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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Διαδικασίες έκδοσης των Δελτίων Χημικής Ανάλυ−
σης, των χρονικών ορίων φύλαξης των τελωνει−
ακών δειγμάτων από τις Υπηρεσίες του Γενικού
Χημείου του Κράτους και διαδικασίες αμφισβη−
τήσεων των αποτελεσμάτων εργαστηριακής εξέ−
τασης. ......................................................................................................
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Συγκρότηση άμισθης Επιτροπής στη Γενική Διεύθυν−
ση Οικονομικής Επιθεώρησης, για έλεγχο παλαι−
ών υποθέσεων και έργο αυτής. ......................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 30/009/517/2012
(1)
Διαδικασίες έκδοσης των Δελτίων Χημικής Ανάλυσης,
των χρονικών ορίων φύλαξης των τελωνειακών δειγ−
μάτων από τις Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του
Κράτους και διαδικασίες αμφισβητήσεων των απο−
τελεσμάτων εργαστηριακής εξέτασης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 41, 50, 51, 54 και 90 του κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο «πρώτο» του Π.Δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄/98).
2. Το Ν. 4328/1929 «περί συστάσεως Γενικού Χημείου
του Κράτους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 3470/2006 «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγής, Φο−
ρολογικές Ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» άρθρο 13,
παρ. 2 (Α΄ 132).
4. Το Π.Δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών−Οργάνω−
ση Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (Α΄ 259)»
5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/24−9−2012 απόφαση
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Μαυραγάνη» (Β΄ 2574).
6. Τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (Νόμος 2960/2001,
ΦΕΚ 265/Α΄/22−11−2001)

7. Την ανάγκη απλούστευσης και επικαιροποίησης των
διαδικασιών που εφαρμόζονται.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Το Κεφάλαιο Α΄ «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ. ΓΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟ−
ΠΟΥΣ» της παρούσας εφαρμόζεται για τα δείγματα που
αποστέλλονται από τις Τελωνειακές Αρχές στις Χημικές
Υπηρεσίες αποκλειστικά για τελωνειακούς σκοπούς,
δηλαδή για επαλήθευση των στοιχείων της διασάφη−
σης και τις ανάγκες λεπτομερούς ελέγχου στα πλαίσια
εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας.
Τα Κεφάλαια Β΄ «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ−
ΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ» και Γ΄ «ΧΡΟ−
ΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ»
ισχύουν επιπλέον και για τα τελωνειακά δείγματα που
εξετάζονται από τις Χημικές Υπηρεσίες με σκοπό τον
έλεγχο της συμμόρφωσής τους με τη λοιπή νομοθεσία.
Το Κεφάλαιο Δ΄ «ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ» αναφέρεται στην έκδο−
ση πιστοποιητικών από τις υπηρεσίες του ΓΧΚ σε δείγ−
ματα που αποστέλλονται από τις Τελωνειακές Αρχές
κατά την εξαγωγή, γίνεται δε κατόπιν αιτήματος των
ενδιαφερομένων εξαγωγέων και δεν αποτελεί μέρος
της τελωνειακής διαδικασίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.
ΓΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Άρθρο 2
Δειγματοληψία
1. Η δειγματοληψία πραγματοποιείται από τελωνεια−
κούς υπαλλήλους σύμφωνα με τον Τελωνειακό Κώδικα,
Ν 2960/2001, όπως ισχύει και τον Κοινοτικό Τελωνειακό
Κώδικα [Καν (ΕΚ) 2913/1992 και 2454/1993, όπως ισχύουν].
2. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται η συμμετοχή
χημικού κατά τη δειγματοληψία, αυτή ζητείται από το
Τελωνείο εγγράφως.
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3. Σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες η δειγματίζουσα
τελωνειακή αρχή έχει αμφιβολία για τον τρόπο δειγ−
ματοληψίας ή για την ποσότητα του δείγματος που
πρέπει να ληφθεί, μπορεί να απευθύνεται για οδηγίες
στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία.
4. Οι ποσότητες των δειγμάτων πρέπει να είναι
τέτοιες, ώστε να επαρκούν για την εξέταση και την
ενδεχόμενη νέα εξέταση. Επίσης να είναι αντιπρο−
σωπευτικές του όγκου και των παρτίδων του εμπο−
ρεύματος.
5. Εφόσον τα εμπορεύματα (συσκευασμένα για τη λια−
νική πώληση ή μη) προέρχονται από διάφορες παρτίδες,
λαμβάνεται δείγμα σε επαρκή ποσότητα από περισσό−
τερες της μιας παρτίδας ή και από όλες, όταν κρίνεται
απαραίτητο.
6. Σε περιπτώσεις αυτοτελών συσκευασιών λαμβάνε−
ται κατά τη δειγματοληψία επαρκής αριθμός συσκευ−
ασιών, ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση των
απαραίτητων για την εξέταση του δείγματος αναλύ−
σεων.
Άρθρο 3
Πολλαπλότητα δείγματος
Οι Τελωνειακές Αρχές στο πλαίσιο των φυσικών ελέγ−
χων, όταν κρίνεται απαραίτητο από αυτές, αποστέλλουν
δείγματα στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. ως εξής:
Τα δείγματα λαμβάνονται εις απλούν, εκτός των
ακόλουθων περιπτώσεων κατά τις οποίες τα δείγματα
λαμβάνονται εις διπλούν ή σε ορισμένες περιπτώσεις
και εις πολλαπλούν:
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Προϊόντα που καλύπτονται από ειδικές διατάξεις.
2. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΕΙΟΠΟΙ−
ΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ
ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ):
Δείγματα προϊόντων που προορίζονται για τελειο−
ποίηση προς επανεξαγωγή (ενεργητική τελειοποίηση),
αλλά και δείγματα προϊόντων που προορίζονται για
τελειοποίηση προς επανεισαγωγή (παθητική τελειοποί−
ηση) λαμβάνονται εις διπλούν κατά την εισαγωγή για
το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και
κατά την προσωρινή εξαγωγή για το καθεστώς της τε−
λειοποίησης προς επανεισαγωγή. Κατά παρέκκλιση της
ανωτέρω διάταξης, δείγμα είναι δυνατόν να λαμβάνεται
εις απλούν με την προϋπόθεση ο ενδιαφερόμενος να
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση κατά την οποία να δηλώνει
ότι παραιτείται του δικαιώματος της επανεξέτασης του
δείγματος σε περίπτωση αμφισβήτησης του εργαστη−
ριακού αποτελέσματος.
Οι Τελωνειακές αρχές δύνανται, κατά την κρίση τους,
να ζητήσουν την λήψη περισσοτέρων των δύο δειγμά−
των τόσο κατά την εισαγωγή προϊόντων, που προορί−
ζονται για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή, όσο και
κατά την προσωρινή εξαγωγή προϊόντων, που προορί−
ζονται για τελειοποίηση προς επανεισαγωγή, ώστε να
καλυφθούν πιθανές τμηματικές εξαγωγές ή εισαγωγές
αντίστοιχα του μεταποιημένου είδους.
3. ΕΞΑΓΩΓΗ:
(α) προϊόντα τυγχάνοντα επιστροφών
(β) τρόφιμα

4. ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ME ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ
ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ: όλα
τα προϊόντα, εμφιαλωμένα, εγκυτιωμένα ή χύδην, ανεξαρ−
τήτως του τελωνειακού καθεστώτος στο οποίο εμπίπτουν,
ενώ τηρούνται για τη δειγματοληψία, τον εν γένει χειρισμό
και την εξέταση των δειγμάτων οι όροι και οι διαδικασίες
που προβλέπονται από τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 4
Αποστολή δειγμάτων από τις Τελωνειακές αρχές
στις Χημικές Υπηρεσίες
1. Η μεταφορά των δειγμάτων από τα Τελωνεία στις
Χημικές Υπηρεσίες γίνεται με τρόπο που να διασφαλίζει
το αδιάβλητο και απαραβίαστο των δειγμάτων.
2. Τα δείγματα ανάλογα με τη φυσική τους κατάστα−
ση (στερεό, υγρό κ.λ.π.) προσκομίζονται στις αρμόδιες
Χημικές Υπηρεσίες σε κατάλληλους κατά περίπτωση
περιέκτες (π.χ. γυάλινα φιαλίδια δειγματοληψίας, χάρ−
τινοι φάκελοι, μεταλλικά δοχεία κ.λ.π.) σφραγισμένους
και επισημασμένους κατάλληλα από την αρμόδια Τε−
λωνειακή Αρχή, ώστε να διασφαλίζεται η γνησιότητα
και το απαραβίαστο των δειγμάτων. Σε περίπτωση που
περισσότερα του ενός δείγματα αποστέλλονται από τις
Τελωνειακές Αρχές σε σάκο, τόσο τα δείγματα όσο και
ο σάκος πρέπει να είναι σφραγισμένα από το Τελωνείο.
3. Δεν θα παραλαμβάνονται από τη Χημική Υπηρεσία
τα δείγματα και τα συνοδευτικά τους έγγραφα, στις
περιπτώσεις όπου:
— Τα δείγματα έχουν συσκευασθεί με τρόπο μη συμ−
βατό με τη διασφάλιση της γνησιότητας και του απα−
ραβίαστου των δειγμάτων
— Τα δείγματα είναι συσκευασμένα σε ακατάλληλους
περιέκτες
— Τα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα του δείγμα−
τος είναι ελλιπή
— Διαπιστώνεται ασυμφωνία συνοδευτικών εγγράφων
και δειγμάτων
— Η ποσότητα του δείγματος είναι ανεπαρκής για
εξέταση
Στις περιπτώσεις αυτές, τα δείγματα παραλαμβάνο−
νται μετά τη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών μέ−
τρων.
Άρθρο 5
Διαχείριση των δειγμάτων και των συνοδευτικών τους
εγγράφων από τις Χημικές Υπηρεσίες
1. Η ανάθεση εξέτασης των δειγμάτων, τα οποία απο−
στέλλονται από τις τελωνειακές αρχές, στους χημικούς
γίνεται από τον Προϊστάμενο της Οργανικής Μονάδας
του ΓΧΚ, που είναι αρμόδια για την εξέτασή τους.
2. Σε κάθε Χημική Υπηρεσία τηρείται αρχείο με τα
συνοδευτικά έγγραφα των δειγμάτων όποτε αυτά υπάρ−
χουν και κρίνονται απαραίτητα για την έκδοση των Δελ−
τίων Χημικής Ανάλυσης. Τα έγγραφα αυτά μπορεί κατά
περίπτωση να είναι πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, εκθέσεις
εξέτασης, δελτία δεδομένων ασφαλείας, έγγραφα σχε−
τικά με τη σύνθεση του προϊόντος ή/και την παραγωγική
διαδικασία, φωτοαντίγραφα τιμολογίων κλπ.
3. Τα στοιχεία της ανάλυσης των δειγμάτων κατα−
χωρούνται είτε σε τετράδια ή φύλλα εργασίας είτε σε
ηλεκτρονικό αρχείο της υπηρεσίας είτε στο Ολοκλη−
ρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΓΧΚ (ΟΠΣ−ΓΧΚ).
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Άρθρο 6
Δελτία Χημικής Ανάλυσης (ΔΧΑ)
1. Το ΔΧΑ είναι έγγραφο που εκδίδεται από την αρ−
μόδια Χημική Υπηρεσία, απευθύνεται στην Τελωνειακή
Αρχή που απέστειλε το δείγμα και περιλαμβάνει τα
αποτελέσματα της εξέτασης του δείγματος που προ−
σκομίστηκε στο ΓΧΚ με σκοπό κατά κύριο λόγο τη
δασμολογική περιγραφή του εμπορεύματος.
Είναι δυνατόν, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνει
αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων ή/και άλ−
λες παρατηρήσεις ή/και γνωματεύσεις σχετικές με τη
συμμόρφωση του προϊόντος με τη νομοθεσία, καθώς
και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την ορθή επιβολή των
δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.
Για τη σύνταξη του ΔΧΑ λαμβάνονται, κατ’ αρχάς,
υπόψη και αξιολογούνται τα συνοδευτικά έγγραφα του
προϊόντος, όπως αυτά που αναφέρονται παραπάνω,
στο άρθρο 5.
Η επιλογή του είδους και του αριθμού των εργα−
στηριακών εξετάσεων που διενεργούνται στα δείγμα−
τα γίνεται κατά την κρίση της Χημικής Υπηρεσίας και
λαμβάνει υπόψη της όλους εκείνους τους παράγοντες,
που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εκτροπών/παρεκ−
κλίσεων όπως πχ:
• συχνότητα εργαστηριακής εξέτασης όμοιου προϊ−
όντος στο παρελθόν
• αξιολόγηση του ιστορικού αποκλίσεων, εκτροπών,
παραβάσεων ή μη συμμόρφωσης του προϊόντος και/ ή
του εισαγωγέα/εξαγωγέα
• πρωτοεμφανιζόμενο προϊόν προς εισαγωγή/εξαγωγή
• πρωτοεμφανιζόμενος εισαγωγέας/εξαγωγέας
• ποσότητα και αξία εμπορεύματος
• προέλευση, καταγωγή ή προορισμός του εμπορεύ−
ματος
2. Η έκδοση των ΔΧΑ γίνεται μέσω του ΟΠΣ−ΓΧΚ, με
εξαίρεση τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα ΔΧΑ εκδί−
δονται σε χώρους εκτός των εγκαταστάσεων του ΓΧΚ,
όπου δεν υπάρχει πρόσβαση στο εν λόγω ΟΠΣ, καθώς και
σε έκτακτες περιπτώσεις (π.χ. το ΟΠΣ εκτός λειτουργίας).
3. Τα ΔΧΑ συντάσσονται από τον υπάλληλο που χει−
ρίστηκε την υπόθεση (του Κλάδου ΠΕ Χημικών ή κατη−
γορίας ΤΕ). Τα ΔΧΑ και τα σχέδιά τους υπογράφονται
από τον εν λόγω υπάλληλο και τον Προϊστάμενο του
αρμοδίου Τμήματος της Χημικής Υπηρεσίας και σε πε−
ρίπτωση απουσίας του από το νόμιμο αναπληρωτή του.
4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η έκδοση ΔΧΑ
γίνεται κατά τη διενέργεια ελέγχων ή επιθεωρήσεων, σε
χώρο εκτός του καταστήματος της Χημικής Υπηρεσίας,
το έγγραφο υπογράφεται από τον/τους υπαλλήλους
που πραγματοποιούν τη συγκεκριμένη εργασία.
5. Η κοινοποίηση του ΔΧΑ προς την Αρχή από την οποία
ζητήθηκε η έκδοσή του, γίνεται είτε με διαβιβαστικό έγ−
γραφο, είτε με σημείωση επί των τελωνειακών παραστα−
τικών, είτε με σχετική πράξη επί του σχεδίου του ΔΧΑ, την
οποία υπογράφει ο παραλήπτης, σημειώνοντας και την
ημερομηνία παραλαβής, είτε ηλεκτρονικά. Προκειμένου
περί προϊόντων που παρουσιάζουν εκτροπές στα αναλυ−
τικά στοιχεία ισχύουν τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Β΄.
6. Τα σχέδια των ΔΧΑ διατηρούνται επί όσο χρόνο
διατηρούνται τα αντίστοιχα τελωνειακά παραστατικά
(διασαφήσεις, δηλωτικά κ.λ.π.), στα οποία αναφέρονται,
σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές κατά περίπτωση
διατάξεις.
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7. Για την εφαρμογή της προηγουμένης παραγράφου
και τη διατήρηση ή μη των ΔΧΑ, υποβάλλεται στο τέ−
λος κάθε έτους ερώτημα από τις Χημικές Υπηρεσίες
στα αρμόδια Τελωνεία, σχετικά με την ύπαρξη ή μη σ’
αυτά εκκρεμών παραστατικών (διασαφήσεων, δηλωτι−
κών κ.λ.π.).
Άρθρο 7
Εισαγωγή
1. Για την ορθή διατύπωση του ΔΧΑ λαμβάνονται
υπόψη το Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε [Συνδυασμένη
Ονοματολογία (Σ.Ο), Καν. (ΕΟΚ) 2658/87, όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα οι γενικοί κανόνες
για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας,
οι σημειώσεις των αντίστοιχων τμημάτων και κεφα−
λαίων, το κείμενο των δασμολογικών κλάσεων, δια−
κρίσεων και κωδικών], οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις
της Συνδυασμένης ονοματολογίας (Ε.Σ.Σ.Ο/C.N.E.N) και
του Εναρμονισμένου Συστήματος (H.S.E.N), το Τελω−
νειακό Ευρετήριο Χημικών Ουσιών (ECICS), καθώς και
οι Κανονισμοί (ΕΚ και ΕΕ), οι Αποφάσεις του Δικαστη−
ρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Γνωμοδοτήσεις του
Παγκοσμίου Οργανισμού Τελωνείων, οι Δεσμευτικές
Δασμολογικές Πληροφορίες (Δ.Δ.Π), οι αποφάσεις των
Π.Ε.Τ.Α και οι Αποφάσεις και Γνωμοδοτήσεις της Α.Ε.Τ.Α
που αφορούν στη δασμολογική κατάταξη των εμπο−
ρευμάτων. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη οι Πίνακες
κωδικών και φορολογικών επιβαρύνσεων, οι Κανονισμοί
επιβολής δασμών αντιντάμπινγκ (όταν περιέχουν τεχνι−
κά χαρακτηριστικά που διαπιστώνονται μέσω χημικής
ανάλυσης) και τυχόν απαγορευτικές διατάξεις για την
εισαγωγή των ειδών.
2. Κατά τη σύνταξη των ΔΧΑ κατά την εισαγωγή, οι
Χημικές Υπηρεσίες προβαίνουν σε δασμολογική περι−
