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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 1
Ίδρυση-Αποστολή
1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Αρχή
Επιθεώρησης-Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης (Α.Ε.Ε.Δ.Δ.)». Η Αρχή δεν
υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικό όργανο ή διοικητική αρχή.
2. Η Αρχή εδρεύει στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί Περιφερειακό
Γραφείο της Αρχής.
3. Η Αρχή Επιθεώρησης-Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης έχει ως αποστολή:
α. τη διασφάλιση της εύρυθμης, αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας
της δημόσιας διοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
β. τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς, μη τήρησης της νομιμότητας,
κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής
παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,
γ. τον συντονισμό και την παρακολούθηση του έργου όλων των Σωμάτων και
Υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου καθώς και την αξιολόγηση της δράσης
τους.

Άρθρο 2
Εκλογή - Θητεία

1. Της Αρχής προΐσταται ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ),
πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, που διαθέτει υψηλή επιστημονική συγκρότηση
και απολαμβάνει ευρείας κοινωνικής αποδοχής.
2. Ο ΓΕΔΔ επιλέγεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο
οποίος και εκδίδει την απόφαση διορισμού εντός δεκαπέντε (15) ημερών από
την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Η θητεία του είναι πενταετής και
μπορεί να ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία.
3. Ο ΓΕΔΔ παύεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου, για ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς
και για ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω νόσου ή αναπηρίας
σωματικής ή πνευματικής.
4. Ο ΓΕΔΔ επικουρείται στο έργο του από τον Αναπληρωτή Γενικό
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα που του
ανατίθενται και αναπληρώνει τον ΓΕΔΔ

όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Ως

Αναπληρωτής ΓΕΔΔ επιλέγεται άτομο εγνωσμένου κύρους, που διαθέτει
υψηλή επιστημονική συγκρότηση.
Ο Αναπληρωτής ΓΕΔΔ διορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά από πρόταση του
ΓΕΔΔ, η θητεία του είναι πενταετής και

λήγει αυτοδίκαια με τη λήξη της

θητείας του ΓΕΔΔ.
5. Ο Αναπληρωτής ΓΕΔΔ παύεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά από πρόταση του
ΓΕΔΔ, για ανεπάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του, καθώς και για
ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω νόσου ή αναπηρίας
σωματικής ή πνευματικής
6. Ο ΓΕΔΔ και ο Αναπληρωτής ΓΕΔΔ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και υπάγονται στην
ειδική δωσιδικία των άρθρων 111 παρ. 7 και 112 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής

Δικονομίας. Σε περίπτωση που διώκονται ή ενάγονται για πράξη ή παράλειψη
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρίστανται μετά από αίτησή τους
ενώπιον των δικαστηρίων με μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
7. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ΓΕΔΔ και του Αναπληρωτή ΓΕΔΔ
αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργήματος, καθώς και η
άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου, των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των
επιχειρήσεων τους, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των
κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων ή
επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με
διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Επίσης αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε
επαγγέλματος.
Ο χρόνος υπηρεσίας του ΓΕΔΔ και του Αναπληρωτή ΓΕΔΔ, λογίζεται ως
χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια.
Η θητεία του Αναπληρωτή ΓΕΔΔ, σε περίπτωση κατά την οποία είναι μόνιμος
δημόσιος υπάλληλος ή όργανο ή λειτουργός φορέων του Δημοσίου ή
υπάλληλος με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, λογίζεται ως
θητεία Γενικού Διευθυντή.
Εάν ο Αναπληρωτής ΓΕΔΔ επιλεγεί από τους υπηρετούντες στην Αρχή
Συντονιστές Επιθεωρητές ή Επιθεωρητές, με τη λήξη της θητείας του
επανέρχεται στα καθήκοντα που ασκούσε προ του διορισμού του.

Άρθρο 3
Πεδίο Δράσης -Αρμοδιότητες
1. Στο πεδίο δράσης της Αρχής εμπίπτουν οι φορείς: α) του Δημοσίου, β) των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και
των επιχειρήσεων τους, γ) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και δ)
των

κρατικών

νομικών

προσώπων

ιδιωτικού

δικαίου

ή

δημόσιων

επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα
το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.
2. Η Αρχή, με εντολή του ΓΕΔΔ, μπορεί:
α. να διενεργεί ή να διατάσσει τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων,
συμπληρωματικών ελέγχων και ερευνών, από όλα τα Σώματα και τις
Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητά του.
β.

να

αναθέτει

τη

διενέργεια

ελέγχων,

συμπληρωματικών

ελέγχων,

επιθεωρήσεων και ερευνών με απ’ ευθείας εντολή του ΓΕΔΔ σε Επιθεωρητές
όλων των

Σωμάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου ή σε

υπαλλήλους ή όργανα ή λειτουργούς των φορέων που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητά της Αρχής οι οποίοι έχουν υποχρέωση να την ενημερώνουν για
την πορεία των διενεργούμενων ελέγχων, επανελέγχων, επιθεωρήσεων και
ερευνών οποτεδήποτε τους ζητηθεί και, σε κάθε περίπτωση, ευθύς μετά το
πέρας αυτών, να της υποβάλλουν το πόρισμα ή την έκθεση επιθεώρησης και
ελέγχου.
γ. να συγκροτεί

μικτά κλιμάκια από Συντονιστές Επιθεωρητές

ή/και

Επιθεωρητές που υπηρετούν στην Αρχή ή/και σε οποιοδήποτε Σώμα ή
Υπηρεσία Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητά της. Οι έλεγχοι, οι συμπληρωματικοί έλεγχοι, οι επιθεωρήσεις και
οι έρευνες που πραγματοποιούνται κατόπιν εντολής του ΓΕΔΔ διενεργούνται
κατά απόλυτη προτεραιότητα.
δ. να αναθέτει στους Επιθεωρητές που υπηρετούν στην Αρχή ή στα Σώματα
και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητά της καθώς και σε όργανα, λειτουργούς ή υπαλλήλους

των

φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της τη διενέργεια προκαταρκτικών
ερευνών

ή ενόρκων διοικητικών εξετάσεων. Η προκαταρκτική έρευνα ή η

ένορκη διοικητική εξέταση διενεργείται κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3528/07 (Υ.Κ.) όπως ισχύουν κάθε φορά, ή σύμφωνα με τις
οικείες κατά περίπτωση διατάξεις.

