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  Ευαγγελιστρίας 2
  105 63 Αθήνα
  Δ. Ποντικάκης
  2131361342
  2131361155 

ΠΡΟΣ : 1.Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Έδρες τους

             2. Τις Περιφέρειες της Χώρας 
Έδρες τους

             3.Τους Δήμους της Χώρας
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: Θέσπιση νέου ένδικου βοηθήματος ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. πρωτ. 45/15-3-2011 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
           & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σας  ενημερώνουμε  ότι  δημοσιεύθηκε  ο  Ν.3932/2011  (ΦΕΚ  Α΄  49)  «Σύσταση  Αρχής 

Καταπολέμησης  της  Νομιμοποίησης  Εσόδων  από  Εγκληματικές  Δραστηριότητες  και  της 

Χρηματοδότησης  της  Τρομοκρατίας  και  Ελέγχου  των  Δηλώσεων  Περιουσιακής  Κατάστασης»  ο 

οποίος στο άρθρο 14 θεσπίζει νέο ένδικο βοήθημα ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το νέο αυτό 

ένδικο βοήθημα αφορά στη δυνατότητα υποβολής αίτησης αναθεώρησης κατά αποφάσεων του 

Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου όταν αυτό δικάζει αιτήσεις ανάκλησης κατά των Πράξεων των 

Κλιμακίων,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.7  του  άρθρου  19  του  Π.Δ/τος  774/1980  (ΦΕΚ 

Α΄189). Η αίτηση αναθεώρησης μπορεί να ασκηθεί από το Δημόσιο, ή τον αναθέτοντα φορέα, ή 

από αυτόν που έχει παρέμβει κατά την εκδίκαση της αίτησης ανάκλησης, ή από το Γενικό Επίτροπο 

της Επικρατείας, για παράβαση της διαδικασίας που προβλέπεται κατά τη σύναψη της σύμβασης για 

εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή του νόμου καθώς και σε περίπτωση πλάνης περί τα πραγματικά 

περιστατικά ή προσαγωγής νέων κρίσιμων στοιχείων, κατά τη έννοια του άρθρου 29 παρ.3 του 

Π.Δ/τος 774/1980.   

Σας εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 14 του 

Ν.3932/2011 εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του, ήτοι έως την 9  η   

Μαΐου  2011,  το  Δημόσιο  και  οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  υποβάλλουν  ενώπιον  του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, για λόγους εξαιρετικούς και συνδεόμενους με το δημόσιο συμφέρον, αίτηση 

επανελέγχου συμβάσεων. Η αίτηση επανελέγχου αφορά συμβάσεις οι οποίες έχουν ήδη ελεγχθεί 

από τα αρμόδια Κλιμάκια ή το Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την προϋπόθεση ότι αφενός δεν 

έχουν  ακόμα  υπογραφεί  και  ότι  αφετέρου  έχουν  περιέλθει  σε  γνώση  του  Δημοσίου  ή  της 



αναθέτουσας  αρχής  νέα  στοιχεία  σχετικά  με  τις  συμβάσεις  αυτές  ή  σχετικά  με  άλλη σύμβαση 

οποιουδήποτε αντικειμένου με τον ίδιο συμβαλλόμενο.    

Το παρόν παρακαλούμε να κοινοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό σ’ όλα τα υπηρεσιακά όργανα 

που ασχολούνται με τα θέματα αυτά καθώς και στα Νομικά σας Πρόσωπα για ενημέρωση και τυχόν 

ενέργειες.
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