γραφή των εμπορευμάτων, αναγράφουν τα αναλυτικά
στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή της Αγρο−
τικής Πολιτικής (γεωργικά στοιχεία κατά την εισαγωγή)
και κάθε άλλου εμπορικού μέτρου (π.χ. δασμοί anti−
dumping), τυχόν περιορισμούς ή απαγορεύσεις κατά
την εισαγωγή, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο Taric
και κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο τυχόν ζητείται από
τη αρμόδια Τελωνειακή Αρχή σε εφαρμογή της Τε−
λωνειακής Νομοθεσίας. Επίσης, όπου έχει εφαρμογή,
αναγράφονται τα στοιχεία (π.χ. αριθμός πρωτοκόλλου)
της σχετικής έκθεσης εξέτασης.
Προκειμένου για τα προϊόντα της περιπτώσεως 4 του
άρθρου 3 της παρούσας, εκτός της δασμολογικής πε−
ριγραφής και των λοιπών κατά τα ανωτέρω στοιχείων,
στο ΔΧΑ, αναγράφεται η ακριβής κατηγορία του προ−
ϊόντος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
3. Στις περιπτώσεις που κατά την εισαγωγή υφίστα−
νται τυχόν περιορισμοί ή απαγορεύσεις αρμοδιότητας
ΓΧΚ, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο Taric, στο ΔΧΑ
αναγράφεται κατά περίπτωση η φράση «Επιτρέπεται η
θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία» ή «Δεν επιτρέπεται η
θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία».
4. Κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων προσκομίζονται
από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία:
(α) πιστοποιητικό (ή βεβαίωση) εργοστασίου ή του
αρμόδιου εμπορικού επιμελητηρίου του τόπου προέλευ−
σης του εμπορεύματος στο οποίο παρέχονται στοιχεία
σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος (ανά εμπορική
ονομασία)
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(β) τα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα που είναι απαραί−
τητα για τη δασμολογική περιγραφή και τη θέση τους στο
δηλούμενο τελωνειακό καθεστώς. Αυτά κατά περίπτωση
είναι: παραγωγική διαδικασία, χημικές αναλύσεις, τεχνικές
προδιαγραφές, πιστοποιητικά παραγωγού ή/και αρμοδίων
αρχών, φύλλα/δελτία δεδομένων ασφαλείας κλπ.
5. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δασμολογι−
κή περιγραφή στο ΔΧΑ γίνεται μόνο από τον έλεγχο
του τιμολογίου ή/και των συνοδευτικών εγγράφων (π.χ.
επικίνδυνα προϊόντα, αποστειρωμένες φαρμακευτικές
πρώτες ύλες, που καταστρέφονται κατά το άνοιγμα της
συσκευασίας) αυτό αναγράφεται στο ΔΧΑ.
Άρθρο 8
Ενεργητική και παθητική τελειοποίηση
1. Κατά τη σύνταξη των ΔΧΑ προϊόντων ενεργητικής τε−
λειοποίησης αναγράφονται τα στοιχεία που καθορίζονται
στην αντίστοιχη άδεια υπαγωγής στο δηλούμενο καθεστώς.
Τα στοιχεία αυτά κατά περίπτωση μπορεί να είναι:
ποσοστό συμμετοχής πρώτης ύλης στο τελικό προϊόν ή/
και αναλυτικά στοιχεία του προϊόντος ή/και περιγραφή
του τύπου του προϊόντος.
Για τη διαπίστωση της ταυτότητας των εμπορευμά−
των που εισάγονται με το καθεστώς της τελειοποίησης
προς επανεξαγωγή με τα εμπορεύματα που επανεξά−
γονται με την μορφή μεταποιημένων προϊόντων ή των
εμπορευμάτων που εξάγονται προκαταβολικά με το ίδιο
καθεστώς, σε συνδυασμό με το σύστημα του συμψη−
φισμού στο ισοδύναμο, θα πρέπει κυρίως στον τομέα
των γεωργικών προϊόντων, να ακολουθούνται οι κατά
περίπτωση διαδικασίες που αποδεικνύουν την ύπαρξη
της πρώτης ύλης στο μεταποιημένο προϊόν ή για την
περίπτωση της προκαταβολικής εξαγωγής, την ταυτό−
τητα των ισοδυνάμων εμπορευμάτων με την πρώτη ύλη
που εισάγεται με το καθεστώς.
Επιπλέον για το καθεστώς της τελειοποίησης προς
επανεξαγωγή με το σύστημα της προκαταβολικής εξα−
γωγής, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές δια−
τάξεις για τα ισοδύναμα εμπορεύματα σύμφωνα με το
Παράρτημα 74 του Καν.(ΕΟΚ) 2454/93.
2. Κατά την εξαγωγή του είδους που παρήχθη κατά
την ενεργητική τελειοποίηση, η Χημική Υπηρεσία, η
οποία προβαίνει στον έλεγχο του εξαγόμενου εμπο−
ρεύματος μπορεί να ζητήσει, εάν κρίνεται απαραίτητο,
μέρος του δείγματος που εισήχθη προς τελειοποίηση
από τη Χημική Υπηρεσία, από την οποία εισήχθη το
προϊόν που πρόκειται να μεταποιηθεί.
Το μέρος δείγματος αποστέλλεται από τη μια Χημι−
κή Υπηρεσία στην άλλη, σε σφραγισμένο περιέκτη ή
φάκελλο, αναλόγως της φύσεως του δείγματος, επι−
σημασμένο ως εξής:
«Μέρος του Δείγματος…..της Διασάφησης Τελειοποί−
ησης…… του ….. Τελωνείου….. Το δείγμα ελήφθη από το
Χημικό (ονοματεπώνυμο) της …. Χημικής Υπηρεσίας,…
Υπογραφή Χημικού, Ημερομηνία»
3. Κατά την εισαγωγή του είδους που παρήχθη κατά
την παθητική τελειοποίηση, η Χημική Υπηρεσία, η οποία
προβαίνει στον έλεγχο του εισαγόμενου εμπορεύματος,
μπορεί να ζητήσει, εάν κρίνεται απαραίτητο, μέρος του
δείγματος που εξήχθη προς τελειοποίηση από τη Χημική
Υπηρεσία, από την οποία εξήχθη το προς μεταποίηση
προϊόν. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι αντίστοι−
χες με αυτές της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 9
Εξαγωγή
1. Κατά τη σύνταξη των ΔΧΑ κατά την εξαγωγή, οι
Χημικές Υπηρεσίες προβαίνουν σε δασμολογική περι−
γραφή των εμπορευμάτων, αναγράφουν τα αναλυτικά
στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή της Αγρο−
τικής Πολιτικής (επιστροφές κατά την εξαγωγή), τυχόν
περιορισμούς ή απαγορεύσεις κατά την εξαγωγή, που
έχουν ενσωματωθεί στο Taric και κάθε άλλο στοιχείο,
το οποίο τυχόν ζητείται από τη αρμόδια Τελωνειακή
Αρχή σε εφαρμογή της Τελωνειακής Νομοθεσίας.
Προκειμένου για τα προϊόντα της περιπτώσεως 4 του
άρθρου 3 της παρούσας, εκτός της δασμολογικής πε−
ριγραφής και των λοιπών κατά τα ανωτέρω στοιχείων,
στο ΔΧΑ, αναγράφεται η ακριβής κατηγορία του προ−
ϊόντος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
2. Δεν εκδίδονται προσωρινά ΔΧΑ κατά την εξαγωγή.
3. Για τα προϊόντα που τυγχάνουν επιστροφών κατά
την εξαγωγή, στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολι−
τικής, στο Δελτίο Χημικής Ανάλυσης αναγράφονται τα
απαιτούμενα στοιχεία για τη χορήγηση των επιστροφών
(π.χ. προϊόντα βάσης για τα εκτός Παραρτήματος Ι της
Συνθήκης της Ρώμης προϊόντα ή αναλυτικά στοιχεία
για προϊόντα της Ονοματολογίας των Επιστροφών).
4. Κατά την εξαγωγή τροφίμων, ο εξαγωγέας οφείλει να
προσκομίζει στη Χημική Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του
παρασκευαστή οίκου ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για
ανθρώπινη κατανάλωση. Επιπλέον, οφείλει να προσκομίσει
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ζητηθούν κατά περίπτωση.
5. Η εξαγωγή μικροποσοτήτων τυποποιημένων προϊό−
ντων δύναται να πραγματοποιείται στη βάση προσκόμισης
υπεύθυνης δήλωσης του εξαγωγέα, λαμβάνοντας υπόψη το
ιστορικό τελωνειακής συμμόρφωσης του εξαγωγέα και με
την επιφύλαξη του άρθρου 13 του Καν. 2913/92, όπως ισχύει.
6. Η δειγματοληψία προς χημική ανάλυση δύναται να
πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα
ή άλλους εγκεκριμένους χώρους, υπό την προϋπόθεση
ότι ο εξαγωγέας κατέχει άδεια απλουστευμένης διαδι−
κασίας εκτελωνισμού των εμπορευμάτων στον προσδι−
οριζόμενο από αυτόν τόπο, σύμφωνα με τις κάθε φορά
ισχύουσες διατάξεις.
7. Προκειμένου περί εξαγωγών όμοιων εμπορευμάτων
(π.χ. τυποποιημένων εμπορευμάτων του ίδιου αποστο−
λέα με τον ίδιο «εμπορικό κωδικό»), αποστέλλονται στη
Χημική Υπηρεσία δείγματα για εξέταση και έκδοση του
ΔΧΑ σε ορισμένες μόνο πράξεις εξαγωγής, κατά την
κρίση της Τελωνειακής Αρχής και με την επιφύλαξη του
άρθρου 13 του Καν. 2913/92, όπως ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Άρθρο 10
Γενικά
Σε κάθε περίπτωση αμφισβήτησης, εκ μέρους του
ενδιαφερομένου, της δασμολογικής κατάταξης του
εμπορεύματος που απορρέει από το περιεχόμενο του
ΔΧΑ, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του
Ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
Τα παραπάνω αφορούν τόσο στην εισαγωγή, όσο στην
εξαγωγή και στην τελειοποίηση.
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Άρθρο 11
Αμφισβήτηση αποτελεσμάτων
εργαστηριακής εξέτασης

