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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

5 Οκτωβρίου 2006
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.. 3492
Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Άρθρο 1
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών
Ελέγχων και αποστολή της
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Άρθρο 1
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών
Ελέγχων και αποστολή της
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικο−
νομικών Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(Γ.Δ.Δ.Ε.), υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία Δημοσιο−
νομικής Πολιτικής.
2. Αποστολή της Γ.Δ.Δ.Ε. είναι η διασφάλιση της χρη−
στής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού και του προϋπολογισμού των φορέων που
καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 3.
3. Για την πραγματοποίηση της αποστολής της, η
Γ.Δ.Δ.Ε.:
α) διαθέτει προσωπικό με αυξημένα τυπικά και ουσι−
αστικά προσόντα,
β) χρησιμοποιεί μεθόδους και πρότυπα που εφαρμό−
ζονται και από διεθνείς ελεγκτικούς οργανισμούς και
γ) ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρ−
θρο 2 του παρόντος νόμου.
Άρθρο 2
Αρμοδιότητες της Γ.Δ.Δ.Ε.
1. Η Γ.Δ.Δ.Ε. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Ασκεί έλεγχο:
(1) στη διαχείριση του προϋπολογισμού των φορέων
του άρθρου 3, προκειμένου να διαπιστωθεί ιδίως αν:
αα) όλα τα ποσά τα οποία ψηφίζονται ή χορηγούνται,

δαπανώνται και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για
τους οποίους εγκρίθηκαν ή χορηγήθηκαν, ββ) κατά την
πραγματοποίηση των δαπανών τηρούνται οι ισχύου−
σες διατάξεις, καθώς και οι αρχές της δημοσιονομικής
δέσμευσης, της νομικής δέσμευσης και της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης, γγ) λαμβάνονται όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της είσπραξης
των εσόδων, δδ) όλα τα έσοδα εισπράττονται και εμ−
φανίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
(2) στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, προκει−
μένου να διαπιστωθεί η επάρκειά τους.
β) Λαμβάνει ή εισηγείται τα κατάλληλα μέτρα για τη
βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των
φορέων, ώστε να συμβάλει:
αα) στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων
τους, ββ) στη σύννομη και αποτελεσματική διαχείριση
των χρημάτων που δαπανούν και γγ) στην καταπολέμη−
ση της απάτης, της δωροδοκίας, καθώς και κάθε άλλης
παράνομης δραστηριότητας που είναι επιζήμια για τα
οικονομικά συμφέροντά τους.
γ) Επιβάλλει τις προβλεπόμενες από τον παρόντα
νόμο κυρώσεις.
δ) Συνεργάζεται με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρα−
τών και ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα
σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
ε) Συντάσσει ετήσια έκθεση ελέγχου κατά τα οριζό−
μενα στο άρθρο 22.
2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της η Γ.Δ.Δ.Ε.
μεριμνά ιδιαιτέρως για τη διαφύλαξη δεδομένων προ−
σωπικού χαρακτήρα και εμπιστευτικών πληροφοριών,
των οποίων λαμβάνουν γνώση τα όργανα αυτής.
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
Οι φορείς τους οποίους αφορούν τα συστήματα δι−
αχείρισης και ελέγχου, οι έλεγχοι και τα διοικητικά
μέτρα και κυρώσεις που αναφέρονται στον παρόντα
νόμο καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου
Υπουργού.
Άρθρο 4
Ορισμοί
1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου:
α) Δημόσιες είναι οι επιχειρήσεις των οποίων η έννοια
προσδιορίζεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2
και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005.
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β) Δημόσιοι είναι οι οργανισμοί, των οποίων η έννοια
προσδιορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6
του άρθρου 1 του ν. 3429/2005.
γ) «Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας» είναι:
(1) οι δημόσιες επιχειρήσεις της περίπτωσης α΄ της
παρούσας παραγράφου,
(2) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία
το Δημόσιο συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον πε−
νήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού τους κεφαλαίου
ή επιχορηγούνται, τακτικά ή έκτακτα, από αυτό και η
επιχορήγηση αυτή υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό
(50%) των ετήσιων εσόδων τους κατά το εκάστοτε προ−
ηγούμενο έτος, καθώς και οι ενώσεις προσώπων που
επιχορηγούνται, τακτικά ή έκτακτα, από το Δημόσιο και
η επιχορήγηση υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό,
(3) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία
ιδρύονται από το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα που
αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις (1) και (2) της παρού−
σας περίπτωσης και αποτελούν συνδεδεμένες με αυτά
εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42Ε παρ. 5 του
κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και οι συνδεδεμένες
με τις εταιρείες αυτές άλλες εταιρείες.
2. Εσωτερικός έλεγχος (internal audit) είναι η ανεξάρ−
τητη ελεγκτική − συμβουλευτική δραστηριότητα παρο−
χής διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων
διαχείρισης και ελέγχου ενός φορέα, με στόχο τη βελτί−
ωση των λειτουργιών του και την επίτευξη των στόχων
του, χρησιμοποιώντας συστημικές και δομημένες μεθο−
δολογίες. Οι μεθοδολογίες αυτές στοχεύουν κυρίως στη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών
που διέπουν τη λειτουργία του, των διαδικασιών διαχεί−
ρισης κινδύνου και των διαδικασιών ελέγχου.
3. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι η ανεξάρτητη
ελεγκτική − συμβουλευτική υπηρεσία, η οποία θα παρέ−
χει διαβεβαίωση περί της επάρκειας των συστημάτων
διαχείρισης και ελέγχου ενός φορέα.
4. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου (internal control) είναι
το συνολικό σύστημα διαχειριστικών και άλλων ελέγχων,
συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων της οργανωτικής
δομής, των μεθοδολογιών, των διαδικασιών και του
εσωτερικού ελέγχου (internal audit), που έχει εφαρμό−
σει η Διοίκηση στις λειτουργίες του φορέα, για την
υποστήριξη της επίτευξης των στόχων του με αποδο−
τικό, αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο. Το σύστημα
εσωτερικού ελέγχου εξασφαλίζει τη συμμόρφωση στις
πολιτικές της Διοίκησης, διασφαλίζει τα περιουσιακά
στοιχεία και πόρους του φορέα, μέσω πιστοποίησης της
πληρότητας και ακρίβειας των λογιστικών εγγραφών
και καταστάσεων και παρέχει επίκαιρες και αξιόπιστες
δημοσιονομικές και διαχειριστικές πληροφορίες.
5. Παρατυπία είναι κάθε παράβαση διάταξης του
εθνικού ή του κοινοτικού δικαίου με πραγματικό ή εν−
δεχόμενο αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο προϋπολογισμός
του ελεγχόμενου φορέα ή η περιουσιακή κατάσταση
αυτού.
6. Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης είναι
η δημοσιονομική διαχείριση σύμφωνα με τις αρχές της
οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσμα−
τικότητας.