ε. να αξιολογεί σχετικές με την αρμοδιότητα της Αρχής καταγγελίες ή
αναφορές, τις οποίες μπορεί κατά την κρίση του ΓΕΔΔ να διερευνά ή να τις
θέτει στο αρχείο.
στ. να διενεργεί με τους Συντονιστές

Επιθεωρητές ή Επιθεωρητές που

υπηρετούν στην Αρχή προκαταρκτικές εξετάσεις ή προανακρίσεις κατόπιν
εισαγγελικής παραγγελίας, για υποθέσεις για τις οποίες διενεργείται ή έχει
διενεργηθεί επιθεώρηση ή έλεγχος από την Αρχή.
ζ. να ζητά την έναρξη ή την επίσπευση της πειθαρχικής διαδικασίας από τα
αρμόδια πειθαρχικά όργανα και να διατάσσει τη λήψη των διοικητικών μέτρων
που προβλέπονται από

τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις

και να

παρακολουθεί την εξέλιξη της.
η. να ασκεί πειθαρχική δίωξη κατά οργάνων, λειτουργών και υπαλλήλων των
φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής, παραπέμποντάς τους
ενώπιον των αρμοδίων πειθαρχικών συμβουλίων.
θ. να ασκεί ένσταση υπέρ της Διοίκησης ενώπιον των πειθαρχικού
συμβουλίου

και

του

Δευτεροβάθμιου

Πειθαρχικού

Συμβουλίου

εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 141 του Κώδικα
Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528.2007) όπως ισχύει.
ι. να διενεργεί έκτακτο έλεγχο οικονομικής κατάστασης (πόθεν έσχες) των
υπαλλήλων των φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της Αρχής, καθώς
και των δικαστικών υπαλλήλων.
ια. να αίρει με έγγραφη εντολή του ΓΕΔΔ το φορολογικό, χρηματιστηριακό και
τραπεζικό απόρρητο στο πλαίσιο του ελέγχου της οικονομικής κατάστασης,
καθώς και στο πλαίσιο ελέγχων, συμπληρωματικών ελέγχων, επιθεωρήσεων
και ερευνών που διενεργούνται από την Αρχή ή κατόπιν εντολής του ΓΕΔΔ
από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.
ιβ. να ζητά από το Δημόσιο, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό των
Οικονομικών, ή από τους φορείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του με

υποχρέωση συμμόρφωσης των τελευταίων: i. να παρίστανται κατά την
προδικασία και την κύρια ακροαματική διαδικασία ως πολιτικώς ενάγοντες και
για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστησαν από
πράξεις υπαλλήλου, λειτουργού ή οργάνου τους που αφορούν σε εγκλήματα
περί την υπηρεσία (άρθρα 235 και επ. ΠΚ) περί τα υπομνήματα (άρθρα 216
και επ. ΠΚ) περί παραβίασης απορρήτων (άρθρα 370 και επ. ΠΚ) κατά της
ιδιοκτησίας (άρθρα 372 και επ.

ΠΚ) και κατά περιουσιακών δικαιωμάτων

(άρθρα 386 και επ. ΠΚ) που στρέφονται κατά του Δημοσίου και των ως άνω
φορέων, ή σε περίπτωση παράβασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από
υπαλλήλους, όργανα ή λειτουργούς των προαναφερόμενων φορέων ή από
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ii. να ασκούν υπό την ιδιότητα του πολιτικώς
ενάγοντος όλα τα παρεχόμενα σε αυτούς ένδικα μέσα κατά αποφάσεων ή
βουλευμάτων, iii. να ζητούν, υπό την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος, από
τον αρμόδιο Εισαγγελέα να ασκήσει τα παρεχόμενα σε αυτόν ένδικα μέσα
κατά βουλευμάτων και αποφάσεων, καθώς και την επίσπευση της ποινικής
διαδικασίας και την κατά προτίμηση εκδίκαση των υποθέσεων.
3. Στην συντονιστική αρμοδιότητα της Αρχής υπάγεται και κάθε ιδρυθησόμενο
Σώμα και Υπηρεσία Επιθεώρησης και Ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των
Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου.
4. Η Αρχή διεξάγει τακτικό έλεγχο των δηλώσεων οικονομικής κατάστασης
(πόθεν έσχες) όλων των μελών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, όλων των προϊσταμένων διευθύνσεων,
υποδιευθύνσεων του ΣΔΟΕ και των αναπληρωτών τους εφόσον υπάρχουν,
όλων των προϊσταμένων των τμημάτων ελέγχου (δράσης) του ΣΔΟΕ και όλων
των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτά, καθώς και των υπαλλήλων άλλων
τμημάτων του ΣΔΟΕ που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα, τα οποία τους έχουν
ανατεθεί με ημερήσια διαταγή ή με εντολή ελέγχου των προϊσταμένων τους.
Οι υπαγόμενοι στις παραπάνω περιπτώσεις ελέγχου οικονομικής κατάστασης
υποβάλλουν στην Αρχή, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών προσωπικού/ ή
διοικητικού, αρχική δήλωση οικονομικής κατάστασης των ιδίων, των συζύγων
και των ανήλικων τέκνων τους.

Κάθε φορά που επέρχεται ουσιώδης μεταβολή των περιουσιακών τους
στοιχείων υποβάλλουν νέα δήλωση κατά τα παραπάνω μόνο ως προς τα
στοιχεία που μεταβάλλονται.
Η δήλωση οικονομικής κατάστασης υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο, το
περιεχόμενο του οποίου, όπως και ο χρόνος υποβολής της, καθορίζεται από
την Αρχή.
Οι δηλώσεις οικονομικής κατάστασης μπορούν να υποβάλλονται και
ηλεκτρονικά. Η Αρχή έχει δικαίωμα πρόσβασης στις σχετικές ηλεκτρονικές
εφαρμογές

