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Θεσσαλονίκη  8/12/2016. 

 

Εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο της   

ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

Ντόντος Ε. Ιωάννης 

Προϊστάμενος  Περιφερειακής  Δ/νσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού 
Εγκλήματος Κεντρικής- Ανατολικής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ. 

 

ΘΕΜΑ: «Φοροδιαφυγή σε σχέση με το ΣΔΟΕ- Νέες αρμοδιότητες του  
ΣΔΟΕ». 

 

Κατ αρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της σημερινής 
ημερίδας για την τιμητική  πρόσκληση που έκαναν στο ΣΔΟΕ και σε μένα με το 
να με να με επιλέξουν μεταξύ των εισηγητών. 

Είμαι υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών  επί τριάντα χρόνια εκ των 
οποίων τα τέσσερα τελευταία υπηρετώ στη  θέση του Διευθυντού  της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης  του Σώματος   Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος  
Κεντρικής –Ανατολικής Μακεδονίας& Θράκης.  

Θα μιλήσω για το σώμα Δίωξης Οικονομικού εγκλήματος για το έργο του  κατά 
το παρελθόν και θα προσπαθήσω να δώσω ένα σύντομο περίγραμμα σχετικά 
τον νέο ρόλο και τις νέες αρμοδιότητες τις οποίες θα έχει στο εγγύς μέλλον η 
υπηρεσία αυτή.  

Ι. Φοροδιαφυγή. 

Δεν είναι άσχετη η ομιλία μου με το θέμα του σεμιναρίου  διότι η φοροδιαφυγή 
για να περιοριστεί και να ελεγχθεί απαιτεί συνεχή προσπάθεια, χρειάζεται 
έρευνα, χρειάζεται παρουσία ελεγκτικών μηχανισμών  και το ΣΔΟΕ έτσι και 
αλλιώς ανέκαθεν κινείται στην κατεύθυνση αυτή . 

Δύο λόγια για την φοροδιαφυγή πέραν από αυτά που ανέφεραν οι αξιότιμοι 
ομιλητές που προηγήθηκαν.  

Θα κάνω μια αναφορά για την παραοικονομία που έχει σχέση με την 
φοροδιαφυγή. Ότι είναι φοροδιαφυγή δεν είναι υποχρεωτικά και 
παραοικονομία. Αλλά ότι κινείται στα πλαίσια της παραοικονομίας σίγουρα είναι 
και φοροδιαφυγή. 

Η παραοικονομία είναι το μεγαλύτερο υποσύνολο της φοροδιαφυγής. 
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Παραοικονομία  θεωρείται το τμήμα εκείνο της οικονομικής δραστηριότητας το 
οποίο ασκείται λαθραία και παράνομα. Το τμήμα αυτό της οικονομικής 
δραστηριότητας, ενώ θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στο επίσημο εθνικό 
προϊόν αφού δημιουργεί προστιθέμενη αξία άρα θα έπρεπε και να 
φορολογείται, δεν είναι δυνατόν να προσμετρηθεί και να καταγραφεί από τις 
επίσημες στατιστικές υπηρεσίες, οπότε αποκαλύπτεται όταν οι καταναλωτικές 
δαπάνες εμφανίζονται υπερβολικά υψηλότερες από τα καταγεγραμμένα 
επισήμως συνολικά εισοδήματα. Η παραοικονομία σε πολλές χώρες και στην 
δική μας βέβαια είναι ένα μεγάλο ποσοστό της συνολικής πραγματικής 
οικονομικής δραστηριότητας.  

Όπου συνολική οικονομική δραστηριότητα εννοείται το άθροισμα της επίσημης  
(μετρούμενη), την ανεπίσημη (άτυπη) και την παραοικονομία (νόμιμων και 
παράνομων πράξεων). 

Σκοπός της μη καταγραφής κάποιας δραστηριότητας ή της μη άσκηση αυτής με 
νόμιμο τρόπο είναι συνήθως η αποφυγή της φορολογίας, αλλά δεν είναι 
απαραίτητο να συμβαίνει πάντοτε αυτό. Και ο λόγος είναι ότι μέρος της 
παραοικονομίας αποτελούν και όλες οι παράνομες δραστηριότητες, όπως το 
εμπόριο όπλων, το εμπόριο ναρκωτικών, το εμπόριο λευκής σαρκός, 
στοιχήματα και άλλα. Με κριτήριο την νομιμότητα των οικονομικών 
δραστηριοτήτων, μπορούμε να διακρίνουμε στην παραοικονομία δράσεις  
νόμιμες και παράνομες «Νόμιμες» είναι αυτές που διεξάγονται μεν παράνομα 
αλλά με σκοπό την  αποφυγή φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων ενώ 
παράνομες είναι αυτές που σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσαν να 
διεξαχθούν νόμιμα. 