Άρθρο 14
Εξέταση δειγμάτων στα πλαίσια
της εργαστηριακής υποστήριξης Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ.

1. Στις περιπτώσεις που υπάρχει αμφισβήτηση του
εργαστηριακού αποτελέσματος, εφαρμόζονται οι όροι
και διαδικασίες που καθορίζονται, από τις σχετικές δια−
τάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, είτε όσον αφορά την
επανεξέταση του δείγματος, είτε όσον αφορά την λήψη
αποφάσεων ως προς το τελεσίδικο του αποτελέσματος.
2. Στις περιπτώσεις που δεν καθορίζεται συγκεκριμένη
διαδικασία από τη νομοθεσία και υπάρξει αμφισβήτηση
του εργαστηριακού αποτελέσματος, διενεργείται κατά
περίπτωση, είτε «Δεύτερη εξέταση προϊόντων προς ει−
σαγωγή κατόπιν επαναδειγματοληψίας», είτε «Εξέτα−
ση δεύτερου δείγματος ληφθέντος κατά την αρχική
δειγματοληψία». Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας
παραγράφου και οι διαδικασίες που ακολουθούνται κα−
θορίζονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας.
3. Το οριστικό του αποτελέσματος της εξέτασης του
δεύτερου δείγματος και της επαναδειγματοληψίας, δεν
στερεί από τον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα της αμφι−
σβήτησης ενώπιον των αρμοδίων κατ’ άρθρο 28 του
Ν.2960/2001 Επιτροπών Τελωνειακών Αμφισβητήσεων
(ΠΕΤΑ, ΑΕΤΑ).
4. Η εργαστηριακή εξέταση του δεύτερου δείγματος
που αναφέρεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου
πραγματοποιείται κατά κανόνα στη Χημική Υπηρεσία
που πραγματοποίησε και την πρώτη εξέταση. Σε περί−
πτωση κωλύματος της Χημικής Υπηρεσίας (π.χ. βλάβη
εξοπλισμού), ενημερώνεται η Διεύθυνση Χημικοτεχνική
Δασμολογίου, προκειμένου να ρυθμιστεί η εργαστηρι−
ακή εξέταση του δεύτερου δείγματος.

1. Στις περιπτώσεις που στα πλαίσια εργαστηριακής
υποστήριξης, μέρος δείγματος αποστέλλεται από μία
Χημική Υπηρεσία σε άλλη για συγκεκριμένες εξετάσεις,
η υποστηρικτική μονάδα καταστρέφει το υπόλοιπο του
δείγματος, αμέσως μετά την κοινοποίηση των αποτε−
λεσμάτων της εξέτασης. Υπεύθυνη για τη φύλαξη και
την καταστροφή του δείγματος είναι η αποστέλλουσα
Χημική Υπηρεσία, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα κατά
περίπτωση στο Κεφάλαιο Γ΄ του παρόντος.
2. Σε κάθε περίπτωση, η Χημική Υπηρεσία που απο−
στέλλει δείγματα σε άλλη Χημική Υπηρεσία για ερ−
γαστηριακή υποστήριξη, οφείλει να κοινοποιεί στην
υποστηρίζουσα Υπηρεσία όλα τα διαθέσιμα στοιχεία ή
έγγραφα που αφορούν το υπό εξέταση δείγμα.

Άρθρο 12
Η αμφισβήτηση εργαστηριακών αποτελεσμάτων σε
δείγματα τα οποία αποστέλλονται από Ελεγκτικές
Τελωνειακές Αρχές στο πλαίσιο των εκ των υστέρων
ελέγχων, ακολουθεί τις παραπάνω διαδικασίες κατά
περίπτωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Άρθρο 13
Χρόνος φύλαξης δειγμάτων
1. Σε όλες τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες υπάρχει
αμφισβήτηση ως προς τη δηλούμενη δασμολογική κατά−
ταξη (π.χ. εκκρεμεί απόφαση ΠΕΤΑ, ΑΕΤΑ), τα δείγματα
φυλάσσονται μέχρι να λήξει η υπόθεση.
2. Οι χρόνοι φύλαξης για όλα τα δείγματα, τα οποία
λαμβάνονται και αποστέλλονται στις Υπηρεσίες του
Γ.Χ.Κ. εις απλούν καθορίζονται στο Παράρτημα 2.
3. Οι χρόνοι φύλαξης του πρώτου και του δεύτερου
δείγματος για τα μη ευαλλοίωτα/ευπαθή προϊόντα που
προορίζονται για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή
(ενεργητική τελειοποίηση) είναι 1 έτος.
4. Εκτός αν άλλως ορίζεται σε ειδικές διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας, οι χρόνοι φύλαξης του πρώ−
του και του δεύτερου δείγματος για όλα τα υπόλοιπα
δείγματα, τα οποία λαμβάνονται και αποστέλλονται
στις Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. εις διπλούν καθορίζονται στο
Παράρτημα 3.

