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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αρμόδιες Υπηρεσίες
Η χαρτογράφηση των φορέων με αρμοδιότητα μεταξύ άλλων την καταπολέμηση της
διαφθοράς (Ελεγκτικές Δημόσιες Υπηρεσίες, Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου,
Εισαγγελικές, Δικαστικές και Ανεξάρτητες Αρχές), καταρτίστηκε για πρώτη φορά από
τον Εθνικό Συντονιστή κατά της Διαφθοράς, στο πλαίσιο του Εθνικού σχεδίου
«ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ». Η εν λόγω χαρτογράφηση, θεωρήθηκε επιτυχής ολοκλήρωση της
δράσης 5 του εφαρμοζόμενου την περίοδο εκείνη Σχεδίου Δράσης [Ε3.Α1.10.(2.4.)]
και δόθηκε στη δημοσιότητα με την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Γενικής
Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης (http://www.ggme.gov.gr).
Με το παρόν έγγραφο η προαναφερόμενη αρχική χαρτογράφηση αναθεωρείται,
σύμφωνα με την δράση 1.7 του αναθεωρημένου Σχεδίου Δράσης, προκειμένου να
αποτυπώσει με το πληρέστερο δυνατό τρόπο την υπάρχουσα κατάσταση των
υπηρεσιών, που συμμετέχουν στο δίκτυο των φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς,
λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τις συντελεσμένες αλλαγές στις οργανωτικές δομές
των υπουργείων που συντελέστηκαν το έτος 2014 και κυρίως τους οργανισμούς των
Υπουργείων που εκδόθηκαν δυνάμει των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων.
Τελικός στόχος της χαρτογράφησης των δικαστικών, ελεγκτικών, διωκτικών,
διοικητικών, ανεξάρτητων και εποπτικών αρχών και υπηρεσιών και οργάνων,
σωμάτων, υπηρεσιών επιθεώρησης, που συμμετέχουν στο δίκτυο των φορέων
καταπολέμησης της διαφθοράς, είναι αφενός η ενημέρωση των πολιτών και αφετέρου
ο εντοπισμός των αλληλοεπικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων και η θεραπεία των
λειτουργικών τους κενών, η αποτύπωση τυχόν προβλημάτων και δυσλειτουργιών, και
η εν τέλει η διατύπωση προτάσεων για επίλυση προβλημάτων, προκειμένου να
αντιμετωπισθεί αποτελεσματικότερα η διαφθορά στον Δημόσιο Τομέα τόσο σε
προληπτικό όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο.
Η ύλη έχει διανεμηθεί σε πέντε κατηγορίες, προκειμένου να είναι περισσότερο
εύχρηστη. Η πρώτη κατηγορία αφορά τις δικαστικές αρχές. Η δεύτερη κατηγορία
αποτυπώνει όργανα, σώματα, υπηρεσίες επιθεώρησης, ελεγκτικές και διωκτικές αρχές
και υπηρεσίες. Η τρίτη είναι εστιασμένη σε μία σειρά διοικητικών και ελεγκτικών αρχών
και υπηρεσιών, ενώ η τέταρτη αφορά στις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές. Τέλος μία
σειρά εποπτικών φορέων έχει αποτελέσει μία τελευταία πέμπτη κατηγορία.
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1. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1.1.

Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΣ) αποτελεί ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της
Ελλάδας, μαζί με τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ συγχρόνως
ασκεί και διοικητικές αρμοδιότητες, γεγονός που το καθιστά «διφυές όργανο». Μεταξύ
των διοικητικών αρμοδιοτήτων, περιλαμβάνονται και συγκεκριμένες ελεγκτικές
αρμοδιότητες, καθιστώντας το ελεγκτικό συνέδριο σημαντικό φορέα καταπολέμησης
της διαφθοράς.
Το ΕΣ ιδρύθηκε με το βασιλικό διάταγμα της 27ης Σεπτεμβρίου/9ης Οκτωβρίου 1833
(ΦΕΚ 32/7-19 Οκτωβρίου 1833) «Περί συστάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου» κατά το
πρότυπο του γαλλικού θεσμού «Cour de comptes», τον οποίο είχε ιδρύσει ο
Ναπολέων το 1807. Η εν γένει λειτουργία του ΕΣ διέπεται α) από το άρ. 98 του
Συντάγματος και από τις διατάξεις του «Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
που έχει κυρωθεί με το άρ. πρώτο του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52/28-2-2013).
Ελεγκτικές αρμοδιότητες που πηγάζουν εκ του άρ. 98 Σ.
Σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 στ. ε΄ του Συντάγματος, όπως αυτό αναθεωρήθηκε
με το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων
(ΦΕΚ Α΄ 84), στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως οι κάτωθι
ελεγκτικές αρμοδιότητες:
α. Ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους, καθώς και των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται με ειδική διάταξη νόμου
στο καθεστώς αυτό. (σημ.: βλ. σχετικά και το άρ. 69 του ν. 4270/2014 περί
προληπτικού ελέγχου δαπανών)
β. Ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος
είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την
άποψη αυτή, όπως νόμος ορίζει.
γ. Ο έλεγχος των λογαριασμών των δημόσιων υπολόγων και των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται στον προβλεπόμενο από
το εδάφιο α' έλεγχο.
Αρμοδιότητες που προκύπτουν εκ του άρ. 1 του Κώδικα Νόμων για Ελεγκτικό Συνέδριο
(ν. 4129/2013).
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχ. α΄ έως ιγ΄ του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε με τον ν. 4129/2013, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει
τις κάτωθι ελεγκτικές (βλ. σχετικά την αιτιολογική έκθεση του σχ. Νόμου «Κώδικας
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», σελ. 3) αρμοδιότητες:
α) Ασκεί τον προβλεπόμενο από το άρθρο 98 παρ.1 περίπτωση α΄ του Συντάγματος
έλεγχο των δαπανών του Κράτους, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα
με όσα ορίζονται στο άρθρο 33 του παρόντος νόμου, και των άλλων νομικών
προσώπων που με ειδική διάταξη νόμου υπάγονται κάθε φορά στον έλεγχο αυτόν.
β) Διενεργεί υποχρεωτικά κατασταλτικό έλεγχο σε όλους τους λογαριασμούς ή τους
απολογισμούς των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και στον εκτός Κρατικού
Προϋπολογισμού λογαριασμό με την ονομασία «Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων
Γεωργικών Προϊόντων» του άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 992/1979 (Α΄ 280).
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Σε κατασταλτικό έλεγχο υπόκειται και κάθε φορέας που έλαβε καθ’ οιονδήποτε τρόπο
χρηματοδότηση ή επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
γ) Παρακολουθεί τα έσοδα του Κράτους.
δ) Παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους
προσώπων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 52 του παρόντος νόμου.
ε) Αποφαίνεται επί του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους.
στ) Εποπτεύει τους δημόσιους υπολόγους όσον αφορά την τήρηση των διατάξεων του
Δημοσίου Λογιστικού.
ζ) Εποπτεύει τις εγγυήσεις που παρέχουν οι δημόσιοι υπόλογοι σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
η) Ελέγχει την τήρηση των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 1, 3 και 6
του ν. 1256/1982 (Α΄ 65).
θ) Ασκεί έλεγχο νομιμότητας στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων έργων,
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 35,
36 και 37.
ι) Διενεργεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση ή σε επί μέρους διοικητικές και
διαχειριστικές πράξεις του Κράτους και των νομικών προσώπων και οργανισμών, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 85 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
ια) Δύναται να διενεργεί έλεγχο για κάθε έργο, προμήθεια, επιχορήγηση, ενίσχυση
κ.λπ. και γενικά για κάθε πρόγραμμα που χρηματοδοτείται είτε ολικά είτε μερικά από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 16 του ν. 2145/1993
(Α΄ 88).
ιβ) Αποφαίνεται για την απαλλαγή από την ευθύνη των υπολόγων που λογοδοτούν
ενώπιόν του για κάθε απώλεια, έλλειψη ή φθορά χρημάτων, υλικού ή παραστατικών
στοιχείων πληρωμής κάθε είδους.
ιγ) Αποφασίζει οριστικά για την καταχώρηση ή μη σε ειδικά βιβλία του συνόλου ή
μέρους ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς και συμβεβαιωμένων
οφειλών προς τρίτους, που έχουν βεβαιωθεί κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) και θεωρούνται ανεπίδεκτες είσπραξης.
Επανάληψη ορισμένων εκ των αρμοδιοτήτων που ερείδονται στο άρ. 98 του Σ. και το
άρ. 1 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο εμφανίζεται στο άρ. 31 του ν.
4270/2014 [“Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.” – ΦΕΚ Α 143].
Ο εξωτερικός έλεγχος οικονομικών καταστάσεων και λογαριασμών κλπ. των φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης.
Σημαντική είναι η αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά το άρ. 169 του ν.
4270/2014, σύμφωνα με το οποίο Το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί τον εξωτερικό έλεγχο
των οικονομικών καταστάσεων και λογαριασμών, καθώς και των συστημάτων
λογιστικών και δημοσιονομικών αναφορών κατά το άρθρο 3 παρ. 1 της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ, για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Το Ελεγκτικό Συνέδριο
παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια των
Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και των εσωτερικών δικλίδων όλων των φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης.
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Η ειδική αρμοδιότητα Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της διαφθοράς στα
καταστήματα Κράτησης.
Σε ένα ειδικότερο πεδίο καταπολέμησης της διαφθοράς, σύμφ. με το άρ. 22 παρ. 7 του
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, Οι επίτροποι, που καταλαμβάνουν τις
θέσεις που συστήθηκαν με το άρθρο 39 παρ. 1 του ν. 3772/2009 (Α΄ 112), είναι
αρμόδιοι για τον εντοπισμό και την αποτροπή φαινομένων κακοδιαχείρισης,
κατάχρησης, σπατάλης ή διαφθοράς και για την εν γένει διασφάλιση της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης των καταστημάτων κράτησης. Ασκούν τακτικούς και
εκτάκτους ελέγχους στη δημοσιονομική διαχείριση και στις πάγιες προκαταβολές κάθε
καταστήματος κράτησης και ελέγχουν αν τα ποσά, που δαπανώνται,
χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς, για τους οποίους εγκρίθηκαν ή χορηγήθηκαν.
Δικαιούνται άμεσης πρόσβασης σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι
χρήσιμο στην άσκηση του έργου τους και εισηγούνται στον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο για την
αποτελεσματικότερη οικονομική διαχείριση των καταστημάτων κράτησης. Κατά τη
διενέργεια του ελέγχου εφαρμόζονται αναλόγως οι περί ελέγχου διατάξεις του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα ελλείμματα, η πληρωμή αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών ή μη νόμιμων δαπανών και η φθορά ή απώλεια τίτλων, απαιτήσεων και
περιουσιακών στοιχείων καταλογίζονται από τον αρμόδιο επίτροπο του παρόντος
άρθρου σε βάρος των υπευθύνων, των αχρεωστήτως λαβόντων και των τυχόν
συνευθυνομένων.
Έλεγχοι επί των Ο.Τ.Α.
Βάσει του άρθρου 275 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3
άρθρου 2 της από 31.12.2011 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α 268/31.12.2011), οι δαπάνες των
δήμων, των περιφερειών, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και
των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των
δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ. ανεξαρτήτως πληθυσμού,
εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών, υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 1 έως 3 του
άρθρου 169 του Κ.Δ.Κ.
Επίσης, το άρθρο 33 ‘’Προληπτικός έλεγχος δαπανών Ο.Τ.Α.’’ παρ. 1 του
Ν.4129/2013, προβλέπει:
‘’1.Οι δαπάνες των δήμων, των περιφερειών, των νομικών τους προσώπων δημοσίου
δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης
αποχέτευσης και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α` 114), ανεξαρτήτως πληθυσμού,
εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών, υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 1 έως 3 του
άρθρου 169 του ίδιου ως άνω Κώδικα.’’
Ακολούθως δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 69 του Ν. 4270/2014 ορίζεται ότι: «1.
Οι δαπάνες του Κράτους, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των λοιπών
νομικών προσώπων που με ειδική διάταξη νόμου υπάγονται κάθε φορά στον έλεγχο
αυτόν, καθώς και τα έσοδα αυτών, υπόκεινται σε έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν, τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και τα
ελεγκτικά πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων».
Το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί επίσης:
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Κατασταλτικό έλεγχο (άρθρο 51 ‘’Κατασταλτικός έλεγχος Ο.Τ.Α.’’ του Ν.4129/2013,
άρθ. 276 του Ν.3852/2010, παρ.10κβ΄ άρθρου 18 του
Ν.3870/2010).
Προσυμβατικό έλεγχο (άρθ. 278 του Ν.3852/2010, παρ. 2 του άρθρου 49 του
Ν.4274/2014, άρθ. 36 παρ. 1-4 του Ν.4129/2013, άρθ. 35 του Ν.4129/2013, αρθ. 98
παρ. 1 εδ. β’ του Συντάγματος).
Έλεγχο είσπραξης εσόδων (άρθ. 277 του Ν.3852/2010,
Ν.3979/2011).

άρθ. 43 παρ. 3 του

Περαιτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 3463/2006 και των
άρθρων 275 και 276 του Ν. 3852/2010, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
αποδίδουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο ετήσιο λογαριασμό διαχείρισης κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 169 του Ν. 3463/2006, όπως επίσης
και στην παρ. 1 του άρθρου 48 του β.δ. της 17.5/15.6.1959, στις παρ. 5 του άρθρου
163 και 2 του άρθρου 164 του Ν. 3463/2006 καθώς και στην παρ. 8 του άρθρου 12
του Ν. 2539/1997. Σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορεί
να διατάξει έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο της διαχείρισης ενός Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αυτού.
Σημειώνεται ότι η υποπερίπτωση αα` της περίπτωσης α` του άρθρου 31 του
Ν.4270/2014, αντικαθίσταται, ως κατωτέρω, με το άρθρο 10 παρ.10 του Ν.4337/2015:
‘’αα. Έλεγχο των δαπανών του Κράτους, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και
των λοιπών νομικών προσώπων που με ειδική διάταξη νόμου υπάγονται κάθε φορά
στον έλεγχο αυτόν. Από 1.1.2017, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του ν.
4129/2013 (Α`52), δεν ασκείται προληπτικός έλεγχος στις δαπάνες του Κράτους.
Από 1.1.2019, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του ν. 4129/2013, δεν
ασκείται προληπτικός έλεγχος στις δαπάνες των ΟΤΑ και των προαναφερόμενων
λοιπών νομικών προσώπων. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των
Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
κατόπιν γνώμης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθορίζεται κάθε άλλη
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας υποπερίπτωσης’’.

1.2.

Εισαγγελέας και Ανακριτές Εγκλημάτων Διαφθοράς

Με τις διατάξεις του ν. 4022/2011 (ΦΕΚ Α΄ 219), όπως έχει τροποποιηθεί μετά την
θέση σε ισχύ του άρ. 75 του ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 74), η ποινική δίωξη και η
ανάκριση για πράξεις διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, καθώς και
για υποθέσεις μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος δημοσίου συμφέροντος
ανατέθηκε σε ειδικούς εισαγγελικούς και δικαστικούς λειτουργούς. Οι διατάξεις του
νόμου αυτού εφαρμόζονται για τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 αυτού κακουργήματα, και
δη για:


κακουργήματα, τα οποία δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 86 του Συντάγματος και διαπράττουν υπουργοί ή υφυπουργοί, καθώς
και κακουργήματα που διαπράττουν βουλευτές, κατά τη διάρκεια της θητείας
τους, ακόμη και αν οι υπαίτιοι έχουν παύσει να φέρουν την ιδιότητα αυτή,
εφόσον αυτά υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του τριμελούς εφετείου.
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κακουργήματα, τα οποία διαπράττουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή
επωφελούμενοι από την ιδιότητα τους γενικοί και ειδικοί γραμματείς
Υπουργείων, διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ή
διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
δημοσίων επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών και νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το κράτος,
αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς
και υπάλληλοι κατά την έννοια των άρθρων 13α και 263Α του Ποινικού Κώδικα,
εφόσον αυτά υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του τριμελούς εφετείου και
κακουργήματα ιδιαίτερα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος ή μείζονος
δημοσίου συμφέροντος, εφόσον υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του
τριμελούς εφετείου, ο δε χαρακτηρισμός της υπόθεσης ως ιδιαίτερα μεγάλου
κοινωνικού ενδιαφέροντος ή μείζονος δημοσίου συμφέροντος γίνεται με πράξη
από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Εισαγγελείς εγκλημάτων διαφθοράς: Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του
ν. 4022/2011, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 του ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄
74), για τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 κακουργήματα ορίζεται στις Εισαγγελίες Αθηνών
και Θεσσαλονίκης Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς, με βαθμό αντεισαγγελέα
εφετών, από εκείνους που υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και
Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς εκτελεί τα
καθήκοντα του με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και συνεπικουρείται από δύο,
τουλάχιστον, εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς πρωτοδικών. Οι τελευταίοι ορίζονται από
τους διευθύνοντες τις οικείες Εισαγγελίες, μετά από γνώμη του Εισαγγελέα
Εγκλημάτων Διαφθοράς. Το έργο των αρμόδιων για τα εγκλήματα διαφθοράς
Εισαγγελέων εποπτεύει και συντονίζει Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που ορίζεται
με πλήρη ή μερική απασχόληση από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Στα
καθήκοντα του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, ανήκει η εποπτεία, η καθοδήγηση
και ο συντονισμός των ενεργειών των γενικών κατά το άρθρο 33 παράγραφος 1
περίπτωση α΄ του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και ειδικών προανακριτικών
υπαλλήλων, κατά τη διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης
για την εξακρίβωση τελέσεως των αδικημάτων αρμοδιότητας του. Ο Εισαγγελέας
Εγκλημάτων Διαφθοράς, όταν λάβει την μήνυση, την έγκληση ή την αναφορά για την
τέλεση πράξης από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος, ενεργεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και
παραγγέλλει την άσκηση ποινικής δίωξης. Σε κάθε περίπτωση, η προκαταρκτική
εξέταση που διενεργείται για τα ως άνω εγκλήματα ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία
δύο μηνών.
Ανακριτές εγκλημάτων διαφθοράς: Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν.
4022/2011, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 37 του ν.
4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51), η ανάκριση ενεργείται από πρόεδρο πρωτοδικών ή σε
εξαιρετικές περιπτώσεις από πρωτοδίκη, ο οποίος ορίζεται ειδικά γι’ αυτή, από το
όργανο που διευθύνει το δικαστήριο. Σε δυσχερείς υποθέσεις, μπορεί να ορισθούν
επιπλέον μέχρι δύο ανακριτές και μέχρι ένας εισαγγελέας πρωτοδικών.
Η ανάκριση διενεργείται κατ` απόλυτη προτεραιότητα και ολοκληρώνεται μέσα σε
προθεσμία τεσσάρων μηνών. Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο μπορεί με βούλευμα
ειδικά αιτιολογημένο να παρατείνει την προθεσμία ολοκλήρωσης της ανάκρισης
εφάπαξ μέχρι δύο (2) το πολύ μήνες αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Το ίδιο συμβούλιο
διατάσσει το χωρισμό της ανάκρισης για πράξεις και πρόσωπα, όταν τούτο
επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους που αφορούν την ασφαλέστερη διάγνωση της
αλήθειας ή την ταχύτερη εκδίκαση της υπόθεσης.
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Οι δικαστικοί λειτουργοί των προηγούμενων παραγράφων απαλλάσσονται όλων των
άλλων καθηκόντων τους και υποστηρίζονται στο έργο τους από αριθμό γραμματέων
και ειδικών επιστημόνων ή πραγματογνωμόνων που κρίνεται αναγκαίος για την
ολοκλήρωση της ανακριτικής Διαδικασίας μέσα στον προβλεπόμενο γι’ αυτήν χρόνο.
Περαιτέρω, μετά την θέσπιση της παρ. 3Α του ν . 4022/2011, που τέθηκε σε ισχύ μετά
το άρ. 8α του ν. 4205/2013 και την τροποποίηση της με το άρ. 14 παρ. 2 του ν.
4236/2014, για την υποστήριξη του έργου του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς και
των Εισαγγελέων που τον συνεπικουρούν, λειτουργεί αυτοτελές Γραφείο Ειδικών
Εμπειρογνωμόνων (εφεξής «Γραφείο»), το οποίο διευθύνεται από τον Εισαγγελέα
Εγκλημάτων Διαφθοράς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά από γνώμη του
Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, συστήνονται οι αναγκαίες θέσεις επιστημονικού,
διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, οι
οποίες καλύπτονται με μετάθεση, μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων από τον
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ιδίως από το Δημόσιο σε στενή έννοια, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις
ΑΔΑ. Στο πλαίσιο αυτό, έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 14552 οικ./14-3-2014 (Β΄676) Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων με θέμα τη Σύσταση θέσεων προσωπικού, ιεραρχικό επίπεδο
λειτουργίας και
καθήκοντα του προϊσταμένου του Γραφείου Ειδικών
Εμπειρογνωμόνων του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς Αθηνών και έχει οριστεί
προϊσταμένη του σχετικού τμήματος.

1.3.

Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66) προστέθηκε στον ν.
2523/2997 άρθρο 17Α, με το οποίο ορίστηκε ως Εισαγγελέας Οικονομικού
Εγκλήματος με τον αναπληρωτή του εισαγγελικός λειτουργός με βαθμό αντεισαγγελέα
εφετών, από εκείνους που υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Ο
Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος εκτελεί τα καθήκοντα του με πλήρη και
αποκλειστική απασχόληση και συνεπικουρείται από τρεις, τουλάχιστον, εισαγγελείς ή
αντεισαγγελείς πρωτοδικών, εκ των οποίων δύο τουλάχιστον από εκείνους που
υπηρετούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και ένας από εκείνους που
υπηρετούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Οι τελευταίοι ορίζονται από
τους διευθύνοντες τις οικείες Εισαγγελίες. Το έργο των αρμόδιων για τα οικονομικά
εγκλήματα Εισαγγελέων εποπτεύει και συντονίζει Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
που ορίζεται με πλήρη ή μερική απασχόληση από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Στα καθήκοντα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, η κατά τόπο αρμοδιότητα
του οποίου επεκτείνεται σε όλη την Επικράτεια, ανήκει η εποπτεία, η καθοδήγηση και
ο συντονισμός των ενεργειών των γενικών κατά το άρθρο 33 παράγραφος 1
περίπτωση α΄ του Κ.Π.Δ. και ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων, ιδίως δε
υπαλλήλων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), των
Τελωνείων, της Ε.Λ.Υ.Τ. και των φοροελεγκτικών υπηρεσιών, εν γένει, του
Υπουργείου Οικονομικών, κατά τη διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής εξέτασης ή
προανάκρισης για την εξακρίβωση τελέσεως κάθε είδους φορολογικών και
οικονομικών εγκλημάτων και οποιωνδήποτε άλλων συναφών, εφόσον αυτά
διαπράττονται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης,
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή βλάπτουν σοβαρά την εθνική οικονομία (άρ.
17Α ν. 2523/1997, παρ. 3).
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Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος ενημερώνεται για όλες τις καταγγελίες και τις
πληροφορίες που περιέρχονται στις υπηρεσίες της παραγράφου 3 για εγκλήματα της
αρμοδιότητας του, αξιολογεί δε και διερευνά τις πληροφορίες αυτές, καθώς και κάθε
άλλη πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του, σχετικά με αυτά, με οποιονδήποτε
τρόπο και μέσο (άρ. 17Α ν. 2523/1997, παρ. 4).
Για τη διερεύνηση των υποθέσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητα του ο Εισαγγελέας
Οικονομικού Εγκλήματος μπορεί να παραγγέλλει τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης ή προανάκρισης από τους κατά την παράγραφο 3 του άρ. 17 Α του ν.
2523/1997 γενικούς ή ειδικούς προανακριτικούς υπαλλήλους (άρ. 17Α ν. 2523/1997,
παρ. 5).
Η δικογραφία που σχηματίζεται μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης ή
προανάκρισης διαβιβάζεται στους κατά τόπο αρμόδιους για την ποινική δίωξη
εισαγγελείς πρωτοδικών, με την παραγγελία άμεσης άσκησης ποινικής δίωξης (άρ.
17Α ν. 2523/1997, παρ. 6). Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα παραγγελίας διενέργειας
προκαταρκτικής εξέτασης από τον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών, χωρίς
να στερείται ο Οικονομικός Εισαγγελέας τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην
προηγούμενη παράγραφο, μετά το πέρας της οποίας ενημερώνεται εγγράφως για την
πορεία της (άρ. 17Α ν. 2523/1997, παρ. 7).
Οι εισαγγελικοί λειτουργοί της παραγράφου 1 έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή
στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιμο για την άσκηση του έργου τους, μη υποκείμενοι
στους περιορισμούς της νομοθεσίας περί φορολογικού, τραπεζικού, χρηματιστηριακού
και κάθε άλλου είδους απορρήτου και σε κάθε μορφής αρχείο Δημόσιας Αρχής ή
Οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης,
έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν, με αιτιολογημένη διάταξή τους σε δεσμεύσεις
τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών
(ακινήτων και κινητών) εν γένει στοιχείων, προς το σκοπό διασφάλισης των
συμφερόντων του Δημοσίου, σε περίπτωση διενεργούμενης ποινικής προκαταρκτικής
εξέτασης για την εξακρίβωση τέλεσης εγκλημάτων της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος που μπορεί να παρατείνεται με
βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, λόγω δικαιολογημένης μη ολοκλήρωσης
της διενεργούμενης, κατά τα ανωτέρω, ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης. Η διάταξη
εκδίδεται χωρίς προηγούμενη κλήση του καθ' ου ή τρίτου και δεν είναι απαραίτητο να
αναφέρει συγκεκριμένο λογαριασμό, τίτλο, χρηματοπιστωτικό προϊόν, θυρίδα, κινητό ή
ακίνητο περιουσιακό στοιχείο. Η δέσμευση ισχύει «από τη χρονική στιγμή της
αποδεδειγμένης γνωστοποίησης της διάταξης προς τον Οργανισμό ή την Υπηρεσία
προς την οποία απευθύνεται. Ως χρονική στιγμή αποδεδειγμένης γνωστοποίησης της
διάταξης της παρούσας παραγράφου προς τους αρμόδιους Οργανισμούς και
Υπηρεσίες λογίζεται η ημέρα που γνωστοποιείται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο,
ιδίως δε τηλεομοιοτυπικά, η διάταξη στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, την Ένωση
Συνεταιριστικών Τραπεζών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες οφείλουν να
ενημερώνουν αμελλητί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής. Με τον ίδιο
τρόπο η διάταξη γνωστοποιείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η οποία
δεν κωλύεται να λαμβάνει όλα τα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διασφαλιστικά
μέτρα. Η διάταξη επιδίδεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών στον καθ' ου ή στον
τρίτο, οι οποίοι δύνανται να προσφύγουν και να ζητήσουν την άρση της, με αίτησή
τους προς το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η
οποία δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Η διάταξη ή το βούλευμα ανακαλείται,
τροποποιείται αντίστοιχα εάν προκύψουν νέα στοιχεία. Μετά το πέρας της
προκαταρκτικής εξέτασης: i) στην περίπτωση που παραγγέλλεται από τον Οικονομικό
Εισαγγελέα άσκηση ποινικής δίωξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Π.Δ. και ίί) στην
περίπτωση αρχειοθέτησης της ποινικής δικογραφίας η δέσμευση αίρεται αυτοδικαίως.
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Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγουν τυχόν διασφαλιστικά μέτρα που
έχουν ληφθεί από τη Φορολογική Διοίκηση. Με τη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος,
κατά την παράγραφο 2, Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Εισαγγελέας Οικονομικού
Εγκλήματος μπορεί να παραγγέλλει την έκδοση της διάταξης του παρόντος άρθρου
και προς τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος εκδίδει τη διάταξη
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, οι
διατάξεις της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα. Η προσφυγή κατά της διάταξης του
Εισαγγελέα Πρωτοδικών εισάγεται στο κατά τόπο αρμόδιο Συμβούλιο
Πλημμελειοδικών (άρ. 17Α παρ. 8 του ν. 2523/1997, όπως τροποποιήθηκε με τους ν.
4305/2014 και 4316/2014. Σημ.: στην παρ. 6β του άρ. 46 του ν. 4305/2014 υπάρχουν
.προβλέψεις για την αρμοδιότητα των Οικονομικών Εισαγγελέων για τις τυχόν
δεσμεύσεις που επιβλήθηκαν από το ΣΔΟΕ δυνάμει του άρ. 30 του ν. 3296/2004).
Στις παρ. 9, 9α και 10 του άρ. 17Α του ν. 2523/1997 (όπως ισχύουν μετά τους ν.
4274/2014 και προβλέπονται τα της ιδρύσεως Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού
Εγκλήματος, το οποίο έχει ως σκοπό την επιστημονική, διοικητική και γραμματειακή
υποστήριξη του έργου του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και των εισαγγελικών
λειτουργών της παραγράφου 1 του άρ. 17 Α του ν. 2523/1997.

2. ΟΡΓΑΝΑ/ΣΩΜΑΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ,
ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ & ΔΙΩΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2.1.

Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.)
(Άρθρο 8 του Ν. 3074/2002)

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν. 3074/2002, το συσταθέν με το
άρθρο 8α`του Ν. 2477/1997 (ΦΕΚ 59 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4
του άρθρου 14 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α), Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης
και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) έχει σκοπό την παρακολούθηση και το συντονισμό της
Επιθεώρησης και του Ελέγχου από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και από όλα τα ιδιαίτερα Σώματα
Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, το Σ.Ο.Ε.Ε. προεδρεύεται
από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και συμμετέχουν σε αυτό ο Ειδικός
Γραμματέας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., ο οποίος αναπληρώνει και τον κωλυόμενο ή
απουσιάζοντα Πρόεδρο και οι Γενικοί Επιθεωρητές ή Προϊστάμενοι των λοιπών
Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του
παρόντος νόμου με τους αναπληρωτές τους, περιλαμβανομένων του Διευθυντή της
Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., του Προϊσταμένου του Γραφείου
Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και των αναπληρωτών
τους. Το Σ.Ο.Ε.Ε. συνεδριάζει τακτικά μία φορά, τουλάχιστον, το μήνα στην έδρα του
Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και εκτάκτως, ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου του. Στη συνεδρίασή του μετέχουν, επίσης, όποτε κρίνεται αναγκαίο από
τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Δ.Ο.Ε. ή ο
Γενικός Διευθυντής Τελωνείων και Ειδικών Φόρων κατανάλω σης μαζί με τους
αναπληρωτές τους.
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ίδιου ως άνω άρθρου, το Σ.Ο.Ε.Ε. υποβάλλει τον
Απρίλιο κάθε έτους έκθεση στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, η οποία κοινοποιείται σε όλα τα Υπουργεία και τους φορείς που
ελέγχθηκαν κατά το προηγούμενο έτος. Στην έκθεση καταγράφονται οι επιθεωρήσεις
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και οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν από τα Σώματα Επιθεωρήσεων και Ελέγχου της
Δημόσιας Διοίκησης, με τις γενικές και ειδικές παρατηρήσεις στα αντικείμενα της
αρμοδιότητας κάθε Σώματος, και γίνεται ειδική μνεία των υποθέσεων για τις οποίες
ζητήθηκε η κίνηση πειθαρχικής δίωξης ή παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Στην έκθεση καταγράφονται, επίσης, όλες οι ενέργειες του Σ.Ο.Ε.Ε. για το συντονισμό
και την αποτελεσματικότητα των εργασιών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου
της Δημόσιας Διοίκησης.
Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του ίδιου ως άνω άρθρου το Σ.Ο.Ε.Ε. μπορεί να
αποφασίζει τη διενέργεια κοινών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από μικτές
ομάδες επιθεωρητών των Σωμάτων Επιθεώρησης που μετέχουν σε αυτό. Τα μέλη
των ομάδων προτείνονται από τους προϊσταμένους των Σωμάτων ή των υπηρεσιών,
και η σχετική εντολή ελέγχου υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Σ.Ο.Ε.Ε.. Στις μικτές
ομάδες επιθεώρησης ελέγχου μπορεί να συμμετέχουν και επιθεωρητές ή υπάλληλοι
των υπηρεσιακών μονάδων επιθεώρησης των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 οι
οποίοι προτείνονται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας τους, ύστερα από σχετικό
αίτημα του Προέδρου του Σ.Ο.Ε.Ε.

2.2.

Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 3074/2002, ως ισχύει, συνιστάται
θέση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τη διασφάλιση της εύρυθμης και
αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του
έργου των ελεγκτικών σωμάτων της δημόσιας διοίκησης και τον εντοπισμό των
φαινομένων διαφθοράς και της κακοδιοίκησης.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, ως ισχύει, ο Γενικός
Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης:
α. Μπορεί να διατάσσει, αυτεπαγγέλτως, τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και
ερευνών από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και από τα
ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των Υπουργείων, των
Περιφερειών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού,
των επιχειρήσεων τους, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών
νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δημόσιων επιχειρήσεων ή
επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική
πράξη ή ως μέτοχος.
β. Παρακολουθεί τη δράση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
και των ιδιαίτερων Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου.
Ειδικότερα παρακολουθεί την πορεία των ελέγχων που διενεργούνται και
ενημερώνεται για τα πορίσματα αυτών οποτεδήποτε το ζητήσει.
γ. Αξιολογεί το έργο των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου. Με προεδρικό
διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, καθορίζονται ο τρόπος αξιολόγησης και οι λοιπές προϋποθέσεις
αξιολόγησης. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης παρακολουθεί την εκτέλεση
από τα Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου των διαπιστώσεων και των προτάσεων
που προκύπτουν από τη διαδικασία αξιολόγησης, όπως αυτή καθορίζεται με το
παραπάνω προεδρικό διάταγμα.
δ. Διεξάγει ελέγχους, επανέλεγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στο Δημόσιο, τα
Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τις επιχειρήσεις τους, τα κρατικά
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις, τη
διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως
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μέτοχος. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου.
Διεξάγει ο ίδιος ή με τους Βοηθούς του ή τους Ειδικούς Επιθεωρητές που υπηρετούν
στο Γραφείο του ή τα αρμόδια όργανα των φορέων του πρώτου εδαφίου Ε.Δ.Ε. και, σε
κάθε περίπτωση, μπορεί να ασκήσει ή να διατάξει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή
τη λήψη άλλων διοικητικών μέτρων.
Μπορεί επίσης να ασκεί ένσταση κατά οποιασδήποτε απόφασης των πειθαρχικών
οργάνων των φορέων του πρώτου εδαφίου, παραπέμποντας:
αα) Στο αμέσως ανώτερο πειθαρχικό όργανο υποθέσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί
απόφαση κατώτερου πειθαρχικού οργάνου.
ββ) Στο οικείο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο υποθέσεις, για τις οποίες έχει
εκδοθεί απόφαση μονομελούς πειθαρχικού οργάνου, με εξαίρεση τις πειθαρχικές
αποφάσεις των Υπουργών και Υφυπουργών, η οποία απόφαση δεν προσβάλλεται με
ένσταση στο υπηρεσιακό συμβούλιο του οικείου φορέα.
Και στις δύο περιπτώσεις εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του Υπαλληλικού
Κώδικα ή οι κατά περίπτωση οικείες διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας κατά όλων των τελεσίδικων αποφάσεων όλων των
πειθαρχικών συμβουλίων των φορέων του πρώτου εδαφίου για πειθαρχικά αδικήματα
που επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης ή του υποβιβασμού, καθώς και
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου κατά όλων των άλλων τελεσίδικων αποφάσεων
μονομελών ή πειθαρχικών οργάνων. Η προσφυγή υπογράφεται από τον Γενικό
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και κατά τη συζήτηση παρίσταται μέλος του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους. Η προθεσμία για την άσκηση των προαναφερόμενων
ενστάσεων και προσφυγών αρχίζει από την υποχρεωτική κοινοποίηση των
πειθαρχικών αποφάσεων στο Γραφείο του."
"ε. (i) Διεξάγει έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης (πόθεν έσχες)
όλων των μελών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου.
(ii) "(Ν) Διεξάγει τον έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης (πόθεν
έσχες) όλων των Προισταμένων των Διευθύνσεων των Δημοσίων Οικονομικών
Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ), των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), των
Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.), της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων
(ΥΠ.Ε.Ε.), των Προϊσταμένων Τμημάτων και των υπαλλήλων (ελεγκτών) που
υπηρετούν στα Τμήματα Ελέγχου των ανωτέρω υπηρεσιών, καθώς και των
προϊστάμενων όλων των οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου ή ονομασίας
οργανικών μονάδων πολεοδομίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α` και β`
βαθμού και των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτές.
Οι ανωτέρω υποβάλλουν στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, μέσω των
αρμόδιων υπηρεσιών προσωπικού, κατά τον μήνα Ιούνιο κάθε έτους, δήλωση
περιουσιακής κατάστασης των ιδίων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους,
ανεξάρτητα από το αν υπήρξε ουσιώδης μεταβολή ή όχι της περιουσιακής τους
κατάστασης κατά το προηγούμενο έτος. Για το περιεχόμενο της δήλωσης
περιουσιακής κατάστασης, τις ποινικές κυρώσεις, την ποινική διαδικασία και τον
καταλογισμό ισχύουν οι κείμενες κάθε φορά διατάξεις. Επίσης εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3345/2005."
στ. Συγκαλεί και προεδρεύει του προβλεπόμενου από το άρθρο 8 Συντονιστικού
Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) και μπορεί να ελέγχει τραπεζικούς
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λογαριασμούς υπαλλήλων της περ. α` μετά από παραγγελία του εισαγγελέα στο
πλαίσιο διενεργούμενης σε βάρος τους προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης.
ζ. Αξιολογεί σχετικές με τις αρμοδιότητές του καταγγελίες ή αναφορές που
υποβάλλονται στο Γραφείο του και μπορεί κατά την κρίση του να τις διερευνά ή να τις
θέτει στο αρχείο,
η. Συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία παρουσιάζει τις σημαντικότερες υποθέσεις,
που σχετίζονται με φαινόμενα διαφθοράς, κακοδιοίκησης και αδιαφανών διαδικασιών
στο χώρο της δημόσιας διοίκησης, αξιολογεί το έργο όλων των Σωμάτων Ελέγχου και
Επιθεώρησης και Υπηρεσιών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και
διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση λειτουργίας των ανωτέρω Σωμάτων και
Υπηρεσιών και για την πλέον εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των δημόσιων
υπηρεσιών και των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.. Η έκθεση του υποβάλλεται το Μάιο κάθε
έτους στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής.και κοινοποιείται στα μέλη του
Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να
υποβάλλει στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και στον κατά περίπτωση
αρμόδιο Υπουργό, εκθέσεις κατά τη διάρκεια του έτους.
Η ανωτέρω ετήσια έκθεση συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής
και δημοσιεύεται σε σχετική έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 Ν. 3320/2005,
ορίζεται ότι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών και ο γραμματέας του δικαστηρίου ή του
δικαστικού συμβουλίου υποχρεούνται να ανακοινώνουν στον Γενικό Επιθεωρητή
Δημόσιας Διοίκησης ο μεν πρώτος την ποινική δίωξη, που ασκείται με κάθε μορφή
συμμετοχής κατά υπαλλήλου, λειτουργού ή οργάνου των φορέων της παρ. 2α του
άρθρου 1 του Ν. 3074/2002 για εγκλήματα περί την υπηρεσία (άρθρα 235 263Α Π.Κ.),
περί τα υπομνήματα (άρθρα 216, 217, 218, 220, 222 Π.Κ.), κατά της ιδιοκτησίας
(άρθρα 372, 375, 381, 382 Π.Κ.) και κατά περιουσιακών δικαιωμάτων (άρθρα 386,
386Α, 389, 390, 394), που στρέφονται κατά του Δημοσίου και των ως άνω φορέων, ο
δε δεύτερος τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα, σε κάθε βαθμό
δικαιοδοσίας, καθώς και τις εκδιδόμενες, επίσης σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας
καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις κατά των ως άνω προσώπων και για τις
αξιόποινες αυτές πράξεις».
Σημειώνεται ότι με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Ν. 3345/2005, ορίζεται ότι
στο πλαίσιο των ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών που διενεργούνται από τον
Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή κατόπιν εντολής του από το Σώμα
Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και από τα ιδιαίτερα Σώματα και
Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
3074/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι δυνατή, ύστερα από έγγραφη
εντολή αυτού, η άρση του τραπεζικού, χρηματιστηριακού και φορολογικού απορρήτου,
ενώ με την παράγραφο 4 του ιδίου ως άνω άρθρου ορίζεται ότι η άρση του
τραπεζικού, χρηματιστηριακού και φορολογικού απορρήτου είναι δυνατή και στο
πλαίσιο του ελέγχου από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης των ετήσιων
δηλώσεων οικονομικής κατάστασης ("πόθεν έσχες") των μελών των ιδιαίτερων
Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των
παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 85 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α`).
Με την παρ. 7 άρθρ. 14 Ν. 3345/2005, ορίζεται ότι: «7. Η διαπίστωση, ύστερα από
διενέργεια επιθεώρησης ή ελέγχου, από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
και τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου της παρ. 2α του άρθρου 1
του ν. 3074/2002 πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων, λειτουργών ή οργάνων

21

των φορέων της προαναφερόμενης διάταξης δεσμεύει τα αρμόδια όργανα των
φορέων αυτών για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης».
Επίσης σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3491/2006, Α) κατά την
παράγραφο 2 αυτού, κατά τους ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις, έρευνες και
ένορκες διοικητικές εξετάσεις που διενεργούνται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης ή, ύστερα από εντολή του, από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης
και Ελέγχου μπορεί να ορίζονται, με απόφασή του, εφόσον παρίσταται ανάγκη, ως
εμπειρογνώμονες λειτουργοί ή υπάλληλοι των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
3074/2002. Οι κάθε είδους δαπάνες βαρύνουν, κατά περίπτωση, τους
προϋπολογισμούς των παραπάνω φορέων. Επίσης ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας
Διοίκησης μπορεί να αναθέτει τις κατά το πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου
προβλεπόμενες πραγματογνωμοσύνες σε ιδιώτες. Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες
βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Β) κατά
την παράγραφο 3 αυτού, στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1,
καθώς και του άρθρου 8 του ν. 3074/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπάγεται
αυτοδικαίως κάθε Σώμα ή Υπηρεσία Επιθεώρησης και Ελέγχου που ιδρύεται". Γ) Κατά
την παράγραφο 5 αυτού, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να θέτει,
κατά περίπτωση, στους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 δεσμευτικές
προθεσμίες απάντησης ή χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων σε αυτόν. Δ) Κατά την
παράγραφο 11 αυτού, η άρνηση οργάνων, υπαλλήλων ή λειτουργών των φορέων της
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 να συμπράξουν, να συνεργασθούν και να
χορηγήσουν στοιχεία ή έγγραφα κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου
από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή, κατόπιν εντολής του, από τα
Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου, συνιστά το πειθαρχικό
παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος κατά την έννοια του άρθρου 107 παρ. 1 περ.
β` του ν. 2683/1999 ή των οικείων κατά περίπτωση διατάξεων".

2.3.

Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν 2477/1997, συνιστάται Σώμα
Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), με αρμοδιότητα τη
διενέργεια επιθεωρήσεων, έκτακτων ελέγχων και ερευνών με σκοπό τη διασφάλιση
της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης, ιδίως δε την
επισήμανση
φαινομένων
κακοδιοίκησης,
αδιαφανών
διαδικασιών,
αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
"Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. είναι όργανο εσωτερικού ελέγχου και συντονισμού όλων των σωμάτων
ελέγχου και επιθεώρησης της Δημόσιας Διοίκησης, πλην των σωμάτων Οικονομικής
Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών, και υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Στην αρμοδιότητά του υπάγεται ο έλεγχος των υπηρεσιών: α) του Δημοσίου, β) των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και των
επιχειρήσεών τους και γ) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου."
*** Το δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε
Ν.2839/2000,ΦΕΚ Α 196/12.9.2000.

ως

άνω

με

την

παρ.1

άρθρ.1

"Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. δεν επιλαμβάνεται θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των
ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, της Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου
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Οικονομικών, καθώς και θεμάτων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των
υπαλλήλων".
*** Τo τελευταίο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρ.24 Ν.2738/1999
ΦΕΚ Α 180/9.9.1999.
"2. Η κατά τόπον αρμοδιότητα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. Με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται Περιφερειακά
Γραφεία του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. Με την ίδια απόφαση αυτή καθορίζεται και η κατά τόπον
αρμοδιότητα κάθε Περιφερειακού Γραφείου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, ορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Περιφερειακών Γραφείων.
Στα
Περιφερειακά Γραφεία προΐστανται Επιθεωρητές-Ελεγκτές που ορίζονται από το
Γενικό Επιθεωρητή του Σώματος. Οι Προϊστάμενοι υποβάλλουν στον Υπουργό
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και στο Γενικό Επιθεωρητή του
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. εξαμηνιαίες εκθέσεις για την πορεία και την αποτελεσματικότητα του
ελεγκτικού έργου στο χώρο ευθύνης τους και προτείνουν μέτρα για την επίλυση των
προβλημάτων, τα οποία έχουν εντοπισθεί από τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί,
καθώς και μέτρα για τη βελτίωση γενικά της επιθεώρησης".
*** Η άνω νέα παρ.2 προστέθηκε
180/9.9.1999.

με την παρ.2 άρθρ.24 Ν.2738/1999 ΦΕΚ Α

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4320/2015, ως ισχύει, στη Γενική Γραμματεία για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς μεταφέρονται, με τις αρμοδιότητες, υπηρεσίες και
δομές τους:
α. Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.). […].

2.4.

Σώματα Επιθεωρητών – Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων (Άρθρο 6 ΠΔ 109/2014: Οργανισμός
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)

1. Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων λειτουργούν σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, υπαγόμενα στον Υπουργό:
α. Σώμα Επιθεωρητών - Eλεγκτών (ΣΕΕΥΜΕ), σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.
2671/1998 και το π.δ. 338/2002, με αποστολή τη διασφάλιση της εύρυθμης και
αποτελεσματικής λειτουργίας των Υπηρεσιών, Φορέων, Οργανισμών και νομικών ή
φυσικών προσώπων που παρέχουν έργο αρμοδιότητας του Υπουργείου.
αα. Σκοπός των επιθεωρήσεων που διενεργεί το ΣΕ-ΕΥΜΕ, σε όλη την επικράτεια,
είναι η εξασφάλιση της συνοχής της έννομης τάξης, η τήρηση των κείμενων διατάξεων
της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, ο εντοπισμός φαινομένων αδιαφάνειας,
διαφθοράς και αναποτελεσματικότητας, η πρόληψη της διαφθοράς, η καταστολή
καταστάσεων που αντίκεινται στο δημόσιο συμφέρον, η καλύτερη εξυπηρέτηση του
πολίτη, καθώς και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
ββ. Το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών έχει αρμοδιότητα να διενεργεί τακτικούς και
έκτακτους ελέγχους, επιθεωρήσεις, έρευνες στις υπηρεσίες του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών
των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
23

(ΥΠΑ), στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών
Αθηνών (ΟΑΣΑ), στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ), στις
εταιρίες «Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ» (ΟΣΥ) και «Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ» (ΣΤΑΣΥ),
στα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ, καθώς
και σε οποιοδήποτε ιδιωτικό φορέα, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, στον οποίο έχει
ανατεθεί έργο αρμοδιότητας μεταφορών και επικοινωνιών του Υπουργείου
β. Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Εργων (ΣΕΔΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 22 του ν. 1418/1984 όπως ισχύει, με αποστολή την επιθεώρηση (τακτική και
έκτακτη) των έργων που εκτελούνται από τους φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με τη
νομοθεσία των Δημοσίων Εργων, σε όλη την Επικράτεια.
αα. Το ΣΕΔΕ διοικείται από Εποπτικό Συμβούλιο στα πλαίσια του Κανονισμού
Επιθεωρήσεων που έχει εγκριθεί με την απόφαση Ε Δ2α/01/71/ΦΝ294 /9-6-1986 ΦΕΚ Β 374 του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων.
ββ. Η επιθεώρηση από το ΣΕΔΕ εκτείνεται σε όλες τις φάσεις παραγωγής των έργων
και συγκεκριμένα από τη μελέτη μέχρι την οριστική παραλαβή αυτών και έχει διττό
χαρακτήρα: προληπτικό υπό την έννοια της ενημέρωσης των φορέων υλοποίησης των
έργων για παραλείψεις και σφάλματα που παρατηρούνται στη διαχείριση και ποιότητα
των έργων και κατασταλτικό με την επισήμανση των παραβάσεων που επισύρουν
διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις των αρμόδιων οργάνων.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4320/2015, ως ισχύει, στη Γενική Γραμματεία για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς μεταφέρονται, με τις αρμοδιότητες, υπηρεσίες και
δομές τους:
[…] β. Το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.).

2.5.

Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και
Μεταλλείων (Άρθρο 10 και 11 ΠΔ 100/2014: Οργανισμός του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής)

Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 10 του ΠΔ 100/2014, στρατηγικοί
σκοποί του σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και
Μεταλλείων είναι ιδίως:
α) η προαγωγή της εφαρμογής της κείμενης περιβαλλοντικής, πολεοδομικής και
ενεργειακής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος,
β) η μέριμνα για την πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών στο περιβάλλον,
γ) ο έλεγχος των κτηρίων ως προς την εφαρμογή του οικοδομικού και κτηριοδομικού
κανονισμού και για την αποτροπή της αυθαίρετης δόμησης και την ενεργειακή
απόδοσή τους,
δ) ο έλεγχος της εφαρμογής της μεταλλευτικής και λατομικής νομοθεσίας.
Σύμφωνα με την δεύτερη παράγραφο του άρθρου 10 του ΠΔ 100/2014, το Σώμα
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, που λειτουργεί σε
επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, απαρτίζεται από τις κάτωθι υπηρεσίες που λειτουργούν
σε επίπεδο Διεύθυνσης :
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α) Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται οι
Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Δυτικής
Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου και Ηπείρου.
β) Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας οποία
υπάγονται οι Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου,
Κρήτης, Ιονίου και Δυτικής Ελλάδος.
γ) Στο Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης Ενέργειας και Μεταλλείων ανήκει
επίσης το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, που
λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος.
Σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του άρθρου 10 του ΠΔ 100/2014, κάθε
Επιθεώρηση αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος, β) Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων, γ) Τμήμα
Επιθεώρησης Ενέργειας, δ) Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων.
Σύμφωνα με την τέταρτη παράγραφο του άρθρου 10 του ΠΔ 100/2014, στην
Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος ανήκει: α) το Γραφείο Οινοφύτων Στερεάς Ελλάδος το
οποίο υπάγεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος με χωρική αρμοδιότητα την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, β) το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου, το οποίο
υπάγεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων.
Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 11 του ΠΔ 100/2014, οι
επιχειρησιακοί στόχοι των Επιθεωρήσεων Βορείου και Νοτίου Ελλάδος, είναι ιδίως οι
ακόλουθοι:
α) Η επιθεώρηση έργων και δραστηριοτήτων ως προς την παρακολούθηση της
εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
β) Η διαπίστωση πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημιάς και ο εντοπισμός του υπεύθυνου
φορέα εκμετάλλευσης,
γ) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της διαδικασίας των ενεργειακών επιθεωρήσεων
κτηρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού καθώς επίσης και των
ενεργειακών επιθεωρητών,
δ) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της διαδικασίας των ελέγχων δόμησης καθώς
επίσης και των Ελεγκτών Δόμησης,
ε) Ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών για τη διενέργεια κατεδαφίσεων.
στ) Η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση των σχετικών Μητρώων αρμοδιότητας των
Διευθύνσεων Επιθεώρησης,
ζ) Ο έλεγχος της εφαρμογής της μεταλλευτικής και λατομικής νομοθεσίας στους
μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους αντίστοιχα.
Σύμφωνα με την δεύτερη παράγραφο του άρθρου 11 του ΠΔ 100/2014, α) Στο Τμήμα
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων που
επιβάλλονται σε έργα και δραστηριότητες και των σχετικών με την προστασία του
περιβάλλοντος διατάξεων καθώς και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε
περίπτωση παραβίασης αυτών, κάθε άλλο θέμα που αφορά περιβαλλοντικές
επιθεωρήσεις έργων και δραστηριοτήτων όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους
ανατίθεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
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ββ) Η διαδικασία χορήγησης άδειας Περιβαλλοντικού Ελεγκτή, ο έλεγχος της
εκτέλεσης των καθηκόντων των Περιβαλλοντικών Ελεγκτών και η επιβολή κυρώσεων,
γγ) Η διενέργεια ελέγχων κατά τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων, σε συνεργασία
με τις αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες,
β) Στο Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων ανήκουν οι ακόλουθες
αρμοδιότητες:
αα) Η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης και ο
έλεγχος της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους καθώς επίσης και η διενέργεια
ηλεκτρονικής κλήρωσης για τον ορισμό Ελεγκτών Δόμησης.
ββ) Ο έλεγχος για τον εντοπισμό αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών καθώς και
η παρακολούθηση των διαδικασιών καθαίρεσης και κατεδάφισης αυτών,
γγ) O συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για
την υλοποίηση των τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης,
δδ) Η έκδοση πορίσματος για περιπτώσεις κατασκευών για τις οποίες παρανόμως
υποβλήθηκαν δηλώσεις υπαγωγής στο ν. 4014/2011 (Α΄209) ή στο ν. 4178/2013
(Α΄174)
σύμφωνα
με
τα
αποτελέσματα
φωτοερμηνείας
δορυφορικών
εικόνων/ορθοφωτοχαρτών που πραγματοποίησε φορέας του Δημοσίου,
γ) Στο Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) Ο έλεγχος της εφαρμογής έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
κτηρίου, επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού, ο
έλεγχος της διαδικασίας έκδοσής τους, ο έλεγχος των Ενεργειακών Επιθεωρητών και
των φορέων εκπαίδευσης αυτών και η εισήγηση για επιβολή κυρώσεων,
ββ) Η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του (ηλεκτρονικού) Μητρώου Ενεργειακών
Επιθεωρητών (κτηρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού) καθώς
και του (ηλεκτρονικού) Αρχείου Επιθεώρησης Κτηρίων,
γγ) Η συλλογή, επεξεργασία και μελέτη των αποτελεσμάτων από τον έλεγχο των
πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και της επιθεώρησης των συστημάτων
θέρμανσης και κλιματισμού,
δδ) Η εκπόνηση και η ανάθεση εκπόνησης μελετών και ερευνών, σχετικών με το
αντικείμενο της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων,
εε) Η εφαρμογή και επίβλεψη ενεργειακών ελέγχων σε βιομηχανικές δραστηριότητες ή
εγκαταστάσεις,
δ) Στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες :
αα) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταλλείων, λατομείων και των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας των ορυκτών, των εργοστασίων εμπλουτισμού και των
εξαγωγικών μεταλλουργιών, εντός μεταλλευτικών και λατομικών χώρων αντίστοιχα, σε
ό,τι αφορά στην ορθολογική και σύννομη εκμετάλλευση, στην ασφάλεια των έργων,
στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής και υγείας, των
γειτνιαζουσών εγκαταστάσεων έργων δημόσιας ωφέλειας καθώς επίσης η επιβολή
λήψης των ενδεδειγμένων μέτρων και η επιβολή κυρώσεων,
ββ) Ο έλεγχος των πάσης φύσεως ερευνητικών έργων, που αφορούν τη διενέργεια
ερευνών για μεταλλευτικά, ενεργειακά και λατομικά ορυκτά,
γγ) Ο έλεγχος της κατασκευής των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
επεξεργασίας, ευρισκομένων εντός μεταλλευτικών και λατομικών χώρων αντίστοιχα,
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μεταλλείων και λατομείων, σύμφωνα με τις χορηγούμενες άδειες και η επιβολή των
προβλεπόμενων κυρώσεων στους παραβάτες,
δδ) Η γνωμοδότηση και εισήγηση για την αναγκαιότητα των αιτούμενων προς
προσωρινή κατάληψη ή απαλλοτρίωση εκτάσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών
της εκμετάλλευσης μεταλλείων και λατομείων καθώς και ο έλεγχος των
απαλλοτριωμένων εκτάσεων που παραχωρήθηκαν κατά χρήση, σύμφωνα με τη
μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία, ως προς τη χρήση τους, για το σκοπό που
έγιναν αυτές,
εε) Η διενέργεια αυτοψιών και η σύνταξη εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, για
ατυχήματα – δυστυχήματα σε μεταλλεία και λατομεία καθώς και σε εγκαταστάσεις
επεξεργασίας των ορυκτών, που βρίσκονται εντός των μεταλλευτικών ή των
λατομικών χώρων αντίστοιχα,
στστ) Η προσωρινή απαγόρευση και η ανάκληση, καθώς και η εισήγηση αρμοδίως για
την οριστική διακοπή της λειτουργίας μεταλλείων και λατομείων για λόγους ασφαλείας,
ζζ) Η αξιολόγηση των στοιχείων δραστηριότητας των μεταλλείων και λατομείων που
υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις και γνωμοδότηση για την ακρίβεια αυτών,
ηη) Ο έλεγχος της εφαρμογής της Μεταλλευτικής Νομοθεσίας για το γεωθερμικό
δυναμικό,
θθ) Όλες οι λοιπές γνωμοδοτήσεις που προβλέπονται από την κείμενη μεταλλευτική
και λατομική νομοθεσία, η αξιολόγηση και γνωμοδότηση επί της δραστηριότητας κάθε
μεταλλείου και η σύνταξη αντίστοιχων εκθέσεων κρισιολόγησης καθώς και η εκτίμηση
της αξίας των μεταλλείων, λατομείων και των εγκαταστάσεων αυτών,
ιι) Κάθε συναφές προς τις ανωτέρω αρμοδιότητες θέμα, που ανατίθεται στις
Επιθεωρήσεις Μεταλλείων, από τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ).
Σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του άρθρου 11 του ΠΔ 100/2014, οι αρμοδιότητες
του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών είναι οι
ακόλουθες:
α) Η μέριμνα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πρόκλησης περιβαλλοντικών ζημιών
στο έδαφος, τα νερά και τη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας και
του ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του π.δ. 148/2009 (Α΄190), και η εισήγηση
μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικών ζημιών.
β) Η παρακολούθηση της υλοποίησης μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης και ο
συντονισμός των δράσεων των Περιφερειακών Επιτροπών Αντιμετώπισης
Περιβαλλοντικών Ζημιών.
Σύμφωνα με την τέταρτη παράγραφο του άρθρου 11 του ΠΔ 100/2014, οι
αρμοδιότητες του Γραφείου Οινοφύτων είναι ο έλεγχος και η παρακολούθηση της
εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται σε έργα και δραστηριότητες
και των σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος διατάξεων της χωρικής του
αρμοδιότητας, η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης
αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις έργων
και δραστηριοτήτων όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται ρητά από τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας στους επιθεωρητές περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με την πέμπτη παράγραφο του άρθρου 11 του ΠΔ 100/2014, οι
αρμοδιότητες του Γραφείου Σμυριδορυχείου Νάξου είναι τα θέματα εξόρυξης,
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διαλογής, αποθήκευσης, φύλαξης και πώλησης της Ναξίας Σμύριδας, σύμφωνα με την
κείμενη περί σμύριδας νομοθεσία.

2.6.

Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας
(Άρθρο 22 ΠΔ 106/2014: Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας)

Το Σ.Ε.Υ.Υ αποτελεί υπηρεσία του Υπουργείου η οποία συστάθηκε με τις διατάξεις του
ν. 2920/2001 (Α 131) όπως ισχύει και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.
278/2002 (Α 244).
Ο επιχειρησιακός ρόλος του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας (Σ.Ε.Υ.Υ.)
είναι η ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού και περιφερειακού μηχανισμού για τη
διενέργεια συστηματικών επιθεωρήσεων και ελέγχων σε όλες τις υπηρεσίες και φορείς
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό τη βελτίωση και την αναβάθμιση των
παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και την εξάλειψη της κακοδιοίκησης.
Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τομέων Ελέγχου του Σ.Ε.Υ.Υ. ως εξής:
α) Τομέας Υγειονομικού - Φαρμακευτικού Ελέγχου
αα) Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της εφαρμογής των κανόνων της ιατρικής και
νοσηλευτικής επιστήμης και δεοντολογίας καθώς και της εφαρμογής των ισχυουσών
υγειονομικών διατάξεων.
ββ) Η επιθεώρηση και ο έλεγχος για την ασφάλεια των ασθενών, του προσωπικού και
των επισκεπτών των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας.
γγ) Η επιθεώρηση και ο έλεγχος για τη διαπίστωση της καλής κατάστασης, από
άποψη υγιεινής και ασφάλειας, των κτιριακών εγκαταστάσεων του δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα.
δδ) Ο έλεγχος της ύπαρξης και της ορθής λειτουργίας του προβλεπόμενου
εξοπλισμού και ανθρωπίνου δυναμικού.
εε) Ο έλεγχος της νόμιμης λειτουργίας των νοσοκομειακών και των ιδιωτικών
φαρμακείων, φαρμακαποθηκών, των φαρμακευτικών βιομηχανιών και εργαστηρίων
και γενικά κάθε καταστήματος που παράγει, εμπορεύεται η διακινεί φαρμακευτικό ή
επιδεσμικό υλικό ή ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
στστ) Ο συντονισμός και εποπτεία του έργου επιθεώρησης και ελέγχου των
φαρμακείων, φαρμακαποθηκών και εργοστασίων το οποίο ασκείται από τις υπηρεσίες
υγείας των περιφερειών και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).
ζζ) Ο έλεγχος σε εργοστάσια εμφιάλωσης νερού και στις ιαματικές πηγές
λουτροθεραπείας.
β) Τομέας Διοικητικού- Οικονομικού Ελέγχου
αα) Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της νόμιμης λειτουργίας των φορέων υγείας που
ανήκουν στο πεδίο παρέμβασης του Σ.Ε.Υ.Υ., ο εντοπισμός προβλημάτων και η
εισήγηση για την επίλυσή τους.
ββ) Η αυτεπάγγελτη έρευνα, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις αστυνομικές αρχές,
για την ανακάλυψη και ανακοίνωση στις αρμόδιες διωκτικές αρχές των ποινικών και
πειθαρχικών παραβάσεων των οργάνων των φορέων που υπάγονται στο πεδίο
παρέμβασης του Σ.Ε.Υ.Υ.
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γγ) Η διενέργεια διοικητικών ερευνών και ανακρίσεων, τακτικών και έκτακτων
διαχειριστικών και οικονομικών ελέγχων των δημοσίων υπηρεσιών και των κρατικών
νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
δδ) Ο έλεγχος της διαχείρισης των υπολόγων - διαχειριστών χρημάτων και υλικών.
εε) Ο καταλογισμός των ελλειμμάτων, τα οποία διαπιστώνονται από τους ελέγχους σε
βάρος των υπευθύνων υπολόγων, υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και των
υπαγόμενων σε αυτό φορέων.
«γ) Τομέας Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας:
αα) Ο έλεγχος της εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σε θέματα
Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας, καθώς επίσης η εξέταση καταγγελιών για την
προστασία από τον καπνό και το αλκοόλ σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές.
ββ) Η βεβαίωση παραβάσεων και η επιβολή προστίμων.»
*** Η περίπτωση γ` της παρ. 3 ( που αφορούσε στον Τομέα Καπνού και Αλκοόλ)
αντικαταστάθηκε
ως άνω με το άρθρο 31
παρ.2ε΄ Ν.4305/2014,ΦΕΚ Α
237/31.10.2014.
Αρμοδιότητες κοινές για όλα τα τμήματα είναι επίσης οι ακόλουθες:
α) Η τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και η
διακίνηση της.
β) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και της ακρίβειας των αντιγράφων.
γ) Η τήρηση αρχείου εντολών, εκθέσεων ελέγχου - επιθεώρησης - έρευνας.
δ) Η μέριμνα για την έκδοση εντολών διενέργειας επιθεωρήσεων, ερευνών, ελέγχων
και ανακρίσεων.
ε) Η μέριμνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου για θέματα
λειτουργίας του Σ.Ε.Υ.Υ.

2.7.

Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3090/2002, συνεστήθη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ειδική υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας τον
Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του ίδιου Υπουργείου, με την ονομασία
«Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης».
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, το Σώμα
Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης έχει ως αποστολή:
Α. Τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων οποιαδήποτε ημέρα και ώρα για τη
διαπίστωση των συνθηκών κράτησης, της ευταξίας και της τήρησης των μέτρων
ασφάλειας στα καταστήματα κράτησης, της εφαρμογής των διατάξεων του
Σωφρονιστικού Κώδικα και των κανονισμών λειτουργίας των καταστημάτων αυτών,
καθώς και των σχετικών εγκυκλίων οδηγιών που αφορούν τη λειτουργία των
καταστημάτων κράτησης.
Β. Τη διερεύνηση και διακρίβωση των εγκλημάτων που διώκονται αυτεπαγγέλτως και
διαπράττονται στους χώρους των καταστημάτων κράτησης σε όλη την επικράτεια και
προς τούτο, εκτός των άλλων, συλλέγει, αξιολογεί και αξιοποιεί πληροφορίες και
στοιχεία που περιέρχονται με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτό.
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Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, όσοι υπηρετούν στην πιο
πάνω υπηρεσία και ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα έχουν και την ιδιότητα του ειδικού
ανακριτικού υπαλλήλου, ενεργούν προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση, σύμφωνα
με τα άρθρα 43 παρ. 2 και 243 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και
υποβάλλουν τις σχετικές δικογραφίες στον αρμόδιο για την άσκηση της ποινικής
δίωξης εισαγγελέα.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, σε κάθε περίπτωση
συντάσσεται έκθεση για τα αποτελέσματα του ελέγχου. Επίσης το Δεκέμβριο κάθε
έτους υποβάλλεται στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης έκθεση με
παρατηρήσεις και προτάσεις για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των
καταστημάτων κράτησης.
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ιδίου ως άνω άρθρου, οι αστυνομικές, στρατιωτικές
και άλλες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες έχουν υποχρέωση, όταν τους ζητηθεί, να
συνδράμουν άμεσα και αποτελεσματικά τους υπαλλήλους του Σώματος Επιθεώρησης
και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης.

2.8.

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) (Άρθρο 41 ΠΔ
113/2014: Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας)

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 41 του ΠΔ 108/2014, το Σ.ΕΠ.Ε, οι
αρμοδιότητες του οποίου ασκούνται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, διαρθρώνεται ως
εξής:
1. Κεντρική Υπηρεσία.
α) Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας.
β) Διεύθυνση
Σχέσεων.

Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης

Εργασιακών

γ) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία.
δ) Τμήμα Υποστήριξης του Σ.ΕΠ.Ε.
2. Περιφερειακές Υπηρεσίες.
α) Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.
β) Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

2.9.

Υπηρεσία
Ειδικών
Επιθεωρητών
(Άρθρο
42
ΠΔ
113/2014: Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας)

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του ΠΔ 113/2014, σχετικά με την
Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών:
1. Ο Επιχειρησιακός στόχος της Υπηρεσίας Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας είναι:
α) Η διενέργεια τεκμηριωμένων εσωτερικών ελέγχων της λειτουργίας των επί μέρους
υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. Στο πλαίσιο αυτό υποβάλλουν στον Ειδικό Γραμματέα
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αναφορές για τη βελτίωση του παρεχόμενου έργου, προκειμένου να διατυπωθούν
έγγραφες συστάσεις στις υπό έλεγχο υπηρεσίες.
β) Η διενέργεια ελέγχων σε χώρους εργασίας ανά την επικράτεια και η εκτέλεση κάθε
άλλου έργου που τους ανατίθεται από τον Ειδικό Γραμματέα και έχει σχέση με την
οργάνωση και τη λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του ΠΔ 108/2014, οι αρμοδιότητες της
Υπηρεσίας Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας εκτείνονται σε όλη την Ελληνική
Επικράτεια και ασκούνται παράλληλα και ανεξάρτητα από τις λοιπές Υπηρεσίες του
Σ.ΕΠ.Ε. Η Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας συγκροτείται από Επιθεωρητές
Εργασίας οι οποίοι είναι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης και Προϊστάμενοι Τμήματος και
υπάγεται απευθείας στον Ειδικό Γραμματέα. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές Εργασίας ασκούν
όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τα
δικαιώματα των Επιθεωρητών του Σ.ΕΠ.Ε, που αφορούν ιδίως στα ακόλουθα θέματα:
α) Τη διενέργεια τεκμηριωμένων εσωτερικών ελέγχων της λειτουργίας των επί μέρους
υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. και την υποβολή σχετικών αναφορών για τη βελτίωση του
παρεχόμενου έργου, προκειμένου να διατυπωθούν έγγραφες συστάσεις στις υπό
έλεγχο υπηρεσίες.
β) Την επίβλεψη και τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων της κείμενης εργατικής
νομοθεσίας, προβαίνοντας σε κάθε είδους έρευνα, αναγκαία εξέταση και έλεγχο
οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας των χώρων εργασίας με κάθε πρόσφορο
μέσο σε όλες τις επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις, έχοντας ελεύθερη πρόσβαση σε
οποιοδήποτε από τα βιβλία, Μητρώα, έγγραφά τους.
γ) Την έρευνα των αιτιών και των συνθηκών των σοβαρών και θανατηφόρων
εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών που σχετίζονται με την
ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και τον έλεγχο εφαρμογής της κείμενης
νομοθεσίας περί απαγόρευσης του καπνίσματος.
δ) Την εξέταση κάθε καταγγελίας και αιτήματος που υποβάλλεται στην Υπηρεσία και
την άμεση παρέμβαση στους χώρους εργασίας.
ε) Τον έλεγχο εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης ανδρών
και γυναικών στην εργασία και ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισμού καθώς και τήρησης των διατάξεων για την προστασία της
μητρότητας και των διατάξεων συμφιλίωσης επαγγελματικού, οικογενειακού και
προσωπικού βίου και των εκάστοτε εθνικών γενικών συλλογικών συμβάσεων
εργασίας.
στ) Την υποστήριξη των εργοδοτών και εργαζομένων με την παροχή πληροφοριών,
συμβουλών και υποδείξεων προς αυτούς.
ζ) Την έρευνα για την ασφαλιστική κάλυψη και την παράνομη απασχόληση των
εργαζομένων.
η) Την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
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2.10. Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών
Προσώπων (Άρθρο 21 ΠΔ 113/2014: Οργανισμός Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας)
Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του εν λόγω άρθρου, ο επιχειρησιακός στόχος
της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων είναι:
α) Η καθοδήγηση των εποπτευόμενων φορέων για την προετοιμασία του Μ.Π.Δ.Σ.
β) Η έγκριση, τροποποίηση και εκτέλεση των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων
φορέων.
γ) H έγκριση των απολογισμών των εποπτευόμενων φορέων.
δ) Η οικονομική οργάνωση, εποπτεία και επιθεώρηση όλων των εποπτευόμενων
φορέων από το Υπουργείο.
ε) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων
φορέων και η μέριμνα για την ευθυγράμμισή τους με τους στόχους της δημοσιονομικής
πολιτικής.
στ) Η εκπόνηση αναλογιστικών μελετών και επεξεργασία αντίστοιχων στατιστικών
στοιχείων, καθώς και ο διαχειριστικός και κατασταλτικός έλεγχος των εποπτευόμενων
φορέων του Υπουργείου.
Σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του εν λόγω άρθρου, η Διεύθυνση Οικονομικής
Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων συγκροτείται από τις ακόλουθες
οργανικές μονάδες:
α) Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Φορέων Κοινωνικής
Πολιτικής και Πρόνοιας.
β) Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης.
γ) Τμήμα Διαχειριστικού και Κατασταλτικού Ελέγχου Εποπτευόμενων Φορέων.
δ) Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών.
Σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του εν λόγω άρθρου, οι αρμοδιότητες του
Τμήματος Διαχειριστικού και Κατασταλτικού Ελέγχου Εποπτευόμενων Φορέων είναι οι
ακόλουθες:
γα) Η διενέργεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων των διαχειριστικών χρήσεων των
εποπτευόμενων από το Υπουργείο φορέων, όπως επίσης και του Μ.Τ.Π.Υ., της
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και της Ε.Α.Α., καθώς και η παρακολούθηση της δράσης των οργάνων
ελέγχου τους.
γβ) Η έγκριση των ισολογισμών και απολογισμών των εποπτευόμενων από το
Υπουργείο φορέων, όπως επίσης και του Μ.Τ.Π.Υ.,της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και της Ε.Α.Α.
και των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από το π.δ. 80/1997, (Α΄ 68),
καθώς και ο έλεγχος των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών που προβλέπονται από το
άρθρο 84 του ν. 2084/1992, (Α΄ 165).
γγ) Η διαπίστωση της κανονικής και εύρυθμης λειτουργίας των εποπτευόμενων από
το Υπουργείο φορέων, όπως επίσης και του Μ.Τ.Π.Υ., της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και της
Ε.Α.Α., η καθοδήγηση των οργάνων τους σε οικονομικά, διοικητικά και διαχειριστικά
θέματα, η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού, της λογιστικής
ενημερότητας και ο έλεγχος της διαχείρισης των κεφαλαίων και της περιουσίας τους.
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γδ) Ο έλεγχος της διαχείρισης των υπόλογων διαχειριστών χρημάτων, υλικού και
ενσήμων, καθώς και της κανονικής και έγκαιρης απόδοσης του λογαριασμού
μετρητών.
γε) Η διενέργεια διαχειριστικών ερευνών και ανακρίσεων σε υποβαλλόμενες
καταγγελίες που αναφέρονται σε θέματα διαχειριστικών ανωμαλιών ή καταχρήσεων
στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο φορείς, όπως επίσης και στο Μ.Τ.Π.Υ.,
στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και στην Ε.Α.Α., καθώς και σε περιπτώσεις διαπιστουμένων κατά
τον υπηρεσιακό έλεγχο αδικημάτων σε θέματα αρμοδιότητάς τους κατόπιν εντολής
Υπουργού ή εξουσιοδοτημένου οργάνου και σε έκτακτες περιπτώσεις, μη
επιδεχόμενες αναβολή, μετά από άμεση σχετική ενημέρωση και προφορική εντολή.
γστ) Η διενέργεια ελέγχου στα βιβλία των επιχειρήσεων για την επαλήθευση της
κανονικής βεβαίωσης των εισφορών εργοδοτών και ασφαλισμένων και ο σχεδιασμός,
προγραμματισμός και συγκρότηση των μικτών κλιμακίων ελέγχου επιχειρήσεων του
άρθρου 33 του ν. 3863/2010, (Α΄ 115).
γζ) Η καθοδήγηση των εποπτευόμενων από το Υπουργείο φορέων, όπως επίσης και
του Μ.Τ.Π.Υ., της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και της Ε.Α.Α. επί θεμάτων αρμοδιότητας αυτών κατά
το διενεργούμενο υπηρεσιακό έλεγχο, η συνεχή ενημέρωση της ηγεσίας του
Υπουργείου για τα απασχολούντα αυτούς θέματα, η κοινοποίηση των
υποβαλλόμενων, στο Τμήμα Διαχειριστικού και Κατασταλτικού Ελέγχου
Εποπτευόμενων Φορέων, εκθέσεων, επιθεωρησιακών ελέγχων ή αποσπασμάτων
αυτών από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες και η διατύπωση
παρατηρήσεων επ’ αυτών.
γη) Η τήρηση αρχείου εκθέσεων - πορισμάτων, ως και κάθε άλλου στοιχείου για την
παρακολούθηση του ελεγκτικού και ανακριτικού έργου, καθώς και η θεώρηση των
βιβλίων, καταστάσεων και στοιχείων που προβλέπονται από το π.δ. 80/1997.
γθ) Η έκδοση εντολών ελέγχου στις οποίες δύναται να συμμετάσχουν και άλλοι
δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
που έχουν ειδικές γνώσεις ή ειδικά προσόντα (ν.δ. 30-4-1946, Α΄141, ν.δ. 3396/1955,
Α΄276, π.δ. 611/1977, Α΄198 και ν. 1256/1982, Α΄ 65).

2.11. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων (Άρθρο 43 ΠΔ 113/2014: Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας)
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 113/2014, ο επιχειρησιακός
στόχος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων είναι ο σχεδιασμός και προγραμματισμός δράσης των
Υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, η διαχείριση και παροχή
πληροφόρησης και ενημέρωσης σχετικά με το έργο της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου τους, η
αξιολόγηση του απολογισμού της δράσης τους, η εισήγηση προγραμμάτων
εκπαίδευσης και δια βίου κατάρτισης για τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων
καθώς η συγκέντρωση, επεξεργασία αξιολόγηση και αξιοποίηση των σχετικών
στατιστικών στοιχείων.
2. H Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες
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α) Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων
β) Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων.
3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού
και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων κατανέμονται σε αυτά ως
ακολούθως:
α) Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.
αα) Η εκπόνηση προγραμμάτων δράσης και η κατάρτιση προγραμμάτων κοινών
ελέγχων των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και υποστηρικτικών
ενεργειών με τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, την Ειδική
Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) και την Οικονομική Αστυνομία ή άλλους
ελεγκτικούς μηχανισμούς.
αβ) Ο συντονισμός και η βελτίωση του τρόπου δράσης των Υπηρεσιών Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων.
αγ) Η εισήγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού.
αδ) Η αξιολόγηση του απολογισμού δράσης των Υπηρεσιών Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων.
αε) Η εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για την έκδοση ή τη
βελτίωση νόμων και κανονιστικών πράξεων.
αστ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας σχετικής με το αντικείμενο και την αποστολή
του Τμήματος (άρθρο 2 του ν. 3996/2011).
β) Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων.
βα) Η συγκέντρωση, διαχείριση και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που
αφορούν στο έργο των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.
ββ) Η διαχείριση και διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με το έργο των Υπηρεσιών
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.
βγ) H σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων, μέριμνα για την κοινοποίησή της.
βδ) Η μέριμνα για την παροχή υποστήριξης και τεχνογνωσίας σε θέματα ανάπτυξης,
υλοποίησης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων και σχετικών υποδομών
αναφορικά με τα θέματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.
βε) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας σχετικής με το αντικείμενο και την αποστολή
του Τμήματος (άρθρο 2 του ν. 3996/2011).

2.12. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ε.Α.Υ.Ε.) (Άρθρο 44 ΠΔ
113/2014: Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας)
1. Ο Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού
Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία είναι ο σχεδιασμός και
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προγραμματισμός δράσης των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου τους, η
αξιολόγηση του απολογισμού της δράσης τους, η διαχείριση και παροχή
πληροφόρησης και ενημέρωσης σχετικά με το έργο της Επιθεώρησης Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία (Ε.Α.Υ.Ε.), η εισήγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και δια βίου
κατάρτισης για τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία καθώς και η
συγκέντρωση, επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση των σχετικών στατιστικών
στοιχείων.
2. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία (Ε.Α.Υ.Ε.) συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α) Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία.
β) Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης Επιθεώρησης
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού
και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας κατανέμονται σε αυτά ως
ακολούθως:
α) Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία.
αα) Η εκπόνηση προγραμμάτων δράσης και ελέγχων των Υπηρεσιών Επιθεώρησης
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
αβ) Η έκδοση εγκυκλίων και τεχνικών οδηγιών για το συντονισμό και τη βελτίωση του
τρόπου δράσης των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
αγ) Η εισήγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού.
αδ) Η αξιολόγηση του απολογισμού δράσης των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία.
αε) Η εισήγηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου για την έκδοση ή τη
βελτίωση νόμων και κανονιστικών πράξεων.
αστ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας σχετικής με το αντικείμενο και την αποστολή
του Τμήματος (άρθρο 2 του ν. 3996/2011).
β) Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης Επιθεώρησης
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
βα) Η συγκέντρωση, διαχείριση και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων και
δεδομένων που αφορούν στο έργο των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία και στα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες.
ββ) Η διαχείριση και διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με το έργο των Υπηρεσιών
Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
βγ) Η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιθεώρησης Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία.
βδ) Η μέριμνα για την παροχή υποστήριξης και τεχνογνωσίας σε θέματα ανάπτυξης,
υλοποίησης και λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων και σχετικών υποδομών
αναφορικά με τα θέματα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
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βε) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας σχετικής με το αντικείμενο και την αποστολή
του Τμήματος (άρθρο 2 του ν. 3996/2011).

2.13. Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων
(Άρθρο 46 ΠΔ 113/2014: Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας)
1. Ο επιχειρησιακός στόχος των Περιφερειακών Διευθύνσεων Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων είναι η διενέργεια ελέγχων σε κάθε χώρο εργασίας για την
επίβλεψη και εφαρμογή της κείμενης εργατικής νομοθεσίας σχετικά με τους όρους και
τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες παροχές, τους ειδικούς όρους εργασίας
των ευπαθών ομάδων και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, η έρευνα της
ασφαλιστικής κάλυψης και παράνομης απασχόλησης των εργαζομένων, η συμφιλίωση
και επίλυση των εργατικών διαφορών, η δίωξη των παραβατών, καθώς και η παροχή
ενημέρωσης και συμβουλών στους εργαζόμενους και στους εργοδότες για την
αποτελεσματική εφαρμογή των κείμενων διατάξεων.
3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων κατανέμονται σε αυτά ως ακολούθως:
α) Τμήμα Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.
αα) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της Διεύθυνσης και
των τοπικών Τμημάτων της και η υποστήριξη του έργου τους με την επικοινωνία και
συνεργασία με λοιπές Υπηρεσίες για την αποτελεσματική λειτουργία τους.
αβ) Η διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων για την εφαρμογή της εργατικής
νομοθεσίας της σχετικής με το αντικείμενο της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων σε
όλη την περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
αγ) Ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση/αξιολόγηση της ελεγκτικής δράσης των
Τμημάτων της Διεύθυνσης.
αδ) Η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την ορθή εφαρμογή της κείμενης εργατικής
νομοθεσίας.
αε) Η κύρωση, έγκριση ή απόρριψη των εσωτερικών κανονισμών εργασίας
επιχειρήσεων και η έγκριση ή απόρριψη παραπόνων οργανώσεων εργαζομένων κατά
διατάξεων κανονισμών εργασίας κατά τις διατάξεις του ν.δ/τος 3789/1957, (Α΄ 210),
όπως ισχύει.
αστ) Η διενέργεια ελέγχων των υλοποιούμενων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) στην περιοχή ευθύνης του.
β) Τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.
βα) Η επιθεώρηση των χώρων εργασίας όλο το 24ωρο, ο έλεγχος για την τήρηση
διατάξεων της κείμενης εργατικής νομοθεσίας. Ιδίως:
βαα) των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με τους όρους και τα χρονικά
όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες παροχές, τους ειδικούς όρους εργασίας των
ευπαθών ομάδων καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων,
βαβ) των όρων κάθε είδους συλλογικών συμβάσεων εργασίας,
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βαγ) των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας της σχετικής με την ασφαλιστική
κάλυψη των εργαζομένων, την αδήλωτη εργασία και την παράνομη απασχόληση,
βαδ) των διατάξεων σχετικά με τη νομιμότητα της απασχόλησης των εργαζομένων
υπηκόων τρίτων χωρών και
βαε) των διατάξεων της νομοθεσίας για την προώθηση και εφαρμογή της αρχής της
ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων στο χώρο εργασίας.
ββ) Η εξέταση κάθε καταγγελίας και αιτήματος που υποβάλλονται στις Υπηρεσίες για
την ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.
βγ) Η συνδρομή σε συμβουλευτικό επίπεδο εργαζομένων και εργοδοτών για τη
διεξαγωγή συλλογικών διαπραγματεύσεων και η επίλυση συλλογικών και ατομικών
διαφορών εργασίας.
βδ) Η διενέργεια ελέγχων των υλοποιούμενων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) στην περιοχή ευθύνης τους.
βε) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας σχετικής με το αντικείμενο και την αποστολή
του Τμήματος (άρθρο 2 του ν. 3996/2011).

2.14.

Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία (Άρθρο 47 ΠΔ 113/2014: Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας)

1. Ο επιχειρησιακός στόχος των Περιφερειακών Διευθύνσεων Επιθεώρησης
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία είναι η διενέργεια ελέγχων σε κάθε χώρο εργασίας
για την επίβλεψη εφαρμογής της κείμενης εργατικής νομοθεσίας σχετικά με τις
συνθήκες εργασίας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, η έρευνα των
αιτίων των σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων και των ασθενειών που
σχετίζονται με την εργασία, η υπόδειξη στους εργοδότες μέτρων για την πρόληψη των
κινδύνων στους χώρους εργασίας και την προστασία και προαγωγή της υγείας και της
ασφάλειας των εργαζομένων, η παροχή ενημέρωσης και συμβουλών στους πολίτες
για τα θέματα αυτά, η προαγωγή κουλτούρας πρόληψης στους χώρους εργασίας στην
περιοχή ευθύνης τους και η δίωξη των παραβατών.
3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις
Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία κατανέμονται σε αυτά ως
ακολούθως:
α) Τμήμα Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
αα) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της λειτουργίας της Διεύθυνσης και των
Τμημάτων της και η υποστήριξη του έργου τους με σκοπό την αποτελεσματική
λειτουργία τους, καθώς και η συνεργασία με λοιπές Υπηρεσίες.
αβ) Η διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων όλο το 24ωρο για την εφαρμογή της
εργατικής νομοθεσίας της σχετικής με την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, σε
όλη την περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, η παροχή υποδείξεων προς τους
εργοδότες για τη λήψη μέτρων βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και η επιβολή των
προβλεπόμενων κυρώσεων στους παραβάτες.
αγ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων που σχετίζονται με
το έργο των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, ο προγραμματισμός και η
μέριμνα για την υλοποίηση της ελεγκτικής τους δράσης και η ενημέρωση των
ενδιαφερομένων σχετικά με την ορθή εφαρμογή της κείμενης εργατικής νομοθεσίας.
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αδ) Η δειγματοληψία και οι μετρήσεις φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων
στους χώρους εργασίας.
αε) Η διενέργεια ελέγχων των υλοποιούμενων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) στην περιοχή ευθύνης του.
β) Τμήματα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
βα) Η επιθεώρηση των χώρων εργασίας όλο το 24ωρο και ο έλεγχος για την τήρηση
των διατάξεων της κείμενης εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την Ασφάλεια και την
Υγεία στην Εργασία.
ββ) Η παροχή υποδείξεων προς τους εργοδότες, εργαζομένους, εμπλεκόμενα
πρόσωπα και οργανισμούς για τη λήψη μέτρων βελτίωσης των συνθηκών εργασίας,
την πρόληψη των κινδύνων και την προστασία και προαγωγή της Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία και η επιβολή στους παραβάτες των προβλεπόμενων
κυρώσεων.
βγ) Η έρευνα των αιτίων και των συνθηκών των σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών
ατυχημάτων και ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία και η σύνταξη σχετικών
εκθέσεων έρευνας με σκοπό την αποφυγή επανάληψής τους.
βδ) Η εξέταση κάθε καταγγελίας και αιτήματος που υποβάλλεται στις Υπηρεσίες για
την ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην
Εργασία.
βε) Η συμμετοχή σε προβλεπόμενες μικτές επιτροπές και κλιμάκια ελέγχου με
συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
βστ) Η διενέργεια ελέγχων των υλοποιούμενων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) στην περιοχή ευθύνης τους.
βζ) Η δειγματοληψία και οι μετρήσεις φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων
στους χώρους εργασίας.
βη) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας σχετικής με το αντικείμενο και την αποστολή
του Τμήματος (άρθρο 2 του ν. 3996/2011).
Με το άρθρο 63 του ΠΔ 113/2014 καταργήθηκε μεταξύ άλλων η Διεύθυνση
Επιθεώρησης στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

2.15. Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ (ΠΔ 207/1991)
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 207/1991:
1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Εργων συνιστώνται:
α. Διεύθυνση Εκπαίδευσης και
β. Διεύθυνση Επιθεώρησης.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 207/1991:
1. Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεώρησης είναι:
Η άσκηση επιθεώρησης και ελέγχου των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του
Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό ΝΠΔΔ, για τη διαπίστωση της
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κανονικής και εύρυθμης λειτουργίας τους και της ορθής εφαρμογής των κειμένων
διατάξεων και των σχετικών οδηγιών.
Η διενέργεια διοικητικών ερευνών και διοικητικών εξετάσεων σε υποβαλλόμενες
καταγγελίες ή σε περιπτώσεις, διαπιστουμένων κατά τον υπηρεσιακό έλεγχο
αδικημάτων σε θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου και των
εποπτευομένων από αυτό ΝΠΔΔ, κατόπιν εντολής του Υπουργού ή εξουσιοδοτημένου
οργάνου και σε έκτακτες περιπτώσεις μη επιδεχόμενες αναβολής, μετά από άμεση
σχετική ενημέρωση και προφορική εντολή.
Η καθοδήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών επί θεμάτων αρμοδιότητας αυτών κατά
τον διενεργούμενο υπηρεσιακό έλεγχο.
Η συνεχής ενημέρωση της ηγεσίας του Υπουργείου για τα απασχολούντα τις
περιφερειακές υπηρεσίες θέματα.
Η κοινοποίηση των υποβαλλομένων στην Διεύθυνση Επιθεώρησης εκθέσεων
επιθεωρησιακών ελέγχων ή αποσπασμάτων αυτών στις κατά περίπτωση αρμόδιες
υπηρεσιακές μονάδες για διατύπωση παρατηρήσεων επ` αυτών.
Η τήρηση αρχείου εκθέσεων επιθεωρητών, ως και κάθε άλλου στοιχείου, για την
παρακολούθηση του επιθεωρησιακού και ανακριτικού έργου.
Η μέριμνα για τον προγραμματισμό των επιθεωρησιακών ελέγχων.

