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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0003681 ΕΞ 2015
Μεταφορά υποθέσεων από την Ειδική Γραμματεία του 

Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γε−
νική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. 

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της 

παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 
94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου 
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλο−
ποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως τρο−
ποποιήθηκε με το Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143) ως προς 
τον αριθμό των μεταφερόμενων υποθέσεων από την 
Ε.Γ. ΣΔΟΕ στην ΓΓΔΕ.

β) Της ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0002935 ΕΞ 2015/18.9.2015 (ΦΕΚ Β΄ 
2066) «Καθορισμός της διαδικασίας και ρύθμιση ειδι−
κότερων θεμάτων για την επιλογή και μεταφορά 3.500 
υποθέσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος 
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 
τροποποιήθηκε με την με αρ. Υ38/16.10.2015 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2233) και ισχύει.

γ) Της αριθ. Υ14/3.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (ΦΕΚ Β΄ 2144).

δ) Του άρθρου 5 «Προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και απόρρητα» του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτη−
ση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμ−
μα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

2. Το με αρ. πρωτ. 15/4.11.2015 εμπιστευτικό έγγραφο 
της συσταθείσας Επιτροπής, βάσει της Α.Υ.Ο ΑΝ.ΥΠ.
ΟΙΚ.0002936/18.9.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2066), όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει, με το οποίο διαβίβασε το πρακτικό −
Πόρισμά της για την επιλογή των υποθέσεων που θα 
μεταφερθούν από την Ε.Γ. ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ.

3. Τους σχετικούς πίνακες που επισυνάπτονται στο από 
04−11−2015 εμπιστευτικό πρακτικό − Πόρισμα, της συσταθεί−
σας βάσει της ΑΝ. ΥΠ. ΟΙΚ. 0002936/2015 απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Επιτροπής.

4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Μετά τον έλεγχο νομιμότητας του Πρακτικού − 
Πορίσματος της 6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής, η 
οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της με αρ. ΑΝ. ΥΠ. ΟΙΚ. 
0002936/18.9.2015 απόφασης, μεταφέρουμε, από τη Ειδι−
κή Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλή−
ματος στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, τις 
υποθέσεις που αναφέρονται στους σχετικούς πίνακες 
(αρ. πρωτ. 15/4.11.2015 εμπιστευτικό πρακτικό − Πόρισμα 
της Επιτροπής), στους οποίους περιλαμβάνονται δύο 
χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μία (2.751) επιλεγμένες 
υποθέσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην 
με αριθμό ΑΝ. ΥΠ. ΟΙΚ. 0002935ΕΞ2015/18.9.2015 (ΦΕΚ 
Β΄ 2066) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο−
νομικών, όπως ισχύει και χίλιες εκατόν ενενήντα έξι 
(1.196) υποθέσεις, που προτάθηκαν από τον Οικονομικό 
Εισαγγελέα.

2. Η παρούσα απόφαση θα αρχίσει να ισχύει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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