που

λειτουργούν

στη

Γενική

Γραμματεία

Πληροφοριακών

Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να διασταυρώνει
φορολογικά και περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων.
Για τις ποινικές κυρώσεις, την ποινική διαδικασία και τον καταλογισμό, έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του ν.3213/03 όπως ισχύει κάθε φορά.
5. Η Αρχή παρακολουθεί τη δράση των Σωμάτων και των Υπηρεσιών
Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.
Ειδικότερα, παρακολουθεί την πορεία των ελέγχων που διενεργούνται,
οποτεδήποτε το ζητήσει και ενημερώνεται για τις εκθέσεις και τα πορίσματα
αυτών τα οποία της κοινοποιούνται υποχρεωτικά. Επίσης, αξιολογεί το έργο
τους και παρακολουθεί την εκτέλεση των προτάσεων που προκύπτουν από τη
διαδικασία αξιολόγησης, όπως αυτή καθορίζεται από το προβλεπόμενο στο
άρθρο 8 προεδρικό διάταγμα.
6. Η Αρχή εξετάζει τις διοικητικές προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 5
παρ. 5 του Ν. 3448/2006.
7. Η Αρχή συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία καταγράφει το έργο της,
παρουσιάζει τις σημαντικότερες υποθέσεις και διατυπώνει προτάσεις για τη
βελτίωση των Δημοσίων Υπηρεσιών και για αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις.
Η έκθεση της Αρχής υποβάλλεται το Μάιο κάθε έτους στον Πρωθυπουργό και
τον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται στα Μέλη του Υπουργικού
Συμβουλίου. Η Αρχή μπορεί να υποβάλλει στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο
της Βουλής και να κοινοποιεί στον κατά περίπτωση αρμόδιο υπουργό,
εκθέσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Η ετήσια έκθεση της Αρχής συζητείται σε

ειδική συνεδρίαση της Oολομέλειας της Βουλής, κατά τα προβλεπόμενα στον
Κανονισμό της.
8. Ο ΓΕΔΔ συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των Διεθνών Οργανισμών, όπως του ΟΟΣΑ, του Συμβουλίου της
Ευρώπης, των Ηνωμένων Εθνών και άλλων, με σκοπό τη μεταφορά
τεχνογνωσίας και τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα καταπολέμησης
της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης. 9. Ο ΓΕΔΔ συγκαλεί και προεδρεύει
του, προβλεπόμενου από το άρθρο 9 του παρόντος, Συντονιστικού Οργάνου
Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.)

Άρθρο 4
Ελεγκτική διαδικασία
1. Η Αρχή μπορεί να θέτει, κατά περίπτωση, στους λειτουργούς, στα όργανα
και στους υπαλλήλους των φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της
δεσμευτικές προθεσμίες απάντησης ή εξέτασης υποθέσεων ή χορήγησης
στοιχείων ή εγγράφων σε αυτήν, η μη τήρηση των οποίων συνιστά αυτοτελές
πειθαρχικό αδίκημα κατά την έννοια του άρθρου 107 παρ. 1 περ. ιη’ του
ν.3528/2007 όπως ισχύει, ή των οικείων κατά περίπτωση διατάξεων καθώς και
το ποινικό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.
2. Οι φορείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής υποχρεούνται να
κοινοποιούν σε αυτήν άμεσα όλες τις πράξεις με τις οποίες ασκείται
πειθαρχική δίωξη και τις πειθαρχικές αποφάσεις όλων των μονομελών και
συλλογικών οργάνων.
3. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών υποχρεούται να ανακοινώνει στην Αρχή την
ποινική δίωξη που ασκείται με κάθε μορφής συμμετοχή κατά υπαλλήλου,
λειτουργού ή οργάνου των φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της
Αρχής, το κλητήριο θέσπισμα ή το παραπεμπτικό βούλευμα για παραβάσεις
περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ο Γραμματέας του Δικαστηρίου ή του δικαστικού
συμβουλίου υποχρεούται να ανακοινώνει στην Αρχή 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.
Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών ανακοινώνει στην Αρχή το κλητήριο θέσπισμα ή
το παραπεμπτικό βούλευμα για παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
4. Η διαπίστωση, ύστερα από διενέργεια επιθεώρησης, ελέγχου, έρευνας ή
ένορκης διοικητικής εξέτασης από την Αρχή ή τα Σώματα και τις Υπηρεσίες
Επιθεώρησης και Ελέγχου πειθαρχικών παραπτωμάτων οργάνων, λειτουργών
ή υπαλλήλων των φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, δεσμεύει τα
αρμόδια όργανα των φορέων αυτών για την άμεση άσκηση πειθαρχικής
δίωξης.
Αν η διαπίστωση αφορά σε διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος ή σε
παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας αιρετού οργάνου της τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου βαθμού, ο φάκελος διαβιβάζεται στον
αρμόδιο Ελεγκτή Νομιμότητας και, μέχρι τη λειτουργία του, στον Γενικό
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος υποχρεούται να ασκήσει
πειθαρχικό έλεγχο κατά τις κείμενες διατάξεις.
Η παραβίαση των ανωτέρω συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα αρμόδια
πειθαρχικά όργανα.
5. Εάν κριθεί αναγκαίο κατά τη διάρκεια επιθεώρησης-ελέγχου, ο ΓΕΔΔ δίνει
εντολή για διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε Συντονιστή Επιθεωρητή
ή σε Επιθεωρητή, το πόρισμα της οποίας συνυποβάλλεται με την έκθεση
επιθεώρησης ελέγχου.
Η ένορκη διοικητική εξέταση διενεργείται κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3528/07 (Υ.Κ.) όπως ισχύει κάθε φορά, ή με τις οικείες κατά
περίπτωση διατάξεις.
6. Η άρνηση κατάθεσης οργάνου, λειτουργού ή υπαλλήλου σε διενεργούμενη
ένορκη διοικητική εξέταση από την Αρχή ή τα Σώματα και τις Υπηρεσίες
Επιθεώρησης και Ελέγχου αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα κατά την έννοια
του άρθρου 107 παρ. 1 περ. ιη’ του ν.3528/2007 όπως ισχύει ή των οικείων
κατά περίπτωση διατάξεων και ποινικό αδίκημα κατά τις διατάξεις του άρθρου
130 του ν. 3528/2007.

7. Οι προϊστάμενοι ή τα όργανα διοίκησης των ελεγχόμενων φορέων
υποχρεούνται το αργότερο εντός διμήνου από τη λήψη της έκθεσης ή του
πορίσματος

επιθεώρησης

ή

ελέγχου

που

διενεργήθηκε

από

την

Αρχή, ή κατόπιν εντολής του ΓΕΔΔ από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες
Επιθεώρησης και Ελέγχου, να αναφέρουν στην Αρχή τις ενέργειες στις οποίες
προέβησαν προς συμμόρφωση με τις προτάσεις της έκθεσης ή του
πορίσματος. Το αρμόδιο ή εποπτεύον Υπουργείο έχει την ευθύνη υλοποίησης
των προτάσεων που περιέχονται στη έκθεση ή το πόρισμα επιθεώρησης ή
ελέγχου. Οι αρχές και τα όργανα των αρμόδιων Υπουργείων ή άλλων φορέων
του δημόσιου τομέα, που είναι αποδέκτες της έκθεσης ή του πορίσματος,
εφόσον από την επιθεώρηση ή τον έλεγχο προκύπτει ανάγκη λήψης μέτρων
που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, όπως ανάγκη παρεμβάσεων με
νομοθετικές ή άλλες κανονιστικές ρυθμίσεις, υποχρεούνται να πληροφορούν
την Αρχή, εντός διμήνου από την λήψη της έκθεσης ή του πορίσματος, για τα
μέτρα που έλαβαν ή προτίθενται να λάβουν.
8. Η Αρχή έχει δικαίωμα στα πλαίσια της παρακολούθησης της υλοποίησης
των προτάσεων των πορισμάτων ή εκθέσεων επιθεώρησης και ελέγχου των
ιδιαίτερων

Σωμάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου να

ενημερώνεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την πορεία των εκδικαζόμενων
υποθέσεων καταλογισμού εις βάρος υπαλλήλων, λειτουργών ή οργάνων των
φορέων της αρμοδιότητάς του.
9. Κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις ή προανακρίσεις που διενεργούνται κατ’
εντολή του ΓΕΔΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 3 παρ.2 περ.
στ’, μπορούν να εκτελούν χρέη γραμματέα

διοικητικοί υπάλληλοι που

υπηρετούν στην Αρχή.
10. Τα Σώματα και οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου κοινοποιούν στην
Αρχή τα πορίσματα και τις εκθέσεις αμέσως μετά την ολοκλήρωση των
σχετικών επιθεωρήσεων και ελέγχων.
11. Τα Σώματα και οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου γνωστοποιούν
στην Αρχή ετήσιο προγραμματισμό της δράσης τους το αργότερο μέχρι το
τέλος Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους.

12. Η διάταξη της εσωτερικής παραγράφου 2 της υποπαραγράφου Στ.11 της
παραγράφου Στ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 εφαρμόζεται και για
την Αρχή.

Άρθρο 5
Θέματα εσωτερικής λειτουργίας
1. Ο ΓΕΔΔ είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του πάσης φύσεως προσωπικού
που υπηρετεί στην Αρχή και μπορεί να επιβάλλει την ποινή της επίπληξης ή
του προστίμου μέχρι των αποδοχών ενός μηνός. Επίσης είναι, παράλληλα με
τα οικεία πειθαρχικά όργανα, πειθαρχικός προϊστάμενος όλων των μελών των
Σωμάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου για τις πράξεις ή
παραλείψεις τους κατά τους ελέγχους, τους επανελέγχους τις επιθεωρήσεις
και τις έρευνες που διενεργούνται κατόπιν εντολής του και δύναται να επιβάλει
τις προβλεπόμενες ποινές .
2. Ο ΓΕΔΔ είναι διατάκτης των δαπανών που αφορούν στις απαιτούμενες
πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής, οι οποίες εγγράφονται υπό ίδιο φορέα
στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Για τις αποδοχές του ΓΕΔΔ εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ
2/5935/0022/22-08-2007, η οποία παραμένει σε ισχύ, με την επιφύλαξη των
ανωτάτων μισθολογικών ορίων που θέτουν γενικές ισχύουσες διατάξεις.
4. Για τις αποδοχές του Αναπληρωτή ΓΕΔΔ εφαρμόζονται αναλογικά οι
ρυθμίσεις της ΚΥΑ 2/5264/0022/22-08-2007 που αφορούν στους Βοηθούς του
ΓΕΔΔ, η οποία παραμένει σε ισχύ, με την επιφύλαξη των ανωτάτων
μισθολογικών ορίων που θέτουν γενικές ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 6
Οργάνωση και Προσωπικό της Αρχής

1. Στην Αρχή αποσπώνται ως Επιθεωρητές 160 μόνιμοι ή με σχέση ΙΔΑΧ
υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ α) του Δημοσίου, β) των Ανεξάρτητων Αρχών γ)
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και δ) των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, με πραγματική υπηρεσία
τουλάχιστον δέκα (10) ετών ή αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τριετή τουλάχιστον πραγματική
υπηρεσία μετά την αποφοίτησή τους, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την
επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους και
δεν έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας τους. Το ως άνω όριο δεν ισχύει για
την παράταση της απόσπασής τους.
Η

απόσπαση

διενεργείται

με

απόφαση

του

Υπουργού

Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά από πρόταση του
ΓΕΔΔ, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης που κάθε φορά ισχύει
με την επιφύλαξη μόνο των διατάξεων που επιβάλλουν υποχρέωση
παραμονής των υπαλλήλων για ορισμένο χρονικό διάστημα σε υπηρεσίες
παραμεθόριων

ή

νησιωτικών

περιοχών

στις

οποίες

διορίστηκαν

ή

μετατάχθηκαν.
Η επιλογή των Επιθεωρητών γίνεται μετά από δημόσια πρόσκληση, η οποία
δημοσιεύεται

σε

τρεις

τουλάχιστον

ημερήσιες

ευρείας

κυκλοφορίας

εφημερίδες, αναρτάται στον ιστότοπο της Αρχής και στη Διαύγεια.
Με την πρόσκληση μπορεί να καθορίζονται συγκεκριμένοι κλάδοι και
ειδικότητες.
Η επιλογή των υποψηφίων Επιθεωρητών διενεργείται από τριμελή επιτροπή,
η οποία αποτελείται από τον ΓΕΔΔ, ένα μέλος του κύριου προσωπικού του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τον αρχαιότερο σε χρόνο υπηρεσίας
στην Αρχή Συντονιστή Επιθεωρητή. Η επιτροπή αξιολογεί τα τυπικά και
ουσιαστικά

προσόντα

των

υποψηφίων, διαμορφώνει γνώμη

για

την

προσωπικότητά τους και την ικανότητα άσκησης καθηκόντων Επιθεωρητή, με
συνέντευξη και εισηγείται αιτιολογημένα την επιλογή τους.