2.16. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
(Άρθρο 30 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α΄ 253) όπως τροποποιήθηκε
και με το άρθρο 88 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58) και όπως
ισχύει, Π.Δ. 85/2005 όπως ισχύει και άρθ. 107-113 Π.Δ. 111/2014
‘’Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών’’).
Οι σχετικές διατάξεις της παρ. 1 άρθ. 30 του Ν.3296/2004, έχουν ως ακολούθως:
Άρθρο 30- Σύσταση Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) και κατάργηση του
Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)
1. Στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών συνιστάται νέα υπηρεσία με τον τίτλο
«Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων» (ΥΠ.Ε.Ε.) υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό
Οικονομίας και Οικονομικών, με την έναρξη λειτουργίας της οποίας παύει η λειτουργία
του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του άρθρου 4 του Ν.
2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α΄).
Στη νέα υπηρεσία προΐσταται μετακλητός Ειδικός Γραμματέας (άρθρο 28 του Ν.
1558/1985 ΦΕΚ 137 Α΄) και συνιστάται προς τούτο μία (1) θέση.’’
Σημείωση: με την παρ.1 άρθρου 88 Ν.3842/2010, ορίζεται ότι: "Η Υπηρεσία Ειδικών
Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.), που συνεστήθη με το άρθρο 30 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α)
μετονομάζεται σε Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)."
Κύριο έργο της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
(Σ.Δ.Ο.Ε.) είναι:
Η έρευνα, ο εντοπισμός και η καταστολή οικονομικών παραβάσεων ιδιαίτερης
βαρύτητας και σημασίας, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), οι απάτες και παρατυπίες, οι παραβάσεις που
σχετίζονται με προμήθειες, επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, οι παράνομες
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χρηματιστηριακές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και γενικά οι οικονομικές απάτες
σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσης.
Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών και η διεξαγωγή
ερευνών και ελέγχων για τον εντοπισμό, την αποκάλυψη, την τεκμηρίωση, την
καταπολέμηση και την καταστολή οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων, καθώς
και λοιπόν παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων σε βάρος των οικονομικών
συμφερόντων της Ε.Ε..
Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών και η διεξαγωγή
ερευνών και ελέγχων για τον εντοπισμό, την αποκάλυψη, την τεκμηρίωση, την
καταπολέμηση και την καταστολή οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων σχετικών
με την παράνομη προέλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, συναλλαγών και δραστηριοτήτων,
που είναι προϊόν διαφθοράς δημοσίων λειτουργών και άλλων προσώπων που
αποκομίζουν οφέλη από τα αδικήματα της ενεργητικής ή παθητικής δωροδοκίας
καθώς και της προσφοράς για άσκηση επιρροής, τις απάτες και παρατυπίες κατά των
οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας
γενικότερα, άλλων περιπτώσεων παράνομων δραστηριοτήτων, παραλείψεων και
παρατυπιών, ιδιάζουσας φύσης ή ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος σε βάρος των
συμφερόντων της χώρας.
Η διενέργεια ελέγχων και εξακριβώσεων από κοινού με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Καταπολέμησης της Απάτης (O.L.A.F.), σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.
Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν συναλλαγές και δραστηριότητες, ως προϊόν
μορφών διαφθοράς δημοσίων λειτουργών και άλλων εμπλεκομένων προσώπων, που
σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα.
Η έρευνα, αποκάλυψη και καταπολέμηση παράνομων συναλλαγών, απατών και
δραστηριοτήτων, που διενεργούνται με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, του διαδικτύου
και νέων τεχνολογιών.
Η πρόληψη, δίωξη και καταπολέμηση άλλων παραβάσεων, όπως παράνομη
διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και εκρηκτικών, πρόδρομων και ψυχοτρόπων ουσιών,
τοξικών και επικίνδυνων ουσιών (ραδιενεργά και πυρηνικά υλικά, τοξικά απόβλητα
κ.λπ.), αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών.
Η προστασία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, του αιγιαλού και της
παραλίας, ως και των ανταλλάξιμων και δημόσιων κτημάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Οικονομικών, από τις αυθαίρετες καταπατήσεις και κατασκευές επ’
αυτών.
Η εκτέλεση των εισαγγελικών παραγγελιών εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων του.
Ο μερικός έλεγχος εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας με έμφαση στη φορολογία
εισοδήματος και ο έλεγχος εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας (σημ.: βλ.
υποπαράγραφο Δ.7 του Ν.4336/2015 ΦΕΚ 94 Α /14-08-2015, ως κατωτέρω,
καθόσον οι αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε., αναφορικά με τις φορολογικές και τελωνειακές
υποθέσεις, μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.).
Το Σ.Δ.Ο.Ε. λειτουργεί με παραμέτρους δράσης, που στοχεύουν στη διαφάνεια και
στην αντικειμενικοποίηση των ελέγχων, χρησιμοποιώντας κριτήρια και μέσα
προγραμματισμού, όπως μεθόδους ανάλυσης κινδύνου, διαθέσιμα στοιχεία από
βάσεις δεδομένων, διασταυρώσεις, στατιστική ανάλυση και άλλες πηγές
πληροφοριών.
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Οι διατάξεις του άρθρου 107 ‘’Βασική διάρθρωση Ειδικής Γραμματείας Σώματος
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος‘’ του Π.Δ. 111/2014 ‘’Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών’’, έχουν ως ακολούθως:
Κεφάλαιο ΣΤ’
Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
Άρθρο 107
Βασική διάρθρωση Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
Η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος διαρθρώνεται ως
εξής:
(α) Κεντρική Υπηρεσία
(αα) Δ1. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
(ββ) Δ2. Διεύθυνση Σχεδιασμού Ερευνών
(β) Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης
Απάτης και Διαφθοράς
(γ) Περιφερειακές Επιχειρησιακές Διευθύνσεις Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος’’
Οι διατάξεις του άρθρου 108 ‘’Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε. - Δ1. Διεύθυνση
Διοικητικής Υποστήριξης‘’ του Π.Δ. 111/2014 ‘’Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών’’, έχουν ως ακολούθως:
Άρθρο 108
Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε. - Δ1. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Δ1.Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης είναι οι
κάτωθι:
(α) η υποστήριξη και αναβάθμιση των μέσων, των πόρων και του προσωπικού όλων
των οργανικών μονάδων του Σ.Δ.Ο.Ε.,
(β) η μέριμνα για τη νομική υποστήριξη αυτών,
(γ) η γραμματειακή υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας και
(δ) η ανάπτυξη των σχέσεων συνεργασίας και αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής του
Σ.Δ.Ο.Ε. με διεθνείς οργανισμούς και η αξιολόγηση των εισερχομένων αιτημάτων και
πληροφοριών.
2. Η Δ1. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα
και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, ως κατωτέρω:
(α) Τμήμα Α`- Διοικητικής Μέριμνας
(β) Τμήμα Β`- Νομικής Υποστήριξης.
(γ) Τμήμα Γ`- Ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και Αμοιβαίας συνδρομής
(δ) Τμήμα Δ’ - Επικοινωνιών, Τεχνικής Υποστήριξης και Μέσων Δίωξης
(ε) Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Παραπόνων Πολιτών
3. Οι
αρμοδιότητες
Γραφεία ως εξής:

της Διεύθυνσης κατανέμονται στα ακόλουθα Τμήματα και
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(α) Τμήμα Α’ - Διοικητικής Μέριμνας
(αα) Η καταγραφή των αναγκών των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. σε προσωπικό και η
εισήγηση για την πλήρωση των κενών θέσεων με το απαραίτητο αριθμητικά και
ποιοτικά προσωπικό καθώς και για την πρόσληψη του ειδικού επιστημονικού
προσωπικού.
(ββ) Η τήρηση μητρώου υπηρετούντων υπαλλήλων των Υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. , η
μέριμνα για την τήρηση βοηθητικού μητρώου με τις μεταβολές της υπηρεσιακής
κατάστασης του προσωπικού του Σ.Δ.Ο.Ε.
(γγ) Η εκκαθάριση και ενημέρωση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού
Δημοσίου για τις πρόσθετες αμοιβές, αποχωρήσεις και αφίξεις υπαλλήλων.
(δδ) Η αναγνώριση εκπαιδευτικών αναγκών και η εισήγηση ολοκληρωμένων
προτάσεων για την αναγκαία εκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση του
προσωπικού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
(εε) Η επιμέλεια για την έκδοση των αποφάσεων, για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του
προσωπικού του Σ.Δ.Ο.Ε.
(στστ) Η τήρηση κεντρικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων
(απλών και εμπιστευτικών) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. και η διεκπεραίωση
της κοινής και εμπιστευτικής αλληλογραφία αυτού, πλην του εμπιστευτικού
πρωτοκόλλου του Γραφείου Επικοινωνίας και Παραπόνων Πολιτών.
(ζζ) Η τήρηση γενικού αρχείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. και η μέριμνα
για την εκκαθάριση του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις,
καθώς και η παραλαβή, αναπαραγωγή και διανομή στις υπηρεσίες και στους
υπαλλήλους του Σ.Δ.Ο.Ε., των διαφόρων εγγράφων, εγκυκλίων, νομοθεσίας, άρθρων,
μελετών και λοιπών ενημερωτικών δελτίων και στοιχείων.
(ηη) Η κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων όλων των Διευθύνσεων και
Υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. και η επιμέλεια των διαδικασιών στέγασης της Κεντρικής
Υπηρεσίας Σ.Δ.Ο.Ε σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΟΙΚ..
(θθ) Η μέριμνα για την έκδοση των αναγκαίων αποφάσεων επέκτασης ή περιορισμού
της κατά τόπον αρμοδιότητας των Αποκεντρωμένων Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. και σε
άλλες περιοχές.
(β)Τμήμα Β’ - Νομικής Υποστήριξης
(αα) Η συλλογή, τήρηση και διαρκής ενημέρωση αρχείου με την εθνική, ευρωπαϊκή και
διεθνή νομοθεσία που αφορά στην πρόληψη, αποκάλυψη και δίωξη του οικονομικού
εγκλήματος.
(ββ) Η τήρηση αρχείου νομολογίας και η μελέτη και αξιοποίηση δικαστικών
αποφάσεων με σκοπό την αποτελεσματικότερη δράση των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε..
(γγ) Η παροχή οδηγιών και εισηγήσεων στα τμήματα του Σ.Δ.Ο.Ε. σχετικά με τις
εκκρεμείς υποθέσεις.
(δδ) Η μέριμνα για την υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και
η συνεργασία μαζί του για τη νομική υποστήριξη των υποθέσεων και του Δημοσίου.
(γ) Τμήμα Γ’ - Ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και Αμοιβαίας συνδρομής
(αα) Η άσκηση αρμοδιοτήτων υπό την ιδιότητα του Εθνικού Γραφείου ανάκτησης
κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες σύμφωνα
με την ευρωπαϊκή νομοθεσία με τη διευκόλυνση της αμοιβαίας διοικητικής
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συνεργασίας και συνδρομής και την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων
μέσω του δικτύου CARIN.
(ββ) Η αξιολόγηση αιτημάτων και πληροφοριών που αφορούν περιπτώσεις
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και η διαβίβαση - όταν
απαιτείται - των σχετικών αιτημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε.,
προκειμένου να διενεργήσουν σχετικές έρευνες και ελέγχους.
(γγ) Η συνεργασία με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για την ανίχνευση και τον εντοπισμό στη χώρα μας, προϊόντων και άλλων
περιουσιακών στοιχείων, που προέρχονται από διασυνοριακές εγκληματικές
δραστηριότητες και ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικής συνδρομής για
δέσμευση ή κατάσχεση ή δήμευση σε ποινικές υποθέσεις σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις και τις σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου της Ε.Ε..
(δδ) Η μέριμνα για διεκπεραίωση αιτημάτων Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής από και
προς τις ομόλογες Υπηρεσίες των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το
Ευρωπαϊκό Γραφείο καταπολέμησης της απάτης καθώς και τρίτες χώρες.
(εε) Η μέριμνα για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας του Σ.Δ.Ο.Ε. με εθνικούς και
διεθνείς Οργανισμούς καθώς και με άλλες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΟΙΚ. για θέματα κοινού
ενδιαφέροντος, για τον σχεδιασμό προγραμμάτων διεθνούς συνεργασίας και για την
ανάπτυξη διεθνών οικονομικών σχέσεων καθώς και η εισήγηση, σε συνεργασία με τις
συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΟΙΚ., για την εκπροσώπηση του Σ.Δ.Ο.Ε. σε
Ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα.
(στστ) Η εισήγηση για τη σύνταξη συμφωνιών συνεργασίας προς τις ομόλογες
Υπηρεσίες των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Γραφείο
καταπολέμησης της απάτης καθώς και των τρίτων χωρών.
(ζζ) Η τήρηση αρχείου ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορά σε θέματα Διεθνούς
Συνεργασίας και Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής καθώς και διμερών ή πολυμερών
συμβάσεων.
(ηη) Η ευθύνη συντονισμού για το Σ.Δ.Ο.Ε. της λειτουργία του πληροφοριακού
συστήματος Antifraud Information System (AFIS).
(θθ) Η συγκέντρωση και διαβίβαση των Δελτίων Παρατυπιών και καταστάσεων
παρατυπιών, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με
την ευρωπαϊκή νομοθεσία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την καταπολέμηση
της απάτης.
(ιι) Η μελέτη και επεξεργασία προτάσεων, εκθέσεων και πορισμάτων διεθνών
οργανισμών ή άλλων φορέων για θέματα αρμοδιότητας του Σ.Δ.Ο.Ε. και η μέριμνα για
την αξιοποίηση τους.
(δ) Τμήμα Δ’ - Επικοινωνιών, Τεχνικής Υποστήριξης και Μέσων Δίωξης
(αα) Η διαχείριση και παρακολούθηση της λειτουργίας του τηλεπικοινωνιακού δικτύου
του Σ.Δ.Ο.Ε. και του ενοποιημένου ψηφιακού συγκαναλικού συστήματος επικοινωνιών
(TETRA).
(ββ) Η διαχείριση και εφαρμογή της μετάδοσης ψηφιοποιουμένων πληροφοριών
δεδομένων (DATA) και η καταγραφή των θέσεων όλων των μέσων δίωξης του
Σ.Δ.Ο.Ε.
(γγ) Η μέριμνα για τη λειτουργία σε 24ωρη βάση κέντρου τηλεπικοινωνιών στην
Κεντρική Υπηρεσία του Σ.Δ.Ο.Ε., το οποίο καταγράφει τηλεφωνικές καταγγελίες και
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παράπονα πολιτών και τα οποία παραδίδει στο Γραφείο Επικοινωνίας και Παραπόνων
Πολιτών, καθώς και η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία όλων των
τηλεπικοινωνιακών συσκευών, δικτύων, κινητών τηλεφώνων του Σ.Δ.Ο.Ε..
(δδ) Η μέριμνα για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, επέκταση και διαρκή εκσυγχρονισμό
των τηλεπικοινωνιακών δικτύων των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. και η κατάρτιση των
τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των υλικών.
(εε) Η τήρηση αρχείου τηλεματικής και συμβάσεων προμηθειών, σχετικών με τις
τηλεπικοινωνιακές υποδομές του Σ.Δ.Ο.Ε..
(στστ) Η συγκέντρωση, καταγραφή και αξιολόγηση των προτάσεων των Υπηρεσιών
του Σ.Δ.Ο.Ε., σχετικά με τις ανάγκες τους σε μέσα ελέγχου και δίωξης, εξοπλισμού,
οπλισμού και πυρομαχικών και η εισήγηση για την προμήθεια όσων από αυτά κριθούν
αναγκαία.
(ζζ) Η τήρηση Μητρώου Παγίων, Μητρώου Μέσων Δίωξης και Εξοπλισμού της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. μετά τη διενέργεια σχετικής τακτικής απογραφής.
(ηη) Η μέριμνα για τη συντήρηση, την επισκευή, τη στέγαση και τη φύλαξη των
χερσαίων και λοιπών μέσων δίωξης και τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα εφόδια
και η παρακολούθηση της κίνησης τους.
(θθ) Η κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών και η μέριμνα για την προμήθεια των
αναγκαίων υλικών και εντύπων για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς
και της υπηρεσιακής ενδυμασίας των υπαλλήλων του Σ.Δ.Ο.Ε.
(ιι) Η κατανομή των μέσων δίωξης, εξοπλισμού, οπλισμού και πυρομαχικών στις
υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε., η εποπτεία της καλής λειτουργίας τους και της πλήρους
αξιοποίησης τους καθώς και η μέριμνα για την ενημέρωση και εκπαίδευση του
προσωπικού του Σ.Δ.Ο.Ε. στη χρήση τους.
(ιαια) Η επιμέλεια της έκδοσης και τακτοποίησης των χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής και προπληρωμής (Χ.Ε.Π.).
(ε) Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Παραπόνων Πολιτών
(αα) Η συγκέντρωση, επεξεργασία καταγγελιών, παραπόνων, υποδείξεων,
προτάσεων και αιτημάτων και προώθηση αυτών στην αρμόδια επιτροπή για την
αξιολόγηση τους.
(ββ) Η διαχείριση και προώθηση των παραπάνω καταγγελιών, παραπόνων,
υποδείξεων, προτάσεων και αιτημάτων, μετά την αξιολόγηση τους, στις αρμόδιες
Υπηρεσίες για εξέταση και περαιτέρω κατά περίπτωση ενέργειες.
(γγ) Η τήρηση εμπιστευτικού πρωτοκόλλου και αρχείου καταγγελιών, παραπόνων,
υποδείξεων, προτάσεων και αιτημάτων.’’
Οι διατάξεις του άρθρου 109 ‘’Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε.- Δ2.Διεύθυνση Σχεδιασμού
Ερευνών’’ του Π.Δ. 111/2014 ‘’Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών’’, έχουν ως
ακολούθως:
Άρθρο 109
Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε.- Δ2.Διεύθυνση Σχεδιασμού Ερευνών
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Δ2.Διεύθυνσης Σχεδιασμού Ερευνών είναι ο
σχεδιασμός, συντονισμός και εποπτεία των ελέγχων που διενεργούν οι Υπηρεσίες του
Σ.Δ.Ο.Ε. καθώς και η ανάθεση στοχευμένων ελέγχων σ`αυτές.
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2. Η Δ2.Διεύθυνση Σχεδιασμού Ερευνών διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως
κατωτέρω:
(α) Τμήμα Α’-Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης
(β) Τμήμα Β’ - Σχεδιασμού Ερευνών Διαφθοράς και Χρηματοοικονομικών Θεμάτων
(γ) Τμήμα Γ`- Σχεδιασμού Ερευνών Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχομένων
Προϊόντων
(δ) Τμήμα Δ’ - Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και Πνευματικής Ιδιοκτησίας
(ε) Τμήμα Ε’ - Ερευνών Υποθέσεων Κοινοτικής Απάτης και Παρατυπιών
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα ακόλουθα Τμήματα ως εξής:
(α) Τμήμα Α’ - Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης
(αα) Η κατάρτιση ετήσιου επιχειρησιακού προγραμματισμού δράσης των διευθύνσεων
του Σ.Δ.Ο.Ε. για το επόμενο έτος, με βάση τις στρατηγικές κατευθύνσεις και
προτεραιότητες που τίθενται από την πολιτική ηγεσία, τα αποτελέσματα των
στατιστικών αναλύσεων και τα αποτελέσματα της δράσης των προηγουμένων ετών,
καθώς και του τρέχοντος έτους.
(ββ) Η παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της υλοποίησης του ετήσιου επιχειρησιακού
προγραμματισμού δράσης καθώς και των αποτελεσμάτων του προγραμματισμού
δράσης με τη χρήση συστήματος δεικτών μέτρησης και η άμεση ενημέρωση ώστε να
γίνονται διορθωτικές παρεμβάσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
(γγ) Η εισήγηση για την αξιολόγηση των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων σχετικά με
την πορεία υλοποίησης των στόχων που τους έχουν τεθεί σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
(δδ) Η σύνταξη και υποβολή στην πολιτική ηγεσία του Σ.Δ.Ο.Ε. για έγκριση της
ετήσιας απολογιστικής έκθεσης του Σ.Δ.Ο.Ε..
(εε) Η δημιουργία, τήρηση και ενημέρωση αρχείων με στοιχεία, ενδεικτικά,
παραβατών, αγαθών και μέσων μεταφοράς.
(στστ) Η εκπόνηση μελετών και αναλύσεων και τον καθορισμό κριτηρίων επιλογής
υποθέσεων για έλεγχο, την έκδοση δελτίων επικινδυνότητας και τον προσδιορισμό του
πεδίου δράσης της Υπηρεσίας.
(ζζ) Η μέριμνα για την ανανέωση και τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας του Σ.Δ.Ο.Ε σε
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.
(ηη) Η συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου και Υπηρεσίες άλλων
δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων
κρατών, καθώς και με Διεθνείς Ενώσεις ή Οργανισμούς για την εκπόνηση μελετών,
ανταλλαγή πληροφοριών, οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία εφαρμογών
πληροφορικής με σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και διαβίβαση
πληροφοριών.
(θθ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπ.Οικ. για κάθε θέμα που
αφορά στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση, ασφάλεια, έλεγχο και πρόσβαση των
πληροφοριακών συστημάτων του Σ.Δ.Ο.Ε..
(ιι) Η εξέταση ηλεκτρονικών μέσων και συσκευών, με σκοπό την ανάγνωση,
αποκωδικοποίηση και ανάκτηση ψηφιακών δεδομένων, με ειδικές διαδικασίες, όταν
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κρίνεται αναγκαίο από τις Υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε. ή άλλες ελεγκτικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου.
(β) Τμήμα Β’ - Σχεδιασμού Ερευνών Διαφθοράς και Χρηματοοικονομικών Θεμάτων
(αα) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών για τις μεθόδους
και τους τρόπους διάπραξης απάτης και παρατυπιών σχετικά με παράνομη
προέλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, παράνομες χρηματιστηριακές, τραπεζικές εργασίες
και παράνομες χρηματοπιστωτικές συμβάσεις, συναλλαγές και δραστηριότητες που
είναι προϊόν διαφθοράς δημοσίων λειτουργών και άλλων προσώπων, καθώς και άλλες
περιπτώσεις παράνομων δραστηριοτήτων, παραλείψεων και παρατυπιών ιδιάζουσας
φύσης ή ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος σε βάρος των συμφερόντων της
Ελλάδας.
(ββ) Ο σχεδιασμός για τη διερεύνηση μορφών διαφθοράς που σχετίζονται με το
οικονομικό έγκλημα και η συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς.
(γγ) Η εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων για όλα τα θέματα αρμοδιότητας του
Τμήματος και η εισήγηση και ένταξη αυτών στον ετήσιο προγραμματισμό δράσης του
Σ.Δ.Ο.Ε..
(δδ) Η ενημέρωση, η καθοδήγηση, ο συντονισμός και ο έλεγχος υλοποίησης των
προγραμματισμών δράσης των Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. και η μέριμνα για την τυχόν
προσαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων και στόχων.
(εε) Ο καθορισμός του τρόπου επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο, διαμέσου ειδικών
κριτηρίων επιλογής βάσει των οποίων θα λειτουργεί το σύστημα ανάλυσης κινδύνου,
ώστε να γίνεται η στόχευση και η επιλογή ερευνών και των ελέγχων.
(στστ) Ο σχεδιασμός μεθόδων διενέργειας των ερευνών και ελέγχων του Σ.Δ.Ο.Ε. και
ο καθορισμός των κανόνων, των μεθόδων και των διαδικασιών, με σκοπό την
αποτελεσματικότερη εκτέλεση τους.
(ζζ) Η ανάλυση στατιστικών στοιχείων παραβάσεων της νομοθεσίας αρμοδιότητας του
Τμήματος και η κωδικοποίηση των μεθόδων, των μέσων και των τρόπων διάπραξης
του οικονομικού εγκλήματος.
(ηη) Η εποπτεία εκτέλεσης του ελεγκτικού και του διωκτικού έργου των Διευθύνσεων
του Σ.Δ.Ο.Ε. και η εισήγηση αναγκαίων μέτρων, για την καλύτερη λειτουργία αυτών
και την αποτελεσματικότερη δράση τους.
(θθ) Η συνεργασία με αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της Χώρας, της Ε.Ε. αλλά
και τρίτες χώρες, σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος για κοινή δράση και
αποτελεσματικότερη υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε..
(ιι) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία της δημόσιας
περιουσίας.
(γ) Τμήμα Γ’- Σχεδιασμού Ερευνών Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχομένων
Προϊόντων
(αα) Η εκπόνηση, παρακολούθηση και ο έλεγχος υλοποίησης των επιχειρησιακών
σχεδίων, καθώς και η προσαρμογή αυτών στις αναγκαίες εκάστοτε μεταβολές της
προκειμένου να παταχθεί η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και
προδρόμων ουσιών και άλλων ελεγχόμενων προϊόντων, να εντοπιστούν οι τρόποι και
τα μέσα διακίνησης αυτών , καθώς και των προσώπων που τις διακινούν και η
ενημέρωση σχετικά των αρμοδίων υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε..
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(ββ) Η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών, στατιστικών στοιχείων,
μεθόδων διάπραξης που αφορούν στην παράνομη κατοχή, εμπορία και διακίνηση
ναρκωτικών ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών και άλλων ελεγχόμενων προϊόντων,
όπλων και εκρηκτικών, τοξικών και επικινδύνων ουσιών, όπως ραδιενεργών υλικών,
τοξικών αποβλήτων και πυρηνικών, αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών, καθώς και
των τάσεων που επικρατούν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η ενημέρωση σχετικά
των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε..
(γγ) Ο καθορισμός του τρόπου επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο, διαμέσου ειδικών
κριτηρίων επιλογής βάσει των οποίων θα λειτουργεί το σύστημα ανάλυσης κινδύνου,
ώστε να γίνεται η στόχευση και η επιλογή ερευνών και των ελέγχων.
(δδ) Η τήρηση αρχείου για την παρακολούθηση των μέσων διάπραξης αδικημάτων και
παραβάσεων και η εισήγηση για τον εφοδιασμό των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. με
σύγχρονα μέσα εντοπισμού και δίωξης, καθώς και για την κατανομή και διάθεση τους
στις Υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε..
(εε) Η συμμετοχή σε κοινά όργανα, η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών με
αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της Χώρας, της Ε.Ε. αλλά και τρίτες χώρες, σε
θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος για κοινή δράση και αποτελεσματικότερη
υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε.
(στστ) Η εισήγηση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων βάσει
των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων από τη δραστηριότητα των υπηρεσιών του
Σ.Δ.Ο.Ε..
(ζζ) Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πεδίο αρμοδιότητας του και η
εισήγηση στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης για την πραγματοποίηση τους.
(δ) Τμήμα Δ’- Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και Πνευματικής Ιδιοκτησίας
(αα) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών για παράνομες
δραστηριότητες και συναλλαγές αγαθών που απαγορεύονται ή τελούν υπό περιορισμό
και διενεργούνται ή προωθούνται μέσω του διαδικτύου με τη χρήση ηλεκτρονικών
μέσων και λοιπών νέων τεχνολογιών καθώς και για μεθόδους και τρόπους
παραχάραξης του εθνικού νομίσματος και άλλων νομισμάτων ή τίτλων και αξιών του
δημοσίου και διάπραξης παραβάσεων γενικά της νομοθεσίας περί εθνικού
νομίσματος, για θέματα τυχερών παιχνιδιών και καζίνο, προστασίας δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειας, σήματος και λοιπών συναφών εμπορικών
δικαιωμάτων.
(ββ) Η εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων για όλα τα θέματα αρμοδιότητας του
Τμήματος και η εισήγηση για την ένταξη αυτών στον ετήσιο προγραμματισμό δράσης
του Σ.Δ.Ο.Ε..
(γγ) Ο καθορισμός του τρόπου επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο, διαμέσου ειδικών
κριτηρίων επιλογής βάσει των οποίων θα λειτουργεί το σύστημα ανάλυσης κινδύνου,
ώστε να γίνεται η στόχευση και η επιλογή ερευνών και των ελέγχων.
(δδ) Η εποπτεία εκτέλεσης του ελεγκτικού και του διωκτικού έργου των Διευθύνσεων
του Σ.Δ.Ο.Ε. και η εισήγηση λήψης αναγκαίων μέτρων, για την καλύτερη λειτουργία
και την αποτελεσματικότερη δράση αυτών.
(εε) Η εισήγηση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων βάσει
των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων από τη δραστηριότητα των υπηρεσιών του
Σ.Δ.Ο.Ε..
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(στστ) Η συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες της Χώρας και αντίστοιχες της Ε.Ε.
και τρίτων χωρών σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος για κοινή δράση και
αποτελεσματικότερη υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε..
(ε) Τμήμα Ε’ - Ερευνών Υποθέσεων Κοινοτικής Απάτης και Παρατυπιών
(αα) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών για τις μεθόδους
και τους τρόπους διάπραξης απάτης και παρατυπιών σε βάρος των δημοσιονομικών
συμφερόντων της Ε.Ε., καθώς και για τις μεθόδους και τους τρόπους διάπραξης
παραβάσεων σε βάρος των Εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων επί υποθέσεων
προμηθειών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και Ν.Π.Ι.Δ.,
που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, επί υποθέσεων νόμιμης
διάθεσης και χρησιμοποίησης των κρατικών χρηματοδοτήσεων και Δανείων, επί
υποθέσεων περί παροχής επενδυτικών κινήτρων ή επί σχετικών συμβάσεων των
κρατικών επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων και Δανείων για επενδύσεις και η παροχή
οδηγιών προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε. για την αξιοποίηση των
παραπάνω στοιχείων.
(ββ) Η συμβολή στον τρόπο επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο, διαμέσου ειδικών
κριτηρίων επιλογής βάσει των οποίων θα λειτουργεί το σύστημα ανάλυσης κινδύνου,
ώστε να γίνεται η στόχευση και η επιλογή ερευνών και των ελέγχων.
(γγ) Η ευθύνη για τη διαβίβαση πληροφοριών και καταγγελιών, για τις οποίες έχει
λάβει γνώση πρωτογενώς, προς τις αρμόδιες αποκεντρωμένες Υπηρεσίες για τη
διενέργεια των σχετικών ελέγχων.
(δδ) Η παρακολούθηση της πορείας του ελεγκτικού και διωκτικού έργου των
Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. στα αντικείμενα αρμοδιότητας του τμήματος, η εισήγηση για
την λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων για την
αποτελεσματικότερη λειτουργία και δράση τους και ο έλεγχος για την πιστή εφαρμογή
της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και νομολογίας.
(εε) Η εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων για όλα τα θέματα αρμοδιότητας του
Τμήματος και η εισήγηση για την ένταξη αυτών στον ετήσιο προγραμματισμό δράσης
του Σ.Δ.Ο.Ε.
(στστ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και όργανα της Ε.Ε. και η μέριμνα για
τη συμμετοχή υπαλλήλων της Διεύθυνσης σε ομάδες, επιτροπές, και όργανα της Ε.Ε..
(εε) Η ενημέρωση των αρμόδιων Εθνικών Αρχών, των Υπηρεσιών και Οργάνων της
Ε.Ε. για τα αποτελέσματα των Ερευνών και Ελέγχων και για τις διαπιστωθείσες
παραβάσεις.’’
Οι διατάξεις του άρθρου 110 ‘’Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών
Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς’’ του Π.Δ. 111/2014
‘’Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών’’, έχουν ως ακολούθως:
Άρθρο 110
Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης
Απάτης και Διαφθοράς
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών
Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς είναι οι ακόλουθοι:
(α) η αποκάλυψη περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος μέσω της διενέργειας
ελέγχων δημοσίων δαπανών
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(β) η προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιπτώσεων οικονομικής απάτης
σε βάρος τους
(γ) ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν συναλλαγές και δραστηριότητες, ως προϊόν
μορφών διαφθοράς δημοσίων λειτουργών και άλλων εμπλεκομένων προσώπων, που
σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα
2. H κατά τόπον αρμοδιότητα της Διεύθυνσης εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια και ως
έδρα της ορίζεται η Αθήνα.
3. Η Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης
Απάτης και Διαφθοράς διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω:
(α) Τμήμα Α`-Διοικητικής Μέριμνας, Προγραμματισμού και Δικαστικού
(β) Τμήμα Β’- Ερευνών Υποθέσεων Κοινοτικής Απάτης και Παρατυπιών
(γ) Τμήμα Γ’- Ερευνών Διαφθοράς και Νομιμοποίησης Παράνομων Εσόδων
(δ) Τμήμα Δ’- Χρηματοοικονομικών Θεμάτων
(ε) Τμήμα Ε’ - Ερευνών Υποθέσεων Εθνικών Δαπανών, Προμηθειών, Επιδοτήσεων
και Επιχορηγήσεων
4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:
(α) Τμήμα Α`-Διοικητικής Μέριμνας, Προγραμματισμού και Δικαστικού
(αα) Η τήρηση γενικού αρχείου εγγράφων και εγκυκλίων της Διεύθυνσης και η
εκκαθάριση αυτού.
(ββ) Η εισήγηση για τη στελέχωση της Διεύθυνσης με το απαραίτητο προσωπικό.
(γγ) Η μέριμνα για τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό της Διεύθυνσης και η
εποπτεία για την κατά νόμο προσέλευση και αποχώρηση του.
(δδ) Η επιμέλεια της έκδοσης των αποφάσεων, για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του
προσωπικού του Σ.Δ.Ο.Ε..
(εε) Η εκκαθάριση και ενημέρωση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού
Δημοσίου για τις πρόσθετες αμοιβές, αποχωρήσεις και αφίξεις υπαλλήλων.
(στστ) Η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης, η τήρηση πρωτοκόλλου
εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων και η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και
η μέριμνα για την παραλαβή και αναπαραγωγή εγγράφων και εγκυκλίων και η διανομή
αυτών στους υπαλλήλους, καθώς και η παραλαβή των Φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), η τήρηση αρχείου Φ.Ε.Κ., καθώς και άλλων αρχείων και
βιβλίων, σχετικών με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε..
(ζζ) Η παρακολούθηση των δαπανών της Διεύθυνσης και η εισήγηση στην αρμόδια
Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. για την κατάρτιση και εγγραφή στον
Κρατικό Προϋπολογισμό των αναγκαίων πιστώσεων προμήθειας υλικών και μέσων,
καθώς και επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού.
(ηη) Η οργάνωση και λειτουργία της αποθήκης υλικού της Διεύθυνσης, η διατήρηση
των αναγκαίων αποθεμάτων, η διενέργεια απογραφών η τήρηση των αναγκαίων
διατυπώσεων παρακολούθησης της διαχείρισης αυτών, καθώς και η διάθεση τους.
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(θθ) Η στέγαση και φύλαξη των μέσων δίωξης, η συντήρηση και επισκευή τους, ο
εφοδιασμός τους με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, καύσιμα και άλλα απαραίτητα
εφόδια, η έκδοση διαταγών πορείας και η παρακολούθηση της κίνησης τους.
(ιι) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση δεδομένων και η καταγραφή και
κατηγοριοποίηση οικονομικών δραστηριοτήτων και η εκπόνηση των μεθόδων δράσης
για κάθε δραστηριότητα.
(ιαια) Η διαχείριση των πληροφοριακών δελτίων και εισαγγελικών παραγγελιών καθώς
και οι απαντήσεις σε αιτήματα υπηρεσιών σχετικά με υποθέσεις που χειρίζεται η
Διεύθυνση.
(ιβιβ) Η υποστήριξη του ελέγχου, ιδίως στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται
συστήματα πληροφορικής, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της Κεντρικής
Υπηρεσίας και η καταγραφή στο πληροφοριακό σύστημα των αποτελεσμάτων
ελέγχου.
(ιγιγ) Η ενημέρωση της αρμόδιας διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε.
για θέματα άσκησης του ελεγκτικού έργου της Διεύθυνσης, η εισήγηση για τη λήψη
μέτρων και μελέτη των μεθόδων και των μέσων που χρησιμοποιούνται για τη
διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων και η ενημέρωση των υπαλλήλων για την
πρόληψη των παραβάσεων και την αποτελεσματική δίωξη του οικονομικού
εγκλήματος.
(ιδιδ) Η συλλογή του αποδεικτικού υλικού, η λήψη καταθέσεων και απολογιών και η
συμπλήρωση των σχετικών φακέλων με τυχόν άλλες απαραίτητες εκθέσεις και
έγγραφα.
(ιειε) Η συγκέντρωση των υποθέσεων με παραβάσεις που έχουν ολοκληρωθεί από τα
αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης για διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του
Υπουργείου (Δ.Ο.Υ., Τελωνεία κ.λπ ) ή για υποβολή των μηνυτήριων αναφορών στον
αρμόδιο Εισαγγελέα και η παρακολούθηση της εξέλιξης της εκδίκασης αυτών,
ενημερώνοντας το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας.
(ιστιστ) Η συνεργασία με το N.Σ.K. για θέματα της Διεύθυνσης, τα οποία χρειάζονται
νομική και δικαστική υποστήριξη.
(ιζιζ) Η μέριμνα
εμπορευμάτων.

για

παράδοση

στις

αρμόδιες

αρχές

των

κατασχεθέντων

(β) Τμήμα Β’- Ερευνών Υποθέσεων Κοινοτικής Απάτης και Παρατυπιών
(αα) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών και η διεξαγωγή
ερευνών και ελέγχων για τον εντοπισμό, την αποκάλυψη, την τεκμηρίωση, την
καταπολέμηση και την καταστολή οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων, καθώς
και λοιπόν παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων σε βάρος των οικονομικών
συμφερόντων της Ε.Ε..
(ββ) Η διενέργεια ελέγχων και εξακριβώσεων από κοινού με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Καταπολέμησης της Απάτης (O.L.A.F.), σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.
(γγ) Η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας και αντίστοιχες υπηρεσίες
της Ε.Ε. και τρίτων χωρών για την αποτελεσματικότερη δράση στα αντικείμενα
αρμοδιότητας του Τμήματος.
(δδ) Η διαβίβαση στην Κεντρική Υπηρεσία στοιχείων και πληροφοριών που μπορούν
ν’ αξιοποιούνται επιχειρησιακά, όπως νέες μέθοδοι διάπραξης απάτης, για περαιτέρω
επεξεργασία και μελλοντική αξιοποίηση.
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(εε) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις αρμοδιότητες
του Σ.Δ.Ο.Ε. κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών ομάδων δίωξης, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
(γ) Τμήμα Γ’ -Ερευνών Διαφθοράς και Νομιμοποίησης Παράνομων Εσόδων
(αα) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών και η διεξαγωγή
ερευνών και ελέγχων για τον εντοπισμό, την αποκάλυψη, την τεκμηρίωση, την
καταπολέμηση και την καταστολή οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων σχετικών
με την παράνομη προέλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, συναλλαγών και δραστηριοτήτων,
που είναι προϊόν διαφθοράς δημοσίων λειτουργών και άλλων προσώπων που
αποκομίζουν οφέλη από τα αδικήματα της ενεργητικής ή παθητικής δωροδοκίας
καθώς και της προσφοράς για άσκηση επιρροής, τις απάτες και παρατυπίες κατά των
οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας
γενικότερα, άλλων περιπτώσεων παράνομων δραστηριοτήτων, παραλείψεων και
παρατυπιών, ιδιάζουσας φύσης ή ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος σε βάρος των
συμφερόντων της χώρας.
(ββ) Η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας και αντίστοιχες υπηρεσίες
της Ε.Ε. αλλά και τρίτων χωρών, καθώς και με την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7
του ν. 3691/2008 (Α’ 166), και τον Εθνικό Συντονιστή για την Καταπολέμηση της
Διαφθοράς για την αποτελεσματικότερη δράση στα ζητήματα αρμοδιότητας του
Τμήματος.
(γγ) Η διαβίβαση στην Κεντρική Υπηρεσία στοιχείων και πληροφοριών που μπορούν
ν’ αξιοποιούνται επιχειρησιακά, όπως ενδεικτικά νέες μέθοδοι διάπραξης απάτης, για
περαιτέρω επεξεργασία και μελλοντική αξιοποίηση.
(δδ) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις αρμοδιότητες
του Σ.Δ.Ο.Ε. κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών ομάδων δίωξης, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
(δ) Τμήμα Δ’- Χρηματοοικονομικών Θεμάτων
(αα) Η πρόληψη και καταστολή οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων που
διενεργούνται σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων και της εθνικής
οικονομίας, καθώς και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.
(ββ) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών και η έρευνα για
τον εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση οικονομικών παραβάσεων
και εγκλημάτων.
(γγ) Η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας και αντίστοιχες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών για την αποτελεσματικότερη δράση του.
(δδ) Η διερεύνηση παραβάσεων της τραπεζικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για
την κεφαλαιαγορά, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και άλλους φορείς.
(εε) Η διαβίβαση στην Κεντρική Υπηρεσία στοιχείων και πληροφοριών που μπορούν ν’
αξιοποιούνται επιχειρησιακά, όπως ενδεικτικά νέες μέθοδοι διάπραξης απάτης, για
περαιτέρω επεξεργασία και μελλοντική αξιοποίηση.
(στστ) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις
αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε. κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών ομάδων δίωξης,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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(ε) Τμήμα Ε’- Ερευνών Υποθέσεων Εθνικών Δαπανών, Προμηθειών, Επιδοτήσεων και
Επιχορηγήσεων
(αα) Η πρόληψη και καταστολή παραβάσεων που τελούνται σε βάρος των εθνικών
δημοσιονομικών συμφερόντων, παραβάσεων επί θεμάτων προμηθειών του Δημοσίου,
των Ν.Π.Δ.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των Ν.Π.Ι.Δ. που επιχορηγούνται
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, επί θεμάτων νόμιμης διάθεσης και χρησιμοποίησης
των κρατικών χρηματοδοτήσεων και δανείων και παραβάσεων της νομοθεσίας
παροχής επενδυτικών κινήτρων, καθώς και παραβάσεων επί σχετικών συμβάσεων
των κρατικών επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων ή δανείων για επενδύσεις.
(ββ) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών και η έρευνα για
τον εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση των οικονομικών
παραβάσεων και εγκλημάτων σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων.
(γγ) Η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας και αντίστοιχες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών για την αποτελεσματικότερη δράση του.
(δδ) Η έρευνα υποθέσεων υπερτιμολόγησης και υποτιμολόγησης αγαθών και
υπηρεσιών που προμηθεύονται ή λαμβάνουν φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου
δημόσιου τομέα.
(εε) Η διαβίβαση στην Κεντρική Υπηρεσία στοιχείων και πληροφοριών που μπορούν ν’
αξιοποιούνται επιχειρησιακά, όπως ενδεικτικά νέες μέθοδοι διάπραξης απάτης, για
περαιτέρω επεξεργασία και μελλοντική αξιοποίηση.
(στστ) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις
αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε. κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών ομάδων δίωξης,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.’’
Οι διατάξεις του άρθρου 111 ‘’Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου’’ του Π.Δ. 111/2014 ‘’Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών’’, έχουν ως ακολούθως:
Άρθρο 111
Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ΑττικήςΑιγαίου είναι οι ακόλουθοι:
(α) η προάσπιση των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου και η προστασία του
κοινωνικού συνόλου
(β) ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν έρευνες ηλεκτρονικού οικονομικού εγκλήματος
και πνευματικής ιδιοκτησίας, ελέγχους περιουσιακής κατάστασης και ναρκωτικών,
ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών και λοιπών ελεγχομένων προϊόντων καθώς και
όπλων.
(γ) Η συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία του αιγιαλού και
της παραλίας και των ανταλλάξιμων και δημόσιων κτημάτων, αρμοδιότητας του
Υπουργείου Οικονομικών, από τις αυθαίρετες καταπατήσεις και κατασκευές επ`
αυτών.
2. Η Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου διαρθρώνεται σε
τρεις (3) Υποδιευθύνσεις και δέκα-τέσσερα (14) Τμήματα, ως κατωτέρω:
(α) Α` Υποδιεύθυνση
(αα) Τμήμα Α’- Διοικητικής Μέριμνας
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(ββ) Τμήμα Β’- Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης
(γγ) Τμήμα Γ’- Δικαστικού
(β) Β` Υποδιεύθυνση
(αα) Α’ έως Δ’ Τμήματα Ερευνών
(ββ) Τμήμα Ε’- Ερευνών Ρόδου
(γγ) Τμήμα ΣΤ’- Ερευνών θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος
(γ) Γ` Υποδιεύθυνση
(αα) Α’ έως Γ’ Τμήματα Ερευνών
(ββ) Τμήμα Δ’- Ερευνών Μυτιλήνης
(γγ) Τμήμα Ε’- Ερευνών Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχομένων Προϊόντων
3. H κατά τόπον αρμοδιότητα της Διεύθυνσης εκτείνεται στις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις Αττικής και Αιγαίου , όπως αυτές προσδιορίζονται από το άρθρο 6 του ν.
3852/2010 (Α’ 87) με συναρμοδιότητα σε όλη την Επικράτεια σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και ιδίως σε σχεδιασμό δράσης από την Διεύθυνση Σχεδιασμού
Ερευνών, εισαγγελικών παραγγελιών ή αιτήματος συνδρομής άλλης Αποκεντρωμένης
Επιχειρησιακής Διεύθυνσης και ως έδρα της ορίζεται η Αθήνα.
4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και των Υποδιευθύνσεων κατανέμονται στα
Τμήματα ως εξής:
Ι. Α` Υποδιεύθυνση η οποία συγκροτείται από τα παρακάτω τμήματα:
(α) Τμήμα Α’ - Διοικητικής Μέριμνας
(αα) Η τήρηση γενικού αρχείου εγγράφων και εγκυκλίων της Διεύθυνσης και η
εκκαθάριση αυτού.
(ββ) Η εισήγηση για τη στελέχωση της Διεύθυνσης με το απαραίτητο προσωπικό.
(γγ) Η μέριμνα για τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό της Διεύθυνσης και η
εποπτεία για την κατά νόμο προσέλευση και αποχώρηση του.
(δδ) Η επιμέλεια της έκδοσης των αποφάσεων, για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του
προσωπικού του Σ.Δ.Ο.Ε..
(εε) Η εκκαθάριση και ενημέρωση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού
Δημοσίου για τις πρόσθετες αμοιβές, αποχωρήσεις και αφίξεις υπαλλήλων.
(στστ) Η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης, η τήρηση πρωτοκόλλου
εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και η
μέριμνα για την παραλαβή και αναπαραγωγή εγγράφων και εγκυκλίων και η διανομή
αυτών στους υπαλλήλους, καθώς και η παραλαβή των Φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), η τήρηση αρχείου Φ.Ε.Κ., καθώς και άλλων αρχείων και
βιβλίων, σχετικών με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε..
(ζζ) Η παρακολούθηση των δαπανών της Διεύθυνσης και η εισήγηση στην αρμόδια
Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. για την κατάρτιση και εγγραφή στον
Κρατικό Προϋπολογισμό των αναγκαίων πιστώσεων προμήθειας υλικών και μέσων,
καθώς και επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού.
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(ηη) Η οργάνωση και λειτουργία της αποθήκης υλικού της Διεύθυνσης, η διατήρηση
των αναγκαίων αποθεμάτων, η διενέργεια απογραφών η τήρηση των αναγκαίων
διατυπώσεων παρακολούθησης της διαχείρισης αυτών, καθώς και η διάθεση τους.
(θθ) Η στέγαση και φύλαξη των μέσων δίωξης, η συντήρηση και επισκευή τους, ο
εφοδιασμός τους με καύσιμα και άλλα απαραίτητα εφόδια, ο εφοδιασμός τους με
συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, η έκδοση διαταγών πορείας και η παρακολούθηση
της κίνησης τους.
(β) Τμήμα Β’- Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης
(αα) Η υποστήριξη του ελέγχου, ιδίως στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται
συστήματα πληροφορικής, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της Κεντρικής
Υπηρεσίας και η καταγραφή στο πληροφοριακό σύστημα των αποτελεσμάτων
ελέγχου.
(ββ) Η διαχείριση των πληροφοριακών δελτίων και εισαγγελικών παραγγελιών καθώς
και οι απαντήσεις σε αιτήματα υπηρεσιών σχετικά με υποθέσεις που διαχειρίζεται η
Διεύθυνση.
(γγ) Η ενημέρωση της αρμόδιας διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. για
θέματα άσκησης του ελεγκτικού έργου της Διεύθυνσης, η εισήγηση για τη λήψη
μέτρων και μελέτη των μεθόδων και των μέσων που χρησιμοποιούνται για τη
διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων και η ενημέρωση των υπαλλήλων για την
πρόληψη των παραβάσεων και την αποτελεσματική δίωξη του οικονομικού
εγκλήματος.
(δδ) Η παραλαβή των υποθέσεων με παραβάσεις από τα αρμόδια Τμήματα της
Διεύθυνσης ολοκληρωμένες και η μέριμνα για τη διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες
Υπηρεσίες του Υπουργείου (Δ.Ο.Υ., Τελωνεία, κλπ Υπηρεσίες) ή στο Τμήμα
Δικαστικού της Διεύθυνσης, για περαιτέρω ενέργειες.
(γ) Τμήμα Γ’- Δικαστικού
(αα) Η συλλογή του αποδεικτικού υλικού, η λήψη καταθέσεων και απολογιών και η
συμπλήρωση των σχετικών φακέλων με τυχόν άλλες απαραίτητες εκθέσεις και
έγγραφα.
(ββ) Η συγκέντρωση των υποθέσεων με παραβάσεις που έχουν ολοκληρωθεί από τα
αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης για υποβολή των μηνυτήριων αναφορών στον
αρμόδιο Εισαγγελέα και η παρακολούθηση της εξέλιξης της εκδίκασης αυτών,
ενημερώνοντας το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας.
(γγ) Η συνεργασία με το N.Σ.K. για θέματα της Διεύθυνσης, τα οποία χρειάζονται
νομική και δικαστική υποστήριξη.
(δδ) Η μέριμνα
εμπορευμάτων.

για

παράδοση

στις

αρμόδιες

αρχές

των

κατασχεθέντων

II. Β` Υποδιεύθυνση η οποία συγκροτείται από τα παρακάτω τμήματα:
(α) Α’ έως Δ’ Τμήματα Ερευνών
(αα) Η έρευνα, ο εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων φυσικών και νομικών
προσώπων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.
(ββ) Η έρευνα, αποκάλυψη και καταπολέμηση παράνομων συναλλαγών, απατών και
δραστηριοτήτων, που διενεργούνται με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, του διαδικτύου
και νέων τεχνολογιών.
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(γγ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία του αιγιαλού και της
παραλίας, όπως και των ανταλλάξιμων και δημόσιων κτημάτων, αρμοδιότητας του
Υπουργείου Οικονομικών, από τις αυθαίρετες καταπατήσεις και κατασκευές επ`
αυτών.
(δδ) Οι έρευνες για την πρόληψη και δίωξη των Οικονομικών Εγκλημάτων επί
θεμάτων που αφορούν κυρίως στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, στις άδειες
σήματος και στα συναφή εμπορικά δικαιώματα και στην παραχάραξη νομισμάτων,
τίτλων και αξιών του Δημοσίου.
(εε) Οι έλεγχοι των μεταφορικών μέσων, καταστημάτων, αποθηκών και άλλων χώρων,
όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από τον φορέα εκμετάλλευσης τους και του
τελωνειακού καθεστώτος υπό το οποίο τελούν.
(στστ) Οι έρευνες εγγράφων και λοιπών στοιχείων, ως και έρευνες σε χώρους που δεν
αφορούν την επαγγελματική απασχόληση του ελεγχόμενου, όταν υπάρχουν στοιχεία ή
βάσιμες υπόνοιες για την τέλεση οικονομικών παραβάσεων, μετά από συναίνεση του
ελεγχόμενου ή άδεια από τον αρμόδιο εισαγγελέα ή άλλο αρμόδιο δικαστικό λειτουργό.
(ζζ) Οι συλλήψεις και ανακρίσεις προσώπων, οι έρευνες μεταφορικών μέσων, αγαθών,
προσώπων, καταστημάτων, αποθηκών, οικιών και λοιπών χώρων, ως και η διενέργεια
ειδικών ανακριτικών πράξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά
ειδικές διατάξεις και τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, για τα αδικήματα
που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και ανάγονται στην καθ` ύλην
αρμοδιότητα της Διεύθυνσης.
(ηη) Οι κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων
στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και
μεταφοράς δεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά φορολογικές και
τελωνειακές διατάξεις.
(θθ) Η δέσμευση, σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης συμφερόντων του Δημοσίου ή
περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής και
λαθρεμπορίου, τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, με έγγραφο
του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε.,
ενημερώνοντας για την ενέργεια αυτή, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, τον αρμόδιο
εισαγγελέα
(ιι) Η πρόσβαση και λήψη οιασδήποτε πληροφορίας ή στοιχείου που αφορά ή
σχετίζεται με την αποστολή του Σ.Δ.Ο.Ε., ύστερα από σχετική υπηρεσιακή εντολή,
δίχως περιορισμούς από τις διατάξεις περί απορρήτου.
(ιαια) Η διαβίβαση στην Κεντρική Υπηρεσία στοιχείων και πληροφοριών που μπορούν
ν’ αξιοποιούνται επιχειρησιακά, όπως νέες μέθοδοι διάπραξης απάτης, για περαιτέρω
επεξεργασία και μελλοντική αξιοποίηση.
(ιβιβ) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις
αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε. κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών ομάδων δίωξης,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
(β) Τμήμα Ε’- Ερευνών Ρόδου
Έχει ως έδρα τη Ρόδο και ασκεί όμοιες αρμοδιότητες με εκείνες του Α’ Τμήματος
Ερευνών, του Τμήματος Ερευνών Θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος της Β’ Υποδιεύθυνσης και του Τμήματος Ερευνών ναρκωτικών, όπλων
και λοιπών ελεγχομένων προϊόντων της Γ`Υποδιεύθυνσης της Διεύθυνσης Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής- Αιγαίου.
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(γ) Τμήμα ΣΤ’- Ερευνών Θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος
(αα) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών και η διεξαγωγή
ερευνών και ελέγχων για καταστολή παραβάσεων σε βάρος των εθνικών
δημοσιονομικών συμφερόντων και σε βάρος των συμφερόντων του κοινωνικού
συνόλου από παράνομες δραστηριότητες και συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών,
καθώς και ειδών που απαγορεύονται ή τελούν υπό περιορισμό, οι οποίες
διενεργούνται ή προωθούνται μέσω του διαδικτύου (INTERNET) με τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων και λοιπών νέων τεχνολογιών.
(ββ) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών για παραχάραξη
του εθνικού νομίσματος και άλλων νομισμάτων ή τίτλων και αξιών του δημοσίου και
διάπραξης παραβάσεων γενικά της νομοθεσίας περί εθνικού νομίσματος, για θέματα
τυχερών παιχνιδιών και καζίνο, προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
άδειας, σήματος και λοιπών συναφών εμπορικών δικαιωμάτων.
(γγ) Η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας και αντίστοιχες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών για την αποτελεσματικότερη δράση
αρμοδιότητας του Τμήματος.
(δδ) Η διαβίβαση στην Κεντρική Υπηρεσία στοιχείων και πληροφοριών που μπορούν
ν’ αξιοποιούνται επιχειρησιακά, όπως νέες μέθοδοι διάπραξης απάτης, για περαιτέρω
επεξεργασία και μελλοντική αξιοποίηση.
(εε) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις αρμοδιότητες
του Σ.Δ.Ο.Ε. κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών ομάδων δίωξης, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
III. Γ` Υποδιεύθυνση, η οποία συγκροτείται από τα παρακάτω τμήματα:
(α) Α’ έως Γ’ Τμήματα Ερευνών
Ασκούν όμοιες αρμοδιότητες με εκείνες του Α’ Τμήματος Ερευνών της Β’
Υποδιεύθυνσης της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
(β) Τμήμα Δ’- Ερευνών Μυτιλήνης
Έχει ως έδρα τη Μυτιλήνη και ασκεί όμοιες αρμοδιότητες με εκείνες του Α’ Τμήματος
Ερευνών, του Τμήματος Ερευνών θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος της Β’ Υποδιεύθυνσης και του Τμήματος Ερευνών ναρκωτικών, όπλων
και λοιπών ελεγχομένων προϊόντων της Γ`Υποδιεύθυνσης της Διεύθυνσης Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής- Αιγαίου.
(γ) Τμήμα
Προϊόντων

Ε’-

Ερευνών

Ναρκωτικών, Όπλων

και

Λοιπών

Ελεγχομένων

(αα) Η διενέργεια ελέγχων σε μεταφορικά μέσα, άτομα και επιχειρήσεις και η δίωξη
των παραβάσεων στη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και στην εκτροπή των
ψυχοτρόπων, προδρόμων ουσιών και λοιπών ελεγχομένων προϊόντων.
(ββ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών με σκοπό τον εντοπισμό
ναρκωτικών ουσιών και όπλων.
(γγ) Η διενέργεια ελέγχων και ερευνών, στο πλαίσιο του ν. 2331/1995 (Α` 173) για τη
νομιμοποίηση εσόδων από ναρκωτικά.
(δδ) Η διενέργεια ελέγχων σε εμπορεύματα που προέρχονται από χώρες υψηλού
κινδύνου στην παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών, τα οποία είναι αποθηκευμένα ή
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εναποτεθεί μένα και υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση, κατόπιν άδειας της
αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής και με την παρουσία Τελωνειακών υπαλλήλων.
(εε) Η διενέργεια ελέγχων σε πλοία παντός είδους, μέσα στα χωρικά ύδατα, για την
ανακάλυψη ναρκωτικών, ψυχοτρόπων, προδρόμων ουσιών και λοιπών ελεγχομένων
προϊόντων καθώς και όπλων.
(στστ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών και η διενέργεια ελέγχων και
ερευνών σε άτομα και επιχειρήσεις που εμπλέκονται με εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία,
κατοχή, αποθήκευση ή μεταποίηση προδρόμων ουσιών.
(ζζ) Η στόχευση στον έλεγχο προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης
(Ε.Φ.Κ.), καθώς και προϊόντων που υπάγονται σε Ειδικά Ανασταλτικά Καθεστώτα.
(ηη) Η εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και συστάσεων των διεθνών οργανισμών
στον τομέα πρόληψης του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, στα
πλαίσια της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής.
(θθ) Η παρακολούθηση υποθέσεων παράδοσης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων
ουσιών, σε συνεργασία με το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.O.Δ.N.)
(ιι) Η εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου "Σύστημα Παρακολούθησης των
θαλασσίων διακινουμένων εμπορευματοκιβωτίων" (MARINFO) κατά λόγο
αρμοδιότητας του Σ.Δ.Ο.Ε..
(ιαια) Η συνδρομή στον έλεγχο και τη δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων που
διαπιστώνονται και διαπράττονται στο θαλάσσιο χώρο, όπως παράνομη διακίνηση και
κατοχή ναρκωτικών, προδρόμων και ψυχοτρόπων ουσιών, όπλων, πυρομαχικών,
εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών, αρχαιοτήτων και άλλων ειδών ή
θησαυρών της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.
(ιβιβ) Ο έλεγχος της σωστής τήρησης των διατάξεων που είναι σχετικές με τις τοξικές
και επικίνδυνες ουσίες, όπως ραδιενεργά υλικά, τοξικά απόβλητα, πυρηνικά, των
διατάξεων που αφορούν στην παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων και πολιτιστικών
αγαθών, καθώς και των διατάξεων που αφορούν άλλες ειδικές περιπτώσεις.
(ιγιγ) Η συνεργασία με τις αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε. και
τρίτων χωρών, για την διερεύνηση και εξάρθρωση κυκλωμάτων διακίνησης
ναρκωτικών και για την αποτελεσματικότερη κοινή δράση, σχετικά με την διακίνηση
ναρκωτικών και όπλων.
(ιδιδ) Η συνεργασία με τις αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε. και
τρίτων χωρών, για τη διερεύνηση λαθραίας διακίνησης των προϊόντων που υπόκεινται
σε Ε.Φ.Κ., καθώς και προϊόντων που υπάγονται σε ειδικά ανασταλτικά καθεστώτα.
(ιειε) Η συνεργασία με τα Τμήματα των Αποκεντρωμένων Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε.
σε υποθέσεις αρμοδιότητας τους και η επιχειρησιακή συνδρομή σε αυτά.
(ιστιστ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες Τελωνειακές Υπηρεσίες, για τον έλεγχο
επιχειρήσεων, που υπάγονται στην κατά τόπον αρμοδιότητα αυτών.
(ιζιζ) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στον α.ν. 389/1936 (Α` 557).
(ιθιθ) Η συνεργασία, η παροχή συνδρομής και η υποβοήθηση της δράσης των
τελωνειακών και φορολογικών Υπηρεσιών, όπου αυτό επιβάλλεται για την από κοινού
αποτελεσματικότερη δίωξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.
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(ιζιζ) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις αρμοδιότητες
του Σ.Δ.Ο.Ε. κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών ομάδων δίωξης, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
(ιηιη) Η άσκηση αρμοδιοτήτων όμοιων με εκείνες του Α’ Τμήματος ερευνών της Β`
Υποδιεύθυνσης, όταν έκτων περιστάσεων επιβάλλεται.’’
Οι διατάξεις του άρθρου 112 ‘’Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης’’ του Π.Δ. 111/2014
‘’Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών’’, έχουν ως ακολούθως:
Άρθρο 112
Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής και Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η προάσπιση των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου και η προστασία του
κοινωνικού συνόλου.
(β) Η αποκάλυψη περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος μέσω της διενέργειας
ελέγχων δημοσίων δαπανών.
(γ) Η προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιπτώσεων οικονομικής άπατης
σε βάρος τους.
(δ) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν συναλλαγές και δραστηριότητες, ως προϊόν
μορφών διαφθοράς δημοσίων λειτουργών και άλλων εμπλεκομένων προσώπων, που
σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα.
(ε) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν έρευνες ηλεκτρονικού οικονομικού εγκλήματος
και πνευματικής ιδιοκτησίας, ελέγχους περιουσιακής κατάστασης, καθώς και
ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, λοιπών ελεγχομένων προϊόντων
και όπλων.
(στ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία του αιγιαλού και της
παραλίας, όπως και των ανταλλάξιμων και δημόσιων κτημάτων, αρμοδιότητας του
Υπουργείου Οικονομικών, από τις αυθαίρετες καταπατήσεις και κατασκευές επ`
αυτών.
2. H κατά τόπον αρμοδιότητα της Διεύθυνσης εκτείνεται στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης όπως αυτή προσδιορίζεται από το άρθρο 6 του ν.
3852/2010 (Α `87) και ως έδρα της ορίζεται η Θεσσαλονίκη.
3. Η Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής και Ανατολικής
Μακεδονίας- Θράκης διαρθρώνεται σε τρεις (3) Υποδιευθύνσεις και δέκα (10)
Τμήματα, ως κατωτέρω:
(α) Τμήματα υπαγόμενα στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
(αα) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προγραμματισμού και Δικαστικού
(β) Α’ Υποδιεύθυνση
(αα) Τμήματα Ερευνών Α’ έως Γ’
(γ) Β` Υποδιεύθυνση
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(αα) Τμήμα Ερευνών Θεμάτων Κοινοτικών & Εθνικών Δαπανών
(ββ) Τμήμα Ερευνών Θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
(γγ) Τμήμα Ερευνών Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων, Νομιμοποίησης Παράνομων
Εσόδων και Διαφθοράς
(δδ) Τμήμα Ερευνών Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχομένων Προϊόντων.
(δ) Υποδιεύθυνση Κομοτηνής
(αα) Τμήμα Ερευνών Κομοτηνής
(ββ) Τμήμα Ερευνών Αλεξανδρούπολης
4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Κομοτηνής κατανέμονται
στα Τμήματα ως εξής:
(α) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προγραμματισμού και Δικαστικού
Ασκεί όμοιες αρμοδιότητες με εκείνες του Α’ Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας,
Προγραμματισμού και Δικαστικού της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και
Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς.
Ι. Α’ Υποδιεύθυνση με Τμήματα Ερευνών Α’ έως Γ’
Ασκούν όμοιες αρμοδιότητες με εκείνες του Α’ Τμήματος Ερευνών της Β’
Υποδιεύθυνσης της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής και Αιγαίου
II. Β` Υποδιεύθυνση η οποία συγκροτείται από τα παρακάτω τμήματα:
(α) Τμήμα Ερευνών Θεμάτων Κοινοτικών & Εθνικών Δαπανών
Ασκεί όμοιες αρμοδιότητες με εκείνες των Τμημάτων Ερευνών Υποθέσεων Κοινοτικής
Απάτης και Παρατυπιών και Ερευνών Υποθέσεων Εθνικών Δαπανών, Προμηθειών,
Επιδοτήσεων και Επιχορηγήσεων της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και
Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς,
(β) Τμήμα Ερευνών Θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Ασκεί όμοιες αρμοδιότητες με εκείνες του Τμήματος Ερευνών Θεμάτων Πνευματικής
Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Β’ Υποδιεύθυνσης της Διεύθυνσης
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου.
(γ) Τμήμα Ερευνών Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων, Νομιμοποίησης Παράνομων
Εσόδων και Διαφθοράς
Ασκεί όμοιες αρμοδιότητες με εκείνες των Τμημάτων Ερευνών Διαφθοράς και
Νομιμοποίησης Παράνομων Εσόδων και Χρηματοοικονομικών θεμάτων της Ειδικής
Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης
και Διαφθοράς.
(δ) Τμήμα Ερευνών Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχομένων Προϊόντων.
Ασκεί όμοιες αρμοδιότητες με εκείνες του Τμήματος Ερευνών ναρκωτικών, όπλων και
λοιπών ελεγχομένων προϊόντων της Γ’ Υποδιεύθυνσης της Διεύθυνσης Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος.
III. Υποδιεύθυνση Κομοτηνής, η οποία έχει έδρα τη Κομοτηνή και συγκροτείται από τα
παρακάτω Τμήματα:
(α) Τμήμα Ερευνών Κομοτηνής
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Έχει ως έδρα την Κομοτηνή και ασκεί όμοιες αρμοδιότητες με εκείνες του Α’ Τμήματος
Ερευνών, του Τμήματος Ερευνών θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος της Β’ Υποδιεύθυνσης και του Τμήματος Ερευνών ναρκωτικών, όπλων
και λοιπών ελεγχομένων προϊόντων της Γ` Υποδιεύθυνσης της Διεύθυνσης Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου.
(β) Τμήμα Ερευνών Αλεξανδρούπολης
Έχει ως έδρα την Αλεξανδρούπολη και ασκεί όμοιες αρμοδιότητες με εκείνες του Α’
Τμήματος Ερευνών , του Τμήματος Ερευνών Θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Β’ Υποδιεύθυνσης και του Τμήματος Ερευνών
ναρκωτικών, όπλων και λοιπών ελεγχομένων προϊόντων της Γ`Υποδιεύθυνσης της
Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής- Αιγαίου.’’
Οι διατάξεις του άρθρου 113 ‘’Λοιπές Περιφερειακές Διευθύνσεις Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος στην Επικράτεια’’ του Π.Δ. 111/2014 ‘’Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών’’, έχουν ως ακολούθως:
Άρθρο 113
Λοιπές Περιφερειακές Διευθύνσεις Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Επικράτεια
1. Οι λοιπές Περιφερειακές Διευθύνσεις Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην
Επικράτεια είναι οι ακόλουθες:
(α) Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και
Νοτίων Ιονίων Νήσων, με έδρα την Πάτρα και κατά τόπον αρμοδιότητα στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων όπως
αυτή προσδιορίζεται από το άρθρο 6 του ν. 3852/2010 (Α`87), πλην των νήσων
Κέρκυρας, Ιθάκης και Παξών. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται ως εξής:
(αα) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προγραμματισμού και Δικαστικού
(ββ) Α’ και Β’ Τμήματα Ερευνών
(γγ) Υποδιεύθυνση με έδρα την Τρίπολη στην οποία υπάγονται ένα Τμήμα Ερευνών
Τρίπολης και ένα Τμήμα Ερευνών Καλαμάτας
(β) Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και
Βορείων Ιονίων Νήσων με έδρα τα Ιωάννινα και κατά τόπον αρμοδιότητα στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή προσδιορίζεται
από το άρθρο 6 του ν. 3852/2010 (Α`87) καθώς και στις νήσους Κέρκυρα, Ιθάκη και
Παξούς. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται ως εξής:
(αα) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προγραμματισμού και Δικαστικού
(ββ) Α’ και Β’Τμήματα Ερευνών
(γγ) Τμήμα Ερευνών Κέρκυρας
(δδ) Υποδιεύθυνση με έδρα την Κοζάνη στην οποία υπάγονται δύο Τμήματα Ερευνών
(γ) Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με
έδρα τη Λάρισα και κατά τόπον αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας , όπως αυτή προσδιορίζεται από το άρθρο 6 του ν.
3852/2010 (Α`87). Η Διεύθυνση διαρθρώνεται ως εξής:
(αα) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προγραμματισμού και Δικαστικού
(ββ) Α’ και Β’Τμήματα Ερευνών
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(γγ) Υποδιεύθυνση με έδρα τη Λαμία στην οποία υπάγονται δύο Τμήματα Ερευνών
(δ) Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο και κατά
τόπον αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, όπως αυτή προσδιορίζεται
από το άρθρο 6 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). Η Διεύθυνση διαρθρώνεται ως εξής:
(αα) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προγραμματισμού και Δικαστικού
(ββ) Α’ και Β’Τμήματα Ερευνών
2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι των παραπάνω Διευθύνσεων είναι οι εξής:
(α) η προάσπιση των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου και η προστασία του
κοινωνικού συνόλου
(β) ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν έρευνες ηλεκτρονικού οικονομικού εγκλήματος
και πνευματικής ιδιοκτησίας, ελέγχους περιουσιακής κατάστασης και ναρκωτικών,
ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, λοιπών ελεγχομένων προϊόντων και όπλων.
(γ) Η προστασία, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, του αιγιαλού και της
παραλίας και των ανταλλάξιμων και δημόσιων κτημάτων, αρμοδιότητας του
Υπουργείου Οικονομικών, από τις αυθαίρετες καταπατήσεις και κατασκευές επ`
αυτών.
3. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:
(α) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προγραμματισμού και Δικαστικού
Ασκεί όμοιες αρμοδιότητες με εκείνες του Α’ Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας,
Προγραμματισμού και Δικαστικού της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και
Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς.
(β) Τμήματα Ερευνών
Ασκούν όμοιες αρμοδιότητες με εκείνες του Α’ Τμήματος Ερευνών, του Τμήματος
Ερευνών θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Β’
Υποδιεύθυνσης και του Τμήματος Ερευνών ναρκωτικών, όπλων και λοιπών
ελεγχομένων προϊόντων της Γ` Υποδιεύθυνσης της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος Αττικής- Αιγαίου.
Τονίζεται ότι, με το άρθρο 88 του Ν.3842/2010, συστάθηκε και λειτουργεί στο
Σ.Δ.Ο.Ε., ως Τμήμα στην Κ.Υ., το ελληνικό Εθνικό Γραφείο Ανάκτησης Περιουσιακών
Στοιχείων και Κεφαλαίων - ARO Greece, υπό την έννοια της Απόφασης 2007/845/ΔΕΥ
του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2007. Το εν λόγω Εθνικό Γραφείο αποτελεί το
σημείο επαφής με τα αντίστοιχα γραφεία/υπηρεσίες ανάκτησης κεφαλαίων και
περιουσιακών στοιχείων των κρατών-μελών της Ε.Ε. και ο σκοπός του, μεταξύ άλλων,
είναι η διευκόλυνση της αμοιβαίας διοικητικής συνεργασίας και συνδρομής, με την
ταχεία ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών, μέσω του δικτύου των Εθνικών
Γραφείων εντοπισμού και ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων (Asset Recovery Offices
- AROs).
Αποτελεί επίσης σημείο επαφής για το δίκτυο CARIN (CAMDEN ASSETS
RECOVERY INTERAGENCY NETWORK).
Με την προηγούμενη διοικητική οργάνωση και συγκρότηση, το ελληνικό Εθνικό
Γραφείο Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων και Κεφαλαίων - ARO Greece,
αποτελούσε το Τμήμα Δ’ Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων και Κεφαλαίων, της Δ.3
– Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων, της Κ.Υ. του Σ.Δ.Ο.Ε.
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Υπό τη νέα διοικητική οργάνωση και συγκρότηση, βάσει του Π.Δ. 111/2014, το
ελληνικό Εθνικό Γραφείο Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων και Κεφαλαίων - ARO
Greece, ‘’ενσαρκώνεται’’ στο Τμήμα Γ’ – Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων και
Αμοιβαίας Συνδρομής, της Δ.1 – Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης, της Κ.Υ. της
Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε.
Οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3842/2010, έχουν ως ακολούθως:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB
ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Άρθρο 88
Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 85/2005 (ΦΕΚ 122 Α)
1. Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.), που συνεστήθη με το άρθρο 30 του ν.
3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α) μετονομάζεται σε Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
(Σ.Δ.Ο.Ε.).
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του π.δ. 85/2005 (ΦΕΚ 122 Α) προστίθεται
περίπτωση δ` ως ακολούθως:
"δ) Τμήμα Δ` Ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων που προέρχονται
από εγκληματικές δραστηριότητες."
3.
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του π.δ. 85/2005 (ΦΕΚ 122 Α) προστίθεται
περίπτωση δ` ως ακολούθως:
"δ) Τμήμα Δ` Ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων που προέρχονται
από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι αυτές της περίπτωσης α` της παραγράφου 3 του
άρθρου 9 του π.δ. 85/2005 (Τμήμα Α` Κοινοτικών και Εθνικών Επιδοτήσεων και
Επιχορηγήσεων), ως προς τα θέματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες, παράνομης προέλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων, παράνομων
χρηματιστηριακών και τραπεζικών εργασιών και παράνομων χρηματοπιστωτικών
συμβάσεων, συναλλαγών και δραστηριοτήτων γενικά, αρμοδιότητες που ασκούνταν
ως σήμερα από το Τμήμα Β` Ειδικών Οικονομικών Υποθέσεων της ίδιας Διεύθυνσης.
Συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για την ανίχνευση και τον εντοπισμό στη χώρα μας, προϊόντων και άλλων
περιουσιακών στοιχείων, που προέρχονται από διασυνοριακές εγκληματικές
δραστηριότητες και ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικής συνδρομής για
δέσμευση ή για κατάσχεση ή για δήμευση σε ποινικές υποθέσεις και σε υλοποίηση της
απόφασης 2007/845/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 6ης
Δεκεμβρίου 2007, καθώς και των αποφάσεων του: α) 2001/500/JHA για το ξέπλυμα
χρήματος, τον εντοπισμό, τον προσδιορισμό, τη δέσμευση, την κατάσχεση και
δήμευση περιουσιακών στοιχείων, β) 2003/577/JHA για την εκτέλεση των αποφάσεων
δέσμευσης, γ) 2005/212/JHA για τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων, δ) 2006/
783/JHA για την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δήμευσης και ε)
2006/960/JHA για την απλοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των
Διωκτικών Αρχών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Συνεργάζεται σε εθνικό επίπεδο με όλες τις αρμόδιες αρχές της χώρας για την άμεση
ανταπόκριση και συνδρομή στα αιτήματα των αντίστοιχων Υπηρεσιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική
νομοθεσία και των τρίτων χωρών που καλύπτονται με συμβάσεις αμοιβαίας
διοικητικής συνδρομής που έχει υπογράψει η χώρα μας.
Ορίζεται ως το Εθνικό Γραφείο ανάκτησης κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων από
εγκληματικές δραστηριότητες και ως το σημείο επαφής με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες
ανάκτησης κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων των κρατών - μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως στόχο αφ` ενός τη διευκόλυνση της αμοιβαίας
διοικητικής συνεργασίας και συνδρομής, με την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών και
στοιχείων μέσω του δικτύου CARIN (CAMDEN ASSETS RECOVERY INTERAGENCY
NETWORK) και αφ` ετέρου την ενίσχυση της αμοιβαίας γνώσης των μεθόδων και των
τεχνικών στον τομέα της διασυνοριακής ανίχνευσης, δέσμευσης, κατάσχεσης και
δήμευσης των προϊόντων και άλλων περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από
εγκληματικές δραστηριότητες, για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του
διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος.
Διενεργεί εσωτερικές έρευνες και όπου απαιτείται διαβιβάζει τα αιτήματα στις
Περιφερειακές Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε., προκειμένου να διενεργήσουν σχετικές
έρευνες και ελέγχους.
Οι διωκτικές και δικαστικές αρχές της χώρας, υποχρεούνται να ενημερώνουν έγκαιρα
το Τμήμα Δ` για όλες τις δεσμεύσεις, κατασχέσεις και δημεύσεις περιουσιακών
στοιχείων και κεφαλαίων αφ` ενός για την τήρηση στοιχείων στον τομέα αυτό και αφ`
ετέρου για να ανταποκρίνεται στα αιτήματα της EUROPOL και των κρατών -μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως εθνικό σημείο επαφής για τη χώρα μας.
Η ανάκτηση των κεφαλαίων των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων και
προσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες γίνεται κατόπιν δικαστικής συνδρομής
με την προβλεπόμενη διαδικασία μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία δεν υποκαθίσταται με τις διατάξεις αυτές.
Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του υποστηρίζεται από το επιστημονικό και διοικητικό
προσωπικό του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και από προσωπικό που
αποσπάται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.’’
Σύμφωνα με το άρθ. 9 ‘’Οργάνωση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.’’ του Ν.4320/2015:
‘’1.Στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς λειτουργούν τα εξής
γραφεία: α) Γραφείο συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού του
Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), […]’’
Σύμφωνα με παρ. 1 περ. α & β του άρθ. 12 του Ν.4320/2015:
‘’1. Ο αρμόδιος για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος
Υπουργός Επικρατείας:
α. Καταρτίζει συντονισμένα προγράμματα δράσης και ελέγχει την υλοποίησή τους από
τους ελεγκτικούς και διωκτικούς μηχανισμούς και τα σώματα της Διοίκησης.
β. Ασκεί τον επιχειρησιακό έλεγχο της Οικονομικής Αστυνομίας, του Σώματος Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου των
Υπουργείων, του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
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(Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και συντονίζει και εποπτεύει τη δράση τους, καθορίζει τις προτεραιότητες
των ελεγκτικών τους δράσεων και τους αναθέτει τη διενέργεια συντονισμένων ή
επιμέρους ελέγχων και διορίζει από κοινού με τους συναρμόδιους Υπουργούς τον
Ειδικό Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε. και τους επικεφαλής των Υπηρεσιών που αναφέρονται στο
άρθρο αυτό.’’
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ.71/2015, προβλέπεται ότι:
‘’Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς μεταφέρεται ως σύνολο
Υπηρεσιών με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό όπως αυτά έχουν
διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτή
φορείς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.’’,
ενώ σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 71/2015:
’Όπου στο νόμο αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα της Γενικής Γραμματείας
Καταπολέμησης της Διαφθοράς νοείται εφεξής ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.’’
Επιπλέον με το ΠΔ 73/2015 σχετικά με το διορισμό Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, μεταξύ άλλων διορίστηκε ο
Δημήτριος Παπαγγελόπουλος στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Οι αρμοδιότητες του αρμόδιου για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του
οικονομικού εγκλήματος Υπουργού Επικρατείας έχουν ανατεθεί στον Αναπληρωτή
Υπουργό Διαφάνειας, Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δυνάμει των ως άνω
αναφερόμενων προεδρικών διαταγμάτων, καθώς επίσης και της με αρ. Υ30
Απόφασης του Πρωθυπουργού, ΦΕΚ 2183 /τ’ Β/12-10-2015.
Επίσης με το Ν.4336/2015 (υποπαράγραφος Δ.7, σελ. 966 του ΦΕΚ 94 Α /14-082015) επηρεάζονται οι αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε., αναφορικά με τις φορολογικές και
τελωνειακές υποθέσεις, καθόσον αυτές (αρμοδιότητες) μεταφέρονται στη Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.). Οι εν λόγω διατάξεις έχουν ως ακολούθως:
‘’ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.7:
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

1.α. Από 30.10.2015, όλες οι αρμοδιότητες και καθήκοντα που άπτονται φορολογικών
και τελωνειακών υποθέσεων, μεταφέρονται, από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε.,
στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.
β. i) Στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις στη ΓΓΔΕ προστίθενται 500 νέες, οι οποίες θα
καλυφθούν από προσωπικό που υπηρετεί στην ΕΓ ΣΔΟΕ. Ειδικότερα, 350 έμπειροι ή
πιστοποιημένοι ελεγκτές και 150 από τους υπολοίπους υπαλλήλους της ΕΓ ΣΔΟΕ. Με
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται μέχρι τις 20.9.2015
καθορίζονται οι λεπτομέρειες της μετακίνησης, οι κατηγορίες, οι κλάδοι και κάθε άλλη
σχετική λεπτομέρεια. Μέχρι τις 30.10.2015 θα ολοκληρωθεί η μεταφορά του
προσωπικού που αναφέρεται στην παρούσα υποπαράγραφο.’’
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2.17. Τελωνειακές Υπηρεσίες
2.17.1.

Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων

(άρθρο 84 ΠΔ 111/2014)
Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και
Παραβάσεων είναι οι παρακάτω:
(α) Η αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής των τελωνειακών ελέγχων με την
εκπόνηση, την παρακολούθηση της εκτέλεσης και την παροχή οδηγιών και ο
απολογισμός του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος.
(β) Η διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων των Δημοσίου μέσω της πάταξης
του λαθρεμπορίου.
(γ) Η έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών, στα πλαίσια της αμοιβαίας διοικητικής
συνδρομής και η αποτελεσματική διαχείριση των συστημάτων ανάλυσης κινδύνου.
(δ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας από τις
ειδικές αποκεντρωμένες και τις περιφερειακές υπηρεσίες και η παροχή οδηγιών στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτής.
2. Η Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων διαρθρώνεται σε
τέσσερα (4) Τμήματα, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α) Τμήμα Α`- Καταπολέμησης του Λαθρεμπορίου και των Τελωνειακών Παραβάσεων
και Νομικής Υποστήριξης
(αα) Η εισήγηση και η κατάρτιση νομοθετικών και διοικητικών πράξεων και η
παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, σε
θέματα λαθρεμπορίας, απάτης, τελωνειακών παραβάσεων, παράνομης διακίνησης
ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς, παράνομης διακίνησης ειδών CITES, ενεργειακών
προϊόντων, οινοπνευματωδών, οχημάτων και παραποιημένων/απομιμητικών και
πειρατικών προϊόντων.
(ββ) Η συλλογή στατιστικών δεδομένων.
(γγ) Η επίβλεψη των Δικαστικών Τμημάτων των Τελωνείων και η παροχή οδηγιών
προς αυτά, βάσει μελέτης και αξιολόγησης των δικαστικών αποφάσεων, των
καταλογιστικών πράξεων, των μηνυτήριων αναφορών και των εκθέσεων ελέγχου των
εγχώριων Ελεγκτικών Υπηρεσιών, καθώς και των εκθέσεων της Ε.Ε..
(δδ) Η λήψη ασφαλιστικών μέτρων για την διασφάλιση των συμφερόντων του
Δημοσίου και της Ε.Ε.
(εε) Η ανταλλαγή πληροφοριών με Κράτη-Μέλη και τρίτες χώρες στα πλαίσια της
αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής, ως εθνικό σημείο επαφής.
(στστ) Η παροχή οδηγιών που σχετίζονται με τάσεις απάτης και ο σχεδιασμός
στοχευμένων ελέγχων.
(ζζ) Ο έλεγχος της τέλεσης παρατυπιών σε βάρος των ίδιων πόρων της Ε.Ε. και η
καταχώρηση τους στην κοινοτική βάση δεδομένων OWNRES.
(ηη) Ο έλεγχος της τέλεσης παρατυπιών κατά την εξαγωγή αγροτικών προϊόντων που
δικαιούνται επιστροφής.
(θθ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
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(β) Τμήμα Β`- Επιβολής της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών και Ειδών υπό Περιορισμό
και Μέσων Ελέγχου
(αα) Η εισήγηση και η κατάρτιση νομοθετικών και διοικητικών πράξεων και η
παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για
θέματα που αφορούν στην πρόληψη και στην καταστολή της παράνομης διακίνησης
ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, εκρηκτικών, όπλων και ρευστών
διαθεσίμων και εσόδων, που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.
(ββ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν από την Τελωνειακή
Υπηρεσία στα θέματα αναζήτησης κλοπιμαίων αντικειμένων (όπως οχημάτων,
εγγράφων, όπλων, containers, βιομηχανικού εξοπλισμού) και η παροχή τεχνικής
υποστήριξης στα σημεία ελέγχου Σένγκεν και στους χρήστες του Πληροφοριακού
Συστήματος Σένγκεν.
(γγ) Η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία με άλλες συναρμόδιες Εθνικές
Αρχές και με Διεθνείς Οργανισμούς (EUROPOL, SELEC, INTERPOL), για την πάταξη
του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος.
(δδ) Η συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) και στην
Εθνική Αρχή για τα Χημικά Όπλα (ΕΘ.Α.Χ.Ο.).
(εε) Η μέριμνα για την κατανομή, την συντήρηση, την αντικατάσταση, την αναβάθμιση
και την προμήθεια των αναγκαίων χερσαίων και θαλάσσιων μέσων, καθώς και του
απαραίτητου βοηθητικού υλικού (όπως μέσων τηλεπικοινωνίας, οργάνων και
συσκευών πάσης φύσεως, μεταλλικών σφραγίδων, εγκαταστάσεων ανίχνευσης
αποσκευών, οχημάτων, επιβατών, οπλισμού, σκύλων ανιχνευτών), προς τον σκοπό
της υποβοήθησης του έργου των Τελωνειακών Αρχών, καθώς και η εποπτεία αυτών.
(στστ) Η τήρηση αρχείου Διακινητών Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολόγητων
Καυσίμων (ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ.) όλων των μέσων που έχουν έγκριση διακίνησης πετρελαίου
ναυτιλίας και αφορολόγητων καυσίμων.
(γ) Τμήμα Γ`- Ανάλυσης Κινδύνων και Στόχευσης Τελωνειακών Ελέγχων
(αα) Η εισήγηση και η κατάρτιση νομοθετικών και διοικητικών πράξεων και η
παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για
θέματα Ανάλυσης Κινδύνων και διεξαγωγής των ελέγχων.
(ββ) Η συλλογή και η αξιολόγηση πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων από βάσεις
δεδομένων (όπως Olap), από εκθέσεις Ελεγκτικών Υπηρεσιών και γενικότερα από
κάθε πηγή.
(γγ) Η ανάλυση κινδύνων και η αξιολόγηση τους σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και η
δημιουργία κατάλληλων προφίλ και κανόνων ελέγχου.
(δδ) Η συμμετοχή στις κοινές τελωνειακές επιχειρήσεις, οι οποίες τελούν υπό την
εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνείων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (TAXUD) και η διαχείριση και η παρακολούθηση του Κοινού Συστήματος
Διαχείρισης Κινδύνων (RIF, CPCA), ως εθνικό κέντρο ανάλυσης κινδύνου, με την
εποπτεία και τον συντονισμό των Τελωνείων που διαθέτουν πρόσβαση.
(εε) Η διαχείριση του υποσυστήματος στόχευσης του Ο.Π.Σ. ELENXIS, για τους εκ των
υστέρων ελέγχους.
(δ) Τμήμα Δ`Πληροφοριών

Προγραμματισμού,

Απολογισμού
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Τελωνειακών

Ελέγχων

και

(αα) Η έρευνα και η ανταλλαγή πληροφοριών για παρατυπίες ή απάτες κατά των ίδιων
πόρων της Ε.Ε. και των εθνικών πόρων και στα πλαίσια αυτά η διαχείριση του
κεντρικού πληροφοριακού συστήματος (AFIS) και των κάτωθι υποσυστημάτων αυτού:
- ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
περιεχομένου (MAB mail)

για

ανταλλαγή

πληροφοριών

εμπιστευτικού

- FIDE (v. 3765/2008 - A` 137), που αφορά στην δημιουργία Φακέλων Τελωνειακών
Ερευνών και
- OCU, με το οποίο διεξάγονται οι Κοινές τελωνειακές επιχειρήσεις.
(ββ) Η παρακολούθηση εξωτερικών βάσεων δεδομένων (Lloyd’s, CEN-COMM, D&B
CRS, CONTTTRAFFIC, CIRCA, NOMOTELIA, C-HAWK).
(γγ) Η διαχείριση των Πληροφοριακών Δελτίων Απάτης (AM) της OLAF, κατ’
εφαρμογή του Καν. (ΕΕ) 515/1997.
(δδ) Ο προγραμματισμός, η παρακολούθηση της υλοποίησης και η αξιολόγηση των εκ
των υστέρων τελωνειακών ελέγχων.
(εε) Η εκκαθάριση εκκρεμών υποθέσεων σχετικών με τον έλεγχο διάθεσης του
πετρελαίου θέρμανσης με επιστροφή του Ε.Φ.Κ. (σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ).
(στστ) Η συνδρομή σε έρευνες άλλων Κ-Μ της Ε.Ε. ή της OLAF στην χώρα.
(ζζ) Η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των Συμφωνιών μεταξύ της Ε.Ε., των ΚΜ της Ε.Ε. και των Διεθνών Καπνοβιομηχανιών, η παρακολούθηση των κατασχέσεων
παράνομων καπνικών προϊόντων και η έγκριση της καταστροφής τους, καθώς και η
παρακολούθηση του Διεθνούς Πλαισίου Πρωτοκόλλου Καπνού.
(ηη) Η υποβολή προτάσεων για τους στόχους των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων
των Τελωνειακών Αρχών, στον τομέα των ελέγχων και απολογισμός της επίτευξης
αυτών.

2.17.2.

Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) (Άρθρο 88 ΠΔ 111/2014)

Οι ΕΛ.Υ.Τ. είναι υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης. Οι επιχειρησιακοί στόχοι των
ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, είναι οι παρακάτω:
(α) Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προβλεπόμενων, από την ισχύουσα
νομοθεσία, διαδικασιών που εφαρμόζονται από τα Τελωνεία, για την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε.
(β) Ο έλεγχος εκ των προτέρων σε οικονομικούς φορείς για την αξιολόγηση των
κριτηρίων χορήγησης αδειών και πιστοποιήσεων.
(γ) Ο έλεγχος εκ των υστέρων της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών, διατυπώσεων,
απαγορεύσεων και περιορισμών που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και
κοινοτική τελωνειακή νομοθεσία.
δ) Η πρόληψη και η καταστολή του λαθρεμπορίου, της απάτης και της παρατυπίας
και, γενικά, των τελωνειακών παραβάσεων, με σκοπό την υποστήριξη του υγιούς
εμπορίου, την διαφύλαξη της ασφάλειας, την προστασία των πολιτών, της πολιτιστικής
κληρονομιάς και του περιβάλλοντος.
67

Οι αρμοδιότητες των ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και Θεσσαλονίκης κατανέμονται μεταξύ των
Τμημάτων τους, ως ακολούθως:
Ι. ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής
(α) Τμήμα Α` - Γενικών Θεμάτων
(αα) Η μέριμνα για την φύλαξη των κατασχεθέντων σε κατάλληλους χώρους της
ΕΛ.Υ.Τ. ή την ανάθεση της φύλαξης αυτών σε Τελωνείο της κατά τόπον αρμοδιότητας
της που διαθέτει κατάλληλο χώρο, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης
και η παράδοση αυτών στην αρμόδια για την διαχείριση αζήτητων Υπηρεσία.
(ββ) Ο έλεγχος της κίνησης, της συντήρησης, της επισκευής και του εφοδιασμού των
υπηρεσιακών οχημάτων και των λοιπών μέσων ελέγχου και πληροφόρησης.
(γγ) Η συνδρομή στα Τελωνεία για τον χειρισμό υποθέσεων που εκτείνονται πέραν της
κατά τόπον αρμοδιότητας τους.
(δδ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
(εε) Ο χειρισμός κάθε άλλου θέματος, συναφούς με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης,
που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου Τμήματος αυτής.
(β) Τμήμα Β` - Αξιολόγησης Διαδικασιών, Εκ των Προτέρων Ελέγχων και Λογιστικών
Ελέγχων Τελωνειακών Εισπράξεων
(αα) Ο δειγματοληπτικός έλεγχος στους χώρους τελωνισμού με βάση τις διασαφήσεις
και λοιπά παραστατικά έγγραφα, βιβλία και στοιχεία, καθώς και του τρόπου φόρτωσης
και συσκευασίας των εισαγόμενων και εξαγόμενων εμπορευμάτων, για την
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προβλεπόμενων, από την ισχύουσα
νομοθεσία, διαδικασιών που εφαρμόζονται από τα Τελωνεία,
(ββ) Ο διαχειριστικός έλεγχος στο Τελωνείο των παραστατικών ως προς την
καταχώρηση του χρηματικού ποσού και του αντίστοιχου αποδεικτικού είσπραξης.
(γγ) Ο έλεγχος:
i) των διασαφήσεων και λοιπών παραστατικών εγγράφων, βιβλίων και στοιχείων δια
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.),
ii) της ορθής εφαρμογής από τα Τελωνεία της νομοθεσίας που αφορά τους ίδιους
πόρους της Ε.Ε., καθώς και των διατάξεων για την επιστροφή Ε.Φ.Κ. καυσίμων,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
iii) της ορθής τήρησης από τα Τελωνεία των διαδικασιών που αφορούν στο άρθρο 6
της αριθ. Ε. 2589/960/Β0034/10-8-2005 (Β` 1157) κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η
παρακολούθηση της συχνότητας και της αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων
από αυτά ελέγχων και
iv) των αποσπασμάτων των Βιβλίων Τελωνειακών Εισπράξεων, που αποστέλλονται
από τα Τελωνεία, η θεώρηση τους και η αποστολή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο και
στο Τελωνείο Αποστολής.
(δδ) Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του τρόπου διεξαγωγής και της
αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων από τα Τελωνεία φυσικών ελέγχων,
συμπεριλαμβανομένων των φυσικών ελέγχων και των ελέγχων υποκατάστασης για τα
επιδοτούμενα εξαγόμενα γεωργικά προϊόντα, καθώς και των εκ των υστέρων ελέγχων,
που διενήργησαν οι Τελωνειακές αυτές Αρχές και η σύνταξη, σε ετήσια βάση, της
ειδικής έκθεσης, σε εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΚ) 2655/1999.
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(εε) Ο έλεγχος για την διαπίστωση τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που
διέπουν την διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών
φορολογικών επιβαρύνσεων της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, καθώς
και εκείνων που απαιτούνται για την χορήγηση αδειών:
i) Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα,
ii) Εγκεκριμένου εξαγωγέα,
iii) Διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης,
iv) Διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον ενδιαφερόμενο τόπο και
v) Διαδικασίας αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών.
(στστ) Η συλλογή αποδεικτικού υλικού, η λήψη καταθέσεων και απολογιών, η
διενέργεια προανακριτικών πράξεων, η καταμήνυση των διαπιστούμενων
παραβάσεων στον αρμόδιο Εισαγγελέα και η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας στα
δικαστήρια για τις υποθέσεις αυτές.
(ζζ) Η παραλαβή:
i) των συγκεντρωτικών καταστάσεων των ίδιων πόρων της Ε.Ε., που υποβάλλονται
από τις Τελωνειακές Περιφέρειες, ο λογιστικός έλεγχος αυτών, η κατάρτιση και η
αποστολή αντίστοιχων συγκεντρωτικών καταστάσεων όλης της Επικράτειας στις
αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας,
ii) αντιγράφου του Ειδικού Ενιαυσίου Λογαριασμού Παραστατικών Εγγράφων, για
κάθε οικονομικό έτος, των Τελωνειακών Αρχών που υπάγονται στην κατά τόπον
αρμοδιότητα της.
(ηη) Η μέριμνα για την εκτύπωση, την παραλαβή, την φύλαξη και τον εφοδιασμό όλων
των Τελωνείων της χώρας με στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων είσπραξης
"Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών".
(γ) Τμήματα Γ` και Δ` - Εκ των Υστέρων Ελέγχου
(αα) Ο έλεγχος εκ των υστέρων:
i) της ακρίβειας των στοιχείων των τελωνειακών παραστατικών, για εμπορεύματα
οποιουδήποτε τελωνειακού καθεστώτος για τα οποία εφαρμόσθηκαν απλουστευμένες
ή μη διαδικασίες.
ii) της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών, διατυπώσεων, απαγορεύσεων και
περιορισμών, που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική τελωνειακή
νομοθεσία.
iii) των πιστοποιητικών κυκλοφορίας (EUR 1, ATR), πιστοποιητικών αντικατάστασης
(EUR 1, FORM A, ATR) και δηλώσεων καταγωγής επί τιμολογίων ή άλλων εμπορικών
εγγράφων, που εκδόθηκαν από Ελληνικές Τελωνειακές Αρχές, στα πλαίσια των
προτιμησιακών συμφωνιών της Ε.Ε. με τρίτες χώρες, των συμφωνιών τελωνειακής
ένωσης και των αυτόνομων συστημάτων παροχής από την Ε.Ε. δασμολογικών
προτιμήσεων.
(ββ) Ο έλεγχος:
i) στις εταιρείες στα πλαίσια της εφαρμογής των άρθρων 4 έως 9 και 18 του
Κανονισμού 515/1997 και η συμμετοχή σε αποστολές ελέγχων σε τρίτες χώρες, στα
πλαίσια του άρθρου 20 του ανωτέρω Κανονισμού.
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ii) για την διακρίβωση της αποτελεσματικότητας ή μη των σχετικών διατάξεων της
τελωνειακής και συναφούς νομοθεσίας, στα πλαίσια του άρθρου 6 του Κανονισμού
595/1991.
iii) για την διακρίβωση της διάπραξης ή μη παραβάσεων, στα πλαίσια διμερών
συμφωνιών της χώρας με τρίτες χώρες ή πρωτοκόλλων αμοιβαίας συνδρομής της
Ε.Ε. ή κρατών - μελών αυτής με τρίτες χώρες.
(γγ) Η σύνταξη έκθεσης για την διερεύνηση των σχετικών αντιλαθρεμπορικών
φακέλων που περιέρχονται για έρευνα στην Υπηρεσία, στα πλαίσια της αμοιβαίας
συνδρομής (φάκελοι A.M.), και διαβίβαση της στην Διεύθυνση Στρατηγικής
Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων.
(δδ) Η κοινοποίηση των εκθέσεων, με διαπιστώσεις σχετικών παραβάσεων, στις
αρμόδιες διωκτικές και Ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
(εε) Η συλλογή αποδεικτικού υλικού, η λήψη καταθέσεων και απολογιών, η διενέργεια
προανακριτικών πράξεων, η καταμήνυση των διαπιστούμενων παραβάσεων στον
αρμόδιο Εισαγγελέα και η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας στα δικαστήρια για τις
υποθέσεις αυτές.
(δ) Τμήμα Ε`- Ελέγχου και Προσκομμάτων
(αα) Η συγκέντρωση όλων των τελωνειακών παραστατικών εγγράφων, των βιβλίων
τελωνειακών εισπράξεων, των ενιαυσίων λογαριασμών και των άλλων στοιχείων που
αποστέλλονται από τις Τελωνειακές Αρχές της επικράτειας.
(ββ) Η ταξινόμηση, η αρχειοθέτηση και η φύλαξη των παραστατικών για όσο διάστημα
προβλέπεται.
(γγ) Ο δειγματοληπτικός έλεγχος των παραστατικών των Τελωνειακών Αρχών για την
ανεύρεση προσκομμάτων ή άλλων παραλείψεων, η κίνηση της διαδικασίας έγκρισης
προσκομμάτων και η παρακολούθηση της πορείας των εγερθέντων προσκομμάτων
και της τακτοποίησης τους από τις Τελωνειακές Αρχές.
(δδ) Η χορήγηση από τα τηρούμενα παραστατικά επικυρωμένων αντιγράφων στις
Τελωνειακές Αρχές, στις αιτούσες δικαστικές και λοιπές Αρχές, καθώς και στους
αιτούντες ιδιώτες.
(εε) Η μέριμνα για την καταστροφή των παραστατικών εγγράφων και των λοιπών
στοιχείων, σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
(ε) Τμήμα ΣΤ`- Νομικής Υποστήριξης
(αα) Η υποστήριξη επί νομικών θεμάτων που παρουσιάζονται στην Διεύθυνση και
στην ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης, κατόπιν αιτήματος της τελευταίας.
(ββ) Η επεξεργασία των εκθέσεων ελέγχου, που διαβιβάζονται από τα λοιπά Τμήματα
της Διεύθυνσης, καθώς και η αποστολή αυτών στα αρμόδια Τελωνεία, για τον
περαιτέρω χειρισμό και την ενδεχόμενη έκδοση από αυτά των οικείων καταλογιστικών
πράξεων.
(γγ) Η μελέτη των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί υποθέσεων της
Διεύθυνσης, καθώς και η συγκέντρωση, η παρακολούθηση και η μελέτη της συναφούς
νομολογίας.
(δδ) Η μέριμνα για την υπεράσπιση ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων υπαλλήλων
που διώκονται γιατί ενήργησαν για το συμφέρον της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
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(εε) Ο χειρισμός κάθε άλλου θέματος, συναφούς με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης,
που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου Τμήματος αυτής.
(στ) Τμήμα Ζ` - Ανάλυσης Κινδύνου
(αα) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία με την μέθοδο ανάλυσης κινδύνου των πάσης
φύσεως πληροφοριών, που περιέρχονται στην Διεύθυνση, για στόχευση και διενέργεια
σχετικών ελέγχων.
(ββ) Η συνεργασία με το Τμήμα Γ` - Ανάλυσης Κινδύνων και Στόχευσης Τελωνειακών
Ελέγχων της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων.
(γγ) Η εφαρμογή των «Μνημονίων Συνεργασίας» με τους οικονομικούς φορείς για την
ανταλλαγή πληροφοριών ή στοιχείων, με σκοπό την διευκόλυνση των τελωνειακών
ελέγχων για την προστασία και ανάπτυξη του υγιούς εμπορίου.
(δδ) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για το εισαγωγικό και
εξαγωγικό εμπόριο.
(εε) Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πάσης φύσεως
ελέγχων που διενεργεί η ΕΛ.Υ.Τ. και η γνωστοποίηση τους, στις αρμόδιες Διευθύνσεις
της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., κατά λόγο αρμοδιότητας, με την
συμπλήρωση εξαμήνου.
(στστ) Η άντληση πληροφοριών και στοιχείων μέσω πρόσβασης σε πάσης φύσεως
πληροφοριακά συστήματα τήρησης δεδομένων.
(ζ) Τμήμα Η ` - Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής
Η μελέτη και η διεκπεραίωση αιτημάτων έρευνας από και προς τα Κ-Μ της Ε.Ε. και τις
τρίτες χώρες για επαλήθευση των προτιμησιακών πιστοποιητικών καταγωγής, των
φορολογικών, τελωνειακών και εμπορικών στοιχείων, στα πλαίσια της Αμοιβαίας
Διοικητικής Συνδρομής και του ισχύοντος κατά περίπτωση νομικού πλαισίου, επί
τελωνειακών θεμάτων.
II. ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης
(α) Τμήμα Α` - Γενικών Θεμάτων και Νομικής Υποστήριξης
Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Α`- Γενικών Θεμάτων της ΕΛ.Υ.Τ.
Αττικής, καθώς και αρμοδιότητες ίδιες με αυτές των περιπτώσεων ββ`, γγ` και δδ` του
Τμήματος ΣΤ`-Νομικής Υποστήριξης αυτής.
(β) Τμήμα Β`- Ανάλυσης Κινδύνου
Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Ζ`- Ανάλυσης Κινδύνου της ΕΛ.Υ.Τ.
Αττικής.
(γ) Τμήμα Γ` - Αξιολόγησης Διαδικασιών, Εκ των Προτέρων Ελέγχων και Λογιστικών
Ελέγχων Τελωνειακών Εισπράξεων
Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του ομώνυμου Τμήματος Β`- Αξιολόγησης Διαδικασιών,
Εκ των Προτέρων Ελέγχων και Λογιστικών Ελέγχων Τελωνειακών Εισπράξεων της
ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, εκτός από την υποπερίπτωση i της περίπτωσης ζζ` και την
περίπτωση ηη` αυτού.
(δ) Τμήματα Δ` και Ε` - Εκ των Υστέρων Ελέγχου
Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές των ομώνυμων Τμημάτων Γ` και Δ`- Εκ των Υστέρων
Ελέγχου της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, εκτός από την υποπερίπτωση ii της περίπτωσης ββ`
αυτών.
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2.18. Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Δ.
‘’Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας’’)
2.18.1.

