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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Με την παρούσα έκθεση, που είναι η έβδοµη που παρουσιάζω από τον Σεπτέµβριο
2004, οπότε επελέγην µε απόφαση Υπουργικού Συµβουλίου ως Γενικός Επιθεωρητής
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΓΕ∆∆), αποτυπώνεται εµπεριστατωµένα η δραστηριότητα και το
έργο του ΓΕ∆∆ και των Σωµάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και ελέγχου για το
έτος 2010. Ο θεσµός του ΓΕ∆∆, που είναι µεν µονοµελές όργανο της ∆ιοίκησης, αλλά
που απολαµβάνει πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, φέρει όλα τα
χαρακτηριστικά της ανεξάρτητης αρχής και αναγνωρίζεται ως τοιαύτη. Εκ του θετικού
δε έργου που παρήγαγε έχει γίνει ευρέως γνωστός και απολαµβάνει της εµπιστοσύνης
των πολιτών για την επίλυση ζητηµάτων και πέραν των αρµοδιοτήτων του.
Ο θεσµός του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΓΕ∆∆) καθιερώθηκε µε το
ν.3074/2002 σε συµµόρφωση µε τις διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας για τη θέσπιση
επιτελικού συντονιστικού οργάνου της δράσης των Σωµάτων και των Υπηρεσιών
Επιθεώρησης και Ελέγχου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Αποστολή του ΓΕ∆∆ είναι:
α) η διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της διοίκησης,
β) η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του έργου των ελεγκτικών µηχανισµών της
δηµόσιας διοίκησης
γ) ο εντοπισµός των φαινοµένων της διαφθοράς και κακοδιοίκησης (άρθρο 1
ν.3074/2002) που έχει ως συνέπεια την άσκηση πειθαρχικών και ποινικών διώξεων
κατά των υπαλλήλων και οργάνων της ∆ιοίκησης, που υπέπεσαν σε πειθαρχικά και
ποινικά αδικήµατα. Σηµαντικό εργαλείο για τον αποτελεσµατικό πειθαρχικό έλεγχο
των υπαλλήλων αποτελεί και η αρµοδιότητα του ΓΕ∆∆ να ασκεί ένδικα µέσα κατά
αποφάσεων µονοµελών ή συλλογικών πειθαρχικών οργάνων σε ανώτερο βαθµό.
Το πεδίο δράσης του ΓΕ∆∆ περιλαµβάνει το σύνολο του δηµόσιου τοµέα σύµφωνα µε
όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. του ν.3074/2002. Οι αρµοδιότητές του δεν
είναι µόνο κατασταλτικές αλλά και προληπτικές µε την έννοια των παρεµβάσεων προς
τη ∆ιοίκηση για τη λήψη διορθωτικών διοικητικών µέτρων και την άσκηση
πειθαρχικών ελέγχων και προς την Κυβέρνηση για νοµοθετικές ρυθµίσεις µε στόχο την
καταπολέµηση των φαινοµένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης που έχουν διαπιστωθεί.
O δηµόσιος όµως τοµέας στη χώρα µας πάσχει κυρίως από την άποψη της
κακοδιοίκησης αλλά και της διαφθοράς, γεγονός που επιφέρει πολύ επιβλαβείς
επιπτώσεις, τόσο στη λειτουργία του κράτους µε τη γραφειοκρατική
αναποτελεσµατικότητα του µηχανισµού του, όσο και στον ιδιωτικό τοµέα µε
επιβαρυντικές συνέπειες για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και την εν γένει
κοινωνική και πολιτισµική εξέλιξή της δεδοµένου ότι οι δύο αυτοί τοµείς που
λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία αλληλοεπηρεάζονται.
Για την καταπολέµηση της διαφθοράς και κακοδιοίκησης απαιτείται αφενός µεν η
ίδρυση και λειτουργία των κατάλληλων ελεγκτικών µηχανισµών µε την
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αποτελεσµατική αρωγή της δικαιοσύνης για την πρόληψη των φαινοµένων αυτών αλλά
και η ενεργή συµπαράσταση ολόκληρης της κοινωνίας. Ο πόλεµος αυτός είναι µακρύς,
δύσκολος, επίπονος και προπαντός απαιτεί συνεχή έµπρακτη πολιτική βούληση και
προσπάθεια των αρµοδίων οργάνων γιατί αντιµετωπίζει διάφορα εµπόδια, όπως τη
γραφειοκρατική νοοτροπία των υπαλλήλων, τα διάφορα µικροσυµφέροντα, που
ανάγουν την υπόθεσή τους σε µείζον εθνικό ζήτηµα, την άµεση και έµµεση αντίδραση
των συνδικαλιστικών φορέων και κυρίως τη χλιαρή και ενίοτε εχθρική, εκ µέρους της
κοινωνίας, υποστήριξη των µέτρων παρά τις µεγαλεπίβολες διακηρύξεις
συµπαράστασης και αυτών που ίσως δεν θίγονται τα συµφέροντά τους, µόνο δε µε τη
δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών µπορεί ο πόλεµος αυτός να έχει αίσια
αποτελέσµατα.
Η δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών πρέπει να βασίζεται στις εξής αρχές:
α) µελέτη και θέσπιση κατάλληλου συστήµατος ελέγχου της δηµόσιας διοίκησης,
στελεχωµένο µε ικανότατους επιθεωρητές, που να ενεργούν µε πλήρη ανεξαρτησία και
συνείδηση της αποστολής τους. Αυτά θα επιτευχθούν εάν οι υπηρεσίες επιθεώρησης
καταστούν ανεξάρτητες.
β) αξιολόγηση των υπαρχόντων συστηµάτων ελέγχου από την άποψη του οφέλους και
κόστους και επιλογή του πλέον αποτελεσµατικού τρόπου ελέγχου µε ενοποίηση των
διάφορων ελεγκτικών µηχανισµών υπό τον ΓΕ∆∆.
γ) ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την καταπολέµηση της διαφθοράς και τη βελτίωση των
συστηµάτων διοίκησης µε άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που αντιµετώπισαν
επιτυχώς παρόµοιας φύσεως προβλήµατα και µε ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας.
Τονίζω, όµως, ότι τα µέτρα αυτά δεν πρόκειται να αποδώσουν χωρίς την κοινωνική
συναίνεση που µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την κινητοποίηση και την
ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Εξάλλου υπάρχουν µερικοί γενικοί παράγοντες που λειτουργούν υπέρ της διαφθοράς
και της κακοδιοίκησης, όπως:
α) η έλλειψη κατάλληλων µηχανισµών για τον αποτελεσµατικό έλεγχο της δηµόσιας
διοίκησης καθόσον το σύνολο του ελεγκτικού και επιθεωρησιακού έργου του Κράτους
ασκείται από τα σώµατα και τις υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου, τα οποία δρουν
ανεξαρτήτως χωρίς να συνεργάζονται µεταξύ τους και αποτελούν οργανικά τµήµατα
των διαφόρων υπουργείων, στα οποία υπάγονται. Λόγω δε της αλληλοεπικαλύψεως
των αρµοδιοτήτων τους, της µη οµοιοµορφίας των µεθόδων και της πρακτικής των
διενεργουµένων από αυτά ελέγχων και των συντασσοµένων απ’ αυτά εκθέσεων και
πορισµάτων, της διαφορετικής νοοτροπίας των στελεχών αυτών, πολλά εκ των οποίων
αναπτύσσουν πνεύµα υπηρεσίας (esprit de corps), έχει ως αποτέλεσµα πολλές φορές
την µη πλήρη και αρµονική συνεργασία µε τα άλλα σώµατα και υπηρεσίες ελέγχου, η
ποσοτική δε και κυρίως η ποιοτική απόδοσή τους να µην ανταποκρίνεται, σε γενικές
γραµµές, ούτε στον αριθµό των στελεχών τους ούτε στα διαθέσιµα σ’ αυτά µέσα, και
έτσι παρίσταται ανάγκη για την κατά περίπτωση επανάληψη ή συµπλήρωση των
ελέγχων κυρίως για τον καταµερισµό των ευθυνών,
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β) οι αόριστες ή επάλληλες αρµοδιότητες των υπηρεσιών ελέγχου, γραφειοκρατικά
εµπόδια, χαµηλής ποιότητας µηχανισµοί ακόµη και κανόνες που θεσπίσθηκαν ad hoc
για να επιτρέψουν ή καλύψουν διεφθαρµένη συµπεριφορά,
γ) η ενίοτε βραδύτητα των ελέγχων και η ανεπάρκεια ή αοριστία των πορισµάτων και
εκθέσεων, που οφείλεται στα παραπάνω αίτια ή την ανεπάρκεια των επιθεωρητών,
δ) η έλλειψη επαρκούς προστασίας των επιθεωρητών κατά των οποίων πολλές φορές
έχουν υποβληθεί προς εκφοβισµό αβάσιµες µηνύσεις και αγωγές αποζηµιώσεως µε
αποτέλεσµα πολλοί απ’ αυτούς να διστάζουν να βεβαιώσουν παραβάσεις. Πρέπει
λοιπόν οι επιθεωρητές να δρούν µε αίσθηµα ασφάλειας, η δε Πολιτεία να λάβει τα
κατάλληλα µέτρα, οι δε ψευδώς καταγγέλλοντες να υφίστανται τις συνέπειες
αυτεπάγγελτα από την ποινική δικαιοσύνη,
ε) η ανέλεγκτη εξουσία που παρέχεται στους αρµόδιους για να αποφασίζουν, την
οποία πολλές φορές ασκούν χωρίς διάκριση και λογικούς περιορισµούς µε µόνη την
επίκληση της πολιτικής βούλησης,
στ) η έλλειψη διαφάνειας, που εµποδίζει τους πολίτες και τις Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για να τις χρησιµοποιήσουν για τον
έλεγχο της δηµόσιας διοικητικής δράσης, µε ταυτόχρονη όµως προστασία των
προσωπικών δεδοµένων, όχι όµως υπό το πρόσχηµα της προστασίας αυτών να
παρέχεται κάλυψη ή να παρεµβάλλονται εµπόδια στον έλεγχο,
ζ) η βραδύτητα στην απονοµή της δικαιοσύνης και η εν πολλοίς ανεπάρκεια των
∆ικαστηρίων να επιβάλουν το νόµο, κυρίως στα οικονοµικά εγκλήµατα, όπου πολλοί
διαφεύγουν δια της µεθοδευµένης παραγραφής των αδικηµάτων, όπως και η διακριτή
µεταχείριση των επωνύµων που απαλλάσσονται µε την έκδοση βουλευµάτων και
µάλιστα για έλλειψη προθέσεως αντί της επ’ ακροατηρίω διαδικασίας, όπως και η σε
µεγάλο βαθµό ποινική και πειθαρχική ατιµωρησία των δηµοσίων υπαλλήλων, που έχει
δηµιουργήσει στους παρανοµούντες αίσθηµα ασυδοσίας. Εξάλλου, µε την ταχυτέρα
απόδοση της δικαιοσύνης επιτυγχάνεται η σκοπούµενη ειδική και γενική πρόληψη των
κάθε είδους παραπτωµάτων.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να παρατηρήσοµε, ότι η χώρα µας πολλές φορές έχει
καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για την βραδύτητα απονοµής της
∆ικαιοσύνης µε µεγάλα χρηµατικά πρόστιµα, οι διάφοροι όµως παράγοντες που θα
µπορούσαν να συµβάλλουν στην ταχύτερη απονοµή της ∆ικαιοσύνης ενδιαφέρονται
µόνον για τα δικά τους συνδικαλιστικά µικροσυµφέροντα και ενίοτε αντιδρούν σε κάθε
προσπάθεια επίλυσης των προβληµάτων.
Για την καταπολέµηση, λοιπόν, της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης τα ενδεδειγµένα
µέτρα πρέπει να έχουν τρεις στόχους: την πρόληψη, την καταστολή και την
εκπαίδευση των πολιτών. Για µεν την πρόληψη τα µέτρα πρέπει να αποσκοπούν στην
αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών, στην απλοποίηση των διοικητικών
διαδικασιών, στη µείωση της γραφειοκρατίας µε την εισαγωγή της πλήρους
µηχανογράφησης των υπηρεσιών, ώστε να αποκοπεί κατά το δυνατόν η προσωπική
επαφή πολιτών µε τους υπαλλήλους και στη διαφάνεια της διοικητικής δράσης
παράλληλα µε την αξιοκρατική επιλογή του προσωπικού, κυρίως ως προς το ήθος του
και την προθυµία του να προσφέρει. Για δε την κινητοποίηση, όµως, του λανθάνοντος

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

7

δυναµισµού των δηµοσίων υπαλλήλων πρέπει εκτός των κινήτρων, οι επί κεφαλής να
δίνουν το παράδειγµα της προσπάθειας και της επαγγελµατικής αφοσίωσης.
Όσον αφορά στην καταστολή των φαινοµένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης πρέπει να
λειτουργούν αποτελεσµατικά και γρήγορα οι ελεγκτικοί, διωκτικοί και κατασταλτικοί
µηχανισµοί, µε παράλληλη γρήγορη, αποτελεσµατική και αξιόπιστη απόδοση της
δικαιοσύνης, άλλως όλες οι προσπάθειες θα αποβούν επί µαταίω.
Τελευταίο και σπουδαιότερο, το κράτος, οι ΜΚΟ και οι άλλοι φορείς µε τη βοήθεια
και των ΜΜΕ, πρέπει να εκπαιδεύσουν την κοινωνία, ακόµη και µε την εισαγωγή
σχετικών µαθηµάτων στα σχολεία, ώστε οι πολίτες να καταστούν ενεργοί, να
αποφεύγουν την παθητική ανοχή των φαινοµένων διαφθοράς, να προσδίδουν στους
παράγοντες της διαφθοράς την προσήκουσα κοινωνική απαξία, να συνειδητοποιήσουν
τη βλάβη που προκαλεί η διαφθορά στην κοινωνία, στην λειτουργία του κράτους και
στα θεµέλια της δηµοκρατίας, κάθε δε ενεργός πολίτης, συνειδητοποιώντας την
ατοµική του ευθύνη, να συµβάλει ενεργά στην καταπολέµηση της διαφθοράς
τουλάχιστον µε το να µην καταφεύγει ο ίδιος σε τέτοιες πράξεις και να έχει το θάρρος
να καταγγέλλει τα φαινόµενα αυτά, χωρίς να φοβάται τις συνέπειες, που
οµολογουµένως για κάποιους υπήρξαν δυσάρεστες.
Κατά το διαρρεύσαν έτος ασκήσαµε το ελεγκτικό και επιθεωρησιακό έργο µας µε το
προσωπικό του Γραφείου του ΓΕ∆∆ αλλά και δια των Σωµάτων και των Υπηρεσιών
Επιθεώρησης και Ελέγχου. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι υπάλληλοι που στελεχώνουν τις
υπηρεσίες αυτές λαµβάνουν κατά περίπτωση άνισες αποδοχές και µόνο η καθιέρωση
ενός κοινού αξιοπρεπούς µισθολογίου για όλο το προσωπικό των σωµάτων και
υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου, θα θεραπεύσει τις ανισότητες αυτές και θα
επιτρέψει την προσέλκυση έµπειρου και ικανού προσωπικού.
Παράλληλα πρέπει επιτέλους µε νοµοθετική πρόβλεψη να περιορισθεί η σπατάλη
εργατωρών των επιθεωρητών από την άσκοπη αναµονή τους στις αίθουσες των
δικαστηρίων όπου καλούνται να εξετασθούν ως µάρτυρες σε ποινικές υποθέσεις, οι
οποίες κατ’ εξακολούθηση αναβάλλονται και όταν εκδικάζονται περιορίζονται στο να
διαβάζουν τα ήδη κατατεθειµένα πορίσµατά τους. Συνεπώς θα έπρεπε να
αναγιγνώσκονται µόνον τα πορίσµατα τους και µόνον όταν κρίνεται αναγκαία η
παρουσία τους να καλούνται από το δικαστήριο για να εξετασθούν.
Είχαµε και στο παρελθόν διατυπώσει την πρόταση όπως εισαχθεί επιτέλους και στη
χώρα µας ο θεσµός των συστατικών επιστολών για την κατάληψη των, µη πολιτικών,
δηµοσίων θέσεων ευθύνης. Την πρόταση αυτή επαναλαµβάνω διότι, εάν λειτουργήσει
σωστά ο θεσµός των συστατικών επιστολών, µε αίσθηµα ευθύνης εκ µέρους αυτών
που τις χορηγούν, θα επιτύχουµε καλύτερη επιλογή προσώπων. Άλλωστε η χώρα µας
είναι από τις ελάχιστες παγκοσµίως που δεν αξιοποιείται ο θεσµός αυτός.
Από την µέχρι τώρα εµπειρία του ΓΕ∆∆ κατά την άσκηση της πολύπλευρης αποστολής
του προκύπτει η ανάγκη αντιµετώπισης της πολυδιάσπασης των υφιστάµενων
ελεγκτικών µηχανισµών και κυρίως των ιδιαίτερων Σωµάτων Επιθεώρησης και
Ελέγχου µε στόχο την πλέον αποτελεσµατική και εύρυθµη λειτουργία τους. Η ανάγκη
αυτή καθίσταται πλέον επιτακτική προκειµένου να αντιµετωπιστεί η επικάλυψη των
επιθεωρήσεων και των ελέγχων µε όσα αυτή συνεπάγεται (απώλεια εργατωρών,
αύξηση κόστους, σπατάλη ανθρώπινων πόρων, κλπ). Η ενοποίηση των ελεγκτικών
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µηχανισµών της διοίκησης και κυρίως των ιδιαίτερων Σωµάτων Επιθεώρησης και
Ελέγχου υπό τον ΓΕ∆∆ αποτελεί την πλέον ενδεδειγµένη λύση για την
αποτελεσµατική και ταχεία διεκπεραίωση του συνολικού ελεγκτικού έργου. Τα οφέλη
είναι πολλαπλά, όπως:
Μείωση του συνολικού χρόνου των επιθεωρήσεων και ελέγχων, του κόστους των
επιθεωρήσεων και ελέγχων, του ονοµαζόµενου «βάρους της επιθεώρησης και ελέγχου»
δηλαδή της επίπτωσης ενδεχόµενων πολλαπλών ελέγχων σε ελεγχόµενους φορείς και
αποφυγή ταυτοχρόνων επιθεωρήσεων και ελέγχων στους ίδιους φορείς µε το ίδιο ή
παραπλήσιο αντικείµενο, ευκολότερη οµαδοποίηση αλλά και τυποποίηση των
επιθεωρήσεων και των ελέγχων µε τη χρήση ερωτηµατολογίων ελέγχου, ευχερέστερη
διενέργεια συνδυασµένων επιθεωρήσεων και ελέγχων, όταν το αντικείµενο αυτών
είναι πολυσύνθετο από επιθεωρητές-ελεγκτές διαφορετικών ειδικοτήτων,
αποτελεσµατικότερη αξιολόγηση του έργου των ελεγκτικών µηχανισµών,
αποτελεσµατικότερος συντονισµός του ελεγκτικού έργου.
Τα παραπάνω συµπεράσµατα προκύπτουν από τα αποτελέσµατα των έργων
“∆ιενέργεια Πρότυπου Συνδυασµένου Ελέγχου – Τυποποίηση Τακτικών ελέγχων µε τη
χρήση ερωτηµατολογίου (checklist) – Εκπαίδευση επιθεωρητών µε τη µέθοδο (on the
job training)” και “∆όµηση της αξιολόγησης: Συµµετοχικό πρόγραµµα αξιολόγησης
της απόδοσης των ελεγκτικών υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης” τα οποία
εντάχθηκαν στο Μέτρο 5.4 του υποπρογράµµατος 5 του Ε.Π. “ΠΟΛΙΤΕΙΑ”,
υλοποίησε ο ΓΕ∆∆ και ολοκληρώθηκαν στις 31-12-07 αλλά και από τα αποτελέσµατα
της εργασίας των µικτών κλιµακίων επιθεωρήσεων, από επιθεωρητές διαφόρων
σωµάτων και υπηρεσιών, που συνεστήθησαν µε εντολή ΓΕ∆∆ βάσει των οποίων
εξοικονοµήθηκαν 75% εργατωρών και δαπάνης για τα αυτά αποτελέσµατα.
Ένας από τους πλέον προβληµατικούς τοµείς είναι αυτός της αειφορικής διαχείρισης
του οικολογικού αποθέµατος της χώρας, καθόσον η συνεχής υποβάθµιση της
ποιότητας του περιβάλλοντος παρά την ύπαρξη της συνταγµατικής επιταγής και του
εθνικού και κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου, οφείλεται κατά κύριο λόγο σε
φαινόµενα κακοδιοίκησης και σε πολλές περιπτώσεις διαφθοράς, που αφήνουν την
αδηφάγο ιδιωτική πρωτοβουλία ασύδοτη. Η συνεχιζόµενη υποβάθµιση δεν επηρεάζει
µόνο την ποιότητα ζωής, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα και σοβαρή απειλή κατά της
αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας, φαλκιδεύει τα δικαιώµατα των επερχόµενων
γενεών και περιορίζει σε µεγάλο βαθµό τη διατήρηση των φυσικών πόρων.
Από τις ποικίλες απειλές κατά του περιβάλλοντος και των οικοσυστηµάτων
ξεχωρίζουν, για το µη αναστρέψιµο του χαρακτήρα τους, οι χωροταξικές µεταβολές µε
επιπτώσεις στο οικολογικό απόθεµα της χώρας που συνιστούν ευθεία απειλή στο
υπόβαθρο της ζωής.
Σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα όπως το νέφος και η αλόγιστη χρήση
επικίνδυνων ουσιών µπορούν να αντιµετωπιστούν µε τη λήψη τεχνικών ή θεσµικών
µέτρων. Η ερηµοποίηση, η καταστροφή των δασών και η επέκταση της
αστικοβιοµηχανικής και τουριστικής ανάπτυξης εις βάρος της γεωργικής γης και των
οικοσυστηµάτων είναι φαινόµενα µη αναστρέψιµα. Η χώρα µας είναι από τις λίγες
χώρες που καταστρέφουν τη γεωργική γη για οικοπεδοποίηση αντί της άγονης γης.
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Συνεπώς η ∆ιοίκηση οφείλει να εφαρµόσει κατά προτεραιότητα πολιτικές και µέτρα
πρόληψης µέσα από ένα υγιή προληπτικό χωροταξικό σχεδιασµό. Η ∆ιοίκηση θα
όφειλε επίσης κατά προτεραιότητα να συντάξει, να εφαρµόσει και να ελέγξει
αποτελεσµατικά τον εθνικό και περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασµό µε άξονες την
προστασία των δασών, τη χωροθέτηση της διάθεσης των στερεών αποβλήτων και την
αποτελεσµατική διαχείρισή τους, την καταπολέµηση της άναρχης δόµησης του
νησιωτικού χώρου και το χωροταξικό σχεδιασµό της ανοικοδόµησης. Χρήσιµο
εργαλείο για την όλη προσπάθεια θα ήταν επιτέλους η επικύρωση των δασικών
χαρτών, κατά δε την εκδίκαση των ενστάσεων, η οποία ήδη άρχισε για την Βόρεια
Αττική, ως µόνο αποδεικτικό µέσο να χρησιµοποιούνται οι αεροφωτογραφίες και όχι οι
επισφαλείς µαρτυρικές καταθέσεις.
Οι παραλείψεις αυτές πιστοποιούνται µε τις επί σειρά ετών αποφάσεις των εθνικών και
κοινοτικών δικαστικών αρχών, τις αιτιάσεις των αρµοδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και από την ολοένα αυξανόµενη κινητοποίηση των πολιτών για την προστασία του
περιβάλλοντος και τις σχετικές καταγγελίες για την αδράνεια των αρµοδίων υπηρεσιών
(άλλωστε οι βαρύτερες καταδίκες που έχουν επιβληθεί στη χώρα µας είναι για
παραλείψεις προστασίας του περιβάλλοντος) και ιδίως της λειτουργίας µη νοµίµων
ΧΥΤΑ. Ελπιδοφόρο παράδειγµα αποτελεί η προσπάθεια εκ µέρους πολιτών, φορέων
και ΜΜΕ για την προστασία του περιβάλλοντος.
Εδώ πρέπει να σηµειώσω ότι το 2008 µε απόφασή µου συγκροτήθηκε µικτό κλιµάκιο
επιθεωρητών που ήλεγξε διοικητικά το ζήτηµα της µόλυνσης του ποταµού Ασωπού,
συµβάλλοντας µε επιτυχία στην κωδικοποίηση των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. και στη
δροµολόγηση λύσης του προβλήµατος.
Προβληµατικός εµφανίζεται επίσης ο τοµέας της πολεοδοµίας, που καθώς έχει
περιέλθει στην αρµοδιότητα της τοπικής αυτοδιοικήσεως, αναµένεται αύξηση των
υπαρχόντων πολεοδοµικών γραφείων. Αλλά και οι υπάρχουσες πολεοδοµικές
υπηρεσίες πρέπει να διαχωριστούν κατά τοµείς, ώστε άλλος υπάλληλος να εγκρίνει τις
οικοδοµικές άδειες και άλλος να ελέγχει την εφαρµογή τους. Το πρόβληµα των
αυθαίρετων µπορεί να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά µε την ίδρυση µίας κεντρικής
υπηρεσίας κατεδαφίσεων υπό τη µορφή των ΜΟΜΑ, επαρκώς στελεχωµένης και
εφοδιασµένης µε τα κατάλληλα µηχανήµατα. Η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να µπορεί να
επεµβαίνει και να κατεδαφίζει, αµέσως µετά την τελεσιδικία του σχετικού
πρωτοκόλλου, τις κραυγαλέες περιπτώσεις αυθαιρέτων. Για τα υπόλοιπα όµως
αυθαίρετα θα πρέπει να επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση το πρόστιµο παράνοµης
ανέγερσης και διατήρησης, το ύψος του οποίου θα πρέπει να προσδιορίζεται σε λογικά
πλαίσια, ώστε να είναι δυνατή η είσπραξή του. Εδώ πρέπει να σηµειώσω ότι όπως
προκύπτει από τον σχετικό έλεγχο που διενεργεί το Γραφείο µου έχουµε µεγάλη
υστέρηση στην είσπραξη των προστίµων από αυθαίρετες κατασκευές, διότι τα
πολεοδοµικά γραφεία επικαλούµενα έλλειψη προσωπικού καθυστερούν να
διαβιβάσουν τις αποφάσεις επιβολής προστίµων στις ∆ΟΥ προς βεβαίωση Το κόστος
της υπηρεσίας αυτής µπορεί να αντιµετωπισθεί από τα κονδύλια τα οποία ήδη
διατίθενται σήµερα, χωρίς όµως αποτέλεσµα, για τις κατεδαφίσεις και από τους
καταλογισµούς των εξόδων για την κατεδάφιση σε βάρος των κυρίων των αυθαιρέτων.
Ήδη µε πρόσφατο νόµο προβλέπεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Κλιµατικής Αλλαγής η σύσταση υπηρεσίας κατεδαφίσεων αυθαιρέτων µόνο για τα
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καµµένα δάση της Β. Αττικής, που ελπίζω να επεκτείνει τις αρµοδιότητές της για
ολόκληρη τη χώρα σύντοµα.
Από τη µέχρι τώρα εµπειρία µας προκύπτει το συµπέρασµα ότι κυρίως µέχρι τώρα οι
ΟΤΑ α΄ βαθµού αλλά και οι β’ βαθµού σε µικρότερο βαθµό, εµπλέκονται σε πολλές
περιπτώσεις κακοδιοίκησης η οποία όπως είναι γνωστό οδηγεί αρκετές φορές και στη
διαφθορά ή ευνοεί την ανάπτυξή της.
Η άσκηση της εξουσίας εκ µέρους αρκετών αιρετών αρχόντων στα όρια της
νοµιµότητας ή και πέραν αυτής, η απότοµη και χωρίς προηγούµενη οργάνωση της
απαιτούµενης υποδοµής µεταβίβαση σ’ αυτούς αρµοδιοτήτων από την κεντρική
διοίκηση, οι ανεπαρκείς έλεγχοι της κεντρικής διοίκησης, οι ανεπαρκείς µελέτες για
την εκτέλεση έργων, που πολλές φορές γίνονται σκοπίµως για να δικαιολογηθούν
πρόσθετες εργασίες, ακόµη η έγκριση αποφάσεων των ΟΤΑ εκ µέρους της
εποπτευούσης αρχής µόνο δια της παρόδου της προθεσµίας προς αναποµπή και κυρίως
η έλλειψη δυνατότητας ελέγχου εκ µέρους της ∆ιοίκησης των δηµοτικών επιχειρήσεων
είναι µερικοί από τους παράγοντες που ευνοούν την κακοδιοίκηση και διαφθορά στο
χώρο της Τοπικής Aυτοδιοίκησης, καθηµερινώς δε διαπιστώνονται υπεξαιρέσεις σε
βάρος των ταµείων των ∆ήµων, αποτέλεσµα µη επαρκούς ελέγχου εκ µέρους των
∆ηµάρχων. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από τις ετήσιες εκθέσεις µας για τα έτη
2003 έως 2009 αλλά και από την παρούσα.
Οι τοµείς που επικεντρώνεται η κακοδιοίκηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι κυρίως
οι πολεοδοµίες, το περιβάλλον, οι µεταφορές, τα δηµοτικά έργα, οι άδειες
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (η συζήτηση για τη λήψη των αποφάσεων
για την ανάκληση των παράνοµων αδειών, πολλές φορές τοποθετούνται τελευταίες
στην ηµερήσια διάταξη των ∆ηµοτικών Συµβουλίων, µε αποτέλεσµα να µη
συζητούνται και να ανακαλούνται τελικώς µόνο σε νεκρές από άποψη δραστηριότητας
περιόδους), οι δηµοτικές επιχειρήσεις που είναι σχεδόν όλες ελλειµµατικές, ενώ
παράλληλα σε πολλές περιπτώσεις οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους πολίτες είναι
ελλιπείς. Επίσης σηµαντική σύµπτωµα κακοδιοίκησης και κατάφωρης παραβίασης της
νοµιµότητας αποτελεί και η άρνηση εκτέλεσης ή συµµόρφωσης των ΟΤΑ και των δύο
βαθµών µε τις δικαστικές αποφάσεις. Από την άλλη δεν πρέπει να παραλείψουµε να
επαινέσουµε το αξιόλογο έργο που επιτελούν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών,
πολλές φορές µάλιστα µε την επίδειξη αξιοπρόσεκτου ζήλου από τους υπαλλήλους που
υπηρετούν σε αυτά.
Άλλος σηµαντικός προβληµατικός τοµέας είναι το σύστηµα υγείας ως προς την παροχή
των υπηρεσιών υγείας, αλλά και κυρίως το τµήµα της διαχείρισης των νοσοκοµείων ως
προς την προµήθεια υγειονοµικού υλικού. Το πρόβληµα είναι δυσεπίλυτο διότι
οποιαδήποτε παρέµβαση µπορεί να σταµατήσει τη ροή της προµήθειας του
υγειονοµικού υλικού, αλλά ένας λεπτοµερής διασταυρούµενος έλεγχος µεταξύ των
προµηθειών, φαρµακευτικών εταιρειών και των παροχών τους προς τους ιατρούς,
µπορεί να αποκαλύψει ενδιαφέρουσες υπόγειες διαδροµές µε κατευθυνόµενη
συνταγογραφία και διόγκωση της δαπάνης. Το πρόβληµα µπορεί κάπως να
αντιµετωπισθεί µε το να µην θεωρούνται ως έξοδα και να εκπίπτουν φορολογικώς από
τις φαρµακευτικές εταιρείες οι δαπάνες για το συνεδριακό τουρισµό, οι δε παροχές
προς τους ιατρούς να θεωρούνται δωρεές, γιατί σε τελευταία ανάλυση το ∆ηµόσιο,
δηλαδή οι φορολογούµενοι, πληρώνουν ένα µεγάλο µέρος των δαπανών αυτών.
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Σηµαντική οικονοµική αιµορραγία προκαλούν επίσης οι υπερτιµολογήσεις των
χρησιµοποιούµενων ιατρικών µοσχευµάτων, µηχανηµάτων κλπ η οποία ελπίζουµε ότι
θα περιορισθεί µε την καθιέρωση νοµοθετικού συστήµατος προµηθειών απευθείας από
τους προµηθευτές και όχι µέσω τριγωνικών διεθνών συναλλαγών. Έχει κατ’
επανάληψη διαπιστωθεί ότι γίνεται κατασπατάληση φαρµάκων και υλικών στη
νοσοκοµειακή και εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη και ότι πολύτιµα µηχανήµατα δεν
έχουν τεθεί σε χρήση επί σειρά ετών, ώστε οι εξετάσεις να γίνονται ιδιωτικώς εκτός
νοσοκοµείων, έχει δε καταγγελθεί ότι πολλές εργαστηριακές εξετάσεις µε πανάκριβα
αντιδραστήρια εκτελούνται σε δηµόσια νοσοκοµεία για λογαριασµό ιδιωτικών
εργαστηρίων. Το ζήτηµα της δωροδοκίας των ιατρών, το γνωστό φακελάκι
αντιµετωπίζεται κατά περίπτωση, αλλά µόνον για της επ΄ αυτοφώρω συλλήψεως
µπορεί να διαπιστωθεί. Εκεί που υπάρχει πλήρης σύγχυση και έλλειψη ελέγχου είναι οι
πανεπιστηµιακές κλινικές και τα ιδιωτικά ιατρεία των πανεπιστηµιακών ιατρών. Θα
πρέπει λοιπόν οι δυσλειτουργίες αυτές να αντιµετωπιστούν.
Η επιτυχία της αποστολής µας, όπως περιγράφεται παραπάνω, εξαρτάται κυρίως από
την ικανότητα, την εκπαίδευση και την ατοµική προσπάθεια των στελεχών των
ελεγκτικών σωµάτων και υπηρεσιών. Σηµαντικό επίσης βήµα για τη βελτίωση της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης θα αποτελέσει και η εισαγωγή του θεσµού του εσωτερικού
ελέγχου στις δηµόσιες υπηρεσίες και η αξιολόγηση αυτών που επιβάλλεται από
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε, όµως, περίπτωση πρέπει να ενισχυθούν µε
ικανό προσωπικό οι υπηρεσίες επιθεώρησης.
Σηµαντικός εθνικός πλούτος και παράγων εθνικής πολιτιστικής και οικονοµικής
αναπτύξεως υπήρξαν τα κοινωφελή ιδρύµατα και κληροδοτήµατα, τα οποία
προσέφεραν στο παρελθόν τεράστιες υπηρεσίες στο έθνος και την κοινωνία. Η όλη
λειτουργίας τους ρυθµίζεται από τον α.ν. 2039/1939, ο οποίος πλέον έχει ξεπερασθεί
µε αποτέλεσµα την έλλειψη επαρκούς εποπτείας αυτών, η δε διοίκηση των οποίων έχει
σε µεγάλο βαθµό πέσει σε χέρια επιτηδείων οι οποίοι απλώς ασκούν διαχείριση ενίοτε
επ’ ωφελεία τους. Κάνουµε προσπάθειες προκειµένου αφενός να απογραφούν τα
ιδρύµατα αυτά, που ανέρχονται σε 10.000 περίπου, αλλά ενδέχεται να µας διαφεύγουν
κάποια, αφετέρου να υποχρεωθούν οι διοικήσεις τους να υποβάλλουν ισολογισµούς
και λογοδοσίες, για µερικά εκ των οποίων δεν έχουν υποβληθεί επί σειρά ετών, να
εκτελούν τους όρους των αντίστοιχων διαθηκών και να µεριµνούν για την καταβολή
των κληροδοσιών. Οι δυσλειτουργίες αυτές µπορούν να επιλυθούν µόνο µε τη θέσπιση
ενός νέου σύγχρονου νόµου και µε την ανάθεση της διοίκησης τους καθώς και των
φιλανθρωπικών σωµατείων σε πρόσωπα µε κίνητρα αφιλοκερδή και µε διάθεση
κοινωνικής προσφοράς. Γεγονός δε είναι, ότι εάν αξιοποιηθούν επωφελώς οι
περιουσίες αυτών, οι πόροι αυτών µπορούν να καλύψουν πολλούς τοµείς κυρίως της
Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Εκπαίδευσης, αντί να επιβαρύνουν τον κρατικό
προϋπολογισµό.
Με το άρθρο 13 του ν.3320/2005 µας δόθηκε η δυνατότητα, µε τη χρηµατοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διοργανώνουµε σεµινάρια για την επιµόρφωση των στελεχών
των Σωµάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου. Ήδη διοργανώσαµε τέτοια
σεµινάρια και προγραµµατίζεται η διοργάνωση και άλλων, φιλοδοξούµε δε να
επιµορφώσουµε το σύνολο των µελών των Σωµάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και
Ελέγχου, ώστε µε το υπό κατάρτιση προεδρικό διάταγµα για την αξιολόγηση των
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ελεγκτικών σωµάτων να αυξήσουµε την απόδοσή τους. Επιτακτική επίσης
προβλέπεται η ανάγκη για την αναβάθµιση των διευθύνσεων επιθεώρησης των
Υπουργείων και ∆ηµοσίων Οργανισµών, η θέσπιση εσωτερικού ελέγχου ως και η
εξασφάλιση της απρόσκοπτης ανεξάρτητης λειτουργίας τους.
Η συντριπτική µερίδα της κοινής γνώµης εκφράζει την άποψη ότι η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση
είναι ο µεγάλος ασθενής. Η άποψη αυτή, µε την οποία σε µεγάλο βαθµό συντάσσοµαι,
στηρίζεται κυρίως στο γεγονός ότι οι ρυθµοί λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης δεν
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής µας ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν
τηρείται η νοµιµότητα.
Επιπροσθέτως η ατιµωρησία των δηµοσίων υπαλλήλων σε περιπτώσεις πειθαρχικών
και ποινικών παραβάσεων έχει απογοητεύσει τους πολίτες και τους έχει αποθαρρύνει
να προβαίνουν σε καταγγελίες, γιατί πιστεύουν ότι τελικά κανένας δεν θα τιµωρηθεί.
Σαφώς, πολλοί συµπολίτες µας έχουν ταλαιπωρηθεί κατά την επαφή τους µε το
∆ηµόσιο χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι το όλο οικοδόµηµα της δηµόσιας διοίκησης
πάσχει, είναι όµως δεδοµένο ότι η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση θα µπορούσε να λειτουργήσει
πιο αποτελεσµατικά και διάφανα και να αποδώσει στο έργο που της ζητεί ο λαός και
για το οποίο υποβάλλεται σε τόσες οικονοµικές θυσίες εφόσον παγιωθούν οι αναγκαίες
διαρθρωτικές αλλαγές όπως:
1. η επαναφορά του κωλύµατος εντοπιότητας για υπαλλήλους ή λειτουργούς σε
κρίσιµους ή ιδιαίτερους τοµείς του κράτους όπως δικαιοσύνη, αστυνοµία, λιµενικό
σώµα, εφορία/κτηµατικές υπηρεσίες, πολεοδοµία κ.λ.π.,
2. η κατανοµή των αρµοδιοτήτων και του ανθρώπινου δυναµικού ανά φορέα ή
υπηρεσία σύµφωνα µε τις πραγµατικές ανάγκες και µε ορθολογικά κριτήρια (νέα
οργανογράµµατα µε οργανωτική ανάπτυξη που περιλαµβάνει σχεδιασµό θέσεων
εργασίας) και όχι συνωστισµός σε ορισµένες καλύτερα αµειβόµενες µε διάφορες
µεθόδου π.χ. µετατάξεις, αποσπάσεις κλπ.,
3. η θέσπιση εσωτερικής κινητικότητας του ανθρώπινου δυναµικού µε εναλλαγή στις
θέσεις ευθύνης,
4. η ιδιωτικοποίηση εκείνων των τοµέων του ∆ηµοσίου, που δεν ανταποκρίνονται στο
ρόλο αυτού ως imperium και fiscus χωρίς όµως το κράτος να απολέσει σε καµία
περίπτωση τον ελεγκτικό ή ρυθµιστικό του ρόλο,
5. η διαµόρφωση νέου µισθολογίου των υπαλλήλων το οποίο θα διέπεται από
αξιοκρατικά κριτήρια και θα συνδέει την αµοιβή µε την παραγωγικότητα, εν όψει όµως
των δοσµένων δηµοσιονοµικών συνθηκών,
6. η ουσιαστική αξιολόγηση των δηµοσίων φορέων και του ανθρώπινου δυναµικού
τους βάσει στόχων που θα τεθούν ως µέρος των στρατηγικών προγραµµάτων που θα
καταρτιστούν,
7. η µείωση της γραφειοκρατίας µε την συνεχή απλούστευση των γραφειοκρατικών
διαδικασιών π.χ. διεκπεραίωση υποθέσεων µε συστήµατα one’s man job ή one stop
shop όπου είναι εφικτό και την πλήρη ανάπτυξη και εφαρµογή της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης. Χρήσιµο θα ήταν το κράτος να αποκτήσει επιτέλους εµπιστοσύνη
στους πολίτες και στην προσπάθεια του να προστατευθεί να µην ορθώνει διάφορα
γραφειοκρατικά εµπόδια,
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8. η συνεχής ενίσχυση της διαφάνειας της διοικητικής δράσης και µάλιστα
ηλεκτρονικά, που πλέον έχει καθιερωθεί νοµοθετικά,
9. η στελέχωση των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συµβουλίων µε ικανούς και
επιµορφωµένους προς τούτο υπαλλήλους για αντικειµενικότερες κρίσεις αλλά και
ουσιαστικότερη απονοµή πειθαρχικού δικαίου, ενδεχοµένως να προβλεφθεί, ότι τα
µέλη των συµβουλίων αυτών να προέρχονται από άλλη υπηρεσία.
10. ο αυτοπεριορισµός των συνδικαλιστών στα αµιγώς συνδικαλιστικά τους
καθήκοντα,
11. η ενίσχυση των µηχανισµών και συστηµάτων ελέγχου και αυτοελέγχου τόσο στην
κεντρική όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση, µε ουσιαστικότερο και
αποτελεσµατικότερο έλεγχο από τις Περιφέρειες στους ΟΤΑ και την εισαγωγή του
ελέγχου στις δηµοτικές επιχειρήσεις,
12. η παροχή κινήτρων στους πραγµατικά άξιους υπαλλήλους και προσπάθεια για
περισσότερη υπευθυνότητα εκ µέρους των προϊσταµένων κατά την σύνταξη των
εκθέσεων αξιολόγησής τους, καθώς εµφανίζεται το φαινόµενο όλοι σχεδόν οι
υπάλληλοι να έχουν βαθµολογηθεί ως άριστοι µε συνέπεια τα υπηρεσιακά συµβούλια
να αδυνατούν να επιλέξουν του πραγµατικά αρίστους και οι αποφάσεις τους να
ακυρώνονται από τα διοικητικά δικαστήρια,
13. οι υπηρεσιακοί προϊστάµενοι να ασκούν τις αρµοδιότητές τους ως µονοµελή
πειθαρχικά όργανα, αντί να διατάσσουν ασκόπως Ε∆Ε, που δεν καταλήγουν πουθενά,
14. κατά την προαγωγή τους, οι υπάλληλοι να τοποθετούνται σε άλλη υπηρεσία, διότι
πολλές φορές αδυνατούν να επιβληθούν σε πρώην ισόβαθµους συναδέλφους,
15. το ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ καταβάλλουν σε τρίτους για αποζηµιώσεις τεράστια
ποσά για πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή από βαρεία αµέλεια των υπαλλήλων τους
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Σύµφωνα µε την υπάρχουσα νοµοθεσία
προβλέπεται ο καταλογισµός των καταβληθέντων ποσών στους υπαιτίους υπαλλήλους,
αλλά αυτό σπανίως πραγµατοποιείται και πρέπει να ενεργοποιηθεί.
Το κυριότερο όµως είναι ότι όλοι - πολίτες, υπάλληλοι, διοικητικά όργανα και
συνδικαλιστικοί φορείς- πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι υπεράνω όλων των ιδίων
συµφερόντων προέχει το δηµόσιο συµφέρον στο οποίο εµπεριέχεται η καλή λειτουργία
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Η γραφειοκρατία, η οποία είναι διάχυτη στους περισσότερους τοµείς της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης έχει βαρύτατες επιπτώσεις στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και
προκαλεί ταλαιπωρία στους πολίτες, καθόσον
♦
∆ηµιουργεί δυσκολίες στους πολίτες-χρήστες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες
του κράτους αυξάνοντας το χρόνο και την δαπάνη που απαιτείται για την εξυπηρέτησή
τους, αναγκάζει τους ενδιαφεροµένους να καταφεύγουν σε πρακτικές µη νόµιµες,
ενδεχοµένως και ποινικώς κολάσιµες.
♦
Οδηγεί συχνά σε διαδικασίες και πρακτικές οι οποίες έρχονται σε αντίθεση µε
τη σύγχρονη απαίτηση για διαφάνεια, λογοδοσία και ανοικτή διοίκηση,
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♦
Ευνοεί την κακοδιοίκηση η οποία, όπως είναι γνωστό, οδηγεί αρκετές φορές
και στη διαφθορά ή ευνοεί την ανάπτυξή της,
♦
Προκαλεί δυσκολίες και καθυστερήσεις στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και
επίλυσης προβληµάτων,
♦
Εµποδίζει την γενικότερη ανάπτυξη της χώρας καθόσον δηµιουργεί ανασφάλεια
δικαίου και καθιστά δυσχερείς τις επενδύσεις σύµφωνα µε τις Εκθέσεις ∆ιεθνών
Οργανισµών για τη χώρα µας (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ΟΟΣΑ, Παγκόσµια
Τράπεζα, κλπ.). Γεγονός, όµως είναι ότι για να επιτευχθεί η ασφάλεια δικαίου πρέπει
να κωδικοποιηθούν οι υπάρχοντες νόµοι, να εξαλειφθούν οι µη ισχύοντες νόµοι και οι
αντικρουόµενες διατάξεις και να απλοποιηθεί η νοµοθεσία του ΓΟΚ.
♦
Οδηγεί σε σπάταλη διαχείριση των διαθέσιµων πόρων και αύξηση του κόστους
λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών.
Παρά το γεγονός ότι η ανάγκη για µείωση της γραφειοκρατίας έχει γίνει πλέον
κατανοητή ως αναγκαιότητα από όλους αλλά και τις πολλές προσπάθειες που έχουν
γίνει προς την κατεύθυνση αυτή, δεν έχουµε φθάσει ακόµα στο επιθυµητό επίπεδο,
διότι δεν έχει αλλάξει ακόµη η νοοτροπία των υπαλλήλων, οι οποίοι είναι
προσκολληµένοι σ’ αυτά που έµαθαν εµπειρικά όταν µπήκαν στην υπηρεσία µε οδηγό
τις εγκυκλίους της υπηρεσίας τους και αντιδρούν σε οποιοδήποτε νεωτερισµό. Οι
παλαιότεροι από αυτούς είναι εκτός ηλεκτρονικής εποχής και αδυνατούν να χειρισθούν
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ευελπιστούµε, ότι η νέα γενιά των υπαλλήλων κυρίως των
προερχοµένων από την επιτυχή λειτουργία της ΕΣ∆∆Α και η πλήρης µηχανογράφηση
των δηµοσίων υπηρεσιών και η εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που
επιτυχώς εισάγει η κυβέρνηση, θα βελτιώσει κατά πολύ την κατάσταση.
Επιπλέον, πρέπει οι ελεγκτικοί µηχανισµοί να λειτουργούν πιο αποτελεσµατικά και
γρήγορα διότι πολλές φορές, ώσπου να ολοκληρωθεί η έρευνα τα πειθαρχικά
αδικήµατα έχουν παραγραφεί γι’ αυτό απαιτείται αναµόρφωση του ισχύοντος
πειθαρχικού δικαίου µε έναρξη της παραγραφής των πειθαρχικών αδικηµάτων όχι από
την πράξη, αλλά από τότε που έγιναν αυτά γνωστά αρµοδίως. Εξάλλου πρέπει για τα
ήσσονος σηµασίας πειθαρχικά παραπτώµατα να λειτουργούν πιο αποτελεσµατικά τα
µονοµελή πειθαρχικά όργανα οι δε µονοµελείς προϊστάµενοι να τολµήσουν επιτέλους
να ασκήσουν τις πειθαρχικές τους αρµοδιότητες, αντί να διατάσσουν χρονοβόρες και
άσκοπες Ε∆Ε. Αλλά τίποτε δεν πρόκειται να επιτευχθεί εάν όλοι δε δώσουµε το
παράδειγµα αφοσίωσης στο έργο µας µε συνεχή, αποτελεσµατική, χωρίς παρεµβάσεις
εργασία και χωρίς την αυθάδεια της εξουσίας.
Υπάρχουν ορισµένα ζητήµατα που φαίνονται κατ’ αρχήν ασήµαντα αλλά που έχουν
σοβαρές και ενίοτε τραγικές επιπτώσεις για την κοινωνία, όπως οι παράνοµες
διαφηµιστικές πινακίδες κατά µήκος των εθνικών κυρίως οδών, οι οποίες έχουν
προκαλέσει σωρεία θανατηφόρων ατυχηµάτων. Ευτυχώς µε παρέµβαση του κ.
Πρωθυπουργού µεγάλο µέρος των παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων έχει
αφαιρεθεί αλλά ακόµη αποµένει µεγάλος αριθµός, που δεν έχει αφαιρεθεί. Επίσης οι
ΟΤΑ, κυρίως της Αττικής, έχουν προχωρήσει σε µονοδροµήσεις δρόµων για να
αποτρέψουν τη διαµπερή διέλευση αυτοκινήτων από τις εσωτερικές οδούς µε
αποτέλεσµα να επιβαρύνονται υπέρµετρα οι κεντρικές αρτηρίες. Σκόπιµο θα ήταν να
ρυθµιστεί το ζήτηµα νοµοθετικά, ώστε οι παράλληλοι µονόδροµοι να έχουν αντίθετη
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φορά, ή όταν οδός διέρχεται διαµπερώς από περισσότερους δήµους θα πρέπει να έχει
την αυτή φορά και οι πεζοδροµήσεις των οδών πρέπει να γίνονται µε γνώµονα όχι την
εξυπηρέτηση ορισµένων τοπικών παραγόντων, µε την ίδρυση καφενείων αλλά το
γενικότερο καλό διότι τα µέτρα αυτά θα επιφέρουν οικονοµία καυσίµων και
περιορισµό των καυσαερίων. Ηδη µε την καθιέρωση των καλλικρατικών δήµων αυτό
µπορεί να επιτευχθεί πολύ πιο εύκολα.
Εξάλλου µε την ανοχή πολλές φορές των αρµοδίων οργάνων των δηµοτικών αρχών οι
διάφοροι επαγγελµατίες και τα περίπτερα, τα οποία πλέον έχουν µέγεθος και
λειτουργία super market, καταλαµβάνουν παράνοµα τα κεντρικά πεζοδρόµια των
δήµων µε αποτέλεσµα να κατέρχονται οι πεζοί στο οδόστρωµα διατρέχοντας κίνδυνο
τραυµατισµού τους, έχουν άλλωστε καταγραφεί ήδη παρόµοια περιστατικά, ενώ
δυσχεραίνεται ή εµποδίζεται τελείως η διέλευση των ΑΜΕΑ. Για την εξάλειψη των
φαινοµένων αυτών πρέπει επιτέλους οι δηµοτικές αστυνοµίες να ασκήσουν τα
αστυνοµικά τους καθήκοντα.
Τέλος ως πολύ επιµορφωτικό και διαφωτιστικό για τους πολίτες µέτρο είναι να
υποχρεωθούν νοµοθετικά οι ΟΤΑ να αναγράφουν δια βραχέων στις πινακίδες των
οδών την αιτία της ονοµατοδοσίας ώστε να διαιωνίζεται η ιστορική µνήµη. Ηδη όµως
µε την συνένωση λόγω Καλλικράτη παρατηρείται το φαινόµενο εντός του ιδίου δήµου
να έχοµε οδούς µε την ίδια ονοµασία και πρέπει προς αποφυγή παρεξηγήσεων κάποιοι
να µετονοµασθούν.
Ο ΓΕ∆∆ σύµφωνα µε το ρόλο και τη αποστολή του για την καταπολέµηση της
διαφθοράς και της κακοδιοίκησης και την εύρυθµη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης
όταν εντοπίζει, διερευνώντας ο ίδιος ή δια των Σωµάτων και των Υπηρεσιών
Επιθεώρησης και Ελέγχου, φαινόµενα γραφειοκρατίας είτε αυτά οδηγούν σε
κακοδιοίκηση είτε όχι, διατυπώνει προτάσεις για τη µείωσή τους ή την κατάργησή
τους µέσω των πορισµάτων προς τους αρµόδιους φορείς και της ετήσιας του έκθεσης,
η οποία υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό και στην Πρόεδρο της Βουλής και
κοινοποιείται στο Υπουργικό Συµβούλιο, ως και µε αυτοτελείς προτάσεις.
Επιπλέον ο ΓΕ∆∆ εκπροσωπεί τη χώρα µας και συνεργάζεται µε τους διεθνείς φορείς
που ασχολούνται µε την καταπολέµηση της διαφθοράς (Ευρωπαϊκή Ένωση, OLAF,
OHE, Συµβούλιο Ευρώπης, Greco, ΟΑΣΑ) και µε τη συµµετοχή µας στις διεθνείς
οργανώσεις και συνέδρια έχουµε επιτύχει την άριστη συνεργασία µε αυτές και την
µεταφορά τεχνογνωσίας.
Κατά το διάστηµα που αναφέρεται η παρουσιαζόµενη έκθεση συνεργαστήκαµε
επιτυχώς µε όλες σχεδόν τις δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµούς, ανεξάρτητες αρχές και
ΜΚΟ και χάρη στην αµέριστη συµπαράσταση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
Εσωτερικών, αλλά και τη φιλόπονη εργασία των Βοηθών µου, των Ειδικών
Επιθεωρητών, του προσωπικού των ∆ιευθύνσεων Γραµµατείας και Πόθεν Εσχες του
Γραφείου µου και των επί κεφαλής και µελών των Σωµάτων Επιθεωρήσεων και
Ελέγχου, µε τους οποίους συνεργάζοµαι αγαστά στις συνεδριάσεις του ΣΟΕE,
επιτύχαµε πολλά όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία και πίνακες τόσο της
υπηρεσίας µου, όσο και των εποπτευοµένων σωµάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης και
ελέγχου, που περιέχονται στην παρούσα έκθεση και ελπίζουµε µε τη συνεργασία όλων
να επιτύχουµε περισσότερα για την επιτυχή εκπλήρωση του έργου µας και να
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δηµιουργήσουµε θεσµούς τους οποίους όλοι πρέπει να σεβόµεθα και να µην τους
αµφισβητούµε για ιδιοτελείς σκοπούς. Αντιστοίχως όµως και τα πρόσωπα που
στελεχώνουν τους θεσµούς πρέπει να σέβονται τους θεσµούς και το αξίωµα που
κατέχουν, διότι ασκούν λειτούργηµα µε διαχρονικές επιπτώσεις και όχι µόνο
βιοποριστικό επάγγελµα.
Κλείνοντας ευχαριστώ όλους τους παραπάνω και ιδιαίτερα εκείνους που βοήθησαν
στην σύνταξη και επεξεργασία της παρούσας έκθεσης
Λέανδρος Ρακιντζής
Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Αρεοπαγίτης ε.τ.
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1. Παρουσίαση του θεσµού – Νοµοθετικό πλαίσιο
Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΓΕ∆∆) συστάθηκε µε το άρθρο 1 του
ν.3074/2002 (ΦΕΚ Α΄ 296/04.12.2002). Αποτελεί µονοπρόσωπη διοικητική αρχή, της
οποίας η αποστολή έγκειται στη διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής
λειτουργίας της διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των
ελεγκτικών σωµάτων της δηµόσιας διοίκησης και τον εντοπισµό των φαινοµένων
διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Ο επικεφαλής της Αρχής επιλέγεται από το Υπουργικό
Συµβούλιο µετά από εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, διορίζεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά
από πρόταση του ίδιου Υπουργού και η θητεία του είναι πενταετής. Με τις διατάξεις
του πδ 77/05 (ΦΕΚ Α΄ 118/20.05.2005) ορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος
διενέργειας των ελέγχων από το ΓΕ∆∆, καθώς και η οργάνωση και η λειτουργία του
γραφείου του.
Η δηµιουργία του θεσµού του ΓΕ∆∆ προέκυψε από την ανάγκη συµµόρφωσης µε τη
Σύµβαση ποινικού δικαίου για τη ∆ιαφθορά που υπέγραψαν τα µέλη του Συµβουλίου
της Ευρώπης στο Στρασβούργο τον Ιανουάριο του 1999 (ν. 3560/2007 ΦΕΚ Α’
103/14.05.2007), στο άρθρο 20 της οποίας προβλέπεται ότι κάθε συµβαλλόµενο µέρος
πρέπει να υιοθετήσει τα µέτρα εκείνα που είναι απαραίτητα για να διασφαλιστεί ότι
άτοµα ή φορείς που θα διαθέτουν την απαραίτητη ανεξαρτησία, θα εξειδικευτούν στην
καταπολέµηση της διαφθοράς. Είχε προηγηθεί η Απόφαση (97) 24 της 6ης Νοεµβρίου
1997 της Επιτροπής των Υπουργών του ίδιου ∆ιεθνούς Οργανισµού µε την οποία
καθορίζονται οι 20 κατευθυντήριες γραµµές της µάχης κατά της διαφθοράς. Η τρίτη εξ
αυτών ορίζει ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα που έχουν αναλάβει την
πρόληψη, τις έρευνες, τις διώξεις και την τιµωρία φαινοµένων διαφθοράς πρέπει να
απολαµβάνουν της απαραίτητης ανεξαρτησίας και αυτονοµίας κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους, να είναι απαλλαγµένα από κάθε επιρροή που δεν συνάδει µε το
κύρος τους και να διαθέτουν τα απαραίτητα µέσα για τη συλλογή των απαραίτητων
αποδείξεων.
Οι παραπάνω προβλέψεις ελήφθησαν υπόψη τόσο από τον ιδρυτικό νόµο του θεσµού
όσο και από τα µεταγενέστερα νοµοθετήµατα µε τα οποία ενισχύθηκε η ελεγκτική και
πειθαρχική αρµοδιότητα του ΓΕ∆∆.
Πρέπει να επισηµανθεί ότι οι ρητές διατάξεις περί των υψηλών προσόντων και κοινής
αποδοχής του προσώπου του ΓΕ∆∆, της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας
του, σε συνδυασµό µε την καθιέρωση ορισµένης 5ετούς ανανεώσιµης θητείας και της
µη ρητής οργανωτικής του ένταξης σε δηµόσια υπηρεσία, συνέβαλαν στην καθιέρωση
του ΓΕ∆∆ ως ισχυρής και ταυτόχρονα ανεξάρτητης ελεγκτικής αρχής αυξηµένου
κύρους και βεληνεκούς µε άµεσο στόχο την οργάνωση του συνόλου των ελεγκτικών
µηχανισµών και µε αποστολή τη διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής
λειτουργίας της διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση και συντονισµό του
έργου των ελεγκτικών σωµάτων και τον εντοπισµό των φαινοµένων διαφθοράς και
κακοδιοίκησης (άρθρο 1 ν. 3074/02).
Από τον Σεπτέµβριο του 2004 Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης είναι ο
αρεοπαγίτης ε.τ. κ. Λέανδρος Ρακιντζής.
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2. Αρµοδιότητες
Ο ΓΕ∆∆ κατά την άσκηση των καθηκόντων του:
•
∆ιεξάγει επιθεωρήσεις, ελέγχους, επανελέγχους και έρευνες ή διατάσσει τη
διενέργειά τους από τα Σώµατα και τις υπάρχουσες Υπηρεσίες Επιθεώρησης και
Ελέγχου στο ∆ηµόσιο, στα ΝΠ∆∆, στους ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθµού, στις
επιχειρήσεις τους, στα κρατικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και στις δηµόσιες
επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το
∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος,
•
Ασκεί ή διατάσσει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλλων
διοικητικών µέτρων σε βάρος δηµοσίων υπαλλήλων και λειτουργών και διενεργεί
ένορκες διοικητικές εξετάσεις.
•
Εξετάζει αποφάσεις πειθαρχικών οργάνων και τις παραπέµπει στο ανώτερο
κατά περίπτωση πειθαρχικό όργανο ασκώντας τα προβλεπόµενα από τον νόµο ένδικα
µέσα.
•
Προσφεύγει ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά όλων των
τελεσίδικων αποφάσεων όλων των πειθαρχικών συµβουλίων των προαναφερόµενων
φορέων για πειθαρχικά αδικήµατα που επισύρουν την ποινή της παύσης ή του
υποβιβασµού, καθώς και ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου κατά όλων των άλλων
τελεσίδικων αποφάσεων µονοµελών ή πειθαρχικών οργάνων.
•
Εξετάζει καταγγελίες ή αναφορές που υποβάλλονται στο Γραφείο του, τις
οποίες διερευνά κατά την κρίση του.
Στον ΓΕ∆∆ έχει επίσης ανατεθεί:
•
Η εποπτεία της δράσης και η αξιολόγηση του έργου των Σωµάτων Επιθεώρησης
και Ελέγχου.
•
Ο έλεγχος των ετήσιων δηλώσεων οικονοµικής κατάστασης (πόθεν έσχες) όλων
των µελών των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου.
•
Ο έλεγχος των ετήσιων δηλώσεων οικονοµικής κατάστασης όλων των
προϊσταµένων των ∆ηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών και των λοιπών ελεγκτικών
υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και των υπαλλήλων
(ελεγκτών) που υπηρετούν σε αυτές καθώς και των προϊσταµένων και των υπαλλήλων
των πολεοδοµικών γραφείων και υπηρεσιών των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης.
•
Η υποβολή νοµοθετικών και οργανωτικών προτάσεων για την πάταξη της
διαφθοράς και της κακοδιοίκησης στην ελληνική δηµόσια διοίκηση.
•
Η σύγκληση και η προεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και
Ελέγχου (άρθρο 8 ν. 3074/2002).
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•
Η εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων φορέων του δηµόσιου τοµέα µε τις
οποίες απορρίπτονται, στο σύνολό τους ή εν µέρει, αιτήσεις χορήγησης εγγράφων για
περαιτέρω χρήση (άρθρο 5 του ν. 3448/2006).
•
Ο έλεγχος της προσβασιµότητας Ατόµων Με Ειδικές Ανάγκες σε δηµόσιες
υπηρεσίες (εγκύκλιος Υπουργού Εσωτερικών αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537/201-2009).
Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του ο ΓΕ∆∆:
• Αίρει το τραπεζικό, φορολογικό και χρηµατιστηριακό απόρρητο των ελεγχόµενων
προσώπων
• Ζητά τον διορισµό εµπειρογνωµόνων, δηµοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών ή και
ιδιωτών, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο
• Ζητά τη συγκρότηση µικτού κλιµακίου ελέγχου αποτελούµενου από επιθεωρητές–
ελεγκτές δύο ή περισσότερων σωµάτων ή υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου.
• Ζητά από τους ελεγχόµενους φορείς να ασκούν τα προβλεπόµενα από τον Κώδικα
Ποινικής ∆ικονοµίας δικαιώµατα του πολιτικώς ενάγοντος (παράσταση πολιτικής
αγωγής) για την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που µπορεί να τους έχει προκαλέσει,
µε αξιόποινες πράξεις του, οποιοσδήποτε υπάλληλος, λειτουργός ή όργανό τους.
• Ζητά από το ∆ηµόσιο ή τους λοιπούς εποπτευοµένους δηµόσιους φορείς να
παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες κατά την ακροαµατική διαδικασία προς
υποστήριξη της κατηγορίας σε περιπτώσεις παράβασης της περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας είτε από υπαλλήλους ή όργανα του δηµοσίου είτε από ιδιώτες φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα (άρθρο 14 ν. 3801/2009).
Επισηµαίνεται ότι η συνεργασία µε τον ΓΕ∆∆ ή µε τα ελεγκτικά σώµατα ή υπηρεσίες,
στις οποίες έχει αναθέσει ελεγκτικό έργο, είναι υποχρεωτική για τους υπαλλήλους και
λειτουργούς των ελεγχόµενων φορέων, η δε άρνηση των τελευταίων να συµπράξουν,
να συνεργασθούν ή να χορηγήσουν στοιχεία κατά τον έλεγχο συνιστά αυτοτελές
πειθαρχικό παράπτωµα. Η διαπίστωση πειθαρχικών παραπτωµάτων υπαλλήλων ή
λειτουργών των ελεγχόµενων φορέων στο πλαίσιο ελέγχου ή επιθεώρησης που
διενεργείται από τον ΓΕ∆∆ ή κατ’ εντολή του, δεσµεύει τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα
για την άσκηση πειθαρχική δίωξης.
Όλοι οι έλεγχοι που διενεργούνται από τον ΓΕ∆∆ ή κατ’ εντολή του:
• στοχεύουν στην αποτελεσµατική καταπολέµηση της διαφθοράς και στον
καταµερισµό τυχόν ευθυνών, στον έλεγχο της διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος και
στον εντοπισµό των τοµέων της δηµόσιας διοίκησης που χρειάζονται βελτίωση µε
σκοπό την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών και
• πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις αρχές της ακεραιότητας, της εχεµύθειας και
της ουδετερότητας.
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Επισηµαίνεται ότι µε το άρθρο 17 του ν. 3900/2010 προστέθηκε παράγραφος 4 στο
άρθρο 42 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας οι διατάξεις της οποίας ορίζουν ότι αν
από την έρευνα φακέλου υπόθεσης που εκκρεµεί ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου
προκύψουν υπόνοιες για παράνοµη ενέργεια ή παράλειψη διοικητικού οργάνου, η
οποία µπορεί να επισύρει κατά νόµο τον προσωπικό καταλογισµό του ή διαπιστωθούν
πληµµέλειες ή κενά της διοικητικής διαδικασίας, αποστέλλεται, µε πρωτοβουλία του
εισηγητή δικαστή, αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, από την οποία προκύπτει η
σχετική ενέργεια, παράλειψη ή πληµµέλεια, µε ειδική επισήµανση αυτής στο οικείο
διαβιβαστικό έγγραφο, στον ΓΕ∆∆, προκειµένου ο τελευταίος, ύστερα από σχετική
έρευνα, να ενηµερώσει το αρµόδιο για την υποβολή της αίτησης καταλογισµού όργανο
και να προβεί σε κάθε άλλη απαιτούµενη ενέργεια της αρµοδιότητάς του.
Επίσης µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3904/2010 αντικαταστάθηκε η
παράγραφος 1 του άρθρου 43 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας όπου ορίζεται πλέον
µεταξύ άλλων ότι µετά την υποβολή µηνύσεως ή αναφοράς, µπορεί να µην ενεργηθεί
προκαταρκτική εξέταση, εφόσον έχει προηγηθεί ένορκη διοικητική εξέταση ή υπάρχει
πόρισµα ή έκθεση ελέγχου του ΓΕ∆∆ ή Σώµατος ή Υπηρεσίας Επιθεώρησης και
Ελέγχου των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 και προκύπτουν
επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη (συµπλήρωση διατάξεων του ΚΠ∆
και ειδικότερα του άρθρου 245 παρ. 3 µε αναφορά στον ΓΕ∆∆ έγινε και µε τις
διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του ίδιου νόµου).
3. ∆οµή – Στελέχωση
Ο ΓΕ∆∆ συνεπικουρείται στο έργο του από τέσσερις Βοηθούς Γενικούς Επιθεωρητές,
οι οποίοι διορίζονται µετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Τις θέσεις αυτές κατέχουν σήµερα οι κ.κ.
Ελευθέριος Αθανασόπουλος, ∆ρ Ιατρός, Παναγιώτης Ζάρρας, Οικονοµολόγος και
Φώτης Χατζηµικές, Χωροτάκτης-Πολεοδόµος. Την τέταρτη θέση κατείχε ο κ.
Μιλτιάδης Βασιλόπουλος, ∆ρ. Χηµικός-Μηχανικός, ο οποίος υπεχώρησε τον
Ιανουάριο του 2010 και έκτοτε η θέση µένει κενή.
Το έργο του ΓΕ∆∆ υποστηρίζεται από οκτώ ειδικούς επιθεωρητές, οι οποίοι
επιλέγονται ύστερα από δηµόσια πρόσκληση και είτε αποσπώνται από άλλες δηµόσιες
υπηρεσίες είτε προσλαµβάνονται µε διετή θητεία. Στο γραφείο του ΓΕ∆∆ υπηρετούν
µε απόσπαση οι κ.κ. Νικολίτσα Ράπτη, ∆ρ οικονοµολόγος, εφοριακός υπάλληλος,
Γεώργιος Κοροβέσης ∆ρ πολιτικός µηχανικός, υπάλληλος της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας, Τρύφων Καββαθάς, στατιστικός, υπάλληλος της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, Φωτούλα Ντινάκη διοικητικός επιστήµονας,
απόφοιτη της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, υπάλληλος του Νοσοκοµείου
Παίδων Αγία Σοφία, Θεοφάνης Κρουσταλάκης ηλεκτρολόγος – µηχανικός, υπάλληλος
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, Νίκος ∆ουλαδίρης, νοµικός, Ειδικός Επιστήµονας
στον Συνήγορο του Πολίτη, Σέργιος ∆ρόσος ∆ρ Νοµικής, Ειδικός Επιστήµονας στον
Συνήγορο του Πολίτη και Νικόλαος Μπούρτζινος, χηµικός – µηχανικός υπάλληλος του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
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Στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης λειτουργεί, σε επίπεδο
∆ιεύθυνσης, Γραµµατεία καθώς και ∆ιεύθυνση Επεξεργασίας ∆ηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης, που στελεχώνονται κατ’ ανώτατο όριο από είκοσι (20)
µόνιµους ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του δηµοσίου,
των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και των
κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου µε απόσπαση διάρκειας τριών ετών,
που µπορεί να παρατείνεται για ισόχρονα διαστήµατα.
Της Γραµµατείας και της ∆ιεύθυνσης Επεξεργασίας ∆ηλώσεων Περιουσιακής
Κατάστασης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ µε Α΄ βαθµό. Η Γραµµατεία είναι
αρµόδια για τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας, την κατάσταση
του προσωπικού της, την οικονοµική της διαχείριση, τη λειτουργία του
µηχανογραφικού της συστήµατος και κάθε άλλη αρµοδιότητα που της ανατίθεται από
τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Η ∆ιεύθυνση Επεξεργασίας ∆ηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης έχει ως αποστολή την υποστήριξη του ΓΕ∆∆ στην άσκηση
του ετήσιου ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.
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1. Πειθαρχική αρµοδιότητα
1.1

Αναλυτικός πίνακας ενστάσεων ΓΕ∆∆

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
ΠΑΡΑΠΤΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΩΤΕΡΟ
ΟΡΓΑΝΟ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΕ∆∆

Κατά το 2010 κοινοποιήθηκαν στο Γραφείο του ΓΕ∆∆ 3200 πειθαρχικές αποφάσεις
που εξέδωσαν τα αρµόδια όργανα. Σε 149 περιπτώσεις, ποσοστό 4.7 %, ο ΓΕ∆∆
υπέβαλε ένσταση προκειµένου να κριθούν εκ νέου οι υποθέσεις από το ανώτερο
πειθαρχικό όργανο. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι φορείς στις
πειθαρχικές αποφάσεις των οποίων υποβλήθηκαν ενστάσεις:

∆ΗΜ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ

∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1

∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ
ΕΓΚΑΙΡΗ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΘΟΡΑ ΛΟΓΩ
ΑΣΥΝ. ΧΡΗΣΗΣ,
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ Ή
ΠΑΡΑΝ. ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1

Υ.Σ. Ν. ∆ΥΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ
ΕΓΚΑΙΡΗ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Β/ΜΙΟ ΠΕΙΘ ΣΥΜΒ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ

1

Υ.Σ. Ν. ΑΝΑΤ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΚΑΘ/ΝΤΟΣ ΚΑΤΆ
ΤΟΝ ΠΚ Ή
ΑΛΛΟΥΣ ΕΙ∆.ΠΟΙΝ.
ΝΟΜΟΥΣ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

Β/ΜΙΟ ΠΕΙΘ ΣΥΜΒ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ

1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ
ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗ Ή
ΑΝΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ
∆ΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Ή
ΕΚΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

Β/ΜΙΟ ΠΕΙΘ ΣΥΜΒ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ

1

ΧΡΗΣΗ
∆ΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛ.
Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ Ή
ΠΛΗΡΟΦ. ΠΟΥ
ΚΑΤΕΧΕΙ ΥΠΑΛ.
ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡ.
Ι∆ΙΩΤ. ΣΥΜΦ. Ή
ΤΡΙΤ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

Β/ΜΙΟ ΠΕΙΘ ΣΥΜΒ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ

1

∆ΗΜ. ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ

∆ΗΜ. ΑΧΑΡΝΩΝ
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ
ΕΓΚΑΙΡΗ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

Υ.Σ. ∆ΥΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ

1

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

Υ.Σ. ∆ΥΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ

1

∆ΗΜ. ΓΥΘΕΙΟΥ

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Υ.Σ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

3

∆ΗΜ. ∆ΑΦΝΗΣ

Υ.Σ. Γ' Ν.
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΚΑΘ/ΝΤΟΣ ΚΑΤΆ
ΤΟΝ ΠΚ Ή
ΑΛΛΟΥΣ ΕΙ∆.ΠΟΙΝ.
ΝΟΜΟΥΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΠΑΥΣΗ

Β/ΜΙΟ ΠΕΙΘ ΣΥΜΒ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ

1

∆ΗΜ. ∆ΟΞΑΤΟΥ

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΡΝΗΣΗ
ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ,
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΆ
ΤΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Υ.Σ. Ν. ∆ΡΑΜΑΣ

1

∆ΗΜ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΠΛΗΞΗ

Β/ΜΙΟ ΠΕΙΘ ΣΥΜΒ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ

1

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

Β/ΜΙΟ ΠΕΙΘ ΣΥΜΒ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ

4

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Υ.Σ. ΘΕΣ (ΠΛΗΝ
∆ΗΜ ΘΕΣ/ΝΙ

1

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

Β/ΜΙΟ ΠΕΙΘ ΣΥΜΒ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ

1

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΠΑΥΣΗ

Β/ΜΙΟ ΠΕΙΘ ΣΥΜΒ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ

1

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ
ΕΓΚΑΙΡΗ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΠΑΥΣΗ

Β/ΜΙΟ ΠΕΙΘ ΣΥΜΒ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ

1

ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΠΑΥΣΗ

Β/ΜΙΟ ΠΕΙΘ ΣΥΜΒ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ

1

∆ΗΜ. ΒΙΛΙΩΝ

∆ΗΜ.
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆ΗΜ. ΚΑΜΕΙΡΟΥ
(Ν.
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ)

Υ.Σ. Ν.
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

∆ΗΜ. ΚΡΥΑΣ
ΒΡΥΣΗΣ
(Ν.ΠΕΛΛΑΣ)

Υ.Σ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ

∆ΗΜ. Ν.
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Υ.Σ. Ν.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ
ΕΓΚΑΙΡΗ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ,
Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ
ΜΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΤΟΥΣ, ΜΗ
ΕΓΚΑΙΡΗ
∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ
ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗ Ή
ΑΝΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ
∆ΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Ή
ΕΚΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

∆ΗΜ. ΟΙΤΥΛΟΥ

∆ΗΜ. ΠΑΤΡΕΩΝ

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆ΗΜ.
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

Υ.Σ. Ν.
ΚΟΖΑΝΗΣ

∆ΗΜ. ΡΟ∆ΙΩΝ

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΚΑ ΕΤΑΜ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
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Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ
ΝΕΟΤΕΡΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ
ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

Υ.Σ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ
ΕΓΚΑΙΡΗ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

Υ.Σ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1

ΑΡΝΗΣΗ Ή
ΠΑΡΕΛΚΥΣΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΠΛΗΞΗ

Υ.Σ. Ν. ΑΧΑΪΑΣ

1

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

Β/ΜΙΟ ΠΕΙΘ ΣΥΜΒ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ

2

ΑΝΑΚΛΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Υ.Σ. Ν.
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

1

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΠΛΗΞΗ

Α' ΥΠΗΡ. ΣΥΜΒ.
ΙΚΑ ΕΤΑΜ

1

ΑΡΝΗΣΗ Ή
ΠΑΡΕΛΚΥΣΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΠΛΗΞΗ

Α' ΥΠΗΡ. ΣΥΜΒ.
ΙΚΑ ΕΤΑΜ

1

ΑΣΚΗΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΙΣΤ.
ΑΡΧΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΣ
ΓΡΑΠΤΩΣ
ΠΡΟΦΟΡ. ΜΕ
ΑΝΑΚΡΙΒΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή
ΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΚΦΡΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΠΛΗΞΗ

Α' ΥΠΗΡ. ΣΥΜΒ.
ΙΚΑ ΕΤΑΜ

1

ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΚΑΘ/ΝΤΟΣ ΚΑΤΆ
ΤΟΝ ΠΚ Ή
ΑΛΛΟΥΣ ΕΙ∆.ΠΟΙΝ.
ΝΟΜΟΥΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΠΛΗΞΗ

Α' ΥΠΗΡ. ΣΥΜΒ.
ΙΚΑ ΕΤΑΜ

1

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ
ΕΓΚΑΙΡΗ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ
ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗ Ή
ΑΝΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ
∆ΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Ή
ΕΚΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ,
Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ
ΜΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΤΟΥΣ, ΜΗ
ΕΓΚΑΙΡΗ
∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ
ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ,
Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ
ΜΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΤΟΥΣ, ΜΗ
ΕΓΚΑΙΡΗ
∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΝΑ ΑΘΗΝΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣ

32

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ
ΕΓΚΑΙΡΗ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ
ΕΓΚΑΙΡΗ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΠΛΗΞΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΚΑΘ/ΝΤΟΣ ΚΑΤΆ
ΤΟΝ ΠΚ Ή
ΑΛΛΟΥΣ ΕΙ∆.ΠΟΙΝ.
ΝΟΜΟΥΣ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

2

ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ
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∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

2

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ
ΕΓΚΑΙΡΗ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

4

ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

4

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ
ΕΓΚΑΙΡΗ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

6

ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΠΑΝ.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΕΙΘ. ΣΥΜΒ
ΕΕ∆ΙΠ ΕΤΕΠ
ΑΠΘ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΥΠ.
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΝ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΙΘ. ΣΥΜΒ.
∆Π ΤΕΙ
ΠΑΤΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ
ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗ Ή
ΑΝΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ
∆ΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Ή
ΕΚΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ
ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗ Ή
ΑΝΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ
∆ΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Ή
ΕΚΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
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ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΑΣ &
ΟΙΚ/ΚΩΝ

ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΑΣ &
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΦΟΡΙΕΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ
ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗ Ή
ΑΝΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ
∆ΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Ή
ΕΚΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

2

ΧΡΗΣΗ
∆ΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛ.
Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ Ή
ΠΛΗΡΟΦ. ΠΟΥ
ΚΑΤΕΧΕΙ ΥΠΑΛ.
ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡ.
Ι∆ΙΩΤ. ΣΥΜΦ. Ή
ΤΡΙΤ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

2

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ
ΕΓΚΑΙΡΗ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΠΑΥΣΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΑΡΝΗΣΗ
ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ,
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΆ
ΤΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΠΑΥΣΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΚΑΘ/ΝΤΟΣ ΚΑΤΆ
ΤΟΝ ΠΚ Ή
ΑΛΛΟΥΣ ΕΙ∆.ΠΟΙΝ.
ΝΟΜΟΥΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΠΑΥΣΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΠΑΥΣΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ
ΕΓΚΑΙΡΗ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

5

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΠΛΗΞΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ
ΣΟΒΑΡΗ ΑΠΕΙΘΕΙΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΠΑΥΣΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΚΑΘ/ΝΤΟΣ ΚΑΤΆ
ΤΟΝ ΠΚ Ή
ΑΛΛΟΥΣ ΕΙ∆.ΠΟΙΝ.
ΝΟΜΟΥΣ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

2

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΠΑΥΣΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

6

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ
ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗ Ή
ΑΝΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ
∆ΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Ή
ΕΚΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

36

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΠΑΥΣΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

7

ΧΡΗΣΗ
∆ΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛ.
Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ Ή
ΠΛΗΡΟΦ. ΠΟΥ
ΚΑΤΕΧΕΙ ΥΠΑΛ.
ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡ.
Ι∆ΙΩΤ. ΣΥΜΦ. Ή
ΤΡΙΤ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΠΛΗΞΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΧΡΗΣΗ
∆ΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛ.
Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ Ή
ΠΛΗΡΟΦ. ΠΟΥ
ΚΑΤΕΧΕΙ ΥΠΑΛ.
ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡ.
Ι∆ΙΩΤ. ΣΥΜΦ. Ή
ΤΡΙΤ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΚΑΘ/ΝΤΟΣ ΚΑΤΆ
ΤΟΝ ΠΚ Ή
ΑΛΛΟΥΣ ΕΙ∆.ΠΟΙΝ.
ΝΟΜΟΥΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

4

ΑΠΥΣ∆Ε
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ
ΕΓΚΑΙΡΗ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΠΑΥΣΗ
∆ΙΩΞΗΣ ΛΟΓΩ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΑΠΥΣΠΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΠΑΥΣΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ
ΕΓΚΑΙΡΗ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΠΡΟΪΣΤ. 1ου
ΓΡ. ΠΕ ΑΡΓΟΛΙ

ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

ΑΠΥΣΠΕ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1

ΠΡΟΪΣΤ. 2ου
ΓΡ. ΠΕ Γ' ΑΘΗ

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΠΛΗΞΗ

ΑΠΥΣΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

1

ΠΡΟΪΣΤ. ∆.Ε. Β'
ΑΘΗΝΑΣ

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ
ΕΓΚΑΙΡΗ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΑΠΥΣ∆Ε ΑΤΤΙΚΗΣ

1

ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΚΑΘ/ΝΤΟΣ ΚΑΤΆ
ΤΟΝ ΠΚ Ή
ΑΛΛΟΥΣ ΕΙ∆.ΠΟΙΝ.
ΝΟΜΟΥΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΑΠΥΣ∆Ε ΑΤΤΙΚΗΣ

1

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ
ΕΓΚΑΙΡΗ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΠΛΗΞΗ

ΑΠΥΣ∆Ε ΑΝ ΜΑΚΘΡΑΚ

1

ΑΠΥΣ∆Ε
ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΪΣΤ. Ε.Ε.
∆ΡΑΜΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010
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37

ΠΥΣ∆Ε ΑΝ.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΥΣ∆Ε
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΥΣ∆Ε
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΥΣ∆Ε
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΥΣ∆Ε ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΥΣ∆Ε ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΥΣΠΕ Γ'
ΑΘΗΝΑΣ

38

ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΚΑΘ/ΝΤΟΣ ΚΑΤΆ
ΤΟΝ ΠΚ Ή
ΑΛΛΟΥΣ ΕΙ∆.ΠΟΙΝ.
ΝΟΜΟΥΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΠΑΥΣΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ
ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗ Ή
ΑΝΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ
∆ΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Ή
ΕΚΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΠΑΥΣΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ
ΕΓΚΑΙΡΗ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΠΛΗΞΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΠΑΥΣΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΣΤΕΡΗΣΗ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΠΑΥΣΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ
ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗ Ή
ΑΝΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ
∆ΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Ή
ΕΚΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ,
Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ
ΜΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΤΟΥΣ, ΜΗ
ΕΓΚΑΙΡΗ
∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ
ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗ Ή
ΑΝΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ
∆ΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Ή
ΕΚΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ
ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗ Ή
ΑΝΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ
∆ΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Ή
ΕΚΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΥΣΠΕ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

1

ΠΥΣΠΕ
ΠΕΙΡΑΙΑ

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΠΑΥΣΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΠΥΣΠΕ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ
ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗ Ή
ΑΝΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ
∆ΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Ή
ΕΚΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΠΑΥΣΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠ. ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΜΕ & ∆Ι / ΓΓ∆Ε

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΑΡΝΗΣΗ Ή
ΠΑΡΕΛΚΥΣΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΚΑΘ/ΝΤΟΣ ΚΑΤΆ
ΤΟΝ ΠΚ Ή
ΑΛΛΟΥΣ ΕΙ∆.ΠΟΙΝ.
ΝΟΜΟΥΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ
ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗ Ή
ΑΝΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ
∆ΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Ή
ΕΚΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

2

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ
ΕΓΚΑΙΡΗ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΠΛΗΞΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

2

ΑΡΝΗΣΗ Ή
ΠΑΡΕΛΚΥΣΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΠΛΗΞΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ
ΕΓΚΑΙΡΗ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

3

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1

ΑΠΡΕΠΗΣ ΓΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1

ΑΡΝΗΣΗ Ή
ΠΑΡΕΛΚΥΣΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ
ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗ Ή
ΑΝΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ
∆ΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Ή
ΕΚΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΠΑΥΣΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ
ΕΓΚΑΙΡΗ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

2
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ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ
ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗ Ή
ΑΝΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ
∆ΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Ή
ΕΚΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

1

ΣΥΝΟΛΟ

40

207

1.2

Πίνακες - ∆ιαγράµµατα
ΓΡΑΦΗΜΑ 1

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΦΟΡΕΑ
% ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

% ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

49,9%
Ν.Π.Ι.∆.

0,7%
24,4%

Ο.Τ.Α. Α' & Β'
ΒΑΘΜΙ∆ΟΣ

35,8%
17,6%

∆.Υ.

45,9%
8,1%

Ν.Π.∆.∆.

17,6%

ΓΡΑΦΗΜΑ 2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΦΟΡΕΑ
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ν.Π.Ι.∆.

Ο.Τ.Α. Α' & Β'
ΒΑΘΜΙ∆ΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1

1598

780
53

562
∆.Υ.

68

260
Ν.Π.∆.∆.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΓΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

52,0%

ΠΟΙΝΗ ΕΠΙΕΙΚΗΣ

26,4%

ΜΗ ΟΡΘΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ

6,8%

ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

5,4%

ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

3,4%
ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΙΤ/ΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗ
ΟΡΘΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Α
ΜΗ ΟΡΘΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ∆.
& ΠΟΙΝΗ ΕΠΙΕΙΚΗΣ

ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΠΟΙΝΗ

ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΙΠΗΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

42

2,7%

2,0%

0,7%

0,7%

ΓΡΑΦΗΜΑ 4

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΓΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΜΗ ΟΡΘΗ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ∆. &
ΠΟΙΝΗ ΕΠΙΕΙΚΗΣ
3
ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΠΟΙΝΗ
1

ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
5

ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΙΤ/ΓΙΑ
ΚΑΙ ΜΗ ΟΡΘΗ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ Α
4

ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΚΑΙ
ΕΛΛΙΠΗΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1

ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
8

ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
10
ΜΗ ΟΡΘΗ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ
39

ΠΟΙΝΗ ΕΠΙΕΙΚΗΣ
77

ΓΡΑΦ ΗΜΑ 5

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Γ.Ε.∆.∆.
4,6%

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ
ΣτΕ
0,03%

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ
ΑΡΧΕΙΟ
95,3%
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2.

Ελεγκτικό Έργο

2.1 Στατιστική αποτίµηση ελεγκτικού έργου
Το 2010 ο αριθµός των υποθέσεων που χειρίστηκε ο ΓΕΕ∆ παρουσίασε µια πολύ
σηµαντική άνοδο σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια. Ειδικότερα, οι υποθέσεις
ανήλθαν στις 1437 (εκ των οποίων οι 1409 εντός αρµοδιότητας), αριθµός αυξηµένος
κατά 46,4 % σε σχέση µε τον αντίστοιχο του 2009 (981 υποθέσεις). Και για το 2010,
όπως και το 2009, η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο πλήθος των καταγγελιών και
αναφορών που κατατίθενται στο Γραφείο του ΓΕ∆∆ από πολίτες είτε επώνυµα είτε
ανώνυµα (658 και 175 αντίστοιχα βλ. γράφηµα 1.2). Οπωσδήποτε αυτή η τάση δείχνει
την εµπιστοσύνη της κοινωνίας προς το θεσµό, δεν παύει όµως να θέτει ζητήµατα που
αφορούν στη λειτουργική και οργανωτική του δυνατότητα να ανταπεξέλθει στη
διαχείριση του µεγάλου αυτού όγκου των υποθέσεων, αλλά ακόµη και στη ανάγκη
διαφύλαξης (ή εν πάσει περιπτώσει στον προβληµατισµό σχετικά µε τη διαφύλαξη) της
θεσµικής φυσιογνωµίας του θεσµού ως ελεγκτικού µηχανισµού και την αποφυγή
µετατροπής του σε διαµεσολαβητικό φορέα επίλυσης διαφορών µεταξύ φυσικών ή
νοµικών προσώπων και δηµοσίων υπηρεσιών.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι στα στοιχεία που αναφέρονται στις επώνυµες και ανώνυµες
καταγγελίες δεν περιλαµβάνονται όλες οι καταγγελίες και αναφορές που έλαβε ο
ΓΕ∆∆ το 2010, ο συνολικός αριθµός των οποίων είναι κατά πολύ µεγαλύτερος.
Πράγµατι στις υποθέσεις που χειρίστηκε ο ΓΕ∆∆ δεν περιλαµβάνεται πλήθος
αναφορών που δεν έτυχαν περαιτέρω επεξεργασίας. Αυτό συµβαίνει επειδή ο ΓΕ∆∆
εξετάζει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 περ.ζ’ του ν. 3074/2002 κάθε
αναφορά και καταγγελία, αποφασίζοντας τη περαιτέρω διερεύνησή της ή τη θέση της
στο αρχείο, κατά την κρίση του. Για τη διαµόρφωση της τελευταίας λαµβάνει υπόψη
του διάφορες παραµέτρους, όπως µεταξύ άλλων η σοβαρότητα των καταγγελλοµένων,
η προσκόµιση στοιχείων και η ύπαρξη ενδείξεων ή υπονοιών για τη διάπραξη ποινικών
αδικηµάτων ή πειθαρχικών παραβάσεων αλλά και η διαθεσιµότητα του προσωπικού
του Γραφείου του και των Σωµάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου ή
ακόµη, υπό τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες, η ύπαρξη των απαραίτητων
κονδυλίων όταν για τη διερεύνηση καταγγελλοµένων επιβάλλεται µετακίνηση
προσωπικού για επιτόπια έρευνα. Έτσι πολλές αναφορές ή καταγγελίες ιδιωτών που
κατατίθενται στο Γραφείο του ΓΕ∆∆ δεν εξετάζονται ενδελεχέστερα και τίθενται στο
αρχείο µε απόφαση του ΓΕ∆∆, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν λαµβάνεται υπόψη το
περιεχόµενό τους για τη διαµόρφωση µιας γενικότερης άποψης σχετικά µε τα
ζητήµατα στα οποία αφορούν.
Η κατανοµή των εξεταζόµενων υποθέσεων ανά θεµατική κατηγορία δεν µεταβλήθηκε
σε σχέση µε τις προηγούµενες χρονιές. Η οικονοµική διαχείριση δηµοσίων φορέων και
υπηρεσιών αποτελεί και για το 2010 το αντικείµενο των περισσοτέρων υποθέσεων που
εξέτασε ο ΓΕ∆∆, µε τα θέµατα εφαρµογής της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, τα ζητήµατα
υγείας και τα περιβαλλοντικά προβλήµατα να ακολουθούν (βλ. γραφήµατα 3.1. και
3.2). Ο ΓΕ∆∆ κινητοποιήθηκε αυτεπάγγελτα κυρίως για τη διερεύνηση υποθέσεων που
αφορούσαν σε ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης και ζητήµατα υγείας – πρόνοιας, ενώ
και για το 2010 η πλειονότητα των επώνυµων και ανώνυµων καταγγελιών αφορά σε
πολεοδοµικά θέµατα (πίνακας 4).
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Και το 2010 οι περισσότερες συνολικά υποθέσεις αφορούν στους ΟΤΑ α’ και β’
βαθµού και στους εποπτευόµενους από αυτούς φορείς, αν και αυτή τη φορά ο στενός
δηµόσιος τοµέας βρέθηκε στην πρώτη θέση του σχετικού πίνακα, όπως άλλωστε και το
2008, παρουσιάζοντας µάλιστα σηµαντική άνοδο σε απόλυτους αριθµούς (γραφήµατα
5.1. και 5.2). Σε ό,τι αφορά στη γεωγραφική κατανοµή αυτή δεν παρουσιάζει κάποιο
ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ακολουθεί τα πληθυσµιακά δεδοµένα (γραφήµατα 7.1 και
7.2 καθώς και 6.1, 6.2, 6.3 και 6.4).
Τέλος, πρέπει να επισηµανθεί ότι στην παρούσα έκθεση τα στατιστικά που αφορούν
στον αριθµό υποθέσεων κατά µορφή προβλήµατος (γραφήµατα 8.1 και 8.2) αφορούν
στο σύνολο των ελέγχων που ολοκληρώθηκαν µέσα στο 2010 και όχι σε όλες τις
εκκρεµείς υποθέσεις, όπως τις προηγούµενες χρονιές. Αυτό κρίθηκε σκόπιµο
προκειµένου να απεικονίζεται στατιστικά και η οριστική, αν και µερική, εικόνα που
αποκτά ο ΓΕ∆∆ κάθε χρόνο από τις υποθέσεις που χειρίστηκε το Γραφείο του, από τη
διερεύνηση των οποίων έχουν εξαχθεί τελικά συµπεράσµατα. Έτσι το ποσοστό των
υποθέσεων στις οποίες δεν διαπιστώθηκε κανένα πρόβληµα είναι για το 2010
αυξηµένο, δεδοµένου ότι σε πολλές περιπτώσεις καταγγελιών που διερευνά ο ΓΕ∆∆
δεν διαπιστώνεται παρά διαφορετική εκτίµησης της νοµικής ή πραγµατικής
κατάστασης µεταξύ του καταγγέλλοντος και της εµπλεκόµενης δηµόσιας υπηρεσίας
και όχι οπωσδήποτε κάποια µορφή παραβίασης της νοµιµότητας ή κακοδιοίκηση. Σε
κάθε περίπτωση όµως, στις περισσότερες των περιπτώσεων η έρευνα κατέληξε στη
διάγνωση είτε παρανοµιών (παράλειψη οφειλοµένων ενεργειών, παράνοµες ενέργειες,
διάφορα ποινικά αδικήµατα) είτε κακής διοικητικής πρακτικής που µπορεί να
οφείλεται σε οργανωτικά προβλήµατα ή σε παραβιάσεις διοικητικών διαδικασιών.
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2.2 Πίνακες – ∆ιαγράµµατα
ΓΡΑΦ ΗΜΑ 1.1

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

46,7%

17,7%

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

14,2%

ΠΟΡΙΣΜΑ-ΕΚΘΕΣΗ

12,4%

ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

5,1%

3,8%

ΓΡΑΦ ΗΜΑ 1.2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
54

ΕΠΩΝΥΜΗ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
658

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ
72

ΑΝΩΝΥΜΗ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
175

ΠΟΡΙΣΜΑΕΚΘΕΣΗ
200
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
250
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ΓΡΑΦ ΗΜΑ 2.1

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΤΟΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ
98,1%

ΕΚΤΟΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ

1,9%

ΓΡΑΦ ΗΜΑ 2.2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΚΤΟΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ
28

ΕΝΤΟΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ
1409
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3.1

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

34,8%
13,8%

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ
ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ /
∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

9,8%
8,2%

ΆΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

7,9%

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤ.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ

5,2%
4,5%

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

4,1%

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ

3,8%

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ Α∆ΕΙΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤ.
ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝ∆ΙΑΦ.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΥΓΙΕΙΝΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
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2,7%
2,1%
1,6%
1,5%
0,1%

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤ.
ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝ∆ΙΑΦ.
22

ΛΟΙΠΕΣ Α∆ΕΙΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
30

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
21

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
38

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΤΑΜΕΙΑ
54

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ
58

ΥΓΙΕΙΝΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
2

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
63

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
490

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤ.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
73

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
111

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ
194

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ /
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ΆΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
115

49

ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ

∆HΜΟΣΙΕΥΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΗ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΟΙΝ/ΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΠΟΡΙΣΜΑΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
και ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤ.
ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝ∆ΙΑΦ.
ΆΛΛΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

3

0

0

17

1

1

22

19

4

2

79

8

3

115

8

11

4

23

4

4

54

8
15

0
0

1
2

43
28

2
3

9
10

63
58

ΛΟΙΠΕΣ Α∆ΕΙΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2

0

1

24

0

3

30

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

6

4

2

12

7

7

38

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

44

41

22

74

194

115

490

10

1

2

49

5

6

73

6
17
2

0
4
0

10
5
1

78
154
16

7
4
0

10
10
2

111
194
21

ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ /
∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

35

5

2

61

15

20

138

ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

0

2

0

0

0

0

2

175

72

54

658

250

200

1409

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΤΑΜΕΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤ.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5.1

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΦΟΡΕΑ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
19,1%

∆ΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
16,0%

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
7,7%

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

6,8%

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6,0%

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

5,5%

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ∆ΗΜΟΣ. ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΚΡΑΤ. ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. ∆ΗΜ. ∆ΙΚΑΙΟΥ

3,9%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

3,7%

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ

2,7%

ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

2,6%

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΥΠΗΡ. ΕΛΕΓΧΟΥ

23,3%

1,8%
0,9%

ΓΡΑΦ ΗΜΑ 5.2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΦΟΡΕΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
26
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΥΠΗΡ. ΕΛΕΓΧΟΥ
12

ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ
37

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ
38

ΚΡΑΤ. ΝΟΜ. ΠΡΟΣ.
∆ΗΜ. ∆ΙΚΑΙΟΥ
55
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
∆ΗΜΟΣ. ∆ΙΚΑΙΟΥ
77

∆ΗΜΟΣΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
328

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
85

∆ΗΜΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
269
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
226
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
52

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
108
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ
∆ΗΜΟΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
96
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6.1

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

11,1%

ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

10,6%
9,3%

ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
7,1%

ΠΕΡ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

6,6%

ΠΕΡ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

6,2%

ΠΕΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

4,9%

ΠΕΡ. ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ

4,0%

ΠΕΡ. ΑΝΑΤ.ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ

3,5%

ΠΕΡ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

3,1%

ΠΕΡ. ∆ΥΤΙΚ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

29,2%

2,2%
1,8%
0,4%

ΓΡΑΦ ΗΜΑ 6.2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ
4

ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ
5

ΠΕΡ.
∆ΥΤΙΚ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
7

ΠΕΡ. ΑΝΑΤ.ΜΑΚ. &
ΘΡΑΚΗΣ
9

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
1

ΠΕΡ. ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ
11

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
66

ΠΕΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
14

ΠΕΡ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
15

ΠΕΡ.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
25
ΠΕΡ.
ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
24

52

ΠΕΡ. ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
8

ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
21

ΠΕΡ. ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
16

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.3

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
8,9%

ΠΕΡ. ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ
6,3%

ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΕΡ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

5,9%

ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

5,9%
4,5%

ΠΕΡ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

4,1%

ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ

4,1%

ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ

3,7%
3,3%

ΠΕΡ. ΑΝΑΤ.ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡ. ∆ΥΤΙΚ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

38,7%

9,7%

ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2,6%
1,9%
0,4%

ΓΡΑΦ ΗΜΑ 6.4

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡ.
∆ΥΤΙΚ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
5

ΠΕΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
7

ΠΕΡ. ΑΝΑΤ.ΜΑΚ. &
ΘΡΑΚΗΣ
9

ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ
11

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
1

ΠΕΡ. ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
11

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
104

ΠΕΡ. ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ
12
ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
16

ΠΕΡ.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
26

ΠΕΡ. ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
16
ΠΕΡ. ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ
24
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10
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ΓΡΑΦΗΜΑ 7.1

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΛΕΧΓΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
8,9%

ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

6,9%

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
ΠΕΡ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

33,3%

9,6%

ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

5,2%
4,9%

ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

4,5%

ΠΕΡ. ∆ΥΤΙΚ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

4,4%

ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ

4,3%

ΠΕΡ. ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ

3,9%

ΠΕΡ. ΑΝΑΤ.ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ

3,9%

ΠΕΡ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

3,7%

ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ

3,3%

ΠΕΡ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

3,3%

ΓΡΑΦΗΜΑ 7.2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΛΕΧΓΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΠΕΡ. ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
47

ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ
47

ΠΕΡ. ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ
52

ΠΕΡ. ΑΝΑΤ.ΜΑΚ. &
ΘΡΑΚΗΣ
55

ΠΕΡ.
∆ΥΤΙΚ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
36

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
469

ΠΕΡ.
∆ΥΤΙΚ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
62
ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
63

ΠΕΡ.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
135
ΠΕΡ.
ΚΕΝΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
74

54

ΠΕΡ. ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ
55

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
97

ΠΕΡ. ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
73

ΠΕΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
69

ΓΡΑΦΗΜΑ 7.3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΝΑ 100.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

24,4

ΠΕΡ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

22,8

ΠΕΡ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

21,1

ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

20,8

ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

20,6

ΠΕΡ.
∆ΥΤΙΚ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

17,0

ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ

12,5

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡ. ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

12,1

9,2

ΠΕΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

9,0

ΠΕΡ. ΑΝΑΤ.ΜΑΚ. &
ΘΡΑΚΗΣ

7,8

ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ

7,4

ΠΕΡ. ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡ.
ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
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ΓΡΑΦ ΗΜΑ 8.1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

13,0%

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

12,5%

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

11,4%

ΑΛΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
5,4%

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚ.
∆ΙΑΦΘΟΡΑ - ΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΧΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

38,0%

15,8%

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1,6%
1,1%
1,1%

ΓΡΑΦ ΗΜΑ 8.2

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
2

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΧΗΣ
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
2

∆ΙΑΦΘΟΡΑ - ΛΟΙΠΑ
ΠΟΙΝΙΚΑ
Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ
3

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΙΟΙΚ/ΚΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚ.
10

ΑΛΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
21

ΚΑΝΕΝΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
70

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
23
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29

56

ΠΑΡΑΝΟΜΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
24

ΓΡΑΦΗΜΑ 9.1

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ KATA
ΣΩΜΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΕ∆∆

14,1%

ΣΕΕ∆∆

5,2%

ΣΕΥΥΠ

4,9%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

1,9%

Ε.Υ.Ε.Π.