Το εμπόριο παραποιημένων και απομιμητικών προϊόντων ο έλεγχος των 
οποίων ήταν και παραμένει στην αρμοδιότητα του  ΣΔΟΕ κινείται καθαρά στα 
πλαίσια της παραοικονομίας. 

Στα παραποιημένα και απομιμητικά προϊόντα εκτός από τα ρούχα, τα 
δερμάτινα, τα ηλεκτρονικά και τις τσάντες  συμπεριλαμβάνονται τα ποτά, τα 
τσιγάρα με τζίρο πολλών εκατομμυρίων ευρώ. 

Ένα κοντέινερ μικρό των είκοσι τόνων που ξεφορτώνεται στο λιμάνι γεμάτο 
τσιγάρα που στο μέγεθος αυτό είναι περίπου 500.000 πακέτα  για το οποίο  
έχει δηλωθεί ότι μεταφέρει πχ έπιπλα ή γλάστρες, αν καταφέρει και βγει στην 
αγορά τότε το σύνολο δασμών και ειδικών φόρων  που χάνει το Δημόσιο 
ξεπερνούν τα τρία εκατομμύρια ευρώ. 

Στα πλαίσια της παραοικονομίας μπορούν να ενταχθούν  η ανασφάλιστη και μη 
καταγεγραμμένη εργασία. 
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Στα πλαίσια της παραοικονομίας μπορούν να ενταχθεί και μέρος 
δραστηριοτήτων των οικοδομικών επιχειρήσεων. Η πρώτη σοβαρή 
προσπάθεια διερεύνησης των συναλλαγών στην οικοδομική δραστηριότητα 
έγινε το 2011 όταν συστάθηκαν πανελλαδικά αν θυμάμαι καλά 45 ειδικά 
συνεργεία ελέγχου. Στην Θεσσαλονίκη εγώ έτυχε να προΐσταμαι σε  τέσσερα 
από αυτά. Αντιμετωπίσαμε περίπτωση που οικοδομική εταιρία αντί να κτίζει σε  
οικόπεδα  με αντιπαροχή προτιμούσε να τα αγοράζει. Δεν τα αγόραζε όμως 
στο όνομά της εταιρίας  αλλά σε συγγενικά πρόσωπα των εταίρων. Στη 
συνέχεια η εταιρία με τα συγγενικά πρόσωπο κατήρτιζαν   συμβόλαια 
αντιπαροχής.  

Όσα διαμερίσματα βάσει του συμβολαίου έπαιρνε η εταιρία πουλιόταν  και 
φορολογούντο κανονικά τα υπόλοιπα δε που σύμφωνα με το εργολαβικό 
συμβόλαιο  περιερχόταν στον υποτιθέμενο οικοπεδούχο πουλιότανε αλλά δεν 
φορολογούταν. Ο οικοπεδούχος  σαν φυσικό πρόσωπο πούλαγε διαμερίσματα 
που απέκτησε από αντιπαροχή  και στην φορολογική δήλωση τα ανέγραφε 
στον κωδικό που αντιστοιχεί στα ποσά που προέρχονται από εκποίηση 
περιουσιακών στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο δεν πληρωνόταν  φόρος  
αλλά τα πρόσωπα αυτά συσσώρευαν και σημαντικά  ποσά διαθέσιμου 
κεφαλαίου στις δηλώσεις του για να μπορεί να αγορασθεί χωρίς πρόβλημα το 
επόμενο οικόπεδο. 

Με τον νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος 4172/2013 αυτά όλα δεν 
υπάρχουν. Από το άρθρο 21& 3  προβλέπεται ότι  κάθε τρεις  συναλλαγές σε 
ακίνητα που λαμβάνουν χώρα εντός δύο ετών  θεωρούνται συστηματική 
διενέργεια πράξεων άρα στην περίπτωση αυτή αναζητούνται κέρδη από 
επιχειρηματική δραστηριότατα και συνεπώς φορολογούνται.  

ΙΙ. Σχετικά με το Σώμα δίωξης Οικονομικού εγκλήματος. 