178/2014

Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας

Άρθρο 23 του Ν.4249/2014 και άρθρο 28 του Π.Δ. 178/2014 ‘’Οργάνωση Υπηρεσιών
Ελληνικής Αστυνομίας’’.
Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας (παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 178/2014, άρθρο 15 παρ. 2 του
Ν.4249/2014 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 231 παρ.2 Ν.4281/2014,ΦΕΚ Α
160/8.8.2014).
Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.) είναι ειδική αυτοτελής Υπηρεσία της
Ελληνικής Αστυνομίας, έχει έδρα στο Νομό Αττικής, υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό
του Σώματος και έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκλημάτων
που μαρτυρούν διαφθορά χαρακτήρα, στο χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας και στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Στη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου
Ελλάδος (Υ.Ε.Υ.Β.Ε.), με διοικητική υπαγωγή στη Διεύθυνση Εσωτερικών
Υποθέσεων.
Σύμφωνα με το άρθ. 23 του Ν.4249/2014:‘’Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
1. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.) εδρεύει στο νομό Αττικής, υπάγεται
απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και η τοπική της αρμοδιότητα
εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια. Για την αποστολή, τη διάρθρωση, την
οργάνωση, τη στελέχωση, τα καθήκοντα των οργάνων διοίκησης και του προσωπικού
της Υπηρεσίας αυτής, καθώς και κάθε άλλη συναφή με τη λειτουργία της λεπτομέρεια
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2713/1999 (Α` 89) και του π.δ. 179/1999 (Α` 169),
όπως ισχύουν κάθε φορά.
2. Στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργεί Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου
Ελλάδος (Υ.Ε.Υ.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, διοικητική υπαγωγή στη Διεύθυνση
Εσωτερικών Υποθέσεων και τοπική αρμοδιότητα, η οποία εκτείνεται σε ολόκληρη την
περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και των
Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.’’
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 (ΦΕΚ Α΄ 89), όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ Α΄ 23), είχε
ιδρυθεί η (πρώην) Υπηρεσία Εσωτερικών υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, η
οποία είχε ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη σε όλη την επικράτεια:
Των εγκλημάτων που διαπράττουν ή συμμετέχουν σ’ αυτά Αστυνομικοί όλων των
βαθμών, Συνοριακοί Φύλακες και Ειδικοί Φρουροί και προβλέπονται από τις διατάξεις
των άρθρων 134-137 Δ, 216-222, 235- 246, 252-263α ,322-324, 336-353, 372-399 και
402-406 του Ποινικού Κώδικα, της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, τα παίγνια, τα όπλα,
τις αρχαιότητες, τη λαθρεμπορία και τους αλλοδαπούς.
Με το ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α΄ 61), επεκτάθηκε η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας
Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως προς τη διερεύνηση,
εξιχνίαση και δίωξη των εγκλημάτων που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά
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δημόσιοι λειτουργοί, πρόσωπα που παρέχουν δημόσια Υπηρεσία, ξένοι δημόσιοι
λειτουργοί, υπάλληλοι ή αξιωματούχοι της Ε.Ε. και ιδιώτες (δωροδοκία σε
επιχειρηματικές συναλλαγές).
Το σχετικό άρθρο 28 του Π.Δ. 178/2014,έχει ως ακολούθως:
‘’Άρθρο 28
Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
1. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.) εδρεύει στο νομό Αττικής και η
τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια. Για την αποστολή, τη
διάρθρωση, την οργάνωση, τη στελέχωση, τα καθήκοντα των οργάνων διοίκησης και
του προσωπικού της Υπηρεσίας αυτής, καθώς και κάθε άλλη συναφή με τη λειτουργία
της λεπτομέρεια εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2713/1999 και του Π.Δ. 179/1999
(Α΄ 169), όπως ισχύουν κάθε φορά.
2. Στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργεί Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου
Ελλάδος (Υ.Ε.Υ.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, διοικητική υπαγωγή στη Διεύθυνση
Εσωτερικών Υποθέσεων και τοπική αρμοδιότητα, η οποία εκτείνεται σε ολόκληρο τον
Τομέα Βορείου Ελλάδος.’’
Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
συλλέγει, αξιολογεί και αξιοποιεί πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν τη διάπραξη
των εν λόγω εγκλημάτων, ενεργεί (αυτεπάγγελτα) ή μετά από παραγγελία του
Εισαγγελέα προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση για τη βεβαίωσή τους και
παραπέμπει τους υπαιτίους στην αρμόδια για την άσκηση της ποινικής δίωξης
Εισαγγελική αρχή.
Στο πλαίσιο της αποστολής της, έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία όλων των
αστυνομικών υπηρεσιών και των άλλων αρχών ή των υπηρεσιών του ευρύτερου
δημόσιου τομέα. Οι άλλες αστυνομικές, καθώς και όλες οι πολιτικές και στρατιωτικές
αρχές υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να συνδράμουν αμέσως και ουσιαστικά τα
όργανα της Υπηρεσίας.
Πλέον αυτών, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων προβαίνει σε έλεγχο των
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του Αστυνομικού Προσωπικού, των Συνοριακών
Φυλάκων και των Ειδικών Φρουρών (ελεγκτική - διοικητική αρμοδιότητα).
Η δραστηριότητα της Διεύθυνσης τελεί υπό κοινοβουλευτική εποπτεία, καθότι μέχρι
τέλους του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους Έκθεση με τον απολογισμό του έργου
της υποβάλλεται από τον Υπουργό στη Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της
Βουλής.
Τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας, μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας,
εγγυάται η Εποπτεία του όλου έργου της Υπηρεσίας από ανώτερο Εισαγγελικό
λειτουργό. Η συνεχής παρουσία του Εισαγγελέα Εφετών (Αθηνών και Θεσσαλονίκης)
δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και αίσθημα ασφαλείας των προσώπων που
προσφεύγουν στη Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων. Παράλληλα ο Εποπτεύων
Εισαγγελεύς Εφετών παρέχει οδηγίες, κατευθύνσεις, παραγγελίες και εντολές, ασκεί
έλεγχο επί των προανακριτικών ενεργειών και έχει την ανώτατη διεύθυνση στην
ανάκριση (άρθρο 35 Κ.Π.Δ. και άρθρο 1 παρ. 7 του ν. 2713/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 3103/2003).
Η Υπηρεσία διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, την τεχνογνωσία και τη
νομική θωράκιση για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η εφαρμογή της
πληροφορικής δηλαδή της επεξεργασίας δεδομένων με τη βοήθεια προγραμμάτων, η
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χρήση της μεθοδολογίας δράσης άλλων Χωρών στο συγκεκριμένο αντικείμενο (όπως
λ.χ. η εγκληματική ανάλυση) αποτελούν καθημερινή πρακτική.
Η λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων δίνει προτεραιότητα στις
«στρατηγικές ελέγχου» - «Control strategies», δηλαδή με τις επεμβάσεις ελέγχου στην
Ελληνική Αστυνομία και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, χωρίς να παραβλέπει και τις
«κατευθυντήριες στρατηγικές» (προληπτική δράση με Υποβολή Προτάσεων - Ετήσιας
Έκθεσης για τους παράγοντες που προκαλούν ή ενισχύουν τη διαφθορά και τις
διαπιστώσεις της Υπηρεσίας ως προς την αντιμετώπισή της).
Η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων διευκολύνεται με τη χρήση ειδικών
μεθόδων δράσης (ανακριτικών, δικονομικών) ως εξής: ηλεκτρονική διαχείριση
εισερχομένων πληροφοριών (και μέσω τ/φ γραμμής «hot line») ανάλυση, ταξινόμηση
και παρακολούθηση των μέτρων που λαμβάνονται, ενθάρρυνση και προστασία
μαρτύρων, (wistlesblowers program), ανακριτική διείσδυση, άρση απορρήτου
επικοινωνιών, απαγόρευση της κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, ηλεκτρονική
διασταύρωση στοιχείων, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

2.18.2.

Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (άρθ. 24 Ν. 4249/2014, άρθ. 32 Π.Δ.
178/2014, Π.Δ. 9/2011 (όπως ισχύει)), εδρεύει στην Αττική και η τοπική της
αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια, εκτός από τους χώρους
αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με το
άρθρο 5 του Ν. 4150/2013 (Α΄ 102).
Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας έχει ως αποστολή την πρόληψη, έρευνα και
καταστολή οικονομικών εγκλημάτων και ιδίως αυτών που τελέστηκαν σε βάρος των
συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας ή έχουν τα χαρακτηριστικά του
οργανωμένου εγκλήματος.
Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Υπαρχηγό
της Ελληνικής Αστυνομίας (παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 178/2014, άρθρο 15 παρ. 2
του Ν.4249/2014 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 231 παρ.2 Ν.4281/2014,ΦΕΚ Α
160/8.8.2014).
Σύμφωνα με το άρθ. 24 του Ν.4249/2014:
Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας
1. Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.), εδρεύει στην Αττική και η τοπική της
αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια, εκτός από τους χώρους
αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με το άρθρο
5 του ν. 4150/2013. Η Δ.Ο.Α. έχει ως αποστολή την πρόληψη, έρευνα και καταστολή
οικονομικών εγκλημάτων που τελέστηκαν σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων
του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα και εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά
του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την έρευνα, πρόληψη και καταστολή της
αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδια-φυγής, ακόμα και στις
περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις. Επίσης, η Δ.Ο.Α., στο πλαίσιο
εκπλήρωσης της αποστολής της, παρακολουθεί, μελετά, αναλύει, αξιολογεί και
αξιοποιεί, αναλόγως, σημαντικά, ειδικά ή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος οικονομικά
γεγονότα και κινήσεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές περιβάλλον και
επιλαμβάνεται σε υποθέσεις της καθ` ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας της,
συνεργαζόμενη προς τούτο, σε πληροφοριακό ή και σε επιχειρησιακό επίπεδο με
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συναρμόδιες Υπηρεσίες, Αρχές και Φορείς, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις.
2. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη λειτουργεί Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας
Βορείου Ελλάδος (Υ.Ο.Α.Β.Ε.), η οποία υπάγεται διοικητικά στη Δ.Ο.Α., έχει
ταυτόσημη με αυτήν αποστολή και η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται στην εδαφική
δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών
Διευθύνσεων Ασφάλειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας,
Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.’’
Το σχετικό άρθρο 32 του Π.Δ. 178/2014, έχει ως ακολούθως:
Άρθρο 32
Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας
1. Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.), εδρεύει στην Αττική και η τοπική της
αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια, εκτός από τους χώρους
αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με το άρθρο
5 του Ν. 4150/2013 (Α΄ 102) και διαρθρώνεται ως εξής:
α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης,
β. Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής,
γ. Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας,
δ. Τμήμα Προστασίας Οικονομίας,
ε. Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης και Ασφαλιστικής Προστασίας και
στ. Τμήμα Ειδικών Ελέγχων και Επιχειρήσεων.
2. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης είναι οι ακόλουθες:
α. η επιτελική υποστήριξη του Διευθυντή και Υποδιευθυντή Δ.Ο.Α. στην εκπλήρωση
των καθηκόντων τους,
β. ο χειρισμός θεμάτων εσωτερικών λειτουργιών, προσωπικού, διαχείρισης
χρηματικού και υλικού και γενικά η εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της
Υπηρεσίας,
γ. ο χειρισμός θεμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της Δ.Ο.Α. σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου, καθώς
και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς της Χώρας και άλλων χωρών,
δ. η διοργάνωση ή η συμμετοχή στη διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων
για θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας και η μέριμνα για την υποδοχή αποστολών
και αντιπροσωπειών άλλων χωρών, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες,
ε. η λήψη προφορικών, τηλεφωνικών, δια αλληλογραφίας ή τηλεομοιοτυπίας ή μέσω
οποιουδήποτε άλλου τρόπου καταγγελιών των πολιτών και
στ. η φροντίδα για τη λειτουργία, σε 24ωρη βάση, Κέντρου Επιχειρήσεων, το οποίο
εξασφαλίζει το συντονισμό του προσωπικού που δραστηριοποιείται επιχειρησιακά στο
πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Υπηρεσίας, καθώς και του τηλεφωνικού
κέντρου επικοινωνίας πολιτών, στο οποίο λειτουργούν ειδική γραμμή καταγγελιών και
ηλεκτρονική διεύθυνση, για την επικοινωνία των πολιτών με την Υπηρεσία.
3. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής είναι οι
ακόλουθες:
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α. η αξιολόγηση των πληροφοριών και καταγγελιών και η εισήγηση στο Διευθυντή της
Δ.Ο.Α., προκειμένου να διαβιβαστούν στα Τμήματα της Υπηρεσίας ή σε άλλες
αρμόδιες υπηρεσίες για την περαιτέρω αξιοποίησή τους,
β. η συλλογή, μελέτη, ανάλυση και επεξεργασία των πληροφοριακών δεδομένων και
στοιχείων, για την επιχειρησιακή τους αξιοποίηση, κατά λόγο αρμοδιότητας, καθώς και
για την εξαγωγή εγκληματολογικών και στρατηγικού χαρακτήρα συμπερασμάτων και
στοιχείων,
γ. η τήρηση αρχείου πληροφοριακών δεδομένων που προκύπτουν ή συλλέγονται στο
πλαίσιο της επιχειρησιακής δράσης της Δ.Ο.Α., τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των
διατάξεων του Ν. 2472/1997,
δ. η παρακολούθηση των εξελίξεων, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο
για την εκτίμηση και ανάλυση των απειλών, των κινδύνων και των τάσεων του
οικονομικού εγκλήματος,
ε. η εκπόνηση της ετήσιας έκθεσης της Υπηρεσίας και η υποβολή τεκμηριωμένων
προτάσεων για την υλοποίηση ή αναθεώρηση της στρατηγικής της Διεύθυνσης για την
αντιμετώπιση των οικονομικών εγκλημάτων αρμοδιότητάς της,
στ. η συλλογή και διαρκής ενημέρωση της νομοθεσίας, καθώς και της διοικητικής και
ποινικής νομολογίας που αφορούν στο οικονομικό έγκλημα αρμοδιότητας της Δ.Ο.Α.,
ζ. η μέριμνα για την παρακολούθηση της ποινικής πορείας των υποθέσεων που
διερευνήθηκαν από την Υπηρεσία,
η. η παροχή νομικής υποστήριξης στα επιχειρησιακά Τμήματα, με κατάλληλη
αξιοποίηση προς τούτο των δικαστικών αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων των
αρμοδίων δικαστικών και νομικών οργάνων,
θ. η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων,
ι. η ανάπτυξη συνεργασίας με τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών
της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα συλλογής, ανάλυσης, τεκμηρίωσης και
διαχείρισης πληροφοριών, καθώς και με άλλους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς
οργανισμούς και υπηρεσίες, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος,
ια. η διαχείριση, συντήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος
της Δ.Ο.Α., συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού και
υλικού που το απαρτίζει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής του
Αρχηγείου, εξασφαλίζοντας τον έλεγχο των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών, σε
όλα τα επίπεδα και
ιβ. η τεχνική υποστήριξη των επιχειρησιακών Τμημάτων της Υπηρεσίας στο πλαίσιο
άσκησης των αρμοδιοτήτων του, σε θέματα πληροφορικής και ηλεκτρονικών μέσων,
με τη χρήση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού.
4. Το Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας είναι αρμόδιο για την έρευνα και τη
δίωξη οικονομικών εγκλημάτων τα οποία διαπράττονται από φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και βλάπτουν ή απειλούν τα οικονομικά συμφέροντα του ελληνικού
δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία
ειδικότερα αφορούν:
α. στην καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατάχρηση, φθορά ή μη νόμιμη χρήση της δημόσιας
περιουσίας ή της περιουσίας της ΕΕ,
β. στην αδιαφανή, παράνομη ή εκτός των προβλεπομένων διαδικασιών διαχείριση
κοινοτικών πόρων και κρατικών χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων,
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γ. σε εγκλήματα όπως απάτη, απιστία και διαφθορά που επηρεάζουν τα οικονομικά
συμφέροντα του δημοσίου ή της Ε.Ε. και σχετίζονται άμεσα με προμήθειες του
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και Ν.Π.Ι.Δ., τα οποία
επιχορηγούνται από τον κρατικό ή κοινοτικό προϋπολογισμό και
δ. σε κάθε άλλη παράνομη πράξη εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, από την οποία
απειλείται ή βλάπτεται σοβαρά η δημόσια περιουσία ή περιουσία της Ε.Ε.
5. Το Τμήμα Προστασίας Οικονομίας είναι αρμόδιο για την έρευνα και τη δίωξη
εγκλημάτων τα οποία έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στα έσοδα του Δημοσίου και
επηρεάζουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της αγοράς και αφορούν ιδίως:
α. στην παράνομη διακίνηση και νόθευση αγαθών και άλλων προϊόντων,
β. στις παραβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειας, σήματος και λοιπών
συναφών εμπορικών δικαιωμάτων.
γ. στις παράνομες συναλλαγές ή δραστηριότητες που τελούνται στο πλαίσιο
λειτουργίας των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων του άρθρου 3 του Ν.
4261/2014 (Α΄ 107), καθώς και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και ομίλων,
όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν. 3691/2008 (Α΄ 166), όπως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει και του χρηματοπιστωτικού τομέα γενικότερα,
δ. στις παραβάσεις που τελούνται στο πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων, οργανισμών,
πρακτορείων ή άλλων φορέων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και καζίνο και
ε. σε κάθε άλλη οικονομική παράβαση, που προβλέπεται σε ποινικό νόμο, από την
τέλεση της οποίας βλάπτονται τα δημόσια έσοδα και προκαλούνται σημαντικές
δυσλειτουργίες στην αγορά.
6. Το Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης και Ασφαλιστικής Προστασίας είναι αρμόδιο
για την έρευνα και τη δίωξη των εγκλημάτων που αφορούν ιδίως:
α. στη φορολογική νομοθεσία ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν συνιστούν
αξιόποινες πράξεις,
β. στην τελωνειακή νομοθεσία και ειδικότερα σε λα-θρεμπορικές δραστηριότητες
ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας,
γ. στη μη καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών από φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, εταιρείες, οργανισμούς και γενικά από κάθε υπόχρεο προς τούτο,
δ. στις παράνομες συνταγογραφήσεις,
ε. στις ψευδείς ιατρικές γνωματεύσεις και πιστοποιήσεις από τις οποίες επέρχεται
οικονομική επιβάρυνση σε βάρος των ασφαλιστικών φορέων και του δημοσίου
γενικότερα,
στ. στις υπερτιμολογήσεις φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού, βοηθημάτων και υλικών,
ζ. στη χρήση εικονικών, πλαστών ή ψευδών στοιχείων, δικαιολογητικών και
γνωματεύσεων για παροχή υπηρεσιών υγείας σε μη δικαιούχους,
η. στη χρήση παραποιημένων ή αναληθών δικαιολογητικών ή οποιουδήποτε άλλου
στοιχείου, προς το σκοπό χορήγησης ή λήψης παράνομων συντάξεων και λοιπών
παροχών, από οποιονδήποτε φορέα ή οργανισμό ασφάλισης και κοινωνικής
πρόνοιας,
θ. στις παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
των εργαζομένων, την αδήλωτη εργασία και την παράνομη απασχόληση και
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ι. οποιαδήποτε άλλη παράβαση από την οποία προκαλείται οικονομική βλάβη σε
βάρος των οργανισμών, φορέων, ταμείων και υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης και
πρόνοιας, καθώς και νοσηλευτικών ιδρυμάτων, υπηρεσιών και φορέων παροχής
ιατρικής φροντίδας.
7. α. Το Τμήμα Ειδικών Ελέγχων και Επιχειρήσεων έχει ως αποστολή την έρευνα και
δίωξη οικονομικών εγκλημάτων αρμοδιότητας της Δ.Ο.Α., τα οποία κατά την κρίση του
Διευθυντή της Υπηρεσίας παρουσιάζουν ιδιάζουσα φύση και ιδιαίτερο οικονομικό ή
κοινωνικό ενδιαφέρον και απαιτούν ειδικό χειρισμό και εξειδικευμένη δράση. Στα
εγκλήματα αυτά περιλαμβάνονται ιδίως:
αα. τα εγκλήματα απάτης, απιστίας και διαφθοράς που επηρεάζουν σημαντικά τα
οικονομικά συμφέροντα του δημοσίου, της Ε.Ε. και των Οργανισμών και λοιπών
Φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης και ιατρικής φροντίδας,
ββ. οι δραστηριότητες διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, ιδιαίτερα όταν
εμπλέκονται εξωχώριες εταιρείες (offshore companies),
γγ. οι παράνομες συναλλαγές ή δραστηριότητες διασυνοριακού οργανωμένου
εγκλήματος που τελούνται στο πλαίσιο λειτουργίας των πιστωτικών και
χρηματοδοτικών ιδρυμάτων του άρθρου 3 του Ν. 4261/2014, καθώς και των
χρηματοπιστωτικών οργανισμών και ομίλων, όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται στο
άρθρο 4 του Ν. 3691/2008 και του χρηματοπιστωτικού τομέα γενικότερα.
β. Το Τμήμα Ειδικών Ελέγχων και Επιχειρήσεων επιλαμβάνεται της διερεύνησης και
δίωξης οικονομικών εγκλημάτων και κατόπιν εντολής του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνομίας προς τον Διευθυντή της Δ.Ο.Α.
8. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη λειτουργεί Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας
Βορείου Ελλάδος (Υ.Ο.Α.Β.Ε.), η οποία υπάγεται διοικητικά στη Δ.Ο.Α. και η τοπική
της αρμοδιότητα ταυτίζεται με τον Τομέα Βορείου Ελλάδος.
9. Η Υ.Ο.Α.Β.Ε. διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες της
παραγράφου 2 του παρόντος.
β. Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας και Οικονομίας, το οποίο ασκεί τις
αντίστοιχες αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος.
γ. Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης και Ασφαλιστικής Προστασίας, το οποίο ασκεί
τις δραστηριότητες της παραγράφου 6 του παρόντος.
10. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων των παραγρ. 4, 5, 6 και 9, περιπτ. β΄ και γ΄ του
παρόντος ασκούνται με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7 του
παρόντος. Στο πλαίσιο αυτό η Δ.Ο.Α. και η Υ.Ο.Α.Β.Ε. δύναται να προβαίνουν σε
ελέγχους για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής
νομοθεσίας, σε περιπτώσεις παραβάσεων ειδικής βαρύτητας και ενδιαφέροντος, όπως
είναι οι λαθρεμπορικές πράξεις ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, οι παραβάτες που λαμβάνουν
χώρα με τη χρήση δυσχερώς ανιχνεύσιμων ή νέων μηχανισμών απάτης και ιδιαίτερων
τεχνασμάτων κ.λπ. κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4249/2014.
11. Η Δ.Ο.Α. και η Υ.Ο.Α.Β.Ε., στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής τους
προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαπίστωση τέλεσης και τη
διερεύνηση των αδικημάτων αρμοδιότητάς τους, καθώς και των πράξεων
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα
αδικήματα αυτά.
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12. Η Δ.Ο.Α. προς το σκοπό εκπλήρωσης της αποστολής της συνεργάζεται άμεσα με
τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας,
καθώς και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, αρχές και φορείς, στελεχώνεται με το
αναγκαίο αστυνομικό και επιστημονικό προσωπικό και εξοπλίζεται με τα απαραίτητα
υλικοτεχνικά μέσα. Επίσης, η Δ.Ο.Α. συνεργάζεται με αντίστοιχες υπηρεσίες,
οργανισμούς και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις και τις διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις. Στο πλαίσιο της
επιχειρησιακής της δράσης, η Δ.Ο.Α. δύναται να έχει πρόσβαση στα αρχεία
οποιασδήποτε αστυνομικής Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται σχετικά ο
οικείος προϊστάμενος, ο οποίος οφείλει να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή. Επίσης,
η Δ.Ο.Α. δύναται να έχει πρόσβαση και σε αρχεία άλλων υπηρεσιών, αρχών,
οργανισμών και φορέων και εφόσον η έρευνα σ’ αυτά είναι αναγκαία για τη διερεύνηση
παραβάσεων στις οποίες έχει επιληφθεί.
13. Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας οι οποίες, αρχικά, έχουν επιληφθεί
υποθέσεων αρμοδιότητας της Δ.Ο.Α. και της Υ.Ο.Α.Β.Ε. παραδίδουν, διαβιβάζουν ή
γνωστοποιούν άμεσα σ’ αυτές οποιοδήποτε στοιχείο, πληροφορία ή γεγονός που
σχετίζεται με τις συγκεκριμένες υποθέσεις, εφόσον η περαιτέρω διερεύνησή τους
αναλαμβάνεται από τις εν λόγω Υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση, οι Υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να παρέχουν τη συνδρομή τους στη Δ.Ο.Α. και
στην Υ.Ο.Α.Β.Ε. και να διαβιβάζουν σ’ αυτές οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο
αναφορικά με αδικήματα που ανάγονται στην αποστολή τους. Επί αιτημάτων παροχής
συνδρομής από τη Δ.Ο.Α. προς άλλες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας
αποφαίνεται ο Διευθυντής αυτής.
14. Το προσωπικό της Δ.Ο.Α. και της Υ.Ο.Α.Β.Ε. εκπαιδεύεται και μετεκπαιδεύεται στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό, για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής του
και έχει καθήκον εχεμύθειας για πληροφορίες, στοιχεία ή άλλο διαβαθμισμένο υλικό
των οποίων λαμβάνει γνώση, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του. Η
παράβαση του καθήκοντος αυτού, πέραν των προβλεπομένων, από τις ισχύουσες
κάθε φορά διατάξεις, κυρώσεων, αποτελεί και λόγο απομάκρυνσης των παραβατών
από την Υπηρεσία. Το προσωπικό των Υπηρεσιών αυτών απασχολείται αποκλειστικά
στην εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας του και δεν διατίθεται στην εκτέλεση
άλλων υπηρεσιών ή καθηκόντων παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η επιλογή
του προσωπικού για τη στελέχωση της Δ.Ο.Α. και της Υ.Ο.Α.Β.Ε. πραγματοποιείται
μετά από πρόταση του Διευθυντή της Δ.Ο.Α.
15. Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής
της, παρακολουθεί, μελετά, αναλύει, αξιολογεί και αξιοποιεί, αναλόγως, σημαντικά,
ειδικά ή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος οικονομικά γεγονότα και κινήσεις, τόσο στο
εσωτερικό όσο και σε διεθνές περιβάλλον και επιλαμβάνεται σε υποθέσεις της καθ’
ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητάς της, συνεργαζόμενη προς τούτο, σε πληροφοριακό
ή και σε επιχειρησιακό επίπεδο με συναρμόδιες υπηρεσίες, αρχές και φορείς,
σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.’’
Σύμφωνα με το άρθ. 9 ‘’Οργάνωση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.’’ του Ν.4320/2015:
‘’1.Στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς λειτουργούν τα εξής
γραφεία: […] β) Γραφείο συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού της
Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, […].’’
Σύμφωνα με παρ. 1 περ. α & β του άρθ. 12 του Ν.4320/2015:
1. Ο αρμόδιος για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος
Υπουργός Επικρατείας:
79

α. Καταρτίζει συντονισμένα προγράμματα δράσης και ελέγχει την υλοποίησή τους από
τους ελεγκτικούς και διωκτικούς μηχανισμούς και τα σώματα της Διοίκησης.
β. Ασκεί τον επιχειρησιακό έλεγχο της Οικονομικής Αστυνομίας, του Σώματος Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου των
Υπουργείων, του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και συντονίζει και εποπτεύει τη δράση τους, καθορίζει τις προτεραιότητες
των ελεγκτικών τους δράσεων και τους αναθέτει τη διενέργεια συντονισμένων ή
επιμέρους ελέγχων και διορίζει από κοινού με τους συναρμόδιους Υπουργούς τον
Ειδικό Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε. και τους επικεφαλής των Υπηρεσιών που αναφέρονται στο
άρθρο αυτό.’’
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ.71/2015, προβλέπεται ότι:
‘’Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς μεταφέρεται ως σύνολο
Υπηρεσιών με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό όπως αυτά έχουν
διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτή
φορείς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.’’,
ενώ σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 71/2015:
’Όπου στο νόμο αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα της Γενικής Γραμματείας
Καταπολέμησης της Διαφθοράς νοείται εφεξής ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.’’
Επιπλέον με το ΠΔ 73/2015 σχετικά με το διορισμό Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, μεταξύ άλλων διορίστηκε ο
Δημήτριος Παπαγγελόπουλος στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Οι αρμοδιότητες του αρμόδιου για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του
οικονομικού εγκλήματος Υπουργού Επικρατείας έχουν ανατεθεί στον Αναπληρωτή
Υπουργό Διαφάνειας, Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δυνάμει των ως άνω
αναφερόμενων προεδρικών διαταγμάτων, καθώς επίσης και της με αρ. Υ30
Απόφασης του Πρωθυπουργού, ΦΕΚ 2183 /τ’ Β/12-10-2015.

2.18.3.

Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) Άρθρο 27 του Ν.
4249/2014 και άρθρο 30 του Π.Δ. 178/2014 ‘’Οργάνωση Υπηρεσιών
Ελληνικής Αστυνομίας’’.

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Αρχηγό
της Ελληνικής Αστυνομίας (παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 178/2014, άρθρο 15 παρ. 2
του Ν.4249/2014 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 231 παρ.2 Ν.4281/2014,ΦΕΚ Α
160/8.8.2014).
Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η
Εθνική Εγκληματολογική Υπηρεσία της χώρας. Έχει ενταχθεί στο Δίκτυο
Εγκληματολογικών Ινστιτούτων (ENFSI) και παρέχει σημαντική υποστήριξη και
βοήθεια στο έργο όλων των διωκτικών Αρχών της χώρας. Περαιτέρω, έχει
πιστοποιηθεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 και περαιτέρω
διαπιστευτεί με τα διεθνή πρότυπα ISO 17025:2005 και ISO 17020:2004.
Οι διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 30 του Π.Δ. 178/2014, έχουν ως ακολούθως:
‘’Άρθρο 30
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Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
1. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) είναι η εθνική Εγκληματολογική
Υπηρεσία της Χώρας, εδρεύει στην Αττική και έχει ως αποστολή:
α. την παρακολούθηση της εγκληματικότητας, τη συγκέντρωση και ταξινόμηση όλων
των στοιχείων σήμανσης των υπαιτίων διάπραξης αδικημάτων, την εισήγηση
νομοθετικών ή άλλων μέτρων για την προσφορότερη δίωξη του εγκλήματος και το
συντονισμό της δράσης όλων των περιφερειακών εγκληματολογικών Υπηρεσιών της
Χώρας,
β. τη διεξαγωγή της υπηρεσίας εξακρίβωσης της ταυτότητας των εγκληματιών με βάση
τις αναγνωρισμένες επιστημονικές μεθόδους, την οργάνωση των εγκληματολογικών
αναζητήσεων προς ανακάλυψη των καταζητούμενων και την ανεύρεση
εξαφανισθέντων ατόμων και κλαπέντων ή απολεσθέντων αντικειμένων,
γ. τη διερεύνηση του τόπου τέλεσης εγκλημάτων, την περισυλλογή και αξιοποίηση των
ιχνών και πειστηρίων με τη χρησιμοποίηση σύγχρονου επιστημονικοτεχνικού
εξοπλισμού και την εφαρμογή επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων,
δ. την παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές για την πρόληψη και καταστολή των
εγκλημάτων και τη μέριμνα για την επαγγελματική επιμόρφωση στις επιστημονικές και
τεχνικές μεθόδους της εγκληματολογίας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας
και κάθε άλλης αρχής που ασχολείται με τη δίωξη του εγκλήματος και
ε. την τήρηση των εθνικών αρχείων γενετικών τύπων (DNA) και δακτυλικών
αποτυπωμάτων και την εξασφάλιση της ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών στο
πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, σύμφωνα με τις αποφάσεις
2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23-6-2008 και 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
23-6-2008 (CL 210/ 6-8-2008) και τη μέριμνα για την παρακολούθηση και αξιοποίηση
του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί θεμάτων αρμοδιότητάς της.
2. Η Δ.Ε.Ε. ορίζεται ως εθνικό σημείο επαφής για τους σκοπούς των άρθρων 6 και 11
της απόφασης 2008/615/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008.’’
Το σχετικό άρθρο 27 του Ν.4249/2014, έχει ως ακολούθως:
Άρθρο 27
Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
1. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) είναι η εθνική Εγκληματολογική
Υπηρεσία της χώρας, εδρεύει στην Αττική, εποπτεύεται από τον Γενικό Επιθεωρητή
Ασφάλειας και έχει ως αποστολή:
α. Την παρακολούθηση της εγκληματικότητας, τη συγκέντρωση και ταξινόμηση όλων
των στοιχείων σήμανσης των εγκληματούντων, την εισήγηση νομοθετικών ή άλλων
μέτρων για την προσφορότερη δίωξη του εγκλήματος και το συντονισμό της δράσης
όλων των περιφερειακών εγκληματολογικών Υπηρεσιών της χώρας.
β. Τη διεξαγωγή της υπηρεσίας εξακρίβωσης της ταυτότητας των εγκληματιών με
βάση τις αναγνωρισμένες επιστημονικές μεθόδους και την οργάνωση των
εγκληματολογικών αναζητήσεων προς ανακάλυψη των καταζητούμενων και την
ανεύρεση εξαφανισθέντων ατόμων και κλαπέντων ή απολεσθέντων αντικειμένων.
γ. Τη διερεύνηση του τόπου τέλεσης εγκλημάτων, την περισυλλογή και αξιοποίηση
των ιχνών και πειστηρίων με τη χρησιμοποίηση σύγχρονου επιστημονικοτεχνικού
εξοπλισμού και την εφαρμογή επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων.
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δ. Την παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές για την πρόληψη και καταστολή των
εγκλημάτων και τη μέριμνα για την επαγγελματική επιμόρφωση στις επιστημονικές και
τεχνικές μεθόδους της εγκληματολογίας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας
και κάθε άλλης αρχής που ασχολείται με τη δίωξη του εγκλήματος.
ε. Την τήρηση των εθνικών αρχείων γενετικών τύπων (DNA) και δακτυλικών
αποτυπωμάτων και την εξασφάλιση της ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών στο
πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος σύμφωνα με τις αποφάσεις
2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23.6.2008 και 2008/616/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της
23.6.2008 (CL 210/6.8.2008) και μεριμνά για την παρακολούθηση και αξιοποίηση του
παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί θεμάτων αρμοδιότητας της.
2. Η Δ.Ε.Ε. ορίζεται ως εθνικό σημείο επαφής για τους σκοπούς των άρθρων 6 και 11
της απόφασης 2008/ 615/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008.
3. Στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργεί Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου
Ελλάδος (Υ.Ε.Ε.Β.Ε.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, διοικητική υπαγωγή στη Δ.Ε.Ε. και
τοπική αρμοδιότητα, η οποία εκτείνεται σε ολόκληρη την περιφέρεια της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

2.18.4.

Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (Άρθρο 31 του Π.Δ.
178/2014 ‘’Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας’’)

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εποπτεύεται και ελέγχεται από τον
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας (παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 178/2014).
Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αποτελείται από πέντε τμήματα, τα
οποία συμπληρώνουν όλο το φάσμα προστασίας του χρήστη και ασφάλειας του
Κυβερνοχώρου. Έτσι, στη νέα αναβαθμισμένη δομή της αποτελείται από:
1. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Πληροφοριών.
2. Τμήμα Καινοτόμων Δράσεων και Στρατηγικής.
3. Τμήμα Ασφάλειας Ηλεκτρονικών και Τηλεφωνικών Επικοινωνιών και Προστασίας
Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων.
4. Τμήμα Διαδικτυακής Προστασίας Ανηλίκων και Ψηφιακής Διερεύνησης.
5. Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων και Δίωξης Διαδικτυακών Οικονομικών Εγκλημάτων.
Η κύρια αποστολή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
συμπεριλαμβάνει την πρόληψη, την έρευνα και την καταστολή εγκλημάτων ή
αντικοινωνικών συμπεριφορών, που διαπράττονται μέσω του διαδικτύου ή και άλλων
μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
είναι αυτοτελής Κεντρική Υπηρεσία και υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας.
Το σχετικό άρθρο 31 του Π.Δ. 178/2014, έχει ως ακολούθως:
Άρθρο 31
Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
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1. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΔΙ.Δ.Η.Ε.) εδρεύει στην Αττική, η
τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια και διαρθρώνεται στα
ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Πληροφοριών,
β. Τμήμα Καινοτόμων Δράσεων και Στρατηγικής,
γ. Τμήμα Ασφάλειας Ηλεκτρονικών και Τηλεφωνικών Επικοινωνιών και Προστασίας
Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων,
δ. Τμήμα Διαδικτυακής Προστασίας Ανηλίκων και Ψηφιακής Διερεύνησης και
ε. Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων και Δίωξης Διαδικτυακών Οικονομικών Εγκλημάτων.
2. α. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης
Πληροφοριών είναι οι ακόλουθες:
αα. ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού, η διαχείριση του χρηματικού και υλικού, η
γραμματειακή, διοικητική και τεχνική υποστήριξη και γενικά η εξυπηρέτηση των
λειτουργικών αναγκών της Υπηρεσίας,
ββ. η συλλογή, μελέτη, ανάλυση, αξιολόγηση, τυχόν συσχέτιση και επεξεργασία
πληροφοριών, στοιχείων και δεδομένων σχετικών με την αποστολή της Υπηρεσίας και
την προώθηση των επεξεργασμένων στοιχείων στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης
για επιχειρησιακή αξιοποίηση, κατά λόγο αρμοδιότητας,
γγ. η μέριμνα για τη διαρκή εξειδικευμένη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του
προσωπικού της Διεύθυνσης σε θέματα καταπολέμησης του ηλεκτρονικού
εγκλήματος, μέσω της κατάρτισης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
σύμφωνα με τις σχετικές ανάγκες των επιχειρησιακών Τμημάτων και σε συνεργασία με
τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου, καθώς
και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς της Χώρας και άλλων χωρών μέσω της
Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου.
β. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και
Διαχείρισης Πληροφοριών, συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης
Πληροφοριών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4249/2014,
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 231 του Ν. 4281/2014 και του άρθρου
27 του παρόντος, στην οποία αποστέλλει πληροφορίες που συλλέγουν τα Τμήματα
της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της επιχειρησιακής τους αποστολής, με σκοπό την
συσχέτιση και αξιοποίησή τους. Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών
παρέχει επεξεργασμένο πληροφοριακό υλικό καθώς και την αναγκαία τεχνολογική
υποστήριξη σε κάθε περίπτωση που απαιτείται ειδικός προς τούτο τεχνολογικός
εξοπλισμός και εξειδικευμένο για τη χρήση του προσωπικό.
γ. Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Πληροφοριών λειτουργεί
Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποίο εξασφαλίζει το συντονισμό και την επικοινωνία του
προσωπικού της Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής του δράσης. Στο
κέντρο επιχειρήσεων λειτουργούν, σε 24ωρη βάση, τηλεφωνικό κέντρο με ειδική
γραμμή καταγγελιών, καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) για την επικοινωνία
των πολιτών με την Υπηρεσία.
3. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Καινοτόμων Δράσεων και Στρατηγικής είναι οι
ακόλουθες:
α. η κατάρτιση προγραμμάτων ενημέρωσης πολιτών και φορέων επί θεμάτων
διαδικτύου και ηλεκτρονικών εγκλημάτων μέσω της υλοποίησης διαφόρων δράσεων
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όπως συνέδρια, ημερίδες, και τηλεδιασκέψεις, καθώς και η οργάνωση άλλων
καινοτόμων δράσεων στο τομέα καταπολέμησης του ηλεκτρονικού εγκλήματος,
β. η χάραξη θεμάτων στρατηγικού σχεδιασμού, αναφορικά με κυβερνοέγκλημα,
γ. η προβολή και δημοσιοποίηση του κοινωνικού έργου της Υπηρεσίας μέσω της
δημιουργίας και διαχείρισης προφίλ σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (twitter,
facebook κ.λπ.) προς το σκοπό, αποκλειστικά της επικοινωνίας, ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα ηλεκτρονικών απειλών και κινδύνων,
δ. η παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέματα ηλεκτρονικού εγκλήματος, τόσο σε
εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η εκπόνηση σχετικής ετήσιας μελέτης με
συναγωγή συμπερασμάτων για την εγκληματικότητα επί των αδικημάτων αυτών στη
Χώρα και η υποβολή συγκεκριμένων αιτιολογημένων προτάσεων για την
αντιμετώπισή τους και
ε. η καταγραφή δράσεων και στατιστικών στοιχείων αναφορικά με το ηλεκτρονικό
έγκλημα και η τήρηση αυτών.
4. Το Τμήμα Ασφάλειας Ηλεκτρονικών και Τηλεφωνικών Επικοινωνιών και
Προστασίας Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων λειτουργεί σύμφωνα με τις
διατάξεις της υπ’ αριθ. 7001/2/1261-κα΄ από 28-08-2009 κοινής υπουργικής
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης
(Β 1879). Επίσης, το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. το χειρισμό υποθέσεων παράνομης διείσδυσης σε υπολογιστικά συστήματα και
κλοπής, καταστροφής ή παράνομης διακίνησης λογισμικού υλικού, ψηφιακών
δεδομένων και οπτικοακουστικών έργων που τελούνται σε ολόκληρη τη Χώρα,
β. την παροχή συνδρομής σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που διερευνούν τις υποθέσεις
αυτές, κατά την ισχύουσα νομοθεσία και
γ. την παροχή αναγκαίας τεχνικής συνδρομής στα άλλα Τμήματα της Υπηρεσίας, τη
διενέργεια ψηφιακής και διαδικτυακής έρευνας με τη χρήση σύγχρονου τεχνολογικού
εξοπλισμού και την ψηφιακή και διαδικτυακή ανάλυση ψηφιακών δεδομένων, αρχείων
και άλλων μέσων και ευρημάτων σε περιπτώσεις διερεύνησης σοβαρών υποθέσεων
αρμοδιότητάς τους.
5. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διαδικτυακής Προστασίας Ανηλίκων και Ψηφιακής
Διερεύνησης είναι οι ακόλουθες:
α. η εξιχνίαση και δίωξη των εγκλημάτων που διαπράττονται κατά των ανηλίκων με τη
χρήση του διαδικτύου και των άλλων μέσων ηλεκτρονικής ή ψηφιακής επικοινωνίας
και αποθήκευσης,
β. η διερεύνηση υποθέσεων διαδικτυακής ή ηλεκτρονικής παρενόχλησης (cyber
bulling) και ρατσισμού ή ξενοφοβικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, καθώς και
υποθέσεων συμμετοχής σε αυτοκτονία και περιπτώσεων εκδήλωσης πρόθεσης
αυτοκτονίας ή εξαφάνισης μέσω διαδικτύου και
γ. η παροχή συνδρομής στις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες για την αποτροπή
αυτοκτονιών που αναγγέλλονται μέσω διαδικτύου, καθώς και στις Υπηρεσίες που
διερευνούν υποθέσεις για εγκλήματα που τελούνται στο διαδίκτυο σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
6. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ειδικών Υποθέσεων και Δίωξης Διαδικτυακών
Οικονομικών Εγκλημάτων είναι οι ακόλουθες:
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α. η καταπολέμηση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και τις
άλλες αρμόδιες εθνικές, ευρωπαϊκές και αλλοδαπές υπηρεσίες και αρχές, οικονομικών
εγκλημάτων και ιδίως εγκλημάτων που τελέστηκαν σε διαδικτυακό περιβάλλον με τη
χρήση ηλεκτρονικών μέσων και νέων τεχνολογιών, σε βάρος των οικονομικών
συμφερόντων του δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα ή εμφανίζουν τα
χαρακτηριστικά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος και η διερεύνησή τους
απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία και
β. η συνεχής έρευνα του διαδικτύου και των άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας
και ψηφιακής αποθήκευσης, για την ανακάλυψη, εξιχνίαση και δίωξη των
εγκληματικών πράξεων αρμοδιότητάς του που διαπράττονται σ’ αυτά ή μέσω αυτών
σε ολόκληρη τη Χώρα, εφόσον για την διερεύνησή τους απαιτείται εξειδικευμένη
τεχνική ή ψηφιακή έρευνα.
7. Για την εκπλήρωση της αποστολής της η ΔΙ.ΔΙ.Η.Ε. συνεργάζεται με άλλες καθ’
ύλην και κατά τόπο αρμόδιες κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνομίας και ιδίως με τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου, τη Διεύθυνση
Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και
τις Διευθύνσεις Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό,
συνεργάζεται και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, αρχές και φορείς της Χώρας, καθώς
και με αντίστοιχες υπηρεσίες, οργανισμούς και φορείς ευρωπαϊκών και άλλων χωρών,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες και
συμβάσεις.
8. Η ΔΙ.ΔΙ.Η.Ε. χρησιμοποιεί για την εκπλήρωση της αποστολής της τα απαραίτητα
σύγχρονα υλικοτεχνικά μέσα και εξοπλισμό και το προσωπικό της εκπαιδεύεται και
μετεκπαιδεύεται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό στη χρήση αυτών, καθώς και σε όλα
τα συναφή και αναγκαία για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής του
αντικείμενα.
9. Κατά την επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριακού υλικού και δεδομένων που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της ΔΙ.ΔΙ.Η.Ε.
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει κάθε φορά, σε σχέση με την
προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
10. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος (Υ.Δ.Η.Ε.Β.Ε.), η οποία υπάγεται διοικητικά στη
ΔΙ.Δ.Η.Ε., έχει ταυτόσημη με αυτήν αποστολή και η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται
στην περιοχή του Τομέα Βορείου Ελλάδος. Η διάρθρωση της Υ.Δ.Η.Ε.Β.Ε. σε
Τμήματα και οι αρμοδιότητες των Τμημάτων τους είναι όμοιες με εκείνες της ΔΙ.Δ.Η.Ε.
και των αντίστοιχων Τμημάτων αυτής.’’

2.18.5.

Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης (Άρθρο 35 του Π.Δ. 178/2014
‘’Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας’’ και άρθρο 29 του
Ν.4249/2014)

Η Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης εποπτεύεται και ελέγχεται από τον από τον
Προϊστάμενο Επιτελείου (παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 178/2014, άρθρο 15 παρ. 2
του Ν.4249/2014 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 231 παρ.2 Ν.4281/2014,ΦΕΚ Α
160/8.8.2014).
Το σχετικό άρθρο 35 του Π.Δ. 178/2014, έχει ως ακολούθως:
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‘’Άρθρο 35
Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης
1. Η Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης εδρεύει στην Αττική και είναι αρμόδια για
τον έλεγχο των διαχειρίσεων χρηματικού και υλικού όλων των Υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνομίας, τον έλεγχο της λειτουργίας των οικονομικών Υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνομίας και τον οικονομικό έλεγχο άλλων Υπηρεσιών του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που ανατίθεται σ’ αυτήν με ειδικές
διατάξεις και διαρθρώνεται ως εξής:
α. Τμήμα Ελέγχου Κεντρικών Υπηρεσιών και β. Τμήμα Ελέγχου Περιφερειακών
Υπηρεσιών.
2. Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές είναι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας με βαθμό
τουλάχιστον Αστυνόμου Α΄. Ο έλεγχος των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας της
παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος διενεργείται, αποκλειστικά, από το
Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης.
3. Η Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης ελέγχει και τη λειτουργία των Οικονομικών
Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Π.Α.Μ. – Π.Σ.Ε.Α., μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης
στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν. 4249/2014 απόφασης.’’
Το σχετικό άρθρο 29 του Ν.4249/2014, έχει ως ακολούθως:
‘’Άρθρο 29
Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης
Η Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης εδρεύει στην Αττική, εποπτεύεται και
ελέγχεται από τον Προϊστάμενο Επιτελείου και είναι αρμόδια για τον έλεγχο των
διαχειρίσεων χρηματικού και υλικού όλων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας,
τον έλεγχο της λειτουργίας των οικονομικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και
τον οικονομικό έλεγχο άλλων Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη που ανατίθεται σε αυτήν με ειδικές διατάξεις.’’

2.19. Υπηρεσίες Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
2.19.1. Διάρθρωση

Υπηρεσιών

(Άρθρο

2

ΠΔ

103/2014

Οργανισμός

Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου)
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 «Διάρθρωση Υπηρεσιών» του Π.Δ.
103/2014, προβλέπεται ότι:
1. Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, που έχει έδρα τον Πειραιά, διαρθρώνονται
ως κατωτέρω:
α) Γραφείο Υπουργού που λειτουργεί και στελεχώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και το οποίο συμπεριλαμβάνει:
αα) το Επιτελικό Γραφείο που σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες του Υπουργού
συνδράμει αυτόν στην εκπλήρωση του έργου του, μεριμνά για την προετοιμασία του
προς ανταπόκρισή του σε υποχρεώσεις που αφορούν στους τομείς ευθύνης του
Υπουργείου και συντονίζει προς τούτο τις ενέργειες των Υπηρεσιών του Υπουργείου.
86

Επίσης, παρακολουθεί και ενημερώνει για την πρόοδο υλοποίησης εγκεκριμένων
δράσεων και ενεργειών προς επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων
του Υπουργείου με βάση τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα. Στο Επιτελικό Γραφείο του
Υπουργού προΐσταται Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και σε αυτό υπάγεται ο Αξιωματικός
Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ Υπασπιστής του Υπουργού.
ββ) το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, που λειτουργεί σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 15 του ν. 4048/2012 (Α΄ 34) και συνεργάζεται με τις
Υπηρεσίες του Υπουργείου, τις οποίες ενημερώνει επί της εκδοθείσας νομοθεσίας
αρμοδιότητος και ενδιαφέροντός τους.
γγ) την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, στην οποία προΐσταται ανώτερος ή
ανώτατος Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
δδ) τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος και τη
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

2.19.2. Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων (Άρθρο 3 ΠΔ 103/2014 Οργανισμός
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου )
Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων (Υ.Ε.Υ.) είναι ειδική αυτοτελής Υπηρεσία με
αποστολή τη μέριμνα προς διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη των εγκλημάτων που
αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) μέσω των
τριών (3) ακόλουθων Τμημάτων:
α) Τμήμα Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
β) Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων, Στρατηγικής και Πληροφοριών.
γ) Τμήμα Επιχειρήσεων, Έρευνας και Δίωξης,
που έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
Α) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης είναι:
α) Η παραλαβή, ο έλεγχος της πληρότητας και η τήρηση ατομικών φακέλων
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
β) η παροχή συνδρομής και υποστήριξης του έργου των οργάνων ελέγχου των
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
Β) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ειδικών Υποθέσεων, Στρατηγικής και Πληροφοριών
είναι:
α) Ο έλεγχος και η προστασία του προσωπικού της Υπηρεσίας Εσωτερικών
Υποθέσεων.
β) Η έρευνα καταγγελιών, πληροφοριών και στοιχείων, καθώς και η διενέργεια
προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων, που αφορούν στο προσωπικό της
Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων ή προσωπικό για το οποίο, κατά την κρίση του
Διευθυντή της Υπηρεσίας, απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί, εξαιτίας της θέσης ή της
φύσης των καθηκόντων του.
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γ) Η εισήγηση λειτουργικού, τακτικού και στρατηγικού σχεδιασμού για την
αντιμετώπιση της διαφθοράς και την πρόληψη και καταστολή της σχετικής
εγκληματικότητας.
Γ) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρήσεων, Έρευνας και Δίωξης είναι:
α) Η έρευνα καταγγελιών, πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν στη διάπραξη ή
συμμετοχή σε εγκλήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν.
3938/2011 (Α΄ 61) και η διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων για
τη διακρίβωση της τέλεσης των ως άνω εγκλημάτων.
β) Η παροχή συνδρομής στις λοιπές Υπηρεσίες που επιλαμβάνονται της διερεύνησης
τέτοιων εγκλημάτων.
γ) Η διοικητική μέριμνα του προσωπικού, η οργάνωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας
και της κίνησης των οχημάτων, η γραμματειακή υποστήριξη και η ομαλή και ασφαλής
λειτουργία της Υπηρεσίας.
δ) Η έκδοση των ειδικών δελτίων ταυτότητας και η μέριμνα για την εκπαίδευση του
προσωπικού της Υ.Ε.Υ.
ε) Η διενέργεια ενόρκων διοικητικών εξετάσεων.
Επιπλέον στο Τμήμα Επιχειρήσεων, Έρευνας και Δίωξης λειτουργεί Κέντρο
Επιχειρήσεων, το οποίο:
α) Κινητοποιεί το προσωπικό και εξασφαλίζει το συντονισμό και την επικοινωνία του
προσωπικού της Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής του δράσης.
β) Λειτουργεί σε 24ωρη βάση τηλεφωνικό κέντρο με γραμμή καταγγελιών καθώς και
ηλεκτρονική διεύθυνση για την επικοινωνία των πολιτών με την Υπηρεσία.
Για την εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων λειτουργεί
Κλιμάκιο Βορείου Ελλάδος με έδρα την Θεσσαλονίκη, το οποίο υπάγεται απευθείας ως
προς το έργο της Υπηρεσίας στο Διευθυντή. Η τοποθέτηση του προσωπικού του
Κλιμακίου γίνεται από το υπάρχον προσωπικό της Υπηρεσίας ύστερα από εισήγηση
του Διευθυντή Υ.Ε.Υ. Ως προϊστάμενος του Κλιμακίου ορίζεται ο αρχαιότερος του
Κλιμακίου.
Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων συνεργάζεται με αντίστοιχες υπηρεσίες,
οργανισμούς και φορείς του εσωτερικού, χωρών της Ε.Ε. και άλλων τρίτων χωρών,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις
αντίστοιχα και εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό και χρησιμοποιεί
επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους.
Η λειτουργία και οργάνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και του Κλιμακίου
Βορείου Ελλάδος ρυθμίζονται με απόρρητο Κανονισμό που εκδίδεται από τον
Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από εισήγηση του Διευθυντή Υ.Ε.Υ.
Σημειώνεται, αναφορικά με την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, ότι αρχικά είχε
συστηθεί αυτοτελές ειδικό γραφείο με τον διακριτικό τίτλο ‘’Γραφείο Εσωτερικών
Υποθέσεων του Υ.Ε.Ν.’’, βάσει των διατάξεων των άρθρων 49 έως 53 του
Ν.2935/2001.
Περαιτέρω, βάσει των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 5 του Ν.3922/2011
‘’Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες
διατάξεις’’, το
Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων του Υ.Ε.Ν. μετατράπηκε και
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μετονομάστηκε σε Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων (Υ.Ε.Υ.) και ταυτόχρονα
αναβαθμίστηκε σε Κεντρική Υπηρεσία υπαγόμενη διοικητικά, ως προς το προσωπικό
της, στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).
Επίσης, είχε εκδοθεί το Π.Δ. 67/2011 ‘’Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής’’ (καταργήθηκε – βλ. Π.Δ. 103/2014), κατ’
εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3922/2011. Με τις διατάξεις
του άρθρου 32 (καταργήθηκε με το άρθρο 89 του Π.Δ. 103/2014), είχαν ρυθμιστεί τα
θέματα, της διοικητικής εποπτείας του οργανωτικού – επιχειρησιακού πλαισίου, της
διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υ.Ε.Υ.
Άλλες σχετικές με την Υ.Ε.Υ. διατάξεις, ως: παράγραφος 8 του άρθρου 5 του
ν.3938/2011 (αντικατάσταση παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν. 2935/2001 και
διεύρυνση αποστολής και έργου της Υ.Ε.Υ.), παράγραφος 1 του άρθρου 21 του ν.
4058/2012 (αντικατάσταση παραγράφου 7 του άρθρου 49 του Ν.2935/2001 και
διεύρυνση της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας για την εξιχνίαση εγκλημάτων που δεν
αναφέρονται στο άρθρο του νόμου, τα οποία όμως λόγω της φύσεως και των
συνθηκών τέλεσης αυτών απαιτούν εξειδικευμένη έρευνα), παρ. 2, 3, 4 & 5 του
άρθρου 21 του Ν.4058/2012.

2.19.3. Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου – Αρμοδιότητες (Άρθρο 4 ΠΔ 103/2014
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου )
1. Η παροχή ελεγκτικών - συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως:
α) ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του
Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,
β) ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και
κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή
κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού
πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου,
γ) η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των
δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει της
αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης),
δ) η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των
λειτουργιών του Υπουργείου,
ε) ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης
των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του
φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού
κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης,
κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον,
στ) ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον
επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς
ασφαλιστικές δικλίδες/μηχανισμοί ελέγχου,
ζ) η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας
των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.
2. Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και
ελέγχου του Υπουργείου.
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3. Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου.
4. Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και
δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο.
5. Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών
πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής.
6. Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
7. Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν
μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε
εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα
εσωτερικού ελέγχου και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.
8. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. ασκεί τις αρμοδιότητες των
παραγράφων 1 έως και 7:
α) στις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.
β) στο Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.).
γ) επί θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που
αφορούν ζητήματα προσωπικού, επιχειρησιακών μέσων, συστημάτων και προμηθειών
του Λ.Σ. –ΕΛ. ΑΚΤ.
Η εν λόγω Μονάδα στελεχώνεται από προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με Προϊστάμενο
Ανώτερο Αξιωματικό.

2.19.4. Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας (Άρθρο 15 ΠΔ 103/2014 Οργανισμός
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου)
Η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας προγραμματίζει, σχεδιάζει, συντονίζει και
παρακολουθεί την άσκηση των καθηκόντων αστυνόμευσης, τροχονομίας και τάξης
από τις Λιμενικές Αρχές, εκδίδει Κανονισμούς Λιμένων, εποπτεύει, συντονίζει και
παρακολουθεί το συναφές έργο των Λιμενικών Αρχών, μέσω των ακόλουθων τριών
(3) Τμημάτων:
α) Τμήμα Διοικητικής Αστυνόμευσης.
β) Τμήμα Μέτρων Αστυνόμευσης και Τάξης.
γ) Τμήμα Νομοθεσίας και Κανονισμών Λιμένων,
με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
Α) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Αστυνόμευσης είναι οι ακόλουθες:
α) Ο σχεδιασμός, η εποπτεία, ο συντονισμός και ο διοικητικός έλεγχος εφαρμογής της
ισχύουσας νομοθεσίας για την ανέλκυση, απομάκρυνση και εξουδετέρωση ναυαγίων,
επικίνδυνων – επιβλαβών πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων, καθώς και
εγκαταλελειμμένων πλοίων, τη φορτοεκφόρτωση επικίνδυνων φορτίων, τις
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ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, την αγκυροβολία και την εξασφάλιση της δημόσιας
υγείας στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
β) Ο σχεδιασμός, η εποπτεία, ο συντονισμός και ο διοικητικός έλεγχος εφαρμογής της
ισχύουσας νομοθεσίας για τη δραστηριοποίηση των πάσης φύσεως επαγγελματιών
στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τη χορήγηση αδειών αστυνομικής φύσεως
όπου απαιτείται, τις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, την τήρηση των βιβλίων
εγγραφής μικρών σκαφών, καθώς και την προστασία του αιγιαλού, της παραλίας, της
θάλασσας, του πυθμένα και της ζώνης λιμένα από την εκτέλεση παράνομων έργων
και δραστηριοτήτων και η έκφραση γνώμης, όπου απαιτείται, για την
αποτελεσματικότερη αστυνόμευση των παραπάνω χώρων.
γ) Ο σχεδιασμός, η εποπτεία, ο συντονισμός και ο διοικητικός έλεγχος εφαρμογής της
ισχύουσας νομοθεσίας για τα θαλάσσια μέσα αναψυχής και μικρά σκάφη, τις λουτρικές
εγκαταστάσεις, τους ναυαγοσώστες, τις καταδύσεις αναψυχής, τους λουόμενους, τα
σκάφη αναψυχής, τους ναυταθλητικούς αγώνες και τον τουρισμό στους χώρους
ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Β) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μέτρων Αστυνόμευσης και Τάξης είναι οι
ακόλουθες:
α) Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η παρακολούθηση των θεμάτων που έχουν
σχέση με τη λήψη μέτρων αστυνόμευσης στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ. και ιδίως
της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών ή άλλων σοβαρών περιστατικών, της
διακίνησης επιβατών και οχημάτων,της φορτοεκφόρτωσης επικίνδυνων φορτίων, των
ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών, του ελέγχου των δραστηριοποιούμενων
επαγγελματιών, της προστασίας του αιγιαλού, της παραλίας, της θάλασσας, του
πυθμένα και της ζώνης λιμένα από την εκτέλεση παράνομων έργων και
δραστηριοτήτων, των θαλάσσιων μέσων αναψυχής και μικρών σκαφών, των
λουτρικών εγκαταστάσεων, των ναυαγοσωστών, των καταδύσεων αναψυχής, των
λουομένων, των σκαφών αναψυχής, των ναυταθλητικών αγώνων, της τουριστικής
νομοθεσίας στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
β) Ο συντονισμός, παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρμογής της ισχύουσας
νομοθεσίας για την τροχαία κίνηση, τις αγορανομικές διατάξεις στα δημόσια κέντρα και
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το υπαίθριο εμπόριο, την οδική κυκλοφορία
και διερεύνηση των τροχαίων ατυχημάτων στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
γ) Η μέριμνα για τη διαμόρφωση μέτρων αστυνόμευσης και τάξης στους χώρους
ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
δ) Η μελέτη και ανάλυση πάσης φύσεως στοιχείων για θέματα μέτρων αστυνόμευσης
και τάξης, καθώς και η εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων για την αξιοποίησή τους.
ε) Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των αστυνομικών επιχειρήσεων που
εκτελούνται στο χώρο δικαιοδοσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αφορούν σε αρμοδιότητες της
Διεύθυνσης, η εισήγηση και εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς
τους, για την καλύτερη αστυνόμευση του χώρου ευθύνης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
στ) Η υποβολή εισηγήσεων για την προμήθεια κατάλληλων επιχειρησιακών μέσων και
εξοπλισμού για τις ανάγκες των Λιμενικών Αρχών, προς εκπλήρωση του έργου της
αστυνόμευσης στους χώρους ευθύνης Λ.Σ., σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες
του Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ., καθώς και για την κατανομή των διατιθέμενων μέσων στις
Λιμενικές Αρχές, για την εκπλήρωση του έργου της αστυνόμευσης στους χώρους
ευθύνης Λ.Σ., σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
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ζ) Η συνεργασία με τις λοιπές εθνικές Υπηρεσίες και τους διεθνείς φορείς, για την
παροχή επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων αστυνόμευσης σε θέματα αρμοδιότητας
της Διεύθυνσης και ιδίως επί θεμάτων μέτρων αστυνόμευσης, τροχονομίας και τάξης,
καθώς και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο.
η) Η εισήγηση για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση
προγραμμάτων/Σχολείων αστυνομικής εκπαίδευσης – μετεκπαίδευσης των στελεχών
Λ.Σ. επί θεμάτων αρμοδιότητας του Διεύθυνσης και ιδίως επί θεμάτων μέτρων
αστυνόμευσης, τροχονομίας και τάξης, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες
του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
θ) Η μελέτη μεθόδων αστυνομικής τακτικής και πρακτικής και η κατάρτιση σχετικών
οδηγιών για αστυνομικές δράσεις σε θέματα γενικής αστυνόμευσης και τάξης, στους
χώρους ευθύνης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ι) Ο έλεγχος της έκδοσης των προβλεπόμενων αποδείξεων, δελτίων και
παραστατικών κατά την πώληση και την διακίνηση προϊόντων ή την προσφορά
υπηρεσιών.
Γ) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Νομοθεσίας και Κανονισμών Λιμένων είναι οι
ακόλουθες:
α) Η εισήγηση για την έκδοση νομοθετημάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και
ιδιαίτερα των Γενικών Κανονισμών Λιμένων,
β) Ο έλεγχος και η προώθηση για έγκριση των Ειδικών Κανονισμών Λιμένων που
εκδίδονται από τις Λιμενικές Αρχές.
γ) Η αξιοποίηση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τη μελέτη και αξιολόγηση
των στοιχείων που διενεργούν τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης, με σκοπό την
κατάρτιση και προώθηση κανονιστικών πράξεων.
δ) Η μέριμνα για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
ε) Η συλλογή της νομολογίας των δικαστηρίων, των γνωμοδοτήσεων των
εισαγγελικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για θέματα
αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
στ) Η παρακολούθηση της ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, η προσαρμογή της
εθνικής νομοθεσίας σε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμμετοχή
εκπροσώπων σε διεθνή όργανα και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα
αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
3.1.

Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς
υπαγόμενη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4320/2015 «Μέτρα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής
κρίσης», ως ισχύει, συνεστήθη η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της
Διαφθοράς ως δημόσια υπηρεσία που υπάγεται στον αρμόδιο Υπουργό Επικρατείας
και θέση Γενικού Γραμματέα με βαθμό α΄ της κατηγορίας ειδικών θέσεων που
προΐσταται αυτής.
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Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ιδίου ως άνω νόμου, η Γενική
Γραμματεία:
α. Αναλαμβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και ενέργειες για τη διασφάλιση της
συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας της εθνικής στρατηγικής, με ιδιαίτερη
έμφαση στο συντονισμό των ελεγκτικών σωμάτων και την αποτελεσματικότητα των
ενεργειών τους και παρέχει σχετικές οδηγίες και συστάσεις.
β. Ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για το συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης
(AFCOS) σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού (EE,
ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Σεπτεμβρίου 2013 (ΕΕ L248).
γ. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή άλλων κρατών για την εκπόνηση, ανάληψη, χρήση, υλοποίηση
προγραμμάτων - στρατηγικών σχεδίων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη
λήψη τεχνικής βοήθειας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης.
δ. Αίρει συγκρούσεις και επιλύει ζητήματα επικαλύψεων αρμοδιοτήτων μεταξύ
υπηρεσιών ή φορέων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της διαφθοράς,
προτείνοντας τις σχετικές λύσεις για την αποτελεσματική επίλυσή τους.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ιδίου ως άνω νόμου, με απόφαση
του Υπουργού Επικρατείας, καθορίζεται η σύνταξη των αναγκαίων εκθέσεων
πεπραγμένων κατά κατηγορία και είδος δράσης, με τις οποίες ενημερώνεται ο
Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι Υπουργοί και υπηρεσίες.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ιδίου ως άνω νόμου, στη Γενική Γραμματεία για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς μεταφέρονται, με τις αρμοδιότητες, υπηρεσίες και
δομές τους:
α. Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.).
β. Το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.).
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ιδίου ως άνω νόμου στη Γενική Γραμματεία για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς λειτουργούν τα εξής γραφεία:
α) Γραφείο συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού του Σώματος Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.),
β) Γραφείο συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης
Οικονομικής Αστυνομίας,
γ) Γραφείο συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού των Μονάδων
Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων, και
δ) Γραφείο συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού του Σ.Ε.Υ.Υ.Π..
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ιδίου ως άνω νόμου η Γενική Γραμματεία εκπονεί
προγράμματα συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο
πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής. Τα προγράμματα αυτά τα απευθύνει στους κατά
περίπτωση αρμόδιους διοικητικούς φορείς, οι οποίοι, κατά την εκτέλεσή τους, έχουν
την υποχρέωση να συντονίζουν τις ενέργειές τους για την υλοποίηση της παραπάνω
στρατηγικής.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ιδίου ως άνω νόμου, η Γενική Γραμματεία συνεργάζεται
με τον Συνήγορο του Πολίτη και κάθε άλλη αρχή, υπηρεσία, δομή και ελεγκτικό

93

μηχανισμό αρμόδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα.
Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 12 του ιδίου ως άνω νόμου, ο
αρμόδιος για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος
Υπουργός Επικρατείας:
α. Καταρτίζει συντονισμένα προγράμματα δράσης και ελέγχει την υλοποίησή τους από
τους ελεγκτικούς και διωκτικούς μηχανισμούς και τα σώματα της Διοίκησης.
β. Ασκεί τον επιχειρησιακό έλεγχο της Οικονομικής Αστυνομίας, του Σώματος Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου των
Υπουργείων, του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και συντονίζει και εποπτεύει τη δράση τους, καθορίζει τις προτεραιότητες
των ελεγκτικών τους δράσεων και τους αναθέτει τη διενέργεια συντονισμένων ή
επιμέρους ελέγχων και διορίζει από κοινού με τους συναρμόδιους Υπουργούς τον
Ειδικό Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε. και τους επικεφαλής των Υπηρεσιών που αναφέρονται στο
άρθρο αυτό.
γ. Εκπροσωπεί την Κυβέρνηση σε διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή/και υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για ζητήματα συνεργασίας για την
καταπολέμηση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος.
Σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 12 του ιδίου ως άνω νόμου, ειδικά σε
περιπτώσεις καταπολέμησης της διαφθοράς, ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Δ.Ο.Ε. και ο
Διευθυντής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας
ενεργούν αποκλειστικά σύμφωνα με τις εντολές του, κατά την παράγραφο 1,
Υπουργού Επικρατείας.
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ιδίου ως άνω νόμου, με κοινές αποφάσεις του
Υπουργού Επικρατείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών ρυθμίζονται
θέματα που αφορούν το συντονισμό της δράσης, την ανάληψη πρωτοβουλιών και την
υλοποίηση ελεγκτικών ενεργειών, τη δημιουργία επιτελικού σχεδιασμού, τον
καθορισμό των προτεραιοτήτων, τη διαμόρφωση και ενίσχυση του νομοθετικού
πλαισίου και κάθε άλλο ζήτημα για τον καλύτερο συντονισμό δράσεων και την
αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της διαφθοράς. Για τις συντονισμένες δράσεις των
ελεγκτικών μηχανισμών που υπάγονται ή συντονίζονται από τη Γενική Γραμματεία,
εκπονείται ενιαίος προϋπολογισμός δαπανών και καθορίζονται η αναγκαία στελέχωσή
τους και συμμετοχή τους σε συντονισμένες ενιαίες επιχειρήσεις, καθώς και ο
απαιτούμενος εξοπλισμός τους.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ιδίου ως άνω νόμου οι διατάξεις της παραγράφου ΙΓ΄,
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), που αφορούν τη σύσταση θέσης και
τη λειτουργία Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, όπως
ισχύουν, καταργούνται.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ.71/2015, προβλέπεται ότι:
‘’Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς μεταφέρεται ως σύνολο
Υπηρεσιών με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό όπως αυτά έχουν
διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτή
φορείς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.’’,
ενώ σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 71/2015:
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’Όπου στο νόμο αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα της Γενικής Γραμματείας
Καταπολέμησης της Διαφθοράς νοείται εφεξής ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.’’
Επιπλέον με το ΠΔ 73/2015 σχετικά με το διορισμό Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, μεταξύ άλλων διορίστηκε ο
Δημήτριος Παπαγγελόπουλος στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Οι αρμοδιότητες του αρμόδιου για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του
οικονομικού εγκλήματος Υπουργού Επικρατείας έχουν ανατεθεί στον Αναπληρωτή
Υπουργό Διαφάνειας, Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δυνάμει των ως άνω
αναφερόμενων προεδρικών διαταγμάτων, καθώς επίσης και της με αρ. Υ30
Απόφασης του Πρωθυπουργού, ΦΕΚ 2183 /τ’ Β/12-10-2015.

3.2.

Υπηρεσίες Υπουργείου Οικονομικών

3.2.1. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό
Οικονομικών (Άρθρο 5 του ΠΔ 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου
Οικονομικών»)
Με το άρθρο 5 του ΠΔ 111/2014, προβλέπεται η σύσταση της Μονάδας Εσωτερικού
Ελέγχου, η οποία είναι οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενη απευθείας
στον Υπουργό Οικονομικών. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Μονάδας είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η συστηματική παρακολούθηση και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων των
υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων,
πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
(Γ.Γ.Δ.Ε.), με σκοπό την
υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων και για τη
λήψη μέτρων, όπου απαιτείται.
(β) Ο εντοπισμός και η αποτελεσματική διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς
υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων,
πλην του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
(γ) Η υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας για τον εσωτερικό έλεγχο των υπηρεσιών της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και την αποτελεσματική καταπολέμηση
περιπτώσεων διαφθοράς υπαλλήλων της με τη διενέργεια εκτάκτων ελέγχων.
(δ) Η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και συμβατότητας των πληροφοριακών
συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και η ευθυγράμμιση τους με την εθνική
στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
(ε) Η αξιολόγηση της λειτουργίας του ΥΠ.ΟΙΚ. και των δραστηριοτήτων των
υπηρεσιών του βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κατανέμονται στα τρία (3)
Τμήματα αυτής, ως εξής:
(α) Τμήμα Α’ Εσωτερικού Ελέγχου
(αα) Η διαμόρφωση μεθοδολογικού και θεσμικού πλαισίου για τον εσωτερικό έλεγχο
των υπηρεσιών του ΥΠ.ΟΙΚ., πλην της Γ.Γ.Δ.Ε. και η καθοδήγηση τους για την
ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης κινδύνων.
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(ββ) Η κατάρτιση προγράμματος και η διενέργεια τακτικών, εσωτερικών ελέγχων του
Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό φορέων, πλην της
Γ.Γ.Δ.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα και λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές και
επιχειρησιακές προτεραιότητες του Υπουργείου.
(γγ) Η διενέργεια έκτακτων εσωτερικών ελέγχων στις λειτουργίες, διαδικασίες και
δραστηριότητες των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γ.Γ.Δ.Ε και
των εποπτευομένων από αυτό φορέων, καθώς και η διενέργεια εκτάκτων ελέγχων στις
υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. κατόπιν εντολής του Υπουργού Οικονομικών.
(δδ) Η υποβολή της έκθεσης εσωτερικού ελέγχου στον Υπουργό Οικονομικών με
κοινοποίηση στις Υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και τη
λειτουργία του συστήματος που ελέγχθηκε και η περιοδική παρακολούθηση και
αξιολόγηση των διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από
τις υπηρεσίες.
(εε) Η σύνταξη ενδιάμεσης και ετήσιας έκθεσης, στις οποίες καταγράφονται οι
δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου.
(στστ) Η παροχή ελεγκτικών-συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως:
i) ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του
Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,
ii) ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και
κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή
κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ.52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού
πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου,
iii) η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των
δραστηριοτήτων του Υπουργείου, δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει της
αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,
iv) η αξιολόγηση του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των
λειτουργιών του Υπουργείου,
v) ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και
εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της
περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του
μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και
κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους
στο μέλλον,
vi) η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας
των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.
(ζζ) Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και
ελέγχου του Υπουργείου.
(ηη) Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου.
(θθ) Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και
δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο.
(ιι) Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας
δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής.
(ιαια) Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
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(ιβιβ) Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπιστούν
μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε
εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα
εσωτερικού ελέγχου, και η παρακολούθηση της εκτέλεσης τους.
(ιγιγ) Η διαπίστωση της εισαγωγής ή μη στην Δ.Ο.Υ. ή στο Τελωνείο, σε περίπτωση
απώλειας αποδεικτικών είσπραξης που δεν έχουν εξοφληθεί, του ποσού που
αναγράφεται σε αυτά, η διαπίστωση της μη εξόφλησης σε περίπτωση απώλειας
γραμματίων, χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής, πριν την εξόφληση
τους, προκειμένου να εκδοθούν αντίγραφα αυτών, καθώς και σε περίπτωση απώλειας
χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής μετά την
εξόφληση αυτών, προκειμένου να εκδοθεί αντίγραφο, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
(β) Τμήμα Β’ Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων
(αα) Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των εσωτερικών ελέγχων των
πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠ.ΟΙΚ., η καταγραφή και η αξιολόγηση των
ευρημάτων και η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για τη λήψη διορθωτικών
μέτρων.
(ββ) Ο έλεγχος και η διασφάλιση της ευθυγράμμισης των εφαρμογών των
Πληροφοριακών Συστημάτων και των σχεδίων ανάπτυξης με τη στρατηγική του
Υπουργείου Οικονομικών.
(γγ) Η καθοδήγηση των υπηρεσιών για την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών
λειτουργίας.
(δδ) Ο καθορισμός των προτύπων, των σχεδίων που υιοθετούνται στα πληροφοριακά
συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών και η μέριμνα για την πιστή τήρηση τους από
όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που τα χρησιμοποιούν.
(εε) Η διασφάλιση και ο έλεγχος της ορθής υλοποίησης και της συμβατότητας των
διαδικασιών και των προτύπων του Υπουργείου Οικονομικών με τα πληροφοριακά
συστήματα και εφαρμογές.
(στστ) Η επιθεώρηση και ο έλεγχος ορθής χρήσης των συστημάτων παροχής
οικονομικών και διοικητικών πληροφοριών.
(γ) Τμήμα Γ’ Εσωτερικών Υποθέσεων
(αα) Ο εντοπισμός και η διερεύνηση των υποθέσεων διαφθοράς υπαλλήλων του
Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό Νομικών Προσώπων,
πλην του προσωπικού που ανήκει στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και
ειδικότερα η εξιχνίαση των ποινικών αδικημάτων και των πειθαρχικών παραπτωμάτων
που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011 (Α’ 66), όπως ισχύει.
(ββ) Η διενέργεια ελέγχων της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του
Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό Νομικών Προσώπων,
πλην του προσωπικού που ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, και
ειδικότερα:
i) στοχευμένων ή δειγματοληπτικών που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση,
σύμφωνα μετά κριτήρια και τη διαδικασία που καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών.
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ii) σε υπαλλήλους για τους οποίους περιέρχεται οποιαδήποτε πληροφορία που
προκαλεί βάσιμες υπόνοιες αδικαιολόγητης μεταβολής της υφιστάμενης περιουσιακής
κατάστασης τους.
iii) σε υπαλλήλους για τους οποίους διενεργείται έρευνα, προκαταρκτική εξέταση,
προανάκριση ή Ε.Δ.Ε. για τη διερεύνηση των αδικημάτων που αναφέρονται στην παρ.
2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει, και κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος της
περιουσιακής τους κατάστασης.
(γγ) Ο έκτακτος έλεγχος υποθέσεων διαφθοράς και περιουσιακής κατάστασης των
υπαλλήλων που ανήκουν στο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων, κατόπιν εντολής του Υπουργού Οικονομικών.
(δδ) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του
δείγματος που θα επιλεγεί προς έλεγχο.
(εε) Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης κατόπιν εισαγγελικής
παραγγελίας και αυτεπαγγέλτως, για τη διερεύνηση των αδικημάτων που αναφέρονται
στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει, καθώς και η παραπομπή
των υπαιτίων στην αρμόδια εισαγγελική αρχή ή τον αρμόδιο πειθαρχικό προϊστάμενο.
(στστ) Η υποβολή ετήσιας έκθεσης απολογισμού του έργου και των δραστηριοτήτων
του Τμήματος και η εισήγηση μέτρων για την αντιμετώπιση, την πρόληψη και την
καταστολή της διαφθοράς στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και των
εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων, πλην των υπηρεσιών που ανήκουν
στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
(ζζ) Η επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση των υφισταμένων πληροφοριακών
δεδομένων και στοιχείων.
(ηη) Η τήρηση αρχείου των υποθέσεων που χειρίζεται το Τμήμα και η εισήγηση στον
Προϊστάμενο της Μονάδας για την αρχειοθέτηση των καταγγελιών, που κρίνονται
ασαφείς ή ασήμαντες καθώς και η επανεξέταση παλαιών υποθέσεων για τον
εντοπισμό στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν προς περαιτέρω έρευνα.

3.2.2. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης - παρ. 3(δ): Τμήμα
Δ'- Πειθαρχικής Διαδικασίας (Άρθρο 14 του ΠΔ 111/2014 «Οργανισμός
Υπουργείου Οικονομικών»)
Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης υπάγεται απευθείας στο Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής
Υποστήριξης Υπ.Οικ. και οι επιχειρησιακοί στόχοι της είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών
αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, μέσω της διαχείρισης και εφαρμογής συστημάτων
διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Οικονομικών, πλην του
προσωπικού που ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.).
(β) Η ορθολογική και αποδοτική κατανομή του προσωπικού μεταξύ των υπηρεσιών,
μέσω της παρακολούθησης και αξιολόγησης των αναγκών τους σε προσωπικό.
(γ) Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι των
υπηρεσιών του Υπουργείου πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
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(δ) Η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των διοικητικών διαδικασιών και της
οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπ.Οικ..
2. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης διαρθρώνεται σε πέντε (5)
Τμήματα και ένα
(1) Αυτοτελές Γραφείο, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α` - Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης
β) Τμήμα Β`- Υπηρεσιακών Μεταβολών
γ) Τμήμα Γ`- Μητρώου, Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων, Οικονομικών Παροχών
δ) Τμήμα Δ’ - Πειθαρχικής Διαδικασίας
ε) Τμήμα Ε’ - Οργάνωσης και Ποιότητας
στ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας και Αρχείου
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αφορούν σε όλες τις υπηρεσίες και το προσωπικό
του Υπουργείου Οικονομικών, πλην αυτών της Γ.Γ.Δ.Ε. και κατανέμονται μεταξύ των
Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, ως εξής:
(α) Τμήμα Α`- Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης
(αα) Η εκτίμηση και αξιολόγηση των αναγκών των υπηρεσιών σε ανθρώπινο
δυναμικό και η ορθολογική και αποδοτική κατανομή του προσωπικού μεταξύ των
υπηρεσιών.
(ββ)
Ο
προγραμματισμός
των
προσλήψεων,
η
συγκέντρωση
και
επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση, τις μεταβολές και την κινητικότητα
του προσωπικού, οι προσλήψεις και αποχωρήσεις υπαλλήλων.
(γγ) Ο διορισμός ή πρόσληψη, η μονιμοποίηση και αποχώρηση ή απόλυση, κατά
οποιονδήποτε τρόπο, μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού.
(δδ) Η εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης και απόδοσης προσωπικού αρμοδιότητας
της διεύθυνσης, η συγκέντρωση και επεξεργασία των εκθέσεων αξιολόγησης και των
ενστάσεων των υπαλλήλων επί αυτών και μέριμνα για την εξέταση τους αρμοδίως .
(εε) Η εισήγηση στο Τμήμα Οργάνωσης και Ποιότητας για την αναγκαιότητα
τροποποίησης των περιγραφών θέσεων εργασίας, καθώς και για την ορθολογικότερη
κατανομή των οργανικών θέσεων του προσωπικού όλων των κλάδων και
ειδικοτήτων κατά υπηρεσία.
(στστ) Οι διαδικαστικές ενέργειες για
Προϊσταμένωντων οργανικών μονάδων.

την

επιλογή

και

τοποθέτηση

των

(ζζ) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού αρμοδιότητας της
Διεύθυνσης σε συνεργασία με φορείς παροχής πιστοποιημένης επιμόρφωσης.
(ηη)
Ο
σχεδιασμός
και
οργάνωση
προγραμμάτων
επιμόρφωσης γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος καθώς και
εξειδίκευσης.

εκπαίδευσης,
επαγγελματικής

(θθ) Η μέριμνα για τη μετεκπαίδευση και τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των υπαλλήλων
αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
για την λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, συναφούς με το αντικείμενο της
υπηρεσίας, εφόσον κρίνεται αναγκαία, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών
της Υπηρεσίας
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(ιι) Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και ημερίδων σε συνεργασία με
εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς εκπαίδευσης δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής και η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας σε εκπαιδευτικές
δράσεις της Ε.Ε. ή άλλων διεθνών φορέων.
(ιαια) Η πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ - ΤΕΙ - ΑΕΙ
(ιβιβ) Η στελέχωση και διοικητική υποστήριξη όλων των πολιτικών γραφείων και των
Γραφείων του Ειδικού Γραμματέα και των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου, πλην
του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
(ιγιγ) Η επιμέλεια οργάνωσης και λειτουργίας των βιβλιοθηκών του Υπ.Οικ., σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή, η μέριμνα για τον εφοδιασμό τους με τις απαραίτητες εκδόσεις,
καθώς και την ενημέρωση του προσωπικού για τις δυνατότητες που υπάρχουν για την
αξιοποίηση της.
(β) Τμήμα Β- Υπηρεσιακών Μεταβολών
(αα) Η μετακίνηση, μετάθεση και απόσπαση του προσωπικού αρμοδιότητας της
Διεύθυνσης, συμπεριλαμβανομένων αποσπάσεων από ή προς άλλα Υπουργεία ή
Φορείς.
(ββ) Οι ενέργειες για τη μετάταξη του προσωπικού σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης
κατηγορίας ή σε άλλες υπηρεσίες εντός του Υπουργείου, καθώς και για τη μετάταξη
προσωπικού άλλων Υπουργείων και Φορέων του Δημοσίου Τομέα στο Υπουργείο
Οικονομικών και αντίστροφα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(γ) Τμήμα Γ`- Μητρώου, Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων, Οικονομικών Παροχών
(αα) Η κατάρτιση και ενημέρωση καταστάσεων προσωπικού του άρθρου 88 του
ν.3528/2007 (Α` 26) και η τήρηση και ενημέρωση Δυναμολογίου Προσωπικού.
(ββ) Η τήρηση και ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων καθώς και
του Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Εμπειρογνωμόνων.
(γγ) Η έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων υπηρεσιακής κατάστασης των
υπαλλήλων.
(δδ) Η τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών για την επαναφορά στην Υπηρεσία και
αποκατάσταση υπαλλήλων.
(εε) Η ηλεκτρονική συμπλήρωση Δελτίου Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης
Υπαλλήλου (Δ.Α.Υ.Κ.), ο προέλεγχος και η διαβίβαση στις Διευθύνσεις Συντάξεων των
δικαιολογητικών συνταξιοδότησης των υπαλλήλων.
(στστ) Η εξέταση αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με
αμοιβή.
(ζζ) Η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών και η έκδοση σχετικών αποφάσεων εκτός
αυτών που η αρμοδιότητα χορήγησης ανήκει σε άλλα όργανα.
(ηη) Ο χειρισμός θεμάτων σχετικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του
προσωπικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και αποστολή αυτών στο αρμόδιο
όργανο για έλεγχο.
(θθ) Η έκδοση και ετήσια θεώρηση των βιβλιαρίων νοσηλείας του προσωπικού
αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, καθώς και η θεώρηση αυτών σε κάθε μεταβολή.
(ιι) Οι ενέργειες για τη μετακίνηση υπαλλήλων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης για
υπηρεσία ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
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(ιαια) Η έκδοση υπηρεσιακών ταυτοτήτων, όπου απαιτείται.
(ιβιβ) Η αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών με τα
αντικείμενα της Υπηρεσίας.
(ιγιγ) Η κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια του προσωπικού, οι διαδικασίες
αναστολής ή μη χορήγησης μισθολογικών κλιμακίων καθώς και η μέριμνα για την
περικοπή αποδοχών υπαλλήλων, όπου απαιτείται.
(ιδιδ) Η εξέταση ενστάσεων κατά αποφάσεων περικοπής αποδοχών σε πειθαρχικώς
διωκόμενους ή για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζοντες υπαλλήλους.
(ιειε) Η αναγνώριση προϋπηρεσίας του προσωπικού.
(ιστιστ) Ο χειρισμός θεμάτων βαθμολογικής εξέλιξης υπαλλήλων, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
(ιζιζ) Ο χειρισμός θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού σε συνεργασία με
την αρμόδια οικονομική υπηρεσία.
(ιηιη) Η μέριμνα για την έγκριση υπερωριακής
αποζημιώσεων του προσωπικού

απασχόλησης

και λοιπών

(ιθιθ) Ο χειρισμός των λοιπών θεμάτων που αφορούν το προσωπικό και δεν ανήκουν
στις αρμοδιότητες άλλου Τμήματος της Διεύθυνσης.
(δ) Τμήμα Δ`- Πειθαρχικής Διαδικασίας
(αα) Η εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα και άλλων ειδικών
διατάξεων, που αναφέρονται στην πειθαρχική δίωξη των δημοσίων υπαλλήλων, στο
προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
(ββ) Η επεξεργασία και αξιολόγηση πορισμάτων προκαταρκτικής έρευνας - Ένορκης
Διοικητικής Εξέτασης - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης, με την συνακόλουθη
τήρηση της κατά νόμο προβλεπόμενης διαδικασίας.
(γγ) Η παροχή στοιχείων και απόψεων στα διοικητικά δικαστήρια για προσφυγές και
αιτήσεις ακυρώσεως κατά πράξεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
(δδ) Η ενημέρωση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για την πορεία των
πειθαρχικών υποθέσεων.
(εε) Η ανταλλαγή πληροφοριών με υπηρεσίες και αρχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο.
(στστ)
Η
τήρηση
και
ενημέρωση
του
Πληροφοριακού
Συστήματος
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού με στοιχεία αρμοδιότητας του Τμήματος,
τηρούμενης της εμπιστευτικότητας και ασφάλειας αυτών, καθώς και της προστασίας
των προσωπικών δεδομένων.
(ζζ) Η ενημέρωση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου σε
περιπτώσεις εκτέλεσης της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, αυτοδίκαιης
έκπτωσης, αργίας και επαναφοράς υπαλλήλων.
(ηη) Η μέριμνα για τη λειτουργία του Πειθαρχικού και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
που εξετάζει θέματα προσωπικού αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
(θθ) Η τήρηση κάθε παρεπόμενης διαδικασίας που είναι συναφής με τα ανωτέρω.
(ε) Τμήμα Ε`- Οργάνωσης και Ποιότητας
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(αα) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης, σύστασης νέων ή κατάργησης
υφισταμένων υπηρεσιών του Υπουργείου, πλην εκείνων αρμοδιότητας Γ.Γ.Δ.Ε..
(ββ) Η κατάρτιση σχεδίων
εξουσιοδότησης υπογραφής.

