• Αρμοδιότητες και κατανομή δικαστικών λειτουργών
Πλήρης Ολομέλεια
Στην αρμοδιότητα της πλήρους Ολομέλειας υπάγονται:
1. Η έκδοση των διαδηλώσεων επί του απολογισμού και ισολογισμού του κράτους.
2. Η έκδοση της ετησίας έκθεσης επί των αποτελεσμάτων των εργασιών του.
3. Η θέσπιση ή τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και κάθε άλλης κανονιστικής
φύσεως πράξης, που ανήκει στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου.
4. Η συγκρότηση των Τμημάτων του Δικαστηρίου και της συνθέσεως του Τμήματος Διακοπών.
5. Κάθε άλλο θέμα, που εισάγει, κατά την κρίση του, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου. Σχετικό αίτημα μπορεί να απευθύνει στον
Πρόεδρο ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Μείζων Ολομέλεια
1. Στη Μείζονα Ολομέλεια εισάγονται προδικαστικές παραπομπές από τα Τμήματα για την επίλυση ζητημάτων
αντισυνταγματικότητας ή γενικότερης σημασίας ζητημάτων (άρθρα 161 και 162 του Κεφαλαίου 25 του ν. 4700/2020), σύμφωνα
με το άρθρο 164 του Κεφαλαίου 25 του ν. 4700/2020.
2. Επίσης, στη Μείζονα Ολομέλεια εισάγονται, με απόφαση τριμελούς επιτροπής, προς εκδίκαση σε πρότυπη δίκη, ένδικα μέσα
ή βοηθήματα εκκρεμή ενώπιον Τμήματος, στα οποία τίθενται ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος, που έχουν επιπτώσεις σε
ευρύτερο κύκλο προσώπων (άρθρο 163 του ν. 4700/2020), σύμφωνα με το άρθρο 164 του Κεφαλαίου 25 του ν. 4700/2020.
3. Στη Μείζονα Ολομέλεια υπάγονται οι αιτήσεις αναίρεσης υπέρ του νόμου.
4. Με πράξη του Προέδρου του Δικαστηρίου δύνανται να εισαχθούν υποθέσεις απευθείας στη Μείζονα Ολομέλεια λόγω
μείζονος σπουδαιότητας.
5. Με απόφαση των δικαστικών σχηματισμών της Ελάσσονος Ολομέλειας, δύνανται να παραπεμφθούν υποθέσεις στη Μείζονα
Ολομέλεια.
6. Στην αρμοδιότητα της Μείζονος Ολομελείας υπάγονται τα μη δικαιοδοτικής φύσεως καθήκοντα, που ανήκουν, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις, στην αρμοδιότητα της Ολομέλειας του Δικαστηρίου.

Ελάσσων Ολομέλεια
Η Ολομέλεια λειτουργεί και σε τρεις ελάσσονες σχηματισμούς, οι οποίοι μειώνονται ή αυξάνονται με απόφαση της πλήρους
Ολομέλειας.
1. Στην αρμοδιότητα των ελασσόνων σχηματισμών της Ολομέλειας, υπάγεται η εκδίκαση των αιτήσεων αναιρέσεως και των
προσφυγών αναθεωρήσεως, πλην εκείνων των υποθέσεων, οι οποίες υπάγονται κατ’ εξαίρεση στη Μείζονα Ολομέλεια.
2. Με απόφαση του Προέδρου του Δικαστηρίου δύνανται να εισαχθούν, αντί της Μείζονος, στην Ελάσσονα Ολομέλεια, ήσσονος
σημασίας διοικητικά θέματα.
Στις ελάσσονες και τη µείζονα Ολοµέλεια μπορεί να προβλέπεται και η συμμετοχή δύο Παρέδρων με συμβουλευτική ψήφο.
Τμήματα
Ο αριθμός των Τμημάτων με δικαστικές αρμοδιότητες ορίζεται σε επτά (7). Η κατανομή σε αυτά των υποθέσεων δικαιοδοσίας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου γίνεται ως εξής:
Πρώτο Τμήμα: Οι καταλογιστικές διαφορές Δημοσίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Δημόσιο,
καθώς και οι διαφορές από επιχορηγήσεις και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις του Δημοσίου προς ιδιωτικά νομικά πρόσωπα ή
ιδιώτες,
Δεύτερο Τμήμα: Οι καταλογιστικές διαφορές οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν σε αυτά, καθώς και οι διαφορές από επιχορηγήσεις και κάθε είδους
χρηματοδοτήσεις των ανωτέρω προς ιδιωτικά νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες,
Τρίτο Τμήμα: Εφέσεις και εφέσεις-αγωγές σε συνταξιοδοτικές υποθέσεις πολιτικών υπαλλήλων και λειτουργών,
Τέταρτο Τμήμα: Αγωγές σε συνταξιοδοτικές υποθέσεις πολιτικών υπαλλήλων και λειτουργών,
Πέμπτο Τμήμα: Εφέσεις και εφέσεις - αγωγές σε συνταξιοδοτικές υποθέσεις στρατιωτικών συνταξιούχων,
Έκτο Τμήμα: Αγωγές σε συνταξιοδοτικές υποθέσεις στρατιωτικών συνταξιούχων,
Έβδομο Τμήμα: Οι διαφορές από την άσκηση του προσυμβατικού ελέγχου και οι καταλογιστικές διαφορές από δημοσιονομικές
διορθώσεις και ανακτήσεις εις βάρος υπόχρεων δημόσιας λογοδοσίας.