Επί δεκαετίες το σώμα αυτό ήταν η ναυαρχίδα και η αιχμή του δόρατος στην 
μάχη της χώρας κατά της φοροδιαφυγής και του μεγάλου Οικονομικού 
εγκλήματος. 

Είναι μια υπηρεσία που είχε στηθεί στα πρότυπα του αντίστοιχου Αμερικανικού 
σώματος ARS . 

Το ΣΔΟΕ αναβαθμίστηκε σαν υπηρεσία τα έτη 2012 και 2013 όταν με τον νόμο 
3943/2012 τέθηκε υπό την εποπτεία του νέου θεσμού του  Εισαγγελέα 
Οικονομικού εγκλήματος και στην συνέχεια όταν με τον νόμο 4139 /13 
καθιερώθηκε ο θεσμός του Εισαγγελέα Εγκλημάτων διαφθοράς. 

 Ο Εισαγγελέας Οικονομικού εγκλήματος  σαν εποπτεύων είναι κοντά στους 
υπαλλήλους του ΣΔΟΕ  κατά τη διενέργεια ερευνών και ενεργειών για την 
πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, ο δε Εισαγγελέας Εγκλημάτων διαφθοράς 
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αναθέτει  στην υπηρεσία πολλές και σημαντικές υποθέσεις της αρμοδιότητας 
του για διερεύνηση. 

Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα όλες οι λίστες που έρχονται από το εξωτερικό, όλες 
οι λίστες που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα και όλες οι μεγάλες υποθέσεις 
ερευνώνται και εξετάζονται υπό την ευθύνη και τις κατευθύνσεις των δύο αυτών 
θεσμών της δικαιοσύνης. 

Μεγάλος αριθμός υποθέσεων πολλές εκ των οποίων μάλιστα πήραν και  
δημοσιότητα  διερευνήθηκαν  από  ΣΔΟΕ. 

Η έρευνα για  τα εξοπλιστικά προγράμματα, τα υποβρύχια, πυραύλους, άρματα 
μάχης,λίστες φοροφυγάδων, φοροδιαφυγή συνδυαζόμενη με απάτη εις βάρος 
των συμφερόντων του Δημοσίου από πολλά ιδρύματα και Δημόσιους 
οργανισμούς, δήμους, νοσοκομεία, συνεταιρισμούς, ενώσεις προσώπων, 
σωματεία, αθλητικούς συλλόγους και πολλά άλλα. 

Όλα τα μεγάλα θέματα οικονομικού εγκλήματος και διαφθοράς  που ασχολείται 
σήμερα  η δικαιοσύνη έχουν αφετηρία τους ελέγχους που διενήργησε κυρίως 
ΣΔΟΕ κατά το πρόσφατο παρελθόν. 

Θα ήθελα να τονίσω στο σημείο αυτό ότι το Σώμα δίωξης Οικονομικού 
εγκλήματος έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Οικονομικών. 

Οι υποθέσεις  με τα οποίες ασχολείται  το ΣΔΟΕ μπορούσαν να διερευνηθούν 
μόνο από την Υπηρεσία αυτή. Στις Δ.Ο.Υ  το έργο που παράγεται είναι πολύ 
σημαντικό  αλλά το αντικείμενο των Δ.Ο.Υ είναι η φορολογική συμμόρφωση 
των πολιτών των φορολογούμενων.Έχει να κάνει με φορολογουμένους είτε για  
επιχειρήσεις πρόκειται είτε για φυσικά πρόσωπα πού δραστηριοποιούνται ο 
καθένας στον τομέα του, υποβάλλουν φορολογικές διενεργούνται έλεγχοι, 
επανέλεγχοι κάνουν βεβαιώσεις φόρων και φροντίζουν για την είσπραξη. 

Αντίθετα  και ειδικά στις μεγάλες περιπτώσεις φοροδιαφυγής που έχουν 
αποκαλυφθείαπό το ΣΔΟΕ ελλείπει η παραπάνω διαδικασία. 