1,8%

Ε∆ΕΛ

1,7%

Σ∆ΟΕ
ΣΕ∆Ε
ΣΕΕΥΜΕ
ΕΛΑΣ
ΣΕΠΕ
ΓΛΚ
ΣΕΕΚΚ
ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ
ΕΑ

43,4%

23,7%

Γ∆ΟΕ

1,1%

1,1%

0,4%

0,4%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

ΓΡΑΦΗΜΑ 9.2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ KATA
ΣΩΜΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΕΕΚΚ
1
ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ
1

ΓΛΚ
2

ΣΕΠΕ
6

ΕΛΑΣ
6

ΣΕΕΥΜΕ
15

ΣΕ∆Ε
15

Σ∆ΟΕ
24

Ε∆ΕΛ
25
Ε.Υ.Ε.Π.
27

ΕΑ
1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
69
ΣΕΥΥΠ
73

ΓΕ∆∆
611

ΣΕΕ∆∆
199
Γ∆ΟΕ
334
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ΓΡΑΦΗΜΑ 10.1

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

35,0%
24,8%

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
14,3%

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ
Γ.Ε.∆.∆.

13,1%

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ

12,3%

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ
ΜΙΚΤΟ ΚΛΙΜΑΚ
ΕΝΤΟΛΗ
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ

0,4%
0,1%

ΓΡΑΦΗΜΑ 10.2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΝΤ ΟΛΗ
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ
1

ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΕ ΜΙΚΤΟ ΚΛΙΜΑΚ
6

ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
493

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
173

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ
184
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ
Γ.Ε.∆.∆.
202

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
350
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Γ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.

Πειθαρχική αρµοδιότητα

2.

Ενστάσεις κατά πειθαρχικών αποφάσεων

3.

Προσφυγή κατά τελεσίδικων πειθαρχικών αποφάσεων

4.

Πειθαρχική δίωξη

5.

Έναρξη / επίσπευση πειθαρχικής διαδικασίας

6.

Παρακολούθηση της εξέλιξης της ποινικής διαδικασίας/εντολή
παράστασης πολιτικής αγωγής
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1.

Πειθαρχική αρµοδιότητα

Ο ΓΕ∆∆ άσκησε κατά το 2010 την πειθαρχική του αρµοδιότητα σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 3 §5 του ν.3613/07 µε τον οποίο τροποποιήθηκαν προγενέστερες
σχετικές διατάξεις.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές διεξάγει ο ίδιος ή µε τους Βοηθούς του ή τους
Ειδικούς Επιθεωρητές που υπηρετούν στο Γραφείο του ή τα αρµόδια όργανα των
φορέων του πρώτου εδαφίου του παραπάνω άρθρου, Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση
(Ε∆Ε) και σε κάθε περίπτωση µπορεί να ασκήσει ή να διατάξει την άσκηση
πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλλων διοικητικών µέτρων.
Μπορεί επίσης να ασκεί ένσταση κατά οποιασδήποτε απόφασης των πειθαρχικών
οργάνων των φορέων του πρώτου εδαφίου παραπέµποντας :
α) Στο αµέσως ανώτερο πειθαρχικό όργανο υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί
απόφαση κατώτερου πειθαρχικού οργάνου,
β) Στο οικείο δευτεροβάθµιο πειθαρχικό συµβούλιο υποθέσεις για τις οποίες έχει
εκδοθεί απόφαση µονοµελούς πειθαρχικού οργάνου, η οποία δεν προσβάλλεται µε
ένσταση στο υπηρεσιακό συµβούλιο του οικείου φορέα.
Και στις δύο περιπτώσεις εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του Υπαλληλικού
Κώδικα ή οι κατά περίπτωση οικείες διατάξεις όπως ισχύουν κάθε φορά.
Ο ΓΕ∆∆ έχει επίσης δικαίωµα προσφυγής ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας
κατά όλων των τελεσίδικων αποφάσεων όλων των πειθαρχικών συµβουλίων των
φορέων του πρώτου εδαφίου για πειθαρχικά αδικήµατα που επισύρουν την ποινή της
οριστικής παύσης ή του υποβιβασµού και ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου κατά
όλων των άλλων τελεσίδικων αποφάσεων µονοµελών ή πειθαρχικών οργάνων.
Η προθεσµία για την άσκηση των προαναφεροµένων ενστάσεων και προσφυγών
αρχίζει από την υποχρεωτική κοινοποίηση των σχετικών πειθαρχικών αποφάσεων στο
Γραφείο του.
Η πειθαρχική αρµοδιότητα του ΓΕ∆∆ αφορά και τους ιατρούς του ΕΣΥ, τα µέλη ∆ΕΠ
των ΑΕΙ, το διδακτικό προσωπικό των ΑΤΕΙ και το προσωπικό του δηµόσιου τοµέα
µε σύµβαση Ι∆ΑΧ, καθώς και τους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Με την µε αριθµ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ58/267/4169/13-02-08, εγκύκλιο του Υπουργού
Εσωτερικών γνωστοποιήθηκε στους φορείς του δηµόσιου τοµέα η διάταξη νόµου που
αφορά στην πειθαρχική αρµοδιότητα του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
καθώς και στην υποχρέωσή τους να κοινοποιούν στο Γραφείο του όλες τις πειθαρχικές
αποφάσεις υπενθυµίζοντας ότι η µη κοινοποίηση αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα.
Επιπρόσθετα των ειδικών διατάξεων που αφορούν στην πειθαρχική δικαιοδοσία του
ΓΕ∆∆, µε τον Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
ΝΠ∆∆, ο οποίος κυρώθηκε µε τον Ν. 3528/07 και τον Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ο οποίος κυρώθηκε µε το Ν.3584/07, ο ΓΕ∆∆ αναφέρεται
πλέον ρητώς ως πειθαρχικό όργανο της δηµόσιας διοίκησης.
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2.

Ενστάσεις κατά πειθαρχικών αποφάσεων

Σκοπός της συµµετοχής του ΓΕ∆∆ στην πειθαρχική διαδικασία µέσω της άσκησης
ένστασης κατά πειθαρχικών αποφάσεων στον αµέσως ανώτερο βαθµό, είναι η
αποτελεσµατικότερη απονοµή του πειθαρχικού δικαίου και ο περιορισµός της
πιθανότητας µη επιβολής της προσήκουσας πειθαρχικής ποινής ή της ατιµωρησίας των
υπαλλήλων της δηµόσιας διοίκησης που έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώµατα.
Η διασφάλιση της απονοµής πειθαρχικού δικαίου αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για
την αποτελεσµατική και εύρυθµη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης.
Επίσης, µέσω της πειθαρχικής δικαιοδοσίας του ΓΕ∆∆, καθίσταται ευκολότερος ο
συσχετισµός των διαπιστώσεων των πορισµάτων και των εκθέσεων επιθεώρησης και
ελέγχου σχετικά µε την τέλεση πειθαρχικών παραπτωµάτων υπαλλήλων µε την
πειθαρχική διαδικασία και τις πειθαρχικές αποφάσεις των οικείων πειθαρχικών
οργάνων, συνεπώς και µε την πειθαρχική τιµωρία τους. Ο συσχετισµός αυτός
καθίσταται απαραίτητος για την παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής της διάταξης
του άρθρου 14§3 του Ν.3345/05, σύµφωνα µε την οποία όταν στα πορίσµατα και
εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου διαπιστώνεται η τέλεση πειθαρχικών
παραπτωµάτων υπαλλήλων της δηµόσιας διοίκησης, τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα
δεσµεύονται για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατ’ αυτών.
Με την προαναφερθείσα εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών γνωστοποιήθηκε στους
δηµόσιους φορείς (υπουργεία, αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες, περιφέρειες,
ανεξάρτητες αρχές, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις,
ΟΤΑ και δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς ) η υποχρέωσή τους να κοινοποιούν
έγκαιρα στο Γραφείο ΓΕ∆∆ όλες τις πειθαρχικές αποφάσεις των πειθαρχικών
προϊσταµένων και στους προέδρους των υπηρεσιακών συµβουλίων τις πειθαρχικές
αποφάσεις των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων, προκειµένου να τελεσιδικούν,
ενηµερώνοντας τον παράλληλα για την πορεία των εκκρεµών πειθαρχικών υποθέσεων.
Ειδικότερα, όσον αφορά στην κοινοποίηση των πειθαρχικών αποφάσεων των
υπηρεσιακών συµβουλίων, αυτή πρέπει να πραγµατοποιείται ταυτόχρονα τόσο στον
οικείο υπουργό ή το µονοµελές όργανο, το οποίο έχει δικαίωµα υποβολής ένστασης
στο ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, όσο και στο Γραφείο ΓΕ∆∆, προκειµένου
να συµπληρώνεται κατά το δυνατόν ταυτόχρονα για τους ανωτέρω η προβλεπόµενη
από τις διατάξεις της παρ. 3 άρθρο 142 του Υπαλληλικού Κώδικα προθεσµία.
Η πιστή εφαρµογή του νόµου, µε την έγκαιρη κοινοποίηση όλων των πειθαρχικών
αποφάσεων, είναι αποφασιστικής σηµασίας για την αποτελεσµατική άσκηση από τον
ΓΕ∆∆ της δικαιοδοσίας του αυτής. Επιπλέον καθίσταται δυνατή ή εξαγωγή χρήσιµων
συµπερασµάτων, σχετικά µε τη διαδικασία απονοµής πειθαρχικού δικαίου µε στόχο τη
βελτίωσή της.
Η ∆ιεύθυνση Γραµµατείας του Γραφείου του ΓΕ∆∆ για την αποτελεσµατική
επεξεργασία και στατιστική αξιοποίηση των πειθαρχικών αποφάσεων, βάσει των
παραπάνω, χρησιµοποιεί ειδική µηχανογραφική εφαρµογή για την καταχώρηση όλων
των πειθαρχικών αποφάσεων και τη στατιστική επεξεργασία τους.
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ΓΕ∆∆ είναι η µόνη δηµόσια αρχή στην οποία
κοινοποιούνται όλες οι πειθαρχικές αποφάσεις µονοµελών και συλλογικών οργάνων
του δηµόσιου τοµέα.
Κατά το 2010 κοινοποιήθηκαν στο Γραφείο του ΓΕ∆∆, σε εφαρµογή της πειθαρχικής
του δικαιοδοσίας του για την άσκηση ένδικων µέσων κατά αποφάσεων πειθαρχικών
οργάνων, 3200 πειθαρχικές αποφάσεις µονοµελών και συλλογικών πειθαρχικών
οργάνων που εκδίκασαν πειθαρχικές υποθέσεις σε πρώτο βαθµό.
Από τις αποφάσεις αυτές οι 1602 αφορούσαν το στενό δηµόσιο τοµέα, δηλαδή
δηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και οι
1598 τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, δηλαδή, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
(δηµόσιες επιχειρήσεις, και οργανισµοί).
Ο ΓΕ∆∆ άσκησε το 2010 συνολικά 149 ενστάσεις κατά αποφάσεων συλλογικών ή
µονοµελών πειθαρχικών οργάνων, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη νοµοθεσία. Οι 148
από αυτές αφορούσαν στο στενό δηµόσιο τοµέα και η 1 στον ευρύτερο.
Οι λόγοι που επέβαλαν την άσκηση ένστασης κατά των αποφάσεων αυτών είναι
κυρίως:
¾ Η επιβολή υπερβολικά επιεικών ποινών σε σχέση µε τη βαρύτητα των πειθαρχικών
παραπτωµάτων.
¾ Η µη ορθή εκτίµηση αποδεικτικών στοιχείων, όπως ένορκες διοικητικές εξετάσεις
και πορίσµατα ή εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου των σωµάτων και υπηρεσιών
επιθεώρησης και ελέγχου, µε τα οποία διαπιστώνεται η τέλεση πειθαρχικών
παραπτωµάτων και προτείνεται ο πειθαρχικός έλεγχος υπαλλήλων για ενέργειες ή
παραλείψεις τους ως εµπλεκόµενων στις εν λόγω υποθέσεις.
¾ Η ανεπαρκής αιτιολόγηση, η µη νόµιµη αιτιολόγηση, η παντελής απουσία
αιτιολόγησης των πειθαρχικών αποφάσεων σε αντίθεση µε όσα οι κείµενες διατάξεις, η
πάγια νοµολογία του ΣτΕ και των διοικητικών δικαστηρίων, αλλά και οι θεµελιώδεις
αρχές του διοικητικού δικαίου επιτάσσουν.
¾ Η εσφαλµένη ερµηνεία νόµου κατά την εκτίµηση των αποδεικτικών στοιχείων.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι µε τον νέο κώδικα κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων, ο οποίος κυρώθηκε µε τον ν.3584/07 και συγκεκριµένα µε το άρθρο 6
συστάθηκε και λειτουργεί για πρώτη φορά ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
Από το σύνολο των ενστάσεων κατά πειθαρχικών αποφάσεων που υπέβαλε κατά το
2010 ο ΓΕ∆∆ αναφέρονται ενδεικτικά οι εξής:
1. Ένσταση κατά απόφασης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, µε την οποία δεν επιβλήθηκε ποινή σε υπάλληλο, η οποία ως
Προϊσταµένη του Γραφείου Πολεοδοµίας χειρίστηκε υποθέσεις του συζύγου της
και υπέγραφε τις οικοδοµικές άδειες των οποίων µελετητής µηχανικός ήταν ο ίδιος
ο σύζυγος, κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων.
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2. Ένσταση κατά απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Γενικού Νοσοκοµείου µε
την οποία δεν επιβλήθηκε ποινή σε ιατρό ΕΣΥ του Νοσοκοµείου, ο οποίος
παραπέµφθηκε πειθαρχικά µετά την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία
από αµέλεια και παράβαση καθήκοντος.
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος ιατρός του παθολογικού τµήµατος Νοσοκοµείου,
απουσίαζε κατά την ηµέρα της εφηµερίας του, µε αποτέλεσµα ασθενής που εισήχθη
τη µέρα αυτή στο τµήµα επειγόντων περιστατικών µε κεφαλαλγία, να εξεταστεί
από ειδικεύοµενο και µε µικρότερη εµπειρία ιατρό µε συνέπεια να χαθεί πολύτιµος
χρόνος, να µη γίνει έγκαιρη και ορθή διάγνωση της νόσου του ασθενή και να µη
ληφθούν όλα εκείνα τα αναγκαία µέτρα για να αποτραπεί η ραγδαία εξέλιξη της
νόσου και η επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του σε σηµείο µη αναστρέψιµο.
Έτσι, παρά το γεγονός ότι εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του
Νοσοκοµείου ο ασθενής απεβίωσε.
3. Ένσταση κατά απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Γενικού Νοσοκοµείου µε
την οποία δεν επιβλήθηκε ποινή σε ιατρό, Αναπληρωτή ∆ιευθυντή της
Χειρουργικής Κλινικής, ο οποίος παραπέµφθηκε πειθαρχικά µετά την άσκηση
ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αµέλεια.
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος, ως εφηµερεύων ιατρός της χειρουργικής κλινικής
Νοσοκοµείου, αν και διαπίστωσε ότι ασθενής, ο οποίος εισήλθε στο Νοσοκοµείο
ήταν πολυτραυµατίας εξαιτίας τροχαίου ατυχήµατος, δεν επιλήφθηκε άµεσα για τον
απαραίτητο διεξοδικό κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, ώστε να αντιµετωπιστεί
έγκαιρα η κατάσταση της υγείας του.
4. Ένσταση κατά απόφασης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Περιφέρειας µε την οποία
δεν επιβλήθηκε ποινή στον Προϊστάµενο της ∆ΕΣΕ, ο οποίος παραπέµφθηκε µετά
από έκθεση των Επιθεωρητών-Ελεγκτών του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που είχε ως αντικείµενο τη διερεύνηση των πραγµατικών
περιστατικών, τον εντοπισµό τυχόν παραλείψεων οφειλόµενων νόµιµων ενεργειών
και τον πιθανό καταλογισµό ευθυνών σε υπαλλήλους όλων των εµπλεκόµενων
φορέων για την υπόθεση του θανάσιµου τραυµατισµού εργαζόµενου επί
διαφηµιστικής πινακίδας το Νοέµβριο 2009 σε χώρο super market παραπλεύρως
της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης-Ελασσόνας.
Σύµφωνα µε την έκθεση ελέγχου ο εγκαλούµενος ως Προϊστάµενος της ∆ΕΣΕ δε
φρόντισε για την παρακολούθηση και υλοποίηση της συγκεκριµένης
κυκλοφοριακής σύνδεσης, για την οποία είχε εκδώσει προσωρινή άδεια και την
έκδοση της απαιτούµενης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης. ∆εν απέτρεψε την
κατασκευή της βάσης στην οποία τοποθετήθηκε η διαφηµιστική πινακίδα. ∆εν
επέδειξε τη δέουσα επιµέλεια για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας
τροφοδοσίας των παρόδιων καταστηµάτων, καθώς δεν κατασκευάστηκε ως είχε
εγκριθεί προσωρινά, η κυκλοφοριακή σύνδεση. Επίσης, δε µερίµνησε ώστε να
τοποθετηθεί κατάλληλη κατακόρυφη σήµανση στο συγκεκριµένο τµήµα της
Παλαιάς Εθνικής Οδού από την πόλη της Κατερίνης έως µπροστά στον οικισµό
«Κορδέλες» κατοικηµένη περιοχή.

64

5. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου Περιφέρειας µε την οποία δεν
επιβλήθηκε ποινή σε υπάλληλο ∆ΕΣΕ, για το πειθαρχικό παράπτωµα της
παράβασης καθήκοντος. Ο εγκαλούµενος παραπέµφθηκε µετά από έκθεση του
Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, η οποία είχε ως
αντικείµενο τον έλεγχο της νοµιµότητας των διαδικασιών που τηρήθηκαν από τη
∆ΕΣΕ στον επικείµενο εκείνη την περίοδο διαγωνισµό µίσθωσης εκχιονιστικών
µηχανηµάτων για το Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο της Περιφέρειας.
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος συνέταξε µε άλλους δύο συναδέλφους
του διακήρυξη διαγωνισµού για τον αποχιονισµό των οδών του εθνικού δικτύου
αρµοδιότητας της ∆ΕΣΕ κατά µη προβλεπόµενο τρόπο και χωρίς κατ’ ουσία να
υπάγεται ο διαγωνισµός στα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του ν.1418/84 και των
διαταγµάτων αυτού, χωρίς τη σύνταξη µελέτης. Η διακήρυξη συντάχθηκε
πληµµελώς, ενώ η προκήρυξη του διαγωνισµού έγινε χωρίς την ύπαρξη
αντίστοιχων πιστώσεων και χωρίς την έγκριση από την προϊσταµένη αρχή.
6. Ένσταση κατά απόφασης του Γ΄ Υπηρεσιακού-Πειθαρχικού Συµβουλίου ΟΤΑ
Ν.Αττικής, µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης έξι (6) µηνών
µε πλήρη στέρηση των αποδοχών σε υπάλληλο ∆ήµου, η οποία παραπέµφθηκε για
το πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή
άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους.
Συγκεκριµένα, η εγκαλούµενη υπάλληλος, ήταν υπόλογος – ελέγκτρια εσόδων
εξόδων δύο όµορων ∆ήµων και των ΝΠ∆∆ αυτών για το χρονικό διάστηµα από το
1996 έως και το 2001. Για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε πόρισµα
Οικονοµικού Επιθεωρητή, προέκυψε έλλειµµα από το οποίο ζηµιώθηκε το Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Στην εγκαλούµενη καταλογίστηκαν (από κοινού µε
το συνάδελφό της) συνολικά, τα ποσά των 16.045.138,52 ευρώ (που αντιστοιχούν
σε δύο ∆ήµους) και 2.806.996,00 ευρώ (για τα ΝΠ∆∆ των ανωτέρω ∆ήµων).
7. Ένσταση κατά απόφασης του ∆ιοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας µε
την οποία δεν επιβλήθηκε ποινή σε υπάλληλο οποίος παραπέµφθηκε µετά από
έκθεση επιθεώρησης-ελέγχου του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά µε την εκτέλεση
ναυλωµένης πτήσης την 22η Φεβρουαρίου 2009, µε την οποία απέδρασαν
κρατούµενοι από τις φυλακές Κορυδαλλού.
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος, ως ελεγκτής της θέσης FIC/VFR
παρέλειψε να ζητήσει από τον Κυβερνήτη να ακολουθήσει τις καθορισµένες VFR
διαδροµές και ύψη και δεν τον παρέπεµψε ή δεν επικοινώνησε ο ίδιος µε την
Προσέγγιση Αθηνών, τη µόνη αρµόδια µονάδα για χορήγηση άδειας παρέκκλισης
από τις καθορισµένες διαδροµές και ύψη.
8. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Υπουργείου Οικονοµικών
µε την οποία δεν επιβλήθηκε ποινή σε υπάλληλο, ελεγκτή εισαγωγών Τελωνείου ο
οποίος παραπέµθηκε πειθαρχικά µετά από πορισµατική έκθεση Οικονοµικού
Επιθεωρητή και ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος του για τα αδικήµατα της
άµεσης συνέργειας σε λαθρεµπορία κατ’ εξακολούθηση, καθώς και της παράβασης
καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση.
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Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος, ως ελεγκτής σε Τελωνείο προέβη σε
έλεγχο Τ1, χωρίς να ελέγξει εαν τα βουλγαρικά φορτηγά είχαν, εφόσον ο
προορισµός τους ήταν η FYROM, κάρτα Ε∆ΥΜ και χωρίς να ορίσει επί των Τ1
προθεσµία προσκόµισης των εµπορευµάτων στο τελωνείο προορισµού,
παραβαίνοντας έτσι τις σχετικές διατάξεις.
9. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Υπουργείου Οικονοµικών
µε την οποία δεν επιβλήθηκε ποινή σε υπάλληλο ∆ΟΥ η οποία παραπέµφθηκε
πειθαρχικά µετά από πορισµατική έκθεση Οικονοµικού Επιθεωρητή.
Συγκεκριµένα, η εγκαλούµενη υπάλληλος, ταµίας της ∆ΟΥ κατά το χρονικό
διάστηµα από τον Οκτώβριο του 2008 έως το ∆εκέµβριο του ίδιου έτους εκτέλεσε
46 τουλάχιστον, ανυπόγραφους από την Προϊσταµένη της ∆ΟΥ παράνοµους
τίτλους πληρωµής, οι οποίοι αφορούσαν επιδόµατα εισοδηµατικής ενίσχυσης του
Ν. 3016/2002 για πολίτες που κατοικούν σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές µε
χαµηλό εισόδηµα επιδεικνύοντας εµπιστοσύνη και καλοπιστία σε συνάδελφό της, η
οποία ήταν και η αρµόδια υπάλληλος για την έκδοση του τίτλου πληρωµής, τον
έλεγχο των δικαιολογητικών και στοιχείων του δικαιούχου και την ολοκλήρωση
της διαδικασίας ώστε ο τίτλος να καταστεί πληρωτέος, δηλαδή να φέρει την τελική
υπογραφή – εντολή πληρωµής της Προϊσταµένης της ∆.Ο.Υ.
10. Ένσταση κατά πειθαρχικής απόφασης του ΑΠΥΣ∆Ε µε την οποία δεν επιβλήθηκε
ποινή σε εκπαιδευτικό ο οποίος παραπέµφθηκε για το πειθαρχικό παράπτωµα της
παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς
νόµους.
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος εκπαιδευτικός, ως Πρόεδρος της εξεταστικής
επιτροπής Ιδιωτικού ΤΕΕ περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2005 και προσωρινός
Αναπληρωτής ∆ιευθυντής ΣΕΚ κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, δεν προέβη όπως
είχε καθήκον, στον έλεγχο για το εάν είχαν εγγραφεί σύννοµα οι µαθητές, εάν ήταν
εγγεγραµµένος κάθε µαθητής σωστά στην ανάλογη µερίδα του µητρώου µαθητών
και εάν προσκοµίζονταν δικαιολογητικά απουσιών, ενώ δεν εξέτασε τα
απουσιολόγια, τα πρακτικά και το µητρώο των µαθητών.
Ο εγκαλούµενος επέτρεψε τη συµµετοχή των µαθητών στις εξετάσεις, την
προαγωγή και την απόλυσή τους καθώς και τη διάπραξη πλήθους παρατυπιών και
παρανοµιών όπως αλλοιώσεις ατοµικών δελτίων (καρτελών) µαθητών,
παρεµβάσεις σε γραπτά µαθητών, αλλαγές ολόκληρων γραπτών κ.α.
11. Ένσταση κατά απόφασης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου µελών ΕΕ∆ΙΠ, ΕΤΕΠ και
λοιπού βοηθητικού, ειδικού και έκτακτου διδακτικού – εκπαιδευτικού προσωπικού
Πανεπιστηµίου µε την οποία δεν επιβλήθηκε ποινή σε µέλος ΕΤΕΠ, το οποίο
παραπέµφθηκε για το πειθαρχικό παράπτωµα της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς
ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός ή εκτός υπηρεσίας.
Σύµφωνα µε τη διενεργηθείσα Ε∆Ε από τον Οκτώβριο του 1999 µέχρι τον Απρίλιο
του 2004 το Πανεπιστήµιο υπέστη ζηµιά ύψους 7.000.000 ευρώ περίπου από τις
ενέργειες δεκαπέντε ατόµων, µεταξύ των οποίων και υπάλληλοι του
Πανεπιστηµίου, που υπεξαιρούσαν το πετρέλαιο και το διοχέτευαν στην αγορά.
Στον εγκαλούµενο αποδίδεται ευθύνη καθώς παραλάµβανε το πετρέλαιο και
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υπέγραφε ψευδώς για την παραλαβή των ποσοτήτων του πετρελαίου, οι οποίες
στην πραγµατικότητα διοχετεύονταν στην αγορά.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο εγκαλούµενος πραγµατοποίησε τις περισσότερες
παραλαβές τις απογευµατινές ώρες, Κυριακές ή γιορτές, αν και υπήρχε αντίθετη
εντολή. Επίσης στις 8-12-2000 παρελήφθησαν σε µία ηµέρα 240.061 λίτρα
πετρελαίου, ενώ όλες οι δεξαµενές του κεντρικού λεβητοστασίου χωρούσαν µόνο
232.000 λίτρα.
12.Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
µε την οποία δεν επιβλήθηκε ποινή σε υπάλληλο της ∆/νσης Πολεοδοµίας, ο οποίος
παραπέµφθηκε για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος κατά
τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους και της χαρακτηριστικώς
αναξιοπρεπούς διαγωγής εντός υπηρεσίας κατόπιν της ποινική του δίωξη.
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος ως υπάλληλος του Τµήµατος Ελέγχου Αυθαιρέτων
Κατασκευών της ∆/νσης Πολεοδοµίας, στην αρµοδιότητα του οποίου εµπίπτει ο
έλεγχος αυθαίρετων κατασκευών, η σύνταξη σχετικών εκθέσεων αυτοψίας και ο
υπολογισµός των σχετικών προστίµων ανέγερσης και διατήρησης των αυθαίρετων
κατασκευών, διαπίστωσε την ύπαρξη διώροφης οικοδοµής µε γκαράζ στο ισόγειο
και κατοικία στον πρώτο όροφο, η οποία δεν είχε οικοδοµική άδεια. Ο
εγκαλούµενος κατά παράβαση των καθηκόντων του ζήτησε τη µεσολάβηση του
εργολάβου που ανήγειρε την προαναφερόµενη οικοδοµή, προκειµένου να λάβει το
χρηµατικό ποσό των 6.000 € και να µην προβεί στη σύνταξη της σχετικής έκθεσης
αυτοψίας και στον υπολογισµό των ανάλογων προστίµων ανέγερσης και
διατήρησης των αυθαίρετων κατασκευών, ως όφειλε.
13.Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπαλλήλων Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης έξι (6)
µηνών µε πλήρη στέρηση των αποδοχών σε υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής
Ανάπτυξης, ο οποίος παραπέµφθηκε για το πειθαρχικό παράπτωµα της αµέλειας
καθώς και της ατελούς ή µη έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντος, ενώ το αρµόδιο
Πειθαρχικό Συµβούλιο µετατρέποντας το κατηγορητήριο αποφάσισε ότι υπέπεσε
στο πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα
καθόσον προέβη στις παρακάτω ενέργειες:
• Εισηγήθηκε την έγκριση επιδότησης εννέα (9) περιπτώσεων οι οποίες δεν
πληρούσαν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων σχετικά µε τον
χαρακτηρισµό της περιοχής που βρίσκονταν οι οικοδοµές ως επιδοτούµενης,
καθώς και το χαρακτηρισµό των οικοδοµών ως αγροτικών κατασκευών που δεν
περιλαµβάνουν κατάστηµα, σε συνδυασµό µε την έλλειψη δικαιολογητικών για
την ιδιότητα των ιδιοκτητών ως αγροτών.
• Εισηγήθηκε την έγκριση επιδότησης δεκατριών (13) περιπτώσεων, µεγαλύτερης
της επιτρεπόµενης, καθ’ υπέρβαση των σχετικών διατάξεων. Σε έξι (6) από
αυτές το εµβαδόν της οικοδοµής ήταν µεγαλύτερο των 140 τ.µ. µε αποτέλεσµα
να µην πληρούνταν η απαραίτητη προϋπόθεση ως προς το εµβαδόν της
οικοδοµής, το οποίο ορίζεται σε 140 τ.µ. για πρώτη κατοικία.
• Εισηγήθηκε την έγκριση επιδότησης επτά (7) περιπτώσεων, στις οποίες
υπήρχαν ελλείψεις διάφορων δικαιολογητικών.
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14. Ένσταση κατά απόφασης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου ΟΤΑ Ν. ∆υτικής Αττικής
µε την οποία δεν επιβλήθηκε ποινή σε υπάλληλο ∆ήµου, ελεγκτή εσόδων-εξόδων ο
οποίος παραπέµφθηκε για έλλειµµα 59.200.000 ευρώ στη διαχείριση του Γραφείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων σε ∆ΟΥ, το οποίο διαπίστωσαν Οικονοµικοί
Επιθεωρητές που πραγµατοποίησαν διαχειριστικό έλεγχο στο ∆ήµο για τα
οικονοµικά έτη 2000, 2001, 2002 και 2003. Μη νόµιµες ενέργειες διαπιστώθηκαν
τόσο στις πληρωµές δαπανών όσο και στη διαδικασία εισαγωγής επιταγών της
∆ηµοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων του ∆ήµου.
15.Ένσταση κατά απόφασης ∆ηµάρχου µε την οποία δεν επιβλήθηκε ποινή στον
Προϊστάµενο της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Πολεοδοµικών Εφαρµογών του ∆ήµου.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε σχετική έκθεση ελέγχου του Σώµατος ΕπιθεωρητώνΕλεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ο εγκαλούµενος δε µερίµνησε για τη διενέργεια
αυτοψίας, έκδοση πρωτοκόλλου χαρακτηρισµού αυθαιρέτων κατασκευών και
επιβολή των προβλεπόµενων προστίµων για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις που
περιγράφονται σε έγγραφο της υπηρεσίας.
16.Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Υπουργείου Οικονοµικών
µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης τεσσάρων (4) µηνών σε
τελωνειακό υπάλληλο για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος
κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους και της
χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας υπαλλήλου διαγωγής εντός της
υπηρεσίας.
Συγκεκριµένα, η υπόθεση αφορούσε σε κατασχεµένα τσιγάρα από το Τελωνείο
Ηγουµενίτσας. Μετά από διενέργεια απογραφής κατασχεµένων τσιγάρων στις
αποθήκες του Τελωνείου βρέθηκαν συνολικά 117.632 πακέτα τσιγάρων διαφόρων
εταιρειών. Μετά από περαιτέρω έρευνα στο Αρχείο του Τελωνείου, στα έγγραφα
για τις κατασχέσεις τσιγάρων των ετών 2008 και 2009, στις εκθέσεις καταστροφής
για τα προηγούµενα έτη, προέκυψε ότι στις συγκεκριµένες αποθήκες θα έπρεπε να
υπάρχουν 579.892 πακέτα τσιγάρων. Εποµένως προέκυπτε έλλειµµα 462.260
πακέτων για τα οποία οι αναλογούσες δασµολογικές επιβαρύνσεις ανήρχοντο στο
ποσό των 1.351.703,30 ευρώ.
Στην παραπάνω υπόθεση εµπλέκονται και άλλοι υπάλληλοι του Τελωνείου στους
οποίους επιβλήθηκαν µε αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συµβουλίου αντίστοιχες
ποινές και ο ΓΕ∆∆ άσκησε ένσταση κατά αυτών.
17. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Υπουργείου Οικονοµικών
µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή του προστίµου των αποδοχών τριών (3) µηνών σε
υπάλληλο ο οποίος παραπέµφθηκε για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης
καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους, της
χρησιµοποίησης της δηµοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο
υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών
συµφερόντων του ίδιου ή τρίτων προσώπων και της χαρακτηριστικώς
αναξιοπρεπούς ή ανάξιας υπαλλήλου διαγωγής εντός της υπηρεσίας.
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Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος ως ελεγκτής της ΥΠΕΕ, κατά παράβαση
των υπαλληλικών του καθηκόντων κατά το χρονικό διάστηµα από τον Ιανουάριο
του 2008 µέχρι και το Φεβρουάριο του ίδιου έτους χρησιµοποίησε κατ’ επανάληψη
και συστηµατικά, τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα προκειµένου να προσέρχεται και να
µεταβαίνει µετά το πέρας της υπηρεσιακής του απασχόλησης στον τόπο κατοικίας
του. Σε σχετικό έλεγχο που έγινε στα δελτία κίνησης προέκυψε ότι τα
εµφανιζόµενα επί αυτών διανυθέντα χλµ ήταν πολύ περισσότερα από εκείνα που θα
έπρεπε βάσει των αντίστοιχων εντολών της Υπηρεσίας. Επίσης παραποίησε κατά το
χρονικό διάστηµα από 31-01-2008 έως 26-2-2008 οκτώ (8) δελτία κίνησης των
υπηρεσιακών αυτοκινήτων και συγκεκριµένα επενέβη σ’ αυτά δύο µήνες αφότου η
γραµµατεία του τµήµατος ελέγχου τα απέστειλε στη σχετική Περιφερειακή ∆/νση
και αφού είχε ξεκινήσει η προκαταρκτική εξέταση από τον αρµόδιο Επιθεωρητή.
Επιπλέον, ως ελεγκτής του τµήµατος ελέγχου ΥΠΕΕ εκµεταλλευόµενος την
ιδιότητά του και τη γνωριµία του µε συναδέλφους της ∆ΟΥ όπου υπαγόταν, εν
γνώσει του και κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων περί φορολογίας
εισοδήµατος, υπέβαλε στη ∆.Ο.Υ. τέσσερις (4) δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος
φυσικών προσώπων µε εικονικά εισοδήµατα. Αρχικά εστάλησαν από τον
εγκαλούµενο στον Επόπτη µέσα σε φάκελο οι δηλώσεις δύο φορολογούµενων. Ο
Επόπτης, αφού τις έλεγξε, τον ενηµέρωσε τηλεφωνικά για το πρόβληµα που υπήρχε
στις βεβαιώσεις αποδοχών και στα ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης αγρών και του
συνέστησε να τις πάρει πίσω αφού δεν µπορούσαν να παραληφθούν. Στη συνέχεια
πήρε τις δηλώσεις και απευθυνόµενος στην υπάλληλο του τµήµατος ελέγχου της
αρµόδιας ∆ΟΥ εν απουσία του Επόπτη και της Προϊσταµένης Εισοδήµατος κατά
παράβαση των σχετικών διατάξεων και επικαλούµενος την καθυστέρηση της
υποβολής τους, της ζήτησε να τις εκκαθαρίσει αµέσως, παρότι η συγκεκριµένη
υπάλληλος δεν ήταν αρµόδια, όπως και έγινε.
18. Ένσταση κατά Απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου Νοσοκοµείου µε το οποίο
επιβλήθηκε η ποινή του προστίµου ίσου µε τις αποδοχές δέκα (10) ηµερών σε
υπάλληλο η οποία παραπέµφθηκε για το πειθαρχικό παράπτωµα της ανάρµοστης
συµπεριφοράς, καθώς στο χώρο του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του
Νοσοκοµείου, παρουσία ασθενών, η εγκαλούµενη ενεπλάκη σε επεισόδιο
ξυλοδαρµού µε συνάδελφό της, προκαλώντας της σωµατικές κακώσεις σύµφωνα µε
ιατρική γνωµάτευση της Αναπληρώτριας ∆ιευθύντριας του Β’ Χειρουργικού Τοµέα
της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυµάτων.
19. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Υπουργείου Οικονοµικών
µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της έγγραφης επίπληξης σε υπάλληλο ο οποίος
παραπέµφθηκε για το πειθαρχικό παράπτωµα της χρησιµοποίησης της
δηµοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο υπάλληλος λόγω της
υπηρεσίας ή της θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων του ίδιου ή
τρίτων προσώπων.
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος ως ελεγκτής και Αναπληρωτής
Προϊστάµενος Τµήµατος Ελέγχου της ΥΠΕΕ, εκµεταλλευόµενος την ιδιότητά του
και τη θέση που κατείχε, µετά από σχετικό προληπτικό φορολογικό έλεγχο που
διενεργήθηκε από τετραµελές συνεργείο της υπηρεσίας του και µε τον οποίο
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καταλογίστηκαν παραβάσεις του ΚΒΣ σε επιχείρηση που ανήκει σε συγγενικά του
πρόσωπα άσκησε φορτική πίεση στα µέλη της οµάδας ελέγχου και στους
Προϊσταµένους του Τµήµατος και της ∆/νσής του προκειµένου να διαγράψουν τις
καταλογισθείσες παραβάσεις της ανωτέρω επιχείρησης.
20. Ένσταση κατά πράξης ΠΥΣ∆Ε µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής
παύσης έξι (6) µηνών µε πλήρη στέρηση αποδοχών σε εκπαιδευτικό ο οποίος
παραπέµφθηκε για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της χαρακτηριστικώς
αναξιοπρεπούς για υπάλληλο διαγωγή εντός υπηρεσίας, της παράβασης
καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους.
Η πειθαρχική δίωξη του εγκαλούµενου ασκήθηκε µετά την ασκηθείσα ποινική
δίωξη σε βάρος του καθόσον:
• Από την 25-10-2008 έως την 25-11-2008 µε περισσότερες από µία πράξεις, που
συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήµατος µαγνητοσκοπούσε µε τη χρήση του
κινητού του τηλεφώνου µαθητές, κατά την ώρα που άλλαζαν ενδυµασία στο χώρο
των αποδυτηρίων του γυµναστηρίου του Γυµνάσιου, στο οποίο εργαζόταν ως
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής,
• Από την 24-10-2008 και την 25-11-2008 µε πρόθεση παρήγαγε και απέκτησε ή
κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας, καθώς αποτύπωσε ηλεκτρονικά το σώµα ή
µέρος του σώµατος ανηλίκου, χρησιµοποιώντας το κινητό του τηλέφωνο, που είχε
τοποθετήσει εντός τσάντας φαρµακευτικού υλικού, στην οποία είχε δηµιουργήσει
µικρή οπή. Βιντεοσκοπούσε ανήλικες µαθήτριες του γυµνασίου την ώρα που
άλλαζαν την ενδυµασία τους στα αποδυτήρια του γυµναστηρίου του σχολείου.
21. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Υπουργείου Οικονοµικών
µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης έξι (6) µηνών µε πλήρη
στέρηση αποδοχών σε υπάλληλο καθώς σύµφωνα µε πορισµατική έκθεση
προέβαινε σε συνεχείς και πολυήµερες αδικαιολόγητες απουσίες, σε µη τήρηση του
ωραρίου και αδικαιολόγητη απουσία από τη λειτουργία της οµάδας-συνεργείου που
συστάθηκε για τη διευθέτηση εκκρεµοτήτων και τη διερεύνηση ατασθαλιών στο
Τµήµα Εξόδων της ∆ΟΥ, στο οποίο υπηρετούσε.
Ο εγκαλούµενος απουσίαζε από την εργασία του αδικαιολόγητα τουλάχιστον δύο
(2) εβδοµάδες κάθε µήνα, ενώ µε τη συµπεριφορά του είχε δηµιουργήσει
προβλήµατα στην υπηρεσία του, αλλά και στη κοινωνία της πόλης.
22. Ένσταση κατά απόφασης ΠΥΣ∆Ε µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή του προστίµου
ίσου µε τις αποδοχές (1) ενός µήνα σε εκπαιδευτικό Γυµνασίου, σε βάρος της
οποίας ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη για άσκηση εµπορικής δραστηριότητας κατά
παράβαση των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.3528/07 και της παρ.3
του άρθρου 31 του Ν. 3528/27. Συγκεκριµένα, η εγκαλούµενη εκπαιδευτικός
διατηρούσε εµπορικό κατάστηµα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λογισµικού,
Ανάλυσης εταιρειών και αγοράς, επικοινωνίας και στήριξης.
23.Ένσταση κατά απόφασης του Προέδρου του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της περικοπής αποδοχών σε
υπάλληλο – εκτιµητή Υποκαταστήµατος ΕΛΓΑ. ο οποίος παραπέµφθηκε για το
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πειθαρχικό παράπτωµα της αποδοχής ανταλλάγµατος από πρόσωπο του οποίου
υποθέσεις διαχειρίζεται ή πρόκειται να διαχειριστεί κατά την άσκηση του
υπηρεσιακού έργου του και της εκτέλεσης έργων ξένων προς τα υπηρεσιακά του
καθήκοντα κατά τη διάρκεια του υπηρεσιακού του έργου ως εκτιµητής.
Συγκεκριµένα, ο παραγωγός επειδή θεώρησε ότι αδικείται από το πόρισµα
εκτίµησης, αλλά και επειδή ο ανταποκριτής ΕΛΓΑ και ο οριοδείκτης. πήραν
αποζηµιώσεις, ενώ δεν είχαν καλλιέργειες, κατήγγειλε το γεγονός και
προσερχόµενος στα γραφεία του υποκαταστήµατος ΕΛΓΑ ενώπιον ενός
Επιθεωρητή και του Προϊσταµένου του Υποκαταστήµατος, κατήγγειλε, επίσης, ότι
ο εγκαλούµενος υπάλληλος του ζήτησε χρήµατα για την εκτίµηση της ζηµιάς του
από τον καύσωνα της 27-6-2007 και ότι του έδωσε 300 ευρώ για το σκοπό αυτό. Ο
εγκαλούµενος παραδέχθηκε στην ένορκη κατάθεσή του ότι πήρε από τον
καταγγέλλοντα το προαναφερόµενο ποσό, επειδή επέµενε φορτικά, παρά τις
συνεχείς αρνήσεις του, να του δώσει ένα δώρο, του πέταξε τα χρήµατα στο
αυτοκίνητό του και ο εγκαλούµενος του έδωσε αντίστοιχο ποσό σε κουπόνια
κόµµατος, καθώς διενεργούσε έρανο υπέρ κόµµατος και µάλιστα εν ώρα
υπηρεσίας.
24. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Υπουργείου Οικονοµικών,
µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή του προστίµου των αποδοχών είκοσι (20) ηµερών
σε υπάλληλο ο οποίος παραπέµφθηκε για το πειθαρχικό παράπτωµα της αµέλειας
καθώς και της ατελούς ή µη έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντος.
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος ως Προϊστάµενος Τµήµατος Ελέγχου
ΥΠΕΕ και αρµόδιος για την ορθή εφαρµογή των νόµων, των διατάξεων και των
εγκυκλίων που τυγχάνουν εφαρµογής στα θέµατα της αρµοδιότητας του Τµήµατος
που προΐσταται, και υπεύθυνος για την ορθή χρήση των υλικών και αντικειµένων
της υπηρεσίας του, δεν άσκησε τον ενδεδειγµένο έλεγχο προκειµένου τα
υπηρεσιακά αυτοκίνητα να επιστρέφουν κανονικά µετά το πέρας της εντολής
ελέγχου στην υπηρεσία. Επίσης, δεν επέδειξε την απαιτούµενη, από τη φύση της
θέσης ευθύνης που κατέχει, φροντίδα έτσι ώστε τα δελτία κίνησης τα οποία
προσυπογράφει και αυτός, να συµπληρώνονται σωστά από τους ελεγκτές που τα
χρησιµοποιούν.
Αποτέλεσµα της πληµµελούς άσκησης των εποπτικών του καθηκόντων ήταν η
χρήση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων για προσωπικούς λόγους από τον ελεγκτή
της υπηρεσίας, καθώς και η παραποίηση από τον υπάλληλο των δελτίων κίνησης
που συνοδεύουν κάθε φορά τα αυτοκίνητα της υπηρεσίας.
25.Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Υπουργείου Οικονοµικών
µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή του προστίµου των αποδοχών δύο (2) µηνών σε
υπάλληλο, η οποία παραπέµφθηκε για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης
καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους, της
χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας υπαλλήλου διαγωγής εντός της
υπηρεσίας.
Συγκεκριµένα, η εγκαλούµενη υπάλληλος υπέπεσε στα προαναφερόµενα
πειθαρχικά παραπτώµατα καθώς:
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• Παρέλειψε, µε πρόθεση να εξυπηρετήσει τα συµφέροντά της, να υποβάλει κατά
παράβαση του σχετικού άρθρου δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος για τα
οικονοµικά έτη 2001 έως και 2007, τις οποίες τελικά κατέθεσε κατά το χρονικό
διάστηµα από 17-5-2007 µέχρι 23-5-2007, αφού είχε προηγηθεί η ανώνυµη
καταγγελία σε βάρος της και ενηµερώθηκε από τη διενεργούσα την έρευνα
Επιθεωρήτρια αναφορικά µε τη φορολογική της εικόνα.
• Κατά το χρονικό διάστηµα από 9-11-2001 έως 6-3-2008, δέσµευσε το ΑΦΜ της
ίδιας και της αδελφής της, προκειµένου να εµποδίσει στο εξής την έκδοση
αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας στο όνοµά τους. Συγκεκριµένα την 911-2001 εξέδωσε παράνοµα δύο αποφάσεις µη έκδοσης ΑΦΕ για την ίδια και
για την αδελφή της αντίστοιχα, υποβοηθούµενη από συνάδελφό της, υπάλληλο
του Τµήµατος Εσόδων της ίδιας υπηρεσίας, χρησιµοποιώντας δύο εικονικές
εντολές µη χορήγησης ΑΦΕ µε αριθµούς πρωτοκόλλου ανύπαρκτους µέσω
αναρµόδιας υπηρεσίας, εφόσον η εµπλεκόµενη υπάλληλος ανήκει φορολογικά
σε άλλη ∆ΟΥ. Η δέσµευση αυτή διατηρήθηκε έως την 6-3-2008, ηµεροµηνία
έκδοση της απόφασης της αρµόδιας ∆ΟΥ Θεσσαλονίκης σχετικά µε την άρση
της παραπάνω εντολής και αφού προηγήθηκε η εκκαθάριση των εκπρόθεσµων
δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατός της για τα οικονοµικά έτη 2001 έως 2007.
26.Ένσταση κατά απόφασης ΠΥΣ∆Ε µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής
παύσης έξι (6) µηνών µε πλήρη στέρηση αποδοχών σε εκπαιδευτικό ο οποίος
παραπέµφθηκε για το πειθαρχικό παράπτωµα της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς
για υπάλληλο διαγωγής εντός υπηρεσίας.
Σύµφωνα µε σχετικό έγγραφο του Τµήµατος Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος ο
εγκαλούµενος εκπαιδευτικός σε υπόγειο χώρο της οικίας του είχε εγκατεστηµένο
ηλεκτρονικό υπολογιστή που περιείχε πλήθος αρχείων παιδικής πορνογραφίας.
Αναλυτικότερα, σύµφωνα έκθεση ένορκης εξέτασης στον υπολογιστή του
βρέθηκαν αρχεία παιδικής πορνογραφίας, τα οποία απεικόνιζαν σκίτσα και
τρισδιάστατες εικόνες ανηλίκων σε άσεµνες σεξουαλικές στάσεις µε ενηλίκους. Ο
ακριβής αριθµός τους δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί επακριβώς, ωστόσο
υπερβαίνουν τις τρεις χιλιάδες (3000) φωτογραφίες και τα εκατό (100) βίντεο.
27. Ένσταση κατά απόφασης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή του προστίµου ίσου µε τις αποδοχές
ενός (1) µηνός, σε Αερολιµενάρχη.
Σύµφωνα µε το πόρισµα της Ε∆Ε που διενεργήθηκε από Ειδικούς Επιθεωρητές του
Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ο Αερολιµενάρχης,
υπέπεσε στα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος, της
αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων, της αµέλειας και
ατελούς ή µη έγκαιρης εκπλήρωσης καθήκοντος και της χαρακτηριστικώς
αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής.
Η πληµµελής άσκηση των καθηκόντων του είχε ως συνέπεια την παρακώλυση των
αεροπορικών συγκοινωνιών, δηλαδή τη µαταίωση των πτήσεων, την αδικαιολόγητη
ταλαιπωρία και ζηµία των επιβατών των πτήσεων αυτών, τη ζηµία και δυσφήµιση
της αεροπορικής εταιρείας και τη δυσφήµιση της νήσου. Εξέθεσε, επίσης, σε
κίνδυνο τις εγκαταστάσεις του αερολιµένα, ο οποίος παρέµεινε αφύλαχτος µετά την
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αποχώρηση του προσωπικού από αυτόν. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της
απογευµατινής βάρδιας της 28/9/09, απουσίαζε αδικαιολογήτως από τον
αερολιµένα, παρότι είχε δώσει άδεια στον ορισθέντα µοναδικό αντικαταστάτη του,
ο οποίος απουσίαζε επίσης.
Παρότι γνώριζε ότι κατά τη διάρκεια της βάρδιας αυτής αναµενόταν από Αθήνα και
είχε προγραµµατιστεί και πτήση επιστροφής δεν επικοινώνησε µε το προσωπικό
του αερολιµένα κατά το χρονικό αυτό διάστηµα, προκειµένου να ενηµερωθεί για
την εξέλιξη της αναµενόµενης πτήσης και να δώσει οδηγίες χειρισµού. ∆εν άσκησε,
επίσης, τα διοικητικά του καθήκοντα και αρµοδιότητες, όταν πληροφορήθηκε ότι
το αεροσκάφος βρισκόταν στον αέρα και το προσωπικό έχει αποχωρήσει, ώστε να
δώσει εντολή στο προσωπικό να επιστρέψει πάραυτα και να εξυπηρετηθεί η πτήση.
∆εν άσκησε πειθαρχικό έλεγχο του αντικαταστάτη του, εφόσον αυτός (κατά τον
ισχυρισµό του αερολιµενάρχη) παρήκουσε την εντολή του να επιστρέψει στον
αερολιµένα και να εξυπηρετήσει την πτήση. ∆εν είχε µεριµνήσει, επίσης, για τον
ορισµό αρµόδιου για τη διασφάλιση των εγκαταστάσεων του αερολιµένα, µετά την
αποχώρηση του προσωπικού από αυτόν. Τέλος, φέρθηκε αναξιοπρεπώς ως
προϊστάµενος, δίδοντας τα προσωπικά στοιχεία και το κινητό τηλέφωνο του
αντικαταστάτη του σε αγανακτισµένους επιβάτες, οι οποίοι τον εξύβρισαν και τον
απείλησαν.
28. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπαλλήλων ΙΚΑ µε την οποία
επιβλήθηκε η ποινή του προστίµου των αποδοχών τριών (3) µηνών, σε υπάλληλο
Παραρτήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο οποίος παραπέµφθηκε για τα πειθαρχικά
παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους
ειδικούς ποινικούς νόµους και της χρησιµοποίησης της δηµοσιοϋπαλληλικής
ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της
θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων του ίδιου ή τρίτων προσώπων.
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος ως υπάλληλος του τµήµατος παροχών
παραρτήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά τη χρονική περίοδο 06/2006-11/2006
παραβαίνοντας τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, αναρµόδια απέδωσε δαπάνες
56.567,72 ευρώ, 15.576,74 ευρώ µε µη νόµιµα δικαιολογητικά και το ποσό των
7.942,21 ευρώ που αφορά σε διπλή αποζηµίωση δαπάνης, ειδών πρόσθετης
περίθαλψης για τα οποία δε συνέτρεχαν οι νόµιµες προϋποθέσεις.
29. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
µε το οποίο επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης έξι (6) µηνών µε πλήρη
στέρηση αποδοχών σε υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης για τα πειθαρχικά
παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους
ειδικούς ποινικούς νόµους και της αποδοχής οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή
ανταλλάγµατος για το χειρισµό υπόθεσης από τον υπάλληλο κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, καθώς και της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για
υπάλληλο διαγωγή εντός ή εκτός υπηρεσίας. Συγκεκριµένα:
Ο εγκαλούµενος υπάλληλος, στα καθήκοντα του οποίου συµπεριλαµβανόταν και ο
έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών για την έγκριση των αδειών
λειτουργίας αρτοποιείων, απαίτησε από πολίτη το χρηµατικό ποσό των τριών
χιλιάδων ευρώ προκειµένου να προβεί αφενός στην παράλειψη βεβαίωσης
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προστίµου ύψους δώδεκα χιλιάδων, το οποίο όπως ισχυρίστηκε ο υπάλληλος είχε
επιβληθεί στον ιδιοκτήτη του αρτοποιείου για την έλλειψη πρόσφατης
περιβαλλοντικής και πυροσβεστικής µελέτης και αφετέρου στη µεταβίβαση της
άδειας του.
Ο υπάλληλος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω µε προσηµειωµένα χρήµατα στην κατοχή
του από αστυνοµικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ.
Εναντίον του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκηµα της παθητικής δωροδοκίας
και εκδόθηκε απόφαση του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου, µε την οποία
καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών µε µετατροπή της ποινής φυλάκισης σε
χρηµατική ποινή.
30.Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε την οποία
επιβλήθηκε η ποινή της έγγραφης επίπληξης σε υπάλληλο Τ.Υ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ για τα
πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος, της αµέλειας καθώς και της
ατελούς ή µη έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντος
Ο εγκαλούµενος υπάλληλος κατά τη χρονική περίοδο από 8/2006-1/2007 ως
Προϊστάµενος του Τµήµατος Παροχών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν άσκησε τον επιβαλλόµενο
έλεγχο στους υπαλλήλους του τµήµατος, ενώ µε ευθύνη του δεν ακολουθούνταν οι
οριζόµενες από τη µε αρ. 39/06 εγκύκλιο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ διαδικασίες. Συνέπεια των
πράξεων και των παραλείψεών του ήταν να χορηγηθούν για δεύτερη φορά
ορθοπεδικά είδη και πριν παρέλθει ο χρόνος αντικατάστασής τους σε δύο
ασφαλισµένους συνολικής αξίας 7.012,20 ευρώ στον έναν και 2.911,93 ευρώ στον
άλλον τα οποία είχαν ήδη χορηγηθεί από άλλο παράρτηµα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε
αποτέλεσµα να ζηµιωθεί το ίδρυµα. Επίσης ενώ σε πολλές περιπτώσεις από τα
δικαιολογητικά προέκυπτε ότι η διεύθυνση κατοικίας των ασφαλισµένων ανήκει σε
ασφαλιστικές περιοχές αρµοδιότητας άλλων υποκαταστηµάτων, προέβη µη νόµιµα
στη χορήγησή τους, ενώ σε καµία περίπτωση για τα είδη υψηλού κόστους δε
ζητήθηκε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο ασφαλισµένος θα
ανέφερε «ότι το χρησιµοποιούµενο είδος θα το έχει σπίτι του και είναι
υποχρεωµένος να το επιδεικνύει σε κάθε περίπτωση επιτοπίου ελέγχου από
εντεταλµένο όργανο του Ιδρύµατος». Επιπλέον, διεκπεραιώθηκαν συναλλαγές µε
τρίτα πρόσωπα µε απλή κατάθεση θεωρηµένης εξουσιοδότησης κατά παράβαση
σχετικών αποφάσεων Υποδιοικητή.
31. Ένσταση κατά απόφασης ∆ηµάρχου µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή του
προστίµου των αποδοχών δέκα (10) ηµερών σε υπάλληλο του ∆ήµου για τα
πειθαρχικά παραπτώµατα της αµέλειας καθώς και της ατελούς εκπλήρωσης των
καθηκόντων του και της αδικαιολόγητης προτίµησης νεότερων υποθέσεων µε
παραµέληση παλαιότερων.
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος ως αρµόδιος Θεµάτων Υπηκόων Τρίτων
Χωρών και Μετανάστευσης του ∆ήµου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του,
προέβη στις εξής µη σύννοµες πράξεις:
• Παρείχε τις υπηρεσίες του στην υπήκοο Αλβανίας (παρέλαβε αίτηση αρχικής
χορήγησης άδειας διαµονής) κατά παράβαση του άρθρου 84 παρ. 1 του Ν.
3386/05, διότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, στο διαβατήριο
της εν λόγω αλλοδαπής, ισχύος από 22-6-2006 έως 21-6-2011, δεν υπήρχε
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θεώρηση εισόδου, ενώ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3386/05
«Ο υπήκοος τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαµονής στην
Ελλάδα, για έναν από τους λόγους του νόµου αυτού, οφείλει, µετά την είσοδό
του στη χώρα και πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου…να υποβάλει
αίτηση για τη χορήγησή της».
• ∆ε διαβίβασε στην Περιφέρεια µέσα σε ένα µήνα, αλλά ούτε καν στο αµέσως
επόµενο χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του
Ν.3386/05 και της σχετικής εγκυκλίου, την αίτηση που παρέλαβε δίχως τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, από την αλλοδαπή. Αντιθέτως την κράτησε στο
αρχείο του και τη διαβίβασε µε σηµαντική καθυστέρηση τον Ιούνιο του 2009,
αφού προηγουµένως:
1
Παρέλαβε από την αλλοδαπή έγγραφα ως δικαιολογητικά της αίτησης που
διατηρούσε στο αρχείο του, πράξη που δεν προβλέπεται στο Ν. 3386/05,
κάποια από τα οποία (φέρουν ηµεροµηνίες έκδοσης των ετών 2008 και
2009) επικύρωσε ως ακριβή φωτοαντίγραφα, εσφαλµένα, αναγράφοντάς
τους ηµεροµηνία επικύρωσης την ηµεροµηνία της κατατιθέµενης αίτησης
της αλλοδαπής (5-9-2007) και όχι την τρέχουσα ηµεροχρονολογία.
2
Χορήγησε εσφαλµένα στην αλλοδαπή, τη σχετική βεβαίωση που εκδίδεται
όταν έχει κατατεθεί αίτηση για άδεια διαµονής αλλοδαπού µε πλήρη
δικαιολογητικά αναγράφοντας σε αυτή, εσφαλµένως, ηµεροµηνία
σύνταξης την ηµεροµηνία της κατατιθέµενης αίτησης της αλλοδαπής (5-92007) και όχι την τρέχουσα ηµεροχρονολογία.
32. Ένσταση κατά απόφασης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν.
Κοζάνης µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή του προστίµου τριών (3) µηνών σε
υπάλληλο ∆ήµου για το πειθαρχικό παράπτωµα της εντός και εκτός υπηρεσίας
αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής.
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος παραπέµφθηκε διότι µε τις πράξεις του
υπέπεσε σε παραβάσεις του άρθρου 20 του ν.3459/2006 και του άρθρου 8 του
ν.2168/1993 «Περί όπλων και εκρηκτικών» όπως αυτά αναφέρονται εκτενώς στη
σχηµατισθείσα δικογραφία του Τµήµατος Ασφαλείας Κοζάνης προς την Εισαγγελία
Πληµµελειοδικών Κοζάνης.
33. Ένσταση κατά απόφασης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν.
Ηρακλείου µε το οποίο επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης πέντε (5)
µηνών µε πλήρη στέρηση των αποδοχών σε υπάλληλο ∆ήµου, ο οποίος
παραπέµθηκε για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος, της
αµέλειας καθώς και της ατελούς και µη έγκαιρης εκπλήρωσης καθήκοντος και µη
έγκαιρης διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών. Ο εγκαλούµενος υπάλληλος προέβη
σε µη σύννοµες πράξεις, καθώς από τη διενεργηθείσα Ε∆Ε προέκυψε ότι υπέπεσε
σε σωρεία παραβάσεων της ισχύουσας νοµοθεσίας αναφορικά µε την τήρηση της
διαδικασίας για τη χορήγηση / ανανέωση αδειών παραµονής σε υπηκόους τρίτων
χωρών. Επίσης διαπιστώθηκε ότι:
• Έλλειπαν από 61 φακέλους υπηκόων τρίτων χωρών τα διπλότυπα είσπραξης
των παραβόλων, τα οποία ενώ έχουν εισπραχθεί, όπως προέκυψε από τις
καταθέσεις τόσο των µαρτύρων όσο και του διωκόµενου υπαλλήλου δεν έχουν
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αποδοθεί (είτε στη ∆ΟΥ είτε στο Ταµείο του ∆ήµου). Το ποσό της
υπεξαίρεσης σύµφωνα µε το πόρισµα ανέρχεται σε 17.475 ευρώ, ενώ
συνεχιζόταν η καταγραφή από τον αρµόδιο υπάλληλο.
Βεβαίωσε ψευδώς το γνήσιο της υπογραφής σε πέντε εξεταζόµενες
περιπτώσεις.
Χρησιµοποιούσε για εξυπηρέτηση πλαστογραφηµένων εγγράφων το
πρωτόκολλο του ΟΓΑ, την ατοµική και υπηρεσιακή σφραγίδα, αλλά και τη
στρογγυλή σφραγίδα του ∆ήµου.
Χορηγούσε βιβλιάρια υγείας και συνταγολόγια σε αλλοδαπούς χωρίς να είναι
δικαιούχοι.
∆ε διαβίβαζε στον ΟΓΑ τα απαραίτητα έγγραφα µεταναστών µε αποτέλεσµα
πραγµατικοί αγρεργάτες της περιοχής να µην έχουν απογραφεί στον ΟΓΑ ή να
έχει διακοπεί η ασφάλισή τους.

•
•
•
•

34. Ένσταση κατά απόφασης ∆ηµάρχου µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή του
προστίµου ίσου µε τις αποδοχές ενός (1) µηνός σε υπάλληλο ∆ήµου.
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος:
• είχε επιτρέψει σε αλλοδαπούς να ερευνούν στο φοριαµό του γραφείου του,
παραβιάζοντας έτσι την ασφάλεια και εµπιστευτικότητα των φακέλων των
αιτήσεων αλλοδαπών για χορήγηση µπλε κάρτας.
• εµπιστεύτηκε σε πληρεξούσια δικηγόρο έξι (6) αλλοδαπών να µεταφέρει εκείνη
τους φακέλους τους στο γραφείο του ∆ηµάρχου, παρά τη ρητή και αυστηρή
εντολή να µην εµπιστεύεται το σχετικό υλικό ούτε σε συναδέλφους του, αλλά
να το χειρίζεται αποκλειστικά ο ίδιος.
35. Ένσταση κατά απόφασης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου ∆ηµοτικών Υπαλλήλων Ν.
Πέλλας µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης για χρονικό
διάστηµα έξι (6) µηνών µε πλήρη στέρηση των αποδοχών σε υπάλληλο ∆ήµου, ο
οποίος παραπέµθηκε για το πειθαρχικό παράπτωµα της εντός και εκτός υπηρεσίας
αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής.
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος προέβη σε βιασµό κατ’ εξακολούθηση
και αποπλάνηση ανήλικου.
Από το Σεπτέµβριο του 2003 ως τον Απρίλιο του 2006, περί ώρα 20:00
παραλάµβανε σχεδόν καθηµερινά την ανήλικη είτε από την οικία της, είτε από την
οικία του παππού της. Με το πρόσχηµα ότι θα την πήγαινε για καφέ και αργότερα
στην οικία της, έπειθε την ανήλικη να τον ακολουθήσει. Ο εγκαλούµενος όµως την
οδηγούσε µε το αυτοκίνητό του σε αγροτική περιοχή, όπου εντός του αυτοκινήτου
του προέβαινε σε ασελγείς πράξεις.

76

3.

Προσφυγή κατά τελεσίδικων πειθαρχικών αποφάσεων

Το 2010 ο ΓΕ∆∆ προσέφυγε ενώπιον των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων κατά πειθαρχικών
τελεσίδικων αποφάσεων σε δεκατρείς (13) περιπτώσεις. Από αυτές οι έντεκα (11)
αφορούν σε προσφυγές που ασκήθηκαν ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας
λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι τα ελεγχόµενα πειθαρχικά αδικήµατα
επέσυραν τις ποινές της οριστικής παύσης ή του υποβιβασµού, και οι άλλες δύο (2) σε
προσφυγές που ασκήθηκαν ενώπιον των αρµοδίων ∆ιοικητικών Εφετείων Ακυρωτικού
σχηµατισµού.
Σε τέσσερις περιπτώσεις ο ΓΕ∆∆ ζητά την ακύρωση των προσβαλλόµενων
πειθαρχικών αποφάσεων, επειδή το αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο απάλλαξε τους
εγκαλούµενους υπαλλήλους και σε οκτώ περιπτώσεις επειδή η ποινή που επιβλήθηκε
κρίνεται επιεικής. Σε µία περίπτωση το πειθαρχικό συµβούλιο επιλήφθηκε της
υπόθεσης κατόπιν ένστασης του ΓΕ∆∆ κατά της πρωτοβάθµιας απόφασης και επέβαλε
ποινή θεωρητικά µεν βαρύτερη, πρακτικά δε άνευ σηµασίας. Συγκεκριµένα, το
πρωτοβάθµιο πειθαρχικό όργανο είχε επιβάλει την ποινή της επίπληξης και το
δευτεροβάθµιο, δεχόµενο της αιτιάσεις του ΓΕ∆∆, αποφάσισε την επιβολή της ποινή
της διακοπής του δικαιώµατος προς προαγωγή για δύο χρόνια. Στη συγκεκριµένη όµως
περίπτωση η εγκαλούµενη υπάλληλος ούσα βαθµού Α’, είχε ήδη εξαντλήσει κάθε
δικαίωµα προς προαγωγή και κατά συνέπεια µε την επιβληθείσα ποινή, πέραν της
µοµφής που η ίδια η επιβολή της ποινής εµπεριείχε, η ίδια δεν υφίστατο οποιαδήποτε
έννοµη συνέπεια.
Τα πειθαρχικά αδικήµατα στα οποία αφορούν οι συγκεκριµένες υποθέσεις είναι
διάφορα σε τρεις όµως περιπτώσεις η πειθαρχικά ελεγχόµενη συµπεριφορά συνίσταται
στην απουσία του υπαλλήλου για µεγάλο µάλιστα χρονικό διάστηµα από την
υπηρεσία. Και στις τρεις αυτές υποθέσεις µε τις προσβαλλόµενες αποφάσεις
αποφασίστηκε η ποινή της προσωρινής παύσης για διαφορετικά χρονικά διαστήµατα
τα οποία όµως ήταν κατά πολύ συντοµότερα από τον χρόνο απουσίας του
εγκαλούµενου υπαλλήλου.
Τέλος σηµειώνεται ότι το 2010 εκδόθηκαν οι µε αριθµό 1158/2010 και 1831/2010
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών µε τις οποίες έγιναν τυπικά δεκτές οι
αντίστοιχες προσφυγές του ΓΕ∆∆ και το ∆ικαστήριο προχώρησε στην ουσιαστική
εκδίκαση των πειθαρχικών υποθέσεων επιβάλλοντας ποινές ανώτερες από αυτές που
περιλαµβάνονταν στις προσβαλλόµενες αποφάσεις.
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4.

Πειθαρχική ∆ίωξη

Ο ΓΕ∆∆ δύναται να ασκεί ο ίδιος ή να διατάσσει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά
υπαλλήλων των δηµόσιων φορέων.
Σκοπός της αρµοδιότητάς του αυτής είναι η ταχεία έναρξη της πειθαρχικής
διαδικασίας αλλά και η απρόσκοπτη ολοκλήρωσή της, ιδίως όταν από τις
επιθεωρήσεις, τους ελέγχους, τους επανελέγχους και τις έρευνες που διεξάγει ο ίδιος ή
τα Σώµατα και οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου, διαπιστώνεται η τέλεση
πειθαρχικών παραπτωµάτων.
Κατά το 2010 ο ΓΕ∆∆ άσκησε πειθαρχική δίωξη κατά 14 υπαλλήλων ή λειτουργών
του δηµόσιου τοµέα µε την παραποµπή τους στα αρµόδια υπηρεσιακά - πειθαρχικά
συµβούλια ως εξής:
► Υπόθεση Μηχανηµάτων Έργων στη Γεν. Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων & στη ΝΑ
Κιλκίς
Μετά από Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση που διενήργησε τον Απρίλιο του 2010 ο
Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων
του πρώην ΠΕΧΩ∆Ε και στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νοµαρχίας Κιλκίς,
ο ΓΕ∆∆ παρέπεµψε στα αρµόδια Πειθαρχικά Συµβούλια:
•
ένα πρώην διευθυντή και ήδη γενικό διευθυντή του Υπουργείου Υποδοµών
Μεταφορών και ∆ικτύων, για παράβαση καθήκοντος, απιστία περί την Υπηρεσία,
ψευδή βεβαίωση, και πλαστογραφία δηµοσίου εγγράφου µετά χρήσεως
κατ΄εξακολούθηση, για χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπή για υπάλληλο διαγωγή
και παθητική δωροδοκία, καθώς και για χρησιµοποίηση της δηµοσιοϋπαλληλικής
του ιδιότητας για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων του ιδίου ή τρίτων
προσώπων.
•
3 υπαλλήλους, συνεργάτες του γενικού διευθυντή, για παράβαση καθήκοντος και
απιστία περί την υπηρεσία τον πρώτο, για παράβαση καθήκοντος, πλαστογραφία
δηµοσίου εγγράφου µετά χρήσεως και απιστία περί την Υπηρεσία τον δεύτερο και
τον τρίτο για κατ΄εξακολούθηση χρησιµοποίηση της δηµοσιοϋπαλληλικής του
ιδιότητας για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων του ιδίου ή τρίτων
προσώπων.
•
έναν υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΝΑ Κιλκίς για παράβαση
καθήκοντος, για ψευδή βεβαίωση, για πλαστογραφία δηµοσίων εγγράφων µετά
χρήσεως, για απιστία περί την υπηρεσία κατ΄εξακολούθηση, καθώς και για
αδικαιολόγητη απουσία από την υπηρεσία του επί ιδιαίτερα µεγάλο χρονικό
διάστηµα.
•
προϊστάµενο Τµήµατος της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΝΑ Κιλκίς για
παράβαση καθήκοντος και αντιποίηση αρχής.
•
τον προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΝΑ Κιλκίς για αµέλεια,
καθώς και ατελή ή µη έγκαιρη εκπλήρωση καθήκοντος.
► Σε βάρος προϊσταµένου της ∆/νσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Κηφισιάς ασκήθηκε
πειθαρχική δίωξη ενώπιον του ∆΄ Υπηρεσιακού Συµβουλίου Περιφέρειας Αττικής για
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το πειθαρχικό παράπτωµα της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο
διαγωγής εντός ή εκτός της υπηρεσίας, διότι από τον έλεγχο της περιουσιακής του
κατάστασης, τον οποίο διενήργησε το Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης (ΣΕΕ∆∆) διαπιστώθηκε ότι: 1) Κατά τη χρονική περίοδο 2000-2008
απέκτησε πόρους, οι οποίοι δεν καλύπτονται από νόµιµα και εµφανή εισοδήµατα. 2) Οι
οικογενειακές του δαπάνες έτους 2005 δεν καλύπτονται από τα διαθέσιµα οικογενειακά
εισοδήµατα και την ανάλωση κεφαλαίου προηγούµενων ετών.
► Σε βάρος Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του
Υπουργείου Παιδείας, ∆ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ασκήθηκε πειθαρχική
δίωξη ενώπιον του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου για το πειθαρχικό
παράπτωµα της µη έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντός του διότι: Ως πρόεδρος του
Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ∆ιοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣ∆ΙΠ) του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται
και η τήρηση της τασσοµένης από τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν.3528/2007
προθεσµίας, δεν επιµελήθηκε ως όφειλε, της έγκαιρης ολοκλήρωσης της πειθαρχικής
διαδικασίας πρώην ∆/ντριας του ∆ΙΚΑΤΣΑ ενώπιον του προαναφερθέντος Συµβουλίου,
µε συνέπεια να παύσει η πειθαρχική της δίωξη λόγω παραγραφής του πειθαρχικού
παραπτώµατος, για το οποίο διώχθηκε και τιµωρήθηκε µε απόφαση του ΚΥΣ∆ΙΠ.
► Σε βάρος υπαλλήλου της Υπηρεσίας ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου Ν. Θεσσαλονίκης του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη ενώπιον του ∆΄
Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Υπουργείου Οικονοµικών, για τα πειθαρχικά
παραπτώµατα της παράβασης του καθήκοντος και της άσκησης έργου ή εργασίας µε
αµοιβή χωρίς προηγούµενη άδεια της υπηρεσίας, διότι από τον έλεγχο, τον οποίο
διενήργησε το ΣΕΕ∆∆ διαπιστώθηκε ότι: Άσκησε συγγραφική δραστηριότητα για
λογαριασµό Φροντιστηριακού Οργανισµού , χωρίς την απαιτούµενη από τις διατάξεις
του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 άδεια του Υπουργού Οικονοµίας και του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου του Υπουργείου. Περαιτέρω, άσκησε τη δραστηριότητα αυτή αλλά και
παρέδιδε νοµικά µαθήµατα στον ίδιο φροντιστηριακό οργανισµό, τα οποία είχαν ως
σκοπό την προετοιµασία υποψηφίων σε ∆ιαγωνισµό του ΑΣΕΠ και των Εθνικών
Σχολών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρόλο που όφειλε να
γνωρίζει τις απαγορευτικές διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 2190/94, οι οποίες
εφαρµόζονται και για τους διαγωνισµούς που διενεργεί το ΕΚ∆∆Α (άρθρο 17 παρ.12 πδ
57/2007).
► Σε βάρος προϊσταµένου του τµήµατος Πολεοδοµίας της ∆/νσης Σχεδίου Πόλεως και
Πολεοδοµίας του ∆ήµου Περιστερίου ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη ενώπιον του Β΄
Υπηρεσιακού Συµβουλίου ΟΤΑ της Νοµαρχίας Αθήνας για τα πειθαρχικά παραπτώµατα
της παράβασης καθήκοντος και της άσκησης εργασίας ή έργου µε αµοιβή χωρίς
προηγούµενη άδεια της υπηρεσίας, διότι χωρίς άδεια της υπηρεσίας του εκπόνησε
µελέτες για την έκδοση οικοδοµικής άδειας και ορίστηκε επιβλέπων µηχανικός έναντι
αµοιβής για οικοδοµικές εργασίες σε οικοδοµή, κείµενη εντός των ορίων του ∆ήµου
Περιστερίου, αρµοδιότητας της Πολεοδοµίας, στην οποία ασκεί καθήκοντα
προϊσταµένου τµήµατος.
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► Σε βάρος υπαλλήλου του τµήµατος Πολεοδοµίας Μεγαλόπολης της ∆ιεύθυνσης
Πολεοδοµίας και Χωροταξίας της Ν.Α Αρκαδίας ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη
ενώπιον του Υπηρεσιακού – Πειθαρχικού Συµβουλίου Υπαλλήλων Ν.Α Αρκαδίας,
για το πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης του καθήκοντος κατά τον Ποινικό
Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους, διότι δεν υπέβαλλε, ως όφειλε, στο
Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς έλεγχο, τη δήλωση
περιουσιακής του κατάστασης για το έτος 2009 σύµφωνα µε τις διατάξεις της
περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3074/02 όπως αντικαταστάθηκε από
την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.3491/06 και όπως το δεύτερο εδάφιο αυτής
αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 3 του ν.3613/07.
► Σε βάρος υπαλλήλου του Τµήµατος Ελέγχου Κατασκευών της ∆ιεύθυνση
Χωροταξίας και Πολεοδοµίας Βόρειου Τοµέα της Ν.Α Ανατολικής Αττικής
ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη ενώπιον του Υπηρεσιακού – Πειθαρχικού Συµβουλίου
Υπαλλήλων ΝΑ Ανατολικής Αττικής, για το πειθαρχικό παράπτωµα της
παράβασης του καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς
νόµους, διότι δεν υπέβαλλε, ως όφειλε, στο Γραφείο του ΓΕ∆∆ προς έλεγχο, τη
δήλωση περιουσιακής του κατάστασης για το έτος 2009 σύµφωνα µε τις διατάξεις
της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3074/02 όπως αντικαταστάθηκε
από την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.3491/06 και όπως το δεύτερο εδάφιο αυτής
αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 3 του ν.3613/07.
► Σε βάρος Οικονοµικού Επιθεωρητή της ∆/νσης Οικονοµικής Επιθεώρησης
Θεσσαλονίκης ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη ενώπιον του αρµοδίου Πειθαρχικού
Συµβουλίου , για το πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης καθήκοντος κατά τον
Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους, διότι ως διενεργήσας
Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση εκ προθέσεως και µε σκοπό να απαλλάξει τους
εµπλεκόµενους υπαλλήλους του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Θεσ/νίκης,
σε βάρος των οποίων είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για παθητική δωροδοκία από
κοινού, απόπειρα εκβίασης κατ’ εξακολούθηση και σύσταση συµµορίας,
παραβίασε τα υπηρεσιακά του καθήκοντα.
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5.

Έναρξη / επίσπευση πειθαρχικής διαδικασίας

O ΓΕ∆∆ στο πλαίσιο της θεσµικής του αποστολής, συµµετέχει γενικότερα στην
πειθαρχική διαδικασία, προκειµένου αυτή να καταστεί πιο γρήγορη και
αποτελεσµατική.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της δράσης των Σωµάτων και
Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου και της πορείας των ελέγχων που διενεργούνται
από αυτά, αλλά και της υλοποίησης των προτάσεων των πορισµάτων και των
εκθέσεων επιθεώρησης και ελέγχου, ο ΓΕ∆∆ ενηµερώνεται για την πορεία των
πειθαρχικών και των ποινικών διώξεων κατά υπαλλήλων, λειτουργών ή οργάνων της
διοίκησης στις περιπτώσεις που έχουν διαπιστωθεί παραπτώµατα ή παραβάσεις.
Η ανάγκη ολοκλήρωσης της πειθαρχικής διαδικασίας µε την άσκηση πειθαρχικής
δίωξης από τα αρµόδια όργανα, ώστε να αποδοθούν οι αναλογούσες ευθύνες και οι
δέουσες πειθαρχικές ποινές, καθίσταται πλέον επιτακτική όχι µόνο από τις οικείες
πειθαρχικές διατάξεις και τις αρχές της χρηστής διοίκησης αλλά και από την ειδική
διάταξη νόµου της παρ.7 του άρθρου 14 του ν.3345/05.
Η διάταξη αυτή καθιστά τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων οι οποίοι φέρονται να
έχουν διαπράξει πειθαρχικά παραπτώµατα σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις που
περιλαµβάνονται σε εκθέσεις επιθεώρησης υποχρεωτικό (δέσµια αρµοδιότητα).
Έχει παρατηρηθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα των
δηµόσιων φορέων δεν προχωρούν ως οφείλουν σύµφωνα µε την προαναφερόµενη
διάταξη, στη άσκηση πειθαρχικής δίωξης των εµπλεκοµένων υπαλλήλων είτε µε την
κλήση των τελευταίων σε απολογία είτε µε την παραποµπή τους σε ανώτερο
πειθαρχικό όργανο αλλά θέτουν την υπόθεση στο αρχείο κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν
λόγοι πειθαρχικής δίωξης, σε πολλές δε περιπτώσεις αφού έχουν προηγουµένως
προχωρήσει σε αυτοτελή διερεύνηση των ίδιων πραγµατικών περιστατικών που
αποτέλεσαν το αντικείµενο των αντίστοιχων εκθέσεων ελέγχου ή πορισµάτων.
Αποτέλεσµα της πρακτικής αυτής είναι να ακυρώνεται στην πράξη, ως προς το σκέλος
της απόδοσης των αναλογουσών ευθυνών, ο διενεργηθείς από Σώµατα και τις
Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου έλεγχος.
Ο ΓΕ∆∆ παγίως ενηµερώνει εγγράφως όσους φορείς δεν προχωρούν στον πειθαρχικό
έλεγχο των εµπλεκοµένων ότι αυτός είναι υποχρεωτικός κατά τα ανωτέρω και ότι η
ληφθείσα απόφαση για τη µη άσκηση πειθαρχικού ελέγχου πρέπει να ανακληθεί.
Ένα µεγάλο µέρος της συµµετοχής του ΓΕ∆∆ στην πειθαρχική διαδικασία αφορά στην
παρέµβασή του για την έναρξη ή την επίσπευση της πειθαρχικής διαδικασίας, είτε
κατόπιν πορισµάτων ή εκθέσεων επιθεώρησης και ελέγχου των Σωµάτων και των
Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου, από τα οποία διαπιστώνεται η διάπραξη
πειθαρχικών παραπτωµάτων, είτε κατόπιν ενηµέρωσης από την Υπηρεσία Εσωτερικών
Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας για τη σύλληψη υπαλλήλων, λειτουργών ή
οργάνων δηµοσίων φορέων για ποινικά αδικήµατα, είτε κατόπιν της γνωστοποίησης
από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών της άσκησης ποινικής δίωξης κατά αυτών σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 3528/07.
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Σε όλες τις περιπτώσεις ο ΓΕ∆∆ ζητάει από τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα των
φορέων αυτών την άµεση έναρξη ή την επίσπευση της διαδικασίας πειθαρχικού
ελέγχου των εµπλεκοµένων και την κατά περίπτωση λήψη διοικητικών µέτρων
(αυτοδίκαιη ή δυνητική αργία, κλπ.).
Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις που κατά το 2010 κατόπιν παραγγελίας του
ΓΕ∆∆ τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα αποφάσισαν τη λήψη διοικητικών µέτρων :
• Υπάλληλος ΝΑ τέθηκε σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του και στη
συνέχεια σε αργία, για την πράξη της παθητικής δωροδοκίας
• Υπάλληλος ∆ήµου τέθηκε σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του και στη
συνέχεια σε αργία για την πράξη της έκδοσης ψευδών βεβαιώσεων.
• Ιατρός νοσοκοµείου τέθηκε σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του και στη
συνέχεια σε αργία για την πράξη της δωροληψίας.
• Ιατρός νοσοκοµείου τέθηκε σε αυτοδίκαιη αργία για την πράξη της
δωροληψίας.
• Ιατρός νοσοκοµείου τέθηκε σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του και στη
συνέχεια σε αργία για την πράξη της δωροληψίας.
• Αντιδήµαρχος τέθηκε σε αργία για παράβαση νοµοθεσίας περί προστασίας
περιβάλλοντος και πυροσβεστικής διάταξης περί πρόληψης και αντιµετώπισης
πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις.
• Ιατροί νοσοκοµείου τέθηκαν σε αυτοδίκαιη αργία για εκβίαση και παθητική
δωροδοκία κατά συναυτουργία.
• Αστυνοµικός υπάλληλος τέθηκε σε κατάσταση διαθεσιµότητας για οπλοφορία
και χρήση πυροβόλων όπλων.
• Υπάλληλος υπουργείου τέθηκε σε αργία
εξακολούθηση.

για παθητική δωροδοκία κατ’

• Υπάλληλοι ΝΑ τέθηκαν σε αργία για την πράξη της παθητικής δωροδοκίας.
• Υπάλληλος τελωνείου τέθηκε σε αυτοδίκαιη αργία για από κοινού υπεξαίρεση
αντικειµένων αξίας άνω των 150.000 ευρώ και λαθρεµπορία µε διαφυγόντες
δασµούς και φόρους άνω των 30.000 ευρώ.
• Υπάλληλος ∆ΟΥ τέθηκε σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων της και στη
συνέχεια σε αργία για εκβίαση και παθητική δωροδοκία.
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• Υπάλληλος ∆ήµου τέθηκε σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του και στη
συνέχεια σε αργία για υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατ΄εξακολούθηση µε
αντικείµενο αξίας άνω των 73.000 ευρώ.
• Υπάλληλοι της ΝΑ τέθηκαν σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους για
παράβαση καθήκοντος.
• Υπάλληλοι υπουργείου τέθηκαν σε αργία για την πράξη της παθητικής
δωροδοκίας από κοινού και της απόπειρας εκβίασης από κοινού µε χρήση
απειλής βλάβης της επιχείρησης του εξαναγκαζόµενου.
• Υπάλληλοι υπουργείου τέθηκαν σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους
για την πράξη της παθητικής δωροδοκίας.
• ∆ήµαρχος τέθηκε σε αργία για την πράξη της παράβασης καθήκοντος, καθώς
και αυτής της ενεργητική και παθητικής δωροδοκίας.
• Υπάλληλος ∆ήµου τέθηκε σε αυτοδίκαιη αργία για την πράξη της παθητικής
δωροδοκίας κατ’ εξακολούθηση και της εκβίασης επιχειρήσεων.
• Υπάλληλος Περιφέρειας τέθηκε σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του και
στη συνέχεια τέθηκε σε αργία για την πράξη της παθητικής δωροδοκίας και της
εκβίασης.
• Υπάλληλος ΝΑ τέθηκε σε αργία για την πράξη της παράβασης καθήκοντος, της
αποδοχής υλικού ανταλλάγµατος για το χειρισµό υπόθεσης κατά την άσκηση
των καθηκόντων του, καθώς και της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς
συµπεριφοράς εντός υπηρεσίας.
• Υπάλληλος ΟΕΚ τέθηκε σε αυτοδίκαιη αργία για τις πράξεις της παθητικής
δωροδοκία και της εκβίασης.
• Τελωνειακός υπάλληλος τέθηκε σε αργία για την πράξη της παθητικής
δωροδοκίας.
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6. Παρακολούθηση της εξέλιξης της ποινικής διαδικασίας / εντολή παράστασης
πολιτικής αγωγής
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3200/05, όπως τροποποιήθηκε από τον
ν. 3491/06, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών και ο γραµµατέας του δικαστηρίου ή του
δικαστικού συµβουλίου υποχρεούνται να ανακοινώνουν στον ΓΕ∆∆ ο µεν πρώτος την
ποινική δίωξη που ασκείται µε κάθε µορφή συµµετοχής κατά υπαλλήλου, λειτουργού ή
οργάνου των φορέων της παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 για εγκλήµατα περί
την υπηρεσία (άρθρα 235-263Α Π.Κ.), περί τα υποµνήµατα (άρθρα 216, 217, 218, 220,
222 Π.Κ.), κατά της ιδιοκτησίας (άρθρα 372, 375, 381, 382 Π.Κ.) και κατά
περιουσιακών δικαιωµάτων (άρθρα 386, 386Α, 389, 390, 394) που στρέφονται κατά
του ∆ηµοσίου και των ως άνω φορέων, ο δε δεύτερος τα παραπεµπτικά ή απαλλακτικά
βουλεύµατα, σε κάθε βαθµό δικαιοδοσίας, καθώς και τις εκδιδόµενες, επίσης σε κάθε
βαθµό δικαιοδοσίας, καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις κατά των ως άνω
προσώπων και για τις αξιόποινες αυτές πράξεις.
Επίσης ο ΓΕ∆∆ έχει το δικαίωµα να ζητήσει από το ∆ηµόσιο, νόµιµα εκπροσωπούµενο
από τον Υπουργό Οικονοµίας ή από τους φορείς της προηγούµενης παραγράφου µε
υποχρέωση συµµόρφωσης των τελευταίων: 1) να παρίστανται κατά την προδικασία και
την κύρια ακροαµατική διαδικασία ως πολιτικώς ενάγοντες και για χρηµατική
ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστησαν από τις ως άνω αξιόποινες
πράξεις του υπαλλήλου, λειτουργού ή του οργάνου τους, 2) να ασκούν υπό την
ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος όλα τα παρεχόµενα σε αυτούς ένδικα µέσα κατά
αποφάσεων ή βουλευµάτων, 3) να ζητούν από τον αρµόδιο Εισαγγελέα υπό την
ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος να ασκήσει τα παρεχόµενα σε αυτόν ένδικα µέσα
κατά βουλευµάτων και αποφάσεων, καθώς και την επίσπευση της ποινικής διαδικασίας
και την κατά προτίµηση εκδίκαση των υποθέσεων.
Με τη διάταξη αυτή καθίσταται δυνατή η ενηµέρωση του ΓΕ∆∆ για τις ποινικές
διώξεις, που ασκούνται από τους αρµόδιους εισαγγελείς κατά υπαλλήλων, οργάνων ή
λειτουργών του δηµόσιου τοµέα, καθώς και για τα παραπεµπτικά βουλεύµατα και τις
καταδικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται προκειµένου να υπάρχει συνολική εικόνα
της παραβατικότητας αυτών. Επιπροσθέτως, παρέχεται στον ΓΕ∆∆ η δυνατότητα
παρέµβασης ως προς την έναρξη ή επίσπευση της πειθαρχικής διαδικασίας, τη λήψη
διοικητικών µέτρων και την παράσταση πολιτικής αγωγής
Με εγκύκλιό του ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Ιωάννης Τέντες αναφέρθηκε
στην αναγκαιότητα ταχείας δικαστικής διερεύνησης των υποθέσεων που αφορούν σε
υπαλλήλους, όργανα ή λειτουργούς του δηµόσιου τοµέα καθώς και στην έγκαιρη
κοινοποίηση των ποινικών διώξεων, των βουλευµάτων και των δικαστικών αποφάσεων
στο Γραφείο του ΓΕ∆∆ προκειµένου να ασκήσει την πειθαρχική του αρµοδιότητα.
Οι ασκηθείσες ποινικές διώξεις καθώς και τα παραπεµπτικά βουλεύµατα και οι
καταδικαστικές αποφάσεις που κοινοποιούνται στο Γραφείο του ΓΕ∆∆,
καταχωρούνται προς στατιστική επεξεργασία σε ειδική µηχανογραφική εφαρµογή, ενώ
όταν τα ποινικά αδικήµατα αποτελούν και πειθαρχικά παραπτώµατα, ο ΓΕ∆∆ άµεσα
εντέλλεται εγγράφως τον πειθαρχικό έλεγχο των διωκοµένων και, ανάλογα τη
βαρύτητα του αδικήµατος, τη λήψη του διοικητικού µέτρου της δυνητικής θέσης σε
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αργία ή/και την παράσταση του δηµοσίου ή των δηµοσίων φορέων ως πολιτικώς
εναγόντων.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ∆ΙΩΞΕΩΝ

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΙΑΣ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΣΕΡΡΩΝ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΛΑΜΙΑΣ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΑΡΤΑΣ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΞΑΝΘΗΣ
ΕΙΣΑΓ. ΕΦΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΛΑΡΙΣΑ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΣΥΡΟΥ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΣΑΜΟΥ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΣΑΓ. ΕΦΕΤΩΝ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΕΙΣΑΓ. ΕΦΕΤΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΙΛΚΙΣ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΙΩΑΝΝΙΝΩ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΧΙΟΥ
ΕΙΣΑΓ. ΕΦΕΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΕΙΣΑΓ. ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΠΑΤΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
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62
53
27
20
18
18
17
15
14
14
9
8
7
7
7
6
5
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΩΚΟΜΕΝΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ Β΄ΒΑΘ. ΕΚΠ.
ΙΑΤΡΟΣ ΕΣΥ
ΜΕΛΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒ.
ΝΟΜΑΡΧΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ Γ΄ΒΑΘΜ. ΕΚΠ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ Α΄ΒΑΘ. ΕΚΠ.
ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ι∆ΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΑΣ
∆ΑΣΑΡΧΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΟΙΝ ΣΥΜΒ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΑΡ/ΚΗΣ ΕΠ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΛΗΘΟΣ
∆ΙΩΚΟΜΕΝΩΝ
142
63
62
48
30
23
15
14
6
6
5
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
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ΠΛΗΘΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (ΑΡΓΙΑ)
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
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238
29
30

297

∆

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.

Απελευθέρωση του επαγγέλµατος του οδικού µεταφορέα

2.

Ηλεκτροφωτισµός κοινοχρήστων χώρων

3.

Τελωνειακές µολυβδοσφραγίδες σε βυτιοφόρα οχήµατα

4.

Μη καταλογισµός σε υπαλλήλους για αχρεωστήτως ληφθείσες αποδοχές

5.

Μείωση των καταβαλλοµένων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ενοικίων

6.

Προτάσεις επί του νοµοσχεδίου «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόµησης
και αλλαγής χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις»

7.

Πρόταση σχετικά µε τη διαδικασία επικύρωσης των δασικών χαρτών

8.

Προτάσεις σχετικά µε τον έλεγχο της απαγόρευσης του καπνίσµατος

9.

Αναδιοργάνωση
πλάσµατος

10.

Προγράµµατα επιδότησης ατόµων µε ειδικές ανάγκες και βαριές αναπηρίες

11.

Εφαρµογή διατάξεων σχετικά µε τη διάθεση φαρµάκων από ιδιωτικές
κλινικές

12.