7. Δημοσιονομική διόρθωση είναι η αφαίρεση ποσού
από τον προϋπολογισμό του φορέα, το οποίο αντιστοι−
χεί στην οικονομική ζημία που προέκυψε για τον Κρα−
τικό Προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό του φορέα
από μεμονωμένη ή συστημική παρατυπία των οργάνων
του και η επαναφορά του στον Κρατικό Προϋπολογισμό
ή η διάθεσή του για άλλες δραστηριότητες του φορέα,
αντιστοίχως.
8. Δημοσιονομική δέσμευση είναι η πράξη κράτησης
των πιστώσεων που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση
μεταγενέστερων πληρωμών προς εκπλήρωση νομικής
δέσμευσης.
9. Νομική δέσμευση είναι η πράξη με την οποία ο
διατάκτης δημιουργεί ή διαπιστώνει υποχρέωση από
την οποία προκύπτει επιβάρυνση.
Άρθρο 5
Αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομι−
κής Πολιτικής ως προς την εποπτεία της Γ.Δ.Δ.Ε.
O Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής:
α) είναι υπεύθυνος για την επιτυχή εκτέλεση της απο−
στολής της Γ.Δ.Δ.Ε.,
β) εγγυάται την ακεραιότητα, την αποτελεσματικότη−
τα, την αντικειμενικότητα και το κύρος του διενεργούμε−
νου από τη Γ.Δ.Δ.Ε. ελέγχου, καθώς και τη διασφάλιση
του απορρήτου των πληροφοριών που λαμβάνονται
κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου,
γ) εποπτεύει και κατευθύνει το προσωπικό που υπη−
ρετεί στη Γ.Δ.Δ.Ε.,
δ) λαμβάνει ή εισηγείται αρμοδίως τα προβλεπόμε−
να από τον παρόντα νόμο μέτρα προς επίτευξη των
στόχων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ.
1 του άρθρου 2,
ε) επιμελείται και υποβάλλει αρμοδίως την κατά το
άρθρο 22 ετήσια έκθεση ελέγχου.
Άρθρο 6
Διάρθρωση υπηρεσιών της Γ.Δ.Δ.Ε.
1. Η Γ.Δ.Δ.Ε. διαρθρώνεται σε τρεις (3) Διευθύνσεις που
συνιστώνται με τον παρόντα νόμο.
2. Στη Γενική Διεύθυνση της προηγούμενης παρα−
γράφου υπάγονται η Διεύθυνση 26η Συντονισμού και
Ελέγχου Εφαρμογής των Δημοσιολογιστικών Διατάξεων
και οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, καθώς και
το Ειδικό Λογιστήριο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορί−
ζονται οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων, η διάρθρωσή
τους σε Τμήματα, τα οποία δεν μπορεί να είναι περισσό−
τερα των έξι (6) ανά Διεύθυνση, η κατανομή των αρμο−
διοτήτων στα κατ’ ιδίαν Τμήματα, καθώς και κάθε άλλη
λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του
έργου τους. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα δύναται να
συνιστώνται και άλλες Διευθύνσεις της Γ.Δ.Δ.Ε. ή να
καταργούνται υφιστάμενες.
4. Των Διευθύνσεων του παρόντος άρθρου προΐστα−
νται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δημοσι−
ονομικών και των Τμημάτων υπάλληλοι της κατηγορίας
ΠΕ των κλάδων Δημοσιονομικών, Μηχανικών, Γεωτεχνι−
κών και Πληροφορικής.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
5. Για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου της Γενι−
κής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων εφαρμόζονται
οι ισχύουσες για το Δημόσιο διατάξεις και επιλέγεται
υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δημοσιονομικών
του Γ.Λ.Κ. με τριετή τουλάχιστον ελεγκτική εμπειρία.
Άρθρο 7
Σύσταση θέσεων − Δημοσιονομικοί Ελεγκτές
1. Οι θέσεις προσωπικού των Διευθύνσεων του προη−
γούμενου άρθρου ορίζονται σε διακόσιες εξήντα πέντε
(265) από τις οποίες:
α) του κλάδου Δημοσιονομικών κατηγορίας ΠΕ θέσεις
εκατόν εξήντα τέσσερις (164), κατηγορίας ΤΕ θέσεις
είκοσι (20), κατηγορίας ΔΕ θέσεις δεκαεννιά (19) και
κατηγορίας ΥΕ θέσεις πέντε (5),
β) του κλάδου Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ θέσεις δε−
καοκτώ (18) και κατηγορίας ΤΕ θέσεις πέντε (5),
γ) του κλάδου Γεωτεχνικών κατηγορίας ΠΕ θέσεις
πέντε (5),
δ) του κλάδου Πληροφορικής κατηγορίας ΠΕ θέσεις
επτά (7), κατηγορίας ΤΕ θέσεις πέντε (5) και κατηγορίας
ΔΕ θέσεις δώδεκα (12),
ε) του κλάδου Μεταφραστών κατηγορίας ΠΕ θέσεις
δύο (2),
στ) του κλάδου Ξένων Γλωσσών κατηγορίας ΠΕ θέ−
σεις δύο (2),
ζ) του κλάδου ΔΕ5 Τεχνιτών κατηγορίας ΔΕ θέση
μία (1).
2. Στους υφιστάμενους κλάδους προσωπικού του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους συνιστώνται οι παρα−
κάτω θέσεις:
α) εκατόν είκοσι πέντε (125) θέσεις υπαλλήλων με
βαθμούς Δ−Α του κλάδου Δημοσιονομικών, κατηγορίας
ΠΕ,
β) τριάντα (30) θέσεις υπαλλήλων με βαθμούς Δ−Α του
κλάδου Δημοσιονομικών, κατηγορίας ΠΕ με αυξημένα
τυπικά προσόντα,
γ) είκοσι επτά (27) θέσεις υπαλλήλων με βαθμούς Δ−Α
του κλάδου Δημοσιονομικών, κατηγορίας ΤΕ,
δ) έντεκα (11) θέσεις υπαλλήλων με βαθμούς Δ−Α του
κλάδου Δημοσιονομικών, κατηγορίας ΔΕ,
ε) επτά (7) θέσεις υπαλλήλων με βαθμούς Ε−Β του
κλάδου Δημοσιονομικών, κατηγορίας ΥΕ,
στ) δεκαπέντε (15) θέσεις υπαλλήλων με βαθμούς Δ−Α
του κλάδου Μηχανικών, κατηγορίας ΠΕ,
ζ) τέσσερις (4) θέσεις υπαλλήλων με βαθμούς Δ−Α του
κλάδου Γεωτεχνικών, κατηγορίας ΠΕ,
η) έξι (6) θέσεις υπαλλήλων με βαθμούς Δ−Α του κλά−
δου Πληροφορικής, κατηγορίας ΠΕ,
θ) τέσσερις (4) θέσεις υπαλλήλων με βαθμούς Δ−Α
του κλάδου Μηχανικών, κατηγορίας ΤΕ,
ι) επτά (7) θέσεις υπαλλήλων με βαθμούς Δ−Α του
κλάδου Πληροφορικής, κατηγορίας ΤΕ,
ια) δώδεκα (12) θέσεις υπαλλήλων με βαθμούς Δ−Α,
του κλάδου Πληροφορικής, κατηγορίας ΔΕ.
3. Συνιστώνται δύο (2) θέσεις υπαλλήλων κλάδου πτυ−
χιούχων ξένων γλωσσών (αποφοίτων αγγλικής, γαλλικής
και γερμανικής φιλολογίας) με βαθμούς Δ−Α, κατηγο−
ρίας ΠΕ.
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4. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορί−
ζονται:
α) Για την κατηγορία ΠΕ, του κλάδου Δημοσιονομικών,
πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης
ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής, μιας από τις πα−
ρακάτω ειδικότητες:
(1) Νομικής
(2) Οικονομικών Επιστημών
(3) Οικονομικής Επιστήμης
(4) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
(5) Διοίκησης Επιχειρήσεων
(6) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
(7) Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
(8) Στατιστικής
(9) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
(10) Δημόσιας Διοίκησης
(11) Λογιστικής,
καθώς και άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή
γερμανικής γλώσσας και γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών.
Για την κατηγορία ΠΕ του κλάδου Δημοσιονομικών
με αυξημένα τυπικά προσόντα, απαιτούνται, πέραν των
προσόντων της περίπτωσης α΄, και τα προσόντα που
ορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄),
όπως ισχύει. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών καθορίζεται το γνωστικό αντικείμενο
του προσωπικού αυτού.
β) Για την κατηγορία ΤΕ του κλάδου Δημοσιονομικών,
πτυχίο ή δίπλωμα όλων των τμημάτων της Σχολής Δι−
οίκησης και Οικονομίας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και άριστη γνώση
της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και
γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
γ) Για τις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ του κλάδου Δημοσιο−
νομικών, τα προβλεπόμενα προσόντα από τα άρθρα 17
και 25 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει. Επιπλέον, για την
κατηγορία ΔΕ απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής ή
γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και γνώση χειρισμού
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
δ) Για την κατηγορία ΠΕ των κλάδων Μηχανικών, Γε−
ωτεχνικών και Πληροφορικής, πτυχίο ή δίπλωμα της
ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών
της αλλοδαπής, μιας από τις ειδικότητες που αναφέ−
ρονται στα άρθρα 5, 6 και 7 του π.δ. 50/2001, όπως
ισχύει, καθώς και άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής
ή γερμανικής γλώσσας και γνώση χειρισμού ηλεκτρο−
νικών υπολογιστών.
ε) Για την κατηγορία ΤΕ των κλάδων Πληροφορικής
και Μηχανικών, πτυχίο ή δίπλωμα των Τ.Ε.Ι. ή το ομώ−
νυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ισό−
τιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής μιας
των ειδικοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 14 και
15, αντίστοιχα, του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει και άριστη
γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.
στ) Για την κατηγορία ΔΕ του κλάδου Πληροφορικής,
τα προβλεπόμενα προσόντα από το άρθρο 19 του π.δ.
50/2001, όπως ισχύει, και επιπλέον καλή γνώση της αγ−
γλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.
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5. Για τη διαπίστωση της γνώσης χειρισμού ηλε−
κτρονικών υπολογιστών εφαρμόζεται η παράγραφος 6
του άρθρου 26 σε συνδυασμό με το άρθρο 27 του π.δ.
50/2001, όπως ισχύει, και για τη διαπίστωση της άριστης
γνώσης και της καλής γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής
ή γερμανικής γλώσσας εφαρμόζεται το άρθρο 28 του
ίδιου προεδρικού διατάγματος.
6. Οι Δημοσιονομικοί Ελεγκτές διακρίνονται σε Ελε−
γκτές Α, εφόσον κατέχουν το βαθμό Α΄ της κατηγορίας
ΠΕ ή ΤΕ, σε Ελεγκτές Β, εφόσον κατέχουν το βαθμό
Β΄ της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, σε Ελεγκτές Γ, εφόσον
κατέχουν το βαθμό Γ΄ της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και
Βοηθούς Ελεγκτές, εφόσον κατέχουν το βαθμό Δ΄ της
κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.
7. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπι−
κού της Γ.Δ.Δ.Ε. αρμόδια είναι η προβλεπόμενη από το
άρθρο 6 του π.δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128 Α΄) Δ4 Διεύθυνση
Προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Άρθρο 8
Κάλυψη θέσεων
1. Η κάλυψη των θέσεων προσωπικού του άρθρου 7
παρ. 1 γίνεται:
α) από υπαλλήλους όλων των κλάδων του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους,
β) με διορισμό, μετά από επιτυχία σε γραπτό δια−
γωνισμό που διενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις,
γ) με μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, με αίτησή
τους, από άλλες υπηρεσίες του Δημόσιου ή του ευρύ−
τερου δημόσιου τομέα με κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου
Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων
υπηρεσιακών συμβουλίων.
Η μεταφορά του προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γίνεται σε συνιστώ−
μενες με τη σχετική πράξη θέσεις ιδιωτικού δικαίου,
αντίστοιχης ειδίκευσης με ταυτόχρονη δέσμευση μό−
νιμων θέσεων.
Ο χρόνος υπηρεσίας των κατά τα ανωτέρω μεταφε−
ρόμενων υπαλλήλων στους φορείς από τους οποίους
προέρχονται θεωρείται ως διανυθείς στην υπηρεσία
που τοποθετούνται για τη μισθολογική και βαθμολογική
τους εξέλιξη.
Οι τοποθετούμενοι ως Δημοσιονομικοί Ελεγκτές
υπάλληλοι των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου
αυτής πρέπει να έχουν διετή, τουλάχιστον, ελεγκτική
εμπειρία.
2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η πλή−
ρωση των θέσεων γίνεται με επιλογή από το φορέα με
την ακόλουθη διαδικασία:
α) Από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών εκδί−
δεται προκήρυξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Σ.Ε.Π.) και σε δύο ημερή−
σιες εφημερίδες των Αθηνών και μία της Θεσσαλονί−
κης. Στην προκήρυξη, εκτός των άλλων, αναφέρονται
οι προς πλήρωση θέσεις, τα απαιτούμενα σύμφωνα με
την παράγραφο 4 του άρθρου 7 τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα, η βαθμολογία κάθε προσόντος, τα απαιτού−
μενα δικαιολογητικά και η προθεσμία εντός της οποίας

πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
είκοσι (20) ημερών. Η σχετική προκήρυξη, στην οποία
μπορεί να τίθενται, κατά περίπτωση, και πρόσθετα ειδι−
κά προσόντα, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, απο−
στέλλεται, πριν από τη δημοσίευσή της, στο Α.Σ.Ε.Π., το
οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμότητας,
εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την περιέ−
λευσή της σε αυτό. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω
προθεσμία, συνεχίζεται η διαδικασία χωρίς τη γνώμη
του Α.Σ.Ε.Π..
β) Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας της επιλογής,
συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη από
τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ως πρόεδρο,
τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομι−
κών Ελέγχων, δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., ένα (1) μέλος του
Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, προτεινόμενα, αντίστοιχα,
από τους προέδρους αυτών και δύο (2) Προϊσταμένους
Διεύθυνσης του Δημοσιονομικού Κλάδου, ως μέλη, με
τους αναπληρωτές τους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται
ο γραμματέας της Επιτροπής και μέχρι τρεις (3) υπάλ−
ληλοι για τη γραμματειακή υποστήριξή της.
γ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά τη συγκέντρωση των
αιτήσεων, κατατάσσει σε πίνακα τους υποψηφίους κατά
σειρά αξιολόγησης με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά
τους προσόντα. Ακολούθως, από τον πίνακα αυτόν καλεί
σε προφορική συνέντευξη τριπλάσιο αριθμό υποψηφίων,
κατά σειρά αξιολόγησης, εφόσον ο αριθμός των υποψη−
φίων υπερβαίνει το τριπλάσιο του αριθμού των θέσεων
που πρόκειται να καλυφθούν. Η συνέντευξη βαθμολογεί−
ται με συντελεστή που κυμαίνεται από 0,80 έως 1,20 επί
της βαθμολογίας που έχει λάβει ο υποψήφιος με βάση
τα τυπικά και ουσιαστικά του προσόντα. Στη συνέχεια,
με βάση την αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων στον
πρώτο πίνακα και τη βαθμολογία της προφορικής συνέ−
ντευξης, καταρτίζεται προσωρινός πίνακας υποψηφίων.
Ο προσωρινός πίνακας αναρτάται στο κεντρικό κτίριο
του Γ.Λ.Κ. και στα κτίρια των περιφερειακών υπηρεσιών
του και συγχρόνως αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π.. Για τη
διαπίστωση της γνώσης ξένης γλώσσας και γνώσης
χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις.
δ) Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεως
κατά του προσωρινού πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας των
ως άνω αναρτήσεων. Το Α.Σ.Ε.Π., μετά την εξέταση των
υποβληθεισών ενστάσεων, των προβλεπόμενων με την
υπ’ αριθμ. 42948/2003 απόφαση του Υπουργού Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ
1854 Β΄) αντιρρήσεων και τον αυτεπάγγελτο έλεγχο,
αποφαίνεται οριστικά και σύμφωνα με την απόφαση
αυτή καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οι−
κονομικών ο οριστικός πίνακας κατάταξης και ο πίνακας
διοριστέων, ο οποίος αποστέλλεται προς δημοσίευση
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ε) Ο οριστικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων
ισχύει για μία διετία από την κύρωσή του από το Α.Σ.Ε.Π.
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και καλύπτονται από αυτόν με βάση τη σειρά κατάταξης,
οι θέσεις που κενούνται κατά τη διάρκεια της διετίας.
στ) Ο διορισμός των υποψηφίων γίνεται με απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημο−
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών καθορίζεται αποζημίωση για τα μέλη της συγκρο−
τούμενης Επιτροπής για την πρόσληψη προσωπικού
και της γραμματείας της, κατ’ αποκοπήν, με βάση τον
αριθμό των υποψηφίων.
Άρθρο 9
Ειδικές διατάξεις
1. Δημοσιονομικός Ελεγκτής, ο οποίος βαθμολογείται
στις εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας με βαθμό κάτω
του επτά (7) επί δύο (2) συνεχόμενα έτη, παύεται από
τα συγκεκριμένα καθήκοντά του και στερείται του τίτ−
λου του Ελεγκτή, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Δημοσιονομικός Ελεγκτής ή άλλος υπάλληλος, που
μεταφέρθηκε ή μετατάχθηκε στο Γ.Λ.Κ. και τοποθετή−
θηκε στις Διευθύνσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6
του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
νόμου, εάν κατά την πρώτη διετία βαθμολογηθεί στις
εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας με βαθμό κατώτερο
του επτά (7) μεταφέρεται ή μετατάσσεται αυτοδίκαια
στον κλάδο από τον οποίο προέρχεται. Σε περίπτωση
που δεν υφίσταται κενή οργανική θέση στον κλάδο
αυτόν, δημιουργείται προσωποπαγής θέση, η οποία
καταργείται μετά την αποχώρηση του υπαλλήλου. Για
την αυτοδίκαιη μεταφορά ή μετάταξη της παραγράφου
αυτής εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών.
Άρθρο 10
Σύσταση Επιτροπής Εποπτείας
1. Συνιστάται στη Γ.Δ.Δ.Ε. Επιτροπή Εποπτείας (ΕΠ.ΕΠ.),
η οποία αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσι−
ονομικής Πολιτικής, ως Πρόεδρο, τον Προϊστάμενο της
Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων και τους
Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Γ.Δ.Δ.Ε..
2. Η ΕΠ.ΕΠ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της
Γ.Δ.Δ.Ε., του Κανονισμού διενέργειας των ελέγχων και
ερευνών και του κώδικα δεοντολογίας των Δημοσιονο−
μικών Ελεγκτών, οι οποίοι τίθενται σε ισχύ με απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
β) την παρακολούθηση της προόδου των ελέγχων,
γ) την αξιολόγηση του ελεγκτικού έργου,
δ) την έγκριση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων,
ε) την έγκριση της κατά την παρ. 1 του άρθρου 22 του
παρόντος νόμου έκθεσης,
στ) την εισήγηση αρμοδίως για λήψη πρόσθετων μέ−
τρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φορέων στις
συστάσεις των Δημοσιονομικών Ελεγκτών,
ζ) την εισήγηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονο−
μικών και τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό μέτρων για τη
βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου,
η) την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των ελεγκτικών
οργάνων και

2295

θ) την παρακολούθηση και αξιολόγηση των ερευνών
για την καταπολέμηση της απάτης και των λοιπών πα−
ράνομων δραστηριοτήτων που είναι επιζήμιες για τα
οικονομικά συμφέροντα των φορέων και την εισήγηση
μέτρων για την αποτελεσματικότερη άσκηση αυτών.
3. Η ΕΠ.ΕΠ. συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές
το χρόνο κατά τους μήνες Ιανουάριο, Μάιο και Σεπτέμ−
βριο και εκτάκτως, όταν κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή
της ο Πρόεδρος αυτής ή ζητηθεί από την πλειοψηφία
των Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γ.Δ.Δ.Ε.. Η συμμε−
τοχή στην Επιτροπή των μελών, των εισηγητών και του
Γραμματέα, τον οποίο ορίζει ο Πρόεδρος αυτής, είναι
υποχρεωτική και άμισθη.
4. Η ΕΠ.ΕΠ. μπορεί να καλεί πρόσωπα από την Ελλάδα
ή την αλλοδαπή για την εξέταση εξειδικευμένων θεμά−
των σχετικό με το αντικείμενο της Γ.Δ.Δ.Ε.. Στα πρό−
σωπα αυτά καταβάλλεται αποζημίωση που ορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Άρθρο 11
Σύσταση Επιτροπής Διαβούλευσης
Μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονο−
μικών συγκροτεί δεκαμελή επιτροπή, η οποία αποτε−
λείται από υπαλλήλους του Γ.Λ.Κ. και εμπειρογνώμονες
εξειδικευμένους σε θέματα εσωτερικών επιθεωρήσε−
ων και ελέγχων, με σκοπό τη διεξαγωγή ευρύτατης
διαβούλευσης και την εισήγηση σχεδίου δημιουργίας
αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου
στους φορείς που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο,
καθώς και εξειδικευμένων μονάδων εσωτερικών ελέγ−
χων που θα ελέγχουν και θα πιστοποιούν την επάρκεια
των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου. Η επιτροπή
αυτή, στην οποία μπορούν να μετέχουν και αλλοδα−
ποί εμπειρογνώμονες, προεδρεύεται από τον Γενικό
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής και υποχρεούται
να συντάξει εισηγητική έκθεση και σχέδιο υλοποίησης
εντός τετραμήνου από της συστάσεώς της. Η γραμμα−
τειακή υποστήριξη της Επιτροπής ανατίθεται σε δύο
(2) υπαλλήλους του κλάδου Δημοσιονομικών. Στα μέλη
της Επιτροπής και στους υπαλλήλους της γραμματείας
καταβάλλεται αμοιβή που ορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Άρθρο 12
Σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ’
ύλην αρμόδιου Υπουργού και αφού ληφθεί υπόψη η ειση−
γητική έκθεση και το σχέδιο υλοποίησης της Επιτροπής
Διαβούλευσης, συνιστώνται μονάδες εσωτερικού ελέγ−
χου σε όλα τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες της χώρας
και καθορίζονται οι αρμοδιότητες αυτών στο πλαίσιο
προστασίας των οικονομικών τους συμφερόντων.
Με όμοιο προεδρικό διάταγμα συνιστώνται μονάδες
εσωτερικού ελέγχου στους φορείς που εποπτεύονται
από τα Υπουργεία ή τις Περιφέρειες της χώρας, που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου
και έχουν προϋπολογισμό άνω των τριών εκατομμυρί−
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ων (3.000.000) ευρώ και καθορίζονται οι αρμοδιότητες
αυτών στο πλαίσιο προστασίας των οικονομικών τους
συμφερόντων, με την επιφύλαξη των περί εσωτερικού
ελέγχου διατάξεων του ν. 3429/2005. Το ποσό αυτό δύ−
ναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών. Στους φορείς που δεν θα
συσταθεί μονάδα εσωτερικού ελέγχου, τις αρμοδιό−
τητες αυτής ασκεί η μονάδα εσωτερικού ελέγχου του
εποπτεύοντος φορέα.
Στις μονάδες εσωτερικού ελέγχου των φορέων περι−
έρχονται επιπλέον οι εξής αρμοδιότητες:
α) τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών που
υπάγονται στον φορέα,
β) οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσί−
ων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται
στο φορέα,
γ) διενέργειας ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περί−
πτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας
δαπάνης, πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής, προκειμέ−
νου να διαπιστωθεί αν η απώλεια αυτή έχει λάβει χώρα
στην αρμόδια υπηρεσία ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2362/1995
(ΦΕΚ 247 Α΄),
δ) έρευνας της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας
απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προ−
πληρωμής, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου
41 του ν. 2362/1995.
Μέχρι τη σύσταση των μονάδων εσωτερικού ελέγχου
της παραγράφου 1, οι αρμοδιότητες αυτές εξακολου−
θούν να ασκούνται από την Οικονομική Επιθεώρηση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ή τη Γ.Δ.Δ.Ε.,
από της μεταφοράς των εν λόγω αρμοδιοτήτων σε
αυτή.
Η Γ.Δ.Δ.Ε. διαμορφώνει πρότυπα και μεθοδολογίες
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και συντάσσει
προδιαγραφές οργάνωσης, εσωτερικής λειτουργίας και
αρμοδιοτήτων των μονάδων εσωτερικού ελέγχου των
Υπουργείων, Περιφερειών και λοιπών φορέων στο πλαί−
σιο προστασίας των οικονομικών τους συμφερόντων. Οι
προδιαγραφές εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου
Υπουργού. Οι μονάδες εσωτερικού ελέγχου οφείλουν να
υλοποιούν πλήρως τις προδιαγραφές που ορίζονται με
τις ανωτέρω αποφάσεις και να ενημερώνουν τη Γ.Δ.Δ.Ε.
σχετικά με τα ευρήματα των ελέγχων.
Οι Διευθύνσεις του άρθρου 6, εφόσον διαπιστώσουν
ότι απαιτούνται βελτιώσεις των συστημάτων διαχείρι−
σης και ελέγχου των φορέων της αρμοδιότητάς τους,
προτείνουν στην ΕΠ.ΕΠ. τη λήψη σχετικών μέτρων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Άρθρο 13
Είδη και μεθοδολογία ελέγχων
1. Οι δημοσιονομικοί έλεγχοι διενεργούνται με εντολή
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονο−
μικών Ελέγχων και διακρίνονται σε προγραμματισμέ−
νους και έκτακτους.

