ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
press.office@elsyn.gr
ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κώδικας Οργανικών Διατάξεων
για το Ελεγκτικό Συνέδριο
Κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου της 31ης Μαΐου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης
κύριος Κωνσταντίνος Τσιάρας παρουσίασε το σχέδιο του Κώδικα Οργανικών Διατάξεων για
το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Κυβερνητικής Εκπροσώπου κυρίας Αριστοτελεία
Πελώνη, το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Οργανικών Διατάξεων Ελεγκτικού Συνεδρίου
αποτελεί προϊόν νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, αποτελούμενης από τον Πρόεδρο και
άλλους δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στόχοι του νομοσχεδίου είναι:
•

Η συνοχή των ρυθμίσεων μέσω της άρσης των αντιφάσεων που εμφανίζει το
υφιστάμενο πλαίσιο σήμερα.

•

Η προσαρμογή των υφιστάμενων ρυθμίσεων στα νεότερα δεδομένα της συνταγματικής
νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της νομολογίας του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

•

Η συμπλήρωση νομοθετικών κενών, για να διασφαλιστεί η προάσπιση των θεμελιωδών
δικαιωμάτων των ελεγχομένων, με παράλληλη ευθυγράμμιση στις διεθνείς καλές
πρακτικές αποτελεσματικότητας του ελέγχου.

•

Η αναβάθμιση της συνεργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τη Βουλή, ώστε να
παρέχεται σε αυτήν υψηλού επιπέδου τεχνοκρατική ενημέρωση επί δημοσιονομικών
και συνταξιοδοτικών θεμάτων.

Οι βασικές μεταβολές που επέρχονται με τον Κώδικα είναι οι εξής:
•

Δημιουργία του αναγκαίου οργανικού υποβάθρου, ώστε οι Εκθέσεις και Γνωμοδοτήσεις
που παράγονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο με κύριο αποδέκτη τη Βουλή, να
ευθυγραμμιστούν με τα σχετικά διεθνή πρότυπα πληρότητας και επικαιρότητας. Προς
τον σκοπό αυτό, προβλέπεται η σύσταση ενός δεύτερου Τμήματος Ελέγχων και ενός
Τμήματος Μελετών και Γνωμοδοτήσεων, με παράλληλη σύσταση δύο επιστημονικών
συμβουλίων.

•

Αντικατάσταση του καθεστώτος δημοσιονομικής ευθύνης. Εισάγεται ένα διαφορετικό
σύστημα δημοσιονομικής ευθύνης, που αποτελεί πραγμάτωση των αρχών της
αναλογικότητας και της δίκαιης ισορροπίας.

•

Εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας στις ελεγκτικές διαδικασίες, τόσο για τον έλεγχο
της αξιοπιστίας των πληροφοριακών συστημάτων του ελεγχόμενου, όσο και για τη
διενέργεια των ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την ανάπτυξη ή την προμήθεια
λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης, ικανών να εντοπίζουν προβληματικούς
λογαριασμούς, συναλλαγές ή δράσεις.
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