Προτάσεις επί του νοµοσχεδίου για τη νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - πρόγραµµα
Καλλικράτης
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1. Απελευθέρωση του επαγγέλµατος του οδικού µεταφορέα
Επί της αρχικής πρότασης νόµου για το Νέο θεσµικό πλαίσιο των Οδικών
Εµπορευµατικών Μεταφορών που είχε τεθεί σε διαβούλευση, ο ΓΕ∆∆ εισηγήθηκε
στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων τα εξής:
Η προβλεπόµενη εφάπαξ ειδική εισφορά υπέρ του δηµοσίου είναι ιδιαίτερα υψηλή
(94.000 ευρώ για άδεια 40τονου οχήµατος κοινού φόρτου και 192.000 ευρώ για άδεια
40τονου οχήµατος µεταφοράς πετρελαιοειδών), αρκετά υψηλότερη, έως και διπλάσια,
από τις αντίστοιχες αγοραίες αξίες, όπως είχαν διαµορφωθεί κατά το τελευταίο
διάστηµα. Η απαίτηση τόσο µεγάλων ποσών καθιστά απαγορευτική για νέους
επιχειρηµατίες την είσοδο στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα, ενώ κατοχυρώνει
τους ήδη υφιστάµενους ιδιοκτήτες Φορτηγών ∆ηµοσίας Χρήσεως (Φ∆Χ), στους
οποίους µάλιστα δηµιουργεί υπεραξίες και, εν τέλει, δεν λειτουργεί προς την
κατεύθυνση απελευθέρωσης του επαγγέλµατος του οδικού µεταφορέα, αλλά προς την
αντίθετη ακριβώς. Ακόµη και στην περίπτωση που δραστηριοποιηθούν νέοι
µεταφορείς καταβάλλοντας τα µεγάλα αυτά ποσά στο δηµόσιο, είναι βέβαιο ότι η
απόσβεσή τους θα µετακυλιστεί και θα επιβαρύνει τα µεταφορικά κόµιστρα,
ακυρώνοντας έτσι εν τοις πράγµασι την ουσία της απελευθέρωσης του επαγγέλµατος,
που είναι η συµπίεση του κοµίστρου.
Στην πρότασή του ο ΓΕ∆∆ ανέφερε επίσης ότι οι αγοραίες αξίες των αδειών Φ∆Χ δεν
αντιπροσωπεύουν καµία πραγµατική και νόµιµη αξία, διαµορφώθηκαν δε ακριβώς
λόγω του κλειστού επαγγέλµατος του οδικού µεταφορέα επί σειρά ετών. Επιπλέον,
αυτές αφορούν «µαύρο» χρήµα, το οποίο ουδέποτε δηλώθηκε επισήµως, ούτε φυσικά
φορολογήθηκε. Τέλος, επισήµανε ότι οι ρυθµίσεις αυτές δεν συµβαδίζουν µε τα όσα
ισχύοντα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η έκδοση άδειας Φ∆Χ, εφόσον
συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, γίνεται έναντι απλού παραβόλου και ζητούσε την
επανεξέταση των εν λόγω προβλέψεων.
2. Ηλεκτροφωτισµός κοινοχρήστων χώρων
Με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης ο ΓΕ∆∆ επεσήµανε ότι παρατηρείται αλόγιστη χρήση φωτισµού σε
πολλούς δηµοτικούς κοινόχρηστους χώρους (γήπεδα αθλοπαιδιών, πάρκα, παιδικές
χαρές, νεκροταφεία κ.λ.π.). Τα φώτα έχουν ρυθµιστεί να ανάβουν από πολύ νωρίς (σε
ορισµένες περιπτώσεις πολύ πριν από τη δύση του ήλιου) και να µένουν αναµµένα έως
πολύ αργά, ακόµη και καθ΄όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η πρακτική αυτή συνεπάγεται
ενεργειακή σπατάλη και κακοδιαχείριση, δείχνει δε περιφρόνηση του δηµοσίου
χρήµατος, θέµα ιδιαίτερα ευαίσθητο στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που διέρχεται
η χώρα µας.
Ο ΓΕ∆∆ πρότεινε την έκδοση εγκυκλίου προς όλους του ∆ήµους, µε την οποία να τους
ζητείται η λελογισµένη χρήση φωτισµού σε όλους τους δηµοτικούς κοινόχρηστους
χώρους (π.χ. άναµµα µισή ώρα µετά τη δύση του ήλιου, σβήσιµο στις 10.30 µ.µ., πλην
των αναγκαίων για λόγους ασφαλείας φώτων, τα οποία µπορούν να παραµένουν
καθόλη τη διάρκεια της νύχτας, έως και µισή ώρα πριν την ανατολή του ήλιου)».
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Σε συνέχεια των παραπάνω ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης εξέδωσε την µε αριθµ.
οικ.47470/15/Σεπ.2010 Εγκύκλιο προς όλες τις Περιφέρειες, για την εφαρµογή των
προτάσεων αυτών.
3. Τελωνειακές µολυβδοσφραγίδες σε βυτιοφόρα οχήµατα
Με αφορµή αναφορά του ΣΤ΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, ο ΓΕ∆∆ µε έγγραφο του
ενηµέρωσε τον Γενικό Γραµµατέα Εµπορίου ότι η Υπηρεσία του, µε το έγγραφο Φ22403/21-11-2008 του τότε Υφυπουργού Ανάπτυξης, είχε δώσει οδηγίες στις
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας για χειρισµό συγκεκριµένης τελωνειακής
παράβασης, σε απόκλιση από τις διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα. Συγκεκριµένα,
µε το έγγραφο αυτό εδίδοντο οδηγίες στις ∆ιευθύνσεις και τα Τµήµατα Εµπορίου των
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ώστε η τελωνειακή παράβαση της διάρρηξης των
τελωνειακών µολυβδοσφραγίδων στους µετρικούς κανόνες (λιτρόβεργες) των
βυτιοφόρων οχηµάτων να µην αντιµετωπίζεται ως παράβαση, αλλά να γίνεται απλώς
παρατήρηση στον ελεγχόµενο για αποκατάσταση της σφράγισης του µετρικού κανόνα.
Ο ΓΕ∆∆ επισηµαίνοντας ότι είναι ανεπίτρεπτο δύο όργανα της διοίκησης να
χειρίζονται διαφορετικά την ίδια παράβαση, ζήτησε την ανάκληση του εν λόγω
εγγράφου, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, ως µη έχον τυπική ισχύ, δεν δέσµευε τις
υπηρεσίες στις οποίες απευθύνεται.
Τελικά το επίµαχο έγγραφο ανακλήθηκε µεε το έγγραφο µε αριθµ. Φ21098/17-8-2010
του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
4. Μη καταλογισµός σε υπαλλήλους για αχρεωστήτως ληφθείσες αποδοχές
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µε έγγραφό του ενηµέρωσε τον ΓΕ∆∆ ότι κατά τη
διενέργεια ελέγχων σε διάφορους φορείς (ΤΕΒΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π. ΝΠ∆∆) στους οποίους
διενεργείται προληπτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, διαπιστώθηκαν
θεωρήσεις ενταλµάτων από επιτρόπους ή παρέδρους σε ευρεία έκταση, για σωρεία
δαπανών, οι οποίες, µε πράξη του ίδιου του Ε.Σ. για όµοιες περιπτώσεις, είχαν κριθεί
µη σύννοµες. Επίσης, ότι, σύµφωνα µε Απόφαση της ολοµέλειας του ΕΣ της 23-22005, δεν χωρεί (πλην συγκεκριµένων εξαιρέσεων) αναθεώρηση της πράξης θεώρησης
εξοφληθέντος εντάλµατος. Όπως επισηµαίνονταν στο ίδιο έγγραφο, αυτό έχει ως
αποτέλεσµα να καθίστανται πρακτικά ατελέσφοροι οι έλεγχοι από όργανα της
∆ιοίκησης, εφόσον αυτά στερούνται της δυνατότητας καταλογισµού, περαιτέρω, δε,
στερείται ο Υπουργός Οικονοµικών ακόµη και της δυνατότητας άσκησης ένδικων
µέσων κατά των πράξεων θεώρησης των χρηµατικών ενταλµάτων.
Ο ΓΕ∆∆ κοινοποίησε το ως άνω έγγραφο του ΓΛΚ στον Προεδρεύοντα του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειµένου να ενηµερωθεί για τις δυσλειτουργίες που
δηµιουργούνται από την αναφερόµενη Απόφαση του ΕΣ και να προβεί στις
απαιτούµενες ενέργειες. Σε συνέχεια των ανωτέρω, απεστάλησαν δύο ακόµη έγγραφα
από το ΓΛΚ στο ΕΣ, στα οποία αναφέρεται ότι οι δηµοσιονοµικοί έλεγχοι που
διενεργήθηκαν στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και στο Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανέδειξαν µη σύννοµες αµοιβές και αποζηµιώσεις που

90

καταβλήθηκαν σε υπαλλήλους των φορέων αυτών, αλλά και σε υπαλλήλους των
αντιστοίχων Υπηρεσιών ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου και των Υπηρεσιών Επιτρόπου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι Υπηρεσίες Επιτρόπου στους φορείς αυτούς ισχυρίστηκαν
ότι µετά τη θεώρηση των χρηµατικών ενταλµάτων από αυτές, δεν νοείται
αµφισβήτηση της ορθότητας της κρίσης του Επιτρόπου, εµποδίζοντας, έτσι, τον
καταλογισµό των αχρεωστήτως καταβληθεισών ποσών.
5. Μείωση των καταβαλλοµένων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ενοικίων
Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. 2/4431/25-01-2010 απόφασή του Υπουργείου
Οικονοµικών σε εφαρµογή του Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης που
κατέθεσε η Ελληνική Κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή επιτροπή την 15η Ιανουαρίου 2010,
µε την οποία αποφασίστηκε η µείωση των πιστώσεων όλων των φορέων του τακτικού
προϋπολογισµού κατά 10%, µεταξύ των οποίων και του κωδικού 0813 (µισθώµατα
κτιρίων), ο ΓΕ∆∆ πρότεινε ώστε το Ελληνικό ∆ηµόσιο να προσφύγει δικαστικώς για
όλες τις ενεργές συµβάσεις µισθώσεως ακινήτων και να ζητήσει τη µείωση των
µισθωµάτων κατά ποσοστό 10% λόγω της απρόοπτης µεταβολής των συνθηκών κατά
το αρ. 388 του Αστικού Κώδικα και την κατάργηση των αναγραφόµενων στα
µισθωτήρια ρητρών αναπροσαρµογής του µισθώµατος. Τέλος, ο ΓΕ∆∆ πρότεινε να
εξεταστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών το ενδεχόµενο οι υπηρεσίες του και οι επί
µέρους διατάκτες δαπανών του προϋπολογισµού του, να προχωρήσουν στην καταβολή
µειωµένων µισθωµάτων κατά ποσοστό 10%, επικαλούµενοι τις προαναφερθείσες
έκτακτες και ουσιώδεις µεταβολές συνθηκών.
6. Προτάσεις επί του νοµοσχεδίου «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόµησης και
αλλαγής χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις»
Ο ΓΕ∆∆ στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί του σχεδίου νόµου «Ταυτότητα κτιρίων,
υπερβάσεις δόµησης και αλλαγής χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες
διατάξεις» εισηγήθηκε την διασαφήνιση του περιεχοµένου του όρου «νόµιµος
κτιριακός όγκος» όπως αυτός περιελήφθη στις διατάξεις του άρθρου 5 καθώς έκρινε
ότι αυτό θα έχει καταλυτική επίδραση στον αριθµό των χώρων που περιλαµβάνονται
στη ρύθµιση και τα αναµενόµενα εξ αυτής έσοδα του δηµοσίου. Προς την κατεύθυνση
αυτή, προτάθηκε να περιληφθεί στο άρθρο 3 ορισµός για τον επίµαχο όρο. Επιπλέον,
πρότεινε ο υπολογισµός του ειδικού προστίµου που ρυθµίζεται από τις διατάξεις του
άρθρου 6 να γίνεται µε βάση κλίµακα, γιατί δηµιουργούνται αδικίες στα όρια αλλαγής
συντελεστών και αφετέρου κίνητρο για τους πολίτες να υποβάλλουν ψευδή στοιχεία
για το εµβαδόν όταν οι χώροι βρίσκονται στο όριο αλλαγής συντελεστή. Τέλος,
λαµβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 5 αναφέρεται ότι η ρύθµιση αφορά µετατροπή
χώρων που έχει συντελεστεί µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου, πρότεινε η ρύθµιση
να είναι όσο το δυνατόν γενικότερη και κατά συνέπεια να ισχύει για χώρους που έχουν
µετατραπεί – αλλάξει χρήση µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου και µετά το
χρονικό αυτό σηµείο ο έλεγχος της πολιτείας να είναι ιδιαίτερα αυστηρός για τυχόν νέα
αυθαίρετα.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

91

7. Πρόταση σχετικά µε τη διαδικασία επικύρωσης των δασικών χαρτών
Κατά τη διαδικασία επικύρωσης των δασικών χαρτών προβλέπεται η υποβολή
ενστάσεων από πολίτες, ενώ αυτές εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων
Αντιρρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό ο ΓΕ∆∆ µε έγγραφό του προς την Υπουργό ΠΕΚΑ
πρότεινε να εξετάζονται κατά τη διαδικασία αυτή τα προσκοµιζόµενα στοιχεία (π.χ.
αεροφωτογραφίες, τοπογραφικά διαγράµµατα, συµβόλαια κτλ.), αλλά σε καµία
περίπτωση να µη γίνεται δεκτή η εξέταση µαρτύρων, η οποία αποτελεί επισφαλές
αποδεικτικό µέσον, προς αποφυγή κατά το δυνατόν του επηρεασµού των µελών της
Επιτροπής µε αθέµιτους τρόπους.
8. Προτάσεις σχετικά µε τον έλεγχο της απαγόρευσης του καπνίσµατος
Ο ΓΕ∆∆ µε έγγραφό του προς τους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στο πλαίσιο
διαβούλευσης σχετικά µε την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί του
«Καθορισµού των αρµοδίων αρχών, των οργάνων, των διαδικασιών ελέγχου
πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόµενων κυρώσεων, καθώς και
της διαδικασίας είσπραξης προστίµων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτοµέρειας
για την εφαρµογή του άρθρου 6 του ν. 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό
και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» πρότεινε τα εξής:
Από τη µελέτη των διατάξεων που αφορούν στην αποστολή του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας, του Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας
(ΣΕΥΥΠ) και του Σώµατος Επιθεωρητών Υπουργείου Μεταφορών προκύπτει ότι δεν
ενδείκνυται η εµπλοκή των ελεγκτικών αυτών υπηρεσιών στον έλεγχο εφαρµογής του
ν. 3730/2008 και την διαδικασία επιβολής προστίµων, όπως αυτή προβλέπεται στο
σχέδιο της ΚΥΑ, καθότι αυτό θα µπορούσε να εκτρέψει σηµαντικά το έργο των
προαναφερόµενων από αυτά υπηρεσιών και ιδιαίτερα σήµερα που επιβάλλεται η
στρατηγική αντιµετώπιση συστηµικών προβληµάτων διαφθοράς, κακοδιοίκησης,
αδιαφανών διαδικασιών και απάτης, φαινόµενα τα οποία ενδηµικά αναπτύσσονται
εντός και εκτός της δηµόσιας διοίκησης. Η εµπλοκή των προαναφερόµενων
υπηρεσιών στον έλεγχο
εφαρµογής του ν. 3730/2008 εκτός των ιδιαίτερων
προβληµάτων που θα επισύρουν, θα µεγεθύνουν επιπροσθέτως και το κόστος των
ελέγχων, γεγονός το οποίο αντενδείκνυται υπό τις παρούσες συνθήκες. Ειδικότερα η
πρόβλεψη συστάσεως Τοµέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ στο ΣΕΥΥΠ αποδυναµώνει
την διαθεσιµότητα του ΣΕΥΥΠ για την διενέργεια ελέγχων σε άλλους εξίσου
σηµαντικούς τοµείς που επηρεάζουν δυσµενώς την δηµόσια υγεία. Εναλλακτικά το
ΣΕΥΥΠ θα µπορούσε εκ παραλλήλου µε τους ελέγχους που διενεργεί στο ελεγκτικό
του πεδίο να προβαίνει δειγµατοληπτικά και σε ελέγχους εφαρµογής της απαγόρευσης
του καπνίσµατος.
Εν κατακλείδι προτάθηκε η τροποποίηση του ν. 3730/2008 προκειµένου να δοθεί η
αντίστοιχη αρµοδιότητα ελέγχου αποκλειστικά στην ∆ηµοτική Αστυνοµία και στις
αδειοδοτούσες τα Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος Υπηρεσίες (∆/νσεις
∆ηµόσιας Υγείας, κ.λ.π.). Σε κάθε περίπτωση δεν ενδείκνυται η δηµιουργία ενός
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συστήµατος ελέγχων κεντρικά σχεδιασµένου και ελεγχόµενου, αλλά αντιθέτως ενός
πλήρως αποκεντρωµένου συστήµατος που θα λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο, οι δε
οικονοµικοί πόροι που θα προκύψουν από ένα τέτοιο σύστηµα επιβολής κυρώσεων
προτείνεται να διοχετευθούν προς την νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και
αποκεντρωµένης διοίκησης, η οποία θα προκύψει µέσω του προγράµµατος
Καλλικράτης για τη νέα Αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
9. Αναδιοργάνωση συστήµατος διάθεσης και αξιοποίησης ελληνικού πλάσµατος
Με έγγραφό του προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε
το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας (ΕΚΕΑ) και το Εθνικό Κέντρο Παρασκευής
Παραγώγων Αίµατος «ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» ο ΓΕ∆∆ αναφέρθηκε σε ζητήµατα που
αφορούν είτε παρεµβάσεις θεσµικού χαρακτήρα, είτε αναζήτηση πειθαρχικών
ευθυνών υπαλλήλων ή λειτουργών που χειρίστηκαν την υπόθεση της
κλασµατοποίησης ελληνικού πλάσµατος µε την εταιρεία Sanquin Blood. Μεταξύ
άλλων επεσήµανε ότι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ελληνικού πλάσµατος που
προέρχεται από το σύστηµα αιµοδοσίας της χώρας απαιτεί την ανάληψη πρωτοβουλίας
για την διευθέτηση, αφενός όλων των εκκρεµοτήτων από την συνεργασία µε την
εταιρεία Sanquin Blood Supply Foundation και την διερεύνηση, αφετέρου, της ύπαρξης
ενδιαφερόµενης “αγοράς“ στην περιοχή της Βαλκανικής για την είσοδο της χώρας
µας σ’ αυτήν µε την ενεργοποίηση του εργοστασίου των Θρακοµακεδόνων για την
κάλυψη των σχετικών αναγκών. Στην περίπτωση που αυτό είναι ανέφικτο, υπό την
παρούσα οικονοµική συγκυρία, ο ΓΕ∆∆ πρότεινε να προκριθεί η διενέργεια διεθνούς
διαγωνισµού για την επιλογή του καταλληλότερου φορέα κλασµατοποίησης
πλάσµατος για την κάλυψη των σχετικών αναγκών της χώρας. Ακόµη ο ΓΕ∆∆
σηµείωσε ότι έως σήµερα δεν υφίσταται Οργανισµός και Εσωτερικός Κανονισµός
Λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας, παρόλο που η σύστασή του έγινε µε
τον ν. 3402/05 και ότι το πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών αιµοδοσίας της χώρας
απαιτεί εκσυγχρονισµό και προσαρµογή στα δεδοµένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ
χρήζει επαναοριοθέτησης η σχέση ΕΚΕΑ, Κέντρων Αίµατος και Νοσοκοµείων.
10. Προγράµµατα επιδότησης ατόµων µε ειδικές ανάγκες και βαριές αναπηρίες
Με έγγραφό του προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε
το ζήτηµα των επιδοτήσεων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και βαριές αναπηρίες, στην
οποία ο ΓΕ∆∆ επεσήµανε ότι στη λειτουργία των προγραµµάτων επιδότησης
ανασφάλιστων ατόµων πασχόντων από χρόνιες σοβαρές παθήσεις (κωφαλάλων, βαριές
αναπηρίες > 67%, µεσογειακή αναιµία, κ.λ.π.) έχουν διαπιστωθεί ασάφειες σε ό,τι
αφορά στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο και παραλείψεις στις διαδικασίες χορήγησης
και είσπραξης των επιδοτήσεων από τις κατά τόπους ∆/νσεις Κοινωνικής Πρόνοιας
των Ν/Α της χώρας. Για τη αντιµετώπιση των δυσλειτουργιών αυτών, ο ΓΕ∆∆
πρότεινε την άµεση ολοκλήρωση της µηχανογραφικής υποστήριξης και
παρακολούθησης του συστήµατος χορήγησης επιδοτήσεων σε ανασφάλιστους, σε
άτοµα µε ειδικές ανάγκες και βαριές αναπηρίες µε δυνατότητα εκ παραλλήλου
ηλεκτρονικής διασύνδεσης όλων των Υπηρεσιών των Ν/Α για την διασταύρωση των
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στοιχείων και τη δηµιουργία ενιαίου µητρώου αυτών των κοινωνικών οµάδων σε
πανελλαδικό επίπεδο.
Σε ότι αφορά τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ανά την χώρα, ο ΓΕ∆∆ επεσήµανε ότι αυτά
λειτουργούν χωρίς Οργανισµούς και Εσωτερικούς Κανονισµούς, σε κάποιες περιπτώσεις
ελλείπουν κρίσιµες ειδικότητες, όπως εκείνες των ψυχολόγων, λογοθεραπευτών,
εργοθεραπευτών, ελλείπει η υποδοµή για την λειτουργική αποκατάσταση των ατόµων µε
κινητική αναπηρία, ενώ χρήζει βελτίωσης η προσβασιµότητα στους χώρους µε την
κατασκευή οδηγών όδευσης τυφλών, βελτίωση σήµανσης, κ.λ.π. Επίσης δεν
αξιοποιούνται πλήρως οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις (ξενώνας, φιλοξενείο), ενώ σε
άλλες περιπτώσεις παραχωρείται η χρήση χώρων των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ σε τρίτους χωρίς
την ύπαρξη προγραµµατικής σύµβασης ή ιδιωτικού συµφωνητικού για τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τη διάρκεια χρήσης των εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούνται
περιστατικά µακράς περίθαλψης µε αποτέλεσµα τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ να µεταβάλλονται
σε ιδρύµατα χρονίων παθήσεων.
Επίσης ο ΓΕ∆∆ σηµείωσε ότι τα χρηµατοδοτούµενα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ανά την χώρα δεν
προβαίνουν στην ανάπτυξη δράσεων και προγραµµάτων για την επαγγελµατική
κατάρτιση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες ή στην ανάπτυξη παραγωγικών εργαστηρίων
για την απασχόληση αυτής της ευαίσθητης κατηγορίας συµπολιτών µας, µε αποτέλεσµα
να ακυρώνεται εν τοις πράγµασι ένας από τους βασικούς σκοπούς ύπαρξης και
λειτουργίας των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ο ΓΕ∆∆ πρότεινε
να εξετασθεί η δυνατότητα συγχώνευσης αυτών για την µείωση του λειτουργικού
κόστους.
11. Εφαρµογή διατάξεων σχετικά µε τη διάθεση φαρµάκων από ιδιωτικές κλινικές
Με έγγραφό του στην Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εξ αφορµής
συναφών ευρηµάτων παρεµφερών ελέγχων του ΣΕΥΥΠ και της Υπηρεσίας Ελέγχου
∆απανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ), από τους οποίους
προέκυψε ζήτηµα µεγάλης οικονοµικής επιβάρυνσης από την χρέωση φαρµάκων σε
λιανική τιµή, των ασφαλιστικών ταµείων και λοιπών ιδιωτικών ασφαλιστικών φορέων
που είναι συµβεβληµένοι µε τις ιδιωτικές κλινικές παροχής υπηρεσιών υγείας, ο ΓΕ∆∆
επεσήµανε το ζήτηµα των αλλεπάλληλων παρατάσεων, οι οποίες εδόθησαν για την
προσαρµογή των ιδιωτικών κλινικών µε νοµοθετικές τροποποιήσεις (πδ 235/00, ν.
2920/01, ν. 2955/01, ν. 3106/03, ν. 3204/03, ν. 3252/04, ν. 3305/05, ν. 3402/05, ν.
3527/07, ν. 3627/07, πδ 198/07, ν. 3730/08), αλλά και µε εγκυκλίους και αποφάσεις
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι παρατάσεις αυτές εξέθρεψαν
φαινόµενα κατασπατάλησης πόρων στον τοµέα προµήθειας και διάθεσης φαρµάκων
από τα φαρµακεία των ιδιωτικών κλινικών, προκάλεσαν σωρεία παρατυπιών,
δηµιούργησαν σηµαντικές στρεβλώσεις στην φαρµακευτική αγορά, ενώ σηµαντικό
µέρος της οικονοµικής ζηµίας µετακυλήθηκε στον ίδιο τον καταναλωτή ιδιωτικών
υπηρεσιών υγείας. Για την εξυγίανση αυτού του πλέγµατος συµφερόντων ζητήθηκε η
εφαρµογή των διατάξεων του β’ εδ. του άρθρ. 15 του ν. 3730/08, χωρίς καµία
περαιτέρω παράταση προσαρµογής.
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12. Προτάσεις επί του νοµοσχεδίου για τη νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - πρόγραµµα Καλλικράτη
Στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόµου σχετικά µε το πρόγραµµα
Καλλικράτη στην τοπική αυτοδιοίκησης ο ΓΕ∆∆ µε έγγραφό του προς τον Υπουργό
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης υπέβαλλε µια σειρά
από παρατηρήσεις και προτάσεις µε στόχο την ισχυροποίηση του ελέγχου των πράξεων
των ΟΤΑ και των ίδιων των αιρετών µε σεβασµό στην ελεύθερη ανάπτυξη της
πρωτοβουλίας τους και την ανεξαρτησία τόσο των θεσµών όσο και των προσώπων,
επισηµαίνοντας ότι η κατά το δυνατό ακώλυτη και σε βάθος διερεύνηση της
νοµιµότητας των ενεργειών τους θα βοηθήσει στην δηµιουργία σχέσεων εµπιστοσύνης
µεταξύ τοπικής διοίκησης και πολιτών και στη βελτίωση και την οµαλή ανάπτυξη της
συνεργασίας µεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κυβέρνησης.
Μεταξύ άλλων παρατηρήσεων νοµοτεχνικού χαρακτήρα ο ΓΕ∆∆ πρότεινε να
εξεταστεί το ενδεχόµενο ο χαρακτήρας της άµεσης εκτελεστότητας των εκδιδόµενων
πράξεων, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 224 του νοµοσχεδίου, να µην συντρέχει
και για τις πράξεις που αποστέλλονται προς έλεγχο στον Ελεγκτή Νοµιµότητας κατά
το επόµενο άρθρο ώστε να µην υπονοµεύεται εκ των προτέρων και να µην ακυρώνεται
στην πράξη ο έλεγχος που αυτός ασκεί, φαινόµενο που παρατηρείται σήµερα. Προς
υποστήριξη της απόψής του ο ΓΕ∆∆ επεσήµανε ότι στις περισσότερες των
περιπτώσεων ο κανόνας της άµεσης εκτελεστότητας των πράξεων αυτών δεν τυγχάνει
ευρείας εφαρµογής καθώς, κατά κανόνα, οι ΟΤΑ περιµένουν την έγκριση νοµιµότητας
του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 149
παρ. 2 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων πριν προχωρήσουν στην εκτέλεση
οποιασδήποτε από τις αποφάσεις που του αποστέλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 1 του ίδιου άρθρου.
Περαιτέρω ο ΓΕ∆∆ εισηγήθηκε να προστεθεί στο άρθρο 225 του νοµοσχεδίου τέταρτη
παράγραφος µε το εξής περιεχόµενο: «Στην περίπτωση της δεύτερης περιόδου της
παραγράφου 2, η ανωτέρω προθεσµία αναστέλλεται µέχρι την υποβολή στην υπηρεσία
του Ελεγκτή Νοµιµότητας των αιτηθέντων συµπληρωµατικών στοιχείων». Η
συµπλήρωση αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειµένου να καταπολεµηθεί το φαινόµενο
που παρατηρείται σήµερα, οι εµπλεκόµενες υπηρεσίας των ΟΤΑ να αποστέλλουν τα
συµπληρωµατικά στοιχεία λίγο πριν την εκπνοή της προβλεπόµενης προθεσµίας των
είκοσι ηµερών ή και µετά από αυτή µε αποτέλεσµα να καθίσταται δυσχερής ή στην
δεύτερη περίπτωση αδύνατος ο έλεγχος των πράξεων. Για τους ίδιους λόγους
προτάθηκε αντίστοιχη σχετική συµπλήρωση των άρθρων 226 και 227.
Επίσης ο ΓΕ∆∆ πρότεινε να προστεθεί στην παράγραφο 2 του άρθρου 228 του
νοµοσχεδίου διάταξη ανάλογη µε αυτή του άρθρου 204 του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ικονοµίας, σύµφωνα µε την οποία αναστολή δεν χορηγείται εάν προσβάλλεται
επιτακτικό δηµόσιο συµφέρον, λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι η αναστολή
εκτελέσεως στο πλαίσιο εξέτασης διοικητικής προσφυγής όπως ρυθµίζεται τόσο στον
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων όσο και γενικότερα στον Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ιαδικασίας (άρθρο 26), διέπεται από τις ίδιες αρχές µε την αναστολή που δύναται να
διατάσσεται από τα διοικητικά δικαστήρια. Στο ίδιο πνεύµα εισηγήθηκε ως σκόπιµη
την αναδιατύπωση της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου ως εξής: «Ανάκληση της
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χορηγηθείσας αναστολής επιτρέπεται εφόσον γίνει επίκληση νέων στοιχείων από τα
ανωτέρω νοµικά πρόσωπα».
Σε ό,τι αφορά στον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών, ο ΓΕ∆∆ πρότεινε στην παράγραφο
6 του άρθρου 234 να προστεθεί διάταξη µε την οποία να προβλέπεται ρητά το
δικαίωµα τόσο του Υπουργού, όσο και του ΓΕ∆∆ να προσφεύγουν κατά των
αποφάσεων του πειθαρχικού συµβουλίου ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Επίσης επεσήµανε ότι θα ήταν σκόπιµο να προστεθούν διατάξεις αντίστοιχες µε τις
διατάξεις του άρθρου 114 του Υπαλληλικού Κώδικα που αφορούν στις σχέσεις
πειθαρχικής και ποινικής δίκης, ώστε να µη δηµιουργούνται ερµηνευτικά προβλήµατα
κάθε φορά που προκύπτουν σχετικά θέµατα και να αποφεύγεται ο κίνδυνος
παραγραφής των εξεταζόµενων πειθαρχικών παραβάσεων. Τέλος εισηγήθηκε να
προστεθούν στα αναφερόµενα στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 236
αδικήµατα, η τελεσίδικη καταδίκη για τη διάπραξή των οποίων επιφέρει την έκπτωση
των αιρετών από το αξίωµά τους, και εκείνα που αφορούν στο ξέπλυµα µαύρου
χρήµατος και στις παραβιάσεις των διατάξεων που ρυθµίζουν τον έλεγχο του πόθεν
έσχες καθώς και η πρόβλεψη στο άρθρο 237 ότι ο αιρετός που κηρύχθηκε έκπωτος ή
παύθηκε δεν θα µπορεί να καταλάβει στο µέλλον το ίδιο ή άλλο αιρετό αξίωµα.
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1. ∆ιερεύνηση πολεοδοµικών παραβάσεων
- Παράτυπη έκδοση άδειας οικοδοµής στον Άγιο Κωνσταντίνο Ωρωπού.
Σε συνέχεια ανώνυµης καταγγελίας σχετικά µε την τέλεση εργασιών επιχωµάτωσης σε
γήπεδο εκτός σχεδίου, για το οποίο είχε εκδοθεί οικοδοµική άδεια του 2009, στην
περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου Νέων Παλατίων Ωρωπού, ο ΓΕ∆∆ ζήτησε από το
Πολεοδοµικό Γραφείο Καπανδριτίου αναλυτική ενηµέρωση αναφορικά µε το ακριβές
εµβαδόν του γηπέδου, τους τίτλους ιδιοκτησίας κ.α. Σε απάντηση στα παραπάνω
ερωτήµατα, η εµπλεκόµενη υπηρεσία ενηµέρωσε το Γραφείο ΓΕ∆∆ ότι είχε
διενεργηθεί αυτοψία στο επίµαχο οικόπεδο, όπου και διαπιστώθηκαν εργασίες
επιχωµάτωσης και επιβλήθηκε πρόστιµο για αυθαίρετες κατασκευές. Ύστερα από τα
πιο πάνω και µετά από εξέταση των στοιχείων που προσκοµίστηκαν, ζητήθηκε από την
αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία να προβεί σε ενέργειες για τον έλεγχο επί του εδάφους
του εµβαδού του γηπέδου, αφού υπήρχαν υπόνοιες για το αν υφίσταται στην πράξη το
εµβαδόν των τεσσάρων στρεµµάτων οριοθετηµένο, ενώ παράλληλα ζητήθηκε από τον
∆ήµο Ωρωπίων να ενηµέρωση το Γραφείο ΓΕ∆∆ αν τυχόν είχε καταληφθεί έκταση
ιδιοκτησίας του και να προβεί σε ανάλογες ενέργειες για την προάσπιση της δηµοτικής
περιουσίας. Μετά από αυτά, µε νεότερο έγγραφο της ∆/νσης Χωροταξίας και
Πολεοδοµίας Β. Τοµέα της Ν.Α. Ανατ. Αττικής διακόπηκαν οι οικοδοµικές εργασίες
στην επίµαχη οικοδοµή, ενώ στον ιδιοκτήτη τάχθηκε προθεσµία προκειµένου να
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σχετικά µε τη συµµόρφωση µε το τοπογραφικό
διάγραµµα της άδειας.
- ∆ιερεύνηση νοµιµότητας υφιστάµενων κτισµάτων στη νήσο Κέα µετά από αίτηµα της
ΕΛΑΣ
Σε εκτέλεση σχετικής εντολής ελέγχου, ειδικός επιθεωρητής από το Γραφείο του ΓΕ∆∆
µετέβη µε κλιµάκιο της ΕΛΑΣ τον Ιανουάριο του 2010 στη νήσο Κέα προκειµένου να
διερευνηθεί η νοµιµότητα υφιστάµενων κτισµάτων, δηλαδή να διαπιστωθεί αν αυτά
είχαν ανεγερθεί σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια των αδειών οικοδοµής. Μετά από
επιτόπιο έλεγχο στα παραπάνω ακίνητα, διαπιστώθηκε η ανάγκη περαιτέρω ελέγχου
νοµιµότητας της έκδοσης των πιο αντίστοιχων οικοδοµικών αδειών, καθώς και
υπερβάσεις των εγκεκριµένων σχεδίων, όπως υπόγεια που είχαν κατασκευαστεί ως
ισόγεια, βοηθητικοί χώροι που είχαν αλλάξει χρήση και κολυµβητικές δεξαµενές που
δεν προβλέπονταν στις αντίστοιχες οικοδοµικές άδειες.
Στη συνέχεια ο ΓΕ∆∆ ζήτησε από τη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος της
ΝΑ Κυκλάδων τη διενέργεια αυτοψίας σε όλα τα επίµαχα ακίνητα, προκειµένου να
επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών.
- Παράτυπη έκδοση άδειας οικοδοµής εκθεσιακού κέντρου από την ∆/νση Πολεοδοµίας
Παλλήνης στον Άγιο Αθανάσιο Αττικής – Ανάκλησή της και επιβολή προστίµων
Μετά από ανώνυµη αναφορά που κοινοποιήθηκε µεταξύ άλλων αποδεκτών και στο
Γραφείο ΓΕ∆∆ σχετικά µε την επί σειρά ετών µη σύννοµη λειτουργία µεγάλου
εκθεσιακού κέντρου επί της Λεωφόρου Ανθούσας στην περιοχή Αγίου Αθανασίου
Αττικής, καθώς και την ύπαρξη πολλών πολεοδοµικών παραβάσεων στο κτίριό του, ο
ΓΕ∆∆ αξιολογώντας ως ιδιαίτερα σοβαρή τη σχετική αναφορά, ζήτησε από την
αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία για την κατά προτεραιότητα εξέταση του θέµατος και
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ενέργειες σύµφωνα µε το νόµο. Μετά τη διενέργεια αυτοψίας από την Πολεοδοµία
Παλλήνης, µε την οποία διαπιστώθηκε πλήθος αυθαίρετων κατασκευών, συντάχθηκε
έκθεση αυτοψίας και επιβλήθηκαν στους ιδιοκτήτες συνολικά πρόστιµα ανέγερσης και
διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών που ανέρχονταν σε 6.906.921 ευρώ.
Παράλληλα, και µετά από σύµφωνη γνώµη της Νοµικής Υπηρεσίας της ΝΑ
Ανατολικής Αττικής, σύµφωνα µε την οποία υφίσταντο λόγοι δηµοσίου συµφέροντος
για την ανάκληση της παραπάνω οικοδοµικής άδειας, ακόµη και µετά την παρέλευση
εύλογου χρόνου από την έκδοσή της, η ∆/νση Χωροταξίας – Πολεοδοµίας Νότιου
Τοµέα της πιο πάνω ΝΑ προχώρησε στην ανάκληση των επίµαχων αδειών, δεδοµένου
ότι κατά την έκδοσή τους χρησιµοποιήθηκαν όροι δόµησης που ισχύουν µόνο για
εµπορικές αποθήκες και το κτίριο έπρεπε να έχει αποκλειστικά χρήση εµπορικών
αποθηκών. Μετά την ανάκληση των παραπάνω αδειών, διενεργήθηκε εκ νέου αυτοψία
στο κτίριο, συντάχθηκε νέα έκθεση αυτοψίας, αυτή τη φορά για το σύνολο του κτιρίου
ως αυθαίρετο, και επιβλήθηκαν πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων
κατασκευών που ανέρχονταν σε 31.218.320,50 ευρώ.
- Έκδοση και χρήση ψευδούς βεβαιώσεως δηµάρχου για ιδιωτική πολεοδόµηση
Σε συνέχεια ανώνυµης αναφοράς µε την οποία καταγγέλλονταν παράνοµη απόπειρα
ιδιωτικής πολεοδόµησης έκτασης περίπου εξήντα στρεµµάτων στη θέση «Βεργιέϊκα»
του ∆ήµου Φιλιππιάδας, ο ΓΕ∆∆ ζήτησε από την ∆/νση Πολεοδοµίας της ΝΑ Άρτας
να διενεργήσει αυτοψία στην παραπάνω περιοχή προκειµένου να διαπιστωθεί αν η
περιοχή που εµφανιζόταν στο συνηµµένο στην αναφορά τοπογραφικό, βρισκόταν
εντός ορίων οικισµού. Από σχετικό έγγραφο του Τµήµατος Πολεοδοµίας του ∆ήµου
Φιλιππιάδας προέκυπτε ότι η έκταση «Βεργιέϊκα» βρισκόταν εκτός ορίων του οικισµού
Φιλιππιάδας προϋφισταµένου του έτους 1923, ενώ από το ίδιο έγγραφο προέκυπτε ότι
το 2008 ο τότε ∆ήµαρχος Φιλιππιάδας βεβαίωσε σε τοπογραφικό διάγραµµα ότι τα
επίµαχα οικόπεδα, όπως αυτά απεικονίζονταν στο τοπογραφικό διάγραµµα, ήταν εντός
οικισµού Παλαιάς Φιλιππιάδας του ∆ήµου Φιλιππιάδας προϋφισταµένου του έτους
1923. Στη συνέχεια ο ΓΕ∆∆ κρίνοντας ότι η παραπάνω πράξη συνιστούσε το αδίκηµα
της ψευδούς βεβαιώσεως διαβίβασε τον φάκελο της υπόθεσης στον αρµόδιο
εισαγγελέα.
- Καταγγελία σχετικά µε την ανέγερση πολυώροφων οικοδοµών στο Ντράφι Αττικής µε
συντελεστή δόµησης 0,2
Σε συνέχεια ανώνυµης καταγγελίας κατοίκων του Ντραφίου Πικερµίου Αττικής,
σχετικά µε τη µη σύννοµη ανέγερση σειρά πολυώροφων οικοδοµών στην περιοχή,
στην οποία επιτρέπεται καταρχήν η ανέγερση δυόροφων οικοδοµών µε συντελεστή
δόµησης 0.2, ο ΓΕ∆∆ ζήτησε από τη ∆/νση Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ν. Τοµέα
της ΝΑ Ανατολικής Αττικής να επανελέγξει το σύννοµο της εκδόσεως των αδειών
οικοδοµής των επίµαχων ακινήτων και να διενεργήσει αυτοψία σε αυτά προκειµένου
να διαπιστωθεί κατά πόσο υλοποιήθηκαν τα εγκεκριµένα σχέδια. Ύστερα από τα
παραπάνω η αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία προέβη σε διενέργεια αυτοψιών στα
παραπάνω ακίνητα, όπου και διαπιστώθηκε σωρεία παραβάσεων επί των εγκεκριµένων
σχεδίων, όπως αλλαγή χρήσεως ορόφων, επεκτάσεις εκτός περιγράµµατος και
επεκτάσεις καθ’ ύψος, τροποποίηση φέροντος οργανισµού κ.α. Παράλληλα, µετά από
ενέργεια της πολεοδοµίας, διακόπηκαν όλες οι οικοδοµικές εργασίες στα ακίνητα και
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συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών
που ανέρχονται σε 4.569.497,86 ευρώ.
- Αυθαίρετη δόµηση στον οικισµό ΠΟΡΤΟ Υ∆ΡΑ ΒΙΛΛΑΤΖ και παραλείψεις
οφειλόµενων ενεργειών της πολεοδοµίας Ερµιονίδας
Με σχετική αναφορά – καταγγελία προς το Γραφείο του ΓΕ∆∆, καταγγέλθηκαν σειρά
πολεοδοµικών παραβάσεων µε αυθαίρετες και παράνοµες κατασκευές στον οικισµό
Πόρτο Ύδρα Βίλλατζ στο Πλέπι Ερµιονίδας, καθώς και η µακρόχρονη αδράνεια της
αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας επί των καταγγελιών, αφού δεν προέβη ως όφειλε
κατά το νόµο, σε διενέργεια αυτοψίας στα παραπάνω επίµαχα ακίνητα, προβάλλοντας
το επιχείρηµα της άγνοιας των ονοµάτων των φερόµενων ιδιοκτητών. Σε συνέχεια της
παραπάνω αναφορά και κρίνοντας απαράδεκτη και µη νόµιµη την ως τότε
συµπεριφορά της πολεοδοµικής υπηρεσίας, ο ΓΕ∆∆ ζήτησε άµεσα τη διενέργεια
αυτοψίας στα παραπάνω ακίνητα, επισηµαίνοντας ότι σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία δεν απαιτείται για τη σύνταξη της εκθέσεως αυτοψίας να είναι γνωστό µε
απόλυτη βεβαιότητα το όνοµα του ιδιοκτήτη, και σε κάθε περίπτωση που αυτός είναι
άγνωστος, η έκθεση µπορεί να τοιχοκολληθεί ακόµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα και
να ζητηθεί η συνδροµή του ∆ήµου προκειµένου να εντοπιστεί ο φερόµενος ιδιοκτήτης.
Μέχρι σήµερα η αρµόδια πολεοδοµική αρχή έχει συντάξει πέντε εκθέσεις αυτοψίας και
συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών
που ανέρχονται σε 12.922,69 ευρώ, ενώ αναµένεται η διενέργεια άλλων 48 αυτοψιών.
- Ανέγερση ιδιωτικού ναού χωρίς άδεια ανεγέρσεως στην Ρόδο.
Σε συνέχεια δηµοσιεύµατος τοπικής εφηµερίδας της Ρόδου σύµφωνα µε το οποίο η
∆/νση Πολεοδοµίας του ∆ήµου Ροδίων επέβαλε τον Ιούλιο του 2010 διακοπή
εργασιών στην ανέγερση ιδιωτικού ναού, γιατί δεν είχε εκδοθεί η κατά νόµο
προβλεπόµενη άδεια, ενώ µετά από 3 µήνες προέβη σε άρση αυτής, ο ΓΕ∆∆ ζήτησε
από την εµπλεκόµενη υπηρεσία την κοινοποίηση στοιχείων της υπόθεσης και τη
διενέργεια αυτοψίας στο οικόπεδο που ανεγείρεντο ναός. Η ∆/νση Πολεοδοµίας
ενηµέρωσε το Γραφείο ΓΕ∆∆ ότι ο ιδιωτικός ναός διέθετε άδεια ανέγερσης της
Μητρόπολης Ρόδου, θεώρηση όρων δόµησης και έγκριση της αρµόδιας Επιτροπής
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, ενώ επειδή για το ίδιο θέµα είχε προκύψει διάσταση
απόψεων µετά από σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η υπηρεσία ζήτησε διευκρινήσεις από την ∆ΟΚΚ του
ΥΠΕΚΑ. Ύστερα από τα παραπάνω, και αφού ο ΓΕ∆∆ εξέτασε τα στοιχεία του
φακέλου, επισήµανε ότι ακόµη και νοµότυπα να είχε εκδοθεί η άδεια υπό της Ιεράς
Μητροπόλεως Ρόδου, η αρµόδια Πολεοδοµία όφειλε να ελέγξει αν πληρούνται οι όροι
δόµησης επί του οικοπέδου στο οποίο ανεγείρεται ο ναός και γενικότερα αν το κτίριο
του ναού συµµορφώνεται προς τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις, ενώ ζήτησε από
την πολεοδοµία να προβεί στις ενδεικνυόµενες ενέργειες σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές
της, τάσσοντας προθεσµία ενός µηνός.
2. Παρακολούθηση παραβάσεων περιβαλλοντικής νοµοθεσίας
2.1 Από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) κοινοποιήθηκαν
στο Γραφείο ΓΕ∆∆ κατά το έτος 2010, 119 Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ). Οι
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ΠΒΠ κοινοποιήθηκαν στον ΓΕ∆∆ για την ενηµέρωσή του και για να ασκήσει το
παρεπόµενο δικαίωµα παράστασης πολιτικής αγωγής, στις περιπτώσεις που από την
αρµόδια Εισαγγελική Αρχή ασκηθεί ποινική δίωξη κατά των υπευθύνων για παράβαση
της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Ήδη ο ΓΕ∆∆ έχει υποβάλλει σχετικά αιτήµατα προς
το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους για τις πρώτες ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν
από τις Εισαγγελικές Αρχές.
Οι ΠΒΠ αφορούσαν περιβαλλοντικές παραβάσεις σε ελέγχους που διενήργησε η
ΕΥΕΠ σε: Χώρους Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α), Χώρους
Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), Εγκαταστάσεις Βιολογικών
Καθαρισµών, δηµόσια και ιδιωτικά έργα, σφαγεία, νοσοκοµεία (για το θέµα της
διαχείρισης των αποβλήτων), κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές µονάδες, ιδιωτικές
βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες (χαλυβουργία, απόσυρσης οχηµάτων,
ανακύκλωσης υλικών, χυτηρίων, µεταλλικών κατασκευών, ιχθυοκαλλιεργειών,
παραγωγής σκυροδέµατος κλπ).
Στις προαναφερθείσες ΠΒΠ διαπιστώνεται πλήθος περιβαλλοντικών παραβάσεων, οι
κυριότερες των οποίων, µε τη συχνότητα που εµφανίσθηκαν, είναι: α) σε 53
περιπτώσεις δεν υπήρχε στις ελεγχόµενες Μονάδες Απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), η οποία από τις κείµενες διατάξεις είναι απαραίτητη
για τη λειτουργία τους, β) σε 55 περιπτώσεις διαπιστώθηκαν περιβαλλοντικές
παραβάσεις που αφορούσαν τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, γ) σε 55
περιπτώσεις διαπιστώθηκαν περιβαλλοντικές παραβάσεις που αφορούσαν τη
διαχείριση των υγρών αποβλήτων, δ) σε 3 περιπτώσεις διαπιστώθηκαν
περιβαλλοντικές παραβάσεις που αφορούσαν αέριους ρύπους (ατµοσφαιρική
ρύπανση), και ε) σε 19 περιπτώσεις διαπιστώθηκαν περιβαλλοντικές παραβάσεις που
αφορούσαν τη διαχείριση επικινδύνων και µολυσµατικών αποβλήτων
2.2 Επιπλέον καταγγελίες που αφορούν περιβαλλοντικές παραβάσεις και αιτήµατα για
σχετικό έλεγχο που κατατίθενται στο Γραφείο ΓΕ∆∆ διαβιβάζονται στην ΕΥΕΠ µε
εντολή να ελεγχθούν τα καταγγελλόµενα. Στο πλαίσιο αυτό διαβιβάστηκαν προς
έλεγχο στην ΕΥΕΠ 14 υποθέσεις. Οι υποθέσεις αυτές αφορούσαν ελέγχους σε Χώρους
Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (3 υποθέσεις), Λατοµεία (2 υποθέσεις),
Βιολογικούς Καθαρισµούς κλπ. Ο ΓΕ∆∆ για το σοβαρό θέµα της διαχείρισης των
Νοσοκοµειακών Αποβλήτων, ιδιαίτερα των Επικινδύνων και Μολυσµατικών Ιατρικών
Αποβλήτων, συγκρότησε Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου, αποτελούµενο από Επιθεωρητές
της ΕΥΕΠ και του Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ),
µε εντολή τον έλεγχο της διαχείρισης των εν λόγω αποβλήτων σύµφωνα µε την
ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία. Ο έλεγχος αυτός είναι σε εξέλιξη.
2.3 Τέλος ο ΓΕ∆∆ κατά το 2010 εξέτασε είτε αυτεπαγγέλτως είτε σε συνέχεια
καταγγελίας που κατατίθεται στο Γραφείο του υποθέσεις σχετικά µε περιβαλλοντικές
παραβάσεις. Ενδεικτικά αναφέρουµε:
α. Μετεγκατάσταση πυρηνελαιουργείου στη θέση Κάµπος-Γαλαναίικα του ∆ήµου Ασίνης
Αργολίδας
Ο ΓΕ∆∆ έγινε αποδέκτης καταγγελίας κατοίκων του ∆ήµου Ασίνης για παράνοµη
περιβαλλοντική αδειοδότηση πυρηνελαιουργείου, το οποίο επρόκειτο να
µετεγκατασταθεί στη θέση Κάµπος-Γαλαναίικα του ∆ήµου Ασίνης. Από τη µελέτη του
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θέµατος προέκυψε ότι ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Πελοποννήσου είχε
υπογράψει απόφαση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης
(ΠΠΕΑ) για µετεγκατάσταση της εν λόγω Μονάδας σε περιοχή γης υψηλής
παραγωγικότητας, περιοχή όπου απαγορεύεται η χωροθέτηση παροµοίων
δραστηριοτήτων. Με έγγραφό του προς το Γ. Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου ο ΓΕ∆∆
πρότεινε την ανάκληση της εν λόγω απόφασης. Η απόφαση τελικά ανεκλήθη µετά από
πιέσεις και χρονική καθυστέρηση έξι περίπου µηνών.
β. Επιβολή προστίµων για περιβαλλοντικές παραβάσεις σε εταιρεία τυροκοµίας στο
Τοπικό ∆ιαµέρισµα Παναγίτσας του ∆ήµου Λεβιδίου Αρκαδίας
Μετά από καταγγελίες κατοίκων της περιοχής και ελέγχους των αρµοδίων οργάνων
προέκυψε ευρείας κλίµακας ρύπανση από υγρά απόβλητα (ρύπανση και του
υδροφόρου ορίζοντα) της ελεγχόµενης εταιρείας τυροκοµίας. Το εισηγηθέν από την
ΕΥΕΠ πρόστιµο, αρνείτο να επιβάλλει ο Νοµάρχης Αρκαδίας. Μετά από παρέµβαση
του ΓΕ∆∆ στην οποία επισηµαίνονταν ότι η επιβολή του προστίµου είναι δέσµια
αρµοδιότητά του Νοµάρχη, αυτός προχώρησε στην επιβολή του προστίµου που του
εισηγήθηκε η ΕΥΕΠ.
3. Έργα αναψυχής σε δάση και δασικές εκτάσεις
Το Μάιο του 2009, µε έγγραφο - εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων προς όλες τις Περιφερειακές ∆ασικές Υπηρεσίες (αρ. πρωτ. 94726/695/4-52009 /Γεν. ∆/νση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φ.Π./∆/νση Αναδασώσεων
και ΟΥ) είχε επιτραπεί η κατασκευή έργων αναψυχής σε δάση και σε δασικές και
χορτολιβαδικές εκτάσεις που είχαν κηρυχθεί αναδασωτέες στην Αττική και σε όλη τη
χώρα. Το θέµα της έκδοσης του εν λόγω εγγράφου διερευνήθηκε αυτεπαγγέλτως από
τον ΓΕ∆∆ και διαπιστώθηκε ότι πάσχει τόσο ως προς το περιεχόµενό του, όσο και ως
προς τον τρόπο που εξεδόθη. Συγκεκριµένα:
α. Το θέµα θεωρήθηκε ιδιαίτερα σοβαρό, καθόσον σχετιζόταν άµεσα µε τις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 117 του Συντάγµατος. Σύµφωνα µε τη σχετική νοµολογία του
ΣτΕ (ΣτΕ 2778/88 Ολοµ.) οι προβλέψεις της εν λόγω παραγράφου του Συντάγµατος
ισχύουν «ανεξαρτήτως εάν η πράξις κηρύξεως της αναδασώσεως έχει εκδοθεί προ ή
µετά την ισχύν του Συντάγµατος», σε αντιδιαστολή µε το διαχωρισµό που επιχειρούσε
το εν λόγω έγγραφο. Επιπλέον µε το έγγραφο ανατρέπονταν η µέχρι τότε ισχύουσα
κατάσταση, αφού µέχρι τότε δεν εγκρίνονταν η κατασκευή και η συνέχιση τέτοιων
έργων. Τέλος η συγκεκριµένη οδηγία για δυνατότητα κατασκευής έργων αναψυχής,
χωρίς επακριβώς να προσδιορίζεται το είδος των έργων, θα µπορούσε να οδηγήσει σε
κατά το δοκούν ερµηνείες, µε άµεσο τον κίνδυνο αλλαγής του χαρακτήρα των
αναδασωτέων εκτάσεων.
β. Το εν λόγω έγγραφο παρά την ιδιαίτερη σηµασία του περιεχοµένου του εκδόθηκε µε
ιδιαίτερη σπουδή, µε υπογραφή µόνον προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης σε αναπλήρωση
απουσιάζοντος µε ολιγοήµερη άδεια Γενικού ∆ιευθυντή, χωρίς υπογραφή εισηγητή και
τµηµατάρχη του αρµοδίου τµήµατος, χωρίς την συνεργασία των συναρµοδίων Γενικών
∆ιευθύνσεων, χωρίς την προσυπογραφή από τις Νοµικές Υπηρεσίες του Υπουργείου
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και εν τέλει χωρίς την υπογραφή της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης.
Ο ΓΕ∆∆ µε έγγραφη παρέµβαση του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων επεσήµανε όλα τα παραπάνω και πρότεινε αφενός την άµεση ανάκληση του
επίµαχου εγγράφου, καθότι η παράταση της ισχύος του οδηγούσε σε δύσκολα
αναστρέψιµες καταστάσεις, αφετέρου δε τη πειθαρχική δίωξη του εκδότη του.
Σε συνέχεια της παρέµβασης του ΓΕ∆∆ η ισχύς του εν λόγω εγγράφου ανεστάλη µε το
µε αρ. πρωτ. 105386/4111/31-8-2009 έγγραφο της Γεν. ∆/νσης Ανάπτυξης και
Προστασίας ∆ασών και Φ.Π., του επίµαχου εγγράφου. Περαιτέρω εκδόθηκε η µε
αριθµό 260/2010 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους-Τµήµα Ε’
σύµφωνα µε την οποία δεν είναι δυνατή η εκτέλεση έργων δασικής αναψυχής σε
αναδασωτέες εκτάσεις. Η Υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής, µε την
µε αρ. πρωτ. 200643/2626/9-8-2010 εγκύκλιο διαταγή προς τις ∆ασικές Υπηρεσίες της
χώρας, έκανε αποδεκτή την εν λόγω γνωµοδότηση, και έτσι διευθετήθηκε οριστικά το
θέµα, αφού δεν είναι πλέον δυνατή η εκτέλεση έργων δασικής αναψυχής σε
αναδασωτέες και δασωτέες εκτάσεις. ∆υνατότητα εκτέλεσης τέτοιων έργων δίδεται
µόνον µετά την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης και τη δηµιουργία δασογενούς
περιβάλλοντος και αφού πρωτίστως αρθεί µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου ο
αναδασωτέος χαρακτήρας της έκτασης.
Πρέπει να επισηµανθεί ότι δεν κατέστη δυνατή η πειθαρχική δίωξη του υπαλλήλουεκδότη του επίµαχου εγγράφου, καθόσον αυτός απεχώρησε της υπηρεσίας
(συνταξιοδοτήθηκε) έναν περίπου µήνα µετά την σχετική εντολή του ΓΕ∆∆ για
άσκηση πειθαρχικής δίωξης εναντίον του.
4. Παρακολούθηση εκθέσεων τακτικών επιθεωρήσεων ∆ηµοσίων Οικονοµικών
Υπηρεσιών
Aπό την εξέταση του περιεχοµένου των εκθέσεων τακτικής επιθεώρησης που
κοινοποιούνται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης στο Γραφείο του
ΓΕ∆∆ αλλά και από έρευνα που διενεργεί ο ίδιος ο ΓΕ∆∆, έχει διαπιστωθεί ότι οι ∆ΟΥ
όλης της επικράτειας λειτουργούν µε πολλές ελλείψεις και πολλαπλά προβλήµατα τα
οποία έχουν ως αποτέλεσµα την µεγάλη υστέρηση των δηµοσίων εσόδων.
4.1 Εκκρεµότητες σε ελέγχους, επεξεργασίες δηλώσεων και βεβαιώσεις χρεών
Από την επεξεργασία των εκθέσεων ελέγχου διαπιστώνεται αµέλεια στη βεβαίωση από
τα κατά τόπους Τµήµατα Εσόδων των χρηµατικών καταλόγων που αφορούν στην
είσπραξη χρεών προς το δηµόσιο. Ενδεικτικά αναφέρουµε ∆ΟΥ στις οποίες έχουν
διαπιστωθεί σχετικές καθυστερήσεις µε τον αριθµό των καταλόγων που εκκρεµούν προς
βεβαίωση: ∆’ Πειραιά 40 κατάλογοι, Λέρου 5, Β’ Χανίων 66, Πύλου 25, Νιγρίτας 11,
Σαλαµίνας 20, Β’ Καβάλας 55, Σητείας, Αταλάντης 145, Κορυδαλλού 50, Φλώρινας
105, Α’ Λάρισας 102, Χαϊδαρίου 31, Ηράκλειας 20, Α’ Ιωαννίνων 22, Βάρδας 17.
Περαιτέρω οι περισσότερες από τις ∆ΟΥ δεν έχουν διενεργήσει καθόλου φορολογικούς
ελέγχους για το έτος 2009. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ∆ΟΥ Γυθείου, Βάρδας, Νεµέας,
Γουµένισσας, Πολυγύρου, Παραλίου Άστρους, Λεωνιδίου, Σπάρτης, Λέρου, Τήνου,
Πάργας, Σουφλίου, Τυµπακίου , Κροκεών, Πύλου, Στυλίδας, Παξών, Σαλαµίνας,
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Άνδρου, Αιγινίου, Τυρνάβου, Κυπαρρισίας, Καρύστου, Νέων Μουδανιών, Λεχαινών,
Αρεόπολης, Αίγινας, Θέρµου, Αµφίκλειας, Αµφιλοχίας, Ελασσόνας, ∆οµοκού,
Σοφάδων, Ηράκλειας, Γαργαλιάνων, Γυθείου, Πάρου, Ληξουρίου.
Επίσης διαπιστώθηκε ότι εκκρεµούν για εκκαθάριση δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος
παλαιοτέρων ετών σε αρκετές ∆ΥΟ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ∆ΟΥ ∆’ Πειραιά 1100
δηλώσεις, Άργους 132, Κροκεών 722, Α’ Χανίων, 722, Ρεθύµνου 650, Αργυρούπολης
620, Καρύστου 580, Αταλάντης 642, Κορυδαλλού 4.422, Αµπελοκήπων Θεσσαλονίκης
2000, Α’ Ηρακλείου Κρήτης 1900, Α’ Λάρισας 1050, Ψυχικού 500, Μεγάρων 441, Ζ’
Θεσαλονίκης 1500, Χαϊδαρίου 350, Αµαλιάδας 402, Β’ Πατρών 386.
Αντίστοιχα διαπιστώθηκε ότι εκκρεµούν προς επεξεργασία δηλώσεις ΕΤΑΚ µεταξύ
άλλων στις ∆ΟΥ ∆’ Πειραιά 363 δηλώσεις, Τυµπακίου 328, Α’ Χανίων 441, Β’
Κατερίνης 117, Β’ Σερρών 40, Άργους 77, Ρεθύµνου 180, Αργυρούπολης 275, Λαυρίου
162, Κορυδαλλού 589, Αµπελοκήπων Θεσσαλονίκης 270, Α’ Ηρακλείου Κρήτης 1709,
Α’ Λάρισας 91, Ψυχικού 400, Μεγάρων 107, Ζ’ Θεσσαλονίκης 815, Χαιδαρίου 316,
Αµαλιάδας 250, Β’ Πατρών 165, Αχαρνών 470.
Σε πολλές ∆ΟΥ εκκρεµούν προς διερεύνηση υποθέσεις µε κατασχεθέντα ανεπίσηµα
στοιχεία όπως στις ∆ΥΟ ∆’ Πειραιά 68 υποθέσεις, Σπάρτης 2, Β’ Χανίων 8, Σαλαµίνας
3, Α’ Κατερίνης 3, Β’ Σερρών 5, ΙΣΤ’ Αθηνών 2, Ε’ Πειραιά 6, Ψυχικού 6, Μεγάρων 1,
Χαϊδαρίου 7, Β’ Πατρών 7, Λαγκαδά 2, Αγ. Αναργύρων 12 και ταυτόχρονα εκκρεµούν
προς κοινοποίηση πράξεις επιβολής προστίµων Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στις
∆ΟΥ Β Χανίων 115 υποθέσεις, Ρόδου 188, Αµπελοκήπων Θεσσαλονίκης 94, Β’
Ηρακλείου 257, Α’ Ηρακλείου 121, Αλεξανδρούπολης 94, Πάρου 42.
Επίσης αν και ο ΓΕ∆∆ επανειληµµένα έχει επισηµάνει την ανάγκη για άµεσο έλεγχο των
δελτίων πληροφοριών (∆ΑΠ), προς αποτροπή ή ανακάλυψη έκδοσης εικονικών
πλαστών φορολογικών στοιχείων, καθώς και την αποφυγή χρησιµοποίησής τους σε
παράνοµη επιστροφή ΦΠΑ, εκκρεµούν για έλεγχο ∆ΑΠ στις κάτωθι ∆ΟΥ ∆’ Πειραιά
680 υποθέσεις, Γυθείου 169 , Β’ Βόλου 22, Ρόδου 739 , Β’ Καβάλας 13, Β’ Χανίων 328,
Τυµπακίου 130, Άργους 132, Σπάρτης 11, Πρέβεζας 22, Σαλαµίνας 23, Ν. Ιωνίας
Μαγνησίας 25, Α’ Κατερίνης 29, Τυρνάβου 47, Β’ Κατερίνης 141, ΙΣΤ’ Αθηνών 171,
Άργους 132, Ε’ Πειραιά 50, Αργυρούπολης 72, Α’ Σερρών 70, Νέων Μουδανιών 488,
Β’ Θεσσαλονίκης 156, Θ’ Θεσσαλονίκης 79, Κιλκίς 137, Λαυρίου 30, Αταλάντης 45,
Κορυδαλλού 88, ΣΤ’ Θεσσαλονίκης 41, Αµπελοκήπων Θεσσαλονίκης 654, Αµφιλοχίας
53, Ε’ Θεσσαλονίκης 83, Β’ Ηρακλείου 35, Α’ Ηρακλείου 240, Α’ Βόλου 103,
Αλεξανδρούπολης 35, Αγρινίου 48, Γ’ Λάρισας 122, Β’ Λάρισας 68, Πύργου 162,
Παλλήνης 363, Ψυχικού 145, Σιάτιστας 55, Μεγάρων 93, Ελασσόνας 33, Ζ’
Θεσσαλονίκης 1644, Λιβαδειάς 490, Χαϊδαρίου 93, Αµαλιάδας 54, Ηράκλειας 57, Α’
Ιωαννίνων 66 , Β’ Πατρών 571, Αχαρνών 230, Γυθείου 259, Λαγκαδά 75, Λιµένος
Χερσονήσου 38, Αγ. Αναργύρων 45, Νεµέας 35, Ναυπλίου 51, Λιβαδειάς 65.
Τέλος σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό καθυστερήµατος, δηλαδή το
ποσοστό των βεβαιωθέντων εσόδων που δεν έχουν εισπραχθεί ανά ∆ΟΥ είναι
αδικαιολόγητα υψηλό. Ενδεικτικά αναφέρονται σε ό,τι αφορά στα έσοδα εντός
προϋπολογισµού οι ∆ΟΥ ΙΣΤ Αθηνών 88,85%, Χρυσούπολης 94%, Πύργου 75,95%,
Ακράτας, Μυτιλήνης 67,66 %, Αγ. Αναργύρων 49,54%, Λιβαδειάς 77, 37% Β’ Λάρισας
91,50%, Γ’ Λάρισας σε 78,98% κ.α. ενώ για τα εκτός προϋπολογισµού ∆ΟΥ ΙΣΤ’

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

105

Αθηνών 79,25%, Χρυσούπολης 57%, Πύργου 44,08%, Μυτιλήνης 65,89%, Λιβαδειάς
49,55%, Β’ Λάρισας 74,25%, Γ’ Λάρισας 48,65%.
4.2 Επιστροφές ΦΠΑ σε αγρότες
Από την επεξεργασία των εκθέσεων και πορισµάτων της Γ∆ΟΕ διαπιστώθηκε ότι το
δηµόσιο υφίσταται µεγάλη θετική ζηµία από τις παράνοµες επιστροφές ΦΠΑ, λόγω µη
διενέργειας τακτικού- οριστικού ελέγχου, καθώς και µη άµεσης απάντησης και
παρακολούθησης των δελτίων πληροφόρησης µεταξύ των εµπλεκόµενων ∆ΟΥ.
Καταγράφεται επίσης πληµµέλεια κατά την άσκηση του ελέγχου από τους αρµόδιους
υπαλλήλους οι ενέργειες των οποίων τις περισσότερες φορές περιορίζονταν µόνο σε
τυπικές και όχι σε ουσιώδης ελεγκτικές επαληθεύσεις, µε το αιτιολογικό ότι θα
ακολουθούσε τακτικός έλεγχος.
Επίσης αναδεικνύεται το γεγονός ότι το φαινόµενο της έκδοσης τιµολογίων πλαστών ή
εικονικών έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις, σε πανελλαδική κλίµακα, ενώ προέκυψαν
βάσιµες ενδείξεις για εκτεταµένο κύκλωµα χρήσης πλαστών και εικονικών φορολογικών
στοιχείων µε σκοπό την παράνοµη επιστροφή ΦΠΑ και ΕΦΚ σε αγρότες. Λαµβάνοντας
υπόψη τα ευρήµατα των ελέγχων, ο ΓΕ∆∆ επεσήµανε στη Γενική ∆/νση Οικονοµικής
Επιθεώρησης την επιτακτική ανάγκη της διενέργειας λεπτοµερών και ουσιαστικών
επανελέγχων και ζήτησε να εκδοθούν εντολές επανελέγχων σε πολλές ∆ΟΥ τα
αποτελέσµατα των οποίων αναµένονται.
Παράλληλα ο ΓΕ∆∆, επειδή διαπίστωσε ότι σε πολλές ∆ΟΥ, δεν εφαρµόζεται η µε
αριθµ. ΠΟΛ 41/3-2-1988 Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών, που ορίζει τις
προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιστροφής στους αγρότες του
ειδικού καθεστώτος, σύµφωνα µε την οποία οι Συνεταιριστικές οργανώσεις διαβιβάζουν
στον αρµόδιο Προϊστάµενο ∆ΟΥ, τα δικαιολογητικά που παρέµειναν σ’ αυτές, ζήτησε
από τις ∆ΟΥ να προβούν άµεσα στην εφαρµογή της απόφασης αυτής. Οι έλεγχοι αυτοί
είναι σε εξέλιξη
4.3 Επιστροφές ΦΠΑ σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές
Παρόµοια προβλήµατα και παραλείψεις επισηµαίνονται και σε υποθέσεις επιστροφής
ΦΠΑ σε εξαγωγές, ενδοκοινοτικές παραδόσεις – αποκτήσεις καθώς οι έλεγχοι που
διενεργούνται δεν είναι πλήρεις. Συγκεκριµένα διαπιστώθηκε ότι σε πολλές εκθέσεις
ελέγχου που συντάσσουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι δεν περιλαµβάνονται τα στοιχεία που
προβλέπονται στην σχετική απόφαση µε αριθµ. ΠΟΛ 1201/29-10-199 όπως: εγγραφή
της ελεγχόµενης επιχείρησης µε αναφορά του αριθµού της σχετικής δήλωσης
µεταβολών, επαλήθευση του ΑΦΜ/ΦΠΑ του αλλοδαπού αγοραστή (αν δηλαδή είναι
εγγεγραµµένος στο σύστηµα VIES στη χώρα του), υποβολή των σχετικών
ανακεφαλαιωτικών πινάκων, τα στοιχεία µε τα οποία αποδεικνύεται η µεταφορά των
αγαθών από την Ελλάδα στο άλλο κράτος µέλος, και παράλληλα στις περισσότερες
περιπτώσεις δεν αναζητήθηκαν τα στοιχεία εκείνα τα οποία η επιχείρηση υποχρεούται
να ζητά και να τα επιδεικνύει στον έλεγχο για να αποδεικνύει την πραγµατοποίηση της
συναλλαγής.
Την ίδια στιγµή δεν διενεργούνται ουσιώδεις ελεγκτικές διασταυρώσεις προκειµένου να
διασφαλίζεται η αποφυγή καταστρατηγήσεων των περί ΦΠΑ διατάξεων. Εξάλλου οι
προσωρινοί έλεγχοι που διενεργούνται για την πιστοποίηση της νοµιµότητας της

106

επιστροφής ΦΠΑ, είναι στην πλειονότητα τους πληµµελείς εφόσον περιορίζονται µόνο
σε τυπικές και όχι ουσιώδης ελεγκτικές επαληθεύσεις µε την δικαιολογία ότι
διενεργείται προσωρινός έλεγχος µε την επιφύλαξη του τακτικού ελέγχου, έχει δε
διαπιστωθεί πολλές φορές στην κοινή πρακτική, ότι δεν διενεργούνται καν τακτικοί
έλεγχοι εφόσον οι επιχειρήσεις περαιώνουν µε σηµειώµατα περαίωσης
5. Έλεγχος απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών από ΟΤΑ
Κατά την επεξεργασία εκθέσεων και πορισµάτων της Γ∆ΟΕ διαπίστωσε ότι πολλοί
∆ήµοι και Νοµικά Πρόσωπα τους, δεν αποδίδουν εµπρόθεσµα τις ασφαλιστικές
εισφορές των υπαλλήλων τους στα αντίστοιχα ασφαλιστικά ταµεία καθώς και τους
παρακρατηθέντες φόρους (µηχανικών, ελευθέρων Επαγγελµάτων, εργολάβων,
αιρετών, προµηθευτών κλπ) και απέστειλε έγγραφο σε όλους τους ∆ήµους
επισηµαίνοντας τις υποχρεώσεις τους µε βάσει την κείµενη νοµοθεσία. Επιπλέον, σε
συνέχεια σχετικού εγγράφου του ΓΕ∆∆, έχουν ξεκινήσει από τη Γ∆ΟΕ έλεγχοι σε
αρκετούς δήµους της χώρας. Λαµβάνοντας υπόψη τη θετική ζηµία που υφίσταται το
δηµόσιο από την µη απόδοση των φόρων και εισφορών, ο ΓΕ∆∆, παρακολουθεί
επισταµµένως την υπόθεση, ενώ επί πλέον έχει ζητήσει από όλα τα Ασφαλιστικά
Ταµεία να προβούν στις εντός των αρµοδιοτήτων τους ενέργειες για την επιδίωξη της
είσπραξης των οφειλών τους.
6. Έλεγχος βεβαίωσης και είσπραξης τελών κυκλοφορίας
Το 2007 µε έγγραφό του προς τη Γ∆ΟΕ ο ΓΕ∆∆ ζήτησε τη διενέργεια ελέγχων στις
∆ΟΥ της Επικράτειας προκειµένου να εξεταστεί αν τηρούνται οι διαδικασίες που
αφορούν στη βεβαίωση και στην είσπραξη των τελών κυκλοφορίας, αν έχουν βεβαιωθεί
τα οφειλόµενα ποσά και σε τι ύψος ανέρχονται αυτά και σε αρνητική περίπτωση να
δοθούν σχετικές οδηγίες και να µεριµνήσουν για την υλοποίησή τους, µε συνεχή
ενηµέρωση του ΓΕ∆∆. Η Γ∆ΟΕ διαβίβασε το έγγραφο αυτό στη ∆/νση Τελών και
Ειδικών Φορολογιών, επειδή όµως µέχρι τον Ιανουάριο του 2009 δεν υπήρξε
οποιαδήποτε ανταπόκριση, ο ΓΕ∆∆ επάνηλθε µε έγγραφο του στην τελευταία υπηρεσία
και ζήτησε να ενηµερωθεί για τις ενέργειές της, για τη διασφάλιση των συµφερόντων
του ∆ηµοσίου. Η αρµόδια υπηρεσία ενηµέρωσε το Γραφείο ΓΕ∆∆ ότι δόθηκαν µε
εγκύκλιο στις αρµόδιες ∆ΟΥ οι αναγκαίες διοικητικές οδηγίες για την υλοποίηση των
σχετικών διατάξεων του νόµου. Στη συνέχεια η Γ∆ΟΕ κατόπιν σχετικού εγγράφου του
ΓΕ∆∆ ζήτησε από τους Οικονοµικούς Επιθεωρητές να παρακολουθήσουν την έγκαιρη
εκτέλεση από τις ∆ΟΥ των οριζόµενων στις σχετικές εγκυκλίους και να υποβάλλουν
άµεσα τα ζητούµενα στοιχεία. Με νεότερο έγγραφό του ο ΓΕ∆∆ ζήτησε από τη Γ∆ΟΕ
και την αρµόδια ∆/νση του Υπουργείου Οικονοµικών να ενηµερωθεί το συντοµότερο
δυνατόν για τις ενέργειες των ∆ΟΥ της επικράτειας..
Η ∆/νση Τελών και Ειδικών Φορολογιών του Υπουργείου ενηµέρωσε το Γραφείο ΓΕ∆∆
ότι η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) µετά από διασταύρωση
του αρχείου πληρωµών των τελών κυκλοφορίας απέστειλε στο σύνολο των ∆ΟΥ της
χώρας ενηµέρωση για 33.407 περιπτώσεις οχηµάτων για τα οποία πιθανώς οφείλονταν
τέλη κυκλοφορίας έτους 2007. Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στη συνέχεια από
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τις κατά τόπους αρµόδιες ∆ΟΥ και µε βάση την ενηµέρωση από 173 ∆ΟΥ (η
ενηµέρωση από τις υπόλοιπες εκκρεµεί), ο αριθµός των οχηµάτων που ελέγχθηκαν και
για τα οποία διαπιστώθηκε οφειλή ανέρχεται σε 20.660. Επιπρόσθετα µε βάση τη
συνολική ενηµέρωση από τη ΓΓΠΣ για το σύνολο των ∆ΟΥ όλης της επικράτειας, ο
συνολικός αριθµός των αυτοκινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε οφειλή για τα έτη 19952009 είναι 114.625, το συνολικό ποσό των προς βεβαίωση οφειλοµένων τελών
κυκλοφορίας και προστίµων ανέρχεται στο ποσό των 26.878.973,84 ευρώ, ενώ το ποσό
των εισπραχθέντων οφειλών ανέρχεται σε 7.140.381,67 ευρώ.
Ο ΓΕ∆∆ παρακολουθεί στενά την ολοκλήρωση των ελέγχων
7. Υπόθεση ταξινόµησης και χαρακτηρισµού Μηχανηµάτων Έργων
Σε συνέχεια ανώνυµης καταγγελίας διενεργήθηκε Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση (Ε∆Ε)
από κλιµάκιο επιθεωρητών του ΓΕ∆∆ στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων
(ΓΓ∆Ε) του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και στη ΝΑ Κιλκίς για
τη διερεύνηση ατασθαλιών σχετιζοµένων µε τον χαρακτηρισµό µηχανηµάτων έργων
(Μ.Ε.), η οποία ανέδειξε πλήθος παρατυπιών και παρανοµιών.
Συγκεκριµένα προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης του πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε από τον Ιούλιο του
2004 έως τον Ιούνιο του 2009 (ο οποίος στη συνέχεια προήχθη σε Γενικό ∆ιευθυντή)
σε συνεργασία µε ορισµένους υπαλλήλους της ίδιας ∆/νσης, καθώς και µε ένα
τουλάχιστον υπάλληλο της ΝΑ Κιλκίς, εκµεταλλευόµενος τα κενά της νοµοθεσίας και
τη χαλαρότητα των τηρουµένων διαδικασιών, ενήργησε έτσι ώστε να εγκριθούν
Μηχανήµατα Έργων (ΜΕ) ως ασφαλή και τεχνικώς κατάλληλα και να εφοδιαστούν µε
κρατικά έγγραφα (Εγκρίσεις Τύπου, άδειες κυκλοφορίας, πινακίδες), ενώ ορισµένα εξ
αυτών είναι πιθανόν να µην πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας και
καταλληλότητας.
Ειδικότερα ο εν λόγω προϊστάµενος είχε εισηγηθεί στον (τότε) Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε την
έκδοση εγκυκλίου, µε την οποία εξαιρέθηκαν από την πληρωµή ετησίων τελών χρήσης
ΜΕ της κατηγορίας «εξέδρες εργασίας». Λαµβανοµένου υπόψη ότι η ρύθµιση αυτή
αφορούσε σε περίπου 800 µε 900 µηχανήµατα, η ζηµία του δηµοσίου ανήρχετο σε
απώλεια εσόδων κατ’ έτος ύψους 120.000 ευρώ έως 135.000 ευρώ µε αντίστοιχο
όφελος των ιδιοκτητών των επίµαχων ΜΕ. Παράλληλα προβαίνοντας σε
πλαστογράφηση δηµοσίων εγγράφων τροποποίησε παρανόµως σηµαντικό αριθµό
Αποφάσεων Έγκρισης Τύπου ΜΕ, απαλλάσσοντας, έτσι, και αυτά τα Μ.Ε. από τα
ετήσια τέλη χρήσης. Ο ίδιος υπάλληλος δέχονταν παρατύπως και εκτός ωραρίου,
φακέλους µε αιτήµατα ενδιαφεροµένων για έκδοση έγκρισης τύπου ΜΕ, µετέφερε ο
ίδιος τέτοιους φακέλους ενδιαφεροµένων στη ∆/νσή του, λειτουργώντας ως
διεκπεραιωτής των ιδιωτών, ενώ είχε αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις µε τον υπάλληλο
της Ν.Α. Κιλκίς (η δράση του οποίου αναφέρεται παρακάτω) µεταφέροντας ο ίδιος
φακέλους ΜΕ από και προς αυτόν. Παράλληλα είχε δώσει ρητή εντολή στους
υπαλλήλους της γραµµατείας της υπηρεσίας του να µην ανοίγουν τους φακέλους µε
αιτήµατα για εγκρίσεις τύπου ΜΕ που έρχονταν µε courier στην Υπηρεσία, αλλά να
τους παραδίδουν στον ίδιο κλειστούς. Όπως προέκυψε από την Ε∆Ε σε µια περίπτωση
που οι υπάλληλοι της Γραµµατείας παρέβησαν την εντολή του και, ενώ απουσίαζε,