Οι προγραμματισμένοι έλεγχοι διενεργούνται με βάση
ετήσιο πρόγραμμα που καταρτίζεται από τη Γενική Διεύ−
θυνση με μέριμνα των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων
και εγκρίνεται από την ΕΠ.ΕΠ..
Οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται ύστερα από καταγ−
γελίες, δημοσιεύματα, πληροφορίες και βάσιμες υπό−
νοιες για δωροδοκίες, δωροληψίες, απάτες, ατασθαλίες
ή διαχειριστικές ανωμαλίες ή ύστερα από αίτημα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή παραγγελία του αρμόδιου
Εισαγγελέα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών καθορίζεται η μέθοδος και η διαδικασία κατάρτι−
σης του ετήσιου προγράμματος ελέγχων.
Άρθρο 14
Όργανα ελέγχου
1. Οι έλεγχοι ασκούνται από Δημοσιονομικούς Ελε−
γκτές Α, Β και Γ, κατά την έννοια της παραγράφου 6 του
άρθρου 7, καθώς και από υπαλλήλους των Υπηρεσιών
Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), οι οποίοι ορίζονται
από τον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Δ.Ε. για την εκτέλεση
συγκεκριμένου ελέγχου. Οι υπάλληλοι αυτοί κατά τη
διάρκεια των ελεγκτικών τους καθηκόντων έχουν όλες
τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα
των Δημοσιονομικών Ελεγκτών ή των Βοηθών Ελεγκτών,
ανάλογα με το βαθμό τους. Οι ανωτέρω δύναται να
συνεπικουρούνται στο έργο τους από Βοηθούς Ελε−
γκτές, από αποσπασμένους στη Γ.Δ.Δ.Ε. υπαλλήλους,
καθώς και από Εμπειρογνώμονες. Οι Εμπειρογνώμο−
νες μπορεί να είναι δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας
ΠΕ ή ΤΕ και ιδιώτες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Εμπειρογνωμόνων ή Ελεγκτικές Εταιρείες. Οι
Δημοσιονομικοί Ελεγκτές και οι υπάλληλοι των Υπηρε−
σιών Δημοσιονομικού Ελέγχου που ασκούν τον έλεγχο,
καθώς και οι υπάλληλοι ή Εμπειρογνώμονες εφόσον
έχουν δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, που συνεπικουρούν
αυτούς, θεωρούνται κατά την έννοια του νόμου αυτού
ελεγκτικά όργανα.
2. Η συγκρότηση, όπου κρίνεται αναγκαίο, ελεγκτικών
ομάδων για τον έλεγχο από πρόσωπα της προηγούμε−
νης παραγράφου γίνεται με απόφαση του Προϊσταμέ−
νου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων.
Συντονιστής της ελεγκτικής ομάδας ορίζεται ο Δημο−
σιονομικός Ελεγκτής και σε περίπτωση που υπάρχουν
περισσότεροι του ενός ο ανώτερος κατά βαθμό και επί
ομοιοβάθμων ο έχων τα περισσότερα χρόνια ως Δη−
μοσιονομικός Ελεγκτής, άλλως ο έχων τα περισσότερα
χρόνια υπηρεσίας.
3. Στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων, που καταρτίζεται
και τηρείται από τη Γ.Δ.Δ.Ε., εγγράφονται με απόφαση
του Προϊσταμένου αυτής, ύστερα από δημόσια πρό−
σκληση και αξιολόγηση από την ΕΠ.ΕΠ., πρόσωπα, τα
οποία έχουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σχετική με
τους ασκούμενους από τη Γ.Δ.Δ.Ε. ελέγχους. Σε ειδικές
περιπτώσεις μπορεί να ορίζονται Εμπειρογνώμονες και
εκτός του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων. Μέχρι την κα−
τάρτιση του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων, τους Δημοσι−
ονομικούς Ελεγκτές επικουρούν, ως Εμπειρογνώμονες,
υπάλληλοι του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, της οικείας ειδικότητας και εμπειρίας.
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4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών καθορίζεται η αποζημίωση των ιδιωτών εμπει−
ρογνωμόνων για τη συμμετοχή τους στους ελέγχους,
καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την κατάρτιση Μητρώ−
ου Εμπειρογνωμόνων.
5. Τα ελεγκτικά όργανα, κατά την άσκηση των κα−
θηκόντων τους, έχουν τα κατωτέρω δικαιώματα και
υποχρεώσεις:
α) Δικαιούνται άμεσης πρόσβασης σε κάθε πληρο−
φορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιμο για την
άσκηση του έργου ή της αποστολής τους, χωρίς να
υπόκεινται στους περιορισμούς της νομοθεσίας περί
φορολογικού, υπηρεσιακού, χρηματιστηριακού και επι−
χειρηματικού απορρήτου. Οι αστυνομικές, λιμενικές,
στρατιωτικές και λοιπές αρχές και υπηρεσίες υποχρε−
ούνται, όταν τους ζητηθεί, να συνδράμουν άμεσα και
αποτελεσματικά τα ελεγκτικά όργανα και να παρέχουν
τις ζητούμενες πληροφορίες ή στοιχεία. Την υποχρέ−
ωση παροχής πληροφοριών ή στοιχείων έχει και κάθε
δημόσια, δημοτική, κοινοτική ή άλλη αρχή, καθώς και
κάθε αρμόδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Οι Δημοσιο−
νομικοί Ελεγκτές μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα και
αποσπάσματα κάθε εγγράφου και μέσου αποθήκευσης
πληροφοριών και, αν χρειάζεται, αναλαμβάνουν τη δια−
φύλαξη αυτών των εγγράφων και πληροφοριών, με την
επιφύλαξη των διατάξεων περί κρατικών απορρήτων.
β) Υποχρεούνται να μεριμνούν για την προστασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εμπιστευτι−
κών εγγράφων και για την τήρηση του εμπιστευτικού
χαρακτήρα των πληροφοριών που συλλέγουν. Οι πλη−
ροφορίες αυτές δεν επιτρέπεται να ανακοινώνονται
σε πρόσωπα άλλα από εκείνα τα οποία, λόγω των κα−
θηκόντων τους, στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων
των φορέων του άρθρου 3, καλούνται να τις γνωρίζουν,
ούτε να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός
της καταπολέμησης της απάτης, της δωροδοκίας και
κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας σε βάρος των
οικονομικών συμφερόντων των φορέων. Η υποχρέωση
αυτή ισχύει και μετά την αποχώρηση του υπαλλήλου
από την υπηρεσία.
6. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσι−
ονομικών Ελέγχων, τα ελεγκτικά όργανα και οι Εμπει−
ρογνώμονες υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση πε−
ριουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α΄).
Άρθρο 15
Αρμοδιότητες Ελεγκτικών Οργάνων
1. Στους Δημοσιονομικούς Ελεγκτές ανήκουν οι πα−
ρακάτω αρμοδιότητες:
α) ο έλεγχος επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης
και ελέγχου των φορέων,
β) ο έλεγχος ή ο συμπληρωματικός έλεγχος της νομι−
μότητας και κανονικότητας των δαπανών, της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων και της ορθής
είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων των φορέων, κα−
θώς και της διαχείρισης της περιουσίας τους, για τον
εντοπισμό και την αποτροπή φαινομένων κακοδιοίκησης
και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή
διαφθοράς,
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γ) ο έλεγχος των εκκαθαριστών για την ορθή απει−
κόνιση των αποδοχών των υπαλλήλων των φορέων,
καθώς και την ακρίβεια του ύψους των επί μέρους πο−
σών που λαμβάνουν με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις,
δ) η αξιολόγηση του προγραμματισμού, σχεδιασμού
και εκτέλεσης των έργων του φορέα,
ε) η εξακρίβωση της τήρησης των οικείων διαχειριστι−
κών κανόνων και διαδικασιών και της ορθής λογιστικής
απεικόνισης της οικονομικής κατάστασης και διαχείρι−
σης του φορέα,
στ) η αξιολόγηση της επίδοσης του ελεγχόμενου φο−
ρέα με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής
διαχείρισης,
ζ) ο έκτακτος έλεγχος ή ο συμπληρωματικός έλεγχος
της διαχείρισης παγίων προκαταβολών, καθώς και των
δημοσίων υπολόγων (άρθρο 54 του ν. 2362/1995) και
δημοσίων διαχειρίσεων,
η) η άσκηση επιτόπιων ελέγχων στην έδρα του ελεγ−
χόμενου φορέα ή στους χώρους εκτέλεσης του φυσικού
αντικειμένου του έργου του.
2. Οι Δημοσιονομικοί Ελεγκτές:
α) Δύναται να θέτουν προσωρινά εκτός διαχείρισης,
με αιτιολογημένη απόφαση, οποιονδήποτε δημόσιο υπό−
λογο, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου
54 του ν. 2362/1995, στις περιπτώσεις που:
αα) αρνείται να εμφανίσει όλα τα βιβλία και στοιχεία
της υπηρεσίας του, να εκθέσει ή να καταμετρήσει ενώπι−
όν τους όλα τα χρήματα, ένσημα, υλικό ή άλλους τίτλους
που βρίσκονται στη διαχείρισή του, να δώσει όλες τις
ζητούμενες πληροφορίες και να υπογράψει τα πρωτό−
κολλα και λοιπά έγγραφα του διενεργούμενου ελέγχου.
Στις περιπτώσεις αυτές τα παραπάνω πρωτόκολλα και
έγγραφα υπογράφονται από τον προσωρινό αναπληρω−
τή του δημοσίου υπολόγου και από έναν μάρτυρα,
ββ) κινδυνεύει το συμφέρον του Δημοσίου από τις
πράξεις του υπολόγου,
γγ) διαπιστωθούν αταξίες, που δημιουργούν υπόνοια
κατάχρησης,
δδ) εμποδίζουν την απρόσκοπτη διενέργεια του ελέγ−
χου.
β) Ορίζουν αναπληρωτή του δημοσίου υπολόγου, που
τίθεται εκτός διαχείρισης.
γ) Λαμβάνουν κάθε μέτρο εξασφάλισης των δημόσιων
χρημάτων, τίτλων, υλικού και εγγράφων.
δ) Δύναται, εφόσον είναι αναγκαίο για τη διενέργεια
του ελέγχου, να εντέλλονται την αναστολή των αδειών
απουσίας ή τη διακοπή τους, εφόσον έχει αρχίσει η
χρήση τους, των υπαλλήλων του ελεγχόμενου φορέα.
ε) Δύναται, εάν πληροφορηθούν ή αντιληφθούν ή
έχουν βάσιμες υπόνοιες, ότι υφίσταται κίνδυνος των
οικονομικών συμφερόντων του ελεγχόμενου φορέα, από
ενέργειες ή παραλείψεις των οργάνων διοίκησης ή των
υπαλλήλων του, για θέματα που δεν περιλαμβάνονται
στην εντολή ελέγχου που τους έχει δοθεί, να λαμβά−
νουν αυτεπαγγέλτως κάθε αναγκαίο προσωρινό μέτρο,
αναφέροντάς το αμέσως στον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Δ.Ε.,
ο οποίος εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την
ενημέρωσή του είτε νομιμοποιεί με απόφασή του τα
ληφθέντα μέτρα είτε αίρει τη λήψη τους.
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3. Σε περίπτωση που οι Δημοσιονομικοί Ελεγκτές δι−
απιστώσουν πράξεις που μπορούν να επισύρουν ποινική
ευθύνη ή κρίνουν ότι απαιτείται διαδικασία Ένορκης
Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) διαβιβάζουν τις σχετικές
πληροφορίες στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης
για τα περαιτέρω.
4. Εάν οι Δημοσιονομικοί Ελεγκτές κατά την άσκηση
του ελεγκτικού τους έργου έχουν σοβαρές ενδείξεις
για διάπραξη φορολογικών παραβάσεων, υποχρεούνται
να αναγγείλουν αμέσως τις διαπιστώσεις τους στην
Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών ή στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και να αποστείλουν τα αποδεικτικά
στοιχεία που κατά την άποψή τους συγκροτούν τις
φορολογικές αυτές παραβάσεις, ζητώντας παράλληλα
την άμεση διεξαγωγή ελέγχου.
5. Τα ελεγκτικά όργανα διαθέτουν ειδική υπηρεσιακή
ταυτότητα, η επίδειξη της οποίας, μαζί με την επίδει−
ξη σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, αρκεί για την
έναρξη διενέργειας ελέγχου.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών, ορίζεται ειδικότερα το περιεχόμενο των ελέγχων
και ο τρόπος άσκησης αυτών. Με όμοια απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να ανα−
τίθενται στους Δημοσιονομικούς Ελεγκτές και άλλες
αρμοδιότητες.
7. Σε περίπτωση που οι Δημοσιονομικοί Ελεγκτές και
τα λοιπά ελεγκτικά όργανα κατά την άσκηση του ελε−
γκτικού τους έργου διαπράξουν οποιοδήποτε πειθαρ−
χικό αδίκημα ή υπάρξουν σε βάρος τους καταγγελίες,
βάσιμες πληροφορίες για δωροδοκίες, δωροληψίες,
απάτες ή παράνομες πράξεις, ο Υπουργός Οικονομίας
και Οικονομικών δίνει εντολή στην Οικονομική Επιθεώ−
ρηση για διενέργεια έρευνας, το πόρισμα της οποίας δι−
αβιβάζεται στη Δ4 Προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους, για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια.
Άρθρο 16
Διαδικασία μετά το πέρας του ελέγχου
1. Μετά το πέρας του ελέγχου οι Δημοσιονομικοί Ελε−
γκτές ή οι ελεγκτικές ομάδες συντάσσουν έκθεση εντός
προθεσμίας ενός (1) μηνός, η οποία μπορεί να παρατεί−
νεται με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων.
2. Εάν διαπιστώνονται ελλείμματα, πληρωμή αχρεω−
στήτως καταβληθέντων ποσών ή μη νόμιμων δαπανών,
φθορά ή απώλεια τίτλων, απαιτήσεων και περιουσιακών
στοιχείων του ελεγχόμενου φορέα, που δεν οφείλονται
σε ανωτέρα βία ή απρόβλεπτα γεγονότα, ενεργείται ή
προτείνεται καταλογισμός σε βάρος:
α) του υπευθύνου, αν από δόλο ή βαριά αμέλεια προ−
έβη σε παράνομες πράξεις ή παραλείψεις ή συνέπραξε
στην έκδοση αυτών ή στη μη τήρηση των νόμιμων δια−
δικασιών πραγματοποίησης της δαπάνης,
β) του προϊσταμένου του, αν αμέλησε να ασκήσει την
επιβαλλόμενη από τη θέση του εποπτεία και να αποτρέ−
ψει την πραγμάτωση της μη νόμιμης πληρωμής,
*01002100510060016*