αποφάσεων

μεταβίβασης

αρμοδιοτήτων

και

(γγ) Η οργάνωση των εποπτευομένων από το Υπουργείο νομικών προσώπων, σε
συνεργασία μετά οικεία νομικά πρόσωπα και με τις αρμόδιες, κατά περίπτωση,
Διευθύνσεις.
(δδ) Η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών των Υπηρεσιών σε
θέσεις προσωπικού του Υπουργείου και των εποπτευομένων από το Υπουργείο
νομικών προσώπων.
(εε) Η σύσταση, συγκρότηση, ανασυγκρότηση και ορισμός μελών συλλογικών
οργάνων αρμοδιότητας του Υπουργείου.
(στστ) Ο ορισμός
άλλων φορέων.

εκπροσώπων του

Υπουργείου

σε

συλλογικά

όργανα

(ζζ) Η κατάρτιση σχεδίων για τη σύσταση, συγκρότηση, και ορισμό μελών
συλλογικών οργάνων νομικών προσώπων αρμοδιότητας του Υπουργείου.
(ηη) Οι διαδικαστικές ενέργειες για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο
Υπηρεσιακό Συμβούλιο που εξετάζει θέματα προσωπικού.
(θθ) Ο ανασχεδιασμός, εισήγηση και υλοποίηση δράσεων και ενεργειών
απλούστευσης διαδικασιών καθώς και η καθιέρωση προσφορότερων μεθόδων
εργασίας.
(ιι) Η μελέτη και ανάλυση βέλτιστων, διεθνών πρακτικών σε ζητήματα ποιότητας
υπηρεσιών και απλούστευσης διαδικασιών.
(ιαια) Η ανάπτυξη και εφαρμογή σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες σύγχρονων
μεθόδων και εργαλείων (όπως, ενδεικτικά, μέτρηση εργασίας, επιχειρησιακή έρευνα,
ανάλυση κόστους - ωφέλειας, εργονομία) για την αύξηση της απόδοσης.
(ιβιβ) Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση
της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του Υπουργείου και της αναβάθμισης
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
(ιγιγ) Η μέριμνα για την κατάρτιση αξιολόγηση και ανασχεδίαση περιγραμμάτων
καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας.
(στ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας και Αρχείου
(αα) Η παραλαβή και πρωτοκόλληση κοινής και εμπιστευτικής αλληλογραφίας,
υπηρεσιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, η παραβολή και αποστολή εγγράφων
(ββ) Ο διαχωρισμός εγγράφων, καταχώριση και διανομή αυτών αρμοδίως, συσχέτιση
και ταξιθέτηση αυτών, τήρηση αρχείου εγγράφων, καθώς και φακέλων, κατά
Διεύθυνση, καθώς και ειδικών αρχείων.
(γγ) Η βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων, φωτογραφικών ή φωτοτυπιών,
οποιωνδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών, αντιπαραβάλλοντας τα με το
επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο.
(δδ) Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών.
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(εε) Η μέριμνα για τη λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου παροχής πληροφοριών προς
τους πολίτες, για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου ή τη σύνδεση με το Κέντρο
Διοικητικών Πληροφοριών.

3.2.3. Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής – παρ. 3(γ): Τμήμα Γ'Καταπολέμησης

της

Νομιμοποίησης

Εσόδων

από

Εγκληματικές

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (άρθρο 29
του ΠΔ 111/2014)
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής είναι οι
ακόλουθοι:
(α) Η συμβολή στην επίτευξη της σταθερότητας του χρηματο-οικονομικού συστήματος
της χώρας
(β) Ο σχεδιασμός των κατάλληλων πιστωτικών μέτρων και εργαλείων για την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προβλημάτων της πραγματικής οικονομίας που
απορρέουν από έκτακτα γεγονότα ή οικονομικές διαταραχές σε συνεργασία με
συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.
2. Η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως
κατωτέρω:
α) Τμήμα Α` - Χρηματοοικονομικής Πολιτικής
β) Τμήμα Β’ - Ειδικών Χρηματοδοτήσεων
γ) Τμήμα Γ’ - Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:
(α) Τμήμα Α’- Χρηματοοικονομικής Πολιτικής
(αα) Η εισήγηση σχεδίων νόμων και κανονιστικών διατάξεων θεσμικών
μεταρρυθμίσεων στον χρηματοοικονομικό τομέα, επιφυλασσομένης της αρμοδιότητας
άλλων Υπουργείων και Φορέων, καθώς η εισήγηση για το ελεγκτικό λογιστικό
επάγγελμα σύμφωνα και με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις.
(ββ) Η παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας των φορέων του
χρηματοοικονομικού τομέα, και του λογιστικού ελεγκτικού επαγγέλματος που
εποπτεύονται από τον Υπουργό Οικονομικών.
(γγ) Η συμμετοχή-εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στα αρμόδια όργανα και
Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου του
χρηματοοικονομικού τομέα, και του ελεγκτικό-λογιοτικού επαγγέλματος καθώς και ο
συντονισμός για την ενσωμάτωση και εφαρμογή στο εθνικό δίκαιο των σχετικών
νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(δδ) H παρακολούθηση της υλοποίησης της ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών
ιδρυμάτων, καθώς και των σχεδίων αναδιάρθρωσης αυτών.
(εε) Η παρακολούθηση, υλοποίηση και ανανέωση των πλαισίων κρατικής ενίσχυσης
του τραπεζικού συστήματος ανάλογα με τις ανάγκες των πιστωτικών ιδρυμάτων και η
συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπ.Οικ. για κάθε σχετικό θέμα.
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(στστ) Η παρακολούθηση και εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας των
συνεταιριστικών τραπεζών.
(ζζ) Η εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών για όλα τα θέματα που αφορούν στην
εκπροσώπηση του Υπουργείου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και
στους φορείς του χρηματοοικονομικού τομέα στους οποίους εκπροσωπείται, η
παρακολούθηση και αξιολόγηση των τακτικών εκθέσεων του Ταμείου, και η εισήγηση
για την έκδοση κανονιστικών πράξεων που σχετίζονται με τη λειτουργία του.
(ηη) H εισήγηση για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τον διορισμό του
Διοικητή, Υποδιοικητών και μελών της Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της
Ελλάδος.
(θθ) Η εισήγηση επί θεμάτων αρμοδιότητας του στο Συμβούλιο των Υπουργών
Οικονομικών της Ε.Ε. (ECOFIN).
(ιι) Η παρακολούθηση των εξελίξεων στις διεθνείς αγορές καθώς και σε εθνικό
επίπεδο στις οργανωμένες αγορές, στα ηλεκτρονικά πολυμερή συστήματα διενέργειας
χρηματιστηριακών συναλλαγών και η εισήγηση μέτρων πολιτικής για την ομαλή
λειτουργία, την εποπτεία και την ανάπτυξη τους.
(ιαια) Η διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών που αφορούν σε εκκρεμείς
δικαστικές υποθέσεις ασφαλισμένων σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, για το
διάστημα μέχρι και 30.11.2010 (ν. 4141/2013- Α`81).
β) Τμήμα Β’ - Ειδικών Χρηματοδοτήσεων
(αα) Η κατάρτιση και προώθηση νομοθετικών διατάξεων που αφορούν στο θεσμικό
πλαίσιο του ν. 128/1975 (Α`178), η παρακολούθηση και η διαχείριση θεμάτων που
αφορούν στην εφαρμογή του και η παρακολούθηση της κίνησης του λογαριασμού του.
(ββ) H παροχή στοιχείων σε αιτήματα φορέων και ιδιωτών σε συνεργασία με
συναρμόδιους φορείς, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
(γγ) Ο σχεδιασμός,η έγκριση και η παρακολούθηση καταβαλλόμενων αποζημιώσεων
και χορηγούμενων διευκολύνσεων με βάση ειδικές νομοθετικές προβλέψεις,
συμπεριλαμβανομένων των ν. 128/1975, ν. 2459/1997 (Α`17), 3746/2009 (Α`27), και
3775/2009 (Α` 122), καθώς και η έκδοση των συναφών κανονιστικών πράξεων.
(δδ) Ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση πιστωτικών προγραμμάτων ενυπόθηκης
πίστης και λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και προγραμμάτων
χρηματοδότησης τομέων της οικονομίας.
(εε) Η κατάρτιση κανονιστικών πράξεων και η μέριμνα αξιοποίησης ταμειακών
διαθεσίμων κάθε είδους ειδικής χρηματοδότησης κοινωνικού ενδιαφέροντος.
(γ) Τμήμα Γ’- Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
(αα) Ο κεντρικός συντονισμός όλων των αρμοδίων αρχών για την εφαρμογή των
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.
(ββ) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας
από τους εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργεία, αρμόδιες αρχές).
(γγ) Η επικαιροποίηση, επεξεργασία και αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου είτε
για λόγους που αφορούν στη λειτουργικότητα του σε εσωτερικό επίπεδο είτε για
εκπλήρωση διεθνών υποχρεώσεων μας, κυρίως από Οδηγίες και Κανονισμούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συστάσεις Διεθνών Οργανισμών .
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(δδ) Ο συντονισμός των εμπλεκομένων φορέων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από
διεθνείς οργανισμούς.
(εε) Η εκπροσώπηση της Χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ομάδες εργασίας
κάθε επιπέδου, σε διεθνείς επιτροπές και fora [(Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) - Financial Action Task Force (FATF), Συμβούλιο της
Ευρώπης].
(στστ) Η παροχή πλήρους ενημέρωσης στον Πρόεδρο της Επιτροπής Στρατηγικής
του άρθρου 9 του ν. 3691/2008 (Α` 166), συμβάλλοντας στην προώθηση ενός
εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των φορέων.

3.2.4. Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού (άρθρο
35 του ΠΔ 111/2014)
1. Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης θησαυροφυλακίου και Δημοσίου
Λογιστικού είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η έγκαιρη και ενιαία ερμηνεία των δημοσιολογιστικών διατάξεων προς υποστήριξη
των υπηρεσιών του Ελληνικού Δημόσιου για την εφαρμογή τους.
(β) Η αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών πληρωμής του Ελληνικού
Δημοσίου.
2. Η Γενική Διεύθυνση θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού διαρθρώνεται ως
εξής:
(α) Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου
(β) Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων και Δανείων
(γ) Ενιαία Αρχή Πληρωμών
(δ) Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων
(ε) Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου
(στ) Ειδικό Λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
3.2.5. Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών
Διατάξεων (άρθρο 39 του ΠΔ 111/2014)
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής
Δημοσιολογιστικών Διατάξεων είναι οι παρακάτω:
(α) Η έγκαιρη και ενιαία ερμηνεία των δημοσιολογιστικών διατάξεων προς υποστήριξη
των
υπηρεσιών του Ελληνικού Δημόσιου για την εφαρμογή τους.
(β) Η αποτελεσματική καθοδήγηση, η παρακολούθηση και η εποπτεία των Υπηρεσιών
Δημοσιονομικού Ελέγχου για την ενιαία εφαρμογή των
διατάξεων.

δημοσιολογιστικών

2. Η Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιοτικών Διατάξεων
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διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α` Συντονισμού
β) Τμήμα Β`- Ελέγχου
γ) Τμήμα Γ`- Συντονισμού Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και Ν.Π.Δ.Δ. εκτός
Γενικής Κυβέρνησης
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:
(α) Τμήμα Α’ - Συντονισμού
(αα) Η κατεύθυνση και παρακολούθηση της ορθής και ενιαίας εφαρμογής των
δημοσιολογιοτικών διατάξεων.
(ββ) Η διατύπωση απόψεων επί νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων και η
μέριμνα για τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων σε θέματα Δημόσιου
Λογιστικού.
(γγ) Η παροχή οδηγιών στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου και το Ειδικό
Λογιστήριο στο ΥΠ.ΕΘ.Α., σχετικά με την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των
δαπανών καθώς επίσης και την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
(δδ) Η μέριμνα για την επίλυση κάθε θέματος, που ανακύπτει κατά την εκκαθάριση
και εντολή πληρωμής των δημοσίων δαπανών.
(εε) Η μέριμνα για την επίλυση των διαφορών και αμφισβητήσεων, που ανακύπτουν
είτε κατά τη διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες, για δέσμευση
πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού είτε ως προς τη νομιμότητα και
κανονικότητα της εκκαθαριζόμενης δαπάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί
Δημοσίου Λογιστικού.
(στστ) Η συγκέντρωση και παρακολούθηση της νομολογίας, σε θέματα
πραγματοποίησης και δικαιολόγησης των δημοσίων δαπανών και παροχή σχετικών
οδηγιών.
(β) Τμήμα Β’ - Ελέγχου
(αα) Η εποπτεία και η παρακολούθηση του έργου των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού
Ελέγχου και του Ειδικού Λογιστηρίου στο ΥΠ.ΕΘ.Α.
(ββ) Η λήψη των κατάλληλων μέτρων και εισήγηση στις αρμόδιες Διευθύνσεις του
Υπουργείου, για την άρση τυχόν εκκρεμοτήτων των ανωτέρω υπηρεσιών.
(γγ) Η μελέτη και εισήγηση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του
Υπουργείου, μεθόδων βελτίωσης των διαδικασιών για την αποδοτικότερη λειτουργία
των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και του Ειδικού Λογιστηρίου στο ΥΠ.ΕΘ.Α.
(δδ) Η επεξεργασία των εκθέσεων επιθεώρησης των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού
Ελέγχου και του Ειδικού Λογιστηρίου στο ΥΠ.ΕΘ.Α., καθώς και των εκθέσεωνπορισμάτων επιτόπιων ελέγχων.
(εε) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων που αποστέλλονται
από τις Υ.Δ.Ε. ή εξάγονται από το οικείο πληροφορικό σύστημα σε τακτά χρονικά
διαστήματα σχετικά με την ολική ή μερική απόρριψη δαπανών καθώς και την εν γένει
εργασία που έχουν εκτελέσει, για την παρακολούθηση του έργου τους και τη
διαπίστωση του βαθμού απόδοσης τους.
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(στστ) Η μέριμνα για την κατάρτιση της Έκθεσης των οικείων Προϊσταμένων Γενικών
Διευθύνσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους επί της πορείας των εξόδων και
των αποτελεσμάτων του ελέγχου επί των δημόσιων δαπανών.
(ζζ) Η μέριμνα για τη σύνταξη του ιδιαίτερου τεύχους με τις απαντήσεις των
Διατακτών-Υπουργών επί των παρατηρήσεων της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
(ηη) Η εισήγηση και έκδοση υπουργικών αποφάσεων για την παράταση της
προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής
(Χ.Ε.Π.) και τον τρόπο δικαιολόγησης των δημοσίων δαπανών, των οποίων έχουν
απωλεσθεί τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.
(θθ) Η διαβίβαση στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης, Έκθεσης του
Προϊσταμένου της οικείας Υ.Δ.Ε. για την άσκηση επιτόπιου ελέγχου στις
προβλεπόμενες περιπτώσεις.
(ιι) Η αποστολή στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, για
τη διενέργεια έρευνας στις περιπτώσεις απώλειας πρωτότυπων δικαιολογητικών και
τίτλων πληρωμής.
(γ) Τμήμα Γ’ - Συντονισμού Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και Ν.Π.Δ.Δ. εκτός
Γενικής Κυβέρνησης
(αα) Η κατεύθυνση και παρακολούθηση της ορθής και ενιαίας εφαρμογής των
διατάξεων λογιστικού που εφαρμόζουν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, πλην
εκείνων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Α’Τμήματος, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ.
που δεν ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, καθώς και η παροχή σχετικών οδηγιών και
έκδοση εγκυκλίων
(ββ) Η μέριμνα για τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων στα ως άνω θέματα
(γγ) Η διατύπωση απόψεων επί νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στα ως
άνω θέματα.
(δδ) Η παροχή απόψεων σε ζητήματα που ανακύπτουν ως προς τη νομιμότητα και
κανονικότητα της εκκαθαριζόμενης δαπάνης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(εε) Η συγκέντρωση και παρακολούθηση της νομολογίας, σε θέματα
πραγματοποίησης και δικαιολόγησης των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος.
(στστ) Η εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών σε περιπτώσεις σύμπραξης του
σε θέματα εκποίησης ακινήτων που ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ., κατά τα οριζόμενα στις
διατάξεις του π.δ. 715/1979 (Α`212)".

3.2.6. Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου στην Προεδρία της Δημοκρατίας
και στα Υπουργεία (άρθρο 40 του ΠΔ 111/2014) και Υπηρεσίες
Δημοσιονομικού Ελέγχου στους νομούς, στις νομαρχίες και στα
Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 42 του ΠΔ 111/2014)
Άρθρο 40 του ΠΔ 111/2014.
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1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στην
Προεδρία της Δημοκρατίας και στα Υπουργεία είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η έγκαιρη πληρωμή των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με
την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
(β) Η διασφάλιση της τήρησης και της ορθής εφαρμογής των δημοσιολογιστικών
κανόνων
(γ) Η διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών.
2. Οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης
είναι οι ακόλουθες:
(α) Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Εξωτερικών, με δύο Τμήματα
(β) Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών, με τρία Τμήματα
(γ) Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Εσωτερικών, με δύο Τμήματα
(δ) Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με τρία Τμήματα
(ε) Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων, με τρία Τμήματα
(στ) Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με δύο Τμήματα
(ζ) Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, με
δύο Τμήματα
(η) Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με τρία
Τμήματα.
(θ) Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, με δύο Τμήματα
(ι) Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τρία Τμήματα.
(ια) Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με δύο Τμήματα.
(ιβ) Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Υγείας, με δύο Τμήματα.
(ιγ) Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με τρία
Τμήματα.
3. Οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου που λειτουργούν σε επίπεδο Αυτοτελούς
Τμήματος είναι οι ακόλουθες:
(α) Υ.Δ.Ε. στην Προεδρία της Δημοκρατίας
(β) Υ.Δ.Ε. στο
Διακυβέρνησης

Υπουργείο

Διοικητικής

Μεταρρύθμισης

και

Ηλεκτρονικής

(γ) Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
(δ) Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Τουρισμού
4. Οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου του παρόντος άρθρου
είναι οι ακόλουθες:
(αα) Ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δημοσίων δαπανών με βάση τα
αποστελλόμενα σε αυτές δικαιολογητικά στοιχεία.
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(ββ) Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το Διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και
κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή αυτής μετά του σχετικού
φακέλου στην αρμόδια διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους, για την επίλυση της διαφωνίας.
(γγ) Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις
κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου.
(δδ) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των αναλαμβανομένων υποχρεώσεων σε βάρος
των πιστώσεων που αναγράφονται στους προϋπολογισμούς των Υπουργείων και η
παροχή πληροφοριών, σχετικά μετά αδιάθετα υπόλοιπα των πιστώσεων.
(εε) Ο έλεγχος τήρησης των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή
βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της
απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το
αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.
(στστ) Η καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στο βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής.
(ζζ) Η εντολή πληρωμής των δημοσίων δαπανών(πλην αυτών που επιτρέπεται να
πληρώνονται με άλλους τίτλους πληρωμής) μέσα στα καθοριζόμενα, κατά μήνα, όρια
πληρωμών
και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης
προθεσμίας από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία
(ηη) Η παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής
Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) ηλεκτρονικών Εντολών Μεταφοράς και Πίστωσης
Λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος, για:
i)
την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και
προπληρωμής) με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων,
ii) την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων στους δικαιούχους
(ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.)
(θθ) Η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα
οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις
σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
(ιι) Η ενημέρωση δικαιούχων και φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και
την πληρωμή των δικαιούχων.
(ιαια) Η καταχώριση στοιχείων και η τήρηση των Μητρώων Δικαιούχων,
Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.
(ιβιβ) Η τήρηση Μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού του οικείου φορέα.
(ιγιγ) Η βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων και
προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του οικείου φορέα, για την ύπαρξη
σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.
(ιδιδ) Η μεταβίβαση, με επιτροπικά εντάλματα, πιστώσεων στους Δευτερεύοντες
Διατάκτες.
(ιειε) Η παροχή αναλυτικών στοιχείων επί των αιτιολογημένων προτάσεων των
Υπουργών για τη χορήγηση αναπληρωματικών και έκτακτων πιστώσεων, καθώς και
επί των μεταβολών γενικά στις προβλέψεις ή στις πιστώσεις του προϋπολογισμού
και επί των ορίων διάθεσης τους.
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(ιστιστ) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τους καταρτιζόμενους,
από τα Υπουργεία προϋπολογισμούς.
(ιζιζ) Η υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στοιχείων
για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων του οικείου Υπουργείου.
(ιηιη) Η παρακολούθηση και τακτοποίηση των πληρωμών που γίνονται με χρηματικά
εντάλματα προπληρωμής και προσωρινά εντάλματα και η έκδοση εντολών προς
τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών
δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και η
εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του
υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(ιθιθ) Η κατάρτιση του απολογισμού εξόδων του οικείου φορέα για το οικονομικό έτος
που έληξε.
(κκ) Η μελέτη των σχεδίων νόμων, διαταγμάτων, συμβάσεων, υπουργικών
αποφάσεων και πράξεων, που υπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομικών
ή εκείνων, που έχουν σχέση με τον προϋπολογισμό και την περιουσία του Κράτους,
για εκτίμηση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων και σχετική εισήγηση στον
Υπουργό Οικονομικών, μέσω της αρμόδιας διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Οικονομικών.
(κακα) Η αποστολή μηνιαίας αναφοράς στις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες των
Διατακτών σχετικά με τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται και το
χρόνο εξόφλησης αυτών.
(κβκβ) Η τήρηση των βιβλίων που προβλέπονται από τις περί δημοσίου λογιστικού ή
αντίστοιχες για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου διατάξεις, ιδίως από το άρθρο
10 του π.δ. 151/1998 (Α` 116).

Άρθρο 42 του ΠΔ 111/2014.
*** Ο τίτλος του άρθρου 42 αντικαταστάθηκε ως άνω
με το άρθρο 106 παρ.8 Ν.4316/2014,ΦΕΚ Α 270/24.12.2014.
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στους
νομούς και στις νομαρχίες είναι οι ακόλουθοι:
(α) η έγκαιρη πληρωμή των υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου σύμφωνα με την
ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
(β) η διασφάλιση της τήρησης και της ορθής εφαρμογής των δημοσιολογιστικών
κανόνων
(γ) η διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών.
2. Οι Υ.Δ.Ε. ασκούν τις αρμοδιότητες της παραγράφου 5 του παρόντος εντός των
ορίων κάθε νομού πλην του νομού Αττικής όπου οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται
εντός των ορίων των νομαρχιών: α) Αθηνών, β) Ανατολικής Αττικής, γ) Δυτικής
Αττικής και δ) Πειραιώς.
«3. Οι Υ.Δ.Ε. στους νομούς και στις νομαρχίες λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος,
πλην των Υ.Δ.Ε. που εδρεύουν σε έδρες Περιφερειών σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.
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3852/2010 (Α΄ 87), καθώς επίσης και των Υ.Δ.Ε. στις Νομαρχίες Αθηνών και
Πειραιώς, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης.»
***
Η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 106 παρ.8
Ν.4316/2014,ΦΕΚ Α 270/24.12.2014.
4. Στο Δήμο Αθηναίων λειτουργεί Υ.Δ.Ε. επιπέδου Τμήματος.
5. Οι αρμοδιότητες των Υ.Δ.Ε. του παρόντος άρθρου είναι οι ακόλουθες:
(αα) Ο έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών του Δημοσίου (Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων και Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείων) και των Περιφερειακών
Ενοτήτων ή των δαπανών του οικείου νομικού προσώπου βάσει των
αποστελλόμενων σε αυτές δικαιολογητικών στοιχείων.
(ββ) Η εντολή πληρωμής των δαπανών πλην εκείνων που επιτρέπεται να
πληρώνονται με άλλους τίτλους πληρωμής και η έκδοση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
(γγ) Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το Διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και
κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή αυτής μετά του σχετικού
φακέλου στην αρμόδια διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Λ.Κράτους για την
επίλυση της διαφωνίας.
(δδ) Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Γ.Λ.Κράτους, προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις
διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου.
(εε) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων σε βάρος
των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
Περιφερειακής Ενότητας και Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείων, καθώς και των
πιστώσεων που μεταβιβάζονται στον οικείο Δευτερεύοντα Διατάκτη και παροχή
πληροφοριών σχετικά με τα αδιάθετα υπόλοιπα των πιστώσεων, ύστερα από αίτηση
των ενδιαφερόμενων υπηρεσιών.
(στστ) Ο έλεγχος τήρησης των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων και η
παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της
απαιτούμενης πίστωσης και τη μη υπέρβαση του ποσοστού διάθεσης αυτής στις
προβλεπόμενες περιπτώσεις , όπως ορίζεται κάθε φορά.
(ζζ) Η καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στο βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής.
(ηη) Η παροχή βεβαίωσης για την ύπαρξη της απαιτουμένης πίστωσης επί των
σχεδίων πράξεων με τις οποίες καθορίζεται το ύψος των επιχορηγήσεων Ν.Π.Δ.Δ.
κ.λπ. των χορηγιών σε ιδιώτες, των πάγιων χορηγημάτων και κάθε άλλης
οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σε τρίτους.
(θθ) Η παροχή αναλυτικών στοιχείων που αφορούν στις αιτιολογημένες προτάσεις
του οικείου Διατάκτη για χορήγηση αναπληρωματικών και έκτακτων πιστώσεων,
καθώς και για μεταβολές γενικά στις προβλέψεις ή στις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού και στα όρια διάθεσης των πιστώσεων αυτών.
(ιι) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των ελεγχόμενων φορέων για την
κατάρτιση των σχεδίων προϋπολογισμών τους.
(ιαια) Η σύνταξη έκθεσης επί του σχεδίου Προϋπολογισμού της οικείας Περιφέρειας
και αποστολή αυτής στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο.
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(ιβιβ) Η παρακολούθηση της τακτοποίησης των πληρωμών που διενεργούνται με
χρηματικά εντάλματα προπληρωμής και τυχόν προσωρινά εντάλματα, η έκδοση
εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των
αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού,
καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον
καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου.
(ιγιγ) Η κατάρτιση και αποστολή, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα στις κατά
περίπτωση αρμόδιες Υ.Δ.Ε. στα Υπουργεία ή στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,
ξεχωριστής κατάστασης που εμφανίζει τις εγγραφές που έγιναν τον προηγούμενο
μήνα στα λογιστικά βιβλία δευτερεύοντα διατάκτη.
(ιδιδ) Η κατάρτιση του απολογισμού των εξόδων του λήξαντος οικονομικού έτους,
όσον αφορά τις δαπάνες του κύριου διατάκτη.
(ιειε) Η καταχώριση στα λογιστικά βιβλία των οικείων πράξεων για τον περιορισμό
των πιστώσεων που έχουν μεταβιβασθεί στο δευτερεύοντα διατάκτη, στα ποσά που
έχουν ενταλθεί σε βάρος αυτών και αποστολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στις
αρμόδιες Υ.Δ.Ε. της σχετικής ετήσιας απολογιστικής κατάστασης.
(ιστιστ) Η εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των δαπανών δημόσιων επενδύσεων.
(ιζιζ) Η παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής
Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) ηλεκτρονικών Εντολών Μεταφοράς και Πίστωσης
Λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος, για :
(i) την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και
προπληρωμής) με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων,
(ii) την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων στους δικαιούχους
(ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.)
ιηιη) Η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα
οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων, που αναγράφονται στις
σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
(ιθιθ) Η ενημέρωση δικαιούχων και φορέων για την έκδοση χρηματικών
ενταλμάτωνκαι την πληρωμή των δικαιούχων.
(κκ) Η καταχώρηση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Δικαιούχων, Κατασχέσεων
και Εκχωρήσεων.
(κακα) Η τήρηση των βιβλίων, που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις, ιδίως από
το άρθρο 10 του π.δ. 151/1998 (Α` 116) και 13 του π.δ. 471/1977 (Α` 148).
(κβκβ) Η τήρηση Μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού του οικείου φορέα.
(κγκγ) Η βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων και
προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας των οικείων φορέων για την ύπαρξη
σχετικών προβλέψεων στους προϋπολογισμούς τους.
(κδκδ) Η έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και τήρηση του Μητρώου
Δεσμεύσεων των φορέων που είναι διατάκτες οι Προϊστάμενοι των Υ.Δ.Ε..
(κεκε) Η μεταβίβαση πιστώσεων, με επιτροπικά εντάλματα, στους δευτερεύοντες
Διατάκτες.
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(κστκστ) Η αποστολή μηνιαίας αναφοράς στις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες των
Διατακτών σχετικά με τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται και το χρόνο
εξόφλησης αυτών.
(κζκζ) Η εξυπηρέτηση των συνταξιούχων του Δημοσίου σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
7. Πέραν των αρμοδιοτήτων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η Υ.Δ.Ε. στο ν.
Θεσσαλονίκης ασκεί και τις αρμοδιότητες της παρ. 4 του άρθρου 40 του παρόντος
όσον αφορά στις δαπάνες του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης.
8. Πέραν των αρμοδιοτήτων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η Υ.Δ.Ε. στο ν.
Λέσβου ασκεί και τις αρμοδιότητες της παρ. 4 του άρθρου 40 του παρόντος όσον
αφορά στις δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
9. Οι Υ.Δ.Ε. στους νομούς και τις νομαρχίες αναφέρονται στο Παράρτημα Ι το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

3.2.7. Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (άρθρα 43, 44, 45 και 46
του ΠΔ 111/2014)
Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, (άρθρο 43 του ΠΔ 111/2014), έχει
τους ακόλουθους στρατηγικούς σκοπούς:
(α) Η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού
Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των φορέων όπως αυτοί καθορίζονται με
τη διαδικασία του άρθρου 3 του ν. 3492/2006.
(β) Η παροχή επαρκούς διαβεβαίωσης ή διατύπωση επιφυλάξεων για το σύνολο ή για
το μέρος του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των δημοσιονομικών του Κράτους
προς τον Υπουργό Οικονομικών.
(γ) Η διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της ορθής
δημοσιονομικής διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
(δ) Ο αποτελεσματικός συντονισμός της ελληνικής διοίκησης και η συνεργασία με τα
αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα για τη διασφάλιση της προστασίας των συμφερόντων του
ενωσιακού προϋπολογισμού.
2. Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων διαρθρώνεται ως εξής:
α) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων (άρθρο 44 του ΠΔ 111/2014), με
τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:
(α) Η εκπόνηση μεθοδολογικών εργαλείων για τη διενέργεια των ελέγχων,
αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων και η αποτίμηση των
αποτελεσμάτων τους.
(β) Ο σχεδιασμός ελέγχων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ε και Χ.Μ. Ε.Ο.Χ) μέσω της δημιουργίας μεθοδολογιών, προτύπων και
εργαλείων ελεγκτικών εργασιών καθώς και κατάλληλων πληροφορικών συστημάτων.
(γ) Η διαμόρφωση γνώμης αναφορικά με την ικανότητα των φορέων για ορθή
δημοσιονομική διαχείριση των εθνικών και ενωσιακών πόρων μέσα από την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αλλά και της συνέχειας των ελέγχων της ΕΣΕΛ και
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της ΕΔΕΛ κατά κύριο λόγο, αλλά και των ελέγχων εθνικών και λοιπών κοινοτικών
οργάνων και σύνθεση αυτών με βάση δομημένους κανόνες.
(δ) Η συστηματική συνεργασία και συντονισμός με την ευρωπαϊκή διοίκηση για όλα τα
ανωτέρω θέματα.
Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων διαρθρώνεται σε τρία (3)
Τμήματα, των οποίων οι αρμοδιότητες κατανέμονται ως κατωτέρω:
(α) Τμήμα Α` - Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Δημοσιονομικών
Ελέγχων
(αα) Η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων ελέγχων σε φορείς, όπως αυτοί
καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 3 του ν. 3492/2006 (Α` 210) ως προς τη
συμμόρφωση των ελεγχθέντων φορέων με τις συστάσεις των ελέγχων της Ε.Σ.ΕΛ. και
τη συνέχεια των αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων και καταλογιοτικών
πράξεων που τους αφορούν.
(ββ) Η συνολική αξιολόγηση των μέτρων υλοποίησης των ελεγχόμενων φορέων επί
των συστάσεων των ελέγχων της Ε.Σ.ΕΛ., των ευρημάτων των Μονάδων Εσωτερικού
Ελέγχου και των συνεπειών από τους καταλογισμούς και τις δημοσιονομικές
διορθώσεις.
(γγ) Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την παροχή επαρκούς διαβεβαίωσης ή διατύπωση
επιφυλάξεων για το σύνολο ή για το μέρος του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου
των δημοσιονομικών του Κράτους προς τον Υπουργό Οικονομικών.
(δδ) Η συνεργασία με Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων σχετικά με την
επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων, καθώς και με υπηρεσίες άλλων κρατών και
ιδίως της Ε.Ε. για συναφή θέματα.
(β) Τμήμα Β`- Παρακολούθησης, Αναφορών και Διορθωτικών Μέτρων
(αα) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ελεγχόμενων φορέων
και λοιπών φορέων, που εμπλέκονται στη διαχείριση, έλεγχο και υλοποίηση των
ελεγχόμενων από την Ε.Δ.ΕΛ. προγραμμάτων, προς τις συστάσεις και τα διορθωτικά
μέτρα που τους απευθύνονται με τις εκθέσεις των οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχων
της Ε.Δ.ΕΛ.
(ββ) Η σύνταξη των Αποφάσεων Δημοσιονομικών Διορθώσεων και Ανάκτησης των
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών που εντοπίζονται στο πλαίσιο
των ελέγχων της Ε.Δ.ΕΛ. και σχετική ενημέρωση της αρμόδιας Αρχής Πιστοποίησης
προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων πληρωμής
δαπανών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
(γγ) Η εκπόνηση Εκθέσεων και Γνωμοδοτήσεων αναφορικά με τη θέσπιση και τη
λειτουργία
των
συστημάτων
διαχείρισης
και
ελέγχου
προγραμμάτων
συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. και το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και η κατάρτιση και υποβολή στην ΕΕ της
ετήσιας σύνοψης του Δημοσιονομικού Κανονισμού
(δδ) Η διερεύνηση και επεξεργασία καταγγελιών που αφορούν έργα και δράσεις
συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. και το Χ.Μ. Ε.Ο.Χ. προγραμμάτων και
διατύπωση προτάσεων ανάληψης δράσης προς την Ε.Δ.ΕΛ.
(εε) Η συμβολή στη σύνταξη ετησίων εκθέσεων και αναφορών που εκπονούνται από
άλλους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς φορείς/υπηρεσίες μέσω της αποστολής σε αυτούς
στοιχείων που αφορούν τα αποτελέσματα των ελέγχων της Ε.Δ.ΕΛ., καθώς και στη
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σύνταξη της έκθεσης της παρ. 5 του άρθρου 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
ΕΕ (ΣΛΕΕ).
(στστ) Η εκπόνηση των Δηλώσεων Περάτωσης/Εγκυρότητας και των
Τελικών/Συνοδευτικών Εκθέσεων Ελέγχου που αφορούν τα συγχρηματοδοτούμενα
από την Ε.Ε. και το Χ.Μ. Ε.Ο.Χ. προγράμματα και έργα και υποβολή αυτών στα
αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα.
(ζζ) Η διενέργεια ελέγχων διαδικασιών περάτωσης στην Αρχή Πιστοποίησης και τους
φορείς διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. και το Χ.Μ. Ε.Ο.Χ.
Προγραμμάτων και σύνταξη των σχετικών εκθέσεων ελέγχου.
(ηη) Η παρακολούθηση των ελέγχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλων ευρωπαϊκών οργάνων.
(θθ) Η παρακολούθηση των επιτόπιων επαληθεύσεων που διενεργούνται από τους
εθνικούς φορείς διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων,
η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και η παροχή οδηγιών προς εξάλειψη διαχειριστικών
αδυναμιών.
(ιι) Η καταχώρηση των ελέγχων της Ε.Δ.ΕΛ. και των ευρωπαϊκών οργάνων στο οικείο
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.
(ιαια) Η ηλεκτρονική διαβίβαση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης
της Απάτης (OLAF) των παρατυπιών που προκύπτουν από ελέγχους της Ε.Δ.ΕΛ..
(γ) Τμήμα Γ` - Στρατηγικής και Μεθοδολογίας
(αα) Η εκπόνηση και επικαιροποίηση Στρατηγικών και Εγχειριδίων ελέγχων στο
πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ε.Ε. και το Χ.Μ. Ε.Ο.Χ,
καθώς και η εκπόνηση των Κανονισμών Λειτουργίας και Διενέργειας των Ελέγχων της
Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, του Κώδικα Δεοντολογίας Ελεγκτών και η
διαμόρφωση προτύπων και μεθοδολογιών για την οργάνωση και λειτουργία των
Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και η εισήγηση αυτών προς έγκριση στην
Επιτροπή του άρθρου 10 του ν.3492/2006 (στο εξής ΕΣΕΛ).
Η εκπόνηση Κανονισμού Επιβολής Δημοσιονομικών Διορθώσεων με τον οποίο
καθορίζεται
ο τύπος και το περιεχόμενο των αποφάσεων δημοσιονομικών
διορθώσεων και των πράξεων καταλογισμού και η υποβολή του προς έγκριση στον
Υπουργό Οικονομικών κατόπιν εισήγησης της Ε.Σ.ΕΛ. Σύνταξη Κοινών Υπουργικών
Αποφάσεων καθορισμού του πεδίου εφαρμογής των ελέγχων, των διοικητικών μέτρων
και των κυρώσεων της Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο
3 του ν.3492/2006.
(ββ) Η εφαρμογή μεθόδων δειγματοληψίας για την επιλογή δειγμάτων για ελέγχους
συστημάτων και πράξεων και στατιστική συμπερασματολογία με βάση τα
αποτελέσματα των ελέγχων.
(γγ) Η εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης κινδύνου για την επιλογή φορέων για έλεγχο και
τον προσδιορισμό περιοχών κινδύνου.
(δδ) Ο σχεδιασμός και διαχείριση
υποστηρίζουν τους ελέγχους της ΓΔΔΕ.

των

πληροφοριακών

συστημάτων

που

(εε) Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού της Δ/νσης και εκπαίδευσης
προσωπικού των Δ/νσεων Ελέγχων σε θέματα του πληροφοριακού συστήματος και
εγχειριδίου ελέγχου.
(στστ) Η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
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β) Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (άρθρο 45 του ΠΔ 111/2014) με
επιχειρησιακό στόχο τον εντοπισμό φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης,
κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς μέσω της αποτελεσματικής άσκησης
ελέγχων σε φορείς του άρθρου 3 του ν. 3492/2006, αναφορικά με τη διαχείριση του
προϋπολογισμού τους και την επάρκεια των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου
αυτών.
2. Η Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων διαρθρώνεται σε επτά (7) Τμήματα, των
οποίων οι αρμοδιότητες κατανέμονται ως κατωτέρω:
(α) Τμήμα Α` - Ελέγχων Υπουργείων
(αα) Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων.
(ββ) Ο έλεγχος στη διαχείριση του προϋπολογισμού των φορέων σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3492/2006 (Α` 210), συμπεριλαμβανομένου του
ελέγχου των εκκαθαριστών αποδοχών.
(γγ) Ο έλεγχος ή συμπληρωματικός έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των
δαπανών, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων, της ορθής είσπραξης
και εμφάνισης των εσόδων των φορέων, καθώς και της διαχείρισης της περιουσίας
τους και η εξακρίβωση της τήρησης των οικείων διαχειριστικών κανόνων και
διαδικασιών, καθώς και της ορθής λογιστικής απεικόνισης της οικονομικής κατάστασης
και διαχείρισης του φορέα.
(δδ) Ο έλεγχος των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των φορέων και η λήψη ή η
εισήγηση στην Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.) των κατάλληλων μέτρων για
τη βελτίωση τους.
(εε) Η αξιολόγηση του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των
έργων του φορέα με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
(στστ) Η προετοιμασία και διενέργεια των ελέγχων.
(ζζ) Η επιβολή ή εισήγηση για
κείμενες διατάξεις κυρώσεων.

επιβολή των προβλεπόμενων από τις

(ηη) Η συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών και ιδίως της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους
(θθ) Η προετοιμασία εισήγησης στον Υπουργό Οικονομικών για την αναθεώρηση
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε
περίπτωση που προκύπτουν από τον έλεγχο νέα στοιχεία, σύμφωνα με την
παράγραφο 11 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (Α` 85).
(ιι) Η σύνταξη και μέριμνα για την έκδοση της προβλεπόμενης από την περίπτωση (ε)
της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3492/2006 (Α` 210) απόφασης
νομιμοποίησης ή άρσης των αναγκαίων προσωρινών μέτρων που λαμβάνονται
αυτεπάγγελτα από τα ελεγκτικά όργανα.
(ιαια) Η γνωστοποίηση της έκθεσης ελέγχου στον ελεγχόμενο φορέα, καθώς και η
κοινοποίηση σχετικού αποσπάσματος αυτής στα πρόσωπα κατά των οποίων
προτείνεται αναζήτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών ή τα
οποία τυχόν φέρουν πειθαρχική ή ποινική ευθύνη
(ιβιβ) Η υποβολή στην Ε.Σ.ΕΛ., της έγγραφης διαφωνίας του αρμόδιου για την
έκδοση της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης ή της πράξης καταλογισμού
οργάνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
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(ιγιγ) Η διαβίβαση των αντιρρήσεων των ελεγχόμενων φορέων καθώς και των
προσώπων κατά των οποίων προτείνεται αναζήτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθέντων ποσών ή τα οποία τυχόν φέρουν πειθαρχική ή ποινική ευθύνη στα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
(ιδιδ) Η διαβίβαση στην Ε.Σ.ΕΛ. της έκθεσης ελέγχου, των αντιρρήσεων που έχουν
υποβληθεί κατά της έκθεσης αρμοδίως, καθώς και των σχετικών εισηγήσεων των
ελεγκτικών οργάνων.
(ιειε) Η διαβίβαση των πράξεων καταλογισμού που έχουν εκδοθεί σε βάρος οργάνων
διοίκησης του φορέα, στο αρμόδιο για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων όργανο
του ελεγχόμενου φορέα, ύστερα από έκθεση του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Δ.Ε.
(ιστιστ) Η διαβίβαση, κατόπιν εντολής του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Δ.Ε., των σχετικών
στοιχείων στις αρμόδιες αρχές, σε περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί από τα
ελεγκτικά όργανα ή ελεγκτικές ομάδες πράξεις που μπορούν να επισύρουν ποινική
ευθύνη ή κρίνεται ότι απαιτείται διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης (Ε.Δ.Ε).
(ιζιζ) Η κοινοποίηση των αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων και των πράξεων
καταλογισμού στον φορέα και στους καταλογιζόμενους για τη συμμόρφωση τους,
καθώς και η διαβίβαση του φακέλου της υπόθεσης στην αρμόδια για την
παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων Διεύθυνση.
Το Τμήμα αυτό ασκεί τις ανωτέρω αρμοδιότητες στις Υπηρεσίες της Προεδρίας της
Δημοκρατίας, των Γενικών Γραμματειών Μέσων Ενημέρωσης και Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, των εποπτευόμενων από τους ανωτέρω φορείς Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου και των Ειδικών Λογαριασμούς των Υπηρεσιών αυτών, των
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Εκκλησιαστικών Ν.Π.Δ.Δ. και κάθε άλλου
Νομικού
Προσώπου
και Οργανισμού
που εποπτεύεται από την
αυτοδιοικούμενη Εκκλησία της Ελλάδος (ν. 590/1977, ΦΕΚ Α` 146).
(β) Τμήμα Β` -Ελέγχων Υπουργείων
Το Τμήμα αυτό ασκεί τις αρμοδιότητες που ασκεί το Τμήμα Α` στις Υπηρεσίες των
Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομικών,
Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μακεδονίας
και Θράκης, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, των εποπτευόμενων από τους ανωτέρω φορείς Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, πλην των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και στους Ειδικούς Λογαριασμούς των Υπηρεσιών
αυτών.
(γ) Τμήμα Γ`- Ελέγχων Υπουργείων-Ο.Τ.Α.
Το Τμήμα αυτό ασκεί τις αρμοδιότητες που ασκεί το Τμήμα Α` στις Υπηρεσίες των
Υπουργείων
Εσωτερικών,
Διοικητικής
Μεταρρύθμισης
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, των Ο.Τ.Α. α` και β`
βαθμού, των εποπτευόμενων από τους ανωτέρω φορείς Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου, καθώς και στους Ειδικούς Λογαριασμούς των Υπηρεσιών αυτών.
(δ) Τμήμα Δ`-Ελέγχων Φορέων Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
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Το Τμήμα αυτό ασκεί τις αρμοδιότητες που ασκεί το Τμήμα Α` στους φορείς Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως η έννοια αυτών προσδιορίζεται
από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3329/2005 (Α` 81) .
(ε) Τμήμα Ε` -Ελέγχων στις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
Το Τμήμα αυτό ασκεί τις αρμοδιότητες που ασκεί το Τμήμα Α` στις Δημόσιες
Επιχειρήσεις όπως η έννοια αυτών προσδιορίζεται από τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α` 314), καθώς επίσης και στους Δημόσιους
Οργανισμούς, όπως η έννοια αυτών προσδιορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 1 του ν.3429/2005.
(στ) Τμήμα ΣΤ`- Ελέγχων Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπών Φορέων
Το Τμήμα αυτό ασκεί τις αρμοδιότητες που ασκεί το Τμήμα Α`:
(αα) στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, στα οποία το Δημόσιο συμμετέχει σε
ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού τους κεφαλαίου, καθώς
και στα Ν.Π.Ι.Δ. ή τα Φυσικά Πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που χρηματοδοτούνται
ή επιχορηγούνται τακτικά ή έκτακτα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τον
Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού,
εφόσον η χρηματοδότηση ή η επιχορήγηση υπερβαίνει το 50% των ετήσιων εσόδων
τους κατά το εκάστοτε προηγούμενο έτος,
(ββ) στα Ν.Π.Ι.Δ. που ιδρύονται από το Κράτος ή τα Νομικά Πρόσωπα που ιδρύονται
από τους φορείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ.,
Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού,
(γγ) στα Ν.Π.Ι.Δ. τα οποία ιδρύονται από το Δημόσιο ή τα Νομικά Πρόσωπα, που
αναφέρονται στις παρ. 2α και 3α του άρθρου 1 του ν.3429/2005 (Α`314) και
αποτελούν συνδεδεμένες με αυτά εταιρείες κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου
42Ε του κ.ν. 2190/1920 (Α` 37), όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και στις συνδεδεμένες
με τις εταιρείες αυτές εταιρείες,
(δδ) στις επιχειρήσεις με τις οποίες το δημόσιο συνδέεται με σύμβαση για το μέρος
που αφορά την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών και στα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα και ιδίως τα ιδρύματα, σχολές, συλλόγους και σωματεία, που επιδιώκουν
την εκπλήρωση αγαθοεργών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών σκοπών και
επιχορηγούνται με οποιονδήποτε τρόπο από το Κράτος, από Ν.Π.Δ.Δ. και από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς εφόσον οι ανωτέρω φορείς δεν
υπάγονται στην αρμοδιότητα των Τμημάτων δ` και ε` της Διεύθυνσης,
(εε) σε οποιονδήποτε άλλο φορέα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α` 210).
γ) Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (άρθρο 46
του ΠΔ 111/2014), οι επιχειρησιακοί στόχοι της οποίας είναι οι ακόλουθοι:
(α) Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(Ε.Τ.Π.Α.), το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (Ε.Τ.ΑΛ.), το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) που
εντάσσονται στο στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, των προγραμμάτων
του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης καθώς και των Δράσεων, Σχεδίων και Επειγόντων
Μέτρων του Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των
Μεταναστευτικών Ροών», για τη διαπίστωση της ουσιαστικής λειτουργίας του
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συστήματος διαχείρισης και ελέγχου αυτών, καθώς και για τη διασφάλιση της νόμιμης
και κανονικής συγχρηματοδότησής τους.
2. Η Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
διαρθρώνεται σε έξι (6) Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, των οποίων οι
αρμοδιότητες κατανέμονται ως κατωτέρω:
(α) Τμήμα Α’ -Προγραμματισμού και Ελέγχων
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού αναφορικά με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα
(Ε.Π.) του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Ενίσχυση της
Προσπελασιμότητας» είναι οι κατωτέρω:
(αα) Η κατάρτιση του προγράμματος των ελέγχων οι οποίοι αφορούν στα Συστήματα
Διαχείρισης και Ελέγχου και τις Πράξεις των Ε.Π. αρμοδιότητας του Τμήματος
(ββ) Η προετοιμασία και διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων.
(γγ) Η σύνταξη των εκθέσεων προσωρινών αποτελεσμάτων των ανωτέρω ελέγχων και
κοινοποίηση τους στους εμπλεκόμενους φορείς.
(δδ) Η εισήγηση προς την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) επί του
περιεχομένου της έκθεσης προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου και επί των τυχόν
υποβαλλομένων αντιρρήσεων ή και παρατηρήσεων των εμπλεκόμενων φορέων στη
διαχείριση και υλοποίηση των ελεγχθέντων συστημάτων-έργων.
(εε) Η οριστικοποίηση και γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω ελέγχων,
σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ε.Δ.ΕΛ.
(στοτ) Η κοινοποίηση εκθέσεων οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχου συστημάτων στην
Ε.Ε. μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Επικοινωνίας με την Ε.Ε. (System for Fund
Management in the European Community - SFC 2007).
(ζζ) Η επιμέλεια της διενέργειας των ελέγχων από τα Ν.Π.Ι.Δ. σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
(ηη) Η υποστήριξη, προετοιμασία και συμμετοχή σε ελέγχους ευρωπαϊκών ελεγκτικών
οργάνων.
(β) Τμήμα Β’- Προγραμματισμού και Ελέγχων
Οι ίδιες αρμοδιότητες με το Α’ Τμήμα αναφορικά μετά Επιχειρησιακά Προγράμματα
(Ε.Π.) του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»,
«Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».
(γ) Τμήμα Γ’- Προγραμματισμού και Ελέγχων
Οι ίδιες αρμοδιότητες με το Α’ Τμήμα αναφορικά μετά Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράμματα (Π.Ε.Π.) του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 που συγχρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.)
(δ) Τμήμα Δ’ -Προγραμματισμού και Ελέγχων
Οι ίδιες αρμοδιότητες με το Α’ Τμήμα αναφορικά μετά Επιχειρησιακά Προγράμματα
(Ε.Π.) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» «Διοικητική Μεταρρύθμιση», «Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση» και «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» που
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.
(ε) Τμήμα Ε’- Προγραμματισμού και Ελέγχων
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Οι ίδιες αρμοδιότητες με το Α’ Τμήμα αναφορικά με τον Έλεγχο του Ε.Π. που
συγχρηματοδοτείται από το Χ.Μ. του Ε.Ο.Χ., των Δράσεων και Σχεδίων του Γενικού
Προγράμματος Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών, και των
προγραμμάτων του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης.
(στ) Τμήμα ΣΤ’- Προγραμματισμού και Ελέγχων
Οι ίδιες αρμοδιότητες με το Α` Τμήμα αναφορικά με τα Ε.Π. που εντάσσονται στο
στόχο «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και του Ταμείου Αλιείας με τις παρακάτω
επιπλέον αρμοδιότητες :
(αα) Η επεξεργασία και σύνταξη των συνθετικών εκθέσεων των πράξεων των
διασυνοριακών Επιχειρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία.
(ββ) Η εκπροσώπηση της Ε.Δ.ΕΛ. στις συναντήσεις Ομάδων ελεγκτών για τα
διασυνοριακά και διαπεριφερειακά προγράμματα, ή άλλων συλλογικών οργάνων.
(γγ) Η διεκπεραίωση της απαιτούμενης αλληλογραφίας με τους εταίρους των Ε.Π. του
Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λοιπούς
φορείς.
(ζ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
(αα) Η μέριμνα για την κατάρτιση και υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος ενεργειών
Τεχνικής Υποστήριξης.
(ββ) Η μέριμνα για την καταβολή των αποζημιώσεων και των εξόδων μετακίνησης των
ελεγκτικών ομάδων καθώς και των τυχών πρόσθετων αμοιβών.
(ΥΥ) Η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 11 του Ν. 4314/2014 προβλέπονται θέματα που
διέπουν τη λειτουργία της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου ως αρχής ελέγχου για
την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ως άνω νόμου, αρχή Ελέγχου της
παρ. 4 του άρθρου 123 του Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013 για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ
20142020 και του ΕΠ «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» ορίζεται η Επιτροπή
Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονομικών. Η ΕΔΕΛ αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή
Δημοσιονομικών Ελέγχων ως Πρόεδρο, από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων, Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων
Προγραμμάτων και Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων, καθώς και από δύο
εμπειρογνώμονες από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, με εμπειρία σε θέματα εφαρμογής
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ) και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων ή δημοσίων έργων ή κρατικών ενισχύσεων. Με την ίδια ή όμοια
απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη της ΕΔΕΛ και η γραμματεία αυτής, η
οποία στελεχώνεται από υπαλλήλους των ανωτέρω Διευθύνσεων. Ανάλογα με το
θέμα το οποίο εξετάζεται, εισηγητής της ΕΔΕΛ είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος
Προϊστάμενος εκ των μελών, ο οποίος μετέχει στη σύνθεση της Επιτροπής χωρίς
δικαίωμα ψήφου. Για τα μέλη και τη γραμματεία της ΕΔΕΛ, έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α` 226).
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ως άνω νόμου, η ΕΔΕΛ έχει την
ευθύνη για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου
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των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΕΠ «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020». Στο
πλαίσιο αυτό η ΕΔΕΛ αναλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α) Διασφαλίζει τη διενέργεια ελέγχων για την επαλήθευση της αποτελεσματικής
λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ.
(β) Διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι των πράξεων πραγματοποιούνται σε κατάλληλο δείγμα
για την επαλήθευση των δηλωθεισών στην Επιτροπή δαπανών. Για το σκοπό αυτόν
διαμορφώνει, κατά κανόνα, μεθοδολογία στατιστικής δειγματοληψίας πράξεων. Μη
στατιστική μέθοδος δειγματοληψίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την επαγγελματική
κρίση της Αρχής Ελέγχου, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα
διεθνή ελεγκτικά λογιστικά πρότυπα, καθώς και σε κάθε περίπτωση όταν ο αριθμός
των πράξεων μίας λογιστικής χρήσης δεν είναι επαρκής, ώστε να επιτρέπει τη χρήση
στατιστικής μεθόδου.
(γ) Καταρτίζει, εντός οκτώ μηνών από την έγκριση του ΕΠ, στρατηγική ελέγχου που
καλύπτει τη μεθοδολογία ελέγχου που θα χρησιμοποιηθεί, τη μέθοδο δειγματοληψίας
για τους ελέγχους των πράξεων, καθώς και τον προγραμματισμό των ελέγχων για την
τρέχουσα λογιστική χρήση και τις δύο επόμενες λογιστικές χρήσεις. Η στρατηγική
λογιστικού ελέγχου επικαιροποιείται σε ετήσια βάση από το 2016 μέχρι και το 2024.
Στην περίπτωση που εφαρμόζεται κοινό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου σε
περισσότερα του ενός ΕΠ, είναι δυνατόν να καταρτίζεται ενιαία στρατηγική ελέγχου. Η
Αρχή Ελέγχου υποβάλλει στην Επιτροπή τη στρατηγική ελέγχου, κατόπιν σχετικού
αιτήματος.
(δ) Μέχρι τη 15η Φεβρουάριου κάθε έτους από το 2016 έως το 2025 υποβάλλει στην
Επιτροπή:
ί) Γνωμοδότηση, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου β` της παρ. 5 του
άρθρου 59 του Κανονισμού (EE, ΕΥΡΑΤΟΜ) 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και Συμβουλίου, βάσει των ελέγχων που έχει πραγματοποιήσει δια των Διευθύνσεων
του άρθρου 12 ή έχουν διενεργηθεί υπό την ευθύνη της.
ii) Ετήσια έκθεση ελέγχου, στην οποία παρατίθενται τα βασικά ευρήματα των ελέγχων
που αφορούν το προηγούμενο λογιστικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με
τη στρατηγική ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των ευρημάτων σε σχέση με τυχόν
ανεπάρκειες των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και των διορθωτικών
μέτρων που προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν.
Στην περίπτωση που ισχύει κοινό σύστημα για περισσότερα του ενός επιχειρησιακά
προγράμματα, η ετήσια έκθεση του σημείου (ϋ) ανωτέρω, δύναται να καλύπτει όλα τα
σχετικά ΕΠ.
(ε) Συνεργάζεται με την Επιτροπή για το συντονισμό των σχεδίων και των μεθόδων
του δημοσιονομικού ελέγχου και ανταλλάσσει τα αποτελέσματα των ελέγχων των
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και απόψεις επί θεμάτων που αφορούν
τη βελτίωση των εν λόγω συστημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του
Κανονισμού.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ως άνω νόμου, η ΕΔΕΛ έχει την
ευθύνη της σύνταξης έκθεσης και της διατύπωσης γνώμης που αναφέρονται στην
παρ. 2 του άρθρου 124 του Κανονισμού. Το έργο αυτό η ΕΔΕΛ δύναται να το
αναθέσει και σε φορέα λειτουργικά ανεξάρτητο από τις Διαχειριστικές Αρχές και την
Αρχή Πιστοποίησης. Η ανωτέρω έκθεση και διατύπωση γνώμης συντάσσεται κατόπιν
αξιολόγησης που διενεργείται, σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα
και διαβιβάζεται στην εθνική αρχή συντονισμού. Εφόσον η ΕΔΕΛ ή ο λειτουργικά
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ανεξάρτητος φορέας καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το τμήμα του συστήματος
διαχείρισης και ελέγχου, που αφορά τις Διαχειριστικές Αρχές ή την Αρχή
Πιστοποίησης, είναι κατ’ ουσία ίδιο με της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού
και τεκμηριώνεται, βάσει ελεγκτικών εργασιών που επιτελέσθηκαν, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου και του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1198/2006 του Συμβουλίου, η ουσιαστική λειτουργία τους
κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, δύναται να συμπεράνει ότι πληρούνται τα
Κριτήρια του Παραρτήματος XIII του Κανονισμού, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες
ελεγκτικές εργασίες.
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ως άνω νόμου, η ΕΔΕΛ
αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της Αρχής Ελέγχου, όπως αυτές περιγράφονται στους
εκάστοτε Κανονισμούς για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του ως άνω νόμου, η ΕΔΕΛ διασφαλίζει
ότι το έργο του ελέγχου ασκείται λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αποδεκτά πρότυπα
ελέγχου.

3.2.8. Διεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων (άρθρο 47 του ΠΔ 111/2014)
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων είναι οι
ακόλουθοι:
(α) Η αποτελεσματική διενέργεια εκτάκτων ελέγχων
(β) Ο έλεγχος των εθνικών κληροδοτημάτων, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
(ΜΚΟ) και κάθε άλλου φορέα που της ανατίθεται από τον Υπουργό Οικονομικών
2. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, των οποίων οι αρμοδιότητες
κατανέμονται ως κατωτέρω:
(α) Τμήμα Α’ - Εκτάκτων Ελέγχων
(αα) Η διενέργεια ελέγχων κατόπιν καταγγελιών, δημοσιευμάτων, πληροφοριών και
βάσιμων υπονοιών για δωροδοκίες, δωροληψίες, απάτες, ατασθαλίες ή διαχειριστικές
ανωμαλίες ή ύστερα από παραγγελία αρμόδιου εισαγγελέα ή εντολής του Υπουργού
Οικονομικών ή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και αιτήματος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την επιφύλαξη των διατάξεων κάθε άλλης ελεγκτικής
αρχής.
(ββ) Ο έλεγχος διαχείρισης πάγιων προκαταβολών, δημοσίων υπολόγων και
δημοσίων διαχειρίσεων και ο επιτόπιος έλεγχος της παρ. 5 του άρθρου 26 του ν.
2362/1995 (Α’ 247).
(γγ) Η διενέργεια ελέγχων όλων των εκκρεμών υποθέσεων της Οικονομικής
Επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που περιήλθαν στην αρμοδιότητα
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 1
του ν. 4081/2012 (Α` 184), καθώς και των εκκρεμών καταλογισμών που προήλθαν
από ελέγχους που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το ν. 2343/1995 (Α` 211) «και το
άρθρο 28 του ν. 2470/1997 (Α΄ 40)».
(δδ) Η διενέργεια λοιπών διαδικαστικών ενεργειών για την υλοποίηση των ελέγχων και
τη διεκπεραίωση των αποτελεσμάτων αυτών.
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(εε) Ο έλεγχος της έκθεσης που συντάσσεται από τους ελεγκτές ή τις ελεγκτικές
ομάδες επί των διενεργούμενων ως άνω ελέγχων, πλην αυτών που διενεργούνται
κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου εισαγγελέα, ως προς την πληρότητα της και θεώρηση
αυτής.
(στστ) Η διαβίβαση της εισήγησης του ελεγκτή ή της ελεγκτικής ομάδας, επί των
αντιρρήσεων που έχουν υποβληθεί επί της έκθεσης ελέγχου, πλην αυτών που
διενεργούνται κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου εισαγγελέα, από τους ελεγχόμενους
φορείς και τα πρόσωπα κατά των οποίων προτείνεται αναζήτηση των αχρεωστήτως η
παρανόμως καταβληθέντων ποσών ή τα οποία τυχόν φέρουν πειθαρχική ή ποινική
ευθύνη προς την ΕΣΕΛ ή την ΕΔΕΛ κατά λόγο αρμοδιότητας.
(ζζ) Η έκδοση αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων και πράξεων καταλογισμού,
εκτός των ελέγχων που διενεργούνται κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου εισαγγελέα,
[εφαρμοζομένων κατά αναλογία των διατάξεων των άρθρων 16, 17, 19, 20 και 21 του
ν. 3492/2006].
(β) Τμήμα Β’ -Ειδικών Ελέγχων και Ελέγχου Διαχείρισης Κληροδοτημάτων
(αα) Η άσκηση ελέγχου, για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τα
αντικείμενα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου
Οικονομικών, επί των φυσικών ή νομικών προσώπων που ενεργούν εκκαθάριση,
διοίκηση και διαχείριση Εθνικών Κληροδοτημάτων, σχολαζουσών κληρονομιών και
παραγραφόμενων υπέρ του Δημοσίου τραπεζικών καταθέσεων και άλλων αξιών και
απαιτήσεων
(ββ) Η διενέργεια ειδικών ελέγχων, εξακριβώσεων, ανακρίσεων, και ερευνών σε
υποθέσεις που αφορούν στην εκκαθάριση, διοίκηση και διαχείριση κοινωφελών
περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, παραγραφόμενων υπέρ του Δημοσίου
καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα και άλλες αξίες και απαιτήσεις ή στην εκτέλεση
κοινωφελών σκοπών, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινωφελή ιδρύματα,
οργανισμούς, σωματεία και λοιπά νομικά πρόσωπα, εκκαθαριστές, εκτελεστές
διαθηκών, δωρεών, διοικητές ή διαχειριστές ή υπαλλήλους κοινωφελών ιδρυμάτων ή
κοινωφελών περιουσιών γενικά, διαχειριστές χρημάτων ενταλμάτων προπληρωμής ή
παγίας προκαταβολής, κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών ή άλλα πρόσωπα που
διαχειρίζονται χωρίς εντολή οποιαδήποτε περιουσία των παραπάνω περιπτώσεων).
(γγ) Η διενέργεια ελέγχων όλων των εκκρεμών υποθέσεων της Οικονομικής
Επιθεώρησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 82 του ν.
4182/2013 (Α` 85).
(δδ) Ο έλεγχος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). Από την έναρξη ισχύος
του παρόντος τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 του ν. 2791/1999
(Α` 138) όπως ισχύει, διενεργούνται μόνο από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής
Συνεργασίας (ΥΔΑΣ).
(εε) Η διαβίβαση της εισήγησης του ελεγκτή ή της ελεγκτικής ομάδας, επί των
αντιρρήσεων που έχουν υποβληθεί επί της έκθεσης ελέγχου, από τους ελεγχόμενους
φορείς και τα πρόσωπα κατά των οποίων προτείνεται αναζήτηση των αχρεωστήτως ή
παρανόμως καταβληθέντων ποσών ή τα οποία τυχόν φέρουν πειθαρχική ή ποινική
ευθύνη προς την ΕΣΕΛ.
(στστ) Η έκδοση αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων και πράξεων
καταλογισμού, [εφαρμοζομένων κατά αναλογία των διατάξεων των άρθρων 16, 17, 19,
20 και 21 του ν.3492/2006].
(γ) Αυτοτελές Γραφείο Παρακολούθησης και Υποστήριξης
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(αα) Η εισήγηση (i) στην Ε.Σ.ΕΛ. ή την ΕΔΕΛ κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη
διενέργεια ή μη έκτακτων ελέγχων, πλην αυτών που διενεργούνται μετά από αίτημα
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή παραγγελία του αρμόδιου εισαγγελέα (ii) στην ΕΣΕΛ για
το πρόγραμμα ειδικών ελέγχων.
(ββ) Η μέριμνα για την έκδοση εντολής ελέγχου ή απόφασης συγκρότησης ελεγκτικής
ομάδας κατά περίπτωση.
(γγ) Η κατεύθυνση και παρακολούθηση του έργου των Ελεγκτών επί των
διενεργούμενων επιτόπιων ελέγχων.
(δδ) Η παροχή οδηγιών προς τους Ελεγκτές για την πληρέστερη εκπλήρωση του
έργου τους.
(εε) Η μελέτη και επεξεργασία των εκθέσεων των Ελεγκτών και εισήγηση στην Ε.Σ.ΕΛ.
ή την Ε.Δ.ΕΛ. προς λήψη των αναγκαίων διοικητικών ή νομοθετικών μέτρων.
(στστ) Η αποστολή των εκθέσεων ή αποσπασμάτων αυτών στις κατά περίπτωση
αρμόδιες Αρχές, καθώς και στα πρόσωπα, κατά των οποίων προτείνεται αναζήτηση
των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών ή τα οποία φέρουν
πειθαρχική ή ποινική ευθύνη.
(ζζ) Η διαβίβαση των πράξεων καταλογισμού στα αρμόδια όργανα του ελεγχόμενου
φορέα.
(ηη) Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων προς τις υποδείξεις του
ελέγχου.
(θθ) Η τήρηση αρχείου εκθέσεων των Ελεγκτών και κάθε άλλου στοιχείου για την
παρακολούθηση του ελεγκτικού έργου.
(ιι) Η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης
(ιαια) Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης ελέγχου για τα συμπεράσματα των ελέγχων της
Διεύθυνσης που αφορούν φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3
του ν. 3492/2006 και διαβίβαση της στην Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης
Ελέγχων της ΓΔΔΕ, προκειμένου να συμπεριληφθεί στην Ετήσια Έκθεση του άρθρου
22 του ν. 3492/2006.
(ιβιβ) Η εκπόνηση Κανονισμού Επιβολής Δημοσιονομικών Διορθώσεων σύμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 «και της παραγράφου 9 του άρθρου
17»του ν. 3492/2006, με τον οποίο καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των
αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων και των πράξεων καταλογισμού και η
υποβολή του προς έγκριση στον Υπουργό Οικονομικών κατόπιν εισήγησης της
Ε.Σ.ΕΛ.
(ιγιγ) Η εκπόνηση Κανονισμού Διενέργειας των Ελέγχων και εισήγηση αυτού προς
έγκριση στην ΕΣΕΛ.
3.2.9. Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων –
παρ. 3(δ): Τμήμα Δ'- Δειγματοληπτικών Ελέγχων (Άρθρο 52 ΠΔ
111/2014)
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών και
Δειγματοληπτικών Ελέγχων είναι η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος μέσω της
ορθής διενέργειας μεταβολών στις συντάξεις και του αποτελεσματικού ελέγχου της
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συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών και των μεταβολών των
καταβαλλόμενων συντάξεων.
2. Η Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων διαρθρώνεται
σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α` - Διενέργειας Μεταβολών επί των Πολιτικών Συντάξεων
β) Τμήμα Β`- Διενέργειας Μεταβολών επί των Συντάξεων Υπαλλήλων
Ο.Τ.Α. Ν.Π.Δ.Δ., Ειδικών κατηγοριών και συντάξεων Λογοτεχνών, Καλλιτεχνών
γ) Τμήμα Γ`- Διενέργειας Μεταβολών επί των Στρατιωτικών και Πολεμικών
Συντάξεων
δ) Τμήμα Δ’ - Δειγματοληπτικών Ελέγχων
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:
(α) Τμήμα Α’- Διενέργειας Μεταβολών επί των Πολιτικών Συντάξεων.
(αα) Η διαγραφή αποβιωσάντων πολιτικών συνταξιούχων, η χορήγηση τριμήνου
σύνταξης
και
η
αναζήτηση
με
σχετική
καταχώρηση
στο
οικείο
πληροφοριακό σύστημα των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών λόγω θανάτου του
συνταξιούχου, στις περιπτώσεις που η σύνταξη δεν μεταβιβάζεται.
(ββ) Η χορήγηση ή διακοπή επιδομάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(γγ) Η εκκαθάριση και η διενέργεια μεταβολών στις καταβαλλόμενες συντάξεις του
δημοσίου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(δδ) Η αναστολή, ο περιορισμός, η επαναχορήγηση και ο χωρισμός σύνταξης καθώς
και εκκαθάριση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(εε) Οι έλεγχοι των μεταβολών συντάξεων ή επιδομάτων και η απογραφή των
δικαιούχων πολιτικών συντάξεων.
(στστ) Οι καταλογισμοί των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύνταξης και
επιδομάτων που διαπιστώνονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης.
(ζζ) Η διενέργεια παρακρατήσεων και κρατήσεων δανείων καθώς και η διενέργεια
λοιπών κρατήσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(ηη) Η έγγραφη παραπομπή στη δικαιοσύνη συνδικαιούχων ή και κληρονόμων,
θανόντων πολιτικών συνταξιούχων, στις περιπτώσεις μη δήλωσης θανάτου
συνταξιούχου και ανάληψης των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων από το
λογαριασμό του θανόντος επί μακρόν.
(θθ) Η διαβίβαση ενστάσεων των δικαιούχων για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος,
η διατύπωση σχετικών απόψεων προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και η εκτέλεση
πράξεων του.
(β) Τμήμα
Β’- Διενέργειας Μεταβολών επί των Συντάξεων Υπαλλήλων Ο.Τ.Α.,
Ν.Π.Δ.Δ., Ειδικών κατηγοριών και Συντάξεων Λογοτεχνών, Καλλιτεχνών
Το Τμήμα ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες με το Τμήμα Α’ αναφορικά με τις εξής
κατηγορίες συντάξεων: Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ειδικών κατηγοριών και
συντάξεων Λογοτεχνών, Καλλιτεχνών
(γ) Τμήμα Γ’- Διενέργειας Μεταβολών επί των Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων
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Το Τμήμα ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητας με το Τμήμα Α’ αναφορικά με τις στρατιωτικές
και πολεμικές συντάξεις.
(δ) Τμήμα Δ’- Δειγματοληπτικών Ελέγχων
(αα) Ο έλεγχος βάσει δείγματος, συνταξιοδοτικών πράξεων, καταβαλλόμενων
συντάξεων και διενεργηθεισών μεταβολών επί των καταβαλλόμενων συντάξεων ως
προς την ορθή εφαρμογή των συνταξιοδοτικών διατάξεων, η επεξεργασία
διασταυρώσεων, καθώς και η διατύπωση συστάσεων για την λήψη κατάλληλων
διορθωτικών μέτρων.
(ββ) Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μεθόδων για τον έλεγχο των συντάξεων του
δημοσίου
(γγ) Σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για τα αποτελέσματα των ελέγχων και υποβολή
αυτής στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου
Τομέα.
(δδ) Συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της
Διεύθυνσης για την προσαρμογή των εφαρμογών της πληροφορικής στις νέες
νομοθετικές διατάξεις, την επίλυση προβλημάτων και την απλοποίηση διαδικασιών
καθώς και τη διενέργεια διασταυρώσεων με άλλα ηλεκτρονικά αρχεία με στόχο τον
έλεγχο των καταβαλλόμενων συντάξεων.
(εε) Η λογιστική παρακολούθηση των οικονομικών απαιτήσεων - υποχρεώσεων του
Δημοσίου που απορρέουν από τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

3.2.10.

Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Άρθρο 60 ΠΔ 111/2014)

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
(Γ.Γ.Δ.Ε.), υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., έχει τους
ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:
(α) Τον εντοπισμό και την άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση και εξιχνίαση
υποθέσεων διαφθοράς, η οποία συντελείται με την εμπλοκή υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε.,
σε ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα.
(β) Τη διασφάλιση της νόμιμης συμπεριφοράς των υπαλλήλων των υπηρεσιών της
Γ.Γ.Δ.Ε.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων κατανέμονται μεταξύ των
Αυτοτελών Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, της Υποδιεύθυνσης, των
Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου αυτής, ως κάτωθι :
Ι. Τμήμα τα υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης (α) Αυτοτελές
Τμήμα Α` - Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων
(αα) Ο εντοπισμός, η διερεύνηση και η εξιχνίαση των ποινικών αδικημάτων και των
πειθαρχικών παραπτωμάτων, που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά υπάλληλοι
της Γ.Γ.Δ.Ε., όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011
(Α’ 66), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
(ββ) Η διενέργεια διοικητικής έρευνας, ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκαταρκτικής
εξέτασης ή προανάκρισης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή αυτεπαγγέλτως ή
κατόπιν εντολής από το αρμόδιο όργανο ή μετά από αυτόφωρη σύλληψη, είτε βάσει
καταγγελιών ή πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί, επεξεργαστεί και αξιολογηθεί, για
126

την διερεύνηση των αδικημάτων, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5
του ν. 3943/2011, όπως ισχύει.
(γγ) Η διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για την πειθαρχική ή /και ποινική
δίωξη των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί πειθαρχικού δικαίου, του
Ποινικού Κώδικα ή άλλων ειδικών ποινικών νόμων, αφετέρου, καθώς και η διαβίβαση
στα Τμήματα Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης της Διεύθυνσης και της
Υποδιεύθυνσης των φακέλων των υποθέσεων, για τις οποίες προέκυψαν, σε βάρος
υπαλλήλων, πειθαρχικά παραπτώματα και ποινικά αδικήματα, προκειμένου να
διενεργηθεί Έλεγχος της Περιουσιακής Κατάστασης αυτών ή πληροφοριακού υλικού,
εφόσον απαιτείται.
(δδ) Η συλλογή, η διερεύνηση, η επεξεργασία, η σύνθεση, η ανάλυση, η αξιολόγηση
και η αξιοποίηση των πληροφοριών, καταγγελιών και στοιχείων, που αφορούν στην
εμπλοκή υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε. σε αδικήματα, που αναφέρονται στην παράγραφο 2
του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει.
(β) Αυτοτελές Τμήμα Β` - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης
(αα) Η διενέργεια ελέγχων της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
3 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011 (Α’ 66), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και
ισχύει, και ειδικότερα:
i) στοχευμένων ή δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση,
σύμφωνα μετά κριτήρια, το προσδιορισμένο δείγμα και την διαδικασία που
καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε.
(δδ) Η έκδοση, αποκλειστικά από το Τμήμα, εντολών ελέγχου της περιουσιακής
κατάστασης των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε..
(γ) Αυτοτελές Τμήμα Γ`- Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Στρατηγικής
i. (αα) Η επιχειρησιακή και η στρατηγική ανάλυση των υφιστάμενων πληροφοριακών
στοιχείων και δεδομένων.
(ββ) Η κατάρτιση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου της Διεύθυνσης, σε
συνεργασία με όλες τις οργανικές μονάδες αυτής.
(γγ) Η διαχείριση των οικείων ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για την
υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών
Υποθέσεων.
(δδ) Η διερεύνηση, η επεξεργασία, η σύνθεση, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η
αξιοποίηση των καταγγελιών, που συλλέγει το Γραφείο Καταγγελιών και κάθε
πληροφοριακού υλικού και στοιχείου, που αφορά σε διάπραξη ποινικών αδικημάτων
και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε..
(εε) Οι ενέργειες για την άμεση ενημέρωση και διαβίβαση του πληροφοριακού υλικού,
που περιέρχεται σε γνώση του Τμήματος, στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης και
της Υποδιεύθυνσης, καθώς και στις Εισαγγελικές Δικαστικές Αρχές, εφόσον αυτό
αξιολογηθεί ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
(στστ) Η τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή αρχείων:
i) του πληροφοριακού υλικού που έχει περιέλθει σε γνώση του Τμήματος, καθώς και
του αρχείου των υποθέσεων που χειρίζεται η υπηρεσία και ο κάθε υπάλληλος χωριστά
και η συνεχής ενημέρωση και αξιοποίηση αυτών.
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ii) των καταγγελιών, πληροφοριών και στοιχείων, που τίθενται στο αρχείο, γιατί
αξιολογούνται ως ασαφείς, γενικόλογες ή ασήμαντες.
iii) των παλαιών υποθέσεων που επανεξετάζονται για τον εντοπισμό στοιχείων που
μπορούν να αξιοποιηθούν προς περαιτέρω έρευνα.
Στο Τμήμα λειτουργεί ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ, το οποίο είναι αρμόδιο για την
υποδοχή όλων των καταγγελιών, πληροφοριών και στοιχείων που σχετίζονται με την
αποστολή της υπηρεσίας, τα οποία καταγράφει και θέτει υπόψη του Προϊσταμένου του
Τμήματος για περαιτέρω επεξεργασία.
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
(αα) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
(ββ) Η εκτίμηση των αναγκών για έπιπλα, σκεύη, μηχανολογικό και πάσης φύσεως
ηλεκτρονικό εξοπλισμό και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προμήθεια
αυτών, την συντήρηση και επισκευή τους, καθώς και για την εξασφάλιση όλων των
απαιτούμενων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας, καθώς και για
την υγιεινή των κτιριακών εγκαταστάσεων.
(γγ) Η διάθεση υπαλλήλων της Διεύθυνσης, ως γραμματέων στις διοικητικές έρευνες
και εξετάσεις που διενεργούνται.
(δδ) Η τήρηση και η διαχείριση του Αρχείου της Διεύθυνσης.
-Στις περιπτώσεις που λειτουργεί Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων του Τμήματος Α`Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων εκτός της έδρας
αυτού το σχετικό Αρχείο μπορεί να τηρηθεί στο Γραφείο αυτό.
II. Υποδιεύθυνση
Οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του
Αυτοτελούς Γραφείου της και ασκούνται στα πλαίσια της κατά τόπον αρμοδιότητας
της, ως κάτωθι :
(α) Τμήμα Δ` - Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων
i. To Τμήμα ασκεί καθ` ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς
Τμήματος Α`- Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων της
Διεύθυνσης.
(β) Τμήμα Ε` - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης
i. To Τμήμα ασκεί καθ` ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων
αα ` έως και γγ` του Αυτοτελούς Τμήματος Β`- Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης της
Διεύθυνσης.
(γ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης
(αα) Ασκεί καθ` ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου
Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης, για την διοικητική και γραμματειακή
υποστήριξη της Υποδιεύθυνσης, καθώς και
(ββ) Την τήρηση και την διαχείριση του Αρχείου της Υποδιεύθυνσης.
- Στις περιπτώσεις που λειτουργεί Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων του Τμήματος Δ`Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων εκτός της έδρας
αυτού το σχετικό Αρχείο μπορεί να τηρηθεί στο Γραφείο αυτό.
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ii. Σε κάθε ένα από τα Αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης Α` - Ελέγχου Ποινικών
Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων, Β`- Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης
και Γ`- Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Στρατηγικής και από τα Τμήματα
της Υποδιεύθυνσης Δ`- Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών
Παραπτωμάτων και Ε`- Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης ανήκουν, κατά το μέρος
των αρμοδιοτήτων τους και οι κατωτέρω αρμοδιότητες :
(α) Η παροχή απόψεων στα Διοικητικά Δικαστήρια επί αιτήσεων ακυρώσεως ή
ανακλήσεως διοικητικών πράξεων.
(β) Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων, που σχετίζονται με το
αντικείμενο του Τμήματος, με άλλες Αρχές, Υπηρεσίες και Φορείς του εσωτερικού και
εξωτερικού και η συμμετοχή σε θεσμοθετημένα διϋπηρεσιακά Όργανα και Φορείς.
(γ) Η υποβολή στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ετήσιας έκθεσης απολογισμού του
έργου και των δραστηριοτήτων του Τμήματος και η εισήγηση μέτρων για την
αντιμετώπιση, την πρόληψη και την καταστολή της διαφθοράς στις υπηρεσίες της
Γ.Γ.Δ.Ε., προκειμένου αυτός να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα αυτής την
προβλεπόμενη, από τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011
(Α’ 66), όπως ισχύουν, ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου και των
δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης.
(δ) Η τήρηση αρχείου των υποθέσεων που χειρίζεται το Τμήμα και η εισήγηση στον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για την αρχειοθέτηση των καταγγελιών, πληροφοριών
και στοιχείων, που κρίνονται ασαφή ή ασήμαντα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
καθώς και για την επανεξέταση παλαιών υποθέσεων για τον εντοπισμό στοιχείων που
μπορούν να αξιοποιηθούν προς περαιτέρω έρευνα.
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 6,8,19,21 και 22 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α`
253) και της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 (Α` 211) ισχύουν και για την
Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και το προσωπικό αυτής.
Επιπλέον διατάξεις ισχύουσες αναφορικά με τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων,
είναι οι ακόλουθες:
Άρθρο 5 παρ. 4, 7 & 8 του Ν.3943/2011.
Άρθρο 12 παρ. 1, 2, 3, 4, 5 & 6 του Ν.4110/2013.
Άρθρο 30 παρ. 6, 8, 19, 21 και 22 του Ν.3296/2004.

3.2.11.

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (Άρθρο 61 ΠΔ 111/2014)

1. Η «Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου» της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
(Γ.Γ.Δ.Ε.), η οποία συστήθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης γ` της υποπαραγράφου
2 της παραγράφου Ε` του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α` 85), με τις οποίες
συγχωνεύονται σε αυτήν η Διεύθυνση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου και η Υπηρεσία
Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, είναι ειδική
αποκεντρωμένη υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε.
και έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:
(α) Η βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., μέσω του σχεδιασμού,
της καθοδήγησης και της αξιολόγησης του έργου του εσωτερικού ελέγχου.
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(β) Η διαμόρφωση και η διαρκής βελτίωση της μεθοδολογίας και των εργαλείων του
εσωτερικού ελέγχου.
(γ) Η καθοδήγηση των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. προκειμένου να ενσωματώνουν στις
λειτουργίες και διαδικασίες τους, τους κατάλληλους μηχανισμούς ενδογενούς ελέγχου.
Η Διεύθυνση διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους εσωτερικούς ελέγχους, οι
οποίοι πραγματοποιούνται επί σοβαρών θεμάτων που πρέπει άμεσα να
διερευνηθούν. Οι εσωτερικοί έλεγχοι ανάλογα με το αντικείμενο και τον σκοπό τους
διακρίνονται σε ελέγχους: α) συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (δικλείδων ασφαλείας),
β) οικονομικούς, γ) διοικητικούς, δ) λειτουργίας, ε) συμμόρφωσης, στ) απόδοσης της
διακυβέρνησης του Οργανισμού/ Φορέα/ Μονάδας, ζ) συστημάτων πληροφορικής και
η) παρακολούθησης.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου κατανέμονται μεταξύ των
Τμημάτων της, ως ακολούθως :
(α) Τμήμα Α` - Μεθοδολογίας και Σχεδιασμού
(αα) Η μέριμνα για την διαμόρφωση και την διαρκή βελτίωση του κανονιστικού
πλαισίου, που αφορά στον εσωτερικό έλεγχο.
(ββ) Η ανάπτυξη και η διαρκής βελτίωση της μεθοδολογίας και των εργαλείων του
εσωτερικού ελέγχου στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., ιδίως μέσω της σύνταξης και
αναθεώρησης σχετικού Εγχειριδίου Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων, σε συνεργασία
με την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου.
(γγ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών
εφαρμογών υποστήριξης του εσωτερικού ελέγχου και η διαχείριση των υφιστάμενων
εφαρμογών, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης.
(δδ) Η εισήγηση για την κατάρτιση ή αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας
Εσωτερικών
Ελεγκτών και η εισήγηση για την τροποποίηση του, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
(εε) Η κατάρτιση προγράμματος εσωτερικών ελέγχων στις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε.,
ετήσιου ή μεγαλύτερης διάρκειας, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και
επιχειρησιακών προτεραιοτήτων.
(στστ) Η διαμόρφωση αρχών και κανόνων για την διαχείριση των κινδύνων στους
τομείς αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ε., η ανάπτυξη της σχετικής μεθοδολογίας και ο
συντονισμός και η καθοδήγηση των Υπηρεσιών αυτής και των σχετικών ομάδων
έργου ή εργασίας, για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης κινδύνων.
(ζζ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των Εσωτερικών Ελεγκτών, σε
συνεργασία με την Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και η
διερεύνηση και η πρόταση τρόπων ανάπτυξης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.
(β) Τμήμα Β` - Υλοποίησης
(αα) Η έκδοση εντολών για την διενέργεια προγραμματισμένων και έκτακτων
εσωτερικών ελέγχων και η διενέργεια αυτών στις λειτουργίες, διαδικασίες και
δραστηριότητες, γενικά, των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε..
(ββ) Η διενέργεια ελέγχων στους τομείς και μονάδες που υπάρχουν ενδείξεις ή
αποδεικτικά στοιχεία αδυναμιών των λειτουργιών και των εσωτερικών συστημάτων
ελέγχου των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. ή περιθώρια κινδύνου κατάχρησης της ορθής
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διαχείρισης και της αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων ή
παραβίασης των αρχών της χρηστής διοίκησης.
(γγ) Η υλοποίηση του προγράμματος /επιχειρησιακού σχεδίου εσωτερικών ελέγχων,
κατά το μέρος που αναλογεί στο Τμήμα, με βάση σχετικούς δείκτες προόδου και η
σύνταξη των ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου.
(γ) Τμήμα Γ`- Αξιολόγησης και Παρακολούθησης
(αα) Η αξιολόγηση των εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου, αρμοδιότητας του Τμήματος, η
μέριμνα για την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων ελέγχου, και η υποβολή της
οριστικής έκθεσης εσωτερικού ελέγχου στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε.,
συμπεριλαμβανομένης της οριστικής έκθεσης του Γραφείου Β`- Αξιολόγησης και
Παρακολούθησης του Τμήματος Δ`- Εσωτερικού Ελέγχου της ίδιας Διεύθυνσης, με
κοινοποίηση στις Υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό και την
λειτουργία του συστήματος που ελέγχθηκε.
(ββ) Η περιοδική παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η επιβεβαίωση των διορθωτικών
ή προληπτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις Υπηρεσίες σε
συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίηση
τους.
(γγ) Η επεξεργασία των στοιχείων των επί μέρους εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου,
αρμοδιότητας του Τμήματος και η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης, συμπεριλαμβανομένης
της ετήσιας έκθεσης του Γραφείου Β`- Αξιολόγησης και Παρακολούθησης του
Τμήματος Δ`- Εσωτερικού Ελέγχου, την οποία υποβάλλει στην αρμόδια Επιτροπή
Εσωτερικού Ελέγχου και στην οποία καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα
αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου, η πρόοδος υλοποίησης των προτάσεων
αυτού και οι υπολειμματικοί κίνδυνοι που εξακολουθούν να απειλούν τις Υπηρεσίες
της Γ.Γ.Δ.Ε., λόγω της μη υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών.
(δ) Τμήμα Δ`- Εσωτερικού Ελέγχου
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος κατανέμονται μεταξύ των Γραφείων του και ασκούνται
στο πλαίσιο της κατά τόπον αρμοδιότητας του, ως κατωτέρω :
(αα) Γραφείο Α`- Υλοποίησης
Το Γραφείο ασκεί καθ` ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος
Β` - Υλοποίησης της Διεύθυνσης.
(ββ) Γραφείο Β`- Αξιολόγησης και Παρακολούθησης
Το Γραφείο ασκεί καθ` ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Γ`Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της ίδιας Διεύθυνσης, με την διαφορά ότι
υποβάλλει στο Τμήμα αυτό τις εκθέσεις, που αναφέρονται στις περιπτώσεις αα` και γγ`
της υποπαραγράφου γ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
3.2.12.

Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)

(Άρθρο 62 ΠΔ 111/2014)
Mε την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/08.04.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) (Β’ 865) συστάθηκε ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία,
επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων
Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε)», υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα, η οποία ασκεί
τις αρμοδιότητες των ελέγχων πρόληψης για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής
των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, οι οποίες
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μεταβιβάσθηκαν στην Γ.Γ.Δ.Ε. με τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων β` και γ` της
περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε` του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α`222), όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1
της παραγράφου Β` του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α`107), όπως ισχύει και
εξειδικεύθηκαν με την αριθ. Δ6Α 1166403 ΕΞ 2013/ 31-10-2013 (Β`2775) απόφαση
του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών. Η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. είναι, επίσης, αρμόδια
για τις σχετικές κατά τα προαναφερθέντα έρευνες.
Η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. προβαίνει, κατά κύριο λόγο, σε έρευνες, σε ελέγχους πρόληψης και σε
μερικούς ελέγχους εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, ιδίως στους
παρακρατούμενους, επιρριπτόμενους φόρους και στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας
(Φ.Π.Α.), σε ελέγχους στη διακίνηση, στη διαμετακόμιση, στις εισαγωγές και εξαγωγές,
στον εφοδιασμό και τη διάθεση των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο
Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και γενικά σε ελέγχους εφαρμογής της τελωνειακής
νομοθεσίας, με σκοπό την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, της φοροδιαφυγής και
της λαθρεμπορίας.
Η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. διενεργεί τους ελέγχους της βάσει ειδικού προγραμματισμού, ο οποίος
καταρτίζεται με κριτήρια και μέσα προς επίτευξη των επιχειρησιακών της στόχων.
Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων
(Υ.Ε.Δ.Δ.Ε) κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:
Ι. Τμήματα υπαγόμενα στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
(α) Αυτοτελές Τμήμα Α`- Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης
(αα) Η εκπόνηση των επιχειρησιακών σχεδίων για την διενέργεια ερευνών, ελέγχων
πρόληψης και μερικών ελέγχων προς πάταξη της φοροδιαφυγής και του
λαθρεμπορίου, σε συμφωνία και προς επίτευξη των στόχων του στρατηγικού και
επιχειρησιακού σχεδίου της Γ.Γ.Δ.Ε.
(ββ) Η επεξεργασία σχεδίων κατά είδος υποθέσεων ή κλάδο επιχειρήσεων με την
χρήση κριτηρίων και μέσων προγραμματισμού, όπως διαθέσιμα στοιχεία από βάσεις
δεδομένων, μεθόδους ανάλυσης, διασταυρώσεις, στατιστική ανάλυση, ως και τα
αποτελέσματα ανάλυσης κινδύνου που προκύπτουν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της
Γ.Γ.Δ.Ε.
(γγ) Η σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων των δράσεων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
(δδ) Η καταγραφή, η ανάλυση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνών και
των ελέγχων που διενεργούνται από τα Επιχειρησιακά Τμήματα της Υποδιεύθυνσης
της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
(εε) Η καταγραφή των μεθόδων, των μέσων και των τρόπων διάπραξης της
φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου και εν γένει των παραβάσεων της φορολογικής
και της τελωνειακής νομοθεσίας, η παρακολούθηση των επικρατουσών τάσεων
παραβατικότητας και η υποβολή προτάσεων αντιμετώπισης, σύμφωνα με τις διεθνείς
πρακτικές.
(στστ) Η αξιολόγηση των μεθόδων και της ποιότητας των ελέγχων και των ερευνών
που ασκούνται από τα Επιχειρησιακά Τμήματα, η παροχή οδηγιών προς αυτά για την
αποτελεσματικότερη διενέργεια των ελέγχων και των ερευνών, καθώς και η εισήγηση
στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας μέτρων για την βελτίωση της ποιότητας αυτών.
(ζζ) Η συλλογή, η δημιουργία και η τήρηση, με ασφαλείς τρόπους, αρχείων, όπως
παραβατών, προσώπων, επιχειρήσεων, αγαθών, μέσων μεταφοράς, πληροφοριών,
δεδομένων και κάθε άλλου στοιχείου που απαιτείται για την επιτυχή άσκηση των
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αρμοδιοτήτων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., εφαρμοζομένου προς τούτο και του νομικού πλαισίου
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, καθώς και η τήρηση και η
διαχείριση βάσεων δεδομένων που απαιτούνται για την αξιοποίηση των αρχείων
αυτών.
(ηη) Η εκπροσώπηση της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και η συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς,
Συμβούλια και Επιτροπές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για θέματα σχετικά με το
έργο και την αποστολή της.
(θθ) Η δυνατότητα διενέργειας δειγματοληπτικού επανελέγχου υποθέσεων για την
διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας τους.
(β) Αυτοτελές Τμήμα Β`- Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και
Δεδομένων
(αα) Η ανάπτυξη και η διαχείριση μηχανισμού και βάσεων δεδομένων για την υποδοχή
και την συγκέντρωση πληροφοριών και καταγγελιών που σχετίζονται με τις
αρμοδιότητες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(ββ) H διερεύνηση των εισερχόμενων πληροφοριών και η αναζήτηση πρόσθετων
στοιχείων στο διαδίκτυο (internet) και στις βάσεις δεδομένων της Γ.Γ.Δ.Ε. και εν γένει
του Υπουργείου Οικονομικών.
(γγ) Η συγκέντρωση επιπλέον στοιχείων από διάφορες Αρχές ή Τράπεζες
Πληροφοριών, καθώς και μέσω της διοικητικής συνδρομής από άλλες χώρες, σε
συνεργασία με την Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Γ.Γ.Δ.Ε., για
περαιτέρω συσχετισμό και τεκμηρίωση των πληροφοριών.
(δδ) Η κατ`αρχήν αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων και δεδομένων κάθε
πληροφορίας και καταγγελίας αρμοδιότητας της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., τόσο μεμονωμένα, όσο
και σωρευτικά για κάθε υπόθεση και η προώθηση τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης ή
η προσωρινή αρχειοθέτηση τους, έως ότου προκύψουν εκ νέου πληροφορίες ή
επαρκή στοιχεία.
(εε) Η ανάπτυξη και η διαχείριση συστήματος ανάλυσης πληροφοριών και δεδομένων
φοροδιαφυγής, με έμφαση στο Φ.Π.Α., λαθρεμπορίας και ειδικών περιπτώσεων
απάτης.
(στστ) Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου όλων των εισερχόμενων πληροφοριών και
καταγγελιών, με δυνατότητα πολλαπλής ασφαλούς μορφοποίησης και η τήρηση
φυσικού αρχείου, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής αποθήκευσης
δεδομένων ή ύπαρξης πρωτότυπου αποδεικτικού υλικού .
Στο Τμήμα λειτουργεί ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ, το οποίο είναι αρμόδιο για την
υποδοχή όλων των καταγγελιών, πληροφοριών και στοιχείων που σχετίζονται με
φορολογικά και τελωνειακά θέματα και εν γένει με την αποστολή της υπηρεσίας, τα
οποία καταγράφει και θέτει υπόψη του Προϊσταμένου του Τμήματος για περαιτέρω
επεξεργασία.
II. Υποδιεύθυνση
(α) Τμήμα Δ’ - Συντονισμού Επιχειρησιακών Τμημάτων
(αα) Η υποστήριξη των Επιχειρησιακών Τμημάτων για την υλοποίηση των
επιχειρησιακών σχεδίων και των προγραμματισμένων δράσεων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ο
συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού δράσης
αυτών, η μέριμνα για την προσαρμογή των εν λόγω Τμημάτων σε τυχόν αναγκαίες
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μεταβολές και η εισήγηση στην Υποδιεύθυνση αυτής για την λήψη των αναγκαίων
μέτρων αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν.
(ββ) Ο συντονισμός των ερευνών και των ελέγχων που διενεργούν τα Επιχειρησιακά
Τμήματα της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για θέματα φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και λαθρεμπορίου.
(γγ) Η υποστήριξη των Επιχειρησιακών Τμημάτων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. στην χρήση και
στην αξιοποίηση των πληροφοριών, οι οποίες προέρχονται από το Αυτοτελές Τμήμα
Β`- Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων αυτής.
(δδ) Η εισήγηση αρμοδίως για την λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, προς
ενίσχυση των Επιχειρησιακών Τμημάτων της Υπηρεσίας για την καλύτερη λειτουργία
και αποτελεσματικότητα τους.
(εε) Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων και των κατευθύνσεων αναφορικά με τους
ελέγχους και η παροχή οδηγιών προς τα Επιχειρησιακά Τμήματα της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για
την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παραβάσεων και την ορθή εφαρμογή της
σχετικής εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας, νομολογίας και πρακτικής,
καθώς και η παράλληλη εποπτεία στην εκτέλεση του έργου αυτού.
(στστ) Η εισήγηση στο Αυτοτελές Τμήμα Γ`- Διοικητικής Υποστήριξης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
για την συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού των Επιχειρησιακών Τμημάτων αυτής
σε σεμινάρια που πραγματοποιούνται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο στα θέματα
αρμοδιότητας τους.
(β) Επιχειρησιακά Τμήματα Ε` έως Η`- Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων
i. Σε κάθε ένα από τα Επιχειρησιακά Τμήματα Ε` έως Η`- Ερευνών και Διασφάλισης
Δημοσίων Εσόδων λειτουργούν τρία (3) Γραφεία Α’- Ερευνών και Διασφάλισης
Δημοσίων Εσόδων, Β`-Νομικής Υποστήριξης και Γ` - Διοικητικής Υποστήριξης, στα
οποία κατανέμονται οι αρμοδιότητες τους, ως κάτωθι:
-Γραφείο Α`- Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων
(αα) Η εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων και δράσεων για την αποκάλυψη και
την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της λαθρεμπορίας,
μέσω της διαπίστωσης και της αντιμετώπισης κάθε μορφής απάτης σε βάρος των
δημοσίων εσόδων.
(ββ) Η διενέργεια ερευνών και ελέγχων πρόληψης εφαρμογής της φορολογικής και της
τελωνειακής νομοθεσίας, εντός και εκτός των επιχειρήσεων.
(γγ) Η επεξεργασία κατασχεθέντων βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων.
(δδ) Η διενέργεια μερικών ελέγχων, ιδίως στους παρακρατούμενους και στους
επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στο Φ.Π.Α..
(εε) Η λήψη μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα, προληπτικά ή διασφαλιστικά
του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
(στστ) Η ολοκλήρωση των υποθέσεων ερευνών και ελέγχων και η σύνταξη σχετικών
πληροφοριακών δελτίων ή εκθέσεων ελέγχου.
(ζζ) Η σύσταση ειδικών ομάδων με κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό για την
διενέργεια ερευνών και ελέγχων σε ειδικά θέματα φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής,
λαθρεμπορίας, καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις απάτης.
-Γραφείο Β`- Νομικής Υποστήριξης
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(αα) Η παροχή νομικής υποστήριξης και οδηγιών νομικής φύσεως στο Επιχειρησιακό
Τμήμα για την αντιμετώπιση των οικείων υποθέσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα ΓΝομικής Υποστήριξης.
(ββ) Η υποβολή των μηνυτήριων αναφορών στον αρμόδιο Εισαγγελέα και η
παρακολούθηση της εξέλιξης της εκδίκασης αυτών.
(γγ) Η συλλογή του αποδεικτικού υλικού, η συμπλήρωση των σχετικών φακέλων με
τυχόν άλλες απαραίτητες εκθέσεις και έγγραφα και η υποβολή των αναγκαίων ένδικων
μέσων και βοηθημάτων για την υποστήριξη των θέσεων του Δημοσίου.
(δδ) Η εκπροσώπηση της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για υποθέσεις της στα αρμόδια Δικαστήρια.
- Γραφείο Γ`- Διοικητικής Υποστήριξης
Η διοικητική, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη του Επιχειρησιακού Τμήματος και η
διαβίβαση των υποθέσεων αυτού, με φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις στις
αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., όπως Δ.Ο.Υ., Τελωνεία.
(γ) Επιχειρησιακό Τμήμα Θ`- Ερευνών και Καταπολέμησης της Απάτης στον Φ.Π.Α.
i. (αα) Η διενέργεια ερευνών και ελέγχων πρόληψης για την καταπολέμηση
περιπτώσεων απάτης στον Φ.Π.Α. σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε κάθε είδους
νομικές οντότητες σε όλη την επικράτεια, με την συνδρομή, όπου κρίνεται
επιχειρησιακά αναγκαίο και άλλων Τμημάτων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(ββ) Η αναζήτηση και η συγκέντρωση στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων της
Γ.Γ.Δ.Ε. και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και από άλλες Αρχές ή
Τράπεζες πληροφοριών και η ανάλυση, η αξιολόγηση και η διαχείριση αυτών, που
σχετίζονται με κυκλική απάτη στον Φ.Π.Α. (τύπου Καρουζέλ/Carousel) ή με ειδικές
περιπτώσεις απάτης και κατάχρησης τελωνειακών διαδικασιών στο Φ.Π.Α..
(γγ) Η συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Β`- Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης
Πληροφοριών και Δεδομένων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και με το Τμήμα ΣΤ`- Διοικητικής
Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών στον τομέα του Φ.Π.Α. της Δ/νσης
Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., άλλες
συναρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και με τις αντίστοιχες μονάδες ή υπηρεσίες άλλων
χωρών κατά την διερεύνηση υποθέσεων απάτης στον Φ.Π.Α..
(δδ) Η αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση
των περιπτώσεων απάτης στον Φ.Π.Α..
ii. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, τα Επιχειρησιακά Τμήματα της
Υποδιεύθυνσης, των περιπτώσεων β`και γ` της παρούσας υποπαραγράφου μπορούν
να προβαίνουν σε:
(αα) Ελέγχους των μεταφορικών μέσων, καταστημάτων, αποθηκών και άλλων χώρων,
όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από το φορέα εκμετάλλευσης τους και από το
τελωνειακό καθεστώς υπό το οποίο τελούν.
(ββ) Έρευνες εγγράφων και λοιπών στοιχείων, καθώς και σε έρευνες σε άλλους
χώρους εκτός των δηλωθέντων επαγγελματικών χώρων του ελεγχομένου,
συμπεριλαμβανομένων των οικιών, όταν υπάρχουν στοιχεία ή υπόνοιες για την τέλεση
οικονομικών παραβάσεων, μετά από συναίνεση του ελεγχομένου ή προηγούμενη
άδεια του αρμόδιου εισαγγελέα και, σε περίπτωση έλλειψης αυτού, του αρμόδιου
δικαστικού λειτουργού, σε συνεργασία με το Γραφείο Β`- Νομικής Υποστήριξης και με
το Τμήμα Γ- Νομικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης. Όταν πρόκειται για έρευνα σε
κατοικία, είναι πάντοτε απαραίτητη η παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής.
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(γγ) Ανακρίσεις προσώπων, έρευνες μεταφορικών μέσων, αγαθών, αντικειμένων,
καταστημάτων, αποθηκών, οικιών και λοιπών χώρων, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
(δδ) Κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων
στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και
μεταφοράς δεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
iii. Κάθε Επιχειρησιακό Τμήμα της Υποδιεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. μπορεί να
συνεπικουρεί τα υπόλοιπα, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
(δ) Τμήμα Ι` - Νομικής Υποστήριξης
(αα) Η παροχή νομικής υποστήριξης και οδηγιών νομικής φύσεως σε όλες τις
οργανικές μονάδες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για την αντιμετώπιση των οικείων υποθέσεων.
(ββ) Η συλλογή, η τήρηση και η διαρκής ενημέρωση αρχείου με την εθνική, ευρωπαϊκή
και διεθνή νομοθεσία, που αφορά στην έρευνα, στην πρόληψη, στην αποκάλυψη και
στον καταλογισμό των παραβάσεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας,
καθώς και η τήρηση αρχείου διοικητικής και ποινικής νομολογίας στα θέματα αυτά.
(γγ) Η μελέτη και η αξιοποίηση των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται για την
καλύτερη δράση των οργανικών μονάδων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
(δδ) Η εισήγηση, αρμοδίως, με βάση την ενημέρωση που παρέχεται από τα
Επιχειρησιακά Τμήματα της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., σχετικά με την πορεία των υποθέσεων που
άγονται στα δικαστήρια για την λήψη των απαιτούμενων μέτρων.
(εε) Η μέριμνα για την αποτελεσματική στήριξη των θέσεων του Δημοσίου σε όλα τα
στάδια της διαδικασίας εκδίκασης υποθέσεων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., σε συνεργασία με τα
Γραφεία Β`- Νομικής Υποστήριξης των Επιχειρησιακών Τμημάτων.
(στστ) Η συνεργασία με τους λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. για την παροχή νομικών
συμβουλών και απόψεων σε θέματα αρμοδιότητας της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(ζζ) Η μέριμνα για την υπεράσπιση ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, κατά τις
κείμενες διατάξεις, υπαλλήλων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., σε περίπτωση που κρίνεται από το
Τμήμα ότι διώκονται γιατί ενήργησαν για το συμφέρον της Υπηρεσίας.
6. Στην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε)
συστήνεται διαρκής, τριμελής Επιτροπή, με τίτλο «Επιτροπή Αξιολόγησης», η οποία
συγκροτείται από τον Προϊστάμενο της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ως Πρόεδρο και τους
Προϊσταμένους της Υποδιεύθυνσης αυτής και του Τμήματος Β`- Συλλογής,
Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων, ως μέλη. Έργο της
Επιτροπής Αξιολόγησης είναι:
(α) Η αξιολόγηση και η διαβάθμιση καταγγελιών και πληροφοριών, ανάλογα με το
περιεχόμενο, την βαρύτητα τους και τους επιχειρησιακούς στόχους της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(β) Η επιλογή, η ανάθεση και η προώθηση των υποθέσεων στα Επιχειρησιακά
Τμήματα της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(γ) Η συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Γ.
Γ.Δ.Ε. για την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. στα Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.), με σκοπό την ενημέρωση και την βελτίωση της φορολογικής
συμπεριφοράς των πολιτών.
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3.2.13. Διεύθυνση

Διαχείρισης

Ανθρώπινου Δυναμικού (Άρθρο

64

ΠΔ

111/2014)
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι
οι παρακάτω:
(α) Ο σχεδιασμός, η διαχείριση και η ανάπτυξη συστημάτων διοίκησης του
ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
(Γ.Γ.Δ.Ε.), ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους.
(β) Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό
και η ορθολογική και αποδοτική κατανομή ή ανακατανομή του μεταξύ αυτών.
(γ) Η διαρκής ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και η καλύτερη δυνατή
αξιολόγηση, αξιοποίηση και εξέλιξη των υπαλλήλων στην υπηρεσία.
(δ) Ο προσδιορισμός των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου
δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε.
2. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού διαρθρώνεται σε πέντε (5)
Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, υπαγόμενο στον Προϊστάμενο αυτής, εκ των
οποίων το Τμήμα Δ`- Δεοντολογίας και Σχέσεων Εργαζομένων της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού έχει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(αα) Η μέριμνα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας.
(ββ) Η πολιτική, ο καθορισμός και η τήρηση των διαδικασιών για τα πειθαρχικά
θέματα, καθώς και η εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα και άλλων
ειδικών διατάξεων, που αναφέρονται στην πειθαρχική δίωξη των δημοσίων
υπαλλήλων, στο προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
(γγ) Η τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών για την επαναφορά και αποκατάσταση
υπαλλήλων που αθωώνονται σε ό,τι αφορά στην τήρηση της πειθαρχικής διαδικασίας.
(δδ) Η επεξεργασία και η αξιολόγηση πορισμάτων προκαταρκτικής έρευνας - Ένορκης
Διοικητικής Εξέτασης - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης, με την συνακόλουθη
τήρηση της κατά νόμο προβλεπόμενης διαδικασίας.
(εε) Η ενημέρωση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για την πορεία των
πειθαρχικών υποθέσεων και η ανταλλαγή πληροφοριών με υπηρεσίες και αρχές σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
(στστ) Η ενημέρωση:
i) του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, με στοιχεία
αρμοδιότητας του Τμήματος, τηρούμενης της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας
αυτών, καθώς και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων,
ii) του Μητρώου Μισθοδοτουμένων Ελληνικού Δημοσίου σε περιπτώσεις εκτέλεσης
της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, της αυτοδίκαιης έκπτωσης, της αργίας
και της επαναφοράς υπαλλήλων.
(ζζ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, υπηρεσίες και φορείς για θέματα που
αφορούν την προαγωγή των αρχών της δεοντολογίας και της ηθικής και για στην
καταπολέμηση της διαφθοράς.
(ηη) Η συνεργασία με τις ομοσπονδίες και τα πρωτοβάθμια σωματεία εργαζομένων για
την προαγωγή των αρχών της δεοντολογίας και της ηθικής και για την καταπολέμηση
της διαφθοράς.
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(θθ) Η τήρηση κάθε παρεπόμενης διαδικασίας που είναι συναφής με τις αρμοδιότητες
του Τμήματος.

3.2.14. Διεύθυνση Ελέγχων (Άρθρο 72 ΠΔ 111/2014)
Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ελέγχων είναι οι ακόλουθοι:
(α) Ο εντοπισμός και η καταπολέμηση της φοροαποφυγής και η τιμωρία
φοροδιαφυγής.

της

(β) Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του φοροελεγκτικού
μηχανισμού και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων.
(γ) Η βελτίωση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου του φοροελεγκτικού μηχανισμού
για την μεγιστοποίηση της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.
(δ) Η διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα Κράτη- Μέλη (ΚΜ) της ΕΕ στον τομέα Φ.Π.Α..
(ε) Η εποπτεία των υπόχρεων προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν.
3691/2008 (Α`166).
(στ) Η ευθύνη για την παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που έχουν
τεθεί για φορολογικούς ελέγχους στα Ελεγκτικά Κέντρα και στις Δ.Ο.Υ.. (ζ) Οι
προτάσεις προς το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης,
για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των υπαλλήλων των περιφερειακών μονάδων, σε
θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
Η Διεύθυνση Ελέγχων διαρθρώνεται σε έξι (6) Τμήματα, οι αρμοδιότητες των οποίων
είναι οι ακόλουθες:
(α) Τμήμα Α` - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
(αα) Η εκπόνηση ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου ελέγχων, με στόχο την πάταξη της
φοροδιαφυγής.
(ββ) Η αξιολόγηση και η πρόταση ποσοστών κάλυψης των ελέγχων ανά τύπο
ελέγχου, με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο.
(γγ) Ο καθορισμός των κριτηρίων για τις αρμοδιότητες των ελεγκτικών υπηρεσιών και
ο διαχωρισμός των φορολογουμένων ανά ελεγκτική υπηρεσία.
(δδ) Η τήρηση και η ενημέρωση της βάσης δεδομένων εκδοτών και ληπτών εικονικών
και πλαστών φορολογικών στοιχείων.
(εε) Η τήρηση μητρώου εξωχώριων (offshore) εταιρειών και ο προγραμματισμός του
ελέγχου αυτών, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης που
πραγματοποιεί την στόχευση.
(β) Τμήμα Β` - Υποστήριξης Ελεγκτικού Έργου
(αα) Η παροχή γενικών και επί μέρους λύσεων και απαντήσεων σε ερωτήματα
ελέγχου.
(ββ) Η έκδοση αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών, που αφορούν σε θέματα ελέγχου,
επανελέγχου, ποινικοποίησης της φοροδιαφυγής και των σχετικών με τον Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας διαδικασιών, προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες.
(γγ) Η εκπόνηση και η τήρηση διαδικασιών για το εύρος τύπων ελέγχου.
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(δδ) Η μελέτη και η εισήγηση για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την
έκδοση κανονιστικών πράξεων για θέματα ελέγχου.
(εε) Η συνεργασία με το Τμήμα Γ`- Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε θέματα
Συμμόρφωσης και Ελέγχου της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικής Υποστήριξης της
Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, σε θέματα απαιτήσεων χρηστών και
εφαρμογής της νομοθεσίας.
(στστ) Οι εισηγήσεις για την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας
επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών και λοιπών πρόσθετων διοικητικών
κυρώσεων.
(ζζ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και εν γένει του Υπουργείου και με άλλες Υπηρεσίες ή Αρχές, σε
θέματα φοροδιαφυγής.
(ηη) Η διοικητική και γραμματειακή Υποστήριξη της Διεύθυνσης.
(γ) Τμήμα Γ` - Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Ελεγκτικού Έργου
(αα) Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών,
σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο.
(ββ) Η εκπόνηση ελεγκτικών προτύπων, καθώς και τα θέματα του φορολογικού
πιστοποιητικού, όπως εκάστοτε ισχύουν.
(γγ) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του ελέγχου, με σκοπό την διαπίστωση της
αποτελεσματικότητας αυτού.
(δδ) Η ανάπτυξη προγραμμάτων ελέγχου της ορθής και ποιοτικής εφαρμογής των
διαδικασιών ελέγχου για την βελτίωση αυτών.
(εε) Οι διαβουλεύσεις με συνδέσμους επαγγελματιών λογιστών για την επίλυση
ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την ελεγκτική διαδικασία, καθώς και για την
βελτίωση της διαδικασίας αυτής.
(δ) Τμήμα Δ` - Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων
(αα) Η εκπόνηση ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων ελέγχου ηλεκτρονικού
εμπορίου και υποθέσεων ενδοομιλικής τιμολόγησης, για θέματα ελέγχου τιμών
ενδοομιλικών συναλλαγών, ηλεκτρονικού εμπορίου, τεχνικών ελέγχου εμμέσου
προσδιορισμού, ειδικών ελέγχων, καθώς και η έκδοση σχετικών εγκυκλίων και
οδηγιών.
(ββ) Η έκδοση αποφάσεων, προέγκρισης για την μεθοδολογία ενδοομιλικής
τιμολόγησης.
(γγ) Η εκπόνηση ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων για έμμεσες μεθόδους
ελέγχου και η κεντρική υποστήριξη αυτών.
(δδ) Ο συντονισμός πολυμερών ελέγχων.
(εε) Η μελέτη, η έρευνα και η συγκέντρωση στοιχείων από φορολογουμένους και
αρμόδιες υπηρεσίες στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, για θέματα ελέγχου
ηλεκτρονικού εμπορίου και λοιπών ειδικών περιπτώσεων.
(ε) Τμήμα Ε` - Εποπτείας και Ελέγχου για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της
Τρομοκρατίας

139

(αα) Ο συντονισμός και η υποστήριξη των ενεργειών της Γενικής Διεύθυνσης
Φορολογικής Διοίκησης, ως αρμόδιας αρχής για την εποπτεία των υπόχρεων
προσώπων που ορίζονται στις διατάξεις του νόμου για την πρόληψη και την
καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
(ββ) Η έκδοση αποφάσεων ρύθμισης σχετικών θεμάτων, εγκυκλίων διαταγών και
κανονιστικών πράξεων σε θέματα αρμοδιότητος του Τμήματος, καθώς και η κατάρτιση
κανονισμών για την καθοδήγηση των υπόχρεων προσώπων και των Ελεγκτών
Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους.
(γγ) Η υποβολή εξαμηνιαίας αναλυτικής έκθεσης στον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα
που προβλέπεται στον νόμο για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σχετικά με τις κανονιστικές αποφάσεις και
εγκυκλίους, τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων ελέγχων και την αξιολόγηση των
υπόχρεων προσώπων, καθώς και τα τυχόν επιβληθέντα μέτρα ή κυρώσεις.
(δδ) Η υπογραφή με άλλες αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο συνεργασίας, διμερών ή
πολυμερών μνημονίων, για ανταλλαγή εμπιστευτικών και μη πληροφοριών, για την
διευκόλυνση και την διενέργεια κοινών ελέγχων, καθώς και η μελέτη τρόπων και
μεθόδων για σύγκλιση εποπτικών πρακτικών, σε συνεργασία με την Διεύθυνση
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων ( Δ.Ο.Σ.).
(εε) Η ενημέρωση των υπόχρεων προσώπων για πληροφορίες που αφορούν στη
συμμόρφωση ή μη χωρών προς την κοινοτική νομοθεσία και στις συστάσεις της
Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF).
(στστ) Ο συντονισμός ελέγχων, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής
Διοίκησης, που αναφέρονται στο νόμο για την πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
(στ) Τμήμα ΣΤ`- Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών στον Τομέα
του Φ.Π.Α.
Ως η Κεντρική Υπηρεσία Διασύνδεσης (CLO) της Ελλάδας, το Τμήμα ασκεί τις
κατωτέρω αρμοδιότητες:
(αα) την ανταλλαγή πληροφοριών με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., με σκοπό την
διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (Ε.Ε.) αριθ.
904/2010 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010, και με τις αρμοδιότητες που
πηγάζουν από αυτόν, την συμμετοχή στις εργασίες του κοινοτικού δικτύου
EUROFISC, την διαχείριση των συστημάτων M.O.S.S. και V.O.E.S., την ανταλλαγή
πληροφοριών, στο πλαίσιο των πολυμερών ελέγχων, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’ Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων της Διεύθυνσης και την αυτόματη, χωρίς προηγούμενη
αίτηση, ανταλλαγή πληροφοριών, σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό και τον
εκτελεστικό Κανονισμό (Ε.Ε.) αριθ. 79/2012 της Επιτροπής.
(ββ) Την συμμετοχή και την εκπροσώπηση σε επιτροπές υψηλού επιπέδου (SCAC,
ATFS), ομάδες εργασίας, συνέδρια και συσκέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί
θεμάτων αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής και καταπολέμησης της απάτης του
ενδοκοινοτικού Φ.Π.Α.
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3.2.15. Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.). (Άρθρο 78 ΠΔ
111/2014)
1. Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), Ειδική Αποκεντρωμένη
Υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, της Γενικής Διεύθυνσης
Φορολογικής Διοίκησης, που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 34
του ν. 4141/2013 (A`81), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των περιπτώσεων 2
και 3 της υποπαραγράφου Δ.1 της παρ. Δ` του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
(Α`107), όπως εκάστοτε ισχύουν, έχει έδρα τον Δήμο Αθηναίων και η κατά τόπον
αρμοδιότητα του εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.
2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων
(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) είναι οι παρακάτω:

Επιχειρήσεων

(α) Η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής,
(β) Η αποτελεσματική είσπραξη των εσόδων, που αφορούν στις μεγάλες
επιχειρήσειςόλης της Επικράτειας, για τα έσοδα που προέρχονται από τους
ελέγχους τουΚ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., με την εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών ελέγχου και
είσπραξηςαυτών.
(γ) Η
συμβολή στην
μεγάλωνεπιχειρήσεων.

βελτίωση

της

φορολογικής

συμμόρφωσης

των

3. Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) έχει τις αρμοδιότητες
που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013
(Α`81), όπως εκάστοτε ισχύουν.
4. Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) διαρθρώνεται σε δύο (2)
Υποδιευθύνσεις και δεκατέσσερα (14) Τμήματα, από τα οποία τέσσερα (4) Αυτοτελή,
υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., ως κάτωθι:
Ι. Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α’ Τμήματα Ελέγχου Α` έως και Ε`
II. Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β’
Τμήματα Ελέγχου ΣΤ` έως και Γ
III. Στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. υπάγονται απευθείας:
α) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί
Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.
β) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης
γ) Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Διαδικασιών
δ) Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Μεγάλους Φορολογουμένους
5.- Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)
κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων του, ως ακολούθως:
(α) Τμήματα Ελέγχου Α` έως και Ι`
(αα) Η διενέργεια φορολογικού ελέγχου επί των φορολογουμένων που ορίζονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α’ 81), όπως εκάστοτε ισχύει.
(ββ) Η διενέργεια φορολογικών ελέγχων για την διαπίστωση της συμμόρφωσης των
φορολογουμένων και τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που
δεν έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του έβδομου κεφαλαίου του
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ν. 4174/2013
προγράμματα.

(Α`170),

όπως

ισχύουν

και

με

τα

εκδοθέντα

επιχειρησιακά

(γγ) Η επιδίωξη της πλήρους επίτευξης των ποσοστών κάλυψης των ελέγχων ανά
τύπο ελέγχου, που έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης
Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο και η παρακολούθηση
της πορείας αυτών.
(δδ) Η αποτελεσματική και αποδοτική διενέργεια όλων των τύπων ελέγχου, με την
ορθή και ποιοτική εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου, σύμφωνα με τα προγράμματα
που έχουν αναπτυχθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων.
(εε) Η τήρηση των ελεγκτικών προτύπων, που έχουν εκπονηθεί από την Διεύθυνση
Ελέγχων και η εφαρμογή σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών ελέγχου, καθώς και των
διαδικασιών, των κανόνων και των οδηγιών που έχουν τεθεί από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
(β) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης
i. (αα) Η επίτευξη των στόχων είσπραξης των εσόδων από κάθε είδους φόρο, όπως
αυτοί έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης
Φορολογικής Διοίκησης.
(ββ) Η επιδίωξη της πλήρους επίτευξης της είσπραξης των οφειλών, σύμφωνα με τους
δείκτες μέτρησης που έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων και η
παρακολούθηση της πορείας των εσόδων.
(γγ) Η εφαρμογή σύγχρονων προσεγγίσεων και τεχνικών είσπραξης των οφειλών,
όπως έχουν υιοθετηθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων.
(δδ) Η διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου με την τήρηση όλων των
διαδικασιών και με την λήψη όλων των μέτρων, που προβλέπονται στον Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) ή σε άλλες ειδικές διατάξεις, για την είσπραξη των
φόρων και την διακοπή της παραγραφής.
(εε) Η τήρηση των διαδικασιών για την επιβολή των προστίμων και των τόκων, που
προβλέπονται στις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και εν γένει στην κείμενη νομοθεσία.
(στστ) Ο συμψηφισμός του ποσού, που δικαιούται ο φορολογούμενος προς
επιστροφή με οφειλόμενους από αυτόν φόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύουν.
(ζζ) Η λήψη όλων των μέτρων για την διασφάλιση των οφειλών στο Δημόσιο και για
την αναγκαστική εκτέλεση αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας και των ειδικών διατάξεων.
(ηη) Η έγκριση προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής των φορολογικών
οφειλών και κατανομής κάθε καταβολής σε οποιονδήποτε οφειλόμενο φόρο, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και σε ειδικές διατάξεις.
(θθ) Η αποτελεσματική υλοποίηση των ειδικών προγραμμάτων είσπραξης των
δημοσίων εσόδων, όπως καθορίζονται από την Διεύθυνση Εισπράξεων.
(ιι) Η παρακολούθηση της είσπραξης των οφειλών, του υπολοίπου και της ροής των
ληξιπροθέσμων και η ανάληψη δράσεων για την πλήρη επίτευξη των στόχων,
σύμφωνα μετά επιχειρησιακά προγράμματα.
(ιαια) Η διενέργεια στατιστικών αναλύσεων και διασταυρώσεων επί των εισπράξεων
της Δ.Ο.Υ., για την παρακολούθηση επίτευξης του στόχου αυτής.
142

(ιβιβ) Η νομική υποστήριξη του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., για αντικρούσεις επί προσφυγών κατά
πράξεων αυτού, σε συνεργασία με τα Τμήματα Ελέγχου, καθώς και επί ενδίκων
μέσων, που ασκούνται από φορολογουμένους.
ii. Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων
(α) Η είσπραξη κάθε είδους δημοσίων εσόδων που προέρχονται από τους ελέγχους
του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και η παρακολούθηση των βεβαιωθέντων στην πρώην Δ.Ο.Υ.
Μεγάλων Επιχειρήσεων.
(β) Η ταμειακή βεβαίωση των εσόδων, η λογιστική απεικόνιση της βεβαίωσης, των
εισπράξεων, επιστροφών ή διαγραφών και η αποστολή των παραστατικών στοιχείων
ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
(γ) Η πίστωση των εισπράξεων που διενεργούνται μέσω τραπεζικού συστήματος, των
ΕΛ.ΤΑ. ή εν γένει των φορέων είσπραξης.
(δ) Η διαχείριση και η παρακολούθηση της διαδικασίας των επιστροφών.
(ε) Η εφαρμογή προτύπων ελέγχου της απόδοσης του Τμήματος και του βαθμού
εκπλήρωσης των στόχων που τίθενται από την Διεύθυνση Εισπράξεων.
(γ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης
(αα) Η διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ..
(ββ) Η μέριμνα για την υγιεινή και ασφάλεια των χώρων στέγασης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., για
την εξασφάλιση των υλικών και του εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εύρυθμη
λειτουργία του, την συντήρηση και επισκευή αυτού, καθώς και η τήρηση των παγίων
της υπηρεσίας.
(δ) Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Διαδικασιών
(αα) Η παραλαβή όλων των τροποποιητικών - συμπληρωματικών δηλώσεων για την
περίοδο που λειτουργούσε η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και η Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ
Αθηνών, καθώς και των φορολογουμένων για τους οποίους το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. είναι
αρμόδιο για θέματα προηγούμενων ετών.
(ββ) Τα συναφή θέματα που καθορίζονται ή θα καθορισθούν με αποφάσεις του
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(ε) Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Μεγάλους Φορολογουμένους
(αα) Η παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των μεγάλων επιχειρήσεων
και η παροχή πληροφοριών σε αυτές σχετικά με την φορολογική νομοθεσία και τις
φορολογικές διαδικασίες, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με σκοπό την
βελτίωση της θετικής ανταπόκρισης στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
(ββ) Η έγγραφη παροχή ειδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και λύσεων στις μεγάλες
επιχειρήσεις επί συγκεκριμένων φορολογικών και διαδικαστικών θεμάτων, καθώς και η
επίλυση θεμάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια της διεκπεραίωσης
των φορολογικών τους υποχρεώσεων.
(γγ) Η υποβολή προτάσεων στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης για την
βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης των μεγάλων επιχειρήσεων.
(δδ) Η κατηγοριοποίηση των μεγάλων επιχειρήσεων ανά τομέα δραστηριότητας, η
δημιουργία και η ενημέρωση του προφίλ επικινδυνότητας, ανά τομέα δραστηριότητας
αλλά και ατομικά, καθώς και η ανάλυση κινδύνου, επίσης, ανά τομέα δραστηριότητας
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και ανά φορολογούμενο, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης
Φορολογικής Συμμόρφωσης.
(εε) Η θέσπιση κριτηρίων κινδύνου για την επιλογή μεγάλων επιχειρήσεων προς
έλεγχο, η ανάλυση των αποτελεσμάτων ελέγχου, σε συνάρτηση με τα επιλεγμένα
κριτήρια, καθώς και ο συνεχής αναπροσδιορισμός και η βελτίωση των κριτηρίων
επιλογής των προς έλεγχο υποθέσεων, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της
Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης.
(στστ) Ο εντοπισμός και η επίλυση συγκεκριμένων ζητημάτων φοροδιαφυγής.
(ζζ) Η συστηματική παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των μεγάλων
επιχειρήσεων, όπως η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, οι πληρωμές, οι οφειλές, σε
συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, η
συνεχής ενημέρωση και η παροχή των πληροφοριών στα Τμήματα Ελέγχου και στο
Αυτοτελούς Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης της υπηρεσίας.

3.2.16. Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)
(Άρθρο 79 ΠΔ 111/2014)
1. Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), Ειδική
Αποκεντρωμένη Υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, της Γενικής
Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, που συστήθηκε και διαρθρώθηκε με τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α`81), όπως
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ.1 της παρ.
Δ` του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α`107), όπως εκάστοτε ισχύουν, έχει έδρα
τον Δήμο Αθηναίων και η κατά τόπον αρμοδιότητα του εκτείνεται σε όλη την
Επικράτεια.
2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου
(Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) είναι οι παρακάτω:
(α) Η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.
(β) Η αποτελεσματική είσπραξη των εσόδων, που αφορούν στους φορολογουμένους
Μεγάλου Πλούτου όλης της Επικράτειας, για τα έσοδα που προέρχονται από τους
ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., με την εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών ελέγχου και
είσπραξης αυτών.
3. Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) έχει για
τους φορολογουμένους μεγάλου πλούτου όλης της Επικράτειας τις αρμοδιότητες που
προβλέπονται στις διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα` και ββ` της περίπτωσης α` και
της περίπτωσης γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α`81), όπως
εκάστοτε ισχύουν.
4. Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)
διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις, δώδεκα (12) Τμήματα, από τα οποία δύο (2)
αυτοτελή, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο αυτού, ως κάτωθι:
Ι. Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α`
Τμήματα Ελέγχου Α` έως και Ε`
II. Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β`
Τμήματα Ελέγχου ΣΤ` έως και Γ
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III. Στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. υπάγονται απευθείας:
(α) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί
Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.
(β) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.
5. Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου
(Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων του, ως ακολούθως:
(α) Τμήματα Ελέγχου Α` έως και Ι`
(αα) Η διενέργεια φορολογικού ελέγχου επί των Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου
όλης της Επικράτειας, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα `
και ββ` της περίπτωσης α` και της περίπτωσης γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 34
του ν. 4141/2013 (Α`81), όπως εκάστοτε ισχύουν.
(ββ) Η διενέργεια φορολογικών ελέγχων για την διαπίστωση της συμμόρφωσης των
φορολογουμένων και τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που
δεν έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του έβδομου κεφαλαίου του
ν. 4174/2013 (Α` 170), όπως ισχύουν και με τα εκδοθέντα επιχειρησιακά
προγράμματα.
(γγ) Η επιδίωξη της πλήρους επίτευξης των ποσοστών κάλυψης των ελέγχων ανά
τύπο ελέγχου, που έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης
Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο και η παρακολούθηση
της πορείας αυτών.
(δδ) Η αποτελεσματική και αποδοτική διενέργεια όλων των τύπων ελέγχου, με την
ορθή και ποιοτική εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου, σύμφωνα με τα προγράμματα
που έχουν αναπτυχθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων.
(εε) Η τήρηση των ελεγκτικών προτύπων, που έχουν εκπονηθεί από την Διεύθυνση
Ελέγχων και η εφαρμογή σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών ελέγχου, καθώς και των
διαδικασιών, των κανόνων και των οδηγιών που έχουν τεθεί από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
(β) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης
i. (αα) Η επίτευξη των στόχων είσπραξης των εσόδων από κάθε είδους φόρο, όπως
αυτοί έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης
Φορολογικής Διοίκησης.
(ββ) Η επιδίωξη της πλήρους επίτευξης της είσπραξης των οφειλών, σύμφωνα με τους
δείκτες μέτρησης που έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων και η
παρακολούθηση της πορείας των εσόδων.
(γγ) Η εφαρμογή σύγχρονων προσεγγίσεων και τεχνικών είσπραξης των οφειλών,
όπως έχουν υιοθετηθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων.
(δδ) Η διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου με την τήρηση όλων των
διαδικασιών και με την λήψη όλων των μέτρων, που προβλέπονται στον Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) ή σε άλλες ειδικές διατάξεις, για την είσπραξη των
φόρων και την διακοπή της παραγραφής.
(εε) Η τήρηση των διαδικασιών για την επιβολή των προστίμων και των τόκων, που
προβλέπονται στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και εν γένει στην
κείμενη νομοθεσία.
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(στστ) Ο συμψηφισμός του ποσού, που δικαιούται ο φορολογούμενος προς
επιστροφή με οφειλόμενους από αυτόν φόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.4174/2013 (Α` 170), όπως ισχύουν.
(ζζ) Η λήψη όλων των μέτρων για την διασφάλιση των οφειλών στο Δημόσιο και για
την αναγκαστική εκτέλεση αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας και των ειδικών διατάξεων.
(ηη) Η έγκριση προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής των φορολογικών
οφειλών και κατανομής κάθε καταβολής σε οποιονδήποτε οφειλόμενο φόρο, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και σε ειδικές διατάξεις.
(θθ) Η αποτελεσματική υλοποίηση των ειδικών προγραμμάτων είσπραξης των
δημοσίων εσόδων, όπως καθορίζονται από την Διεύθυνση Εισπράξεων.
(ιι) Η παρακολούθηση της είσπραξης των οφειλών, του υπολοίπου και της ροής των
ληξιπροθέσμων και η ανάληψη δράσεων για την πλήρη επίτευξη των στόχων,
σύμφωνα μετά επιχειρησιακά προγράμματα.
(ιαια) Η διενέργεια στατιστικών αναλύσεων και διασταυρώσεων επί των εισπράξεων
του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., για την παρακολούθηση επίτευξης του στόχου αυτού.
(ιβιβ) Η νομική υποστήριξη του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π, για αντικρούσεις επί προσφυγών κατά
πράξεων αυτού, σε συνεργασία με τα Τμήματα Ελέγχου, καθώς και επί ενδίκων
μέσων, που ασκούνται από φορολογουμένους.
ii. Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων
(αα) Η είσπραξη κάθε είδους δημοσίων εσόδων που προέρχονται από τους ελέγχους
του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.
(ββ) Η ταμειακή βεβαίωση των εσόδων, η λογιστική απεικόνιση της βεβαίωσης, των
εισπράξεων, επιστροφών ή διαγραφών και η αποστολή των παραστατικών στοιχείων
ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
(γγ) Η πίστωση των εισπράξεων που διενεργούνται μέσω τραπεζικού συστήματος,
των ΕΛ.ΤΑ. ή εν γένει των φορέων είσπραξης.
(δδ) Η διαχείριση και η παρακολούθηση της διαδικασίας των επιστροφών.
(εε) Η εφαρμογή προτύπων ελέγχου της απόδοσης του Τμήματος και του βαθμού
εκπλήρωσης των στόχων που τίθενται από την Διεύθυνση Εισπράξεων.
(γ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης
(αα) Η διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.
(ββ) Η μέριμνα για την υγιεινή και ασφάλεια των χώρων στέγασης του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.,
για την εξασφάλιση των υλικών και του εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εύρυθμη
λειτουργία του, την συντήρηση και επισκευή αυτού, καθώς και η τήρηση των παγίων
της υπηρεσίας.
Επισημαίνεται ότι τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΠΕΚ) και τα Διαπεριφερειακά
Ελεγκτικά Κέντρα (ΔΕΚ) έχουν καταργηθεί.
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3.2.17. Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας για την εφαρμογή των διατάξεων Ν.
3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166, όπως ισχύει), οι οποίες αφορούν στην
αντιμετώπιση

της

νομιμοποίησης

εσόδων

από

εγκληματικές

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για την
αξιολόγηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των σχετικών
μηχανισμών και για το συντονισμό της δράσης των αρμόδιων αρχών.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ως άνω νόμου (Ν. 3691/2008) οι αρμοδιότητες του
Κεντρικού Συντονιστικού Φορέα ασκούνται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής
Πολιτικής που συνεργάζεται, όταν απαιτείται, με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονομικών.
Σημειώνεται ότι το άρθρο 8 του Ν.3691/2008 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
Ν.3932/2011, ως ακολούθως:
Άρθρο 8
Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας
1. Το Υπουργείο Οικονομικών λειτουργεί ως Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας
για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου που αφορούν στην
αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για την αξιολόγηση και ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας των σχετικών μηχανισμών και για το συντονισμό της δράσης
των αρμόδιων αρχών. Στο πλαίσιο αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Εκτιμά και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων που εφαρμόζονται ανά
κατηγορία υπόχρεων προσώπων και το βαθμό συμμόρφωσης αυτών προς τις
υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
β) Εξετάζει, αναλύει και συγκρίνει τις εξαμηνιαίες εκθέσεις που του υποβάλλουν οι
Αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 6 και προτείνει τη λήψη
των κατάλληλων μέτρων προς ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εποπτείας.
γ) Αναλύει, ειδικότερα, τον αριθμό, την ποιότητα και τις τάσεις των αναφορών
υπόπτων ή ασυνηθών συναλλαγών ή δραστηριοτήτων προς την Αρχή, ανά κατηγορία
υπόχρεων προσώπων.
δ) Επιδιώκει τη συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας των αρμόδιων αρχών
μεταξύ τους και με την Αρχή, ιδιαίτερα όσον αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών, τη
διενέργεια κοινών ελέγχων, την υιοθέτηση κοινών εποπτικών πρακτικών και την
παροχή εναρμονισμένων οδηγιών προς τα Υπόχρεα πρόσωπα, λαμβάνοντας υπόψη
τις διαφορές στη συγκρότηση, το οικονομικό μέγεθος, τις λειτουργικές δυνατότητες και
τις επιχειρηματικές, συναλλακτικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες των κατηγοριών
των υπόχρεων προσώπων.
ε) Διοργανώνει συναντήσεις, συσκέψεις και σεμινάρια με εκπροσώπους των αρμόδιων
αρχών, της Αρχής και των υπόχρεων προσώπων για ανταλλαγή απόψεων,
αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων και ενημέρωση για τις εξελίξεις σε διεθνείς
οργανισμούς και φορείς σχετικά με την πρόληψη και καταστολή των αδικημάτων του
άρθρου 2.
στ) Συντονίζει τη σύνταξη μελετών, τη συγκρότηση ομάδων εργασίας για την εξέταση
επί μέρους θεμάτων και την υποβολή προτάσεων για την αναθεώρηση του ισχύοντος
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νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου, σε συνεννόηση με την Επιτροπή Στρατηγικής του
άρθρου 9, την Αρχή και τις Αρμόδιες αρχές.
ζ) Έχει την κεντρική ευθύνη για τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας στα θέματα της
αρμοδιότητας του. Ειδικότερα, είναι αρμόδιο για την προετοιμασία και το συντονισμό ο οποίος, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, περιλαμβάνει και την πρόσκληση
εμπειρογνωμόνων ή εξειδικευμένου προσωπικού από άλλες υπηρεσίες και φορείς της συμμετοχής στις διασκέψεις, συνόδους και ομάδες εργασίας των διεθνών
οργανισμών και φορέων που ασχολούνται με την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
στους οποίους η Ελλάδα είναι μέλος, ιδίως της Ευρωπαϊκής `Ενωσης, του Συμβουλίου
της Ευρώπης και της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task
Force - FATF). Μεριμνά ακόμα για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων που οι
οργανισμοί αυτοί αποστέλλουν, για την υποβολή σχολίων ή προτάσεων προς αυτούς,
για τη σύνταξη και υποβολή Σχεδίων Δράσης και για το συντονισμό των απαντήσεων
στις διενεργούμενες από αυτούς αξιολογήσεις της χώρας, συνεργαζόμενο με την
Αρχή, τις Αρμόδιες αρχές και τους φορείς εκπροσώπησης υπόχρεων προσώπων.
Ενημερώνεται, τέλος, για τις εξελίξεις σε άλλους διεθνείς οργανισμούς ή φορείς, στους
οποίους συμμετέχουν οι Αρμόδιες αρχές, η Αρχή ή φορείς εκπροσώπησης ορισμένων
κατηγοριών υπόχρεων προσώπων, και φροντίζει για τη διάχυση σε όλους τους
ενδιαφερόμενους των σχετικών πληροφοριών.
η) Παρέχει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Στρατηγικής του άρθρου 9 πλήρη
ενημέρωση για την αποτελεσματική λειτουργία της Επιτροπής αυτής.
θ) Επικοινωνεί με το φορέα του άρθρου 11, του παρέχει κάθε δυνατή ενημέρωση και
υποστήριξη και αξιολογεί τις προτάσεις και εισηγήσεις του.
2. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής
Πολιτικής που συνεργάζεται, όταν απαιτείται, με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονομικών."

3.2.18. Επιτροπή

Επεξεργασίας

Στρατηγικής

και

Πολιτικών

για

την

αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 9 του Ν. 3691/2008,
ΦΕΚ Α΄ 166).
Το άρθρο 9 του Ν.3691/2008 τροποποιήθηκε με τον Ν. 3932/2011 και το άρθρο 107
παρ.1 Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ Α 270/24.12.2014) και έχει ως ακολούθως:
‘’Άρθρο 9
Επιτροπή Επεξεργασίας Στρατηγικής και Πολιτικών για την αντιμετώπιση του
ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
1.
Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών επιτροπή με την
επωνυμία "Επιτροπή Επεξεργασίας Στρατηγικής και Πολιτικών για τηναντιμετώπιση
του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας" (εφεξής:
Επιτροπή Στρατηγικής).
2.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συγκροτείται η Επιτροπή Στρατηγικής ως
ακολούθως:
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α) Πρόεδρος ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας «Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών», και μέλη υψηλόβαθμα στελέχη που προτείνονται από:
* Οι λέξεις «του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» της περ.α΄
αντικαταστάθηκαν
με τις λέξεις «Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών», ως άνω,
με το άρθρο 107 παρ.1 Ν. 4316/2014,ΦΕΚ Α
270/24.12.2014.
β) το Υπουργείο Εσωτερικών (Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας),
γ) το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση Οικονομικής
Πολιτικής),
δ) το Υπουργείο Εξωτερικών,
ε) το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
στ) το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
ζ) την Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
(Κατά το το άρθρο 13 παρ.4 Ν.3932/2011: Όπου σε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη
αναφέρεται η "Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008" ή η "Επιτροπή
καταπολέμησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας", νοείται η Α` Μονάδα της Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008).
η) την Τράπεζα της Ελλάδος,
θ) την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
ι) την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης,
ια) την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων,
ιβ) την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχων Τυχερών Παιχνιδιών,
ιγ) την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων,
ιδ) τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών.
3. Τα μέλη γνωστοποιούν στον Πρόεδρο, πριν από την πρώτη συνεδρίαση της
Επιτροπής Στρατηγικής, τους αναπληρωτές τους που τους αντικαθιστούν σε
περίπτωση κωλύματος.
4. Η Επιτροπή Στρατηγικής μπορεί να καλεί, κατά περίπτωση, εκπροσώπους άλλων
δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων με Σκοπό την εξέταση ορισμένων θεμάτων. Στους
φορείς αυτούς περιλαμβάνονται ιδίως το Υπουργείο Ανάπτυξης, η Γενική Διεύθυνση
Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και η Ελληνική Ένωση
Τραπεζών.
5.
Γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Στρατηγικής παρέχει το γραφείο
του Προέδρου κατάλληλα στελεχωμένο.
6.

Το έργο της Επιτροπής Στρατηγικής συνίσταται:

α) στην προετοιμασία και σχεδιασμό συγκεκριμένων πολιτικών για την αντιμετώπιση
εντοπισμένων αδυναμιών στο γενικό μηχανισμό της χώρας με Σκοπό την πρόληψη
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
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β) στη μελέτη και σχεδιασμό των απαραίτητων μέτρων νομοθετικής, κανονιστικής και
οργανωτικής φύσης για τη βελτίωση του εποπτικού πλαισίου και τη συμμόρφωση της
χώρας μας με τα διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις,
γ) στην ενημέρωση της για το μελετητικό έργο της Κεντρικής Συντονιστικής Αρχής, της
Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Μελετών της Επιτροπής, των αρμόδιων αρχών και
άλλων φορέων και στην αξιολόγηση και αξιοποίηση αυτών των μελετών,
δ) στην εξέταση τρόπων ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής όσον
αφορά στη στελέχωση της με εξειδικευμένο προσωπικό, την αναβάθμιση της
συνεργασίας της με τις Αρμόδιες αρχές, την αύξηση των αναφορών ύποπτων και
ασυνηθών συναλλαγών και βελτίωση της ποιότητας τους, μέσω της
αποτελεσματικότερης εποπτείας των αρμόδιων αρχών και μέσω της ενεργοποίησης
και οργάνωσης άλλων δημόσιων φορέων για την υποβολή αναφορών ή διαβίβαση
πληροφοριών από αυτούς προς την Επιτροπή,
ε) στην παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων σε διεθνείς οργανισμούς και φορείς,
ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (International Monetary Fund - I.M.F.) και στην Ομάδα
Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - F.A.T.F.). Προς τούτο
ενημερώνεται σχετικά από την Κεντρική Συντονιστική Αρχή, που έχει την αρμοδιότητα
εκπροσώπησης της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς και φορείς, από την Επιτροπή,
από άλλες Αρμόδιες αρχές και από τον Φορέα διαβούλευσης του άρθρου 11,
στ) στην παρακολούθηση του βαθμού συμμόρφωσης της χώρας μας με τα διεθνή
πρότυπα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την ταχεία και
αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και
φορέων, σχετικά με την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
ζ) στη διαρκή ανάπτυξη της συνεργασίας των Υπουργείων και φορέων της
παραγράφου 2 και στην προώθηση διμερών ή πολυμερών μνημονίων συνεργασίας,
η) στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, με Σκοπό την
ανταλλαγή εμπειριών και τη μελέτη των αναγκαίων προσαρμογών που απαιτούνται για
τη βελτίωση της συνεισφοράς των προσώπων του ιδιωτικού τομέα, για την
αντιμετώπιση των αδικημάτων του άρθρου 2.
7. Η Επιτροπή Στρατηγικής συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου,
τουλάχιστον μία φορά το δίμηνο και εκτάκτως, με πρωτοβουλία του ιδίου. Ο Πρόεδρος
μπορεί να συγκαλεί έκτακτες συνεδριάσεις με ορισμένα μέλη που συνδέονται με
συγκεκριμένο Αντικείμενο ή/και να αναθέτει σε υποεπιτροπές την εξέταση
εξειδικευμένων θεμάτων. Η Επιτροπή Στρατηγικής συντάσσει Κανονισμό Λειτουργίας
που εγκρίνει ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Με τον Κανονισμό ορίζεται ο
τρόπος κατάρτισης της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων, λήψης αποφάσεων,
οργάνωσης της γραμματειακής και επιστημονικής υποστήριξης και άλλα σχετικά
θέματα.
8. Η Επιτροπή Στρατηγικής καταρτίζει ετήσια έκθεση που υποβάλλει στην Επιτροπή
θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στην οποία περιγράφονται οι ενέργειες και
δραστηριότητες της και προτείνονται πολιτικές και συγκεκριμένα μέτρα για τη συνεχή
αναβάθμιση του μηχανισμού της χώρας μας, με Σκοπό την πρόληψη και
καταπολέμηση των αδικημάτων του άρθρου 2. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται εντός
του Ιανουαρίου του 2009.
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9. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής
Στρατηγικής θεωρούνται εμπιστευτικές.’’

3.2.19. Διεύθυνση Επιθεώρησης Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρο
24 πδ 95/1996 «Οργανισμός Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων»)
Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 24 του ως άνω ΠΔ, στην
αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης (Δ16) ανάγεται η επιθεώρηση όλων των
Υπηρεσιών του Τ.Π. & Δ., Κεντρικών και Περιφερειακών ως και των Γραφείων
Παρακαταθηκών και Τελωνειακών Παρακαταθηκών που εκτελούν εργασίες του Τ.Π.&
Δ, η διεξαγωγή ερευνών και ανακρίσεων, η εποπτεία και παρακολούθηση του έργου
των Επιθεωρητών.
Η κατάρτιση του ετησίου προγράμματος επιθεώρησης κατά περιφέρειες και η
υποβολή του στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση ως και η μέριμνα για υλοποίηση
αυτού.
Η μέριμνα έκδοσης διαταγών για διενέργεια διοικητικών ανακρίσεων και η μετακίνηση
υπαλλήλων για διενέργεια έργων επιθεώρησης ή για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας.
Η διατύπωση παρατηρήσεων στις εκθέσεις ή σε αποσπάσματα αυτών που
υποβάλλονται ύστερα από επιθεωρησιακό έλεγχο που διενεργήθηκε κατά περίπτωση
σε Κατάστημα του Τ.Π.& Δ και σε Γραφεία Παρακαταθηκών και Τελωνειακών
Παρακαταθηκών.
Η έκφραση απόψεων για συμπεράσμστα κάθε πορίσματος, ύστερα από διοικητική
έρευνα και ανάκριση.
Η διενέργεια ελέγχου στις χρηματικές διαχειρίσεις υλικού όλων των υπηρεσιακών
δραστηριοτήτων, με εντολή του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης.
Ο έλεγχος και η θεώρηση των καταστάσεων πληρωμής εξόδων που υποβάλλονται
από τους επιθεωρητές και προβλέπονται από τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν.
Η παροχή των αναγκαίων οδηγιών και εντολών προς τους επιθεωρητές για την ομαλή
και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου τους.
Η παροχή οδηγιών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των διαφόρων
δυσχερειών που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση του έργου τους και γενικότερα η
ενημέρωση και καθοδήγησή τους για την ομαλή και αποδοτική διεξαγωγής των
δραστηριοτήτων τους.
Η ενημέρωση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης επί των πορισμάτων των
ελέγχων και επιθεωρήσεων που έγιναν και η εισήγηση για τη λήψη μέτρων για την
καλύτερη λειτουργία των Υπηρεσιών.
Το πιο πάνω έργο διεκπεραιώνεται από τους Επιθεωρητές και το Τμήμα Γραμματείας
Επιθεώρησης. Οι αρμοδιότητες των Επιθεωρητών περιγράφονται στη δεύτερη
παράγραφο του άρθρου 24 του ως άνω ΠΔ ως ακολούθως:
Οι Επιθεωρητές του Τ.Π. & Δ. έχουν τα καθήκοντα και τα δικαιώματα ως και τις
ευθύνες των επιθεωρητών δημοσίων υπολόγων, σύμφωνα με τις ισχύουσες γι` αυτούς
κάθε φορά διατάξεις.
Ειδικότερα: ενεργούν, ύστερα από εντολή του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης
διαχειριστικό έλεγχο των Καταστημάτων του Τ.Π. & Δ. και των Γραφείων
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Παρακαταθηκών και Τελωνειακών Παρακαταθηκών που εκτελούν υπηρεσία του Τ.Π.
& Δ.
Ενεργούν διοικητικές έρευνες ή ανακρίσεις ως και εκτάκτους επιθεωρήσεις των
Καταστημάτων του Τ.Π. & Δ. και των Γραφείων Παρακατα9ηκών και Τελωνειακών
Παρακαταθηκών, έπειτα από σχετική εντολή του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή
και αυτεπάγγελτα, στις περιπτώσεις που προκύπτουν βάσιμες υπόνοιες ή υφίστανται
συγκεκριμένες καταγγελίες περί ατάκτου διαχείρισης διαπράξεως ληστειών ή
διαρρήξεων ή αμελούς ή δολίας ενέργειας του προσωπικού κατά την άσκηση των
καθηκόντων του.
Ο έλεγχος των πρωτοκόλλων παράδοσης και παραλαβής, που συντάσσονται από
τους υπευθύνους Προϊσταμένους και τους υπολόγους διαχειριστές του Κεντρικού
Καταστήμστος και των Περιφερειακών Υπηρεσιών.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι πειθαρχικώς προϊστάμενοι και
συντάσσουν ειδικές εκθέσεις για το προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις που
ισχύουν κάθε φορά.
Αλληλογραφούν με τη Δ/νση Επιθεώρησης στην οποία υποβάλλουν τις εκθέσεις
επιθεώρησης και τα πορίσματα των ανακρίσεων ή διοικητικών εξετάσεων που γίνονται
από αυτούς.
Στις υπόλοιπες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας αναφέρονται μόνο σε απάντηση
σχετικής διαταγής και την απαντητική αναφορά τους την κοινοποιούν στην Διεύθυνση
Επιθεώρησης.

152

3.3.

Υπηρεσίες Υπουργείου Ανάπτυξης

3.3.1.

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου (Άρθρο 5 του ΠΔ 116/2014
«Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας»)

Σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του ως άνω ΠΔ, οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς
Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, είναι οι ακόλουθες:
1. Η παροχή ελεγκτικών - συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως:
α) ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του
Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,
β) ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και
κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή
κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού
πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου,
γ) η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των
δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει της
αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης),
δ) η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των
λειτουργιών του Υπουργείου,
ε) ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης
των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του
φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού
κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης,
κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον,
στ) ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον
επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς
ασφαλιστικές δικλίδες / μηχανισμοί ελέγχου,
ζ) η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας
των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.
2. Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και
ελέγχου του Υπουργείου.
3. Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου.
4. Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και
δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο.
5. Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών
πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής.
6. Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
7. Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν
μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε
εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα
εσωτερικού ελέγχου και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.
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3.3.2.

Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Άρθρο
10 του ΠΔ 116/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας»)

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:
α. Η αποτελεσματική άσκηση της λειτουργίας διοίκησης προσωπικού του υπουργείου
β. Η αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
γ. Η αποτελεσματική και αξιόπιστη διοικητική υποστήριξη των οργανικών του
μονάδων.
2. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α. Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Τομέα Ανάπτυξης
β. Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Τομέα ΕμπορίουΚαταναλωτή και Βιομηχανίας.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των
Τμημάτων της ως εξής:
α. Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Τομέα Ανάπτυξης
αα. Εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση και
στις υπηρεσιακές μεταβολές του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί στον
Τομέα.
ββ. Η κατανομή των οργανικών θέσεων του Τομέα, η περιγραφή και ανάλυση των
καθηκόντων καθώς και ο καθορισμός των περιγραμμάτων εργασίας.
γγ. Η καταγραφή των υπηρεσιακών αναγκών και η στελέχωση (διορισμοίτοποθετήσεις- μετακινήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις) του Τομέα.
δδ. Η στελέχωση των Ειδικών Υπηρεσιών των Υπουργείων και Περιφερειών της
Χώρας, οι οποίες διαχειρίζονται επιχειρησιακά προγράμματα, με μετακινήσεις και
αποσπάσεις υπαλλήλων.
εε. Η στελέχωση των Πολιτικών Γραφείων του Υπουργού, του Αναπληρωτή
Υπουργού, του Υφυπουργού και των Γραφείων των Γενικών και Ειδικών
Γραμματέων του Τομέα Ανάπτυξης.
στστ. Η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, που αφορά στα θέματα στελέχωσης των
Υπηρεσιών Εξωτερικού του Τομέα Ανάπτυξης καθώς και αποσπάσεων υπαλλήλων
στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α), σε Οργανα
της Ευρωπαϊκής Ενωσης και άλλους διεθνείς οργανισμούς και η παρακολούθησης
των υπηρεσιακών μεταβολών αυτών.
ζζ. Η έκδοση των αποφάσεων μετακινήσεων εκτός έδρας στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων και ιδιωτών.
ηη. Η παρακολούθηση και εφαρμογή της κινητικότητας των υπαλλήλων
θθ. Η αριθμητική καταγραφή, παρακολούθηση και απογραφή του πάσης φύσεως
προσωπικού, η διαρκής ενημέρωση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων, η σύνταξη
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καταστάσεων με στοιχεία του προσωπικού (επετηρίδα) και η τήρηση των
προσωπικών μητρώων των υπηρετούντων υπαλλήλων.
ιι. Η χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών.
ιαια. Η διαδικασία έγκρισης υπερωριών του πάσης φύσεως προσωπικού.
ιβιβ. Η ηλεκτρονική θεώρηση βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των
υπαλλήλων.
ιγιγ. Η εφαρμογή των διατάξεων περί αξιολόγησης προσωπικού.
ιδιδ. Η εφαρμογή των διατάξεων περί καθορισμού των ετήσιων στόχων και δεικτών
μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, η παρακολούθηση υλοποίησης
και η αναθεώρησή τους, η σύνταξη των επί μέρους εκθέσεων
αξιολογήσεων/μετρήσεων για τις Υπηρεσιακές Μονάδες, καθώς και της ετήσιας
έκθεσης απολογισμού.
ιειε. Η καταγραφή των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του στελεχιακού
δυναμικού, η κατάρτιση του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και η
διαχείριση μητρώου εκπαιδευθέντων.
ιστιστ. Η εφαρμογή του Πειθαρχικού δικαίου και των διατάξεων περί αργίαςαναστολής εκτέλεσης καθηκόντων για τους υπαλλήλους του Τομέα.
ιζιζ. Η γραμματειακή υποστήριξη του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
ιηιη. Οι εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο
του Υπουργείου και η γραμματειακή υποστήριξη αυτού.
β. Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέα ΕμπορίουΚαταναλωτή και Βιομηχανίας.
αα. Η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση και
στις υπηρεσιακές μεταβολές του πάσης φύσεως προσωπικού.
ββ. Η κατανομή των οργανικών θέσεων, η περιγραφή και ανάλυση των καθηκόντων
καθώς και ο καθορισμός των περιγραμμάτων εργασίας
γγ. Η καταγραφή των υπηρεσιακών αναγκών και η στελέχωση (διορισμοίτοποθετήσεις- μετακινήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις) για την κάλυψη αυτών.
δδ. Η στελέχωση των Πολιτικών Γραφείων του Υφυπουργού και των Γενικών ή
Ειδικών Γραμματέων του Τομέα.
εε. Η έκδοση αποφάσεων για μετακινήσεις εκτός έδρας στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων.
στστ. Η παρακολούθηση και εφαρμογή της κινητικότητας των υπαλλήλων.
ζζ. Η αριθμητική καταγραφή και παρακολούθηση του πάσης φύσεως προσωπικού και
η διαρκής ενημέρωση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων καθώς και η σύνταξη
καταστάσεων με στοιχεία του προσωπικού (επετηρίδα) και η τήρηση των
προσωπικών μητρώων των υπηρετούντων υπαλλήλων.
ηη. Η χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών.
θθ. Η διαδικασία έγκρισης υπερωριών του πάσης φύσεως προσωπικού.
ιι. Η ηλεκτρονική θεώρηση βιβλιαρίων
υπαλλήλων.
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ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των

ιαια. Η εφαρμογή των διατάξεων περί αξιολόγησης προσωπικού.
ιβιβ. Η εφαρμογή των διατάξεων περί καθορισμού των ετήσιων στόχων και δεικτών
μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, η παρακολούθηση υλοποίησης
και η αναθεώρησή τους καθώς και η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης απολογισμού και
επί μέρους εκθέσεων αξιολογήσεων/μετρήσεων για τις Υπηρεσιακές Μονάδες.
γιγ. Η καταγραφή των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του στελεχιακού
δυναμικού, η κατάρτιση του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και η
διαχείριση μητρώου εκπαιδευθέντων.
ιδιδ. Η εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου και των διατάξεων περί αργίας-αναστολής
εκτέλεσης καθηκόντων.

3.3.3.

Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων (Άρθρο 33
του

ΠΔ

116/2014

«Οργανισμός

Υπουργείου

Ανάπτυξης

και

Ανταγωνιστικότητας»)
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ως άνω ΠΔ, η Διεύθυνση Έγκρισης και
Παρακολούθησης Επενδύσεων ( η οποία σύμφωνα με το άρθρο 32 του εν λόγω ΠΔ,
είναι μία από τις Διευθύνσεις τη Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του εν
λόγω Υπουργείου) έχει ως επιχειρησιακό στόχο την αξιολόγηση, την έγκριση, την
τεχνική και οικονομική παρακολούθηση των ιδιωτικών επενδύσεων και την παροχή
κρατικών ενισχύσεων, σε εφαρμογή των αναπτυξιακών νόμων.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ως άνω ΠΔ, η εν λόγω Διεύθυνση αποτελείται από
τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Αξιολόγησης. β) Τμήμα Ελέγχου,
γ) Τμήμα Εκταμίευσης και
Συγχρηματοδοτούμενων Εργων, δ) Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, ε) Τμήμα
Στατιστικής και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης, στ) Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών και
Επικοινωνίας.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ως άνω ΠΔ, οι αρμοδιότητες του τμήματος
Ελέγχου είναι οι ακόλουθες:
αα. Η μέριμνα για την τεχνική και οικονομική παρακολούθηση της προόδου των
επενδύσεων που υπάγονται στους επενδυτικούς νόμους από την Κεντρική Υπηρεσία,
την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων των εγκριτικών πράξεων
και των διατάξεων των αναπτυξιακών νόμων από τους επενδυτές κατά το στάδιο
υλοποίησης ολοκλήρωσης και της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
ββ. Η εισήγηση συγκρότησης των Οργάνων Ελέγχου για τη διενέργεια όλων των ειδών
ελέγχου επενδύσεων που διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 3908/2011 ή των
προγενέστερων επενδυτικών νόμων και η παραλαβή των πορισμάτων τους.
γγ. H εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας των επενδύσεων, πιστοποίησης προόδου υλοποίησης επενδυτικών
έργων, στις οποίες περιλαμβάνονται και προκύπτουσες αναγκαίες τροποποιήσεις των
εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, και εισήγηση για την έκδοση ανακλητικών
αποφάσεων ή και επιβολής κυρώσεων στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί
οποιοσδήποτε έλεγχος επενδυτικών σχεδίων και μέχρι το στάδιο της δημοσίευσης της
απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων.
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δδ. Η εξέταση αιτήσεων θεραπείας κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του.
εε. Η εισήγηση επί θεμάτων αρμοδιότητάς του ενώπιον της Κεντρικής Γνωμοδοτικής
Επιτροπής.
στστ. H παρακολούθηση των επενδύσεων για την τήρηση των όρων του θεσμικού
πλαισίου των επενδυτικών νόμων μετά την υπαγωγή τους και μέχρι το στάδιο της
δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
τoυς.
ζζ. H εν γένει διαχείριση του Μητρώου Ελεγκτών και η μέριμνα για τη θεσμοθέτηση
διαδικασιών πιστοποίησης - εκπαίδευσης - αξιολόγησης των μελών του Μητρώου
Ελεγκτών και σύνταξης Οδηγού Δεοντολογίας Ελεγκτών και Ελέγχου Επενδύσεων.
ηη. Η εισαγωγή και ο έλεγχος των στοιχείων παρακολούθησης της υλοποίησης των
επενδύσεων, η περιοδική έκδοση αποτελεσμάτων παρακολούθησης και προόδου
υλοποίησης των επενδύσεων και η εισήγηση διορθωτικών μέτρων για την επίτευξη
των στόχων του τμήματος.

3.3.4.

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Άρθρο 36 του ΠΔ 116/2014 «Οργανισμός
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας»)

1. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και αποτελεί την Εθνική Αρχή Συντονισμού του άρθρου 2 παρ. 1
του Ν. 3614/2007 (Α 267).
2. Η Γενική Γραμματεία αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) Τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων.
β) Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της
Υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού ικονομικού Χώρου (ΧΜ
ΕΟΧ) - Εθνικό Σημείο Επαφής.
γ) Το Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού και Εκτέλεσης Επιθεωρήσεων Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων.
«δ) Τις Ειδικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της, όπως αυτές προβλέπονται κάθε φορά
από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο. Η εκ των ανωτέρω Υπηρεσία στην οποία
ανατίθεται εκάστοτε η αρμοδιότητα συντονισμού και οριζόντιας υποστήριξης σε θέματα
Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΣΠΑ ασκεί και τις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης
Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ν. 4152/2013.»
***Η περ. δ` προστέθηκε με τη παρ. 8δ` του άρθρου 31 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α`
237/31/10/2014). Με τη παρ.9 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι: " 9. Οι τροποποιήσεις
που επέρχονται στα π.δ. 104/2014, 106/2014, 107/2014, 109/2014, 113/2014 και
116/2014 με το παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από την αρχική ημερομηνία ισχύος των
Οργανισμών όπως αυτή προσδιορίζεται από τις σχετικές διατάξεις τους."
Στο Κεφάλαιο Β του Ν. 4314/2014 αναφέρονται οι αρχές διαχείρισης και ελέγχου των
ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το
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3.3.5.

Αρμόδιες Αρχές για τη Διαχείρισης και Έλεγχο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 20142020 (Άρθρο 4 του Ν. 4314/2014)

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ως άνω νόμου, αρμόδιες αρχές για
τη διαχείριση και έλεγχο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 είναι:
α) Η Διαχειριστική Αρχή η οποία ορίζεται για κάθε ΕΠ.
β) Η Αρχή Πιστοποίησης η οποία ορίζεται για το σύνολο των ΕΠ.
γ) Η Αρχή Ελέγχου η οποία ορίζεται για το σύνολο των ΕΠ.
δ) Οι Ενδιάμεσοι Φορείς εφεξής ΕΦ, στους οποίους ανατίθενται η διαχείριση μέρους
ενός ΕΠ ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής, υπό την ευθύνη της.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ως άνω νόμου, αρμόδιες αρχές και
δομές για το συντονισμό του σχεδιασμού και της εφαρμογής των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014
- 2020 αποτελούν:
α) Η Εθνική Αρχή Συντονισμού εφεξής ΕΑΣ, η οποία ορίζεται ως αρχή που ασκεί
καθήκοντα συνδέσμου και παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή εκπροσωπώντας τη
χώρα συνολικά για το ΕΣΠΑ, το ΔΣΕ/CEF, το Ταμείο Αλληλεγγύης και τα Λοιπά
Αναπτυξιακά Προγράμματα και Ταμεία, συντονίζει τις δραστηριότητες των άλλων
σχετικών ορισθεισών αρχών και δομών και προωθεί την εφαρμογή του ενωσιακού
και του εναρμονισμένου εθνικού δικαίου.
β) Οι Επιτελικές Δομές Υπουργείων.

I.

Διαχειριστικές Αρχές Τομεακών ΕΠ (Άρθρο 5 του Ν. 4314/2014)

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ως άνω νόμου, η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», η οποία
συστάθηκε με την κ.υ.α. με αριθμ. Δ13/Φ5.27/18038 (Β` 1502), όπως ισχύει,
μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» και αναλαμβάνει αρμοδιότητες
διαχείρισης του οικείου ΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού επιπροσθέτως
των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο ν. 3614/2007.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ως άνω νόμου, η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του ΕΠ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 - 2013», η οποία
συστάθηκε με το άρθρο 5, παρ. 5, εδάφιο α` του ν. 3614/2007, μετονομάζεται σε
«Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» και
αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης του οικείου ΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 125 του
Κανονισμού επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο ν. 3614/2007.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ως άνω νόμου, η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του ΕΠ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ», η οποία
συστάθηκε με την κ.υ.α. με αριθμ. 118267/14.12.2000 (Β` 1595), όπως ισχύει, και η
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», η
οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. με αριθμ. 3345/14.12.2000 (Β` 1533), όπως ισχύει,
συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»», η οποία αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης του οικείου ΕΠ,
σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού. Στη νέα Ειδική Υπηρεσία περιέρχεται το
σύνολο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο ν. 3614/2007, των θέσεων και του
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προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών που συγχωνεύονται, τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις τους.
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ως άνω νόμου, η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του ΕΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», η οποία
συστάθηκε με την κ.υ.α. με αριθμ. 34576/11/5.1.2001 (Β` 35), όπως ισχύει, η Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΙΡΟΣΓΙΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», η οποία
συστάθηκε με την κ.υ.α. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ765/11.2.2008 (Β` 641), όπως ισχύει, και
η Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών που μετονομάστηκε με
βάση το άρθρο 5, παρ. 2 εδάφιο α` του ν. 3614/2007, συγχωνεύονται και συνιστούν
νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», η οποία αναλαμβάνει
αρμοδιότητες διαχείρισης του οικείου ΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού.
Στη νέα Ειδική Υπηρεσία περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται
στο ν. 3614/2007, των θέσεων και του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών που
συγχωνεύονται, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους.
Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του ως άνω νόμου, η διαχείριση των ΕΠ
που εντάσσονται στο στόχο «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» ασκείται από την
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,
η οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. αριθμ. 175294/ΔΙΟΕ 196/13.6.2002 (Β’ 730), όπως
ισχύει.
Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ως άνω νόμου, η διαχείριση του ΕΠ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 2014 - 2020, ασκείται από Μονάδα της Ειδικής Υπηρεσίας
Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, η οποία αναλαμβάνει αρμοδιότητες
διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού.
Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ως άνω νόμου, οι νέες Ειδικές
Υπηρεσίες που μετονομάζονται ή συνιστώνται με τις ανωτέρω παραγράφους 1 έως 5
υπάγονται διοικητικά στον οικείο Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 6.

II.

Σύσταση Ειδικών Γραμματειών Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων (Άρθρο 6 του Ν. 4314/2014)

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ως άνω νόμου, στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συνιστάται ενιαίος διοικητικός τομέας με τίτλο
«Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ» με αρμοδιότητα την επίβλεψη
και το συντονισμό των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ και του ΕΠ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ως άνω νόμου, στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συνιστάται ενιαίος διοικητικός τομέας με τίτλο
«Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ» με αρμοδιότητα την
επίβλεψη και το συντονισμό των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΕΠ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, του ΕΠ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και των ΕΠ
του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ως άνω νόμου, στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συνιστάται θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα, ο
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οποίος προΐσταται της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ και
θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα, ο οποίος προΐσταται της Ειδικής Γραμματείας
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ με βαθμό 2ο της κατηγορίας των ειδικών
θέσεων.

III.

Διαχειριστικές Αρχές Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
(Άρθρο 7 του Ν. 4314/2014)

1. Οι Ειδικές Υπηρεσίες των Περιφερειών που μετονομάστηκαν με βάση το άρθρο 6
του ν. 3614/2007 σε «Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές», αναλαμβάνουν αρμοδιότητες
διαχείρισης των οικείων Περιφερειακών ΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 125 του
Κανονισμού επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο ν. 3614/ 2007
και στις αποφάσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 20072013. Οι ανωτέρω Ειδικές Υπηρεσίες μετονομάζονται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ..., στην οποία προστίθεται η ονομασία κάθε Περιφέρειας και
υπάγονται διοικητικά στον οικείο Περιφερειάρχη.

Αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής (Άρθρο 8 του Ν. 4314/2014)
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου, οι Διαχειριστικές
Αρχές των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι
υπεύθυνες για τη διαχείριση του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος, σύμφωνα με
το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του εδαφίου δ` της παρ. 3 του άρθρου 14 και την
αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή
του κάθε επιχειρησιακού προγράμματος μεταξύ άλλων: […]
δ) Διασφαλίζει τη συλλογή και καταχώρηση στο ΟΠΣ δεδομένων για κάθε πράξη, τα
οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική
διαχείριση, την επαλήθευση και τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων
για μεμονωμένους συμμετέχοντες σε πράξεις κατά περίπτωση. […]
ι) Για την επιλογή των πράξεων, η Διαχειριστική Αρχή: αα) συντάσσει και, μετά από
την έγκρισή τους, εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες και κριτήρια επιλογής τα
οποία: […]
ii) δεν συνιστούν διακριτική μεταχείριση και είναι διαφανή, […]
ιβ) Διενεργεί επαληθεύσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 και, σύμφωνα με τις
παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 125 του Κανονισμού […]
ιδ) Θέτει σε εφαρμογή αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της
απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες κινδύνους. […]
ιστ) Συντάσσει για κάθε λογιστική χρήση τη διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας για τη
λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, τη νομιμότητα και κανονικότητα
των σχετικών πράξεων και την τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής
διαχείρισης, μαζί με έκθεση που παρουσιάζει τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων
ελέγχων, ενδεχόμενων αδυναμιών που εντοπίστηκαν στο σύστημα διαχείρισης και
ελέγχου και των διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί. […]
ιη) Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της ενωσιακής συνεισφοράς σε
μία πράξη, η οποία επιβάλλεται βάσει των αποτελεσμάτων επαλήθευσης ή ελέγχου
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και εισηγείται στον Ειδικό Γραμματέα ή αιρετό Περιφερειάρχη που την εποπτεύει, την
έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ως άνω νόμου, η αρμόδια
Διαχειριστική Αρχή πραγματοποιεί η ίδια ή υπό την εποπτεία της, τις επαληθεύσεις,
σύμφωνα με τις παράγραφος 4, 5 και 6 του άρθρου 125 του Κανονισμού και τηρεί
αρχεία για τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται, σύμφωνα με πρότυπα και
διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ως άνω νόμου, οι Αρχές
Διαχείρισης διενεργούν ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξεων, καθώς και των
διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών,
που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η
επιλεξιμότητα των δαπανών τους. Με την υπουργική απόφαση του Συστήματος
Διαχείρισης ή άλλη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
εξειδικεύονται οι διαδικασίες του ελέγχου, τα κριτήρια επιλογής των συμβάσεων προς
έλεγχο, η τυχόν εφαρμογή μεθόδων δειγματοληψίας για την επιλογή των προς έλεγχο
διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων, περιπτώσεις απαλλαγής από τον έλεγχο, οι
προθεσμίες ολοκλήρωσης του ελέγχου, καθώς και κάθε σχετικό θέμα εφαρμογής των
ελέγχων αυτών.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ως άνω νόμου, οι αρμόδιες αρχές
για τη διαχείριση και τον έλεγχο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 έχουν, κατά την
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, την πρωταρχική ευθύνη για τη διερεύνηση των
παρατυπιών και την επιβολή των αναγκαίων δημοσιονομικών διορθώσεων και της
επιδίωξης της ανάκτησης των σχετικών ποσών.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ως άνω νόμου, στην περίπτωση
διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος
και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές της επιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές
διαχείρισης δύνανται να προβαίνουν σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της
χρηματοδότησης της πράξης από το ΕΠ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες
εθνικές αρχές ή στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές κατά
περίπτωση, σύμφωνα με το ΣΔΕ.

IV.

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (Άρθρο 52 του Ν. 4314/2014)

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του ως άνω νόμου, η Ειδική Υπηρεσία
Θεσμικής Υποστήριξης της ΕΑΣ είναι υπεύθυνη για τη διαμόρφωση της Εθνικής
Στρατηγικής κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις. Η Εθνική Στρατηγική κατά
της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις θέτει στόχους και εξειδικεύεται με Σχέδιο
Δράσης. Το Σχέδιο Δράσης κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις συνδέεται και
είναι σύμφωνο με την Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμηση της Διαφθοράς και
υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή για την Καταπολέμηση της
Διαφθοράς.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 52 του ως άνω νόμου, στο πλαίσιο του
ανωτέρω Σχεδίου Δράσης και, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του
Κανονισμού καθορίζονται μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης στις
διαδικασίες του ΣΔΕ των συγχρηματοδοτούμενων έργων, η εφαρμογή των οποίων
είναι υποχρεωτική για όλες τις Υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση των ΕΠ. Για
την εφαρμογή των μέτρων αυτών, δημιουργείται εσωτερικό δίκτυο συνεργασίας μεταξύ
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των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαχείριση των διαρθρωτικών δράσεων, υπό το
συντονισμό της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης, η οποία είναι υπεύθυνη
για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 52 του ως άνω νόμου, Σε κάθε
Διαχειριστική Αρχή συγκροτείται ομάδα, έργο της οποίας είναι η αξιολόγηση των
κινδύνων απάτης, η πρόταση τυχόν διορθωτικών μέτρων και η αναφορά των
αποτελεσμάτων στο παραπάνω δίκτυο.
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 52 του ως άνω νόμου, δημιουργείται
μηχανισμός
υποδοχής
και
εξέτασης
καταγγελιών
που
αφορούν
σε
συγχρηματοδοτούμενα έργα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ο οποίος
τίθεται σε εφαρμογή, σε πλήρη συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4320/2015, οι διατάξεις της
παραγράφου ΙΓ΄, του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), που αφορούν τη
σύσταση θέσης και τη λειτουργία Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της
Διαφθοράς, όπως ισχύουν, καταργήθηκαν. Αντίστοιχα με τα άρθρα 6 έως 15 του ιδίου
ως άνω νόμου, οι αρμοδιότητες του Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της
Διαφθοράς, μεταξύ άλλων, μεταφέρθηκαν στην Γενική Γραμματεία για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

V.

Αρχή Πιστοποίησης (Άρθρο 10 του Ν. 4314/2014)

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ως άνω νόμου, η Ειδική Υπηρεσία
με τίτλο «Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου
Συνοχής» που συνεστήθη με την αριθμ. 43491/ΔΙΟΕ 789/21.12.2000 (Β` 1639) κ.υ.α.,
όπως ισχύει, μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και
Εξακρίβωσης
Συγχρηματοδοτούμενων
Προγραμμάτων»,
(εφεξής
Αρχή
Πιστοποίησης). Η Αρχή Πιστοποίησης αποτελεί διοικητική μονάδα, επιπέδου
Διεύθυνσης Υπουργείου, υπάγεται διοικητικά στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων
Επενδύσεων-ΕΣΠΑ και αναλαμβάνει αρμοδιότητες πιστοποίησης, σύμφωνα με το
άρθρο 126 του Κανονισμού επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο
ν. 3614/2007.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ως άνω νόμου, η Αρχή
Πιστοποίησης έχει κυρίως τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Με βάση το άρθρο 126 του Κανονισμού, την κατάρτιση και υποβολή των
πιστοποιήσεων, αιτήσεων, στις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους και τις
διαδικασίες των κανονισμών που ισχύουν κατά περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τα
αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Δύναται
να εξαιρεί προσωρινά πληρωμές από τις δηλώσεις δαπανών που παρουσιάζουν
προβλήματα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Ενημερώνει το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους και τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, για τη διάθεση των πιστώσεων
που εισπράχθηκαν ανά πηγή. Τηρεί, σε ηλεκτρονική μορφή, λογιστικά μητρώα για τις
δαπάνες που υποβάλλονται στην Επιτροπή, καθώς και των ποσών που μπορούν να
ανακτηθούν και των ποσών που αποσύρονται μετά από ακύρωση του συνόλου ή
μέρους της συνεισφοράς για μία πράξη και αποστέλλει τις σχετικές εκθέσεις, σύμφωνα
με τον Κανονισμό. Καταρτίζει και υποβάλλει τους λογαριασμούς για κάθε λογιστική
χρήση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό. Καταρτίζει και υποβάλλει τις
προβλέψεις για τις επόμενες λογιστικές χρήσεις. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους
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φορείς και υπηρεσίες για τον καθορισμό των κανόνων λειτουργίας του ΟΠΣ ως προς
τις πληροφορίες που χρησιμοποιεί κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, καθώς και
την επεξεργασία τους.
β) Τη διενέργεια επιθεωρήσεων στους φορείς που ασκούν διαχείριση και στους
δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και στις πράξεις τους και τη σύνταξη
εκθέσεων για τη λήψη τυχόν απαιτούμενων ενεργειών. Την ανάθεση διενέργειας
ελέγχου ποιότητας των Δημόσιων Τεχνικών έργων και την πρόταση των κατάλληλων
μέτρων με βάση τα αποτελέσματά τους και την ισχύουσα νομοθεσία.
γ) Τη διενέργεια εξακριβώσεων των δαπανών των φορέων που είναι εγκατεστημένοι
στην Ελλάδα και συμμετέχουν σε Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
τη διαχείριση των οποίων ασκούν άλλα κράτη - μέλη με το προσωπικό της ή/και
αναθέτοντας σε ελεγκτική εταιρεία.

Αρχή Ελέγχου (Βλ. ανωτέρω υπό στοιχ. 3.2.4.)

VI.

3.3.6.

Ορισμός Αρχών για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Άρθρο 62
του Ν. 4314/2014)

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 62 του ως άνω νόμου, για το Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) ορίζονται οι ακόλουθες αρχές:
I.

Η Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ)

1) Για το ΠΑΑ ως Διαχειριστική Αρχή ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, η οποία μετονομάζεται σε Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και ασκεί
όλες τις αρμοδιότητες, οι οποίες προβλέπονται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγροτικής
Ανάπτυξης. Η Διαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και υλοποίηση του
ΠΑΑ, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Η διαχειριστική
αρχή του ΠΑΑ είναι αρμόδια για τη διαχείριση και εφαρμογή του προγράμματος, με
αποδοτικό, αποτελεσματικό και ορθό τρόπο, και ιδίως για τα ακόλουθα:
α) να διασφαλίζει ότι υπάρχει ένα κατάλληλο και ασφαλές ηλεκτρονικό σύστημα για
την καταγραφή, τήρηση, διαχείριση και υποβολή στατιστικών στοιχείων για το
πρόγραμμα και την εφαρμογή του, τα οποία απαιτούνται για τους σκοπούς της
παρακολούθησης και της αξιολόγησης και, ιδίως, στοιχείων που απαιτούνται για την
παρακολούθηση της προόδου προς τους καθορισμένους στόχους και προτεραιότητες·
β) να διαβιβάζει στην Επιτροπή, έως τις 31 Ιανουάριου και τις 31 Οκτωβρίου κάθε
έτους του προγράμματος, τα σχετικά δεδομένα-δείκτες για τις πράξεις που
επελέγησαν για χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τους
δείκτες επιδόσεων και τους χρηματοοικονομικούς δείκτες·
γ) να εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι λοιποί φορείς που εμπλέκονται στην
υλοποίηση των πράξεων:
ί) ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη χορηγούμενη
ενίσχυση και τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα είτε τον κατάλληλο λογιστικό
κωδικό για όλες τις δοσοληψίες που σχετίζονται με τη δράση,
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ii) είναι ενήμεροι για τις απαιτήσεις που αφορούν την παροχή στοιχείων στη
Διαχειριστική Αρχή και την καταγραφή των επιδόσεων και των αποτελεσμάτων
δ) να διασφαλίζει ότι η εκ των προτέρων αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 55
του Κανονισμού (ΕΕ) α- ριθμ. 1303/2013 είναι σύμφωνη με το σύστημα αξιολόγησης
και παρακολούθησης, την αποδέχεται και την υποβάλλει στην Επιτροπή·
ε) να διασφαλίζει ότι το σχέδιο αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 56 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 έχει εκπονηθεί, ότι η εκ των υστέρων αξιολόγηση
προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 57 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013
πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό,
να διασφαλίζει ότι οι εν λόγω αξιολογήσεις συμμορφώνονται προς το σύστημα
παρακολούθησης και αξιολόγησης, και να τις υποβάλλει στην επιτροπή
παρακολούθησης και στην Επιτροπή·
στ) να παρέχει στην επιτροπή παρακολούθησης τα αναγκαία στοιχεία και έγγραφα για
την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος με γνώμονα τους ειδικούς
στόχους και προτεραιότητές του`
ζ) να συντάσσει την ετήσια έκθεση προόδου συμπεριλαμβάνοντας συγκεντρωτικούς
πίνακες παρακολούθησης και, μετά την έγκριση από την επιτροπή παρακολούθησης,
να την υποβάλλει στην Επιτροπή·
η) να εξασφαλίζει ότι ο οργανισμός πληρωμών λαμβάνει όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες ιδίως σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται και οιποιουδήποτε
ελέγχους διενεργούνται σε σχέση με τις πράξεις που έχουν επιλεγεί για
χρηματοδότηση, πριν εγκριθούν οι πληρωμές·
θ) να εξασφαλίζει δημοσιότητα στο πρόγραμμα, μεταξύ άλλων και μέσω του εθνικού
αγροτικού δικτύου, ενημερώνοντας τους δυνητικούς δικαιούχους, τις επαγγελματικές
οργανώσεις, τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, τους φορείς που
ασχολούνται με την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, και τις
συμμετέχουσες μη κυβερνητικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των
περιβαλλοντικών οργανώσεων, για τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα και
τους κανόνες πρόσβασης στη χρηματοδότηση του προγράμματος, καθώς και
ενημερώνοντας τους δικαιούχους για τη συνεισφορά της Ένωσης και το ευρύ κοινό για
το ρόλο που διαδραματίζει η Ένωση στο πρόγραμμα.
ι) διασφαλίζει τη διεπαφή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με το
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Όταν η αρμοδιότητα για την άσκηση ενός μέρους των καθηκόντων της ανατίθεται σε
άλλο φορέα, η διαχειριστική αρχή διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την αποδοτικότητα
και την αρτιότητα της διαχείρισης και εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών. Η
διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι έχουν θεσπισθεί οι σχετικές διατάξεις που
επιτρέπουν στον άλλο φορέα να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και
πληροφορίες για την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων.
Οι αρμοδιότητες που έχουν οι Ειδικές Υπηρεσίες του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013 μεταβιβάζονται στις Διαχειριστικές Αρχές και στις
Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρμογής, όπως ορίζονται με τις παρούσες διατάξεις.
Οργανισμός Πληρωμών και Οργανισμός Πιστοποίησης για το ΠΑΑ
1. Ο Οργανισμός Πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ)
1306/2014, είναι υπηρεσία ή φορέας του κράτους - μέλους υπεύθυνος για τη
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διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 και
στο άρθρο 5 του εν λόγω Κανονισμού. Με εξαίρεση τις πληρωμές, η εκτέλεση των
ανωτέρω καθηκόντων μπορεί να ανατεθεί σε άλλους φορείς.
Για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ορίζεται ως Οργανισμός
Πληρωμών ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 3
του ν.3508/2006 (Α ’ 249) είναι ο αρμόδιος φορέας για τη χρηματοδότηση της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής.
2. Ο Οργανισμός Πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ)
1306/2014, είναι δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου που ορίζεται από το
κράτος - μέλος. Οταν ο οργανισμός είναι ιδιωτικός επιλέγεται μέσω ανοιχτής δημόσιας
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις εν ισχύ ρυθμίσεις για τις
δημόσιες συμβάσεις.
Ο Οργανισμός Πιστοποίησης παρέχει γνωμοδότηση, η οποία συντάσσεται, σύμφωνα
με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια και
την αλήθεια των ετήσιων λογαριασμών του Οργανισμού Πληρωμών, την ορθή
λειτουργία του εσωτερικού του συστήματος ελέγχου, καθώς και τη νομιμότητα και
κανονικότητα των δαπανών για τις οποίες έχει ζητηθεί επιστροφή από την Επιτροπή,
έχοντας υπόψη το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που υφίσταται.
2. Για το ΕΠΑλΘ ως Διαχειριστική Αρχή ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας που συστήθηκε με την αριθμ. 263857/
21.12.2000 κοινή υπουργική απόφαση, μετονομάστηκε με το ν. 3614/2007 και
αναδιαρθρώθηκε με την αριθμ. 341509/26.11.2008 κοινή υπουργική απόφαση, η
οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ και
ασκεί όλες τις αρμοδιότητες οι οποίες προβλέπονται, σύμφωνα και με τον Κανονισμό
(ΕΕ) 508/2014. Η Διαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και υλοποίηση
του ΕΠΑλΘ 20142020, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής
διαχείρισης και με το άρθρο 125 του Κανονισμού (Ε.Ε) 1303/2013 και το άρθρο 97 του
Κανονισμού (Ε.Ε.) 508/2014.
Ειδικά για το ΕΠΑλΘ 2014-2020, ως Αρχή Πιστοποίησης δυνάμει του άρθρου 126 του
Κανονισμού 1303/2013 ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠΕ.), σύμφωνα με το
άρθρο 3 του υπ` αριθμ. 3508/2006 νόμου (Α` 249/16.11.2006).
Υπεύθυνος Φορέας για τη διενέργεια πληρωμών στους δικαιούχους, για το ΕΠΑλΘ
2014-2020 και ο οποίος, για το σκοπό αυτόν θα προβεί στην αναγκαία προσαρμογή
των δομών και διαδικασιών του είναι ο Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠΕ.