Το ΣΔΟΕ για την αποκάλυψη  των μεγάλων υποθέσεων   πέρα του ελέγχου 
ένα μεγάλο μέρος του αποτελέσματος οφείλεται και στην έρευνα. Ασχολείται  με 
ένα άλλο κομμάτι  της Ελληνικής οικονομικής δραστηριότητας που πιθανόν να 
δραστηριοποιείται και στην πραγματική στην μετρήσιμη που είπαμε οικονομία 
αλλά κυρίως  στο ημίφως και μερικές φορές στο σκοτάδι της παραοικονομίας., 

Σε σχέση με αυτό το κομμάτι της έρευνας  του ΣΔΟΕ θα σας πω ότι έχει 
ασχοληθεί με  περιπτώσεις παράνομου στοιχηματισμού, με την 
δραστηριοποίηση πάσης φύσεως μάνατζερ είτε στον αθλητισμό είτε στον 
καλλιτεχνικό χώρο, περιπτώσεις αστρολόγων που βρέθηκαν με πολύ μεγάλες 
περιουσίες σε μετρητά ή ακίνητα, καλλιτέχνες κυρίως τραγουδιστές με 
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περιουσίες που προέρχονται από ανεπίσημες συμφωνίες, προέδρους  και μέλη 
Διοικήσεων συνεταιρισμών  όπως επίσης και  ανέργους με μεγάλες περιουσίες. 

Έγινε έρευνα στα υποθηκοφυλακεία των νομών Θεσσαλονίκης και Xαλκιδικής 
για τον εντοπισμό όλων το offshore εταιριών που είχαν στην κατοχή τους 
ακίνητα. 

Από αυτές που βρέθηκε επελέγη ένα δείγμα 43 και έγιναν  έλεγχοι. Σε ποσοστό 
100% των εταιριών αυτών καμία δεν είχε συμμορφωθεί με τις φορολογικές της 
υποχρεώσεις. (φόρο εισοδήματος-ΕΤΑΚ-ΦΜΑΠ- Ειδικό φόρο). 

Εξιχνιάσθηκαν υποθέσεις απάτης με μεγάλα χρηματικά ποσά. Υπήρξε 
περίπτωση με δύο εταιρίες παροχής οικονομικών συμβουλών σε 
χρηματοπιστωτικά θέματα που εξαπάτησαν 112 ανθρώπους και τους 
απέσπασαν με το δέλεαρ  της υπεραπόδοση επενδύσεων χρηματικά ποσά 
45.000.000,00€.  

Είχαμε στην πόλη μας την δεκαετία του δύο χιλιάδες την περίπτωση των 
εικονικών τιμολογίων των αθλητικών σωματείων. Είχαν εκδοθεί τιμολόγια με 
ποσά  για διαφημίσεις επιχειρήσεων όσα δεν είχαν όλες τα προηγούμενα 
χρόνια που άρχισε η διαφήμιση στα γήπεδα. 

Και τέλος φοροδιαφυγή σε πολύ υψηλό ποσοστό διαπιστώθηκε και στο κομμάτι 
των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων είτε  εθνικών κονδυλίων είτε ευρωπαϊκών 
είτε συγχρηματοδοτούμενων. 

Σχετικά με την απάτη κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής ένωσης το 
ΣΔΟΕ είναι σε συνεχή επαφή και συνεργασία με την ΟLAF με την οποία 
διενεργούμε από κοινού και επιτόπιους ελέγχους είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος. 

Στις περιπτώσεις επιδοτούμενων επενδύσεων και επιχορηγήσεων στην 
Ελλάδα το πρώτο μέλημα που έχει  ο κάθε επενδυτής  είναι  πως θα καλύψει 
την ίδια συμμετοχή κυρίως με την λήψη υπερτιμολογημένων άρα εικονικών 
φορολογικών στοιχείων. Μέθοδοι πολλοί κυρίως διενέργεια τριγωνικών  
συναλλαγών . 

 

Ετήσια έκθεση απολογισμού δράσης του ΣΔΟΕ ΤΟ 2015. 

Το 2015 που το ΣΔΟΕ σταμάτησε την λειτουργία του το μήνα Ιούλιο εν όψει 
αναδιοργάνωσης είχε πετύχει τα ακόλουθα: 

 Κατάρτιση καταλόγου  με 1.207.047 ονόματα φορολογουμένων, που 
περιλαμβάνονταν σε όλες τις λίστες φοροδιαφυγής, αρχής γενομένης 
από τη λίστα Λαγκάρντ που περιλαμβάνει: 
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 το αρχείο καταθετών από όλα τα ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα με ύψος 
συναλλαγών ή εμβασμάτων στο εξωτερικό, τουλάχιστον σε μια χρήση, 
άνω των 300.000 ή 100.000 € για χρονικό διάστημα από 2000 έως 
2012. 