γ) του λαβόντα, αν έχει συντελέσει υπαίτια στη μη
νόμιμη πληρωμή και σε κάθε περίπτωση αχρεώστητης
πληρωμής, ανεξάρτητα από υπαιτιότητα αυτού,
δ) των οργάνων διοίκησης του φορέα, αν έχουν συ−
ντελέσει υπαιτίως στη μη νόμιμη πληρωμή.
Το καταλογιστέο ποσό προσαυξάνεται με πρόστιμο
δύο τοις εκατό (2%). Αν από τον έλεγχο προκύψει δόλος
ή βαριά αμέλεια σε βάρος των ανωτέρω, η υπόθεση
παραπέμπεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαι−
τέρω. Σε περίπτωση καταλογισμού σε βάρος περισσο−
τέρων προσώπων, αυτά ευθύνονται αλληλεγγύως εις
ολόκληρον.
3. Στις περιπτώσεις δαπανών του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού ή προϋπολογισμού άλλων φορέων επί των οποί−
ων έχει ασκηθεί προληπτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, εφόσον διαπιστωθούν από τα ελεγκτικά όρ−
γανα παραβάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο
2 του παρόντος άρθρου, ο Προϊστάμενος της Γ.Δ.Δ.Ε.
διαβιβάζει τα νέα στοιχεία στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προ−
κειμένου να κρίνει αν συντρέχει νόμιμος λόγος ανάκλη−
σης της θεώρησης του χρηματικού εντάλματος με το
οποίο πληρώθηκε μη νόμιμη δαπάνη και τυχόν ενέργεια
καταλογισμού σε βάρος των υπευθύνων.
Άρθρο 17
Σύσταση Επιτροπής Αντιρρήσεων
1. Συνιστάται πενταμελής Επιτροπή Αντιρρήσεων (ΕΠ.
ΑΝ.) με σκοπό:
α) την εξέταση αντιρρήσεων, που υποβάλλονται από
τους ελεγχόμενους φορείς ή τα αναφερόμενα στην
παρ. 2 του άρθρου 16 πρόσωπα κατά της έκθεσης των
Δημοσιονομικών Ελεγκτών,
β) την επίλυση διαφωνίας του αρμόδιου οργάνου που
εκδίδει την απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης ή της
πράξης καταλογισμού με τα συμπεράσματα της έκθε−
σης ελέγχου.
2. Η ΕΠ.ΑΝ. αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Γενι−
κής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, ως Πρόεδρο,
τους δύο (2) Προϊσταμένους των άλλων Διευθύνσεων
εκτός της Διεύθυνσης της οποίας η έκθεση προσβάλλε−
ται και δύο (2) Εμπειρογνώμονες από το δημόσιο ή τον
ιδιωτικό τομέα με εμπειρία σε θέματα δημοσιονομικών
ελέγχων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών ορίζονται οι Εμπειρογνώμονες, οι αναπλη−
ρωτές των μελών της ΕΠ.ΑΝ., η γραμματειακή υποστήρι−
ξη, ο τρόπος λειτουργίας της, καθώς και η αποζημίωση
των μελών, των εισηγητών και των γραμματέων, εφόσον
συνεδριάζουν εκτός ωραρίου εργασίας.
3. Η έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 16 υποβάλ−
λεται στην καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση, η οποία την
ελέγχει ως προς την πληρότητά της, τη θεωρεί και τη
γνωστοποιεί στον ελεγχόμενο φορέα, καθώς και στα
πρόσωπα κατά των οποίων προτείνεται αναζήτηση των
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών ή
τα οποία τυχόν φέρουν πειθαρχική ή ποινική ευθύνη,
εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή της, η
οποία μπορεί να παραταθεί με αιτιολογημένη απόφαση
του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Δ.Ε.. Οι ελεγχόμενοι φορείς,
καθώς και τα ανωτέρω πρόσωπα, έχουν δικαίωμα να
υποβάλουν, εγγράφως, αντιρρήσεις κατά της έκθεσης,
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εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από
την παραλαβή αυτής, οι οποίες, ύστερα από σχετική
εισήγηση των αρμόδιων Δημοσιονομικών Ελεγκτών, εξε−
τάζονται από την Επιτροπή Αντιρρήσεων (ΕΠ.ΑΝ.).
4. Σε περίπτωση μη υποβολής αντιρρήσεων εντός της
προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλο−
νται δημοσιονομικές διορθώσεις. Στην περίπτωση αυτή,
η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων και η έκδοση
πράξεων καταλογισμού για ποσό μέχρι δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου
Δημοσιονομικού Ελεγκτή, για ποσά από δέκα χιλιάδες
ένα μέχρι πενήντα χιλιάδες (10.001 − 50.000) ευρώ με
απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Προϊσταμένου Τμή−
ματος, για ποσά από πενήντα χιλιάδες ένα μέχρι εκα−
τό χιλιάδες (50.001 − 100.000) ευρώ με απόφαση του
καθ’ ύλην αρμόδιου Προϊσταμένου Διεύθυνσης και για
ποσά εκατό χιλιάδων ενός (100.001) ευρώ και άνω με
απόφαση του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Δ.Ε.. Τα παραπάνω
ποσά δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Σε περίπτωση
έγγραφης διαφωνίας του αρμόδιου σχετικά με την έκ−
δοση της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης ή της
πράξης καταλογισμού οργάνου με τα συμπεράσματα
της έκθεσης ελέγχου, αυτή επιλύεται από την ΕΠ.ΑΝ.
και η ανωτέρω απόφαση ή πράξη εκδίδεται κατά τα
οριζόμενα στην παράγραφο 5. Οι αποφάσεις κοινοποιού−
νται στο φορέα στον οποίο επιβάλλεται δημοσιονομική
διόρθωση και στους καταλογιζόμενους σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
5. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις, αυτές μαζί με την έκ−
θεση ελέγχου και όλα τα σχετικά έγγραφα εξετάζονται
από την ΕΠ.ΑΝ., η οποία, αφού ακούσει τον Δημοσιονο−
μικό Ελεγκτή που συνέταξε την έκθεση, αποφασίζει για
την αποδοχή ή μη των αντιρρήσεων. Στην περίπτωση
μη αποδοχής των αντιρρήσεων και, εφόσον απαιτείται
επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων και έκδοση πρά−
ξεων καταλογισμού, αυτές διενεργούνται με απόφαση
της ΕΠ.ΑΝ., η οποία υπογράφεται από τον Προϊστάμενο
της Γ.Δ.Δ.Ε..
6. Εάν εκδοθεί πράξη καταλογισμού σε βάρος οργά−
νων διοίκησης των φορέων, αυτά διώκονται πειθαρχικά
κατά τις διατάξεις που διέπουν τον οικείο φορέα, ύστε−
ρα από έκθεση του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Δ.Ε. που δια−
βιβάζεται στο αρμόδιο για την επιβολή των πειθαρχικών
κυρώσεων όργανο, το οποίο υποχρεούται να κινήσει τη
σχετική πειθαρχική διαδικασία.
7. Η καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση κοινοποιεί την έκθε−
ση ελέγχου, τις αντιρρήσεις, την απόφαση της ΕΠ.ΑΝ.,
τις αποφάσεις δημοσιονομικών διορθώσεων και τις
πράξεις καταλογισμού στη Διεύθυνση της Γ.Δ.Δ.Ε., που
είναι αρμόδια για θέματα υποστήριξης και επικοινωνίας,
προκειμένου να παρακολουθήσει τη συμμόρφωση των
φορέων και την εκτέλεση των ληφθέντων μέτρων.
8. Οι πράξεις καταλογισμού και οι αποφάσεις δημο−
σιονομικών διορθώσεων προσβάλλονται ενώπιον του
Ελε−γκτικού Συνεδρίου από οποιονδήποτε έχει έννομο
συμφέρον, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από
τις ισχύουσες διατάξεις περί Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η
προθεσμία άσκησης των ενδίκων μέσων κατά των πρά−
ξεων και αποφάσεων αυτών και η άσκησή τους δεν
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αναστέλλουν την εκτέλεσή τους. Αναστολή εκτέλεσης
των αποφάσεων αυτών επιτρέπεται από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, μόνο εάν προξενείται ανεπανόρθωτη βλάβη
στον αιτούντα και πιθανολογείται η ευδοκίμηση του
ένδικου μέσου.
9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών καθορίζονται: α) λεπτομέρειες σχετικά με το
αντικείμενο, τη διαδικασία, τον τρόπο και την έκταση
των ελέγχων, καθώς και το περιεχόμενο των εκθέσεων
ελέγχου, β) ο τύπος και το περιεχόμενο των αποφάσεων
δημοσιονομικής διόρθωσης και πράξεων καταλογισμού
και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 18
Υποχρεώσεις ελεγχόμενων φορέων και τρίτων
1. Οι ελεγχόμενοι φορείς, καθώς και κάθε τρίτος που
εμπλέκεται στις δαπάνες ή στα έσοδα των φορέων
αυτών ή σε οποιαδήποτε άλλη οικονομική πράξη με
αυτούς, υποχρεούνται να παρέχουν χωρίς καθυστέ−
ρηση κάθε στοιχείο ή πληροφορία, που ζητείται από
τα ελεγκτικά όργανα και έχει σχέση με τις εν λόγω
δραστηριότητες.
2. Η άρνηση ή η αμέλεια χορήγησης των ζητούμε−
νων στοιχείων ή πληροφοριών ή η σκόπιμη απόκρυψη
αυτών, καθώς και η χορήγηση ελλιπών ή ανακριβών
στοιχείων ή πληροφοριών και, γενικά, η παρακώλυση
ή η παραπλάνηση του έργου των ελεγκτικών οργάνων
αποτελεί ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο κατά τις δια−
τάξεις του άρθρου 169 του Ποινικού Κώδικα. Επιπλέον,
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο κατά παντός υπευθύ−
νου ίσο με την αξία της προς έλεγχο δαπάνης ή την
απώλεια των εσόδων ή την ελάττωση της περιουσίας
του φορέα. Όπου ο προσδιορισμός των ανωτέρω ποσών
δεν είναι εφικτός, λόγω μη παροχής των ζητούμενων
στοιχείων, το επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν μπορεί να
είναι κατώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το
πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Προϊσταμένου
της Γ.Δ.Δ.Ε., ύστερα από προηγούμενη κλήση, εντός
προθεσμίας ενός (1) μηνός, σε ακρόαση του υποχρέου
και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπρα−
ξης Δημόσιων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Κατά της απόφασης
επιβολής του προστίμου επιτρέπεται ένσταση ενώπιον
της ΕΠ.ΑΝ. μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.
3. Η παράβαση της διάταξης της παραγράφου 2 συ−
νιστά και αυτοτελές πειθαρχικό αδίκημα, το οποίο κρί−
νεται σύμφωνα με τις ισχύουσες για τους υποχρέους
διατάξεις.
Άρθρο 19
Επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων
1. Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου κάθε φορέα επιβάλ−
λει δημοσιονομικές διορθώσεις στις περιπτώσεις που
εντοπισθούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες, σε
υπηρεσίες του φορέα ή των εποπτευόμενων από αυτόν
φορέων, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα
εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 12 και παρακολουθεί την εκτέλεσή τους βάσει
του παρόντος νόμου και των οδηγιών που λαμβάνει από
την αρμόδια για θέματα υποστήριξης και επικοινωνίας
Διεύθυνση της Γ.Δ.Δ.Ε..
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2. Η Γ.Δ.Δ.Ε. μπορεί να επιβάλλει δημοσιονομικές διορ−
θώσεις, σε περιπτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμένες
ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες των φορέων
του άρθρου 3, σύμφωνα με τον Κανονισμό Επιβολής
Δημοσιονομικών Διορθώσεων της παραγράφου 3 του
άρθρου 20.
3. Η αρμόδια για θέματα υποστήριξης και επικοινωνίας
Διεύθυνση της Γ.Δ.Δ.Ε. παρακολουθεί και αξιολογεί τα
μέτρα υλοποίησης που λαμβάνονται από τους φορείς,
σε συμμόρφωση με τα συμπεράσματα των Δημοσιονο−
μικών Ελεγκτών, απευθύνει οδηγίες στις μονάδες εσω−
τερικού ελέγχου και παρακολουθεί την πιστή εφαρμογή
τους.
4. Η αρμοδιότητα αυτή δύναται να ανατίθεται και
στις Υ.Δ.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών, καθορίζεται ο τρόπος άσκησης της αρ−
μοδιότητας αυτής.
Άρθρο 20
Προσδιορισμός δημοσιονομικών διορθώσεων
1. Το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης, το οποίο
επιβάλλεται από τα όργανα της Γ.Δ.Δ.Ε. σε σχέση με
μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες, υπολογίζεται,
όπου αυτό είναι δυνατόν και εφαρμόσιμο, με βάση τις
μεμονωμένες δαπάνες ή την απώλεια εσόδων ή πε−
ριουσιακών στοιχείων και ισούται προς το ποσό της
προκληθείσας ζημίας.
2. Όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί επακρι−
βώς το ποσό της προκληθείσας ζημίας ή όταν η εξ
ολοκλήρου ακύρωση της παράτυπης δαπάνης θα ήταν
δυσανάλογη, τα όργανα της Γ.Δ.Δ.Ε. επιβάλλουν δημο−
σιονομικές διορθώσεις κατ’ αποκοπή, υπολογίζοντας
τη βαρύτητα της παράβασης, όπως επίσης την έκταση
και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις κάθε αδυναμίας του
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, που οδήγησε στη
διαπιστωθείσα παρατυπία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, εκδίδεται
Κανονισμός Επιβολής Δημοσιονομικών Διορθώσεων, με
τον οποίο καθορίζονται ο τρόπος επιβολής και υλο−
ποίησης των δημοσιονομικών διορθώσεων, τα κριτή−
ρια και οι κλίμακες των κατ’ αποκοπή δημοσιονομικών
διορθώσεων, τα μέτρα, που μπορούν να λαμβάνονται
εφόσον διαπιστωθούν κατά τον έλεγχο παρατυπίες ή
μη αποδοτικές ή περιττές δαπάνες, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 21
Επιπτώσεις δημοσιονομικών διορθώσεων
στους προϋπολογισμούς
1. Οι δημοσιονομικές διορθώσεις που επιβάλλει η μο−
νάδα εσωτερικού ελέγχου ενός φορέα σε υπηρεσία του
ή σε υπηρεσία εποπτευόμενου από αυτόν φορέα αποτε−
λούν μείωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού της
υπηρεσίας που διέπραξε την παρατυπία, αλλά παρα−
μένουν στο γενικότερο προϋπολογισμό του φορέα και
μπορούν να διατεθούν για άλλες δραστηριότητες, που
εκτελούνται από άλλες υπηρεσίες του ίδιου φορέα.