Το τεκμήριο της αρμοδιότητας για τις καταλογιστικές διαφορές ορίζεται υπέρ του Πρώτου Τμήματος και για τις συνταξιοδοτικές
διαφορές υπέρ του Τρίτου. Το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας ορίζεται υπέρ του Έβδομου Τμήματος.
Τμήμα Ελέγχων: Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Ελέγχων υπάγονται ο καθορισμός της στρατηγικής ελέγχων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση του ετήσιου και του πολυετούς προγράμματος ελέγχων, η έκδοση των κάθε
είδους εκθέσεων ελέγχου, εφόσον αυτές δεν παραπέμπονται στην Ολομέλεια για έγκριση, ο προγραμματισμός και η
παρακολούθηση των στοχευμένων ελέγχων, καθώς και η επεξεργασία των διαδηλώσεων και της ετήσιας έκθεσης. Το Τμήμα
Ελέγχων έχει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για κάθε θέμα που σχετίζεται με τον προγραμματισμό και τη διενέργεια κάθε

είδους ελέγχων. Στο Τμήμα προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου με αναπληρωτή του έναν (1) Αντιπρόεδρο που ορίζεται από
την Ολομέλεια κατά την έναρξη του δικαστικού έτους.
Κλιμάκια
Ο αριθμός των Κλιμακίων και οι αρμοδιότητες κάθε Κλιμακίου καθορίζονται με απόφαση της Ολομέλειας που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με πράξη του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, ορίζονται στην αρχή κάθε δικαστικού έτους οι πρόεδροι με τους αναπληρωτές τους και τα μέλη των Κλιμακίων.
Με όμοια πράξη μπορεί να μεταβάλλεται, κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους, η σύνθεση των Κλιμακίων, εφόσον τούτο
επιβάλλεται από τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Α΄ Κλιμάκιο: Στο Κλιμάκιο αυτό υπάγονται οι αιτήσεις καταλογισμού κατά την παρ. 1 του άρθρου 46 και την παρ. 3 του άρθρου
40 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α΄ 127), όπως τροποποιήθηκαν, αντιστοίχως, με
τις διατάξεις των άρθρων 345 παρ.2 και 342 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127).
Β΄ Κλιμάκιο: Το Β΄ Κλιμάκιο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της διαχείρισης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των άλλων
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Αποφαίνεται περί της ορθότητας ή μη των λογαριασμών, μετά την υποβολή από τους
αρμόδιους ελεγκτές, εισηγητικής έκθεσης και προσχεδίου πράξεως με το οποίο προτείνεται η κήρυξη των λογαριασμών ως
ορθώς εχόντων ή ο καταλογισμός των υπολόγων με το διαπιστούμενο έλλειμμα.
Στο Κλιμάκιο αυτό υπάγονται οι υποθέσεις που ήσαν, κατά την 28η Ιουνίου 2020, εκκρεμείς ενώπιον αυτού, μέχρις εξαντλήσεως
των οικείων διαδικασιών.
Δ΄ Κλιμάκιο: Συντονισμός, προγραμματισμός, εποπτεία και παρακολούθηση όλων των ελέγχων, που διενεργούνται με
οποιονδήποτε τρόπο και έχουν ως αντικείμενο τις εισπράξεις για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις δαπάνες
από χρηματοδοτήσεις της.
Ε' Κλιμάκιο: Έλεγχος νομιμότητας των συμβάσεων για την εκτέλεση έργων από το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή
οργανισμούς, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, μη
συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, πριν τη σύναψή τους.
ΣΤ' Κλιμάκιο: Έλεγχος νομιμότητας των συμβάσεων για τις προμήθειες αγαθών, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων
υπερβαίνει το ποσό ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας πριν τη
σύναψή τους.
Ζ' Κλιμάκιο: Έλεγχος νομιμότητας των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, όταν το προϋπολογιζόμενο οικονομικό αντικείμενο
υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας,
πριν τη σύναψή τους.