Η απόσπαση διαρκεί τρία έτη, μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του ίδιου
Υπουργού, μετά από πρόταση του ΓΕΔΔ, μία ή περισσότερες φορές, για ίσο
χρονικό διάστημα και είναι υποχρεωτική για τον φορέα προέλευσης του
υπαλλήλου.
Η απόσπαση των Επιθεωρητών που έχουν συμπληρώσει εννέα συνεχή έτη
υπηρεσίας στην Αρχή ανανεώνεται αυτοδίκαια. Η σχετική διαπιστωτική πράξη
εκδίδεται από τον ΓΕΔΔ. Ο συνολικός αριθμός των Επιθεωρητών των οποίων
η απόσπαση ανανεώνεται αυτοδίκαια δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 30%
του εκάστοτε συνολικού αριθμού των προβλεπόμενων θέσεων. Για τους
επιπλέον του ποσοστού αυτού, ισχύουν τα οριζόμενα στο προηγούμενο
εδάφιο 6..
Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος συνεχούς
και πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του υπαλλήλου. Μετά τη λήξη
της απόσπασης και ανεξάρτητα από οποιοδήποτε περιορισμό, ο υπάλληλος
κατατάσσεται αυτοδίκαια στο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που
αντιστοιχεί στο συνολικό χρόνο υπηρεσίας του, συμπεριλαμβανομένου και του
χρόνου απόσπασης στην Αρχή. Ανάκληση της απόσπασης μπορεί να γίνει
μόνο για σπουδαίο λόγο, ύστερα από αίτηση του αποσπασμένου και αποδοχή
της από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, ή για λόγους ακαταλληλότητας ή αδυναμίας εκπλήρωσης των
καθηκόντων του, ύστερα από πρόταση του ΓΕΔΔ μη εφαρμοζομένων τυχόν
γενικών ή ειδικών διατάξεων που κάθε φορά ισχύουν για την ανάκληση ή λήξη
της απόσπασης υπαλλήλων των φορέων της πρώτης περιόδου της παρούσας
παραγράφου.
2. Ο ΓΕΔΔ επικουρείται στο έργο του από Συντονιστές Επιθεωρητές, οι οποίοι
προέρχονται από τους υπηρετούντες για πάνω από μία τριετία Επιθεωρητές
και ορίζονται ή παύονται με αιτιολογημένη απόφασή του, με την οποία
εκτιμάται το παραχθέν έργο τους και η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στα
καθήκοντα του Συντονιστή Επιθεωρητή.
3. Οι Συντονιστές Επιθεωρητές έχουν αρμοδιότητα συντονισμού και
προγραμματισμού των τομέων δράσης της Αρχής, παρακολουθούν και

υποστηρίζουν την πορεία του ελεγκτικού έργου, διενεργούν επιθεωρήσεις,
ελέγχους, συμπληρωματικούς ελέγχους και έρευνες μείζονος σημασίας,
προΐστανται των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου και προτείνουν μέτρα για τη
βελτίωση της ελεγκτικής διαδικασίας.
4. Η υπηρεσία των Συντονιστών Επιθεωρητών και των Επιθεωρητών, εφόσον
έχουν τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα ή τα αποκτήσουν κατά το χρόνο
υπηρεσίας τους στην Αρχή, λογίζεται ως υπηρεσία Προϊσταμένου Διεύθυνσης
και σε κάθε άλλη περίπτωση ως προϊσταμένου Τμήματος από τα αρμόδια
υπηρεσιακά συμβούλια κατά τη διαδικασία αξιολόγησης τους για κατάληψη
θέσεων ευθύνης στο Δημόσιο Τομέα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις, καθώς και για κάθε άλλη συνέπεια. 5. Οι Συντονιστές Επιθεωρητές
και οι Επιθεωρητές διενεργούν τις επιθεωρήσεις, τους ελέγχους, τους
συμπληρωματικούς ελέγχους

και τις ένορκες διοικητικές εξετάσεις που

διατάσσει ο ΓΕΔΔ, τις προκαταρκτικές έρευνες ή προανακρίσεις κατά τις
προβλέψεις του παρόντος, καθώς και κάθε έρευνα ή έργο που τους αναθέτει ο
ΓΕΔΔ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Οι Συντονιστές Επιθεωρητές και οι
Επιθεωρητές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δύνανται να διενεργούν
αυτοψίες και να εξετάζουν πρόσωπα.
6. Ο ΓΕΔΔ, ο Αναπληρωτής ΓΕΔΔ, οι Συντονιστές Επιθεωρητές και οι
Επιθεωρητές, δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που
διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
7. Στους Συντονιστές Επιθεωρητές, στους Επιθεωρητές και στους υπαλλήλους
που υπηρετούν στην Αρχή και στους Επιθεωρητές ή Επιθεωρητές –Ελεγκτές
των ιδιαίτερων Σωμάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου που
διενεργούν ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες κατόπιν
εντολής του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, παρέχεται το δικαίωμα
νομικής στήριξης από εκπροσώπους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων για αποδιδόμενες στα
πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων τους πράξεις ή παραλείψεις, κατόπιν
αιτήματος του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης προς το Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους το οποίο γίνεται υποχρεωτικά δεκτό.

8. Στην Αρχή συνιστάται Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης. Η Διεύθυνση
στελεχώνεται από μόνιμους ή με σχέση ΙΔΑΧ υπαλλήλους οι οποίοι
αποσπώνται από φορείς α) του Δημοσίου, β) των Ανεξάρτητων Αρχών γ) των
νομικών

προσώπων

δημοσίου

δικαίου

δ)

των

οργανισμών

τοπικής

αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, συμπεριλαμβανομένων και
τεσσάρων κατά ανώτατο όριο δικαστικών υπαλλήλων.
Η

απόσπαση

διενεργείται

με

απόφαση

του

Υπουργού

Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατόπιν πρότασης του
ΓΕΔΔ, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης που κάθε φορά
ισχύει, με την επιφύλαξη μόνο των διατάξεων που επιβάλλουν υποχρέωση
παραμονής των υπαλλήλων για ορισμένο χρονικό διάστημα σε υπηρεσίες
παραμεθόριων

ή

νησιωτικών

περιοχών

στις

οποίες

διορίστηκαν

ή

μετατάχθηκαν.
Η απόσπαση διαρκεί τρία έτη, μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του ίδιου
Υπουργού μετά από πρόταση του ΓΕΔΔ μία ή περισσότερες φορές για ίσο
χρονικό διάστημα και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Η
απόσπαση των υπαλλήλων που έχουν συμπληρώσει εννέα συνεχή έτη
υπηρεσίας στην Αρχή ανανεώνεται αυτοδίκαια. Η σχετική διαπιστωτική πράξη
εκδίδεται από τον ΓΕΔΔ.
Η επιλογή του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της
Αρχής γίνεται μετά από δημόσια προκήρυξη η οποία δημοσιεύεται σε
ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών ευρείας κυκλοφορίας,και αναρτάται στο
ιστότοπο της Αρχής καθώς και στη Διαύγεια. Η επιλογή του προϊσταμένου της
Διεύθυνσης διενεργείται από την τριμελή επιτροπή επιλογής των επιθεωρητών
μετά από αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των
υποψηφίων. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης απαιτείται να είναι κατηγορίας
ΠΕ με Γ΄ τουλάχιστον βαθμό και να έχει 2 τριετείς τουλάχιστον θητείες
προϊσταμένου Τμήματος, ενώ οι προϊστάμενοι των Τμημάτων να είναι
κατηγορίας ΠΕ και Δ’ τουλάχιστον βαθμού. Τους προϊσταμένους των
Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης τα οποία θα συσταθούν
με Προεδρικό Διάταγμα επιλέγει από τους αποσπασμένους στην Αρχή