2. Οι δημοσιονομικές διορθώσεις που επιβάλλουν τα
όργανα της Γ.Δ.Δ.Ε., σε υπηρεσία ή το σύνολο συγκε−
κριμένου φορέα, αποτελούν μείωση των πιστώσεων του
συνολικού προϋπολογισμού του φορέα, του οποίου η
υπηρεσία διέπραξε την παρατυπία και επομένως δεν
μπορούν να διατεθούν για δραστηριότητες άλλων υπη−
ρεσιών του ίδιου φορέα.
3. Το ποσό των δημοσιονομικών διορθώσεων που
επιβάλλουν τα όργανα της Γ.Δ.Δ.Ε. σε φορείς που χρη−
ματοδοτούνται ή επιχορηγούνται από το κράτος απο−
τελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού, το οποίο
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό
της επιχορήγησης. Εάν κατά τη διάρκεια του οικονο−
μικού έτους που εκδόθηκε η απόφαση δημοσιονομικής
διόρθωσης, δεν καταστεί δυνατή η είσπραξη του ποσού
αυτής, τότε το ποσό αφαιρείται από τον προϋπολογισμό
του φορέα του επόμενου οικονομικού έτους.
Άρθρο 22
Ετήσια Έκθεση Ελέγχου
1. Τα συμπεράσματα των ελέγχων της Γ.Δ.Δ.Ε., η αξιο−
λόγηση των ελέγχων και των ευρημάτων των μονάδων
εσωτερικού ελέγχου των Υπουργείων, Περιφερειών και
λοιπών φορέων και οι σχετικές συστάσεις περιλαμβάνο−
νται στην ετήσια έκθεση ελέγχου της Γ.Δ.Δ.Ε., η οποία
αποτελεί τη βάση για την παροχή επαρκούς διαβεβαί−
ωσης προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
ή για τη διατύπωση επιφυλάξεων για το σύνολο ή για
μέρος του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των
δημοσιονομικών του Κράτους. Η ετήσια έκθεση ελέγχου
του συγκεκριμένου έτους συνοδεύει το Γενικό Προϋπο−
λογισμό του Κράτους του μεθεπόμενου έτους.
2. Περίληψη της έκθεσης της παραγράφου 1 δημο−
σιοποιείται και με καταχώριση στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23
Θέματα Οικονομικής Επιθεώρησης
1. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του
ν. 2343/1995 εφαρμόζονται ανάλογα και επί των υπη−
ρεσιών και του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσιονομικού Ελέγχου.
2. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Δημοσίων Διαχειρίσεων
Ν.Π. και Δ.Ε.Κ.Ο. του άρθρου 1 παρ. 1στ του π.δ. 167/ 1996
(ΦΕΚ 128 Α΄) μετονομάζεται σε Διεύθυνση Επιθεώρησης
Διαχείρισης Εθνικών Κληροδοτημάτων και έχει ως αντι−
κείμενο τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α) Την άσκηση εποπτείας και ελέγχου, για την ορθή
εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τα αντικείμενα
αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημά−
των 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 απαιτήσε−
ων (α.ν. 2039/1939 − ΦΕΚ 455 Α΄, β.δ. 18.9.1947 − ΦΕΚ 223
Α΄, ν.δ. 1195/1942 − ΦΕΚ 80 Α΄).
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Β) Την έκδοση ειδικών οδηγιών και διαταγών προς τα
παραπάνω ελεγχόμενα πρόσωπα, για τον τρόπο της
ακριβούς συμμόρφωσής τους, προς τις επιβαλλόμενες,
από καταστατικές πράξεις, νόμους, διατάγματα, οργα−
νισμούς και λοιπές διατάξεις, υποχρεώσεις αυτών.
Γ) Τη διενέργεια ειδικών ελέγχων, εξακριβώσεων, ανα−
κρίσεων, ερευνών, σε υποθέσεις που αφορούν στην εκ−
καθάριση, διοίκηση και διαχείριση κοινωφελών περιουσι−
ών, σχολαζουσών κληρονομιών, παραγραφόμενων υπέρ
του Δημοσίου καταθέσεων σε τράπεζες και άλλες αξίες
και απαιτήσεις ή στην εκτέλεση κοινωφελών σκοπών,
από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινωφελή ιδρύματα,
οργανισμούς, σωματεία και λοιπά νομικά πρόσωπα, εκ−
καθαριστές, 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 περιου−
σία των παραπάνω περιπτώσεων).
Δ) Την εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων διοικητι−
κών και νομοθετικών μέτρων, για τη ρύθμιση ζητημάτων
σε υποθέσεις που ανάγονται στην αρμοδιότητα του
τομέα τους.
Άρθρο 24
Μεταβατικές διατάξεις
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών ορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των
υπηρεσιακών μονάδων της Γ.Δ.Δ.Ε. και των προβλεπό−
μενων από το νόμο αυτόν συλλογικών οργάνων.
2. Από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των υπη−
ρεσιακών μονάδων της Γ.Δ.Δ.Ε. και των προβλεπόμενων
από το νόμο αυτόν συλλογικών οργάνων, οι έλεγχοι και
οι καταλογισμοί, που προβλέπονται στο άρθρο 28 του
ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄), υπάγονται στις διατάξεις του
παρόντος νόμου και ενεργούνται από τα όργανα και τις
υπηρεσιακές μονάδες που προβλέπονται σε αυτόν.
3. Το προσωπικό της Οικονομικής Επιθεώρησης, το
οποίο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εκτελεί
αρμοδιότητες οι οποίες ανατίθενται στη Γ.Δ.Δ.Ε., μετα−
τάσσεται στον κλάδο Δημοσιονομικών του Γ.Λ.Κ. μετά
από αίτηση των ενδιαφερομένων, η οποία υποβάλλεται
μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση
του παρόντος. Οι θέσεις που κατέχει το ανωτέρω προ−
σωπικό μεταφέρονται στο Γ.Λ.Κ. και προστίθενται στις
υφιστάμενες θέσεις του κλάδου Δημοσιονομικών.
4. Οι κατά την έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιακών
μονάδων της Γ.Δ.Δ.Ε. εκκρεμείς υποθέσεις διενέργειας
ελέγχου από την Οικονομική Επιθεώρηση του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών, που περιέρχονται
με τις διατάξεις του παρόντος νόμου στην αρμοδιό−
τητα της Γ.Δ.Δ.Ε. και για τις οποίες έχει εκδοθεί από
την Οικονομική Επιθεώρηση σχετική εντολή ελέγχου,
παραμένουν και ολοκληρώνονται από αυτή, σύμφωνα
με τις ισχύουσες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου, διατάξεις.
5. Η προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 57
του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε
από την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211
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Α΄), Υπηρεσία με την ονομασία Τράπεζα Δημοσιονομι−
κών Δεδομένων υπάγεται εφεξής στη Γενική Διεύθυν−
ση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού της Γενικής
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.
Άρθρο 25
Αναβάθμιση Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου
1. Η Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοσιονομικών
Ελέγχων μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Διοίκησης
και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
από την Ε.Ε..
2. Οι παρακάτω Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου,
που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος, αναβαθμίζονται
και λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης:
(1) Υ.Δ.Ε. στις Υπηρεσίες που υπάγονται στον Πρω−
θυπουργό
(2) Υ.Δ.Ε. στο Νομό Αργολίδας
(3) Υ.Δ.Ε. στο Νομό Aρκαδίας
(4) Υ.Δ.Ε. στο Νομό Άρτας
(5) Υ.Δ.Ε. στο Νομό Βοιωτίας
(6) Υ.Δ.Ε. στο Νομό Δράμας
(7) Υ.Δ.Ε. στο Νομό Ημαθίας
(8) Υ.Δ.Ε. στο Νομό Καρδίτσας
(9) Υ.Δ.Ε. στο Νομό Κέρκυρας
(10) Υ.Δ.Ε. στο Νομό Κιλκίς
(11) Υ.Δ.Ε. στο Νομό Κορινθίας
(12) Υ.Δ.Ε. στο Νομό Κυκλάδων
(13) Υ.Δ.Ε. στο Νομό Λακωνίας
(14) Υ.Δ.Ε. στο Νομό Λασιθίου
(15) Υ.Δ.Ε. στο Νομό Ξάνθης
(16) Υ.Δ.Ε. στο Νομό Πέλλας
(17) Υ.Δ.Ε. στο Νομό Πιερίας
(18) Υ.Δ.Ε. στο Νομό Ρεθύμνης
(19) Υ.Δ.Ε. στο Νομό Τρικάλων
(20) Υ.Δ.Ε. στο Νομό Χαλκιδικής.
3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας
και Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός των Τμημάτων,
οι αρμοδιότητες αυτών και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
Άρθρο 26
Καταργούμενες διατάξεις
Καταργούνται, από την ημερομηνία έναρξης λειτουρ−
γίας των υπηρεσιακών μονάδων και των συλλογικών
οργάνων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο, οι
διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 2 της αριθ.
2029201/3250/004/5.5.1998 (ΦΕΚ 482 Β΄) κοινής υπουργι−
κής απόφασης, των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α΄),
της παραγράφου 1.Γ του άρθρου 3 του π.δ. 211/1996 (ΦΕΚ
166 Α΄), καθώς και κάθε άλλη διάταξη, που προβλέπει
αρμοδιότητες υπηρεσιών της Οικονομικής Επιθεώρησης
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ή άλλων
υπηρεσιών, συναφείς με τις αρμοδιότητες που περιέρ−
χονται με τον παρόντα νόμο στη Γ.Δ.Δ.Ε..
Μέχρι την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων
του άρθρου 3, οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιθεώ−
ρησης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που
προβλέπονται ήδη από τις διατάξεις της παρ. 1.Γ του
άρθρου 3 του π.δ. 211/1996 ασκούνται από τη Γ.Δ.Δ.Ε..