 τη λίστα από Έλληνες φορολογούμενους στην Ελλάδα, που διατηρούν 
τραπεζικούς λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο 

 τη λίστα που αφορά 2.062 φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούν 
ή διατηρούσαν λογαριασμούς στην HSBC  στη Γενεύη 

 τη λίστα που αφορά διοικητές και υποδιοικητές που υπηρέτησαν στο 
Ε.Σ.Υ. κ.α. 

 Συνολικά, το 2015 το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε 24.273 ελέγχους και εντόπισε 
10.469 παραβάτες ( ποσοστό παραβατικότητας 43%). Το ίδιο έτος άνοιξαν για 
έλεγχο 27.041 νέες υποθέσεις οι οποίες προστέθηκαν στο σύνολο των 170.135 
υποθέσεων που ερευνούσε. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πλήθος των καταγγελιών που δέχθηκε το 
ΣΔΟΕ για υποθέσεις φοροδιαφυγής. Έτσι σύμφωνα με τα στοιχεία, 
υποβλήθηκαν 12.716 καταγγελίες από τις οποίες οι 3.681 μέσω ταχυδρομείου, 
οι 2.827 μέσω e-mail, οι 5.810 τηλεφωνικά ενώ 398 υποβλήθηκαν με φυσική 
παρουσία. 

Αυτά όλα ήταν για το παλιό ΣΔΟΕ. Για το σημερινό ΣΔΟΕ δεν μπορώ να πω 
τίποτα διότι είναι στην φάση της αναδιοργάνωσης η οποία ξεκίνησε τον 
Αύγουστο του 2015 διαρκεί και είμαστε εν αναμονή ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας. 

ΙΙΙ. Για το ΣΔΟΕ που δημιουργείται. 

Το ΣΔΟΕ που δημιουργείται δεν έχει πολλές διαφορές από το παλιό και από τις 
έως τώρα δράσεις που ανέφερα. 

Θα ασχολείται με τα ίδια πράγματα αλλά με έμφαση όμως στην  «καταστολή 
οικονομικών παραβάσεων ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας». 

Δεν θα δούμε στο μέλλον υπαλλήλους του ΣΔΟΕ να κάνουν έλεγχο στα 
καταστήματα για έκδοση αποδείξεων, δεν θα ασχολείται με φορολογικό έλεγχο 
και έλεγχο απόδοσης ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, δεν θα ασχολείται με 
την λαθρεμπορία καυσίμων, τσιγάρων, αλκοόλης, δεν θα ασχολείται με εικονικά 
τιμολόγια. 

 Αυτό δεν είναι κακό. Δημιουργήθηκε στην ΓΓΔΕ η ΥΕΕΔΕ για τον προληπτικό 
έλεγχο έκδοσης αποδείξεων αλλά και τον   φορολογικό έλεγχο. Η εφαρμογή 
των τελωνειακών διατάξεων άρα και η λαθρεμπορία ξαναγυρίζει στα τελωνεία. 
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Το ΣΔΟΕ  πλέον με την νέα οργάνωση θα έχει πολύ σοβαρό έργο να 
επιτελέσει. Υπάρχει όμως και ένα αλλά. 

Σας ανέφερα περιορισμένα κάποιες από τις σημαντικές δράσεις  και επιτυχίες  
του ΣΔΟΕ αλλά όλα αυτά επιτεύχθηκαν από τους υπαλλήλους του Σώματος 
όταν είχαν στα χέρια τους  δύο  σημαντικά εργαλεία. Την φορολογική 
νομοθεσία και τον τελωνειακό κώδικα. 

Με τον νόμο 4336/2015 η αρμοδιότητα φορολογικού ελέγχου και η αρμοδιότητα 
ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων  του τελωνειακού κώδικα δεν ανήκουν 
πλέον στην αρμοδιότητα του ΣΔΟΕ αλλά στην ΓΓΔΕ. 

Σύμφωνα με το προσχέδιο ΠΔ που έχουμε στα χέρια μας για το ΣΔΟΕ 
προβλέπονται ο σκοπός και οι αρμοδιότητες: 

1. Σκοπός της ΕΓ του ΣΔΟΕ  είναι ιδίως η αποκάλυψη και η καταπολέμηση εστιών 
οικονομικού εγκλήματος ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, με σκοπό την πρόληψη 
των σχετικών παραβάσεων και παράνομων πράξεων, την οικειοθελή συμμόρφωση 
των υπόχρεων, τη δίωξη των υπευθύνων παραβατών, καθώς και την προστασία 
γενικότερα των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής 
οικονομίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και εν γένει του κοινωνικού συνόλου. 