II.

Ειδικές Υπηρεσίες (Άρθρο 63 του Ν. 4314/2014)

α. Για το ΠΑΑ ως Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ
2014-2020 και στην οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ.
2 του Κανονισμού Αγροτικής Ανάπτυξης.
β. Για το ΕΠΑλΘ 2014-2020 ως Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ορίζεται η Ειδική
Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, η οποία
μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ και ΘΑΛΑΣΣΑΣ,
στην οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες με σχετική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. […].
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Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 67 του Ν. 4314/2014, η αρμόδια
Διαχειριστική Αρχή για το ΕΠΑλΘ, πραγματοποιεί η ίδια, ή άλλος φορέας υπό την
εποπτεία της, τις επαληθεύσεις, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου
125 του Κανονισμού και τηρεί αρχεία για τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται,
σύμφωνα με πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Ειδικά
για το ΠΑΑ οι επαληθεύεις πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των
Κανονισμών 640/2014, 809/2014 και 1306/2013.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 67 του ως άνω νόμου, ειδικά για το ΠΑΑ,
υπεύθυνος φορέας για την επαλήθευση των Πράξεων, την επιλεξιμότητα των
πραγματοποιηθεισών δαπανών, τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου, καθώς και της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων
είναι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Τίτλο V- Συστήματα Ελέγχου
και κυρώσεις του Κανονισμού 1306/2013 και εξειδικεύονται στις διατάξεις των
Κανονισμών 640/2014 και 809/2014.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 67 του ως άνω νόμου, η αρμόδια
Διαχειριστική Αρχή και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης
εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της
παράβασης και τις δημοσιονομικές της επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση
μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από το ΕΠΑλΘ ή το ΠΑΑ.
Όπου απαιτείται τα στοιχεία διαβιβάζονται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή στις
εισαγγελικές αρχές.
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του ως άνω νόμου, οι Διαχειριστικές
Αρχές διενεργούν ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξεων, καθώς και των διαδικασιών
ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και των τροποποιήσεων των συμβάσεων αυτών,
που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμε νες πράξεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η
επιλεξιμότητα των δαπανών τους.
Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του ως άνω νόμου, με την Υπουργική
Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ή άλλη απόφαση του αρμόδιου
Υπουργού, εξειδικεύονται οι διαδικασίες του ελέγχου, τα κριτήρια επιλογής των
συμβάσεων προς έλεγχο, τυχόν μέθοδοι δειγματοληψίας, τα όργανα ελέγχου,
περιπτώσεις απαλλαγής από τον έλεγχο, οι προθεσμίες ολοκλήρωσης του ελέγχου, τα
δικαιώματα αντιρρήσεων, λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής των ελέγχων αυτών, καθώς
και μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμησης της απάτης. Για τις συμβάσεις που ο
έλεγχος είναι υποχρεωτικός, η θετική γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής ως προς το
διενεργούμενο από αυτήν έλεγχο νομιμότητας, αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση
της πράξης στο πλαίσιο του ΕΠΑλΘ και του ΠΑΑ.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 71 του ως άνω νόμου, με κοινή απόφαση
των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών προσδιορίζονται
οι διαδικασίες ελέγχου, επαλήθευσης και επιθεωρήσεων, τα αντίστοιχα όργανα, οι
διαδικασίες έγκρισης των σχετικών εκθέσεων, οι διαδικασίες και προθεσμίες υποβολής
αντιρρήσεων, οι διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης των δημοσιονομικών
διορθώσεων, τα κριτήρια και οι κλίμακες εφαρμογής των κατ’ αποκοπή
δημοσιονομικών διορθώσεων και κάθε σχετικό θέμα.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 71 του ως άνω νόμου, με την απόφαση
της παραγράφου 1 ή όμοιά της καθορίζεται η διαδικασία ανάκτησης των ποσών των
δημοσιονομικών διορθώσεων και κάθε σχετικό θέμα.
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3.3.7.

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Άρθρο 51
του

ΠΔ

116/2014

«Οργανισμός

Υπουργείου

Ανάπτυξης

και

Ανταγωνιστικότητας»)
1. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή αποτελείται από τις ακόλουθες
υπηρεσίες:
α) Τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς.
β) Τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.
γ) Τη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.

3.3.8.

Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (Άρθρο 56
του

ΠΔ

116/2014

«Οργανισμός

Υπουργείου

Ανάπτυξης

και

Ανταγωνιστικότητας»)
1. Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, έχει ως στρατηγικό
σκοπό τη συνολική διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων Αγαθών και Υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα μεριμνά για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και τη διαρκή
ανάπτυξη των συνεργατικών σχέσεων, προσαρμοσμένη στις επιταγές της
ορθολογικής οργάνωσης και της αποτελεσματικής και βιώσιμης λειτουργίας,
αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία. Μέσα από τη
λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης επιδιώκεται:
α) Τόνωση των συνθηκών του ανταγωνισμού και βελτίωση της επιχειρηματικότητας.
β) Εξοικονόμηση πόρων του Δημοσίου μέσω της υλοποίησης προμηθειών με χρήση
νέων τεχνολογιών.
γ) Επιτελικός προγραμματισμός των προμηθειών Φορέων του Δημοσίου.
δ) Απορρόφηση και αξιοποίηση κοινοτικών πόρων διαμέσου της υλοποίησης
Δημόσιων συμβάσεων, το αντικείμενο των οποίων συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
ε) Διαχείριση της υλοποίησης συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής
υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών άλλων Φορέων του Δημοσίου καθώς και
παροχή παντός είδους τεχνικής συνδρομής και αντιμετώπιση κάθε ζητήματος τεχνικής
φύσης που ανακύπτει κατά τα στάδια της υλοποίησης των Δημόσιων συμβάσεων
προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών.
στ) Διαχείριση και πλήρης υποστήριξη της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ).
2. Η Γενική Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:
α. Τη Διεύθυνση Υποστήριξης και Σχεδιασμού.
β. Τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών.
γ. Τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
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δ. Τη Διεύθυνση Ερευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών.

3.3.9.

Διεύθυνση Υποστήριξης και Σχεδιασμού (Άρθρο 57 του ΠΔ 116/2014
«Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας»)

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης συνίσταται στην:
α) Διεύρυνση του κύκλου συμμετοχής των προμηθευτών στους δημόσιους
διαγωνισμούς, μέσω θεσμικών ρυθμίσεων και βέλτιστων πρακτικών που αίρουν τα
εμπόδια και διασφαλίζουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.
β) Ενίσχυση της διαφάνειας των δημοσίων συμβάσεων, με την ευρύτερη ενημέρωση
των επιμέρους αναθετουσών αρχών και οικονομικών φορέων (εγκύκλιοι και
αναρτήσεις στην ιστοσελίδα) και τη λειτουργία του συστήματος Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου.
γ) Εξοικονόμηση πόρων και εξορθολογισμός των δημοσίων συμβάσεων, μέσω της
κεντρικής υλοποίησης δ/σμων και της ομαδοποίησης ειδών (Κεντρικές Αναθέτουσες
Αρχές και Συμφωνία Πλαίσιο).
2. Η Διεύθυνση Υποστήριξης και Σχεδιασμού συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.
β. Τμήμα Προγραμματισμού και Ενοποίησης Αιτημάτων.
γ. Τμήμα Αναθετουσών Αρχών.
δ. Τμήμα Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
α. Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.
αα. Η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών και πληροφοριών για την ορθή,
ομοιόμορφη και αποτελεσματική διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών προμήθειας
αγαθών, από τους φορείς του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.).
ββ. Η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών και πληροφοριών προς τους φορείς
και τις κεντρικές αναθέτουσες αρχές σχετικά με την ορθή εφαρμογή των διατάξεων
που αφορούν τους ενοποιημένους διαγωνισμούς, είτε διενεργούνται κεντρικά είτε με
συμφωνία-πλαίσιο.
γγ. Η παροχή οδηγιών και πληροφοριών προς τους φορείς του δημόσιου τομέα,
όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1β του Ν. 2362/1995, (τις αναθέτουσες αρχές)
σχετικά με τις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, καθώς και
για κάθε θέμα που θα προκύπτει κατά τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
δδ. Ο συντονισμός των ενεργειών των αναθετουσών αρχών για την εφαρμογή των
διατάξεων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και αγαθών.
εε. Η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των λοιπών Κρατών-Μελών της
Ευρωπαϊκής Ενωσης για θέματα που αφορούν τις Δημόσιες συμβάσεις.
στστ. Η υποστήριξη των αναθετουσών αρχών για την νομική αντιμετώπιση θεμάτων
δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, σε Εθνικό και
Κοινοτικό επίπεδο.
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ζζ. Η παρακολούθηση των εξελίξεων επί θεμάτων δημοσίων συμβάσεων προϊόντων
και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο συντονισμός των φορέων, για την
ομοιόμορφη εφαρμογή της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
ηη. Η εκπροσώπηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ενωση και σε Διεθνείς
Οργανισμούς για θέματα που αφορούν τη λειτουργία Κεντρικών Αναθετουσών
Αρχών.
θθ. Η μελέτη και εισήγηση μέτρων επί οργανωτικών θεμάτων του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και του ΕΣΗΔΗΣ και την έκδοση
σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων καθώς και την παροχή οδηγιών κατόπιν
συνεργασίας με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ιι. Η μέριμνα για την κατάρτιση, τήρηση και διαρκή ενημέρωση του Μητρώου Μελών
Επιτροπών Παραλαβής για συμβάσεις που εκτελεί η Γενική Διεύθυνση.
ιαια. Η έκδοση, τροποποίηση και κωδικοποίηση αποφάσεων σχετικά με τις
αρμοδιότητες, το έργο και τον τρόπο λειτουργίας των Επιτροπών, που
συγκροτούνται και λειτουργούν στη Γενική Διεύθυνση.
ιβιβ. Η διοικητική μέριμνα για τον ορισμό των μελών των Επιτροπών που
λειτουργούν στη Γενική Διεύθυνση, καθώς και για τον ορισμό των μελών και τον
καθορισμό των αρμοδιοτήτων εκτάκτων Επιτροπών ή Ομάδων Εργασίας που
συγκροτούνται για ειδικά θέματα δημοσίων συμβάσεων.
ιγιγ. Ο ορισμός των μελών των Επιτροπών Παραλαβής, μετά από προηγούμενη
κλήρωση για συμβάσεις που εκτελεί η Γενική Διεύθυνση.
ιδιδ. Ο ετήσιος προγραμματισμός και το χρονοδιάγραμμα συμμετοχής εκπροσώπων
των Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
στην Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών, η επιμέλεια για τον
ορισμό των μελών της, καθώς και ο συντονισμός και η παρακολούθηση του έργου
της επιτροπής αυτής με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία της.
ιειε. Η μέριμνα για την αποζημίωση των μελών των Επιτροπών, καθώς και κάθε
τρίτου που δικαιούται αμοιβής λόγω συμμετοχής του σε Επιτροπές και Ομάδες
Εργασίας.
β. Τμήμα Προγραμματισμού και ενοποίησης αιτημάτων.
αα. Η μέριμνα για την κατ’ έτος συγκέντρωση των επιμέρους προγραμμάτων
προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών των φορέων.
ββ. Ο έλεγχος των αιτημάτων ένταξης, στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π),
των επιμέρους προγραμμάτων των φορέων, ως προς τη δυνατότητα ενοποίησης της
ζήτησης για τη προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών σε συνεργασία με το τμήμα
αναθετουσών αρχών.
γγ. Η κατάρτιση και έγκριση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, καθώς και η
έκδοση των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων μετά τον έλεγχο των τεχνικών
προδιαγραφών και την τεκμηρίωση της προϋπολογισθείσας δαπάνης.
δδ. Η τροποποίηση, συμπλήρωση, προέγκριση του Ενιαίου Προγράμματος
Προμηθειών κατά τη διάρκεια ισχύος του και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
εε. Η απόδοση κωδικού στα προς προμήθεια αγαθά και υπηρεσίες βάσει του
ενωσιακού κωδικολογίου (CPV) και η εκτέλεση των διαδικασιών, σε συνεργασία με
το τμήμα Αναθετουσών Αρχών.
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στστ. Οι εισηγήσεις σχετικά με τις εξαιρέσεις φορέων και προμηθειών του δημόσιου
τομέα, από τις διατάξεις του νόμου και του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών
(Ε.Π.Π.).
γ. Τμήμα Αναθετουσών Αρχών.
αα. Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων επί οργανωτικών θεμάτων για την διενέργεια
ενοποιημένων δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών
καθώς και συμφωνιών πλαίσιο κεντρικά από την Γενική Διεύθυνση Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή ή από άλλες αναθέτουσες αρχές που ενεργούν ως Κεντρικές Αρχές
προμηθειών (ΚΑΠ).
ββ. Η διερεύνηση των αναγκών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών των φορέων
που υπάγονται στο ΕΠΠ και των αναγκών παροχής υπηρεσιών των φορέων του
δημοσίου τομέα όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1β του Ν. 2362/1995 (Α 247) καθώς
και ο σχετικός συντονισμός των φορέων για την διενέργεια διαγωνισμών
ενοποιημένων δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών
καθώς και συμφωνιών πλαίσιο κεντρικά από την Γενική Διεύθυνση ή από άλλες
αναθέτουσες αρχές που ενεργούν ως Κεντρικές Αρχές προμηθειών (ΚΑΠ).
γγ. Η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών και πληροφοριών προς τους φορείς
και τις κεντρικές αναθέτουσες αρχές σχετικά με την ορθή εφαρμογή των διατάξεων
που αφορούν τους ενοποιημένους διαγωνισμούς, είτε διενεργούνται κεντρικά είτε με
συμφωνία-πλαίσιο.
δδ. Η σύνταξη σχεδίων των προβλεπομένων από τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 239
του Ν. 4072/2012 και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα σ αυτήν, Κοινών Υπουργικών
Αποφάσεων για τη σύναψη και εκτέλεση ενοποιημένων δημοσίων συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών.
εε. Η παροχή νομικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, δημοπράτησης
και υλοποίησης των συμβάσεων προς τις Αναθέτουσες Αρχές και τους
εποπτευόμενους φορείς τους που αφορούν ενστάσεις, ασφαλιστικά μέτρα.
στστ. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Ερευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών
για τη χρήση και εφαρμογή του κοινοτικού κωδικολογίου (CPV).
ζζ. η συνεργασία με το τμήμα Ανάπτυξης Συντονισμού και Παρακολούθησης για την
επαρκή και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των φορέων.
ηη. Η τήρηση βάσης πληροφοριών με τα στοιχεία των αναθετουσών αρχών, όπως
στοιχεία επαφής, συχνότητα επικοινωνίας, αιτήματα και βαθμός ικανοποίησης
αυτών, συνεχής ενημέρωση των στοιχείων και διάθεση αυτών στις επιμέρους
Διευθύνσεις.
θθ. Η συνεργασία με το τμήμα Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης όσον αφορά ζητήματα
εκπαίδευσης στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με τη λειτουργία των ΚΑΠ
και των εποπτευόμενων φορέων καθώς και την εφαρμογή και εκτέλεση των
Συμφωνιών Πλαίσιο.
ιι. Η συνεργασία με το τμήμα Νομικής Υποστήριξης, όσον αφορά την έκδοση
εγκυκλίων και την παροχή οδηγιών και πληροφοριών προς τις ΚΑΠ και τους
εποπτευόμενους φορείς σχετικά με την ορθή εφαρμογή διαδικασιών που αφορούν
τους ενοποιημένους διαγωνισμούς είτε διενεργούνται κεντρικά είτε με Συμφωνία
Πλαίσιο.
δ. Τμήμα Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης.
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αα. Η κατάρτιση του πλάνου επικοινωνίας και η υποβολή του προς έγκριση στη
Γενική Διεύθυνση.
ββ. Η εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής βάσει του εσωτερικού εγκεκριμένου
πλάνου.
γγ. Η ενημέρωση των ΚΑΠ και των εποπτευομένων φορέων δίνοντας έμφαση στον
αναβαθμισμένο ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης και στις Συμφωνίες Πλαίσιο.
δδ. Η οργάνωση της επικοινωνίας μεταξύ των επιμέρους Διευθύνσεων της Γενικής
Διεύθυνσης.
εε. Η οργάνωση της επικοινωνίας της Γενικής Διεύθυνσης προς τους Οικονομικούς
Φορείς προγραμματίζοντας ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις.
στστ. Η διάχυση στο ευρύ κοινό των οφελών και των προκλήσεων που προκύπτουν
από το νέο αναβαθμισμένο ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης.
ζζ. Η οργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων με τη συμμετοχή
οικονομικών φορέων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής
Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ, για θέματα που την αφορούν.
ηη. Η έγκαιρη επισήμανση και διαχείριση επικοινωνιακών ζητημάτων που κατά
περίπτωση ανακύπτουν.
θθ. Η μέριμνα για την προώθηση του ανταγωνισμού και ιδίως την ενίσχυση των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω ενημερωτικών δράσεων για τη χρήση και
αξιοποίηση του ΕΣΗΔΗΣ.

3.3.10. Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών
(Άρθρο 58 του ΠΔ 116/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας»)
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης
Διαγωνιστικών Διαδικασιών συνίσταται στον:

Διαχείρισης

και

Εκτέλεσης

α) Συντονισμό, διενέργεια διαγωνισμών και σύναψη δημοσίων συμβάσεων
προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, διασφαλίζοντας την ταχύτατη και
απρόσκοπτη ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών
β) Συντονισμό, διενέργεια, υλοποίηση και παρακολούθηση ενοποιημένων
διαγωνισμών και διαγωνισμών με τη διαδικασία της Συμφωνίας Πλαίσιο.
γ) Σύνταξη τευχών δημοπράτησης των διαγωνισμών που διενεργεί η Γενική
Διεύθυνση σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια Τμήματα και Διευθύνσεις (Τμήμα
Νομικής Υποστήριξης, Τμήμα Αναθετουσών Αρχών, Τμήμα Προγραμματισμού και
Ενοποίησης Αιτημάτων και Διευθύνσεις Ερευνας Αγοράς και Τεχνικών
Προδιαγραφών και Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ).
δ) Παρακολούθηση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμήθειας και την
εισήγηση των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων όπου απαιτείται.
2. Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών συγκροτείται
από τα ακόλουθα Τμήματα:
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α. Το Τμήμα Τροφίμων, Χάρτου,
Πλαστικών και Δερμάτων.

Χημικών, Κλωστοϋφαντουργικών

Ειδών,

β. Το Τμήμα Μεταφορικών Μέσων, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και
Επιστημονικών Οργάνων.
γ. Το Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών.
δ. Το Τμήμα Ανάπτυξης και Συντονισμού.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:
α) Το Τμήμα Τροφίμων, Χάρτου, Χημικών, Κλωστοϋφαντουργικών
Πλαστικών και Δερμάτων.

Ειδών,

αα. Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις που
ισχύουν κάθε φορά, για τη σύναψη και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων μέχρι την
οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή του τιμήματος από τις ΚΑΠ ή
τους εποπτευόμενους φορείς στον προμηθευτή, για την προμήθεια ενδεικτικά των
παρακάτω ειδών:
1) Τροφίμων που έχουν υποστεί προηγούμενη επεξεργασία, όπως ζάχαρη,
τοματοπολτός, μαρμελάδα, ψάρια - κρέας κατεψυγμένα ή σε κονσέρβες, κοτόπουλα
κατεψυγμένα, ελιές, τυρί σε κονσέρβες, γάλα σε κουτιά και σκόνη, ποτά και
βιομηχανοποιημένες κτηνοτροφές.
2) Προϊόντων από το φυτικό και ζωικό κόσμο, όπως σιτάρι, αλεύρι, σιμιγδάλι, ρύζι,
τσάι, κτηνοτροφές, λάδι, φασόλια, φακές, φυτικού και ζωικού πολλαπλασιαστικού
υλικού.
3) Χαρτιού, κάθε είδους και κατασκευών από αυτό, αξιών δημοσίου, γραφικής ύλης,
βιβλιοδετικών και εκτυπωτικών εργασιών, χημικών προϊόντων, φυτοφαρμάκων,
λιπασμάτων, πετρελαίου, καυσίμων υγρών και στερεών, υγραερίων, πυρηνικών
καυσίμων, ορυκτελαίων, λιπαντελαίων, παραπροϊόντων πετρελαίου, ξυλείας, πλην
ξύλινων στρωτήρων για τον ΟΣΕ, φελλού και κατασκευών από αυτά, οικοδομικών
υλικών, όπλων, πυρομαχικών, χημικών μέσων και εκρηκτικών υλών, ειδών από
γυαλί και λοιπών ειδών που δεν εντάσσονται στην αρμοδιότητα των λοιπών
Τμημάτων.
4) Πρώτων υλών, υφασμάτων και ετοίμων ειδών από φυσικές και χημικές ίνες,
καθώς και δερμάτων και δερμάτινων ειδών.
5) Πλαστικών και ελαστικών (εκτός των επισώτρων και αεροθαλάμων), καθώς και
κατασκευών από τα υλικά αυτά.
6) Αθλητικών ειδών γενικά, εκτός των μεταλλικών κατασκευών αθλητικών ειδών,
ηλεκτρονικών οργάνων, συσκευών αθλητισμού.
ββ. Η διενέργεια ενοποιημένων διαγωνισμών και διαγωνισμών με τη διαδικασία της
Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια των παραπάνω ειδών, σύμφωνα με τις
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
γγ. Η έκδοση πράξης έγκρισης πληρωμής τιμήματος στις περιπτώσεις που
προβλέπεται πληρωμή του προμηθευτή από τη Γενική Διεύθυνση.
δδ. Η υποβολή αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία για τη διαπίστωση δέσμευσης της
απαιτούμενης πίστωσης πριν από την έκδοση της διακήρυξης. εε. Η μέριμνα για την
υποβολή στοιχείων που αφορούν:
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1) επιθεωρήσεις, όπου απαιτείται, με σκοπό είτε την ακριβή εφαρμογή των όρων των
συμβάσεων, όσον αφορά στην ποιότητα των προς προμήθεια ειδών και στην έγκαιρη
παράδοση αυτών, είτε στην εξακρίβωση των οικονομοτεχνικών δυνατοτήτων και της
φερεγγυότητας των επιχειρήσεων.
2) ελέγχους, όσον αφορά στην ποιότητα και στην έγκαιρη προμήθεια από τους
προμηθευτές, πρώτων υλών απαραίτητων για την εκτέλεση συμβάσεων, για τις
οποίες χορηγήθηκε προκαταβολή.
στστ. Η παρακολούθηση του έργου των Επιτροπών Παραλαβής των συμβάσεων
που εκτελούνται από τη Γενική Διεύθυνση.
ζζ. Η εκκαθάριση των συμβάσεων και η αποστολή των σχετικών φακέλων στην
Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στις περιπτώσεις που προβλέπεται
πληρωμή του προμηθευτή από τη Γενική Διεύθυνση.
ηη. Η τήρηση στοιχείων σχετικά με τη σύναψη και εκτέλεση των ως άνω συμβάσεων.
β) Τμήμα Μεταφορικών Μέσων, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και
Επιστημονικών Οργάνων.
αα. Έχει τις αρμοδιότητες του τμήματος α. για την προμήθεια ενδεικτικά των
παρακάτω ειδών:
1) Αυτοκινήτων κάθε είδους, όπως ασθενοφόρα, νοσοκομειακά, ειδικών χρήσεων,
πυροσβεστικά διάφορα, ψυγεία μεταφοράς αίματος, επιβατηγά, τζιπ, λεωφορεία,
πούλμαν, αποκομιδής απορριμμάτων, βυτιοφόρα υγρών καυσίμων, φορτηγά,
ασυρματοφόρα περιπολικά, γερανοφόρα, με συγκρότημα παρασκευής μπετόν,
σάρωθρα, ρυμουλκά, ρυμουλκούμενα, μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες, πλωτά μέσα και
αεροσκάφη, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για όλα τα παραπάνω είδη.
2) Ελαστικών επίσωστρων και αεροθαλάμων.
3) Μηχανών, μηχανημάτων και εξοπλισμού εργοστασίων, ιδίως μηχανήματα
χωματουργικά και οδοποιίας γενικά, μηχανές και μηχανήματα υπαίθρου και
γεωργίας, μηχανήματα καλλιεργητικά, ελκυστήρες, γεωτρητικό υλικό, ατμομηχανές,
βενζινομηχανές και ντηζελομηχανές, πυροσβεστήρες, μηχανήματα μηχανουργείου,
ξυλουργείου, μηχανικός εξοπλισμός εργοστασίου, μηχανήματα βιομηχανικής ψύξης,
αερισμού, κλιματισμού, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για όλα τα παραπάνω είδη.
4) Μετάλλων, μεταλλικών κατασκευών και προϊόντων επεξεργασίας μετάλλου, ιδίως
αγγεία φαγητού, δοχεία νερού, μαχαιροπήρουνα, μεταλλικά εργαλεία διάφορα,
μεταλλικά αντικείμενα, πινακίδες, σιλό, στηθαία, κατασκευές, ιδίως θερμοκήπια,
αλουμίνιο, αντιμόνιο, μόλυβδος, χάλυβας, μεταλλικά έπιπλα, καθίσματα και γραφεία
πάσης φύσεως, σωλήνες μεταλλικοί διάφοροι, ιδίως ύδρευσης, άρδευσης, τεχνητής
βροχής, γεωτρήσεων, σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό, υλικό γραμμής, ιδίως
σιδηροτροχιές, αλλαγές τροχιάς, μικρό υλικό γραμμής, στρωτήρες γενικά, μεταλλικές
κατασκευές ιδίως αθλητικών ειδών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τα
παραπάνω είδη.
5) Τηλεπικοινωνιακών συσκευών και τηλεπικοινωνιακού υλικού γενικά, ιδίως σταθμοί
ασύρματης επικοινωνίας κάθε είδους, πομποί ραδιοφωνίας και τηλεόρασης,
αναμεταδότες, τηλεφωνικά και τηλετυπικά κέντρα, μηχανήματα και συσκευές για την
τηλεόραση, ιδίως μαγνητοσκόπια, τράπεζες μίξης και λοιπές συσκευές και υλικά για
κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, συσκευές ραδιοτηλεφωνίας, ραδιοτηλεγραφίας,
ανίχνευσης πυρκαγιάς, τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, ραντάρ γενικά ιδίως
ναυτιλιακής χρήσης και ελέγχου ταχύτητας οχημάτων, συστήματα μεγαφωνικών
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εγκαταστάσεων, ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών, ιδίως ηλεκτροκινητήρες,
ηλεκτρογεννήτριες, εξοπλισμός εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
ηλεκτρόδια διάφορα, μετασχηματιστές, πίνακες ρεύματος, ενισχυτές, πυκνωτές,
στεγνωτήρια, πλυντήρια και οποιοδήποτε ηλεκτρολογικό υλικό,
6) Μαγνητικών πυλών, κινηματογραφικών, φωτογραφικών και φωτοτυπικών
μηχανημάτων, μαγνητοφώνων, συσκευών και οργάνων μετρήσεως εργαστηρίων,
οργάνων τοπογραφικών και σχεδίασης ιδίως προβολικά μηχανήματα, εμφανιστήρια
φιλμ, εκτυπωτικά μηχανήματα, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, μηχανήματα
τυπογραφείου, μηχανές γραφείου γενικά, υλικά σχεδίασης, αναγωγικά όργανα,
ταχύμετρα, όργανα φυσικής και χημείας, εποπτικά διδασκαλίας, ζυγοί, μαγνητόμετρα,
γεννήτριες,
παλμογράφοι,
μικροσκόπια,
συσκευές
εδαφομηχανικής,
αεριοχρωματογράφοι,
φωτόμετρα,
φιαλίδια,
υδρόλου-τρα,
υδατόλουτρα,
φασματοφωτόμετρα, όργανα και συσκευές ιδίως αστρονομίας, μετεωρολογίας,
ναυτιλίας, αεροπλοϊας, εγκληματολογικής έρευνας, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων
για τα παραπάνω είδη.
7) Ειδών πληροφορικής γενικά, ιδίως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μικροϋπολογιστές,
εκτυπωτές, συσκευές εισαγωγής στοιχείων, είδη λογισμικού, εξυπηρετητές
ηλεκτρονικών υπολογιστών εξαρτήματα και παρελκό-μενα ηλεκτρονικών
υπολογιστών, καθώς και ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τα παραπάνω είδη.
γ) Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών.
αα. Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις που
ισχύουν κάθε φορά, για τη σύναψη και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων ενοποιημένων διαγωνισμών και διαγωνισμών με τη διαδικασία της Συμφωνίας
Πλαίσιο - πάσης φύσεως παροχής υπηρεσιών όπως καθαριότητας κτιρίων και
εγκαταστάσεων, φύλαξης κτιρίων και εγκαταστάσεων, συντήρησης κτιρίων και
εγκαταστάσεων, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,
internet, ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ταχυδρομικών υπηρεσιών, μέχρι την οριστική
παραλαβή της παρασχεθείσας υπηρεσίας και την αποπληρωμή του τιμήματος από
τις ΚΑΠ ή τους εποπτευόμενους φορείς στον προμηθευτή,
ββ. Η έκδοση πράξης έγκρισης πληρωμής τιμήματος στις περιπτώσεις που
προβλέπεται πληρωμή του προμηθευτή από τη Γενική Διεύθυνση.
γγ. Η υποβολή αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία για τη διαπίστωση δέσμευσης της
απαιτούμενης πίστωσης πριν από την έκδοση της διακήρυξης.
δδ. Η παρακολούθηση του έργου των Επιτροπών Παραλαβής των συμβάσεων που
εκτελούνται από τη Γενική Διεύθυνση.
εε. Η εκκαθάριση των συμβάσεων και η αποστολή των σχετικών φακέλων στην
Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στις περιπτώσεις που προβλέπεται
πληρωμή του προμηθευτή από τη Γενική Διεύθυνση.
στστ. Η τήρηση στοιχείων σχετικά με την σύναψη και εκτέλεση των ως άνω
συμβάσεων.
δ) Το Τμήμα Ανάπτυξης και Συντονισμού.
αα. Η διασφάλιση των ορθών σταδίων εφαρμογής των διαγωνιστικών διαδικασιών
και συμβάσεων και η συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα για την παρακολούθηση και
το συντονισμό των εσωτερικών διαδικασιών που είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν
κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των συμβάσεων.
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ββ. Η ευθύνη συντονισμού σύνταξης των τευχών δημοπράτησης και της
παρακολούθησης των απαραίτητων διαδικασιών που σχετίζονται με τις
διαγωνιστικές διαδικασίες και τη σύναψη των συμβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης.
γγ. Η επικοινωνία με τα τμήματα της Διεύθυνσης Υποστήριξης και Σχεδιασμού για το
συντονισμό και τη διάχυση αναγκαίων πληροφοριών για τη προετοιμασία και το
σχεδιασμό των διαγωνιστικών διαδικασιών και συμβάσεων.
δδ. Ο συντονισμός των επιμέρους εργασιών που απαιτούνται για τον έγκαιρο
προγραμματισμό και την αποτελεσματική εκτέλεση Συμφωνιών Πλαίσιο όπως
συγκέντρωση αναγκών, έρευνα αγοράς και προσδιορισμός τεχνικών προδιαγραφών.
εε. Η υποστήριξη για το σχεδιασμό και την οργάνωση των νέων διαδικασιών
λειτουργιών, την προτεινόμενη ροή εργασιών και πληροφοριών καθώς και την
τακτική αξιολόγηση των ενδιάμεσων βημάτων του κύκλου ζωής των Συμφωνιών
Πλαίσιο.
στστ. Η αξιολόγηση στοιχείων προγραμματισμού και προετοιμασίας Συμφωνιών
Πλαίσιο και η παρουσίαση της προτεινόμενης στρατηγικής στα επιτελικά όργανα
προς τελική αποδοχή.
ζζ. Η εκπόνηση περιοδικών αναφορών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης
και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ για την πορεία εκτέλεσης και αξιοποίησης των
Συμφωνιών Πλαίσιο από τους φορείς του Δημοσίου. Η επικοινωνία με όλες τις
Διευθύνσεις για τα δεδομένα που προκύπτουν και εισηγήσεις για ανασχεδιασμό
διαδικασιών όπου κρίνεται σκόπιμο.
ηη. Οι εισηγήσεις για τη διαμόρφωση συνολικής στρατηγικής για τη προμήθεια
αγαθών και την παροχή υπηρεσιών καθώς και την αξιολόγηση των διαγωνιστικών
διαδικασιών και μεθόδων που ακολουθούνται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιών
ώστε να προκύπτει εξορθολογισμός του κόστους, προστιθέμενη αξία και διατήρηση
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για τους τελικούς αποδέκτες των προμηθειών και
υπηρεσιών.
θθ. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση καλών πρακτικών από ευρωπαϊκές χώρες
και η υποβολή σχετικών προτάσεων για την υιοθέτηση αυτών.
ιι. Η ομαλή και η έγκαιρη υιοθέτηση νέων πρακτικών για την προμήθεια αγαθών και η
παροχή υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου αξιοποιώντας τις Συμφωνίες Πλαίσιο.

3.3.11. Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς
(Άρθρο 61 του ΠΔ 116/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας»)
1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και
Εποπτείας της Αγοράς είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, η
προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων τους, η
προαγωγή της πληροφόρησης και επιμόρφωσής τους ώστε να επηρεάζουν σε
όφελός τους τις εξελίξεις στην αγορά, η υποστήριξη της οργάνωσής τους σε ενώσεις
καταναλωτών και της ακρόασής τους σε θέματα που τους αφορούν, η διαμόρφωση
υγιούς καταναλωτικής συνείδησης και προτύπων ορθής καταναλωτικής
συμπεριφοράς. Σκοπός επίσης είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της
αγοράς προς όφελος των καταναλωτών και του υγιούς ανταγωνισμού των
επιχειρήσεων και ιδίως:
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α) η μελέτη του επιπέδου και του τρόπου διαμόρφωσης τιμών των προϊόντων και
υπηρεσιών.
β) η διενέργεια πάσης φύσεως ελέγχων, ερευνών και τιμοληψιών σε κάθε στάδιο
παραγωγής και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και
γ) η άρση περιορισμών και εξάλειψη καταχρηστικών πρακτικών σε όλα τα στάδια της
παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας αγαθών και υπηρεσιών.
2. Για το σκοπό αυτό η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας
της Αγοράς:
α) Εισηγείται τη χάραξη και την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της
προστασίας του καταναλωτή και των κανόνων λειτουργίας της αγοράς.
β) Μεριμνά για τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά στην
προστασία του καταναλωτή και λειτουργίας της αγοράς.
3. Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς
αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) Τη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή.
β) Τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή.
γ) Τη Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και
Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ).

3.3.12. Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή (Άρθρο 63 του ΠΔ 116/2014
«Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας»)
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι:
α) Η προστασία του καταναλωτικού κοινού στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου
2251/1994 και ειδικότερα η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
καταναλωτών όσον αφορά συναλλαγές τους σε σχέση με την αγορά καταναλωτικών
αγαθών και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η καταστολή των αθέμιτων
εμπορικών πρακτικών προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και του υγιούς
ανταγωνισμού των επιχειρήσεων.
β) Η προστασία του καταναλωτικού κοινού και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς στο
πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει περί προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των
καταναλωτών όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών.
γ) H παρακολούθηση και εποπτεία εφαρμογής της νομοθεσίας για τη λειτουργία των
Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και την προστασία της προσωπικής σφαίρας και
προσωπικότητας των οφειλετών από αθέμιτες πρακτικές είσπραξης των
απαιτήσεων.
δ) Η λειτουργία εθνικού εργαστηρίου αναφοράς, αναγνωρισμένου από το Διεθνές
Συμβούλιο Ελαιολάδου, για την οργανοληπτική αξιολόγηση παρθένου ελαιολάδου
και για τη χορήγηση πιστοποιητικών ποιότητας ελληνικού παρθένου ελαιολάδου.
2. Η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Καταναλωτικών Προϊόντων.
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β) Τμήμα Γενικών και Ειδικών Υπηρεσιών.
γ) Τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.
δ) Τμήμα Χημικών Αναλύσεων και Οργανοληπτικών Δοκιμών.
2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προστασίας Προϊόντων και Υπηρεσιών,
κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:
Τα Τμήματα Καταναλωτικών Προϊόντων, Γενικών και Ειδικών Υπηρεσιών και
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για:
αα. Τη λήψη καταγγελιών, αναφορών και παραπόνων καταναλωτών και ενώσεων
καταναλωτών για παράβαση των κανόνων που αποβλέπουν στην προστασία των
καταναλωτών στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών.
ββ. Τον έλεγχο, μετά από καταγγελία ή αυτεπαγγέλτως, της παραβίασης των
παραπάνω κανόνων στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών ή τη διαβίβαση
αιτήματος στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία για διεξαγωγή του απαιτούμενου
ελέγχου.
γγ. Την επιβολή κατόπιν συνεργασίας με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της
Διεύθυνσης Πολιτικής και ενημέρωσης Καταναλωτή κυρώσεων στους παραβάτες με
βάση τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, η την παραπομπή
υποθέσεων σε άλλους αρμόδιους φορείς για την επιβολή κυρώσεων με βάση τη
νομοθεσία αρμοδιότητάς τους.
δδ. Την παρακολούθηση και την εποπτεία εφαρμογής των κανόνων για την
προστασία των καταναλωτών στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών, ιδίως
των διατάξεων του Ν. 2251/1994, ή άλλων ειδικών διατάξεων που προβλέπουν
αρμοδιότητα της Διεύθυνσης σε σχέση με υπηρεσίες ή αγαθά.
εε. Την ενημέρωση της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή ή κάθε
άλλης αρμόδιας υπηρεσίας για ελλείψεις στη νομοθεσία για την προστασία του
καταναλωτή που διαπιστώνονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
στστ. Τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή για
την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο και την ανάπτυξη
δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών σχετικά με αγαθά και
υπηρεσίες που ανήκουν στον τομέα ευθύνης τους.
ζζ. Τη συνεργασία με τις αρμόδιες για θέματα προστασίας καταναλωτή
περιφερειακές και δημοτικές υπηρεσίες, το Συνήγορο του Καταναλωτή, τις Επιτροπές
Φιλικού Διακανονισμού και άλλα όργανα διαμεσολάβησης και επίλυσης
καταναλωτικών διαφορών για τη διευκόλυνση του έργου τους ή τη διερεύνηση της
βασιμότητας καταγγελιών που γίνονται σε αυτούς.
ηη. Την παροχή στους καταναλωτές συμβουλών και βοήθειας, όταν υφίστανται
βλάβη ή ζημία από αγαθά ή παροχή υπηρεσιών και η μέριμνα για την επίλυση
προβλημάτων των καταναλωτών σε ζητήματα αρμοδιότητας άλλων υπηρεσιών.
θθ. Τη συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
διεθνών οργανισμών για θέματα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των
καταναλωτών στους τομείς των αγαθών και υπηρεσιών, όποτε κρίνεται απαραίτητη η
συνεπικουρία της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή στο έργο της.
Τα τμήματα καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών ασκούν τις αρμοδιότητες της
παραγράφου 2 για τα αγαθά και τους κλάδους υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτά
ως ακολούθως:
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α) Το Τμήμα Καταναλωτικών Προϊόντων είναι αρμόδιο για τα προϊόντα γενικώς και
ιδίως για:
αα. τρόφιμα, αλκοολούχα και μη ποτά, αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με
τρόφιμα.
ββ. είδη καπνού.
γγ. είδη ένδυσης και υπόδησης, κλωστοϋφαντουργικά και δερμάτινα είδη.
δδ. έπιπλα και διακοσμητικά είδη.
εε. αγαθά για συντήρηση και βελτίωση κατοικίας.
στστ. φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και άλλα φυσικά βοηθήματα που
χρησιμοποιούνται από ασθενείς,
ζζ. αγαθά αναψυχής, παιγνίδια κάθε είδους, αθλητικός εξοπλισμός, μουσικά όργανα.
ηη. καύσιμα, λιπαντικά, άλλα πετροχημικά προϊόντα και χημικά προϊόντα.
θθ. βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και χαρτικά είδη, προϊόντα γραφικής ύλης και
σχολικά.
ιι. ζώα συντροφιάς και αγαθά για ζώα συντροφιάς.
ιαια. καλλυντικά και είδη υγιεινής προσωπικής φροντίδας.
ιβιβ. κοσμήματα, ασημικά, ρολόγια κάθε είδους και αξεσουάρ.
ιγιγ. είδη μέριμνας βρεφών και παιδιών, παιδικά παιγνίδια, παιδικός εξοπλισμός.
ιδιδ. προϊόντα για καθαρισμό και συντήρηση, είδη για καθαρισμό και άλλα μη διαρκή
είδη για οικιακή χρήση.
ιειε. μικρές και μεγάλες οικιακές συσκευές.
ιστιστ. κλιματιστικά, φίλτρα νερού, παντός τύπου συσκευές και εγκαταστάσεις,
εξαρτήματα και ανταλλακτικά αυτών.
ιζιζ. ηλεκτρονικά αγαθά, συστήματα ήχου και εικόνας, φωτογραφικός και
κινηματογραφικός εξοπλισμός, οπτικά όργανα, μέσα εγγραφής, εξαρτήματα και
ανταλλακτικά αυτών.
ιηιη. αγαθά που προορίζονται να καλύψουν τη λειτουργία της επεξεργασίας
πληροφοριών και επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα ή χρησιμοποιούν ηλεκτρονική
επεξεργασία για τον εντοπισμό, υπολογισμό ή καταγραφή φυσικών φαινομένων
(αγαθά τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών).
ιθιθ. ηλεκτρικές συσκευές προσωπικής φροντίδας.
κκ. αυτοκίνητα και άλλα μέσα μεταφοράς ιδιωτικής χρήσης καθώς και ανταλλακτικά
και εξαρτήματα αυτών.
κακα. μηχανολογικά, ηλεκτρονικά ή ηλεκτρολογικά προϊόντα.
κβκβ. συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας και γενικά συσκευές με κάθε είδους
περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς.
β) Το Τμήμα Γενικών και Ειδικών Υπηρεσιών.
Α. Είναι αρμόδιο για τις παρακάτω γενικές υπηρεσίες:
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αα. ύδρευση, αποχέτευση, αποκομιδή και διάθεση απορριμμάτων, βιολογικό
καθαρισμό, ανακύκλωση.
ββ. ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, άλλες πηγές ενέργειας όπως πετρέλαιο και
στερεά καύσιμα για τη θέρμανση κατοικιών, υγροποιημένοι υδρογονάνθρακες,
τηλεθέρμανση, γεωθερμική θέρμανση.
γγ. ταχυδρομικές υπηρεσίες και ταχυμεταφορές.
δδ. υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τηλεγραφίας, τηλεομοιοτυπίας,
άλλες υπηρεσίες επικοινωνίας, όπως προπληρωμένες τηλεφωνικές κάρτες,
φωνητική τηλεφωνία μέσω πρωτοκόλλου διαδικτύου, τηλεφωνικές υπηρεσίες μέσω
διαδικτύου κ.ά.
εε. υπηρεσίες διαδικτύου και ευρυζωνικότητας, πολυ-μεσικής πληροφόρησης.
στστ. υπηρεσίες τηλεόρασης, αναλογικής και ψηφιακής τεχνολογίας.
ζζ. υπηρεσίες υγείας.
ηη. εγκαταστάσεις περίθαλψης και κατ’ οίκον περίθαλψη,
θθ. μεταφορές προσώπων και πραγμάτων με κάθε μεταφορικό μέσο (συγκοινωνίες,
σιδηροδρομικές μεταφορές, αερογραμμές, ταξί, πλωτές μεταφορές),
ιι. υπηρεσίες μεταφορικών υποδομών όπως υπηρεσίες στάθμευσης, παρκόμετρα,
εγκαταστάσεις διοδίων, σταθμοί τρένων και λεωφορείων, λιμάνια, αεροδρόμια,
ελικοδρόμια.
Β. Επίσης το Τμήμα Γενικών και Ειδικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για τις παρακάτω
ειδικές υπηρεσίες:
αα. υπηρεσίες εκπαίδευσης όπως σχολεία, εκπαιδευτήρια, εκμάθησης γλωσσών,
ββ. σχολές εκμάθησης τεχνών, ωδεία, σχολές οδήγησης ή άλλα ιδιαίτερα μαθήματα,
γγ. τις υπηρεσίες που συνδέονται με ακίνητα όπως κτηματομεσιτικές, εκτιμήσεις
ακινήτων, πωλήσεις ακινήτων, κατασκευή νέων κατοικιών, μισθώσεις κατοικιών,
υπηρεσίες συντήρησης, βελτίωσης και επισκευής κατοικιών, απομάκρυνσης
περιεχομένου κατοικίας και αποθήκευσης, υπηρεσίες καθαρισμού κατοικίας,
υπηρεσίες καθαρισμού, απολυμάνσεως, οικιακή μέριμνα, υπηρεσίες διαχειρίσεως και
κοινοχρήστων.
δδ. μισθώσεις κινητών,
εε. υπηρεσίες επισκευής αγαθών,
στστ. τουρισμός, υπηρεσίες αναψυχής, ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα διακοπών,
οργανωμένα ταξίδια, υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, χρονομεριστική μίσθωση
και παρόμοια,
ζζ. υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας όπως κομμωτήρια, κουρεία, περιποίηση
μαλλιών, κέντρα αδυνατίσματος, ινστιτούτα καλλονής, αισθητική θεραπεία,
περιποίηση σώματος, τεχνητό μαύρισμα, σάουνα και συναφείς υπηρεσίες,
ηη. υπηρεσίες τροφοδοσίας, εστιατόρια, ταχυφαγεία, καντίνες και μπαρ,
θθ. καθάρισμα, επιδιόρθωση και ενοικίαση ενδυμάτων και υποδημάτων,
ιι. υποστήριξη, έρευνα και υπηρεσίες διαμεσολάβησης (υπηρεσίες προγύμνασης,
γραφεία διοργάνωσης εκδηλώσεων, ευρέσεως εργασίας κ.ά.),
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ιαια. συντήρηση και επισκευή οχημάτων και άλλων μεταφορικών μέσων καθώς και
υπηρεσίες οδικής βοήθειας,
ιβιβ. νομικές και λογιστικές υπηρεσίες,
ιγιγ. παιδική μέριμνα,
ιδιδ. υπηρεσίες που σχετίζονται με αθλήματα και άλλες δραστηριότητες,
ιειε. πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες, άλλες υπηρεσίες αναψυχής,
ιστιστ. τυχερά παιγνίδια, λαχειοφόροι αγορές,
ιζιζ. υπηρεσίες για ζώα συντροφιάς,
ιηιη. υπηρεσίες γραφείων τελετών,
ιθιθ. κάθε τομέα υπηρεσιών που δεν υπάγεται στο τμήμα Χρηματοοικονομικών
Υπηρεσιών της Διεύθυνσης.
γ) Το Τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
αα. υπηρεσίες πληρωμών και υπηρεσίες που συνδέονται με κάποιο λογαριασμό
πληρωμών (δυνατότητα υπερανάληψης από λογαριασμό πληρωμών, τραπεζικές
συναλλαγές αυτοπροσώπως, μέσω διαδικτύου, κινητού τηλεφώνου στο πλαίσιο
λογαριασμού πληρωμών, εκτέλεση συναλλαγών πληρωμής μέσω χρεωστικής
κάρτας, ηλεκτρονικό χρήμα και άλλες συναφείς υπηρεσίες),
ββ. υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμό ταμιευτηρίου όπως αποταμιεύσεις,
γγ. πιστώσεις και υπηρεσίες που συνδέονται με δανεισμό χρημάτων, όπως δάνεια
προσωπικά, καταναλωτικά, ανοικτή πίστωση, πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας ως
μέσου πίστωσης, στεγαστικά δάνεια, δάνεια με υποθήκες,
δδ. άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως μεταφορά χρημάτων
καταναλωτή σε καταναλωτή και μετατροπή συναλλάγματος,

από

εε. χρηματοδοτικές μισθώσεις,
στστ. υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλισης, όπως ασφαλίσεων γενικών κλάδων,
μεταφορών, αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα ή άλλα μέσα, ασφαλίσεις υγείας,
ατυχημάτων, ασφαλίσεις ζωής, ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις και
κάθε άλλης ασφάλισης,
ζζ. επενδυτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες που συνδέονται με επενδύσεις σε ομόλογα,
κινητές αξίες ή άλλα χρηματοοικονομικά μέσα ή επενδυτικά προϊόντα και
ηη. λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
Το Τμήμα αυτό είναι επίσης αρμόδιο για την παρακολούθηση θεμάτων ρύθμισης
χρεών των καταναλωτών προς πιστωτές και τη λειτουργία των Εταιρειών
Ενημέρωσης Οφειλετών και την προστασία των οφειλετών από αθέμιτες πρακτικές
ενημέρωσης και είσπραξης των απαιτήσεων.
δ) Τμήμα Χημικών Αναλύσεων και Οργανοληπτικών Δοκιμών,
Είναι αρμόδιο για:
αα. Τη διενέργεια χημικών και οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου με σκοπό τη
συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τη διαμόρφωση των παραμέτρων
ποιότητας και νοθείας του ελληνικού ελαιολάδου.
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ββ. Την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και των ενδιαφερόμενων
παραγωγικών τάξεων για την προστασία του ελληνικού ελαιολάδου που συνιστά
εθνικό προϊόν και είναι βασικό είδος για τη διατροφή του ΄Ελληνα καταναλωτή.
γγ. Την ενημέρωση του Υπουργείου που είναι αρμόδιο για τη χάραξη και εφαρμογή
της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των τροφίμων, σχετικά με τις μελέτες που
διενεργεί για το ελληνικό ελαιόλαδο και τη συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων του
τμήματος σε όργανα διεθνών οργανισμών.
δδ. Τη διενέργεια οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου κατόπιν αιτημάτων των
υπεύθυνων φορέων ελέγχου της αγοράς και τη γνωμοδότηση για την κατάταξη του
ελαιολάδου σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 2568/91.
εε. Τον εργαστηριακό έλεγχο δειγμάτων ελαιολάδου κρατικών προμηθειών, εφόσον
προβλέπεται από τους όρους των διακηρύξεων και των συμβάσεων.
στστ. Την παροχή
οργανοληπτικών

υπηρεσιών

εκτέλεσης

φυσικοχημικών

αναλύσεων

και

αναλύσεων ελαιολάδου, χορήγησης πιστοποιητικών ποιότητας και οργανοληπτικής
εξέτασης, προς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, κατόπιν είσπραξης τελών,
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Υ.Α. 300 2640/1552/ 06-02-2002 ΦΕΚ 161 Β (άρθρο 33 παρ. 1 Ν. 3377/2005 - ΦΕΚ 202/Α).
ζζ. Τη συμμετοχή σε όργανα διεθνών οργανισμών για θέματα που αφορούν τις
φυσικές και χημικές σταθερές, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις μεθόδους ελέγχου
ελαιολάδου.
ηη. Τη συμμετοχή στην υποεπιτροπή χημικών εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας για την γνωμοδότηση των κριτηρίων που καθορίζουν τα όρια εμπορίας
και διακίνησης ελαιολάδου.
θθ. Τη συμμετοχή σε όργανα διεθνών οργανισμών για θέματα που αφορούν τα
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου.
ιι. Τη διοργάνωση διεργαστηριακών δοκιμών στην Ελλάδα για τον έλεγχο της
αξιοπιστίας των αναγνωρισμένων ομάδων δοκιμαστών παρθένου ελαιολάδου.
ιαια. Τη συμμετοχή σε εργαστηριακές δοκιμές ελέγχου ποιότητας με εργαστήρια
άλλων χωρών, που πραγματοποιούνται για την εξακρίβωση της αξιοπιστίας των
μεθόδων ανάλυσης και των εργαστηρίων.
ιβιβ. Τη διεξαγωγή και εκπόνηση ετήσιας μελέτης των οργανοληπτικών
χαρακτηριστικών του παρθένου ελαιολάδου από όλες τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές
της Ελλάδας.
ιγιγ. Την παρακολούθηση και μελέτη των τεχνολογικών εξελίξεων στη βιομηχανική
παραγωγή ελαίων και σπορελαίων.
ιδιδ. Τη συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα προς αναζήτηση νέων μεθόδων
αναλύσεων για τη βελτίωση της ποιότητας και την καταπολέμηση της νοθείας του
ελαιολάδου.
ιειε. Τη συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς σε εργαστηριακές
έρευνες.
ιστιστ. Την οργάνωση και πραγματοποίηση σεμιναρίων για την οργανοληπτική
αξιολόγηση του παρθένου ελαιολάδου.
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3.3.13. Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και
Υπηρεσιών (Άρθρο 64 του ΠΔ 116/2014 «Οργανισμός Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας»)
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι:
α) Η έκδοση Κανόνων διακίνησης Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών
(ΔΙΕΠΠΥ), ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ προϊόντων και
εμπορευμάτων και σε χώρους παροχής υπηρεσιών.
β) Ο έλεγχος της συμμόρφωσης καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών με τις
διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή.
2. Η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και
Υπηρεσιών αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων Τροφίμων και Ποτών.
β) Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων Βιομηχανικών Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών.
γ) Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων Τροφίμων και Ποτών.
δ) Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων Βιομηχανικών Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών.
2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:
α) Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων Τροφίμων και Ποτών.
αα. Η επεξεργασία και σύνταξη νομοθετικών προτάσεων, προεδρικών διαταγμάτων,
υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων και γενικά κανόνων λειτουργίας και κυρωτικού
πλαισίου λειτουργίας της αγοράς τροφίμων και ποτών και εδώδιμων προϊόντων
γενικά σε όλα τα στάδια διακίνησης και εμπορίας σχετικά με επισήμανση
προσυσκευασμένων και μη τροφίμων και ποτών, τήρηση πινακίδων, διακίνηση και
εμπορία τροφίμων και ποτών, τυποποίηση, συσκευασία, ενδείξεις και ιχνηλασιμότητα
οπωρολαχανικών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης
Καταναλωτή, και το Υπουργείο που είναι αρμόδιο για τη χάραξη και εφαρμογή της
κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των τροφίμων.
ββ. Η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο στον τομέα των
τροφίμων.
γγ. Η επικοινωνία με συναρμόδιες κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες, για θέματα
Διακίνησης Εμπορίου Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) και Ν.
4177/2013 καθώς και η παροχή πληροφοριακού υλικού στην Διεύθυνση Πολιτικής
και Ενημέρωσης Καταναλωτή για την ενημέρωση της ιστοσελίδας της Γενικής
Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς σχετικά με τα ως
άνω θέματα.
δδ. Πρακτικές επικοινωνίας με καταναλωτή, εκπτώσεις, προσφορές, προωθητικές
ενέργειες.
εε. Η διαρκής ενημέρωση και χειρισμός θεμάτων - ερωτημάτων που τίθενται από
περιφερειακές ή συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της αγοράς.
στστ. Απαντήσεις σε δικαστικά θέματα και θέματα κοινοβουλευτικού ελέγχου.
ζζ. Η εκπροσώπηση σε διυπουργικά - κοινοτικά όργανα, επιτροπές, διεθνείς
οργανισμούς, ομάδες εργασίας.
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ηη. Η αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά μέσω σχεδίων εκτάκτου ανάγκης
(Ν.3054/2002).
θθ. Η συμμετοχή του τμήματος στην απόδοση ελληνικού σήματος σε τρόφιμα και
ποτά εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης.
β) Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων Βιομηχανικών Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών
αα. Η έκδοση νόμων, κανόνων και λοιπών κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση της
διακίνησης και λιανικής εμπορίας βιομηχανικών και πετρελαιοειδών προϊόντων και
της παροχής υπηρεσιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης
Καταναλωτή και ειδικότερα για Βιομηχανικά προϊόντα: Σήμανση - Επισήμανση,
τοποθέτηση πινακίδων, αναγραφή τιμών.
Για Καύσιμα - Πετρελαιοειδή προϊόντα: Υποχρεώσεις διακινητών υγρών καυσίμων,
πετρελαίου για θέρμανση, διακινητών και εμφιαλωτών υγραερίου, λιανική πώληση
στερεών βιοκαυσίμων, τήρηση πινακίδων από κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας
πετρελαιοειδών προϊόντων (πρατήρια).
Επίσης η παροχή υπηρεσιών για: Μισθώσεις ακινήτων, μισθώσεις κατοικιών,
εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις, εστίαση και αναψυχή, δίδακτρα ιδιωτικών
εκπαιδευτηρίων, καταστήματα STOCK και OUTLET, εκπτώσεις, προσφορές,
προωθητικές ενέργειες, τήρηση πινακίδων και τιμοκαταλόγων από επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών.
ββ. Η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ενω-σιακό δίκαιο, σε συνεργασία με
τη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή και συναρμόδιους φορείς.
γγ. Η διαρκής ενημέρωση και ο χειρισμός θεμάτων -ερωτημάτων που τίθενται από
ενδιαφερόμενους φο-ρείς,δημόσιους, ιδιωτικούς, περιφερειακές υπηρεσίες.
δδ. Η εκπροσώπηση σε διυπουργικά - κοινοτικά όργανα, επιτροπές, διεθνείς
οργανισμούς, ομάδες εργασίας.
εε. Η αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά μέσω σχεδίων εκτάκτου ανάγκης όπως η
επιβολή ανώτατης τιμής πετρελαιοειδών προϊόντων μετά από γνώμη της ΡΑΕ, κατ
εξουσιοδότηση του Ν. 3054/2002.
στστ. Η συμμετοχή του τμήματος στην απόδοση ελληνικού σήματος σε βιομηχανικά
προϊόντα εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης.
γ) Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων Τροφίμων και Ποτών.
αα. Η οργάνωση ελέγχων για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της αγοράς που
περιλαμβάνει:
α) Συνεργεία ελέγχων και συνεργεία ΚΕΛΑΥΕ σε καθημερινή βάση στην περιφέρεια
Αττικής και σε όλη την επικράτεια για ειδικές και έκτακτες περιπτώσεις στο πλαίσιο
της λειτουργίας των οποίων εκδίδονται:
- Εντολές ελέγχων,
- Εκθέσεις ελέγχων,
- Αποφάσεις επιβολής προστίμων.
β) Συνεργασία με περιφερειακές ελεγκτικές υπηρεσίες -ΣΥΚΑΠ.
γ) Κοινοβουλευτικός έλεγχος και δικαστικά θέματα.
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ββ. Η συλλογή πληροφοριών και στοιχείων για εγχώριες παραγωγές, ενδοκοινοτικές
αποκτήσεις και εισαγωγές από τρίτες χώρες, από συναρμόδιες υπηρεσίες, από
υφιστάμενες ηλεκτρονικές πλατφόρμες και από τους ίδιους τους φορείς της αγοράς.
γγ. Η εκπροσώπηση σε διυπουργικά - ενωσιακά όργανα, επιτροπές, διεθνείς
οργανισμούς, ομάδες εργασίας.
δδ. Η αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά μέσω σχεδίων εκτάκτου ανάγκης.
εε. Ο έλεγχος ελληνικού σήματος.
στστ. Η τήρηση και η ενημέρωση του ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου της Διεύθυνσης
με στατιστικά στοιχεία για:
- Ελέγχους
- Παραβάσεις.
- Πρόστιμα
- Προσφυγές - Ενστάσεις
- Βεβαιώσεις προστίμων
- Απαντήσεις σε κοινοβουλευτικούς έλεγχους και δικαστικά θέματα.
δ) Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων Βιομηχανικών Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών.
αα. Η οργάνωση ελέγχων για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της αγοράς που
περιλαμβάνει:
α) Συνεργεία ελέγχων και συνεργεία ΚΕΛΑΥΕ σε καθημερινή βάση στην περιφέρεια
Αττικής και σε όλη την επικράτεια για ειδικές και έκτακτες περιπτώσεις στο πλαίσιο
της λειτουργίας των οποίων εκδίδονται:
- Εντολές ελέγχων,
- Εκθέσεις ελέγχων,
- Αποφάσεις επιβολής προστίμων.
β) Συνεργασία με περιφερειακές ελεγκτικές υπηρεσίες - ΣΥΚΑΠ.
γ) Κοινοβουλευτικός έλεγχος και δικαστικά θέματα.
ββ. Η συλλογή πληροφοριών και στοιχείων για εγχώριες παραγωγές, ενδοκοινοτικές
αποκτήσεις και εισαγωγές από τρίτες χώρες, από συναρμόδιες υπηρεσίες, από
υφιστάμενες ηλεκτρονικές πλατφόρμες και από τους ίδιους τους φορείς της αγοράς.
γγ. Η εκπροσώπηση σε διυπουργικά - ενωσιακά όργανα, επιτροπές, διεθνείς
οργανισμούς, ομάδες εργασίας.
δδ. Η αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά μέσω σχεδίων εκτάκτου ανάγκης.
εε. Ο έλεγχος ελληνικού σήματος.
στστ. Η τήρηση και η ενημέρωση του ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου της Διεύθυνσης
με
στατιστικά στοιχεία για:
- Ελέγχους
- Παραβάσεις.
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- Πρόστιμα
- Προσφυγές - Ενστάσεις
- Βεβαιώσεις προστίμων
- Απαντήσεις σε κοινοβουλευτικούς έλεγχους και δικαστικά θέματα.

3.3.14. Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ)
(Άρθρο 40 Ν 4155/2013)
1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων συνιστάται συλλογικό όργανο με την ονομασία Συντονιστικό Κέντρο για την
Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ).
2. Σκοπός του ΣΥΚΑΠ είναι να συντονίζει και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές
για την αντιμετώπιση φαινομένων παράνομου εμπορίου και ενδεικτικά διακίνησης
στην αγορά κάθε είδους εμπορευμάτων, τα οποία κυκλοφορούν κατά παράβαση των
διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, διακινούνται στην
αγορά χωρίς τα νόμιμα παραστατικά, διατίθενται χωρίς την απαιτούμενη άδεια,
συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή διακινούνται κατά παράβαση των
σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων της
κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.
2960/2001, Α` 265).
3. Η αρμοδιότητα του ΣΥΚΑΠ εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.
4. Αρμοδιότητες του ΣΥΚΑΠ είναι:
α) Ο συντονισμός των ενεργειών των αρμοδίων αρχών για την πάταξη του
παραεμπορίου, ιδίως δε του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.),
των Τελωνείων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Δημοτικής
Αστυνομίας και των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου των
Περιφερειών (ΚΕΛΑΥΕ). Τα ανωτέρω δημόσια όργανα οφείλουν να συνεργάζονται με
το Κέντρο και να παρέχουν σε αυτό κάθε αναγκαία πληροφορία.
β) Η οργάνωση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς, σχεδίων δράσεων
σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
γ) Η διαχείριση καταγγελιών και πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση του με
οποιονδήποτε τρόπο και μέσο.
δ) Η πραγματοποίηση συσκέψεων συντονισμού με εκπροσώπους φορέων της
κεντρικής διοίκησης, των περιφερειακών και τοπικών αρχών ή άλλων φορέων, όπως
ενδεικτικά της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και της Γενικής Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).
5. Το ΣΥΚΑΠ συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Με όμοια απόφαση
ορίζεται ως Εκτελεστικός Υπεύθυνος του ΣΥΚΑΠ στέλεχος του δημόσιου τομέα, εν
ενεργεία ή μη, με επιχειρησιακή εμπειρία στην οργάνωση, το συντονισμό και την
εκτέλεση ευρείας κλίμακας επιχειρήσεων ελέγχου. Με την ίδια απόφαση δύναται να
καθορίζεται, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις και εφόσον το επιλεγέν
πρόσωπο δεν είναι στέλεχος εν ενεργεία του δημόσιου τομέα, μηνιαία αμοιβή του ίση,
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κατ` ανώτατο όριο, με το 60% των εκάστοτε μηνιαίων αποδοχών Γενικού Γραμματέα
Υπουργείου.
6. Το ΣΥΚΑΠ αποτελείται από:
α) Τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου ως Πρόεδρο. Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ο Εκτελεστικός Υπεύθυνος του ΣΥΚΑΠ.
β) Τον Εκτελεστικό Υπεύθυνο.
γ) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
δ)Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας.
ε) Έναν εκπρόσωπο του Λιμενικού Σώματος.
στ)Έναν εκπρόσωπο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
ζ)Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών.
η) Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).
θ)Έναν εκπρόσωπο τηςΈνωσης Περιφερειών (ΕΝΠΕ).
Τα μέλη του ΣΥΚΑΠ με τους αναπληρωτές τους υποδεικνύονται, κατόπιν πρόσκλησης
του εποπτεύοντος Υπουργού, για μεν την περίπτωση γ` από τον Γενικό Γραμματέα
Καταναλωτή, για δε τις περιπτώσεις δ` έως και θ` από τους αντίστοιχους φορείς.
7. Η θητεία των μελών του ΣΥΚΑΠ είναι διετής και δύναται να ανανεωθεί για άλλη μια
διετία. Το ΣΥΚΑΠ υποστηρίζεται γραμματειακά και διοικητικά από τη Διεύθυνση
Διοικητικού και οικονομικά από τη Διεύθυνση Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού μπορεί να αυξάνεται ο αριθμός
των μελών του ΣΥΚΑΠ και να συμμετέχουν εκπρόσωποι και από άλλους φορείς του
άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982.
8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην
οργάνωση και λειτουργία του ΣΥΚΑΠ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 35 Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α 118 15.5.2014) ορίζεται ότι:
"1. Στο Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ) του
άρθρου 40 του ν. 4155/2013 (Α` 120), δημιουργείται Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων
Υπαίθριου Εμπορίου. Με ευθύνη του οικείου Περιφερειάρχη για τις λαϊκές αγορές
Αττικής και Θεσσαλονίκης και του οικείου Δημάρχου για τις λαϊκές αγορές της
υπόλοιπης χώρας, αποστέλλονται ηλεκτρονικά, το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα στο
ΣΥΚΑΠ, στοιχεία του προηγούμενου μήνα σχετικά με:
α) τον αριθμό και το είδος των αδειών παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών
λαϊκών αγορών και λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων, καθώς και υπαιθρίου
εμπορίου που χορηγήθηκαν,
β) τον αριθμό των υφιστάμενων θέσεων, των κενών θέσεων και των θέσεων που
προκύπτουν από νέες αιτήσεις,
γ) το είδος και την κατηγορία προϊόντων που αναγράφονται σε κάθε άδεια,
δ) τον αριθμό των υπαλλήλων και των προσώπων που αναπληρώνουν τους πωλητές,
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ε) τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από τα αρμόδια όργανα και τις κυρώσεις που
επιβλήθηκαν και
στ) κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται με τη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου στο
πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου.
2. Στις Περιφέρειες και στους Δήμους, τηρούνται ηλεκτρονικά μητρώα υπαίθριου
εμπορίου με τα στοιχεία της παραγράφου 1, τα οποία διασυνδέονται και
διαλειτουργούν τόσο μεταξύ τους όσο και με την Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων
Υπαίθριου Εμπορίου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται οι
ειδικότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο τήρησης, τη διασύνδεση και τη
διαλειτουργικότητα των μητρώων και της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων Υπαίθριου
Εμπορίου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος
άρθρου."
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3.4.

Υπηρεσίες
Υπουργείου
Ανασυγκρότησης

3.4.1.

Διεύθυνση

Διαχείρισης

Εσωτερικών

και

Διοικητικής

Ανθρώπινου Δυναμικού (Άρθρο

15

ΠΔ

99/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»)
Ο Επιχειρησιακός Στόχος της Διεύθυνσης είναι η εισήγηση και η μέριμνα για την ενιαία
εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, ιδίως σε
ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης, σε διαδικασίες διαχείρισης του
ανθρώπινου δυναμικού καθώς και στην κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της
Δημόσιας Διοίκησης (σχεδιασμός διαδικασιών και έλεγχος της υλοποίησής τους).
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού συγκροτείται από τρία (3) Τμήματα,
εκ των οποίων το Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
αα. Ο σχεδιασμός και ο έλεγχος εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου των
πειθαρχικών διαδικασιών για τους δημόσιους υπαλλήλους.
ββ. Ο σχεδιασμός και ο έλεγχος νομοθετικού πλαισίου για την καταπολέμηση της
διαφθοράς στις δημόσιες υπηρεσίες.
γγ. Ο σχεδιασμός και ο έλεγχος εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων των δημόσιων υπαλλήλων.
δδ. Ο σχεδιασμός και ο έλεγχος της τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας (Ορθής
Διοικητικής Συμπεριφοράς) των δημόσιων υπαλλήλων.
εε. Η παροχή γραμματειακής και στατιστικής υποστήριξης στη λειτουργία του
Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
στστ. Η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών στις αρμόδιες μονάδες διοίκησης
ανθρώπινου δυναμικού των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με την ενίσχυση
της πειθαρχικής ευθύνης.
ζζ. Η μελέτη και εισήγηση για τον καθορισμό και τον έλεγχο της τήρησης του χρόνου
εργασίας των υπαλλήλων και του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών,
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

3.4.2.

Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου (Άρθρο 18 ΠΔ 99/2014 «Οργανισμός του
Υπουργείου

Διοικητικής

Μεταρρύθμισης

και

Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης»)
Αρμοδιότητες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου:
α) Η παροχή ελεγκτικών - συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως:
αα. Ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (Internal control) του
Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.
ββ. Ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και
κανονικότητας των δαπανών (ΙΝΤΟSΑΙ 3.4, ΙΝΤΟSΑΙ 1.0.39 Ευρωπαϊκή
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κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού
πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου.
γγ. Η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας
των δραστηριοτήτων του Υπουργείου, δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει
της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
δδ. Η αξιολόγηση του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των
λειτουργιών του Υπουργείου.
εε. Ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και
εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της
περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του
μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και
κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους
στο μέλλον.
στστ. Ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά
πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς
ασφαλιστικές δικλίδες/μηχανισμοί ελέγχου.
ζζ. Η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας
των χρηματοοικονομικών και λοιπών αναφορών.
β) Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και
ελέγχου του Υπουργείου
γ) Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου
δ) Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημόσιων υπολόγων και
δημόσιων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο
ε) Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών
πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής
στ) Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
ζ) Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν
μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε
εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα
εσωτερικού ελέγχου και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.

3.4.3.

Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου (Άρθρο 2 ΠΔ 105/2014 «Οργανισμός
Υπουργείου Εσωτερικών»)

Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 2 του ως άνω ΠΔ, στη διάρθρωση
του πρώην ανεξάρτητου Υπουργείου Εσωτερικών ανήκει και η Μονάδα Εσωτερικού
Ελέγχου, η οποία λειτουργεί ως αυτοτελές Τμήμα υπαγόμενο στον Υπουργό.
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3.4.4.

Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. -Αρμοδιότητες (Άρθρο 215 ν.
3852/2010)

1.«Συστήνεται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αυτοτελής Υπηρεσία
Εποπτείας Ο.Τ.Α., η οποία εντάσσεται στην οργανωτική δομή της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα.»
Όταν προσβάλλονται πράξεις της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α, ενώπιον
των αρμόδιων δικαστηρίων, παρίσταται ως διάδικος, πλην του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και ο καθ` ύλην
αρμόδιος Υπουργός.
*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.1 αντικαταστάθηκε
Ν.4257/2014, ΦΕΚ Α 93/14.7.2014.

ως άνω

με το άρθρο 20

2. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. είναι αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας
των πράξεων των Ο.Τ.Α. και για τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών κατά το άρθρο
102 παράγραφος 4 του Συντάγματος.
3. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. μπορεί να εκδίδει
αυτεπαγγέλτως με σκοπό τη διασφάλιση της νομιμότητας στη δράση τους.

οδηγίες

Αναφορικά με τη διάρθρωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ (Άρθρο 1 του
ΠΔ 134/2010: Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ), κάθε
Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ που ιδρύθηκε με το άρθρο 215 του ν. 3852/2010
(Α` 87) στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως αποκεντρωμένη υπηρεσία του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:
α. Διεύθυνση Γενικών Υποθέσεων
β. Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων
γ. Διεύθυνση Τεχνικών Υποθέσεων
Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 20 παρ.16 Ν.4257/2014,ΦΕΚ Α 93/14.4.2014,ορίζεται
ότι: "Όπου στις διατάξεις των άρθρων 215 έως και 238 του ν. 3852/2010 αναφέρεται ο
Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης νοείται ο
Υπουργός Εσωτερικών και όπου στις ανωτέρω διατάξεις αναφέρεται το Υπουργείο
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης νοείται το Υπουργείο
Εσωτερικών".
Τονίζεται ωστόσο ότι παρά το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση και
λειτουργία της
Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην έδρα κάθε
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ουδέποτε μέχρι σήμερα λειτούργησε ο θεσμός αυτός.
Περαιτέρω, υπάρχει σε εξέλιξη ν/σ του ΥΠ.ΕΣ. το οποίο, αφού πέρασε από δημόσια
διαβούλευση το καλοκαίρι του 2015, εισήχθη προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή,
ωστόσο παραμένει μέχρι σήμερα σε εκκρεμότητα.

3.4.5.

Ελεγκτής Νομιμότητας (Άρθρο 216 ν. 3852/2010)

1.«Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συστήνεται θέση προϊσταμένου
αυτής, που φέρει τον τίτλο «Ελεγκτής Νομιμότητας», αντίστοιχη με θέση προϊσταμένου
Γενικής Διεύθυνσης. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας διορίζεται με πενταετή θητεία.»
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*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 20 παρ.2 Ν.4257/2014, ΦΕΚ Α
93/14.7.2014.
2. Τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στη θέση του Ελεγκτή Νομιμότητας
είναι: α) πτυχίο νομικού τμήματος Α.Ε.Ι., β) είτε διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα
ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής στο γνωστικό αντικείμενο του δημοσίου ή
αστικού ή εμπορικού δικαίου είτε πενταετής δικηγορική εμπειρία ή προϋπηρεσία σε
συναφές με τη θέση αντικείμενο και γ) άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον
ξένης γλώσσας.
3. Για τη θέση αυτή μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα και μόνιμος δημόσιος
υπάλληλος, κάτοχος πτυχίου νομικού τμήματος Α.Ε.Ι., με άριστη ή πολύ καλή γνώση
μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, ο οποίος έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου
Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης. Στην περίπτωση αυτή ο Ελεγκτής Νομιμότητας
κατά τη διάρκεια τηςΘητείας του τελεί αυτοδικαίως σε απόσπαση από την οργανική
του θέση και λαμβάνει τις αποδοχές μόνον του Ελεγκτή Νομιμότητας.
4. Ο ορισμός δικηγόρου σε θέση Ελεγκτή Νομιμότητας δεν αποτελεί λόγο
ασυμβιβάστου, αναστέλλει όμως την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος κατά τη
διάρκεια της θητείας του.
5. Η επιλογή του Ελεγκτή Νομιμότητας γίνεται, μετά από προκήρυξη του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από το Ειδικό
Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.). Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. επιλέγει τον
καταλληλότερο μεταξύ των υποψηφίων, μετά από συνέντευξη, με βάση τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα του. Ο επιλεγείς διορίζεται, ως Ελεγκτής Νομιμότητας και
τοποθετείται σε μία από τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Ο.Τ.Α., με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
«6. Τον Ελεγκτή Νομιμότητας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα
καθήκοντα του ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Ο ίδιος
προϊστάμενος ασκεί τα καθήκοντα του Ελεγκτή Νομιμότητας εάν η θέση είναι κενή και
μέχρι την εκ νέου πλήρωση της».
*** Η παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 20 παρ.3 Ν.4257/2014, ΦΕΚ Α
93/14.7.2014.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τα ανωτέρω
προσόντα των υποψηφίων και τη διαδικασία επιλογής του Ελεγκτή Νομιμότητας.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 20 παρ.16 Ν.4257/2014,ΦΕΚ Α
93/14.4.2014,ορίζεται ότι: "Όπου στις διατάξεις των άρθρων 215 έως και 238 του ν.
3852/2010 αναφέρεται ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης νοείται ο Υπουργός Εσωτερικών και όπου στις ανωτέρω διατάξεις
αναφέρεται το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης νοείται το Υπουργείο Εσωτερικών".
Πρόσφατα, οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έπαψαν να είναι
πολιτικά πρόσωπα οριζόμενα από την Κυβέρνηση και αντ’ αυτών ασκεί χρέη Γενικού
Γραμματέα ο αρχαιότερος Γενικός Διευθυντής σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση,
μέχρι να λειτουργήσει ο θεσμός του Ελεγκτή Νομιμότητας.
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3.4.6.

Συμβούλιο Ελεγκτών Νομιμότητας (Άρθρο 223 ν. 3852/2010)

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Συμβούλιο Ελεγκτών Νομιμότητας στο οποίο προεδρεύει ο Υπουργός
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως πρόεδρος, και
συμμετέχουν οι Ελεγκτές Νομιμότητας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α.,
ως μέλη.
2. Το Συμβούλιο Ελεγκτών Νομιμότητας συγκαλείται από τον Υπουργό Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και αποσκοπεί στο συντονισμό της
δράσης των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α., καθώς και στην αντιμετώπιση
σημαντικών ζητημάτων που ανακύπτουν τόσο κατά την οργάνωση και τη λειτουργία
τους όσο και κατά τον έλεγχο των Ο.Τ.Α.
3. Το Συμβούλιο Ελεγκτών Νομιμότητας μπορεί να απευθύνει ερωτήματα στο Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους για ζητήματα μείζονος σημασίας που συνάπτονται με τον
ασκούμενο από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. έλεγχο. Η γνώμη του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τα ζητήματα αυτά είναι υποχρεωτική εφόσον
γίνει δεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό.
3.4.7.

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης

Στο Υπουργείο Εσωτερικών έχει συστηθεί Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας
των Ο.Τ.Α., με σκοπό τη διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
Το σχετικό άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.4111/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1
άρθρου 76 Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/23.7.2013), έχει ως ακολούθως:
«1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας
των Ο.Τ.Α. (εφεξής «Παρατηρητήριο») με στόχο τη διασφάλιση της οικονομικής
αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η κατάρτιση από τους
Ο.Τ.Α. ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και απολογισμών, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην ισχύουσα δημοσιονομική νομοθεσία, καθώς και η
παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. και
των νομικών τους προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης. Το Παρατηρητήριο παρέχει γνώμη στους Υπουργούς Εσωτερικών και
Οικονομικών επί των σχεδίων των προϋπολογισμών, διατυπώνοντας προτάσεις,
προκειμένου να επιτευχθεί ο ανωτέρω σκοπός. Οι προτάσεις του Παρατηρητηρίου
λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση του ενοποιημένου προϋπολογισμού της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποτυπώνεται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.»
*** Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρου 76 Ν.4172/2013,
ΦΕΚ Α 167/23.7.2013.
«4. Το Παρατηρητήριο ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών και την εν
γένει πορεία των οικονομικών των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, όπως
αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (Ο.Π.Δ.). Το Ο.Π.Δ.
υποχρεωτικά συνοψίζει τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α. και των
νομικών του προσώπων, αποτυπώνει το οικονομικό αποτέλεσμα και τις απλήρωτες
υποχρεώσεις και εγκρίνεται από την αρμόδια για την εποπτεία του Ο.Τ.Α. αρχή. Η
αρχή αυτή υποχρεούται να αποστέλλει στο Παρατηρητήριο, σε ηλεκτρονική μορφή, το
Ο.Π.Δ. που υποβάλλεται σε αυτή από τους Ο.Τ.Α. προς έγκριση, καθώς και αυτό που
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τελικώς εγκρίνεται από αυτήν, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών και του οικείου Ο.Τ.Α.. Το Ο.Π.Δ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά μηνιαίους
και τριμηνιαίους στόχους σε συμμόρφωση με τον κανόνα του ισοσκελισμού του
προϋπολογισμού και τα μνημόνια συνεργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
2 του παρόντος και το ακριβές περιεχόμενο του καθορίζεται με την κοινή υπουργική
απόφαση της παραγράφου 7 του παρόντος.
Σε περίπτωση που ο Ο.Τ.Α. δεν αποστέλλει το προβλεπόμενο Ο.Π.Δ. εντός των
προθεσμιών που ορίζονται με την κοινή απόφαση της παραγράφου 7 του παρόντος,
με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη
εισήγηση του Παρατηρητηρίου, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη
απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του Ο.Τ.Α. από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για όσο χρόνο καθυστερεί η αποστολή του
Ο.Π.Δ..
Για όσο χρόνο καθυστερεί η αποστολή του Ο.Π.Δ. ή των επί μέρους μερών ή
στοιχείων του, καθώς και η διόρθωση αυτών, ως μηνιαίοι στόχοι εκτέλεσης του
προϋπολογισμού του υπόχρεου φορέα τεκμαίρονται τα ποσά που προκύπτουν από
αυτόν με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου
οικονομικού έτους, σε συνδυασμό με την αρχή της ισοσκέλισης αυτού, ο δε βαθμός
επίτευξης τους ελέγχεται από το Παρατηρητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.
Ελλείψει εγγραφών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, ως μηνιαίοι στόχοι
τεκμαίρονται τα δωδεκατημόρια των ετήσιων προϋπολογισθέντων ποσών.»
*** Η παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 άρθρου 76 Ν.4172/2013,
ΦΕΚ Α 167/23.7.2013.
«5. Το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων που παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α.
στον προϋπολογισμό τους και στο Ο.Π.Δ. και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης
τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και ιδίως όταν τα έσοδα εμφανίζονται
υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά. Το Παρατηρητήριο με βάση μηνιαία στοιχεία
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που παρακολουθεί η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών, καθώς και με πρόσθετα στοιχεία που παρέχει ο Ο.Τ.Α., εφόσον του
ζητηθεί (όπως τις τριμηνιαίες εκθέσεις της παρ. 9 του άρθρου 266 και της παρ. 10 του
άρθρου 268 του ν. 3852/2010), αξιολογεί και ελέγχει την πορεία της εκτέλεσης του
προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που διαπιστώσει απόκλιση από τους τριμηνιαίους
δημοσιονομικούς στόχους άνω του δέκα τοις εκατό (10%), το Παρατηρητήριο
ενημερώνει εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου τον Ο.Τ.Α., την αρμόδια για
την εποπτεία του Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και
εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης. Ο Γενικός Διευθυντής
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών λαμβάνοντας υπόψη τις
επισημάνσεις του Παρατηρητηρίου υποδεικνύει στους Ο.Τ.Α. τις αναγκαίες ενέργειες
στις οποίες πρέπει να προβούν ώστε να επιτευχθούν οι ανωτέρω διορθώσεις.»
*** Η παράγραφος 5 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 άρθρου 76 Ν.4172/2013,
ΦΕΚ Α 167/23.7.2013.
6. Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α. εξακολουθεί να παρουσιάζει
για δύο συνεχόμενα τρίμηνα απόκλιση από τους στόχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ληφθεί τα
προσήκοντα μέτρα, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα
από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, ο Ο.Τ.Α. υπάγεται υποχρεωτικά σε
Πρόγραμμα Εξυγίανσης. Ο τρόπος υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζεται από
το Παρατηρητήριο, ενώ η ένταξη στο ανωτέρω Πρόγραμμα συνεπάγεται την
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υποχρέωση εφαρμογής, κατά περίπτωση μέρους ή του συνόλου, των κάτωθι
παρεμβάσεων:
α) άμεση εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται από τη νομοθεσία
προς διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του Ο.Τ.Α. και της αντιμετώπισης
της φοροδιαφυγής,
β) αναστολή προσλήψεων,
γ) επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού,
δ) πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης του
άρθρου 263 του ν. 3852/ 2010 (Α` 87), οι πόροι του οποίου διατίθενται αποκλειστικά
για τη χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης,
ε) αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές,
στ) αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα
ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και
3%ο και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήμο σύμφωνα με το ποσοστό αυτό
μέχρι την οικονομική εξυγίανση του. Ομοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του
τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%,
ζ) περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως
ανελαστικές δαπάνες.
Επίσης το άρθρο 27 του Ν. 4270/2014 ορίζει ότι «Στο πλαίσιο εφαρμογής του
παρόντος νόμου, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ είναι αρμόδιο
για την αξιολόγηση και τη διατύπωση γνώμης επί των σχεδίων των προϋπολογισμών,
τη συνεχή παρακολούθηση και τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης σε μηνιαία βάση
του προϋπολογισμού των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τη
συμμόρφωσή τους με τους δημοσιονομικούς κανόνες, τους στόχους και τα όρια των
πιστώσεων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ. και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο
Δράσης».
Περαιτέρω στο άρθρο 149 του προαναφερόμενου Ν. 4270/2014 ορίζεται μεταξύ
άλλων ότι «1. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ελέγχει την
ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών και την εν γένει πορεία των οικονομικών των
Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης, όπως αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης»
(Ο.Π.Δ.). Το Ο.Π.Δ. υποχρεωτικά συνοψίζει τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού
του Ο.Τ.Α. και των νομικών του προσώπων, αποτυπώνει το οικονομικό αποτέλεσμα
και τις απλήρωτες υποχρεώσεις και εγκρίνεται από την αρμόδια, για την εποπτεία του
Ο.Τ.Α., αρχή. Η αρχή αυτή υποχρεούται να αποστέλλει στο Παρατηρητήριο, σε
ηλεκτρονική μορφή, το Ο.Π.Δ. που υποβάλλεται σε αυτή από τους Ο.Τ.Α. προς
έγκριση, καθώς και αυτό που τελικώς εγκρίνεται από αυτήν, το οποίο αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και του οικείου Ο.Τ.Α.. Το Ο.Π.Δ.
περιλαμβάνει υποχρεωτικά μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 70 και το ακριβές περιεχόμενο του καθορίζεται με την κοινή
υπουργική απόφαση της παραγράφου 3.
Το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις των εσόδων που παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α.
στο Ο.Π.Δ. και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους, όπου αυτό κρίνεται
αναγκαίο και ιδίως όταν τα έσοδα εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά. Το
Παρατηρητήριο αξιολογεί και ελέγχει την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού
με βάση τα μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που παρακολουθεί η
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Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και με πρόσθετα στοιχεία που
παρέχει ο Ο.Τ.Α., εφόσον του ζητηθεί.
Επιπλέον οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο έχουν την
υποχρέωση, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους,
να ορίζουν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος
Οκτωβρίου του έτους αυτού.
Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο
δημοτικό συμβούλιο, πρέπει να ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.
Οι διατάξεις του σχετικού άρθρου 163 του Ν.3463/2006 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ», έχουν ως ακολούθως:
‘’Αρθρο 163
Απολογισμός - Ισολογισμός Δήμων
1. Εως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου
υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της
Διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο
λογαριασμός της Διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του
άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που
έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή
υπηρεσία.
2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή
επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου,
υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό
λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα
χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο.
3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό
συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Οι Δήμοι που εφαρμόζουν
το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και
τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού.
Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
(ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως
αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες
ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες
συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο
χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής αναφέρει εάν
ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν
τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων
κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό
σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν
σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα
κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως.
Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να
καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από
τον έλεγχό του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για
κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο
δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
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4. Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον
απολογισμό ή και τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της
δημαρχιακής επιτροπής αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή
και του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική
για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των
οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.
Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική
συνεδρίαση καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή ο
αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του
ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης
του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην
ειδική συνεδρίαση.
Ο δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή
από τη συνεδρίαση στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, το συμβούλιο δε, έχει δικαίωμα να
αποκλείσει τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή που δεν προσήλθε, από επόμενο έλεγχο στο
Δήμο.
5. Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του
ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24
του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό
Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού
συμβουλίου που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του
ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό
Συνέδριο, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του π.δ.
774/1980 και παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη Διαχείριση
του Δήμου, μετά από απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που
εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας.
6. Συνοπτική κατάσταση του απολογισμού ή και ο ισολογισμός μετά των
αποτελεσμάτων χρήσεως και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή δημοσιεύονται, μετά την έγκρισή τους από το δημοτικό συμβούλιο, σε μία (1)
τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε
εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο Δήμος.
Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175, καθορίζονται τα προς
δημοσίευση στοιχεία του απολογισμού.
7. Οι Δήμοι, οι οποίοι δεν υποχρεούνται κατά το νόμο στην εφαρμογή του κλαδικού
λογιστικού σχεδίου, συντάσσουν στη λήξη κάθε οικονομικού έτους οικονομική
κατάσταση, στην οποία εμφανίζονται οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους. Με το
προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175, καθορίζονται τα στοιχεία της
οικονομικής κατάστασης αυτής.
Σύνοψη της οικονομικής κατάστασης δημοσιεύεται μαζί με τον απολογισμό, σύμφωνα
με τη διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού.
Οι Δήμοι που εφαρμόζουν προαιρετικά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και
Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 315/1999 (ΦΕΚ 302 Α΄) δεν
υποχρεούνται στη σύνταξη της οικονομικής κατάστασης της παρούσας παραγράφου.’’
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Πρέπει να τονισθεί ότι επί της οικονομικής-διαχειριστικής αλλά και της διοικητικής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. ασκείται και σειρά ελέγχων και από άλλους ελεγκτικούς
μηχανισμούς, οι οποίοι έχουν ειδική ή γενική αρμοδιότητα για τους Ο.Τ.Α., άρα και
κίνησης και πειθαρχικής ή/και ποινικής διαδικασίας, όπως: Ελεγκτικό Συνέδριο (άρθρο
98 του Συντάγματος), Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Σώμα Επιθεωρητών
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Υπηρεσίες Ελέγχου στα καθ’ ύλην αρμόδια
Υπουργεία, Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Συνήγορος του Πολίτη.
Επιπλέον, από 15-03-2011 έχει πλέον εφαρμογή στους Ο.Τ.Α. ο N.3861/2010 (βλ.
Πρόγραμμα «Διαύγεια») όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4210/2013 και
ισχύει, σχετικά με την ενίσχυση της διαφάνειας της δράσης της διοίκησης μέσω της
καθιέρωσης της υποχρέωσης ανάρτησης στην οικεία ιστοσελίδα κάθε ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού, των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων αυτών, όσων πράξεων και
αποφάσεων προβλέπει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
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3.5.

Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας

3.5.1.

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Άρθρο 28 ΠΔ 106/2014: Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας)

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι αυτοτελές τμήμα και επικεντρώνεται στην
ανεξάρτητη ελεγκτική-συμβουλευτική δραστηριότητα παροχής διαβεβαίωσης περί της
επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των υπηρεσιών και των
εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου.
2. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:
α). Η παροχή ελεγκτικών-συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως:
αα) ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του
Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,
ββ) o έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και
κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή
κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού
πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου,
γγ) η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας
των δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει
της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης),
δδ) η αξιολόγηση του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των
λειτουργιών του Υπουργείου,
εε) ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και
εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της
περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του
μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και
κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους
στο μέλλον,
στστ) ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά
πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς
ασφαλιστικές δικλίδες/μηχανισμοί ελέγχου,
ζζ) η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας
των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.
β) Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και
ελέγχου του Υπουργείου.
γ) Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου.
δ) Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και
δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο.
ε) Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών
πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής.
στ) Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
ζ) Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπιστούν
μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε
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εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα
εσωτερικού ελέγχου, και η παρακολούθηση της εκτέλεσης τους.

