
Επι τοΰ σχεδίου Νόμου «περ! ελέγχου τής οικονομικής διαχειρί-
οεως τού Ελληνικού 'Οργανισμού Τουρισμού».

Προς την Βουλήν τών ’Ελλήνων

Συμφώνως τφ άρθρω 98 τού άπό 11ης Ιουνίου 197ο τε- 
θεντος έν ίσχύι Συντάγματος τής Ελλάδος, εις την άρμοδιό- 
τητα τού Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν:

α) Ο έλεγχος τών δαπανών τοΰ Κράτους ώς καί τών δι' 
ειδικών νόμων εις τον έλεγχον αυτού υπαγόμενων έχάστοτε 
’Οργανισμών Τοπικής Αϋτοδιοικήσεως καί άλλων Ν.Π.Λ.Α.

3) ..............................
γ) ..............................
2) Ό έλεγχος τών λογαριασμών τών δημοσίων υπολόγων 

, καί τών έδ. α' ’Οργανισμών Τοπικής Αϋτοδιοικήσεως καί Νο
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

,Εκ^τής ανωτέρω διατάξεως σαφώς προκύπτει ότι ό Συν
ταγματικός Νομοθέτης ώς προς τον έλεγχον τής οικονομικής 
ϊιαχειρίσεως τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ούδό- 
/.ως απεμακρύνθη τών μέχρι ταύδε ΐσχυόντων, άλλ’ ή-όέλη- 
σεν, όπως ούτος άσκήται υπό τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου, έφ' 
όσον τά Ν.Π.Δ.Δ. δι’ ειδικών νόμων έχουσιν ήδη ύπαχ-υή ή 
έφεσής θά ύπαχθώσιν εις τον έλεγχον αύτοΰ.

Έξ αντιθέτου, δια τής ανωτέρω διατάξεως. σαφώς καθιε-— 
ροϋται παραλλήλως ή δυνατότης έξαιρέσεως τοΰ ελέγχου έκ 
τής άρμοδιότητος τσΰ,’Ελεγκτικού Συνεδρίου, εις ήν περί- 
πτωσιν είτε δεν ΰφίσταται σχετικός νόμος, είτε ύπαρχων τοιού- · 

. τίς-κάτηργήθη. ·' ·
Κατ’ ακολουθίαν ουδόλως κωλύεται έκ τοΰ ίσχύοντος Συν

τάγματος, όπως ό έλεγχος τής οικοδομικής διαχειρίσεως του 
EOT μή ύπαχθή εις τό ’Ελεγκτικόν Συνέδριον, όπερ άλλως τι 
έκ τών πραγμάτων αδυνατεί, φυσικώς, νά ανταποκριτή εις 

/τον φόρτον τοΰ ελέγχου τών διαχειριστικών στοιχείων, είσπρά- 
; ξεων καί πληρωμών καί τήρησιν τών λογαριασμών τών έν τφ 

■ Κράτει καί έξωτερικφ λειτουργουσών. έν αποκεντρώσει, δια- ·
; φόρων μονάδων τοΰ ’Οργανισμού, άνερχομένων εις σεβαστόν 
• αριθμόν. ' · '

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Κατόπιν τών προεκτεθέντων δια τοΰ εΐσαγομένου ένώπιον 
Υμών πρός ψήφισιν σχεδίου Νόμου, προβλέπεται διά τοΰ μό
νου άρθρου ότι: Czj ' £_£ϊ

«‘Από τής 1ης Ιανουάριου 1975 παύει ό κατά τάς διατά
ζεις τοΰ ΝΆ.. 1265/72, «περί ελέγχου τών δαπανών τοΰ 
Κράτους, τών "Οργανισμών Τοπικής Αϋτοδιοικήσεως καί τών 
άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ώς καί τών 
λογαριασμών τών δημοσίων υπολόγων καί παρ ακολουθήσει» ς 
τών εσόδων των», κατασταλτικός έλεγχος τοΰ ‘Ελεγκτικού 
Συνεδρίου έπί τών δαπανών τοΰ Ελληνικού ’Οργανισμού Του
ρισμού (EOT). ’Από τής αύτής ώς άνω ημερομηνίας ό έλεγχος 
έπί τού απολογισμού - ισολογισμού καί τής έν γενει διαχειρί- 
σεως τού EOT ασκείται μόνον υπό τού Εποπτικού Συμβούλιου 
αυτού, κατά τάς διατάζεις τών άρθρων 24 έως καί 41 τοΰ 
Β.Δ. τής 24/29 Απριλίου 1952, «περί έγκρίσεως τοΰ Οικονο
μικού Κανονισμού τού Ελληνικού 'Οργανισμού Τουρισμού».

