νά έςαιρεθοϋν παρά παντός οιαδικου,

α) εάν είναι διάδικοι ή εύρίσκονται πρός ένα των διαδίκων 
εις σχέσιν συνδικαιούχου, συνυποχρέου, υπόχρεου εις απο- 
ζημίωσιν ή εάν έχουν άμεσον ή έμμεσον συμφέρον εις τη/ 
δίκην,

β) έάν είναι μετά τίνος διαδίκου κατ’ ευθείαν γραμμήν 
συγγενείς έξ αίματος ή αγχιστείας ή συνδεδεμένοι δι’ υιο
θεσίας. έάν είναι συγγενείς εκ π/.αγίου μέχρι τέταρτου βαθμού