2302

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27
Φορολογική μεταχείριση υπηρεσιών οδικής βοήθειας
σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος οδικού οχήματος
1. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
42 του άρθρου 15 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄) καταρ−
γούνται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
2. Η περίπτωση ιθ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22
του Κώδικα Φ.Π.Α., ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/
2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), τροποποιείται ως εξής:
«ιθ) οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες,
καθώς και οι συναφείς με αυτές εργασίες που παρέχο−
νται από ασφαλειομεσίτες και ασφαλιστικούς πράκτο−
ρες, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών οδικής
βοήθειας έναντι συνδρομής, που παρέχονται από ασφα−
λιστικές επιχειρήσεις, καθώς και από φυσικά πρόσωπα
ή νομικά πρόσωπα παροχής οδικής βοήθειας,».
3. Για τις υπηρεσίες οδικής βοήθειας που εμπίπτουν
στις διατάξεις της περίπτωσης ιθ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. και παρασχέθηκαν μέ−
χρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δεν οφείλεται
φόρος προστιθέμενης αξίας, εφόσον μέχρι το χρόνο
της κατάθεσης του παρόντος νόμου δεν έχουν εκδοθεί
οριστικές ή προσωρινές πράξεις επιβολής φόρου και
αποδεδειγμένα δεν εισπράχθηκε. Σε τυχόν καταλογι−
σθέντα ποσά που αφορούν την ως άνω περίοδο δεν
επιβάλλονται πρόστιμα και προσαυξήσεις που προβλέ−
πονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Φόρος που τυχόν
καταβλήθηκε, με βάση τις διατάξεις του πρώτου εδαφί−
ου της παραγράφου 42 του άρθρου 15 του ν. 2166/1993
(ΦΕΚ 137 Α΄), όπως ίσχυε μέχρι την κατάργησή του, δεν
επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται.
Άρθρο 28
Τέλη χαρτοσήμου επί των ασφαλίστρων παροχής
οδικής βοήθειας σε περίπτωση βλάβης
ή ατυχήματος οδικού οχήματος
1. Οι διατάξεις της παρ. 16α του άρθρου 15 του π.δ. της
28ης Ιουλίου 1931 (ΦΕΚ 239 Α΄) «Περί κώδικος των νόμων
περί τελών χαρτοσήμου», σύμφωνα με τις οποίες οι
αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων επί παντός είδους
ασφαλίσεων υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου δύο επί
τοις εκατό (2%), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται ανάλογα
και επί των αποδείξεων πληρωμής ασφαλίστρων για την
παροχή οδικής βοήθειας σε περίπτωση βλάβης ή ατυ−
χήματος οδικού οχήματος ή άλλων συναφών ατομικών
υπηρεσιών. Στο τέλος αυτό υπόκεινται οι αποδείξεις
πληρωμής ασφαλίστρων για την παροχή υπηρεσιών
οδικής βοήθειας, είτε εισπράττονται με τη μορφή συν−
δρομής είτε εκτάκτως, ανεξάρτητα αν εισπράττονται
από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύ−
ουν από την 1η του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου.