υπαλλήλους και τοποθετεί με απόφασή του ο ΓΕΔΔ, για χρονικό διάστημα
τριών ετών.
9. Οι αποσπάσεις του διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί στην Αρχή
ανακαλούνται αποκλειστικά για σοβαρό λόγο, μετά από πρόταση του ΓΕΔΔ.
10.Το

πάσης φύσεως προσωπικό

που υπηρετεί στην Αρχή λαμβάνει το

μισθό, όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές και όλα ανεξαιρέτως τα επιδόματα
και οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής του θέσης από το φορέα
προέλευσής του κατά παρέκκλιση των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
11. Η καταβολή των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και
διανυκτέρευσης του πάσης φύσεως προσωπικού γίνεται με χρηματικά
εντάλματα προπληρωμής από τον προϋπολογισμό της Αρχής. Ο αριθμός των
επιτρεπόμενων κατά μήνα ημερών εκτός έδρας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει
τις είκοσι και κατ’ έτος τις εκατόν είκοσι ημέρες..
12. Ο ΓΕΔΔ, ο Αναπληρωτής ΓΕΔΔ, καθώς και το πάσης φύσεως προσωπικό
της Αρχής υποχρεούνται στην τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών και
στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους.
Άρθρο 7
Συλλογικά όργανα της Αρχής
1. Συνιστάται πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο για το πάσης φύσεως
προσωπικό που υπηρετεί στην Αρχή. Στη σύνθεση του υπηρεσιακού
συμβουλίου μετέχουν με διετή θητεία: α) Ένας Συντονιστής Επιθεωρητής και
ένα μέλος άλλης ανεξάρτητης αρχής ή Βοηθός Συνηγόρου του Πολίτη που
ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με κλήρωση η οποία διενεργείται κατά τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3051/ 2002 όπως ισχύει. β) ο
προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Αρχής που
ορίζεται με τον αναπληρωτή του. και γ) δύο αιρετοί εκπρόσωποι του πάσης
φύσεως προσωπικού της Αρχής με τους αναπληρωτές τους κατά τη σειρά
εκλογής τους .

2. Συνιστάται τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο για το πάσης φύσεως
προσωπικό που υπηρετεί στην Αρχή. Στη σύνθεση του πειθαρχικού
συμβουλίου μετέχουν με διετή θητεία: α) ο Αναπληρωτής τη σ τη σύνθεση
τουτον σύνθεση του πειθαρχικού συμβουλί β) δύο πάρεδροι του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τους αναπληρωτές τους
Το Υπηρεσιακό και το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτούνται κατά τα ανωτέρω
με απόφαση του ΓΕΔΔ.

Άρθρο 8
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Διοικητικής

Μεταρρύθμισης

και

Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης

κατόπιν

εισήγησης της Αρχής, καθορίζονται ο τρόπος αξιολόγησης και οι λοιπές
προϋποθέσεις αξιολόγησης των Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και
Ελέγχου.
2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Διοικητικής

Μεταρρύθμισης

και

Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης

κατόπιν

εισήγησης της Αρχής, ρυθμίζονται η οργανωτική διάρθρωση, θέματα
λειτουργίας, θέματα ελεγκτικής διαδικασίας, θέματα του πάσης φύσεως
προσωπικού, τα προσόντα και ο αριθμός των θέσεων των Συντονιστών
Επιθεωρητών, , καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Ο ΓΕΔΔ με αΑπόφασή του μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής
στον Αναπληρωτή ΓΕΔΔ και στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί
στην Αρχή, καθώς και να ρυθμίζει θέματα αναπλήρωσης.

Άρθρο 9
Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ) –
1. Συνιστάται συλλογικό όργανο με την ονομασία Συντονιστικό Όργανο
Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ), το οποίο έχει σκοπό την παρακολούθηση
και το συντονισμό των Επιθεωρήσεων, των Ελέγχων και των Ερευνών που
διεξάγονται από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των
φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της Αρχής.
2. Το ΣΟΕΕ προεδρεύεται από τον ΓΕΔΔ, τον οποίο κωλυόμενο ή
απουσιάζοντα αναπληρώνει ο Αναπληρωτής ΓΕΔΔ.
Ο Πρόεδρος του ΣΟΕΕ με Απόφασή
Υπηρεσίες

Επιθεώρησης

και

Ελέγχου

του καθορίζει τα Σώματα και τις
των

οποίων

οι

προϊστάμενοι

συμμετέχουν ως μέλη στις συνεδριάσεις του ΣΟΕΕ, ενώ παράλληλα μπορεί
κατά

περίπτωση

να

προσκαλεί

και

επικεφαλής

άλλων

Υπηρεσιών

Επιθεώρησης, Ελέγχου και Εσωτερικού Ελέγχου φορέων που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα της Αρχής..
Σε κάθε περίπτωση συμμετέχουν οι Διευθυντές της Υπηρεσίας Εσωτερικών
Υποθέσεων και της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., ο Προϊστάμενος του Γραφείου
Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ο Ειδικός
Γραμματέας του Σ.Δ.Ο.Ε. ή ο αναπληρωτής του και ο Ειδικός Γραμματέας του
Σ.Ε.Π.Ε. ή ο αναπληρωτής του.
Το ΣΟΕΕ συνεδριάζει μία φορά το μήνα στην έδρα της Αρχής και εκτάκτως,
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του. Η συμμετοχή στο ΣΟΕΕ είναι
υποχρεωτική για τα μέλη του.
3. Η Γραμματειακή υποστήριξη του ΣΟΕΕ παρέχεται από τη Διεύθυνση
Διοικητικής Υποστήριξης της Αρχής.
4. Το ΣΟΕΕ υποβάλλει το Μάιο κάθε έτους έκθεση ως παράρτημα της ετήσιας
έκθεσης της Αρχής.

Στην έκθεση καταγράφεται συνοπτικός απολογισμός του έργου και της δράσης
των Σωμάτων και των Υπηρεσιών Επιθεωρήσεων και Ελέγχου, ενώ
καταγράφονται, επίσης, όλες οι ενέργειες του ΣΟΕΕ για τον συντονισμό των
Σωμάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής.

Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις
1. Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται με τον διορισμό του Γενικού
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
2. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου με απόσπαση στο Γραφείο του ΓΕΔΔ και στο ΣΕΕΔΔ
αποσπάται αυτοδίκαια στην Αρχή που ιδρύεται με τον παρόντα νόμο για το
υπόλοιπο της θητείας του. Ειδικότερα: α.

Οι Ειδικοί Επιθεωρητές του

Γραφείου ΓΕΔΔ και οι Προϊστάμενοι Επιθεωρητές και οι Επιθεωρητές –
Ελεγκτές του ΣΕΕΔΔ ως Επιθεωρητές. β. Οι Βοηθοί Επιθεωρητές-Ελεγκτές
του ΣΕΕΔΔ ως Βοηθοί Επιθεωρητές οι οποίοι εφόσον έχουν τα προσόντα,
δύνανται να κατατάσσονται σε θέσεις Επιθεωρητών για το υπόλοιπο της
απόσπασής τους μετά από κρίση της Επιτροπής του ανωτέρω άρθρου 6 παρ.
1 εδ. 5.
3. Οι υπάλληλοι του Υ.Δ.Μ.& Η.Δ. που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Σώματος
Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης αποσπώνται αυτοδίκαια στην
Αρχή κατά τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του παρόντος.
4. Οι κατά τα ανωτέρω διαπιστωτικές πράξεις εκδίδονται από τον ΓΕΔΔ.
5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου για την αναπλήρωση του
προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης έχουν εφαρμογή οι
κείμενες διατάξεις για την αναπλήρωση προϊσταμένων.

6.Οι υπηρετούντες Προϊστάμενοι Επιθεωρητές, οι Επιθεωρητές -Ελεγκτές και
Βοηθοί Επιθεωρητές-Ελεγκτές στα Περιφερειακά Γραφεία του Σώματος
Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης που παύουν να λειτουργούν
μετά την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, με αίτησή τους, που υποβάλλεται στην
Αρχή εντός μηνός από την έναρξη λειτουργίας της , συμπεριλαμβάνονται
στους Επιθεωρητές και στους Βοηθούς Επιθεωρητές της παρ. 1 περιπτώσεις
α και β του παρόντος άρθρου,

επιλέγοντας ταυτόχρονα την Κεντρική

Υπηρεσία της Αρχής ή το Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης.
7. Ο συνολικός διανυθείς χρόνος υπηρεσίας του πάσης φύσεως προσωπικού
του Γραφείου του ΓΕΔΔ και του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης προσμετράται για κάθε συνέπεια σε αυτόν της Αρχής που ιδρύεται
με τον παρόντα νόμο.
8. Οι έλεγχοι, οι επιθεωρήσεις και οι κάθε είδους έρευνες και ελεγκτικές
διαδικασίες που ευρίσκονται σε εξέλιξη

κατά την έναρξη λειτουργίας της

Αρχής διενεργούνται από αυτή.
9. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας
Διοίκησης ή το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, εννοείται
η Αρχή που ιδρύεται με τον παρόντα νόμο.
10. Με την έναρξη λειτουργίας της Αρχής λύονται αυτοδίκαια οι πάσης φύσεως
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών των υφιστάμενων θεσμών του Γενικού
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών
Δημόσιας Διοίκησης.
11. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται
αναλογικά οι διατάξεις του Ν. 3051/2002.
Άρθρο 11
Καταργούμενες διατάξεις
1. Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις του
ν.3074/2002 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, καθώς
και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη, με την επιφύλαξη των διατάξεων της

παραγράφου 1 του άρθρου 10 και των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος
άρθρου.
2. Παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 1 του ν.
4038/2012 και της παραγράφου 19 του ενάτου άρθρου του ν. 4057/2012,
που

εφαρμόζονται

για

τους

Επιθεωρητές

και

τους

Συντονιστές

Επιθεωρητές της Αρχής.
3. Μέχρι να εκδοθεί το ΠΔ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος,
παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 5
του Ν. 3074/2002, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 12
Πειθαρχικό Δίκαιο
Στην παρ. 1 περίπτωση γ΄ του άρθρου 103 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

(Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με την περ.1
της υποπαραγράφου Ζ.3. της παραγράφου Ζ

άρθρου πρώτου Ν.4093/2012,

προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «με την επιφύλαξη

των περιπτώσεων της

παραγράφου 1 περίπτωση γ΄ του επόμενου άρθρου».
Άρθρο 13
Στην παρ. 1 περίπτωση ε΄ του άρθρου 103 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός
Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με την περ.1
υποπαραγράφου Ζ.3. της παραγράφου Ζ

της

άρθρου πρώτου Ν.4093/2012,

προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «με την επιφύλαξη
παραγράφου 1 περίπτωση δ` του επόμενου άρθρου».

των περιπτώσεων της

Άρθρο 14
Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 148 ν. 3528/2007 καταργείται.
παράγραφοι (3), (4), (5) και (6) αναριθμούνται ως

(2),

Οι

(3), (4) και (5)

αντιστοίχως.

Άρθρο 15
Στην παρ. 2 του άρθρου 104 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν.
3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με την περ.2
Ζ.3. της παραγράφου Ζ

της υποπαραγράφου

άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, μετά την περίπτωση

β΄, προστίθενται εδάφια, ως εξής:
γ) έχει ασκηθεί αμετάκλητη ποινική δίωξη ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου
για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία και της απιστίας περί την
υπηρεσία, τα οποία φέρεται να έχει τελέσει ως υπηρεσιακό ή αιρετό μέλος
υπηρεσιακών συμβουλίων και συλλογικών οργάνων εν γένει,
δ) έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη

για το πειθαρχικό παράπτωμα

της

παράβασης καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς
νόμους, το οποίο φέρεται να έχει τελέσει ως υπηρεσιακό ή αιρετό μέλος
υπηρεσιακών συμβουλίων και συλλογικών οργάνων εν γένει, ή για
παράπτωμα της

αναξιοπρεπούς

το

ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο

συμπεριφοράς εκτός υπηρεσίας.
Άρθρο 16
Η

παρ. 3 του άρθρου 103 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν.
3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με την περ.3 της υποπαραγράφου
Ζ.3.