Άρθρο 15
Πρόσθετες διατάξεις για το χρόνο διατηρησιμότητας
των δειγμάτων και τη φύλαξή τους
1. Τα τελωνειακά δείγματα πάσης φύσεως μπορούν να
διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν κρί−
νεται απαραίτητο από τον Προϊστάμενο της αντίστοιχης
Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. ή αν ζητείται σχετικά από τις
Τελωνειακές Αρχές. Οι χρόνοι φύλαξης των δειγμάτων
μπορούν να μειωθούν στις περιπτώσεις που η Χημική
Υπηρεσία ενημερώνεται από τις αρμόδιες Τελωνειακές
Αρχές ότι έχει λήξει η υπόθεση.
2. Τα δείγματα φυλάσσονται σε αποθηκευτικούς χώ−
ρους υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ταυτότητα,
ακεραιότητα και ασφάλεια των δειγμάτων. Η πρόσβαση
στους χώρους αυτούς είναι ελεγχόμενη και επιτρέπεται
μόνο στα μέλη του προσωπικού της αρμόδιας Υπηρε−
σίας του Γ.Χ.Κ. που έχουν σχετική εξουσιοδότηση από
τον Προϊστάμενο της Χημικής Υπηρεσίας.
3. Ο Προϊστάμενος της κατά περίπτωση αρμόδιας
Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. μεριμνά για την εκκαθάριση και
καταστροφή των εξετασθέντων δειγμάτων κατά τα
προβλεπόμενα από το άρθρο 13 της παρούσας.
4. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων της ισχύουσας
νομοθεσίας, εφ’ όσον ο ενδιαφερόμενος ή ο εκπρόσω−
πός του επιθυμεί την επιστροφή του δείγματος ή του
υπολοίπου του και η επιστροφή έχει ζητηθεί κατά την
προσκόμιση του δείγματος, γίνεται πράξη επιστροφής, η
οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και την υπογρα−
φή του παραλαμβάνοντος το δείγμα εξουσιοδοτημένου
προσώπου καθώς και την ημερομηνία παραλαβής αυτού.
Στις περιπτώσεις αυτές ο ενδιαφερόμενος παραιτείται
του δικαιώματος της επανεξέτασης του δείγματος, εάν
υπάρξει αμφισβήτηση του εργαστηριακού αποτελέσμα−
τος.
5. Δείγματα καυσίμων, λοιπά εύφλεκτα, εκρηκτικά,
διαβρωτικά, δηλητηριώδη, αναδίδοντα ατμούς και εν
γένει επικίνδυνα υλικά , εφόσον είναι σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία και εφόσον δεν υπάρχει διαφωνία
στην δασμολογική περιγραφή, αμέσως μετά την έκδοση
του ΔΧΑ, μπορούν να επιστραφούν ενυπόγραφα στον
παραλήπτη ή στον αντιπρόσωπό του ο οποίος οφείλει
να είναι ενήμερος για την ορθή τους διαχείριση. Στην
περίπτωση που υπάρχει διαφωνία στην εμπορευματο−
λογική περιγραφή μεταξύ Γ.Χ.Κ. και του ενδιαφερομένου
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ή απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία ή διόρθωση ενδεί−
ξεων στη συσκευασία του εμπορεύματος, το δείγμα
φυλάσσεται μέχρι να λήξει η υπόθεση. Μετά τη λήξη
της υπόθεσης ακολουθείται η διαδικασία διαχείρισης
τοξικών αποβλήτων του Γ.Χ.Κ.
6. Δείγματα παντός τύπου, των οποίων ζητείται η
επιστροφή από τις Τελωνειακές Αρχές, επιστρέφονται
σε αυτές με σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ
Άρθρο 16
Πιστοποιητικά Εξαγωγής ή ελέγχου,
Πιστοποιητικά ελεύθερης κυκλοφορίας/πώλησης
και Βεβαιώσεις Συμμόρφωσης
1. Στα πλαίσια της παροχής της συνδρομής του σε
οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες για την επίλυ−
ση χημικών ή τεχνικών ζητημάτων, τo ΓΧΚ μπορεί να
εκδίδει πιστοποιητικά και βεβαιώσεις συμμόρφωσης
σχετικές με το πεδίο αρμοδιοτήτων και δραστηριο−
τήτων του.
2. Η έκδοση πιστοποιητικών από τις υπηρεσίες του
ΓΧΚ βρίσκει εφαρμογή κυρίως κατά την εξαγωγή, με
σκοπό τη διευκόλυνση των εξαγωγέων και την προώ−
θηση των εξαγωγών.
Τα πιστοποιητικά καλούνται κατά περίπτωση «Πιστο−
ποιητικά Ελέγχου» ή «Πιστοποιητικά Εξαγωγής», ώστε να
γίνεται διάκριση με τα «Πιστοποιητικά» που χορηγούν οι
Φορείς Πιστοποίησης κατά την πιστοποίηση προϊόντων.
Κατά περίπτωση μπορεί να συνδυάζονται με τη λέξη
«Πιστοποιητικό» εξειδικευμένοι όροι, που δείχνουν τη
συμμόρφωση του προϊόντος με συγκεκριμένη νομοθε−
σία π.χ. «Πιστοποιητικό καταλληλότητας για υλικά σε
επαφή με τρόφιμα»
3. Εκτός από πιστοποιητικά ελέγχου ή εξαγωγής, το
ΓΧΚ εκδίδει:
— «Πιστοποιητικά ελεύθερης κυκλοφορίας/πώλησης»
— «Βεβαιώσεις Συμμόρφωσης»
Στα έγγραφα αυτά διατυπώνονται συμπεράσματα με
παροχή γνωμοδότησης, χωρίς εξέταση του δείγματος,
αλλά με συνεκτίμηση υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφε−
ρομένου και άλλων στοιχείων (π.χ. νομικών διατάξεων,
βιβλιογραφίας κλπ).
Στα «Πιστοποιητικά ελεύθερης κυκλοφορίας/πώλησης»
και στις «βεβαιώσεις συμμόρφωσης»:

(α) Εξετάζεται ως προς την υφιστάμενη νομοθεσία η
σύνθεση του προϊόντος και διατυπώνεται εκ μέρους του
ΓΧΚ η γνωμάτευση/γνώμη για τη συμμόρφωσή του με
τα αντίστοιχα νομοθετικά όρια ή με τις σχετικές προ−
διαγραφές και επομένως με τη δυνατότητα ελεύθερης
κυκλοφορίας/κυκλοφορίας του στη χώρα μας
(β) Σε ορισμένες περιπτώσεις διατυπώνεται εκ μέρους
του ΓΧΚ η γνωμάτευση/γνώμη για συμμόρφωση της
επισήμανσης του προϊόντος.
4. Η ύπαρξη βεβαίωσης συμμόρφωσης ή πιστοποιητι−
κού ελεύθερης κυκλοφορίας/πώλησης δεν αποστερεί
τη Χημική Υπηρεσία, από την οποία γίνεται η εξαγωγή,
από το δικαίωμα διενέργειας εξετάσεων σε σχετικά
δείγματα εξαγωγής, αν κρίνεται απαραίτητο.
5. Οι διαδικασίες έκδοσης και η μορφή των πιστοποιη−
τικών και βεβαιώσεων συμμόρφωσης, που αναφέρονται
στις προηγούμενες παραγράφους περιγράφονται κατά
περίπτωση, είτε σε σχετικές Υπ. Αποφάσεις, είτε σε
κατευθυντήριες οδηγίες των αρμοδίων Διευθύνσεων
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 17
Καταργούμενες Διατάξεις
Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας
καταργούνται
(1) οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών
(α) με αριθμό 14871/363/13−8−1981 (ΦΕΚ 477Β΄/18.8.1981)
«περί διαδικασίας εξετάσεως τελωνειακών δειγμάτων
υπό των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ»
(β) με αριθμό 3024187/1595/0099/22−12−2000 (ΦΕΚ
1568Β΄/22.12.2000) σχετικά με «Διαδικασίες εξετάσεως,
χρονικών ορίων διαφύλαξης τελωνειακών δειγμάτων
από τις Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ.και καθορισμός
διαδικασιών αμφισβητήσεων και τρόπου έκδοσης δελ−
τίων χημικής αναλύσεως»
(2) το άρθρο 18 της Κοινής Απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Προεδρίας της Κυβερνήσεως με αριθμό
0780/444, Φ.Ε.Κ 841/Β/4.12.86.
Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος
1.Τα προσαρτημένα στην παρούσα Παραρτήματα (1),
(2) και (3) αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ǼȓįȠȢ
ĮȝĳȚıȕȒĲȘıȘȢ