108

άνοιξαν πακέτο που είχε έρθει µε courier και περιείχε 10 φακέλους, διαπίστωσαν ότι
βρίσκονταν µέσα σε αυτούς και χαρτονοµίσµατα συνολικού ποσού περίπου 1000 ευρώ.
Ο υπάλληλος της ΝΑ Κιλκίς, σε στενή συνεργασία µε τον προαναφερθέντα
αναλάµβανε τη συνολική διεκπεραίωση αιτηµάτων για έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης
Τύπου, καθώς και αδειών κυκλοφορίας ΜΕ, από διάφορες περιοχές της χώρας και όχι
µόνο από το νοµό Κιλκίς, περιοχή ευθύνης της υπηρεσίας του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο
νοµιµοποιούσε και έθετε σε κυκλοφορία µηχανήµατα έργων τα οποία ουδέποτε είχε δεί
και των οποίων, ωστόσο, βεβαίωνε ψευδώς την καταλληλότητα και την ασφαλή χρήση,
θέτοντας, έτσι, σε πιθανό κίνδυνο χειριστές των εν λόγω µηχανηµάτων ή τρίτους.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σε µια περίπτωση 6 Μηχανηµάτων Έργων από τη
Χίο, των οποίων οι άδειες λειτουργίας εκδόθηκαν στο Κιλκίς, αποδείχθηκε (µε τη
συνδροµή κλιµακίων της ΥΠΕΕ Βορείου Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας) ότι τα
µηχανήµατα αυτά δεν βγήκαν ποτέ από τη Χίο. Ο ιδιώτης µηχανικός από τη Θεσ/νίκη
που φέρεται να έχει συντάξει και υπογράψει τις Τεχνικές Εκθέσεις, κατέθεσε ότι δεν
έχει καµία σχέση και ότι του έχουν πλαστογραφήσει τη σφραγίδα και την υπογραφή.
Μετά την ολοκλήρωση της Ε∆Ε και την έρευνα που διατάχθηκε στη Νοµαρχία Κιλκίς,
διαπιστώθηκε ότι τέτοιες Τεχνικές Εκθέσεις, µε πλαστογραφηµένη τη σφραγίδα και
την υπογραφή του ιδιώτη µηχανικού, υπάρχουν σε 800 τουλάχιστον φακέλους ΜΕ του
Κιλκίς. Όπως προέκυψε από την Ε∆Ε ο ελεγχόµενος υπάλληλος της ΝΑ Κιλκίς είχε
εκδώσει συνολικά 1600 άδειες µηχανηµάτων έργων και βρέθηκε να απουσιάζει
αδικαιολόγητα από την Υπηρεσία του 55 ηµέρες το 2007, 32 το 2008 και 136 ηµέρες
το 2009.
Ο ΓΕ∆∆ άσκησε πειθαρχική δίωξη κατά των προαναφερθέντων υπαλλήλων καθώς και
κατά τριών άλλων υπαλλήλων της ΓΓ∆Ε και δύο ακόµη της ΝΑ Κιλκίς και διαβίβασε
το Πόρισµα στους αρµόδιους Εισαγγελείς, για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών.
8. Έλεγχος στελέχωσης επιτροπών Υπουργείου Υγείας
Σε συνέχεια δηµοσιεύµατος εβδοµαδιαίας εφηµερίδας που έκανε λόγο για συµµετοχή
στελεχών του (τότε) Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ιδιαίτερα
µεγάλο αριθµό συλλογικών οργάνων, δόθηκε παραγγελία στην 50ή ∆νση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους να προβεί σε έλεγχο µισθοδοσίας στο εν λόγω Υπουργείο.
Από τον έλεγχο προέκυψαν, µεταξύ άλλων, τα εξής: α. ∆ιπλή µισθοδοσία του
Υποδιοικητή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΙ) τόσο από το ΕΚΕΙ,
όσο και από τον φορέα στον οποίο φάνηκε (Ανώνυµη Εταιρεία Μονάδων Υγείας) ως
ιατρός της Πολυκλινικής του Ολυµπιακού Χωριού, β. µη νόµιµη αµοιβή υπερωριακής
εργασίας κατά τα έτη 2005 και 2006 31 υπαλλήλων της Υπηρεσίας Επιτρόπου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Υπηρεσίας ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου του ΓΛΚ στο εν
λόγω Υπουργείο, γ. µη σύννοµη καταβολή επιδόµατος ευθύνης σε δύο υπαλλήλους και
επιδόµατος πληροφορικής σε 6 υπαλλήλους, δ. µη νόµιµη καταβολή επιδόµατος
µεταπτυχιακών σπουδών σε 4 υψηλόβαθµα στελέχη και 76 υπαλλήλους του
Υπουργείου, ε. µη σύννοµη καταβολή του κινήτρου απόδοσης κατηγορίας ΠΕ σε 4
υπαλλήλους στ. συµµετοχή αρκετών στελεχών σε µεγάλο αριθµό συλλογικών οργάνων
οι συνολικές αποδοχές 6 εξ αυτών υπερέβαιναν αυτές του Προέδρου του Αρείου
Πάγου.
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Σε συνέχεια του πορίσµατος ζητήθηκε ο καταλογισµός όλων των αχρεωστήτως
καταβληθεισών αµοιβών
9. Έλεγχος για τη διαχείριση ιατρικών φακέλων στο ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ
Σε συνέχεια δηµοσιεύµατος εβδοµαδιαίας εφηµερίδας σύµφωνα µε το οποίο
τετρακόσιοι σαράντα τέσσερις (444) φακέλους ασθενών συγκεκριµένης κλινικής του
ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ είχαν βρεθεί και κατασχέθηκαν από την Εισαγγελία σε χώρους
ιδιωτικής κλινικής, ο ΓΕ∆∆ διέταξε τη διενέργεια ελέγχου από Μικτό Κλιµάκιο
Ελέγχου µε την συµµετοχή Ειδικού Επιθεωρητή του Γραφείου ΓΕ∆∆ και
Επιθεωρήτριας του ΣΕΥΥΠ για την εξέταση των καταγγελλοµένων.
Από τον έλεγχο προέκυψε µεταξύ άλλων ότι οι φάκελοι των ασθενών στο
συγκεκριµένο νοσηλευτικό ίδρυµα ήταν διασκορπισµένοι σε διάφορους χώρους εντός
και εκτός του Νοσοκοµείου, ενώ µεγάλος αριθµός από αυτούς δεν ήταν καν
αρχειοθετηµένος. Εξάλλου διαπιστώθηκε ότι η γραµµατειακή υποστήριξη, η οργάνωση
και εξυπηρέτηση του Αρχείου της συγκεκριµένης κλινικής γινόταν εκτός από
υπαλλήλους του Νοσοκοµείου και από συνεργάτες που προσλάµβανε ο διευθυντής της
µέσω ιδιωτικών συµφωνητικών µε το Παν/µιο και από εθελοντές, οι οποίοι όλοι από
κοινού είχαν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα του Νοσοκοµείου και στα προσωπικά
δεδοµένα των φακέλων των ασθενών, η δε διαχείριση των φακέλων των ασθενών
αποσκοπούσε στη διαχείριση της ιδιωτικής πελατείας των εµπλεκοµένων ιατρών.
Η έκθεση ελέγχου διαβιβάσθηκε στην Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
στην αρµόδια Εισαγγελική Αρχή, στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων,
στο Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, στο ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”, καθώς και στον
Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για την διερεύνηση ενδεχοµένης παραβάσεως του Κώδικα
Ιατρικής ∆εοντολογίας για τις πράξεις ή παραλείψεις των αναφεροµένων στις οικείες
Εκθέσεις ιατρών.
10. Μειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια ιατρικού υλικού
Από τον ΓΕ∆∆ διερευνήθηκε αυτεπάγγελτα η περίπτωση της ∆ιακήρυξης που
αφορούσε στον Ανοικτό Μειοδοτικό ∆ιεθνές ∆ιαγωνισµό του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την προµήθεια απλών ενδοστεφανιαίων προθέσεων
(BMS), ενδοστεφανιαίων προθέσεων εκλύοντες φάρµακο (DES) και µπαλονιών
αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αρτηριών µε τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού,
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Στη διακήρυξη είχε οριστεί ως χρόνος
διενέργειας του διαγωνισµού η 5η Ιουλίου 2010. Από τη σύγκριση των
προϋπολογισθεισών τιµών αναλυτικά κατά κατηγορία είδους της διακήρυξης µε τις
αντίστοιχες ανώτερες τιµές του Παρατηρητηρίου Τιµών, τις οποίες εφάρµοζε για
παράδειγµα το ΙΚΑ, προέκυψε ότι οι προϋπολογισθείσες τιµές της διακήρυξης ήταν
κατά πολύ υψηλότερες. Στην περίπτωση µάλιστα που δινόταν η µεγαλύτερη έκπτωση
σύµφωνα µε τη διακήρυξη σε ποσοστό 45% επί της προϋπολογισθείσας αξίας, ακόµη
και τότε η επιτευχθείσα τιµή θα ήταν µεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιµή του
Παρατηρητηρίου Τιµών. Απεστάλη σχετική επιστολή προς την Υπουργό Υγείας και
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Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την προάσπιση των συµφερόντων του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας, στην οποία υπήρξε άµεση ανταπόκριση.
11. Μεταφορά προσωπικού από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Αχαΐας (ΕΤΑΑ)
στον ∆ήµο Πατρέων
Με ανώνυµη επιστολή προς το Γραφείο ΓΕ∆∆ καταγγελθήκαν παράνοµες
µετακινήσεις προσωπικού (εννέα άτοµα) από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης
Αχαΐας (ΕΤΑΑ) στο ∆ήµο Πατρέων. Από τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε
σωρεία παρανόµων πράξεων κατά τις διαδικασίες µεταφοράς του προσωπικού αυτού
µε πλέον εµφανή αυτή του χαρακτηρισµού των συµβάσεων εργασίας τους την 31-122005 ως αορίστου χρόνου (απαραίτητη από το νόµο προϋπόθεση για είναι δυνατή η
µετακίνηση), παρότι στις 31-12-2005 οι 5 εξ αυτών απασχολούντο µε σύµβαση
εργασίας ορισµένου χρόνου και οι 4 ουδεµία σύµβαση εργασίας είχαν µε την ΕΤΑΑ.
Τις αναλυτικές για το θέµα θέσεις του ο ΓΕ∆∆ διαβίβασε στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
προκειµένου να ζητήσει τις απόψεις της για το θέµα. Οι θέσεις του Υπουργείου ήταν
ταυτόσηµες µε αυτές του ΓΕ∆∆. Το έγγραφο του Υπουργείου κοινοποιήθηκε και στο
∆ήµο Πατρέων, ο οποίος προχώρησε στην άµεση ανάκληση των εν λόγω
µετακινήσεων µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Τέλος ο ΓΕ∆∆ έδωσε εντολή
στο Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης να προχωρήσει σε έλεγχο
προς απόδοση πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών των εµπλεκοµένων για σειρά
πράξεων και παραλείψεων, που αφορούν την εν λόγω υπόθεση.
12. Επιλογή µεταπτυχιακών φοιτητών στη Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ
Σε συνέχεια δηµοσιεύµατος ηµερήσιας εφηµερίδας στο οποίο αναφερόταν ότι οι
υποψήφιοι µεταπτυχιακού προγράµµατος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσ/νίκης για το έτος 2008-09 προτάθηκαν από εκπροσώπους
φοιτητικών παρατάξεων και έγιναν δεκτοί από τον υπεύθυνο καθηγητή κατά παράβαση
κάθε αξιοκρατικής και δεοντολογικής διαδικασίας, ο ΓΕ∆∆ έδωσε εντολή ελέγχου στο
ΣΕΕ∆∆ για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Η Έκθεση Ελέγχου διαπίστωσε ευθεία
παράβαση του Κανονισµού Σπουδών, αφού η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών
δεν έγινε από κανένα συλλογικό όργανο και δεν υπήρχε αξιολόγηση υποψηφιοτήτων.
Η επιλογή, εποµένως, αντέβαινε στις αρχές της νοµιµότητας και της διαφάνειας, οι δε
σχετικές Πράξεις δεν ήταν αιτιολογηµένες και, συνεπώς, ακυρωτέες.
Ζητήθηκε από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. η απόδοση πειθαρχικών ευθυνών στον τότε
∆ιευθυντή του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τοµέα Φιλοσοφίας του
Α.Π.Θ., καθώς και στα πλειοψηφίσαντα µέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ.
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13. ∆ιερεύνηση πειθαρχικών ευθυνών υπαλλήλων για µη τήρηση διατάξεων Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ικονοµίας
Σε συνέχεια εγγράφου του Πρόεδρου του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών προς το
Γραφείο ΓΕ∆∆ µε το οποίο καταγγέλλονταν η παράλειψη αποστολής διοικητικού
φακέλου από τον ∆ήµο Βιλλίων προς το ∆ικαστήριο σε υποθέσεις που εκκρεµούσαν
ενώπιον του κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 129 του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ικονοµίας, ο ΓΕ∆∆ ζήτησε τη δηµοτική αρχή τη διοικητική διερεύνηση των
συγκεκριµένων περιστατικών και τις απαραίτητες ενέργειες για την άσκηση
πειθαρχικών διώξεων και την επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών µέτρων σε
βάρος των εµπλεκόµενων υπαλλήλων. Σε συνέχεια της παρέµβαση του ΓΕ∆∆ οι
υπηρεσίες του εµπλεκόµενου δήµου δεσµεύτηκαν εγγράφως για την άµεση αποστολή
του φακέλου στο δικαστήριο, ενώ η Περιφέρεια Αττικής απέστειλε την υπόθεση για
πειθαρχικό έλεγχο στο Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 143, παρ.2 του ν. 3463/06.
14. Έλεγχος προσλήψεων στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ
Με έγγραφό της προς τον ΓΕ∆∆ η Υπουργός ΠΕΚΑ επεσήµανε την ανάγκη
διερεύνησης των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού για την ύπαρξη παρατυπιών της
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ µε αφορµή δηµοσιεύµατα Τύπου και ιστοσελίδων κατά το
χρονικό διάστηµα της τελευταίας διετίας και έως την 5η .10.2009. Ο ΓΕ∆∆ προχώρησε
σε συγκρότηση µικτού κλιµακίου ελέγχου αποτελούµενο από ειδικό επιθεωρητή του
Γραφείου του και Επιθεωρητή – Ελεγκτή του ΣΕΕ∆∆, το οποίο προχώρησε σε
ενδελεχή έλεγχο της διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού από την ανωτέρω
εταιρεία του δηµοσίου, των βιογραφικών σηµειωµάτων των υποψηφίων και του
αριθµού των προσληφθέντων σε σχέση µε τα υπάρχοντα επιχειρησιακά σχέδια.
Σύµφωνα µε τα πορίσµατα του ελέγχου η διοίκησή της εταιρείας παρά την ειδική
πρόβλεψη του νόµου για την ύπαρξη Καταστατικού της εταιρείας, δεν προέβη στην
εκπόνηση ενός τέτοιου κανονιστικού κειµένου, το οποίο µε τη µορφή ενός Εσωτερικού
Κανονισµού Λειτουργίας θα ρύθµιζε – µεταξύ άλλων ζητηµάτων – και τα ζητήµατα
των προσλήψεών της, παράλειψη η οποία επέτρεψε την ανάπτυξη ιδιότυπων
πρακτικών και εσωτερικών διαδικασιών σε βάρος της διαφάνειας στον τοµέα των
προσλήψεων. Επιπλέον διαπιστώθηκε παντελής έλλειψη ελέγχου και εποπτείας από
τον αρµόδιο υπουργό, παρά τη ρητή νοµοθετική και κανονιστική πρόβλεψή του
νοµοθετικού πλαισίου λειτουργίας της εταιρείας καθώς και µη τήρηση των γενικών
αρχών περί δηµοσιότητας και διαφάνειας, ίσης µεταχείρισης, αιτιολογίας και
αµεροληψίας.
Συγκεκριµένα για την πλειονότητα των θέσεων που καλύφθηκαν στο υπό έλεγχο
χρονικό διάστηµα (139 θέσεις εκ των οποίων 40 µόνον καλύφθηκαν µε προϋποθέσεις
δηµοσιότητας) δεν υπήρξε προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η
οποία να δηµοσιευτεί στον ηµερήσιο Τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό). Σηµειώνεται
επίσης, ότι παρά τη µη τήρηση όρων δηµοσιότητας, αρκετοί προσληφθέντες
προέρχονταν από συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας εκτός Αττικής,
προκαλώντας την εύλογη απορία για το µέσο δια του οποίου ο υποψήφιος
πληροφορήθηκε την ανάγκη για πρόσληψη προσωπικού, αφού δεν υπήρξε καµία
σχετική ανακοίνωση. Ακόµη και στις περιπτώσεις που υπήρχαν Πρακτικά
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Αξιολόγησης των υποψηφίων που επελέγησαν µετά από δηµόσια πρόσκληση
ενδιαφέροντος, η επιλογή τους είναι ολοκληρωτικά αναιτιολόγητη, καθώς δεν
τηρήθηκαν πρακτικά συνεντεύξεων και δεν υπήρχε κάποιο σύστηµα εσωτερικής –
έστω άτυπης – µοριοδότησης βάσει γνώσεων επί του αντικειµένου, προσωπικότητας,
τυπικών προσόντων κλπ από το οποίο να δικαιολογείται η τελική κρίση περί της
πρόσληψης.
Ο ΓΕ∆∆ πρότεινε την έκδοση σχετικής εγκυκλίου για την υπαγωγή ή µη της ΑΕ στο
πεδίο εφαρµογής του ν.3812/09 και εποµένως στην αρµοδιότητα του ΑΣΕΠ, την
διεξαγωγή περαιτέρω τεχνικού ελέγχου ανίχνευσης ηλεκτρονικών στοιχείων, σε
συνέχεια ανώνυµης καταγγελία εργαζοµένων στην εταιρεία, σύµφωνα µε την οποία
στις τελευταίες προσλήψεις του 2009 δόθηκε πρωτόκολλο και ηµεροµηνία πρόσληψης,
ηµερολογιακά προγενέστερο των εκλογών του Σεπτεµβρίου 2009 και τέλος, την
καταγγελία των συµβάσεων. Τέλος, όσον αφορά στην αστική ευθύνη των µελών του
∆Σ και του ∆/ντος Συµβούλου της εταιρείας, ο ΓΕ∆∆ ζήτησε να ασκηθεί η εταιρική
αγωγή του ν. 2190/1920 για τη ζηµία που υπέστη η εταιρεία από τη λήψη απόφασης
διενέργειας προσλήψεων προσωπικού κατά την ελεγχόµενη περίοδο και να διαβιβαστεί
η έκθεση ελέγχου στον αρµόδιο Εισαγγελέα για τη διερεύνηση της άσκησης ποινικής
δίωξης κατά των µελών του ∆Σ και του ∆/ντος Συµβούλου της εταιρείας για
παράνοµες πράξεις κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων (διενέργεια
προσλήψεων) κατά την ελεγχόµενη περίοδο.
15. Μνηµόνιο Κατανόησης Ελλάδας-Τουρκίας για τις διµερείς αεροπορικές µεταφορές
Από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ζητήθηκε η διερεύνηση
δηµοσιευµάτων που έκαναν λόγο για παραβίαση της νοµιµότητας κατά τη διαδικασία
σύνταξης και υπογραφής του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Understanding-MOU) που υπεγράφη στις 12-6-09 µεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας για τις
διµερείς αεροπορικές µεταφορές, καθώς και για συναίνεση της ΥΠΑ σε αεροπορική
σύνδεση της Αθήνας µε τα κατεχόµενα της Κύπρου.
Για αντικειµενικούς λόγους, δεν κατέστη εφικτή η διερεύνηση της σκοπιµότητας
τροποποίησης της ∆ιµερούς Αεροπορικής Συµφωνίας Ελλάδας – Τουρκίας και της
συναφούς αύξησης των συχνοτήτων των αεροπορικών δροµολογίων µεταξύ των δύο
χωρών. Η χρονική συγκυρία της τροποποίησης, ευθύς µετά την εξασφάλιση από την
Aegean Airlines χρονοθυρίδων στο αεροδρόµιο Ataturk της Κων/πολης, καθώς και το
γεγονός ότι επισπεύδουσα Αρχή υπήρξε το Υπουργείο Εξωτερικών καταγράφηκε στην
έκθεση ελέγχου, χωρίς ωστόσο να µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο διερεύνησης.
Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι οι χειρισµοί της υπόθεσης
από πλευράς Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ήταν σύννοµοι, διαπιστώθηκε δε ότι
είχε ενηµερώθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υπογραφή του MOU και είχε δώσει
έγκριση προσωρινής εφαρµογής των διατάξεών του. Τέλος, δεν προέκυψαν στοιχεία
που να επιβεβαιώνουν τα αναφερόµενα στο δηµοσίευµα ότι υπήρξε συναίνεση για
αεροπορική σύνδεση της Αθήνας µε την κατεχόµενη από τουρκικά στρατεύµατα
βόρεια Κύπρο.
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16. Έλεγχος διαφηµιστική δαπάνης στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας
Σε συνέχεια εγγράφου της Υπουργού ΠΕΚΑ ο ΓΕ∆∆ διερεύνησε υπόθεση
καταχωρήσεων της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας στον Τύπο, η οποία έλαβε χώρα
τον Σεπτέµβριο του 2009.
Όπως προέκυψε από τον έλεγχο στα τέλη Αυγούστου 2009, η ΓΓ Βιοµηχανίας
αποφάσισε καµπάνια δηµοσιότητας, για την παρουσίαση των προγραµµάτων κρατικών
ενισχύσεων σε θέµατα ποιότητας, µε σειρά καταχωρήσεων σε εφηµερίδες την 5η και 6η
Σεπτεµβρίου 2009, µε την ευκαιρία της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το σχέδιο
των καταχωρήσεων (µακέτα) και το πλάνο των δηµοσιεύσεων ανατέθηκαν αντίστοιχα
σε δύο εταιρείες, µε συµβάσεις που υπεγράφησαν από τον τότε Υπουργό Ανάπτυξης
στις 4/9/09. Ωστόσο, τόσο το σχέδιο καταχωρήσεων όσο και το πλάνο δηµοσιεύσεων
φέρονται να έχουν εγκριθεί στις 3 και 4/9/09 µε εξωσυµβατικές διαδικασίες από
αναρµόδια πρόσωπα (από σύµβουλο του Υπουργού Ανάπτυξης και από σύµβουλο του
Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας).
Σύµφωνα µε τα πορίσµατα του ελέγχου α) πριν από την υπογραφή των συµβάσεων
εγκρίθηκαν αναρµοδίως το σχέδιο των καταχωρήσεων και το πλάνο δηµοσιεύσεων,
µόνο µε την ανταλλαγή ηλεκτρονικών µηνυµάτων µεταξύ των εταιρειών και
συµβούλων του Υπουργού Ανάπτυξης και του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας, β) δεν
συγκροτήθηκαν Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής των δύο συµβάσεων,
κατά παράβαση του άρθρου 4 αυτών, γ) για καµία εκ των δύο συµβάσεων δεν
προκύπτει η κατάθεση παραδοτέων από τις εταιρείες στην Υπηρεσία, κατά παράβαση
του άρθρου 5 αυτών, δ) τον ρόλο των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής
των έργων φαίνεται να αναλαµβάνουν αναρµοδίως και παρανόµως σύµβουλος του τότε
Υπουργού Ανάπτυξης και σύµβουλος του τότε Γεν. Γραµµατέα Βιοµηχανίας και τέλος
ε) η υποβολή του πλάνου δηµοσιεύσεων στο Γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης έγινε
από διαφορετική εταιρεία αυτής που υπέγραψε τη σύµβαση. Εξάλλου διαπιστώθηκε
ότι µετά την (αναρµόδια) έγκριση του πλάνου καταχωρήσεων από σύµβουλο του τότε
Υπουργού Ανάπτυξης, δόθηκαν οι καταχωρήσεις σε πανελλαδικής κυκλοφορίας και
περιφερειακές εφηµερίδες, χωρίς να υπογραφούν συµβάσεις µεταξύ του Υπουργείου
και των εφηµερίδων, τα δε τιµολόγια, που οι εφηµερίδες υπέβαλαν για πληρωµή
ανέρχονταν στο συνολικό ποσό των 726.000 ευρώ. Επισηµαίνεται ότι το ποσό αυτό
καθορίστηκε εκτός διαδικασιών από τα ίδια αναρµόδια πρόσωπα και κρίνεται
υπερβολικά υψηλό, αφού είναι υπερδιπλάσιο της υπηρεσιακής εισήγησης
(300.000ευρώ), σηµαντικά υψηλότερο από το µέγιστο προς διάθεση ποσό για το 2009
(το οποίο για το σύνολο των δράσεων ήταν 400.000) και το 63% του συνολικού
ποσού των 1.190.000ευρώ που είχε προϋπολογιστεί για όλες τις δράσεις του
προγράµµατος σε πενταετή χρονικό ορίζοντα.
Μετά την υποβολή της έκθεσης από τον ΓΕ∆∆, µε την οποία ζητείται και η διερεύνηση
των πειθαρχικών ευθυνών των εµπλεκοµένων υπαλλήλων, η Υπουργός ΠΕΚΑ προέβη
στην καταγγελία των συµβάσεων µε τις δύο εταιρείες. Επίσης, η έκθεση διαβιβάστηκε
στον αρµόδιο Εισαγγελέα για την περαιτέρω διερεύνηση ποινικών ευθυνών
εµπλεκοµένων προσώπων.
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17. Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών ∆ιασυνοριακής Ασφάλειας κατά τη
µετακίνηση Ανθρώπων και Αγαθών (ΕΥΠ)
Με έγγραφό του προς τον ΓΕ∆∆ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ζήτησε τη
διενέργεια ελέγχου για τη διερεύνηση της νοµιµότητα των διαδικασιών ανάθεσης και
εκτέλεσης του έργου «Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών ∆ιασυνοριακής Ασφάλειας
κατά την µετακίνηση Ανθρώπων και Αγαθών», το οποίο είχε ενταχθεί στο Γ΄ΚΠΣ από
την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ).
Στο πλαίσιο του ελέγχου ο ΓΕ∆∆ ζήτησε από την Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πληρωµής»
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως αρµόδιας
ελεγκτικής υπηρεσίας, τη διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας και κανονικότητας του
έργου και ειδικότερα του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου από το
στάδιο της πρόσκλησης και εφεξής.
Όπως προέκυψε από την Έκθεση Αποτελεσµάτων Εκτάκτου Ελέγχου της Ειδικής
Υπηρεσίας «Αρχή Πληρωµής», το φυσικό αντικείµενο του υπόψη έργου δεν συνάδει
µε την αποστολή και τις αρµοδιότητες της ΕΥΠ και, εποµένως, η Υπηρεσία δεν είχε
κανένα λόγο να εµπλακεί στην υλοποίησή του. Επιπλέον τούτου, διαπιστώθηκε
διοικητική αταξία σε σχέση µε τις ενέργειες της ΕΥΠ για την υπαγωγή του έργου στο
Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ), για την κατακύρωση αναδόχου, για την
υπογραφή της σύµβασης και για την προσωρινή παραλαβή του έργου, οι οποίες δεν
είχαν επισηµανθεί από την ΕΥ∆ ΚτΠ, που είχε την ευθύνη παρακολούθησης όλων των
φάσεων εκπόνησης και εκτέλεσης του έργου. ∆ιαπιστώθηκε, επίσης, ότι σε όλα τα
στάδια υλοποίησης του έργου, από την υποβολή προτάσεως για ένταξη, µέχρι και την
προσωρινή παραλαβή και µερική πληρωµή του αναδόχου, οι σχετικές διαδικαστικές
πράξεις πάσχουν νοµιµότητας.
Ο ΓΕ∆∆ λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω πορίσµατα προχώρησε στη σύνταξη
έκθεσης ελέγχου µε την οποία πρότεινε την απόδοση πειθαρχικών ευθυνών στον
Πρόεδρο και τα Μέλη της Οµάδας ∆ιοίκησης του Έργου για το αδίκηµα της
παράβασης καθήκοντος, επειδή, κατά την άσκηση των καθηκόντων που τους
ανατέθηκαν και αφορούσαν στην παρακολούθηση υλοποίησης του εν λόγω έργου,
προέβησαν στην προσωρινή παραλαβή αυτού, µε τη σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου,
παρότι ήταν σε πλήρη γνώση τους ότι το συµβατικό φυσικό αντικείµενο δεν είχε
ολοκληρωθεί. Επίσης ο ΓΕ∆∆ πρότεινε την απόδοση πειθαρχικών ευθυνών στον
Υπεύθυνο του Έργου για το αδίκηµα της πληµµελούς εκτέλεσης καθήκοντος, επειδή
δεν επεσήµανε, ως όφειλε, τις καθυστερήσεις και παρατυπίες που έλαβαν χώρα κατά
την εκτέλεση του εν λόγω έργου, η παρακολούθηση του οποίου του είχε ανατεθεί.
Η έκθεση ελέγχου του ΓΕ∆∆ διαβιβάστηκε στον αρµόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών,
προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες των εµπλεκοµένων προσώπων
και απεστάλη στον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
προκειµένου α) να διερευνηθούν οι οποιεσδήποτε ευθύνες των εµπλεκοµένων
στελεχών της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή
Σύγκλιση» (πρώην ΕΥ∆ ΚτΠ) και β) να επανεξετασθεί το θεσµικό και οργανωτικό
πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ψηφιακή Σύγκλιση» (πρώην ΕΥ∆ ΚτΠ), ώστε εφεξής να καταστεί δυνατή η διαφανής
και αποτελεσµατική διαχείριση των συγχρηµατοδοτουµένων επιχειρησιακών
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προγραµµάτων και να διασφαλιστεί ο ουσιαστικός και τελεσφόρος έλεγχος των
εντασσοµένων έργων.
18. Απόδοση ανταλλάγµατος από τους ΟΤΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος της
απλής χρήσης του αιγιαλού-παραλίας
Από την επεξεργασία εκθέσεων της Γ∆ΟΕ που υποβάλλονται στο Γραφείο του ΓΕ∆∆
διαπιστώθηκε ότι πολλοί ΟΤΑ δεν αποδίδουν το αντάλλαγµα που οφείλουν στο δηµόσιο
από την παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας και το οποίο
ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί του συνόλου των εσόδων που εισπράττονται.
Σε συνέχεια σχετικού εγγράφου του ΓΕ∆∆ προς τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών εκδόθηκε το 2009 νέα Κοινή Υπουργική
Απόφαση µε την οποία ρυθµίζεται το συγκεκριµένο θέµα. Κατόπιν της έκδοσης της
παραπάνω ΚΥΑ ο ΓΕ∆∆, ζήτησε από τις κατά τόπους Κτηµατικές Υπηρεσίες (ΚΥ) του
δηµοσίου να τον ενηµερώσουν απευθείας για τις σχετικές τους ενέργειες. Αν και δεν
υπήρξε συνολική ανταπόκριση, εφόσον από τις 54 ΚΥ απήντησαν µόλις οι 20, µέσα στο
έτος 2010 βεβαιώθηκαν σηµαντικά ποσά. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η ΚΥ Ηλείας για
τα έτη 2005-2009 βεβαίωσε συνολικά το ποσό των 99.876,06 ευρώ, η ΚΥ Ρεθύµνου
εισέπραξε για τα έτη 2007-2009 συνολικό ποσό 342.021,06 ευρώ και βεβαίωσε το ποσό
των 85455,08 ευρώ, η ΚΥ Καβάλας βεβαίωσε για τα έτη 2005-2009 ποσό 55.264,86
ευρώ και έχει εισπραχθεί οίκοθεν από τις αρµόδιες ∆ΟΥ ποσό 126.456,21 ευρώ, η ΚΥ
Λασιθίου βεβαίωσε για τα έτη 2005-2009 το συνολικό ποσό των 624.686,59 ευρώ, η
ΚΥ Πειραιά βεβαίωσε συνολικά 350.191,32 ευρώ, η ΚΥ Κέρκυρας βεβαίωσε συνολικά
το ποσό των 441.773,23 ευρώ και η ΚΥ Ηρακλείου, τα στελέχη της οποίας αξίζει να
σηµειωθεί ότι καταβάλουν µεγάλη προσπάθεια για διασφάλιση των συµφερόντων του
δηµοσίου, βεβαίωσε για το έτος 2009 και 2010 συνολικό ποσό 74.098,31 ευρώ και για
τα έτη 1999-2007 ποσό 1.607.591,47 ευρώ
Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η απόδοση του ανταλλάγµατος γίνεται µε µεγάλη
δυσχέρεια και καθυστέρηση καθόσον πολλοί ΟΤΑ προβαίνουν σε απευθείας µισθώσεις,
χωρίς αυτό να προβλέπεται, ενώ ταυτόχρονα δεν δίνουν στις αρµόδιες ΚΥ τα στοιχεία
των συµβάσεων παραχώρησης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας καθώς
και των µισθωτηρίων, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ΚΥ δεν
µεριµνούν άµεσα για την βεβαίωση και είσπραξη αυτού, ο ΓΕ∆∆ έστειλε εκ νέου
έγγραφα σε όλες τις ΚΥ για το ίδιο θέµα και παρακολουθεί την υλοποίηση των
προτάσεών του.
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Το 2010 διεξήχθη από το Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΓΕ∆∆) ο έλεγχος
των ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) σύµφωνα µε τις
διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3074/02, όπως
αντικαταστάθηκαν και συµπληρώθηκαν από τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 6 του
ν.3491/06 και όπως το δεύτερο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του
άρθρου 3 του ν.3613/2007.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, ο ΓΕ∆∆ διεξάγει τον έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες):
¾ όλων των µελών των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου που ασκούν
καθήκοντα
Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή ή Αναπληρωτή Γενικού
Επιθεωρητή ή Προϊστάµενου Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή-Ελεγκτή ή
Βοηθού Επιθεωρητή-Ελεγκτή,
¾ όλων των προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και των
αναπληρωτών τους εφόσον υπάρχουν, των ∆ηµόσιων Οικονοµικών
Υπηρεσιών (∆ΟΥ) Α΄ τάξης,
¾ των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (ΠΕΚ), των ∆ιαπεριφερειακών
Ελεγκτικών Κέντρων (∆ΕΚ) καθώς και των προϊσταµένων και των
αναπληρωτών τους εφόσον υπάρχουν,
¾ των ∆ηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών (∆ΟΥ) Β΄ τάξης οι οποίες
λειτουργούν σε επίπεδο Τµήµατος,
¾ όλων των προϊσταµένων των Τµηµάτων Ελέγχου και όλων των υπαλλήλων
(ελεγκτών) που υπηρετούν στα Τµήµατα Ελέγχου των παραπάνω
Υπηρεσιών και ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα,
¾ όλων των προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων της ΥΠΕΕ (νυν
Σ∆ΟΕ) και των αναπληρωτών τους εφόσον υπάρχουν, όλων των
προϊσταµένων των Τµηµάτων Eλέγχου (δράσης), όλων των υπαλλήλων που
υπηρετούν σ’ αυτά καθώς και των υπαλλήλων άλλων τµηµάτων που
ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα.
¾ όλων των προϊσταµένων όλων των οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου ή
οποιασδήποτε ονοµασίας οργανικών µονάδων πολεοδοµίας των ΟΤΑ Α΄ και
Β΄ βαθµού (Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) και όλων των υπάλληλων που
υπηρετούν σε αυτές.
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Με το µε αριθµ. πρωτ.6592/4-5-10 έγγραφό του ο ΓΕ∆∆ γνωστοποίησε στους φορείς
και στις υπηρεσίες των υπόχρεων την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής
κατάστασης στο Γραφείο του και δόθηκαν οδηγίες για τη συµπλήρωση του εντύπου
της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ως εξής:
Ειδικότερα υπόχρεοι υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για το 2010 ήταν:
1. όσοι άσκησαν καθήκοντα στις παραπάνω υπηρεσίες για οποιοδήποτε χρονικό
διάστηµα κατά το 2009 ακόµα και εάν µέσα στο 2009 αποχώρησαν προκειµένου να
αναλάβουν άλλες θέσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται ο έλεγχος της περιουσιακής
τους κατάστασης από το ΓΕ∆∆ ή συνταξιοδοτήθηκαν.
Όσοι από τους παραπάνω υπόχρεους είχαν ήδη υποβάλλει δήλωση περιουσιακής
κατάστασης στο ΓΕ∆∆ έπρεπε να υποβάλλουν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για
το 2010 µόνον εφόσον είχε επέλθει µεταβολή στα περιουσιακά τους στοιχεία
(ακίνητα, κάθε είδους µεταφορικά µέσα, χρεόγραφα, καταθέσεις κλπ.) εντός του 2009.
Οι δηλώσεις των υπόχρεων που είχαν µεταβολές περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων)
µέσα στο 2009 έπρεπε να συνοδεύονται υποχρεωτικά και από αντίγραφο του εντύπου
Ε9 έτους 2009.
Στην περίπτωση που δεν υπήρχαν µεταβολές στα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία
εντός του 2009, οι υπόχρεοι οφείλαν να το δηλώσουν σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης
του ν.1599/86.
2. όσοι ανέλαβαν καθήκοντα στις προαναφερόµενες υπηρεσίες κατά το 2009 έπρεπε να
υποβάλουν, ως νέοι υπόχρεοι, δήλωση περιουσιακής κατάστασης στο ΓΕ∆∆ για πρώτη
φορά, δηλώνοντας εκτός από τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν το 2009 και τα ακίνητα,
τα κάθε είδους µεταφορικά µέσα, χρεόγραφα, καταθέσεις κλπ που κατείχαν αυτοί, οι
σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα τους ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης τους.
Οι δηλώσεις των νέων υπόχρεων, οι οποίοι όφειλαν να υποβάλλουν δήλωση για πρώτη
φορά έπρεπε να συνοδεύονται υποχρεωτικά και από αντίγραφα του εντύπου Ε1 έτους
2010, των εντύπων Ε9 των ετών 1997, 2005 και των τυχόν συµπληρωµατικών µετά το
2005 και του 2008.
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Το έτος 2010 υποβλήθηκαν 7.845 δηλώσεις έναντι 8.080 το έτος 2009.
Ο συνολικός αριθµός των υπόχρεων για δήλωση περιουσιακής κατάστασης, µετά την
αξιολόγηση των πινάκων των υπηρεσιών προσωπικού ανήλθε στους 7.901
υπαλλήλους, όπως εµφαίνονται αναλυτικά ανά υπηρεσία παρακάτω:
Από το προαναφερόµενο συνολικό αριθµό των υπόχρεων υπέβαλαν δήλωση οι 7.845,
που αναλύονται ανά φορέα σε απόλυτο αριθµό και σε ποσοστά ως εξής:

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΟΙ

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ (7.845)

ΣΕΠΕ:

782

764

97,70%

9,74%

ΣΕΕ∆∆:

133

132

99,25%

1,68%

ΣΕΥΥΠ:

130

127

97,69%

1,62%

ΕΥΕΠ:

37

34

91,89%

0,43%

ΣΕΕΥΜΕ:

17

15

88,24%

0,19%

ΣΕ∆Ε:

10

10

100,0%

0,13%

1.109

1.082

Σύνολο

97,56%

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΟΙ

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ (7.845)

∆ΟΥ:

2.430

2.428

99,92%

30,94%

Σ∆ΟΕ

752

752

100,00%

9,59%

ΠΕΚ:

461

461

100,00%

5,88%

∆ΕΚ:

181

181

100,00%

2,31%

3.824

3.822

Σύνολο

99,95%

ΟΤΑ Α΄ και Β΄ ΒΑΘΜΟΥ

∆ΗΜΟΙ:
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

Σύνολο
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΥΠΟΧΡΕΟΙ

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ (7.845)

926

920

99,35%

11.72%

2.042

2.021

98,97%

25,76%

2.968

2.941

7.901

7.845

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

99,09%
99,29%
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΜΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

ΜΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ

0,7%

99,3%

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΜΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
ΜΗ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ
56

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ
7.845
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∆εν υπέβαλαν δήλωση περιουσιακής κατάστασης πενήντα έξι (56) υπόχρεοι, (ποσοστό
0,71 % επί του συνόλου των 7.901) που αναλύεται σε:
- ∆έκα οκτώ (18) µέλη του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ποσοστό 32,14% στο
σύνολο των µη υποβληθέντων δηλώσεων)
- Ένα (1) µέλος του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ποσοστό
1,79% στο σύνολο των µη υποβληθέντων δηλώσεων)
- Τρία (3) µέλη της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ποσοστό 5,36%
στο σύνολο των µη υποβληθέντων δηλώσεων)
- Τρία (3) µέλη του Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ποσοστό
5,36% στο σύνολο των µη υποβληθέντων δηλώσεων)
- ∆ύο (2) µέλη του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών (ποσοστό 3,57% στο σύνολο των µη υποβληθέντων δηλώσεων)
- Είκοσι ένας (21) υπάλληλοι Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ποσοστό 37,5% στο
σύνολο των µη υποβληθέντων δηλώσεων)
- Έξι (6) υπάλληλοι ∆ήµων (ποσοστό 10,71% στο σύνολο των µη υποβληθέντων
δηλώσεων)
- ∆ύο (2) υπάλληλοι ∆ηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών (ποσοστό 3,57% στο σύνολο
των µη υποβληθέντων δηλώσεων)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

123

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.3

(ΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

764
ΣΕΠΕ
782

ΣΕΕ∆∆

132
133

ΣΕΥΥΠ

127 97,69%
130

ΕΥΕΠ
ΣΕΕΥΜΕ
ΣΕ∆Ε

97,70%

99,25%

34
91,89%
37
15 88,24%
17
10 100,00%
10

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.4

(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
2.428
∆ΟΥ
2.430
752 100,00%
752

Σ∆ΟΕ

ΠΕΚ

∆ΕΚ

124

461
100,00%
461
181
100,00%
181

99,92%

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.5

(Ο.Τ.Α. Α' & Β' ΒΑΘΜΟΥ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

2.021
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

2.042

920
∆ΗΜΟΙ

926

99,35%

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(∆.Ο.Υ. - Π.Ε.Κ. ∆.Ε.Κ. - Σ.∆.Ο.Ε.)
3.822 (48,7%)

ΣΩΜΑΤΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
1.082 (13,8%)

ΟΤΑ Α΄ & Β΄
ΒΑΘΜΟΥ
2.941 (37,5%)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010
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98,97%

Για τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης στη ∆ιεύθυνση Επεξεργασίας
∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του ΓΕ∆∆ λειτουργεί ειδική εφαρµογή
επεξεργασίας και ελέγχου των δηλώσεων µε ενσωµατωµένο σύστηµα εγκαίρου
προειδοποίησης (early warning system).
Σε εξέλιξη ευρίσκεται η διαδικασία για την υλοποίηση του έργου <<Υπηρεσίες για την
ηλεκτρονική υποβολή, επεξεργασία και ελέγχο των δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης -πόθεν έσχες >> προκειµένου να απλοποιηθεί η διαδικασία υποβολής,
επεξεργασίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων
υπαλλήλων σύµφωνα µε τις αρχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Φορέας πρότασης και κύριος του έργου που αφορά σε όσους φορείς διεξάγουν
τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους περιουσιακής κατάστασης είναι ο Γενικός
Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και δικαιούχος η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ. Η
εφαρµογή θα εγκατασταθεί στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του
Υπουργείου Οικονοµικών µε την οποία θα συνδεθούν οι φορείς-χρήστες.
Ήδη έχει υπογραφεί µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων
καθώς και απόφαση προγραµµατικής συµφωνίας από τον υπουργό Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ενώ µετά το τεχνικό δελτίο θα
ακολουθήσει η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισµού.
Οι υποβληθείσες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης µε τα συνοδευτικά έντυπα
αρχειοθετήθηκαν σε ειδικά αρχεία που δηµιουργήθηκαν για τον σκοπό αυτό και
ταυτοχρόνως διενεργήθηκε προέλεγχος, ο οποίος ολοκληρώθηκε κατά το µεγαλύτερο
µέρος του. Παράλληλα, καταχωρήθηκαν ηλεκτρονικά τα στοιχεία των υπόχρεων
σύµφωνα µε τους υποβληθέντες από τις υπηρεσίες ∆ιοικητικού πίνακες και
πραγµατοποιήθηκε όπου απαιτήθηκε, διασταύρωση των στοιχείων αυτών.
Πρέπει να σηµειωθεί, ότι όσον αφορά στους χρόνους υποβολής των δηλώσεων καθώς
και των πινάκων των υπόχρεων, παρατηρήθηκαν και πάλι σηµαντικές αποκλίσεις από
τις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες.
Ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2010 συνεχίζεται µε
την καταχώρηση τους στην ειδική ηλεκτρονική εφαρµογή και την επεξεργασία των
περιουσιακών στοιχείων τα οποία αναφέρονται σε αυτές.
Όπου κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η κτήση περιουσιακών στοιχείων
(κινητών και ακινήτων), που δεν δικαιολογούνται από την ιδιότητα του υπαλλήλου ή
δεν συνάδουν µε τις αποδοχές της θέσης του αλλά και στο πλαίσιο ελέγχου της
βασιµότητας καταγγελιών σε βάρος υπαλλήλων ο ΓΕ∆∆ διέταξε την άρση του
τραπεζικού, χρηµατιστηριακού και φορολογικού απορρήτου σύµφωνα µε τη
δυνατότητα που του παρέχουν οι οικείες διατάξεις.
Στο πλαίσιο του τακτικού ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των
υπόχρεων υπαλλήλων και των ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών που
διενεργήθηκαν από τον ΓΕ∆∆ το έτος 2010 διατάχθηκε η άρση του τραπεζικού
απορρήτου σε 7 περιπτώσεις, του χρηµατιστηριακού απορρήτου σε 7 περιπτώσεις και
δόθηκε εντολή διενέργειας φορολογικού ελέγχου σε 12 περιπτώσεις.
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Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και εφόσον προκύψουν υπερβάσεις ο ΓΕ∆∆ θα
αποστείλει τα σχετικά πορίσµατα στις αρµόδιες αρχές για την επιβολή των
προβλεποµένων κυρώσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Σ.ΕΠ.Ε.

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

764

Σ.Ε.Ε.∆.∆.

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

132
127

Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ε.Υ.Ε.Π.

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

34

Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

15

Σ.Ε.∆.Ε.

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

10
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010
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1.082

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.8
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

128

ΝΟΜ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆ΡΑΜΑΣ
ΝΟΜ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΟΜ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΟΜ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΟΜ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΧΙΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΑΡΤΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

20
38
20
31
13
219
81
117
43
22
17
16
53
65
33
12
10
32
12
18
23
37
21
24
34
38
27
14
15

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ
ΦΩΚΙ∆ΟΣ

22
15
27
134
28
29
23
21
39
57
30
33
44
36
57
35
30
36
34
62
22
53
11
24
14

ΣΥΝΟΛΟ

2021

122

460

55

151

66

99

123

66

301

164

93

197

124

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.9
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ∆ΗΜΩΝ
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
∆ΗΜΟΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ και
ΘΡΑΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΑ∆ΟΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΞΑΝΘΗΣ

14

ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ

6

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ

19

ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ
ΒΟΥΛΑΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΑΥΡΟΥ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΙΚΑΙΑΣ
ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ
ΙΛΙΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ

93
16
13
14
8
11
16
39
14
5
9
4
13
31
12
29
15
19
8
7
3
7

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

3

ΧΙΟΥ

11

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

15

ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

5

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

---

ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ

8

ΚΟΖΑΝΗΣ

24

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

9

ΑΡΤΑΙΩΝ

12

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

9

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

27

389

11
20

41

53

ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ

5

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

15

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

57

ΒΟΛΟΥ

36

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

10

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

23

ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

20

ΒΕΡΟΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ

13
12
5
17
24
13

ΠΥΛΑΙΑΣ

11

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

44

ΧΑΝΙΩΝ

16

ΡΟ∆ΙΩΝ

19

ΚΩ

9

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

6

6

ΘΗΒΑΙΩΝ
ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ

7
10

17

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010

39

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

141

20

95

60
28

920
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΛ.ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σύνολο

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆.Ο.Υ.

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΗΛΩΣΕΩΝ

26
17
23
16
22
19
12
15
23
28
20
13
8
21
16
9

343
252
262
125
321
118
59
104
152
125
151
68
55
147
103
43

288

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (Π.Ε.Κ.)
1
2
3
4
5
6

2.428

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΗΛΩΣΕΩΝ

Π.Ε.Κ ΑΘΗΝΩΝ
Π.Ε.Κ ΠΕΙΡΑΙΑ
Π.Ε.Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Ε.Κ ΠΑΤΡΩΝ
Π.Ε.Κ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π.Ε.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

164
153
86
24
19
15
Σύνολο

∆ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (∆.Ε.Κ)
1

ΑΘΗΝΩΝ

2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

461

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΗΛΩΣΕΩΝ
145
36

Σύνολο

ΣΩΜΑ ∆ΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (Σ.∆.Ο.Ε.)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

181

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΗΛΩΣΕΩΝ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΝΣΗ Σ.∆.Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΝΣΗ Σ.∆.Ο.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΝΣΗ Σ.∆.Ο.Ε. ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΝΣΗ Σ.∆.Ο.Ε. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΝΣΗ Σ.∆.Ο.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΝΣΗ Σ.∆.Ο.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΝΣΗ Σ.∆.Ο.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΝΣΗ Σ.∆.Ο.Ε. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΝΣΗ Σ.∆.Ο.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΝΣΗ Σ.∆.Ο.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΝΣΗ Σ.∆.Ο.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΝΣΗ Σ.∆.Ο.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

59
25
226
105
21
21
38
35
19
52
17
33
28
22

15

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΝΣΗ Σ.∆.Ο.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

51

Σύνολο

130
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1. Συµµετοχή σε συνέδρια και σεµινάρια
Κατά το έτος 2010 ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης έλαβε µέρος:
- στο 21ο Ελληνικό Συνέδριο ηγεσίας ΕΑΣΕ 2010 µε θέµα: «Μικροτάσεις –
Μεγαποτελέσµατα» που διοργανώθηκε στο Astir Palace Βουλιαγµένης στις 14-15
Μαΐου 2010
- στην ηµερίδα µε θέµα: «Το µέλλον της ταχυδροµικής αγοράς: Ρυθµιστικές
Προκλήσεις και Εργαλεία Ανάπτυξης» που διοργανώθηκε από την Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων και έλαβε χώρα στις 21 Απριλίου
2010 στο ξενοδοχείο Divani Caravel.
Επίσης συµµετείχε:
- ως εισηγητής µε τίτλο εισήγησης: «Ο έλεγχος δαπανών υγείας» στο 1ο
Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουµ ∆ηµόσιας Υγείας και κοινωνικής ιατρικής που
έλαβε χώρα στο Ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα στις 25-27 Νοεµβρίου
2010
- ως εισηγητής µε τίτλο εισήγησης: «Η συµβολή του ΓΕ∆∆ στην τυποποίηση των
τακτικών ελέγχων στα νοσηλευτικά ιδρύµατα» στο πανελλήνιο συνέδριο
management υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας που έλαβε χώρα στη
Σκαφιδιά Ηλείας στο Aldemar Olympian Village στις 22-24 Οκτωβρίου 2010
- ως εισηγητής µε θέµα εισήγησης τους τρόπους καταπολέµησης του ξεπλύµατος
µαύρου χρήµατος στο 2ο Συνέδριο για το Ξέπλυµα Μαύρου Χρήµατος που
διοργάνωσε το Ελληνοαµερικάνικο Εµπορικό Επιµελητήριο στις 18 Οκτωβρίου
2010 στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια
- ως εισηγητής µε τίτλο εισήγησης: «Η τήρηση των όρων των ευεργετών» στο 2ο
Συµπόσιο «Άθλος χορηγίας σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης – διέξοδοι από την
κρίση» που έλαβε χώρα στις 30 Σεπτεµβρίου 2010
- ως εισηγητής µε τίτλο εισήγησης: «Οι βασικές πηγές σπατάλης και διαφθοράς
στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία» στην 11η Επιστηµονική Ηµερίδα µε θέµα: «η
αντιµετώπιση της σπατάλης στα νοσοκοµεία για την εξοικονόµηση πόρων» που
διοργανώθηκε από το Εθνικό ∆ίκτυο Νοσοκοµείων και Υπηρεσιών Προαγωγής
Υγείας στις 16 Ιουνίου 2010 στο ΓΝΑ Ευαγγελισµός
- ως εισηγητής µε τίτλο εισήγησης: «Πρότυπα και τεχνικές έρευνας για την
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη υποθέσεων απάτης και διαφθοράς - το
ελληνικό παράδειγµα» στο συνέδριο που διοργανώθηκε από το Εµπορικό και
Βιοµηχανικό επιµελητήριο Αθηνών µε θέµα τις τεχνικές έρευνας των κρατών
µελών της ΕΕ σε υποθέσεις απάτης και διαφθοράς µε έµφαση στην συνεργασία
της OLAF µε τις ελληνικές χρηµατοοικονοµικές και διοικητικές υπηρεσίες και
έλαβε χώρα στις 6-7 Μαΐου 2010 στην Αθήνα
- ως εισηγητής µε τίτλο εισήγησης: «Ο θεσµικός ρόλος του Γενικού Επιθεωρητή
στον έλεγχο του δηµόσιου τοµέα» στον κύκλο ανωτέρων σεµιναρίων
διακυβέρνησης και βιώσιµης ανάπτυξης µε θέµα: «∆ιακυβέρνηση και ∆ιαφθορά»
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που διοργανώθηκε από το Κέντρο ∆ιακυβέρνησης και Βιώσιµης Ανάπτυξης στο
Πάντειο Πανεπιστήµιο από στις 21 Απριλίου 2010
- ως εισηγητής µε τίτλο εισήγησης «Τεχνικές τήρησης κανόνων νοµιµότητας των
διοικητικών πράξεων» στην ηµερίδα που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της
περιφερειακής ∆/νσης Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
και έλαβε χώρα στο κτίριο των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ Σταυρούπολης την 12 Μαρτίου
2010
- ως εισηγητής µε τίτλο εισήγησης: «Ο θεσµός του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης» σε εκδήλωση της Εταιρίας ∆ιοικητικών Μελετών που έλαβε χώρα
στο κατάστηµα του ∆ικηγορικού συλλόγου Αθηνών στις 8 Φεβρουαρίου 2010
- ως εισηγητής µε τίτλο εισήγησης: «Ο ρόλος των ελεγκτικών µηχανισµών της
δηµόσιας διοίκησης – διδάγµατα και συµπεριφορές» στην εκδήλωση που
πραγµατοποιήθηκε από το ∆ιοικητικό Επιµελητήριο µε θέµα: «Αναµόρφωση του
Κράτους και της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης: Η κρίση που βιώνουµε σαν ευκαιρία και
πρόκληση» και έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Athens Imperial στις 22 Ιανουαρίου
2010
-

ως συµµετέχων στην έκδοση τιµητικού τόµου για τον καθηγητή Θεόδωρο Ι.
Παναγόπουλο επ’ ευκαιρία της αποχωρήσεως του από το Πανεπιστήµιο Πειραιώς
µε συγγραφικό τίτλο: «Ανάπλαση του κράτους και της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Η
κρίση που βιώνουµε σαν ευκαιρία και πρόκληση»

-

ως οµιλητής στους σπουδαστές των Εθνικών Σχολών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο διάλεξης µε θέµα «Ο Ρόλος του Γενικού
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και η αποστολή του για την καταπολέµηση της
κακοδιοίκησης και της διαφθοράς» που έλαβε χώρα στο Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης την 15η Οκτωβρίου 2010.

2. ∆ηµοσιεύσεις
∆ηµοσιεύθηκε στο Μηνιαίο Οικονοµικό Περιοδικό «∆ηµόσιος Τοµέας» (τεύχος 268 –
∆εκέµβριος 2009) άρθρο των Ειδικών Επιθεωρητών Φωτ. Ντινάκη και Νικ. ∆ουλαδίρη
υπό τον τίτλο « Η εγγύηση της ανεξαρτησίας των ελέγχων και ο θεσµός του Γενικού
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης».
Το άρθρο αναφερόταν στην ανάγκη θεσµικής µετεξέλιξης του θεσµού του ΓΕ∆∆ σε
ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε πλήρη εποπτεία των ελεγκτικών υπηρεσιών της
δηµόσιας διοίκησης, πειθαρχική αρµοδιότητα έναντι των ελεγκτών και υποχρέωση
λογοδοσίας, µέσω του ελέγχου της δράσης του ΓΕ∆∆ από το Κοινοβούλιο και την
Κυβέρνηση, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στον θεσµό να εκπληρώσει την
αποστολή του και να αναπτύξει πλήρως τις εκ του νόµου αρµοδιότητές του.
Η νοµική τεκµηρίωση της πρότασης βασίζεται στις προβλέψεις των σχετικών διεθνών
συµβάσεων του ΟΗΕ, ΟΟΣΑ, την Ποινική Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης
και άλλα µη δεσµευτικά κείµενα από τα οποία προκύπτει ότι η διεθνής τάση ήταν και
παραµένει αφενός η συστηµατοποίηση των δηµοσίων πολιτικών κατά της διαφθοράς
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και αφετέρου η υποστήριξή τους από ανεξάρτητες οντότητες, οι οποίες εργάζονται µε
συνέπεια και συνέχεια για τον σκοπό αυτό. Σε κάθε περίπτωση υποστηρίχθηκε ότι δεν
ενδείκνυται η λειτουργική ή έστω οργανωτική ένταξη του συστήµατος ελέγχων,
προεξάρχοντος του ΓΕ∆∆, σε κεντρική διοικητική µονάδα (υπουργείο, γενική
γραµµατεία), καθώς έτσι θα υπονοµεύονταν το κριτήριο της ουσιαστικής
ανεξαρτησίας, ενώ είναι προφανές ότι η αναπόφευκτη ταύτιση των «ελεγκτών» στα
µάτια της κοινής γνώµης µε την «ελεγχόµενη διοίκηση» θα δυσχέραινε το έργο τους.
Εξάλλου, µια τέτοια εξέλιξη θα ερχόταν σε σύγκρουση µε τις υποχρεώσεις που έχει
αναλάβει η χώρα µας µε την υπογραφή των σχετικών διεθνών συµβάσεων, οι οποίες
ορίζουν την ανεξαρτησία των ελεγκτικών µηχανισµών ως απαραίτητη προϋπόθεση για
το κύρος και την αποτελεσµατικότητα τους, στο πλαίσιο άλλωστε αυτών των
υποχρεώσεων προέκυψε και η ίδρυση του θεσµού του ΓΕ∆∆.
Η πρόταση τεκµηριώθηκε περαιτέρω επί τη βάσει εµπειρικών στοιχείων από την
άσκηση της πολύπλευρης αποστολής του ΓΕ∆∆, αλλά και επί τη βάσει µελετών, από
τα οποία προκύπτει η ανάγκη άµεσης αντιµετώπισης του κατακερµατισµού και της
αλληλοεπικάλυψης των ελέγχων και το σηµαντικότερο η ανάγκη αποκοπής του
οµφάλιου λώρου των υφιστάµενων ελεγκτικών µηχανισµών από τα καθ’ ύλην αρµόδια
Υπουργεία, προκειµένου να απεµπλακούν οι Υπηρεσίες αυτές από την αναπαραγωγή
νοοτροπίας αντίστοιχης µ’ αυτής των δοµών των Υπουργείων και αναντίστοιχης µε τον
σκοπό που επιτελούν και τους στόχους που υπηρετούν. Ο συντονισµός εξάλλου των
ελέγχων, χωρίς την ύπαρξη ιεραρχικής διασύνδεσης των ελεγκτικών υπηρεσιών υπό
τον ΓΕ∆∆, η οποία εµπεριέχει κατ’ ελάχιστον την έννοια της υποχρεωτικής κατά
προτεραιότητα εκτέλεσης των εντολών του, ενέχει τον κίνδυνο να καταλήξει στο
πλαίσιο κάποιων εθιµοτυπικών συνεργασιών χωρίς εµφανή και ουσιαστικά
αποτελέσµατα. Η οργανική και οργανωτική διασύνδεση των ελεγκτικών υπηρεσιών
υπό τον ΓΕ∆∆ ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή, υποστηρίχθηκε στο άρθρο, θα
µπορούσε να αποτελέσει την πλέον πρόσφορη λύση για την αποτελεσµατική και ταχεία
διεκπεραίωση του συνολικού ελεγκτικού έργου, προκειµένου να µην απολεσθεί η
προστιθέµενη αξία της γνώσης και ελεγκτικής εµπειρίας που έχει συσσωρευτεί τα
τελευταία χρόνια. Η µετεξέλιξη αυτή καθίσταται επιτακτική προκειµένου να
αντιµετωπιστεί η πολυδιάσπαση των ελέγχων µε όσα αυτό συνεπάγεται (απώλεια
εργατοωρών, αύξηση κόστους, σπατάλη ανθρώπινων πόρων, επιβάρυνση ελέγχων &
ελεγχοµένων, κ.λ.π.), µε προφανή τα πολλαπλά οφέλη, όπως έχει αποδειχθεί από την
διενέργεια σχετικών έργων – µελετών.
Στο άρθρο υποστηρίχθηκε ότι για να ενισχυθεί ο έλεγχος, η διαφάνεια και η λογοδοσία
θα πρέπει να επέλθουν σηµαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στις ελεγκτικές υπηρεσίες
και να εισαχθούν “καλές πρακτικές”, προκειµένου να αρθούν οι ελλείψεις στην
διοικητική ικανότητα και την τεχνολογική υποδοµή αυτών των θεσµικών οργάνων. Το
έλλειµµα κεντρικού στρατηγικού σχεδιασµού ελέγχων κατά της διαφθοράς και της
κακοδιοίκησης έχει εντοπισθεί έγκαιρα και µελετηθεί από τον ΓΕ∆∆ και έχουν
υποβληθεί συγκεκριµένες προτάσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για την αντιµετώπισή του.
Η διοικητική εµπειρία των τελευταίων χρόνων στην χώρα µας, αλλά και η ευρεία
συζήτηση σε ακαδηµαϊκό και σε πολιτικό – θεσµικό επίπεδο δείχνει ότι ο διαρκής
πειραµατισµός µε την ίδρυση νέων θεσµών, αντί να αποφορτίζει το διοικητικό µας
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σύστηµα, το καθιστά αντιθέτως πολυπλοκότερο διαχέοντας την πεποίθηση της
προκαταβολικής αποτυχίας των νέων θεσµών, µεγεθύνοντας έτσι την δυσπιστία και
την απογοήτευση των Πολιτών. Η φυσική και αναγκαία εξέλιξη των πραγµάτων
κατατείνει στην θεσµική κατοχύρωση της διοικητικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας
του ΓΕ∆∆. Εξάλλου η αυτονοµία του από διοικητικές εξαρτήσεις δεν θα τον
καταστήσει ανεξέλεγκτο. Ήδη µε την υποβολή της ετήσιας έκθεσης των πεπραγµένων
του στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης εξασφαλίζεται, µεταξύ των άλλων,
και ο τακτικός έλεγχος της ορθής άσκησης των καθηκόντων του, έλεγχος ο οποίος θα
µπορούσε να ενισχυθεί ενδεχοµένως µε τη συχνότερη κλήση του ενώπιον της
Ολοµέλειας της Βουλής ή των Επιτροπών της µε αντικείµενο τη δράση του ή την
υποβολή των απόψεών του για τρέχοντα ζητήµατα, που άπτονται των αρµοδιοτήτων
του.
Η εγγύηση τέλος της ανεξαρτησίας των ελέγχων, υποστηρίχθηκε στο άρθρο, δεν
µπορεί παρά να εκπορεύεται από την εκπεφρασµένη πολιτική βούληση της σηµερινής
κυβέρνησης, αλλά και να εδράζεται στην αναγκαία υποστήριξη από το σύνολο των
πολιτικών δυνάµεων της χώρας. Άλλωστε η µηδενική ανοχή στη διαφθορά είναι ένα
ζήτηµα στο οποίο οφείλουµε να εκπαιδεύσουµε συνολικά την ελληνική κοινωνία, γιατί
η διαφθορά δεν είναι ένα φαινόµενο, που αφορά στενά τον δηµόσιο τοµέα, αλλά
διατρέχει και υπονοµεύει συνολικά τον κοινωνικό ιστό της χώρας.
3. Εκτέλεση έργου ΓΕ∆∆ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική
Μεταρρύθµισης 2007 2013»
Κατά το έτος 2010 ( Μάρτιος – Ιούλιος 2010) εκτελέστηκε το έργο «ΣΧΕ∆ΙΟ
∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ» µε τη
χρηµατοδότηση
του
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
«∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, για την ωρίµανση νέων έργων.
Στις 17-7-2010 παραδόθηκε από την ανάδοχη εταιρεία το ανωτέρω έργο από το οποίο
προέκυψαν δύο ώριµα έργα, ως εξής: α) «Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασµός
για τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και των Υπόλοιπων Σωµάτων
Επιθεώρησης και Ελέγχου » και β) «Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
∆ικτύωσή του µε τα Υπόλοιπα Σώµατα Επιθεώρησης και Ελέγχου». Παραδόθηκαν τα
σχετικά Τεχνικά ∆ελτία των έργων και οι ∆ιακηρύξεις τους.
Στις 14/10/2010 διαβιβάσθηκε σχέδιο Υπουργικής Απόφασης στον Υπουργό
Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σχετικά µε τον ορισµό
της ΚτΠ Α.Ε., ως ∆ικαιούχου και την υπογραφή Προγραµµατικής Συµφωνίας µεταξύ
της ΚτΠ Α.Ε. και του ΓΕ∆∆ για την εκτέλεση των ανωτέρω έργων.
Η σκοπιµότητα εκτέλεσης των έργων:
Η έγκριση και υλοποίηση των προτεινόµενων έργων µέσω του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης. αποτελεί την µοναδική ίσως ευκαιρία που έχουν σήµερα οι
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ελεγκτικές υπηρεσίες να εκσυγχρονιστούν και να δράσουν αποτελεσµατικά εντός ενός
στρατηγικά & επιχειρησιακά σχεδιασµένου πλαισίου, µε την υποστήριξη σύγχρονων
επιστηµονικών εργαλείων και τεχνικών, αξιοποιώντας πλήρως τους διαθέσιµους
ανθρώπινους πόρους. Ο εκσυγχρονισµός του ελεγκτικού συστήµατος που θα επέλθει
από την υλοποίηση αυτών των έργων θα έχει, µεταξύ των άλλων, άµεση συνέπεια στον
συστηµατικότερο προληπτικό έλεγχο των Υπηρεσιών και στην συστηµατικότερη
παρακολούθηση της εφαρµογής των δηµοσιών πολιτικών που προωθούνται από τα
καθ’ ύλην αρµόδια Υπουργεία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
A. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΟΕΕ) 2010
B. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ
[Στο κεφάλαιο Β παρατίθενται σύντοµες αναφορές της δραστηριότητας για το 2010 των Σωµάτων και
Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου που συµµετέχουν στο Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και
Ελέγχου, στις οποίες περιλαµβάνονται επίσης πληροφορίες που αφορούν στο νοµικό πλαίσιο και στον
τρόπο οργάνωσης λειτουργίας, καθώς και στην υφιστάµενη δοµή τους. Τα στοιχεία προέρχονται από τους
ίδιους τους ενδιαφερόµενους φορείς και έχουν τύχει επεξεργασίας από τους επιµελητές της παρούσας
έκθεσης µόνο σε ό,τι αφορά στην κατά το δυνατό οµοιόµορφη παρουσίασή τους.].

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΣΕΕ∆∆)
2. Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
(ΣΕΕΥΜΕ)
3. Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης (Γ∆ΟΕ)
4. Σώµα Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων (ΣΕ∆Ε)
5. Υπηρεσία Ελέγχου ∆απανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ)
6. ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής
7. Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου
8. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Γενική ∆ιεύθυνση Μισθών –
50η ∆/νση Εκκαθάρισης, Ελέγχου και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών
Τµήµα Γ΄
9. ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων
10. Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας
11. Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
12. ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
13. ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Ελληνικής Αστυνοµίας
14. Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη – Λιµενικό
Σώµα
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Α. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΟΕΕ) 2010
1.

Θεσµικό Πλαίσιο

Το Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ) συστάθηκε µε το άρθρο 8 του
ν.2839/2000 (ΦΕΚ196 Α’) «Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις», το οποίο συµπλήρωσε τον ν.2477/97 (ΦΕΚ 59 Α’) «Συνήγορος
του Πολίτη και Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» µε σκοπό την παρακολούθηση
και τον συντονισµό των επιθεωρήσεων και των ελέγχων από το ΣΕΕ∆∆ και τα άλλα ιδιαίτερα
ελεγκτικά σώµατα.
Με τον Ν.3074/2002 «Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, αναβάθµιση του ΣΕΕ∆∆ και του
Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου» η λειτουργία και η προεδρία του ΣΟΕΕ
ανατέθηκε στο Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΓΕ∆∆).
Επίσης, διευρύνθηκε η σύνθεσή του µε τη συµµετοχή του Ειδικού Γραµµατέα της ΥΠΕΕ (πρώην
Σ∆ΟΕ) και του Γενικού ∆ιευθυντή Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, όποτε αυτό κρίνεται
αναγκαίο, καθώς και των Προϊσταµένων των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της
διάταξης του άρθρου 1§2 του ν.3074/2002.
Σκοπός του ΣΟΕΕ είναι η παρακολούθηση και ο συντονισµός της Επιθεώρησης και του Ελέγχου από
το ΣΕΕ∆∆ και τα ιδιαίτερα Σώµατα Επιθεώρησης και Ελέγχου, αρµοδιότητα που επίσης
συµπεριλαµβάνεται στην αποστολή του ΓΕ∆∆ σύµφωνα µε τον ιδρυτικό του νόµο.
2.

Συνοπτικός απολογισµός δράσης

Το 2010 στις συνεδριάσεις του ΣΟΕΕ υπό την προεδρία του ΓΕ∆∆ Αρεοπαγίτη ε.τ. Λέανδρου
Ρακιντζή συµµετείχαν οι Βοηθοί Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, και κλήθηκαν όπως
προβλέπεται οι επικεφαλής Ειδικοί Γραµµατείς, Γενικοί Επιθεωρητές ή Γενικοί ∆ιευθυντές ή
∆ιευθυντές ή προιστάµενοι των Σωµάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου και όταν
αυτοί κωλύονταν, οι αναπληρωτές τους ή εκπρόσωποί τους.
Συγκεκριµένα, µε πρόσκληση του ΓΕ∆∆ κλήθηκαν να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις του ΣΟΕΕ:
Ο Ειδικός Γραµµατέας του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
Ο Ειδικός Γραµµατέας του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος,
Ο Ειδικός Γραµµατέας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας,
Ο Προϊστάµενος του Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστηµάτων Κράτησης,
Ο Γενικός Επιθεωρητής του Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας,
Ο Γενικός Επιθεωρητής του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών,
Ο Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονοµικών,
Ο Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων από την ΕΕ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
Ο Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους,
Ο Γενικός Επιθεωρητής της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος,
Ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας ή ο
εκπρόσωπός του Αστυνοµικός Υποδιευθυντής,
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Ο επικεφαλής ∆ιευθυντής του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη (Λιµενικό Σώµα),
Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Θαλασσίων
Υποθέσεων,
Η ∆ιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης του ΥΠΕΚΑ,
Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών Υποδοµών και
∆ικτύων, Επιθεωρητής του Σώµατος Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων,
Ο Γενικός ∆ιευθυντής Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης,
Ο ∆ιευθυντής της Υπηρεσίας Ελέγχου ∆απανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης,
Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
O ∆ιευθυντής Επιθεώρησης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
Πρέπει να σηµειωθεί, ότι σύµφωνα µε ειδική διάταξη νόµου στην αρµοδιότητα του ΓΕ∆∆ και του
ΣΟΕΕ υπάγεται κάθε Σώµα ή Υπηρεσία Επιθεώρησης και Ελέγχου που ιδρύεται.
Κατά τις συνεδριάσεις του ΣΟΕΕ το 2010 υπήρξε διαρκής ενηµέρωση του οργάνου για την πορεία των
επιθεωρήσεων και των ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν από τα Σώµατα και τις Υπηρεσίες
Επιθεώρησης και Ελέγχου, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αναφορών πολιτών ή κατόπιν εντολής του
Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, καθώς και για τις υπό διερεύνηση µείζονος σηµασίας
υποθέσεις και τις υποθέσεις που έλαβαν ιδιαίτερη δηµοσιότητα. Στο πλαίσιο αυτό οι επικεφαλής των
Σωµάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου ενηµέρωσαν τον Πρόεδρό του για την πορεία
των επιθεωρήσεων και των ελέγχων και υπέβαλλαν σε τακτές συνεδριάσεις του ΣΟΕΕ ενηµερωτικά
σηµειώµατα σχετικά µε το στάδιο διερεύνησης των υποθέσεων.
Όπως είχε αποφασιστεί κατά το 2003, για την περαιτέρω διευκόλυνση του έργου της παρακολούθησης
της δράσης των Σωµάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου από το ΣΟΕΕ και τον Γενικό
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης εκτός από τον εξαµηνιαίο προγραµµατισµό δράσης και τα πορίσµατα
και τις εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου, συνεχίστηκε η αποστολή και βραχυχρόνιου
προγραµµατισµού για τις µείζονος σηµασίας υποθέσεις και την εξέλιξη της διερεύνησής τους.
Ο ΓΕ∆∆ και πρόεδρος του Οργάνου γνωστοποίησε στους επικεφαλής των Σωµάτων και των
Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου την βούλησή του να παράσχει κάθε απαραίτητη συνδροµή στο
έργο των επιθεωρήσεων και των ελέγχων και ζήτησε την εντατικοποίησή τους για την
αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης και την
αποτελεσµατικότερη λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Κυρίαρχο θέµα των συνεδριάσεων του ΣΟΕΕ υπήρξε η πορεία της διερεύνησης των υποθέσεων των
Σωµάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου και οι σχετικές µε τους διενεργούµενους
ελέγχους και επιθεωρήσεις λεπτοµέρειες, η ανταλλαγή απόψεων εµπειριών και άλλων δεδοµένων, η
συζήτηση θεµάτων νοµικής φύσης και η επίλυση προβληµάτων και δυσκολιών που προέκυψαν κατά
τις επιθεωρήσεις και τους έλεγχους, προκειµένου αυτοί να καταστούν αποτελεσµατικότεροι και
ουσιαστικότεροι, ώστε να επιτρέπουν την άµεση παρέµβαση στις περιπτώσεις που υπάρχουν
πειθαρχικές ή ποινικές παραβάσεις δηµοσίων λειτουργών και οργάνων και την κίνηση των σχετικών
διαδικασιών.
Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στον εντοπισµό εκείνων των τοµέων δράσης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά τους διενεργούµενους ελέγχους, προκειµένου να καταστούν
αποτελεσµατικοί και έγιναν οι σχετικές προτάσεις στους επικεφαλής των Σωµάτων και Υπηρεσιών
Επιθεώρησης και Ελέγχου που έχουν την αρµοδιότητα των φορέων αυτών.
Επίσης στο πλαίσιο της παρακολούθησης της δράσης των Σωµάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και
Ελέγχου και της πορείας των ελέγχων που διενεργούνται από αυτά αλλά και της υλοποίησης των
προτάσεων των πορισµάτων και των εκθέσεων επιθεώρησης και ελέγχου και προκειµένου να
ολοκληρώνεται απρόσκοπτα η πειθαρχική διαδικασία, όπως επιβάλλεται από τις οικείες πειθαρχικές
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διατάξεις και τις αρχές της χρηστής διοίκησης αλλά και από ειδική διάταξη νόµου (παρ.7 του άρθρου
14 του ν.3345/05) η οποία καθιστά την παραποµπή των εµπλεκοµένων σε πειθαρχικά παραπτώµατα
υπαλλήλων, τα οποία διαπιστώθηκαν σε εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου και την εκδίκαση των
υποθέσεων αυτών υποχρεωτική (δέσµια αρµοδιότητα) υπενθυµίστηκε η ανάγκη διατύπωσης της
αναζήτησης των ευθυνών από τους συντάκτες των εκθέσεων επιθεώρησης και ελέγχου µε µεγαλύτερη
σαφήνεια και κατά το δυνατόν µε ενιαίο και οµοιόµορφο τρόπο.
Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε από τον ΓΕ∆∆ στη διενέργεια των επιθεωρήσεων και των ελέγχων στις
περιπτώσεις που το αντικείµενο είναι σύνθετο ή ιδιαίτερης σηµασίας από µικτά κλιµάκια,
αποτελούµενα από Επιθεωρητές-Ελεγκτές δύο ή περισσότερων Σωµάτων ή Υπηρεσιών Επιθεώρησης
και Ελέγχου διαφορετικών, ανάλογα µε την υπόθεση, ειδικοτήτων.
Κατά τις συνεδριάσεις του Σ.Ο.Ε.Ε. έγινε ιδιαίτερη αναφορά στους ελέγχους σε σηµαντικούς τοµείς
όπως οι προµήθειες των νοσοκοµείων , το καθεστώς των παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων ,τα
θέµατα προστασίας περιβάλλοντος, οι δαπάνες των ασφαλιστικών φορέων κλπ.
Ο ΓΕ∆∆ ενθάρρυνε τους επικεφαλής των Σωµάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου
προς την κατεύθυνση της συνεργασίας των Σωµάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου
µεταξύ τους, ώστε οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι να είναι πιο γρήγοροι και αποτελεσµατικοί µε
λιγότερο κόστος και µικρότερη επιβάρυνση των ελεγχόµενων φορέων.
Και κατά το 2010 συνεχίστηκε υπό την καθοδήγηση του ΣΟΕΕ η µελέτη του θεσµικού και
λειτουργικού πλαισίου που διέπει τα Σώµατα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου µε σκοπό
την επεξεργασία προτάσεων για την καλύτερη λειτουργία τους είτε µε τη βελτίωση εσωτερικών
διαδικασιών είτε µε την προώθηση νοµοθετικών ρυθµίσεων βελτιωτικών του ισχύοντος θεσµικού
πλαισίου ώστε να καταστεί ευκολότερο το έργο τους και να µειωθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης των
ελέγχων.
Τέλος, οι επικεφαλής των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου ενηµερώθηκαν για τις διεθνείς και
εγχώριες δραστηριότητες και εκδηλώσεις στις οποίες συµµετείχε κατά το 2010 ο ΓΕ∆∆..
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B. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ
1.

Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΣΕΕ∆∆)

Α. Νοµοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων
Σκοπός του ΣΕΕ∆∆
Σκοπός της λειτουργίας του ΣΕΕ∆∆, που διέπεται από τα άρθρα 2-7 του Ν. 3074/2002 όπως ισχύει, είναι
η διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Το ΣΕΕ∆∆
µεριµνά για την επισήµανση φαινοµένων διαφθοράς, κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών,
αναποτελεσµατικότητας, χαµηλής παραγωγικότητας και χαµηλής ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών.
Αρµοδιότητες του ΣΕΕ∆∆
Η διενέργεια επιθεωρήσεων – ελέγχων και ερευνών.
•
Η διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων µετά από παραγγελία του αρµοδίου
εισαγγελέα.
•
Η συγκέντρωση του απαιτούµενου αποδεικτικού υλικού προκειµένου να διαβιβαστεί στην αρµόδια
Εισαγγελική Αρχή η σχετική αναφορά για ορισµένα ποινικά αδικήµατα που διαπράττουν ή
συµµετέχουν σε αυτά δηµόσιοι υπάλληλοι.
•
Η διενέργεια Ένορκων ∆ιοικητικών Εξετάσεων κατά τη διάρκεια ή µετά το πέρας των
επιθεωρήσεων–ελέγχων για τη διαπίστωση διάπραξης πειθαρχικών αδικηµάτων.
•
Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των φορέων που ελέγχονται από το
•

ΣΕΕ∆∆.
Πεδίο Ελεγκτικής ∆ράσης του ΣΕΕ∆∆
Στην αρµοδιότητα του ΣΕΕ∆∆ ανήκει ο έλεγχος των υπηρεσιών:
α) του ∆ηµοσίου,
β) των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού, καθώς και των
επιχειρήσεων τους,
γ) των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και
δ) των κρατικών Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου ή δηµόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη
διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα το ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος.
Το ΣΕΕ∆∆ δεν επιλαµβάνεται θεµάτων σχετικών µε :
Τη λειτουργία των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών
•
Την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
•

Το ΣΕΕ∆∆ δεν εξετάζει υποθέσεις που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα :
Της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας
•
Του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας
•
Της Οικονοµικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονοµικών
•
Των Συντονιστών–∆ηµοσιονοµικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονοµικών
•

Ελεγκτική ∆ιαδικασία
Το ΣΕΕ∆∆ διενεργεί επιθεωρήσεις, ελέγχους και έρευνες κατ’ αρχήν σύµφωνα µε το πρόγραµµα
ελεγκτικής δράσης του Σώµατος. Επίσης, µπορεί να διενεργεί και έκτακτους ελέγχους, επιθεωρήσεις
και έρευνες οποτεδήποτε αυτό κριθεί επιβεβληµένο. Ο Ειδικός Γραµµατέας εκδίδει τις εντολές για
επιθεώρηση, έλεγχο:
•
Αυτεπαγγέλτως
•
Μετά από εντολή του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
•
Μετά από εντολή του οικείου Υπουργού ή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας για τις υπηρεσίες τους
ή τα εποπτευόµενα από αυτούς ΝΠ∆∆
•
Μετά από αίτηµα του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, του Συνηγόρου του Πολίτη ή του
επικεφαλής Ανεξάρτητης ∆ιοικητικής Αρχής
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Οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές – Ελεγκτές, για την εκπλήρωση του έργου
τους, µπορούν να επισκέπτονται την ελεγχόµενη ή οποιαδήποτε εµπλεκόµενη υπηρεσία που υπάγεται
στην ελεγκτική αρµοδιότητα του ΣΕΕ∆∆, προκειµένου να διενεργήσουν τον έλεγχο και να
διερευνήσουν επιτόπου την προς εξέταση υπόθεση.
Οι υπηρεσίες που υπάγονται στην ελεγκτική αρµοδιότητα του ΣΕΕ∆∆. οφείλουν να διευκολύνουν µε
κάθε τρόπο το έργο του ΣΕΕ∆∆ και να παρέχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πληροφορίες ή κάθε
άλλο υποβοηθητικό για τον έλεγχο στοιχείο.
Οι Υπηρεσίες οφείλουν, εντός διµήνου από τη γνωστοποίηση της σχετικής έκθεσης επιθεώρησηςελέγχου, να γνωστοποιήσουν στο ΣΕΕ∆∆ τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν ως προς την υλοποίηση
των προτάσεων της έκθεσης.
Σηµειώνεται ότι η διαπίστωση ύστερα από διενέργεια επιθεώρησης ή ελέγχου πειθαρχικών
παραπτωµάτων, δεσµεύει τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης.
Β. Πεπραγµένα έτους 2010
Κατά το έτος 2010 εγκρίθηκαν από την Επιτροπή του αρ. 4 παρ. 4 του Ν. 3613/2007 1.030 εκθέσεις
ελέγχου, διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν 33 προκαταρκτικές εξετάσεις και 7 Ένορκες ∆ιοικητικές
Εξετάσεις (Ε.∆.Ε.). Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το έργο του ΣΕΕ∆∆ που ολοκληρώθηκε
κατά το έτος 2010.
ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΡΓΟ ΣΕΕ∆∆

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ

1.015

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

15

ΣΥΝΟΛΟ

1.030

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

33

ΕΝΟΡΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

7

Στις ως άνω 1.015 εκθέσεις ελέγχου συµπεριλαµβάνονται και οι 150 περιπτώσεις για τις οποίες δεν
έγινε λεπτοµερής έλεγχος (λόγω αναρµοδιότητας ΣΕΕ∆∆, λόγω εκκρεµοδικίας, λόγω αοριστίας των
καταγγελιών, κ.λπ.). Ως εκ τούτου, στη συνέχεια, παρουσιάζονται στοιχεία για τις 865 εκθέσεις στις
οποίες, κατά περίπτωση, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις κακοδιοίκησης, αδιαφανείς διαδικασίες,
παρατυπίες κλπ.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή των εκθέσεων επιθεώρησης-ελέγχου :
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
∆ΗΜΟΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ν.Π.∆.∆.

Ν.Α.

ΣΥΝΟΛΟ

%

∆όµηση, Χωροταξία

16

13

5

85

42

161

18,61

Φυσικό Περιβάλλον

11

16

3

12

8

50

5,78

Πολιτιστικό Περιβάλλον

3

0

0

0

1

4

0,46

Έργα, Προµήθειες, Συµβάσεις
Άδειες Επιχειρήσεων,
Άσκησης Επαγγελµάτων

2

11

10

5

30

58

6,71

6

3

2

8

18

37

4,28

Υγεία, Πρόνοια

10

0

29

4

0

43

4,97

Ασφάλιση, Απασχόληση

15

2

44

0

8

69

7,98

146

Εκπαίδευση, Κατάρτιση

34

1

27

1

1

64

7,40

7

1

11

13

3

35

4,05

2

1

4

1

0

8

0,92

29

4

8

1

16

58

6,71

4

6

0

0

4

14

1,62

36

22

50

16

55

179

20,69

0

4

2

1

78

85

9,83

175

84

195

147

264

865

100,00

20,23

9,71

22,54

16,99

30,52

100,00

Μεταφορές, Επικοινωνίες
Αναπτυξιακά και λοιπά
Προγράµµατα
∆ηµόσια Περιουσία-Έσοδα
Αλλοδαποί, Μετανάστευση,
Ιθαγένεια
Οργάνωση, Λειτουργία
Υπηρεσιών
Λοιπά θέµατα ΟΤΑ α’ βαθµού
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Γ. Συνολικά παραχθέν έργο ΣΕΕ∆∆ κατά το έτος 2010
Το 47% περίπου των ελέγχων του ΣΕΕ∆∆ διενεργήθηκε σε υπηρεσίες των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού. Το µεγαλύτερο ποσοστό ελέγχων 30,52% είχε ως αντικείµενο
ελέγχου, ζητήµατα αρµοδιότητας ∆ήµων και Κοινοτήτων και των επιχειρήσεών τους.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή ανά διοικητική περιφέρεια των 865 εκθέσεων
ελέγχου.
∆ιοικητική Περιφέρεια
Αν. Μακεδονία-Θράκη

Αριθµός ελέγχων

Ποσοστό ελέγχων

29

3,35

126

14,57

6

0,69

Ήπειρος

17

1,97

Θεσσαλία

61

7,05

Ιόνια Νησιά

12

1,39

∆υτική Ελλάδα

38

4,39

Στερεά Ελλάδα

34

3,93

395

45,66

87

10,06

Β. Αιγαίο

6

0,69

Ν. Αιγαίο

23

2,66

Κρήτη
ΣΥΝΟΛΟ

31

3,58

865

100,00

Κεντρική Μακεδονία
∆υτική Μακεδονία

Αττική
Πελοπόννησος

∆. Προανακριτικό έργο
Κατά το 2010, εκτελέστηκαν και ολοκληρώθηκαν τριάντα τρεις (33) εισαγγελικές παραγγελίες για τη
διενέργεια ισάριθµων προκαταρκτικών εξετάσεων, στο πλαίσιο των οποίων έλαβαν χώρα
προανακριτικές πράξεις και συµπληρώθηκαν φάκελοι δικογραφιών που διαβιβάστηκαν στους
αρµόδιους Εισαγγελείς για τις περαιτέρω ενέργειες.
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Ε. Έλεγχοι Περιουσιακής Κατάστασης Υπαλλήλων
Κατά το 2010 διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν δεκαπέντε (15) έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης
υπαλλήλων και συντάχθηκαν ισάριθµες εκθέσεις. Επισηµαίνεται ότι o έλεγχος περιουσιακής
κατάστασης είναι µια σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία η οποία απαιτεί τη συλλογή στοιχείων, σε
βάθος χρόνου, από πολυάριθµους χρηµατοπιστωτικούς φορείς και δηµόσιες υπηρεσίες, την
επεξεργασία, αξιολόγηση και διασταύρωση µεγάλου πλήθους συναλλαγών (κινήσεις τραπεζικών
λογαριασµών, χρηµατιστηριακές συναλλαγές, κ.α.), την κλήση του ελεγχοµένου για την παροχή
περαιτέρω στοιχείων και τον έλεγχο των παρεχοµένων διευκρινίσεων. Στις περιπτώσεις που
διαπιστώνεται µεταβολή των περιουσιακών στοιχείων που δεν δικαιολογείται από νόµιµα εισοδήµατα
ή άλλη νόµιµη αιτία, ζητείται ο πειθαρχικός έλεγχος του υπαλλήλου και η έκθεση διαβιβάζεται στην
αρµόδια Εισαγγελική Αρχή. Σηµειώνεται ότι µετά από σχετική νοµοθετική ρύθµιση, από το 2008 οι
άδειες άρσης του φορολογικού, τραπεζικού και χρηµατιστηριακού απορρήτου χορηγούνται από τον
Ειδικό Γραµµατέα του ΣΕΕ∆∆.
ΣΤ. Ένορκες ∆ιοικητικές Εξετάσεις
Κατά το 2010 στο πλαίσιο επιθεωρήσεων, κατέστη αναγκαία η διενέργεια επτά (7) ένορκων
διοικητικών εξετάσεων, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στο ίδιο έτος και τα σχετικά πορίσµατά τους
ενσωµατώθηκαν στις αντίστοιχες εκθέσεις επιθεώρησης.
Ζ. Σηµαντικές υποθέσεις έτους 2010
Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται οι σηµαντικότεροι έλεγχοι που ολοκλήρωσε το ΣΕΕ∆∆ εντός
του έτους 2010.

Α/Α

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ/ ΕΛΕΓΧΟΥ

1.

∆ασαρχείο Λαµίας, ∆/νση ∆ασών
Φθιώτιδας
∆ασαρχείο Λιβαδειάς
∆ασαρχείο Καπανδριτίου
Τµήµα Πολεοδοµικών Σχεδίων
και Κανόνων της ∆/νσης
Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος
Ν.Α. Λέσβου, Σ.Χ.Ο.Π. Ν.
Λέσβου
∆/νση Αλιείας Ν.Α. Φθιώτιδας

Η νοµιµότητα παραχωρήσεων δασικών εκτάσεων ως
πλέον άγονων.
Η νοµιµότητα χαρακτηρισµού δασικών εκτάσεων.
Η νοµιµότητα χαρακτηρισµού δασικής έκτασης.
Ο
έλεγχος
νοµιµότητας
των
διαδικασιών
χαρακτηρισµού ορισµένων οδών ως «κύριων
δηµοτικών», κείµενων στην κτηµατική περιφέρεια
του ∆ήµου Μυτιλήνης.

2.
3.
4.

Ο έλεγχος της νοµιµότητας των διαδικασιών ένταξης
του λιµένα Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στους
καθορισµένους λιµένες της χώρας για την
εξυπηρέτηση αλιευτικών σκαφών.
6. Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας Η διαδικασία εκµίσθωσης δηµοσίων ιχθυοτροφείων
(∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης)
της περιοχής.
Η νοµιµότητα χαρακτηρισµού εκτάσεων ως µη
7. ∆ασαρχείο Αλιβερίου
∆/νση ∆ασών Νοµού Ευβοίας
δασικών.
Η νοµιµότητα σύνδεσης αυθαιρέτου κτίσµατος
8. ∆ασαρχείο Πεντέλης
ευρισκόµενου εντός αναδασωτέας έκτασης, µε το
Τµήµα Πολεοδοµίας και
κοινοτικό δίκτυο υδροδότησης.
Πολεοδοµικών Εφαρµογών
Καπανδριτίου,
Κοινότητα Σταµάτας
Η νοµιµότητα χαρακτηρισµού εκτάσεων ως δασικών
9. ∆ασαρχείο Λειβαδιάς
Ν/Α Βοιωτίας-∆/νση Χωροταξίας ή µη στην ευρύτερη περιοχή των Καλυβίων Λιβαδίου
Οικισµού και Περιβάλλοντος
Αράχωβας.
Η νοµιµότητα οριοθέτησης του παραδοσιακού
10. ∆ασαρχείο Λάρισας
Περιφέρεια Θεσσαλίας/∆/νση
οικισµού Αµπελακίων Λάρισας και χαρακτηρισµού
∆ασών Ν. Λάρισας
εκτάσεων ως δασικών ή µη εντός αυτού.
5.
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11. Ενιαίος Σύνδεσµος ∆ήµων και Η τήρηση των διατάξεων και κανονισµών που
Κοινοτήτων
Νοµού
Αττικής αφορούν στην υποδοχή των στερεών αποβλήτων στις
(Ε.Σ.∆.Κ.Ν.Α.).
εγκαταστάσεις του Ε.Σ.∆.Κ.Ν.Α.
12. ∆/νση ∆ιαµόρφωσης Αρχών και
Κανόνων ∆ιασφάλισης Ποιότητας
∆ηµοσίων
Έργων
και
Εξειδίκευσης
Ανθρωπίνου
∆υναµικού (∆ΙΠΑ∆) της Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων
(ΓΓ∆Ε) του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων.
Μεταναστευτικής
13. Ινστιτούτο
Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ).

Η εξέταση των διαλαµβανοµένων σε καταγγελία
σχετικά µε τις µετακινήσεις εκτός έδρας Υπαλλήλων
της ∆ιεύθυνσης ∆ΙΠΑ∆ της ΓΓ∆Ε.

14. Κοινότητα Καφηρέα

Η εξέταση της νοµιµότητας των ενεργειών της
Κοινότητας ως προς την αξιοποίηση των εσόδων που
προέρχονται από το ειδικό τέλος 3% υπέρ ΟΤΑ από
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Η νοµιµότητα επιβολής ανταποδοτικού τέλους σε
βάρος επιχειρήσεων, τραπεζών και νοσοκοµείων της
περιοχής για την εκτέλεση έργων ή παροχή
υπηρεσιών.
Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν στις
υπαίθριες διαφηµιστικές πινακίδες που τοποθετηθεί
κατά µήκος βασικών οδικών αξόνων στα διοικητικά
όρια των ∆ήµων.

15. ∆ήµος Μελισσίων

16. ∆ήµοι:
Χαλανδρίου, Αµαρουσίου,
Βύρωνα, Ηλιούπολης,
Περιστερίου, Καλλιθέας,
Παλαιού Φαλήρου και Γλυφάδας
17. ∆ήµοι:
Χαλανδρίου, Αµαρουσίου,
Βύρωνα, Ηλιούπολης,
Περιστερίου, Καλλιθέας,
Παλαιού Φαλήρου και Γλυφάδας
18. Κοινότητα Σταµάτας
19. ∆ήµος Περάµατος

20. ΕΡΤ Α.Ε.

Ο έλεγχος της οργάνωσης και λειτουργίας του
ΙΜΕΠΟ και των διαδικασιών ανάθεσης και
παραλαβής ερευνών και µελετών στις οποίες προέβη
ο φορέας κατά τα έτη 2008-2009.

Συνθετική έκθεση ως προς το υφιστάµενο σχετικό
νοµικό πλαίσιο που αφορά στις υπαίθριες
διαφηµιστικές πινακίδες και την άσκηση των
σχετικών αρµοδιοτήτων από τους ως άνω ∆ήµους.
Στην έκθεση περιλαµβάνονται προτάσεις βελτίωσης
του υφιστάµενου σχετικού νοµικού πλαισίου.
Ο
έλεγχος
νοµιµότητας
των
διαδικασιών
προγραµµατισµού,
ανάθεσης,
εκτέλεσης
και
παραλαβής έξι (6) έργων.
Ο έλεγχος νοµιµότητας της επιβολής και είσπραξης
από τον ∆ήµο «ειδικού αντιρρυπαντικού τέλους σε
σαράντα οκτώ (48) επιχειρήσεις, που είναι
εγκατεστηµένες στο ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού).
Ο έλεγχος της νοµιµότητας:
α) των διαδικασιών πρόσληψης και απασχόλησης
τεσσάρων τεχνικών συµβούλων.
β) της διαχείρισης των πιστώσεων του κωδικού 3503 του προϋπολογισµού της ΕΡΤ Α.Ε. από το έτος
2006 έως τον Απρίλιο 2010.
γ) της διαχείρισης των πιστώσεων του κωδικού 35
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(πάγια προκαταβολή) της εταιρείας «Νέα
συνδροµητική Τηλεόραση Α.Ε. Ανάπτυξης
Συνδροµητικών Οπτικοακουστικών Υπηρεσιών» της
ΕΡΤ Α.Ε.
δ) της χορήγησης χρηµατικών αµοιβών στο
προσωπικό κατ’ εφαρµογή του άρθρου 17 του
Γενικού Κανονισµού Προσωπικού της ΕΡΤ Α.Ε. από
το 2006 έως τον Απρίλιο 2010.
ε) των διαδικασιών πρόσληψης και απασχόλησης
προσωπικού ειδικών θέσεων κατά το ως άνω
χρονικό διάστηµα.
στ) της πρόσληψης νοµικών συµβούλων και
δικηγόρων κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα.
ζ) των συµβάσεων µίσθωσης έργου που συνάφθηκαν
κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα.
21. ΕΡΤ Α.Ε

22. ∆ήµος Σερίφου
23. Περιφέρεια Αττικής
(∆/νση ΠΕΧΩ, ∆/νση
Αυτοδιοίκησης και
Αποκέντρωσης-Γραφείο
Γυµναστηρίων και Αθλητικών
Εγκαταστάσεων, ∆ασαρχείο
Πάρνηθας)
24. ∆ήµος Πειραιά

25. ∆ήµος Μεσσάτιδος
Ν. Αχαΐας
26. ∆ήµος Αρτέµιδος Αττικής

27. ∆ήµος Αµαρουσίου Αττικής
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Οι διαδικασίες σύναψης από την ΕΡΤ Α.Ε. κατά τα
έτη 2007-2008 συµβάσεων µε ιδιωτική αλλοδαπή
εταιρεία µε αντικείµενο τον ανασχεδιασµόδηµιουργία των λογοτύπων της ΕΡΤ Α.Ε. και την
παραγωγή των σχετικών τηλεοπτικών σηµάτων και
γραφιστικών εφαρµογών.
Ο έλεγχος της λειτουργίας του Γραφείου Αλλοδαπών
του ∆ήµου.
Η εξέταση της νοµιµότητας αδειοδότησης και
λειτουργίας του Σκοπευτηρίου του ∆ήµου Αχαρνών.

Ο έλεγχος:
α) της νοµιµότητας αδειοδότησης και ελέγχου
λειτουργίας των Κ.Υ.Ε. επί της ακτής ∆ηλαβέρη,
και β) της µέριµνας του ∆ήµου για την επάρκεια
του δηµοτικού φωτισµού στην ως άνω περιοχή.
Η εξέταση των διαλαµβανόµενων σε αναφορά
σχετικά µε την µη εκτέλεση έργων στο ∆ήµο.
Ο έλεγχος:
α) της νοµιµότητας αδειοδότησης και έλεγχου
λειτουργίας του Κ.Υ.Ε. που αναφέρεται σε έγγραφο
του Γ.Γ.Π.Α., και
β) της νοµιµότητας των ενεργειών των αρµοδίων
υπηρεσιών ως προς τον έλεγχο τήρησης των όρων
και προϋποθέσεων της κατεχόµενης άδειας µουσικής
από Κ.Υ.Ε. που λειτουργούν στο ∆ήµο.
Η εξέταση της διαδικασίας αυτεπάγγελτης
αναζήτησης Πιστοποιητικού Γέννησης ή
Ληξιαρχικής Πράξης Γάµου των γονέων
προκειµένου να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Γέννησης

33. ∆ήµος Γέρακα Αττικής

του νεογέννητου από το Ληξιαρχείο Αµαρουσίου.
Η εξέταση της νοµιµότητας λειτουργίας του
Κολυµβητηρίου και της κολυµβητικής δεξαµενής
του ∆ήµου Πεύκης Ν. Αττικής.
Η εξέταση των ενεργειών της υπηρεσίας σχετικά µε
τη µη αποµάκρυνση παράνοµων διαφηµιστικών
πινακίδων στο τµήµα της οδού Λιοσίων που
εκτείνεται µεταξύ των σηµείων των αριθµών 301 έως
309.
Η εξέταση της νοµιµότητας των ενεργειών της
υπηρεσίας ως προς τον έλεγχο της λειτουργίας
Κ.Υ.Ε.
Η εξέταση τήρησης των διατάξεων των άρθρων 12
και 17 του Π.∆. 96/2007, όσον αφορά στη σύνταξη
και ανάρτηση στο Κατάστηµα του ∆ήµου, των
ιδιαίτερων καταστάσεων µεταβολών δηµοτολογίου
του διµήνου Ιουλίου-Αυγούστου 2010.
Η εξέταση τήρησης των διατάξεων των άρθρων 12
και 17 του Π.∆. 96/2007, όσον αφορά στη σύνταξη
και ανάρτηση στο Κατάστηµα του ∆ήµου των
ιδιαίτερων καταστάσεων µεταβολών δηµοτολογίου
του διµήνου Ιουλίου-Αυγούστου 2010.
Η εξέταση της νοµιµότητας αδειοδότησης Κ.Υ.Ε.

34. ∆ήµος Γαλατσίου
Αναπτυξιακή ∆ηµοτική
Επιχείρηση Γαλατσίου

Ο έλεγχος νοµιµότητας των ενεργειών των αρµοδίων
υπηρεσιών ως προς την αδειοδότηση και αφαίρεση
διαφηµιστικών πινακίδων.

35. ∆ήµος Ιητών
Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Ιητών

Ο έλεγχος των ενεργειών των αρµοδίων οργάνων ως
προς τη µισθολογική και ασφαλιστική κατάσταση
υπαλλήλου του Παιδικού Σταθµού Ιητών.
Η εξέταση των ενεργειών των αρµοδίων υπηρεσιών
ως προς τις προσλήψεις, τοποθετήσεις, µετακινήσεις,
µεταθέσεις και µετατάξεις του προσωπικού
καθαριότητας κατά τα έτη 2007-2010.
Η νοµιµότητα των ενεργειών των αρµοδίων
υπηρεσιών ως προς την περικοπή ή µη των αποδοχών
του προσωπικού της ∆/νσης Καθαριότητας που
απήργησε ή
προέβη σε στάσεις εργασίας το
∆εκέµβριο 2009 και το ∆εκέµβριο 2010.
Ο έλεγχος νοµιµότητας εγγραφής στους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους, υπηκόων χωρών-µελών της
Ε.Ε. που αναφέρονται σε δηµοσίευµα εφηµερίδας
της 29ης Οκτωβρίου 2010.
α) Οι διαδικασίες ανάθεσης, εκτέλεσης και
παραλαβής µικτών τηλεοπτικών παραγωγών για την
ένταξη τους στο τηλεοπτικό πρόγραµµα της ΕΡΤ
Α.Ε. από το έτος 2006 έως τον Απρίλιο του 2010.
β) Η εκτέλεση της µε ηµεροµηνία 15-8-2009
σύµβασης χορηγίας µε την ανώνυµη εταιρεία µε την
επωνυµία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
γ) Ο έλεγχος της υλοποίησης των προτάσεων της

28. ∆ήµος Πεύκης,
∆ηµοτική Επιχείρηση Αθλητισµού
και Αναψυχής Πεύκης
29. ∆ήµος Αθηναίων

30. ∆ήµος Γαλατσίου
31. ∆ήµος Καλυβίων Θορικού

32. ∆ήµος Αναβύσσου Αττικής

36. ∆ήµος Αθηναίων/∆/νσεις
Ανθρώπινου ∆υναµικού,
Καθαριότητας
37. ∆ήµος Αθηναίων/∆/νσεις
Ανθρώπινου ∆υναµικού,
Καθαριότητας

38. ∆ήµος Αθηναίων/Τµήµα
∆ηµοτολογίου και Έκδοσης
Πιστοποιητικών
39. Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
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40. ∆ήµος Ασπροπύργου
41. ∆ηµοτική Επιχείρηση
Ραδιοφωνίας Άνω Λιοσίων
(∆.Ε.Ρ.Α.Λ.)

42. ∆ήµος Άνω Λιοσίων

43. ∆ήµος Καρύστου
Αναπτυξιακή Εταιρεία ∆ήµου
Καρύστου
44. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Φωκίδας/∆/νση Πολεοδοµίας και
Πολεοδοµικών Εφαρµογών
∆ήµος Ευπαλίου
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε./∆/νση
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού
45. ∆ήµος Τρικκαίων, ∆/νση
Πολεοδοµίας

46. Α) ΝΑ Αιτωλ/νίας, ∆/νση
ΠΟκαιΠΕ
β) ∆. Ναυπάκτου, Τµ.
Πολεοδοµίας
47. Ν.Α. Ανατ. Αττικής, ∆/νση
Πολεοδ. Νοτ. Τοµ., Πολεοδ. Γρ.
Μαρκοπούλου
48. ∆ήµος Αγ. Παρασκευής Αττικής

49. α) ∆ήµος Υδραίων
β) ∆/νση Πολεοδοµίας Ν.
Πειραιά
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έκθεσης επιθεώρησης - ελέγχου του Σ.Ε.Ε.∆.∆. που
γνωστοποιήθηκε
στην ΕΡΤ
Α.Ε. µε το
ΑΠ.ΣΕΕ∆∆/Φ1/ΕΜΠ 98/27-3-2007 έγγραφο του
Ειδικού Γραµµατέα ΣΕΕ∆∆.
Οι διαδικασίες πώλησης τάφων στο ∆ηµοτικό
Νεκροταφείο ∆ήµου Ασπροπύργου.
α) Η εξέταση της νοµιµότητας διάθεσης των
επιχορηγήσεων του ∆ήµου στη ∆.Ε.Ρ.Α.Λ. κατά τη
χρονική περίοδο 2007 έως 30-4-2010,
β) Η µη καταβολή δεδουλευµένων αποδοχών στους
εργαζόµενους,
γ) Η µη απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών στα
αντίστοιχα ταµεία ασφάλισης των εργαζοµένων,
δ) Η πρόσληψη από το 2008 και στη συνέχεια,
συµβασιούχων µε διαδοχικές συµβάσεις δίµηνης
διάρκειας και µε ειδικότητες µη συναφείς µε τις
δραστηριότητες της επιχείρησης.
Η εξέταση της νοµιµότητας των διαδικασιών
µεταφοράς στο ∆ήµο Άνω Λιοσίων, προσωπικού
της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Άνω
Λιοσίων Αττικής (∆.Ε.Τ.Ε.Α.Λ.Α.) και της
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης ∆ήµου Άνω
Λιοσίων (∆.Ε.Α.∆.Α.Λ.).
Η νοµιµότητα παραχώρησης της εκµετάλλευσης
Κ.Υ.Ε. του ∆ήµου σε ιδιώτη και ο έλεγχος
λειτουργίας αυτού.
Η νοµιµότητα των ενεργειών των υπηρεσιών σχετικά
µε την αναθεώρηση του ρυµοτοµικού σχεδίου του
∆ήµου Ευπαλίου.

Η νοµιµότητα των ενεργειών των υπηρεσιών σχετικά
µε την αναγραφή των στοιχείων ιδιοκτησίας στην
πράξη εφαρµογής της περιοχής Αγία Μονή-Τµήµα Ι,
µε αποτέλεσµα να ωφελείται η όµορη ιδιοκτησία
(ΚΑ 0727003) για την οποία έχει εκδοθεί
οικοδοµική άδεια. και ανεγείρεται οικοδοµή
καταπατώντας τµήµα του οικοπέδου της ως άνω
ιδιοκτησίας.
Η καθυστέρηση έκδοσης οικοδοµικής άδειας παρά το
γεγονός ότι ο κατατεθείς φάκελος ήταν πλήρης
στοιχείων και µελετών.
Ο έλεγχος των ενεργειών της υπηρεσίας σχετικά µε
χορήγηση αντιφατικών βεβαιώσεων χρήσεων γης
στον Τοµέα Α της κοινότητας Σαρωνίδας Αττικής.
Ο έλεγχος των ενεργειών του ∆ήµου ως προς την
εκπόνηση πολεοδοµικής µελέτης των εκτός σχεδίου
περιοχών που συνορεύουν µε τον ορεινό όγκο το
Υµηττού.
Η νοµιµότητα διακοπής οικοδοµικών εργασιών.

γ) ΥΠΠΟ, Α΄ Εφορεία
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
50. Ν. Πειραιά, ∆/νση Πολεοδ., Τµ.
Πολεοδ. Σαλαµίνας

51. ΝΑ Ανατ. Αττικής, Πολεοδ. Γρ.
Μαρκοπούλου
52. ∆ήµος. Κερκυραίων, ∆/νση
Πολεοδοµίας
53. ΝΑ Κυκλάδων, ∆/νση
Πολεοδοµίας
54. ∆/νση Πολεοδοµίας ∆ήµου
Αµαρουσίου

55. ∆/ΝΣΗ ΠΟ και ΠΕ της
Ν.Α. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΙΘΑΚΗΣ

56. Ν.Α. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
και
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
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Έλεγχος των ενεργειών της υπηρεσίας σε σχέση µε
την υποχρέωση άσκησης παρεµπίπτοντος ελέγχου
σε οικόπεδο για το οποίο είχε εκδοθεί οικοδοµική
άδεια, µετά την προσκόµιση τίτλων ιδιοκτησίας µε
τους οποίους αµφισβητήθηκε το ιδιοκτησιακό
καθεστώς του ανωτέρω οικοπέδου.
Έλεγχος νοµιµότητας των ενεργειών της υπηρεσίας
σε σχέση µε οικοδοµική άδεια.
Ο έλεγχος της καθυστέρησης της υπηρεσίας να
προβεί σε άρση της διακοπής εκτέλεσης εργασιών σε
οικοδοµή παρά την προσκόµιση των απαιτούµενων
στοιχείων.
Ο έλεγχος νοµιµότητας των ενεργειών της υπηρεσίας
σε σχέση µε οικοδοµές στην περιοχή Πάνορµος
Μυκόνου.
Ο έλεγχος νοµιµότητας ενεργειών της υπηρεσίας
σχετικά µε:
α) µη συντέλεση απαλλοτρίωσης σε περιοχή που έχει
χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστος χώρος από το 1937.
β) σύνταξη συγκεκριµένης πράξης αναλογισµού
αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας.
γ) έκδοση ορισµένης οικοδοµικής άδειας σε
οικόπεδο στο οποίο περιλαµβάνεται και
προσκυρωτέο τµήµα χωρίς να έχει προηγηθεί η
σύνταξη της πράξης προσκύρωσης και χωρίς να έχει
καταβληθεί αποζηµίωση.
Ο έλεγχος της νοµιµότητας των ενεργειών της
ελεγχόµενης Υπηρεσίας σε σχέση µε την ορθή
καταγραφή αυθαιρέτων εργασιών στο ξενοδοχείο
Λιµανάκι στη θέση Λάση Αργοστολίου Κεφαλληνίας
και ο έλεγχος της βασιµότητας των
καταγγελλοµένων περί προσπάθειας συγκάλυψης/
απόκρυψης στοιχείων, παραπληροφόρησης,
σύνταξης εγγράφων µε ψευδές περιεχόµενο και µη
σύννοµης νοµιµοποίησης αυθαίρετων κατασκευών
στο ανωτέρω κτίσµα.
Στη Ν.Α. Λευκάδας :
Η εξέταση της νοµιµότητας των ενεργειών της ∆νσης
ΠΟ. ΧΩ και ΠΕ που σχετίζονται µε έκδοση της οικ.
άδειας στον οικισµό Φρύνι Λευκάδας και των
συναφών µε την ανωτέρω άδεια και την οικοδοµή
πράξεων, καθώς επίσης και µε τη διαπίστωση
αυθαίρετων κατασκευών στον ίδιο οικισµό.
Στο ∆ήµο Λευκάδας :
Η εξέταση της νοµιµότητας αποφάσεων του
∆ηµοτικού
Συµβουλίου
(περί
αποδοχής
παραχωρήσεων σε κοινή χρήση τµηµάτων οικοπέδων
και
περί καθορισµού ελάχιστων αποστάσεων
κτιρίων του οικισµού από υφιστάµενο κοινόχρηστο
δρόµο) και ενεργειών της Τεχνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου που σχετίζονται µε τη διαπίστωση ύπαρξης ή
µη ρέµατος πλησίον των εξεταζόµενων οικοδοµών
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57. ∆/νση Πολεοδοµίας Βόρειου
Τοµέα της Ν.Α. Ανατολικής
Αττικής

58. ∆/νση Πολεοδοµίας ∆ήµου
Αθηναίων
59. 1) ΥΠΑ∆ (Υπηρεσία
Περίθαλψης Ασφαλισµένων του
∆ηµοσίου) Ανατολικής Αττικής
2) ΥΠΑ∆ Ανατολικής Αθήνας
60. Περιφέρεια Αττικής,
∆ιεύθυνση ΠΕΧΩ
61. Νοµαρχία Αθηνών, Κεντρικός
Τοµέας, ∆ιεύθυνση Ανωνύµων
Εταιρειών

62. ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου
Πρόληψης Νοσηµάτων), ΝΠΙ∆
εποπτευόµενο από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και ΕΠΥ.
63. Ν.Α. Αθηνών Πειραιώς , ∆/νση
Προστασίας Περιβάλλοντος και
∆/νση Μεταφορών
64.
Αιγινήτειο
Νοσοκοµείο:
Ψυχιατρική Κλινική-Εξωτερικά
Ιατρεία

65. Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αθηνών
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καθώς και εκείνων που σχετίζονται µε την
οριοθέτηση κοινοτικού δρόµου-µονοπατιού.
Ο έλεγχος των ενεργειών της υπηρεσίας σε σχέση:
α) µε την εφαρµογή της εγκυκλίου 23/1995 ως προς
τη συσχέτιση των φακέλων αυθαιρέτων κατασκευών
µε αντίστοιχους φακέλους οικοδοµικών αδειών, και
β) τη σύνταξη και αποστολή αντίστοιχων
χρηµατικών καταλόγων προς βεβαίωση των
αντιστοιχούντων
προστίµων
στις
αρµόδιες
Οικονοµικές Υπηρεσίες, από το έτος 2003 και
εντεύθεν.
Ως άνω
Ο έλεγχος του συστήµατος παροχής υγειονοµικής
περίθαλψης
(ιατρικών
πράξεων,
ιατρικών
επισκέψεων, εντολών για παρακλινικές εξετάσεις και
ειδικές παροχές) καθώς και των διαδικασιών
σύναψης συµβάσεων µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
για την παροχή περίθαλψης στους ασφαλισµένους
του ∆ηµοσίου.
Ο έλεγχος των διαδικασιών της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, εγκαταστάσεων σταθµών βάσης
κινητής και ασύρµατης σταθερής τηλεφωνίας.
Οι διαδικασίες ελέγχου νοµιµότητας και έγκρισης
της απόφασης σύστασης, καθώς και του τρόπου
δηµοσιότητας των πράξεων και στοιχείων της
εταιρείας µε την επωνυµία «PRΟBANK Μισθώσεις
Ανώνυµη Εταιρεία»
Ο έλεγχος των διαδικασιών µετάταξης υπαλλήλου
από το ΚΕΕΛΠΝΟ στο Υπoυργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ο έλεγχος της νοµιµότητας διαδικασιών
αδειοδότησης πλυντηρίου - λιπαντηρίου, στα
Μελίσσια.
α) ο πλήρης έλεγχος των διαλαµβανοµένων σε
καταγγελία πολίτη, σχετικά µε την ύπαρξη στο χώρο
του
Ειδικού
Εξωτερικού
Ιατρείου
5
(Συναισθηµατικών ∆ιαταραχών) του Αιγινήτειου
Νοσοκοµείου, ιατρού ο οποίος δεν κατείχε την
ιατρική ιδιότητα και ως εκ τούτου τις
νοµιµοποιητικές προϋποθέσεις για την άσκηση
ιατρικών πράξεων σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραγράφων 1,2,3 του άρθρου 1 του Ν. 3418/2005
«Κώδικας Ιατρικής ∆εοντολογίας (ΦΕΚ 287 Α΄),
εκθέτοντας
β) ο έλεγχος του Τµήµατος των Εξωτερικών
Ιατρείων
της
Ψυχιατρικής
Πανεπιστηµιακής
Κλινικής του Αιγινήτειου Νοσοκοµείου.
∆ιαχείριση
επιδοτούµενου
από
την
Ε.Ε.
προγράµµατος για την εκπαίδευση προσωπικού
σχετικά µε τη διοίκηση των νοσηλευτικών

66.