2. Οι υπηρεσίες της ΕΓ ΣΔΟΕ έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις 
παραγράφους 2, 4, 5 και 6 του άρθρου 30 του Ν. 3296/2004 με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της υποπαραγράφου Δ7 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του 
ν.4336/2015  

και  

ειδικότερα προβαίνουν στην πρόληψη, έρευνα, αποκάλυψη, δίωξη και  καταστολή 
του οικονομικού εγκλήματος, σε διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων δυνάμει 
εισαγγελικών παραγγελιών, επί θεμάτων ιδιάζουσας φύσης ή οικονομικού 
ενδιαφέροντος για το Ελληνικό Δημόσιο, την εθνική οικονομία και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ε.Ε) που αφορούν κυρίως νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), διαφθορά και απάτη, παραβάσεις που 
σχετίζονται με τις εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, παράνομες 
χρηματιστηριακές, τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, απάτες, 
παρατυπίες και παράνομες οικονομικές δραστηριότητες σε βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), της 
εθνικής οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου, έλεγχο της κίνησης κεφαλαίων, 
παραβάσεις της τραπεζικής νομοθεσίας και νομοθεσίας κεφαλαιαγοράς, έλεγχο της 
διακίνησης, διάθεσης και εμπορίας αγαθών και υπηρεσιών,  έλεγχο της κατοχής και 
διακίνησης απαγορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών,  έλεγχο της 
ορθής εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία της δημόσιας 
περιουσίας, δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, παράνομες συναλλαγές, απάτες 
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δραστηριότητες που διενεργούνται με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, του διαδικτύου 
(internet) και νέων τεχνολογιών» 

Βέβαια αυτό είναι ο πρόλογος του ΠΔ. Στην συνέχεια γίνεται λεπτομερής ανάλυση 
όλων αυτών από την οποία προκύπτουν και άλλα πεδία δράσης αλλά μικρότερης 
σημασίας και βαρύτητας από αυτά που ανέφερα.  

Υπάρχει όμως ένας προβληματισμός. Υπάρχουν υποθέσεις ή Εισαγγελικές 
παραγγελίες που απαιτείται σύνθετος έλεγχος. Θα χρειάζονται οι υποθέσεις αυτές και 
φορολογικό έλεγχο . Θα είναι πολύ δύσκολο να διερευνηθεί υπόθεση ή Εισαγγελική 
παραγγελία για  νομιμοποίηση εσόδων, απάτη,ελέγχου επιδοτήσεων 
επιχορηγήσεων, ελέγχου παραποιημένων και απομιμητικών προϊόντων χωρίς να 
υπάρχει δυνατότητα φορολογικούελέγχου ή ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του 
τελωνειακού κώδικα. 

Στην ουσία υπόθεση ή Εισαγγελική παραγγελία  για να διερευνηθεί  από το ΣΔΟΕ  
θα πρέπει να διαβιβάζεται στην ΓΓΔΕ  ή στην Οικονομική αστυνομία, να διενεργηθεί 
ο φορολογικός έλεγχος και με βάση το πόρισμα να συνεχίσει την υπόλοιπη 
διαδικασία με την λήψη καταθέσεων  και την  σύνταξη της αναφοράς. 

Θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι    το ΣΔΟΕ μετά την μεταφορά των αρμοδιοτήτων 
εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και του τελωνειακού κώδικα στην ΓΓΔΕ δεν 
έχει πλέον την αρμοδιότητα να υποβάλλει  μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο 
Εισαγγελέα για τα αντικείμενα αυτά. 

 Το δικαίωμα αυτό το έχουν πλέον οι Υπηρεσίες της ΓΓΔΕ και η Οικονομική 
Αστυνομία. 

Προανακριτικά δε καθήκοντα εκτός των υπαλλήλων του ΣΔΟΕ έχουν  η Οικονομική 
Αστυνομία και η ΥΕΕΔΕ. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι το ΣΔΟΕ  με τις αρμοδιότητες, την 
τεχνογνωσία και την οργάνωση που διαθέτει θα εξακολουθήσει να είναι η 
προμετωπίδα και η αιχμή του δόρατος στη μάχη κατά του Οικονομικού 
εγκλήματος. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

 

 

 

 