ǼȟȑĲĮıȘ įİȪĲİȡȠȣ įİȓȖȝĮĲȠȢ ȜȘĳșȑȞĲȠȢ
țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȓĮ

ǻȚĮįȚțĮıȓĮ

Ǿ țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ
ıĲȚȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
İțĲȡȠʌȒȢ
įİȚȖȝȐĲȦȞ,
ȖȓȞİĲĮȚ
ĲĮȣĲȠȤȡȩȞȦȢ
ĲȩıȠ
ıĲȘȞ
ĲİȜȦȞİȚĮțȒ ĮȡȤȒ ȩıȠ țĮȚ ıĲȠȞ
İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ Ȓ İțʌȡȩıȦʌȩ
ĲȠȣ.
Ǿ
țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ
ıĲȠȞ
İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ Ȓ ĲȠȞ İțʌȡȩıȦʌȩ
ĲȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ İȞȣʌȩȖȡĮĳĮ, ʌ.Ȥ. ȝİ
ʌȡȐȟȘ İʌȓ ĲȠȣ ıĲİȜȑȤȠȣȢ ĲȠȣ
įİȜĲȓȠȣ
Ȓ
ȝİ
įȚĮȕȚȕĮıĲȚțȩ
ȑȖȖȡĮĳȠ
Ȓ
ȝİ
ıȣıĲȘȝȑȞȘ
İʌȚıĲȠȜȒ Ȓ ȝİ FAX.
Ǿ ĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟȑĲĮıȘ ĲȠȣ
įİȪĲİȡȠȣ įİȓȖȝĮĲȠȢ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ
ıĲȘȞ ȋȘȝȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ İȞĲȩȢ 10
İȡȖĮıȓȝȦȞ ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ
țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ǻȋǹ Ș/țĮȚ ĲȘȢ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȒȢ ȑțșİıȘȢ İȟȑĲĮıȘȢ
(İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) ıĲȠȞ
İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ.

ȆİįȓȠ İĳĮȡȝȠȖȒȢ

Ǿ İȟȑĲĮıȘ įİȪĲİȡȠȣ įİȓȖȝĮĲȠȢ ȜȘĳșȑȞĲȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
ĮȡȤȚțȒ įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȓĮ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ
ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 3 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ.

ȆĮȡȠȣıȓĮ
ȚįȚȫĲȘ
ȤȘȝȚțȠȪ

ȃǹǿ,
İĳȩıȠȞ
įȘȜȫȞİĲĮȚ
ıĲȘȞ
ĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ
İȟȑĲĮıȘ
ĲȠȣ Ǻǯ
įİȓȖȝĮĲȠȢ

ǹʌȠȗȘȝȚȫıİȚȢ

ȀĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ
ıȣȞĮȜȜĮııȩȝİȞȠ ĲĮ
ȑȟȠįĮ İȟȑĲĮıȘȢ ĲȠȣ Ǻǯ
įİȓȖȝĮĲȠȢ. ǼȟĮȚȡȠȪȞĲĮȚ
ȠȚ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ Ș
İʌĮȞİȟȑĲĮıȘ ĲȠȣ Ǻǯ
įİȓȖȝĮĲȠȢ ȗȘĲİȓĲĮȚ Įʌȩ
ĲȘȞ ȉİȜȦȞİȚĮțȒ ǹȡȤȒ.

ȉȠ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ
ĲȘȢ İȟȑĲĮıȘȢ
ĲȠȣ Ǻǯ
įİȓȖȝĮĲȠȢ İȓȞĮȚ
ȠȡȚıĲȚțȩ.

ȅȡȚıĲȚțȩ
ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 2: ȋȡȩȞȠȚ ĳȪȜĮȟȘȢ įİȚȖȝȐĲȦȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ İȟȑĲĮıȘ İȚȢ ĮʌȜȠȪȞ
ȉȪʌȠȢ
įİȚȖȝȐĲȦȞ

15 ȘȝȑȡİȢ

ǼȟĮȖȦȖȒ

ȉİȜİȚȠʌȠȓȘıȘ

ǼȚıĮȖȦȖȒ

ǵȜĮ ĲĮ
įİȓȖȝĮĲĮ

ȈȪȝĳȦȞĮ įİȓȖȝĮĲĮ İȓĲİ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ
įȘȜȠȪȝİȞȘ įĮıȝȠȜȠȖȚțȒ țĮĲȐĲĮȟȘ,
İȓĲİ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĲȘ
ȞȠȝȠșİıȓĮ
ȋȡȩȞȠȢ ĳȪȜĮȟȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ
ĲȠȣ ǻȋǹ

ȂȘ ıȪȝĳȦȞĮ įİȓȖȝĮĲĮ İȓĲİ ȦȢ
ʌȡȠȢ ĲȘ įȘȜȠȪȝİȞȘ įĮıȝȠȜȠȖȚțȒ
țĮĲȐĲĮȟȘ, İȓĲİ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ
ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĲȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ
ȋȡȩȞȠȢ ĳȪȜĮȟȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ
țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ǻȋǹ
-

-

ǻİȓȖȝĮĲĮ ȝȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȦȢ ʌȡȠȢ
ĲȘ
įȘȜȠȪȝİȞȘ
įĮıȝȠȜȠȖȚțȒ
țĮĲȐĲĮȟȘ, ȖȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ įİȞ ȑȤİȚ
ȖȓȞİȚ ĮȝĳȚıȕȒĲȘıȘ, ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ
ȖȚĮ 3 ȝȒȞİȢ.
ǻİȓȖȝĮĲĮ ȝȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
įȚĮĲȐ-ȟİȚȢ ĲȘȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ
ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ ȖȚĮ 3 ȝȒȞİȢ.

ǼȣĮȜȜȠȓȦĲĮ/
ǼȣʌĮșȒ

15 ȘȝȑȡİȢ

-

ǻİȓȖȝĮĲĮ ȝȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȦȢ ʌȡȠȢ
ĲȘ įȘȜȠȪȝİȞȘ įĮıȝȠȜȠȖȚțȒ
țĮĲȐĲĮȟȘ, ȖȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ įİȞ ȑȤİȚ
ȖȓȞİȚ ĮȝĳȚıȕȒĲȘıȘ, ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ
ȖȚĮ 1 ȝȒȞĮ.

ȂȘ
ǼȣĮȜȜȠȓȦĲĮ/
ǼȣʌĮșȒ

1 ȑĲȠȢ

-

ǻİȓȖȝĮĲĮ ȝȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȦȢ ʌȡȠȢ
ĲȘ įȘȜȠȪȝİȞȘ įĮıȝȠȜȠȖȚțȒ
țĮĲȐĲĮȟȘ, ȖȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ įİȞ ȑȤİȚ
ȖȓȞİȚ ĮȝĳȚıȕȒĲȘıȘ, ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ
ȖȚĮ 1 ȑĲȠȢ.

ǼȣĮȜȜȠȓȦĲĮ/
ǼȣʌĮșȒ

15 ȘȝȑȡİȢ

-

ǻİȓȖȝĮĲĮ ȝȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȦȢ ʌȡȠȢ
ĲȘ
įȘȜȠȪȝİȞȘ
įĮıȝȠȜȠȖȚțȒ
țĮĲȐĲĮȟȘ, ȖȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ įİȞ ȑȤİȚ
ȖȓȞİȚ ĮȝĳȚıȕȒĲȘıȘ, ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ
ȖȚĮ 1 ȝȒȞĮ.