Νοσοκοµεία Αθηνών:
Ελπίς, Αλεξάνδρα, Άγιος Σάββας

67. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
∆ιοίκηση-Κεντρική Υπηρεσία

υπηρεσιών.
Ο έλεγχος της υφιστάµενης κατάστασης σχετικά µε
τη διαχείριση, επεξεργασία, αδρανοποίηση και
διάθεση των λυµάτων και των µολυσµατικών
αποβλήτων.
Ο έλεγχος των διαλαµβανοµένων σε καταγγελία
σχετικά µε τη λειτουργία του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, εντός του κανονικού ωραρίου και την
αµοιβή των µελών αυτού.

Οι διαδικασίες που τηρούνται κατά τους τακτικούς
68. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ,
Ειδική
Υπηρεσία
Ελέγχου και έκτακτους ελέγχους για τον εντοπισµό των
Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.)
απασχολούµενων και µη ασφαλισµένων στο ΙΚΑ και
τον εντοπισµό της εισφοροδιαφυγής.
69. ΥΠΑ∆ (Υπηρεσία Περίθαλψης
Ασφαλισµένων του ∆ηµοσίου)
Καλλιθέας
Οικονοµίας
–
70. Υπουργείο
Ανταγωνιστικότητας
και
Ναυτιλίας,
Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας,
Γενική ∆ιεύθυνση Στήριξης της
Βιοµηχανίας
Μικρών
και
Μεσαίων Επιχειρήσεων
71. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/∆/νση Προµηθειών
και Χηµικών Υπηρεσιών
72. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Ανατολικής Αττικής

73. Περιφέρεια Αττικής
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Ανατολικής Αττικής

74. Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

75. Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης/Γραφείο για την
προστασία ατόµων µε ψυχικές
διαταραχές
Εταιρία ΨυχοκοινωνικήςΚινητικής Αποκατάστασης και
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Η διαδικασία εξυπηρέτησης των πολιτών.
Οι διαδικασίες χορήγησης των ενισχύσεων του
Ν.3299/2004.

Ο έλεγχος της διαδικασίας διενέργειας µειοδοτικού
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για
προµήθεια επιθεµάτων Coloplast.
Ο έλεγχος των διαδικασιών
α) χορήγησης επαγγελµατικών αδειών πωλητών
λαϊκών αγορών σε φυσικά πρόσωπα, και
β) άσκησης ελέγχου της λειτουργίας των λαϊκών
αγορών.
Ο έλεγχος των διαδικασιών:
α) επιβολής διοικητικών κυρώσεων (χρηµατικών
προστίµων), σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για τη µη
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων ορισµένων
έργων ή δραστηριοτήτων,
β) είσπραξης των επιβληθέντων προστίµων και
απόδοσης αυτών στο Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής
Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων
(Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.).
Ο έλεγχος της λειτουργίας του υπηρεσιακού
συµβουλίου του Υπουργείου κατά το µήνα Αύγουστο
2009 και µη χορήγησης αντιγράφων αποσπασµάτων
πρακτικών σε υπαλλήλους και µέλη του
υπηρεσιακού συµβουλίου.
Ο έλεγχος νοµιµότητας της άδειας ίδρυσης, του
τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Ψ.Α.Μ.Υ.
καθώς της άσκησης ή µη ελέγχου από την Ειδική
Επιτροπή Ελέγχου και Προστασίας των
∆ικαιωµάτων των Ατόµων µε ψυχικές διαταραχές.
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Μέριµνας Υγείας (Ε.Ψ.Α.Μ.Υ.)
76. Ν. Α. Αθηνών-Πειραιώς
Ν.∆. Πειραιά/∆/νση Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Τµήµα Παροχής
Κοινωνικών Υπηρεσιών.
Αυτοδιοίκηση
77. Νοµαρχιακή
Αθηνών - Πειραιώς
∆/νση Ανάπτυξης, Νοµαρχίας
Πειραιά
78. ∆/νση Μεταφορών Ανατολικού
Τοµέα Νοµαρχίας Αθηνών
79. ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος
80. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

81. ΕΤΑ. Α.Ε.
82. Κτηµατική Εταιρεία του
∆ηµοσίου
∆ήµος
Αγίου Νικολάου και
83.
∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης
Αγίου Νικολάου
84. ΑΓΡΟΤΗΜΑ Α.Ε.
85. Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης
Α.Ε.
86. ∆/νση Εθνικών Κληροδοτηµάτων
του Υπ. Οικονοµικών και
Γραφείο Εθνικών
Κληροδοτηµάτων της
Περιφέρειας Αττικής
87. ∆/νση Εθνικών Κληροδοτηµάτων
του Υπ. Οικονοµικών και
Γραφείο Εθνικών
Κληροδοτηµάτων της
Περιφέρειας Αττικής
88. Υπουργείο Οικονοµικών
∆/νση Εθνικών Κληροδοτηµάτων
89.
ΕΟΤ

Ο έλεγχος των διαδικασιών χορήγησης επιδοµάτων
σε άτοµα µε πολλαπλές αναπηρίες.
Ο έλεγχος των διαδικασιών χορήγησης αδειών
εγκατάστασης και λειτουργίας επαγγελµατικού
εργαστηρίου χρυσοχοΐας,
Η νοµιµότητα της άρνησης της Νοµαρχίας Αθηνών
για την ικανοποίηση αιτήµατος περί αλλαγής έδρας
Φορτηγών ∆ηµοσίας Χρήσεως από την επαρχία σε
∆ήµους της Νοµαρχίας Αθηνών.
Η νοµιµότητα σύµβασης µίσθωσης υπηρεσιών
ορισµένου χρόνου.
Η διερεύνηση των πράξεων ή παραλείψεων των
αρµοδίων προσώπων ως προς την τήρηση των
απαιτήσεων ασφαλείας που επιβάλλονται από το
θεσµικό πλαίσιο της ΥΠΑ κατά την εκτέλεση
ναυλωµένης πτήσης στις 22-2-2009 ελικοπτέρου µε
το οποίο απέδρασαν κρατούµενοι από τις φυλακές
Κορυδαλλού.
Πλήρωση θέσης Οικονοµικού ∆ιευθυντή της
Εταιρείας
Εκποίηση δηµοσίων κτηµάτων στη διοικητική
περιφέρεια του ∆ήµου Ασωπού Λακωνίας
Παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης
αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή της διοικητικής
περιφέρειας του ∆ήµου Αγίου Νικολάου
Προσλήψεις της εταιρείας
Συµβάσεις εργασίας και έργου της τελευταίας
πενταετίας
∆ιαδικασίες εποπτείας και ελέγχου επί της
εκκαθάρισης και διαχείρισης 16 κληροδοτηµάτων
και σχολαζουσών κληρονοµιών.
Συνθετική έκθεση για τις διαδικασίες εποπτείας και
ελέγχου επί της εκκαθάρισης και διαχείρισης
εθνικών κληροδοτηµάτων και σχολαζουσών
κληρονοµιών

90. Υπουργείο Πολιτισµού
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού

Η άσκηση εποπτείας επί της διαχείρισης κηδεµόνα
σχολάζουσας κληρονοµίας.
Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του προγράµµατος
του Οργανισµού για την τουριστική προβολή της
χώρας κατά τα έτη 2008-2009.
Η νοµιµότητα των προσλήψεων στο χιονοδροµικό
κέντρο Βασιλίτσας.

91. EOT

Η υλοποίηση του προγράµµατος Κοινωνικού
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Τουρισµού του ΕΟΤ κατά τα έτη 2006-2009
Η διαδικασία ανάθεσης της τουριστικής αξιοποίησης
και παραχώρησης της χρήσης και εκµετάλλευσης της
χερσονησίδας Λαγονησίου.

92. ETA A.E.

93. Υπουργείο Πολιτισµού
94. ΕΤΑ Α.Ε.
95. Ενιαίος Φορέας Ελέγχου
Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ.)
ΕΟΤ
96.
97. ∆ΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ
Ν. ΧΙΟΥ
και
∆.Τ.Υ. Ν.Α. ΧΙΟΥ

98. ∆.Τ.Υ. Ν. ΑΘΗΝΩΝ /
Τµήµα Εκτέλεσης Έργων

99. ∆ΗΜΟΣ ΕΛΥΜΝΙΩΝ Ν.
ΕΥΒΟΙΑΣ

100. ∆.Τ.Υ.Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ /
Τµ. Έργων Οδοποιίας

101. Ε.Υ.∆.Ε. /Μελετών
Κατασκευών/Τρίπολης
Ν.Α. Αρκαδίας
Ν.Α. Αργολίδας
102. Υπουργείο Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων
Γ.Γ.∆.Ε.
Ε.Υ.Π.Ε
Ε.Υ.∆.Ε/Μ.Κ./Ε.Π. Αττικής και
Ιονίας Οδού
Ε.Υ.∆.Ε./Λ.Σ.Ε.Π.
∆/νση Ανάπτυξης Ν.Α. Βοιωτίας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010

Η εξέταση της νοµιµότητας υπαγωγής συµβασιούχων
στις διατάξεις του Π.∆. 164/2004.
Οι αναθέσεις µελετών, έργων και προµηθειών και οι
εκµισθώσεις τουριστικών ακινήτων κατά την
τελευταία τριετία.
Η διαδικασία µίσθωσης ακινήτου για τη
µεταστέγαση των Υπηρεσιών του (Ε.Φ.Ε.Τ.).
Οι αναθέσεις προµηθειών αγαθών και υπηρεσιών
µέσω της ∆/νσης Υπηρεσιών Εξωτερικού κατά τα
έτη 2008-2009.
Ο έλεγχος της νοµιµότητας των ενεργειών του
∆ήµου και της ∆.Τ.Υ.Ν.Α. Χίου που σχετίζονται µε
την αναγνώριση ύπαρξης ∆ηµοτικής Οδού στο ∆.∆.
Ζυφιά και τη διαπίστωση κατασκευής διόδου
προσπέλασης από ιδιώτες σε κοίτη παρακείµενου
ρέµατος, σε συνδυασµό µε την ύπαρξη ή µη των
προβλεπόµενων µελετών και αδειοδοτήσεων.
∆ιερεύνηση καταγγελλοµένων σχετικά µε αστοχίες
εργασιών που εκτελέστηκαν στα πλαίσια του έργου
«Επισκευές και ενισχύσεις φέροντος οργανισµού του
Α’ ορόφου, της στέγης, των γείσων και των
αετωµάτων του Β’ κτιρίου του Νοσοκοµείου «Η
ΕΛΠΙΣ», το οποίο είχε πρόσφατα παραληφθεί.
Ο έλεγχος της βασιµότητας των καταγγελλοµένων
περί µη σύννοµης κατασκευής αγωγού συλλογής
οµβρίων στο ∆.∆. Κεχριών, εκ µέρους του ∆ήµου
Ελυµνίων, χωρίς την απαιτούµενη µελέτη και χωρίς
απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
Ο έλεγχος της βασιµότητας των καταγγελλοµένων
περί µη τήρησης των νοµίµων διαδικασιών κατά την
εκπόνηση της µελέτης «Οδός από διασταύρωση Ε.Ο.
Στενή – Στρόπωνες προς Μετόχι (Χ.Θ. 10+000 έως
16+000», µε αποτέλεσµα ο καταγγέλλων ανάδοχος
µελετητής να ζηµιωθεί οικονοµικά και να θιγεί
επαγγελµατικά.
Ο έλεγχος της νοµιµότητας των ενεργειών των
υπηρεσιών σχετικά µε το έργο µελέτη, κατασκευή,
χρηµατοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και
εκµετάλλευση του αυτοκινητόδροµου « ΚόρινθοςΤρίπολη-Καλαµάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη».
Η τήρηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας ως προς
την εγκατάσταση και λειτουργία συγκροτήµατος
παραγωγής ασφαλτοµίγµατος για τις εργασίες
βελτίωσης-συντήρησης
του
τµήµατος
«Μεταµόρφωση-Υλίκη» του αυτοκινητόδροµου
Π.Α.Θ.Ε. στην περιοχή Σχηµαταρίου.
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103. ∆/νση Πολεοδοµίας Ανατολικού
Τοµέα Νοµαρχίας Αθηνών

104. ∆/νση Χωροταξίας-Πολεοδοµίας
Νοτίου Τοµέα της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Ανατολικής
Αττικής

105. ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας της
Νοµαρχίας Πειραιά

106. ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Ζακύνθου - Κτηµατική Υπηρεσία
Ζακύνθου Πυροσβεστική Υπηρεσία
107. Υπουργείο Πολιτισµού και
Τουρισµού,
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού

108. ∆ήµος ∆ρυµαλίας Επαρχείου
Νάξου, Νοµού Κυκλάδων –
Κτηµατική Υπηρεσία Ν.
Κυκλάδων

158

Ο έλεγχος των ενεργειών της ελεγχόµενης
Υπηρεσίας σε σχέση µε: α) την εφαρµογή της
εγκυκλίου 23/1995 ως προς τη συσχέτιση των
φακέλων αυθαιρέτων κατασκευών µε αντίστοιχους
φακέλους οικοδοµικών αδειών που τηρούνται στην
υπηρεσία και. β) τη σύνταξη και αποστολή των
αντίστοιχων χρηµατικών καταλόγων προς βεβαίωση
των αναλογούντων προστίµων στις αρµόδιες
οικονοµικές υπηρεσίες, από το έτος 2003 και
εντεύθεν.
Ο έλεγχος των ενεργειών της ελεγχόµενης
Υπηρεσίας σε σχέση µε: α) την εφαρµογή της
εγκυκλίου 23/1995 ως προς τη συσχέτιση των
φακέλων αυθαιρέτων κατασκευών µε αντίστοιχους
φακέλους οικοδοµικών αδειών που τηρούνται στην
υπηρεσία και. β) τη σύνταξη και αποστολή των
αντίστοιχων χρηµατικών καταλόγων προς βεβαίωση
των αναλογούντων προστίµων στις αρµόδιες
οικονοµικές υπηρεσίες, από το έτος 2003 και
εντεύθεν.
Ο έλεγχος των ενεργειών της ελεγχόµενης
Υπηρεσίας σε σχέση µε: α) την εφαρµογή της
εγκυκλίου 23/1995 ως προς τη συσχέτιση των
φακέλων αυθαιρέτων κατασκευών µε αντίστοιχους
φακέλους οικοδοµικών αδειών που τηρούνται στην
υπηρεσία και. β) τη σύνταξη και αποστολή των
αντίστοιχων χρηµατικών καταλόγων προς βεβαίωση
των αναλογούντων προστίµων στις αρµόδιες
οικονοµικές υπηρεσίες, από το έτος 2003 και
εντεύθεν.
Η διερεύνηση των διαλαµβανοµένων σε καταγγελία
σχετικά µε µη παραλαβή µισθωµένου ακινήτου για
τη στέγαση της ∆.Ο.Υ. Ζακύνθου.
∆ιερεύνηση καταγγελιών που αφορούν σε: α)
αναξιοκρατική και µεροληπτική τοποθέτηση µελών
στις αµειβόµενες Επιτροπές ∆ιοίκησης, και β) ίδρυση
σχολών Προπονητών (Κανόε Καγιάκ Γ΄ και Α΄
κατηγορίας) παρά την έλλειψη σχετικής µελέτης
αναγκαιότητας ή σχεδίου δράσης, εκ µέρους του
Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού.
Έλεγχος νοµιµότητας των ενεργειών που σχετίζονται
µε
την
εξασφάλιση
των
απαιτούµενων
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων για την υλοποίηση του
έργου του Βιολογικού Καθαρισµού (ΒΙΟ.ΚΑ.)
Απόλλωνα Νάξου και τη λειτουργία των
εγκαταστάσεών του, καθώς και αυτών που
σχετίζονται µε τη διαχείριση-διάθεση των λυµάτων,
συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας τους και τη διενέργεια ελέγχων
σχετικών µε την τήρηση ή µη των όρων των

109. 1. Γραφεία Β’θµιας Εκπαίδευσης
α) των Α’, Β’, Γ’ και ∆’ ∆/νσεων
Β’θµιας Εκπαίδευσης Αθηνών
β) της ∆/νσης Βθµιας
Εκπαίδευσης Πειραιά
2. Τα αντίστοιχα εσπερινά Λύκεια
Κέντρο
Εκπαιδευτικής Έρευνας
110.
(Κ.Ε.Ε.)

111. Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης/∆ιεύθυνση
Προσωπικού
112. ∆/νση Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Ν.Α. Ρεθύµνης
113. Τµήµα Υγείας ∆ηµοτικών
Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ΤΥ∆ΚΥ) Νοµού Ηρακλείου
114. Γραφεία Πολεοδοµίας της
Νοµαρχίας Ηλείας και
του ∆ήµου Αµαλιάδας
115. Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων
Πατρών «Καραµανδάνειο»
116. Περιφέρεια ∆υτικής
Ελλάδας/ΤΥ∆Κ
∆ήµος Καλαβρύτων
117. ∆/νση Πολεοδοµίας-Χωροταξίας
της Ν.Α. Αρκαδίας

υγειονοµικών διατάξεων και των προδιαγραφών
ποιότητας εκροής.
Η εξέταση της νοµιµότητας των µεταγραφών
µαθητών ηµερησίων Λυκείων στις Γ’ και ∆’ Τάξεις
Εσπερινών Λυκείων κατά τα σχολικά έτη 2006-2007,
2007-2008 και 2008-2009
Ο έλεγχος νοµιµότητας λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.
(συµβάσεις µίσθωσης έργου, αποζηµιώσεις των
µελών του ∆.Σ., µονιµοποίηση προσωπικού,
πρόσληψη νοµικού συµβούλου, ωράριο εργασίας,
παρακράτηση χρηµατικού ποσού από υπάλληλο
αναδόχου, κ.α.)
Η νοµιµότητα των διαδικασιών επιλογής υπαλλήλου
για φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Άµυνας.
Η διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας
συνεργείων µοτοποδηλάτων, καθώς και της
διαδικασίας
χορήγησης
αδειών
άσκησης
επαγγέλµατος των υπευθύνων αυτών.
Ο έλεγχος τήρησης ωραρίου προσέλευσης–
αποχώρησης υπαλλήλων της υπηρεσίας.
Η νοµιµότητα ενεργειών εµπλεκόµενων υπηρεσιών
(τροποποίηση σχεδίου πόλεως, έκδοση οικοδοµικής
άδειας κ.α.) που οδήγησαν σε κατασκευή νεόδµητης
οικοδοµής στην πόλη της Αµαλιάδας.
∆ιερεύνηση
της
νοµιµότητας
παράλληλης
απασχόλησης ιατρού σε Α.Τ.Ε.Ι
Η εξέταση της νοµιµότητας των ενεργειών των
υπηρεσιών ως προς την ανάθεση επίβλεψη καθώς και
παραλαβή του έργου Ύδρευσης ∆.∆. Μανεσίου και
Κάτω Βλασίας ∆ήµου Καλαβρύτων.
Η νοµιµότητα των ενεργειών της υπηρεσίας ως προς
την αναθεώρηση οικοδοµικών αδειών, την παράνοµη
κατάτµηση οικοπέδων επί των οποίων υλοποιήθηκαν
οι οικοδοµικές άδειες, την καταπάτηση δηµοτικού
δρόµου, κλπ.

118. ∆ήµος Σολυγείας Ν. Κορινθίας

Η νοµιµότητα ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοτικών
έργων.

119. Περιφέρεια Πελοποννήσου, ∆νση
Ελέγχου Κατασκευής Έργων

Η νοµιµότητα των ενεργειών της υπηρεσίας ως προς
την παρακολούθηση της τήρησης των συµβατικών
υποχρεώσεων του αναδόχου του έργου «Βελτίωση
Λιµένος Κυπαρισσίας».
Η διαδικασία ελέγχου αυθαιρέτων κατασκευών και
επιβολής προστίµων.

120. Ν.Α. Κορινθίας
Τµήµα Πολεοδοµίας
Ξυλοκάστρου
121. ∆ήµος Σολυγείας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010

Ο έλεγχος της εφαρµογής των υφιστάµενων
διατάξεων σχετικά µε την κίνηση των δηµοτικών
οχηµάτων και την κατανάλωση καυσίµων.
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122. ∆ήµος Βόρειας Κυνουρίας
Κτηµατική Υπηρεσία Νοµού
Αρκαδίας
123. ∆ήµος Οιτύλου
124. ∆ήµος Σολυγείας Ν. Κορινθίας
125. Ν.Α. Αργολίδας
Τµήµα Χωροταξίας-Πολεοδοµίας
και Περιβάλλοντος (ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ.)
Επαρχίας Αργους
126. Περιφέρεια Πελοποννήσου
127. Κτηµατική Υπηρεσία ∆ηµοσίου,
Νοµού Μαγνησίας
128. ∆ήµος Άνω Καλαµά Νοµού
Ιωαννίνων, ∆ασαρχείο
Ιωαννίνων, ∆/νση ΠΕΧΩ, ∆/νση
Γεωργικής Ανάπτυξης, ∆/νση
Υδάτων και ΤΥ∆Κ Περιφέρειας
Ηπείρου, ∆/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών και Τµήµα Αλιείας
∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης
Ν.Α. Ιωαννίνων
129. Πανεπιστήµιο ΙωαννίνωνΦιλοσοφική Σχολή/Τοµέας
Ψυχολογίας
130. 1. ∆ήµος Ανατολής Ιωαννίνων
2. ∆/νση Αυτοδιοίκησης και
Αποκέντρωσης Περιφέρειας
Ηπείρου
131. ∆ήµος Μελιβοίας
132.

133.
134.

135.
136.

Ο έλεγχος εφαρµογής των διατάξεων σχετικά µε την
αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού και αυθαίρετες
κατασκευές.
∆ιερεύνηση υπόθεσης µη συµµόρφωσης σε
ακυρωτικές αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η νοµιµότητα ανάθεσης και εκτέλεσης µικρών
δηµοτικών έργων.
Η νοµιµότητα οικοδοµικής άδειας και των σχετικών
µε αυτή ενεργειών της υπηρεσίας.
Η νοµιµότητα απόφασης καθορισµού αιγιαλού και
παραλίας.
Ο έλεγχος νοµιµότητας των ενεργειών της υπηρεσίας
ως προς αυθαίρετες κατασκευές επί του αιγιαλού
στην περιοχή Μικρό του ∆ήµου Σηπιάδος Ν.
Μαγνησίας.
Ο έλεγχος νοµιµότητας των ενεργειών των
υπηρεσιών
α) ως προς την εκτέλεση έργων αξιοποίησης πηγών
περιοχής «Χάνι Σιταριάς» και διάνοιξης δασικού
δρόµου Α’ κατηγορίας στο δάσος του ∆ήµου Άνω
Καλαµά Ιωαννίνων,
β) ως προς τον έλεγχο λειτουργίας ιχθυοτροφείου
στην ως άνω περιοχή.
Ο έλεγχος νοµιµότητας της λειτουργίας του
προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών.
Ο έλεγχος νοµιµότητας εκποίησης δηµοτικής
έκτασης από το ∆ήµαρχο Ανατολής και περιέλευση
µέρους της στην ιδιοκτησία του.

Οι µεταδηµοτεύσεις των ετών 2005-2006 στο ∆ήµο
Μελιβοίας.
1. Κέντρο Παιδικής Μέριµνας Ο έλεγχος της νοµιµότητας των ενεργειών του
Αρρένων Κόνιτσας
Κέντρου Παιδικής Μέριµνας Αρρένων Κόνιτσας,
2. ∆/νση Πολεοδοµίας
αναφορικά µε την παραχώρηση των κτιριακών του
(Πολεοδοµικό Γραφείο Κόνιτσας) εγκαταστάσεων στο ∆ήµο Κόνιτσας, την κατασκευή
3. ∆/νση Αυτοδιοίκησης και
κτιρίου (προσθήκη κτιρίου) στους χώρους
Αποκέντρωσης Ν. Ιωαννίνων
ιδιοκτησίας του Κέντρου και τη µίσθωση κτιρίων για
τη µεταστέγαση του Κέντρου.
∆ήµος Τρικκαίων
Η λειτουργία δηµοτικού κυνοκοµείου στο κέντρο της
πόλης των Τρικάλων
Ο έλεγχος νοµιµότητας ενεργειών των εµπλεκοµένων
1.Περιφέρεια Θεσσαλίας,
υπηρεσιών σχετικά µε την κατασκευή, ολοκλήρωση
2.Ν.Α Λάρισας
και διατήρηση αυθαιρέτου κτίσµατος στη θέση
3.Εφορεία Αρχαιοτήτων Ν.
Μεγάλη Γούρνα του ∆υτικού Ολύµπου, σε υψόµετρο
Λάρισας
2500µ.
4. Κτηµατική Υπηρεσία
∆ηµοσίου
Ν.Α. Μαγνησίας/∆/νση
Ο έλεγχος νοµιµότητας οικοδοµικής άδειας για
Πολεοδοµίας
ανέγερσης συγκροτήµατος γραφείων.
Ν.Α. Πρέβεζας/∆/νση Τεχνικών
Ο έλεγχος νοµιµότητας λειτουργίας του κλειστού
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υπηρεσιών
∆ήµος Πρέβεζας/∆/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών
137. Επιµελητήριο Μαγνησίας
138. Ν.Α. ∆ράµας
Ν.Α. Σερρών
Ν.Α. Θεσσαλονίκης
139. ∆ήµος Μακεδνών Νοµού
Καστοριάς
140. Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, ∆ήµος Κατερίνης

141. ∆/νση Κτηνιατρικής της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Καβάλας
142. ∆/νση Πολεοδοµίας της Ν.Α.
Θεσσαλονίκης,
9η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων
∆ήµος
Βασιλικών Περιφέρειας
143.
Κεντρικής Μακεδονίας
144. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
145. ∆ήµος Θάσου
Κτηµατική Υπηρεσία ∆ηµοσίου
Λιµενικό Ταµείο Θάσου

γυµναστηρίου Α’ Λυκείου Πρέβεζας.
Η εξέταση του ασυµβιβάστου στο πρόσωπο του
Προέδρου του ∆.Σ. του Επιµελητήριου λόγω της
ιδιότητάς του ως δηµοσίου υπαλλήλου.
Οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου
της µεταφοράς µαθητών πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κατά τα σχολικά έτη
2004 - 2005, 2005-2006 και 2006-2007
Η διερεύνηση υπόθεση υπεξαίρεσης ποσού περίπου
1.000.000 ευρώ από τις πιστώσεις που διατέθηκαν
στο ∆ήµο.
Η διερεύνηση νοµικών και πραγµατικών
περιστατικών, ο εντοπισµός τυχόν παραλείψεων
οφειλοµένων νόµιµων ενεργειών και ο πιθανός
καταλογισµός ευθυνών σε όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς, για την υπόθεση του
θανάσιµου τραυµατισµού εργάτη επί διαφηµιστικής
πινακίδας.
Ο έλεγχος νοµιµότητας των σχετικών διοικητικών
πράξεων και ενεργειών ως προς τις διαδικασίες
εισαγωγής – διακίνησης και σφαγής ζώων εισαγωγής
κατά τα έτη 2005-2007.
Οι διαδικασίες έκδοσης και αναθεώρησης
οικοδοµικής άδειας και εξαίρεσης από κατεδάφιση
των κατασκευασθέντων καθ’ υπέρβαση αυτής.
Ο έλεγχος της νοµιµότητας ανάθεσης, εκτέλεσης και
παραλαβής µελέτης ύψους 2.000.000 ευρώ για
επέκταση σχεδίου πόλεως.
Ο έλεγχος νοµιµότητας των συµβάσεων ανάθεσης
καθαριότητας κατά τα έτη 2008-2009.
Η λειτουργία Κ.Υ.Ε. εντός ζώνης λιµένος.

146. Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης

Οι διαδικασίες πρόσληψης επιστηµονικών και
εργαστηριακών συνεργατών
Οι διαδικασίες εκτέλεσης έργου.
147. ∆ήµος Τρίγλιας Ν. Χαλκιδικής
Ο έλεγχος σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων
148. ∆ήµος Νικηφόρου Ν. ∆ράµας
που αφορούν στη λειτουργία του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Αυτοδιοίκηση Ο έλεγχος νοµιµότητας των ενεργειών των
149. Νοµαρχιακή
Θεσσαλονίκης
υπηρεσιών για την προστασία της λίµνης Κορώνειας
από τη ρύπανση.
150. Α.Π.Θ./ Τοµέας Φιλοσοφίας
151. Ο.Α.Ε.Ε. Πολυγύρου
152. Κοινότητα ∆οτσικού Ν.
Γρεβενών

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010

∆ιαδικασίες επιλογής υποψηφίων για µεταπτυχιακές
σπουδές.
Ο έλεγχος των διαδικασιών υποχρεωτικής
ασφάλισης.
Ο έλεγχος των διαδικασιών πρόσληψης µετά από
διαγωνισµό.
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153. Περιφερειακό Υποκατάστηµα
Ι.Κ.Α. Θεσσαλονίκης
154. ∆ήµος Σερβίων Ν. Κοζάνης
155.
156.

157.

158.

159.

160.
161.
162.
163.

∆ήµος Σιταγρών Ν. ∆ράµας
Ν. Α. Ξάνθης
Α' θµια και Β' θµια Επιτροπή
Ελέγχου Σταυλισµού και
Επιχειρήσεων Ζωικών
Προϊόντων N. Ξάνθης.
1η Νοµαρχιακή επιτροπή
πρωτογενούς τοµέα Ν.∆.
Ροδόπης,
∆/νση Εγγείων Βελτιώσεων Ν.Α.
Ροδόπης,
∆/νση ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Αν.
Μακεδονίας -Θράκης
∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης
∆ήµος ∆ράµας/ ∆/νση Τεχνικών
υπηρεσιών
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και
Θράκης
Οργανισµός Εργατικής Εστίας /
∆ήµος Τυχερού Έβρου/
∆ηµοτική επιχείρηση Τοπικής
Ανάπτυξης Τυχερού

Απώλεια ασφαλιστικών φακέλων.
∆ιαδικασίες διαχείρισης εσόδων από το δηµοτικό
σφαγείο, κ.λπ.
Οι µεταδηµοτεύσεις στο ∆ήµο Σιταγρών κατά το
χρονικό διάστηµα 1-1-2006 έως 10-10-2006.
Η διερεύνηση της νοµιµότητας των γνωµοδοτήσεων
των
Επιτροπών
Ελέγχου
Σταυλισµού
και
Επιχειρήσεων Ζωικών Προϊόντων.
Ο έλεγχος νοµιµότητας:
α) της απ' ευθείας ανάθεσης 24 αντιπληµµυρικών
έργων νοµού Ροδόπης
β) των µειοδοτικών διαγωνισµών ανάθεσης
αντιπληµµυρικού έργου στην Επαρχία Φιλλύρας
νοµού Ροδόπης, και
γ) του τρόπου κατασκευής και διαχείρισης των
προϊόντων εκσκαφών του ως άνω έργου.
Έλεγχος νοµιµότητας του 1ου ΑΠΕ του έργου
"Μελέτη Κατασκευή ∆ηµοτικού Μεγάρου ∆ράµας",
και της διάθεσης του κονδυλίου των απροβλέπτων
δαπανών.
Ο έλεγχος νοµιµότητας:
α) της ανάθεσης µελέτης κατασκευής 84 εργατικών
κατοικιών στο Τυχερό νοµού Έβρου και κατασκευής
του ανωτέρω έργου
β) της σύναψης προγραµµατικής σύµβασης
βελτίωσης του ως άνω έργου αλλά και καθαιρέσεων
-ανακατασκευών των στεγών των κατοικιών του
ίδιου έργου.

Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου της Πολεοδοµίας Ν.Α. Κυκλάδων
Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου της Πολεοδοµίας ∆ήµου Κηφισιάς
Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου της Ν.Α. Εύβοιας
Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου Υπ. Οικονοµικών
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Η. Αναζήτηση πειθαρχικών ή/και ποινικών ευθυνών από τις εκθέσεις του έτους 2010
Σε 159 από τις 865 εκθέσεις επιθεώρησης-ελέγχου διατυπώθηκαν προτάσεις αναζήτησης πειθαρχικών
ή/και ποινικών ευθυνών λόγω διαπίστωσης µη σύννοµων ενεργειών οργάνων/υπαλλήλων.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο αριθµός των εκθέσεων που περιλαµβάνουν προτάσεις
αναζήτησης πειθαρχικών ή/και ποινικών ευθυνών ανά θεµατικό αντικείµενο.
Αριθµός εκθέσεων
µε αναζήτηση
ευθυνών

Αριθµός
εκθέσεων

ΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

∆είκτης
παραβατικότητας

Ποσοστιαία
απόκλιση από
το Γενικό
∆είκτη

∆όµηση, Χωροταξία

161

31

19,25

4,76

Φυσικό Περιβάλλον

50

15

30,00

63,22

Πολιτιστικό Περιβάλλον

4

0

0,00

-100,00

Έργα, Προµήθειες
Άδειες Επιχειρήσεων,
Άσκησης Επαγγελµάτων

58

16

27,59

50,09

37

8

21,62

17,64

Υγεία, Πρόνοια

43

10

23,26

26,53

Ασφάλιση, Απασχόληση

69

7

10,14

-44,80

Εκπαίδευση, Κατάρτιση

64

9

14,06

-23,49

Μεταφορές, Επικοινωνίες
Αναπτυξιακά και λοιπά
Προγράµµατα

35

3

8,57

-53,37

8

3

37,50

104,03

∆ηµόσια Περιουσία-Έσοδα
Αλλοδαποί, Μετανάστευση,
Ιθαγένεια
Οργάνωση, Λειτουργία
Υπηρεσιών
Λοιπά θέµατα ΟΤΑ α'
βαθµού

58

10

17,24

-6,19

14

1

7,14

-61,14

179

32

17,88

-2,74

85

14

-10,39

865

159

16,47
Τιµή Γενικού
∆είκτη
18,38

Σύνολο

∆ιαπιστώνεται ότι οι θεµατικοί τοµείς µε τιµή δείκτη παραβατικότητας µεγαλύτερη εκείνης του
Γενικού ∆είκτη είναι «Αναπτυξιακά και λοιπά Προγράµµατα», «Φυσικό Περιβάλλον», «Έργα,
Προµήθειες», «Άδειες Επιχειρήσεων, Άσκησης Επαγγελµάτων», «Υγεία, Πρόνοια», εκ των οποίων
µάλιστα οι πρώτοι δύο εµφανίζουν τις υψηλότερες αποκλίσεις.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο αριθµός εκθέσεων επιθεωρήσεων-ελέγχων µε περιπτώσεις
αναζήτησης ευθυνών ανά φορέα υπαγωγής των ελεγχθεισών υπηρεσιών.

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Υπουργείο
Περιφέρεια
Νοµικό Πρόσωπο
Νοµ. Αυτ/ση
∆ήµος/Κοινότητα
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010

Αριθµός
εκθέσεων
175
84
195
147
264

Αρ.
εκθέσεων
∆είκτης
µε
παραβατικότητας
αναζήτηση
ευθυνών
29
16,57
21
25,00
33
16,92
25
17,01
51
19,32
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Ποσοστιαία
απόκλιση από
το Γενικό
δείκτη
-9,84
36,02
-7,93
-7,47
+5,10
163

και Επιχειρήσεις
τους
Σύνολο

865

Γενικός δείκτης
18,38

159

Από τα δεδοµένα του ανωτέρω πίνακα είναι εµφανές ότι οι Περιφέρειες εµφανίζουν τον µεγαλύτερο
δείκτη παραβατικότητας. Σηµειώνεται ότι στις Περιφέρειες ανήκουν οι ∆ασικές Υπηρεσίες και η
αυξηµένη τιµή του δείκτη οφείλεται στη διαπιστωθείσα παραβατικότητα των υπηρεσιών αυτών κατά
την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων τους σχετικών µε την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Οι
ΟΤΑ α’ βαθµού εµφανίζουν, επίσης, παραβατικότητα µεγαλύτερη της τιµής του Γενικού ∆είκτη.
Από τους ανωτέρω ελέγχους και τις επιθεωρήσεις σε 159 περιπτώσεις αναζητήθηκαν ευθύνες
υπαλλήλων/οργάνων της ∆ιοίκησης για πειθαρχικά παραπτώµατα ή/και ανέκυψαν ενδείξεις για
ποινικές ευθύνες οπότε οι σχετικές εκθέσεις γνωστοποιήθηκαν στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για
ποινική αξιολόγηση των σχετικών πράξεων και παραλείψεων.
Το παρακάτω γράφηµα απεικονίζει τη διαχρονική πορεία των περιπτώσεων αναζήτησης ευθυνών σε
απόλυτους αριθµούς.
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Θ. ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2010

ΘΕΣΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ
ΥΛΙΚ. ΥΠΟ∆ΟΜΗ
ΚΤΙΡΙΑΚΗ
ΥΠΟ∆ΟΜΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ
ΑΛΛΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
∆ΥΝΑΜΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ

50
31
4

0
22
0

12
23
6

1
44
4

1
24
0

19
8
161

ΝΟΜ.
ΑΥΤ/ΣΗ

Ο.Τ.Α. Α΄
ΒΑΘΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

7
33
3

6
79
3

75
188
16

11,85
29,70
2,53

1
44
13

3
42
3

4
73
4

10
227
24

1,58
35,86
3,79

14

11

6

13

63

9,95

2
63

9
119

4
101

7
189

30
633

4,74
100

%

Στις εκθέσεις που ολοκληρώθηκαν το 2010 διατυπώθηκαν συνολικά 633 προτάσεις. Σε αυτές δεν
υπολογίζονται οι προτάσεις που αφορούσαν σε αναζήτηση ποινικών και/ή πειθαρχικών ευθυνών
δεδοµένου ότι αυτές παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο.
Το µεγαλύτερο ποσοστό προτάσεων αφορά στις διαδικασίες που εφαρµόζονται για την παροχή
υπηρεσιών (25,86%). Το αµέσως µεγαλύτερο ποσοστό προτάσεων αφορά στη νοµιµότητα δράσης των
υπηρεσιών (29,70%). Καθίσταται εµφανές από τα παραπάνω ότι οι διαπιστωθείσες δυσλειτουργίες και
κακοδιοίκηση παράγονται κυρίως από διαδικασίες παρωχηµένες, πολύπλοκες, αδιαφανείς µε
επιπτώσεις στη νοµιµότητα λειτουργίας των υπηρεσιών συνηγορούντος συχνά ενός θεσµικού πλαισίου
ανεπίκαιρου ή/και πολύπλοκου.
Είναι δε χαρακτηριστικό ότι περίπου το 60% των προτάσεων που αφορούν στην αποκατάσταση της
νοµιµότητας αφορούν σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ιδίως αν συσχετιστεί µε το δείκτη παραβατικότητας που
διαπιστώνεται στα εν λόγω νοµικά πρόσωπα.
Κύριος αποδέκτης των προτάσεων που αφορούν στο θεσµικό πλαίσιο των ελεγχθεισών Υπηρεσιών
είναι τα αρµόδια Υπουργεία.
Θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η υλοποίηση των προτάσεων εξαρτάται κυρίως από το περιεχόµενό
τους και τη διοικητική υπαγωγή των υπηρεσιών στις οποίες απευθύνονται. Σηµειώνεται ότι οι
προτάσεις για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου, αν και γενικά έχουν τη σύµφωνη γνώµη των
ελεγχόµενων υπηρεσιών, δεν υλοποιούνται άµεσα επειδή απαιτούν ενέργειες από περισσότερες
συναρµόδιες υπηρεσίες υπερκείµενες (κυρίως Υπουργεία), ο συντονισµός των οποίων για το σκοπό
αυτό δεν είναι πάντα εύκολος.
Αντίστοιχα είναι και τα συµπεράσµατα από την υλοποίηση των προτάσεων που αναφέρονται στην
ενίσχυση των υπηρεσιών µε προσωπικό, στην εξασφάλιση µηχανογραφικής υποδοµής και στη
βελτίωση της κτιριακής υποδοµής τους, δεδοµένου ότι οι προτάσεις αυτές είναι δαπανηρές και
εντάσσονται σε ευρύτερα προγράµµατα εκσυγχρονισµού των υπηρεσιών και ως εκ τούτου απαιτούν
ενέργειες από τις αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες και τα ανώτερα ιεραρχικά όργανα της ∆ιοίκησης.
Αντίθετα, οι προτάσεις που αναφέρονται στην αντιµετώπιση προβληµάτων νοµιµότητας και
αποτελεσµατικότητας υλοποιούνται κατά κανόνα άµεσα, µε προφανή οφέλη στη βελτίωση λειτουργίας
των αντίστοιχων υπηρεσιών.
Οι προτάσεις µε τις οποίες αναζητούνται πειθαρχικές ευθύνες, πλην εξαιρέσεων, υλοποιούνται
συνήθως άµεσα δεδοµένου ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 3074/2002 αρ. 5 παρ. 3βi και του
νόµου 3345/2005 αρ. 14, παρ., η διαπίστωση, ύστερα από διενέργεια επιθεώρησης ή ελέγχου,
πειθαρχικών παραπτωµάτων δεσµεύει τα αρµόδια όργανα για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης.
Η. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕΕ∆∆ ΓΙΑ ΤΟ 2011
Για τον προγραµµατισµό της δράσης του ΣΕΕ∆∆ για το 2011 λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω:
• Η µέχρι σήµερα ελεγκτική δράση του Σώµατος και τα αποτελέσµατά της.
• Η στελέχωση του ΣΕΕ∆∆ σε συνδυασµό µε τους πόρους που διατίθενται για τη διεκπεραίωση του
ελεγκτικού έργου.
• Τα αιτήµατα Υπουργών, Γενικών Γραµµατέων Περιφερειών, του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, καθώς και άλλων φορέων.
• Οι οίκοθεν επιθεωρήσεις-έλεγχοι που προγραµµατίζονται µε βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνει
το ΣΕΕ∆∆ για την παραβατικότητα των ελεγχόµενων από αυτό υπηρεσιών σε συνδυασµό µε την
αξιολόγηση των πολυάριθµων αναφορών-καταγγελιών πολιτών που απευθύνονται στο Σώµα.
• Οι επιθεωρήσεις-έλεγχοι που είχαν ενταχθεί στο πρόγραµµα δράσης του προηγούµενου έτους
(2010) και δεν κατέστη δυνατόν να διαταχθούν ή να ολοκληρωθούν.
• Η υποχρέωση διενέργειας προανακριτικού έργου κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών.
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Κατόπιν των ανωτέρω ο προγραµµατισµός του έργου του ΣΕΕ∆∆ για το έτος 2011 απεικονίζεται στον
πίνακα που ακολουθεί.

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝΕΛΕΓΧΩΝ

∆όµηση, Χωροταξία
Φυσικό Περιβάλλον
Πολιτιστικό Περιβάλλον
Έργα, Προµήθειες
Άδειες Επιχειρήσεων, Άσκησης Επαγγελµάτων
Υγεία, Πρόνοια
Ασφάλιση, Απασχόληση
Εκπαίδευση, Κατάρτιση
Μεταφορές, Επικοινωνίες
Αναπτυξιακά και λοιπά Προγράµµατα
∆ηµόσια Περιουσία-Έσοδα
Αλλοδαποί, Μετανάστευση, Ιθαγένεια
Οργάνωση, Λειτουργία υπηρεσιών
Λοιπά θέµατα ΟΤΑ α' βαθµού

177

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ-ΕΛΕΓΧΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

957
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55
5
64
45
47
76
70
38
9
64
16
197
94
20

2.

Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων

Α. Νοµοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων
Το νοµοθετικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΕΕΥΜΕ καθορίζεται από το άρθρο 19 του ν.
2671/98, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και από το π.δ. 338/2002 (ΦΕΚ Α’
282/21.11.02), το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του εδ. 9 της παρ. 8 του παραπάνω άρθρου.
Σύµφωνα µε τον ιδρυτικό νόµο του ΣΕΕΥΜΕ, σκοπός των επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών που
διεξάγει είναι η διασφάλιση της νοµιµότητας και της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας των
υπηρεσιών που παρέχουν έργο δικαιοδοσίας του ΥΜΕ, η εξασφάλιση της συνοχής της έννοµης τάξης,
η τήρηση των κειµένων διατάξεων – κοινοτικών νοµοθετηµάτων, νόµων, προεδρικών διαταγµάτων,
υπουργικών
αποφάσεων,
ο
εντοπισµός
φαινοµένων
αδιαφάνειας,
διαφθοράς
και
αναποτελεσµατικότητας, η πρόληψη της διαφθοράς και η καταστολή καταστάσεων που αντίκεινται
στο δηµόσιο συµφέρον, η αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, η καλύτερη
εξυπηρέτηση του πολίτη και, γενικότερα, η προάσπιση του δηµοσίου συµφέροντος.
Το Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών του ΥΜΕ, είναι αρµόδιο για τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων
ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 του ν. 2671/98
(ΦEK A 289), όπως αυτό ισχύει σήµερα, στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών, στις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και στους εποπτευόµενους
από το ΥΜΕ φορείς, που παρέχουν υπηρεσίες ευθύνης του ΥΜΕ.
Β. Οργάνωση και δοµή
Σύµφωνα µε τον ιδρυτικό νόµο (άρθρο 19 του ν.2671/98) του ΣΕΕΥΜΕ, προβλέπεται η στελέχωσή
του από τον Γενικό Επιθεωρητή, 20 Επιθεωρητές – Ελεγκτές και 23 διοικητικούς υπαλλήλους (20 ∆Ε
και 3 ΥΕ).
Ο Γενικός Επιθεωρητής, προΐσταται του ΣEEYME. ∆ιοικεί το Σώµα, κατευθύνει, συντονίζει και
αξιολογεί το επιτελούµενο από τους Επιθεωρητές – Ελεγκτές έργο και µεριµνά για την εκπλήρωση του
σκοπού και των στόχων του ΣEEYME, συνεπικουρούµενος από τον Αναπληρωτή Γενικό Επιθεωρητή
και τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές.
Οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές που στελεχώνουν το ΣEEYME, αναλαµβάνουν το έργο της επιθεώρησης,
της έρευνας ή του ελέγχου, κατόπιν σχετικής εντολής.
Το ∆ιοικητικό Προσωπικό έχει ως έργο την γραµµατειακή, διοικητική και λοιπή υποστήριξη του
ΣEEYME.
Γ. Πεπραγµένα έτους 2010
Αναφορικά µε το έργο που επιτελέστηκε κατά το έτος 2010:
α. Το σύνολο των επιθεωρήσεων – ελέγχων – ερευνών που πραγµατοποιήθηκαν κατά το έτος 2010,
συµπεριλαµβανοµένων και των καταγγελιών που διερευνήθηκαν, ανέρχεται σε τετρακόσιες πέντε
(405).
β. Το σύνολο των επιθεωρήσεων – ελέγχων – ερευνών για τις οποίες δεν υποβλήθηκε έκθεση (ή ∆ελτίο
Ελέγχου) εντός του έτους 2010 ανέρχεται σε δώδεκα (12)
• Τρεις (3) Επιθεωρήσεις σε Υπηρεσίες ΜκαιΕ
• ∆ύο (2) Έλεγχοι θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών
• Πέντε (5) Έλεγχοι σε ΙΚΤΕΟ
• Ένας (1) Έλεγχος σε ΚΕΘΕΥΟ
• Ένας (1) Έλεγχος στον ΟΑΣΘ (διαχειριστικός και λειτουργίας)
γ. ∆ιερευνήθηκαν διάφορες καταγγελίες για τις οποίες δεν κρίθηκε αναγκαία η έκδοση σχετικής
εντολής και κατά συνέπεια η υποβολή αντίστοιχης έκθεσης. Οι καταγγελίες αυτές αφορούσαν κυρίως
πρατήρια υγρών καυσίµων, συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, µέσα αστικών και υπεραστικών
συγκοινωνιών, άδειες οδήγησης, επιβατηγά και φορτηγά δηµοσίας και ιδιωτικής χρήσεως.
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δ. Οι επιθεωρήσεις – έρευνες – έλεγχοι του ΣΕΕΥΜΕ, για τις οποίες εκδόθηκαν εντολές, ανέρχονται
σε τριακόσιες επτά (307).
ε. Από τις υποθέσεις που ελέγχθηκαν, δέκα τέσσερις (14) διαβιβάστηκαν στον αρµόδιο Εισαγγελέα
για την ποινική διερεύνησή τους, και δέκα οκτώ (18) στους οικείους Νοµάρχες για τη διεξαγωγή
Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης (Ε∆Ε). Επίσης ζητήθηκε ο πειθαρχικός έλεγχος σε σαράντα επτά (47)
περιπτώσεις από τις οποίες τριάντα πέντε (35) αφορούσαν σχολές οδηγών/ ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. η παραβάσεις
που διαπιστώθηκαν κατά τη διαδικασία ελέγχου των πρακτικών εξετάσεων οδήγησης, ενώ ζητήθηκε η
παραποµπή στο πειθαρχικό δύο (2) εξεταστών οδήγησης και δέκα (10) υπαλλήλων των ΕΛΤΑ, των
ΚΤΕΛ και των Αστικών συγκοινωνιών
∆. Σηµαντικές υποθέσεις έτους 2010
1. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Κατά την διάρκεια του 2010, πραγµατοποιήθηκαν πέντε (5) επιθεωρήσεις σε Υπηρεσίες Μ και Ε και
δέκα (10) έλεγχοι θεωρητικών εξετάσεων. Από τις διενεργηθείσες επιθεωρήσεις όλες οι εκθέσεις που
αφορούν τις υπηρεσίες Μ και Ε και δύο (2) δελτία ελέγχων θεωρητικών εξετάσεων υποβλήθηκαν το
έτος 2011.

1.1 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ και Ε
Αναλυτικά οι επιθεωρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν το 2010 σε Υπηρεσίες Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι οι ακόλουθες:
1) ∆ιεξαγωγή Έρευνας στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας
του Νότιου Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής. Η διεξαγωγή της έρευνας ολοκληρώθηκε το 2011.
2) ∆ιεξαγωγή Έρευνας – Ελέγχου στο τµήµα αδειών οδήγησης Αν. Θεσσαλονίκης.
Η
διεξαγωγή της έρευνας ολοκληρώθηκε το 2011.
3) ∆ιεξαγωγή Έρευνας – Ελέγχου στο τµήµα αδειών οδήγησης ∆υτ. Θεσσαλονίκης.
Η
διεξαγωγή της έρευνας ολοκληρώθηκε το 2011.
4) ∆ιεξαγωγής Επιθεώρησης – Ελέγχου στο τµήµα αδειών οδήγησης Λευκάδος.
Η
διεξαγωγή της έρευνας ολοκληρώθηκε το 2011.
5) ∆ιεξαγωγή Επιθεώρησης – Ελέγχου στο τµήµα αδειών οδήγησης Ναυπάκτου.
Η

διεξαγωγή της έρευνας ολοκληρώθηκε το 2011.
1.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Το έτος 2010 διεξήχθηκαν δέκα (10) έλεγχοι θεωρητικών εξετάσεων. Οι έλεγχοι θεωρητικών
εξετάσεων για τις οποίες υπεβλήθησαν αντίστοιχες εκθέσεις είναι οκτώ (8):
1. Στην ∆/νση ΜκαιΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, (3 έλεγχοι)
2. Στην ∆/νση ΜκαιΕ ∆υτικής Θεσσαλονίκης
3. Στην ∆/ση ∆υτικής Αθήνας
4. Στη ∆/νσης ΜκαιΕ Λευκάδος,
5. Στο τµήµα ΜκαιΕ Ναυπάκτου
6. Στη ∆/νση ΜκαιΕ ∆υτικού Τοµέα
∆ιεξήχθησαν επίσης δύο (2) έλεγχοι θεωρητικών εξετάσεων στις υπηρεσίες Μεταφορών και
Επικοινωνιών α. Νότιου Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής και β. Στην ∆/νση ΜκαιΕ ∆υτικής
Θεσσαλονίκης για της οποίες υποβλήθηκαν εκθέσεις ελέγχου το 2011. Το έτος 2010 υποβλήθηκε
επίσης µία (1) έκθεση ελέγχου θεωρητικών εξετάσεων της υπηρεσίας ΜκαιΕ Αγρινίου που διεξήχθη
τον ∆εκέµβριο του 2009. Στους προαναφερθέντες ελέγχους δεν υπήρξαν ευρήµατα.
2. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ
Κατά το 2010 πραγµατοποιήθηκαν 239 έλεγχοι πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών, κατά κύριο
λόγο από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στην περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής, εκτός από 5 που
αφορούσαν σε πρακτικές εξετάσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην Θεσσαλονίκη, την Λευκάδα και την
Ναύπακτο .
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Όσον αφορά την κατανοµή των ως άνω 239 ελέγχων πρακτικών εξετάσεων κατά κατηγορία
τροχοφόρου, οι έλεγχοι κατά το µεγαλύτερο µέρος τους (39,1%) αφορούσαν ελέγχους πρακτικών
εξετάσεων σε φορτηγά και λεωφορεία, το (33,2%) αφορούσαν εξετάσεις Επιβατικών αυτοκινήτων
Ιδιωτικής Χρήσεως, ενώ το (27,7%) αναφέρονταν σε εξετάσεις µοτοσικλετών.
Οι σηµαντικότερες διαπιστώσεις αφορούσαν α)παραπτώµατα εκπαιδευτών/σχολών οδηγών, όπου
υπήρξαν παρατυπίες από πλευράς εκπαιδευτή ως προς τον τρόπο εξέτασης των υποψήφιων οδηγών,
στην συµπλήρωση του ταχογράφου, υπέρβαση του µεγίστου επιτρεποµένου αριθµού ωρών από
πλευράς εκπαιδευτή, παραποίηση εγγράφων, καθώς διαπιστώθηκαν και ελλείψεις στον τρόπο
συµπλήρωσης των βιβλίων πρακτικής εκπαίδευσης και β)διαπιστώσεις σχετικές µε ευθύνες εξεταστών.
Για τις ανωτέρω παραβάσεις και ανάλογα µε την περίπτωση, µε έγγραφο του ΣΕΕΥΜΕ ζητήθηκε η
διενέργεια Ε∆Ε, προκειµένου να διερευνηθούν οι πειθαρχικές ευθύνες των υπευθύνων, ενώ
συντάχθηκαν εκθέσεις οι οποίες εστάλησαν στους Νοµάρχες για την παραποµπή στο Πειθαρχικό
Συµβούλιο εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών.
3. ΣΧΟΛΕΣ Ο∆ΗΓΩΝ – ΚΕΘΕΥΟ
Kατά το έτος 2010, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε είκοσι εννέα (29) Σχολές Οδηγών Σ.Ο. και Κέντρα
Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο).
Συγκεκριµένα ελέγχθηκαν έντεκα (11) Σ.Ο και ΚΕ.ΘΕ.Υ.Ο στην περιφέρεια Αττικής και δεκαοχτώ
(18) στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Ειδικότερα οι Σχολές Οδηγών και ΚΕΘΕΥΟ που ελέγχθηκαν υπάγονται στη δικαιοδοσία των
ακόλουθων ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων Μεταφορών και Επικοινωνιών: Κεντρικού τοµέα Αθήνας,
∆υτικής Αττικής, Ανατολικής και ∆υτικής Θεσσαλονίκης, Λευκάδας και Ναυπάκτου.
Οι έλεγχοι σε είκοσι ένα (21) Σχολές Οδηγών και ΚΕΘΕΥΟ ήταν αυτεπάγγελτοι, στο πλαίσιο του
ετήσιου προγραµµατισµού του ΣΕΕΥΜΕ και οκτώ (8) έλεγχοι προήλθαν µετά από καταγγελία.
Κατόπιν των ανωτέρω ελέγχων, της διερεύνησης καταγγελιών και των αντίστοιχων Εκθέσεων που
υπεβλήθησαν, ζητήθηκε :
- η παρέµβαση της δικαιοσύνης (Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών) για τη διερεύνηση του
ενδεχόµενου τέλεσης αξιόποινων πράξεων τεσσάρων (4) εκπαιδευτών, ήτοι την υποβολή ψευδών
υπεύθυνων δηλώσεων πραγµατοποίησης υποχρεωτικών ωρών πρακτικής και θεωρητικής
εκπαίδευσης ή ενδεχόµενη πλαστογραφία τους
- ο πειθαρχικός έλεγχος δύο (2) εξεταστών υποψηφίων οδηγών,
- η παραποµπή στο Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο Εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών έξι (6)
εκπαιδευτών/Σχολών Οδηγών
για : ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις περί πραγµατοποίησης
υποχρεωτικών ωρών πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης, απασχόληση εκπαιδευτή χωρίς
σχέση εργασίας, παροχή πρακτικής εκπαίδευσης και συµµετοχή σε πρακτικές εξετάσεις µε όχηµα
που δεν ήταν εκπαιδευτικό, συµµετοχή σε πρακτικές εξετάσεις Σχολής που δεν έπρεπε να
λειτουργεί και δεν είχε στην ιδιοκτησία της εκπαιδευτικό όχηµα, µη τήρηση των διατάξεων περί
ορθής συµπλήρωσης των βιβλίων πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης (µη αναγραφή ονόµατος
εκπαιδευτή, ώρας παράστασης, αριθµού δελτίου παροχής υπηρεσιών, πλήρους διεύθυνσης και
πατρώνυµου υποψηφίου, µη τήρηση του διαλλείµατος των 15 λεπτών µεταξύ των ωρών
θεωρητικής εκπαίδευσης), ασφαλιστήρια συµβόλαια χωρίς την ένδειξη «εκπαιδευτικό», δελτία
Καταλληλότητας δικύκλων που είχαν λήξει, µη τήρηση αρχείου ∆ελτίων Εκπαίδευσης και
Εξέτασης υποψηφίου οδηγού (∆.Ε.Ε.).
- οι κατ’αρµοδιότητα διοικητικές ενέργειες σε επίπεδο Υπουργείου Υποδοµών προκειµένου : να
ελέγχεται η άδεια λειτουργίας της Σχολής Οδηγών από τους εξεταστές κατά τη διενέργεια των
πρακτικών εξετάσεων, να ελέγχεται η άδεια λειτουργίας της Σχολής Οδηγών/ΚΕΘΕΥΟ από τους
αρµόδιους υπαλλήλους κατά τον προγραµµατισµό των θεωρητικών εξετάσεων, να θεσµοθετηθεί η
ανανέωση των αδειών λειτουργίας των Σχολών Οδηγών/ΚΕΘΕΥΟ κατά τακτά χρονικά
διαστήµατα (πχ. πενταετία) αντί της αόριστης διάρκειας που ισχύει σήµερα, προκειµένου να
ελέγχεται η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων χορήγησής τους, να ανακαλείται η άδεια
οδήγησης που έχει χορηγηθεί όταν διαπιστωθεί ότι δεν είχαν πραγµατοποιηθεί οι υποχρεωτικές
ώρες θεωρητικής ή/και πρακτικής εκπαίδευσης
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-

οι κατ’αρµοδιότητα ενέργειες σε επίπεδο ∆ιευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών (Κεντρικού
Τοµέα Ν.Α.Αθήνας) για : την εφαρµογή των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας περί
πραγµατοποίησης ετήσιων ελέγχων σε Σχολές Οδηγών/ΚΕΘΕΥΟ της δικαιοδοσίας τους
Το έτος 2010 υπεβλήθη Έκθεση για δεκατέσσερις (14) Σχολές Οδηγών και ΚΕΘΕΥΟ του
Ν.Ηρακλείου Κρήτης ο οποίος είχε πραγµατοποιηθεί το ∆εκέµβριο του 2009.

4. Α∆ΕΙΕΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
Με την έκδοση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης
∆εκεµβρίου
2006
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης οι νέες άδειες οδήγησης από 19-1-2009, σε όλα τα κράτη – µέλη πρέπει υποχρεωτικά να
εκδίδονται σύµφωνα µε τα πρότυπα που αναφέρουν οι διατάξεις της οδηγίας και να εκτυπώνονται σε
µορφή πλαστικής κάρτας. Με το Ν.3534/2007 ρυθµίζεται η σχετική διαδικασία εκτύπωσης των αδειών
οδήγησης και µε τις υπ’ αριθµ. οικ. 18623/2372/11-8-08 και οικ. 68831/9254/11-12-08 αποφάσεις των
Υπουργών Εσωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών ανατέθηκε η υλοποίηση της εκτύπωσης
στη ∆/νση ∆ιαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Οι σηµαντικότερες καταγγελίες που διερευνήθηκαν είναι:
1) ∆ιερεύνηση καταγγελίας πολίτη, η οποία αναφέρεται στην αδικαιολόγητη καθυστερηµένη έκδοση
της άδειας οδήγησής του, από την ∆/νση Μεταφορών της ∆υτικής Θεσσαλονίκης. Σε απάντησή
της η ∆/νση Μεταφορών, αποδίδει την καθυστερηµένη έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην
έλλειψη προσωπικού που αντιµετωπίζει µετά την αποχώρηση των συµβασιούχων και την
συνταξιοδότηση µόνιµου προσωπικού. Επίσης διαβεβαιώνει ότι το εν δυνάµει υπαλληλικό
προσωπικό καταβάλλει «υπεράνθρωπη προσπάθεια», ώστε να εξυπηρετεί τους πολίτες το
συντοµότερο δυνατό.
2) Με το έγγραφό της η ∆/νση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, µας γνωστοποιείται η
αναφορά πολίτη, ο οποίος µεταξύ άλλων διαµαρτυριών – καταγγελιών, αναφέρεται σε αποστολή,
στο σπίτι του, ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης στο όνοµά του, µε τη φωτογραφία του
επικολληµένη απ’ αυτής, η οποία του εστάλη από τη ∆/νση Μεταφορών, Επικοινωνιών και ΚΤΕΟ
της Ν.Α. Ευβοίας.
5. Α∆ΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Οι σηµαντικότερες καταγγελίες που διερευνήθηκαν είναι:
1. ∆ιερεύνηση καταγγελίας πολίτη που υπεβλήθη στο Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. το 2009 σχετικά µε τη
νοµιµότητα µεταβίβασης ανάριθµου Φ.Ι.Χ., από τη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Χαλκίδας, χωρίς τη συναίνεση του ιδίου (ιδιοκτήτη), χωρίς υπογραφές στο βιβλιάριο µεταβολών
και χωρίς τιµολόγιο πώλησης. Από την έρευνα που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα α)
Η µεταβίβαση έγινε µε «άκυρα» τιµολόγια, β) Η ∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Χαλκίδας
δεν είχε διασφαλίσει τη φύλαξη και την πρόσβαση στο συγκεκριµένο φάκελο και γ) Η ∆/νση
Μεταφορών και Επικοινωνιών Χαλκίδας δεν απήντησε σε έγγραφα του Σώµατος µε τα οποία
ζητούντο διευκρινίσεις σχετικά µε τα ευρήµατα.
2. ∆ιερεύνηση καταγγελίας Σωµατείου Ιδιοκτητών ∆Χ Βυτιοφόρων αυτοκινήτων εκκενώσεως
βόθρων, η οποία υπεβλήθη το 2009 στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µε
εντολή του οποίου εξεδόθη Εντολή Έρευνας από το Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. Η καταγγελία αφορά παράτυπη
µετατροπή δηµοτικών βυτιοφόρων αυτοκινήτων εκκενώσεως βόθρων από ιδιωτικής σε δηµοσίας
χρήσεως σε 14 ∆ήµους και Κοινότητες της χώρας. Η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη.
3. ∆ιαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης καταγγελία πολίτη που αφορά την
τοποθέτηση «πειραγµένων» αντλιών και µη πραγµατοποίηση ραδιογραφιών σε βυτιοφόρα. Για την
υπόθεση ενεργεί προκαταρκτική εξέταση το Β Προανακριτικό Τµήµα του Πταισµατοδικείου
Θεσσαλονίκης.
4. ∆ιερεύνηση καταγγελίας της «Ελληνικής Τεχνικής περιβαλλοντικών εφαρµογών - Κοινοπραξίας
συλλογής χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων», που υπεβλήθη το 2009 σχετικά µε διακίνηση µε
ανοικτά µη ανατρεπόµενα Φ.Ι.Χ σε διαφορετικές Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας
(Αθήνα, Βόλο, Έδεσσα και ∆υτική Αττική) «καµένων ή χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων»
(Επικίνδυνων υλικών Ανακυκλώσιµων Λιπαντικών Ελαίων - ΑΛΕ) τα οποία µε βάση την κείµενη
νοµοθεσία χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα. Από την έρευνα που διενεργήθηκε

170

διαπιστώθηκαν τα εξής : α) Η ∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών του Υπουργείου
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων είχε θέσει υπόψη των ανωτέρω Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων τις προϋποθέσεις διακίνησης καµµένων ορυκτελαίων µε βυτιοφόρα Φ.Ι.Χ.
οχήµατα. β) Οι ανωτέρω Ν.Α. κάλεσαν για επανέλεγχο τα συγκεκριµένα ΦΙΧ και διαπίστωσαν ότι
πρόκειται για ανοικτά µη ανατρεπόµενα ΦΙΧ στα οποία χορηγήθηκε η άδεια κυκλοφορίας για
εµπόριο λιπαντικών και ορυκτελαίων και όχι για µεταφορά καµµένων ορυκτελαίων - ΑΛΕ, και,
επιπρόσθετα ότι δεν είναι βυτιοφόρα και γ) Στο νοµοθετικό πλαίσιο µεταφοράς καµµένων
ορυκτελαίων, υπάρχουν ασάφειες. Πιθανόν πολλές άλλες παρόµοιες περιπτώσεις να υφίστανται
και σε πολλές άλλες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας, ευρισκόµενες και αυτές σε
σύγχυση.
5. ∆ιερεύνηση καταγγελίας πολίτη κατόπιν εντολής του Γενικού

Επιθεωρητή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, σχετικά µε την κωλυσιεργία της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
Ζακύνθου για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. για τη µεταφορά αγροτικών
προϊόντων.

6. ∆ιερεύνηση κινήσεων Φ.Ι.Χ. µεταφοράς ιατρικών αποβλήτων και νοµιµότητας διακίνησης, που
διαβιβάστηκε από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) και αφορά
διαπιστώσεις της προς περαιτέρω κατ’αρµοδιότητα έλεγχο. Η διερεύνηση είναι σε εξέλιξη.
7. Παρακολούθηση και εξέλιξη της από το 2009 διερεύνησης καταγγελίας και αίτησης θεραπείας,
κατόχου κατά ποσοστό 50% Φ∆Χ µεταφοράς υγρών καυσίµων, παράνοµων διοικητικών πράξεων
ανάκλησης του ποσοστού 50% και παραχώρησή του στον έτερο συνιδιοκτήτη, µε Απόφαση του
Νοµάρχη Αν.Αττικής, της οποίας έχει επιληφθεί το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών. Με βάση τα
στοιχεία των φακέλων που αναζήτησε και εξέτασε το Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε., ζητήθηκε από το Νοµάρχη
Αν.Αττικής η διενέργεια Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης (Ε∆Ε) προκειµένου να αποδοθούν
ευθύνες στους αρµόδιους υπαλλήλους που προέβησαν στην έκδοση άδειας κυκλοφορίας του Φ∆Χ.
Σύµφωνα µε το Πόρισµα της Ε∆Ε, δεν υπήρξε δυνατότητα απόφασης και απόδοσης ευθυνών λόγω
συνταξιοδότησης του υπαλλήλου, ενώ η Απόφαση του Νοµάρχη ανεκλήθη κατόπιν της
Προσωρινής ∆ιαταγής Αναστολής Εκτέλεσης του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
που είχε επιληφθεί της υπόθεσης.
6. ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ)
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος του ΣΕΕΥΜΕ για επιθεωρήσεις και ελέγχους στα ΚΤΕΟ
και ΙΚΤΕΟ της χώρας προκειµένου να διαπιστωθεί η λειτουργικότητα τους, να διερευνηθούν τα
προβλήµατα και ο βαθµός εξυπηρέτησης των πολιτών, διενεργήθηκαν κατά το έτος 2010 τρείς (3)
επιθεωρήσεις/έλεγχοι σε ΙΚΤΕΟ (ΙΚΤΕΟ ΗΝΙΟΧΟΣ ΑΕ, Γέρακας Αττικής - ΙΚΤΕΟ ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΕ, Αχαρνές - IKTEO AUTOMOTO AE, Μεταµόρφωση Αττικής) και διερευνήθηκαν
θέµατα που αφορούσαν δηµόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ, είτε αυτεπάγγελτα είτε µετά από καταγγελίες.
Για τους παραπάνω ελέγχους υποβλήθηκε µια (1) εκθέση εντός του έτους 2010, ενώ για δύο (2) ο
έλεγχος ολοκληρώθηκε το 2011.
Οι γενικές διαπιστώσεις είναι ότι η λειτουργία των ΙΚΤΕΟ κρίνεται πιο ικανοποιητική από αυτή των
δηµοσίων, όσον αφορά την εναρµόνιση της λειτουργίας των ΙΚΤΕΟ µε την ισχύουσα νοµοθεσία και
την διαπίστευση από το ΕΣΥ∆, του µικρού χρόνου διεκπεραίωσης ελέγχων, του ωραρίου λειτουργίας,
την ύπαρξη αυτόµατων γραµµών και την µηχανογραφική διακίνηση των ∆ΤΕ, µε αποτέλεσµα αφενός
να ελαχιστοποιείται η δυνατότητα εξωγενούς παρέµβασης και αλλοίωσης των αποτελεσµάτων,
αφετέρου µε την άµεση αποτύπωση των αποτελεσµάτων στο σύστηµα µηχανογράφησης και την
αποστολή των δεδοµένων στο ΥΜΕ. Αδυναµία παρουσιάζεται στο σύστηµα, µόνον ως προς τους
οπτικούς ελέγχους για τους οποίους θα πρέπει να εξευρεθεί τρόπος άµεσης καταγραφής των
αποτελεσµάτων τους.
Ως προς λειτουργία των ∆ηµοσίων ΚΤΕΟ εξακολουθούν να υφίστανται προβλήµατα και ελλείψεις
που αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό, τις κτιριακές εγκαταστάσεις, την υλικοτεχνική υποδοµή, τις
συνθήκες ασφαλείας και υγιεινής, τον τρόπο λειτουργίας, την διαδικασία διενέργειας του τεχνικού
ελέγχου των οχηµάτων, τον εγκατεστηµένο µηχανολογικό εξοπλισµό την µη διαπιστευµένη λειτουργία
τους και την έλλειψη λειτουργίας αυτόµατων διάδροµων, µε αποτέλεσµα να µην διασφαλίζεται η
αντικειµενικότητα των ελέγχων.
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7. ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΚΜΕΚ)
Κατά το έτος 2010 πραγµατοποιήθηκαν έλεγχοι σε 10 κινητές µονάδες ελέγχου καυσαερίων.
Από τους ελέγχους που πραγµατοποίησε το ΣΕΕΥΜΕ σε κινητά κλιµάκια ελέγχου, ελέγχθηκαν
συνολικά 170 οχήµατα και σε 22 περιπτώσεις βεβαιώθηκαν τα προβλεπόµενα διοικητικά πρόστιµα.
Από τις καταγεγραµµένες προτάσεις των Επιθεωρητών-ελεγκτών του ΣΕΕΥΜΕ, οι περισσότερες
επικεντρώνονται στην ακαταλληλότητα ορισµένων σηµείων ελέγχου και την αντικατάσταση τους µε
άλλα πλέον καταλλήλων.
Αναφορικά µε τα συµµετέχοντα στους παραπάνω ελέγχους αστυνοµικά όργανα, κρίνεται
αναγκαία η ενίσχυση του ρόλου τους ως ανακριτικών υπαλλήλων, ούτως ώστε να µπορούν να
ασκούν τις εκ του νόµου εξουσίες για άµεση επιβολή κυρώσεων (πχ αφαίρεση αδείας
οδήγησης), δυνατότητα που µέχρι σήµερα έχουν µόνο όσοι εξ αυτών έχουν υποστεί την
ανάλογη εκπαίδευση στις Αστυνοµικές Ακαδηµίες.
8. ΣΧΟΛΕΣ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ο∆ΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)
Η Επαγγελµατική Kατάρτιση Oδηγών Oχηµάτων Mεταφοράς Eπικινδύνων Eµπορευµάτων,
καθιερώθηκε στη χώρα µας, στα πλαίσια της διεθνούς συµφωνίας για τις οδικές µεταφορές
επικινδύνων εµπορευµάτων (ADR) και υπογράφτηκε στις 30-9-57 στη Γενεύη. Η Συµφωνία ADR
ενσωµατώθηκε στο Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο µε την έκδοση της Οδηγίας 94/55/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήµερα µε την αρ. ΚΥΑ 19403/1388/2-5-08/ΦΕΚ/Β΄/781 των Υπουργών Εσωτερικών Οικονοµίαςκαι Οικονοµικών- Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων - Μεταφορών και
Επικοινωνιών. Με την συµφωνία αυτή ορίζονται ποια είναι τα επικίνδυνα εµπορεύµατα τα οποία
απαγορεύεται να µεταφέρονται οδικώς, ποια επιτρέπεται να µεταφέρονται και τους όρους και τις
προϋποθέσεις υπό τις οποίες πρέπει να γίνεται η µεταφορά τους.
9. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ο∆ΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Με το Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Κατάρτισης Οδηγών Οχηµάτων Μεταφοράς Επικινδύνων
Εµπορευµάτων, πρέπει να είναι εφοδιασµένοι οι οδηγοί που εκτελούν οδικές µεταφορές επικινδύνων
εµπορευµάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, βεβαιώνεται η επιτυχής ολοκλήρωση
κύκλου κατάλληλης επαγγελµατικής κατάρτισης για την οδική µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων
του οδηγού, στις ειδικές Σχολές (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.), καθώς και η συµµετοχή του µε επιτυχία στις
εξετάσεις που διενεργούνται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νοµαρχιών.
Προκειµένου να διασφαλισθεί πλήρως το αδιάβλητο των εξετάσεων για τη χορήγηση
πιστοποιητικών
επαγγελµατικής
κατάρτισης
οδηγών
µεταφοράς
επικινδύνων
εµπορευµάτων, το ΣΕΕΥΜΕ υπέβαλε εκ νέου πρόταση που και κατά το παρελθόν έχει
υποβάλει προκειµένου η διεξαγωγή των εν λόγω εξετάσεων να γίνεται µε τη χρήση
µηχανογραφικού συστήµατος αντίστοιχου µε αυτό που εφαρµόζεται για τη θεωρητική
εξέταση των υποψηφίων οδηγών, δεδοµένου µάλιστα ότι υπάρχει ήδη ο απαραίτητος
ηλεκτρονικός εξοπλισµός σε όλες τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών.
10. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
∆ιερευνήθηκαν οι παρακάτω καταγγελίες
Α. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
1. ∆ιερεύνηση καταγγελίας, κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, σχετικά
µε τη λειτουργία δύο (2) συνεργείων – βαφείων αυτοκινήτων στο Αγρίνιο.
Από την έρευνα που διεξήχθη, κατόπιν σχετικής Εντολής έρευνας του Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε., διαπιστώθηκαν
τα εξής : Παράτυπη χορήγηση, από την Υπηρεσία Μεταφορών Αγρινίου το 1994, της άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας του ενός από τα δύο συνεργεία, το οποίο σφραγίστηκε από την Υπηρεσία µετά από τις
καταγγελίες – εξώδικα του καταγγέλλοντος,
2. ∆ιερεύνηση καταγγελίας, κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
σχετικά µε τη λειτουργία τεσσάρων (4) συνεργείων επισκευής και συντήρησης µοτοσυκλετών,
µοτοποδηλάτων και αυτοκινήτων στην περιοχή του Παγκρατίου Αθηνών. Από την έρευνα που
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διεξήχθη, κατόπιν σχετικής Εντολής έρευνας του Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε., διαπιστώθηκαν, µεταξύ
άλλων, οι εξής παραβάσεις :
Τα δύο (2) συνεργεία δεν διέθεταν πιστοποιητικό και µελέτη πυρασφάλειας σε ισχύ
Η απόσταση των δύο (2) εκ των ελεγχθέντων συνεργείων από τον παιδικό σταθµό του ∆ήµου δεν
είναι µεγαλύτερη των 100 µ.,
Ένα (1) εκ των ελεγχθέντων συνεργείων καταλαµβάνει χώρο του πεζοδροµίου και του
οδοστρώµατος µε αποτέλεσµα να παρεµποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων,
Ένα (1) εκ των ελεγχθέντων συνεργείων δεν διαθέτει αντικραδασµική υποδοµή,
∆ύο (2) εκ των ελεγχθέντων συνεργείων δεν διαθέτουν ηχοµόνωση,
Η απαγωγή των δύσοσµων αερίων, σε ένα (1) εκ των ελεγχθέντων συνεργείων, είναι ανύπαρκτη,
Τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια δεν διαχειρίζονται ασφαλώς από το ένα (1) εκ των ελεγχθέντων
συνεργείων
Πέραν των ανωτέρω παραβάσεων διαπιστώθηκε ότι από εικοσαετίας και πλέον χρονίζει το
θέµα της παράτασης άδειας λειτουργίας συνεργείων αυτοκινήτων – µοτοσυκλετών της ίδιας
κατηγορίας µε τα ελεγχθέντα, χορηγούνται συνεχείς παρατάσεις µε όρους και περιορισµούς
σχετικών νόµων, µε αποτέλεσµα τα συνεργεία αυτής της κατηγορίας να λειτουργούν µε
προσωρινή άδεια λειτουργίας που έχει λήξει.
3. ∆ιερεύνηση καταγγελίας, κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
σχετικά µε τη λειτουργία συνεργείου επισκευής, συντήρησης αµαξωµάτων και βαφής
επιβατικών αυτοκινήτων στην περιοχή του Κορυδαλλού. ∆ιενεργήθηκε αυτοψία και η
διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Β. ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
1. ∆ιερεύνηση καταγγελίας Σωµατείου Πρατηριούχων υγρών καυσίµων Χαλκιδικής από το
2008, σχετικά µε τη νοµιµότητα χορηγηθείσας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου
υγρών καυσίµων στην περιοχή Χαλκιδικής. Η υπόθεση διερευνήθηκε και ο φάκελος απεστάλη
προς εξέταση στη ∆ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών
και ∆ικτύων, η οποία διατύπωσε τις απόψεις σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα κοινοποιήθηκαν στον Εισαγγελέα και στο
Νοµάρχη Χαλκιδικής. Με Απόφαση του Νοµάρχη η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ανεκλήθη
οριστικά και διετάχθη σφράγιση του πρατηρίου. Η εξέλιξη υλοποίησης της Απόφασης
παρακολουθείται.
2. ∆ιερεύνηση καταγγελίας, κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
σχετικά µε τη νοµιµότητα λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων στην περιοχή της
Καλλιθέας. Η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη.
3. ∆ιερεύνηση καταγγελίας σχετικά µε παράνοµη τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων και παράνοµη
διάνοιξη δρόµων από εγκαταστάσεις σταθµών εξυπηρέτησης οχηµάτων (πρατήριο υγρών καυσίµων)
στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου. Η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη.
4. ∆ιερεύνηση καταγγελίας, κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
σχετικά µε τη νοµιµότητα άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων επί της νέας Εθνικής
Οδού Αθηνών Κορίνθου στο ∆ήµο Μεγάρων Αττικής. Η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη.
11. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΜΕ ΦΟΡΕΙΣ
Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του ΣΕΕΥΜΕ διερευνήθηκαν διάφορες καταγγελίες που αφορούσαν τα
ΕΛΤΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΥΠΑ και Αεροπορικές εταιρίες, Αστικές συγκοινωνίες (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ),
καθώς και µέσα σταθερής τροχιάς (ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, Ε∆ΙΣΥ ΑΕ, ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ) εκ των οποίων οι
σηµαντικότερες είναι:
11.1. ΕΛΤΑ
1. ∆ιερεύνηση καταγγελίας πολιτών από το «Blog Ελλήνων ∆ηµοκρατών Κρήτης», η οποία
αναφέρεται σε οικονοµικά ελλείµµατα του κεντρικού καταστήµατος του ΕΛΤΑ Ηρακλείου.
Λόγω των διαπιστώσεων που προέκυψαν από τη διερεύνηση της καταγγελίας, ζητήθηκε :
α) ο πειθαρχικός έλεγχος των υπαλλήλων του κεντρικού καταστήµατος του ΕΛΤΑ
Ηρακλείου, καθώς σύµφωνα µε τα δελτία αναφοράς Καθολικής Επιθεώρησης και τα
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Πορίσµατα της ∆ιοικητικής Έρευνας, σχετίζονται µε την υπόθεση των οικονοµικών
ελλειµµάτων του Κεντρικού Καταστήµατος Ηρακλείου και
β) να επανεξεταστούν οι προτάσεις στα πορίσµατα των ∆ελτίων Καθολικής Επιθεώρησης και
της ∆ιοικητικής έρευνας καθώς υπάρχει διάσταση µε τις διαπιστώσεις των Επιθεωρητών των
ΕΛΤΑ.
2. ∆ιερεύνηση καταγγελίας η οποία αναφέρεται στην στελέχωση της ∆/νσης Νοµικών
Υπηρεσιών του Οργανισµού του ΕΛΤΑ.
11.2. ΥΠΑ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
1. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΦΙΤΣΩΡΟΥ – ΠΕ∆ΙΟ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Στην διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της καταγγελίας που
υποβλήθηκε στο ΣΕΕΥΜΕ στις 26-11-2009 από τον κ. Φιτσώρου ∆ιονύσιο ο οποίος
λειτουργούσε πεδίο προσγείωσης στην περιοχή του Κάστρου Βοιωτίας, χωρίς να διαθέτει την
απαιτουµένη άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας αεροδροµίου, από την αρµόδια αεροπορική αρχή
(ΥΠΑ). Σύµφωνα µε την ως άνω καταγγελία, από πλευράς της αρµοδίας αρχής, σηµειώθηκε
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην διαδικασία αδειοδότησης του πεδίου προσγείωσης. Από την
διερεύνηση της καταγγελίας και κατόπιν της σχετικής αλληλογραφίας µε τις αρµόδιες
διευθύνσεις της ΥΠΑ (∆ιεύθυνση Αερολιµένων και Εναέριας κυκλοφορίας) διαπιστώθηκε ότι
η µη εισέτι αδειοδότηση οφειλόταν στο γεγονός ότι ο υπόψιν χώρος γειτνιάζει µε ήδη δύο
αδειοδοτηθέντα και λειτουργούντα πεδία προσγείωσης και ως εκ τούτου δεν ικανοποιούνται
οι προϋποθέσεις για έκδοση προσωρινής αδείας αεραθλητικού κέντρου, λαµβανοµένου ότι τα
αεροσκάφη που θα επιχειρούν στο νέο προς αδειοδότηση αεροδρόµιο θα επηρεάζουν την
πυκνότητα της εναέριας κυκλοφορίας των ήδη λειτουργούντων αεροδροµίων. Η εν λόγω
υπόθεση εκκρεµεί µέχρι σήµερα δεδοµένου ότι η ΥΠΑ την έχει διαβιβάσει στην Εισαγγελία
Πληµ/δικών Αθηνας προς διερεύνηση καταγγελίας (από πλευράς κ. Φιτσώρου) περί
χρηµατισµού υπαλλήλου.
2. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ
Σύµφωνα µε τις νεώτερες εξελίξεις επί του θέµατος, η ΥΠΑ µας ενηµέρωσε ότι προέβη σε
ανακατανοµή των οργανικών θέσεων κλάδου ΠΕ1 Αερολιµενικών, διπλασιάζοντας κατ αυτόν
τον τρόπο τις θέσεις υπαλλήλων του ως άνω κλάδου στον Κρατικό Αερολιµένα Χίου. Η
στελέχωση των δύο νέων θέσεων αναµένεται να καλυφθούν στο προσεχές µέλλον µε
µετατάξεις, η προκήρυξη των οποίων είναι πλέον θέµα των αρµοδίων Υπουργείων.
11.3. ΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ (ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, Ε∆ΙΣΥ ΑΕ, ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ)
1. ∆ιεξαγωγή Επιθεώρησης- Ελέγχου καταγγελιών – δηµοσιευµάτων σχετικά µε το Εργοστάσιο
Πειραιά του Ε∆ΙΣΥ ΑΕ, σύµφωνα µε την Εντολή Ελέγχου του Υφυπουργού Υποδοµών Μεταφορών
και ∆ικτύων.
Από τη διεξαγωγή της Επιθεώρησης – Ελέγχου προέκυψαν τα εξής: Το έργο των Εργοστασίων όπως η
µέριµνα της εκτέλεσης των γενικών και µερικών επισκευών του τροχαίου υλικού, είναι πρωταρχικής
σηµασίας για την εύρυθµη λειτουργία του Σιδηροδρόµου, µε άµεσες συνέπειες όχι µόνο στον Ε∆ΙΣΥ,
αλλά και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (εταιρεία του οµίλου ΟΣΕ ΑΕ), η οποία χρησιµοποιεί το τροχαίο υλικό.
Η έκθεση της επιθεώρησης – ελέγχου διαβιβάστηκε α) στον Υπουργό και Υφυπουργό του Υπουργείου
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων β) στον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και γ) στον
∆/ντα Σύµβουλο του Ε∆ΙΣΥ ΑΕ και δ) στη ∆/νση Εµπορευµατικών Μεταφορών του ΥΠΥΜΕ∆Ι.
2. ∆ιερεύνηση δηµοσιευµάτων εφηµερίδων και καταγγελίας για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Από τη
διερεύνηση προέκυψαν τα εξής συµπεράσµατα
Όσον αφορά τις συµβάσεις για την ενοικίαση και συντήρηση των βαγονιών, δεν έχουν µέχρι σήµερα
συναφθεί συµβάσεις µεταξύ ΟΣΕ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., ενώ το από 29/12/2008 Μνηµόνιο, που
αφορά µεταξύ άλλων, τη ρύθµιση των θεµάτων υπολογισµού του κόστους συντήρησης και µίσθωσης
του τροχαίου υλικού (ιδιοκτησίας ΟΣΕ), εφαρµόζεται χωρίς να έχει υπογραφεί από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ
ΑΕ (σύµφωνα µε το αντίγραφο που µας στάλθηκε).
Όσον αφορά το κόστος χρησιµοποίησης του σιδηροδροµικού δικτύου, παραµένουν σε ισχύ τα τέλη
διέλευσης του δικτύου που εγκρίθηκαν µε απόφαση του ∆.Σ. της Ε∆ΙΣΥ Α.Ε τον 12/2006, χωρίς
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ωστόσο να φαίνεται η ύπαρξη ισχύουσας σύµβασης, µεταξύ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΚΑΙ Ε∆ΙΣΥ ΑΕ, παρά το
γεγονός ότι ο Ε∆ΙΣΥ ΑΕ, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, δηµοσιεύει «δήλωση δικτύου» για
τις χρεώσεις για τη χρήση της υποδοµής.
Εποµένως τα ποσά που επιβάλλουν ο ΟΣΕ και ο Ε∆ΙΣΥ στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (παρότι έχουν ζητηθεί τα
ανωτέρω χρηµατικά ποσά µε το αρ. πρωτ. ΕΝΤ14/10/690/15-7-10 (σχετικό (2.14)) έγγραφό µας, δεν
έχει σταλεί σχετική απάντηση από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ), για την ενοικίαση, συντήρηση τροχαίου υλικού
και για τη χρησιµοποίηση του δικτύου, δεν στηρίζονται σε ισχύουσες συµβάσεις , και δεν µπορούν να
εκτιµηθούν ανάλογα εφόσον δεν υπάρχουν άλλες σχετικές προσφορές για να συγκριθούν, ενώ
ταυτόχρονα φαίνεται να αποτελούν «µονόδροµο» για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ.
Σχετικά µε οφειλές συγκεκριµένων µεταφορικών εταιρειών προς τον ΟΣΕ, οι οποίες ενεγράφησαν
λανθασµένα ( ή επίτηδες; ) στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ:
Σύµφωνα µε την από 27/12/2006 Σύµβαση Απόσχισης και Εισφοράς µεταβιβάσθηκε στην
ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, η αποτιµηθείσα, στις 30/6/2006, περιουσία του κλάδου, στην οποία ορίζονται όλοι οι
λογαριασµοί που θα έπρεπε να µεταφερθούν στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ.
Αν και µε το αρ.πρωτ ΕΝΤ14/10/483/26-5-2010 έγγραφό µας προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ ζητήθηκε,
µεταξύ άλλων, να µας γνωρίσουν µε ποια Απόφαση, µεταφέρθηκαν στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, λογιστικές
εγγραφές που αφορούσαν εµπορευµατικές µεταφορές και πραγµατοποιήθηκαν από 1/7/06 έως και
31/12/06 για λογαριασµό του ΟΣΕ ΑΕ, το ανωτέρω ερώτηµα δεν απαντήθηκε, αν και πιθανόν να
καλύπτεται από το πρώτο εδάφιο του όρου 13 (της από 7/11/06 έκθεσης), που παρέχει τη δυνατότητα
µεταβίβασης κάθε δικαιώµατος, αγαθού, αξίωσης ….ή άλλου περιουσιακού στοιχείου που αφορά την
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κατά πλήρη κυριότητα στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, µε την νόµιµη τελείωση της απορρόφησης του
κλάδου.
Σηµειώνεται ότι στο αναλυτικό καθολικό κάθε µεταφορικής εταιρείας µέχρι 31/12/06, που διατηρεί ο
ΟΣΕ ΑΕ, υπάρχουν λογιστικές εγγραφές που αφορούν τα καταγγελλόµενα ποσά, ενώ το υπόλοιπο
του αναλυτικού καθολικού κάθε µεταφορικής εταιρείας µέχρι 31/12/06
(που διατηρεί ο ΟΣΕ ΑΕ),
συµπίπτει µε το υπόλοιπο του αναλυτικού καθολικού µέχρι 1/1/07 (που διατηρεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ),
όσον αφορά τις λογιστικές εγγραφές µε αιτιολογία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ
ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΚΛΑ∆ΟΥ,
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡ.9, Ν.2190), µε εξαίρεση την εταιρεία «ΡΩΜΥΛΟΣ Ι.
∆ΑΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ », για την οποία δεν φαίνεται να υπάρχουν εγγραφές που να αφορούν γενικότερα
την απόσχιση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ από τον ΟΣΕ ΑΕ.
3. ∆ιεξαγωγή Επιθεώρησης – Έλεγχος, δηµοσιευθέντων καταγγελιών σχετικά µε υψηλές αποδοχές των
εργαζοµένων στον ΟΣΕ ΑΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. Η επιθεώρηση – έλεγχος ολοκληρώθηκε το 2011.
4. Καταγγελία σχετικά µε τη φθορά ελαστικών υποθεµάτων των γραµµών του ΟΣΕ. Από τη
διερεύνηση της καταγγελίας διαπιστώθηκε ότι : «… το πρόβληµα είναι γνωστό στο σύνολό του από τις
αρµόδιες εταιρίες (ΕΡΓΟΣΕ και Ε∆ΙΣΥ), ελέγχεται, δεν εγκυµονεί κινδύνους για την ασφάλεια της
κυκλοφορίας των συρµών, σύµφωνα τουλάχιστον µε τα αναφερόµενα από την Ε∆ΙΣΥ ΑΕ και γίνονται
ενέργειες για την επίλυσή του».
11.4. ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ)
1. Καταγγελία πολίτη (Νικολάρα Ιωάννη) µε θέµα την αδιαφανή προαγωγή εργαζοµένου στην ΑΜΕΛ
ΑΕ. Από τη διερεύνηση των καταγγελλοµένων, προέκυψε ότι η προαναφερόµενη εταιρεία δεν είχε
Εσωτερικό Κανονισµό Εργασίας. Με αφορµή την ανωτέρω διαπίστωση υπενθυµίσαµε εγγράφως
στην εν λόγω εταιρεία την ανάγκη καθώς και την υποχρέωσή της να καταρτίσει Κανονισµό Εργασίας.
Το έγγραφο κοινοποιήθηκε : α) ΥΠΥΜΕ∆Ι, β) ΓΕ∆∆ και γ) ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ
2. Τέλος οι περισσότερες καταγγελίες αναφέρονται σε ανάρµοστη συµπεριφορά οδηγών της ΕΘΕΛ οι
οποίες διαβιβάστηκαν στο αρµόδιο τµήµα Πειθαρχικού Ελέγχου της ΕΘΕΛ προκειµένου να
διερευνηθούν αρµοδίως.
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3.

Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης

Α. Νοµοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων
Η Οικονοµική Επιθεώρηση είναι ο αρχαιότερος ελεγκτικός θεσµός στο χώρο της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και ειδικότερα στο χώρο ευθύνης του Υπουργείου Οικονοµικών. Ιδρύθηκε το έτος 1859 µε το νόµο
ΦΛ και έκτοτε λειτουργεί συνεχώς. Για την αποστολή, τις αρµοδιότητες, την οργανωτική δοµή και
γενικά για τη λειτουργία της θεσπίστηκαν κατά καιρούς διάφορα νοµοθετήµατα. Υπό τη νέα της
οργανωτική δοµή, λειτούργησε µε το ν.2343/1995 (ΦΕΚ.τ. Α΄211/11-10-1995 Α΄) «Αναδιοργάνωση
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». Σύµφωνα µε τον πιο πάνω νόµο η
Οικονοµική Επιθεώρηση υπάγεται απ’ ευθείας στον Υπουργό Οικονοµικών, λειτουργεί ως Γενική
∆ιεύθυνση και αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο προσωπικού, µε ίδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο.
Με το Προεδρικό ∆ιάταγµα 167/1996 (ΦΕΚ.128/20-6-1996) «Τροποποίηση διατάξεων του
π.δ.284/1988 Οργανισµός Υπουργείου Οικονοµικών και Συγκρότηση Γενικών ∆ιευθύνσεων»
συστήθηκαν οι τρεις (3) ∆ιευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας. Με το Προεδρικό ∆ιάταγµα 211/1996
(ΦΕΚ.1676/22-7-1996 Α΄) «Σύσταση Οικονοµικών Επιθεωρήσεων», όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µε το ν.2753/1999, άρθρο 28, παρ. 13 και 14 και το ν.2853/2000, άρθρο 16, παρ. 9,
συστήθηκαν οι δέκα επτά (17) Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις της Οικονοµικής Επιθεώρησης εκ των
οποίων η µία (Νοτίου Αιγαίου) δεν λειτούργησε ποτέ (οι αρµοδιότητές της µεταφέρθηκαν σε άλλες
Περιφερειακές Οικονοµικές Επιθεωρήσεις).
Με το ίδιο ως άνω νοµικό πλαίσιο καθορίστηκαν οι αρµοδιότητες, οι λειτουργίες των ∆ιευθύνσεων της
Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών, καθώς και οι υποχρεώσεις και τα
δικαιώµατα των Οικονοµικών Επιθεωρητών.
Επίσης µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 156/2001 «Οργανισµός της Οικονοµικής Επιθεώρησης του
Υπουργείου Οικονοµικών και αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών αυτής» (Α΄ 129), αναδιοργανώθηκαν
και ανακαθορίστηκαν οι αρµοδιότητες των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών, πλην όµως οι
διατάξεις αυτού δεν έχουν πλήρως εφαρµοσθεί, επειδή µέχρι σήµερα δεν έχουν εκδοθεί οι
προβλεπόµενες Υπουργικές Αποφάσεις για την έναρξη και παύση λειτουργίας, αντίστοιχα, των
συνιστώµενων και καταργούµενων µε αυτό οργανικών µονάδων, εκτός της ∆ιεύθυνσης Εποπτείας
Εσωτερικού Ελέγχου, της οποίας η έναρξη λειτουργίας (02-05-2008), πραγµατοποιήθηκε µε την αριθ.
1028056/250/0006Α/06-03-2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (Β΄455) και
αναµένεται η στελέχωσή της.
Αποστολή της Οικονοµικής Επιθεώρησης
Η Οικονοµική Επιθεώρηση είναι ο κορυφαίος ελεγκτικός θεσµός του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών και η αποστολή της είναι:
α) ο ανεξάρτητος και αντικειµενικός έλεγχος της λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών και της οικονοµικής διαχείρισης των φορέων που διαχειρίζονται
δηµόσιους ή κοινωφελείς πόρους, για τον εντοπισµό και την αποτροπή φαινοµένων κακοδιοίκησης και
κακοδιαχείρισης (κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς), για την προαγωγή της εµπιστοσύνης
του κοινού ως προς την αποδοτική και αποτελεσµατική λειτουργία των ως άνω υπηρεσιών, καθώς και
για τη δικαιοσύνη και ακεραιότητα του συστήµατος.
β) η εµπέδωση της εµπιστοσύνης των πολιτών για ή προς τις παρεχόµενες σ’ αυτούς υπηρεσίες από το
Υπουργείο Οικονοµικών, µε την εξέταση όλων των καταγγελλοµένων απ’ αυτούς παραπόνων για
πράξεις ή παραλείψεις, καθώς και την άµεση ενιαία και οµοιόµορφη εξυπηρέτησή τους µε παροχή
υπηρεσιών ποιότητας, που ελέγχονται και αξιολογούνται µε τη διενέργεια Επιθεωρήσεων, εσωτερικών
ελέγχων, διαχειριστικών ελέγχων, καθώς και ελέγχων που αφορούν την πάταξη της διαφθοράς και την
ακεραιότητα όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών.
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γ) η παροχή σχετικής ενηµέρωσης των προϊόντων ελέγχου και έρευνας στη ∆ιοίκηση του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών, στο Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και στα αρµόδια, για τη
λήψη των αναγκαίων µέτρων, όργανα.
Αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιθεώρησης
Για την επίτευξη της αποστολής της η Οικονοµική Επιθεώρηση, σε εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της,
διενεργεί:
α) διαχειριστικούς ελέγχους σε όλες τις χρηµατικές ή µη διαχειρίσεις των Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονοµικών,
β) οικονοµικούς και διαχειριστικούς ελέγχους που αφορούν στην οικονοµική κατάσταση και
διαχείριση των ΝΠ∆∆, των ΟΤΑ, των αποκεντρωµένων ∆ηµοσίων Υπηρεσιών που λειτουργούν
εκτός Κρατικού Προϋπολογισµού, είτε ως Ειδικός Λογαριασµός είτε, υπό ιδία ∆ιοίκηση, είτε µε τη
µορφή ΝΠΙ∆., των Ειδικών Τµηµάτων, των Επιχειρήσεων του ∆ηµοσίου, που λειτουργούν µε τη
µορφή Α.Ε., καθώς και Επιχειρήσεων µε τις οποίες το ∆ηµόσιο συνδέεται µε σύµβαση και για το
µέρος που αφορά στην εκτέλεση των συµβάσεων αυτών, των ΝΠΙ∆ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
και ιδίως των Ιδρυµάτων, Σχολών, Συλλόγων και Σωµατείων που επιδιώκουν την εκπλήρωση
αγαθοεργών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών σκοπών και επιχορηγούνται µε
οποιονδήποτε τρόπο από το Κράτος, από τα ΝΠ∆∆ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους
∆ιεθνείς Οργανισµούς (µε το Ν.3492/2006, οι ως άνω αρµοδιότητες αφαιρέθηκαν από τη ∆/νση
Επιθεώρησης ∆.∆., ΝΠ και ∆ΕΚΟ και περιέρχονται στη Γενική ∆/νση ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων,
για την οποία, µέχρι σήµερα, δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις έναρξης λειτουργίας των
υπηρεσιακών µονάδων της),
γ) ελέγχους ή επανελέγχους υποθέσεων χρηµατοδοτήσεων, ενισχύσεων, σε φυσικά ή Νοµικά
Πρόσωπα και Φορείς, που καταβάλλονται στα πλαίσια κοινοτικών πολιτικών από Εθνικούς πόρους
ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δ) επανελέγχους υποθέσεων που έχουν ελεγχθεί από Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών,
ε) ελέγχους της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου, καθώς και των
δηλώσεων πόθεν έσχες των ειδικών κατηγοριών υπαλλήλων του Υπουργείου, πλην των Γενικών
∆ιευθυντών, όπως προβλέπονται κάθε φορά από τις σχετικές διατάξεις (µε το νόµο 3491/2006
µεταβιβάστηκε η αρµοδιότητα ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης ορισµένων
κατηγοριών υπαλλήλων του Υπουργείο Οικονοµικών στο Γ.Ε.∆.∆.) και
στ) διενέργεια διοικητικών ερευνών και ανακρίσεων για καταγγελλόµενα ή διαπιστούµενα
αδικήµατα που διαπράττονται από υπαλλήλους του Υπουργείου.
Αναλυτικά, οι έλεγχοι που πραγµατοποιήθηκαν
Επιθεώρησης το έτος 2010, είναι οι ακόλουθοι:

από τις Υπηρεσίες της Οικονοµικής

α) ∆ιαχειριστικοί έλεγχοι σε όλες τις χρηµατικές ή µη διαχειρίσεις των Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών, καθώς και στις χρηµατικές διαχειρίσεις των ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, των ΟΤΑ όλων των βαθµών, Εθνικών Κληροδοτηµάτων και Σχολαζουσών
Κληρονοµιών και γενικότερα όλων των διαχειρίσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, προς
διαπίστωση της καλής διαχείρισης και αποφυγής της απάτης,
β) άσκηση εποπτείας, διενέργεια επιθεωρήσεων σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών, για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των, τόσο ως προς την τήρηση των ισχυουσών,
κάθε φορά, διατάξεων, όσο και ως προς την ενιαία και σύννοµη αντιµετώπιση των πολιτών, καθώς και
τον επανέλεγχο υποθέσεων που ελέγχθηκαν από υπηρεσίες του Υπουργείου και υποθέσεων
χρηµατοδοτήσεων, ενισχύσεων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και φορείς
γ) διενέργεια ολοκληρωµένων εσωτερικών ελέγχων σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου για τη
βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, µε την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και
αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών, των επιχειρησιακών σχεδίων, την πρόληψη της διαφθοράς και
απάτης, καθώς και την προστασία των δικαιωµάτων των πολιτών.
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Β. Πεπραγµένα έτους 2010
1. ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών

ΕΡΕΥΝΑΣ
και
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΚ/ΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ
Ε.∆.Ε. και
ΕΛΕΓΧΟΥ Π.Κ.
ΕΡΕΥΝΑΣ και
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΚ/ΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ
Ε.∆.Ε. και
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΩΝ

ΠΡΟΚΑΤ/ΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ
Ε.∆.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ *

1.1 Πεπραγµένα
α. Πίνακας εκδοθεισών εντολών και των υποβληθεισών πορισµατικών εκθέσεων, διενέργειας
προκαταρκτικών ερευνών – Ε.∆.Ε., λοιπών ερευνών, για παράβαση διοικητικών διαδικασιών,
οικονοµική διαχείριση, ελέγχου περιουσιακής κατάστασης κ.λπ. έτους 2010.

Εκδοθείσες
164
553
10
22
6
2
21
778
Εντολές
Παραδοθέντα Πορίσµατα
(Συνολικά)
452
98
331
4
12
0
0
7
Για εντολές 2010
188
26
157
1
2
0
0
2
Για εντολές
προηγουµένων
264
72
174
3
10
0
0
5
ετών
Ανεκτέλεστες εντολές
Μέχρι 31/12/10
1373
360
845
24
83
15
5
41
έτους 2010
590
138
396
9
20
6
2
19
παρελθόντων
783
222
449
15
63
9
3
22
Ετών
* Περιλαµβάνονται και οι εντολές έρευνας που εκδόθηκαν από Περιφερειακές Οικονοµικές
Επιθεωρήσεις για διερεύνηση συνθηκών εµφάνισης πλαστών χαρτονοµισµάτων στις διαχειρίσεις των
∆.Ο.Υ., καθώς και τα πορίσµατα.

•

•

Σε τριάντα πέντε (35) πορισµατικές εκθέσεις Οικονοµικών Επιθεωρητών,
διενέργειας
προκαταρκτικών ερευνών - Ε.∆.Ε. και ελέγχου περιουσιακής κατάστασης, καταλογίσθηκαν
πειθαρχικά παραπτώµατα σε βάρος υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών σε
είκοσι µία (21) περιπτώσεις.
∆ιαπιστώθηκαν επτά (7) περιπτώσεις διάπραξης ποινικών αδικηµάτων από υπαλλήλους και επειδή
υπήρξαν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων από διάφορα πρόσωπα (υπαλλήλους και
ιδιώτες) οι Οικονοµικοί Επιθεωρητές διαβίβασαν είκοσι τρείς (23) πορισµατικές εκθέσεις
(σύµφωνα µε το άρθρο 37 του ΚΠ∆) στον αρµόδιο Εισαγγελέα για την ποινική αξιολόγηση των
πράξεων ή παραλείψεων υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών ή και ιδιωτών, οι οποίοι στις
συναλλαγές τους µε τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες προέβησαν σε αξιόποινες πράξεις (φοροδιαφυγή,
πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, πλαστογραφία εγγράφων κλπ).

•

Στα πλαίσια των διενεργηθέντων ελέγχων και ερευνών σε υπηρεσίες του Υπουργείου οι
Οικονοµικοί Επιθεωρητές διαπίστωσαν χρηµατικά (διαχειριστικά) ελλείµµατα και ενέργειες ή
παραλείψεις υπαλλήλων που προξένησαν θετική ζηµία στο ∆ηµόσιο και φρόντισαν για την
αποκατάσταση της ζηµίας του ∆ηµοσίου, εκδίδοντας, καταλογιστικές αποφάσεις σε βάρος
υπαίτιων υπαλλήλων των ∆.Ο.Υ, συνολικού ποσού δύο εκατοµµυρίων εξακοσίων πενήντα τριών
χιλιάδων εκατόν ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (2.653.101,20 ευρώ).

•

Σε δύο (2) περιπτώσεις από τους διενεργηθέντες ελέγχους περιουσιακής κατάστασης σε
υπαλλήλους του Υπουργείου, Οικονοµικοί Επιθεωρητές, διαπίστωσαν την απόκτηση από τους
ελεγχόµενους υπαλλήλους περιουσιακών στοιχείων που δεν δικαιολογούνται από τα εµφανή
νόµιµα εισοδήµατά τους, αξίας τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων δέκα τριών ευρώ
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και εννέα λεπτών (495.813,09 ευρώ). Οι οικείες εκθέσεις διαβιβάστηκαν από την Υπηρεσία µας
(∆ΕΥ-Β) στο Ελεγκτικό Συνέδριο, µε αντίστοιχες προτάσεις (για τις ειδικές κατηγορίες των
υπαλλήλων του ΥΠ.Ο.Ο. του ν.2343/95) για καταλογισµό σε βάρος των ελεγχθέντων υπαλλήλων
χρηµατικών ποσών ίσης αξίας µε το περιουσιακό όφελος που απέκτησαν µη νόµιµα,
εκµεταλλευόµενοι τη θέση τους. Εστάλησαν επίσης, στον αρµόδιο Εισαγγελέα για την ποινική
αξιολόγηση των πράξεων των υπαλλήλων και στη αρµόδια ∆/νση Προσωπικού για να κινήσει την
περαιτέρω διαδικασία επιβολής πειθαρχικών ποινών.
β. Τακτικές – Έκτακτες Επιθεωρήσεις σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών
Το έτος 2010 οι Οικονοµικοί Επιθεωρητές διενήργησαν πεντακόσιες εξήντα επτά (567) τακτικές και
έκτακτες επιθεωρήσεις σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, ως κατωτέρω:
1. Σε ∆.Ο.Υ
256
2. Σε Πρακτορεία Τραπέζης Ελλάδος που εδρεύουν σε ∆.Ο.Υ.
23
3. Σε Ελεγκτικά Κέντρα (∆ΕΚ- ΠΕΚ)
5
4. Σε Σ.∆.Ο.Ε.
11
5. Σε Κτηµατικές Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου
46
6. Σε Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου
38
7. Σε Υπηρεσίες Τελωνείων
158
8. Σε Χηµικές Υπηρεσίες
30
Σύνολο τακτικών και εκτάκτων επιθεωρήσεων
567
Οι οικείες εκθέσεις των Οικονοµικών Επιθεωρητών επεξεργάστηκαν και στη συνέχεια είτε
διατυπώθηκαν παρατηρήσεις, είτε δόθηκαν οδηγίες, είτε εκδόθηκαν εντολές για περαιτέρω έρευνα ή
Ε.∆.Ε., είτε τέλος έγιναν προτάσεις στις καθ’ ύλην αρµόδιες ∆ιευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας,
για τη λήψη των αναγκαίων νοµοθετικών ή έτερων διοικητικών µέτρων για την επίλυση σοβαρών
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι ελεγχόµενες Υπηρεσίες,
µε σκοπό τη καλύτερη και
αποδοτικότερη λειτουργία τους.
Ποσοστιαία απεικόνιση των υποβληθεισών πορισµατικών εκθέσεων
Υποβλήθηκαν συνολικά 1.019* πορισµατικές εκθέσεις.
*(περιλαµβάνονται και τα πιο πάνω υπό στοιχείο β΄, 567 πορίσµατα Τακτικών και Εκτάκτων
επιθεωρήσεων)
Οι έρευνες έγιναν κατόπιν:
Ποσοστό
188
18,45 %
Καταγγελίας
754*
74,00 %
Αυτεπαγγέλτως
73**
7,16 %
Άλλη αιτία
4
0,39 %
Γ.Ε.∆.∆.
Σύνολο

1.019

100 %

* Περιλαµβάνονται τα πορίσµατα (567) των τακτικών και εκτάκτων επιθεωρήσεων υπηρεσιών
Υπουργείου Οικονοµικών.
** Περιλαµβάνοντα τα πορίσµατα έρευνας (16), που εκδόθηκαν από Περιφερειακές Οικονοµικές
Επιθεωρήσεις για διερεύνηση συνθηκών εµφάνισης πλαστών χαρτονοµισµάτων στις διαχειρίσεις των
∆.Ο.Υ.
∆ιαπιστώθηκαν
∆ιαφθοράς
Κακοδιοίκησης
Οργανωτικά
Άλλα

Προβλήµατα
23 περιπτώσεις
2
»
7
»
35
»

Τα 452*** πορίσµατα ερευνών, Ε∆Ε, Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης κ.λπ. έγιναν κατόπιν :
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Περιπτώσεις
Ποσοστό
188
41,59 %
Καταγγελίας
187
41,37 %
Αυτεπαγγέλτως
73
16,15 %
Άλλη αιτία
4
0,89 %
Γ.Ε.∆.∆.
100 %
Σύνολο
452
*** ∆εν περιλαµβάνονται τα πορίσµατα τακτικών επιθεωρήσεων.
1.2 Σηµαντικές υποθέσεις
1. Έρευνα που αφορά εικονικές βεβαιώσεις στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, για την έξοδο από τη χώρα
φορτηγών µε τέσσερα (4) Τ1 του Β΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, που έπρεπε να εξέλθουν από το
Τελωνείο Ευζώνων, µε προορισµό τα Σκόπια, ενώ τελικά δύο από αυτά κατελήφθησαν από
υπαλλήλους του Σ.∆.Ο.Ε., πλησίον του Τελωνείου Προµαχώνα. Από την έρευνα αυτή και την Ε.∆.Ε.
που ακολούθησε, θεωρήθηκε πειθαρχικά ελεγκτέος ένας υπάλληλος του Τελωνείου Ευζώνων
(∆ουκίδης ∆ούκας). Η σχετική έκθεση κοινοποιήθηκε και στην αρµόδια Εισαγγελική Αρχή.
2. Υπόθεση, στα πλαίσια της οποίας εκδόθηκαν ένδεκα (11) αποφάσεις καταλογισµού, σε βάρος
Τελωνειακών υπαλλήλων, που υπηρετούσαν στο ∆΄ Τελωνείο Θεσσαλονίκης, για µη σύννοµη
επιστροφή Φ.Π.Α. Το συνολικό ποσό που καταλογίστηκε (Κεφάλαιο + Προσαυξήσεις) ανέρχεται σε
1.591.806,64 ευρώ.
3. Αρµόδιο κλιµάκιο της Επιχ/κής ∆/νσης Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών της ΥΠ.Ε.Ε. διενήργησε έλεγχο
σε χρηµατιστηριακή εταιρεία, συνέταξε και απέστειλε τη σχετική έκθεση ελέγχου στον αρµόδιο για τη
φορολογία Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ., ο οποίος µε βάση την ως άνω έκθεση ελέγχου, εξέδωσε αποφάσεις
επιβολής προστίµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του ν.2523/1997. Μετά την επίδοση
της παραπάνω έκθεσης ελέγχου στη χρηµατιστηριακή εταιρεία, ο ίδιος αρµόδιος Προϊστάµενος, στις
29/10/07 θεωρώντας ότι παρήλθε η νόµιµη προθεσµία για την κατάθεση προσφυγών, βεβαίωσε το
100% του ύψους των Αποφάσεων Επιβολής Προστίµου. Η χρηµατιστηριακή εταιρεία κατέθεσε
προσφυγές στις 13/11/2007 και ισχυρίστηκε ότι είναι εµπρόθεσµες. Η ∆/νση Ελέγχου, στην οποία είχε
απευθύνει σχετικό ερώτηµα η αρµόδια ∆.Ο.Υ., απάντησε εγγράφως ότι πράγµατι ήταν εµπρόθεσµες οι
κατατεθείσες προσφυγές. Κατόπιν τούτου, ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. προέβη στην έκδοση και
υπογραφή της απόφασης διαγραφής των βεβαιωθέντων ποσών και στη βεβαίωση του 10% αυτών,
όπως προβλέπεται κατόπιν κατάθεσης εµπρόθεσµων προσφυγών. Επισηµαίνεται ότι η αρµόδια ∆.Ο.Υ.
θα εκτελέσει τη ∆ικαστική Απόφαση που θα εκδοθεί. Στη συνέχεια, ύστερα από έγγραφο του Γενικού
Επιτρόπου Επικρατείας, η Υπηρεσία µας ανέθεσε σε Οικονοµικούς Επιθεωρητές τη διενέργεια
Προκαταρκτικής Εξέτασης - Ε.∆.Ε. και ελέγχου περιουσιακής κατάστασης, προκειµένου να ερευνηθεί
το σύννοµο των ενεργειών των εµπλεκοµένων υπαλλήλων. Υποβλήθηκε αρµοδίως πορισµατική
έκθεση, σύµφωνα µε την οποία δε διαπιστώθηκαν µη σύννοµες ενέργειες από τους υπαλλήλους του
Υπουργείου Οικονοµικών. Αναµένεται η ολοκλήρωση και υποβολή της σχετικής πορισµατικής
έκθεσης ελέγχου περιουσιακής κατάστασης.
4. Η ΥΠ.Ε.Ε./Ε.∆.Ε.Υ.Θ. διενήργησε ελέγχους και συντάχθηκαν εκθέσεις Κ.Β.Σ. για έκδοση και λήψη
(µερικώς) εικονικών φορολογικών στοιχείων για Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΑΣ) του νοµού
Σερρών και για µεταποιητικές βιοµηχανίες, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. των
επιχειρήσεων, για την επιβολή των σχετικών προστίµων. Η σχετική έκθεση ελέγχου – πορισµατική
αναφορά, απεστάλη στην αρµόδια Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών, στην Οικονοµική Επιθεώρηση
Θεσσαλονίκης, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στη ∆/νση Ελέγχου ΥΠ.Ο., στην Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠ.Ε.Ε.
και στη ∆.Ο.Υ. Νιγρίτας, που κοινοποίησε στην Ε.Α.Σ., την απόφαση επιβολής προστίµου, ύψους
1.365.901,90 ευρώ, κατά της οποίας προσέφυγε η εν λόγω Ένωση και ως εκ τούτου, βεβαιώθηκε το
προβλεπόµενο, από τις διατάξεις, ποσοστό επί του προαναφεροµένου ποσού. Επίσης εκδικάστηκε
αίτηση αναστολής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών κατά της ∆.Ο.Υ Νιγρίτας, που συζητήθηκε
και εκδόθηκε απόφαση του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, η οποία έκανε δεκτή εν όλω
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την ως άνω αίτηση. Κατά συνέπεια η ∆.Ο.Υ. Νιγρίτας, µέχρι τώρα, νοµίµως δεν έχει εισπράξει
κανένα ποσό από την προαναφερθείσα Ένωση.
Σύµφωνα µε νεότερο έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Σερρών: «στο νοµό Σερρών για τη συγκεκριµένη χρονιά 2002 «σηµειώθηκαν εξαιρετικές αποδόσεις
στην καλλιέργεια της βιοµηχανικής τοµάτας, που έφτασαν και τα 12.000 – 13.000 κιλά ανά στρέµµα».
Ύστερα από τα παραπάνω, η Υπηρεσία µας εξέδωσε σχετική εντολή διενέργειας έρευνας, σε εκτέλεση
της οποίας ο ενταλθείς Οικονοµικός Επιθεωρητής, υπέβαλε την πορισµατική του έκθεση και σύµφωνα
µε αυτήν: «δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις για να επανελεγχθεί η Ε.Α.Σ., η οποία µπορεί να
προσφύγει στα αρµόδια φορολογικά ∆ικαστήρια και επίσης η µέγιστη στρεµµατική απόδοση που
δέχτηκε η Επιχειρησιακή ∆ιεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης της ΥΠ.Ε.Ε. είναι κατά πολύ
µεγαλύτερη της µέσης στατιστικής, σύµφωνα µε το δείγµα στρεµµατικής απόδοσης, στην προσπάθεια
της να µην αδικήσει την ελεγχόµενη Ε.Α.Σ.».
Στη συνέχεια, η Ε.Α.Σ. επανήλθε στην υπόθεσή της µε νέα αίτηση και η Υπηρεσία µας, ως όφειλε,
εξέδωσε νέα εντολή προς άλλον Οικονοµικό Επιθεωρητή, σε εκτέλεση της οποίας υποβλήθηκε νέα
πορισµατική έκθεση. Στην πορισµατική αυτή έκθεση αναγράφεται ότι «επειδή η αιτούσα Ένωση δεν
προσκόµισε νέα αποδεικτικά στοιχεία αλλά απλά έγγραφα, µε γνώµες που δεν βασίζονται σε στοιχεία,
θεωρούµε ότι δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις για να επανελεγχθεί». Μετά την άσκηση της σχετικής
προσφυγής, εκ µέρους της προαναφερθείσας Ένωσης, ενώπιον του αρµοδίου ∆ιοικητικού
∆ικαστηρίου, η υπόθεση πλέον ανήκει στην δικαιοδοσία του εν λόγω ∆ικαστηρίου και ουσία θα κριθεί
από αυτό. Ο Οικονοµικός Επιθεωρητής έδωσε τις δέουσες οδηγίες στον Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ.
Νιγρίτας για τις περαιτέρω προσήκουσες ενέργειές του.
2. ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης ∆∆, ΝΠ και ∆ΕΚΟ
2.1 Πεπραγµένα
Κατωτέρω παρατίθεται Πίνακας εκδοθεισών εντολών και υποβληθεισών πορισµατικών εκθέσεων
διενέργειας διαχειριστικών – οικονοµικών ελέγχων, ερευνών, ∆ηµοσίων ∆ιαχειρίσεων, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆,
ΟΤΑ, έτους 2010

Εκδοθείσες
εντολές
Παραδοθέντα
πορίσµατα
(συνολικά)
Για εντολές
2010
Για εντολές
προηγούµενων
ετών

ΣΥΝΟΛΟ

ΟΤΑ και
Ν.Π. αυτών

ΝΠ∆∆ και
άλλες
Υπηρεσίες*

ΑΕΙ, ΤΕΙ,
Σχολικές
Επιτροπές

Εκκλησιαστικά
Ν.Π.

∆ηµοτικές
Επιχ/σεις

Ν
Π
Ι
∆

Κοινωφελή
Ιδρύµατα
Α.Ν.
2039/39

1.042

134

90

21

4

32

40

721

235

57

35

15

2

11

8

107

77

20

11

2

---

2

---

42

158

37

24

13

2

9

8

65

* Άλλες Υπηρεσίες : Υπουργεία, Νοσοκοµεία, Ειρηνοδικεία, Υποθηκοφυλακεία, Φυλακές κλπ.
Ανεκτέλεστες εντολές :
Έτους 2010 ......................... ................................................ 965
Παρελθόντων ετών............. ................................................ 2.421
Σύνολο ανεκτέλεστων εντολών στις 31/12/2010............. 3.386
α. Οι εντολές που εκδόθηκαν το 2010 έγιναν κατόπιν:
Περιπτώσεις
Ποσοστό
Καταγγελίας
121
11,61%
Εντολών Γ.Ε.∆.∆.
211
20,25%
Εισαγγελικών παραγγελιών
55
5,28%
Αιτηµάτων άλλων φορέων*
655
62,86%
ΣΥΝΟΛΟ
1.042
100,00%
* Υπουργεία, Περιφέρειες, Νοσοκοµεία
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Από τα ανωτέρω 235 παραδοθέντα πορίσµατα έγινε επεξεργασία και διαβιβάστηκαν αρµοδίως 191
πορίσµατα, από τα οποία 27 αφορούν σε κακοδιοίκηση – κακοδιαχείριση (ποσοστό 14,14%), τα 24 σε
παραλείψεις – παρατυπίες (ποσοστό 12,57%), τα 10 σε οργανωτικά θέµατα (ποσοστό 5,24%), για τα
55 δόθηκαν οδηγίες και έγιναν προτάσεις (ποσοστό 28,80%) και για 75 δεν προέκυψαν προβλήµατα
(ποσοστό 39,27%).
Επισηµαίνουµε ότι, στις περισσότερες των ανωτέρω υποθέσεων συντρέχουν αθροιστικά περιπτώσεις
που αφορούν σε κακοδιοίκηση – κακοδιαχείριση, παραλείψεις – παρατυπίες κ.λπ.
β. Επίσης τα ανωτέρω 191 επεξεργασθέντα πορίσµατα διαβιβάστηκαν ως ακολούθως:
Α
Β

Περιπτώσεις
Εισαγγελέα / Πταισµατοδίκη
Αρµόδιες Υπηρεσίες

Αριθµός
35
191

Ποσοστό
18,32%
100,00%

γ. Από τους διαχειριστικούς ελέγχους, που διενήργησαν οι Οικονοµικοί Επιθεωρητές σε ∆ηµόσιες
∆ιαχειρίσεις, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, ΟΤΑ διαπίστωσαν και καταλόγισαν ζηµίες και ελλείµµατα συνολικού
ποσού – µετά των νοµίµων προσαυξήσεων - 8.509.602,69 ευρώ, το οποίο βεβαιώθηκε στις αρµόδιες
Υπηρεσίες ως δηµόσιο έσοδο ή ως έσοδο Νοµικών Προσώπων κλπ. σε βάρος των υπευθύνων, ως
κατωτέρω:
1. υπέρ του ∆ηµοσίου

85.150,06ευρώ

2. υπέρ ΝΠ∆∆
3. υπέρ ΝΠΙ∆
4. υπέρ ΟΤΑ

65.125,28ευρώ
239.466,00ευρώ
5.003.453,54ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ
8.509.602,69ευρώ
Σηµειώνουµε ότι οι διαχειριστικοί έλεγχοι των ∆ηµοσίων ∆ιαχειρίσεων των ΝΠ ως και των
Κληροδοτηµάτων δεν ανατίθενται σε Οικονοµικούς Επιθεωρητές αποκλειστικής απασχόλησης σε
διαχειριστικούς ελέγχους, αλλά σε Επιθεωρητές που ασκούν πρωτίστως την εποπτεία των Υπηρεσιών
του ΥΠΟΙΚ ως και τις οικείες διοικητικές έρευνες, ανακρίσεις κλπ. και παράλληλα διενεργούν και
τους ως άνω ελέγχους.
δ. Εκτός των εκδοθεισών εντολών διενέργειας διαχειριστικών ελέγχων ΝΠ∆∆ και ∆ηµοσίων
υπολόγων (εκτός των υπολόγων του Υπουργείου Οικονοµικών), ΟΤΑ, αποκεντρωµένων ∆ηµοσίων
Υπηρεσιών, Ειδικών Λογαριασµών και την έκδοση των εντολών διενέργειας ελέγχων σε
Κληροδοτήµατα,
Σχολάζουσες
Κληρονοµίες,
Νοµικά
Πρόσωπα
Ιδιωτικού ∆ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδίως των ιδρυµάτων, σχολών, συλλόγων και
σωµατείων, που επιδιώκουν την εκπλήρωση αγαθοεργών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών
σκοπών και επιχορηγούνται µε οποιονδήποτε τρόπο από το Κράτος, από ΝΠ∆∆ και από την
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση ή άλλους διεθνείς οργανισµούς ως και την επεξεργασία των υποβαλλοµένων
σχετικών πορισµατικών εκθέσεων η ∆/νση Επιθεώρησης ∆.∆., Ν.Π. και ∆ΕΚΟ, προέβη στις κατωτέρω
ενέργειες:
1. ∆όθηκαν απαντήσεις σε ερωτήσεις – αναφορές Βουλευτών, για κακοδιαχείριση, διασπάθιση
δηµοσίου χρήµατος καθώς και επί άλλων θεµάτων.
2. Για θέµατα αρµοδιότητας της ανωτέρω ∆/νσης κατά το ηµερολογιακό έτος 2010 εισήλθαν και
εξήλθαν προς διάφορους αποδέκτες, συνολικά 4.137 έγγραφα.
3. Εξέδωσε προς όλους του αρµόδιους Φορείς την αριθ. πρωτ. ΠΟΛ. 1195/24-12-10 εγκύκλιο
κλεισίµατος βιβλίων των Υπολόγων ∆ιαχειριστών του ∆ηµοσίου, των Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου, καθώς και των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου, που επιχορηγούνται
ή χρηµατοδοτούνται από το ∆ηµόσιο ή την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, οικονοµικού έτους 2010.
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2.2 Σηµαντικές υποθέσεις
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Από το διαχειριστικό – οικονοµικό έλεγχο στο ∆ήµο Φιλιατών Ν. Θεσπρωτίας, διαπιστώθηκε
έλλειµµα στη διαχείριση του ∆ήµου, ποσού 1.887.045,73 ευρώ, το οποίο και καταλογίστηκε σε
βάρος των υπευθύνων.
Από το διαχειριστικό έλεγχο στο ∆ήµο Προσοτσάνης Ν. ∆ράµας, διαπιστώθηκε έλλειµµα στη
διαχείριση του ∆ήµου, ποσού 1.190.143,61 ευρώ, το οποίο καταλογίστηκε σε βάρος του
υπεύθυνου.
Από τον έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο στη ∆ηµοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης
∆ήµου Αποστόλου Παύλου Ν. Ηµαθίας, διαπιστώθηκε έλλειµµα στη διαχείριση της επιχείρησης
ποσού 239.466 ευρώ, το οποίο καταλογίσθηκε σε βάρος των υπευθύνων.
Από τον διαχειριστικό έλεγχο στο ∆ήµο Μηχανιώνας, διαπιστώθηκε έλλειµµα στη διαχείριση
του ∆ήµου, ποσού 895.765,83 ευρώ, το οποίο καταλογίστηκε σε βάρος των υπευθύνων.
Από τον έλεγχο στη Νοµ. Αυτοδιοίκηση Τρικάλων, διαπιστώθηκε εξωταµιακή διαχείριση
(ανοίκειες δαπάνες), ποσού 45.932,44 ευρώ, το οποίο καταλογίστηκε σε βάρος των υπευθύνων.
Από τον διαχειριστικό – οικονοµικό έλεγχο στο ∆ήµο Παγγαίου Ν. Καβάλας, διαπιστώθηκε
έλλειµµα στη διαχείριση του ∆ήµου, ποσού 769.020,60 ευρώ, το οποίο καταλογίστηκε σε βάρος
των υπευθύνων.
Από τον διαχειριστικό – οικονοµικό έλεγχο στο ∆ήµο Εστιαιώτιδας Ν. Τρικάλων, διαπιστώθηκε
έλλειµµα στη διαχείριση του ∆ήµου, ποσού 46.150,00 ευρώ το οποίο καταλογίστηκε σε βάρος
του υπευθύνου.
Από τον διαχειριστικό – οικονοµικό έλεγχο στο Υποθηκοφυλακείο Θεσπιών Ν. Βοιωτίας,
διαπιστώθηκε µη απόδοση δικαιωµάτων υπέρ ∆ηµοσίου και ΤΑΧ∆ΙΚ ποσού 452.074, 12 ευρώ
το οποίο καταλογίστηκε σε βάρος του υπευθύνου.
Από το διαχειριστικό – οικονοµικό έλεγχο στο ∆ήµο Παναγίας Ν. Χαλκιδικής, διαπιστώθηκε
έλλειµµα στο διαχείριση του ∆ήµου, ποσού 221.814,11 ευρώ, το οποίο καταλογίστηκε σε βάρος
των υπευθύνων.
Από τον διαχειριστικό έλεγχο στη «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΥΚΟΝΟΥ» προέκυψε
έλλειµµα στη διαχείριση του Ιδρύµατος, για το έτος 2002, συνολικού ποσού ύψους 12.449,54
ευρώ, για το οποίο ο Επιθεωρητής προτείνει να αποκατασταθεί έντοκα.
Από τον διαχειριστικό έλεγχο στο ΝΠ «ΚΕΑ και PDM HELLAS A.E.» φορέας υλοποίησης
προγράµµατος «LEONARDO DAVINCI», η Οικονοµική Επιθεωρήτρια προτείνει να επιστρέψει
η Α.Ε. το ποσό των 85.491,17 ευρώ.
Από το διαχειριστικό έλεγχο στο ΄Ιδρυµα µε την επωνυµία «ΧΑΡΙΣΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» για τις χρήσεις 2005 – 2007, η Οικονοµική Επιθεωρήτρια προτείνει τον
καταλογισµό συνολικού ποσού ύψους 52.853,50 ευρώ που αφορά µη σύννοµες αµοιβές
δικηγόρου και εργολάβου του Ιδρύµατος, στον Πρόεδρο και τα µέλη του ∆.Σ.
Από τον διαχειριστικό έλεγχο στο Κληροδότηµα «ΙΩΑΝΝΗ Θ. ΤΣΙΟΛΙΑ» για τα έτη 1998 –
2007, ο Οικονοµικός Επιθεωρητής προτείνει τον καταλογισµό συνολικού ποσού ύψους 9.282,23
ευρώ πλέον προσαυξήσεων αλληλέγγυο και εις ολόκληρο, στα µέλη της ∆Ε και στα µέλη του
τοπικού Συµβουλίου.
Από τον διαχειριστικό έλεγχο του Κοινωφελούς Ιδρύµατος «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΑΛΛΗΣ» για τα
έτη 1999 – 2006, ο Οικονοµικός Επιθεωρητής προτείνει τον καταλογισµό της ζηµίας στην
Κοινωφελή περιουσία συνολικού ποσού ύψους 12.482,18 ευρώ πλέον τόκων υπερηµερίας.
Εκτός των ανωτέρω υποθέσεων, από διαχειριστικούς ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν το 2010
διαπιστώθηκαν και άλλες περιπτώσεις κακοδιαχείρισης σε βάρος Νοµικών Προσώπων και
∆ηµοτικών Επιχειρήσεων, για τις οποίες θα αποφανθούν τελικά, λόγω αρµοδιότητας, το Ελεγκτικό
Συνέδριο και ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας αντίστοιχα, στους οποίους απεστάλησαν τα
πορίσµατα συνολικού ποσού 7.300.000,00 ευρώ περίπου.
Οι Οικονοµικοί Επιθεωρητές από τον έλεγχο που πραγµατοποίησαν σε ∆ήµους και ΝΠ∆∆
διαπίστωσαν εκτός των άλλων και τη µη απόδοση παρακρατουµένων φόρων (Φ.Μ.Υ., Φόρος
Εισοδήµατος κλπ) υπέρ του ∆ηµοσίου και ενηµέρωσαν άµεσα τις αρµόδιες υπηρεσίες για τον κατά
περίπτωση φορολογικό έλεγχο.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

183

4.

Σώµα Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων (ΣΕ∆Ε)

Α. Νοµοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων
α) Νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας
Για τη διαρκή (περιοδική και έκτακτη) επιθεώρηση των έργων που εκτελούνται από τους φορείς του
∆ηµόσιου τοµέα, όπως αυτός κάθε φορά ορίζεται, έχει συσταθεί το Σώµα Επιθεωρητών ∆ηµόσιων
Έργων (ΣΕ∆Ε), που υπάγεται απ’ ευθείας στον Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων.
Την ως άνω σύσταση του ΣΕ∆Ε προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3669/18-72008(ΦΕΚ116Α/18-6-2008) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων
Έργων».
Το ΣΕ∆Ε λειτουργεί από το 1986 µε βάση τον Κανονισµό Επιθεωρήσεων ∆ηµοσίων Έργων, που
εγκρίθηκε µε την Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε Ε∆2/01/71/ ΦΝ 294/9-6-1986 (ΦΕΚ374Β΄).
β) Αρµοδιότητες
β1) Οι Επιθεωρητές ∆ηµοσίων Έργων, που ορίζονται µε ανάληψη καθηκόντων σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 177 του Ν. 3669/08, έχουν τις αρµοδιότητες που περιγράφει ο Νόµος και ο Κανονισµός
Επιθεωρήσεων ∆ηµοσίων Έργων, για τη διενέργεια επιθεωρήσεων στα έργα των φορέων του δηµοσίου
τοµέα όπως κάθε φορά ορίζεται.
Οι ως άνω επιθεωρήσεις εκτείνονται σε όλες τις φάσεις παραγωγής των έργων, ήτοι από τον
σχεδιασµό, τη µελέτη, τη δηµοπράτηση, την κατάρτιση των συµβάσεων, τη διαχείριση των συµβάσεων
µέχρι και την οριστική παραλαβή των έργων και σε οποιοδήποτε στάδιο βρίσκονται οι παραπάνω
φάσεις.
Κάθε Επιθεωρητής ∆Ε διενεργεί επιθεωρήσεις ύστερα από εντολή του Εποπτικού Συµβουλίου του
ΣΕ∆Ε, κατά τις οποίες συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στην παρακολούθηση,
τον έλεγχο, τη διοίκηση και εποπτεία των έργων από τις αρµόδιες για το επιθεωρούµενο έργο
Υπηρεσίες και στη συνέχεια συντάσσει και υποβάλλει έγκαιρα στο Εποπτικό Συµβούλιο την έκθεσή
του.
Στον Κανονισµό Επιθεωρήσεων ∆ηµοσίων Έργων ρυθµίζονται οι γενικές αρχές βάσει των οποίων
συντάσσεται η Έκθεση Επιθεώρησης, περιγράφεται ο τρόπος διεξαγωγής των Επιθεωρήσεων,
καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων κατά τη
διενέργεια των Επιθεωρήσεων, τα θέµατα που σχετίζονται µε τις υποχρεώσεις των υπηρεσιών των
φορέων κατασκευής των έργων, µε την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της επιθεώρησης, µε τους
όρους διενέργειάς της, και επίσης, µε κάθε θέµα που σχετίζεται µε τις βασικές αρχές της επιθεώρησης
και της αποτελεσµατικότητας ελέγχου.
β2) Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 177 του Ν. 3669/08: « Το έργο της Επιθεώρησης
κατευθύνεται, παρακολουθείται, ελέγχεται και γενικά εποπτεύεται από Εποπτικό Συµβούλιο που
απαρτίζεται από το Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων της Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, που ορίζονται
από τον Υπουργό του ιδίου Υπουργείου και ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά παράλληλα µε το έργο
της Επιθεώρησης, το οποίο αναλαµβάνουν ως Επιθεωρητές ∆ηµοσίων Έργων".
γ) Πεδίο ∆ράσης
Ο Ν. 3669/08 στο άρθρο 1 αυτού προσδιορίζει το πεδίο εφαρµογής του στα έργα που
προγραµµατίζονται και εκτελούνται από τους φορείς που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του
Ν. 2190/84, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2527/97 και ισχύει σήµερα.
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Εποµένως, και οι Επιθεωρήσεις ∆ηµοσίων Έργων, που διενεργούνται µε βάση το άρθρο 177 του Ν.
3669/08, έχουν ως πεδίο δράσης τα έργα των φορέων του δηµόσιου τοµέα τα οποία δεν έχουν
παραληφθεί οριστικά και διέπονται από τις διατάξεις του υπόψη νόµου.
Β. Οργάνωση και ∆οµή
Με την έναρξη του 2010 καθήκοντα Επιθεωρητών ∆.Ε. ασκούσαν οκτώ (8) ∆ιπλωµατούχοι
Μηχανικοί. Λόγω συνταξιοδότησης, αποχώρησαν δύο Επιθεωρητές, µε αποτέλεσµα ο αριθµός των
Επιθεωρητών να περιοριστεί σε έξι (6) τον Σεπτέµβριο του 2010, των οποίων ο πραγµατικός αριθµός
στο τέλος του έτους είχε περιοριστεί ουσιαστικά σε πέντε (5), λόγω της αναµενόµενης
συνταξιοδότησης ενός ακόµα εξ’ αυτών στις αρχές του 2011.
Η στελέχωση αυτή κρίνεται ως απόλυτα ανεπαρκής σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 177 του
Ν 3669/08, σύµφωνα µε το οποίο: «Ανάθεση καθηκόντων Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων … µπορεί να
γίνει σε πενήντα κατ’ ανώτατο όριο υπαλλήλους ή αξιωµατικούς των ενόπλων δυνάµεων, χωρίς αύξηση
των οργανικών θέσεων ή συνταξιούχους του ∆ηµοσίου ή του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα».
Γ. Πεπραγµένα έτους 2010
Κατά το έτος 2010 διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν δεκαοχτώ 18 επιθεωρήσεις δηµοσίων έργων
και εξετάστηκαν τέσσερες (4) καταγγελίες, δηλαδή συντάχθηκαν εκθέσεις για, συνολικά, είκοσι δύο
(22) υποθέσεις..
Οι υποθέσεις που εξετάστηκαν κατά το έτος 2010 είναι υπερδιπλάσιες από αυτές του προηγούµενου
έτους 2009 και ειδικά οι διενεργηθείσες επιθεωρήσεις τριπλάσιες αυτών [κατά το έτος 2009
διενεργήθηκαν έξι (6) επιθεωρήσεις και εξετάστηκαν τέσσερες (4) καταγγελίες, δηλαδή συνολικά
δέκα (10) υποθέσεις]. Στις δεκαπέντε (15) από αυτές, ήτοι σε ποσοστό 70%, ζητήθηκε ο πειθαρχικός
έλεγχος των εµπλεκοµένων οργάνων από τους Πειθαρχικούς Προϊσταµένους αυτών, η λήψη
πειθαρχικών – διοικητικών µέτρων κατά των υπευθύνων για την εσφαλµένη διαχείριση των σχετικών
συµβάσεων
Επίσης το Σ.Ε.∆.Ε. συµµετείχε µε µέλος του, σε Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου ενός ∆ηµόσιου έργου
κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Η υπόψη Επιθεώρηση θα συνεχιστεί
εντός του 2011.
∆. Σηµαντικές υποθέσεις έτους 2010
1. Έργο: «Ηλεκτρονικοί µηχανισµοί ελέγχου ταχύτητας σε επικίνδυνες θέσεις του Εθνικού Οδικού
∆ικτύου: προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρονικών µηχανισµών ελέγχου ταχύτητας»
(Α/Α 426). Προϋπολογισµός: 36.625.000 ευρώ (αρχική σύµβαση) και επιπλέον αυτής 5.686.000
ευρώ(δαπάνη 1ης Σ.Σ.Ε.), ήτοι τελικός Π/Υ 42.311.000 ευρώ.
Αντικείµενο του έργου: Η τοποθέτηση ηλεκτρονικών µηχανισµών ελέγχου ταχύτητας σε 311 θέσεις
του Εθνικού Οδικού δικτύου. Σε κάθε θέση προβλεπόταν η τοποθέτηση µεταλλικού ιστού µε
αντιβανδαλιστικό κιβώτιο και κυλιόµενο βραχίονα, εγκατάσταση παροχής ρεύµατος και
πληροφοριακές πινακίδες. Στις 69 από τις 311 εναλλασσόµενες µεταξύ τους θέσεις προβλεπόταν η
τοποθέτηση ηλεκτρονικού µηχανισµού ανίχνευσης και καταγραφής (ψηφιακή φωτογραφική µηχανή
και ανιχνευτής ταχύτητας οχηµάτων – ραντάρ). Στις υπόλοιπες 242 προβλεπόταν η τοποθέτηση ραντάρ
µε ψευδοφλάς (αποτρεπτικό).
Επίσης, προβλέπονταν 50 κέντρα επεξεργασίας και σε κάθε έδρα του αρµόδιου Τµήµατος Τροχαίας
φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, εκτυπωτής, λογισµικό, υποδοµή ενσύρµατου και ασύρµατου
δικτύου διασύνδεσης για µεταφορά δεδοµένων, καθώς και επικοινωνία µε την Κεντρική ∆ιεύθυνση της
Τροχαίας Αθηνών.
Βασικές διαπιστώσεις της επιθεώρησης:
α) Το υπόψη έργο είχε δηµοπρατηθεί το 2005 και δεν κατέστη δυνατή η υλοποίησή του λόγω
λανθασµένων χειρισµών των αρµοδίων ∆ιευθύνσεων. Οι αδυναµίες και τα σφάλµατα που
διαπιστώθηκαν δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τη νέα (2007) δηµοπράτηση του έργου.
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β) Υπήρξε αδικαιολόγητη και συνεχής διαφωνία µεταξύ Προϊσταµένης Αρχής και ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας, παρεµβάσεις τους στις αρµοδιότητες της άλλης και εσφαλµένες διοικητικές ενέργειες, µε
αποτέλεσµα την εµπλοκή της υλοποίησης της σύµβασης. Βασικό σηµείο διαφωνίας υπήρξε η
διαπίστωση της καταλληλότητας των προσφεροµένων υλικών από τον ανάδοχο του έργου και η
αδυναµία επίλυσης των ζητηµάτων που προέκυψαν.
γ) Εσφαλµένες διοικητικές ενέργειες των Υπηρεσιών:
- Στις διαδικασίες κατάρτισης των προδιαγραφών των υλικών του έργου και των
προσδιορισµό των
σχετικών διαδικασιών στα συµβατικά τεύχη µε σαφήνεια.
- Στον ορισµό της Επιτροπής Παραλαβής των υλικών.
- Στις διαδικασίες χορήγησης παρατάσεων των προθεσµιών του έργου.
- Στην κατανόηση των αρµοδιοτήτων τους.
- Στην έγκαιρη διαπίστωση των µελλοντικά δυσµενών επιπτώσεων των ενεργειών τους στην οµαλή
υλοποίηση του έργου (απένταξη από τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, διακοπή των εργασιών
κλπ).
Βασικές προτάσεις της επιθεώρησης:
α) Η διενέργεια Ε.∆.Ε. για τον καταλογισµό των ευθυνών.
β) Η αντικατάσταση των υπευθύνων αρµοδίων ∆ιευθυντών.
γ) ∆ιοικητικές ενέργειες για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων της εργολαβίας.
2. Έργο: «Πιλοτική εφαρµογή συστήµατος τηλεδιαχείρισης και τηλεελέγχου των δικτύων
ηλεκτροφωτισµού σε τµήµα του εθνικού οδικού δικτύου από τα διόδια Αφιδνών έως την εκβολή του
Κηφισού ποταµού» (Α/Α 427). Προϋπολογισµός: 2.016.587,86 ευρώ (σύµβασης).
Αντικείµενο του έργου: Η πιλοτική εφαρµογή συστήµατος τηλεδιαχείρισης και τηλεελέγχου των
δικτύων ηλεκτροφωτισµού στο οδικό τµήµα της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαµίας από τον Α/Κ
Μεταµόρφωσης έως τον Κόµβο Φαλήρου, µε σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας
µέσω της έγκαιρης και αποτελεσµατικής αντιµετώπισης των βλαβών, της προσαρµογής του φωτισµού
στις καιρικές συνθήκες, την εξοικονόµηση ενέργειας, την επιµήκυνση του χρόνου ζωής της
εγκατάστασης και τη µείωση του κόστους συντήρησης.
Το όλο σύστηµα συνίστατο στην εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού (λογισµικού και συσκευών)
προκειµένου να ανιχνεύεται η λειτουργική κατάσταση των λαµπτήρων φωτισµού, οι συνθήκες
φωτισµού καθώς και πρόσθετες πληροφορίες, να µεταφέρονται τα δεδοµένα µέσω των γραµµών
ηλεκτρικής τροφοδοσίας σε επιµέρους κόµβους πληροφορίας και τελικά, διαµέσου µόντεµ στο κέντρο
ελέγχου.
Βασικές διαπιστώσεις της επιθεώρησης:
α) Το υπόψη έργο είχε δηµοπρατηθεί το 2007 και δεν κατέστη δυνατή η υλοποίησή του λόγω
λανθασµένων χειρισµών της Προϊσταµένης Αρχής κατά το στάδιο του διαγωνισµού. Οι αδυναµίες και
τα σφάλµατα που διαπιστώθηκαν δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τη νέα (2008) δηµοπράτηση του έργου.
β) Υπήρξε αδικαιολόγητη και συνεχής διαφωνία µεταξύ Προϊσταµένης Αρχής και ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας, παρεµβάσεις τους στις αρµοδιότητες της άλλης και εσφαλµένες διοικητικές ενέργειες, µε
αποτέλεσµα την εµπλοκή της υλοποίησης της σύµβασης. Βασικό σηµείο διαφωνίας υπήρξε η
διαπίστωση της καταλληλότητας των προσφεροµένων υλικών από τον ανάδοχο του έργου και η
αδυναµία επίλυσης των ζητηµάτων που προέκυψαν.
γ) Εσφαλµένες διοικητικές ενέργειες των Υπηρεσιών:
- Στις διαδικασίες για τον ορισµό των αποφαινοµένων οργάνων (αναρµοδιότητα ορισµού τους).
- Στις διαδικασίες κατάρτισης των προδιαγραφών των υλικών του έργου και των προσδιορισµό των
σχετικών διαδικασιών στα συµβατικά τεύχη µε σαφήνεια.
- Στην ορθή προµέτρηση των ποσοτήτων των εργασιών κατά τη σύνταξη του Π/Υ και του Τιµολογίου
του έργου.
- Στις διαδικασίες τροποποίησης της µελέτης του έργου.
- Στις διαδικασίες έγκρισης του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου.
- Στην κατανόηση των αρµοδιοτήτων τους.
- Στην έγκαιρη διαπίστωση των µελλοντικά δυσµενών επιπτώσεων των ενεργειών τους στην οµαλή
υλοποίηση του έργου (απένταξη από τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, διακοπή των εργασιών
κλπ).
Βασικές προτάσεις της επιθεώρησης:
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α) Η διενέργεια Ε∆Ε για τον καταλογισµό των ευθυνών.
β) Η αντικατάσταση των υπευθύνων αρµοδίων ∆ιευθυντών.
γ) ∆ιοικητικές ενέργειες για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων της εργολαβίας.
3. Έργο: «Εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου Σύνδεση αποχέτευσης Αερολιµένα Ηρακλείου µε
δίκτυο αποχέτευσης ∆ΕΥΑΗ στον ΚΑΗΚ » (Α/Α 428). Προϋπολογισµός: 496.888,09 ευρώ
(σύµβασης).
Αντικείµενο του έργου: Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης του αερολιµένα (καταθλιπτικού αγωγού
διαµέτρου Φ 110 και µήκους 250 µ. καθώς και αγωγών βαρύτητας διαµέτρων Φ 200 και Φ250 ,
συνολικού µήκους 800 µ.), δικτύου ύδρευσης διαµέτρων Φ90, Φ125 και Φ 200 και συνολικού µήκους
1.800 µ. και φρεατίων συλλογής και επίσκεψης, αντλιοστασίου κλπ εξοπλισµού.
Βασικές διαπιστώσεις της επιθεώρησης:
α) Η Προϊσταµένη Αρχή δεν ήταν στελεχωµένη µε επαρκές τεχνικό προσωπικό, µε αποτέλεσµα η
συνολική διοίκηση του έργου να ασκείται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Ως εκ τούτου δεν υπήρχε
ουσιαστική διάκριση των ρόλων τους.
β) Εσφαλµένες διοικητικές ενέργειες των Υπηρεσιών:
- ∆εν τηρήθηκαν οι προβλεπόµενες διαδικασίες εισαγωγής ζητηµάτων στο Τεχνικό Συµβούλιο για
γνωµοδότηση.
- ∆εν τηρήθηκαν οι προβλεπόµενες διαδικασίες για την καταµέτρηση των εργασιών και τη σύνταξη
των αναλυτικών επιµετρήσεων.
Βασικές προτάσεις της επιθεώρησης:
α) Η στελέχωση της Προϊσταµένης Αρχής µε τεχνικό προσωπικό.
β) ∆ιοικητικές ενέργειες προς αντιµετώπιση των ζητηµάτων της εργολαβίας.
4. «Κατασκευή οδικού δικτύου Π.Ε. Πανόραµα του ∆ήµου Άνω Λιοσίων». (Α/Α 432 α)
Προϋπολογισµός: 6.225.000 ευρώ (Π/Υ δηµοπράτησης)
Αντικείµενο του έργου: Η κατασκευή οδικού δικτύου (οδοί, πεζόδροµοι) συνολικού µήκους 11 χλµ.
στην Πολεοδοµική Ενότητα (Π.Ε.) Πανοράµατος δήµου Άνω Λιοσίων. Εργασίες διάνοιξης οδών,
κατασκευή πρασίνου, δικτύων ύδρευσης και ηλεκτροφωτισµού.
Η επιθεώρηση διενεργήθηκε για τον έλεγχο των διαδικασιών δηµοπράτησης του έργου.
Βασικές διαπιστώσεις της επιθεώρησης:
α) Η Προϊσταµένη Αρχή απέστειλε στο Ελεγκτικό Συνέδριο το φάκελο του διαγωνισµού για την
ανάθεση του έργου, ο οποίος διενεργήθηκε µετά από πρόσκληση περιορισµένου αριθµού εργοληπτών,
χωρίς προηγουµένως να έχει προβεί ο αρµόδιος Γενικός Γραµµατέας στον προβλεπόµενο έλεγχο
νοµιµότητας. Για τον τελευταίο αυτό έλεγχο, η Προϊσταµένη Αρχή απέστειλε τον σχετικό φάκελο µε
καθυστέρηση 274 ηµερών και ο αρµόδιος Γενικός Γραµµατέας ακύρωσε την πράξη κατακύρωσης του
διαγωνισµού.
β) Η Προϊσταµένη Αρχή δεν εφάρµοσε τις διατάξεις του Π.∆. 60/07 περί προσαρµογής της οδηγίας
2004/18/ΕΚ στην ελληνική νοµοθεσία.
γ) Η Προϊσταµένη Αρχή ενέκρινε εσφαλµένο προϋπολογισµό του έργου, αφού διέσπασε αυθαίρετα τις
εργασίες οδοποιίας, µε αποτέλεσµα οι καλούµενες τάξεις εργοληπτικών επιχειρήσεων να µην είναι οι
ορθές.
δ) Τιµολόγησε ιδιαίτερα και κατά παράβαση των όρων του ισχύοντος τιµολογίου δηµοσίων έργων τη
δαπάνη της µεταφοράς υλικών (αδρανών κλπ) στο Τιµολόγιο των συµβατικών τευχών.
Βασικές προτάσεις της επιθεώρησης:
α) Η επαναδηµοπράτηση του έργου µε ανοικτή διαδικασία.
β) Ο πειθαρχικός έλεγχος των αρµοδίων οργάνων.
5. «Κατασκευή αυτοκινητοδρόµου µε τα σύνοδά του έργα στο τµήµα: Νέα Κοίτη Σπερχειού – τέλος
Α.Κ. Ροδίτσας» (Α/Α 436). Προϋπολογισµός: 56.196.975,44 ευρώ (Π/Υ σύµβασης)
Αντικείµενο του έργου:
- Η κατασκευή τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου Αθηνών – Θεσσαλονίκης µε αφετηρία τη νέα κοίτη
Σπερχειού, στη χ.θ. 204+500 περίπου, σύµφωνα µε τη κωδικοποίηση Ε.Ο., και πέρας το τέλος του
Α.Κ. Ροδίτσας (Λαµίας) µε συνολικό µήκος οδού 4.060 µ.
- Η κατασκευή του κόµβου Ροδίτσας που συνδέει τη Λαµία και την Ε.Ο. 3 (προς ∆οµοκό).
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- Η αναδιευθέτηση της νέας κοίτης Σπερχειού από την εκβολή του µέχρι τη χ.θ. 5+561 (250 µ. ανάντη
του αυτοκινητοδρόµου).
- Η αναδιευθετήσεις της τάφρου Λαµίας από τη συµβολή της στη νέα κοίτη Σπερχειού µέχρι τη χ.θ.
5+000 (1.000 µ. περίπου ανάντη του αυτοκινητοδρόµου) και τµήµατος του χειµάρρου Ξηριά σε µήκος
περίπου 660 µ.
- Η κατασκευή των απαιτούµενων έργων του εγκάρσιου και του παράπλευρου οδικού δικτύου, η
αποκατάσταση των επηρεαζόµενων αρδευτικών δικτύων, των απαιτούµενων έργων ηλεκτροφωτισµού,
σήµανσης, ασφάλισης, πρασίνου κλπ.
Βασικές διαπιστώσεις της επιθεώρησης:
α) Η Προϊσταµένη Αρχή δεν προέβη στις οφειλόµενες ενέργειες για την έγκαιρη διασφάλιση των
απαιτούµενων ποσοτήτων δανείων υλικών για την κατασκευή του έργου και το δηµοπράτησε πρόωρα
και, επί µακρόν, δεν εξασφάλισε την εξεύρεση δανείων για τις ανάγκες του έργου. Επίσης, δεν
φρόντισε για την έγκαιρη εξέταση αιτήµατος χορήγησης παράτασης και τελικά δεν προέβη στην
αντιµετώπιση των τµηµατικών προθεσµιών.
β) Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν έλεγξε έγκαιρα την εφαρµογή τις µελέτες εκµετάλλευσης άλλων
εγκεκριµένων δανειοθαλάµων, µε αποτέλεσµα να µην έχει εικόνα των διαθέσιµων αποθεµάτων τους.
γ) Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία παρέβη τις σχετικές διατάξεις που αφορούν:
- Τη διενέργεια καταµετρήσεων και τον έλεγχο και έγκριση των επιµετρήσεων.
- Τις πιστοποιήσεις και, επιπλέον, προέβη σε αρνητικό λογαριασµό σηµαντικού ποσού.
- Τη µείωση των εγγυήσεων.
- Τον χρονικό έλεγχο του έργου και τη χορήγηση παρατάσεων.
- Τον έλεγχο χρονοδιαγράµµατος.
- Την επιβολή ποινικών ρητρών.
- Τις εντολές της προς τον ανάδοχο για την τήρηση των συµβατικών του υποχρεώσεων.
δ) Το έργο διακόπηκε µετά από δήλωση αδυναµίας του αναδόχου να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις
του.
Βασικές προτάσεις της επιθεώρησης:
α) Ο πειθαρχικός έλεγχος των αρµοδίων οργάνων της Προϊσταµένης Αρχής και της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας.
β) Η καταµέτρηση των εκτελεσµένων εργασιών.
γ) ∆ιοικητικές ενέργειες για την επίλυση θεµάτων της εργολαβίας.
6. «Κατασκευή τµηµάτων αυτοκινητοδρόµου από Α.Κ. Θερµοπυλών µέχρι Νέα Κοίτη Σπερχειού (χ,θ,
µελέτης 18+000 έως χ.θ. 26+800) και από Α.Κ. Ροδίτσας µέχρι Α.Κ. Αγ. Μαρίνας (χ.θ. µελέτης 3+500
έως χ.θ. 12+000) ως επέκταση του άξονα ΠΑΘΕ στο τµήµα Σκάρφεια – Λαµία – Ράχες» (Α/Α 439).
Προϋπολογισµός: 98.469.736,73 ευρώ (Π/Υ σύµβασης)
Αντικείµενο του έργου:
- Η κατασκευή του αυτοκινητοδρόµου από τον Α.Κ. Θερµοπυλών µέχρι τη Νέα Κοίτη Σπερχειού
(µήκους 8,8 χλµ.) και από τον Α.Κ. Ροδίτσας µέχρι τον Α.Κ. Αγ. Μαρίνας (µήκους 8,5 χλµ) ως
επέκταση του άξονα ΠΑΘΕ στο τµήµα Σκάρφεια – Λαµία - Ράχες.
- Η κατασκευή δύο ανισόπεδων κόµβων: Θερµοπυλών (Μπράλου) και Αγ. Μαρίνας.
- Η γεφύρωση του Σπερχειού στον δεξιό παράπλευρο δρόµο.
- Η πλήρης κατασκευή των ως άνω έργων, του εγκάρσιου και του παράπλευρου οδικού δικτύου, η
αποκατάσταση των επηρεαζόµενων αρδευτικών δικτύων, των απαιτούµενων έργων ηλεκτροφωτισµού,
της σήµανσης, της ασφάλισης, του πρασίνου κλπ.
Βασικές διαπιστώσεις της επιθεώρησης:
α) Η Προϊσταµένη Αρχή ενέκρινε εσφαλµένες νέες τιµές µονάδας εργασιών.
β) Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία:
- ∆εν συµµορφώθηκε στις υποδείξεις προηγούµενης επιθεώρησης η οποία είχε υποδείξει τη
συµπλήρωση των χρονοδιαγραµµάτων µε τις απαιτούµενες µηνιαίες χρηµατορροές, έτσι ώστε να είναι
εφικτός ο νόµιµος υπολογισµός της αναθεώρησης, καθώς και σειρά πρόσθετων διοικητικών ενεργειών
στις οποίες όφειλε να προβεί προκειµένου να ελέγξει την ορθή εφαρµογή των όρων της σύµβασης.
- Αποδέχτηκε, ως εκτελεσµένες υπερσυµβατικές, εργασίες οι οποίες δεν είχαν εκτελεστεί ή δεν
προβλέπονταν από τη σύµβαση, µε αποτέλεσµα να εµβάλει το δηµόσιο σε κίνδυνο αποζηµίωσής τους.
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γ) Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία παρέβη τις σχετικές διατάξεις που αφορούσαν:
- Τη διενέργεια καταµετρήσεων και τον έλεγχο και έγκριση των επιµετρήσεων.
- Τις πιστοποιήσεις.
- Τη µείωση των εγγυήσεων.
- Τον έλεγχο χρονοδιαγράµµατος.
- Την επιβολή ποινικών ρητρών.
- Τις εντολές της προς τον ανάδοχο για την τήρηση των συµβατικών του υποχρεώσεων.
- Τη σύνταξη τιµών µονάδας νέων εργασιών.
Βασικές προτάσεις της επιθεώρησης:
α) Ο πειθαρχικός έλεγχος των αρµοδίων οργάνων της Προϊσταµένης Αρχής και της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας.
β) Η καταµέτρηση συγκεκριµένων εκτελεσµένων εργασιών.
γ) ∆ιοικητικές ενέργειες για την επίλυση θεµάτων της εργολαβίας.
Λοιπές δραστηριότητες του ΣΕ∆Ε
α) Αντιµετωπίστηκαν οργανωτικά ζητήµατα του ΣΕ∆Ε διαµέσου προτάσεων τροποποίησης των
ισχυουσών διατάξεων (Νοµοθεσίας και Κανονισµού Επιθεώρησης).
Οι προτάσεις που έγιναν αφορούσαν στην τροποποίηση της νοµοθεσίας περί δηµοσίων έργων και του
ισχύοντα Κανονισµού Επιθεωρήσεων, µε σκοπό:
- Την απρόσκοπτη και τυπικά διασφαλισµένη λειτουργία του Εποπτικού Συµβουλίου του ΣΕ∆Ε µε τη
ρύθµιση θεµάτων, όπως η δυνατότητα αναπλήρωσης του Προέδρου του και η αντικατάσταση
«εισηγητών – µελών» του.
- Την επέκταση του πεδίου διενέργειας επιθεωρήσεων έργων των φορέων εκτός δηµοσίου τοµέα,
έργων παραχωρήσεων και Σ∆ΙΤ κλπ.
- Την αποτελεσµατικότερη διενέργεια επιθεωρήσεων.
- Τη συντόµευση του χρόνου εξαγωγής συµπερασµάτων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις διενέργειας
επιθεωρήσεων εσωτερικού χαρακτήρα, των έργων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υποδοµών
Μεταφορών και ∆ικτύων, µε τη δυνατότητα τακτικού «θεµατικού» γενικευµένου ελέγχου των έργων,
κλπ.
β) ∆ροµολογήθηκε η ταξινόµηση, διασφάλιση και συµπλήρωση του αρχείου του ΣΕ∆Ε .
Ξεκίνησε η καταγραφή των υφισταµένων στοιχείων των φακέλων και η τακτοποίησή τους, µε
βαρύτητα στη συµπλήρωση µε τα απαραίτητα στοιχεία του αρχείου των υποθέσεων της τελευταίας
δεκαετίας. Η συνολική εργασία αναµένεται να ολοκληρωθεί µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2011. Για τη
διασφάλιση των πορισµάτων των επιθεωρήσεων, έγιναν οι σχετικές προτάσεις. Η δηµιουργία και
πρόσθετου ηλεκτρονικού αρχείου αποτελεί αντικείµενο για το οποίο θα ακολουθήσουν προτάσεις και
ενέργειες του ΣΕ∆Ε εντός των προσεχών µηνών.
γ) ∆όθηκαν διευκρινήσεις και επεξηγήσεις σε φορείς υλοποίησης έργων για θέµατα που αφορούν την
ισχύουσα νοµοθεσία και συγκεκριµένα για τις διαδικασίες υλοποίησης έργων, κυρίως µετά από
τηλεφωνική επικοινωνία.
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5.

Υπηρεσία Ελέγχου ∆απανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ)

Α. Νοµοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων
Με το άρθρο 32 του ν. 2676/99 συστάθηκε στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η
Υπηρεσία Ελέγχου ∆απανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ) και αποτελεί
ειδική Υπηρεσία της ΓΓΚΑ που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης. Η Υπηρεσία αυτή διαρθρώνεται σε Κεντρική και Περιφερειακές Υπηρεσίες.
Η Υπηρεσία, σύµφωνα µε το κεφ. Β’, άρθρο 17, του Ν.3918/2011 (Α 31/02-03-2011), µεταφέρεται
στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), από την έναρξη λειτουργίας του
τελευταίου και υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Οργανισµού, η δε έναρξη λειτουργίας του νέου
Οργανισµού ορίζεται έξι (6) µήνες µετά τη δηµοσίευση του νόµου. Η ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ στον νεοσύστατο
Οργανισµό ανήκει διαρθρωτικά στην Κεντρική Υπηρεσία αυτού.
Σύµφωνα µε το Ν. 3918/2011 η ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ διαρθρώνεται σε Κεντρική ∆ιεύθυνση, στην οποία θα
µεταφερθεί και η ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε τις υφιστάµενες
οργανικές µονάδες και µε αρµοδιότητες που αφορούν τον έλεγχο όλων των µονάδων υγείας του
ΕΟΠΥΥ και των συµβεβληµένων σε αυτόν φορέων και σε Περιφερειακές Υπηρεσίες.
Έργο της Υπηρεσίας µεταξύ άλλων είναι ο έλεγχος των υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας που παρέχονται στους ασφαλισµένους και συνταξιούχους των
Ασφαλιστικών Οργανισµών αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο έλεγχος πραγµατοποιείται στα φαρµακεία, νοσοκοµεία, ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά εργαστήρια και
κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας.
Μετά από κάθε έλεγχο συντάσσεται πόρισµα, το οποίο αποστέλλεται στον αρµόδιο ασφαλιστικό
Οργανισµό ή στον εισαγγελέα, προκειµένου να επιβληθούν οι προβλεπόµενες κυρώσεις.
Β. Οργάνωση και δοµή
Η ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ άρχισε να λειτουργεί ουσιαστικά από τα τέλη του 2003. Επειδή επί του παρόντος η
στελέχωση της Υπηρεσίας δεν έχει ολοκληρωθεί, οι έλεγχοι εστιάζονται κυρίως σε Ασφαλιστικούς
Φορείς, φαρµακεία και Κλινικές.
Σήµερα υπηρετούν στη µεν Κεντρική Υπηρεσία ένας (1) διευθυντής, τέσσερις (4) φαρµακοποιοί και
οκτώ (8) διοικητικοί υπάλληλοι, στη δε Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Αττικής ένας (1) διευθυντής και δέκα
επτά (17) φαρµακοποιοί.
Γ. Πεπραγµένα έτους 2010
Για το έτος 2010 διενεργήθηκαν αυτεπάγγελτα επιτόπιοι έλεγχοι σε εξήντα εννέα (69) συνολικά
φαρµακεία καθώς και σε έντεκα (11) Ιδιωτικές Κλινικές και επτά (7) ∆ιαγνωστικά Εργαστήρια στον
Νοµό Αττικής.
Επίσης διενεργήθηκαν έλεγχοι σε τρία (3) Νοσοκοµεία στον Νοµό Αττικής και η Υπηρεσία µας
χειρίστηκε τριάντα (30) υποθέσεις, από ολόκληρη την Ελλάδα, που αφορούσαν έλεγχο των δαπανών
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, και προέκυψαν από επώνυµες και ανώνυµες καταγγελίες. Τέλος,
διενεργήθηκε έλεγχος των φαρµακευτικών δαπανών στον ΟΑΠ-∆ΕΗ.
Στον αρµόδιο Εισαγγελέα διαβιβάστηκαν δύο (2) από τις ανωτέρω υποθέσεις κατόπιν της διαπίστωσης
σε αυτές ποινικών ευθυνών για την περαιτέρω διερεύνηση τους.
∆. Σηµαντικές υποθέσεις έτους 2010
Οι κυριότερες υποθέσεις µε τις οποίες ασχολήθηκε η Υπηρεσία µας είναι :
1. ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
α) ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙΣ
Στα τέλη του έτους 2009, περιήλθε στην Υπηρεσία µας έγγραφη αναφορά του ∆ιευθυντή του
Υποκαταστήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αξιούπολης του Ν. Κιλκίς, σχετικά µε την έκδοση από τον ιατρό Π.Ν.
συνταγών µε φάρµακα υψηλού κόστους σε ασφαλισµένους του Ιδρύµατος οι οποίοι είτε είχαν
αποβιώσει, είτε δεν είχαν λάβει ποτέ τα συνταγογραφούµενα φάρµακα και εκτέλεση των συνταγών
αυτών από το φαρµακείο «Χ.Ι.».
Στο πλαίσιο συντονισµού και εποπτείας του ελέγχου προβήκαµε στις ακόλουθες ενέργειες:
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i) Ζητήθηκαν οι συνταγές του φαρµακείου «Χ.Ι.», για τα έτη 2006-2009, οι λογαριασµοί των οποίων
αποζηµιώθηκαν από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καταχωρήθηκαν ηλεκτρονικά και ελέγχθηκαν.
Κατόπιν του ελέγχου των συνταγών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που είχαν εκτελεστεί στο φαρµακείο «Χ.Ι.» για
τα έτη 2006, 2007, 2008 και 2009, των καταθέσεων που ελήφθησαν από το διευθυντή του
υποκαταστήµατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Αξιούπολη του Ν. Κιλκίς σε 26 ασφαλισµένους, των
καταθέσεων που ελήφθησαν από τους ελεγκτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στη Βόρεια Ελλάδα σε 42
ασφαλισµένους, βρέθηκαν επτά (7) ασφαλισµένοι, οι οποίοι είχαν αποβιώσει σε χρόνο προγενέστερο
από την έκδοση στο όνοµα τους συνταγών µε φάρµακα υψηλού κόστους από τον ιατρό Π.Ν. και
διαπιστώθηκε ότι σε όλους τους ασφαλισµένους από τους οποίους ελήφθησαν καταθέσεις είχαν
εκδοθεί εν αγνοία τους και στο όνοµα τους παρόµοιες συνταγές από τον εν λόγω ιατρό και είχαν
εκτελεστεί από το συγκεκριµένο φαρµακείο του «Χ.Ι.». Οι εν λόγω συνταγές αποζηµιώθηκαν από το
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εποµένως το Ίδρυµα ζηµιώθηκε συνολικά µε το ποσό των 288.800,47 ευρώ.
ii) Ταυτόχρονα, η Υπηρεσία µας µε σχετικό έγγραφο ενηµέρωσε και τους υπόλοιπους µεγάλους
ασφαλιστικούς οργανισµούς, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ και ΟΠΑ∆, για το περιεχόµενο της
καταγγελίας, προκειµένου να προβούν σε διενέργεια ελέγχου προς εξακρίβωση ύπαρξης ή όχι
αναλόγων φαινοµένων συνταγογράφησης και σε αυτούς, ζητώντας ταυτόχρονα πληροφόρηση επί των
αποτελεσµάτων του ελέγχου.
Από τους ανωτέρω ασφαλιστικούς φορείς, ο ΟΓΑ σε απάντηση του σχετικού εγγράφου, µας
γνωστοποίησε ότι κατόπιν του ελέγχου των συνταγών του Οργανισµού του, που είχαν εκτελεστεί στο
φαρµακείο «Χ.Ι.» για το χρονικό διάστηµα από 01/01/2008-31/06/2009, των καταθέσεων από τους
ελεγκτές του Οργανισµού σε 79 ασφαλισµένους, βρέθηκαν τρεις (3) ασφαλισµένοι, οι οποίοι είχαν
αποβιώσει σε χρόνο προγενέστερο από την έκδοση στο όνοµα τους συνταγών µε φάρµακα υψηλού
κόστους από τον ιατρό Π.Ν. και διαπιστώθηκε ότι σε όλους τους ασφαλισµένους από τους οποίους
ελήφθησαν καταθέσεις είχαν εκδοθεί εν αγνοία τους παρόµοιες συνταγές από τον εν λόγω ιατρό και
είχαν εκτελεστεί από το συγκεκριµένο φαρµακείο του «Χ.Ι.», οι οποίες συνταγές αποζηµιώθηκαν από
τον ΟΓΑ και ο οργανισµός ζηµιώθηκε συνολικά µε το ποσό των 141.821,22 ευρώ. Όλα τα σχετικά µε
την υπόθεση στοιχεία έχουν διαβιβαστεί στον αρµόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
β) ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΤΑΣ
Από το Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία µας καταγγελία, που
αφορούσε πλήθος ενδεχοµένων παραβάσεων σε δύο φαρµακεία που εδρεύουν στο Νοµό Άρτας (του
πατέρα και της κόρης) ενδεχόµενης κατευθυνόµενης συνταγογράφησης και υπερσυνταγογράφησης.
Στα πλαίσια αυτού του ελέγχου ζητήθηκαν από την Υπηρεσία µας, µε σχετικό έγγραφο, οι συνταγές
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΓΑ των ανωτέρω φαρµακείων για τους µήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο,
Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2010. Καταχωρήθηκαν οι 2374 συνταγές του ΟΓΑ και 999 συνταγές ΙΚΑΕΤΑΜ εκ του συνόλου των 2666 συνταγών.
Όσον αφορά τον έλεγχο των συνταγών του ΟΓΑ διαπιστώθηκαν από το δειγµατοληπτικό
φαρµακευτικό έλεγχο παραβάσεις όπως: Συνταγογράφηση φαρµάκων από ιατρό εκτός ειδικότητας,
συνταγογράφηση φαρµάκων που δεν συνάδουν µε τη διάγνωση, λανθασµένο ποσοστό συµµετοχής,
διορθώσεις στην ηµεροµηνία έκδοσης.
Από τη στατιστική επεξεργασία των συνταγών του ΟΓΑ διαπιστώθηκε η εξής ποσοστιαία
συνταγογράφηση ανά ιατρό:
Φαρµακείο κόρης Μ. Τ. (σε πλήθος 1560):
48,33% ιατρός Σ. Κ., 14,25% ιατρός Κ. Α., 8,15% ιατρός Γ.Π.
Η ηλεκτρονική καταχώρηση και ο έλεγχος των συνταγών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βρίσκονται σε εξέλιξη.
2. Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
∆ιαβιβάστηκε στην Υπηρεσία µας έγγραφη και επώνυµη καταγγελία, σύµφωνα µε την οποία
υπάλληλος-νοσηλεύτρια της Πολυκλινικής Λαµίας, ενώ απουσίαζε λόγω άδειας γάµου από την
εργασία της, καταχωρήθηκε στο βιβλιάριο ασθενείας της, νοσηλεία που δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ
και συνταγογραφήθηκαν στο συνταγολόγιό της φάρµακα τα οποία δεν έλαβε ποτέ. Όπως ισχυρίστηκε
η καταγγέλλουσα της ζητήθηκαν τα βιβλιάριά της από την Πολυκλινική για να της συνταγογραφηθούν
εξετάσεις, στις οποίες υποβάλλονται απαραιτήτως όλοι οι υγειονοµικοί υπάλληλοι, αλλά εκ των
υστέρων διαπίστωσε ότι είχαν χρεωθεί στο όνοµά της ανύπαρκτη νοσηλεία και φάρµακα και όταν
διαµαρτυρήθηκε γι’ αυτό στην εργοδοσία της απολύθηκε χωρίς να λάβει και τη νόµιµη γι’ αυτό
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αποζηµίωση. Κατήγγειλε το γεγονός στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λαµίας αλλά δεν ενηµερώθηκε ποτέ για το
αποτέλεσµα της έρευνας του Ιδρύµατος.
Κατόπιν τούτου η Υπηρεσία µας ζήτησε να της γνωστοποιηθεί το αποτέλεσµα του ελέγχου, που
πραγµατοποίησε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λαµίας και από τον έλεγχο αυτόν προέκυψε το βάσιµο των
ισχυρισµών της καταγγέλουσας και κατόπιν τούτου τo IKA-ΕΤΑΜ προέβη σε περικοπή νοσηλίων εκ
ποσού 130,34 ευρώ από το λογαριασµό του µηνός Αυγούστου 2009, που υπέβαλε η κλινική για
πληρωµή το οποίο αντιστοιχεί στα έξοδα της πλασµατικής νοσηλείας της ασφαλισµένης, στην έγγραφη
σύσταση προς την κλινική και τέλος στην παρακράτηση της φαρµακευτικής δαπάνης µε την οποία
επιβαρύνθηκε το Ίδρυµα.
Με βάση τις διαπιστώσεις του ελέγχου οι πράξεις της ιδιωτικής κλινικής είναι ποινικά αξιόποινες
καθώς προέβη σε εξαπάτηση τόσο της ασφαλισµένης όσο και του Ιδρύµατος και η Υπηρεσία
απευθύνθηκε στο Τµήµα Κλειστής Περίθαλψης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ζητώντας περαιτέρω έρευνα στην
Πολυκλινική Λαµίας, την επιβολή των προβλεποµένων διοικητικών κυρώσεων και την παραποµπή της
υπόθεσης στον αρµόδιο Εισαγγελέα.
3. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΙΟΥ
∆ιενεργήθηκε έλεγχος σε παραπεµπτικά διαγνωστικών εξετάσεων, που εκτελούνται στο διαγνωστικό
εργαστήριο απεικονίσεων µε την επωνυµία «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΧΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ»,
κατόπιν καταγγελίας η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία µας από το ΣΕΥΥΠ. Σύµφωνα µε την
καταγγελία, ελεγκτής ιατρός που υπηρετεί στο Τµήµα ΠΟΝ Χίου διαπίστωσε ότι στις καταστάσεις και
στα παραπεµπτικά, που είχε υποβάλει η Μαγνητική Τοµογραφία Χίου προκειµένου να πληρωθεί από
τον Οίκο Ναύτου για το δίµηνο Μαρτίου-Απριλίου του 2010 είχαν συµπληρωθεί παρατύπως και
παρανόµως διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις και σκιαγραφικές ουσίες εκ των υστέρων και αφού είχαν
ήδη ελεγχθεί τα παραπεµπτικά προ της εκτέλεσή τους από τον ίδιο. Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου
µεταξύ άλλων δήλωσε ότι οι προσθήκες πραγµατοποιήθηκαν αυτοβούλως από τη γραµµατέα του
∆ιαγνωστικού, η οποία έχει «µια δική της άκαµπτη στάση περί του δέον γενέσθαι», γεγονός που
επιβεβαίωσε και η ίδια µε υπεύθυνη δήλωσή της και εκ των υστέρων ένορκη βεβαίωση. Η Υπηρεσία
µας ζήτησε από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΠΑ∆, ΟΙΚΟ-ΝΑΥΤΟΥ και ΟΓΑ
αντίγραφα των συµβάσεών τους µε το συγκεκριµένο εργαστήριο και τις καταστάσεις και τα
παραπεµπτικά που έχουν κατατεθεί προς εξόφληση για τους µήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Απρίλιο
και Μάρτιο του 2010 και προέβη σε έλεγχο των παραπεµπτικών αυτών. Από τον έλεγχο αυτό
προέκυψαν ανάλογες προσθήκες σε παραπεµπτικά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΠΑ∆ και του ΟΓΑ αλλά και
µικρότερης σηµασίας παρατυπίες και παραλείψεις του ∆ιαγνωστικού. Το πόρισµα διαβιβάστηκε στον
Ιατρικό Σύλλογο Χίου και στις ∆ιοικήσεις των Ασφαλιστικών Οργανισµών για τις δικές τους
ενέργειες.
4. ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
α) Σε συνέχεια αναφοράς της φαρµακοποιού Β.Μ. προς την ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α, σχετικά µε µη νόµιµες
πράξεις όσον αφορά την φαρµακευτική νοµοθεσία από τους συνεταίρους της φαρµακοποιούς, µε
αποτέλεσµα την υπερβολική αύξηση των κερδών του φαρµακείου της, διενεργήθηκε έλεγχος συνταγών
ασφαλιστικών οργανισµών που αφορούσαν ιατρούς ιδιωτικών κλινικών, ιατρούς του ΕΣΥ, ιατρούς
ασφαλιστικών οργανισµών, έλεγχος σε ιδιωτικές κλινικές που αφορούσε φακέλους νοσηλείας
ασφαλισµένων, έλεγχος σε οικήµατα φροντίδας ηλικιωµένων και ελήφθησαν καταθέσεις
ασφαλισµένων ιατρών και φαρµακοποιών.
∆ιαπιστώθηκαν τα κάτωθι :
1. Παράβαση και µη πιστή τήρηση των κείµενων διατάξεων κατά τη συνταγογράφηση από ιατρούς των
ασφαλιστικών ταµείων και των θεραπευτηρίων και πιο συγκεκριµένα:
- συνταγογράφηση σε 3 ασφαλισµένους που έχουν αποβιώσει
- συνταγογράφηση φαρµάκων σε ασφαλισµένους που σύµφωνα µε ενυπόγραφη δήλωσή τους δεν τα
έχουν λάβει ποτέ
- συνταγογράφηση φαρµάκων χωρίς να έχει ελεγχθεί η ταυτοπροσωπία και η ασφαλιστική ικανότητα
του ασφαλισµένου
- συνταγογράφηση σε ασφαλισµένους βάσει αιτήµατος τρίτων προσώπων εν αγνοία των ίδιων των
ασφαλισµένων χωρίς προφανώς να έχει προηγηθεί κλινική εξέταση
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- αντιγραφή παλαιοτέρων συνταγών άλλων ιατρών εκτελεσµένων σε διάφορα φαρµακεία βάσει
αιτήµατος τρίτων προσώπων
- προτροπή εκτέλεσης εκδιδόµενων συνταγών σε συγκεκριµένο φαρµακείο
- πληµµελής συµπλήρωση των στοιχείων των ασφαλισµένων επί του εντύπου της συνταγής
- µη αναγραφή από τους ιατρούς της συνταγογραφηθείσας φαρµακευτικής αγωγής στα βιβλιάρια
υγείας των ασφαλισµένων
- αναγραφή φαρµάκων άλλης ειδικότητας χωρίς να µνηµονεύεται η γνωµάτευση του ιατρού
ειδικότητας
- µη καταγραφή των εξεταζόµενων ασθενών στο τηρούµενο αρχείο των ηµερήσιων ραντεβού
- ενδείξεις για πιθανή συνεργασία των συνταγογράφων
ιατρών µε τον φαρµακοποιό και
χρησιµοποίηση των προσωπικών στοιχείων των ασφαλισµένων για την έκδοση εικονικών συνταγών
- συνταγογράφηση ποσοτήτων που ξεπερνούν τις απαραίτητες για τη θεραπεία µηνός.
2. Παράβαση και µη πιστή τήρηση των κείµενων διατάξεων κατά την εκτέλεση των συνταγών σε δύο
φαρµακεία.
3. Μη ορθή εφαρµογή της απόφασης της ∆ιοίκησης του ΙΚΑ που αναφέρεται στο δικαίωµα έκδοσης
συνταγών από ειδικευόµενους ιατρούς.
4. Απουσία ελέγχου τόσο στη διαχείριση και χρέωση των συνταγολογίων όσο και στη
συνταγογράφηση από τους ειδικευόµενους ιατρούς στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία Παθολογικής
Κλινικής Νοσοκοµείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
5. Χρήση ταινιών γνησιότητας παρελθόντων ετών (2003, 2004, 2005 και 2006) σε συνταγές του 2009.
Για πολλά από τα σκευάσµατα από τα οποία προέρχονταν οι εν λόγω ταινίες είχε παρέλθει η
ηµεροµηνία λήξης τους κατά το 2009. Οι εν λόγω συνταγές έχουν εξοφληθεί κανονικά από τους
ασφαλιστικούς οργανισµούς (κυρίως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
6. Μη παράδοση των συνταγογραφηθέντων σκευασµάτων στους ασφαλισµένους για λογαριασµό των
οποίων έχουν εκδοθεί οι συνταγές µε αποτέλεσµα την οικονοµική επιβάρυνση του ασφαλιστικού
οργανισµού.
7. Μεταφορά συνταγών από το ένα φαρµακείο στο άλλο χωρίς ο ίδιος ο ασφαλισµένος να έχει
επισκεφθεί κανένα από τα δυο φαρµακεία.
8. Απουσία ελέγχου των υποβληθεισών συνταγών από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς και κυρίως
από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
9. Χρήση στοιχείων ασφαλισµένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την έκδοση συνταγών. Η πηγή προέλευσης
και ο τρόπος ανεύρεσης των στοιχείων των ασφαλισµένων αυτών χρήζει διερεύνησης από τον αρµόδιο
ασφαλιστικό οργανισµό.
10. Συνταγογράφηση και εκτέλεση συνταγών µε αυξηµένες ποσότητες χηµειοθεραπευτικών
σκευασµάτων, που ξεπερνούν τη µηνιαία αγωγή χωρίς αναγραφή της χορηγούµενης δοσολογίας µε
αποτέλεσµα την αδυναµία ελέγχου από τον αρµόδιο ασφαλιστικό οργανισµό.
Το πόρισµα ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών, στους αρµόδιους
ασφαλιστικούς οργανισµούς στο ΣΕΥΥΠ και στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για
τις δικές τους ενέργειες.
β) ∆ιενεργήθηκε έλεγχος στο φαρµακείο Ζ.Ν. τον Ιούλιο του 2010 στο Λαύριο και βρέθηκε µεγάλος
αριθµός ιδιοσκευασµάτων χωρίς ταινίες γνησιότητας, αποκολληµένων ταινιών γνησιότητας και
βιβλιαρίων ασφαλισµένων. Τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο 2010 ανασύρθηκαν από τα δύο πηγάδια
της περιοχής του Λαυρίου εµβαλάγια φαρµάκων άνευ ταινιών γνησιότητας.
Κατόπιν των ανωτέρω, διενεργήθηκε έλεγχος των συνταγών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του εν λόγω φαρµακείου του
Λαυρίου για το χρονικό διάστηµα Ιούλιος – ∆εκέµβριος 2009 και Ιανουάριος – Ιούνιος 2010, µε σκοπό
την πιθανή αντιστοιχία σε αυτές επικολληµένων ταινιών γνησιότητας µε τον κωδικό ΕΟΦ των
ιδιοσκευασµάτων που ανασύρθηκαν από τα προαναφερόµενα πηγάδια.
∆ιαπιστώθηκαν:
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•

Tαυτοποίηση 223 ταινιών γνησιότητας (που αντιστοιχούσαν σε εµβαλάγια που βρίσκονταν στα
πηγάδια) οι οποίες είχαν επικολληθεί σε 187 συνταγές του φαρµακείου Ζ.Ν της περιοχής του
Λαυρίου.
• Ενδείξεις συνεργασίας του φαρµακοποιού µε την ιατρό (και σύζυγο του) που συνταγογραφεί
(κατευθυνόµενη εκτέλεση συνταγών - από τις 187 συνταγές οι 185 είχαν συνταγογραφηθεί από την
ίδια ιατρό).
• Επιπλέον παραβάσεις των κείµενων διατάξεων σχετικά
α) µε τη συνταγογράφηση φαρµάκων: µη αναγραφή της φαρµακευτικής αγωγής στα βιβλιάρια υγείας
των ασφαλισµένων, πληµµελής συµπλήρωση των στοιχείων των ασφαλισµένων επί του εντύπου της
συνταγής, ενδείξεις για συνταγογράφηση φαρµάκων που δεν συµπεριλαµβάνονται στη φαρµακευτική
αγωγή που δηλώνουν ότι λαµβάνουν οι ασφαλισµένοι και
β) µε τη λειτουργία του φαρµακείου: δε ζητείται από τους ασφαλισµένους να υπογράφουν επί των
συνταγών, δε γίνεται έλεγχος της καταχώρησης των φαρµάκων από τον γιατρό στο βιβλιάριο υγείας
των ασφαλισµένων, παρακράτηση εµβαλαγίων χωρίς ταινίες γνησιότητας στο χώρο του φαρµακείου,
προχορήγηση φαρµάκων χωρίς να τηρούνται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, µη εκτέλεση
συνταγών όλων των ασφαλιστικών ταµείων.
Η έκθεση ελέγχου έχει αποσταλεί στην αρµόδια Εισαγγελική Αρχή το Φεβρουάριο του 2011.
5. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
α) ΥΠΟΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤ
∆ιαβιβάστηκε στην Υπηρεσία µας από τον ΟΑΕΕ έκθεση ελέγχου που διενεργήθηκε στο Νοσοκοµείο
ΚΑΤ από ιατρούς του τµήµατος ιατρικής αντίληψης της ∆ιεύθυνσης Υγειονοµικού ΟΑΕΕ, σύµφωνα
µε την οποία διαπιστώθηκαν χρεώσεις από υπερβολική χρήση υλικών σε ασφαλισµένους του
οργανισµού που έχουν νοσηλευτεί στο Νοσοκοµείο ΚΑΤ. Κλιµάκιο της Υπηρεσίας µας µετέβη στο
Νοσοκοµείο και έλεγξε τους 16 φακέλους ασθενών που αναφέρονται στην έκθεση των ελεγκτών του
ΟΑΕΕ και για τις οποίες διαπιστώθηκε πράγµατι υπερβολική χρήση υλικών.
Στη συνέχεια η
Υπηρεσία µας ζήτησε από το Νοσοκοµείο ΚΑΤ τους ιατρικούς φακέλους 45 επιπλέον νοσηλευόµενων.
Η έρευνα είναι σε εξέλιξη.
β) 1Ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑ- ΥΠΟΘΕΣΗ C-pap
Σε εκτέλεση εντολής του Γενικού Επιθεωρητή διενεργήθηκε έλεγχος στο 1ο Νοσοκοµείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
(πρώην Παπαδηµητρίου). Η εντολή ελέγχου αφορούσε στη διενέργεια έρευνας για τα έτη 2008 έως και
σήµερα σχετικά µε τη χορήγηση αναπνευστικής συσκευής C-PAP και ηλεκτρικού νεφελοποιητή
κατόπιν σχετικής καταγγελίας ασφαλισµένου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην οποία υπάρχουν ενδείξεις για
χορήγηση αναπνευστικής συσκευής C-PAP χωρίς να έχουν προηγηθεί οι απαιτούµενες µελέτες ύπνου
ή χωρίς να τηρούνται οι σωστές διαδικασίες διενέργειας µελέτης ύπνου ή χωρίς να προκύπτει
αναγκαιότητα εκ των µελετών για χορήγηση αυτής.
Από τον επιτόπιο έλεγχο προέκυψαν τα εξής:
i) Το αρχείο των εκθέσεων ύπνου-άπνοιας δεν τηρείται στον χώρο του Νοσοκοµείου, αλλά σε ιδιωτικό
χώρο.
ii) Στο αρχείο είχε πρόσβαση και το διαχειριζόταν τεχνικός που δεν έχει καµία υπαλληλική σχέση µε
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην περίπτωση αυτή ελέγχεται η παραβίαση του ιατρικού απορρήτου.
Η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί καθώς το αρχείο που µας δόθηκε µεταγενέστερα του επιτόπιου
ελέγχου δεν ήταν σε αναγνώσιµη µορφή από τους Η/Υ της Υπηρεσίας µας λόγω χρήσης ειδικού
λογισµικού προγράµµατος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η Υπηρεσία µας επιµένει και έχει ζητήσει µε νέο
έγγραφο της το αρχείο σε έντυπη µορφή, πλην όµως η αρµόδια υπηρεσία προβάλλει διάφορα
προσκόµµατα και µέχρι σήµερα δεν µας έχει χορηγήσει τα στοιχεία.
6. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
α) «ΕΥΡΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.» Ιδιωτικό ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο
∆ιαπιστώθηκαν ενδείξεις άσκοπης παραγγελίας υψηλού κόστους ειδικών αντιαλλεργικών εξετάσεων
και πλήθος τυπικών παραβάσεων της κείµενης νοµοθεσίας και των συµβάσεων µε τους ασφαλιστικούς
φορείς καθώς και παραβάσεις από το διαγνωστικό εργαστήριο κατά την εκτέλεσή των παραπεµπτικών,
που αφορούν µεγάλο αριθµό ασφαλισµένων σχεδόν σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισµούς.
Το πόρισµα έχει διαβιβαστεί στους αρµόδιους ασφαλιστικούς φορείς για τις δικές τους ενέργειες.
β) ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΣΜΟΙΑΤΡΙΚΗ
Στο διαγνωστικό εργαστήριο σηµειώθηκαν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:
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- δεν εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα ως προς την πλήρη συµπλήρωση των στοιχείων των
παραπεµπτικών των ασφαλισµένων.
- δεν εφαρµόζονται από τους ιατρούς και τους ελεγκτές ιατρούς τα προβλεπόµενα ως προς την πλήρη
συµπλήρωση των παραπεµπτικών.
- πραγµατοποίηση εξετάσεων προγενέστερα της ηµεροµηνίας έκδοσης ή της ηµεροµηνίας θεώρησης
αντίστοιχων παραπεµπτικών ασφαλιστικών φορέων.
- εκτέλεση εργαστηριακής εξέτασης σε άλλο όργανο από το αναγραφόµενο στο παραπεµπτικό.
- απασχόληση ιατρών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο εργαστήριο ενώ αυτό έχει σύµβαση µε το Ίδρυµα, κατά
παράβαση των διατάξεων του Ιδρύµατος.
Το πόρισµα διαβιβάστηκε στους αρµόδιους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς και στη Νοµαρχία Αθηνών
για τις δικές τους ενέργειες.
7. Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
α) «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε.»
Στα πλαίσια του ελέγχου, που διενεργήθηκε στην ανωτέρω κλινική διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
α) η υπέρβαση του αριθµού των χρησιµοποιούµενων κλινών στο παθολογικό τµήµα κατά τρεις (3)
κλίνες, στο ουρολογικό κατά πέντε (5) κλίνες, στο νεφρολογικό κατά οχτώ (8) κλίνες και στη ΜΕΘ
ασφαλισµένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά µία (1) κλίνη σε σχέση µε το προβλεπόµενο από την άδεια
λειτουργίας αριθµό κλινών ανά τµήµα της κλινικής.
β) η µακρά παραµονή στην κλινική και η πέραν του προβλεπόµενου από τις διατάξεις του
Κανονισµού Νοσοκοµειακής Περίθαλψης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χρόνου, για το 63% των νοσηλευοµένων
ασφαλισµένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που αποτελούν χρόνια περιστατικά και η διαρκής αξίωση της
κλινικής για την καταβολή των νοσηλίων από τον ασφαλιστικό οργανισµό. Η µακρά παραµονή των
ασφαλισµένων παρακάµπτοντας τις διατάξεις του κανονισµού νοσοκοµειακής περίθαλψης
επιτυγχάνεται µε την έκδοση εξιτηρίου µετά από δίµηνη νοσηλεία και την έκδοση εισιτηρίου
εισαγωγής την αµέσως επόµενη από το εξιτήριο ηµέρα, χωρίς όµως ο ασφαλισµένος να εξέρχεται
πραγµατικά της κλινικής.
Για τη διαπίστωση (α) το πόρισµα διαβιβάστηκε στη Νοµαρχία ∆υτικής Αθήνας και για τη διαπίστωση
(β) στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειµένου να επιληφθούν αντίστοιχα για τα θέµατα της αρµοδιότητας τους.
β) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
Από τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησε το κλιµάκιο στην εν λόγω Κλινική και την περαιτέρω
επεξεργασία των στοιχείων, που συλλέχθηκαν, διαπιστώθηκε ότι:
• Η βεβαίωση καλής λειτουργίας της κλινικής είχε λήξει στις 13/02/2008. Ο επιτόπιος έγινε 18-22010!
• Καµία σύµβαση της Κλινικής δεν βρισκόταν σε ισχύ, εκτός της σύµβασης µε το Τ.Σ.Ε.Υ.Π..
• Η Κλινική δεν διαθέτει ενοποιηµένο χώρο αποθήκευσης φαρµάκων 6 τ.µ. Όσον αφορά στον τρόπο
φύλαξης των φάρµακων, αυτά φυλάσσονται σε προθήκες του κάθε ορόφου υπό την επίβλεψη των
προϊσταµένων νοσηλευτριών και στη Μ.Τ.Ν..
• Όσον αφορά στη διαχείριση των φαρµάκων αυτά φυλάσσονται χωρίς τις ταινίες γνησιότητας. Οι
ταινίες γνησιότητας φυλάσσονται σε διαφάνειες κατά τρόπο που δεν διευκολύνει την αντιστοίχισή τους
µε τα τιµολόγια προµήθευσης των φαρµάκων. Η διαδικασία διαχείρισης των ταινιών γνησιότητας δεν
είναι η ενδεικνυόµενη, δεν διασφαλίζει το ότι τα κουπόνια δεν χρησιµοποιούνται αλλού και δεν
επιτρέπει την απόλυτη ταυτοποίηση των φαρµάκων που χρησιµοποιούνται από τους ασθενείς.
• Από τον έλεγχο των ιατρικών φακέλων οχτώ (8) νοσηλευόµενων, οι οποίοι επελέγησαν
δειγµατοληπτικά, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες, αν όχι όλες οι περιπτώσεις, αφορούσαν σε
µακροχρόνιες νοσηλείες υπέργηρων ασθενών µε διάρκεια νοσηλείας από 3 µήνες έως και σχεδόν 3
χρόνια, για τις οποίες αµφισβητείται η αναγκαιότητά τους. Κατά περίπτωση απουσίαζαν από τους
ιατρικούς φακέλους των ασθενών αντίγραφα φύλλου νοσηλείας, εργαστηριακές/παρακλινικές
εξετάσεις, έκθεση αγωγής και πορείας νόσου του ασθενούς.
• Από τον έλεγχο των Βιβλίων Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Ασθενών των Ασφαλιστικών
Οργανισµών όσον αφορά στις επισκέψεις των ελεγκτών ιατρών σηµειώνεται: i) Ο ελεγκτής ιατρός του
ΟΠΑ∆ δεν έχει επισκεφτεί ποτέ την Κλινική, ii) Η τελευταία επίσκεψη του ελεγκτή ιατρού του ΙΚΑ κ.
Α.Μ. πραγµατοποιήθηκε στις 29/07/2009 και η προηγούµενη επίσκεψη πραγµατοποιήθηκε στις
07/11/2008, iii) Ο ελεγκτής ιατρός του ΟΑΕΕ κ. Μ. Κ. επισκέπτεται συχνά την Κλινική παρόλο που
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στην Κλινική δεν νοσηλευόταν κανένας ασφαλισµένος του ΟΑΕΕ από 27/02/2008, εκτός ενός
ασφαλισµένου στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.
Το πόρισµα διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στη Νοµαρχία
Αθηνών και στους αρµόδιους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς για τις δικές τους ενέργειες.
γ) ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ – ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε.
∆ιενεργήθηκε έλεγχος στην Ιδιωτική Νευροψυχιατρική Κλινική µε την επωνυµία «ΚΑΣΤΑΛΙΑ».
Από τον επιτόπιο έλεγχο και την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων, που συλλέχθηκαν,
διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα :
• Υπέρβαση του αριθµού των κλινών κατά τριάντα τρεις (33) σε σχέση µε το προβλεπόµενο από την
άδεια λειτουργίας αριθµό κλινών της κλινικής
• Κοινή επωνυµία των Κλινικών «ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ –
ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε.» που αφορά και στις δύο Κλινικές «Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ» και «ΚΑΣΤΑΛΙΑ» µε
αποτέλεσµα να λειτουργούν ουσιαστικά οι δύο Κλινικές σαν µία (κοινές συµβάσεις µε τους
Ασφαλιστικούς Οργανισµούς, κοινά βιβλία ασθενών του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ, κοινό χώρο
αποθήκευσης φαρµάκων, εισαγωγή - νοσηλεία ασθενών και στις δύο Κλινικές κατά περίπτωση).
• Όσον αφορά στη διαχείριση των φαρµάκων, αυτά φυλάσσονταν χωρίς ταινίες γνησιότητας και
αρκετά από αυτά χωρίς εσωτερική συσκευασία (blister), µέσα σε δοχεία πλαστικά σε κατάλληλες
προθήκες.
• Αναντιστοιχία µεταξύ της κατάστασης νοσηλευόµενων και των βιβλιαρίων ασθενείας ΙΚΑ, ΟΑΕΕ
και ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ.
• Βρέθηκαν συνταγές ναρκωτικών µονής κόκκινης γραµµής του Ν.1729/87, οι οποίες δε φέρουν
καµία εγγραφή, παρά µόνο τη σφραγίδα της Κλινικής χωρίς να έχουν ακυρωθεί
• Από τον έλεγχο των ατοµικών ιατρικών φακέλων ασθενών - νοσηλευόµενων, διαπιστώθηκε η µη
σωστή τήρησή τους: απουσίαζαν αντίγραφα ατοµικού βιβλιαρίου νοσηλείας, αποτελέσµατα
εργαστηριακών /παρακλινικών εξετάσεων, η έκθεση πορείας της κατάστασης υγείας του ασθενούς.
• Επαναληψιµότητα ιατρικών εξετάσεων χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων, θυρεοειδικών ορµονών,
προστατικού αντιγόνου, κλπ σε µηνιαία βάση, χωρίς να προκύπτει από το ιστορικό του ασθενούς η
αναγκαιότητα της διενέργειας αυτών.
Το πόρισµα διαβιβάστηκε στους ασφαλιστικούς φορείς (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΠΜΜΕ, ΕΤΑΑ, ΟΠΑ∆, ΟΑΕΕ, ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ, ΕΥ∆ΑΠ) για δικές τους ενέργειες καθώς και
στον Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, στον Ιατρικό
Σύλλογο Αττικής και στον ΕΟΦ.
δ) ΙΑΣΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Από τη διενέργεια ελέγχου στην ανωτέρω κλινική διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
- Υπέρβαση του αριθµού των κλινών κατά τµήµα (ΜΕΘ, Νεφρολογικό Ορθοπεδικό Παθολογικό,
Χειρουργικό Τµήµα) σε σχέση µε το προβλεπόµενο από την άδεια λειτουργίας αριθµό κλινών της
κλινικής
─ Υπέρβαση του αριθµού των κλινών στους θαλάµους νοσηλείας:
─ Ασυµφωνία όσον αφορά στον αριθµό των νοσηλευόµενων που αναφέρονταν στην κατάσταση
νοσηλευόµενων και αυτών που η παρουσία τους επιβεβαιώθηκε από το ιατρό του κλιµακίου.
─ Ασυµφωνία όσον αφορά στη κλίνη νοσηλείας για ασφαλισµένους. Βρέθηκαν να νοσηλεύονται σε
διαφορετικό θάλαµο
─ Ασυµφωνία όσον αφορά στην ηµεροµηνία εισόδου στην κλινική
─ Σχετικά µε τα βιβλία νοσηλευόµενων Ασφαλιστικών Οργανισµών:
Τα στοιχεία των βιβλίων των ασφαλισµένων δεν παρέχουν επαρκείς πληροφορίες ελέγχου.
- Εύρεση βιβλιαρίων: Βιβλιάρια ανήκαν σε άτοµα που δεν βρέθηκαν να νοσηλεύονται κατά τον επί
κλίνης έλεγχο και στην κατάσταση νοσηλευόµενων
─ Σε νοσηλευόµενους ασφαλισµένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δε βρέθηκαν τα βιβλιάρια ασθενείας
Φαρµακείο
─ Απουσία φαρµακοποιού. Λειτουργία χώρου φύλαξης φαρµάκων και όχι φαρµακείου σε κτίριο εκτός
του καθοριζόµενου στην άδεια λειτουργίας.
─ Καταστάσεις ΤΣΑΥ/ΣΕΠΕ: δεν αναφέρονται εισφορές για τους επιστηµονικά υπεύθυνους ιατρούς
τµηµάτων: Χειρουργικού, Ουρολογικού, Καρδιολογικού, Ορθοπεδικού, ΩΡΛ, Φυσικής Ιατρικής και
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Αποκατάστασης και για τον υπεύθυνο Βιοχηµικού- Μικροβιολογικού κρατούνται µόνο εργοδοτικές
εισφορές
─ Συµβάσεις: Παρατηρήθηκε αναντιστοιχία µεταξύ των επιστηµονικά υπευθύνων, καθώς και
τµήµατος (κατάργηση Πνευµονολογικού) στους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς Ο.Ν. και ΤΥ∆ΚΥ, που
αναγράφονται στις εν λόγω συµβάσεις σε σχέση µε την τελευταία τροποποίηση της άδειας λειτουργίας
της κλινικής.
Το πόρισµα διαβιβάστηκε στην Νοµαρχία Αθηνών, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και στους Αρµόδιους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς για τις δικές τους ενέργειες.
8. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
Από τη ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης του ΟΑΕΕ διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία µας αναφορά ελέγχου του
Οργανισµού, σύµφωνα µε την οποία διαπιστώθηκε αύξηση των δαπανών παροχής σκευασµάτων
ειδικής διατροφής σε ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ, οι οποίοι πάσχουν από µεταβολικά νοσήµατα ή
παρουσιάζουν διαταραχή στην απορρόφηση τροφών. Η Υπηρεσία µας µε σχετικό έγγραφό της ζήτησε
από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ – ΤΣΜΕ∆Ε – ΤΠ∆Α – ΤΥ∆Ε
και ΤΑΥΤΕΚΩ/ΟΤΕ – ΤΑΠΕΤΕ – ∆ΕΗ -ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, να της αποσταλούν οι δαπάνες παροχών των
εν λόγω σκευασµάτων για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, προκειµένου να διερευνηθεί από την
Υπηρεσία µας η ύπαρξη ή όχι αναλόγων φαινοµένων και σε αυτούς. Μέχρι σήµερα, έχει συγκεντρωθεί
ικανός αριθµός στοιχείων, τα οποία αξιολογούνται από την Υπηρεσία µας προκειµένου να
συµπεριληφθούν στο πόρισµα που θα συνταχθεί για την αναζήτηση και απόδοση ευθυνών όπου
υπάρχουν.
9. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
∆ιενεργήθηκε έλεγχος επί των δαπανών υγείας της χρήσης 2006 και 2007 στον Τοµέα Ασθένειας
Προσωπικού ∆ΕΗ/ΤΑΥΤΕΚΩ. ∆ιαπιστώθηκαν παρατυπίες σε εντάλµατα φαρµακευτικής,
νοσοκοµειακής, ιατρικής, και πρόσθετης περίθαλψης, καθώς και παρατυπίες παραπεµπτικών
παρακλινικών εξετάσεων.
10. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Από το Συνήγορο του Πολίτη διαβιβάστηκαν στην ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ δύο (2) καταγγελίες ασφαλισµένων
του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν αντίστοιχα στην ιδιωτική κλινική «Ιασώ General»
και στο νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν», σύµφωνα µε τις οποίες ενώ η εισαγωγή τους στα νοσηλευτικά
ιδρύµατα ήταν έκτακτη, ωστόσο κατά τη χρέωση της νοσηλείας τους από τις κλινικές δεν τηρήθηκε το
κρατικό τιµολόγιο. Ο έλεγχος των ανωτέρω υποθέσεων βρίσκεται σε εξέλιξη.
- ΕΠΙΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
Με βάση τη µέχρι σήµερα ενηµέρωση της Υπηρεσίας από τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς, το
χρηµατικό πρόστιµο που έχει επιβληθεί από τις διοικήσεις αυτών εντός του 2010 ανέρχεται στο ποσό
των 20.470 ευρώ. Αναµένεται περαιτέρω ενηµέρωση σε ότι αφορά την επιβολή και άλλων χρηµατικών
προστίµων.
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
Σηµειώνεται ότι εντός του έτους 2010 και προς υποβοήθηση του ελεγκτικού έργου, η Υπηρεσία µας
προέβη στην ηλεκτρονική καταχώρηση περίπου 26.000 συνταγών του ΙΚΑ και ΟΓΑ που εκτελέστηκαν
από Φαρµακεία των Νοµών Θεσσαλονίκης, Ευβοίας, Άρτας και Κιλκίς για στατιστική επεξεργασία.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

197

6.

