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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Στις 23 Ιουλίου 2021, δημοσιεύθηκε ο Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
4820/2021, με τον οποίο τίθενται οι βάσεις για την αναβαθμισμένη και σύγχρονη λειτουργία του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου της Χώρας.
Οι βασικές ρυθμίσεις του νέου πλαισίου προς την παραπάνω κατεύθυνση είναι οι κάτωθι:
1. Η δημιουργία του αναγκαίου οργανικού υποβάθρου, ώστε οι εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις που απευθύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο στη Βουλή να ευθυγραμμιστούν με
τα διεθνή πρότυπα πληρότητας και επικαιρότητας.
2. Η αντικατάσταση του υφιστάμενου καθεστώτος δημοσιονομικής ευθύνης με την
εισαγωγή ενός συστήματος που αποτελεί πραγμάτωση των αρχών της αναλογικότητας και της δίκαιης ισορροπίας.
3. Η εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας στις ελεγκτικές διαδικασίες, τόσο για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριακών συστημάτων του ελεγχομένου, όσο και
για τη διενέργεια των ελέγχων καθαυτή, με την ανάπτυξη ή την προμήθεια λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης ικανών να εντοπίζουν προβληματικούς λογαριασμούς,
συναλλαγές ή δράσεις. Για τον σκοπό αυτό, προβλέπονται νέοι τύποι ελέγχων με
παράλληλη αναβάθμιση του υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και η δυνατότητα
δημιουργίας ειδικών οργανικών θέσεων, χωρίς να αποκλείεται, όπου απαιτείται, η
προσφυγή σε εξωτερικούς συνεργάτες.
Ο Οργανικός νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελείται από οκτώ (8) μέρη:
Το Πρώτο μέρος (Γενικές Διατάξεις) αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του Θεσμού, τις αρμοδιότητες, τη στελέχωση, την οργάνωση και τα καθήκοντα του προσωπικού του.
Το Δεύτερο μέρος εστιάζει στις σχέσεις του Δικαστηρίου με τη Βουλή, μέσω της Έκθεσης
επί του Απολογισμού και του Ισολογισμού του Κράτους, των Γνωμοδοτήσεων επί συνταξιοδοτικών νομοσχεδίων, της Ετήσιας Έκθεσης Ευρημάτων, Πορισμάτων και Συστάσεων και
των εκθέσεων των θεματικών ελέγχων του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων.
Το Τρίτο μέρος θέτει τις βάσεις των ελέγχων, παρουσιάζοντας τις Θεμελιώδεις Ελεγκτικές
Αρχές και τους Θεμελιώδεις Διαδικαστικούς Κανόνες.

Στο Τέταρτο μέρος του Νόμου, περιλαμβάνονται τα είδη των ελέγχων που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Το Πέμπτο μέρος αναφέρεται στον τρόπο που προγραμματίζει το Δικαστήριο τους ελέγχους του, μέσω του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων, καθώς και στη διάρθρωσή τους.
Το Έκτο μέρος περιλαμβάνει τους Ειδικώς Ρυθμιζόμενους Ελέγχους, δηλαδή τον έλεγχο συστημάτων πληροφορικής και τους ψηφιακούς ελέγχους, την επιτήρηση των δημοσίων υπολόγων και τη λογοδοσία τους, τον έλεγχο των δημοσίων διαχειρίσεων, τους ελέγχους εσόδων, απόδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και λοιπών χρηματικών προκαταβολών, καταστημάτων κράτησης, επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων και τους ελέγχους
στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας.
Το Έβδομο μέρος ρυθμίζει τα σχετικά με τους καταλογισμούς για τα ελλείμματα που προκύπτουν στη δημόσια διαχείριση και, τέλος, το Όγδοο μέρος περιέχει τις μεταβατικές και
τελικές διατάξεις του Νόμου.
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