3.6.

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Άρθρο 7 N.
3918/2011 Προμήθειες ΕΣΥ, ΕΟΠΥΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ, Ιδιωτικές
Κλινικές κ.λ.π)

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν.3918/2011, συνιστάται νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (εφεξής Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή Οργανισμός), το οποίο "αποτελεί
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και"«τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης», με έδρα «στο Μαρούσι».
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ν.3918/2011, στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
μεταφέρονται και εντάσσονται ως υπηρεσίες, αρμοδιότητες και προσωπικό ο Κλάδος
Υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών
(ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) με τις μονάδες υγείας του, το κέντρο διάγνωσης ιατρικής της εργασίας του
ΙΚΑ με το σύνολο του εξοπλισμού του, οι Κλάδοι Υγείας του Οργανισμού Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών
(ΟΑΕΕ), ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), όπως
διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α`), ως προς τις παροχές σε
είδος.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του Ν.3918/2011, με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να μεταφέρονται
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και άλλοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί παροχής υγείας που λειτουργούν
ως νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
(Επισημαίνεται ότι με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του Ν.3918/2011, σκοπός του
Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας είναι:
α. Η παροχή υπηρεσιών υγείας στους εν ενεργεία ασφαλισμένους, συνταξιούχους και
τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, των μεταφερόμενων φορέων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον προβλεπόμενο στο άρθρο 30 Ενιαίο Κανονισμό
Παροχών Υγείας του παρόντος νόμου.
β. Ο λειτουργικός συντονισμός και η επίτευξη συνεργασίας μεταξύ των φορέων που
συνιστούν το δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή των Κέντρων Υγείας και
των Περιφερειακών Ιατρείων του Ε.Σ.Υ., των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου,
των μονάδων πρωτοβάθμιας περίθαλψης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.), των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 23 και των συμβεβλημένων ιατρών του, καθώς και άλλων
οργανισμών Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.. Η συνεργασία πραγματοποιείται με βάση τους όρους
που καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου Συντονισμού του άρθρου 31 του ν.
3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α`). Με αποφάσεις του Συμβουλίου Συντονισμού διαρρυθμίζεται
επίσης και ο χάρτης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με σκοπό την καλύτερη και
σωστή εξυπηρέτηση των της περίπτωση α` του παρόντος άρθρου δικαιούχων.
γ. Η οργάνωση της λειτουργίας των φορέων της προηγούμενης παραγράφου, η
θέσπιση κανόνων ποιότητας και αποτελεσματικότητας της παροχής υπηρεσιών
υγείας, η διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδότησης, καθώς και η ορθολογική
αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων.
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δ. Ο καθορισμός των κριτηρίων και των όρων σύναψης συμβάσεων για παροχή
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης με φορείς δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα και με συμβεβλημένους ιατρούς, καθώς και η αναθεώρηση και τροποποίηση
των όρων αυτών, όπου και όποτε αυτό απαιτείται).

3.7.

Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.)

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 17 του Ν.3918/2011, στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (βλ.
σχετικά ανωτέρω) μεταφέρεται, από την έναρξη λειτουργίας του, η Υπηρεσία Ελέγχου
Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.) και υπάγεται
απευθείας στον "Πρόεδρο" του Οργανισμού, ο οποίος δυνάμει της παραγράφου 1 του
άρθρου 21 του Ν.3918/2011, έχει μεταξύ άλλων τις εξής αρμοδιότητες:
«η. παραγγέλλει στην ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. τη διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων και
ελέγχων στις οργανικές μονάδες του Οργανισμού».
*** Η περίπτωση η΄αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 96 παρ.9 Ν.4172/2013,
ΦΕΚ Α 167/23.7.2013.
θ. Εποπτεύει και συντονίζει τις Υπηρεσίες της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. και αναθέτει σε δύο (2)
δικηγόρους που ασχολούνται στον Οργανισμό με έμμισθη εντολή κύρια και
αποκλειστικά, την αρμοδιότητα νομικής υποστήριξης των Υπηρεσιών της
ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α..
[ι. Εγκρίνει τον Οργανισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που καταρτίζει η αρμόδια υπηρεσία μετά
από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού και εισηγείται στους Υπουργούς Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την έγκριση
του απαιτούμενου προεδρικού διατάγματος.]

3.8.

Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας

3.8.1.

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Άρθρο 55 ΠΔ 114/2014: Οργανισμός του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων)

Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 55 του ως άνω ΠΔ, το Αυτοτελές
Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου υπαγόμενο στον Υπουργό, είναι αρμόδιο για:
α) την παροχή ελεγκτικών - συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως:
αα) ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του
Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,
αβ) ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και
κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή
κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού
πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου,
αγ) η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας
των δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει
της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης),
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αδ) η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των
λειτουργιών του Υπουργείου,
αε) ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και
εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της
περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του
μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και
κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους
στο μέλλον,
αστ) ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά
πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς
ασφαλιστικές δικλίδες/μηχανισμοί ελέγχου,
αζ) η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας
των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.
β) την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και
ελέγχου του Υπουργείου
γ) την διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου,
δ) την διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και
δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο,
ε) την διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας
δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής,
στ) την έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
ζ) την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν
μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε
εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα
εσωτερικού ελέγχου και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.

3.9.

Υπηρεσίες
Υπουργείου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

3.9.1.

Γενική

Διεύθυνση

Ανθρωπίνων

Δικαιοσύνης,

Διοίκησης

Δικαιωμάτων

Διαφάνειας

Δικαιοσύνης,
(Άρθρα

5

και

Διαφάνειας
7

του

και
και
ΠΔ

101/2014: Οργανισμός Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων)
Η Γενική Διεύθυνση έχει ως στρατηγικό σκοπό την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της
απονομής της Δικαιοσύνης, την τήρηση των κανόνων της καλής νομοθέτησης, την
ανάπτυξη της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας και την τήρηση των διεθνών κανόνων
δικαίου και των κανόνων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η Γενική Διεύθυνση «Διοίκησης» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων συγκροτείται από δύο (2) οργανικές μονάδες (Διευθύνσεις) εκ των
οποίων η Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου, Διεθνών Σχέσεων και Διεθνούς Δικαστικής
Συνεργασίας έχει ως επιχειρησιακό στόχο την ανάπτυξη της διεθνούς δικαστικής
συνεργασίας, την προετοιμασία θέσεων και την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε
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ομάδες εργασίας και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών,
τον συντονισμό του νομοθετικού έργου και την προώθηση της νομικής επεξεργασίας
κειμένων διεθνών συμβάσεων, συνθηκών και πρωτοκόλλων.
Η εν λόγω Διεύθυνση συγκροτείται από τις πέντε (5) οργανικές μονάδες (τμήματα) οι
αρμοδιότητες των οποίων περιγράφονται ως ακολούθως:
α) Αρμοδιότητες Τμήματος Νομοθετικού Έργου
αα) Η επιμέλεια της κατάθεσης των σχεδίων νόμων αρμοδιότητας του ΥΔΔΑΔ στη
Βουλή και η παρακολούθηση των σχετικών διαδικασιών.
ββ) Η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών ή άλλων μέτρων για την
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των άλλων διεθνών οργανισμών, αρμοδιότητας ΥΔΔΑΔ.
γγ) Η διοικητική υποστήριξη της διαδικασίας διενέργειας κοινωνικού διαλόγου και
διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και ενδιαφερόμενων
ομάδων.
δδ) Η συγκρότηση και η παρακολούθηση της λειτουργίας των νομοπαρασκευαστικών
επιτροπών ή ομάδων εργασίας νομοπαρασκευαστικού χαρακτήρα του ΥΔΔΑΔ και η
τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών προτάσεων των ανωτέρω επιτροπών και
ομάδων εργασίας.
εε) Η σύνταξη σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλη υπηρεσίες, της έκθεσης
αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής.
στστ) Η επιμέλεια για τη δημοσίευση όλων των νόμων του Κράτους.
ζζ) Η τήρηση αρχείου και βιβλίου αρίθμησης των νόμων του Κράτους.
ηη) Η τήρηση της Μεγάλης του Κράτους Σφραγίδας.
θθ) Η μέριμνα για την έκδοση των πράξεων συγκρότησης των Ανεξάρτητων Αρχών
Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης των
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της
Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
β) Αρμοδιότητες Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών.
αα) Η μέριμνα για την εκπροσώπηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους
διεθνείς οργανισμούς.
ββ) Η διαμόρφωση και αποστολή απόψεων και παρατηρήσεων στη Βουλή των
Ελλήνων επί των νομικών πράξεων που καταρτίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο
πλαίσιο ελέγχου της αρχής της επικουρικότητας.
γγ) Η παρακολούθηση των νομικών πράξεων που εκπονούνται στο πλαίσιο των
εργασιών των αρμόδιων Ομάδων Εργασίας που λειτουργούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης και διεθνών οργανισμών και η διαμόρφωση των σχετικών θέσεων και
απόψεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
δδ) Η διαμόρφωση και αποστολή θέσεων στο πλαίσιο των εργασιών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
εε) Η επιμέλεια διεξαγωγής αξιολογήσεων της χώρας, που απορρέουν από
μηχανισμούς ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών.
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στστ) Η διατύπωση γνώμης επί προδικαστικών ερωτημάτων σε συνεργασία με το
Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας.
ζζ) Η εποπτεία του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου.
ηη) H υποβολή προτάσεων για την ανάληψη προγραμμάτων που
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς –
πλην Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) -, η παρακολούθηση και η
συμμετοχή στην υλοποίησή τους.
θθ) Η μέριμνα για τη σύναψη διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες για παροχή
τεχνικής βοήθειας με σκοπό την ανάπτυξη σε αυτές του κράτους δικαίου.
ιι) Η υποβολή προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών των αιτημάτων αναφορικά
με τις εισφορές προς εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
ιαια) Η μέριμνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την οργάνωση
σεμιναρίων, διασκέψεων, συνεδρίων, ημερίδων και επισκέψεων Υπουργών και ξένων
αντιπροσωπειών, καθώς κάθε άλλης εκδήλωσης εθιμοτυπικού χαρακτήρα
αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
ιβιβ) Η έκδοση των αποφάσεων εντός των ορίων που έχουν οριστεί με τις αποφάσεις
Ανάληψης Υποχρέωσης (Δέσμευσης), η ανάληψη των σχετικών ενεργειών και η
υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,
στο πλαίσιο της πραγματοποίησης των αποστολών και της διαμονής στο εξωτερικό
του Υπουργού, των Γενικών Γραμματέων, λειτουργών της δικαιοσύνης και
εκπροσώπων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
ιγιγ) Η μέριμνα για την προώθηση στο Τμήμα Νομοθετικού Έργου των νομικών
πράξεων που υιοθετούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών
Οργανισμών".
γ) Αρμοδιότητες Τμήματος Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε αστικές και ποινικές
υποθέσεις
αα) Η διαπραγμάτευση, σύναψη και εφαρμογή διεθνών συμβάσεων για την παροχή
δικαστικής συνδρομής επί αστικών και ποινικών υποθέσεων.
ββ) Η έκδοση διοικητικών πράξεων περί χορηγήσεως ή μη άδειας του Υπουργού
ΔΔΑΔ για την αναγκαστική εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κατά αλλοδαπού
Δημοσίου ή για την κατάθεση αιτήσεως λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά αλλοδαπού
Δημοσίου (άρθρα 923 & 689 του Κώδικα Πολ. Δικονομίας).
γγ) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την ποινική νομοθεσία και
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργού ΔΔΑΔ (άρθρ. 30 παρ. 2 του Κ.Π.Δ.).
δδ) Η διαβίβαση ποινικών δικογραφιών (βουλευτών, Υπουργών) στη Βουλή, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
εε) Η παροχή ετεροδικίας σε στρατιωτικούς, υπηκόους κρατών μελών του ΝΑΤΟ.
δ) Αρμοδιότητες Τμήματος Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
αα) Η εισήγηση για νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές πρωτοβουλίες σχετικά με
την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ενίσχυση της διαφάνειας και την προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και η συνεργασία στα ζητήματα αυτά με άλλα
Υπουργεία, υπηρεσίες ή φορείς και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
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ββ) Η εξέταση των καταγγελιών για παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, η
διενέργεια προσπάθειας συμφιλίωσης, η σύνταξη και υποβολή στην Επιτροπή «Ίσης
Μεταχείρισης» πορίσματος σε περίπτωση αποτυχίας της συμφιλιωτικής δράσης και η
στελέχωση και γραμματειακή και επιστημονική υποβοήθηση της Επιτροπής, όπως
προσδιορίζονται στο άρθρο 23 του ν. 3304/2005 (A΄ 16).
γγ) Η υποβολή προτάσεων για τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών μέτρων
αρμοδιότητας ή συναρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία στις
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).
δδ) Η σύνταξη και η αποστολή απαντήσεων στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων
του Συμβουλίου της Ευρώπης επί των ατομικών και γενικών μέτρων συμμόρφωσης
της χώρας μας στις ως άνω αποφάσεις του ΕΔΔΑ.
εε) Η αποδοχή αιτήσεων για τη χορήγηση εύλογης και προσήκουσας αποζημίωσης
από την αρμόδια Αρχή Αποζημίωσης του οικείου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στα θύματα εγκλημάτων βίας από πρόθεση, που έχουν τελεστεί στην
επικράτεια άλλου κράτους -μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έχουν την
κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην ημεδαπή και η παροχή της διοικητικής
υποστήριξης της άσκησης του δικαιώματος αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 16
παρ. 2 του ν. 3811/2009 (A΄ 231) και την αριθ. 45944/ 5-5-2010 κοινή υπουργική
απόφαση «Σύσταση Ελληνικής Αρχής Συνδρομής για την αποζημίωση των θυμάτων
εγκλημάτων βίας από πρόθεση…» (Β΄ 669).
στστ) Η στενή συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Αρχών
Συνδρομής και των Αρχών Αποζημίωσης στα κράτη - μέλη και η παροχή βοήθειας και
η αναζήτηση λύσεων για κάθε δυσκολία, που μπορεί να παρουσιαστεί κατά την
εφαρμογή του συστήματος συνεργασίας μεταξύ των Αρχών.
ζζ) Η συγκρότηση της Ελληνικής Αρχής Αποζημίωσης.
ε) Αρμοδιότητες Τμήματος Ποινικού Μητρώου και Απονομής Χάριτος
αα) Η τήρηση αρχείου ποινικού μητρώου προσώπων που έχουν γεννηθεί στο
εξωτερικό ή αγνοείται o τόπος γέννησής τους ή είναι άγνωστος, κατά βεβαίωση των
αρμοδίων αρχών και η έκδοση και η χορήγηση αντιγράφων ποινικού μητρώου στους
ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 573 επ. ΚΠΔ.
ββ) Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή διεθνών
συμβάσεων ή αναφέρονται στη θεσμοθέτηση και εφαρμογή κανόνων δικαστικής
αρωγής επί θεμάτων ποινικού μητρώου και σχετικών λειτουργιών καθώς και η
ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου, ως Κεντρική Αρχή, στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS).
γγ) Η μέριμνα για τη συνεχή αναβάθμιση παροχής υπηρεσιών ποινικού μητρώου.
δδ) Η μέριμνα για την έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων στο πλαίσιο
της διαδικασίας απονομής χάριτος.

3.9.2.

Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Άρθρο
18 του ΠΔ 101/2014: Οργανισμός Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)

Έργο της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι:
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α) Η καθιέρωση και η ενίσχυση κανόνων διαφάνειας στη λειτουργία των θεσμών του
κράτους, λαμβανομένων υπόψη και των αρμοδιοτήτων άλλων Υπουργείων.
β) Ο σχεδιασμός, η επεξεργασία, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής
προγραμμάτων και σχεδίων δράσης κατά της διαφθοράς.
γ) Η εμπέδωση και η προαγωγή της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
των θεμελιωδών ελευθεριών, με την ανάληψη όλων των αναγκαίων σχετικών
πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων και η συμμόρφωση προς τις διεθνείς υποχρεώσεις
της χώρας.
Για το σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων, η Γενική Γραμματεία:
α) Σχεδιάζει, επεξεργάζεται και εισηγείται τις προτεραιότητες της πολιτικής και τους
άξονες δράσης για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτελεσματική άσκηση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
β) Αναλαμβάνει και προωθεί τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
πρωτοβουλίες, παρακολουθεί δε την εφαρμογή τους.
γ) Μεριμνά για την παρουσίαση των εθνικών θέσεων στα όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των άλλων Διεθνών Οργανισμών.
δ) Προωθεί την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας στις κατευθύνσεις που τίθενται
από τους πιο πάνω Οργανισμούς.
ε) Αναπτύσσει, μελετά και συντονίζει δράσεις που προωθούν τη διαφάνεια και
εξασφαλίζουν την ακώλυτη άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
στ) Προωθεί τη συνεργασία μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων και
διαβουλεύεται με την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και με άλλες
Εθνικές ή Διεθνείς Οργανώσεις σε θέματα διαφάνειας και ανθρωπίνων.

3.9.3.

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Άρθρο 22 του ΠΔ 101/2014: Οργανισμός
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)

1. Η παροχή ελεγκτικών - συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως:
α) Ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του
Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.
β) Ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και
κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή
κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού
πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου.
γ) Η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των
δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει της
αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης).
δ) Η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των
λειτουργιών του Υπουργείου.
ε) Ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης
των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του
φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού
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κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης,
κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον.
στ) Ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον
επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς
ασφαλιστικές δικλίδες/ μηχανισμοί ελέγχου.
ζ) Η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας
των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.
2. Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και
ελέγχου του Υπουργείου
3. Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου
4. Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και
δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο
5. Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών
πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής
6. Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
7. Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων.

3.10. Υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Γενικής
Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής
3.10.1. Αυτοτελές

Τμήμα

Εσωτερικού

Ελέγχου

(Άρθρο

8

ΠΔ

102/2014: Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της
Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής)
Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι οι κάτωθι:
1. Η παροχή ελεγκτικών - συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως:
α. ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) των
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής και η εισήγηση
των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,
β. ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και
κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή
κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού
πλαισίου λειτουργίας των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και
Προβολής,
γ. η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των
δραστηριοτήτων των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και
Προβολής (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας τους βάσει της αρχής της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης),
δ. η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των
λειτουργιών των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής,
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ε. ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης
των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του
φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού
κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης,
κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον,
στ. ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον
επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς
ασφαλιστικές δικλίδες/μηχανισμοί ελέγχου,
ζ. η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας
των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.
2. Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και
ελέγχου των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής.
3. Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών των Γενικών
Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής.
4. Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και
δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στις Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας και Προβολής.
5. Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών
πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής.
6. Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
7. Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους
στις περιπτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε
υπηρεσίες των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής ή
σε εποπτευόμενους φορείς τους, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα
εσωτερικού ελέγχου.

3.11. Υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
3.11.1. Αυτοτελές

Τμήμα

Εσωτερικού

Ελέγχου

(Άρθρο

9

ΠΔ

104/2014: Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού)
Στην αυτοτελή Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Η παροχή ελεγκτικών – συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως:
α) Ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (Internal control) του
Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.
β) Ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και
κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή
κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού
πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου.
γ) Η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των
δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει της
αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης).
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δ) Η αξιολόγηση του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των
λειτουργιών του Υπουργείου.
ε) Ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης
των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του
φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού
κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης,
κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον.
στ) Ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον
επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς
ασφαλιστικές δικλίδες/ μηχανισμοί ελέγχου.
ζ) Η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας
των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.
2. Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και
ελέγχου του Υπουργείου.
3. Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου.
4. Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπόλογων και
δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο.
5. Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών
πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής.
6. Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
7. Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν
μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε
εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα
εσωτερικού ελέγχου και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.

3.12. Υπηρεσίες Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
3.12.1. Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου (Άρθρο 9 ΠΔ 100/2014: Οργανισμός του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 9 του ΠΔ 100/2014, στο αυτοτελές
Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες :
1. Η παροχή ελεγκτικών - συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως:
α) Ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του
Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,
β) Ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και
κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή
κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού
πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου,
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γ) Η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας
των δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει
της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης),
δ) Η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των
λειτουργιών του Υπουργείου,
ε) Ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης
των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του
φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού
κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης,
κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον,
στ) Ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον
επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς
ασφαλιστικές δικλείδες / μηχανισμοί ελέγχου,
ζ) Η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας
των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών,
2. Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και
ελέγχου του Υπουργείου,
3. Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου,
4. Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και
δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο,
5. Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών
πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής,
6. Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής,
7. Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν
μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε
εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα
εσωτερικού ελέγχου, και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.

3.12.2. Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος
(Άρθρο 49 ΠΔ 100/2014: Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου
Περιβάλλοντος είναι ιδίως:
α) ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και ο έλεγχος της πολιτικής για την
προστασία και διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος,
β) η οργάνωση και υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης των ποσοτικών και
ποιοτικών χαρακτηριστικών του υδάτινου περιβάλλοντος,
γ) η καταχώρηση, επεξεργασία και διάχυση των μετρητικών δεδομένων,
δ) ο συντονισμός των εμπλεκόμενων δημόσιων αρχών σε θέματα αρμοδιότητας της.
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2. Η Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος αποτελείται από
τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων,
β) Τμήμα Θαλάσσιων Υδάτων και Τεχνολογιών Περιβάλλοντος.
3. α) Στο Τμήμα Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων, ανήκουν οι ακόλουθες
αρμοδιότητες:
αα) Σχεδιάζει, παρακολουθεί, αξιολογεί και ελέγχει την πολιτική προστασίας των
εσωτερικών υδάτων κυρίως στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.3199/2003, καθώς και των
κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του
ν.3199/2003 και του π.δ.51/2007 και εισηγείται στον Υπουργό τη λήψη νομοθετικών
μέτρων σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες, το ενωσιακό δίκαιο και τις σχετικές
διεθνείς συμβάσεις,
ββ) Μεριμνά για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών,
σύμφωνα με την παράγραφο 1ζ του άρθρου πέμπτου του ν.4117/2013, με σκοπό την
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων για την κατάσταση του υδάτινου
περιβάλλοντος που τίθενται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία,
γγ) Καταρτίζει τα μακροχρόνια (με διάρκεια πάνω από έξι έτη) και μεσοχρόνια (με
διάρκεια από δύο έως έξι έτη) εθνικά προγράμματα προστασίας και διαχείρισης του
υδάτινου δυναμικού της χώρας και παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή τους,
δδ) Συντονίζει τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς και μετέχει στα αρμόδια
κοινοτικά όργανα για κάθε ζήτημα που αφορά στην προστασία και τη διαχείριση των
υδάτων,
εε) Παρακολουθεί σε εθνικό επίπεδο την ποιότητα και την ποσότητα των υδάτων σε
συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
στστ) Παρακολουθεί τη λειτουργία των Διευθύνσεων Υδάτων των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων και παρέχει οδηγίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους όπως
ορίζονται στο ν.3199/2003, όπως ισχύει,
ζζ) Για κάθε περιοχή λεκάνη απορροής ποταμού συντάσσει εκθέσεις των
χαρακτηριστικών της, των πιέσεων και των επιπτώσεων των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων,
συμπεριλαμβανομένων των υδατικών ισοζυγίων και της κατανομής των ποσοτήτων
νερού στις διάφορες χρήσεις,
ηη) Καταρτίζει το Εθνικό Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών,
θθ) Συντάσσει τις απαιτούμενες εκθέσεις που υποβάλλονται στην ΕΕ και την Ετήσια
Έκθεση προς την Εθνική Επιτροπή Υδάτων της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.
3199/2003,
ιι) Καταρτίζει, λειτουργεί και ενημερώνει μητρώο των βασικών αναπτυξιακών έργων
των υδατικών πόρων και μεριμνά για τη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού
υλοποίησής τους,
ιαια) Διαμορφώνει το Στρατηγικό Σχεδιασμό αντιμετώπισης φαινομένων λειψυδρίας
και ξηρασίας, με βάση τις αρχές του προληπτικού σχεδιασμού και προώθηση της
εξοικονόμησης νερού,
ιβιβ) Καθορίζει τις απαιτήσεις και τα μέτρα για την προστασία του υδάτινου
περιβάλλοντος από νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, παρακολουθεί και
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συντονίζει την εφαρμογή τους, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και
ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια κοινοτικά όργανα,
ιγιγ) Προσδιορίζει τους κανόνες και τα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας του
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, στο
πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας,
ιδιδ) Διαμορφώνει, παρακολουθεί, αξιολογεί και ελέγχει την πολιτική για τη διαχείριση
των κινδύνων πλημμύρας και εισηγείται τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα στο πλαίσιο
εφαρμογής της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας και ενημερώνει τα αρμόδια κοινοτικά
όργανα,
ιειε) Επεξεργάζεται σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς το εθνικό πρόγραμμα
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και καταρτίζει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την
υλοποίηση, αξιολόγηση και τον έλεγχο εφαρμογής του, τις οποίες υποβάλλει στην
Εθνική Επιτροπή Υδάτων,
ιστιστ) Μεριμνά για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας του Εθνικού
Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων (επιφανειακών
και υπόγειων) της χώρας, συντονίζει και εποπτεύει τις Υπηρεσίες και Φορείς που
αναλαμβάνουν τη λειτουργία και τη συντήρησή του,
ιζιζ) Εισηγείται τη λήψη νομοθετικών μέτρων για τον καθορισμό ανώτερων Αποδεκτών
Τιμών, σε εθνικό επίπεδο, για τους ρύπους που διαπιστώνεται ότι συμβάλλουν ώστε
να μην επιτευχθεί η καλή χημική κατάσταση των υπόγειων υδάτων, προτύπων
Ποιότητας Περιβάλλοντος για ορισμένους ρύπους και τις ουσίες του καταλόγου ουσιών
προτεραιότητας σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και Τεχνικών Προδιαγραφών για τη
χημική ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, ελάχιστων
κριτηρίων επιδόσεων για τις αναλυτικές μεθόδους παρακολούθησης της κατάστασης
των υδάτων, καθώς και κανόνων που αναφέρονται στην απόδειξη της ποιότητας των
αναλυτικών αποτελεσμάτων,
ιηιη) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας, διαχείρισης και ενημέρωσης των εθνικών
βάσεων δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για τα ποσοτικά και ποιοτικά
χαρακτηριστικά του νερού καθώς των χαρακτηριστικών των πλημμυρικών
φαινομένων,
ιθιθ) Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα από
Υπηρεσίες και Φορείς που έχουν την υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. ζ του
ν. 3199/2003 να παρέχουν στοιχεία στις βάσεις δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας
Υδάτων,
ιιιι) Μεριμνά για τη λειτουργία, συντήρηση και ενημέρωση της Εθνικής Τράπεζας
Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας,
ικικ) Μεριμνά για την προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση όλων των
συστημάτων των επιφανειακών υδάτων, καθώς και των τεχνητών και ιδιαιτέρως
τροποποιημένων υδατικών συστημάτων, με σκοπό την επίτευξη καλής κατάστασης
των επιφανειακών υδάτων και καλού οικολογικού δυναμικού και καλής χημικής
κατάστασης για τα επιφανειακά ύδατα των τεχνητών και ιδιαιτέρως τροποποιημένων
υδατικών συστημάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη κείμενη νομοθεσία,
ιλιλ) Εισηγείται νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για θέματα αρμοδιότητάς του,
ιμιμ) Συντονίζει τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς και μετέχει στα αρμόδια
κρατικά όργανα για θέματα αρμοδιότητάς του,
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ινιν) Εκπροσωπεί τη χώρα και μετέχει στα αρμόδια κοινοτικά όργανα για θέματα
αρμοδιότητάς του,
ιξιξ) Παρέχει τεχνική υποστήριξη στη διαμόρφωση εθνικών θέσεων για θέματα
αρμοδιότητάς του καθώς και την ανταλλαγή δεδομένων τόσο με γειτονικές χώρες όσο
και με κάθε κράτος της αλλοδαπής που συνάπτει σχέσεις συνεργασίας για θέματα
διαχείρισης και προστασίας των υδάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου των
πλημμυρών,
ιοιο) Σχεδιάζει προγράμματα πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των
ενδιαφερόμενων Φορέων και του κοινού για θέματα αρμοδιότητας του και προωθεί τις
συμμετοχικές διαδικασίες.
Το Τμήμα Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων επικουρείται κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων του από την Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων της παραγράφου 3 του
άρθρου 4 του ν. 3199/2003, η λειτουργία της οποίας καθορίζεται στο άρθρο 7 της
322/21-3-2013 κ.υ.α. (Β΄679).
β. Τμήμα Θαλάσσιων Υδάτων και Τεχνολογιών Περιβάλλοντος, το οποίο:
αα) Σχεδιάζει, παρακολουθεί, αξιολογεί και ελέγχει την πολιτική για την προστασία και
διαχείριση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων όπως καθορίζεται στο ν. 3983/2011, την
πολιτική για την προστασία και διαχείριση των ακτών κολύμβησης, καθώς και την
πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος από τη ρύπανση λόγω απόρριψης υγρών
αποβλήτων στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας, του ενωσιακού δικαίου
και των διεθνών συμβάσεων,
ββ) Συντονίζει τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε θέματα
του αντικειμένου του και παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες για την άσκηση των
αρμοδιοτήτων τους,
γγ) Συντονίζει τις υπηρεσίες και τους αρμόδιους φορείς για κάθε ζήτημα που αφορά τα
θέματα του αντικειμένου του,
δδ) Παρέχει τεχνική υποστήριξη στη διαμόρφωση εθνικών θέσεων καθώς και στην
ανταλλαγή δεδομένων στο πλαίσιο διακρατικών συνεργασιών,
εε) Εκπροσωπεί τη χώρα στα αρμόδια Διεθνή και Κοινοτικά όργανα και το ΥΠΕΚΑ σε
εθνικό επίπεδο, για κάθε ζήτημα που αφορά στο αντικείμενό του,
στστ) Σχεδιάζει προγράμματα ευαισθητοποίησης, μεριμνά για την πληροφόρηση των
ενδιαφερομένων φορέων και του κοινού και προωθεί και ενθαρρύνει τις συμμετοχικές
διαδικασίες σε θέματα του αντικειμένου του,
ζζ) Εισηγείται νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για τα θέματα αρμοδιότητάς του,
ηη) Οργανώνει και διαχειρίζεται Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ) της
Ειδικής Γραμματείας Υδάτων,
θθ) Ενημερώνει τους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς
σχετικά με τα ποιοτικά, ποσοτικά και στατιστικά δεδομένα των εσωτερικών,
μεταβατικών, παράκτιων και θαλάσσιων υδάτων,
ιι) Καταρτίζει το Εθνικό Πρόγραμμα Θαλάσσιας Στρατηγικής, παρακολουθεί, αξιολογεί
και συντονίζει την εφαρμογή του,
ιαια) Συνεργάζεται με άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τρίτες χώρες,
για τη διαμόρφωση κοινής προσέγγισης και το συντονισμό των δράσεών τους στην
ανάπτυξη και εφαρμογή των θαλάσσιων στρατηγικών, σύμφωνα με τις γενικές
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κατευθύνσεις της Εθνικής Επιτροπής Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής
(ΕΕΘΠΕΣ),
ιβιβ) Εκπονεί τα προγράμματα μέτρων για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής
κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και εισηγείται την έγκρισή τους στον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της
ΕΕΘΠΕΣ,
ιγιγ) Καθορίζει τους περιβαλλοντικούς στόχους και συναφείς δείκτες, για την επίτευξη
της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων και εισηγείται την
έγκρισή τους στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
ιδιδ) Καταρτίζει τα Προγράμματα Παρακολούθησης των Θαλάσσιων Περιοχών,
εισηγείται την έγκρισή τους στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής και μεριμνά για την εφαρμογή τους,
ιειε) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής τους φορείς
που συμμετέχουν στην εφαρμογή των Προγραμμάτων Παρακολούθησης των
Θαλάσσιων Περιοχών καθώς και τις υποχρεώσεις των εν λόγω φορέων,
ιστιστ) Καταρτίζει ετήσιες εκθέσεις για την υλοποίηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο
εφαρμογής του νόμου 3983/2011 «Εθνική στρατηγική για την προστασία και
διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες
διατάξεις» και τις υποβάλλει προς έγκριση στην ΕΕΘΠΕΣ,
ιζιζ) Μεριμνά και διασφαλίζει, ότι παρέχονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έγκαιρες
και ουσιαστικές δυνατότητες συμμετοχής στην εφαρμογή του νόμου 3983/2011,
ιηιη) Για την επισκόπηση της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Εθνικής
Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών, πρόσβαση και δικαιώματα χρήσης των
σχετικών δεδομένων,
ιθιθ) Αποτελεί σημείο επαφής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αρμόδια όργανά της
για θέματα που αφορούν την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για την Θαλάσσια
Στρατηγική 2008/56/ΕΚ,
ιιιι) Υποστηρίζει το έργο της Εθνικής Επιτροπής Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής
Στρατηγικής (ΕΕΘΠΕΣ),
ικικ) Καθορίζει τους κανόνες, τις προϋποθέσεις, τα μέτρα και τις απαιτήσεις για τη
διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στο πλαίσιο εφαρμογής του
ενωσιακού και διεθνούς δικαίου,
ιλιλ) Αξιολογεί τις προτάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών, προκειμένου να διαμορφωθεί
η απόφαση προσδιορισμού των υδάτων κολύμβησης κάθε Αποκεντρωμένης
Διοίκησης της χώρας και εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΚΑ σχετικά με τη διάρκεια της
κολυμβητικής περιόδου,
ιμιμ) Μεριμνά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, για την παρακολούθηση των
απαιτούμενων ποιοτικών και οπτικά παρακολουθούμενων παραμέτρων των υδάτων
κολύμβησης και την αξιολόγηση των εν λόγω δεδομένων,
ινιν) Λαμβάνει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, τα κατάλληλα κατά περίπτωση
διαχειριστικά μέτρα για την πρόληψη, μείωση ή εξάλειψη των αιτιών της ρύπανσης
των υδάτων κολύμβησης και ενημερώνει σχετικά την Ε.Ε,
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ιξιξ) Υποβάλλει στην Επιτροπή Ε.Ε. όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και αποτελέσματα
της παρακολούθησης καθώς και την ταξινόμηση της ποιότητας των υδάτων
κολύμβησης για κάθε τοποθεσία υδάτων κολύμβησης,
ιοιο) Προσδιορίζει τις απαιτήσεις και τα μέτρα για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων,
συντάσσει και παρακολουθεί προγράμματα έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
και μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σημειακής και διάχυτης ρύπανσης
των νερών και παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, στο πλαίσιο
εφαρμογής της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας καθώς των διεθνών συμβάσεων,
ιπιπ) Παρακολουθεί την ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών συλλογής αστικών
λυμάτων (δίκτυα αποχέτευσης) και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (Εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας Λυμάτων),
ιριρ) Συλλέγει, ελέγχει, επεξεργάζεται και αξιολογεί τα λειτουργικά δεδομένα των
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της χώρας σε συντονισμό και συνεργασία με
τους αρμόδιους φορείς και τα καταχωρεί σε Εθνική Βάση Δεδομένων,
ισισ) Υποβάλλει στην Επιτροπή Ε.Ε. όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και αποτελέσματα
σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων στο πλαίσιο εφαρμογής
της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας,
ιτιτ) Καθορίζει τα μέτρα και τις απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, παρακολουθεί, ελέγχει την εφαρμογή τους,
παρέχοντας οδηγίες και κατευθύνσεις στους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς,
ιυιυ) Τηρεί μητρώο των βασικών έργων τεχνολογίας περιβάλλοντος που στοχεύουν
στην προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος.
Το Τμήμα Θαλάσσιων Υδάτων και Τεχνολογιών Περιβάλλοντος, επικουρείται κατά την
άσκηση των αρμοδιοτήτων του αναφορικά με την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος από την «Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Θαλάσσιας
Περιβαλλοντικής Στρατηγικής» (ΓΕΕΘΠΕΣ) του ν. 3983/2011 και κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων του αναφορικά με την προστασία των ακτών κολύμβησης και την
προστασία από τη ρύπανση λόγω απόρριψης υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον από
την Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του
ν.3199/2003, η λειτουργία της οποίας καθορίζεται στο άρθρο 7 της 322/21-3-2013
κ.υ.α. (Β΄679).

3.12.3. Εθνική Επιτροπή Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής (ΕΕΘΠΕΣ)
(Άρθρο 18 του Ν. 3983/2011)
Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 18 του Ν. 3983/2011, συνιστάται στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εθνική Επιτροπή
Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής (εφεξής ΕΕΘΠΕΣ), η οποία χαράσσει και
διαμορφώνει την εθνική πολιτική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου
περιβάλλοντος και παρακολουθεί, συντονίζει, αξιολογεί και ελέγχει την εφαρμογή της.
Σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του ιδίου ως άνω άρθρου, στο πλαίσιο αυτό η
Εθνική Επιτροπή Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής (ΕΕΘΠΕΣ) έχει, ιδίως, τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, το Εθνικό Πρόγραμμα Θαλάσσιας Στρατηγικής, με το οποίο
προσδιορίζονται στρατηγικές κατευθύνσεις που αναφέρονται κυρίως στη συνοχή των
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περιβαλλοντικών παραμέτρων προστασίας των θαλάσσιων υδάτων
ενσωμάτωση τους στις διάφορες πολιτικές για το θαλάσσιο περιβάλλον,

και την

β) καθορίζει το πλαίσιο και προτείνει μέτρα και διαδικασίες για τη συντονισμένη
εφαρμογή του νόμου από τις εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές και την ευθυγράμμιση των
δραστηριοτήτων τους σύμφωνα με το άρθρο 2 και το Εθνικό Πρόγραμμα Θαλάσσιας
Στρατηγικής,
γ) καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση των θαλάσσιων στρατηγικών
των υποπεριοχών και το γενικό πλαίσιο συνεργασίας με άλλα κράτη - μέλη και τρίτες
χώρες, κατ` εφαρμογή των άρθρων 6 και 7,
δ) υποβάλλει προτάσεις προς την Κυβέρνηση για θέματα που αφορούν στην
προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
ε) εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση, αξιολόγηση και
παρακολούθηση της πολιτικής για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου
περιβάλλοντος της χώρας, σύμφωνα με τους στόχους του νόμου και τη συμβατότητα
της με το κοινοτικό κεκτημένο. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της
Εθνικής Επιτροπής Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής (ΕΕΘΠΕΣ), στον
Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου,
στ) γνωμοδοτεί: αα) για τα προγράμματα μέτρων κατ` εφαρμογή του άρθρου 12, ββ)
για τις υποδιαιρέσεις των θαλάσσιων υποπεριοχών, κατ` εφαρμογή του άρθρου 20,
ζ) διατυπώνει τη γνώμη της επί θεμάτων της αρμοδιότητας της κατόπιν σχετικών
ερωτημάτων που της υποβάλλονται από τον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Σύμφωνα με την Τρίτη παράγραφο του ιδίου ως άνω άρθρου, η Εθνική Επιτροπή
Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής (ΕΕΘΠΕΣ) αποτελείται από:
α) τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο,
β) τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος,
γ) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών,
δ) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
ε) τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Αμυνας και Διεθνών
Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας,
στ) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών,
ζ) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
η) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας,
θ) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
ι) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας,
ια) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
Σύμφωνα με την τέταρτη παράγραφο του ιδίου ως άνω άρθρου, στην ΕΕΘΠΕΣ
συμμετέχουν επίσης, με δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της
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και άλλοι Γενικοί ή Ειδικοί Γραμματείς των ίδιων ή άλλων Υπουργείων, εφόσον
συζητούνται θέματα αρμοδιότητας τους.

3.12.4. Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής (Άρθρο 19 του Ν. 3983/2011)
Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 19 του Ν. 3983/2011, αρμόδια αρχή
για την εφαρμογή του νόμου ορίζεται η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ειδικότερα η Ειδική Γραμματεία
Υδάτων έχει στο πλαίσιο του νόμου τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Καταρτίζει το Εθνικό Πρόγραμμα Θαλάσσιας Στρατηγικής, παρακολουθεί και
συντονίζει την εφαρμογή του.
β) Συνεργάζεται με άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και με τρίτες χώρες,
στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 6 και 7, για τη διαμόρφωση κοινής προσέγγισης
και το συντονισμό των δράσεων τους στην ανάπτυξη και εφαρμογή των θαλάσσιων
στρατηγικών, σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις της Εθνικής Επιτροπής
Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής (ΕΕΘΠΕΣ).
γ) Εκπονεί τα προγράμματα μέτρων για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής
κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 12 και εισηγείται
την έγκριση τους στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
μετά από γνώμη της ΕΕΘΠΕΣ.
δ) Καθορίζει τους περιβαλλοντικούς στόχους και συναφείς δείκτες, σύμφωνα με το
άρθρο 10 και εισηγείται την έγκριση τους στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής.
ε) Καταρτίζει τα Προγράμματα Παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 11 και
εισηγείται την έγκριση τους στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
στ) Εχει την ευθύνη:
αα) για την αρχική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων
υδάτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που
αναπτύσσονται σε αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 8 και
ββ) για τον προσδιορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων
υδάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του
κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού ορίζονται οι αρμόδιοι φορείς για την
παρακολούθηση της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων και οι υποχρεώσεις των εν
λόγω φορέων.
ζ) Καταρτίζει ετήσιες εκθέσεις για την υλοποίηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο
εφαρμογής του παρόντος νόμου και τις υποβάλλει προς έγκριση στην ΕΕΘΠΕΣ.
η) Αποτελεί σημείο επαφής προς την Ευρωπαϊκή Ενωση και τα αρμόδια όργανα της
για θέματα που αφορούν την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ.
θ) Συντονίζει τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς που εμπλέκονται σε θέματα
εφαρμογής του νόμου.
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ι) Εισηγείται νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για την εφαρμογή της Εθνικής Θαλάσσιας
Στρατηγικής.

3.12.5. Γνωμοδοτική
Περιβαλλοντικής

Επιτροπή

Εμπειρογνωμόνων

Στρατηγικής»

(ΓΕΕΘΠΕΣ)

(Άρθρο

Θαλάσσιας
19

του

Ν.

3983/2011)
Σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 19 του Ν. 3983/2011, συνιστάται,
στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, εφεξής
«Γνωμοδοτική
Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων
Θαλάσσιας
Περιβαλλοντικής
Στρατηγικής» και χάριν συντομίας (ΓΕΕΘΠΕΣ).
Η ΓΕΕΘΠΕΣ γνωμοδοτεί προς την Ειδική Γραμματεία Υδάτων για την άσκηση των
αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α`, γ`, δ` και ζ της παραγράφου 1,
καθώς και για τις υποδιαιρέσεις των θαλάσσιων υποπεριοχών, που προβλέπονται στο
άρθρο 20.
Η ΓΕΕΘΠΕΣ αποτελείται από τα εξής μέλη:
α) τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής,
β) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
γ) από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Εξωτερικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εθνικής Αμυνας, Οικονομικών, Προστασίας του
Πολίτη, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και Πολιτισμού και Τουρισμού,
δ) δύο μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) από δύο Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.),
ε) από έναν εκπρόσωπο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (TEE), το Γεωτεχνικό
Επιμελητήριο, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το Εθνικό
Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών (ΙΝΑΛΕ-ΕΘΙΑΓΕ), το Ινστιτούτο Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού
Ναυτικού,
στ) έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Σύμβασης για την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος (Σύμβαση Βαρκελώνης),
ζ) από έναν εκπρόσωπο από την Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών και τις Ομοσπονδίες
Αλιέων Παράκτιας, Μέσης Αλιείας και Αλιείας Ανοιχτής Θαλάσσης,
η) δύο εκπροσώπους από μη κυβερνητικές οργανώσεις ή άλλες ενώσεις με
αποδεδειγμένη δραστηριότητα και έργο στα θέματα που πραγματεύεται ο νόμος, οι
οποίες επιλέγονται από τον Πρόεδρο της ΓΕΕΘΠΕΣ,
θ) έναν εκπρόσωπο από το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
(ΕΚΠΑΑ).
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3.13. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ
3.13.1. Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου (Άρθρο 4 ΠΔ 109/2014: Οργανισμός του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)
To Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου έχει ως σκοπό την άσκηση εσωτερικού ελέγχου, ώστε
να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία του
Υπουργείου, των διαδικασιών διαχείρισης διοικητικών κινδύνων και των διαδικασιών
ελέγχου (άρθ. 12 του ν. 3492/2006, όπως ισχύει).
Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνονται:
α. Η παροχή ελεγκτικών - συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως:
αα. ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του
Υπουργείου και η εισήγηση σχετικών βελτιώσεων,
ββ. ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και
κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή
κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού
πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου,
γγ. η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας
των δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει
της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης),
δδ. η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των
λειτουργιών του Υπουργείου,
εε. ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και
εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της
περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του
μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και
κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους
στο μέλλον,
στστ. ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά
πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς
ασφαλιστικές δικλίδες / μηχανισμοί ελέγχου,
ζζ. η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας
των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.
β. Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και
ελέγχου του Υπουργείου.
γ. Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου.
δ. Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και
δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο.
ε. Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, σε περίπτωση απώλειας
δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής.
στ. Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
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ζ. Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν
μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε Υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε
εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα
εσωτερικού ελέγχου και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.

3.13.2. Διεύθυνση

Διαχείρισης

Ανθρώπινου Δυναμικού

(Άρθρο

22

ΠΔ

109/2014 του Οργανισμού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων)
Η Διεύθυνση Διαχείρισης
επιχειρησιακούς στόχους:

Ανθρώπινου

Δυναμικού

έχει

τους

ακόλουθους

α. Η αποτελεσματική άσκηση της λειτουργίας διοίκησης προσωπικού του Υπουργείου
β. Η αποδοτική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του
γ. Η αποτελεσματική και αξιόπιστη διοικητική υποστήριξη των οργανικών του μονάδων
2. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού συγκροτείται από τέσσερα (4)
Τμήματα, εκ των οποίων το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων έχει την αρμοδιότητα
εφαρμογής της πειθαρχικής νομοθεσίας, και ειδικότερα:
α. Η επεξεργασία καταγγελιών πολιτών και αναφορών υπηρεσιών σε βάρος
υπαλλήλων ή/και υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
β. Η σύνταξη σχεδίων εντολών Προκαταρκτικής Εξέτασης ή Ενορκης Διοικητικής
Εξέτασης (ΕΔΕ).
γ. Η σύνταξη σχεδίων κλήσεων σε απολογία, πειθαρχικών αποφάσεων και
πειθαρχικών παραπομπών μονομελούς δικαιοδοσίας, καθώς και η κοινοποίηση των
σχετικών πράξεων στους διωκομένους υπαλλήλους.
δ. Η υποστήριξη προς τα αρμόδια Πειθαρχικά Συμβούλια.
ε. Η επικοινωνία με Ανεξάρτητες και Δικαστικές αρχές ή Υπηρεσίες για θέματα που
αφορούν σε πειθαρχικές ή ποινικές κυρώσεις υπαλλήλων.

3.14. Υπηρεσίες Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
3.14.1. Διεύθυνση Γεωργικών, Ζωικών, Κτηνιατρικών και Αλιευτικών Ελέγχων
(Άρθρο 9 ΠΔ 107/2014: Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων)
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ΠΔ 107/2014, η Διεύθυνση
Γεωργικών, Ζωικών, Κτηνιατρικών και Αλιευτικών Ελέγχων συγκροτείται από τα
ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Γεωργικών Ελέγχων
β) Τμήμα Ζωικών Ελέγχων
γ) Τμήμα Κτηνιατρικών Ελέγχων
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δ) Τμήμα Αλιευτικών Ελέγχων
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ιδίου ως άνω ΠΔ, στους
επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Γεωργικών, Ζωικών, Κτηνιατρικών και
Αλιευτικών Ελέγχων ανήκουν:
α) Η καθιέρωση ενιαίου και αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης της
δράσης, όλων των υπηρεσιών και αρχών που ασκούν αρμοδιότητες του τομέα
εποπτείας του ΥΠΑΑΤ για γεωργικά, ζωικά, κτηνιατρικά και αλιευτικά θέματα.
β) Η προστασία της Δημόσιας Υγείας με την διασφάλιση της ποιότητας, ασφάλειας και
αποτελεσματικότητας των ελέγχων.
γ) Η βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των αλιευτικών και
γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ιδίου ως άνω ΠΔ, οι αρμοδιότητες
της Διεύθυνσης Γεωργικών, Ζωικών, Κτηνιατρικών και Αλιευτικών Ελέγχων
κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:
α) Τμήμα Γεωργικών Ελέγχων
αα) H επιθεώρηση και ο έλεγχος του έργου καθώς και η παρακολούθηση της δράσης,
για τη διαπίστωση της νομιμότητας των πράξεων και της ορθής εφαρμογής της
εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όλων των υπηρεσιών και αρχών που ασκούν
αρμοδιότητες του τομέα εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, και συγκεκριμένα:
ααα) Του Πρώτου και Δεύτερου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
βββ) Των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
γγγ) Των Εποπτευόμενων Φορέων και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και η επιθεώρηση των υποκείμενων στον έλεγχο των
παραπάνω υπηρεσιών και αρχών, χώρων, εγκαταστάσεων, μέσων μεταφοράς,
προσώπων, εγγράφων και στοιχείων.
ββ) Η κατάρτιση μηνιαίων και ετησίων προγραμμάτων επιθεώρησης λαμβάνοντας
υπόψη τις προτάσεις των αρμόδιων Διευθύνσεων, παράγοντες επικινδυνότητας, τις
εκθέσεις ελέγχων και επιθεωρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν ή
άλλες σχετικές πληροφορίες.
γγ) Η κατάρτιση των εκθέσεων των ελέγχων, η αξιολόγησή τους και η γνωστοποίηση
των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.
δδ) Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από τους ελέγχους με
σκοπό την εισήγηση προτάσεων στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
για την διαμόρφωση θέσεων και πολιτικής.
εε) Ο καθορισμός του συστήματος αξιολόγησης των ελέγχων.
στστ) Η αποστολή, μετά το πέρας της επιθεώρησης, στην επιθεωρούμενη υπηρεσία
σχεδίου έκθεσης επιθεώρησης με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης διορθωτικών
ενεργειών, προκειμένου να σχολιασθεί και να συμπληρωθεί από αυτήν.
ζζ) Η σύνταξη και αποστολή προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ της
τελικής έκθεσης, μετά την παραλαβή των σχολίων επί του σχεδίου της έκθεσης και του
συμπληρωμένου χρονοδιαγράμματος από την επιθεωρούμενη υπηρεσία.
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ηη) Η αποστολή της τελική έκθεση και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
διορθωτικών ενεργειών αποστέλλονται στην επιθεωρούμενη υπηρεσία, στο γραφείο
του Υπουργού, του Γενικού Γραμματέα στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Γενικής
Διεύθυνσης, και κατά περίπτωση για υπηρεσίες εκτός Υπουργείου στον Πρόεδρο του
εποπτευόμενου Οργανισμού, η στο γραφείο του οικείου Περιφερειάρχη, που
προΐσταται της επιθεωρούμενης υπηρεσίας και στον οικείο Γενικό Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
θθ) Η αξιολόγηση των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών της επιθεωρούμενης
υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που αυτές δεν αξιολογούνται ικανοποιητικά, η διαβίβαση σχετικής
αναφοράς στο Γραφείο του Υπουργού, του Γενικού Γραμματέα στον Προϊστάμενο της
αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης, και κατά περίπτωση για υπηρεσίες εκτός Υπουργείου
στον Πρόεδρο του εποπτευόμενου Οργανισμού ή στο Γραφείο του οικείου
Περιφερειάρχη, που προΐσταται της επιθεωρούμενης υπηρεσίας και στον οικείο Γενικό
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
ιι) Η διενέργεια ειδικών ελέγχων και ερευνών.
ιαια) Κάθε άλλη ελεγκτική και επιθεωρησιακή δραστηριότητα που θα ανατεθεί από τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Τμήμα.
ιβιβ) Η συνεργασία με ανάλογες δομές της Κεντρικής Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ, ΣΕΠΕ,
ΣΕΥπΥγείας, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, ΕΔΕΛ), και η συνδρομή στις έρευνες του
Συνηγόρου του Πολίτη εφόσον ζητηθεί.
β) Τμήμα Ζωικών Ελέγχων. Ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος Γεωργικών Ελέγχων
για τον Τομέα της Ζωικής Παραγωγής
γ) Τμήμα Κτηνιατρικών Ελέγχων. Ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος Γεωργικών
Ελέγχων για τον Τομέα της Κτηνιατρικής
δ) Τμήμα Αλιευτικών Ελέγχων. Ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος Γεωργικών
Ελέγχων για τον Τομέα της Αλιείας.

3.14.2. Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης (άρθρο 10 ΠΔ
107/2014: Οργανισμός

Υπουργείου

Αγροτικής

Ανάπτυξης

και

Τροφίμων)
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ΠΔ 107/2014, η Διεύθυνση
Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Επιθεώρησης
β) Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Οικονομικών Ελέγχων
γ) Τμήμα Ελέγχου Δαπανών Ε.Γ.Τ.Ε.
δ) Τμήμα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Ομαδικών Δραστηριοτήτων και
Παρακολούθησης Εφαρμογής Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ΠΔ 107/2014, στους
επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης
ανήκουν:
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α) Η διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος.
β) Η εντατικοποίηση των ελέγχων.
γ) Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ΠΔ 107/2014, οι αρμοδιότητες της
Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης κατανέμονται μεταξύ των
Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:
α) Τμήμα Επιθεώρησης
αα) Η διενέργεια αυτεπάγγελτων οικονομικών ελέγχων καθώς και δευτεροβάθμιων
ελέγχων και η επιθεώρηση και ο έλεγχος του έργου καθώς και η παρακολούθηση της
δράσης, για τη διαπίστωση της νομιμότητας των πράξεων και της ορθής εφαρμογής
της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όλων των υπηρεσιών και αρχών που ασκούν
αρμοδιότητες του τομέα εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, και συγκεκριμένα:
ααα) Του Πρώτου και Δεύτερου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
βββ) Των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
γγγ) Των Εποπτευόμενων Φορέων και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Καθώς και η επιθεώρηση των υποκείμενων στον έλεγχο των παραπάνω υπηρεσιών
και αρχών, χώρων, εγκαταστάσεων, μέσων μεταφοράς, προσώπων, εγγράφων και
στοιχείων.
ββ) Η διενέργεια πρωτοβάθμιων τακτικών και έκτακτων οικονομικο-διαχειριστικών
ελέγχων στις διαχειρίσεις χρηματικού και υλικού των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ που
χρηματοδοτούνται από το Τ.Γ. &Κ. και των από το Υπουργείο εποπτευομένων
Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανώσεων και Οργανισμών.
γγ) Η διενέργεια οικονομικού ελέγχου στα επιδοτούμενα από κάθε πηγή σε ολόκληρη
την επικράτεια δια του ΥΠΑΑΤ φυσικά και νομικά πρόσωπα, οργανισμούς και
οργανώσεις.
δδ) Η διενέργεια έκτακτων προληπτικών ελέγχων κατά τη διάρκεια της διαχείρισης των
παγίων προκαταβολών των υπηρεσιών του Υπουργείου.
εε) Η διενέργεια ειδικών ελέγχων, ερευνών και ενόρκων διοικητικών εξετάσεων.
στστ) Κάθε άλλη ελεγκτική και επιθεωρησιακή δραστηριότητα που θα τους ανατεθεί.
ζζ) Η συνεργασία με ανάλογες δομές της Κεντρικής Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ, ΣΕΠΕ,
ΣΕΥπΥγείας, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, ΕΔΕΛ), και η συνδρομή στις έρευνες του
Συνηγόρου του Πολίτη, εφόσον ζητηθεί.
ηη) Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των απογραφών των περιουσιακών στοιχείων που
υποβάλλονται από υπηρεσίες και ιδρύματα που εξυπηρετούνται οικονομικά από το
Τ.Γ.&Κ. και τα Παραρτήματα αυτού (Εγγείων Βελτιώσεων-Σποροπαραγωγής).
θθ) η σύνταξη των απολογισμών Εσόδων- Εξόδων, των Ισολογισμών χρηματικής
διαχείρισης και περιουσιακής κατάστασης του Τ.Γ.&Κ. και των υπηρεσιών και
ιδρυμάτων που εξυπηρετούνται οικονομικά από τον προϋπολογισμό του Ταμείου και
τα Παραρτήματα αυτού.
ιι) Η έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών σε θέματα εφαρμογής των συστημάτων
και κανονισμών της διαχείρισης υλικού στις υπηρεσίες και ιδρύματα που
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εξυπηρετούνται οικονομικά από τον προϋπολογισμό του Τ.Γ.&Κ. και τα Παραρτήματα
αυτού και η τήρηση Μητρώου και αρχείου των πιο πάνω υπηρεσιών και ιδρυμάτων
καθώς και των απογραφικών των στοιχείων.
β) Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Οικονομικών Ελέγχων
αα) Η μέριμνα έκδοσης εντολών προς τους Οικονομικούς Επιθεωρητές - Ελεγκτές για
τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων οικονομικών ελέγχων και επιθεωρήσεων, ειδικών
ερευνών και ανακρίσεων οικονομικο-διαχειριστικού περιεχομένου σε υπηρεσίες και
ιδρύματα, σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανώσεις και Οργανισμούς αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ και σε
επιχειρήσεις που ενισχύονται οικονομικά στα πλαίσια του Κανονισμού 485/2008
καθώς και η παρακολούθηση εκτέλεσης των εντολών αυτών.
ββ) Η παροχή προς τους Επιθεωρητές-Ελεγκτές των αναγκαίων οδηγιών για την
καλύτερη και ομοιόμορφη άσκηση των καθηκόντων τους καθώς και ο συντονισμός του
έργου τους.
γγ) Η συγκέντρωση, μελέτη και επεξεργασία των πορισματικών εκθέσεων των
Επιθεωρητών - Ελεγκτών για την αξιοποίησή τους και εισήγηση για τη λήψη
αναγκαίων μέτρων
δδ) Η τήρηση Μητρώου των διαπιστούμενων από τους Επιθεωρητές-Ελεγκτές
οικονομικών ατασθαλιών των διαφόρων υπολόγων διαχειριστών.
εε) Η αξιολόγηση των ευρημάτων των οικονομικών ελέγχων και επιθεωρήσεων.
στστ) Ο έλεγχος και η θεώρηση των δικαιολογητικών των οδοιπορικών εξόδων των
Επιθεωρητών- Ελεγκτών.
γ) Τμήμα Ελέγχου Δαπανών Ε.Γ.Τ.Ε.
αα) Η κατάρτιση προγραμμάτων ελέγχων, σύμφωνα με τα άρθρα 80 και 84 του
Κανονισμού (ΕE) 1306 /2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(πρώην Κανονισμός (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου) και η ανακοίνωση αυτών στην
Επιτροπή, εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 84 του ως άνω Κανονισμού
προθεσμίας.
ββ) Η μέριμνα για την ενημέρωση της αρμόδιας επιτροπής της Ε.Ε., σχετικά με τα
προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (πρώην Κανονισμός (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου).
γγ) Η κατάρτιση και η αποστολή ετήσιου καταλόγου επιχειρήσεων της παρ. 2 του
άρθρου 83 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου στην Επιτροπή της Ε.Ε. και στα κράτη μέλη.
δδ) Οι απαντήσεις σε αιτήσεις επιθεώρησης άλλων κρατών μελών καθώς και η
αποστολή αιτήσεων για επιθεώρηση σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 83
παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου.
εε) Η αποστολή στην Επιτροπή ανά τρίμηνο γενικής επισκόπησης των αιτήσεων
επιθεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Καν. (ΕΚ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
στστ) Η πραγματοποίηση κοινών ελέγχων με το Υπουργείο Οικονομικών σε
επιδοτούμενες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον Καν. 1276/08 (άρθρο 13) και η
ανταλλαγή πληροφοριών με το Υπουργείο Οικονομικών και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
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ζζ) Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της αρμόδιας επιτροπής ή οποιουδήποτε άλλου
οργάνου της Ε.Ε. για θέματα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ελέγχων.
ηη) Η διενέργεια των εκ των υστέρων ελέγχων, των εμπορικών εγγράφων των
δικαιούχων ή οφειλετών επιχειρήσεων λιπαρών ουσιών, ελαιούχων σπόρων,
γαλακτοκομικών, αμπελοοινικών, οπωροκηπευτικών, αποξηραμένων ζωοτροφών και
κτηνοτροφικών, δημητριακών, ζάχαρης, κλωστικών φυτών, καπνού, μελισσοκομικών
προϊόντων και επισιτιστικών προγραμμάτων, διασταυρωτικών ελέγχων σε τρίτους και
η διενέργεια ελέγχων κατόπιν αιτήματος αμοιβαίας συνδρομής των κρατών μελών,
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου.
θθ) Η μέριμνα για τον καταλογισμό των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, που
προκύπτουν από πορίσματα ελέγχου και η κίνηση διαδικασιών που προβλέπει η
εθνική νομοθεσία σε περιπτώσεις ανωμαλιών ή απάτης σε βάρος του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων ((Ε.Γ.Τ.Ε.).
ιι) Η κατάσχεση ή διαταγή για κατάσχεση των εμπορικών εγγράφων (βιβλίων και εν
γένει λογιστικών στοιχείων και παραστατικών) από τους ενεργούντες τον έλεγχο
σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία.
ιαια) Η διενέργεια ερευνών και ενόρκων διοικητικών εξετάσεων των υπηρεσιών,
οργανώσεων και οργανισμών καθώς και των επιδοτούμενων από το Ε.Γ.Τ.Ε.
επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων.
δ) Τμήμα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Ομαδικών Δραστηριοτήτων και
Παρακολούθησης Εφαρμογής Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας
αα) Η προώθηση του πνεύματος συλλογικής δράσης των αγροτών και η υποβοήθηση
για την οργάνωσή τους στο πλαίσιο συνεταιριστικών και άλλων σχημάτων
συνεργασίας κάθετης οργάνωσης, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας στις
μονάδες παραγωγής καθώς και την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων.
ββ) Η έρευνα και η μελέτη των προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία
των Οργανώσεων και η υποβοήθησή τους για την ορθολογική οργάνωση, τη σωστή
επιχειρηματική δράση, την αποδοτική λειτουργία και την πληρέστερη άσκηση των
δραστηριοτήτων τους.
γγ) Η σύνταξη εκλαϊκευμένων εντύπων, που αφορούν τις συνεταιριστικές οργανώσεις,
η μέριμνα για την εφαρμογή και αξιοποίησή τους.
δδ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας σε
θέματα συνεταιριστικά και ομαδικών δραστηριοτήτων, καθώς και της σχετικής
νομολογίας και η αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή
τους.
εε) Η έρευνα και συγκριτική μελέτη του νομικού καθεστώτος των συνεταιριστικών
οργανώσεων διαφόρων κρατών και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του
εθνικού καθεστώτος.
στστ) Η αντιμετώπιση νομικοδιοικητικών θεμάτων λειτουργίας των Αγροτικών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και των Ομαδικών Δραστηριοτήτων (Ομάδες
Παραγωγών, Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις).
ζζ) Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του νομικού καθεστώτος των Αγροτικών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Ομαδικών Δραστηριοτήτων (Ο.Π., Δ.Ο.).
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ηη) Η επίλυση θεμάτων των συνεταιριστικών υπαλλήλων στα πλαίσια του Κανονισμού
Υπηρεσιακής Κατάστασης του Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων και της ΠΑΣΕΓΕΣ (ΚΥΑ 52800/2006, Β΄ 1443).
θθ) Η χορήγηση βεβαιώσεων λειτουργίας των Οργανώσεων.
ιι) Η τήρηση αρχείου Οργανώσεων και η μέριμνα για τη συντήρηση του.
ιαια) Η έκδοση κανονιστικών πράξεων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας
αρμοδιότητας του Τμήματος.
ιβιβ) Η συνεργασία με υπηρεσίες της Ε.Ε. και διεθνείς οργανισμούς και η αντιμετώπιση
θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στο πλαίσιο της Ε.Ε.
ιγιγ) Η εποπτεία και καθοδήγηση των Ομάδων Παραγωγών (Ο.Π.), σε συνεργασία με
τις καθ΄ύλην αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου, για νομικοδιοικητικά και
οργανωτικά θέματα λειτουργίας τους.
ιδιδ) Η τήρηση γενικού Μητρώου ομάδων παραγωγών (Ο.Π.).
ιειε) Η παροχή οδηγιών για τη συγκρότηση και λειτουργία των πρωτοβάθμιων και
δευτεροβάθμιων Επιτροπών Αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών.
ιστιστ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου για τις αγροτικές
συνδικαλιστικές οργανώσεις του ν. 1361/1983 (Α΄ 66) και η αντιμετώπιση κάθε
νομικοδιοικητικού θέματος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του.
ιζιζ) Η διαμεσολάβηση μεταξύ των Οργανώσεων και των κατά περίπτωση πιστωτών
τους με σκοπό τη ρύθμιση και το διακανονισμό των οφειλών τους.
ιηιη) Η εποπτεία της σύννομης λειτουργίας των Οργανώσεων και η υποβοήθηση του
έργου τους.
Ο έλεγχος της εξακρίβωσης της καταβολής της αξίας των συνεταιρικών μερίδων ή των
άλλων ληξιπρόθεσμων οικονομικών υποχρεώσεων, της τήρησης των διατάξεων των
νόμων και του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και της
τήρησης των βιβλίων και στοιχείων των Οργανώσεων.
ιθιθ) Η τήρηση και λειτουργία Μητρώου Οργανώσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, καθώς και η χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής σ΄ αυτό.
κκ) Η ετήσια αξιολόγηση των Οργανώσεων μέσω της εξακρίβωσης πληρότητας
θεσμοθετημένων κριτηρίων, η καταχώρισή τους σε κατηγορίες (ενεργοί-ανενεργοί) και
η σύνταξη καταλόγου των επί διετίας ανενεργών Οργανώσεων.
κακα) Η επιθεώρηση, ο έλεγχος του έργου, η παρακολούθηση της δράσης των
Οργανώσεων, η κατάρτιση εκθέσεων και η αξιολόγης ή τους με σκοπό την εισήγηση
προτάσεων στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διαμόρφωση
θέσεων και πολιτικής.

3.14.3. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (άρθρο 15 ΠΔ 107/2014: Οργανισμός
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ΠΔ 107/2014, η Μονάδα
Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Τμήματος, ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες:
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αα) Ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του
Υπουργείου, των εποπτευόμενων φορέων αυτού με προϋπολογισμό κάτω των τριών
εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ και του Τ.Γ.&Κ. και η εισήγηση των σχετικών
βελτιωτικών προτάσεων.
ββ) Ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και
κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή
κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού
πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου, των εποπτευόμενων φορέων αυτού με
προϋπολογισμό κάτω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ και του Τ.Γ. & Κ.
γγ) Η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας
(δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του οργανισμού βάσει της αρχής της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης) των δραστηριοτήτων του Υπουργείου, των
εποπτευόμενων φορέων αυτού με προϋπολογισμό κάτω των τριών εκατομμυρίων
(3.000.000,00) ευρώ και του Τ.Γ.&Κ.
δδ) Η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των
λειτουργιών του Υπουργείου, των εποπτευόμενων φορέων αυτού με προϋπολογισμό
κάτω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ και του Τ.Γ.&Κ.
εε) Ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και
εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της
περιουσίας του Υπουργείου, των εποπτευόμενων φορέων αυτού με προϋπολογισμό
κάτω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ και του Τ.Γ. & Κ., με την
εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον
εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης,
σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον.
στστ) Ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων προκειμένου να διαπιστωθεί κατά
πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς
ασφαλιστικές δικλίδες/μηχανισμοί ελέγχου.
ζζ) Η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας
των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.
ηη) Η παροχή διαβεβαίωσης, περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και
ελέγχου του Υπουργείου, των εποπτευόμενων φορέων αυτού με προϋπολογισμό
κάτω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ και του Τ.Γ. & Κ.
θθ) Η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων, πάνω στα αντικείμενα των ελεγκτικών
αρμοδιοτήτων του Τμήματος για την βελτίωση των διαδικασιών διοίκησης, διαχείρισης
κινδύνων ή των ίδιων των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
ιι) Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου, των
εποπτευόμενων φορέων αυτού με προϋπολογισμό κάτω των τριών εκατομμυρίων
(3.000.000,00) ευρώ και του Τ.Γ.&Κ.
ιαια) Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων
διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο, στους εποπτευόμενους φορείς αυτού με
προϋπολογισμό κάτω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ και το Τ.Γ.&Κ.
ιβιβ) Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας
δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης, πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής,
προκειμένου να διαπιστωθεί αν η απώλεια αυτή έχει λάβει χώρα στην αρμόδια
υπηρεσία ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

226

ιγιγ) Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 41
του ν.2362/1995 (Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε με το ν.3871/2010 (Α΄ 141).
ιδιδ) Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν
μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου, στους
εποπτευόμενους φορείς αυτού με προϋπολογισμό κάτω των τριών εκατομμυρίων
(3.000.000,00) ευρώ και στο Τ.Γ.&Κ.

3.15. Υπηρεσίες Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης
3.15.1. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Άρθρο 4 ΠΔ 108/2014: Οργανισμός
Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης)
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ΠΔ 108/2014, η Μονάδα
Εσωτερικού Ελέγχου ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες για την Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου (ΚΥ) και τους εποπτευόμενους φορείς, που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις
του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 3429/2005:
α) Η εκτέλεση ελεγκτικών - συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως:
αα) Ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) της
ΚΥ και των εποπτευομένων φορέων και η εισήγηση των σχετικών Βελτιωτικών
προτάσεων.
ββ) Ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και
κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή
κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού
πλαισίου λειτουργίας της ΚΥ και των εποπτευομένων φορέων.
γγ) Η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας
των δραστηριοτήτων της ΚΥ και των εποπτευομένων φορέων (δηλαδή η αξιολόγηση
της λειτουργίας τους Βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης).
δδ) Η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των
λειτουργιών της ΚΥ και των εποπτευομένων φορέων.
εε) Ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και
εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της
περιουσίας του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων, με την εξακρίβωση του
ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν
φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή
διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον.
στστ) Ο έλεγχος των πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά
πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς
ασφαλιστικές δικλίδες/ μηχανισμοί ελέγχου.
ζζ) Η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας
των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.
β) Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και
ελέγχου της ΚΥ και των εποπτευομένων φορέων.
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γ) Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών της ΚΥ καθώς και των
εποπτευομένων φορέων;
δ) Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και
δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στην ΚΥ και τους εποπτευόμενους φορείς.
ε) Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών
πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής.
στ) Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
ζ) Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν
μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες στο Υπουργείο ή στους εποπτευόμενους
φορείς.

3.16. Υπηρεσίες Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας
3.16.1. Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου (Άρθρο 7 ΠΔ 113/2014: Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας)
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ΠΔ 113/2014, το Τμήμα Εσωτερικού
Ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Η παροχή ελεγκτικών - συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως:
αα) ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του
Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,
αβ) ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και
κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή
κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού
πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου,
αγ) η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας
των δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει
της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης),
αδ) η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των
λειτουργιών του Υπουργείου,
αε) ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και
εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της
περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του
μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και
κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους
στο μέλλον,
αστ) ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά
πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς
ασφαλιστικές δικλίδες/μηχανισμοί ελέγχου,
αζ) η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας
των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.
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β) Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και
ελέγχου του Υπουργείου.
γ) Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου.
δ) Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και
δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο.
ε) Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών
πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής.
στ) Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
ζ) Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν
μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε
εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα
εσωτερικού ελέγχου και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.
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4. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
4.1.

Συνήγορος του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη ιδρύθηκε ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή με το ν. 2477/1997
(ΦΕΚ Α΄ 59) και έχει ως αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των
δημοσίων υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των
επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του
προαναφερόμενου νόμου, για την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, την
καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας.
Στις αρμοδιότητές του ανήκει η έρευνα ατομικών, διοικητικών πράξεων των δημοσίων
υπηρεσιών, που παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα
φυσικών ή νομικών προσώπων.
Ιδίως ερευνά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες όργανο δημόσιας υπηρεσίας, ατομικό ή
συλλογικό:
ι) προσβάλλει, με πράξη ή παράλειψη, δικαίωμα ή συμφέρον προστατευόμενο από το
Σύνταγμα και το νόμο,
ιι) αρνείται να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση που επιβάλλεται από τελεσίδικη
δικαστική απόφαση,
ιιι) αρνείται να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση που επιβάλλεται από διάταξη
νόμου ή από ατομική διοικητική πράξη,
ιν) ενεργεί ή παραλείπει νόμιμη οφειλόμενη ενέργεια, κατά παράβαση των αρχών της
χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας ή κατά κατάχρηση εξουσίας.
Έχει, επίσης, ως αποστολή του την προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων του
παιδιού, καθώς και την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης όλων των
προσώπων χωρίς διάκριση λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή
άλλων πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, οπότε κατ’
εξαίρεση μπορεί να ελέγξει και συμπεριφορά ιδιωτών, όταν προσβάλλεται είτε
δικαίωμα παιδιού είτε υπάρχει άνιση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών σε
εργασιακά θέματα.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επικουρείται από έξι Βοηθούς Συνηγόρους, οι οποίοι
εποπτεύουν και διευθύνουν ισάριθμους κύκλους αρμοδιοτήτων: Δικαιώματα του
Ανθρώπου, Κοινωνική Προστασία, Ποιότητα Ζωής, Σχέσεις Κράτους-Πολίτη,
Δικαιώματα του Παιδιού και Ισότητα των Φύλων.

4.2.

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της
Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής
Κατάστασης

Η Αρχή αποτελεί την εθνική μονάδα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης,
συνεισφέροντας στην
ασφάλεια και τη σταθερότητα της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής.
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Με τον Ν. 3932/2011 (ΦΕΚ Α΄ 49), με τον οποίο τροποποιήθηκε ο Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ
Α΄ 166), η Επιτροπή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας μετονομάστηκε σε Αρχή
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και
της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής
Κατάστασης. Η Αρχή αποτελεί την εθνική μονάδα για την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας, καθώς και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
συνεισφέροντας στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της δημοσιονομικής και
οικονομικής πολιτικής.
Έργο της, σύμφωνα με τον Ν.3691/2008, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3932/2011,
είναι η συγκέντρωση, ανάλυση διερεύνηση και επεξεργασία αναφορών υπόπτων
συναλλαγών που διαβιβάζονται σ’ αυτή από τα υπόχρεα νομικά και φυσικά πρόσωπα
καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση της και σχετίζεται με τα
αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης.
Η λειτουργία της Αρχής και τα ειδικότερα θέματα καθορίζονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών,
Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη. Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της
καθορίζονται στα άρθρα 7-7Γ του Ν. 3691/2008, όπως ισχύει.
Η Αρχή αναδιαρθρώθηκε σε τρεις (3) επιμέρους Μονάδες ως εξής:
Α' Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών η οποία συγκροτείται
από τον Πρόεδρο και επτά (7) μέλη της αρχής.
Β' Μονάδα Οικονομικών Κυρώσεων κατά Υπόπτων Τρομοκρατίας η οποία
συγκροτείται από τον Πρόεδρο και δύο (2) μέλη της αρχής
Γ' Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης η οποία συγκροτείται
από τον Πρόεδρο και δύο (2) μέλη της αρχής. (στη Μονάδα Γ΄ υποβάλλεται η Δήλωση
Περιουσιακής Κατάστασης των υπόχρεων, σύμφωνα με τους ανωτέρω νόμους,
οντοτήτων).
Με το Ν.4281/2014 (άρθ. 222, 223, 224 & 225) επηρεάζεται ιδίως η Γ’ Μονάδα της
Αρχής, καθόσον προβλέπεται τα υπόχρεα πρόσωπα (τα οποία έως τώρα υπέβαλαν
τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης στη Γ’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων) να υποβάλλουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης σε
νέα Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, η οποία συγκροτείται
με απόφαση του Προέδρου της Βουλής.
Η Επιτροπή αυτή είναι ανεξάρτητη, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και
αποτελείται από επτά (7) μέλη με ισάριθμους αναπληρωτές. Η έδρα της καθορίζεται με
απόφαση του Προέδρου της Βουλής.
Η Επιτροπή συγκροτείται από:
α) Αντιπρόεδρο της Βουλής, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται με
απόφαση του Προέδρου της Βουλής,
β) τον Δ` Αντιπρόεδρο της Βουλής, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του, έκτων Ε, ΣΤ`
και Ζ` Αντιπροέδρων, ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων
της Βουλής,
γ) Αρεοπαγίτη ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του, και
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δ) Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του,
που ορίζονται με απόφαση των Ανωτάτων Δικαστικών Συμβουλίων των οικείων
δικαστηρίων μετά από ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ε) Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του,
που ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της, μετά από ερώτημα του Προέδρου της
Βουλής.
στ) Τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου
των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του.
ζ) Τον Πρόεδρο της Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ως
τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του.

4.3.

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η
Αρχή έχει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
[…] ζ) Ασκεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, αναζητώντας αυτεπαγγέλτως πληροφορίες
και στοιχεία σχετικά με τις εν εξελίξει διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές και τους εμπλεκόμενους δημόσιους
και ιδιωτικούς φορείς και καλεί σε ακρόαση τους εκπροσώπους τους για την παροχή
πληροφοριών και στοιχείων.
«Στο πλαίσιο της εν λόγω αρμοδιότητας η Αρχή δύναται να παραγγέλλει στα αρμόδια
ελεγκτικά διοικητικά όργανα τη συλλογή στοιχείων και υποβολή πορισμάτων στον τομέα
των δημοσίων συμβάσεων.»
*** Το δεύτερο εδάφιο της περ.ζ΄ προστέθηκε με το άρθρο 61 παρ.2 Ν.4146/ΦΕΚ Α
90/18.4.2013.
Τα αρμόδια δημόσια όργανα και οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να συνεργάζονται με
την Αρχή, να παρέχουν σε αυτήν κάθε αναγκαία ή απαραίτητη σχετική πληροφορία και
να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της. Η Αρχή, εφαρμόζοντας μεθόδους
αποτίμησης κινδύνων, εξετάζει ιδίως διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας ή συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα. Εξετάζει επίσης
όλες τις διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που
αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για φερόμενες
παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Τα πορίσματα της έρευνας της Αρχής επί των
κατά τα ανωτέρω ελεγχόμενων διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων κοινοποιούνται στην οικεία αναθέτουσα αρχή. Αν διαπιστωθεί
από την Αρχή παραβίαση του εθνικού ή του ευρωπαϊκού δικαίου επί των δημοσίων
συμβάσεων, η πρόοδος των διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας από την Αρχή διακόπτεται
με σχετική απόφαση της και δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς απόφαση της που να
παρέχει την έγγραφη συναίνεση της για την πρόοδο της σχετικής διαδικασίας. Τα εν
λόγω πορίσματα μπορεί περαιτέρω να διαβιβάζονται στα αρμόδια δικαστήρια, ύστερα
από αίτημα τους, και να παρέχονται, με μέριμνα της αναθέτουσας αρχής, σε κάθε
ενδιαφερόμενο που αποδεικνύει έννομο συμφέρον για την άσκηση των νόμιμων
δικαιωμάτων του. Επίσης, η Αρχή ενημερώνει άμεσα τα αρμόδια όργανα εποπτείας και
ελέγχου, προκειμένου αυτά να επιληφθούν για την άσκηση των κατά το νόμο
αρμοδιοτήτων τους και, σε περίπτωση παραβίασης του εθνικού και ευρωπαϊκού
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δικαίου, συντάσσει και αναρτά στην ιστοσελίδα της ειδική έκθεση, η οποία διαβιβάζεται
στον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται στα ως άνω αρμόδια όργανα.

4.4.

Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

Με το άρθρο 1 του νόμου 3115/2003 συστάθηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 19 του Συντάγματος, η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
με σκοπό την προστασία του απορρήτου των επιστολών, της ελεύθερης
ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο καθώς και την ασφάλεια
των δικτύων και πληροφοριών. Στην έννοια της προστασίας του απορρήτου των
επικοινωνιών περιλαμβάνεται και ο έλεγχος της τήρησης των όρων και της διαδικασίας
άρσης του απορρήτου, που προβλέπονται από τον νόμο.
Η ΑΔΑΕ είναι Ανεξάρτητη Αρχή που απολαύει διοικητικής αυτοτέλειας. Οι αποφάσεις
της ΑΔΑΕ κοινοποιούνται με μέριμνά της στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ενώ στο τέλος
κάθε έτους υποβάλλεται Έκθεση των πεπραγμένων της στον Πρόεδρο της Βουλής,
στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται
στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η ΑΔΑΕ υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που
κάθε φορά προβλέπεται από τον Κανονισμό της Βουλής.
Η Α.Δ.Α.Ε., για την εκπλήρωση της αποστολής της, έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α) Διενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, τακτικούς και έκτακτους ελέγχους,
σε εγκαταστάσεις, τεχνικό εξοπλισμό, αρχεία, τράπεζες δεδομένων και έγγραφο της
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Y.Π.), άλλων δημοσίων υπηρεσιών,
οργανισμών, επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και ιδιωτικών
επιχειρήσεων που ασχολούνται με ταχυδρομικές, τηλεπικοινωνιακές ή άλλες
υπηρεσίες σχετικές με την ανταπόκριση και την επικοινωνία. Τον έλεγχο διενεργεί
μέλος ή μέλη της Α.Δ.Α.Ε., συμμετέχει δε και υπάλληλός της, ειδικά προς τούτο
εντεταλμένος από τον πρόεδρό της για γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας του
ελέγχου. Κατά τον έλεγχο αρχείων που τηρούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας
παρίσταται αυτοπροσώπως ο Πρόεδρος της Α.Δ.Α.Ε.
β) Λαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την αποστολή της, από τις υπό το στοιχείο α
υπηρεσίες, οργανισμούς και επιχειρήσεις, καθώς και από τους εποπτεύοντες
Υπουργούς.
γ) Καλεί σε ακρόαση, από τις υπηρεσίες, οργανισμούς, νομικά πρόσωπα και
επιχειρήσεις που αναφέρονται στο ως άνω στοιχείο α, τις διοικήσεις, τους νόμιμους
εκπροσώπους, τους υπαλλήλους και κάθε άλλο πρόσωπο, το οποίο κρίνει ότι μπορεί
να συμβάλλει στην εκπλήρωση της αποστολής της.
δ) Προβαίνει στην κατάσχεση μέσων παραβίασης του απορρήτου, που υποπίπτουν
στην αντίληψή της κατά την ενάσκηση του έργου της και ορίζεται μεσεγγυούχος αυτών
μέχρι να αποφανθούν τα αρμόδια δικαστήρια. Προβαίνει στην καταστροφή
πληροφοριών ή στοιχείων ή δεδομένων, τα οποία αποκτήθηκαν με παράνομη
παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών.
ε) Εξετάζει καταγγελίες σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των αιτούντων,
όταν θίγονται από τον τρόπο και τη διαδικασία άρσης του απορρήτου.
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στ) Στις περιπτώσεις των άρθρων 3, 4 και 5 του Ν. 2225/1994, η Α.Δ.Α.Ε.
υπεισέρχεται μόνο στον έλεγχο της τήρησης των όρων και της διαδικασίας άρσης του
απορρήτου, χωρίς να εξετάζει την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών.
ζ) Τηρεί αρχείο απόρρητης αλληλογραφίας, σύμφωνα με το στοιχείο της παρ. 2 του
άρθρου 12 του παρόντος νόμου.
η) Συνεργάζεται με άλλες αρχές της χώρας, με αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών, με
ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, για θέματα της αρμοδιότητάς της.
θ) Συντάσσει κάθε χρόνο την προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του
παρόντος νόμου έκθεση πεπραγμένων, στην οποία περιγράφει το έργο της,
διατυπώνει παρατηρήσεις, επισημαίνει παραλείψεις και προτείνει τυχόν
ενδεικνυόμενες νομοθετικές μεταβολές στον τομέα διασφάλισης του απορρήτου των
επικοινωνιών.
ι) Γνωμοδοτεί και απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις για τη λήψη μέτρων
διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς και για τη διαδικασία άρσης
αυτού.
ια) Εκδίδει τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της, ο οποίος δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας πρέπει να είναι
σύμφωνος με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
ιβ) Εκδίδει κανονιστικές πράξεις, δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
δια των οποίων ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια σε σχέση με τις ανωτέρω
αρμοδιότητές της, καθώς και με την εν γένει διασφάλιση του απορρήτου των
επικοινωνιών.
ιγ) Καταρτίζει τον κανονισμό οικονομικής διαχείρισης, ο οποίος υποβάλλεται και
εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

4.5.

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η
Αρχή
Προστασίας
Δεδομένων
Προσωπικού
Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) είναι
συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη Αρχή, ιδρυθείσα με το νόμο 2472/1997
άρθρο 15, ο οποίος ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία
95/46/ΕΚ. Η Οδηγία αυτή θέτει κανόνες για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Αρχή έχει τις εξής ιδίως αρμοδιότητες:
α) Εκδίδει οδηγίες προς το σκοπό ενιαίας εφαρμογής των ρυθμίσεων που αφορούν
την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
β) Καλεί και επικουρεί τα επαγγελματικά σωματεία και τις λοιπές ενώσεις φυσικών ή
νομικών προσώπων που διατηρούν στην κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας για την
αποτεσματικότερη προστασία της ιδιωτικής ζωής και των εν γένει δικαιωμάτων και
θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων στον τομέα της δραστηριότητάς
τους.
γ) Απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις στους υπεύθυνους επεξεργασίας ή τους τυχόν
εκπροσώπους τους και δίδει κατά την κρίση της δημοσιότητα σε αυτές.
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δ) χορηγεί τις άδειες που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου και καθορίζει
το ύψος των σχετικών παραβόλων.
ε) Καταγγέλλει τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου στις αρμόδιες
διοικητικές και δικαστικές αρχές.
στ) Επιβάλλει τις κατά το άρθρο 21 του παρόντος νόμου διοικητικές κυρώσεις.
ζ) Αναθέτει σε μέλος ή μέλη της τη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων.
η) Ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας διοικητικούς ελέγχους στο πλαίσιο
των οποίων ελέγχονται η τεχνολογική υποδομή και άλλα, αυτοματοποιημένα ή μη,
μέσα που υποστηρίζουν την επεξεργασία των δεδομένων. Έχει προς τούτο δικαίωμα
προσβάσεως στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και συλλογής κάθε πληροφορίας
για τους σκοπούς του ελέγχου, χωρίς να μπορεί να της αντιταχθεί κανενός είδους
απόρρητο. Κατ εξαίρεση, η Αρχή δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία ταυτότητας
συνεργατών που περιέχονται σε αρχεία που τηρούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας
ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. Τον έλεγχο διενεργεί μέλος ή
μέλη της Αρχής ή υπάλληλος του κλάδου των ελεγκτών της Γραμματείας, ειδικά προς
τούτο εντεταλμένος από τον Πρόεδρο της Αρχής.
Κατά τον έλεγχο αρχείων που τηρούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, παρίσταται
αυτοπροσώπως ο Πρόεδρος της Αρχής.
θ) Γνωμοδοτεί για κάθε ρύθμιση που αφορά την επεξεργασία και προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
ι) Εκδίδει κανονιστικές πράξεις για τη ρύθμιση ειδικών, τεχνικών και λεπτομερειακών
θεμάτων, στα οποία αναφέρεται ο παρών νόμος.
ια) Ανακοινώνει στη Βουλή παραβάσεις των ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία
του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
ιβ) Συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση για την εκτέλεση της αποστολής της κατά το
προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Στην έκθεση επισημαίνονται και οι τυχόν
ενδεικνυόμενες νομοθετικές μεταβολές στον τομέα της προστασίας του ατόμου από
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η έκθεση υποβάλλεται από τον
Πρόεδρο της Αρχής στον Πρόεδρο της Βουλής και τον Πρωθυπουργό και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ευθύνη της Αρχής, η οποία μπορεί
να δώσει και άλλου είδους δημοσιότητα στην έκθεση.
ιγ) Εξετάζει τα παράπονα των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή
του νόμου και την προστασία των δικαιωμάτων τους, όταν αυτά θίγονται από την
επεξεργασία δεδομένων που τους αφορούν. Εξετάζει επίσης αιτήσεις του υπεύθυνου
επεξεργασίας με τις οποίες ζητείται ο έλεγχος και η εξακρίβωση της νομιμότητας της
επεξεργασίας. Η Αρχή μπορεί να θέτει στο αρχείο αιτήσεις ή παράπονα που κρίνονται
προδήλως αόριστα, αβάσιμα ή υποβάλλονται καταχρηστικώς ή ανωνύμως. Η Αρχή
ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων και τους αιτούντες για τις ενέργειές της. Η
προτεραιότητα εξέτασης των αιτήσεων, παραπόνων και ερωτημάτων εκτιμάται από
την Αρχή με κριτήριο τη σπουδαιότητα και το γενικότερο ενδιαφέρον του θέματος.
ιδ) Συνεργάζεται με αντίστοιχες Αρχές άλλων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής
Ενωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης σε ζητήματα σχετικά μετην άσκηση των
αρμοδιοτήτων της.
ιε) Ασκεί ανεξάρτητο έλεγχο στο εθνικό τμήμα του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν,
σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 1 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας
Σένγκεν (ν. 2514/1997 ΦΕΚ 140 Α΄), ασκεί τις αρμοδιότητες της εθνικής εποπτικής
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αρχής που προβλέπεται στο άρθρο 23 της Σύμβασης ΕΥΡΩΠΟΛ (ν. 2605/1998 ΦΕΚ
88 Α΄), και τις αρμοδιότητες της εθνικής εποπτικής αρχής που προβλέπεται στο άρθρο
17 της Σύμβασης για τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα (ν.
2706/1999 ΦΕΚ 77 Α΄), καθώς και τις αρμοδιότητες εποπτείας που προκύπτουν από
οποιαδήποτε άλλη διεθνή συμφωνία.

4.6.

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), είναι η Ανεξάρτητη
Αρχή, η οποία αποτελεί τον Εθνικό Ρυθμιστή, που ελέγχει, ρυθμίζει και εποπτεύει: (α)
την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων επικοινωνιών και διαδικτύου και (β) την
ταχυδρομική αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες παροχής
ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ ασκεί τις
αρμοδιότητες Επιτροπής Ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές.
Ιδρύθηκε το 1992 με τον Ν.2075 με την επωνυμία Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών
(ΕΕΤ) και οι αρμοδιότητές της επικεντρώνονταν στην εποπτεία της απελευθερωμένης
αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Με την ψήφιση του Ν.2668/98 ο οποίος καθόριζε τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών,
ανατέθηκε στην ΕΕΤ και η ευθύνη για την εποπτεία και ρύθμιση της αγοράς των
ταχυδρομικών υπηρεσιών και μετονομάστηκε σε Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών &
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Με τον Ν.2867/2000 ενισχύθηκε ο εποπτικός, ελεγκτικός και
ρυθμιστικός ρόλος της ΕΕΤΤ ενώ με τον ισχύοντα Ν. 4070/2012 περί ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, καθορίζεται το πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και συναφών ευκολιών εντός της Ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με το
ισχύον κοινοτικό δί αιο και προσδιορίζονται οι αρμοδιότητές της.

4.7.