∆ιεύθυνση Επιθεώρησης Υπουργείου ΠΕΚΑ

Α. Νοµοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων
Η ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης του ΥΠΕΚA συστάθηκε µε το π.δ.207/91 (ΦΕΚ 78Α/30.5.91), υπάγεται
απευθείας στον Υπουργό ΠΕΚA και στον Γενικό Γραµµατέα ΥΠΕΚΑ και επιλαµβάνεται υποθέσεων,
οι οποίες της ανατίθενται µε εντολή Υπουργού ή Γενικού Γραµµατέα.
Β. Οργάνωση και δοµή
Η ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης του ΥΠΕΚΑ απαρτίζεται από τα εξής Τµήµατα: α) Τµήµα Γενικής
Επιθεώρησης, β) Τµήµα Οικονοµικής Επιθεώρησης, γ) Τµήµα Γραµµατείας.
Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης αφορούν στα παρακάτω θέµατα που κατανέµονται
µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής :
1. Τµήµα Γενικής Επιθεώρησης:
α) Η επιθεώρηση και ο έλεγχος των Υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευοµένων από αυτό
ΝΠ∆∆.
β) Η διενέργεια διοικητικών ερευνών και διοικητικών εξετάσεων σε υποβαλλόµενες καταγγελίες ή σε
περιπτώσεις διαπιστωµένων κατά τον υπηρεσιακό έλεγχο αδικηµάτων σε θέµατα αρµοδιότητας
των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευοµένων από αυτό ΝΠ∆∆, κατόπιν εντολής του
Υπουργού ή εξουσιοδοτηµένου οργάνου.
γ) Η κοινοποίηση από τη ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης των εκθέσεων επιθεωρησιακών ελέγχων του
ΣΕΕ∆∆ και του Συνηγόρου του Πολίτη στις κατά περίπτωση υπηρεσιακές µονάδες για ενέργειες
επ’ αυτών.
δ) Η τήρηση αρχείου εκθέσεων επιθεωρητών, ως και κάθε άλλου στοιχείου, για την παρακολούθηση
του επιθεωρησιακού και ανακριτικού έργου.
2. Τµήµα Οικονοµικής Επιθεώρησης: Η επιθεώρηση της οικονοµικής λειτουργίας των Υπηρεσιών του
Υπουργείου.
3. Τµήµα Γραµµατείας: Η γραµµατειακή στήριξη της ∆ιεύθυνσης.
Γ. Πεπραγµένα έτους 2010
Τα εισερχόµενα έγγραφα στη ∆/νση Επιθεώρησης ΥΠΕΚΑ το 2010 που αφορούσαν σε αιτήµατα,
αναφορές ή καταγγελίες πολιτών και στη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης ανήλθαν σε 280, για τα οποία η
υπηρεσία επελήφθη αναλόγως.
∆. Σηµαντικές υποθέσεις έτους 2010

Οι σηµαντικότερες υποθέσεις που διερευνήθηκαν ήταν έξι (6) :
1. ∆ιενέργεια Ε∆Ε για παράβαση καθήκοντος ή µη από κοινού υπαλλήλων.
2. ∆ιενέργεια Ε∆Ε για µη προώθηση της προβλεπόµενης κατά το Νόµο, διαδικασίας έκδοσης
σχετικών πράξεων βεβαίωσης παράβασης και εισήγησης επιβολής προστίµων και λοιπών
κυρώσεων.
3. ∆ιενέργεια Ε∆Ε για απώλεια πρωτότυπων λογαριασµών ∆ΕΗ.
4. ∆ιενέργεια Ε∆Ε µετά από πειθαρχική παραποµπή από το Πειθαρχικό Συµβούλιο.
5. ∆ιενέργεια Ε∆Ε για συλλογή στοιχείων προς διαπίστωση της τυχόν τέλεσης πειθαρχικών
παραπτωµάτων και των προσώπων που τυχόν ευθύνονται σχετικά µε αντικείµενο αίτησης.
6. ∆ιενέργεια Ε∆Ε για παράβαση του άρθρου µόνου ΑΝ690/45 κατά συρροή και κατ’
εξακολούθηση.
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7.

Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου

Α. Νοµοθετικό Πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων
Η Ε∆ΕΛ, συστήθηκε µε το Νόµο 2860/00 «∆ιαχείριση, Παρακολούθηση και Έλεγχος του Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» και συγκεκριµένα το άρθρο 17, και µετασχηµατίσθηκε µε το
Νόµο 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/3-12-2007) και συγκεκριµένα µε το άρθρο 15,
προκειµένου να ανταποκριθεί στο ρόλο που το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Κανονισµοί του Συµβουλίου 1083/2006 και 1198/2006 και Κανονισµοί της Επιτροπής 1828/2006 και
498/2007, αντίστοιχα) επιφυλάσσει στην Αρχή Ελέγχου για την ∆΄ Προγραµµατική Περίοδο (20072013).
Η Ε∆ΕΛ αποτελεί τη µία και µόνη Αρχή Ελέγχου των άρθρων 59 και 58 των Κανονισµών (ΕΚ)
1083/2006 και 1198/2006, αντίστοιχα. Ως αποστολή έχει τη διασφάλιση της τήρησης των αρχών της
χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου των επιχειρησιακών
προγραµµάτων των στόχων 1 και 2 του ΕΣΠΑ, των προγραµµάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας του στόχου 3 και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας του ΕΣΣΑΑΛ.
Η Ε∆ΕΛ υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών.
Είναι επταµελής Επιτροπή και συγκροτείται από το Γενικό ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και Ελέγχου
Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Πρόεδρο και τους
προϊσταµένους των δύο (2) ∆ιευθύνσεων Προγραµµατισµού και Ελέγχων, Σχεδιασµού και
Αξιολόγησης Ελέγχων και ∆ηµοσιονοµικών Σχέσεων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση του Υπουργείου
Οικονοµικών (Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους)
καθώς και τρεις εµπειρογνώµονες µε εµπειρία σε θέµατα εφαρµογής κοινοτικού δικαίου και ελέγχου
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ή δηµοσίων έργων, ως µέλη.
Η Ε∆ΕΛ είναι το µόνο αρµόδιο όργανο για τη λήψη και επικύρωση των αποφάσεων επί όλων των
θεµάτων αρµοδιότητάς της, σύµφωνα µε τους κανόνες και τις εγγυήσεις που υπαγορεύονται από τα
διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και διέπουν τη λειτουργία ενός ανεξάρτητου συλλογικού οργάνου.
Για τις ανάγκες του ελεγκτικού έργου της η Ε∆ΕΛ υποστηρίζεται από τρεις (3) οργανικές µονάδες σε
επίπεδο ∆ιεύθυνσης: ∆51 και ∆56 Προγραµµατισµού και Ελέγχων, ∆52 Σχεδιασµού και Αξιολόγησης
Ελέγχων. Οι αρµοδιότητες της Ε∆ΕΛ και των υποστηρικτικών της ∆ιευθύνσεων, όπως ορίζονται στο
Ν. 3614/2007 και στις Υπουργικές Αποφάσεις 2/49837/0004/2-7-2008 και 2/49840/0004/2-7-2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την ΥΑ 2/61616/0004/15-10-2010, είναι σύµφωνες µε το πνεύµα και τις
επιταγές των άρθρων 59 και 62 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 και των άρθρων 58 και 61 του
Κανονισµού 1198/2006.
Επίσης, η Ε∆ΕΛ είναι αρµόδια:
- για τους ελέγχους και το κλείσιµο (περάτωση) των επιχειρησιακών προγραµµάτων που
συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία περιόδου 2000-2006,
- για τους ελέγχους και το κλείσιµο (περάτωση) των έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο
Συνοχής της περιόδου 2000-2006 (ΙΙ) και των έργων της περιόδου 1994-1999 που λαµβάνουν
συµπληρωµατική χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής ΙΙ,
- για τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους πράξεων και τους ελέγχους συστήµατος για το Ταµείο
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
- για τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους πράξεων και τους ελέγχους συστήµατος για το Χρηµατοδοτικό
Μηχανισµό του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 2004-2009.
Οι υποστηρικτικές της ∆ιευθύνσεις διαθέτουν προσωπικό 91 ατόµων που κατανέµεται ως εξής: 65
άτοµα στις ∆ιευθύνσεις Προγραµµατισµού και Ελέγχων (∆51 και ∆56) και 26 άτοµα στη ∆ιεύθυνση
Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων (∆52).
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Το στελεχιακό δυναµικό των εν λόγω ∆ιευθύνσεων αποτελείται από εξειδικευµένο επιστηµονικό
προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων (νοµικούς, οικονοµολόγους, µηχανικούς, γεωτεχνικούς,
πληροφορικούς κλπ.). Η πλειοψηφία του προσωπικού των υπηρεσιών της Ε∆ΕΛ, ανήκει στο
∆ηµοσιονοµικό κλάδο, ο οποίος διαθέτει πλούσια εµπειρία στον έλεγχο της νοµιµότητας και
κανονικότητας των δηµοσίων δαπανών που ασκείται για τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής
Πολιτικής (ΓΛΚ), διενεργώντας και επιτόπιους ελέγχους. Επιπλέον, η ήδη αποκτηθείσα εµπειρία από
τους ελέγχους των προγραµµατικών περιόδων 1994-1999 και 2000-2006, σε συνδυασµό µε τη διαρκή
επιµόρφωση σε νέα µεθοδολογικά εργαλεία, καθιστούν το προσωπικό αυτό κατάλληλα καταρτισµένο
και ικανό να φέρει σε πέρας το έργο που αναλαµβάνει, διασφαλίζοντας την αποτελεσµατικότητα του
ελεγκτικού έργου για τη νέα προγραµµατική περίοδο.
Επιπλέον, στους ελέγχους της Ε∆ΕΛ συµµετέχουν και εξειδικευµένα στελέχη του δηµοσίου τοµέα,
ανάλογα µε τις απαιτήσεις κάθε ελέγχου.
Η Ε∆ΕΛ ασκεί το έργο της στο πλαίσιο Στρατηγικής Ελέγχων και εκτελεί τους ελέγχους της βάσει
ετήσιων προγραµµάτων τόσο για την Προγραµµατική Περίοδο 2000-2006, όσο και για την
Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013. Η στρατηγική ελέγχων, το ετήσιο πρόγραµµα ελέγχων, ο
απολογισµός και η αξιολόγηση του έργου της αποτελούν αντικείµενο ενηµέρωσης, συντονισµού και
συµφωνίας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς, σύµφωνα µε τους Γενικούς Κανονισµούς του
Συµβουλίου, η Ελλάδα, όπως και κάθε κράτος-µέλος, συνεργάζεται µε την Επιτροπή για να
εξασφαλιστεί ότι η χρησιµοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων είναι σύµφωνη µε την αρχή της χρηστής
δηµοσιονοµικής διαχείρισης.
B. Πεπραγµένα έτους 2010
Κατά το έτος 2010 και αναφορικά µε την ελεγκτική δραστηριότητα της Ε∆ΕΛ, για την
Προγραµµατική Περίοδο 2000 – 2006, διενεργήθηκαν έλεγχοι δυνάµει τόσο του άρθρου 10 (έλεγχοι
συστήµατος και δειγµατοληπτικοί έλεγχοι πράξεων), όσο και του άρθρου 15 (έλεγχοι διαδικασιών
κλεισίµατος Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Γ’ ΚΠΣ) του Καν. (ΕΚ) 438/2001 (βλ. πίνακα που
ακολουθεί).
Ελεγκτική ∆ραστηριότητα της Ε∆ΕΛ έτους 2010
(άρθρο 10 Καν.438/01)
Ταµείο

Πλήθος Ελέγχων

ΕΤΠΑ

21

ΕΚΤ

12

ΕΓΤΠΕ

16

ΧΜΠΑ
1
Ελεγκτική ∆ραστηριότητα της Ε∆ΕΛ έτους 2010
(άρθρο 15 Καν.438/01)
Πλήθος Ελέγχων
11

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τα οικεία κανονιστικά κείµενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διέπουν
τη δράση της Ε∆ΕΛ δεν υπήρχε υποχρέωση σύνταξης και αποστολής ετησίων εκθέσεων, δυνάµει του
άρθρου 13 του Καν. (ΕΚ) 438/2001, αναφορικά µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων της Ε∆ΕΛ των ετών
2009 και 2010. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι εντός του έτους 2010 και το αργότερο το α’ τρίµηνο
2011 υπήρχε υποχρέωση υποβολής των ∆ηλώσεων (Περάτωσης) Κλεισίµατος, δυνάµει των άρθρων 15
- 17 του Καν. (ΕΚ) 438/2001, των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Γ’ ΚΠΣ και των Κοινοτικών
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Πρωτοβουλιών. Συγκεκριµένα το Σεπτέµβριο του 2010 αποπερατώθηκαν, µε τις οικείες τελικές
εκθέσεις υλοποίησης των αρµόδιων ∆ιαχειριστικών Αρχών και τις αντίστοιχες ∆ηλώσεις Κλεισίµατος
της Ε∆ΕΛ, δέκα εννέα (19) προγράµµατα/κοινοτικές πρωτοβουλίες, ενώ εντός του α’ τριµήνου 2011
αποπερατώθηκαν τα υπολειπόµενα δέκα επτά (17) προγράµµατα/κοινοτικές πρωτοβουλίες.
Αντίστοιχα, εντός του έτους 2010, υποβλήθηκαν συνοδευτικές εκθέσεις και ∆ηλώσεις Κλεισίµατος
δυνάµει των άρθρων 13 και 14 του Καν. (ΕΚ) 1386/2002 για τριάντα τέσσερα (34) έργα του Ταµείου
Συνοχής. Σηµειώνεται ότι αναφορικά µε τα έργα του Ταµείου Συνοχής, µέχρι το τέλος του 2011
αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των ∆ηλώσεων Κλεισίµατος, δυνάµει των
άρθρων 13 και 14 του Καν. (ΕΚ) 1386/2002, για τα υπολειπόµενα έντεκα (11) έργα.
Τέλος, η Ε∆ΕΛ διενήργησε πέντε (5) ελέγχους έργων του Ταµείου Αλληλεγγύης στο πλαίσιο της
χρηµατοδότησης επειγουσών ενεργειών µετά τις πυρκαγιές του 2007, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 6 της Συµφωνίας µεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτέλεση της
Απόφασης Ε(2008)5033/08.09.2008. Εντός του Μαΐου 2010 η Ε∆ΕΛ υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή την προβλεπόµενη ∆ήλωση Εγκυρότητας.
Αναφορικά µε την ελεγκτική δραστηριότητα για την Προγραµµατική Περίοδο 2007 – 2013, η
Ε∆ΕΛ, ως η µόνη αρχή ελέγχου του ΕΣΠΑ, πραγµατοποίησε κατά την ελεγκτική περίοδο 1.7.2009 –
30.6.2010, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 62 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 και του άρθρου 61 του Καν. (ΕΚ)
1198/06, τους κάτωθι ελέγχους:
- Είκοσι έξι (26) συστηµικούς ελέγχους και εκατόν επτά (107) δειγµατοληπτικούς ελέγχους πράξεων
(53 σε πράξεις κρατικών ενισχύσεων και 54 σε πράξεις δηµοσίων συµβάσεων) στα ΕΠ/ΠΕΠ των
Στόχων 1 και 2 του ΕΣΠΑ.
- Τέσσερεις (4) συστηµικούς ελέγχους και έναν (1) δειγµατοληπτικό έλεγχο πράξης (δηµόσιας
σύµβασης) για κάθε πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (εφεξής ΕΕΣ) χωριστά (Ελλάδα
– Ιταλία, Ελλάδα – Κύπρος και Ελλάδα – Βουλγαρία) του Στόχου 3 του ΕΣΠΑ.
- ∆ύο (2) συστηµικούς ελέγχους και πέντε (5) δειγµατοληπτικούς ελέγχους πράξεων (δηµοσίων
συµβάσεων) στο πλαίσιο του ΕΠ Αλιεία.
Σε συνέχεια της ανωτέρω ελεγκτικής δράσης υποβλήθηκαν την 31 ∆εκεµβρίου 2010 στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων και την αξιολόγησή τους, καθώς και
γνωµοδοτήσεις, αναφορικά µε τη λειτουργία των οικείων συστηµάτων, οι οποίες σας αποστέλλονται σε ηλεκτρονική µορφή- συνηµµένα στο παρόν έγγραφο.
Γ. Προγραµµατισµός δράσης για το 2011
Αναφορικά µε τον προγραµµατισµό των ελέγχων της ∆’ Π.Π. 2007-2013, κατά την ελεγκτική περίοδο
1.7.2010 – 30.6.2011, η Ε∆ΕΛ έχει προγραµµατίσει και έχει ήδη ξεκινήσει τη διενέργεια, κατ’
εφαρµογή του άρθρου 62 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 και του άρθρου 61 του Καν. (ΕΚ) 1198/06, των
κάτωθι ελέγχων:
- Τριάντα (30) συστηµικούς ελέγχους και εκατόν πέντε (105) δειγµατοληπτικούς ελέγχους πράξεων
(τυχαίου και συµπληρωµατικού δείγµατος, εκ των οποίων οι 42 σε πράξεις κρατικών ενισχύσεων και
οι 63 σε πράξεις δηµοσίων συµβάσεων) στα ΕΠ/ΠΕΠ των Στόχων 1 και 2 του ΕΣΠΑ.
- Αναφορικά µε τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Στόχου 3 του ΕΣΠΑ, (Ελλάδα – Ιταλία, Ελλάδα
– Κύπρος και Ελλάδα – Βουλγαρία) δεν έχει ολοκληρωθεί ο προγραµµατισµός της ελεγκτικής
δραστηριότητας για την ανωτέρω περίοδο, καθώς δεν έχουν δηλωθεί νέες δαπάνες στην ΕΕ για τα εν
λόγω προγράµµατα.
- Ένα (1) συστηµικό έλεγχο και οκτώ (8) δειγµατοληπτικούς ελέγχους πράξεων (δηµοσίων
συµβάσεων) στο πλαίσιο του ΕΠ Αλιεία.
- Τέλος, αναφορικά µε τα προγράµµατα ΕΕΣ Ελλάδα - Αλβανία και Ελλάδα – ΠΓ∆Μ, κατά το
∆εκέµβριο 2010 υπεβλήθη η περιγραφή του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου και εντός του
Μαρτίου 2011 ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης σύµφωνα µε τα άρθρα
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101 έως 105 του Καν. (ΕΚ) 718/2007. Η ελεγκτική δραστηριότητα της Ε∆ΕΛ αναµένεται να
ξεκινήσει σε συνέχεια του πρώτου αιτήµατος πληρωµής που θα πραγµατοποιηθεί προς την ΕΕ για τα
συγκεκριµένα προγράµµατα.
Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω σηµειώνεται ότι από την ελεγκτική δραστηριότητα της Ε∆ΕΛ δεν
προέκυψαν ευρήµατα από τα οποία να τεκµηριώνονται υπόνοιες απάτης. Επισηµαίνεται ότι στο
αναθεωρηµένο Εγχειρίδιο Ελέγχου της Ε∆ΕΛ γίνεται συστηµατική αναφορά σε θέµατα διερεύνησης
περιπτώσεων που εγείρουν τέτοιες υπόνοιες: η Ε∆ΕΛ επαληθεύει, κατά τους ελέγχους συστήµατος
στις ∆Α, την εκ µέρους τους ύπαρξη διαδικασιών πρόληψης και αντιµετώπισης της απάτης. Επίσης,
ζητείται ενηµέρωση για τις περιπτώσεις υπόνοιας απάτης που η ∆Α έχει εκφράσει, καθώς και τα
σχετικά µέτρα που έχουν ληφθεί. Στο πλαίσιο των ελέγχων συστήµατος και πράξεων, η Ε∆ΕΛ
αξιολογεί τα τεκµήρια του ελέγχου µε κριτική µατιά και από την σκοπιά της ενδεχόµενης ύπαρξης
απάτης, λαµβάνοντας υπόψη τους σχετικούς δείκτες, που ενδεικτικά αναφέρονται τόσο στα πρότυπα
ελέγχου όσο και στο οικείο κατευθυντήριο σηµείωµα της ΕΕ.
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8.

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Γενική ∆ιεύθυνση Μισθών
50η ∆/νση Εκκαθάρισης, Ελέγχου και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών
Τµήµα Γ΄

Α. Νοµοθετικό Πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων
Στην αρµοδιότητα του Γ’ Τµήµατος της 50ης ∆ιεύθυνσης Εκκαθάρισης Ελέγχου και Εντολής
Πληρωµής Αποδοχών υπάγεται ο έλεγχος µισθοδοσίας και πρόσθετων αµοιβών για την ορθή
εφαρµογή των µισθολογικών διατάξεων. Οι έλεγχοι διενεργούνται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 28 του Ν.2470/97, του άρθρου 20 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ/57/Α/98), του άρθρου 3 του
Ν.2362/95 (ΦΕΚ247/Α/95) και των ρυθµίσεων των αριθµ. 2029201/3250/0004/5-05-1998
(ΦΕΚ/482/Β/98) και 2081241/11652/0022/17-11-1997 (ΦΕΚ/1055/Β/97) Υπουργικών Αποφάσεων.
Επίσης κατ’ εντολή του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, διενεργεί ελέγχους µισθοδοσίας σε
ΝΠΙ∆ και ∆ΕΚΟ, καθόσον δεν καλύπτεται από το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο.
B. Πεπραγµένα έτους 2010
Κατά το έτος 2010 διενεργήθηκαν δέκα τρεις (13) έλεγχοι κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν µη
σύννοµες πληρωµές επιδοµάτων και πρόσθετων αµοιβών, για τις οποίες προτείναµε τον καταλογισµό
εις βάρος των υπαλλήλων σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:
- Από τους ελέγχους σε Νοσοκοµεία του ΕΣΥ (Γ.Ν.Νίκαιας «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», Ειδικό
Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Πειραιά Μεταξά, Γ.Ν.Αθηνών «Γ. Γεννηµατάς» κ.λπ) καταγράφηκαν
σηµαντικά ποσά µη σύννοµων πληρωµών.
- Στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού καθώς και στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο ότι καταβάλλονταν αµοιβές για σωρεία επιτροπών
χωρίς να τηρούνται τα ανώτατα όρια απολαβών. Έγιναν οι απαραίτητες προτάσεις στην έκθεση για
επανεξέταση της αναγκαιότητας λειτουργίας αυτών, ορθής εφαρµογής των διατάξεων και
καταλογισµό των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας εκδοθεισών εντολών και υποβληθεισών πορισµατικών εκθέσεων
διενέργειας µισθοδοτικών ελέγχων ∆ηµοσίων υπηρεσιών, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ.
ΣΥΝΟΛΑ

ΟΤΑ

ΝΠ∆∆

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚ∆ΟΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΤΟΥΣ 2010

11

1

9

1

ΠΑΡΑ∆ΟΘΕΝΤΑ
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
ΕΚ∆ΟΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΤΟΥΣ 2009

13

1

9

3

2

-

-

2

∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΗΚΑΝ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
2010

Από το σύνολο των δέκα τριών (13) παραπάνω ελεγχόµενων φορέων σε δέκα (10) (77% επί του
συνόλου) στους οποίους η υπηρεσία κοινοποίησε τις σχετικές εκθέσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, διότι οι ελεγχόµενοι φορείς ζήτησαν
περαιτέρω διευκρινήσεις επί των πορισµάτων ή παράταση προκειµένου να ολοκληρώσουν τη
διαδικασία προσδιορισµού των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ή δεν έχει λήξει η ηµεροµηνία
που ορίστηκε από την Υπηρεσία µας για τις δικές τους ενέργειες.
Σε δύο (2) από τους παραπάνω φορείς (15% επί του συνόλου) οι υπάλληλοι αρνήθηκαν την επιστροφή
των αχρεωστήτως λαβόντων ποσών, εν µέρει ή εν όλο, µε αποτέλεσµα να διαβιβαστούν οι εκθέσεις
στην Οικονοµική Επιθεώρηση για την έκδοση καταλογιστικών πράξεων.
Για ένα (1) φορέα (8% επί του συνόλου) εκκρεµεί σύνταξη της Έκθεσης καθόσον υποβλήθηκε από την
υπηρεσία µας ερώτηµα στη ∆22 Μισθολογίου του ΓΛΚ για µισθολογικό θέµα.
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Από το σύνολο των παραπάνω ελέγχων οι τρεις πραγµατοποιήθηκαν κατόπιν εντολής του Γενικού
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και οι υπόλοιποι δέκα (10) στο πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας
σε εφαρµογή του ετήσιου προγραµµατισµού κατά τον οποίο εκτιµήθηκαν καταγγελίες και προτάσεις
άλλων φορέων.
Στο σύνολο των παραπάνω ελεγχόµενων φορέων διαπιστώθηκαν προβλήµατα µε σύννοµης καταβολής
επιδοµάτων και πρόσθετων αµοιβών τα οποία αντιµετωπίζονται µε τη διαδικασία επιστροφής ή
καταλογισµού των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.
1 Ν.∆. 356/74 σε συνδυασµό µε το άρθρο 2 του Ν.∆. 3079/54.
Καµία εκ των παραπάνω περιπτώσεων δεν διαβιβάστηκε στον αρµόδιο εισαγγελέα.
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9.

∆ιεύθυνση Επιθεώρησης Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων

Α. Νοµοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων
Με τις διατάξεις του Π.∆. 95/96 Φ.Ε.Κ. 76 Τ.Α΄ καθορίζεται η µορφή, οι σκοποί, ο τρόπος διοίκησης
και η διάρθρωση των Υπηρεσιών του Τ.Π. και ∆ανείων. Ειδικότερα :
Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων (Τ.Π. και ∆ανείων), αποτελεί αυτόνοµο χρηµατοπιστωτικό,
διαχειριστικό Οργανισµό περιφερειακής ανάπτυξης, αποκλειστικής φύλαξης και διαχείρισης των κάθε
µορφής παρακαταθηκών, στήριξης της στεγαστικής πολιτικής για την απόκτηση πρώτης κατοικίας και
εξυπηρέτησης του δηµοσίου και κοινωνικού συµφέροντος.
Είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών.
Στην αρµοδιότητα της ∆/νσης Επιθεώρησης ανάγεται σύµφωνα µε τις οργανικές διατάξεις του Τ.Π. και
∆ανείων (Π.∆. 95/96 άρθρο 24) πέρα των άλλων :
α) Η Επιθεώρηση όλων των Κεντρικών Υπηρεσιών του Τ.Π. και ∆ανείων, των Περιφερειακών Κα/των
αυτού, Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Πάτρας, των Γραφείων Τελωνειακών Παρ/κών καθώς και των
Γραφείων Παρ/θηκών που εδρεύουν σε όλες τις ∆ΟΥ της Επικράτειας ήτοι 288 τον αριθµό.
Στα εννιά (9) εκ των ως άνω Γραφείων το αντικείµενο εργασίας του Ταµείου διεκπεραιώνεται από
υπάλληλους του Ταµείου, ενώ στα υπόλοιπα από υπαλλήλους της ∆ΟΥ.
β) Η ∆ιενέργεια διοικητικών ερευνών ή ανακρίσεων µετά από Επιθεωρησιακό έλεγχο.
γ) Η Έκδοση αιτιολογηµένης καταλογιστικής απόφασης κατά του υπολόγου και των τυχόν
αλληλεγγύως µετ΄ αυτού συνευθυνοµένων σε περίπτωση που µετά τον έλεγχο διαπιστωθεί χρηµατική
έλλειψη, η οποία δεν αναπληρωθεί εντός 24 ωρών, σύµφωνα µε το Ν∆ 496/74 " Περί λογιστικού των
ΝΠ∆∆".
Το ως άνω έργο της ∆/νσης Επιθεώρησης διεκπεραιώνεται από τους Επιθεωρητές κατόπιν εντολών του
Προέδρου του ∆.Σ του Ταµείου και τα καθήκοντα, τα δικαιώµατα ως και οι ευθύνες αυτών είναι τα
αυτά µε των Επιθεωρητών ∆ηµοσίων υπολόγων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες γι’ αυτούς κάθε φορά
διατάξεις.
Την εποπτεία και παρακολούθηση του έργου της επιθεώρησης έχει ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ταµείου, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 2/21379/0094/94 19-4-2001 απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, ο οποίος και υπογράφει τις εντολές µετάβασης και
διενέργειας επιθεωρησιακού ελέγχου.
Β. Οργάνωση και ∆οµή
Η διάρθρωση των Υπηρεσιών του Τ.Π. και ∆ανείων είναι: α)Η Κεντρική Υπηρεσία β)Οι
Περιφερειακές Υπηρεσίες.
Την Κεντρική Υπηρεσία συγκροτούν δέκα έξι (16) ∆/νσεις µεταξύ αυτών και η ∆/νση Επιθεώρησης
(∆16).
Την περιφερειακή διάρθρωση του Τ.Π. και ∆ανείων συγκροτούν:
α) Τα Καταστήµατα Α΄ τάξης του Τ.Π. και ∆ανείων που λειτουργούν σε επίπεδο ∆/νσης στη Θεσ/νίκη,
την Πάτρα και τον Πειραιά.
β) Τα Γραφεία Τελωνειακών Παρ/θηκών που λειτουργούν στα τελωνεία του Κράτους και
γ) Τα Γραφεία Παρακαταθηκών που λειτουργούν σε όλες στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες
(∆ΟΥ) της Επικράτειας.
Καθήκοντα Προïσταµένου των Γραφείων αυτών ασκούν οι Προïστάµενοι των οικείων ∆ΟΥ.
Καθήκοντα διαχειριστών ή βοηθών στα Γραφεία Παρακαταθηκών ασκούν υπάλληλοι των οικείων
∆ΟΥ που ορίζονται από τον Προïστάµενο αυτών, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων που ασκούν
υπάλληλοι του Τ.Π. και ∆ανείων, οι οποίοι τοποθετούνται από την Κεντρική Υπηρεσία.
Η σύνθεση της ∆/νσης Επιθεώρησης, όσον αφορά τον αριθµό των επιθεωρητών δεν καθορίζεται από
τον οργανισµό του Τ.Π. και ∆ανείων αλλά πρωτίστως από τον αριθµό των υπηρετούντων στην
Κεντρική Υπηρεσία υπαλλήλων και η σηµερινή της διάρθρωση έχει ως ακολούθως :
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α) ∆ιευθυντής (κατηγορία ΠΕ1/Α)
β) ∆ύο (2) Επιθεωρητές ( κατηγορία ΠΕ1/Α)
Γ. Πεπραγµένα έτους 2010
1. Την περίοδο 01-01-2010 έως 31-12-2010 πραγµατοποιήθηκαν επιθεωρήσεις σε εβδοµήντα τρία (73)
Γραφεία Παρ/κών (63 στην περιφέρεια και 10 στην περιφέρεια Αττικής). Καλύφθηκε δηλαδή σε
ποσοστό 61% το εγκεκριµένο από το ∆.Σ. του Ταµείου ετήσιο πρόγραµµα, το οποίο προέβλεπε
επιθεωρήσεις σε συνολικά (101) Γραφεία Παρ/κών.
2. Πραγµατοποιήθηκαν έκτακτες επιθεωρήσεις στα Γραφεία Παρ/κών Ναυπλίου και Ν. Ιωνίας λόγω
διάρρηξης και στο Γραφείο Παρ/κών Κυπαρισσίας λόγω θανάτου της διαχειρίστριας. Και στις τρεις
παραπάνω περιπτώσεις κινήθηκαν οι προβλεπόµενες διαδικασίες.
3. Όλες οι επιθεωρήσεις (τακτικές και έκτακτες) πραγµατοποιήθηκαν κατόπιν εντολής του Προέδρου
του ∆.Σ. του Ταµείου, αφορούσαν την οικονοµική διαχείριση που ασκούν οι διαχειριστές και δεν
διαπιστώθηκαν προβλήµατα πέραν κάποιων οργανωτικών και λειτουργικών αδυναµιών.
4. Κατόπιν εντολής του Προϊσταµένου της Γενικής ∆/νσης πραγµατοποιήθηκε έλεγχος στη διαχείριση
του Κεντρικού Ταµία της Κ.Υ του Ταµείου και επίσης του καταστήµατος Πειραιά.
5. Κατόπιν εντολής του Προέδρου του ∆.Σ. του Ταµείου πραγµατοποιήθηκε έρευνα από Επιθεωρητή
της Υπηρεσίας από την οποία προέκυψε πλαστογραφία έξι (6) Γραµµατίων Παρ/κης τα οποία είχαν
συσταθεί ως εγγυοδοσίες. Η υπόθεση έχει παραπεµφθεί στη δικαιοσύνη.
6. Συνεχίστηκε και το 2010, µε συµµετοχή επιθεωρητή της Υπηρεσίας µας, η αποσφράγιση αυτουσίων
παρ/κών µε περιεχόµενο συνάλλαγµα, το οποίο κατατέθηκε σε έντοκο λογαριασµό στην Τράπεζα
Ελλάδος.
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10. Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
Α. Νοµοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων
Το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), ο κατεξοχήν ελεγκτικός µηχανισµός του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τον έλεγχο της εφαρµογής της εργατικής νοµοθεσίας,
διαθέτει Υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια, και έχει ως βασικό σκοπό τη διασφάλιση αφενός µεν των
εργασιακών δικαιωµάτων και αφετέρου δε της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων. Επιπλέον,
το ΣΕΠΕ είναι αρµόδιο να ερευνά, παράλληλα και ανεξάρτητα από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς,
την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων και εποµένως αναδεικνύεται σε σηµαντικό παράγοντα στο
πεδίου ελέγχου της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα.
Το ΣΕΠΕ ιδρύθηκε µε το Ν.2639/98 και την οργανωτική του δοµή την απέκτησε τον Ιούλιο του 1999,
σύµφωνα µε το Π.∆. 136/99. Στη συνέχεια, µε το Ν.2956/01, το Ν.3144/03 και το Ν.3762/09,
προβλέφθηκε η σύσταση νέων Υπηρεσιών και νέων οργανικών θέσεων, καθώς και η ανακατανοµή
κενών οργανικών θέσεων προσωπικού.
Οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας εντάσσονται σε δύο βασικούς και διακριτούς κλάδους µε σαφώς
καθορισµένα αντικείµενα και αρµοδιότητες.Ειδικότερα:
- Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας (∆ιευθύνσεις (∆.Κ.Ε) και Τµήµατα (Τ.Κ.Ε.)
Κοινωνικής Επιθεώρησης) έχουν ως αντικείµενο τη διενέργεια ελέγχων στις επιχειρήσεις και σε
κάθε χώρο εργασίας για την επίβλεψη και την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας, καθώς και την
παροχή ενηµέρωσης, συµβουλών και οδηγιών στους εργαζόµενους και στους εργοδότες, για την
αποτελεσµατική εφαρµογή των κείµενων διατάξεων.
- Οι Υπηρεσίες Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης Εργασίας (Κέντρα Πρόληψης
Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) και Τµήµατα Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης
(Τ.Τ.Υ.Ε.) έχουν ως αντικείµενο τη διενέργεια ελέγχων στις επιχειρήσεις και σε κάθε χώρο
εργασίας για την επίβλεψη και την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας για την ασφάλεια και την
υγεία των εργαζοµένων, την έρευνα των αιτιών των σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών
ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών νόσων, την υπόδειξη στους εργοδότες µέτρων για τη
διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων, καθώς και την παροχή ενηµέρωσης,
συµβουλών και οδηγιών στους εργαζόµενους και στους εργοδότες για τα θέµατα αυτά.

Β. Οργάνωση και ∆οµή
Στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας προΐσταται Ειδικός Γραµµατέας, ενώ παράλληλα ο κοινωνικός
έλεγχος διασφαλίζεται µέσω της λειτουργίας του Συµβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης
Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), στο οποίο συµµετέχουν εκπρόσωποι από τις κύριες οργανώσεις εργοδοτών και
εργαζοµένων.
Σήµερα, διαθέτει σε λειτουργία 96 Τµήµατα σε Περιφερειακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Επιθεώρησης
και 52 Τµήµατα σε Περιφερειακές Υπηρεσίες Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης, τα οποία
εντάσσονται σε Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Κοινωνικής Επιθεώρησης (∆.Κ.Ε.) και Κέντρα Πρόληψης
Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.), αντίστοιχα, ανά την επικράτεια. Σε επιτελικό επίπεδο,
λειτουργούν 3 επιτελικές και συντονιστικές ∆ιευθύνσεις στην Κεντρική Υπηρεσία µε 7 συνολικά
Τµήµατα. Παράλληλα, λειτουργεί η Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας που υπάγεται απ’
ευθείας στον Ειδικό Γραµµατέα του Σώµατος και πέρα από την ελεγκτική δραστηριότητα είναι
αρµόδια και για τον εσωτερικό έλεγχο των Υπηρεσιών.
Η Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας, µε βάση τους Νόµους 2639/98, 2956/01 και 3762/09
απαρτίζεται από 14 θέσεις Κοινωνικών και 8 θέσεις Τεχνικών Επιθεωρητών. Κατά το έτος 2010
υπηρέτησαν ως Ειδικοί Κοινωνικοί Επιθεωρητές 9 υπάλληλοι.
Το έργο των Κοινωνικών Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 11 του
Ν.2639/98 διακρίνεται σε έλεγχο των χώρων εργασίας σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια για τη
διαπίστωση της εφαρµογής των διατάξεων της Εργατικής Νοµοθεσίας και υποβολή διοικητικών και
ποινικών κυρώσεων για τις διαπιστούµενες παραβάσεις, σε εσωτερικό έλεγχο όλων των υπηρεσιών του
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ΣΕΠΕ για την ενιαία δράση και λειτουργία τους και εκτέλεση κάθε έργου που τους ανατίθεται από τον
Ειδικό Γραµµατέα και έχει σχέση µε την οργάνωση και λειτουργία του ΣΕΠΕ.
Το έργο των Τεχνικών Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 11 του
Ν.2639/98, διακρίνεται, σε έλεγχο των χώρων εργασίας σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, προς
εξακρίβωση της εφαρµογής των διατάξεων της Εργατικής Νοµοθεσίας, που αφορούν θέµατα υγείας
και ασφάλειας των εργαζοµένων καθώς και την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για τις
διαπιστούµενες παραβάσεις, σε εσωτερικό έλεγχο των Υπηρεσιών του ΣΕΠΕ, Κέντρο Πρόληψης
Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) και Τµηµάτων Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης
(Τ.Τ.Υ.Ε.) για την ενιαία δράση και λειτουργία τους, και σε εκτέλεση κάθε άλλου έργου που
ανατίθεται από τον Ειδικό Γραµµατέα και έχει σχέση µε την οργάνωση και λειτουργία του ΣΕΠΕ.

Γ. Πεπραγµένα έτους 2010
- ∆ράση Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης
Κατά το έτος 2010 οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης σ’ όλη τη
χώρα (Κέντρα Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου – ΚΕ.Π.Ε.Κ και Τµήµατα Τεχνικής και
Υγειονοµικής Επιθεώρησης – Τ.Τ.Υ.Ε.) πραγµατοποίησαν 25.259 ελέγχους και επέβαλαν 3.219
κυρώσεις (839 µηνύσεις, 1.023 πρόστιµα συνολικού ύψους 2.405.900 ευρώ και 1.357 διακοπές
εργασιών). Στην ίδια περίοδο, διερεύνησαν τις αιτίες 5.721 εργατικών ατυχηµάτων τα οποία
αναγγέλθηκαν στο ΣΕΠΕ, εκ των οποίων τα 94 ήταν θανατηφόρα. Από τα θανατηφόρα εργατικά
ατυχήµατα, τα 31 χαρακτηρίσθηκαν, µε βάση τις σχετικές ιατροδικαστικές εκθέσεις, ως «παθολογικά»,
δηλαδή ως οφειλόµενα σε παθολογικά αίτια. Τα έκτος των παθολογικών θανατηφόρα ατυχήµατα
ανήλθαν σε 63.
¾ Ο κλάδος των κατασκευών αποτέλεσε και κατά το έτος 2010 τον κλάδο οικονοµικής
δραστηριότητας στον οποίο πραγµατοποιήθηκαν οι περισσότεροι έλεγχοι από τις Υπηρεσίες
Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ. Λόγω της επικινδυνότητας των
εκτελούµενων εργασιών στον κλάδο των κατασκευών και του αυξηµένου ποσοστού σοβαρών και
θανατηφόρων εργατικών ατυχηµάτων, οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν (9.557 έλεγχοι και
επανέλεγχοι συνολικά) αποτέλεσαν το 37,8% των συνολικά πραγµατοποιηθέντων ελέγχων.
¾ Προτεραιότητα δόθηκε στον έλεγχο επιχειρήσεων Α και Β κατηγορίας επικινδυνότητας που
παρουσιάζουν µεγαλύτερη συχνότητα ατυχηµάτων (αριθµό ατυχηµάτων ανά 1000 εργαζόµενους
στο συγκεκριµένο κλάδο), σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ, όπως οι
κλάδοι: παραγωγής βασικών µετάλλων, κατασκευής µηχανηµάτων, µεταλλικών προϊόντων,
ηλεκτρικών µηχανών και συσκευών, προϊόντων από ξύλο και προϊόντων από ελαστικό ή πλαστικές
ύλες, παραγωγής χηµικών προϊόντων, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων κ.ά..
¾ Συνεχίσθηκαν οι καθηµερινοί συστηµατικοί έλεγχοι στη Ν.Ε.Ζ. Πειραιά-∆ραπετσώναςΚερατσινίου-Περάµατος-Σαλαµίνας, όπου οι εκτελούµενες εργασίες, λόγω της φύσης τους και των
συνθηκών υπό τις οποίες διεξάγονται, χαρακτηρίζονται από αυξηµένη επικινδυνότητα. Κατά το
2010 διενεργήθηκαν από τις παραπάνω Επιτροπές 965 έλεγχοι, ενώ για παραβάσεις που
διαπιστώθηκαν επιβλήθηκαν συνολικά 128 κυρώσεις (5 µηνύσεις, 44 πρόστιµα και 79 διακοπές
εργασιών).
¾ Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ιδιαίτερα τις πολύ θερµές ηµέρες, διενεργήθηκε πρόγραµµα
ελέγχων σε εργασιακούς χώρους µε µεγάλη θερµική καταπόνηση των εργαζοµένων (οικοδοµές και
τεχνικά έργα, αγροτικές εργασίες, µεταλλουργίες, υαλουργίες κ.ά.) για τη διαπίστωση της λήψης
των απαραίτητων µέτρων, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας και τις οδηγίες
σχετικής εγκυκλίου που εκδόθηκε από το ΣΕΠΕ, για την αντιµετώπιση της θερµικής καταπόνησης
των εργαζοµένων σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν
παραβάσεις, επιβλήθηκε άµεση διακοπή εργασιών, πέραν των άλλων κυρώσεων.
¾ Επίσης το ΣΕΠΕ, σε συνεργασία µε τοπικούς συνδικαλιστικούς φορείς εργαζοµένων και
εργοδοτών, Εργατικά Κέντρα, Σωµατεία Εργαζοµένων, ΕΥΑΕ επιχειρήσεων, ∆ήµους, ∆ηµοτικές
επιχειρήσεις, Νοσοκοµεία, επιστηµονικούς και επαγγελµατικούς φορείς (Πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα, παραρτήµατα ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και Τ.Ε.Ε., Επιµελητήρια, κ.ά.), διοργανώνει κάθε χρόνο
ηµερίδες και άλλες εκδηλώσεις ενηµερωτικού χαρακτήρα σε όλη τη χώρα, προκειµένου να
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ενηµερωθούν οι άµεσα ενδιαφερόµενοι (εργαζόµενοι, εργοδότες, Τεχνικοί Ασφάλειας, Γιατροί
Εργασίας, κ.ά.) σε θέµατα εργατικής νοµοθεσίας και ασφαλών πρακτικών εργασίας.
¾ Τέλος, οι υπηρεσίες Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ συµµετείχαν στην
ενηµέρωση των κοινωνικών εταίρων, εργαζοµένων, εργοδοτών και λοιπών εµπλεκοµένων µε τη
διανοµή έντυπου υλικού, αφισών, φυλλαδίων, αναρτήσεων στο διαδίκτυο µε σχετικό
πληροφοριακό υλικό, µε οδηγίες και παραδείγµατα ασφαλών πρακτικών εργασίας σε ορισµένες
επικίνδυνες εργασίες ή κλάδους επιχειρήσεων.
- ∆ράση Κοινωνικής Επιθεώρησης
Κατά το έτος 2010 οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Επιθεώρησης σ’ όλη τη χώρα
πραγµατοποίησαν 30.965 ελέγχους και επέβαλαν 12.258 κυρώσεις (3.585 µηνύσεις, 7.165 πρόστιµα
συνολικού ύψους 13.144.900 ευρώ και 1.508 µηνύσεις / µηνυτήριες αναφορές που προέκυψαν µετά
από τη διενέργεια των εργατικών διαφορών), ενώ βρέθηκαν και 1.804 περιπτώσεις ανασφάλιστων
εργαζοµένων, όπου έγιναν αναγγελίες στο ΙΚΑ µε σκοπό την επιβολή κυρώσεων. Στην ίδια περίοδο
διενεργήθηκαν 20.555 εργατικές διαφορές, από τις οποίες επιλύθηκαν οι 9.435 και καταβλήθηκαν
στους εργαζόµενους 20.699.232 ευρώ.
- ∆ράση Κοινωνικών Ειδικών Επιθεωρητών
Η Υπηρεσία των Κοινωνικών Ειδικών Επιθεωρητών, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους,
πραγµατοποίησε κατά το έτος 2010 συνολικά 399 ελέγχους και επέβαλε συνολικά 125 πρόστιµα ύψους
502.500 ευρώ. Οι κλάδοι που ελέγχθηκαν ήταν: Λιανικό Εµπόριο, Τράπεζες, Βιοµηχανίες Τροφίµων,
Εστιατόρια – Ξενοδοχεία, ∆ιαγνωστικά Κέντρα, Εκπαίδευση, Εκδοτικές Εταιρίες, Τράπεζες, Ιδιωτικά
Γραφεία Συµβούλων Εργασίας (ΙΓΣΕ), Εταιρίες Καθαρισµού και άλλες δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών, Ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, Βιοτ. Ενδυµάτων, Νυχτερινά Κέντρα,
Φαρµακευτικές και Ασφαλιστικές Εταιρίες, Τουριστικά Γραφεία και Μεταφορές. Εκτός από τους
προγραµµατισµένους ελέγχους κατά µήνα, πραγµατοποιήθηκαν και έλεγχοι που προέκυψαν από
καταγγελίες συνδικαλιστικών οργανώσεων και µεµονωµένων ατόµων. Σηµειώνεται ότι κατά τους
ελέγχους οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές επιπλέον, βάσει του άρθ. 7, παρ. 1 εδ. ια του Ν. 2639/98 και του
άρθ. 9, παρ. 2γ του Π∆ 136/99, εξετάζουν και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων ελέγχοντας
το Ειδικό Βιβλίο καταχώρισης νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού ΙΚΑ και για τις περιπτώσεις
ακαταχώριστου εργαζοµένου στο ανωτέρω βιβλίο ενηµερώνεται το αρµόδιο υποκατάστηµα του ΙΚΑ.
Κατά το έτος 2010 ελέγχθηκαν οι ∆/νσεις Κοινωνικής Επιθεώρησης Κυκλάδων και Ανατολικής
Αττικής, καθώς επίσης και τα Τµήµατα Κοινωνικής Επιθεώρησης Σάµου, Άνδρου, Άνοιξης,
Παλλήνης, Φθιώτιδος και Χαλκιδικής. Για τους εσωτερικούς αυτούς ελέγχους συντάχθηκαν και
υποβλήθηκαν στον Ειδικό Γραµµατέα αναφορές, όσον αφορά στις διαπιστώσεις για το έργο και τη
λειτουργία των Υπηρεσιών και υποβλήθηκαν προτάσεις για τη βελτίωσή τους.
Επίσης από τον Ειδικό Γραµµατέα ανατέθηκε σε Ειδικούς Κοινωνικούς Επιθεωρητές:
α) Η διενέργεια Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης στα ΤΚΕ Ανατολικού Τοµέα Αθηνών και Μαγνησίας.
β) Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για πιθανό πειθαρχικό παράπτωµα υπαλλήλων στη ∆/νση
Ανατολικής Αττικής και στα ΤΚΕ Αγίας Παρασκευής, ∆υτικού Τοµέα Αθηνών και ∆άφνης.
γ) Η συµµετοχή ενός (1) Κοινωνικού Επιθεωρητή στη Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή του
Υπουργείου Εργασίας, ενός (1) Κοινωνικού Επιθεωρητή στην Οµάδα Εργασίας για την ανασύσταση
του ΣΕΠΕ και δύο (2) Κοινωνικών Επιθεωρητών στην Οµάδα Εργασίας για τη σύνταξη του Ειδικού
Κανονισµού Λειτουργίας του ΣΕΠΕ.
δ) Η διενέργεια εκτάκτων ελέγχων σε περιοχές αρµοδιότητας των Τµηµάτων Κοινωνικής Επιθεώρησης
Άνδρου, Σύρου, Αχαΐας, Χαλκιδικής, Φθιώτιδας και Σάµου, ο αριθµός των οποίων συµπεριλαµβάνεται
στο συνολικό αριθµό των πραγµατοποιηθέντων ελέγχων, δεδοµένων ότι καταγράφηκαν στα δελτία των
υπαλλήλων των ανωτέρω τµηµάτων.
ε) Η συµµετοχή τεσσάρων (4) Κοινωνικών Επιθεωρητών σε µικτά συνεργεία ελέγχου (ΣΕΠΕ –
ΕΥΠΕΑ), σε όλους τους νοµούς της Κρήτης, οι έλεγχοι των οποίων επίσης καταγράφηκαν στα δελτία
των υπαλλήλων των ΤΚΕ Κρήτης και ανέρχονται στους εκατόν εξήντα (160), κυρίως στους κλάδους
των καταλυµάτων και εστιατορίων.
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στ) Η συµµετοχή δύο (2) Επιθεωρητών στις συνεδριάσεις του ΣΟΕΕ στο γραφείο του Γενικού
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
ζ) Η εξέταση αναφορών – καταγγελιών πολιτών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των υποθέσεων τους,
από τα καθ’ ύλην αρµόδια Τµήµατα Κοινωνικής Επιθεώρησης.
Τέλος πραγµατοποίησαν 17 επιτόπιους ελέγχους και 8 επανελέγχους σε υπό σύσταση Ιδιωτικά
Γραφεία Συµβούλων Εργασίας (ΙΓΣΕ) και Εταιρίες Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ), για τη
διαπίστωση της πληρότητας των απαιτούµενων από τις σχετικές διατάξεις προϋποθέσεων σύστασης
και λειτουργίας τους, καθώς και η σύνταξη ειδικής έκθεσης αξιολόγησής τους. Γι’ αυτό έχουν
συσταθεί και λειτουργούν µικτές τριµελείς επιτροπές από Τεχνικούς και Κοινωνικούς Επιθεωρητές
Εργασίας, µη αµειβόµενες.
- ∆ράση Τεχνικών Ειδικών Επιθεωρητών
Η Υπηρεσία των Τεχνικών Ειδικών Επιθεωρητών, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της και σε
συνεργασία µε τον Προϊστάµενό της Ειδικό Γραµµατέα του ΣΕΠΕ, πραγµατοποίησε κατά το έτος
2010, πρόγραµµα ελέγχου:
α) Επιχειρήσεων στους Νοµούς Αττικής, Πειραιώς και ∆ωδεκανήσου (Νήσος Ρόδος). Οι στόχοι που
είχαν τεθεί επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθµό, όσον αφορά στους ελέγχους, µε στόχο την
επικέντρωση του ενδιαφέροντος στα θέµατα Ασφάλειας και Υγείας και στην πρόληψη ατυχηµάτων.
Πραγµατοποιήθηκαν 146 έλεγχοι και επανέλεγχοι που αφορούν τους ακόλουθους κλάδους
οικονοµικής δραστηριότητας: Βιοµηχανία Τροφίµων, κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες, επεξεργασία λυµάτων, κατασκευές κτιρίων, λιανικό εµπόριο εκτός
από το εµπόριο µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών, χονδρικό και λιανικό εµπόριο επισκευή
µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών, συλλογή επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων,
εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες, δηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλιση και άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών.
β) Επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας µε ιδιαίτερη έµφαση στις
δραστηριότητες ανακύκλωσης και καθαριότητας και σε µεγάλα Τεχνικά Έργα, σε συνεργασία µε τα
Κέντρα Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ) Πειραιά και Νοτίου Αιγαίου, Αθηνών και
Κρήτης, Ανατολικής Αττικής και Βορείου Αιγαίου και ∆υτικής Αττικής και Πελοποννήσου (Τµήµα
Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης Αρκαδίας). Πραγµατοποιήθηκαν 86 έλεγχοι.
γ) Επιχειρήσεων του κλάδου Εστίασης και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, µε ιδιαίτερη έµφαση στην
ανασφάλιστη εργασία στη Νήσο Σάµο, όπου πραγµατοποιήθηκαν 25 έλεγχοι. Από τους παραπάνω
ελέγχους, διαπιστώθηκε ανασφάλιστη εργασία στις επιχειρήσεις Εστίασης σε ποσοστό 26% του
νοµίµως απασχολούµενου προσωπικού.
Επίσης πραγµατοποιήθηκαν 25 επιτόπιοι έλεγχοι σε υπό σύσταση νοµότυπα ΙΓΣΕ (Ιδιωτικά Γραφεία
Συµβούλων Εργασίας) και ΕΠΑ (Εταιρίες Προσωρινής Απασχόλησης) και υποβολή εκθέσεων
αξιολόγησης στη ∆/νση Απασχόλησης του Υπουργείου, προκειµένου να τους χορηγηθεί άδεια
λειτουργίας.
Τέλος οι Ειδικοί Τεχνικοί Επιθεωρητές συµµετέχουν στην οµάδα εργασίας για την απλούστευση των
διαδικασιών απογραφής και καταγραφής µεταβολών στοιχείων εργοδοτών και εργαζοµένων.
Υποστήριξη του συνόλου των ενεργειών που αφορούν στην καταγραφή των απαιτήσεων για την
προσαρµογή του λογισµικού και εν γένει του υφιστάµενου πληροφοριακού συστήµατος µε τίτλο
«Καταγραφή Νέας Επιδότησης Τακτικής Ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ και Εξυπηρέτηση Εργαζοµένων και
Επιχειρήσεων από το ΣΕΠΕ», µε σκοπό:
- Την απλούστευση των διαδικασιών για την ηλεκτρονική υποβολή εντύπων από τους εργοδότες.
- Την επικαιροποίηση των εντύπων αρχικής απογραφής και καταγραφής µεταβολών εργοδοτών και
εργαζοµένων, τα οποία θα χρησιµοποιούνται από τις Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, του ΟΑΕ∆ και του
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, έτσι ώστε να είναι δυνατή η µετατροπή τους σε ηλεκτρονικές φόρµες του
πληροφοριακού συστήµατος.
- Τον εντοπισµό τυχόν νέων αναγκών των εµπλεκοµένων φορέων που πρέπει να υποστηριχθούν από
το πληροφοριακό σύστηµα.
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Τον καθορισµό των απαιτήσεων διασύνδεσης του συστήµατος µε πληροφοριακά συστήµατα
άλλων φορέων, καθώς και των απαιτήσεων διασταύρωσης των στοιχείων της βάσης δεδοµένων
του συστήµατος (Υπουργείου – ΣΕΠΕ – ΟΑΕ∆) µε τα στοιχεία της βάσης δεδοµένων του
πληροφοριακού συστήµατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στόχος είναι η ανταλλαγή πληροφοριών για την
αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας.
Τη ρύθµιση και τον καθορισµό της διαβάθµισης της προσβασιµότητας στη χρήση και τα στοιχεία
του πληροφοριακού συστήµατος των εµπλεκοµένων.
Τον προσδιορισµό των απαραίτητων διοικητικών και κανονιστικών ενεργειών.
Την παρακολούθηση και υποστήριξη όλων των ενεργειών και των τυχόν σχετικών έργων για την
ενεργοποίηση του πληροφοριακού συστήµατος.

∆. Προγραµµατισµός δράσης για το 2011
Το ετήσιο πρόγραµµα δράσης του ΣΕΠΕ καταρτίζεται κάθε χρόνο, µετά από διαβούλευση µε
εκπροσώπους των εργαζοµένων και εργοδοτών, στο πλαίσιο του Συµβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου
Επιθεώρηση Εργασίας (ΣΚΕΕΕ).
Για τη σύνταξή του, ελήφθησαν υπόψη τα συµπεράσµατα από την επεξεργασία των στατιστικών
στοιχείων για τα ατυχήµατα, τις επαγγελµατικές ασθένειες και την ελεγκτική δράση των Τεχνικών και
Υγειονοµικών Επιθεωρητών, καθώς και οι προτάσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών. Ακόµη, έχουν
ληφθεί υπόψη τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τις νέες µορφές εργασίας, τις σύγχρονες µεθόδους
και τεχνικές καθώς και η προγραµµατισµένη πανευρωπαϊκή εκστρατεία ελέγχων και ενηµέρωσης, που
οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας – SLIC για το έτος 2010, η οποία
θα συνεχιστεί και κατά το έτος 2011.
Προγραµµατισµός της δράσης της τεχνικής και υγειονοµικής επιθεώρησης του ΣΕΠΕ για το
2011
Στον προγραµµατισµό της ελεγκτικής δράσης προβλέπεται η διενέργεια, από κάθε ΚΕΠΕΚ και Τµήµα
Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης, ελέγχων σ’ όλους τους κλάδους οικονοµικής
δραστηριότητας, ανάλογα κυρίως µε την επικινδυνότητα και παραβατικότητα που εµφανίζει κάθε
κλάδος.
Αναφέρονται στη συνέχεια ορισµένοι τοµείς ελεγκτικής και ενηµερωτικής δράσης, στους οποίους θα
δοθεί προτεραιότητα:
- Έλεγχοι σε Τεχνικά Έργα και σε υπεργολάβους.
Παρά τη σηµαντική µείωση της οικοδοµικής δραστηριότητας, λόγω της οικονοµικής κρίσης, το
ποσοστό των θανατηφόρων ατυχηµάτων στον κλάδο των κατασκευών εξακολουθεί να παραµένει
υψηλό. Οι έλεγχοι θα αφορούν σε όλο το φάσµα των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων.
- Έλεγχοι σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισµού.
Λόγω των διαπιστώσεων του προγράµµατος που πραγµατοποιήθηκε κατά το προηγούµενο έτος θα
επαναληφθεί και φέτος το πρόγραµµα ελέγχων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισµού.
Οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις αυτές θα επικεντρωθούν κατά προτεραιότητα σε συνεργεία που
δραστηριοποιούνται σε χώρους όπως νοσοκοµεία, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ, µεγάλες
επιχειρήσεις, εµπορικά κέντρα κ.λπ.
- Έλεγχοι σε συνεργεία αυτοκινήτων.
- Έλεγχοι σε υποκαταστήµατα Τραπεζών.
Μετά το πολύνεκρο συµβάν της 5ης Μαΐου 2010 στο υποκατάστηµα της Marfin Bank στην οδό
Σταδίου στην Αθήνα και σχετικές καταγγελίες που ακολούθησαν, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι,
τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα, η εγκατάσταση στις κύριες εισόδους/εξόδους των τραπεζικών
καταστηµάτων ειδικών συστηµάτων διαδοχικών θυρών µε χρονοκαθυστέρηση κάνει επιτακτική
την ανάγκη ελέγχου των εξόδων κινδύνου των καταστηµάτων αυτών και του κατά πόσο αυτές
πληρούν τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας, αναδείχθηκε η ανάγκη σχετικού προγράµµατος ελέγχων
σε υποκαταστήµατα Τραπεζών.
- Έλεγχοι σε αρτοποιεία.
- Έλεγχοι στις υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ.
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Οι εργαζόµενοι στην καθαριότητα εκτελούν ένα σύνθετο, από την άποψη της εργασιακής
ασφάλειας και υγείας, έργο σε δυσµενείς και µεταβαλλόµενες συνθήκες. Στόχος του
προγράµµατος θα είναι να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερες πλευρές του ζητήµατος, µε
έµφαση στην εκπαίδευση και ενηµέρωση των εργαζοµένων, στην παροχή και ορθή χρήση των
κατάλληλων Μέσων Ατοµικής Προστασίας και στην τακτική συντήρηση και καλή λειτουργία των
οχηµάτων και του µηχανολογικού εξοπλισµού.
Έλεγχοι σε χώρους εργασίας µε µεγάλη θερµική καταπόνηση.
Όπως κάθε έτος, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ιδιαίτερα τις πολύ θερµές ηµέρες, θα
διενεργηθεί πρόγραµµα ελέγχων σε εργασιακούς χώρους µε µεγάλη θερµική καταπόνηση των
εργαζοµένων (οικοδοµές και τεχνικά έργα, αγροτικές εργασίες, µεταλλουργίες, υαλουργίες κ.ά.)
για τη διαπίστωση της λήψης των απαραίτητων µέτρων (τεχνικών και οργανωτικών), σε
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας και τις οδηγίες σχετικής εγκυκλίου που εκδίδεται
από το ΣΕΠΕ, για την αντιµετώπιση της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων σε κλειστούς ή
υπαίθριους χώρους. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί σε οµάδες εργαζοµένων υψηλού κινδύνου για τις
οποίες πρέπει να λαµβάνονται ειδικά µέτρα πρόληψης και προστασίας.

Προγραµµατισµός της δράσης της κοινωνικής επιθεώρησης του ΣΕΠΕ για το 2011
Ο προγραµµατισµός της δράσης σε εθνικό επίπεδο για το έτος 2011 θα επικεντρωθεί σε:
1. Ιδιωτικά γραφεία συµβούλων εργασίας (ΙΓΣΕ) και εταιρίες προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ).
2. Συνεργεία καθαρισµού, εταιρίες security, εµπόριο, super market, πολυκαταστήµατα, διανοµές,
ταχυµεταφορές (delivery, courier).
3. Επιχειρήσεις που απασχολούν επαγγελµατίες οδηγούς.
4. Εργολάβους και υπεργολάβους σε κατασκευές και τεχνικά έργα.
5. Εποχικές επιχειρήσεις.
6. Χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς – τράπεζες.
7. Ιδιωτικές κλινικές, γηροκοµεία, διαγνωστικά κέντρα και ινστιτούτα αισθητικής.
8. Ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις.
9. Αποκλειστικές νοσοκόµες .
10. ∆ιάφορους κλάδους.
Πέραν των ανωτέρω και λόγω του ότι σε ορισµένους επιπλέον κλάδους παρουσιάζεται µεγάλη
παραβατικότητα, όπως φαίνεται από τις συχνές καταγγελίες που γίνονται στην Υπηρεσία, κρίνεται
σκόπιµο να ενταχθούν επίσης στον προγραµµατισµό ελεγκτικής δράσης τους ΣΕΠΕ, επιτόπιοι γενικοί
έλεγχοι στους παρακάτω κλάδους: Εταιρίες Ανακύκλωσης, Γραφεία ∆ικηγόρων, Συµβολαιογράφων,
Ιατρών και Μηχανικών, Τεχνικές Εταιρίες και µεγάλα εργοτάξια και Λογιστικά Γραφεία.
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11. Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
1. ΕΛ.Υ.Τ Αττικής
Α. Νοµοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων
Η ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής έχει συσταθεί µε το Π.∆. 203/2000 (ΦΕΚ 183/21-8-2000), το οποίο ισχύει όπως
τροποποιήθηκε από το όµοιο 84/07 (ΦΕΚ Α΄ 98/8-5-2007) και άρχισε να λειτουργεί την 1-1-2001
σύµφωνα µε την 1083347/1114/0006Β/25-9-00 Α.Υ.Ο., οι δε πρώτοι υπάλληλοι παρουσιάσθηκαν την
1/11/2001.
Η δραστηριότητα της υπηρεσίας κινήθηκε µέσα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που καθορίζεται από
το Π.∆. 203/00 όπως τροποποιήθηκε µε το 84/2007 όµοιο καθώς και των αρµοδιοτήτων: α) Του εκ των
προτέρων ελέγχου της χρηµατοοικονοµικής φερεγγυότητας Ε.Ο.Φ. (Α.Υ.Ο.Ο. αριθ.
5007905/955/Α0019 17-2-2009) και β) Του µηνιαίου λογιστικού και ετήσιου τακτικού ελέγχου της
καταβολής φορολογικών επιβαρύνσεων (Ε.Φ.Κ., Φ.Π.Α. και Ειδικού Τέλους) ηλεκτρικής ενέργειας
(Κ.Υ.Α. αριθ. 5025777ΕΞ2010/17-6-2010 και Α.Υ.Ο. αριθ. 5025778ΕΞ2010/17-6-2010).
Η δραστηριότητα της υπηρεσίας επεκτάθηκε πλέον του νοµού Αττικής, στους νοµούς Βοιωτίας,
Ευβοίας, Κυκλάδων, Λέσβου, Μαγνησίας, Ρεθύµνης και Φθιώτιδας.
B. Πεπραγµένα έτους 2010
Οι κυριότεροι τοµείς δραστηριότητας της υπηρεσίας κατά το έτος 2010 ήταν οι εξής:
α) Παραλαβή και λογιστικός έλεγχος των συγκεντρωτικών καταστάσεων των ιδίων πόρων της Ε.Ε.
από τις Τελωνειακές Περιφέρειες, κατάρτιση και αποστολή αντίστοιχων συγκεντρωτικών
καταστάσεων όλης της Επικράτειας στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις της Κ. Υ. του Υπουργείου µας.
β) Έλεγχοι εξαγωγών γεωργικών προϊόντων που δικαιούνται επιστροφών.
γ) Έλεγχοι φορολογικών αποθηκών και αποθηκών αποταµίευσης για προϊόντα υποκείµενα σε Ε.Φ.Κ.
δ) Έλεγχοι σε πιστοποιητικά καταγωγής για διερεύνηση της υπαγωγής των εισαγοµένων
εµπορευµάτων σε προτιµησιακό δασµολογικό καθεστώς.
ε) Έλεγχοι κατά τη διακίνηση πετρελαιοειδών.
στ) Εκ των υστέρων έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εφαρµογής της τελωνειακής και συναφούς
νοµοθεσίας που διενεργήθηκαν είτε εντός του τελωνειακού χώρου είτε εκτός (εγκαταστάσεις
ελεγχοµένου).
ζ) Έλεγχοι για την αξιολόγηση κριτηρίων για τη χορήγηση πιστοποιητικού Εγκεκριµένου Οικονοµικού
Φορέα (Ε.Ο.Φ.) σε ενδιαφερόµενους Οικονοµικούς Φορείς.
2. ΕΛ.Υ.Τ Πάτρας
Α. Νοµοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων
Η ΕΛ.Υ.Τ. Πάτρας συστάθηκε µε το Π.∆ 203/2000 (ΦΕΚ Α 183/21-08-2000), όπως τούτο
τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 84/07 και καθορίστηκε ως χρόνος έναρξης λειτουργίας της η 01-01-2001 µε
την 1083347/1114/0006Β/25-09-00 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1216Β’/4-10-2000).
Η ουσιαστική λειτουργία της υπηρεσίας άρχισε στις 08-03-2002 µε την στελέχωσή της και την έκδοση
της 1ης εντολής ελέγχου.
Επιπλέον µε το ως άνω Π.∆ 84/07 συστάθηκε Τµήµα Ζ΄ Εκ των Υστέρων Ελέγχου µε έδρα την
Ηγουµενίτσα και σύµφωνα µε την 1075693/763/0006Β/27-07-07 Α.Υ.Ο.Ο. ορίστηκε ως χρόνος
έναρξης λειτουργίας του η 20-08-07, η ουσιαστική λειτουργία όµως του παραρτήµατος άρχισε µε την
τοποθέτηση του Προϊσταµένου του τµήµατος την 18-01-08 και δύο υπαλλήλων την 08-02-08 και την
13-02-08.
Η ΕΛ.Υ.Τ Πάτρας είναι καθ’ ύλην αρµόδια για το χειρισµό θεµάτων εσωτερικού και εκ των υστέρων
ελέγχων, µε σκοπό την προστασία των δηµοσιονοµικών συµφερόντων του Ελληνικού ∆ηµοσίου και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την υποστήριξη του υγιούς εµπορίου, τη διαφύλαξη της ασφάλειας, την
προστασία των πολιτών, την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του περιβάλλοντος, την
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των τελωνειακών διαδικασιών και την πληροφόρηση της
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Υπηρεσίας για την ορθή εφαρµογή της ισχύουσας τελωνειακής νοµοθεσίας σύµφωνα µε τα άρθ. 2 παρ.
2 και 4 του Π.∆. 84/07.
Επίσης η ΕΛ.Υ.Τ Πάτρας µε έδρα την οµώνυµη πόλη ασκεί κατά τόπο τις αρµοδιότητες του αρθρ. 4
του ως άνω Π. ∆ιατάγµατος στην περιοχή των νοµών Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδος, Αρκαδίας,
Άρτας, Αχαίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Κερκύρας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας,
Λακωνίας, Λευκάδος, Μεσσηνίας, Πρέβεζας και Φωκίδας, σύµφωνα µε το αρθ. 2 παρ. 3γ του Π.∆
84/07.
Το Τµήµα Ζ΄ εκ των υστέρων ελέγχων, µε έδρα την Ηγουµενίτσα, έχει χωρική αρµοδιότητα στους
νοµούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Λευκάδος και Πρέβεζας, σύµφωνα µε την παρ.3
εδ. γ΄ του άρθρου 2 του Π.∆. 84/07.
B. Πεπραγµένα έτους 2010
Κατά το έτος 2010 έγιναν έλεγχοι στα Τελωνεία Πατρών, Αιγίου, Σικυώνος, Κορίνθου, Ναυπλίου,
Μεσολογγίου, Αγρινίου, Αµφιλοχίας, Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Κακαβιάς, Καλαµάτας, Γυθείου,
Ιθάκης, Σάµης, Αργοστολίου, Ζακύνθου, Ιτέας, Κατακώλου, Κυλλήνης, Τρίπολης, Ηγουµενίτσας,
Κέρκυρας, Αγ. Θεοδώρων, Ίσθµιας, Αστακού, Λευκάδας, Μαυροµατίου, Μέρτζιανης, Νεάπολης
Βοιών, Μονεµβασίας, Πύλου, Κυπαρισσίας, Σαγιάδας, Αµπελώνα.
Οι κύριοι τοµείς δραστηριότητάς µας σύµφωνα µε τους περαιωθέντες ελέγχους κατά το έτος 2010 ήταν
οι εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Α/Α

ΑΡΙΘ.
ΠΕΡΑΙΩΘ
ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΕΡΑΙΩΘ
ΕΛΕΓΧΩΝ%

1

Γεωργικά προϊόντα - Εξαγωγή

1

0,97

2

∆ιαχειριστικός έλεγχος στη Λογιστική Β΄

3

2,91

3

∆ιαχειριστικός έλεγχος στη Λογιστική Α΄

1

0,97

4

∆ειγµατοληπτικός έλεγχος στα Τελωνεία

1

0,97

5

Χρηµατική ∆ιαχείριση στην ΕΛ.Υ.Τ.
∆ικαστική ∆ιαδικασία

17

16,50

4

3,89

6
7
8

Εθνική/Κοινοτική/Κοινή ∆ιαµετακόµιση

5

4,85

Τελωνειακή Αποθήκη Τελειοποίηση και Επανεξαγωγή

0,97

9

∆ιακίνηση Οινοπνευµατωδών-

1
5

4,85

10
11

Ενδοκοινοτική κυκλοφορία πετρ/δων
∆ασµολογική κατάταξη
D.S.S.: Επαλήθευση στοιχείων παραστατικών ή εµπορευµάτων σε
επιχείρηση
Έλεγχος στην είσπραξη εθνικών πόρων
Τροφοεφόδια
∆ασµολογητέα Αξία – Φορολογητέα αξία

3
8

2,91
7,77

6
1
15
1

5,84
0,97
14,57
0,97

23

22,33

2
1
2
1
2
103

1,94
0,97
1,94
0,97
1,94
100

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Κοινοτικά Οχήµατα
Φορολογικές Αποθήκες Οινοπνευµατωδών και Βιοµηχανοποιηµένων
Καπνών
∆ασµολογητέα Αξία – Έλεγχος στην είσπραξη εθνικών πόρων
Αµοιβαία ∆ιοικητική Συνδροµή
Έκδοση Πιστοποιητικών EUR1
Εγκεκριµένος Φορέας
Σ Υ Ν ΟΛΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στους περαιωθέντες ελέγχους του έτους 2010 συµπεριλαµβάνονται και εκκρεµείς
έλεγχοι προηγουµένων ετών για τους οποίους έχουν εκδοθεί πορίσµατα.
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3. ΕΛ.Υ.Τ Θεσσαλονίκης
Α. Νοµοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων
Σύµφωνα µε το Π.∆. 203/2000, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 84/2007 και ισχύει, η Υπηρεσία µας
χειρίζεται θέµατα εσωτερικού και εκ των υστέρων ελέγχου, µε σκοπό την προστασία των
δηµοσιονοµικών συµφερόντων του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, την
υποστήριξη του υγιούς εµπορίου, την διαφύλαξη της ασφάλειας, την προστασία των πολιτών, την
προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του περιβάλλοντος, την αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας των τελωνειακών διαδικασιών και την πληροφόρηση της Υπηρεσίας για την
ορθή εφαρµογή της ισχύουσας Τελωνειακής Νοµοθεσίας.
Έχει έδρα την Θεσσαλονίκη και διαρθρώνεται σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, σε Τµήµατα ως
εξής:
α)Τµήµα Α΄ Γενικών Θεµάτων και Νοµικής Υποστήριξης
β)Τµήµα Β΄ Ανάλυσης Κινδύνου
γ)Τµήµα Γ΄ Αξιολόγησης ∆ιαδικασιών
δ)Τµήµα ∆΄ Εκ των Υστέρων Ελέγχου
ε)Τµήµα Ε΄ Εκ των Υστέρων Ελέγχου
στ)Τµήµα ΣΤ΄ Εκ των Υστέρων Ελέγχου
ζ)Τµήµα Ζ΄ Εκ των Υστέρων Ελέγχου, µε έδρα την Αλεξανδρούπολη
η)Τµήµα Η΄ Λογιστικών Ελέγχων Τελωνειακών Εισπράξεων
Η κατά τόπο αρµοδιότητα της Υπηρεσίας µας περιλαµβάνει την περιοχή των Νοµών: Γρεβενών,
∆ράµας, ΄Εβρου, Ηµαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης,
Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φλώρινας και
Χαλκιδικής. Ειδικότερα για τους Νοµούς: ΄Εβρου, ∆ράµας, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, οι
αρµοδιότητες της ΕΛ.Υ.Τ. Θεσ/νίκης, µόνο για τους εκ των υστέρων ελέγχους, ασκούνται από το
Τµήµα Ζ΄ εκ των υστέρων ελέγχου που έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη.
B. Πεπραγµένα έτους 2010
Ο αριθµός των ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν από την Υπηρεσία µας το έτος
2010 είναι εκατόν ογδόντα ένας (181).
- Οι εκκρεµείς έλεγχοι που είχαν αρχίσει και εκκρεµούσαν στις 31-12-2010 και οι οποίοι ευρίσκοντο
στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής των είναι εκατόν τρεις (103).
- Οι έλεγχοι που πραγµατοποιήθηκαν από κοινού µε άλλα σώµατα και υπηρεσίες είναι:
α)Κοινή αποστολή της υπηρεσίας µας µε την Επιχειρησιακή ∆/νση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών,
που αφορούσε πραγµατική παραλαβή πετρελαιοειδών προϊόντων και καταβολή του Ε.Φ.Κ..
β)΄Ενας πολυµερής έλεγχος σε συνεργασία µε τις Βουλγαρικές Αρχές και την Επιχειρησιακή
∆/νση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών και αφορούσε πραγµατικό προορισµό πετρελαιοειδών προϊόντων.
Από τους διακόσιους ογδόντα τέσσερις (284) ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν (181 ολοκληρώθηκαν,
103 εκκρεµούν) κατά το έτος 2010, οι διακόσιοι ογδόντα δύο (282) έλεγχοι, ήτοι ποσοστό 99,3%,
διενεργήθηκαν αυτεπαγγέλτως και οι δύο (2), ήτοι ποσοστό 0,7%, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.
Οι σηµαντικότερες υποθέσεις µε τις οποίες ασχολήθηκε η Υπηρεσία µας κατά το έτος 2010 συνοπτικά,
είναι οι υποθέσεις που προέκυψαν από τους παρακάτω ελέγχους:
1)Τέσσερις (4) εκ των υστέρων έλεγχοι σε εισαγωγές πουλερικών από Βραζιλία, από τους οποίους
προέκυψε λαθρεµπορία του άρθρου 155 παρ. 2θ του Ν. 2960/01, απλές τελωνειακές παραβάσεις,
καταστρατήγηση διατάξεων περί απαλλαγής Φ.Π.Α..
2)Εκ των υστέρων έλεγχος σε εισαγωγή µπύρας-αναψυκτικών από Βουλγαρία, από τον οποίο
προέκυψε λαθρεµπορία του άρθρου 155 παρ. 29 του Ν. 2960/01, υποτιµολόγηση ανακριβούς δήλωσης
στη θέση 36 της ∆ιασάφησης Εισαγωγής.
3)Εκ των υστέρων έλεγχος που αφορούσε τον τελωνισµό Ι.Χ. αυτ/του σε ∆.Ε.Φ.Κ. (δελτία ειδικών
φόρων κατανάλωσης), από τον οποίο προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις (ενδείξεις χρήσης διπλών
τιµολογίων).
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4) ∆ύο (2) εκ των υστέρων έλεγχοι δασµολογητέας αξίας σε εισαγωγές βαλιτσών από Κίνα, από
τους οποίους προέκυψε υποτιµολόγηση και επαναπροσδιορισµός της δασµολογητέας αξίας βάσει του
άρθρου 30 του Ν. 2960/01, τηρουµένης της διαδικασίας του άρθρου 181 α, παρ. 2.
5)Εκ των υστέρων έλεγχος σε επιχείρηση, που αφορούσε την παράτυπη έξοδο από αποθήκη
αποταµίευσης σκόρδων καταγωγής Κίνας και από τον οποίο προέκυψαν: λαθρεµπορία, υφαρπαγή
ψευδούς βεβαίωσης και χρήση πλαστών εγγράφων.
6)∆ειγµατοληπτικός έλεγχος σε εισαγωγές πατάτας από Αίγυπτο, από τον οποίο προέκυψε
καταστρατήγηση αγορανοµικών διατάξεων, υπερτιµολόγηση κατά την εισαγωγή και φορολογικές
παραβάσεις.
7)Εκ των υστέρων έλεγχος για την ακρίβεια στοιχείων των παραγόντων εξαγωγής ξυλείας
κατεργασµένης προς Αλβανία, από τον οποίο προέκυψε υποτιµολόγηση κατά την εξαγωγή (άρθρο 147,
παρ. 8 του Ν. 2960/01) και φορολογικές παραβάσεις.
8)Εκ των υστέρων έλεγχος της δηλωθείσας δασµολογητέας αξίας σε εισαγωγή βαλιτσών από Κίνα,
από τον οποίο προέκυψε υποτιµολόγηση και επαναπροσδιορισµός της δασµολογητέας αξίας, ποινή
ανακριβούς δήλωσης.
9)Εκ των υστέρων έλεγχος στα πλαίσια υποστήριξης του υποσυστήµατος ανάλυσης κινδύνου σε
έπιπλα από ξύλο από Τουρκία, από τον οποίο προέκυψε ανακριβής δήλωση στοιχείων στο Ε.∆.Ε..
10)Εκ των υστέρων έλεγχος σε εισαγωγή γρανιτών-µαρµάρων και τεχνουργηµάτων εξ αυτών, τα
οποίοα εισήχθησαν µε απαλλαγή Φ.Π.Α. και από τον οποίο προέκυψε επαναπροσδιορισµός της
φορολογητέας αξίας, ποινή ανακριβούς δήλωσης, φορολογικές παραβάσεις.
11)Εκ των υστέρων έλεγχος της δηλωθείσας αξίας κατά την εξαγωγή θερµοσιφώνων, από τον οποίο
προέκυψε ανακριβής δήλωση στοιχείων στο Ε.∆.Ε..
12)Εκ των υστέρων έλεγχος σε εταιρεία στα πλαίσια υποστήριξης του υποσυστήµατος ανάλυσης
κινδύνου σε είδη µπαµπού από Κίνα, από τον οποίο προέκυψε ανακριβής δήλωση δασµολογικής
κατάταξης, συµπληρωµατική βεβαίωση και είσπραξη δασµών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων.
13)΄Ερευνα σε επιχείρηση για τον εντοπισµό εξαγωγής της ουσίας R 401A και της νοµιµότητας της
διαδικασίας εξαγωγής της, από τον οποίο προέκυψε λαθρεµπορία του άρθρου 155 παρ. 2 Ε∆β΄του Ν.
2960/01. Παράλληλα υποβλήθηκε στον αρµόδιο Εισαγγελέα ανακοίνωση αξιόποινης πράξης για
παραβάσεις του εξαγωγικού εµπορίου του άρθρου 8 του Ν. 936/1979.
14)Συνδροµή στο Τελωνείο Σκύδρας και έλεγχος σε επιχείρηση, που αφορούσε οινοπνευµατώδη ποτά
από Βουλγαρία και από τον οποίο προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις.
15)Εκ των υστέρων έλεγχος για την ορθή εφαρµογή των διατάξεων και την νόµιµη διακίνηση µεγάλου
όγκου αποστολών καυσίµων µε προορισµό τη Βουλγαρία. Η έρευνα συνεχίζεται.
4. 33η ∆/νση Ελέγχου Τελωνείων – Τµήµατα Α΄, Β΄, Γ΄, ∆΄, Ε΄, ΣΤ΄
Η 33η ∆/νση Ελέγχου Τελωνείων είναι αρµόδια ελέγχων για την περιστολή του λαθρεµπορίου και της
δασµοφοροδιαφυγής και για τη δίωξη γενικά του οικονοµικού εγκλήµατος.
Τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας των παραπάνω υπηρεσιών για το έτος 2010 είναι τα ακόλουθα :
∆ραστηριότητα δικαστικών τµηµάτων
Σύµφωνα µε τα διαβιβασθέντα στοιχεία από τις τελωνειακές αρχές της χώρας προς την υπηρεσία για το
έτος 2010 προκύπτει ότι
1) Βεβαιώθηκαν 4.428 απλές τελωνειακές παραβάσεις και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες καταλογιστικές
πράξεις µε τις οποίες επιβλήθησαν στους παραβάτες πρόστιµα 3.490.591 Ευρώ.
2) Βεβαιώθηκαν 702 περιπτώσεις λαθρεµπορίας µε συνολικό ύψος αναλογουσών δασµοφορολογικών
επιβαρύνσεων 56.672.398 Ευρώ. Για τις περιπτώσεις αυτές έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες
καταλογιστικές πράξεις µε τις οποίες επιβλήθησαν στους παραβάτες πολλαπλά τέλη
95.470.284Ευρώ.
Συνεπώς τα συνολικά βεβαιωθέντα ποσά από κάθε είδους τελωνειακές παραβάσεις έφθασαν το
ποσό των 98.960.875ευρώ.
Τα συνολικώς εισπραχθέντα ποσά από κάθε είδους τελωνειακές παραβάσεις έφθασαν το ποσό των
6.441.295 Ευρώ.
Αποτελέσµατα ελέγχου
1) Ε.Φ.Κ
Οι οµάδες δίωξης των τελωνείων πραγµατοποίησαν ελέγχους και κατάσχεσαν µέσα στο ίδιο χρονικό
διάστηµα είδη τα οποία υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ (αυτοκίνητα, οινόπνευµα, καύσιµα).