Άρθρο 29
Φόρος ασφαλίστρων
1. Επιβάλλεται φόρος επί των ασφαλίστρων με την
ονομασία «φόρος ασφαλίστρων», σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του παρόντος άρθρου.
2. Αντικείμενο του φόρου, που επιβάλλεται σύμφωνα
με την προηγούμενη παράγραφο, είναι τα απαιτητά
ασφάλιστρα και τα πάσης φύσεως δικαιώματα που
απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση.
Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε:
α. 20%, επί των ασφαλίστρων κλάδου πυρός
β. 4%, επί των ασφαλίστρων κλάδου ζωής
γ. 10%, επί των ασφαλίστρων των λοιπών κλάδων.
3. Στο φόρο υπόκεινται:
α. οι ημεδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
β. οι αλλοδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις και αλλη−
λέγγυα οι φορολογικοί αντιπρόσωποι αυτών,
γ. φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων
που εισπράττουν ασφάλιστρα παροχής οδικής βοήθειας
σε περίπτωση ατυχήματος οδικού οχήματος είτε με τη
μορφή συνδρομής είτε εκτάκτως.
4. Ο φόρος υπολογίζεται στο σύνολο των ασφαλί−
στρων, χωρίς καμία έκπτωση και επιρρίπτεται από τον
κατά νόμο υπόχρεο σε βάρος του αντισυμβαλλομένου,
έστω και αν αυτός απολαμβάνει γενικής απαλλαγής
από κάθε φόρο υπέρ του Δημοσίου.
5. Απαλλάσσονται από το φόρο τα ασφάλιστρα τα
οποία με τις ισχύουσες διατάξεις απαλλάσσονταν από
το φόρο κύκλου εργασιών, που επιβαλλόταν με τις δια−
τάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του α.ν.1524/1950 (ΦΕΚ
246 Α΄), ο οποίος κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
πρώτου του ν. 1620/1951 (ΦΕΚ 2 Α΄).
6. Οι υπόχρεοι για την καταβολή του φόρου υποβάλ−
λουν δήλωση στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδή−
ματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) εντός των
μηνών Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου
για τα απαιτητά ασφάλιστρα και πάσης φύσεως δικαι−
ώματα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.
7. Η επιβολή προσαυξήσεων και γενικά η διαδικασία
βεβαίωσης, καταλογισμού και καταβολής του φόρου
και τα της παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου
προς επιβολή του φόρου διέπονται από τις διατάξεις
που εφαρμόζονται κάθε φορά στη φορολογία εισοδή−
ματος.
8. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των
δηλώσεων, των πράξεων επιβολής του φόρου και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος
άρθρου.
9. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου κα−
ταργούνται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του
α.ν.1524/1950, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του ν. 1620/1951, και κάθε διάταξη που αντίκειται ή ρυθμί−
ζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με το άρθρο
αυτό. Όπου στις ισχύουσες διατάξεις γίνεται αναφορά
στο «φόρο κύκλου εργασιών» επί των ασφαλίστρων
των προαναφερόμενων διατάξεων νοείται ο «φόρος
ασφαλίστρων» των διατάξεων του άρθρου αυτού.
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10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από
την 1η του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του πα−
ρόντος νόμου.
Άρθρο 30
Τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το τέλος αυτό υπολογίζεται προ του φόρου προ−
στιθέμενης αξίας για κάθε μηνιαίο λογαριασμό κάθε
σύνδεσης και ορίζεται ως εξής:
Για μηνιαίο λογαριασμό μέχρι 30 ευρώ
2 ευρώ
Για μηνιαίο λογαριασμό πάνω από 30 ευρώ
και μέχρι 60 ευρώ
5 ευρώ
Για μηνιαίο λογαριασμό πάνω από 60 ευρώ 10 ευρώ»
2. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από
την 1η Νοεμβρίου 2006 και καταλαμβάνει λογαριασμούς
που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.
Άρθρο 31
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
97 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός
Κώδικας», όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Στα τσιγάρα που πωλούνται σε τιμή μικρότερη από
την τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων της πλέον
ζητούμενης κατηγορίας τιμών, το συνολικό ποσό του
ειδικού φόρου κατανάλωσης, που υπολογίζεται σύμφω−
να με τις ανωτέρω περιπτώσεις α΄ και β΄ δεν μπορεί
να είναι κατώτερο του εβδομήντα πέντε τοις εκατό
(75%) του συνολικού ειδικού φόρου κατανάλωσης που
επιβάλλεται στα τσιγάρα της πλέον ζητούμενης κατη−
γορίας τιμών.»
2. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 27ης Ιου−
λίου 2006.
Άρθρο 32
1. Η Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληρο−
φορίας, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 41637/
ΔΙΟΕ769/2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1502 Β΄), η οποία
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του
άρθρου 7 του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α΄), μετονομάζεται
σε «Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού».
2. Σκοποί της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδι−
ασμού, πέραν των οριζομένων στην παράγραφο 1 του
άρθρου 4 του ν. 2860/2000, είναι και η διαμόρφωση
δράσεων και η διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων
για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εκάστοτε
ψηφιακή στρατηγική της χώρας και για την προώθηση
της πληροφορικής και των ψηφιακών τεχνολογιών σε
όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δρα−
στηριότητας της χώρας.
3. Τα στελέχη της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχε−
διασμού πρέπει να καλύπτουν ευρύ φάσμα γνωστικών
αντικειμένων και να διαθέτουν κύρος και εκτενή εμπει−
ρία στους τομείς της εξειδίκευσής τους και ιδίως σε:
α) κατάρτιση πολιτικών για την προώθηση των νέων
τεχνολογιών,
β) θέματα πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοι−
νωνιών,
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γ) ανάλυση και αξιολόγηση επενδύσεων που συνδέο−
νται με τεχνολογικούς τομείς,
δ) ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων των τεχνολο−
γιών πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
ε) ειδικά θέματα επί εφαρμογών της πληροφορικής
σε επί μέρους τομείς, όπως παιδεία, υγεία, μεταφορές,
δημόσια διοίκηση, πολιτισμός, τουρισμός κ.λπ.,
στ) συναφή νομικά θέματα.
4. Επί της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄
της παραγράφου 1 και των παραγράφων 4, 5 και 6 του
άρθρου 6 του ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232 Α΄). Οι συμβάσεις
της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου
συνάπτονται στην προκειμένη περίπτωση με κοινή από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.
5. Οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε θέματα πληρο−
φορικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις δεν θίγονται από τις διατάξεις
του άρθρου αυτού.
Άρθρο 33
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3342/2005
«Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυ−
μπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λει−
τουργίες τους – Διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία
Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης» (ΦΕΚ
131 Α΄/6.6.2005) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η ίδια Διεύθυνση (Δ.Ο.Κ.Κ.) εξακολουθεί να έχει την
αρμοδιότητα για την έκδοση νέων και την αναθεώρηση,
επέκταση ισχύος κ.λπ. των ήδη εκδοθεισών οικοδομικών
αδειών των Ολυμπιακών συγκροτημάτων που αναφέρο−
νται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο−
ταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι απαραίτητες
μελέτες, σχέδια και λοιπά δικαιολογητικά που πρέπει να
υποβληθούν για την έκδοση των σχετικών οικοδομικών
αδειών, η σχετική διαδικασία θεώρησης ή ελέγχου, ο
χρόνος ισχύος και η διαδικασία αναθεώρησης των αδει−
ών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή
της παραγράφου αυτής.»
Άρθρο 34
Η παράγραφος 10 του άρθρου 15 του ν. 3149/2003
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 141 Α΄) τροποποιείται ως εξής:
«10. Η νομική κάλυψη και η δικαστική υπεράσπιση της
Ε.Β.Ε. και των Δημοσίων Βιβλιοθηκών της χώρας γίνο−
νται από το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους.»
Άρθρο 35
Α. 1. Παρατείνεται για δύο (2) ακόμη έτη από την ημε−
ρομηνία λήξης που ισχύει σήμερα (6 Οκτωβρίου 2006)
η ισχύς της δεύτερης παραγράφου (2) του πρώτου άρ−
θρου (1) της σύμβασης της 30.7.1956 «περί Αεροπορικών
Συγκοινωνιών», η οποία κυρώθηκε με το ν.δ. 3560/1956,
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε νομίμως από
την πρώτη παράγραφο (1) του πέμπτου άρθρου (5) του
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ν. 96/1975 «Περί εξαγοράς των μετοχών της Ολυμπια−
κής Αεροπορίας Α.Ε. παρά του Ελληνικού Δημοσίου και
παραλαβής αυτής» και άλλες διατάξεις.
2. Η εν λόγω παράταση ισχύει για τους περιφερει−
ακούς αερολιμένες Αλεξανδρούπολης, Αράξου, Αστυ−
πάλαιας, Ζακύνθου, Ικαρίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Κα−
λαμάτας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελόριζου,
Καστοριάς, Κεφαλονιάς, Κοζάνης, Κυθήρων, Κω, Λήμνου,
Λέρου, Μήλου, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Νάξου, Νέας Αγχι−
άλου, Πάρου, Πρέβεζας, Σάμου, Σαντορίνης, Σητείας,
Σκιάθου, Σκύρου, Σύρου, Χανίων και Χίου.
3. Ως υπηρεσίες που καταλαμβάνονται από τον όρο
«δι’ επιγείων μέσων εξυπηρετήσεως» νοούνται οι λεπτο−
μερώς αναφερόμενες στο Παράρτημα του π.δ. 285/1998
(άρθρο 26).
4. Ως «προσγειούμενα εις Ελληνικούς αερολιμένας
ξένα αεροσκάφη ανήκοντα εις αεροπορικάς επιχειρή−
σεις, αίτινες δεν θα διαθέτουν ίδια μέσα εξυπηρετήσε−
ως» νοούνται τα αεροσκάφη αερομεταφορέων, οι οποίοι
δεν έχουν λάβει έγκριση από την Ελληνική Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας για αυτοεξυπηρέτηση στους εν
λόγω αερολιμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.
285/1998 και του Βασικού Κανονισμού Επίγειας Εξυπηρέ−
τησης Δ3/Β/55470/8714/31.12.1998 (β/6), όπως ισχύουν.
Β. Παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 22
του ν. 3404/2005 «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημια−
κού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 260 Α΄) μέχρι και την 31η
Οκτωβρίου 2007.

Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης
αυτής και κάθε διαδικαστικό θέμα ρυθμίζεται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Άρθρο 37
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει
από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους
διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Άρθρο 36

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Από τον εισπραττόμενο από το Κράτος, με βάση
τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.
3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄), Φ.Π.Α. κατά τη μεταβίβαση νέων
οικοδομών, ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) απο−
δίδεται στο Ταμείο Νομικών κατά τη διαδικασία που
προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου μόνου του ν.δ. 317/1969 (ΦΕΚ 211 Α΄).
Κατά τη μεταβίβαση οικοδομών, για τις οποίες εξα−
κολουθεί να ισχύει ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, δι−
ατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου μόνου του ν.δ. 317/1969, όπως τροποποιήθηκε
με τη διάταξη του άρθρου 14 του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4 Α΄)
ως προς το ποσοστό του εισπραττόμενου Φ.Μ.Α. που
αποδίδεται στο Ταμείο Νομικών.

Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

Μ. Γ. ΛΙΑΠΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα
του Κράτους
Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2006
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
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ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.
ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327

(2310) 423 956
(210) 413 5228
(2610) 638 109
(2610) 638 110
(26510) 87215
(25310) 22 858

ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13

(2410) 597449
(26610) 89 122
(26610) 89 105
(2810) 300 781
(22510) 46 654
(22510) 47 533

ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:
Ôåý÷ïò
A~
Á
Á´
Â’
B~
Â´
Ã´
Ä´
Ä~

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï

ÅURO
150
40
15
300
80
30
50
220
60

Ôåý÷ïò
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí
Í.Ð.Ä.Ä.
ÐáñÜñôçìá
ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Á.Å. & Å.Ð.Å

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
Åâäïìáäéáßï
Ìçíéáßï

ÅURO
50
50
50
100
5
200
5
100

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.
• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.

ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010, fax : 210 - 4071010 internet : http://www.et.gr.

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ
Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.)
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.)
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí)
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.)
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.)
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.)
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.)
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.)
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.)
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å.
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.)
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´)

Áðü ôï Internet

225 6
320 6
65 6
320 6
160 6
65 6
33 6
65 6
10 6
2.250 6
225 6
_

190 6
225 6
ÄÙÑÅÁÍ
160 6
95 6
ÄÙÑÅÁÍ
ÄÙÑÅÁÍ
33 6
ÄÙÑÅÁÍ
645 6
95 6
450 6

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &
ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.
* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.
* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ
ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.
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