
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 51083/2612/ 
11.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κα-
θορισμός της διαδικασίας και του τρόπου κατα-
βολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 
2020» (Β’ 5515).

2 Ανακαθορισμός Αρχών, Φορέων και Υπηρεσιών 
Επιθεώρησης, Ελέγχου και Καταπολέμησης της 
Διαφθοράς που συμμετέχουν στην ολομέλεια του 
Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λο-
γοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οίκ. 2248/291 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 51083/2612/ 

11.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κα-

θορισμός της διαδικασίας και του τρόπου κατα-

βολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 

2020» (Β’ 5515).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομέ-

νου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο όγδοο της από 
22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα 
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την 
προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσλη-
ψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, 
τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς 
εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολι-
τικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στή-

ριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν 
κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» 
(Α’ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/
2020 (Α’ 177) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 του 
ν. 4722/2020 (Α’ 177).

2. Την από 14.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 (Α’ 64)», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76).

3. Την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμε-
νων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικό-
τητα (Α’ 90)», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/
2020 (Α’ 104).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31, 32 και 37 του ν. 4690/ 
2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για 
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19 και άλλες κατε-
πείγουσες διατάξεις» (Α’  84) και β) της από 1.5.2020 
Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συ-
νεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονο-
μική κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’ 104), 
όπως ισχύουν.

5. Το άρθρο 124 του ν.4714/2020 «Φορολογικές πα-
ρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδι-
κασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 
και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την απο-
πληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των 
δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο 
της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων ανα-
γκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από 
τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της 
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας» (Α’ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4722/2020 (Α’ 177).
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6. Το άρθρο 19 και 22 του ν.4722/2020 «Κύρωση: α) 
της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων ανα-
γκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από 
τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της 
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας» (Α’ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενί-
σχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων 
ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού 
καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των 
τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και 
την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστα-
σίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των 
πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις 
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α’ 161) και 
άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγό-
ντων ζητημάτων» (Α’ 177) και ειδικότερα τη διάταξη της 
παρ. 3 του άρθρου 22.

7. Το άρθρο 5 του ν.4728/2020 «Επείγουσες ρυθμίσεις 
για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών 
από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», πε-
ραιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 186) και ειδικότερα 
των διατάξεων των παρ. 4 και 10.

8. Το άρθρο 68 του ν.4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης 
των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την 
ενίσχυση των ανέργων» (Α’ 235).

9. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Χορήγηση επιδομάτων εορτών 
Χριστουγέννων στους μισθωτούς όλης της χώρας που 
απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου» 
(Β’ 742), όπως ισχύουν.

10. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

12. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

13. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168), όπως ισχύει.

14. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύουν.

15. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98), ποπυ διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

16. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

17. Την υπ’ αρ. Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

18. Την υπ’  αρ. οίκ. 575/35/8.1.2021 εισήγηση του 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.

19. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή των προτεινό-
μενων διατάξεων δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
πέραν αυτής που έχει εκτιμηθεί στην υπό στοιχεία οικ. 
50111/2778/7.12.2021 εισηγητική έκθεση (δαπάνη 
ύψους 210 εκ. ευρώ), καθώς ρυθμίζονται θέματα διοι-
κητικού και διαδικαστικού χαρακτήρα, αποφασίζουμε:

Το α’ και β’ εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 της υπό 
στοιχεία οικ. 51083/2612/11.12.2020 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας και του τρό-
που καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 
2020» (Β’ 5515), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«5. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση 
αποστέλλεται, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου στη Διεύθυνση 
Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, 
βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για 
χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 
200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - 
Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαρια-
σμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 
0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη 
μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα 
της Ελλάδος με: α) το συνολικό ποσό προς τους δικαι-
ούχους και β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά 
συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 109/12-03-2019 πράξη του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσι-
οδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους 
προς τρίτους. Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης 
Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία παρέχεται 
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται 
ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 
698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές 
προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαι-
ούχων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και 
στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας
Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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    Αριθμ. οικ. 1256 (2)
Ανακαθορισμός Αρχών, Φορέων και Υπηρεσι-

ών Επιθεώρησης, Ελέγχου και Καταπολέμησης 

της Διαφθοράς που συμμετέχουν στην ολομέ-

λεια του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγ-

χου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.).

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσι-
ας διοίκησης» (Α’ 133) και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 103, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της περ. β’ παρ. 3 και περ. ε’ παρ. 5 του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια-
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση των νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικη-
τικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια“ και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 112) και τις όμοιες του Κεφαλαίου ΙΑ’
του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα ΔΙ-
ΑΥΓΕΙΑ» (Α’ 184).