216

Ιδιαίτερα αποτελεσµατικές ήταν και οι προσπάθειες των τελωνείων στην καταπολέµηση του
λαθρεµπορίου τσιγάρων. Το Α΄ εξάµηνο του έτους 2010 κατασχέθηκαν συνολικά από τα τελωνεία και
τις ΕΛ.Υ.Τ. (Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων) περίπου 40 εκατοµµύρια τεµάχια τσιγάρα, τα οποία
αποτελούν το 15% των συνολικών κατασχέσεων από τις Ελληνικές διωκτικές υπηρεσίες. Οι
σηµαντικότερες µάρκες ήταν: CAMELFORD 15%, RAQUEL 9%, WALTON 8%, S και K 8%,
COOPER 7%, CAPITAL 7%, GOLD CLASSIC 4% κλπ.
2) Παραποιηµένα προϊόντα
Kατά το έτος 2010 η αντιµετώπιση της διακίνησης παραποιηµένων προϊόντων αποτέλεσε
προτεραιότητα των Τελωνειακών αρχών µε την ανάληψη πρωτοβουλιών σε ∆ιεθνές, Κοινοτικό αλλά
και εθνικό επίπεδο.
Το Α τµήµα της ∆ιεύθυνσης, σύµφωνα µε την Ε1551/605/Α0034 03.04.2007 ΑΥΟ συγκεντρώνει ανά
τρίµηνο στοιχεία για τις δεσµεύσεις παραποιηµένων ειδών από όλα τα Τελωνεία της χώρας. Τα
στοιχεία αυτά καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστηµα CEN COM του Παγκόσµιου Οργανισµού
Τελωνείων και ταυτόχρονα αξιολογούνται για τον εντοπισµό των τάσεων απάτης σε εθνικό επίπεδο.
Συγκεκριµένα το έτος 2010 κατασχέθηκαν 264.895 τεµάχια . Εκτός από τις κατασχέσεις των
παραποιηµένων προϊόντων, η Τελωνειακή Υπηρεσία δραστηριοποιήθηκε για την καταπολέµηση του
φαινοµένου της διακίνησης παραποιηµένων προϊόντων µε τις ακόλουθες πρωτοβουλίες : α) ∆ιεθνείς
συνεργασίες β) Εκπαίδευση για την αντιµετώπιση του παραεµπορίου και της παραποίησης επωνύµων
προϊόντων και γ) Οδηγίες για την εντατικοποίηση των ελέγχων στα σηµεία εισόδου-εξόδου της χώρας.
3) Ναρκωτικά
Η Τελωνειακή Υπηρεσία, σαν Υπηρεσία διασυνοριακού ελέγχου, έχει θεσµοθετηµένη αρµοδιότητα
την καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και όπλων.
Για την αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση του φαινοµένου δίνει µεγάλο βάρος στην συνεργασία µε
τις συναρµόδιες Εθνικές Αρχές αλλά και την συνεργασία µε διεθνείς Οργανισµούς όπως WCO,
EUROPOL, INTERPOL, SECI.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ΗΡΩΙΝΗ : 7 ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ 37.875 ΓΡ.
ΚΗΑΤ :
1 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
ΜΕ 17.986 ΓΡ.
ΚΟΚΑΙΝΗ: 1 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
ΜΕ 2.370 ΓΡ.
ΙΝ∆ΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ: 3 ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ 5. 5580 ΓΡ.
ΜΕΘΑ∆ΟΝΗ: 37 ∆ΙΣΚΙΑ
∆ΙΑΖΕΠΑΜΗ και ΚΩ∆ΕΙΝΗ : 109 ∆ΙΣΚΙΑ
4) Κατασχέσεις όπλων και πυροµαχικών
5)Συµµετοχή σε Κοινές Τελωνειακές Επιχειρήσεις
Κατά το 2010 η Τελωνειακή Υπηρεσία συµµετείχε στις ακόλουθες τελωνειακές επιχειρήσεις στις
οποίες η 33η Ελέγχου Τελωνείων ήταν το εθνικό σηµείο επαφής:
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MERCURY (A΄ TMHMA)
- EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΧ55 (Α΄ ΤΜΗΜΑ)
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ GLOBAL HOAX (A΄ TMHMA)
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ALCHEMIST (B΄και ∆΄ ΤΜΗΜΑΤΑ)
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ SIROCCO (Ε΄ ΤΜΗΜΑ)
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ SHADOW IV (Ε΄ ΤΜΗΜΑ)
6) Έλεγχοι ρευστών διαθεσίµων
Το «Στ΄ Τµήµα Ελέγχου των Ρευστών ∆ιαθεσίµων για την Καταπολέµηση της
Νοµιµοποίησης Εσόδων από Παράνοµες ∆ραστηριότητες».
Το ΣΤ’ Τµήµα της ∆ιεύθυνσης, συγκεντρώνει ανά τρίµηνο στοιχεία αναφορικά µε τον κατατεθέντα
αριθµό δηλώσεων διακίνησης ρευστών διαθεσίµων από 10.000ευρώ και άνω, τις διαπιστωθείσες
υποθέσεις παράνοµης διακίνησης ρευστών και το ύψος των διοικητικών προστίµων που
επιβλήθηκαν. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται σε βάση δεδοµένων στην 33η ∆ιεύθυνση και
αποστέλλονται ανά τρίµηνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειµένου να γίνουν µελέτες χρήσιµες
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για την ανάλυση κινδύνου στον έλεγχο των ρευστών διαθεσίµων. Παράλληλα οι πρωτότυπες
δηλώσεις αποστέλλονται στην Επιτροπή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από
Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας (Επιτροπή Άρθρου 7).
Επισηµαίνεται ότι οι περιπτώσεις παράνοµης διακίνησης αποστέλλονται άµεσα στην Επιτροπή
του Άρθρου 7 για περαιτέρω αξιολόγηση και τελική λήψη απόφασης για αποδέσµευση ή µη
των δεσµευθέντων ρευστών διαθεσίµων, µετά την παρακράτηση των αναλογούντων διοικητικών
χρηµατικών προστίµων.
Στα πλαίσια εντατικοποίησης και ενίσχυσης της αποτελεσµατικότητας των διεξαγοµένων
ελέγχων απεστάλη σε όλες τις τελωνειακές αρχές επιχειρησιακό σχέδιο (∆33ΣΤ
52032ΕΞ2010ΕΜΠ/06.08.2010) µε κατευθυντήριες οδηγίες για τον τρόπο οργάνωσης και
διεξαγωγής των ελέγχων διακίνησης ρευστών διαθεσίµων, καθώς και λεπτοµερείς κατάλογοι µε
δείκτες κινδύνου και ερωτήσεων που απαιτείται να θέτονται προκειµένου να επιβεβαιώνονται ή
µη τυχόν υπόνοιες των τελωνειακών υπαλλήλων ως προς την αξιοπιστία των επιβατών.
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12.

∆/νση Επιθεώρησης Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Α. Νοµοθετικό Πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων
H ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε το Π.∆. 213/1992 (Φ.Ε.Κ. Α’102), απαρτίζεται από
τέσσερα (4) τµήµατα:
Τµήµα Ελέγχου ∆ιοίκησης
Ασκεί Επιθεώρηση και Έλεγχο στις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
στους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς που εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Κ.Α. για τη διαπίστωση της
κανονικής και εύρυθµης λειτουργίας τους και της ορθής εφαρµογής των κειµένων διατάξεων και
σχετικών οδηγιών. ∆ιενεργεί διοικητικές έρευνες σε υποβαλλόµενες καταγγελίες ή σε αδικήµατα που
διαπιστώνονται κατά τον υπηρεσιακό έλεγχο, σε θέµατα αρµοδιότητας των υπηρεσιών της Γενικής
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Ασφαλιστικών Οργανισµών. Καθοδηγεί τους
Ασφαλιστικούς Οργανισµούς σε θέµατα αρµοδιότητας αυτών κατά τον διενεργούµενο έλεγχο και
τέλος µεριµνά για τον προγραµµατισµό των Επιθεωρησιακών Ελέγχων.
Τµήµα Κατασταλτικού Ελέγχου
∆ιενεργεί Τακτικούς και Έκτακτους Ελέγχους των διαχειριστικών χρήσεων των Ασφαλιστικών
Οργανισµών και του «Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστού Κοινωνικών Υπηρεσιών» (Κ.Η.Υ.Κ.Υ.)
(µε το Ν. 3607/2007 µετατράπηκε σε ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση
Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.»). Επιπλέον παρακολουθεί τη δράση των οργάνων ελέγχου των φορέων.
Τµήµα Εποπτείας και καταγγελιών διαχείρισης
Εισηγείται για την έγκριση των Ισολογισµών και Απολογισµών των Ασφαλιστικών Οργανισµών.
Ερευνά για τη διαπίστωση της κανονικής και εύρυθµης λειτουργίας τους και καθοδηγεί τα όργανα τους
σε θέµατα οικονοµικά και διαχειριστικά. Παρακολουθεί την καλή εκτέλεση του προϋπολογισµού τους,
της λογιστικής ενηµερότητας και ελέγχει τα µηνιαία λογιστικά Ισοζύγια και καταστάσεις τους. Ελέγχει
τη διαχείριση των υπόλογων διαχειριστών χρηµάτων, υλικού και ενσήµων, καθώς και τη κανονική και
έγκαιρη απόδοση του λογαριασµού µετρητών. Ελέγχει τη διαχείριση των κεφαλαίων και της
περιουσίας τους. ∆ιενεργεί έλεγχο στα βιβλία των επιχειρήσεων για την επαλήθευση της κανονικής
βεβαίωσης των εισφορών εργοδοτών και ασφαλισµένων. Ερευνά για τη διαπίστωση της οικονοµικής
κατάστασής τους και διενεργεί διαχειριστικές έρευνες ή ανακρίσεις για καταγγελίες που υποβάλλονται
και που αναφέρονται σε θέµατα διαχειριστικών ανωµαλιών ή καταχρήσεων στους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Τµήµα Τεχνικό
Εποπτεύει την τήρηση των διαδικασιών για την πραγµατοποίηση τεχνικών έργων από τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης. Γνωµοδοτεί για την απόκτηση και χρησιµοποίηση παγίων περιουσιακών
στοιχείων από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Παρέχει τεχνική συνδροµή στους παραπάνω
Φορείς. Μεριµνά για τη διενέργεια ελέγχων από εµπειρογνώµονες. Προχωρά στην κατάρτιση σχεδίων
συµβάσεων. Παρακολουθεί και εποπτεύει τα τεχνικά έργα που εκτελούνται από τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης. Ελέγχει την αµοιβή των ιδιωτών µηχανικών που χρησιµοποιούνται στα
παραπάνω έργα. Ελέγχει την σκοπιµότητα των τεχνικών έργων που εκτελούνται από τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης. Ελέγχει την εφαρµογή των µελετών και την κοστολόγηση των έργων και
τέλος είναι υπεύθυνο για την έγκριση αποφάσεων σχετικά µε κτιριολογικά προγράµµατα και
συγκριτικούς πίνακες.
Με το άρθρο 33 του Ν.3863/2010 (Φ.Ε.Κ.Α’115) προστέθηκαν οι ακόλουθες αρµοδιότητες στο
Τµήµα Εποπτείας και Καταγγελιών: Ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός και η συγκρότηση των µικτών
κλιµακίων ελέγχου επιχειρήσεων για έσοδα και ανασφάλιστη εργασία στις επιχειρήσεις γενικά. Η
εποπτεία και ο συντονισµός των ενεργειών των εν λόγω κλιµακίων. Η διαµόρφωση των επί µέρους
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επιχειρησιακών προγραµµάτων για την υλοποίηση των γενικών και ειδικών σχεδίων δράσης που
καθορίζονται από τις ∆ιοικήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
B. Πεπραγµένα έτους 2010
Οι σηµαντικότερες υποθέσεις για τις οποίες εκδόθηκε σχετικό πόρισµα ελέγχου κατά το έτος 2010
είναι οι ακόλουθες:
1. ∆ιενέργεια ελέγχου στο Ταµείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής
Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) προκειµένου να διαπιστωθεί αν αληθεύουν όσα αναφέρονται στο από
10.01.2010 δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Πρώτο Θέµα» µε τίτλο «ΤΑΥΤΕΚΩ: 1,5 εκατ. Ευρώ του
Ταµείου σε λογαριασµούς του διευθυντή».
2. ∆ιενέργεια ελέγχου στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών
(Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) ύστερα από ανώνυµη καταγγελία σχετικά µε διαγωνισµό προµήθειας οστοµικών
υλικών για την κάλυψη των αναγκών των ασφαλισµένων του Ιδρύµατος.
3. ∆ιενέργεια έρευνας στο Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) σχετικά µε απώλεια
χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής.

4. ∆ιενέργεια ελέγχου σχετικά µε την αγορά οµολόγου από το πρώην Ταµείο Ασφάλισης
Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ) το έτος 2006.
Επισηµαίνουµε ότι το πόρισµα ελέγχου σχετικά µε την αγορά οµολόγου από το πρώην Ταµείο
Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ) διαβιβάσθηκε στον αρµόδιο εισαγγελέα και στον
Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ενώ τα υπόλοιπα πορίσµατα ελέγχου διαβιβάστηκαν
στους αρµόδιους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς για την απόδοση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών.
Από το σύνολο των παραπάνω ελέγχων δύο (ήτοι ποσοστό 50%) διενεργήθηκαν κατόπιν καταγγελίας,
ένας (1) (ήτοι ποσοστό 25%) κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ένας
(1) (ήτοι ποσοστό 25%) κατά παράκληση άλλου φορέα.
Επιπλέον διαπιστώθηκαν προβλήµατα κακοδιοίκησης σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης σε µία (1)
περίπτωση (ήτοι ποσοστό 33,3% επί του συνόλου) και οργανωτικά προβλήµατα σε δύο (2)
περιπτώσεις (ήτοι ποσοστό 66,7% επί του συνόλου) που αφορούσαν στη διαδικασία προµηθειών και
την οικονοµική διαχείριση.
Τέλος κατά τη διάρκεια του 2010 πραγµατοποιήθηκαν από κοινού µε υπαλλήλους του Οργανισµού
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.) βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του Π.∆.
213/1992 και των άρθρων 17 και 25 του Π.∆. 154/2006, έλεγχοι σε 481 επιχειρήσεις περιοχής Αθηνών
– Πειραιά αρµοδιότητας του Ο.Α.Ε.Ε.. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι 139 ασφαλισµένοι δεν ήταν
ασφαλιστικά ενήµεροι.
Γ. Προγραµµατισµός δράσης για το 2011
- ∆ιενέργεια τακτικών και εκτάκτων διαχειριστικών ελέγχων στους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς
σύµφωνα µε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης(Π.∆.80/1997).
- ∆ιεξαγωγή Ερευνών, Ελέγχων και Ε∆Ε σε Ασφαλιστικούς Οργανισµούς µετά από καταγγελίες
πολιτών, συλλόγων και οµοσπονδιών και µετά από εντολές του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και του Συνηγόρου του Πολίτη.
- Σχεδιασµός, Προγραµµατισµός και Συγκρότηση Μικτών Κλιµακίων Ελέγχου επιχειρήσεων για έσοδα
και ανασφάλιστη εργασία.
- Εγκρίσεις Ισολογισµών – Απολογισµών των Ασφαλιστικών Οργανισµών.
- ∆ιεξαγωγή ελέγχων σε Ιδιωτικές Κατασκηνώσεις κατά τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο.
- Έκδοση πορισµάτων εκκρεµών ελέγχων.
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13. ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Ελληνικής Αστυνοµίας
Α. Νοµοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων
Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας, συστάθηκε την 25η-10-1999 µε τον
Ν. 2713/1999. Αποτελεί ειδική αυτοτελή αστυνοµική υπηρεσία, υπαγόµενη απευθείας στον Αρχηγό
της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Το νοµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Υπηρεσίας είναι:
• Ν. 2713/1999 (Φ.Ε.Κ. 89 τεύχος Α΄ της 30/4/1999)
• Ν. 2800/2000 (Φ.Ε.Κ. 41 τεύχος Α΄ της 29/2/2000)
• Ν. 3103/2003 (Φ.Ε.Κ. 23 τεύχος Α΄ της 29/1/2003)
• Ν. 3213/2003 (Φ.Ε.Κ. 309 τεύχος Α΄ της 31/12/2003)
• Ν. 3585/2007 (Φ.Ε.Κ. 148 τεύχος Α΄ της 5/7/2007)
• Ν. 3686/2008 (Φ.Ε.Κ. 158 τεύχος Α΄ της 1/8/2008)
• Ν. 3731/2008 (Φ.Ε.Κ. 263 τεύχος Α΄ της 23/12/2008)
• Π.∆. 179/1999 (Φ.Ε.Κ. 169 τεύχος Α΄ της 19/8/1999)
• Π.∆. 148/2005 (Φ.Ε.Κ. 201 τεύχος Α΄ της 19/8/2005)
• Π.∆. 106/2006 (Φ.Ε.Κ. 104 τεύχος Α΄ της 26/5/2006)
Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη σε όλη
την επικράτεια :
α. Των εγκληµάτων που διαπράττουν ή στα οποία συµµετέχουν αστυνοµικοί όλων των βαθµών,
συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί και προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 134-137∆,
216-222, 235-246, 252-263Α, 322-324, 336-353, 372-399 και 402-406 του Ποινικού Κώδικα και της
νοµοθεσίας για τα ναρκωτικά, τα παίγνια, τα όπλα, τις αρχαιότητες, τη λαθρεµπορία και τους
αλλοδαπούς.
β. Των εγκληµάτων των άρθρων 235, 236 και 385 (παθητική και ενεργητική δωροδοκία, εκβίαση) του
Ποινικού Κώδικα που διαπράττουν ή στα οποία συµµετέχουν υπάλληλοι και λειτουργοί του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, όπως καθορίσθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.1892/1990, πλην του
προσωπικού του Λιµενικού Σώµατος όλων των βαθµών και των πολιτικών υπαλλήλων του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και των εποπτευόµενων από αυτό νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου, για τους οποίους εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 49-54 του Ν. 2935/2001, καθώς και
το αγρονοµικό προσωπικό της Ελληνικής Αγροφυλακής όλων των βαθµών.
γ. Παραλαµβάνει και ελέγχει τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του αστυνοµικού προσωπικού,
των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών και των συζύγων αυτών, καθώς και του
αγρονοµικού προσωπικού όλων των βαθµών της Ελληνικής Αγροφυλακής.
Η τοπική αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων εκτείνεται σε όλη την ελληνική
επικράτεια και έχει έδρα τον Νοµό Αττικής. Παράρτηµα της Υπηρεσίας λειτουργεί στη Βόρεια
Ελλάδα, µε έδρα τον Νοµό Θεσσαλονίκης και ονοµάζεται "Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
Βόρειας Ελλάδας".
Β. Οργάνωση και ∆οµή
Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων διαρθρώνεται σε πέντε (5)Τµήµατα :
Στο πρώτο Τµήµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής
Στο δεύτερο Τµήµα Ειδικών Υποθέσεων
Στο τρίτο Τµήµα Ερευνών και ∆ίωξης
Στο τέταρτο Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης
Στο πέµπτο Τµήµα Παραλαβής και Ελέγχου ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
Η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας έχει τα εξής δύο (2) Τµήµατα ,

το Τµήµα Ερευνών και ∆ίωξης και το Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης.
Γ. Πεπραγµένα έτους 2010
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Το έτος 2010 η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων διαχειρίσθηκε συνολικά (909) υποθέσεις. Από
αυτές, (689) αφορούσαν αστυνοµικό προσωπικό, (105) υπαλλήλους του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
(46) στις οποίες υπήρξε συµµετοχή αστυνοµικών και υπαλλήλων του δηµοσίου και (69) που
αφορούσαν ιδιώτες. Για τις υποθέσεις που αφορούσαν ιδιώτες, αν και δεν εντάσσονται στο νοµοθετικό
πλαίσιο που διέπει την Υπηρεσία, εντούτοις η Υπηρεσία ασχολήθηκε µε αυτές καθώς αρχικά
αφορούσαν παραβατική συµπεριφορά είτε αστυνοµικού προσωπικού είτε υπαλλήλων του δηµόσιου
τοµέα, γεγονός το οποίο όµως δεν επιβεβαιώθηκε κατά την εξέλιξη της έρευνας.
Η Υπηρεσία διαχειρίσθηκε συνολικά (785) καταγγελίες και (232) δικογραφίες. Εφαρµόστηκε η
αυτόφωρη διαδικασία σε (25) υποθέσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων συνελήφθησαν (44) πρόσωπα.
Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων κατά το χρονικό διάστηµα από 1-1-2010 έως 31-12-2010,
δέχθηκε συνολικά (785) καταγγελίες, από τις οποίες (594) αφορούσαν αστυνοµικό προσωπικό, (83)
υπαλλήλους του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, (43) περιλάµβαναν συµµετοχή αστυνοµικού προσωπικού
και υπαλλήλων του δηµοσίου και (65) αφορούσαν ιδιώτες.
Πηγές των καταγγελιών-πληροφοριών που περιήλθαν στην Υπηρεσία αποτέλεσαν το τηλεφωνικό
κέντρο της Υπηρεσίας (281), από ταχυδροµικές επιστολές, από αποστολή εγγράφων µέσω
τηλεοµοιοτυπίας και από διαβίβαση εγγράφων από άλλες µη αρχές (445). Επίσης, µε αυτοπρόσωπη
παρουσία πολιτών στην Υπηρεσία και αυτές που συνελέγησαν από το προσωπικό της (59).
Από τις (785) καταγγελίες που περιήλθαν στην Υπηρεσία, (488) ήταν επώνυµες, δηλαδή προήλθαν είτε
από πρόσωπα µε αληθή στοιχεία, είτε από αρχές (αστυνοµικές και µη), ενώ (297) ήταν ανώνυµες,
προήλθαν δηλαδή από πρόσωπα τα οποία είτε θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυµία τους, είτε
έδωσαν ψευδή στοιχεία, µε ταχυδροµικές ανώνυµες επιστολές ή τηλεφωνικά, στο τηλεφωνικό κέντρο
της Υπηρεσίας.
Τοµέας Ελληνική Αστυνοµία
Από τις (785) καταγγελίες που περιήλθαν στην Υπηρεσία κατά το έτος 2010, οι (594) αφορούσαν
επίµεµπτες συµπεριφορές αστυνοµικού προσωπικού (στο αστυνοµικό προσωπικό περιλαµβάνονται οι
αστυνοµικοί όλων των βαθµών, οι ειδικοί φρουροί και οι συνοριακοί φύλακες). Από αυτές, (216) ήταν
τηλεφωνικές, (337) έγγραφες και (34)προφορικές.
Σε σύγκριση µε τα παρελθόντα έτη, οι καταγγελίες που αφορούν αστυνοµικό προσωπικό
παρουσιάζουν µια σηµαντική αύξηση, όπως εξάλλου σηµαντική αύξηση παρατηρείται και για όλες τις
καταγγελίες του 2010.
Εκτός των καταγγελιών, το έτος 2010 επικοινώνησε τηλεφωνικά µε την Υπηρεσία µας µεγάλος
αριθµός πολιτών, οι οποίοι εξέφρασαν παράπονα σε βάρος αστυνοµικών και υπαλλήλων του δηµοσίου
για αντιδεοντολογική συµπεριφορά ή ανέφεραν περιστατικά τα οποία δεν εντάσσονταν στο πεδίο
αρµοδιότητάς της και αφορούσαν ζητήµατα διοικητικής διεκπεραίωσης. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις,
η ανταπόκριση της Υπηρεσίας ήταν άµεση και δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες και συµβουλές έτσι
ώστε να επιλυθεί το πρόβληµά τους και να αποφευχθεί η άσκοπη ταλαιπωρία τους.
Τοµέας ∆ηµόσιο
Κατά το έτος 2010, περιήλθαν στην Υπηρεσία (83) καταγγελίες που αφορούσαν επίµεµπτες
συµπεριφορές υπαλλήλων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και (43) που αφορούσαν συµµετοχή
υπαλλήλων του δηµοσίου και αστυνοµικών, ήτοι συνολικά (126) καταγγελίες. Αντίστοιχα µε τις
καταγγελίες που αφορούν αστυνοµικό προσωπικό, έτσι και αυτές που αναφέρονται σε υπαλλήλους του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα εντάσσονται πρωτογενώς σε τοµείς, ανάλογα µε την υπηρεσία – οργανισµό
όπου εργάζεται ο καταγγελλόµενος υπάλληλος. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων συµπλήρωσε
οκτώ (8) έτη από τότε που εντάχθηκαν στην αρµοδιότητά της αδικήµατα υπαλλήλων του δηµόσιου
τοµέα και παρά το γεγονός ότι ο αριθµός των καταγγελιών κατά δηµοσίων υπαλλήλων είναι σχετικά
µικρός κάθε έτος, µπορούν να εξαχθούν αξιόπιστα συµπεράσµατα, αναφορικά µε τους
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καταγγελλόµενους τοµείς του δηµοσίου. Και τούτο διότι, για ένα ακόµα έτος, την πρώτη θέση
καταλαµβάνουν οι υπηρεσίες των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ενώ τη δεύτερη οι Υπηρεσίες
Υγείας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, όπως και στις παραβατικές συµπεριφορές αστυνοµικών, έτσι και οι
καταγγελλόµενοι τοµείς του δηµοσίου είναι αριθµητικά περισσότεροι από τον σύνολο των
καταγγελιών κατά υπαλλήλων του δηµοσίου, καθόσον στις καταγγελίες περιλαµβάνονται, συνήθως,
περισσότεροι του ενός καταγγελλόµενοι τοµείς.
Βασικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, για την εξαγωγή οποιουδήποτε συµπεράσµατος ως
προς τις καταγγελίες σε βάρος υπαλλήλων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που περιήλθαν στην
Υπηρεσία, είναι η περιορισµένη αρµοδιότητα της Υπηρεσίας, ως προς τα αδικήµατα των δηµοσίων
υπαλλήλων (Παθητική και ενεργητική δωροδοκία, Εκβίαση, άρθρα 235, 236 και 385 του Π.Κ.), η
ύπαρξη και άλλων µηχανισµών ελέγχου και καταπολέµησης της διαφθοράς στο δηµόσιο (Γενικός
Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κ.α.) και ο
προβληµατισµός εκ µέρους των πολιτών να καταγγείλουν παράνοµες πράξεις δηµοσίων υπαλλήλων,
που κατά κύριο λόγο οφείλεται στην διαφύλαξη του ατοµικού – παράνοµου συµφέροντος, στο φόβο
ύπαρξης άτυπων κυρώσεων ή και αντεκδίκησης και στην αποφυγή αυτοενοχοποίησης, αφού η
καταγγελλόµενη πράξη έχει ως συναίτιο τον καταγγέλλοντα.
∆ικογραφίες
Κατά το έτος 2010, η Υπηρεσία διαχειρίσθηκε συνολικά (232) δικογραφίες (προανακρίσεις –
προκαταρκτικές εξετάσεις), σχετικές µε τη διερεύνηση διάπραξης αδικηµάτων, τόσο από αστυνοµικό
προσωπικό όσο και από υπάλληλους του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Από τις δικογραφίες αυτές, οι
(75) σχηµατίσθηκαν κατόπιν απ’ ευθείας παραγγελίας των εισαγγελικών αρχών της χώρας, ενώ οι
υπόλοιπες (157), είτε διενεργήθηκαν στα πλαίσια του άρθρου 243 παρ. 2 ΚΠ∆ (αστυνοµική
προανάκριση - κίνδυνος από την αναβολή), είτε σχηµατίσθηκαν κατόπιν παραγγελιών εισαγγελικών
αρχών, ως εξέλιξη καταγγελιών που περιήλθαν στην Υπηρεσία.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω προκύπτει ότι η πλειοψηφία των δικογραφιών (68%) που χειρίσθηκε η
Υπηρεσία, προήλθε από εκµετάλλευση καταγγελιών και πληροφοριών που περιήλθαν σε αυτή ή
συνέλεξε το προσωπικό της. Από τις 232 δικογραφίες, (183) αφορούσαν σε αστυνοµικό προσωπικό,
(34) σε υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα, (11) σε συµµετοχή αστυνοµικών και υπαλλήλων του
δηµοσίου και (4) σε Άλλο.
Αυτόφωρα-συλλήψεις
Το 2010, εφαρµόσθηκε από την Υπηρεσία η αυτόφωρη διαδικασία σε (25) υποθέσεις, κατά τη
διάρκεια των οποίων συνελήφθησαν (44) άτοµα. Από αυτά, (13) ήταν αστυνοµικό προσωπικό, (5)
ειδικοί φρουροί, (16) δηµόσιοι υπάλληλοι και (10) ιδιώτες.
Ποινικές διώξεις
Κατά το χρονικό διάστηµα από 1-1-2010 έως 31-12-2010 ασκήθηκαν συνολικά (141) ποινικές διώξεις
κατά αστυνοµικού προσωπικού, υπαλλήλων δηµοσίου και ιδιωτών, για υποθέσεις που χειρίσθηκε η
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.
Συνολική απεικόνιση δραστηριότητας Υπηρεσίας ετών 1999 - 2010
Κατά το εν λόγω χρονικό διάστηµα η Υπηρεσία έχει ασχοληθεί µε (6613) υποθέσεις. Συνολικά, έχουν
περιέλθει σε αυτή (5515) καταγγελίες, από τις οποίες (4855) αφορούσαν αστυνοµικό προσωπικό, (312)
υπάλληλους του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, (197) συµµετοχή αστυνοµικών και δηµόσιων λειτουργών
και (151) ιδιώτες. Το χρονικό αυτό διάστηµα, η Υπηρεσία έχει διεκπεραιώσει (2114) δικογραφίες, στα
πλαίσια των οποίων ασκήθηκαν συνολικά (2007) ποινικές διώξεις. Από αυτές, (962) ασκήθηκαν σε
βάρος αστυνοµικού προσωπικού, (33) σε βάρος συνοριακών φυλάκων, (30) κατά ειδικών φρουρών,
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(178) κατά υπαλλήλων του δηµοσίου και (804) σε βάρος ιδιωτών. Τέλος, σε (276) υποθέσεις όπου
εφαρµόσθηκε η αυτόφωρη διαδικασία, συνελήφθησαν συνολικά (569) πρόσωπα. Από αυτά, (178) ήταν
αστυνοµικό προσωπικό, (15) συνοριακοί φύλακες, (19) ειδικοί φρουροί, (75) δηµόσιοι υπάλληλοι και
(282) ιδιώτες.
Πίνακας 1: Σύνοψη δραστηριότητας από 25-10-1999 έως 31-12-2010

Σύνολο Υποθέσεων
Σύνολο Ποινικών
∆ιώξεων

Σύνολο καταγγελιών

Συλλήψεις µε τη
διαδικασία του
Σύνολο
∆ικογραφιών
αυτοφώρου

Αστυνοµία
Αστυν. Προσωπικό
∆ηµόσιο
6613
Υπάλληλοι τέως Υ.∆.Τ
Συµµετοχή
Συνοριοφύλακες
2007
Άλλο
Ειδικοί Φρουροί
Αστυνοµία
Υπάλληλοι ∆ηµοσίου
∆ηµόσιο
5515
Ιδιώτες
Συµµετοχή
Αστυνοµικοί
Άλλο
Συνοριοφύλακες
Αστυνοµία
Ειδικοί Φρουροί
569
∆ηµόσιο
2114
Υπάλληλοι τέως Υ.∆.Τ
(1911+203)
Συµµετοχή
Υπάλληλοι ∆ηµοσίου
Άλλο
Ιδιώτες

5775
962
436
9
222
33
180
30
4855
169
312
804
197
178
151
15
1843
19
180
4
59
71
32
282

Πειθαρχικές έρευνες
Κατά το χρονικό διάστηµα από 25-10-1999 έως 31-12-2010, διενεργήθηκαν συνολικά, για υποθέσεις
που χειρίσθηκε η Υπηρεσία, (1816) πειθαρχικές έρευνες. Ειδικότερα, διενεργήθηκαν (1014) Ένορκες
∆ιοικητικές Εξετάσεις, (18) Προφορικές ∆ιοικητικές Εξετάσεις και (770) Προκαταρκτικές Έρευνες.
Από το σύνολο των ερευνών αυτών, (421) ήταν γενικές, δεν στρέφονταν δηλαδή κατά συγκεκριµένων
αστυνοµικών, ενώ (1324) στρέφονταν κατά συγκεκριµένων προσώπων και ειδικότερα κατά (2056)
αστυνοµικών.
Πίνακας 2: Πειθαρχικές έρευνες από 25-10-1999 έως 31-12-2010
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΡΕΥΝΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΕΥΝΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ

320

381

505

770

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

-

14

14

14

Π.∆.Ε

3

13

17

18

Ε.∆.Ε

98

916

1520

1014

ΣΥΝΟΛΟ

421

1324

2056

1816

224

.
Αποτελέσµατα πειθαρχικών ερευνών
Από τις πειθαρχικές έρευνες που διενεργήθηκαν, επιβλήθηκαν συνολικά (649) ποινές, από τις οποίες
(391) ήταν ανώτερες ποινές (απόταξη, αργία µε απόλυση, αργία µε πρόσκαιρη παύση) και οι (258)
ήταν κατώτερες (επίπληξη, πρόστιµο). Αθωώθηκαν (87) αστυνοµικοί, ενώ τέθηκαν στο αρχείο οι
υποθέσεις για (937) αστυνοµικούς.
Πίνακας 3: Επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές από 25-10-1999 έως 31-12-2010
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Πειθαρχικές ποινές

Σύνολο
ποινών

Ειδικοί
Φρουροί

Συνοριακοί
Φύλακες

ΕΠΙΠΛΗΞΗ

8

16

1

-

25

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

41

171

8

13

233

ΣΥΝΟΛΟ

49

187

9

13

258

ΑΡΓΙΑ ΜΕ
ΠΡΟΣΚ.
ΠΑΥΣΗ

18

65

-

8

91

ΑΡΓΙΑ ΜΕ
ΑΠΟΛΥΣΗ

25

87

2

3

117

ΑΠΟΤΑΞΗ

30

127

11

15

183

ΣΥΝΟΛΟ

73

279

13

26

391

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

122

466

22

39

649

ΑΝΩΤΕΡΕΣ

ΚΑΤΩΤΕΡΕ
Σ

Αξιωµατικοί

Κατώτερο
Αστυν.
Προσ
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14.

Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη – Λιµενικό Σώµα

Α. Νοµοθετικό Πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων
Με τα άρθρα 49 έως 53 του ν. 2935/2001 (Α 162), συστάθηκε στο πρώην Υπουργείο Εµπορικής
Ναυτιλίας, ειδική Υπηρεσία, που υπήχθη διοικητικά στον Γενικό Γραµµατέα, η οποία ονοµάσθηκε
«Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων του ΥΕΝ». Με το π.δ. 127/2010 (ΦΕΚ Α 214) «το Γραφείο
Εσωτερικών Υποθέσεων που µεταφέρεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξυπηρετεί και τις
ανάγκες του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας όσον αφορά στο προσωπικό που
στελεχώνει υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας οι οποίες παραµένουν στο
Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας». Η Υπηρεσία αυτή έχει ως αποστολή τη
διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκληµάτων, που διαπράττουν ή συµµετέχουν σε αυτά στελέχη ΛΣ ή
πολιτικοί υπάλληλοι του πρώην ΥΕΝ και των εποπτευόµενων από αυτό ΝΠ∆∆. Τα εγκλήµατα αυτά
προσδιορίζονται και αναφέρονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου 49 του ν. 2935/2001.
Για την οργάνωση, διάρθρωση, λειτουργία και τον καθορισµό των καθηκόντων των στελεχών του
Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων εκδόθηκε το π.δ. 32/2002 (Α 34), διατάξεις του οποίου
τροποποιήθηκαν µε το π.δ. 35/2004 (Α 29). Μετά την κατάργηση του ΥΕΝΑΝΠ και τη σύσταση νέων
Υπουργείων, το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων µε το π.δ. 189/2009 αποτέλεσε Υπηρεσία της
Γενικής Γραµµατείας Ασφάλειας και Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη µε την
επισήµανση ότι η αρµοδιότητα του γραφείου αυτού ως προς το προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος
όλων των βαθµίδων µεταφέρεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ακολούθως µε το π.δ.
50/2010 (ΦΕΚ Α 89) οι αρµοδιότητές του, µεταφέρθηκαν στη Γραµµατεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Με το π.δ. 96/2010 (ΦΕΚ Α 170) µετεφέρθησαν εκ νέου στο
νεοσυσταθέν Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας. Με το π.δ. 127/2010 (ΦΕΚ Α
214) ως αναφέρθηκε παραπάνω «το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων που µεταφέρεται στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη εξυπηρετεί και τις ανάγκες του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων
και Αλιείας όσον αφορά στο προσωπικό που στελεχώνει υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας οι οποίες παραµένουν στο Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας». Μέχρι
σήµερα δεν έχει καθοριστεί ούτε έχει συσταθεί άλλη Υπηρεσία στο Υπουργείο Θαλασσίων
Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, στην οποία να έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες του Γραφείου
Εσωτερικών Υποθέσεων, το οποίο συνεχίζει να ασκεί την αποστολή του σύµφωνα µε το εν ισχύ
νοµοθετικό πλαίσιο της ίδρυσής του.
Επίσης, στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 3213/2003 (Α 309) προβλέφθηκε, ότι οι δηλώσεις
περιουσιακής κατάστασης του προσωπικού του Λιµενικού Σώµατος, των συζύγων και των τέκνων
τους υποβάλλονται στο Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων, από το οποίο και ελέγχονται. Σε εκτέλεση
δε του νόµου αυτού εκδόθηκε και ισχύει σήµερα το π.δ. 112/2007 (Α 144) στο οποίο καθορίζονται οι
υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ
της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν.3213/2003, καθώς και η διαδικασία ελέγχου και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια.
Β. Οργάνωση και δοµή
Η στελέχωση της Υπηρεσίας άρχισε µε τον ορισµό Προϊσταµένου, ο οποίος εγκρίθηκε για πρώτη φορά
από την αρµόδια Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων την 18/12/2002.
Στη συνέχεια η πρώτη συγκρότηση του προσωπικού σε Τµήµατα έγινε µε την αριθµ. 58/26-5-2004
απόφαση του κ. Γενικού Γραµµατέα και επακολούθησε σταδιακή στελέχωση της Υπηρεσίας µας.
Σήµερα στην Υπηρεσία µας υπηρετούν τέσσερις (4) Αξιωµατικοί και δεκαπέντε (15) Ανθ/στές και
Υπαξιωµατικοί στελέχη του Λιµενικού Σώµατος. Εξ αυτών τέσσερα στελέχη της Υπηρεσίας ένεκα
λήξης της θητείας των αναµένεται να µετακινηθούν. Η περαιτέρω ενίσχυση της Υπηρεσίας µας µε
τέσσερις (4) Αξιωµατικούς, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) να είναι ανώτεροι, δύο (2)
Υπαξιωµατικούς, τρεις (3) Λ/Φ θα καλύψει άµεσες και επιτακτικές ανάγκες µας. Πάντως, η
προβλεπόµενη οργανική σύνθεση της Υπηρεσίας µας σήµερα είναι 41 στελέχη ΛΣ. Η τοποθέτηση
πολιτικών υπαλλήλων που υπηρετήσαν µέχρι σήµερα στο Γραφείο µας, έγινε κατά το νόµο και
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σύµφωνα µε αποφάσεις του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. ∆εν υπηρετεί πλέον στην Υπηρεσίας
µας Μόνιµος Πολιτικός Υπάλληλος και δεν απαιτείται, λαµβανοµένου υπόψη του νέου θεσµικού
πλαισίου που θα διέπει αυτήν.
Γ. Πεπραγµένα έτους 2010
α) Κατά το έτος 2010 η Υπηρεσία είχε την ακόλουθη δραστηριότητα
Συµπληρωµατικές
ενέργειες επί υποθέσεων
προηγούµενων ετών

ΣΥΝΟΛΑ

Αντικείµενο Εργασίας

Υποθέσεις
Έτους 2010

Προκαταρκτικές
εξετάσεις

28

16

44

Προανακρίσεις

10

-

10

17*

-

17

Υποβολή αναφορώνδιερευνήσεων προς τις
Εισαγγελικές Αρχές.
Σύνολο επιχειρήσεων
που οργανώθηκαν
προς επαλήθευση
καταγγελιών –
πληροφοριών

31**

31

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: *. Για 5 υποθέσεις εκ των 17 έχει ήδη διαταχθεί από την αρµόδια Εισαγγελική Αρχή
η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
**. Κρίνεται σκόπιµο να σηµειωθεί ότι για την ίδια υπόθεση µπορεί να οργανώθηκαν περισσότερες της
µιας ή δύο επιχειρήσεων, προκειµένου να φθάσουµε σε αποτέλεσµα ανακάλυψης και στοιχειοθέτησης
του εγκλήµατος. Για πέντε περιπτώσεις εξ αυτών διενεργήθηκε προανάκριση (δύο µε αυτόφωρη
διαδικασία), για τρεις προκαταρκτική εξέταση και για τρεις υποβλήθηκαν στοιχεία για ποινική
αξιολόγηση.
β) Επιγραµµατικά οι σηµαντικότερες υποθέσεις οι οποίες απασχόλησαν την Υπηρεσία κατά το έτος
2010 ήταν :
- 02/03/2010. ∆ιερεύνηση υπόθεσης και εν συνεχεία σχηµατισµός δικογραφίας κατ’ άρθρο 243
ΚΠ∆, για υπεξαίρεση χρηµατικού ποσού τριανταπέντε χιλιάδων (35.000)ευρώ από στέλεχος ΛΣ
Λιµενικής Αρχής.
- 14/05/2010. ∆ιερεύνηση υπόθεσης και εν συνεχεία σχηµατισµός δικογραφίας κατ’ άρθρο 243
ΚΠ∆, για υπεξαίρεση χρηµατικού ποσού εκατόν εβδοµήντα τεσσάρων χιλιάδων (174.000)ευρώ από
στέλεχος ΛΣ υπόλογο διαχείρισης Παραρτήµατος Οίκου Ναύτη Λιµενικής Αρχής.
- 30/06/2010. Επ’ αυτοφώρω σύλληψη Μονίµου Πολιτικού Υπαλλήλου εντός του Υπουργείου για
κλοπή χρηµατικού ποσού.
- 13/08/2010. ∆ιερεύνηση υπόθεσης και εν συνεχεία σχηµατισµός δικογραφίας κατ’ άρθρο 243
ΚΠ∆, για στέλεχος ΛΣ Λιµενικής Αρχής υπόλογο καυσίµων για ψευδές βεβαιώσεις ως προς
εφοδιασµό των υπηρεσιακών οχηµάτων και για παθητική δωροδοκία.
- 02/09/2010. Επ’ αυτοφώρω σύλληψη στελέχους ΛΣ για παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών.
- 20/10/2010. ∆ιερεύνηση υπόθεσης και εν συνεχεία σχηµατισµός δικογραφίας κατ’ άρθρο 243
ΚΠ∆, για ψευδείς βεβαιώσεις, πλαστογραφία δικ/κών και υπεξαίρεση χρηµατικού ποσού περί των
πενήντα χιλιάδων (50.000)ευρώ από στέλεχος ΛΣ υπόλογο διαχείρισης Παραρτήµατος Οίκου Ναύτη
Λιµενικής Αρχής.
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γ) Με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 3074/2002 (Α 296), ο ∆ιευθυντής ή στέλεχος της
Υπηρεσίας µας συµµετέχει στο Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ), το οποίο
αρχικά είχε συσταθεί µε το άρθρο 8α του ν.2477/1997 (Α 59). Το ΣΟΕΕ συνεδριάζει τακτικά και
τουλάχιστον µία φορά το µήνα στην έδρα του κ. Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και υπό την
προεδρία αυτού. Η συµµετοχή αυτή αποσκοπεί στη συνδροµή στο έργο του κ. Γενικού Επιθεωρητή.
δ) Με το ν. 3213/2003 (Α 309) ανατέθηκε στο Γραφείο µας ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης του προσωπικού ΛΣ «πόθεν έσχες» και η τήρηση τους. Σε εκτέλεση του νόµου αυτού,
εκδόθηκε και εφαρµόζεται ήδη το π.δ. 112/2007 (Α 144). Με τον τρόπο αυτό, οι δηλώσεις
περιουσιακής κατάστασης του προσωπικού ΛΣ από το έτος 2004, υποβάλλονται στην Υπηρεσία µας
και ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των στελεχών ΛΣ διενεργείται πλέον σύµφωνα
µε το παραπάνω π.δ. 112/2007
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α II
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Α. ΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Β. ΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ
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A.

ΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Νόµος 3074/2002 (Φ.Ε.Κ. 296Α΄/4-12-2002) «Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών - Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και του Συντονιστικού
Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις.»
Άρθρο 1
Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
[Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρατίθενται όπως ισχύουν σήµερα και έχουν συµπληρωθεί ή τροποποιηθεί
από διατάξεις των νόµων 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α΄/22.01.2003), 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α΄/23.05.2003),
3200/2003 (ΦΕΚ 281 Α΄/09.12.2003), 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄/16.06.2005), 3491/2006 (ΦΕΚ 207
Α΄/02.10.2006), 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄/23.02.2007), 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α΄/23.11.2007 και
3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α’/04.09.2009). Στις υποσηµειώσεις παρατίθενται οι συναφείς διατάξεις]
1.Συνιστάται θέση Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για τη διασφάλιση της εύρυθµης
και αποτελεσµατικής λειτουργίας της διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των
ελεγκτικών σωµάτων της δηµόσιας διοίκησης και τον εντοπισµό των φαινοµένων διαφθοράς και της
κακοδιοίκησης1.
2. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης:
α. Μπορεί να διατάσσει, αυτεπαγγέλτως τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών
από το Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και από τα ιδιαίτερα Σώµατα και
Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των Υπουργείων, των Περιφερειών, των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού, των επιχειρήσεών τους, των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δηµόσιων
επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε
διοικητική πράξη ή ως µέτοχος.
β. Παρακολουθεί τη δράση του Σώµατος Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
των ιδιαίτερων Σωµάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου του προηγούµενου εδαφίου.
Ειδικότερα παρακολουθεί την πορεία των ελέγχων που διενεργούνται και ενηµερώνεται για τα
πορίσµατα αυτών οποτεδήποτε το ζητήσει.
γ. Αξιολογεί το έργο των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου. Με προεδρικό διάταγµα, που
εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης,
καθορίζονται ο τρόπος αξιολόγησης και οι λοιπές προϋποθέσεις αξιολόγησης. Ο Γενικός Επιθεωρητής
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης παρακολουθεί την εκτέλεση από τα Σώµατα Επιθεώρησης και Ελέγχου των
διαπιστώσεων και των προτάσεων που προκύπτουν από τη διαδικασία αξιολόγησης, όπως αυτή
καθορίζεται µε το παραπάνω προεδρικό διάταγµα.
δ. ∆ιεξάγει ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στο ∆ηµόσιο, τα ν.π.δ.δ., τους
Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, τις επιχειρήσεις τους, τα κρατικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου και τις δηµόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα
το ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος. Με προεδρικό διάταγµα2, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος διενέργειας του
ελέγχου.
∆ιεξάγει ο ίδιος ή µε τους Βοηθούς του ή τους Ειδικούς Επιθεωρητές που υπηρετούν στο
Γραφείο του ή τα αρµόδια όργανα των φορέων του πρώτου εδαφίου Ε.∆.Ε. και, σε κάθε περίπτωση,
µπορεί να ασκήσει ή να διατάξει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλλων διοικητικών
µέτρων3.
Μπορεί επίσης να ασκεί ένσταση κατά οποιασδήποτε απόφασης των πειθαρχικών οργάνων
των φορέων του πρώτου εδαφίου, παραπέµποντας:
αα) Στο αµέσως ανώτερο πειθαρχικό όργανο υποθέσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση
κατώτερου πειθαρχικού οργάνου.
ββ) Στο οικείο δευτεροβάθµιο πειθαρχικό συµβούλιο υποθέσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί
απόφαση µονοµελούς πειθαρχικού οργάνου, µε εξαίρεση τις πειθαρχικές αποφάσεις των Υπουργών και
Υφυπουργών, η οποία απόφαση δεν προσβάλλεται µε ένσταση στο υπηρεσιακό συµβούλιο του οικείου
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φορέα.
Και στις δύο περιπτώσεις εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα
ή οι κατά περίπτωση οικείες διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.4,5,6,7.
Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης έχει δικαίωµα προσφυγής ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας κατά όλων των τελεσίδικων αποφάσεων όλων των πειθαρχικών
συµβουλίων των φορέων του πρώτου εδαφίου για πειθαρχικά αδικήµατα που επισύρουν την ποινή της
οριστικής παύσης ή του υποβιβασµού, καθώς και ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου κατά όλων των
άλλων τελεσίδικων αποφάσεων µονοµελών ή πειθαρχικών οργάνων. Η προσφυγή υπογράφεται από
τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και κατά τη συζήτηση παρίσταται µέλος του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους. Η προθεσµία για την άσκηση των προαναφερόµενων ενστάσεων και
προσφυγών αρχίζει από την υποχρεωτική κοινοποίηση των πειθαρχικών αποφάσεων στο Γραφείο του.
ε. (i) ∆ιεξάγει έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονοµικής κατάστασης (πόθεν έσχες) όλων
των µελών των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου.8,9,10
(ii) ∆ιεξάγει τον έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονοµικής κατάστασης (πόθεν έσχες) όλων
των Προϊσταµένων των ∆ιευθύνσεων των ∆ηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών (∆.Ο.Υ.), των
Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), των ∆ιαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (∆.Ε.Κ.),
της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) των Προϊσταµένων Τµηµάτων και των υπαλλήλων
(ελεγκτών) που υπηρετούν στα Τµήµατα Ελέγχου των ανωτέρω υπηρεσιών, καθώς και των
προϊστάµενων όλων των οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου ή ονοµασίας οργανικών µονάδων
πολεοδοµίας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού και των υπαλλήλων που
υπηρετούν σε αυτές. Οι ανωτέρω υποβάλλουν στον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µέσω
των αρµόδιων υπηρεσιών προσωπικού, κατά τον µήνα Ιούνιο κάθε έτους, δήλωση περιουσιακής
κατάστασης των ιδίων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους, ανεξάρτητα από το αν υπήρξε
ουσιώδης µεταβολή ή όχι της περιουσιακής τους κατάστασης κατά το προηγούµενο έτος. Για το
περιεχόµενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, τις ποινικές κυρώσεις, την ποινική διαδικασία
και τον καταλογισµό ισχύουν οι κείµενες κάθε φορά διατάξεις. Επίσης εφαρµόζονται οι διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3345/200511.
στ. Συγκαλεί και προεδρεύει του προβλεπόµενου από το άρθρο 8 Συντονιστικού Οργάνου
Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) και µπορεί να ελέγχει τραπεζικούς λογαριασµούς υπαλλήλων της
περ. α’ µετά από παραγγελία του εισαγγελέα στο πλαίσιο διενεργούµενης σε βάρος τους προανάκρισης
ή προκαταρκτικής εξέτασης.
ζ. Αξιολογεί σχετικές µε τις αρµοδιότητές του καταγγελίες ή αναφορές που υποβάλλονται στο
Γραφείο του και µπορεί κατά την κρίση του να τις διερευνά ή να τις θέτει στο αρχείο.
η. Συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία παρουσιάζει τις σηµαντικότερες υποθέσεις, που
σχετίζονται µε φαινόµενα διαφθοράς, κακοδιοίκησης και αδιαφανών διαδικασιών στο χώρο της
δηµόσιας διοίκησης, αξιολογεί το έργο όλων των Σωµάτων Ελέγχου και Επιθεώρησης και Υπηρεσιών
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση λειτουργίας των
ανωτέρω Σωµάτων και Υπηρεσιών και για την πλέον εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία των δηµόσιων
υπηρεσιών και των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.. Η έκθεσή του υποβάλλεται το Μάιο κάθε έτους στον
Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται στα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου.
Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µπορεί να υποβάλλει στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο
της Βουλής και στον κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό, εκθέσεις κατά την διάρκεια του έτους.
Η ανωτέρω ετήσια έκθεση συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής και
δηµοσιεύεται σε σχετική έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου12.
3.α. Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης διορίζεται πρόσωπο εγνωσµένου κύρους, που
διαθέτει υψηλή επιστηµονική κατάρτιση και απολαµβάνει ευρείας κοινωνικής αποδοχής.
β. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης επιλέγεται από το Υπουργικό Συµβούλιο, µετά
από εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και διορίζεται µε
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του ίδιου Υπουργού.
Η θητεία του είναι πενταετής και µπορεί να ανανεώνεται µε την ίδια διαδικασία.
γ. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης επικουρείται στο έργο του από τέσσερις
Βοηθούς.13 Οι Βοηθοί του Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης διορίζονται και παύονται µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µετά από πρόταση του Γενικού
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Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και η θητεία τους είναι πενταετής. Η θητεία των Βοηθών του
Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης λήγει αυτοδίκαια µε τη λήξη της θητείας αυτού.
δ. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και οι Βοηθοί του κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.
ε. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και οι Βοηθοί του υπάγονται στην ειδική
δωσιδικία των άρθρων 111 παρ. 7 και 112 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας. Σε περίπτωση που
διώκονται ή ενάγονται για πράξη ή παράλειψη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, µπορεί να
παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων µε µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µετά
προηγούµενη έγκριση του Προέδρου του. Στους Ειδικούς Επιθεωρητές που υπηρετούν στο Γραφείο
του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και στου Επιθεωρητές ή Επιθεωρητές – Ελεγκτές των
Σωµάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της περίπτωσης δ’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου παρέχεται το δικαίωµα νοµικής στήριξης από µέλη
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ή ∆ικηγόρους του ∆ηµοσίου, ενώπιον των ποινικών
δικαστηρίων για αποδιδόµενες στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους πράξεις ή παραλείψεις
ύστερα από αίτηµα του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, το οποίο θα εγκριθεί µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, µετά από σύµφωνη γνώµη του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.
4.α. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης παύεται µε προεδρικό διάταγµα, που
εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης,
ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, για ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων του, καθώς και για ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω νόσου ή
αναπηρίας, σωµατικής ή πνευµατικής.
β. Οι Βοηθοί παύονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, µετά από πρόταση του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, για ανεπάρκεια
εκτέλεσης των καθηκόντων τους, και για ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων τους λόγω νόσου ή
αναπηρίας, σωµατικής ή πνευµατικής.
5.α. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και των
Βοηθών του αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δηµόσιου λειτουργήµατος, καθώς και η άσκηση
καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο ∆ηµόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.∆.∆., νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα. Επίσης αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλµατος. Στους Βοηθούς του
Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης επιτρέπεται η άσκηση καθηκόντων µέλους ∆.Ε.Π. Α.Ε.Ι., µε
καθεστώς µερικής απασχόλησης. Ο χρόνος υπηρεσίας του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και των Βοηθών του, λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες. Η θητεία
τους, σε περίπτωση κατά την οποία είναι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι, συνεκτιµάται ως επιπλέον
προσόν κατά τις κρίσεις αυτών για την κατάληψη θέσεων ανώτερης ιεραρχικής βαθµίδας στις
υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά.
β. Οι αποδοχές του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και των Βοηθών του
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης ορίζεται επίσης το ύψος των
δαπανών µετακίνησης, ηµερήσιας αποζηµίωσης και διανυκτέρευσης του Γενικού Επιθεωρητή
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και των Βοηθών του. Η διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του
ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α’)14 έχει εφαρµογή για τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και τους
Βοηθούς του.
6. Συνιστάται Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Στο Γραφείο του Γενικού
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης συνιστώνται οκτώ θέσεις ειδικών επιστηµονικών συνεργατών για
την υποστήριξη του έργου του. Η πρόσληψή τους γίνεται ύστερα από δηµόσια πρόσκληση. Η
προκήρυξη στην οποία ορίζονται τα απαιτούµενα προσόντα δηµοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον
εφηµερίδες των Αθηνών και η επιλογή γίνεται από τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
ύστερα από συνέντευξη των υποψηφίων, εξέταση και αξιολόγηση των τίτλων σπουδών τους, της
εµπειρίας και της προσωπικότητάς τους. Οι ειδικοί επιστηµονικοί συνεργάτες διορίζονται µε θητεία
δύο ετών µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία
µπορεί να ανανεώνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
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Αποκέντρωσης, µετά από πρόταση του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε την οποία
αξιολογείται το έργο τους.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπουργού
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µετά από γνώµη του Γενικού Επιθεωρητή
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, καθορίζονται οι αποδοχές των ειδικών επιστηµονικών συνεργατών.
Η πλήρωση των θέσεων των ειδικών επιστηµονικών συνεργατών µπορεί να γίνει και µε
απόσπαση ενεργούµενη κατά τις διατάξεις της επόµενης παραγράφου. Οι αποσπώµενοι λαµβάνουν τα
επιδόµατα που χορηγούνται στους λοιπούς Ειδικούς Επιστήµονες. Οι υπηρεσίες, στις οποίες ανήκουν
οργανικά οι αποσπώµενοι, εξακολουθούν να βαρύνονται µε τη µισθοδοσία τους. 15,16 17
7. Η στελέχωση της Γραµµατείας και της ∆ιεύθυνσης Επεξεργασίας ∆ηλώσεων Περιουσιακής
Κατάστασης του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης γίνεται µε απόσπαση είκοσι,
κατ’ ανώτατο όριο, µόνιµων ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων από τους
φορείς της περίπτωσης δ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3074/2002, συµπεριλαµβανοµένων και δύο,
κατ’ ανώτατο όριο, υπαλλήλων των δικαστηρίων και των εισαγγελιών. Η απόσπασή τους διενεργείται
κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µετά από πρόταση του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, έχει
διάρκεια τριών ετών και µπορεί να παρατείνεται για ισάριθµα χρονικά διαστήµατα. Οι υπηρεσίες στις
οποίες ανήκουν οργανικά οι αποσπασµένοι εξακολουθούν να βαρύνονται µε τη µισθοδοσία τους. Για
τα λοιπά θέµατα των αποδοχών, επιδοµάτων και λοιπών απολαβών τους, εφαρµόζεται η παράγραφος
13 περίπτωση γ’ του άρθρου 3 του παρόντος νόµου.18
Οι απαιτούµενες πιστώσεις για τη λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. ∆ιατάκτης των δαπανών είναι ο Γενικός Επιθεωρητής
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Στο γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης λειτουργεί Γραµµατεία το επίπεδο
της οποίας ορίζεται σε ∆ιεύθυνση. Κατά την πρώτη εφαρµογή ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης τοποθετεί Προϊστάµενο της Γραµµατείας υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ που έχει ασκήσει
καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος για µια τουλάχιστον τριετία από τους αποσπασµένους στο Γραφείο
του.
Με προεδρικό διάταγµα,19 που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ρυθµίζεται η οργάνωση και η
λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της Γραµµατείας του,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
8. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης εποπτεύει το έργο των Βοηθών και των
επιστηµονικών συνεργατών και κατευθύνει το προσωπικό της Γραµµατείας. Μπορεί να εξουσιοδοτεί
κάποιον από τους Βοηθούς του ή το επιστηµονικό προσωπικό ή και τους λοιπούς υπαλλήλους του
Γραφείου του, να υπογράφει, µε εντολή Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, έγγραφα,
εντάλµατα πληρωµής ή άλλες πράξεις.
Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης είναι πειθαρχικός προϊστάµενος του προσωπικού
του Γραφείου του και δύναται να επιβάλει ποινή επίπληξης ή προστίµου έως τις αποδοχές ενός µηνός.
Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.2470/1997 (ΦΕΚ 40
Α’), όπως ισχύει κάθε φορά, έχει εφαρµογή και για το προσωπικό του γραφείου του Γενικού
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
9. Το Γενικό Επιθεωρητή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αναπληρώνει ένας από τους
Βοηθούς του ο οποίος ορίζεται από αυτόν.
10. Η υπηρεσία των αποσπασµένων ως Ειδικών Επιθεωρητών στο Γραφείο του Γενικού
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης λογίζεται από την έναρξή της ως υπηρεσία Προϊσταµένου
∆ιεύθυνσης, εφ’ όσον ο αποσπασµένος υπάλληλος φέρει τον Α΄ βαθµό ή από την ηµεροµηνία
προαγωγής του στο βαθµό αυτόν, σε άλλη δε περίπτωση λογίζεται ως υπηρεσία Προϊσταµένου
Τµήµατος.
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11. Συνιστάται πενταµελές υπηρεσιακό συµβούλιο για το κάθε είδους προσωπικό που υπηρετεί
στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, το οποίο συγκροτείται µε απόφαση του
Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και αποτελείται από:
α) Τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή Βοηθό Γενικό
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
β) Έναν Βοηθό Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ως µέλος, µε αναπληρωτή επίσης
Βοηθό Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
γ) Τον προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης της Γραµµατείας ως µέλος, µε αναπληρωτή τον προϊστάµενο
της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
δ) Έναν Ειδικό Επιθεωρητή και
ε) Έναν υπάλληλο της Γραµµατείας µε τα αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη τους.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν κάθε φορά.
(Τα άρθρα 2 έως 7 του ν. 3074/02 ρυθµίζουν θέµατα του Σώµατος Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, το άρθρο 8 αφορά στο Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου και τα υπόλοιπα
άρθρα αναφέρονται σε διάφορα θέµατα)
1

Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.3491/2006/ΦΕΚ Α’ 207/02.10.2006 ορίζει ότι: «3. Στις διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1, καθώς και του άρθρου 8 του ν. 3074/2002, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, υπάγεται αυτοδικαίως κάθε Σώµα ή Υπηρεσία Επιθεώρησης και Ελέγχου που ιδρύεται»

2

πδ 77/ΦΕΚ 118Α΄/20-05-2005: «Προϋποθέσεις και τρόπος διενέργειας του ελέγχου – Οργάνωση και
λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.»

3

Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης περιλαµβάνεται στα όργανα που ασκούν πειθαρχική
εξουσία στους υπαλλήλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 116 του Κώδικα Κατάστασης
∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ∆∆ που κυρώθηκε µε το πρώτο
άρθρο του ν.3528/2007 ΦΕΚ Α΄/09.02.2007 και τις διατάξεις του άρθρου 120 του Κώδικα
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του
ν.3584/2007 ΦΕΚ Α΄/28.06.2007.
4

Η παρ.3 του άρθρου 14 («Θέµατα Συνηγόρου του Πολίτη, Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Σώµατος Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης») του ν.3345/ΦΕΚ Α’ 138/16-06-2005
(«Οικονοµικά θέµατα Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών θεµάτων.»), ορίζει ότι:
« 3. Στο πλαίσιο των ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών, που διενεργούνται από τον Γενικό
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή κατόπιν εντολής του από το Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και από τα ιδιαίτερα Σώµατα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων
της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3074/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι δυνατή, ύστερα από
έγγραφη εντολή αυτού, η άρση του τραπεζικού, χρηµατιστηριακού και φορολογικού απορρήτου.»
5

Η παρ.7 του άρθρου 14 («Θέµατα Συνηγόρου του Πολίτη, Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Σώµατος Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης») του ν.3345/2005, ορίζει ότι:
« 7. Η διαπίστωση, ύστερα από διενέργεια επιθεώρησης ή ελέγχου, από τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και τα Σώµατα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου της παρ.2 του άρθρου 1 του
Ν.3074/2002 πειθαρχικών παραπτωµάτων υπαλλήλων, λειτουργών ή οργάνων των φορέων της
προαναφερόµενης διάταξης δεσµεύει τα αρµόδια όργανα των φορέων αυτών για την άσκηση πειθαρχικής
δίωξης.»
6

Η παρ.5 του άρθρου 5 («Προθεσµία αιτήσεων για περαιτέρω χρήση εγγράφων») του ν.3448/ΦΕΚ Α’
57/15-03-2006 («Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση θεµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.»), ορίζει ότι, σε
περίπτωση αίτησης προς παροχή εγγράφου για περαιτέρω χρήση που απορρίφθηκε στο σύνολό της ή
εν µέρει και επί της απορριπτικής απόφασης ασκήθηκε διοικητική προσφυγή (αίτηση θεραπείας) που

234

επίσης απορρίφθηκε, «επιτρέπεται η άσκηση διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Γενικού Επιθεωρητή
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» (Γ.Ε.∆.∆.), «ο οποίος κρίνει σε δεύτερο βαθµό κατά νόµο και κατ’ ουσία».
7

Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.3491/2006 ορίζει ότι: «2. Κατά τους ελέγχους, επανελέγχους,
επιθεωρήσεις, έρευνες και ένορκες διοικητικές εξετάσεις που διενεργούνται από τον Γενικό Επιθεωρητή
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή, ύστερα από εντολή του, από τα Σώµατα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και
Ελέγχου µπορεί να ορίζονται, µε απόφασή του, εφόσον παρίσταται ανάγκη, ως εµπειρογνώµονες
λειτουργοί ή υπάλληλοι των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3074/2002. Οι κάθε είδους δαπάνες
βαρύνουν, κατά περίπτωση, τους προϋπολογισµούς των παραπάνω φορέων. Επίσης ο Γενικός
Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µπορεί να αναθέτει τις κατά το πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου
προβλεπόµενες πραγµατογνωµοσύνες σε ιδιώτες. Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες βαρύνουν τον
προϋπολογισµό του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.»
8

Η παρ.4 του άρθρου 14 («Θέµατα Συνηγόρου του Πολίτη, Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Σώµατος Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης») του Ν.3345/2005, ορίζει ότι: « 4. Η
άρση του τραπεζικού, χρηµατιστηριακού και φορολογικού απορρήτου είναι δυνατή και στο πλαίσιο του
ελέγχου από τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης των ετήσιων δηλώσεων οικονοµικής
κατάστασης («πόθεν έσχες») των µελών των ιδιαίτερων Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου,
εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 85 του ν.2238/1994
(ΦΕΚ 151 Α’).»
9

Η διάταξη της παρ.5 του άρθρου 3 (Ρυθµίσεις θεµάτων του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας) του ν.3569/ΦΕΚΑ΄122/08-06-2007 (Συνεταιρισµοί Θαλάσσιας
Αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρµοδιότητος Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας) ορίζει ότι :
«5. Στο πλαίσιο των ελέγχων των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του προσωπικού του Λ.Σ., που
διενεργούνται από στελέχη του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας,
είναι δυνατή ύστερα από έγγραφη εντολή του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, η άρση του
τραπεζικού, χρηµατιστηριακού και φορολογικού απορρήτου».
10

Η διάταξη της παρ.6 του άρθρου 28 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ∆∆ που κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26
Α΄/09.02.2007 ορίζει ότι :«6. Η υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύµφωνα µε το άρθρο αυτό
είναι ανεξάρτητη από την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που προβλέπεται από ειδικές
διατάξεις».
Οµοίως, η διάταξη της παρ.6 του άρθρου 37 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων που κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του ν. 3584/2007 ΦΕΚ 143 Α΄/28.06.2007 ορίζει ότι
:«6. Η υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύµφωνα µε το άρθρο αυτό είναι ανεξάρτητη από
την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις».
11

Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.3491/2006 συνίσταται στο γραφείο του ΓΕ∆∆
∆ιεύθυνση Επεξεργασίας ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης µε αντικείµενο την υποστήριξη του
ΓΕ∆∆ κατά την άσκηση του ετήσιου ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.
12

Η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν.3320/2005, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 6 του ν. 3491/2006 ορίζει ότι: «3. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µπορεί: α) Να
αναθέτει την εκτέλεση µελετών και εφαρµοσµένων ερευνών σε επιστηµονικούς φορείς και ειδικούς
επιστήµονες του εσωτερικού ή εξωτερικού. β) Να αναθέτει σε νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου ή ιδιωτικού
τοµέα, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα, τη διενέργεια µελετών και ερευνών σύµφωνα µε την ισχύουσα
εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. γ) Να συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των ∆ιεθνών Οργανισµών, ιδίως του Ο.Ο.Σ.Α., του Συµβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισµού
Ηνωµένων Εθνών, µε σκοπό τη µεταφορά τεχνογνωσίας και τη συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα
ελέγχου της κακοδιοίκησης και περιορισµού της διαφθοράς. δ) Να οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά
σεµινάρια, κυρίως για το προσωπικό των ιδιαίτερων σωµάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου
της παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 και την ενηµέρωση του κοινού.»
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13

Με τις διατάξεις του άρθρου 11 («Σύσταση θέσης Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος»)
του ν.3320/2005 συνιστάται θέση Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Βορείου
Ελλάδος. Η διάταξη έχει ως εξής:
Άρθρο 11
Σύσταση θέσης Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος
1. Συνιστάται µία θέση Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Βορείου Ελλάδος, µε
έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ο Βοηθός Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Βορείου Ελλάδος επικουρεί
τον Γενικό Επιθεωρητή κατά την άσκηση των καθηκόντων του στην περιοχή της Μακεδονίας και της
Θράκης και ιδίως:
α) Ενεργεί κατ’ εντολή του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή σε συνεννόηση µε αυτόν µετά
από πληροφόρηση από κάθε πηγή, κυρίως από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και γενικά τα Μ.Μ.Ε.,
από τις εκθέσεις των ελεγκτικών σωµάτων και τις αναφορές των υπηρεσιών εν γένει για περιπτώσεις
διαφθοράς ή κακοδιοίκησης.
β) Για κάθε ενέργειά του ενηµερώνει αµέσως τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
υποβάλλει σε αυτόν τα σχετικά πορίσµατα και εκθέσεις.
Κατά τα λοιπά ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του Ν.3074/2002, οι οποίες αφορούν στους Βοηθούς
Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
2. Η γραµµατειακή υποστήριξη του Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Βορείου
Ελλάδος παρέχεται από τρεις υπαλλήλους του Υπουργείου Μακεδονίας–Θράκης. »
14

Η παράγραφος 13 του άρθρου 13 («Ρύθµιση διαφόρων θεµάτων») του ν.2703/99 (ΦΕΚ Α’ 72/8-41999) «Αναπροσαρµογή συντάξεων συνταξιούχων µελών ∆.Ε.Π., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και
διπλωµατικών υπαλλήλων, ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων και άλλες διατάξεις», έχει ως εξής: «
13. Στους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. που υπηρετούν σε θέσεις της Προεδρίας της
∆ηµοκρατίας, µε οποιαδήποτε σχέση, καθώς και σε θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου και µελών του
Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα και της Κεντρικής Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής, καταβάλλονται, πέρα
από τις αποδοχές και το τµήµα της συντάξεώς τους που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, ειδική
κατ’ αποκοπή µηνιαία αποζηµίωση λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων των θέσεων αυτών, για την κάλυψη
πραγµατικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήµατός τους. Το ύψος
των εξόδων αυτών, για όσους υπηρετούν στην Προεδρία της ∆ηµοκρατίας καθορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών, µετά από σχετική πρόταση του Γενικού Γραµµατέα της Προεδρίας της
∆ηµοκρατίας, ενώ για τους λοιπούς µε κοινή απόφαση του αρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού
Οικονοµικών. Οι διατάξεις αυτές µπορεί να έχουν και αναδροµική ισχύ.»
15

Η παρ.5 του άρθρου 26 του ν.3200/ΦΕΚ 281 Α’/09-12-2003 (Τροποποιήσεις του ν.1388/1983
«Ίδρυση Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης», Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
άλλες διατάξεις), µετονοµάζει τους ειδικούς επιστηµονικούς συνεργάτες σε Ειδικούς Επιθεωρητές,
ορίζει αρµοδιότητές τους καθώς και το ασυµβίβαστο µε την ιδιότητα του Ειδικού Επιθεωρητή της
παράλληλης άσκησης κάθε επαγγελµατικής δραστηριότητας. Η διάταξη έχει ως εξής: « 5. Οι ειδικοί
επιστηµονικοί συνεργάτες της παρ.6 του άρθρου 1 του Ν.3074/2002, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ.2
του άρθρου 5 του ν.3146/2003, µετονοµάζονται σε Ειδικούς Επιθεωρητές. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές
διεξάγουν µε εντολή του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή των Βοηθών του τους ελέγχους
επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες του άρθρου 1 του ν.3074/2002. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές
εκτελούν καθήκοντα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων και διενεργούν ένορκες διοικητικές εξετάσεις. Η
ιδιότητα του Ειδικού Επιθεωρητή συνεπάγεται την αναστολή κάθε επαγγελµατικής δραστηριότητας. Το
έκτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.3074/2002 καταργείται.»
16

Η παρ.6 του άρθρου 26 του ν.3200/2003, ορίζει τα ισχύοντα για τους δικηγόρους που υπηρετούν µε
θητεία στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ως ειδικοί επιστηµονικοί
συνεργάτες. Η διάταξη έχει ως εξής: « 6. Οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 24 του ν.1868/1989 (ΦΕΚ
230 Α’), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν.2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α’), όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά, εφαρµόζονται ανάλογα και για τους δικηγόρους που υπηρετούν µε θητεία στο
Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ως Ειδικοί Επιστηµονικοί Συνεργάτες και τελούν
σε υποχρεωτική αναστολή της ασκήσεως της δικηγορίας κατά τη διάρκεια της θητείας.»
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Η παρ.6 του άρθρου 14 («Θέµατα Συνηγόρου του Πολίτη, Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Σώµατος Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης») του ν.3345/2005, ορίζει ότι: « 6. Το
πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 18 του ν.3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α’), το οποίο προστέθηκε στην αρχή
της παρ.9 του άρθρου 3 του ν.3074/2002, εφαρµόζεται και για τους Ειδικούς Επιθεωρητές που υπηρετούν
µε απόσπαση ή µε διετή θητεία στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης από την
έναρξη ισχύος τουν .3074/2002.» Tο προαναφερόµενο εδάφιο, όπως προστέθηκε στην αρχή της παρ.9
του άρθρου 3 του ν.3074/2002 έχει ως εξής: « Ο Ειδικός Γραµµατέας, οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές και οι
Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώµη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου, η
παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους και η παράβαση του καθήκοντος εχεµύθειας, στο οποίο υποχρεούνται οι
υπηρετούντες στο ΣΕΕ∆∆ και µετά την αποχώρηση τους από αυτό. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν
αναδροµικά από την ηµεροµηνία ισχύος του ν. 2477/1997 (ΦΕΚ 59 Α’). »
18

Η παράγραφος 13 περίπτωση γ’ του άρθρου 3 του ν.3074/2002, έχει ως εξής:
«γ. Οι αποσπασµένοι υπάλληλοι λαµβάνουν το µισθό και όλες τις τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές,
καθώς και όλα ανεξαιρέτως τα επιδόµατα και οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής τους θέσης,
τα οποία εξακολουθούν να καταβάλλονται από την υπηρεσία από την οποία αποσπώνται, µε την
επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α’). Οι κατά τα ανωτέρω αποσπώµενοι,
καθώς και οι µετακινούµενοι από το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
υπάλληλοι, λαµβάνουν ειδική πρόσθετη αµοιβή, που ορίζεται µε την κοινή υπουργική απόφαση της
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, και καταβάλλεται από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.»
19
βλ. πδ 77/ΦΕΚ 118 Α’/20-05-2005
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Προεδρικό ∆ιάταγµα 77/05 (ΦΕΚ 118 Α'/20-5-05) : Προϋποθέσεις και τρόπος διενέργειας
του ελέγχου Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. δ και της παρ. 7 εδ. τελευταίο του άρθρου 1 του ν.3074/2002 «Γενικός
Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 296),
όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 26 του ν.3200/2003 «Ίδρυση
Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 281).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν.1558/1985 (Α΄ 137) όπως προστέθηκε µε το άρθρο 27 του
ν.2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν.2469/1997(Α΄ 38).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2503/1997 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).
4. Την υπ' αριθµ. 14650/∆ΙΟΕ 85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών (Β΄ 519).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
6. Την αριθµ. ∆ 63/30.3.2005 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών, αποφασίζουµε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Αποστολή Αρµοδιότητες
Άρθρο 1
1. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΓΕ∆∆) έχει ως αποστολή τη διασφάλιση της
εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης, την παρακολούθηση και
αξιολόγηση του έργου των Ελεγκτικών Σωµάτων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και τον εντοπισµό
φαινοµένων διαφθοράς και της κακοδιοίκησης (ν. 3074/ 2002 Α΄ 296).
2. Όπου στο παρόν διάταγµα αναφέρεται ο όρος δηµόσια διοίκηση ή δηµόσιες υπηρεσίες, νοούνται οι
αναφερόµενες στην παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (Α΄ 296).
3. Για τις ∆ιεθνείς Σχέσεις ο τίτλος Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης αποδίδεται στα Αγγλικά
«General Inspector of Public Administration» και στα Γαλλικά «Inspecteur General de Ι'
Administration Publique».
Άρθρο 2
Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (άρθρο 1 του ν.3074/2002 Α΄ 296):
1. Μπορεί να διατάσσει αυτεπαγγέλτως τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από το
Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και τα ιδιαίτερα Σώµατα και Υπηρεσίες
Επιθεώρησης και Ελέγχου:
i. των Υπουργείων,
ii. των Περιφερειών,
iii. των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού,
iv. των επιχειρήσεων τους,
ν. των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,
vi. των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου,
vii. των δηµοσίων επιχειρήσεων,
νiii. των επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε διοικητική
πράξη ή ως µέτοχος.
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2. Παρακολουθεί τη δράση του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και των
ιδιαίτερων Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου της περ. β΄ της παρ. 2 του ιδίου άρθρου. Ειδικότερα
παρακολουθεί την πορεία των ελέγχων που διενεργούνται και ενηµερώνεται για τα πορίσµατα αυτών
οποτεδήποτε το ζητήσει.
3. Αξιολογεί το έργο των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου.
4. Μπορεί να διεξάγει ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες:
α. στο ∆ηµόσιο,
β. στα ΝΠ∆∆,
γ. στους ΟΤΑ, πρώτου και δεύτερου βαθµού και στις επιχειρήσεις τους,
δ. στα κρατικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
ε. στις δηµόσιες επιχειρήσεις
στ. στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη
ή ως µέτοχος.
5. ∆ιεξάγει έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονοµικής κατάστασης («πόθεν έσχες») όλων των µελών
των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου.
6. Μπορεί να ελέγχει καταγγελίες οι οποίες υποβάλλονται στο Γραφείο του σχετικά µε φαινόµενα
κακοδιοίκησης στους φορείς της παρ. 2α του άρθρου 1 του ν.3074/2002 (Α΄ 296) και στα Σώµατα και
τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου αυτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Προϋποθέσεις και τρόπος διενέργειας του ελέγχου
Άρθρο 3
1. Στο πλαίσιο της αποστολής του ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης επιλαµβάνεται
υποθέσεων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά του κατόπιν καταγγελίας ή αυτεπαγγέλτως µε την
προϋπόθεση ότι αυτές αναφέρονται σε χρόνο όχι προγενέστερο της τριετίας από τη στιγµή που έλαβε
γνώση.
Η διερεύνηση των υποθέσεων αυτών γίνεται κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης µε ελέγχους που πραγµατοποιούνται ή από τους Βοηθούς του ή από τους Ειδικούς
Επιθεωρητές της Υπηρεσίας του ή από τα ιδιαίτερα Σώµατα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου
και Επιθεωρήσεων των δηµόσιων υπηρεσιών. Η εντολή ελέγχου από το Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης µπορεί να δίδεται και απευθείας σε συγκεκριµένους Επιθεωρητές-Ελεγκτές. Οι έλεγχοι, οι
επανέλεγχοι και οι επιθεωρήσεις που πραγµατοποιούνται από τα Σώµατα και τις Υπηρεσίες
Επιθεώρησης και Ελέγχου κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ασκούνται
κατά προτεραιότητα.
2. Οι έλεγχοι, οι επανέλεγχοι και οι επιθεωρήσεις ως µηχανισµοί διασφάλισης της νοµιµότητας της
διοικητικής δράσης στοχεύουν στην αποτελεσµατική καταπολέµηση της διαφθοράς και στον
καταµερισµό τυχόν ευθυνών, στον έλεγχο της διαχείρισης του δηµόσιου χρήµατος και στον εντοπισµό
των τοµέων της δηµόσιας διοίκησης που χρειάζονται βελτίωση µε σκοπό την αναβάθµιση των
παρεχόµενων υπηρεσιών.
Οι έλεγχοι, οι επανέλεγχοι και οι επιθεωρήσεις πραγµατοποιούνται σύµφωνα τις αρχές της
ακεραιότητας, της εχεµύθειας και της ουδετερότητας.
Άρθρο 4
1. Οι έλεγχοι, οι επανέλεγχοι, οι επιθεωρήσεις και οι έρευνες διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.
Τακτικοί είναι οι προγραµµατισµένοι, ενώ έκτακτοι είναι αυτοί που διενεργούνται οποτεδήποτε αυτό
κρίνεται επιβεβληµένο και µπορεί να είναι γενικοί ή ειδικοί.
Οι γενικοί αφορούν στο σύνολο των λειτουργιών ενός ή περισσότερων φορέων, ενώ οι ειδικοί
αφορούν σε συγκεκριµένους τοµείς αρµοδιοτήτων ενός ή περισσοτέρων φορέων ή σε συγκεκριµένες
χρονικές περιόδους.
Επίσης, οι έλεγχοι µπορεί να είναι δειγµατοληπτικοί, µε δυνατότητα γενίκευσης, όπου αυτό απαιτείται.
2. Εφ' όσον το αντικείµενο του ελέγχου είναι σύνθετο ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
µπορεί να συγκροτεί κλιµάκια Επιθεωρητών Ελεγκτών από δύο ή περισσότερα Σώµατα ή Υπηρεσίες
Επιθεώρησης και Ελέγχου, διαφορετικών, ανάλογα µε την υπόθεση, ειδικοτήτων και να ορίζει
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υπεύθυνο σύνταξης της έκθεσης ελέγχου. Στα κλιµάκια αυτά µπορούν να µετέχουν, κατά περίπτωση
και Ειδικοί Επιθεωρητές της Υπηρεσίας του.
3. Τα ιδιαίτερα Σώµατα και οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των δηµόσιων υπηρεσιών
οφείλουν να ενηµερώνουν το Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για την εξέλιξη της
διερεύνησης των υποθέσεων, όποτε αυτό τους ζητηθεί.
4. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µπορεί να θέτει προθεσµία περάτωσης των ελέγχων,
επανελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών που διενεργούνται είτε από την Υπηρεσία του, είτε από τα
Σώµατα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των δηµοσίων υπηρεσιών.
5. Μετά το πέρας της διερεύνησης συντάσσεται τεκµηριωµένη έκθεση η οποία υποβάλλεται στο
Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Οι εκθέσεις πρέπει να περιλαµβάνουν τα κριτήρια ελέγχου
που χρησιµοποιήθηκαν, διαπιστώσεις, συµπεράσµατα και προτάσεις, να αναγνωρίζουν τα φαινόµενα
διαφθοράς, κακοδιοίκησης ή ανεπαρκών υπηρεσιών, να περιέχουν εποικοδοµητικές προτάσεις
βελτίωσης, καθώς και συγκεκριµένες προτάσεις για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την εξάλειψη
των φαινοµένων αυτών.
Οι εκθέσεις πρέπει να είναι περιεκτικές, σαφείς, κατανοητές, βασισµένες σε στοιχεία και εστιασµένες
πρωτίστως, στα αποτελέσµατα, αλλά και στις εσωτερικές διαδικασίες.
Η επαφή µε τον ελεγχόµενο φορέα επαναλαµβάνεται προκειµένου να καταδειχθεί, εάν οι προτάσεις
έγιναν δεκτές και υλοποιήθηκαν αποτελεσµατικά.
Οι εκθέσεις ελέγχου αποτελούν διοικητικά έγγραφα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του
ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45) όπως ισχύει
κάθε φορά και υπόκεινται στους περιορισµούς του ίδιου άρθρου.
Εάν από την έκθεση διαπιστώνεται παράνοµη συµπεριφορά ή άλλες παραβάσεις υπαλλήλου,
λειτουργού ή οργάνου φορέων της παρ. 2α του άρθρου 1 του ν.3074/2002 (Α΄ 296) που επισύρουν
διοικητικές ή ποινικές ευθύνες, αυτές καταγράφονται µε ειδική και αιτιολογηµένη πρόταση για την
άσκηση πειθαρχικής δίωξης, από το Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή από τα αρµόδια
όργανα φορέων αυτών. Αν τα πραγµατικά περιστατικά στοιχειοθετούν αξιόποινες πράξεις,
συντάσσεται πόρισµα το οποίο διαβιβάζεται, µε κάθε πληροφορία και τα σχετικά έγγραφα, στον
αρµόδιο Εισαγγελέα.
6. Κατά τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων όλα τα εµπλεκόµενα όργανα και οι δηµόσιες
υπηρεσίες οφείλουν να συνεργάζονται και να παραδίδουν άµεσα όλα τα απαραίτητα στοιχεία ή
πληροφορίες για τη διεξαγωγή του ελέγχου.
7. Η µη χορήγηση των στοιχείων ή των πληροφοριών, η απόκρυψη τους ή η χορήγηση, εν γνώσει,
ανακριβών στοιχείων και γενικά η παρακώλυση ή η παραπλάνηση του έργου του Γενικού Επιθεωρητή
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, των Βοηθών του και των Ειδικών Επιθεωρητών του, πέρα από ενδεχόµενες
ποινικές ευθύνες, συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα.
8. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει να µην ανακοινωθεί το όνοµα του και τα άλλα προσωπικά
στοιχεία του στη δηµόσια υπηρεσία, στην οποία αναφέρεται η καταγγελία. Αν δεν είναι δυνατή η
διερεύνηση της υπόθεσης χωρίς την ανακοίνωση του ονόµατος του, ο ενδιαφερόµενος ειδοποιείται
σχετικά.

Άρθρο 5
1. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης διεξάγει ο ίδιος ή µε τους Βοηθούς του ή τους
Ειδικούς Επιθεωρητές ή τα αρµόδια όργανα της παρ. 1 του άρθρου 2, του παρόντος, Ένορκη
∆ιοικητική Εξέταση και σε κάθε περίπτωση µπορεί να ασκήσει ή να διατάξει την άσκηση πειθαρχικής
δίωξης ή τη λήψη άλλων διοικητικών µέτρων.
Μπορεί επίσης να παραπέµπει υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση πειθαρχικού οργάνου
στο αµέσως ανώτερο πειθαρχικό όργανο ασκώντας τα προβλεπόµενα από το νόµο ένδικα µέσα (άρθρο
26 του ν.3200/2003 Α΄ 281 )
2. Η Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση µπορεί να διενεργηθεί µετά το πέρας ή κατά τη διάρκεια της
επιθεώρησης του ελέγχου ή του επανελέγχου, κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης ή των Προϊσταµένων των Σωµάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου.
3. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι Βοηθοί Γενικοί Επιθεωρητές ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, οι
Ειδικοί Επιθεωρητές, το προσωπικό της Γραµµατείας του, οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές των Σωµάτων και
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Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου, καθώς και το προσωπικό των υπηρεσιών που µε οποιοδήποτε
τρόπο εµπλέκεται στις υποθέσεις για τις οποίες διενεργείται επιθεώρηση ή έλεγχος, έχουν υποχρέωση
να ενεργούν σύµφωνα µε το ν.2472/1997 (A΄ 50) ως προς τη διαχείριση των προσωπικών δεδοµένων
των εµπλεκοµένων και να διαφυλάσσουν τα διάφορα επαγγελµατικά και άλλα απόρρητα στοιχεία που
περιήλθαν µε οποιοδήποτε τρόπο σε γνώση τους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η
υποχρέωσή τους αυτή εκτείνεται και µετά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία και για µία
πενταετία, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικός χρόνος από άλλες διατάξεις.
∆ικαίωµα ανακοινώσεων για θέµατα του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης έχει µόνο ο ίδιος, ο
Αναπληρωτής του ή Βοηθός του που έχει ειδική εντολή.
Άρθρο 6
Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (παρ. 2 η άρθρο 1 του ν.3074/2002 Α΄ 296) συντάσσει
ετήσια έκθεση, στην οποία παρουσιάζει τις σηµαντικότερες υποθέσεις, που σχετίζονται µε φαινόµενα
διαφθοράς, κακοδιοίκησης και αδιαφανών διαδικασιών στο χώρο της δηµόσιας διοίκησης, αξιολογεί το
έργο όλων των Σωµάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου και Φορέων της παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (Α΄ 296) και διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση λειτουργίας των
ανωτέρω Σωµάτων και Υπηρεσιών και για την πλέον εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία των δηµόσιων
υπηρεσιών και των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Η έκθεση του υποβάλλεται το Μάιο κάθε έτους στον
Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται στα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου.
Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µπορεί να υποβάλλει στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο
της Βουλής και στον κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό, εκθέσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Στην
έκθεση γίνεται ειδική αναφορά στις περιπτώσεις µη εφαρµογής των προτάσεων του Γενικού
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή των Σωµάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου από τους
ελεγχόµενους φορείς.
Άρθρο 7
1. Τα Σώµατα και οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου υποχρεούνται να αποστέλλουν στο Γενικό
Επιθεωρητή ∆ηµοσίας ∆ιοίκησης τον προγραµµατισµό δράσης τους ανά εξάµηνο.
2. Αντίγραφα των πορισµάτων ή των εκθέσεων των διενεργούµενων επιθεωρήσεων και ελέγχων
υποβάλλονται στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης αµέσως µετά την
ολοκλήρωση και κατάθεση τους στην αρµόδια Υπηρεσία.
Άρθρο 8
Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (παρ. 2 στ. άρθρο 1 του ν.3074/2002 Α΄ 296) συγκαλεί
το Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ) και προεδρεύει αυτού.
Οι επικεφαλής των Σωµάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου υποβάλλουν κατά τη
µηνιαία συνεδρίαση του ΣΟΕΕ πίνακες στους οποίους παρουσιάζονται περιληπτικά οι επιθεωρήσεις
και οι έλεγχοι που εκκρεµούν και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται, καθώς και όσοι έχουν περατωθεί.
Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται στο Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης από τα Σώµατα και τις
Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου και ενδιάµεσα των συνεδριάσεων του ΣΟΕΕ, εφόσον τους
ζητηθούν.
Άρθρο 9
Στα πλαίσια του ελέγχου από το Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης των ετήσιων δηλώσεων
οικονοµικής κατάστασης («πόθεν έσχες») όλων των µελών των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου,
κατά τις διατάξεις της παρ. 2 ε του άρθρου 1 του ν.3074/2002 (A΄ 296) αποστέλλονται στο Γραφείο
του τα σχετικά έντυπα κατά τις κείµενες διατάξεις, σε χρονικό διάστηµα που καθορίζεται από τον ίδιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Οργάνωση και Λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Άρθρο 10
1. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προΐσταται της υπηρεσίας, κατευθύνει και συντονίζει
το έργο της.
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2. Το Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης επικουρούν στην άσκηση του έργου του οι Βοηθοί του,
στους οποίους µπορεί να αναθέτει καθήκοντα της αρµοδιότητάς του και ιδίως την εποπτεία των
ελέγχων, επανελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών τις οποίες έχει διατάξει, καθώς και τη διερεύνηση
συγκεκριµένων υποθέσεων, θέτοντας προθεσµία περάτωσης της διερεύνησης της υπόθεσης.
3. Η υποστήριξη του έργου του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και των Βοηθών του
παρέχεται από Ειδικούς Επιθεωρητές.
4. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές διεξάγουν επίσης µε εντολή του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
ή των Βοηθών του, ελέγχους, επανέλεγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες κατά το άρθρο 1 του
ν.3074/2002 (Α΄ 296) και εκτελούν καθήκοντα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων.
5. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης:
α. Συντονίζει και εποπτεύει το έργο των Βοηθών του και µπορεί να ορίζει τους τοµείς δραστηριότητας
τους.
β. Εποπτεύει, κατευθύνει και αξιολογεί τους Ειδικούς Επιθεωρητές και το προσωπικό της
Γραµµατείας.
γ. Μπορεί να τοποθετεί τους Ειδικούς Επιθεωρητές σε συγκεκριµένους τοµείς δραστηριότητας.
δ. Είναι πειθαρχικός Προϊστάµενος των Ειδικών Επιθεωρητών και του προσωπικού της Γραµµατείας
και µπορεί να επιβάλει ποινή επίπληξης ή προστίµου ίσου µε τις αποδοχές ενός µηνός. Έχει, επίσης, τις
αρµοδιότητες που προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα για το µόνιµο και επί θητεία προσωπικό
και από το πδ 410/88 (Α΄ 191) για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όπως ισχύει
κάθε φορά.
ε. Είναι διατάκτης των δαπανών και αναλαµβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του
Προϋπολογισµού του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης στον οποίο
εγγράφονται υπό ίδιο φορέα οι απαιτούµενες πιστώσεις.
6. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του, ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ορίζει ως
αναπληρωτή του, κατά περίπτωση, έναν από τους Βοηθούς του.
7. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, οι Βοηθοί του, οι Ειδικοί Επιθεωρητές, καθώς και το
προσωπικό της Γραµµατείας εφοδιάζονται για όλη τη διάρκεια της θητείας τους µε υπηρεσιακές
ταυτότητες που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους.
Άρθρο 11
Στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης λειτουργεί Γραµµατεία το επίπεδο της
οποίας ορίζεται σε ∆ιεύθυνση.
Η Γραµµατεία είναι αρµόδια για τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας, την
οικονοµική της διαχείριση, τη λειτουργία του µηχανογραφικού της συστήµατος και την εν γένει
εύρυθµη λειτουργία της.
Ειδικότερα η Γραµµατεία είναι αρµόδια για: Την υποστήριξη του έργου του Γενικού Επιθεωρητή
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Τις διαδικασίες στελέχωσης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης του πάσης φύσεως προσωπικού της
Υπηρεσίας.
Την τήρηση του πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχόµενων εγγράφων και του εµπιστευτικού
πρωτοκόλλου υποθέσεων της αρµοδιότητας του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων.
Τη βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων, καθώς και τη βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής.
Το χειρισµό των θεµάτων που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύσεως προσωπικού
της υπηρεσίας.
Τις διαδικασίες σύνταξης του ετήσιου προϋπολογισµού και την υποβολή των οικονοµικών
καταστάσεων που εκάστοτε προβλέπονται, καθώς και την ευθύνη εκτέλεσης του προϋπολογισµού,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Την εκκαθάριση των αποδοχών και λοιπών απολαβών και αποζηµιώσεων του πάσης φύσεως
προσωπικού της υπηρεσίας.
Την εκτίµηση και καταγραφή των πάσης φύσεως αναγκών της υπηρεσίας σε έπιπλα, γραφική ύλη,
αναλώσιµα είδη, µηχανογραφικό εξοπλισµό, είδη αυτοµατισµού γραφείου και λοιπά υλικά και την
προώθηση των απαιτούµενων διαδικασιών.
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Τη διαχείριση όλων των οικονοµικών θεµάτων και την εκτέλεση των πάσης φύσεως προµηθειών,
καθώς και τη διαχείριση δαπανών και την είσπραξη εσόδων.
Τη διαχείριση του υλικού (αγορά, µίσθωση, παραλαβή, καταχώριση, αποθήκευση, διανοµή).
Την ανάθεση εργασιών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης τους.
Την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων. Τη µέριµνα για τη συγκρότηση και λειτουργία του
Υπηρεσιακού Συµβουλίου, σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου 1 του ν.3074/2002 (Α΄ 296), που
προστέθηκε µε το άρθρο 26 παρ. 4 του ν.3200/2003 (Α΄ 281).
Τη διοικητική µέριµνα που αφορά στην ασφάλεια, στην καθαριότητα και στην ευταξία των γραφείων
της υπηρεσίας.
Το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση των µηχανογραφικών εφαρµογών, τη λειτουργία του
µηχανογραφικού εξοπλισµού και τη στήριξη του ηλεκτρονικού συστήµατος.
Την επιµέλεια και το συντονισµό της εκτύπωσης της ετήσιας έκθεσης.
Τη σύγκληση και τη γραµµατειακή υποστήριξη του Σ.Ο.Ε.Ε.
Την οργάνωση της επικοινωνίας µε τους πολίτες, τα Σώµατα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και
Ελέγχου, δικαστικές αρχές, τους φορείς του ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα και τα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης.
Τη λειτουργία Βιβλιοθήκης. Την οργάνωση των ∆ηµόσιων και ∆ιεθνών Σχέσεων της υπηρεσίας.
Την έκδοση ενηµερωτικών εντύπων και καταχωρίσεων στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Τη διοργάνωση συναντήσεων συνεδρίων. Τη συµµετοχή εκπροσώπων της υπηρεσίας σε συναντήσεις
συνέδρια στο εσωτερικό και εξωτερικό.
Την εκτέλεση κάθε άλλης σχετικής, µε το αντικείµενο της υπηρεσίας, εργασίας.
Στον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και
εκτέλεση του παρόντος ∆ιατάγµατος.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2005
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Β. ΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (Σ.Ο.Ε.Ε.)

Νόµος 3074/2002 (Φ.Ε.Κ. 296 Α’/4-12-2002) «Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών - Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και του
Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις.»
Άρθρο 8
Συντονιστικό Όργανο επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.)
1. Το συσταθέν µε το άρθρο 8α΄ του ν. 2477/1997 (ΦΕΚ 59 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄), Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και
Ελέγχου (ΣΟΕΕ) έχει σκοπό την παρακολούθηση και το συντονισµό της Επιθεώρησης και του
Ελέγχου από το ΣΕΕ∆.∆ και από όλα τα ιδιαίτερα Σώµατα Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της
παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου.
2. Το ΣΟΕΕ προεδρεύεται από τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και συµµετέχουν
σε αυτό ο Ειδικός Γραµµατέας του ΣΕΕ∆∆, ο οποίος αναπληρώνει και τον κωλυόµενο ή απουσιάζοντα
Πρόεδρο και οι Γενικοί Επιθεωρητές ή Προϊστάµενοι των λοιπών Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου
των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου µε τους αναπληρωτές τους
περιλαµβανοµένων του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ, του
Προϊσταµένου του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και των
αναπληρωτών τους. Το ΣΟΕΕ συνεδριάζει τακτικά µία φορά, τουλάχιστον, το µήνα στην έδρα του
Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και εκτάκτως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του.
Στη συνεδρίασή του µετέχουν, επίσης, όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, ο Ειδικός Γραµµατέας του Σ∆ΟΕ ή ο Γενικός ∆ιευθυντής Τελωνείων και Ειδικών Φόρων
κατανάλωσης µαζί µε τους αναπληρωτές τους.
3. Γραµµατειακή υποστήριξη στο ΣΟΕΕ παρέχεται από τη Γραµµατεία του Γενικού
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
4. Το ΣΟΕΕ υποβάλλει τον Απρίλιο κάθε έτους έκθεση στον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία κοινοποιείται σε όλα τα Υπουργεία και τους φορείς που
ελέγχθηκαν κατά το προηγούµενο έτος. Στην έκθεση καταγράφονται οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι
που διενεργήθηκαν από τα Σώµατα Επιθεωρήσεων και Ελέγχου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µε τις
γενικές και ειδικές παρατηρήσεις στα αντικείµενα της αρµοδιότητας κάθε Σώµατος, και γίνεται ειδική
µνεία των υποθέσεων για τις οποίες ζητήθηκε η κίνηση πειθαρχικής δίωξης ή παραπέµφθηκαν στον
αρµόδιο Εισαγγελέα. Στην έκθεση καταγράφονται, επίσης, όλες οι ενέργειες του ΣΟΕΕ για το
συντονισµό και την αποτελεσµατικότητα των εργασιών των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µπορεί
να ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας του ΣΟΕΕ.
6. Το ΣΟΕΕ µπορεί να αποφασίζει τη διενέργεια κοινών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών
από µικτές οµάδες επιθεωρητών των Σωµάτων Επιθεώρησης που µετέχουν σε αυτό. Τα µέλη των
οµάδων προτείνονται από τους προϊσταµένους των Σωµάτων ή των υπηρεσιών, και η σχετική εντολή
ελέγχου υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΣΟΕΕ. Στις µικτές οµάδες επιθεώρησης ελέγχου µπορεί να
συµµετέχουν και επιθεωρητές ή υπάλληλοι των υπηρεσιακών µονάδων επιθεώρησης των φορέων της
παρ. 2 του άρθρου 1 οι οποίοι προτείνονται από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας τους, ύστερα από
σχετικό αίτηµα του Προέδρου του ΣΟΕΕ.
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7. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 5, καθώς και τα άρθρα 6 και 7 του
παρόντος νόµου εφαρµόζονται αναλόγως και στο ΣΟΕΕ. Οι σχετικές εντολές υπογράφονται από τον
Πρόεδρό του.
(Τα άρθρα 2 έως 7 του ν. 3074/02 ρυθµίζουν θέµατα του Σώµατος Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, το άρθρο 8 αφορά στο Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου και τα υπόλοιπα
άρθρα αναφέρονται σε διάφορα θέµατα)
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