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NOMOΣ: 3842/2010 

 

ΦΕΚ: Α’ 58/23-04-2010 

 

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB : ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 88: ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 85/2005 (ΦΕΚ 122 Α΄) 

 

1. Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.), που συνεστήθη με το άρθρο 30 του ν. 3296/2004 

(ΦΕΚ 253 Α) μετονομάζεται σε Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος  (Σ.Δ.Ο.Ε.). 

… 

4. Το άρθρο 11 του π.δ. 85/2005 (ΦΕΚ 122 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 

"Αρθρο 11 

Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Επιχειρησιακών Διευθύνσεων Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών 

και Θεσσαλονίκης 

… 

γ) Τμήμα Γ- Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας Ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται 

στις περιπτώσεις α` -ια` της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ίδιου προεδρικού 

διατάγματος. 

Ασκεί τις αρμοδιότητες ποινικής και διοικητικής διαδικασίας που απορρέουν από τις σχετικές 

διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, των νόμων 2121/1993 "περί πνευματικής ιδιοκτησίας" και 

2239/1994 "περί εμπορικών σημάτων". 

Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες από βάσεις δεδομένων, στατιστικές 

αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους 

και έρευνες προς εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση των οικονομικών 

εγκλημάτων και λοιπών παραβάσεων, που απορρέουν από την ως άνω ισχύουσα νομοθεσία. 

Τηρεί αρχείο στατιστικών δεδομένων επί των παραβάσεων των ανωτέρω περιπτώσεων και 

ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
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Συνεργάζεται και ενημερώνει τις Φορολογικές, Τελωνειακές και λοιπές αρμόδιες αρχές και 

φορείς, όταν από τις παραβάσεις των ανωτέρω νόμων, ανακύπτουν θέματα που εντάσσονται 

στις δικές του αρμοδιότητες. 

… 

II. Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης διαρθρώνεται στα 

παρακάτω Τμήματα, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι αρμοδιότητες τους, ως εξής: 

… 

δ) Τμήμα Δ` - Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Ελέγχου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και 

Εγκλήματος 

Ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α` -ια` της παραγράφου 2 του 

άρθρου 2 του ίδιου προεδρικού διατάγματος. 

L Ασκεί τις αρμοδιότητες ποινικής και διοικητικής διαδικασίας που απορρέουν από τις 

σχετικές διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, των νόμων 2121/1993 "περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας" και 2239/1994 "περί εμπορικών σημάτων". 

Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες από βάσεις δεδομένων, στατιστικές 

αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους 

και έρευνες προς εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση των οικονομικών 

εγκλημάτων και λοιπών παραβάσεων, που απορρέουν από την ως άνω ισχύουσα νομοθεσία. 

Τηρεί αρχείο στατιστικών δεδομένων επί των παραβάσεων των ανωτέρω περιπτώσεων και 

ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Συνεργάζεται και ενημερώνει τις Φορολογικές, Τελωνειακές και λοιπές αρμόδιες αρχές και 

φορείς, όταν από τις παραβάσεις των ανωτέρω νόμων, ανακύπτουν θέματα που εντάσσονται 

στις δικές του αρμοδιότητες. 

ιι. Επιλαμβάνεται θεμάτων πρόληψης και καταστολής παραβάσεων σε βάρος των εθνικών 

δημοσιονομικών συμφερόντων και σε βάρος των συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου από 

παράνομες δραστηριότητες και συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και ειδών που 

απαγορεύονται ή τελούν υπό περιορισμό, οι οποίες διενεργούνται ή προωθούνται μέσω του 

διαδικτύου (INTERNET) με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και λοιπών νέων τεχνολογιών. 

Ερευνά στο διαδίκτυο (INTERNET), διαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που δεν 

αξιοποιούνται επιχειρησιακά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων για 

περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγηση και προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους και έρευνες για 

τον εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση των οικονομικών εγκλημάτων και 

λοιπών παραβάσεων αρμοδιότητας του Σ.Δ.Ο.Ε.. 
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Συνεργάζεται με αντίστοιχες συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αλλά και τρίτες χώρες για την αποτελεσματικότερη δράση σε θέματα αρμοδιότητας του 

Τμήματος. 

… 

7. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Δ` -  Ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και 

κεφαλαίων, που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες της Διεύθυνσης Ειδικών 

Υποθέσεων, καθώς και των Επιχειρησιακών Διευθύνσεων Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης με τη νέα τους δομή, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

 

 

 