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Το Ε.Σ.Ρ. ιδρύθηκε με το Ν. 1866/1989, που θέσπισε τη λειτουργία ιδιωτικών
τηλεοπτικών σταθμών. Η λειτουργία του διέπεται σήμερα κυρίως από τους νόμους
2863/2000 και 3052/2002 και, δευτερευόντως, από τους νόμους 2328/1995,
2644/1998 και 3021/2002 και τα προεδρικά διατάγματα 310/1996 και 100/2000, όπου
ορίζονται οι βασικότερες αρμοδιότητές του. Με την αναθεώρηση του Συντάγματος του
2001 κατοχυρώθηκαν συνταγματικά οι αρμοδιότητές του και το νομικό καθεστώς των
μελών του. Οι βασικές αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. αφορούν στη χορήγηση των αδειών
λειτουργίας στους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και στον
έλεγχο τήρησης της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από το σύνολο των ιδιωτικών και
δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Το Ε.Σ.Ρ. αποτελείται από επτά μέλη τα οποία
επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και διέπονται από
προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία. Τούτο σημαίνει ότι το Ε.Σ.Ρ. δεν ελέγχεται
ούτε λαμβάνει εντολές από την κυβέρνηση, αλλά υπόκειται μόνο σε κοινοβουλευτικό
έλεγχο, ενώ οι αποφάσεις του ελέγχονται από τα δικαστήρια. Το ειδικότερο νομοθετικό
πλαίσιο που αναφέρεται αμέσως ή εμμέσως στη λειτουργία και στις αρμοδιότητες του
Ε.Σ.Ρ. βρίσκεται καταρχήν στον εκτελεστικό του Συντάγματος Ν. 3051/2002, στο Ν.
2863/2000 και στους νόμους που διέπουν τη λειτουργία της δημόσιας (Ν. 1730/1987)
και της ιδιωτικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (Νόμοι 3592/2007, 2328/1995,
2644/1998 και 3310/2005 και Προεδρικά Διατάγματα 109/2010, 77/2000 και
310/1996).Επίσης, για την εσωτερική του λειτουργία εφαρμόζεται ο εσωτερικός
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κανονισμός λειτουργίας του Ε.Σ.Ρ. που κυρώθηκε με την 20291/Ε/6.9.2002 Απόφαση
του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε
Το Ε.Σ.Ρ.έχει τις εξής αρμοδιότητες:
1. Ελέγχει το περιεχόμενο των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών
προκειμένου α) να τηρούνται οι προβλεπόμενοι στο Σύνταγμα σκοποί της
αντικειμενικής και με ίσους όρους μετάδοσης πληροφοριών και ειδήσεων καθώς και
προϊόντων του λόγου και της τέχνης και β) να εξασφαλίζει την ποιοτική στάθμη των
προγραμμάτων, που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της
τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, τον σεβασμό της αξίας του
ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.
2. Καταρτίζει Κώδικες Δεοντολογίας Ειδησεογραφικών Εκπομπών, Διαφημίσεων και
Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων, που κυρώνονται με Προεδρικό Διάταγμα.
3. Εκδίδει τις προβλεπόμενες στο νόμο προκηρύξεις και χορηγεί, ανανεώνει και
ανακαλεί τις άδειες λειτουργίας των επίγειων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών
καθώς και τις κάθε είδους άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα
ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία.
4. Απευθύνει προς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, οδηγίες, συστάσεις ή ερωτήματα,
γνωμοδοτεί σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των οικείων νόμων και
κανονιστικών πράξεων.
5. Τηρεί Μητρώο Επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. όπου καταχωρίζονται σε ειδικές μερίδες
στοιχεία αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εταιρειών μέσων μαζικής
ενημέρωσης καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο
χώρο των Μ.Μ.Ε.
6. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στους ιδιοκτησιακούς
περιορισμούς ως προς την κατοχή επιχειρήσεων ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών
σταθμών και δημοσιεύει στοιχεία αναφορικά με την ιδιοκτησιακή κατάσταση των
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών.
7. Διατυπώνει τη γνώμη του προς τον Υπουργό Εσωτερικών ως προς τα πρόσωπα
που διορίζονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
8. Ελέγχει εν γένει την τήρηση των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των
δημόσιων και των ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών επιχειρήσεων και
επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

4.8.

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, η οποία
συστήθηκε με το ν.2773/1999, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις Οδηγίες 2003/54/ΕΚ και
2003/55/ΕΚ για τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, με κύρια αρμοδιότητά της να
εποπτεύει την εγχώρια αγορά ενέργειας, σε όλους τους τομείς της, εισηγούμενη προς
τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και λαμβάνοντας η ίδια μέτρα για την επίτευξη
του στόχου της απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Με το ν. 2773/1999, και κυρίως με τις τροποποιήσεις του που ακολούθησαν,
ανατέθηκαν στη ΡΑΕ αρμοδιότητες, κυρίως γνωμοδοτικές, παρακολούθησης και
ελέγχου της αγοράς ενέργειας σε όλους τους τομείς, ήτοι στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από συμβατικά καύσιμα, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικό
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αέριο. Περαιτέρω, η ΡΑΕ ανέλαβε συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε σχέση με την αγορά
των πετρελαιοειδών.
Με την έκδοση του ν.3851/2010, επήλθαν ουσιώδεις αλλαγές σε σχέση με το
υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς που διέπει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
καθώς και τις αρμοδιότητες της ΡΑΕ στο πλαίσιο αυτό. Οι αλλαγές αυτές αφορούν
τόσο τη διαδικασία αδειοδότησης των σταθμών ΑΠΕ, όσο και τη διαδικασία
αξιολόγησης των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής. Ειδικότερα, όσον αφορά
τη διαδικασία αδειοδότησης, η ΡΑΕ ανέλαβε πλέον αποφασιστικό ρόλο στη χορήγηση
αδειών παραγωγής.
Ο ρόλος της ΡΑΕ ως εθνικής ρυθμιστικής αρχής ενέργειας αναβαθμίστηκε από το
2011 και μετά, με την επαύξηση και ενίσχυση των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων της
σχετικά με τη ρύθμιση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου,
αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν σε αυτήν κατ’ επιταγήν της Τρίτης Ευρωπαϊκής
Ενεργειακής Δέσμης, η οποία και ανάγει τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας σε
«εγγυητές» της εύρυθμης λειτουργίας των ενεργειακών αγορών.
Οι κυριότερες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες της ΡΑΕ στον ηλεκτρισμό και
το φυσικό αέριο, συνοπτικά αφορούν:
● Παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας
Η ΡΑΕ παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της εγχώριας αγοράς ενέργειας,
εκπονεί μελέτες, συντάσσει, δημοσιεύει και υποβάλλει εκθέσεις, προβαίνει σε
συστάσεις, αποφασίζει ή εισηγείται στα αρμόδια όργανα τη λήψη αναγκαίων μέτρων,
συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης κανονιστικών και ατομικών πράξεων, ιδίως για την
τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και των ρυθμιστικών υποχρεώσεων που
τίθενται με το ν.4001/2011, την προστασία των καταναλωτών, την εκπλήρωση
υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, την προστασία του
περιβάλλοντος, την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και την ανάπτυξη της
εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σκοπό αυτό, η ΡΑΕ
παρακολουθεί και εποπτεύει ιδίως:
(α) Το βαθμό και την αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά
ενέργειας, σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής.
(β) Τις τιμές για τους οικιακούς καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων
προπληρωμής, το ποσοστό αλλαγής προμηθευτή, το ποσοστό διακοπής παροχής,
την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τα σχετικά τέλη, καθώς και τα παράπονα των
πελατών.
(γ) Την εμφάνιση στρεβλώσεων ή περιορισμών του ανταγωνισμού και περιοριστικών
συμβατικών πρακτικών, όπως ρητρών αποκλειστικότητας που ενδέχεται να
εμποδίζουν πελάτες να συνάπτουν συμβάσεις ταυτόχρονα με περισσότερους από ένα
προμηθευτές, ή να περιορίζουν τη δυνατότητα επιλογής προμηθευτή.
(δ) Τη συμβατότητα των όρων συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου με δυνατότητα διακοπής, καθώς και των μακροπρόθεσμων
συμβάσεων
προμήθειας,
με
το
εθνικό
και
ευρωπαϊκό
δίκαιο.
(ε) Την τήρηση των ειδικών ρυθμιστικών υποχρεώσεων που βαρύνουν τις
επιχειρήσεις που ασκούν ενεργειακές δραστηριότητες, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις και τους όρους των αδειών που τους έχουν χορηγηθεί.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η ΡΑΕ δύναται να εκδίδει μη δεσμευτικές προς τρίτους
οδηγίες και κατευθύνσεις, σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο των
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αρμοδιοτήτων της και τον τρόπο άσκησης αυτών, προκειμένου έτσι να διασφαλίζεται η
ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου του ενεργειακού νόμου και
η πληρέστερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων.
Επίσης,
η
ΡΑΕ
οφείλει
να
παρακολουθεί
το
επίπεδο
διαφάνειας,
συμπεριλαμβανομένων των τιμών χονδρικής, και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των
επιχειρήσεων που ασκούν ενεργειακές δραστηριότητες προς τις υποχρεώσεις τους
περί διαφάνειας.
● Προστασία των καταναλωτών
Η ΡΑΕ ασκεί την εποπτεία της εφαρμογής των μέτρων προστασίας των καταναλωτών,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο Β’ Μέρος του Ενεργειακού Νόμου 4001/2011.
Όσον αφορά καταγγελίες που υποβάλλουν καταναλωτές κατά ενεργειακών
επιχειρήσεων, αυτές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής μόνο εφ’ όσον
απορρέουν από ή αφορούν ζητήματα ρυθμιστικής εποπτείας που προβλέπονται από
τον ενεργειακό νόμο και εξειδικεύονται στις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται
κατ’ εξουσιοδότησή του, αλλά όχι ζητήματα διαφορών αμιγώς αστικής ή εμπορικής
φύσεως.
● Παρακολούθηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας
Η ΡΑΕ παρακολουθεί την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, ιδίως σε σχέση με
το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης στην ελληνική αγορά ενέργειας, το επίπεδο της
προβλεπόμενης μελλοντικής ζήτησης, το προβλεπόμενο πρόσθετο δυναμικό
παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που
βρίσκεται υπό προγραμματισμό ή υπό κατασκευή, την ποιότητα και το επίπεδο
συντήρησης και αξιοπιστίας των Συστημάτων Μεταφοράς και των Δικτύων Διανομής,
την εφαρμογή μέτρων για την κάλυψη της αιχμής ζήτησης, καθώς και τις συνθήκες της
αγοράς ενέργειας σε σχέση με τη δυνατότητα ανάπτυξης νέου παραγωγικού
δυναμικού. Επίσης, παρακολουθεί την υλοποίηση των μέτρων διασφάλισης που
λαμβάνονται σε περίπτωση αιφνίδιας κρίσης στην ενεργειακή αγορά.
Ειδικά για το φυσικό αέριο, η ΡΑΕ έχει οριστεί ως η Αρμόδια Εθνική Αρχή (Competent
Authority) για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων που καθορίζονται στον
Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ασφάλειας Εφοδιασμού του Φυσικού Αερίου 994/2010, του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 (L 295).
● Χορήγηση αδειών
Η ΡΑΕ αποφασίζει για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την ανάκληση των αδειών
για την άσκηση ενεργειακών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις
του ενεργειακού νόμου, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των αρχών της διαφάνειας
και της ίσης μεταχείρισης, και λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
αιτούντων, την προστασία των καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος και
τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.
Ειδικότερα, η ΡΑΕ, κατά τη χορήγηση αδειών, προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια
προκειμένου αυτές να είναι σύμφωνες με τις προβλέψεις του Μακροχρόνιου
Ενεργειακού Σχεδιασμού της χώρας, καθώς και με τυχόν περιορισμούς που
περιλαμβάνονται σε αυτόν ή σε δεσμευτικό κείμενο που υποβάλλεται από την
Ελληνική Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε Διεθνείς Οργανισμούς.
Η ΡΑΕ παρακολουθεί και ελέγχει τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων που
παρέχονται με τις άδειες αυτές, καθώς και την τήρηση των υποχρεώσεων των
κατόχων αδειών.
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● Εποπτεία επί των Ανεξάρτητων Διαχειριστών Μεταφοράς
Πιστοποίηση
Η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά με την πιστοποίηση επιχειρήσεων φυσικού αερίου και
ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τα κριτήρια των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και του
Ενεργειακού Νόμου, προκειμένου οι επιχειρήσεις αυτές να οριστούν ως Διαχειριστές
Συστήματος Μεταφοράς, παρακολουθεί δε την από μέρους των Διαχειριστών αυτών
διαρκή συμμόρφωσή τους προς τα εν λόγω κριτήρια. Τηρώντας την εμπιστευτικότητα
των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, η Αρχή δύναται να ζητεί οποιαδήποτε
πληροφορία και στοιχείο από τους Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς και τις
επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Εποπτικό Συμβούλιο και Υπεύθυνος Συμμόρφωσης
Η τοποθέτηση ή η απομάκρυνση του Υπευθύνου Συμμόρφωσης Ανεξάρτητων
Διαχειριστών Μεταφοράς, καθώς και οι όροι της σχετικής εντολής που αυτοί
λαμβάνουν από το Εποπτικό Συμβούλιο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς,
υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ. Επιπλέον, η Αρχή ελέγχει κατά πόσον
ικανοποιείται το κριτήριο περί επαγγελματικής ανεξαρτησίας από τα μισά μείον ένα
(1) μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαχειριστή.
Παρακολούθηση Προγράμματος Ανάπτυξης
Η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά με τροποποιήσεις των Προγραμμάτων Ανάπτυξης που
καταρτίσθηκαν από τους αρμόδιους Διαχειριστές Μεταφοράς, εξετάζοντας εάν το
Πρόγραμμα Ανάπτυξης: (α) καλύπτει όλες τις ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί, και
(β) είναι σύμφωνο προς το αντίστοιχο διακοινοτικό, μη δεσμευτικό, δεκαετές
πρόγραμμα ανάπτυξης των Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου που καταρτίζεται σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς
714/2009 και 715/2009.
Η ΡΑΕ παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των ως άνω Προγραμμάτων
Ανάπτυξης. Επίσης, παρακολουθεί το χρόνο που χρειάζονται οι Διαχειριστές των
Συστημάτων Μεταφοράς και των Δικτύων Διανομής για την πραγματοποίηση των
συνδέσεων χρηστών, την υλοποίηση επισκευών και την παροχή υπηρεσιών στους
χρήστες των Συστημάτων και των Δικτύων τους. Δύναται, επίσης, να καθορίζει
προθεσμίες σχετικά με τα ανωτέρω, καθώς και ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν υπέρ
των χρηστών σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών.
● Έγκριση τιμολογίων μη ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων
Η ΡΑΕ αποφασίζει τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των τιμολογίων μη
ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και το ύψος αυτών, κατά τρόπο ώστε τα
τιμολόγια αυτά να μην εισάγουν διακρίσεις και να αντικατοπτρίζουν το κόστος των
παρεχόμενων υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπ’ όψη της την ανάγκη για τη θέσπιση
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κινήτρων για τους Διαχειριστές των
Συστημάτων Μεταφοράς και των Δικτύων Διανομής, προκειμένου να βελτιώνεται η
αποδοτικότητα των δικτύων τους, να προωθείται η ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας και
η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.
● Χορήγηση εξαίρεσης από υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης τρίτων
Η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής τμήματος ή του συνόλου της
δυναμικότητας Συστήματος φυσικού αερίου και διασυνδέσεων με Συστήματα
Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας άλλων χωρών, από την υποχρέωση παροχής
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πρόσβασης σε τρίτους ή από την υποχρέωση Ιδιοκτησιακού Διαχωρισμού. Προς το
σκοπό αυτό, συνεργάζεται με τις Ρυθμιστικές Αρχές άλλων Κρατών-Μελών, τυχόν
τρίτου εμπλεκόμενου κράτους, με τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ευρωπαϊκών
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), με τα όργανα της Ενεργειακής Κοινότητας και
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
● Παρακολούθηση πρόσβασης στις ενεργειακές διασυνδέσεις
Η ΡΑΕ θεσπίζει, παρακολουθεί και εποπτεύει την εφαρμογή των κανόνων πρόσβασης
στις διασυνδέσεις, συμπεριλαμβανόμενων των σχετικών τιμολογίων και της
μεθοδολογίας υπολογισμού αυτών, του μηχανισμού κατανομής και αποδέσμευσης της
δυναμικότητας και διαχείρισης της συμφόρησης, καθώς και της παροχής των
υπηρεσιών εξισορρόπησης, της διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών
που αναφύονται κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια. Προς τούτο, η ΡΑΕ, ζητά από τους αρμόδιους Διαχειριστές των
Συστημάτων Μεταφοράς σχετική γνώμη. Η ΡΑΕ συνεργάζεται, για το σκοπό αυτό, με
τις Ρυθμιστικές Αρχές άλλων χωρών, με τις οποίες υφίσταται ενεργειακή διασύνδεση
της χώρας μας.
● Λήψη ρυθμιστικών μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των ενεργειακών αγορών
Η ΡΑΕ δύναται να επιβάλει σε επιχειρήσεις που ασκούν ενεργειακές δραστηριότητες
μέτρα και όρους, ανάλογους προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, οι οποίοι κρίνονται
αναγκαίοι προκειμένου να διασφαλίζονται η εφαρμογή των διατάξεων του ενεργειακού
νόμου και η ύπαρξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και εύρυθμης λειτουργίας της
αγοράς.
Από όλα τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές το ιδιαίτερα εκτεταμένο εύρος αρμοδιοτήτων
που έχει επωμιστεί η Αρχή, καθώς και ο τεράστιος όγκος του έργου που αυτό
συνεπάγεται. Προκειμένου να ασκήσει αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές της και να
επιτελέσει επιτυχώς το ρυθμιστικό της έργο, με τις διατάξεις του ν.4001/2011
παρέχονται στη ΡΑΕ συγκεκριμένα, πολύ σημαντικά, πρόσθετα εργαλεία, όπως είναι η
δυνατότητα συλλογής πάσης φύσεως στοιχείων, διεξαγωγής ερευνών, εξέτασης
καταγγελιών και συνακόλουθης επιβολής κυρώσεων, λήψης προσωρινών μέτρων,
κ.λπ.
Η ΡΑΕ λειτουργεί σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και
Διαχείρισης της (Προεδρικό Διάταγμα 139/2001, ΦΕΚ Α’121/18.6.2001)
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5. ΕΠΟΠΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
5.1.

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Ο ΕΦΕΤ συστάθηκε με το ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α΄ 199). Είναι Ν.Π.Δ.Δ. και τελεί υπό
την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι αρμοδιότητες
του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων είναι οι ακόλουθες:











Καθορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας τις οποίες πρέπει να πληρούν τα
προσφερόμενα στην κατανάλωση τρόφιμα και οι πρώτες ή πρόσθετες ύλες που
προορίζονται για προσθήκη σε τρόφιμα με σκοπό την προστασία της δημόσιας
υγείας και την αποφυγή της εξαπάτησης των καταναλωτών.
Καθορίζει τα πρότυπα και τις αρχές στις οποίες θα πρέπει να στηρίζεται η
μελέτη και εφαρμογή των συστημάτων παραγωγής υγιεινών προϊόντων,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από τις επιχειρήσεις τροφίμων και τις
προδιαγραφές για τους επιστήμονες που θα ασχοληθούν με την εγκατάσταση
τέτοιων συστημάτων στις επιχειρήσεις τροφίμων, καθώς και με το προσωπικό
που θα εργαστεί στα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου τροφίμων που
εγκαθίστανται στις επιχειρήσεις τροφίμων.
Καθορίζει ή επικυρώνει τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής σύμφωνα με
τον Κανονισμό 852/2004 και κάθε άλλο συναφή κανόνα διεθνούς και κοινοτικού
δικαίου και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών. Η τήρηση των κανόνων
ορθής υγιεινής πρακτικής αποτελεί προϋπόθεση για την ίδρυση και λειτουργία
κάθε επιχείρησης τροφίμων, Στο πλαίσιο αυτό καθορίζει τους υγειονομικούς
όρους ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων και τα μέτρα που
πρέπει να λαμβάνονται για να είναι τα τρόφιμα ασφαλή και υγιεινά.
Εκπονεί και εγκρίνει προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης του προσωπικού
των επιχειρήσεων τροφίμων, αρμοδιότητας του Ε.Φ.Ε.Τ. κατά τις διατάξεις της
υπ` αριθ. 83-32/26.3.2003 κ.υ.α. (ΦΕΚ 386 Β`), τηρεί, προς τούτο, ειδικό
μητρώο εκπαιδευτών του προσωπικού αυτού και χορηγεί βεβαίωση επιτυχούς
παρακολούθησης των προγραμμάτων αυτών, μετά από αξιολόγηση των
εκπαιδευομένων, που γίνεται από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Ε.Φ.Ε.Τ.,
οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του. Οι όροι, οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση, μετά
από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ., ορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εγγραφής των
εκπαιδευτών στο ανωτέρω μητρώο."
Τηρεί μητρώο επιχειρήσεων τροφίμων και καθορίζει τα προγράμματα ελέγχων
που διενεργούνται από τις υπηρεσίες του ή από άλλες αρχές και υπηρεσίες.
Διενεργεί με τα όργανά του ή παραγγέλλει σε άλλες αρχές ή υπηρεσίες,
συντονίζει και διευθύνει τους ελέγχους σε όλα τα στάδια μετά την πρωτογενή
παραγωγή στην οποία εντάσσονται μεταξύ άλλων η συγκομιδή, η σφαγή και το
άρμεγμα, δηλαδή στα στάδιο της παρασκευής, της μεταποίησης, της
παραγωγής, της συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής,
διακίνησης, προσφοράς προς πώληση ή της διάθεσης στον καταναλωτή στα
νωπά ή επεξεργασμένα τρόφιμα που παράγονται, διακινούνται ή εισάγονται στη
χώρα μας ή εξάγονται από αυτήν. Διενεργεί επίσης ελέγχους στα υλικά και
αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Σκοπός των ελέγχων είναι η
διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων και η προστασία των συμφερόντων του
καταναλωτή. Οι έλεγχοι αυτοί συνίστανται ιδίως σε επιθεωρήσεις των
επιχειρήσεων τροφίμων, στον έλεγχο του συστήματος παραγωγής των
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επιχειρήσεων, στη διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων τροφίμων σε δικό
του ή άλλα εργαστήρια τροφίμων.
Η επιθεώρηση περιλαμβάνει ιδίως τον έλεγχο των πρώτων και πρόσθετων
υλών, των τροφίμων κατά την παραγωγική διαδικασία των τελικών προϊόντων,
της τήρησης των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής στις εγκαταστάσεις των
επιχειρήσεων τροφίμων, στο μηχανολογικό εξοπλισμό, στην υγεία για την
υγιεινή του προσωπικού, στον καθορισμό και την απολύμανση, στην
καταπολέμηση τρωκτικών και εντόμων στη συσκευασία, στην αποθήκευση και
στη διανομή και μεταφορά των τροφίμων. Επίσης κατά την επιθεώρηση
ελέγχεται η τήρηση των τεχνολογικών παραμέτρων που απαιτούνται κατά την
κείμενη νομοθεσία από τις επιχειρήσεις τροφίμων, καθώς και η επισήμανση των
τροφίμων.
Ο έλεγχος του συστήματος παραγωγής υγιεινών προϊόντων περιλαμβάνει τον
έλεγχο των κρίσιμων σημείων ελέγχου κατά την παραγωγική διαδικασία, τον
έλεγχο των μέτρων πρόληψης που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις για την
αντιμετώπιση των κινδύνων τον έλεγχο των παραμέτρων επεξεργασίας και
συντήρησης που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις (όπως θέρμανσης και ψύξης) για
την εξάλειψη των κινδύνων των τροφίμων. Επίσης περιλαμβάνει τον έλεγχο της
κατάλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων ώστε να μπορεί
να ανταποκριθεί σωστά στις απαιτήσεις του συστήματος παραγωγής υγιεινών
προϊόντων, καθώς και τον έλεγχο των αρχείων που τεκμηριώνουν την τήρηση
του συστήματος.
Συμμετέχει στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών
Οργανισμών για τη διαμόρφωση των σχετικών με τις αρμοδιότητές του
αποφάσεων, μεριμνά για την προσαρμογή και συμμόρφωση προς οδηγίες,
αποφάσεις κανονισμούς και συστάσεις, που εκδίδονται από τα όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα της
αρμοδιότητάς του και αποτελεί το σύνδεσμο με τις αρμόδιες υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών σε θέματα ελέγχου
τροφίμων και στο πλαίσιο του συστήματος άμεσης αντιμετώπισης καταστάσεων
που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίμων σε συνεργασία με τη Γενική
Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, που σχετίζονται με το
αντικείμενό του, συνεργάζεται με φορείς με συναφές αντικείμενο για το σκοπό
αυτόν και εισηγείται προτάσεις για τη λήψη νομοθετικών ή άλλων μέτρων σε
θέματα της αρμοδιότητάς του.
Συλλέγει επεξεργάζεται και τηρεί πληροφορίες στατιστικά στοιχεία και μητρώα
σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούνται από τις υπηρεσίες του, τις
επιχειρήσεις τροφίμων και τα αντικείμενα της αρμοδιότητάς του.
Μεριμνά για τη συνεχή ενημέρωση, επιμόρφωση και εκπαίδευση του
προσωπικού του για τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στις νέες
νομοθεσίες, καθώς και του καταναλωτή σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας
τροφίμων.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. μπορεί, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και του σκοπού
λειτουργίας και αποστολής του, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου,
να επιχορηγεί ή να συμμετέχει σε προγράμματα, ημερίδες, συνέδρια και
γενικότερα εκδηλώσεις δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων του
δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται
από τις κείμενες διατάξεις, επιστημονικών εταιρειών, μη κυβερνητικών
οργανώσεων, σωματείων ή ενώσεων. Η επιχορήγηση αυτή απαλλάσσεται από
κάθε φόρο, τέλος και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ Δημοσίου ή τρίτων.
Ασκεί κάθε άλλη συναφή προς τους σκοπούς του αρμοδιότητα.
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5.2.

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)

Με το άρθρο 1 του Ν. 1316/19831, ιδρύθηκε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
με έδρα την Αθήνα και την επωνυμία: "ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ"
(Ε.Ο.Φ.). Ο Ε.Ο.Φ. λειτουργεί κάτω από την εποπτεία του Κράτους που ασκείται από
τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.
Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 2 του Ν. 1316/19831, ο Ε.Ο.Φ. έχει
ως πρώτιστο σκοπό την προάσπιση και την προαγωγή της δημόσιας υγείας, καθώς
και την εξασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος γενικότερα στο χώρο του φαρμάκου,
και άλλων συναφών προϊόντων (ιατρικών βοηθημάτων, φίλτρων τεχνητού νεφρού
κ.λπ., με την εξασφάλιση επαρκούς κυκλοφορίας ελεγμένων και ποιοτικώς άριστων
προϊόντων, καθώς και με την προώθηση και ανάπτυξη της τεχνολογίας και της
έρευνας στον ίδιο χώρο.
Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 3 του Ν. 1316/19831, για την
υλοποίηση των σκοπών του, ο Ε.Ο.Φ.:
1. Αποφασίζει: α) Την έγκριση ,απόρριψη ,ανανέωση, τροποποίηση, αναστολή ή και
ανάκληση των αδειών κυκλοφορίας των ειδών του άρθρου 2 του νόμου αυτού.
β) Τη διενέργεια των απαιτουμένων κλινικών και εργαστηριακών ή άλλων μελετών και
εφαρμογών στα παραπάνω προιόντα.
γ) Τη λήψη άμεσων διοικητικών ή συντηρητικών μέτρων όταν κινδυνεύει η Δημόσια
Υγεία.
δ) Τη χορήγηση, αναστολή ή ανάκληση άδειας δυνατότητας παρασκευής προιόντων ή
μορφών της αρμοδιότητας-του καθώς και την προσωρινή ή οριστική διακοπή της
παραγωγής-τους.
"ε) Την πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις αρχές της ορθής εργαστηριακής
πρακτικής στα εργαστήρια που αναφέρονται στην περίπτωση (ε) της παραγράφου 3
του παρόντος άρθρου. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που
εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ., ρυθμίζονται όλα τα θέματα που
ανάγονται στη διαδικασία και τον εν γένει τρόπο πιστοποίησης της συμμόρφωσης
προς τις ανωτέρω αρχές."
***Η περ.ε` προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 46 του Ν.2519/1997 (Α 165)
"στ. Την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από το νόμο αυτόν
και τη λοιπή φαρμακευτική νομοθεσία."
*** Η περ.στ` προστέθηκε με την παρ.1 άρθρ.48 Ν.3370/2005, ΦΕΚ Α` 176/11.7.2005.
«ζ) Τη χορήγηση αδειών χονδρικής πώλησης φαρμάκων» .
*** Η περίπτωση ζ` προστέθηκε
41/1.3.2012.

με το άρθρο 17 παρ.1 Ν.4052/2012,ΦΕΚ Α

2. Γνωμοδοτεί σε σχέση με τα προιόντα του άρθρου 2 του παρόντος.
α) Για τη χορήγηση ή ανάκληση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης, λειτουργίας,
επέκτασης, μεταφοράς, μεταστέγασης, συστέγασης μονάδων που ασχολούνται με την
παραγωγή ή εμπορία-τους.
β) Για τον καθορισμό των τιμών των προιόντων της αρμοδιότητας του καθώς και για το
σύστημα κοστολόγησης και ανακοστολόγησης τους.
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«Ειδικότερα, στον Ε.Ο.Φ. ανατίθεται η αρμοδιότητα υποβολής πρότασης για τον
καθορισμό τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης.»
*** Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄προστέθηκε με το άρθρο 16 παρ.2
Ν.4052/2012,ΦΕΚ Α 41/1.3.2012.
γ) Για κάθε θέμα που σχετίζεται με την έρευνα, παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και
διακίνηση-τους.
(δ Για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεως από το νόμο αυτόν και
την υπόλοιπη Φαρμακευτική Νομοθεσία).
** Η περ.δ΄ της παρ.2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.1 άρθρ.48 Ν.3370/2005, ΦΕΚ Α΄
176/11.7.2005.
3.α) Ασκεί προληπτικό έλεγχο των πιστοποητικών προέλευσης, σύνθεσης,
τιμολογίων, τιμοκαταλόγων της χώρας προέλευσης καθώς και κάθε άλλου
πιστοποιητικού που συνοδεύει είσαγωγη των προιόντων του άρθρου 2 του παρόντος
ή που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
β) Κατά την κρίση του ελέγχει ή αναθέτει σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή νομικά
πρόσωπα τον έλεγχο των μεθόδων βιθομηχανικής παρασκευής φαρμακευτικών
ουσιών, που προστατεύονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας (ΡΑΤΕΝΤS). Τις αξιολογεί
επιστημονικά αν είναι νέες και πρωτότυπες κατά την έννοια του Ν. 2527/1920 "περί
διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας" και εισηγείται στον Υπουργό Ερευνας και Τεχνολογίας για
την ανάκληση ή ακύρωση-τους. Υστερα από σχετική αίτηση ενδιαφερόμενης εγχώριας
βιομηχανίας ή κρατικού ή ημικρατικού οργανισμού, εισηγείται και γνωμοδοτεί στις
αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές για την αναγκαιότητα ή σκοπιμότητα
χορήγησης υποχρεωτικής άδειας εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που
αφορούν μεθόδους παρασκευής φαρμακευτικών προιόντων σύμφωνα με την
ισχύουσα "περί Διπλ. Ευρεσιτεχνίας" νομοθεσία.
γ) Διενεργεί επιθεωρήσεις και δειγματοληψίες με όργανα του κατά τα στάδια της
εισαγωγής, παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και διάθεσης υλών, ημιέτοιμων και
έτομων προιόντων των ειδών της αρμοδιότητας-του σε κάθε χώρο που μπορεί να
παράγονται, αποθηκεύονται ή διακινούνται αυτά καθώς και σε κάθε έντυπο που
συνοδεύει τις παραπάνω διαδικασίες.
"Για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και δειγματοληψιών προς έλεγχο της ποιότητας,
γνησιότητας, νόμιμης παραγωγής και κυκλοφορίας των προϊόντων της αρμοδιότητάς
του, καθώς και για την τήρηση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, ο Ε.Ο.Φ.
δύναται, όταν παρίσταται ανάγκη, να ζητά τη συνδρομή των κατά περίπτωση
αρμόδιων αρχών."
***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 46 του Ν.2519/1997 (Α
165)
"Επιθεωρήσεις και δειγματοληψίες είναι δυνατόν να διενεργούνται και σε τρίτες, μη
κοινοτικές χώρες, για φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία ζητείται η χορήγηση άδειας
κυκλοφορίας στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας."
*** Το τρίτο εδάφιο της περ.γ` προστέθηκε με την παρ.6 άρθρ.48 Ν.3370/2005,ΦΕΚ
Α΄ 176/11.7.2005.
"δ. Ασκεί δια των εργαστηρίων του τον έλεγχο της ποιότητας, δραστικότητας,
τοξικότητας και γενικά της καταλληλότητας των προϊόντων της αρμοδιότητάς του με
χημικές, φυσικές, βιολογικές, μικροβιολογικές και άλλες μεθόδους, επιφυλασσομένων
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των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος
νόμου, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 1965/1991."
"ε. Επιθεωρεί, ελέγχει και εποπτεύει τα εργαστήρια στα οποία διενεργούνται χημικοί,
φυσικοί, βιολογικοί, μικροβιολογικοί, τοξικολογικοί και οποιουδήποτε άλλου είδους
έλεγχοι ποιότητας σε προϊόντα της αρμοδιότητάς του, καθώς και τα εργαστήρια στα
οποία πραγματοποιούνται προσδιορισμοί φαρμάκων σε βιολογικά υγρά, προκειμένου
περί μελετών βιοδιαθεσιμότητας και βιοϊσοδυναμίας, για τη διαπίστωση συμμόρφωσής
του προς τις διεθνώς παραδεδειγμένες αρχές της ορθής εργαστηριακής πρακτικής."
***Οι περ.δ`και ε` προστέθηκαν με την παρ.3 του άρθρου 46 του Ν.2519/1997 (Α 165)
"4. Ο Ε.Ο.Φ. με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, ύστερα από έγκριση του
Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δύναται να εκποιεί το
μερίδιό του στις εμποροβιομηχανικές του μονάδες. Με απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και η διαδικασία της εκποίησης
αυτής".
***Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1965/1991
(ΦΕΚ Α 146)
5. Εισηγείται στις αρμόδιες κρατικές αρχές τα αναγκαία νομοθετικά, διοικητικά και άλλα
μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και του
δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της παραγωγής, εισαγωγής και διακίνησης των
παραπάνω προιόντων και ενδεικτικά για:
α) Τις συνθήκες παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης-τους.
β) Την προστασία, ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στην
έρευνα, παραγωγή και διακίνηση-τους.
γ) Την προστασία του περιβάλλοντος.
δ) Την προμήθεια τους απο το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., την τήρηση των
προδιαγραφών, γνωμοδοτώντας παράλληλα και για τα αποτελέσματα.
6. Εισηγείται για τη σύνθεση του "Γενικού Συμβουλίου Ε.Ο.Φ." και όλων των
Επιτροπών που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο.
"7. α) Καταρτίζει, εκδίδει και διαθέτει την Ελληνική Φαρμακοποιϊα, το Εθνικό
Συνταγολόγια και άλλα έντυπα ή βιβλία σχετικά με τους σκοπούς του Ε.Ο.Φ., που
κρίνονται από το Διοικητικά Συμβούλιο απαραίτητο για την ενημέρωση ταυ κοινού και
των αρμόδιων φορέων. Την επεξεργασία και επιμέλεια της παρουσίασης της ύλης,
καθώς και την έκδοση και διάθεση των εντύπων και βιβλίων της παρούσας δύναται να
αναθέτει σε νομικό πρόσωπο θυγατρικό του Ε.Ο.Φ. κατά παρέκκλιση των κειμένων
διατάξεων. β) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά από πρόταση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Φ., καθορίζεται η τιμή διαθέσεως όλων των
εντύπων ή βιβλίων και άλλων εκδόσεων του Ε.Ο.Φ., καθώς και οι δικαιούχοι δωρεάν
διαθέσεως αυτών."
***Η παράγραφος 7 όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 24 Α` παρ. 1 του Ν.
1579/1985 (Α 217), αντικαταστάθηκε στην συνέχεια ως άνω με την παρ.4 του άρθρου
46 του Ν.2519/1997 (Α 165)
8. Λαμβάνει κάθε νόμιμο μέτρο για τον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς με φαρμακευτικά
και παραφαρμακευτικά προιόντα και για την αποφυγή ελλείψεων.
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9. α) Προγραμματίζει και διεξάγει αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με φυσικά και νομικά
πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπά ή ξένα, έρευνες για την ανάπτυξη
νέων ή τη βελτίωση των προιόντων του άρθρου 2, αξιοποιώντας ιδιαίτερα τις
πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας.
"Επίσης, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιχορηγεί κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά
πρόσωπα του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις κείμενες διατάξεις,
αλλά στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αντιμετώπιση δαπανών πάσης φύσεως που
απαιτούνται για να διεξάγουν, έρευνες που αποβλέπουν στην ανάπτυξη νέων ή την
αξιολόγηση ή τη βελτίωση των προϊόντων του άρθρου 1 του παρόντος νόμου και στην
εξυπηρέτηση της δημόσιας υγείας ή κοινωνικών αναγκών γενικότερα.
Η επιχορήγηση αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή και οποιαδήποτε άλλη
επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων".
***Η εντός "" διάταξη προστέθηκε ως άνω στο τέλος του εδαφίου α της παρ.9 του
άρθρου 3 με το άρθρο 36 παρ.1 του Ν. 1759/1988 (Α` 50), όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 5 του Ν. 1821/1988 (Α` 271), όπως επίσης αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 6
παρ.3 του Ν.1965/1991 (Α` 146).
β) Καταστρώνει και οργανώνει, μόνος-του ή σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα και επιστημονικούς φορείς, εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικότου και το προσωπικό των μονάδων που έχουν αντικείμενο την παραγωγή και
διακίνηση των προιόντων της αρμοδιότητας-του.
«Καταρτίζει συμβάσεις συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για την
ανάθεση εργαστηριακών αναλύσεων, την αξιολόγηση δεδομένων και την εν γένει
παροχή υπηρεσιών, υποστηρικτικών προς το έργο του.»
*** Το δεύτερο εδάφιο της περ.β΄προστέθηκε με το άρθρο 50 Ν.4316/2014, ΦΕΚ Α
270/24.12.2014.
"γ) Με απόφαση του Δοικητικού Συμβουλίου του, που εγκρίνεται από τον Υπουργό
Υγείας και Πρόνοιας, ο Ε.Ο.Φ. δύναται, και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών
διατάξεων, να οργανώνει και να πραγματοποιεί με δαπάνες του, είτε μόνος του είτε σε
συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοως ή με άλλους φορείς του δημόσιου
τομέα, σεμινάρια ή εκπαιδευτικά προγράμματα του υγειονομικού δυναμικού της
χώρας, καθώς επίσης και προγράμματα για την ενημέρωση της κοινής γνώμης για την
ορθολογική χρήση των φαρμάκων και τους κινδύνους που προκαλούνται από την
αλόγιστη χρήση τους."
δ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, που εγκρίνεται από τον Υπουργό
Υγείας και Πρόνοιας, ο Ε.Ο.Φ. δύναται, και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών
διατάξεων, να αναθέτει σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα τη διενέργεια
ποιοτικών ελέγχων, κλινικών δοκιμών, μελετών βιοϊσοδυναμίας και βιοδιαθεσιμότητος
και άλλων μελετών και εργασιών που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και ειδική
επιστημονική εμπειρία στο αντικείμενο του Ε.Ο.Φ.".
***Οι περ.γ`και δ`προστέθηκαν με την παρ.5 του άρθρου 46 του Ν. 2519/1997 (Α 165)
10. Καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για την έγκριση, εισαγωγή, παραγωγή,
αποθήκευση και διακίνηση των προιόντων της αρμοδιότητας-του και ελέγχει την
εφαρμογή-τους.
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11. Ενημερώνει την κοινή γνώμη και όλους τους ασχολούμενους με τη δημόσια υγεία
για θέματα σχετικά με το αντικείμενο-του, για τη σωστή χρήση των προιόντων της
αρμοδιότητας-του και την προάσπιση και προαγωγή της δημόσιας υγείας.
12. ***Η παρ. 12 Καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 1965/1991 (ΦΕΚ
Α` 146) τρεις μήνες μετά την δημοσίευσή του.
13."α) Εκδίδει με δαπάνες του ταινίες γνησιότητας, που πρέπει να φέρουν όλα τα
φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα ή τα
Τρόφιμα Ειδικής Διατροφής που συνταγογραφούνται για ασθενείς και χορηγούνται
από τα Φαρμακεία και τα Νοσοκομεία και τις διαθέτει δωρεάν στους παραγωγούς και
αντιπροσώπους ή εισαγωγείς των προϊόντων αυτών, β) Ομοίως εκδίδει ταινίες
γνησιότητας, που πρέπει να φέρουν όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που
κυκλοφορούν στην Ελλάδα και διακινούνται από Δημόσια ή Ιδιωτικά Θεραπευτήρια, με
διαδικασίες προμήθειας κατόπιν συμβάσεων, εξωσυμβατικά ή με χρέωση σε Ταμείο
Ασθενούς, και τις διαθέτει με τιμή που θα προσδιορίζεται από υπουργική απόφαση
στους παραγωγούς και αντιπροσώπους και εμπόρους των προϊόντων αυτών.
Η ταινία για όλες τις περιπτώσεις εκδίδεται με δαπάνες του ΕΟΦ από τα έσοδα του
τέλους ετοιμότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων του άρθρου 11 παρ. 1
περίπτωσης ζ, περίοδος δεύτερη του ν. 1316/1983, όπως η τελευταία διάταξη
προστέθηκε με το άρθρο 48 παρ 3. του ν. 3370/2008 (ΦΕΚ 176 Α`). Τα έσοδα αυτά
αποδίδονται στο σύνολο τους στον Ε.Ο.Φ.. Οι υπόχρεοι καταβολής του τέλους
ετοιμότητας δεν μπορούν να αξιώσουν την χορήγηση ταινίας γνησιότητας, εάν δεν
έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται
ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΦ, καθορίζονται ο τύπος των
ταινιών, ο τρόπος διάθεσης, ο τρόπος ακύρωσης, η χρήση τους και κάθε άλλο σχετικό
θέμα."
*** Η περίπτωση γ΄της παρ.13 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παράγραφο 7 άρθρου
71 Ν.3984/2011,ΦΕΚ Α 150/27.6.2011.
Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 33 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α`)
έχουν εφαρμογή και για τα προϊόντα που κυκλοφορούν ή διατίθενται χωρίς να φέρουν
ταινία γνησιότητας μετά την έναρξη ισχύος του μέτρου που θα καθοριστεί με απόφαση
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης." Οι διατάξεις υπό στοιχεία β` και
γ` ισχύουν τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος.
*** Η παρ.13, η οποία είχε προστεθεί με το άρθρο 24 Α` παρ. 2 του Ν.1579/1985 (Α
217) και συμπληρωθεί με το άρθρο 36 παρ.8 του Ν. 1759/1988 (Α` 50),
αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 63 παρ.1 Ν.3918/2011,ΦΕΚ Α 31/2.3.2011.
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5.3.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΠΔ 65/2009)

5.3.1.

Διεύθυνση Φορέων (Άρθρο 2 ΠΔ 65/2009 «Οργανισμός Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς», ως ισχύει)

Η Διεύθυνση Φορέων (Άρθρο 2 ΠΔ 65/2009 «Οργανισμός Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς», ως ισχύει), αποτελείται από τα εξής Τμήματα, με τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
Α. Τμήμα Αδειοδότησης Παροχών Επενδυτικών Υπηρεσιών.
Το Τμήμα αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Συλλέγει και εξετάζει τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία και εισηγείται τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας Ανωνύμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
(Α.Ε.Π.Ε.Υ.), των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ.), των
υποκαταστημάτων τους καθώς και συνδεδεμένων αντιπροσώπων για την
καταλληλότητα των μετόχων, της διοίκησης και των στελεχών τους.
β) Ελέγχει τις προϋποθέσεις και προβαίνει στην εγγραφή προσώπων στο μητρώο
συνδεδεμένων αντιπροσώπων ΑΕΠΕΥ.
γ) Εξετάζει και εισηγείται την έγκριση μεταβολών στα πρόσωπα που πραγματικά
διευθύνουν τις εργασίες των εν λόγω εταιρειών.
δ) Παρακολουθεί και ελέγχει τα ίδια κεφάλαια, την κεφαλαιακή επάρκεια και τα μεγάλα
χρηματοδοτικά ανοίγματα των ΑΕΠΕΥ.
ε) Παρακολουθεί την οργανωτική δομή, την οικονομική κατάσταση και την εν γένει
εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας κεφαλαιαγοράς που αφορούν την οργάνωση
και τη λειτουργία των παραπάνω εταιρειών.
στ) Συλλέγει, παρακολουθεί και ελέγχει τις γνωστοποιήσεις ΕΠΕΥ χωρών του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) βάσει της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ και ΕΠΕΥ
τρίτων χωρών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων.
ζ) Εισηγείται αρμοδίως την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της
κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητας του σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με
τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
Β. Τμήμα Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.)
α) Συλλέγει και εξετάζει τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία και εισηγείται για τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου,
Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Ανωνύμων Εταιρειών
Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας και Ανωνύμων Εταιρειών
Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, των υποκαταστημάτων και ειδικών γραφείων
τους, για την έγκριση ή τροποποίηση των κανονισμών και των καταστατικών τους,
καθώς και για την έγκριση της συγχώνευσης ή διάσπασης αμοιβαίων κεφαλαίων.
β) Παρακολουθεί την οργανωτική δομή, την οικονομική κατάσταση, την κεφαλαιακή
επάρκεια και την εν γένει εφαρμογή των διατάξεων της κεφαλαιαγοράς που αφορούν
την οργάνωση και τη λειτουργία των παραπάνω εταιρειών.
γ) Παρακολουθεί τη σύνθεση του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου των παραπάνω
εταιρειών, την καταλληλότητα των στελεχών και της διοίκησης τους και τη
συμμόρφωση τους προς τις συναφείς νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
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δ) Συλλέγει, παρακολουθεί και ελέγχει τις γνωστοποιήσεις Οργανισμών Συλλογικών
Επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,
βάσει του ευρωπαϊκού διαβατηρίου (Οδηγία 2001/107/ΕΚ) και ΟΣΕΚΑ τρίτων χωρών,
σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων.
ε) Συλλέγει και παρακολουθεί στοιχεία για τη διάθεση μεριδίων αλλοδαπών ΟΣΕΚΑ
στην Ελλάδα.
στ) Εισηγείται αρμοδίως την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της
κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητας του σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με
τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
Γ. Τμήμα Εποπτείας Παροχών Επενδυτικών Υπηρεσιών.
α) Ελέγχει τη συμμόρφωση των εταιρειών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Α.Ε.Ε.Δ.) προς τους όρους
της άδειας λειτουργίας που τους έχει χορηγηθεί και προς τις νομοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία τους, την
οικονομική τους κατάσταση και την επαγγελματική τους συμπεριφορά κατά την
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με το Τμήμα Αδειοδότησης Παροχών
Επενδυτικών Υπηρεσιών.
β) Ελέγχει τη συμμόρφωση των πιστωτικών ιδρυμάτων με τα προβλεπόμενα στις
διατάξεις για την προστασία των επενδυτών και τη διαφάνεια και ακεραιότητα της
αγοράς.
γ) Επιλαμβάνεται περιπτώσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών χωρίς άδεια, που
τίθενται υπόψη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
δ) Διενεργεί επιτόπιους, έκτακτους, ειδικούς ή γενικούς ελέγχους στις παραπάνω
εταιρείες.
ε) Εισηγείται αρμοδίως την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της
κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητας του σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με
τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
Δ. Τμήμα Εποπτείας Ο.Σ.Ε.
α) Ελέγχει τη συμμόρφωση των Ο.Σ.Ε. προς τους όρους της άδειας λειτουργίας που
τους έχει χορηγηθεί και προς τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν
στην οργάνωση και λειτουργία τους, στην οικονομική τους κατάσταση και στην
επαγγελματική τους συμπεριφορά κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, σε
συνεργασία με το Τμήμα Αδειοδότησης Ο.Σ.Ε.
β) Διενεργεί επιτόπιους, έκτακτους, ειδικούς ή γενικούς ελέγχους στις παραπάνω
εταιρείες.
γ) Εισηγείται αρμοδίως την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της
κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητας του σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με
τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
Ε. Τμήμα Αγορών και Συστημάτων.
α) Συλλέγει και εξετάζει τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία και εισηγείται τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας των διαχειριστών των οργανωμένων αγορών, για την
καταλληλότητα των μετόχων του διαχειριστή οργανωμένης αγοράς, των προσώπων
που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, καθώς και των προσώπων που ασκούν
ουσιαστική επίδραση στη διαχείριση της οργανωμένης αγοράς.
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β) Παρακολουθεί και ελέγχει τις μεταβολές στα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν
τη λειτουργία της οργανωμένης αγοράς.
γ) Συλλέγει και εξετάζει τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία και εισηγείται τη
χορήγηση της άδειας λειτουργίας των διαχειριστών των συστημάτων εκκαθάρισης ή
κεντρικού αντισυμβαλλόμενου ή διακανονισμού και των μητρώων τίτλων, για την
καταλληλότητα των μετόχων του διαχειριστή των ως άνω συστημάτων, των
προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, καθώς και των προσώπων που
ασκούν ουσιαστική επίδραση στη διαχείριση των συστημάτων αυτών.
δ) Παρακολουθεί και ελέγχει τις μεταβολές στα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν
τη λειτουργία των συστημάτων εκκαθάρισης ή κεντρικού αντισυμβαλλόμενου ή
διακανονισμού.
ε) Συλλέγει και εξετάζει τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία και εισηγείται την
έγκριση των κανονισμών των οργανωμένων αγορών, των συστημάτων εκκαθάρισης ή
κεντρικού αντισυμβαλλόμενου ή διακανονισμού και των κεντρικών μητρώων καθώς και
τις τροποποιήσεις αυτών.
στ) Διενεργεί επιτόπιους, έκτακτους, ειδικούς ή γενικούς ελέγχους για την τήρηση της
νομοθεσίας σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των οργανωμένων αγορών, των
πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης, των συστημάτων εκκαθάρισης ή κεντρικού
αντισυμβαλλόμενου ή διακανονισμού και των κεντρικών μητρώων, τη λειτουργική
επάρκεια και αξιοπιστία τους, την τήρηση των διατάξεων του κανονισμού τους και εν
γένει την εύρυθμη λειτουργία τους.
ζ) Συλλέγει και εξετάζει τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία και εισηγείται τη
χορήγηση άδειας για τη λειτουργία πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
σε ΑΕΠΕΥ, διαχειριστές αγοράς και πιστωτικά ιδρύματα.
η) Ελέγχει την πλήρωση των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των συστηματικών
εσωτερικοποιητών, τηρεί και δημοσιεύει κατάλογο Α.Ε.Π.Ε.Υ. που ενεργούν ως
συστηματικοί εσωτερικοποιητές.
θ) Παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων προ-συναλλακτικής και
μετασυναλλακτικής διαφάνειας των οργανωμένων αγορών, των πολυμερών
μηχανισμών διαπραγμάτευσης και των συστηματικών εσωτερικοποιητών.
ι) Ελέγχει την πλήρωση των προβλεπόμενων από το νόμο υποχρεώσεων σχετικά με
την οργάνωση και λειτουργία των ΠΜΔ, ιδίως τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών
ομαλής διαπραγμάτευσης και κανόνων σχετικά με τα κριτήρια προσδιορισμού των
χρηματοπιστωτικών μέσων που μπορούν να διαπραγματεύονται σε αυτούς.
ια) Εισηγείται αρμοδίως την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της
κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητας του σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με
τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.

5.3.2.

Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιρειών (Άρθρο 3 ΠΔ 65/2009
«Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς», ως ισχύει)

1. Η Διεύθυνση Εισηγμένων εταιρειών αποτελείται από τα εξής Τμήματα, με τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:
Α. Τμήμα Δημοσίων Προσφορών.
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α) Εισηγείται την έγκριση των ενημερωτικών δελτίων και επισκοπεί τα πληροφοριακά
δελτία των οποίων λαμβάνει γνώση η Ε.Κ.
β) Εισηγείται τη χορήγηση άδειας δημόσιας προσφοράς.
γ) Παρακολουθεί την εφαρμογή του Κανονισμού Αναδοχών.
δ) Τηρεί μητρώο ειδικών επενδυτών.
ε) Συλλέγει και αξιολογεί δημοσιεύματα, διαφημίσεις και ανακοινώσεις που
αποσκοπούν στην προσέλκυση αποταμιεύσεων από το ευρύ κοινό.
στ) Εισηγείται αρμοδίως την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της
κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητας του σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με
τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
Β. Τμήμα Διαρκούς Πληροφόρησης.
α) Εποπτεύει και ελέγχει τις εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη
αγορά, ως προς την εν γένει συμμόρφωση τους στις διατάξεις της νομοθεσίας για την
κεφαλαιαγορά που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης του
επενδυτικού κοινού για αυτές ή τις θυγατρικές τους, τα στελέχη τους και τους μετόχους
τους.
β) Εποπτεύει την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου για τις Δημόσιες Προτάσεις.
γ) Συλλέγει και αξιολογεί δημοσιεύματα, διαφημίσεις και ανακοινώσεις που αφορούν
εισαγόμενους ή εισηγμένους τίτλους ή εισηγμένες εταιρείες.
δ) Παρακολουθεί τη συμπεριφορά των εισηγμένων εταιρειών κι εν γένει των
συμμετεχόντων στις αγορές, αναφορικά με την τήρηση των διατάξεων για την
κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών σχετικά με δημοσιεύματα ή ανακοινώσεις και
συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις Εποπτείας Αγορών και Διεθνών Σχέσεων, όπου
απαιτείται.
ε) Εισηγείται αρμοδίως την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της
κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητας του σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με
τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
Γ. Τμήμα Περιοδικής Πληροφόρησης.
α) Εποπτεύει και ελέγχει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις περιοδικής
πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού που υπέχουν οι εκδότες κινητών αξιών
εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.
β) Παρακολουθεί τη συμπεριφορά των εταιρειών με κινητές αξίες εισηγμένες σε
οργανωμένη αγορά, αναφορικά με την τήρηση των διατάξεων για την κατάχρηση
προνομιακών πληροφοριών σχετικά με τα οικονομικά τους στοιχεία.
γ) Εισηγείται αρμοδίως την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της
κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητας του σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με
τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
Δ. Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών
α) Εποπτεύει τη συμμόρφωση των εταιρειών με κινητές αξίες εισηγμένες σε
οργανωμένη αγορά με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα σε συνεργασία, όπου απαιτείται,
με το Τμήμα Περιοδικής Πληροφόρησης.
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β) Εποπτεύει τη συμμόρφωση των εταιρειών με κινητές αξίες εισηγμένες σε
οργανωμένη αγορά με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και εσωτερικής
οργάνωσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
γ) Εποπτεύει τη συμμόρφωση των εταιρειών με κινητές αξίες εισηγμένες σε
οργανωμένη αγορά ως προς την οριστική χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από
την Κεφαλαιαγορά, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο σχετικό ενημερωτικό
δελτίο.
δ) Προβαίνει σε επιτόπιους, έκτακτους, ειδικούς ή γενικούς ελέγχους στις παραπάνω
εταιρείες.
ε) Εισηγείται αρμοδίως την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της
κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητας του σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με
τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
Διεύθυνση Εποπτείας Αγορών (Άρθρο 4 ΠΔ 65/2009 «Οργανισμός Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς», ως ισχύει),
1. Η Διεύθυνση Εποπτείας Αγορών αποτελείται από τα εξής Τμήματα με τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
Α. Τμήμα Παρακολούθησης.
α) Παρακολουθεί τη συμπεριφορά των εποπτευόμενων φορέων, των εισηγμένων
εταιρειών κι εν γένει των συμμετεχόντων στις αγορές, αναφορικά με την τήρηση των
διατάξεων για την κατάχρηση αγοράς και συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις Εισηγμένων
εταιρειών και Διεθνών Σχέσεων, όπου απαιτείται. Σε περίπτωση που απαιτείται
περαιτέρω έλεγχος για τη στοιχειοθέτηση παραβάσεων κατάχρησης αγοράς,
ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Ελέγχου Συναλλαγών.
β) Εποπτεύει την τήρηση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης των συναλλαγών βάσει
του ν. 3606/2007, μεριμνά για την προώθηση του περιεχομένου γνωστοποίησης των
εν λόγω συναλλαγών σε άλλες εποπτικές αρχές και εισηγείται για την έγκριση
συστημάτων γνωστοποίησης των συναλλαγών βάσει του ανωτέρω νόμου σε
συνεργασία, όπου απαιτείται, με το Τμήμα Πληροφορικής.
γ) Προβαίνει στη διενέργεια των υπολογισμών για τη συγκέντρωση και δημοσιοποίηση
στοιχείων συναλλαγών που απαιτούνται σύμφωνα με το ν. 3606/2007.
δ) Διερευνά την τήρηση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης συναλλαγών από τα
υπόχρεα πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 81 ν. 2533/1997, όπως κάθε φορά ισχύει.
ε) Διερευνά τις παραβάσεις του ν. 3340/2005 αναφορικά με τις υποχρεώσεις των
προσώπων που εκπονούν ή διαδίδουν αναλύσεις
στ) Εισηγείται αρμοδίως την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της
κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητας του σε συνεργασία όπου απαιτείται, με τη
Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
Β. Τμήμα Ελέγχου Συναλλαγών.
α) Διερευνά τις παραβάσεις της εν γένει νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς κατά τη
διενέργεια συναλλαγών.
β) Προβαίνει σε επιτόπιους, έκτακτους, ειδικούς ή γενικούς ελέγχους για τη
διαπίστωση των παραπάνω παραβάσεων.
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γ) Εισηγείται αρμοδίως την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της
κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητας του σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με
τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
Γ. Τμήμα Επικοινωνίας.
α) Εξυπηρετεί τους πολίτες.
β) Απαντά σε ερωτήματα επενδυτών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
γ) Παραλαμβάνει και διερευνά καταγγελίες και παράπονα επενδυτών και τρίτων για
παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με
τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
δ) Προβαίνει σε επιτόπιους έκτακτους ελέγχους, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, σε
συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις.
ε) Συνεργάζεται με τον Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών.
στ) Ενημερώνει τους καταγγέλλοντες για την έκβαση των καταγγελιών τους.
ζ) Εισηγείται αρμοδίως την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της
κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητας του σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με
τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.

5.3.3.

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (Άρθρο 9 ΠΔ 65/2009 «Οργανισμός
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς», ως ισχύει)

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι αυτοτελής, υπάγεται στο Διοικητικό
Συμβούλιο, και εποπτεύεται από ένα μέλος του, εξαιρουμένων του Προέδρου και των
Αντιπροέδρων. Το μέλος αυτό ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ε.Κ.
β. Εποπτεύει την οικονομική και αποδοτική χρήση των πόρων της Ε.Κ.
γ. Εποπτεύει την τήρηση από τις αρμόδιες Διευθύνσεις των υποχρεώσεων
γνωστοποίησης συναλλαγών από υπόχρεα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 81 του
ν. 2533/1997.
δ. Εποπτεύει την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου από τα στελέχη και το
υπαλληλικό προσωπικό εν γένει της Ε.Κ.
ε. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα πορίσματα των ελέγχων.
στ. Εισηγείται τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας της Ε.Κ.

5.3.4.

Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα Αντιμετώπισης

της Νομιμοποίησης

Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Άρθρο 15 ΠΔ 65/2009
«Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς», ως ισχύει)
Η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα έχει τις εξής αρμοδιότητες:
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α. Παρακολουθεί τη συμμόρφωση των εποπτευομένων προσώπων για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που επιβάλλονται από τις διατάξεις της
νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες.
β. Υποβάλλει κάθε ημερολογιακό εξάμηνο αναλυτική έκθεση στο Υπουργείο
Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την αξιολόγηση των εταιρειών οι οποίες
εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και για τυχόν επιβληθέντα μέτρα ή
κυρώσεις.
γ. Εισηγείται αρμοδίως την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της
κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητας του σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με
τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
Η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα υπάγεται απευθείας στο Γενικό Διευθυντή.

5.4.

Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)

Η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ιδρύθηκε το έτος 1927, αποτελεί την Κεντρική
Τράπεζα της χώρας. Έχει συσταθεί ως ανώνυμη εταιρεία και αποτελεί μέλος του
Ευρωσυστήματος.
Ορισμένα βασικά στοιχεία για την Τράπεζα της Ελλάδος και όπως αυτά
καταγράφονται
στο
δικτυακό
της
τόπο
(http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/default.aspx), έχουν ως ακολούθως:
‘’Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Ιδρύθηκε το 1927
βάσει ενός Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου της Γενεύης και άρχισε να λειτουργεί τον
Μάιο του 1928. Έχει συσταθεί με τη μορφή ανωνύμου εταιρίας. Ως έδρα της ορίζεται
από το Καταστατικό της η Αθήνα, ενώ διατηρεί 17 Υποκαταστήματα, 33 Πρακτορεία
και 9 Θυρίδες σε όλη την Ελλάδα.
Από τον Ιανουάριο 2001 η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί αναπόσπαστο μέλος του
Ευρωσυστήματος, που απαρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT) και
τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ. Έκτοτε η Τράπεζα της Ελλάδος συμβάλλει με τη
δράση της στην επίτευξη των στόχων και την εκτέλεση των καθηκόντων του
Ευρωσυστήματος, το οποίο χαράσσει και εφαρμόζει τη νομισματική πολιτική στη ζώνη
του ευρώ.
Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρμόδια για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής
του Ευρωσυστήματος στην Ελλάδα και τη διαφύλαξη της σταθερότητας του ελληνικού
χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ως πρωταρχικός σκοπός ορίζεται από το
Καταστατικό της η διασφάλιση της σταθερότητας του γενικού επιπέδου των τιμών. Στο
βαθμό που δεν επηρεάζεται η επίτευξη του πρωταρχικού της σκοπού, η Τράπεζα
στηρίζει τη γενική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων της, έχει κατοχυρωθεί η θεσμική, προσωπική και λειτουργική
ανεξαρτησία της, αλλά και η άσκηση δημοκρατικού ελέγχου εκ μέρους της Βουλής.’’
Oι αρμοδιότητες της Τράπεζας σε υπάγονται σε δύο βασικές κατηγορίες, ως
κατωτέρω:
Αρμοδιότητες στα πλαίσια του Ευρωσυστήματος
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Άλλες Αρμοδιότητες
Η συνοπτική απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων της κάθε κατηγορίας έχει ως ακολούθως
(και
όπως
αυτές
καταγράφονται
στο
δικτυακό
τόπο
της
ΤτΕ
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/default.aspx):
5.4.1.









Συμμετέχει στη χάραξη της ενιαίας νομισματικής πολιτικής της ζώνης του ευρώ
και την εφαρμόζει στην Ελλάδα.
Διαχειρίζεται για λογαριασμό της ΕΚΤ μέρος των σε συνάλλαγμα και χρυσό
διαθεσίμων της τελευταίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚΤ.
Ασκεί την επίβλεψη των συστημάτων και των μέσων πληρωμών, με σκοπό τη
διασφάλιση της σταθερότητας, της αξιοπιστίας και της αποδοτικότητάς τους.
Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας αυτής, παρακολουθεί και επιβλέπει, μεταξύ
άλλων, το σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ και το Γραφείο Συμψηφισμού Αθηνών.
Από τις 19 Μαΐου 2008, συμμετέχει στο Target2 , το νέο διευρωπαϊκό σύστημα
ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων και διακανονισμού σε συνεχή χρόνο.
Προωθεί ρυθμίσεις για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και
την αποτελεσματική διαχείριση χρηματοπιστωτικών κρίσεων.
Συλλέγει στατιστικά στοιχεία από νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
(δηλαδή, τις τράπεζες και τα αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων).
Εκδίδει τραπεζογραμμάτια ευρώ, τα οποία κυκλοφορούν ως νόμιμο χρήμα,
μετά από έγκριση της ΕΚΤ, και είναι αρμόδια για την κυκλοφορία και διαχείριση
των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ στην Ελλάδα.
Φροντίζει για την προμήθεια των αναγκαίων ποσοτήτων ανά αξία, είτε από το
Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ), είτε από
διασυνοριακές χρηματαποστολές, καθώς και για την ασφαλή αποθήκευση,
διακίνηση και την επανακυκλοφορία ή την καταστροφή τους και μεριμνά για τον
ομαλό εφοδιασμό της οικονομίας.

5.4.2.









Αρμοδιότητες στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος

Άλλες Αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος

Εποπτεύει τα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και ορισμένες κατηγορίες
επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας.
Εποπτεύει και ελέγχει τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς
και τους διαμεσολαβητές στις ασφαλίσεις.
Έχει
την
ευθύνη
για
τη
διαχείριση
και
τη
λειτουργία
του
Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή
(Άυλοι Τίτλοι).
Έχει την ευθύνη της λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς
Τίτλων (ΗΔΑΤ).
Κατέχει και διαχειρίζεται τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας στα οποία
περιλαμβάνονται τα σε συνάλλαγμα και χρυσό διαθέσιμα της Τράπεζας της
Ελλάδος και του Ελληνικού Δημοσίου.
Εξυπηρετεί το Ελληνικό Δημόσιο ως ταμίας και εντολοδόχος τού.
Καταρτίζει και δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ελληνική
οικονομία και διενεργεί εξειδικευμένες στατιστικές έρευνες.
Δημοσιεύει εκθέσεις και διεξάγει ερευνητικό έργο στο πλαίσιο της
παρακολούθησης και ανάλυσης της οικονομικής συγκυρίας και της
νομισματικής πολιτικής.’’
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5.4.3.

Νομικό Πλαίσιο

Το νομικό πλαίσιο που διέπει την Τράπεζα της Ελλάδος και τη λειτουργία της
περιλαμβάνει τις κατωτέρω κατηγορίες νομοθετικών και άλλων κειμένων νομικού
ενδιαφέροντος:











Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος.
Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στη
λειτουργία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ).
Πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Πράξεις του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής (ΠΣΝΠ).
Αποφάσεις της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης.
Αποφάσεις της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) και
Αποφάσεις της προγενέστερης αυτής Επιτροπής Πιστωτικών και Τραπεζικών
Θεμάτων (ΕΤΠΘ).
Κανονισμοί Λειτουργίας των Συστημάτων Διακανονισμού και Διαπραγμάτευσης
Τίτλων που τελούν υπό τη διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος.
Άλλα κείμενα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος.

(σημ.: αναλυτικά στοιχεία για το νομικό πλαίσιο καταγράφονται στο δικτυακό τόπο της
ΤτΕ - http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/LegalF/default.aspx)

5.4.4.

Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος

Το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος προσδιορίζει το καθεστώς που διέπει τη
λειτουργία της. Οι διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος διαθέτουν
ισχύ νόμου αυξημένης τυπικής ισχύος, καθόσον το Καταστατικό αποτελεί επίσης
μέρος διεθνούς σύμβασης επικυρωμένης διά νόμου. Οι σχετικές διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 28 του Συντάγματος, έχουν ως ακολούθως:
‘’Άρθρο 28
1. Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς
συμβάσεις, από την επικύρωση τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με
τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού
δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Η εφαρμογή των
κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί
πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.’’
Σχετική αναφορά στο Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος από το δικτυακό της
τόπο (http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/LegalF/statute.aspx), έχει ως
ακολούθως:
‘’Το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος
Το καθεστώς που διέπει τη λειτουργία της Τράπεζας της Ελλάδος προσδιορίζεται στο
Καταστατικό της. Το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος κυρώθηκε με τον ν.
3424/7.12.1927 ΦΕΚ Α΄ 298 «Περί κυρώσεως του από 10 Νοεμβρίου 1927 ΝΔ/τος
''Περί κυρώσεως της από 27 Οκτωβρίου 1927 συμβάσεως περί παραιτήσεως της
Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος από του προνομίου εκδόσεως τραπεζικών
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γραμματίων και περί συστάσεως νέας Τραπέζης υπό την επωνυμίαν «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ» και του προσαρτωμένου τη συμβάσει Καταστατικού της Τραπέζης της
Ελλάδος''». Στο άρθρο 1 παρ. β του Νομοθετικού Διατάγματος της 10.11.1927 ορίζεται
ρητά ότι οι διατάξεις του Καταστατικού έχουν ισχύ διατάξεων νόμου, και μάλιστα νόμου
αυξημένης τυπικής ισχύος, δοθέντος ότι το Καταστατικό αποτελεί μέρος διεθνούς
σύμβασης επικυρωμένης διά νόμου (βλ. άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος).
Το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος έχει κατά καιρούς υποστεί διάφορες
τροποποιήσεις. Οι βασικότερες τροποποιήσεις του Καταστατικού επήλθαν με τις από
22 Δεκεμβρίου 1997 και 25 Απριλίου 2000 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, που κυρώθηκαν αντίστοιχα με τους ν.
2609/11.5.1998 και 2832/13.6.2000. Με τις τροποποιήσεις αυτές διαμορφώνεται ένα
σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας της κεντρικής τράπεζας, το οποίο είναι σύμφωνο με τις
διατάξεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και του Καταστατικού του
Ευρωπαϊκού
Συστήματος
Κεντρικών
Τραπεζών.
Το Καταστατικό ορίζει ως πρωταρχικό σκοπό της Τράπεζας της Ελλάδος τη
διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών, καθορίζει τις βασικές της αρμοδιότητες,
κατοχυρώνει την ανεξαρτησία της και προσδιορίζει τις σχέσεις της με τη Βουλή και την
Κυβέρνηση. Προβλέπει επίσης ότι, από της υποκαταστάσεως του ευρώ στο εθνικό
νόμισμα, η Τράπεζα της Ελλάδος λειτουργεί ως αναπόσπαστο μέρος του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών τόσο κατά την επιδίωξη του πρωταρχικού της
σκοπού όσο και ως προς σειρά βασικών αρμοδιοτήτων της, ενεργώντας σύμφωνα με
τις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Περαιτέρω, ουσιώδεις τροποποιήσεις του Καταστατικού αποφασίστηκαν από την από
24 Απριλίου 2012 Γενική Συνέλευση των Μετόχων που κυρώθηκαν με τον ν.
4099/2012. Με τις τροποποιήσεις αυτές καθιερώνεται συλλογικότερο σχήμα λήψης
αποφάσεων και εξαλείφεται οποιαδήποτε, ήδη πρακτικώς ανύπαρκτη, περίπτωση
σύγκρουσης συμφερόντων κατά την άσκηση της εποπτικής αρμοδιότητας της
Τράπεζας της Ελλάδος.’’
To ‘’ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ’’ στο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Τράπεζας της Ελλάδος,
Έκδοση Ι’ (2013), έχει ως ακολούθως (πηγή: δικτυακός τόπος της ΤτΕ –
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/Καταστατικό_Έκδοση_Ι.pdf):
‘’Το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος περιέχεται, ως Παράρτημα IV, στο
Πρωτόκολλο, του οποίου οι όροι ενεκρίθησαν από το Συμβούλιο της Κοινωνίας των
Εθνών, «Περί εγκρίσεως της εκδόσεως δανείου Λιρών Στερλινών 9.000.000», και το
οποίο υπεγράφη από την Ελληνική Κυβέρνηση στη Γενεύη την 15η Σεπτεμβρίου
1927. Το Πρωτόκολλο εκυρώθη με το από 10 Νοεμβρίου 1927 Νομοθετικό ∆ιάταγμα,
το οποίο επεκυρώθη με τον Νόμο 3423/7.12.1927. Σε εκτέλεση του Πρωτοκόλλου,
επηκολούθησε, την 27η Οκτωβρίου 1927, η υπογραφή στην Αθήνα της μεταξύ
Ελληνικού ∆ημοσίου και Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος συμβάσεως «Περί
παραιτήσεως της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος από του προνομίου εκδόσεως
τραπεζικών γραμματίων και περί συστάσεως νέας τραπέζης υπό την επωνυμίαν
“Τράπεζα της Ελλάδος”». Η εν λόγω σύμβαση, καθώς και το προσαρτώμενο σ' αυτήν
Καταστατικό, δια των οποίων ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος, εκυρώθησαν με άλλο,
ομοίως από 10 Νοεμβρίου 1927, Νομοθετικό ∆ιάταγμα, το οποίο επεκυρώθη με τον
Νόμο 3424/7.12.1927 (ΦΕΚ Α 298).
Στο άρθρο 1 παράγραφος β' του ως άνω Νομοθετικού ∆ιατάγματος ορίζεται ότι οι
διατάξεις του Καταστατικού έχουν ισχύ διατάξεων Νόμου και, μάλιστα, ας προστεθεί,
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Νόμου αυξημένης τυπικής ισχύος, δοθέντος ότι το Καταστατικό της Τράπεζας της
Ελλάδος αποτελεί πάντοτε μέρος διεθνούς συμβάσεως επικυρωμένης διά Νόμου
(βλ.άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος). Εξ άλλου, σύμφωνα με ρητή διάταξη
του Καταστατικού (άρθρο 7), τούτο τροποποιείται «δι' αποφάσεως της Γενικής
Συνελεύσεως των μετόχων, κυρουμένης διά νόμου».
Έκτοτε το Καταστατικό υπέστη κατά καιρούς πολλές, μάλλον ελάσσονες,
τροποποιήσεις, οι οποίες πάντως καθιστούσαν αναγκαία την κατά καιρούς
επανέκδοσή του, με βάση την αρχική κωδικοποίηση του Προεδρικού ∆ιατάγματος της
21/22.8.1931 «Περί Κώδικος των αφορωσών την Τράπεζαν της Ελλάδος διατάξεων»
(ΦΕΚ Α 287), στο οποίο προσετίθεντο οι επιφερόμενες μεταβολές, ούτως ώστε οι
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Καταστατικού να εμφανίζονται «κωδικοποιημένες»
σε ενιαίο κείμενο.
Ουσιώδεις τροποποιήσεις του Καταστατικού απεφασίσθησαν από την Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της 22.12.1997 και εκυρώθησαν με το Νόμο
2609/1998 (ΦΕΚ Α 101), κατά συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Νόμος 2077/1992, ΦΕΚ Α 136) και τον, εξαγγελτικό των
αναγκαίων μεταβολών, Νόμο 2548/1997, «Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος»
(ΦΕΚ Α 259).
*Με το άρθρο 19 του Νόμου 2832/2000 (ΦΕΚ Α 141) κατηργήθη το σύνολο σχεδόν
των διατάξεων του Νόμου 2548/1997, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση από την
παράλληλη ισχύ τους προς τις διατάξεις του Καταστατικού, στο οποίο ήδη έχουν
ενσωματωθεί.
Οι μεταβολές, οι οποίες αφορούν ιδίως τον καθορισμό του πρωταρχικού σκοπού και
των κυρίων αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος, τη θέσπιση της ανεξαρτησίας
της και τον προσδιορισμό των σχέσεών της με τη Βουλή και την Κυβέρνηση, καθώς
και την ίδρυση Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής, περιελήφθησαν ήδη στην Η'
Έκδοση(1998).
Ακολούθησε η Θ' Έκδοση η οποία περιείχε τις τροποποιήσεις του Καταστατικού που
ετέθησαν σε ισχύ μέχρι τέλους του έτους 2000. Με την σημαντικότερη από τις
τροποποιήσεις αυτές, η οποία απεφασίσθη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Τράπεζας της 25.4.2000, και εκυρώθη με το άρθρο 18 του Νόμου
2832/2000 (ΦΕΚΑ 141), επεδιώχθη η περαιτέρω εναρμόνιση του Καταστατικού προς
τις διατάξεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν όψει της εντάξεως της
Ελλάδας στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ. Θεμελιώδους σημασίας είναι η πρόβλεψη του
ισχύοντος Καταστατικού ότι, από της υποκαταστάσεως του Ευρώ στο εθνικό νόμισμα,
η Τράπεζα της Ελλάδος λειτουργεί, τόσο κατά την επιδίωξη του πρωταρχικού της
σκοπού, όσο και κατά την άσκηση βασικών της αρμοδιοτήτων, ως αναπόσπαστο
μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, ενεργώντας σύμφωνα με
τις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Στην παρούσα Ι’ Έκδοση έχουν περιληφθεί και οι εν συνεχεία τροποποιήσεις του
Καταστατικού που ετέθησαν σε ισχύ μέχρι τον ∆εκέμβριο του 2013. Επισημαίνονται οι
ουσιώδεις τροποποιήσεις οι οποίες απεφασίσθησαν από την Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της 24.4.2012 και εκυρώθησαν με το άρθρο
165 παρ.7 του Νόμου 4099/2012 (ΦΕΚ Α 250), με τις οποίες παρατείνεται η διάρκεια
της Τράπεζας μέχρι 31.12.2050, καθιερώνεται συλλογικότερο σχήμα λήψης
αποφάσεων και εξαλείφεται οποιαδήποτε, ήδη πρακτικώς ανύπαρκτη, περίπτωση
σύγκρουσης συμφερόντων κατά την άσκηση της εποπτικής αρμοδιότητας. Τα
τελευταία αποτελούν, άλλωστε, εκπλήρωση υποχρεώσεων της Ελληνικής
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∆ημοκρατίας προβλεπόμενων στο Παράρτημα του Νόμου 4046/2012, «Μνημόνιο
Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής».‘’
Οι σχετικοί Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, καθώς και τα κείμενα νομοθεσίας και
λοιπά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτά αναφέρονται στο δικτυακό τόπο
της
ΤτΕ
(http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/LegalF/laws.aspx
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/LegalF/ee.aspx), έχουν ως ακολούθως:
5.4.5.

Νόμοι

Στην ενότητα αυτή διατίθενται Νόμοι κατά φθίνουσα χρονολογική σειρά, που
αφορούν σε δραστηριότητες της Τράπεζας της Ελλάδος και μνημονεύονται σε
διάφορες σελίδες του παρόντος ιστοχώρoυ.

















Ν. 4261/2014 - Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και
προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες
διατάξεις.
Ν.4021/2011 - Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών
ιδρυμάτων–Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα–Κύρωση της
Σύμβασης−Πλαίσιο
του
Ευρωπαϊκού
Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις
N.4002/2011 - Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου −
Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα
αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
N.3943/2011 - Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών
Ν.3932/2011 - Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
Ν.3875/2010 - Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών
κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων
αυτής και συναφείς διατάξεις.
N.3867/2010 - Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου
ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών
Ν.3862/2010 - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες
2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών
στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης
συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.
N.3842/2010 - Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις
Ν. 3775/2009 - Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες
Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και
άλλες διατάξεις
Ν. 3746/2009 - Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ),
ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση
οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις.
Ν.3693/2008 - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία
2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων
λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ
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του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3691/5.8.2008 - Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων
Ν.3651/18.3.2008 - Οδική βοήθεια οχημάτων
Ν.3606/17.8.2007 - Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων
Ν.3601/1.8.2007 - Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά
ιδρύματα
Ν.3557/14.5.2007 - Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α) με το οποίο
κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 "Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ
ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης" (ΦΕΚ 331 Α') και άλλες διατάξεις
Ν.3487/11.9.2006 - Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/51/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για
την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ,
86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους
λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων
χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων
και
ασφαλιστικών
επιχειρήσεων"
(ΕΕΙ.178/17.7.2003)
N.3458/8.5.2006 - Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων
Ν.3455/18.4.2006 - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοοικονομικού ομίλου
ετερογενών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις
Ν.3424/13.12.2005 - τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση των
διατάξεων του Ν. 2331/1995 και προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
N.3340/10.5.2005 - Για προστασία της Κεφαλαιαγοράς
Ν.3148/2003 (άρθρο 18) - Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης
στη μεταφορά κεφαλαίων
N.3066/2002 (άρθρο 1-10) - Φορέας εγγυοδοσίας επιχειρήσεων
Ν.2832/2000 - Κωδικοποίηση των διατάξεων για σύσταση
N.2515/1997 (άρθρο 16) - Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτων
Ν.2515/1997 (άρθρο 15) - Ανταλλακτήρια συναλλάγματος
Ν. 2496/1997 - Ιδιωτική Ασφάλιση, Ασφαλιστική Επιχείρηση, Ασφαλιστική
σύμβαση, τροποποιήσεις ασφαλιστικής νομοθεσίας, ιδιωτικά σχολεία,
φροντιστήρια ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, δίδακτρα, μισθώσεις
κινηματογράφων - θεάτρων, παράταση ,κατάργηση διατάξεων Εμπορικού
Νόμου
Ν.1905/1990 - Για τη σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και
άλλες διατάξεις
Ν.1667/1986 - Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις (Α 196)
N.1665/1986 - Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing)
Ν.1569/25.10.85 - Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης,
σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων,
λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις
N.489/1976 - Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων
αστικής
ευθύνης
Βαρύτητα δίνεται στην παρ. 6, άρθρο 27β
Ν.400/17.1.1970 - Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως
Ν.2190/1920 - Θεσμικός Νόμος Περί Ανωνύμων Εταιρειών
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5.4.6.

Προεδρικά Διατάγματα

Στην ενότητα αυτή διατίθενται Προεδρικά Διατάγματα κατά φθίνουσα χρονολογική
σειρά, που αφορούν σε δραστηριότητες της Τράπεζας της Ελλάδος και
μνημονεύονται σε διάφορες σελίδες του παρόντος ιστοχώρoυ.











ΠΔ 190/14.9.2006 - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2002/92/Ε.Κ.του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την
ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/15.1.2003).
ΠΔ 23/14.2.2005 - Προσαρμογή του Ν.Δ.400/1970 (A'10) «περί ιδιωτικής
επιχειρήσεως ασφαλίσεως» όπως ισχύει, προς τις διατάξεις των Οδηγιών 1)
2000/64/ΕΚ του Ε.Κ. και του Συμβ. της 7.11.00 «για τροποποίηση των οδηγιών
του Συμβ. 85/611/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ όσον αφορά την
ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες» (L 290/27/17.11.00), 2) 2002/12/ΕΚ
του Ε.Κ. και του Συμβ. της 5.3.02 «για την τροποποίηση της οδηγίας
79/267/ΕΟΚ του Συμβ. όσον αφορά τις απαιτ.περιθ.φερεγγ.για τις
επιχ.ασφ.ζωής» (L 77/11/20.3.02), 3) 02/83/ΕΚ του Ε.Κ.και του Συμβ. της
5.11.02 «σχετικά με την ασφ.ζωής» (L 345/1/19.12.02) και 4) 02/13/ΕΚ του Ε.Κ
και του Συμβ. της 5.3.02 «για την τροπ.της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ του Συμβ.
όσον αφορά τις απαιτ.περιθ.Φερεγγ.για τις επιχ.ασφ.ζημ.» (L 77/17/20.3.02).
ΠΔ 10/21.01.2003 - Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (A' 10) "περί ιδιωτικής
επιχειρήσεως ασφαλίσεως" όπως ισχύει, και του Ν. 489/76 (Α' 331) "Περί
υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης",
όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Μαϊου 2000 "σχετικά με την
ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία
αυτοκινήτων οχημάτων και την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και
88/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου" (L 181/20-7-2000). ΠΔ 288/23-10-2002 Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Α' 10) "περί ιδιωτικής επιχειρήσεως
ασφαλίσεως", όπως ισχύει, προς: i) τις διατάξεις της Οδηγίας 98/78/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998
"σχετικά με τη συμπληρωματική χρηματοοικονομική εποπτεία ασφαλιστικών
επιχειρήσεων στο πλαίσιο ενός ασφαλιστικού ομίλου" (L 330/1/5.12.1998), ii)
ορισμένες διατάξεις, όπως ισχύουν, των Πρώτων Οδηγιών για την
πρωτασφαλιστική δραστηριότητα 73/239/ΕΟΚ (L 228/3/16.8.1973) [ασφαλίσεις
ζημιών] και 79/267/ΕΟΚ (L63/1/13.3.1979) [ασφαλίσεις ζωής].
ΠΔ 288/23.10.2002 - Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Α' 10) "περί ιδιωτικής
επιχειρήσεως ασφαλίσεως", όπως ισχύει, προς: i) τις διατάξεις της Οδηγίας
98/78/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Οκτωβρίου 1998 "σχετικά με τη συμπληρωματική χρηματοοικονομική εποπτεία
ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο ενός ασφαλιστικού ομίλου" (L
330/1/5.12.1998), ii) ορισμένες διατάξεις, όπως ισχύουν, των Πρώτων Οδηγιών
για την πρωτασφαλιστική δραστηριότητα 73/239/ΕΟΚ (L 228/3/16.8.1973)
[ασφαλίσεις ζημιών] και 79/267/ΕΟΚ (L63/1/13.3.1979) [ασφαλίσεις ζωής].
ΠΔ 169/7-7-2000 - Προσαρμογή του ΝΔ 400/1970 (Α' 10) "περί ιδιωτικής
επιχειρήσεως ασφαλίσεως ", όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της Οδηγίας
91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991 " για τους ετήσιους και
τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων " (L
374/31.12.1991).
ΠΔ 33/2000 - Διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων
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Π.Δ.159//5.7.98 - Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.Δ.400/1970 (ΦΕΚ
10Α') όπως ισχύει τροποποιημένο, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της
οδηγίας 95/96/ΕΚ και προς ορισμένες διατάξεις των οδηγιών 92/49/ΕΟΚ και
92/96/ΕΟΚ.
ΠΔ.252/1996 - Συμμόρφωση προς τις διατάξεις, α) των Κοινοτικών
Ασφαλιστικών οδηγιών 88/357/ΕΟΚ, 90/618/ΕΟΚ, 90/619/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ,
92/96/ΕΟΚ, 91/674/ΕΟΚ, β) της οδηγίας 91/371/ΕΟΚ, συμφωνία ΕΟΚ Ελβετικής Συνομοσπονδίας, γ) της απόφασης 94/1,2/ΕΚΑΧ, ΕΚ, συμφωνία για
τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και δ) της συνθήκης για την προσχώρηση
της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση.
ΠΔ 104/1994 - Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος υπ' αριθμ. 96/1993
ΠΔ 96/1993 - Περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις για
κίνηση κεφαλαίων
ΠΔ 459/14.12.90 - Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 87/344/ΕΟΚ
για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων,
σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας.
ΠΔ 103/2.4.90 - Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 84/641/ΕΟΚ για
την τροποποίηση όσον αφορά ιδίως στην τουριστική βοήθεια, της Πρώτης
Οδηγίας (73/239/ΕΟΚ) για τον συντονισμό των νομοθετικών κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων, που αφορούν στην ανάληψη πρωτασφαλιστικής
δραστηριότητας εκτός των ασφαλίσεων ζωής και την άσκησή της.
ΠΔ 298/26.8.86 - Δικαιώματα και υποχρεώσεις ασφαλιστικών πρακτόρων και
παραγωγών ασφαλίσεων και κώδικας δεοντολογίας για την άσκηση του
επαγγέλματος αυτών

5.4.7.

Νομοθεσία και λοιπά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην ενότητα αυτή διατίθενται νομοθετικά κείμενα και λοιπά κείμενα νομικού
ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πλαισιώνουν τη λειτουργία της
Τράπεζας της Ελλάδος και μνημονεύονται σε διάφορες σελίδες του παρόντος
ιστοχώρου. Συγκεκριμένα εδώ θα βρείτε: Κοινοτικούς Κανονισμούς, Κοινοτικές
Οδηγίες, Αποφάσεις της Επιτροπής και της ΕΚΤ και λοιπά κείμενα.

5.4.8.

Κοινοτικοί Κανονισμοί

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου
της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά
ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012 (EE L 176 της 27.6.2013, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 45/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1339/2001
που επεκτείνει τα αποτελέσματα του κανονισμού (ΕΚ) 1338/2001 σχετικά με τον
καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία από την παραχάραξη και την
κιβδηλεία σε εκείνα τα κράτη-μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο
νόμισμα, EE L 17 της 22.1.2009, σ. 4.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 44/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1338/2001
σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από
την παραχάραξη και την κιβδηλεία, EE L 17 της 22.1.2009, σ. 1 έως 3.
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που
συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών, EE L 345 της 8.12.2006, σ. 1 έως 9.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 2182/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που
προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ, EE L 373 της 21.12.2004, σ. 1 έως 6.
Κανονισμός_(ΕΚ) αριθμ. 2560/2001 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του
Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές σε
ευρώ, EE L 344 της 28.12.2001, σ. 13 έως 16.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1339/2001 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, για την επέκταση των αποτελεσμάτων
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1338/2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων
μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία σε εκείνα
τα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα, EE L 181 της
4.7.2001, σ. 11.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1338/2001 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων
για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία, EE L 181 της
4.7.2001, σ. 6 έως 10.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1478/2000 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του
Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2000, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
2866/1998 σχετικά με τις τιμές μετατροπής του ευρώ και των νομισμάτων των κρατών
μελών που υιοθετούν το ευρώ, EE L 167 της 7.7.2000, σ. 1.

5.4.9.

Κοινοτικές Οδηγίες

Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και
την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για
την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών
2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (EE L 176 της 27.6.2013, σ. 338).
Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης
Νοεμβρίου 2010 για τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όσον
αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις
πράξεις επανατιτλοποίησης, καθώς και τον εποπτικό έλεγχο των πολιτικών
αποδοχών.
Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης
και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II).
Οδηγία 2009/111/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Σεπτεμβρίου 2009 για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και
2007/64/ΕΚ όσον αφορά τράπεζες συνδεδεμένες με κεντρικούς οργανισμούς,
ορισμένα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τις
εποπτικές ρυθμίσεις και τη διαχείριση κρίσεων.
Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της
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δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των οδηγιών
2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ.
Οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης
Νοεμβρίου 2007, για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την
τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και
κατάργηση της οδηγίας 97//5/ΕΚ, EE L 319 της 5.12.2007, σ. 1 έως 36.
Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης
Ιουνίου 2006, για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων
και των πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση), EE L177 της 30.6.2006, σ. 201 έως
255.
Οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης
Ιουνίου 2006, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών
ιδρυμάτων (αναδιατύπωση), EE L177 της 30.6.2006, σ. 1 έως 200.
Οδηγία 2005/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Νοεμβρίου 2005 σχετικά με τις αντασφαλίσεις και την τροποποίηση των οδηγιών
73/239/EΟΚ, 92/49/EΟΚ του Συμβουλίου, καθώς και των οδηγιών 98/78/EΚ και
2002/83/EΚ.
Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.
15 έως 36.
Οδηγία 2005/14/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. της 11ης
Μαΐου 2005. για τροποποίηση των οδηγιών 72/166/EΟΚ. 84/5/EΟΚ. 88/357/EΟΚ και
90/232/EΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που
προκύπτει από την κυκλοφορία οχημάτων (ε'Οδηγία αυτοκινήτων).
Οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης
Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/EΟΚ,
83/349/EΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/EΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και τους
ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Οδηγία 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Νοεμβρίου 2002, σχετικά με την ασφάλιση ζωής (κωδικοποίηση Οδηγιών ζωής).
Οδηγία 2002/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Μαρτίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον
αφορά τις απαιτήσεις περιθωρίου φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις ασφάλισης
ζημιών.
Οδηγία 2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης
Νοεμβρίου 2000, για τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 85/611/ΕΟΚ,
92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών με
τρίτες χώρες.
Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. της 16ης
Μαΐου 2000. για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την
ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων
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οχημάτων και για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ του
Συμβουλίου (δ' Οδηγία αυτοκινήτων).
Οδηγία 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 για το συντονισμό των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την
πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής και για την τροποποίηση των οδηγιών
73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση εκτός της
ασφάλειας ζωής).
Τρίτη οδηγία 90/232/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 1990 για την προσέγγιση
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που
προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων.
Δεύτερη οδηγία 88/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1988 για το συντονισμό
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την
πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής, και τη θέσπιση των διατάξεων που σκοπό
έχουν να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ.
Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση,
όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί
συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν
την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πρωτασφάλισης εκτός της ασφάλισης
ζωής.
Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση
νομικής προστασίας.
Πρώτη οδηγία 79/267/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 1979 περί συντονισμού
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη
της δραστηριότητος της πρωτασφαλίσεως ζωής και την άσκηση αυτής.
Οδηγία 73/240/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί καταργήσεως των
περιορισμών στο δικαίωμα εγκαταστάσεως στον τομέα της πρωτασφαλίσεως εκτός
από την ασφάλιση ζωής.
Oδηγία 73/239/ΕΟΚ Πρώτη οδηγία τού Συμβουλίου τής 24ης Ιουλίου 1973 περί
συντονισμού των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων πού αφορούν
την ανάληψη δραστηριότητος πρωτασφαλίσεως, εκτός τής ασφαλίσεως ζωής, και την
άσκηση αυτής.

5.4.10.

Αποφάσεις

Απόφαση (ΕΚΤ) αριθμ. 14/2010 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της
16ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας
των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία.
2005/849/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2005 , για εφαρμογή της
οδηγίας 72/166/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους ελέγχους ασφάλισης της αστικής
ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων.
2003/20/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 27ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή
του άρθρου 6 της οδηγίας 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την
ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων
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οχημάτων και για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 73/239/ΕΟΚ και
88/357/ΕΟΚ.
Απόφαση (ΕΚΤ) αριθμ. 4/2003 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 20ής
Μαρτίου 2003, σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή,
την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ, ΕΕ L78 της
25.3.2003,
σ.
16
έως
19.
Απόφαση (ΕΚ) αριθμ. 427/2000 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2000, σύμφωνα με
το άρθρο 122 παράγραφος 2 της συνθήκης για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος
από την Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2001, EE L167 της 7.7.2000, σ. 19 έως 21.

5.4.11.

Λοιπά Κείμενα

92/48/ΕΟΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1991 για τους
ασφαλιστικούς μεσάζοντες.
Ανακοίνωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο - Απολογισμός των ενεργειών εισαγωγής του ευρώ σε φυσική μορφή.
Ανακοίνωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προς το Συμβούλιο, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των
Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - Η εισαγωγή των
χαρτονομισμάτων
και
κερμάτων
ευρώ,
ένας
χρόνος
μετά.
Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συνθήκης για
την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Κατευθυντήρια Γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 5/2003, της 20ής
Μαρτίου 2003, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων κατά των προϊόντων παράνομης
αναπαραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ και την ανταλλαγή και απόσυρση των
τραπεζογραμματίων
ευρώ, EE
L78
της
25.3.2003, σ.
20
έως
22.
Κατευθυντήρια Γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 2/2002, της 7ης Μαρτίου
2002, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2000/7 σχετικά με τα μέσα και
τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, EE L185 της
15.7.2002, σ. 1 έως 78.
Πρότυπα επίβλεψης για συστήματα πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ (EΚΤ).
Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της
Ρουμανίας και των προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσέχικης Δημοκρατίας, της
Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας
της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της
Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της
Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί
των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πρωτόκολλο για το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών
και
της
Ευρωπαϊκής
Κεντρικής
Τράπεζας.
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Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ESCB definitions of major business continuity terms in relation to payment.
Guide for the assessment against the business continuity oversight expectations for
sips
(ECB).
Terms of reference for the oversight assessment of euro systemically and prominently
important (ECB).’’
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