ȂȘ
ǼȣĮȜȜȠȓȦĲĮ/
ǼȣʌĮșȒ

3 ȝȒȞİȢ

-

ǻİȓȖȝĮĲĮ ȝȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȦȢ ʌȡȠȢ
ĲȘ
įȘȜȠȪȝİȞȘ
įĮıȝȠȜȠȖȚțȒ
țĮĲȐĲĮȟȘ, ȖȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ įİȞ ȑȤİȚ
ȖȓȞİȚ ĮȝĳȚıȕȒĲȘıȘ, ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ
ȖȚĮ 3 ȝȒȞİȢ.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 3: ȋȡȩȞȠȚ ĳȪȜĮȟȘȢ įİȚȖȝȐĲȦȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ İȟȑĲĮıȘ İȚȢ įȚʌȜȠȪȞ
ȉȪʌȠȢ įİȚȖȝȐĲȦȞ

ǼȣĮȜȜȠȓȦĲĮ/ǼȣʌĮșȒ

ȂȘ ǼȣĮȜȜȠȓȦĲĮ/ǼȣʌĮșȒ

ȈȪȝĳȦȞĮ Ȓ ȝȘ
ǼȓĲİ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ įȒȜȦıȘ
(įĮıȝȠȜȠȖȚțȒ țĮĲȐĲĮȟȘ)
İȓĲİ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ
ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĲȘ
ȞȠȝȠșİıȓĮ

ȋȡȩȞȠȢ ĳȪȜĮȟȘȢ
ȣʌȠȜȠȓʌȠȣ ǹǯ įİȓȖȝĮĲȠȢ

ȋȡȩȞȠȢ ĳȪȜĮȟȘȢ
Ǻǯ įİȓȖȝĮĲȠȢ

ȈȪȝĳȦȞĮ

ȀĮĲĮıĲȡȠĳȒ ȝİĲȐ ĲȘȞ
ȑțįȠıȘ ĲȠȣ ǻȋǹ

15 ȘȝȑȡİȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ
ȑțįȠıȘ ĲȠȣ ǻȋǹ

ȂȘ ȈȪȝĳȦȞĮȅ ıȣȞĮȜȜĮııȩȝİȞȠȢ ȗȘĲȐ
İȟȑĲĮıȘ ĲȠȣ įİȪĲİȡȠȣ
įİȓȖȝĮĲȠȢ

15 ȘȝȑȡİȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ
țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ
ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ĲȘȢ
İȟȑĲĮıȘȢ

15 ȘȝȑȡİȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ
țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ
ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ĲȘȢ
İȟȑĲĮıȘȢ

ȂȘ ȈȪȝĳȦȞĮȅ ıȣȞĮȜȜĮııȩȝİȞȠȢ įİȞ
ȗȘĲȐ İȟȑĲĮıȘ ĲȠȣ
įİȪĲİȡȠȣ įİȓȖȝĮĲȠȢ

15 ȘȝȑȡİȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ
ȑțįȠıȘ ĲȠȣ ǻȋǹ

3 ȝȒȞİȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ
ȑțįȠıȘ ĲȠȣ ǻȋǹ

ȈȪȝĳȦȞĮ

ȀĮĲĮıĲȡȠĳȒ ȝİĲȐ ĲȘȞ
ȑțįȠıȘ ĲȠȣ ǻȋǹ

3 ȝȒȞİȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ
ȑțįȠıȘ ĲȠȣ ǻȋǹ

ȂȘ ȈȪȝĳȦȞĮȅ ıȣȞĮȜȜĮııȩȝİȞȠȢ ȗȘĲȐ
İȟȑĲĮıȘ ĲȠȣ įİȪĲİȡȠȣ
įİȓȖȝĮĲȠȢ

3 ȝȒȞİȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ
țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ
ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ĲȘȢ
İȟȑĲĮıȘȢ

3 ȝȒȞİȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ
țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ
ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ĲȘȢ
İȟȑĲĮıȘȢ

ȂȘ ȈȪȝĳȦȞĮȅ ıȣȞĮȜȜĮııȩȝİȞȠȢ įİȞ
ȗȘĲȐ İȟȑĲĮıȘ ĲȠȣ
įİȪĲİȡȠȣ įİȓȖȝĮĲȠȢ

3 ȝȒȞİȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ
ĲȠȣ ǻȋǹ

3 ȝȒȞİȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ
ȑțįȠıȘ ĲȠȣ ǻȋǹ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

F
Αριθ. Δ6Α1159408ΕΞ2012
(2)
Συγκρότηση άμισθης Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση
Οικονομικής Επιθεώρησης, για έλεγχο παλαιών υπο−
θέσεων και έργο αυτής.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 20 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011,
όπως έχει τροποποιηθεί, «Τροποποίηση της συνταξιο−
δοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την
ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα
αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και
Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»
(Α΄ 180).