4. Τις διατάξεις της περ. θ’ παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ-
βερνήσεως και λοιπές διατάξεις» και τις όμοιες «Δημο-
σιευτέα ύλη» (Α’ 131).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 45).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με τις όμοιες 
της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

7. Την υπό στοιχεία Υ96/06.09.2019 διαπιστωτική πρά-
ξη του Πρωθυπουργού με θέμα «Διαπιστωτική πράξη για 
τον διορισμό του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνει-
ας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 702).

8. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνι-
κού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας 
(Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) (Β’ 2157/2020).

9. Την υπό στοιχεία οικ. 13698/05.06.2020 απόφαση 
του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, περί συ-
γκρότησης του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγ-
χου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και Καθορισμού Αρχών, 
Φορέων και Υπηρεσιών Ελέγχου που συμμετέχουν σε 
αυτό (Β’ 2374).

10. Την υπ’ αρ. 16671/01.07.2020 απόφαση ορισμού 
Επικεφαλής - Προϊσταμένων των Φορέων και Υπηρε-
σιών Επιθεώρησης, Ελέγχου και Καταπολέμησης της 
Διαφθοράς που συμμετέχουν στην ολομέλεια του Εθνι-
κού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας 
(Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και την υπ’ αρ. 25612/10.09.2020 τροποποί-
ηση-διόρθωση αυτής.

11. Το γεγονός ότι με απόφαση του Διοικητή της Αρ-
χής, είναι δυνατόν να ανακαθορίζονται οι Αρχές, Φορείς 
και Υπηρεσίες ελέγχου που συμμετέχουν στο Ε.Σ.Ο.Ε.Λ., 
κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 103 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

12. Την υπό στοιχεία οικ. 1047/13-01-2021 εισήγηση 
της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης, με την οποία βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις 
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τον ανακαθορισμό των Αρχών, Φορέων και Υπη-
ρεσιών Επιθεώρησης, Ελέγχου και Καταπολέμησης της 
Διαφθοράς που συμμετέχουν στην ολομέλεια του Εθνι-
κού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας 
(Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.), ως εξής:

1. Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).
2. Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.
3. Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων 

Ασφαλείας.
4. Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Γενικού 

Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
5. Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας.
6. Διεύθυνση Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτε-

ρικών.
7. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
8. Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτη-

της Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
9. Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού 

Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πο-
λιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικο-
νομικών.

10. Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του 
Υπουργείου Οικονομικών.

11. Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργεί-
ου Οικονομικών.

12. Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοι-
νωνικής Ασφάλισης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας.

13. Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλ-
λοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

14. Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Αρ-
χηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην Ολομέλεια του Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. συμμετέχουν οι Επικε-
φαλής ή οι Προϊστάμενοι των Φορέων και Υπηρεσιών 
που το συγκροτούν, οι οποίοι σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματός τους, αναπληρώνονται από τον νόμιμο 
αναπληρωτή τους κατά την άσκηση των κύριων καθη-
κόντων τους.

Β. Έργο του Οργάνου είναι η κατάρτιση επιχειρησιακών 
προγραμμάτων τα οποία υποστηρίζουν και εξυπηρετούν 
το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο κατά της Διαφθοράς, η από-
φαση για διενέργεια κοινών Επιθεωρήσεων, Ελέγχων και 
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Ερευνών από μικτές ομάδες Επιθεωρητών-Ελεγκτών των 
αρχών, φορέων και υπηρεσιών που μετέχουν σε αυτό, 
η ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών των μελών των 
αρχών, φορέων και υπηρεσιών που μετέχουν σε αυτό, 
η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση 
των πολιτών σε θέματα διαφάνειας, καταπολέμησης 
της διαφθοράς, καλών πρακτικών και συμπεριφορών 
στο πλαίσιο των σχέσεων πολιτών και φορέων του δη-
μοσίου ή κρατικών λειτουργών, η άρση τυχόν επικαλύ-
ψεων αρμοδιοτήτων και η αξιοποίηση των συνεργειών 
μεταξύ όλων των δημοσίων φορέων και υπηρεσιών που 
εμπλέκονται στην καταπολέμηση της απάτης και της 
διαφθοράς, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα, όπως 
περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας 
του Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.

Γ. Στα μέλη του ανωτέρω Οργάνου δεν καταβάλλεται 
καμία αμοιβή ή αποζημίωση.

Ως έδρα του Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ορίζεται η έδρα της Εθνικής 
Αρχής Διαφάνειας στο κτήριο επί των οδών Λένορμαν 
195 και Αμφιαράου στην Αθήνα.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2021

Ο Διοικητής

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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