άρθρου

πρώτου

Ν.4093/2012,

μετά

τη

φράση

«αντίστοιχης

διαπιστωτικής πράξης» αντικαθίσταται ως εξής: « 4. Εφόσον έχει επιβληθεί

αυτοδίκαιη αργία στις περιπτώσεις β`, γ`, δ` και ε` της παραγράφου 1, η οποία
δεν έχει αρθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, και δεν έχει επιβληθεί στον
υπάλληλο πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης, το πειθαρχικό συμβούλιο στο
οποίο εκκρεμεί η υπόθεση γνωμοδοτεί μετά την πάροδο ενός έτους από τη
θέση του υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία και κάθε επόμενο έτος σχετικά με
την τυχόν συνδρομή λόγων που καθιστούν μη αναγκαία τη συνέχιση της. Το
όργανο που είναι αρμόδιο για το διορισμό του υπαλλήλου, εφόσον κρίνει μετά
την ανωτέρω γνωμοδότηση του πειθαρχικού συμβουλίου ή μετά από
γνωμοδότηση του ίδιου συμβουλίου που μπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε, ότι
με βάση τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης και

το συμφέρον της

υπηρεσίας, δεν είναι αναγκαία η συνέχιση της αργίας, συνεκτιμώντας την
τυχόν

συνδρομή

στο

πρόσωπο

του

αιτούντος

υπαλλήλου

σοβαρών οικονομικών, κοινωνικών ή οικογενειακών λόγων, μπορεί να
διατάσσει την αναστολή της και την επάνοδο του υπαλλήλου στα καθήκοντα
του ή τη μετακίνηση του σύμφωνα με το άρθρο 66. Την αναστολή της
αργίας, μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε και ο υπάλληλος με αίτησή του προς
το αρμόδιο για το διορισμό όργανο, το οποίο αποφασίζει μετά την τήρηση της
ως

άνω

διαδικασίας

και

εφόσον

συντρέχουν

οι

προαναφερόμενες

προϋποθέσει και εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος υπαλλήλου
σοβαροί οικονομικοί, κοινωνικοί ή οικογενειακοί λόγοι. Το πειθαρχικό
συμβούλιο, γνωμοδοτεί το αργότερο σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από
την περιέλευση σε αυτό του σχετικού αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης
παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, ο υπάλληλος παραμένει σε αργία.
Η αναστολή της αργίας μπορεί να διατάσσεται και για ορισμένο χρόνο και να
ανακαλείται οποτεδήποτε, εφόσον επιβάλλεται από το συμφέρον της
υπηρεσίας και ιδίως σε περίπτωση υποτροπής, που οφείλεται στην τέλεση
οποιουδήποτε νέου παραπτώματος από τον υπάλληλο».

Άρθρο 17
Αναγνώριση πλασματικού χρόνου συνταξιοδότησης

1. Οι υπάλληλοι της

Υποπαραγράφου Ζ.2.1 του ν. 4093/2012 οι οποίοι

συνταξιοδοτούνται με βάση τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου και
τίθενται σε διαθεσιμότητα, μπορούν είτε να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο
που δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη και μέχρι τη συμπλήρωση των κατά
περίπτωση απαιτούμενων προϋποθέσεων για την άμεση καταβολή κύριας και
επικουρικής σύνταξης, μερίσματος και εφάπαξ βοηθήματος από το Δημόσιο
και τους αντίστοιχους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, είτε να εισπράξουν τις
αποδοχές διαθεσιμότητας μέχρι τη λήξη αυτής και να αναγνωρίσουν
πλασματικό χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη, εφόσον υποβάλουν
αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία
που τίθενται σε διαθεσιμότητα.
2. Για την αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου δεν λαμβάνονται υπόψη, όσον
αφορά την κύρια σύνταξη, οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν.
3865/2010 (Α 120) και όσον αφορά την επικουρική σύνταξη, οι διατάξεις του
άρθρου 40 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν.
3. Ο ανωτέρω πλασματικός χρόνος λαμβάνεται υπόψη μόνο

για τη

θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για κύρια και επικουρική σύνταξη,
μέρισμα και εφάπαξ βοήθημα.
4. Για την αναγνώριση του εν λόγω χρόνου, κατά το μέρος που αφορά την
κύρια σύνταξη του Δημοσίου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του
δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 2084/1992 (Α
165), και κατά το μέρος που αφορά την επικουρική σύνταξη, το μέρισμα και το
εφάπαξ βοήθημα των αντιστοίχων φορέων, καταβάλλονται εκ μέρους του
ασφαλισμένου

υπαλλήλου

οι

προβλεπόμενες

ασφαλισμένου και εργοδότη. Οι

ασφαλιστικές

εισφορές

αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές

υπολογίζονται επί των συνταξίμων αποδοχών,

όπως αυτές ισχύουν κατά

περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της περ. α’ της παρ. 2
του άρθρου 1 του ν. 4024/2011.

Άρθρο 18
Πλήρωση θέσεων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

«Ρυθμίσεις διορισμών και πλήρωσης θέσεων των φορέων του Υπουργείου
Εργασίας

και

Κοινωνικών

Ασφαλίσεων

από

τους

επιτυχόντες

των

προκηρυχθέντων από το Α.Σ.Ε.Π. διαγωνισμών με τις Προκηρύξεις 8Κ/2008
και 9Κ/2008»
1. Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 9Κ/2008 προκήρυξης
του

Ανώτατου

Συμβουλίου

Επιλογής

Προσωπικού

(ΦΕΚ

575/03.11.2008 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), οι οποίοι απολύθηκαν
δυνάμει των υπ’ αριθμ. 2303, 2304, 2305, 2307, 2308, 2309, 2312,
2313, 2314/2012 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
(Τμήμα Ζ’ Ακυρωτικό), προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα

σε

φορείς του Υπουργείου Εργασίας. Η πρόσληψη γίνεται, κατά τη σειρά
του σχετικού πίνακα κατάταξης,

μετά την πρόσκληση για διορισμό

των επιτυχόντων του διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 8Κ/2008 προκήρυξης
του ΑΣΕΠ, στις κενές οργανικές θέσεις του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
2. Οι προσλαμβανόμενοι καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις για τον
κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και ειδικότητας Διοικητικού –
Λογιστικού και για τον κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
ειδικότητα Διοικητικών Γραμματέων.
3. Η πρόσληψη προσωπικού, κλάδου

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και

ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού και κλάδου Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων, σε φορείς του
Υπουργείου Εργασίας, γίνεται κατά προτεραιότητα με επιτυχόντες του
διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 9Κ/2008 προκήρυξης του Ανώτατου
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, κατά τη σειρά του Πίνακα
Κατάταξης.