β) Του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 «Αναδιοργάνωση
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες δι−
ατάξεις» (Α΄ 211), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
γ) Του π.δ/τος 167/1996 «Τροποποίηση διατάξεων του
Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών ....»
(Α΄ 128), όπως ισχύει.
δ) Του π.δ/τος 211/1996 «Σύσταση Οικονομικών Επιθε−
ωρήσεων» (Α΄ 166), όπως ισχύει.
ε) Του π.δ/τος 156/2001 «Οργανισμός της Οικονομικής
Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών και αναδι−
οργάνωση των Υπηρεσιών αυτής» (Α΄ 129), όπως ισχύει,
στ) Του π.δ/τος 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 144).
2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ Απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο
Μαυραγάνη» (Β΄ 2574/24.09.2012).
3. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν τη συγκρότη−
ση άμισθης Επιτροπής, προκειμένου να εξετασθούν παλαιές
υποθέσεις της Οικονομικής Επιθεώρησης, για τον περαι−
τέρω ή μη έλεγχο αυτών, με σκοπό την υποβολή σχετικής
εισήγησης στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,
προκειμένου να ληφθεί από αυτόν η τελική απόφαση.
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4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής
1. Συγκροτείται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής
Επιθεώρηση, με έδρα στην Αθήνα, επταμελής άμισθη
Επιτροπή, με αντικείμενο αρμοδιότητας και έργο, όπως
αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας Από−
φασης.
2. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται Προϊστάμενος
Διεύθυνσης περιφερειακής Οικονομικής Επιθεώρησης
εκ των υπηρετούντων, σε μία από τις περιφερειακές
Οικονομικές Επιθεωρήσεις του νομού Αττικής. Μέλη
της Επιτροπής ορίζονται Οικονομικοί Επιθεωρητές του
κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών, καθώς και υπάλληλοι
του Υπουργείου Οικονομικών στους οποίους έχει ανα−
τεθεί η άσκηση καθηκόντων Οικονομικού Επιθεωρητή.
3. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής υποστη−
ρίζονται από Γραμματεία, η οποία στελεχώνεται από
διοικητικούς υπαλλήλους του Τμήματος Γραμματείας
των Υπηρεσιών της παραγράφου 2 του παρόντος και
συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής,
ο οποίος προηγουμένως έρχεται σε συνεννόηση με τους
Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της παραγράφου 2, για
τη συγκρότηση της Γραμματείας.
4. Γραμματέας, της Επιτροπής ορίζεται ο εκάστοτε
Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας της Οικονο−
μικής Επιθεώρησης Πειραιά ή ο νόμιμος αναπληρωτής
του, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος
Γραμματείας της Οικονομικής Επιθεώρησης Ανατολικής
Αττικής.
Άρθρο 2
Έργο της Επιτροπής
Η Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση παλαιών υπο−
θέσεων της Οικονομικής Επιθεώρησης, με σκοπό τον
περαιτέρω ή μη έλεγχο αυτών, για τις οποίες, λόγω
παλαιότητας και αμφίβολης απόδοσης ωφελημάτων
για το Δημόσιο ή αμφίβολης διαπίστωσης πειθαρχικών
παραπτωμάτων ή παραγραφής αυτών, ο έλεγχος κρίνε−
ται ατελέσφορος (παρ. 20, άρθρο 55 του ν. 4002/2011).
Η Επιτροπή εισηγείται, μετά από την εξέταση των υπο−
θέσεων, σχετικά, στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης, προκειμένου αυτός να αποφασίσει, τελικά,
για τον περαιτέρω έλεγχο ή μη αυτών.
Άρθρο 3
Διαδικαστικά στάδια του έργου της Επιτροπής
1. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ζητά, εγγράφως, από
τις περιφερειακές Διευθύνσεις της Οικονομικής Επι−
θεώρησης, να διαβιβάσουν (στην Επιτροπή) πίνακες
καταγραφής υποθέσεων με τους φακέλους των και με
σχετική εισήγηση ανά υπόθεση, οι οποίες παραμένουν
επί σειρά ετών ανεκτέλεστες και, κατ’ αρχήν, εμπίπτουν
στις προϋποθέσεις της παραγράφου 20, του άρθρου 55
του ν. 4002/2011.
Ο Προϊστάμενος κάθε Οικονομικής Επιθεώρησης, που
θα αποστείλει στην Επιτροπή τους σχετικούς φακέ−
λους, αναθέτει στην Γραμματεία της Επιθεώρησης να
αριθμήσουν τα πρωτότυπα έγγραφα του φακέλου κάθε
υπόθεσης, που θα αποσταλεί στην Επιτροπή, με ευα−
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νάγνωστη χειρόγραφη ένδειξη αύξουσας αρίθμησης. Η
ένδειξη χειρόγραφης αρίθμησης αναγράφεται στο κάτω
μέρος κάθε έγγραφου ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, σε
ελεύθερο χώρο του πλαισίου κάθε εγγράφου και εντός
ευανάγνωστης ένδειξης χειρόγραφου μικρού κύκλου.
Ακόλουθα τα έγγραφα φωτοαντιγράφονται και πλη−
σίον της (φωτοτυπημένης) ως άνω αρίθμησης τίθεται,
ευανάγνωστα, η μονογραφή και η προσωπική σφραγίδα
του υπαλλήλου της Γραμματείας που επιμελήθηκε της
έκδοσης των φωτοαντιγράφων, καθώς και η στρογγυλή
σφραγίδα της Υπηρεσίας.
Φάκελοι υποθέσεων που διαβιβάστηκαν στην Επιτρο−
πή, χωρίς την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας ή των
οποίων η Εισήγηση της παραγράφου 1 του παρόντος
είναι ελλιπής ή ατεκμηρίωτη, επιστρέφονται στην Οι−
κονομική Επιθεώρησης που τους απέστειλε.
Οι ως άνω φάκελοι διαβιβάζονται με εμπιστευτικό
πρωτόκολλο και με προηγούμενη λήψη απόδειξη πα−
ραλαβής, από την Υπηρεσία που επιμελείται της με−
ταφοράς.
Φάκελοι που αφορούν υποθέσεις των περιφερειακών
Οικονομικών Επιθεωρήσεων με έδρα το νομό Αττικής,
μπορούν να παραδίδονται στην Επιτροπή, στην πρω−
τότυπη μορφή τους, υπό την προϋπόθεση της προανα−
φερθείσας αύξουσας αρίθμησης των εγγράφων και της
αντίστοιχης αναγραφής της αρίθμησης αυτής (σύνολο
σελίδων) στο ειδικό προς τούτο συντασσόμενο Πρω−
τόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής.
2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού παραληφθούν οχ
φάκελοι υποθέσεων της παραγράφου 1, αναθέτει, βάσει
τηρούμενου πλάνου χρέωσης, σε κάθε μέλος της Επι−
τροπής, μία ή περισσότερες υποθέσεις, για τις οποίες
τα εν λόγω μέλη ορίζονται ως Εισηγητές.
3. Οι Εισηγητές, αφού λάβουν υπόψη τους τις σχετικές
εισηγήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος, μελετή−
σουν και αξιολογήσουν την υπόθεση ή τις υποθέσεις,
υποβάλλουν, μέσω της Γραμματείας, εγγράφως στον
Πρόεδρο, τεκμηριωμένη, ανά υπόθεση, εισήγηση, στην
οποία αποφαίνονται, για την υπαγωγή ή όχι των υπο−
θέσεων στις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 55 του
ν. 4002/2011.
4. Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημέρα συνεδρίασης της
Επιτροπής, κατά την οποία εισάγονται οι υποθέσεις
προς συζήτηση. Κατά την συνεδρίαση αυτή εξετάζονται
οι υποθέσεις και οι, ανά υπόθεση, Εισηγητές αναγιγνώ−
σκουν την Εισήγηση τους και παρέχουν κάθε διευκρί−
νιση για τις υποθέσεις τους. Στη συνέχεια ακολουθεί
συζήτηση, για λήψη σχετικής απόφασης.
5. Εφόσον από την Επιτροπή αποφασισθεί όχι εξετα−
ζόμενες υποθέσεις δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις
της παρ. 20 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, ο Πρόεδρος
αναπέμπει, μέσω της Γραμματείας, τις εν λόγω υποθέ−
σεις στις αρμόδιες περιφερειακές Οικονομικές Επιθε−
ωρήσεις, για τις περαιτέρω επιβαλλόμενες ενέργειες.
6. Για υποθέσεις που αποφασίζεται από την Επιτροπή,
ότι ο περαιτέρω έλεγχος αυτών, λόγω παλαιότητας και
αμφίβολης απόδοσης ωφελημάτων για το Δημόσιο ή
(αμφίβολης) διαπίστωσης πειθαρχικών παραπτωμάτων ή
παραγραφής αυτών, κρίνεται ατελέσφορος, συντάσσεται
και υπογράφεται, από όλα τα μέλη της Επιτροπής, σχετι−
κό πρακτικό, στο οποίο, για κάθε μία από αυτές αναγρά−
φεται περίληψη της υπόθεσης, αιτιολογημένη πρόταση
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(σε περίληψη) και το όνομα του Εισηγητή. Στο πρακτικό
αυτό επισυνάπτονται και οι αντίστοιχες Εισηγήσεις των
υποθέσεων, για τις οποίες αιτείται ο μη περαιτέρω έλεγ−
χος, καθώς και τα αναγκαία στοιχεία του φακέλου κάθε
υπόθεσης (όπως κείμενο καταγγελίας, αναφοράς, κ.λπ.).
Το πρακτικό, μερίμνη του Προέδρου, διαβιβάζεται, με
εμπιστευτικό έγγραφο, στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης, ο οποίος και αποφαίνεται τελικά.
7. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού παραλάβει την
απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,
με την οποία εγκρίνεται ο μη περαιτέρω έλεγχος των
σχετικών υποθέσεων, διαβιβάζει, μέσω της Γραμματείας
της Επιτροπής, επιμερισμένα, στις Υπηρεσίες της παρα−
γράφου 1, την εν λόγω απόφαση, με εντολή οι υποθέσεις
αυτές να τεθούν στο αρχείο. Παράλληλα, ενημερώνει,
εγγράφως και τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικής Επιθεώρησης, οι οποίες εξέδωσαν τις σχε−
τικές εντολές για τις εν λόγω υποθέσεις, προκειμένου
να επιληφθούν αρμοδίως.
8. Για τον τρόπο λειτουργίας και τη λήψη αποφάσεων
της Επιτροπής, πέραν των ειδικότερων λεπτομερειών
που ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, εφαρμόζο−
νται, οι ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
9. Σε περίπτωση που ο Γ.Ε.Δ.Δ. αναπέμψει οποιαδή−
ποτε εντολή (υπόθεση) στον Πρόεδρο της Επιτροπής
για περαιτέρω έλεγχο από την Υπηρεσία, η εντολή (ο
φάκελος υπόθεσης), μερίμνη του Προέδρου και μέσω
της Γραμματείας της Επιτροπής, διαβιβάζεται στην αρ−
μόδια Οικονομική Επιθεώρηση, για τις περαιτέρω επι−
βαλλόμενες ενέργειες.

Άρθρο 4
Χώρος, συνεδριάσεις και χρόνος διάρκειας
του έργου της Επιτροπής
1. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε χώρο που διατίθεται από
τις Υπηρεσίες του άρθρου 1, ο οποίος επιλέγεται μετά
από συνεννόηση του Προέδρου με τους Προϊσταμένους
Διεύθυνσης των εν λόγω Υπηρεσιών και η έναρξη του
χρόνου λειτουργίας της προσδιορίζεται, από τον Πρό−
εδρο, μετά την αποστολή πρόσκλησης στα Μέλη της
Επιτροπής, στην οποία και αναγράφεται η εναρκτήρια
Συνεδρίαση.
2. Η Επιτροπή συνεδριάζει (ως συλλογικό όργανο)
τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα. Η ημέρα ή
οι ημέρες συνεδρίασης αυτής καθορίζονται, κατά την
έναρξη του χρόνου λειτουργίας της Επιτροπής, από
τον Πρόεδρο.
3. Η Επιτροπή παύει να υφίσταται, εφόσον, με πράξη
του Προέδρου, κριθεί ότι δεν υπάρχουν, πλέον, παλαι−
ές υποθέσεις για έλεγχο. Ο Πρόεδρος, με τη λήξη του
χρόνου του έργου της Επιτροπής, ενημερώνει τον Γενικό
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τον Προϊστάμενο της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης και τις
Υπηρεσίες του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02032560612120012*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

