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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθ. Υ26
Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας

Παναγιώτη Νικολούδη. 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 83 παρ. 1 του Συντάγματος.
β. Των άρθρων 41 παρ. 4 και 90 του Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
(Π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

γ. Του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 21).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στον Υπουργό Επικρατείας Παναγιώτη Νικολούδη 
αναθέτουμε τις αρμοδιότητες που αφορούν στη κατα−
πολέμηση της διαφθοράς και τη δίωξη του οικονομι−
κού εγκλήματος. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, 
ο Υπουργός Επικρατείας

α. καταρτίζει συντονισμένα προγράμματα δράσης και 
ελέγχει την υλοποίηση τους από τους ελεγκτικούς και 
διωκτικούς μηχανισμούς και σώματα της Διοίκησης,

β. ασκεί τον επιχειρησιακό έλεγχο της Οικονομικής 
Αστυνομίας, του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλή−
ματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου 
των Υπουργείων, του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσι−
ών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), και συντονίζει και 
εποπτεύει τη δράση τους, καθορίζει τις προτεραιότη−
τες των ελεγκτικών τους δράσεων και τους αναθέτει 
τη διενέργεια συντονισμένων ή επιμέρους ελέγχων και 

διορίζει από κοινού με τους συναρμόδιους Υπουργούς 
τον Ειδικό Γραμματέα ΣΔΟΕ και τους επικεφαλής των 
Υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο αυτό,

γ. εκπροσωπεί τη Κυβέρνηση σε διεθνείς οργανισμούς 
και όργανα ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή άλλων κρατών για ζητήματα συνεργασίας για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και του οικονομικού 
εγκλήματος.

Άρθρο 2

Στις αρμοδιότητες του Υπουργού Επικρατείας ανή−
κουν το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοί−
κησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) και το Σώμα Επιθεώρησης Δημοσίων 
Έργων (ΣΕ.ΔΕ.).

Άρθρο 3

Στις κατά τα άρθρα 1 και 2 αρμοδιότητες περιλαμ−
βάνονται:

α. οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες και η νομοθετική 
πρωτοβουλία,

β. η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι−
κών διαταγμάτων,

γ. η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα−
ρακτήρα,

δ. η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκ−
δοση πράξεων από κοινού με συναρμόδιους Υπουργούς, 
Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.

Άρθρο 4

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2015
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