Πρόβλημα ΰφίσταται, δι’ δ καί διατηροΰμεν εΐσετι επιφυλά
ξεις, όσον αφορά τάς χρήσεις τών έτών 1969 έως καί 197.4, 
δι' ας ούδείς έλεγχος έγένετο μέχρΓτοΰδε, καίτοι ό EOT κατ’ 
έπανάληψιν ήτήσατο τούτο έγγράφώς παρά τού ‘Ελεγκτικού 
Συνέδριου. Έν πόση περιπτώσει όμως, έφ’ όσον έκ τών πρα
κτικών τής 'άπό 1$.3.1976 ύπ’ άριθ. 69 Συνεδριάσεως τής 
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής . Νομοθετικής Επιτροπής, 
προκύπτει ότι ή άνάθεσις τοΰ έλέγχου τών διαχειρίσεων τοΰ 
EOT, διά τά έτη 1969 έως καί 1974, κρίνεται αντίθετος 
πρός την ηύξήμένής τυπικής ισχύος διάταξιν τοΰ άρθρου 108 
τοΰ Συντάγματος τού 1968/73. συμφωνοΰμεν διά την άσκη- 
aiy τοΰ έλέγχου τής οικονομικής διαχειρίσεως τοΰ EOT διά 
τό χρονικόν διάστημα άπό τοΰ.έτους 1969 έως καί 1974, ύπό 
τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου.: ‘. ·.

Έν Άθήναις τή 27 Νοεμβρίου 1976 
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

% Έξ έτέρου at διατάξεις τού Ν.Δ. 1265/1972 αί προβλέ- 
,πουσαι τον έλεγχον τών δαπανών τοΰ Κράτους, τών ’Οργανι
σμών Τοπικής Αϋτοδιοικήσεως καί τών άλλων Νομικών Προ
σώπων Δημοσίου Δικαίου, παρέμειναν ώς γράμμα κενόν ώς 
πρός τέν EOT, καθ’ όσον με/pt σήμερον ουτος δεν ύπήχθη. 
ούτε εις τον προληπτικόν έλεγχον τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου 
διά έκδόσεως τού "προβλεπομένου ύπό τοΰ άρθρου 18 τοΰ προ- 
διαληφθέντος Ν.Δ. 1265/72 Β. Δ/τος, ούδέ ή υπηρεσία τοΰ 
Συνεδρίου έπελήφθη τοΰ κατασταλτικού έλέγχου τής διαχει
ρίσεως τοΰ EOT διά'τό χρονικόν διάστημά άπό 1.11.1968 
καί. έφεσής.'
' Τό ήδη συνεστημένον καί λειτουργούν παρά τφ ήμετέρω 
.Όργανισμφ, Εποπτικόν Συμβούλιου, άποτελούμενον έξ ενός 
Συμβούλου—Δικαστοΰ τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου,, έξ ένός 
άνωτέρου οικονομικού ύπαλλήλου τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τοΰ 
Κράτους καί έξ ένός άνωτέρού ύπαλλήλου τής Τραπέζης τής 

•’Ελλάδος καί συνεπικουρούμενον εις τό έργον του ύπό βοηθη
τικού προσωπικού, έχει έπιληφθή τού κατασταλτικού έλέγχου 
τών οικονομικών διαχειρίσεων τών έτών 1950 εως καί 1968, 
όστις καί τείνει νά περατωθή.

Τούτο κινείται καί δρά εις εύρύτερα πλαίσια άρμοδιοτητος 
έπόπτου καί συντονιστοΰ, έν τή έφαρμογή τής έκάστοτε θεσπι
ζόμενης Κυβερνητικής Οικονομικής Πολιτικής καί ό έλεγχος 
τής διαχειρίσεως τοΰ EOT καί λοιπών μονάδων του. δέον νά 
συντελήται ύπό τούτου έντός έξαμήνου άπό τής ύποβολής αύ- 
τφ τών σχετικών δικαιολογητικών.

Περί έλέγχου τής οικονομικής διαχειρίσεως τοΰ Ελληνικού 
’Οργανισμού Τουρισμού. ν/.··/ ·. . . '· ,- '. ·. ;

• "Αρθρον 1.

• ’Από τής 1ης ’Ιανουάριου 1975 παύει ό κατά τάς διατά
ξεις τοΰ Ν.Δ. 1265/1972 «περί έλέγχου τών δαπανών τού 
Κράτους, τών ’Οργανισμών Τοπικής Αϋτοδιοικήσεως καί τών 
άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ώς καί τών 
Λογαριασμών τών δηιοσίων υπολόγων καί παρακόλουθήσεως 
τών εσόδων των» κατασταλτικός έλεγχος τού Ελεγκτικού' 
Συνεδρίου έπί τών δαπανών τοΰ Ελληνικού ’Οργανισμού Τοιη 
ρισμοΰ (Ε.Ο.Τ.). ’Από τής αύτής ώς άνω ημερομηνίας ό 
έλεγχος έπί τοΰ άπολογισμοΰ - ισολογισμού καί τής έν γένει 
διαχειρίσεως τοΰ Ε.Ο.Τ. ασκείται μόνον ύπό τού ’Εποπτικού 
Συμβουλίου αυτού κατά τάς διατάξεις τών άρθρων 24 έως καί 
41 τοΰ Β.Δ. τής 24/29 Απριλίου 1952 «περί έγηρίσεως τοΰ 
Οικονομικού Κανονισμού τοΰ 'Ελληνικού ’Οργανισμού .Του
ρισμού»/ . ' . 7-'

’. - Άρθρον 2. 1 - ■; . · · ί .
' Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 
διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 27 Νοεμβρίου 1976
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