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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  

ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Η δραστηριότητα και το έργο του ΓΕ∆∆ και των Σωµάτων και Υπηρεσιών 
Επιθεώρησης και Ελέγχου για το έτος 2009 αποτυπώνεται τεκµηριωµένα στην 
παρούσα έκθεση , που είναι η έκτη που παρουσιάζω από το Σεπτέµβριο του 
2004 που επελέγην ως ΓΕ∆∆. Με τη διαδροµή του χρόνου ο νεοεισαχθείς 
θεσµός του ΓΕ∆∆ ανδρώθηκε, έγινε γνωστός, απέκτησε την εµπιστοσύνη των 
πολιτών και είχε παρά τις αντιξοότητες θετικά αποτελέσµατα στον έλεγχο του 
∆ηµόσιου τοµέα σε βαθµό που πιστεύω ότι αναστράφηκε το ρεύµα της 
κακοδιοίκησης και διαφθοράς, παρά την επιδείνωση του οικονοµικού 
κλίµατος της χώρας, που σαφώς επηρεάζει και τη λειτουργία του θεσµού. 
Ο δηµόσιος τοµέας στη χώρα µας πάσχει κυρίως από την άποψη της 
κακοδιοίκησης αλλά και της διαφθοράς, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις και 
τα πορίσµατα των ελέγχων, τις αποφάσεις των πειθαρχικών συµβουλίων και 
τις διαπιστώσεις της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας, εξ αιτίας των οποίων έχουν 
προκληθεί 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 
και οι δύο τοµείς λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία. Η διαφθορά 
κοστίζει στη χώρα µας σύµφωνα µε δηµοσίευµα του αµερικανικού Brooking 
Institute 20 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Για την καταπολέµηση λοιπόν της 
διαφθοράς και κακοδιοίκησης απαιτείται διαρκής πόλεµος που είναι µακρύς, 
δύσκολος, επίπονος, µε συνεχή πολιτική βούληση και προσπάθεια των 
αρµοδίων οργάνων να ξεπεραστούν τα διάφορα εµπόδια, όπως η 
γραφειοκρατική νοοτροπία των δηµοσίων υπαλλήλων και η πλήρης αδιαφορία 
για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα διάφορα µικροσυµφέροντα που 
ανάγουν την υπόθεσή τους σε µείζον εθνικό ζήτηµα, την άµεση και έµµεση 
αντίδραση των συνδικαλιστικών φορέων και κυρίως τη χλιαρή εκ µέρους της 
κοινωνίας υποστήριξη των µέτρων παρά τις µεγαλεπίβολες διακηρύξεις 
συµπαράστασης και αυτών που ίσως δεν θίγονται τα συµφέροντά τους. 
Συνεπώς µόνο µε τη δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών µπορεί ο πόλεµος 
αυτός να έχει αίσια αποτελέσµατα η δηµιουργία των οποίων 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. 
Β) αξιολόγηση των υπαρχόντων συστηµάτων ελέγχου από την άποψη του 
οφέλους και του κόστους και επιλογή του πλέον αποτελεσµατικού τρόπου 
ελέγχου µε ενοποίηση των διάφορων ελεγκτικών µηχανισµών, 
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Γ)  ανταλλαγή διεθνούς τεχνογνωσίας για την καταπολέµηση της διαφθοράς 
και τη βελτίωση των συστηµάτων διοίκησης µε άλλες δηµόσιες ή ιδιωτικές 
οικονοµίες που αντιµετώπισαν παρόµοιας φύσεως προβλήµατα, 
∆) ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την κατανόηση και επίλυση των 
προβληµάτων. 
Αλλά όλα αυτά τα µέτρα δεν πρόκειται να αποδώσουν χωρίς την κοινωνική 
συναίνεση που µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την κινητοποίηση, την 
ευαισθητοποίηση και τη συνεργασία 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 του 
∆ηµόσιου τοµέα καθόσον το σύνολο του ελεγκτικού και επιθεωρησιακού 
έργου του Κράτους ασκείται από τα σώµατα και τις υπηρεσίες επιθεώρησης 
και ελέγχου, τα οποία δρουν ανεξαρτήτως 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 
συντασσόµενων απ’ αυτά εκθέσεων και πορισµάτων, της διαφορετικής 
νοοτροπίας των στελεχών αυτών, πολλά εκ των οποίων αναπτύσσουν πνεύµα 
οµάδος (esprit de corps) και της περιχαρακώσεως σ’ αυτό, έχει ως αποτέλεσµα 
την µη πλήρη και αρµονική ενίοτε δε και ανταγωνιστική συνεργασία µε τα 
άλλα σώµατα και υπηρεσίες ελέγχου, η ποσοτική και κυρίως η ποιοτική 
απόδοσή τους να µην ανταποκρίνεται, σε γενικές γραµµές, ούτε στον αριθµό 
των στελεχών τους ούτε στα διαθέσιµα σ’ αυτά µέσα, 
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 βραδύτητα των ελέγχων και η ανεπάρκεια ή αοριστία των πορισµάτων 
και εκθέσεων, που πολλές φορές απαιτεί επανέλεγχο για τη συµπλήρωσή τους
  
δ)  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,  
ε)  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 και υπό το πρόσχηµα της προστασίας 
αυτών, να παρέχεται κάλυψη σε παράνοµες ενέργειες ή να παρεµβάλλονται 
εµπόδια στην πάταξή τους,  
στ) 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, 
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αλλά και των καθηµερινά εκδιδοµένων απαλλακτικών αποφάσεων, που 
πολλάκις προκαλούν δυσµενή σχόλια ή απορίες, η διακριτή µεταχείριση των 
επωνύµων που απαλλάσσονται µε την έκδοση βουλευµάτων αντί της επ’ 
ακροατηρίω διαδικασίας, και η σε µεγάλο βαθµό ποινική και πειθαρχική 
ατιµωρησία των δηµοσίων υπαλλήλων, που έχει δηµιουργήσει στους 
παρανοµούντες αίσθηµα ασυδοσίας. Στο σηµείο αυτό πρέπει να 
παρατηρήσουµε, ότι η χώρα µας πολλές φορές έχει καταδικασθεί από το 
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για τη βραδύτητα περί την απονοµή της δικαιοσύνης 
µε µεγάλα χρηµατικά ποσά, αλλά οι διάφοροι παράγοντες που θα µπορούσαν 
να συµβάλουν στην ταχύτερη απονοµή της δικαιοσύνης ενδιαφέρονται µόνο 
για τα δικά τους µικροσυµφέροντα µε την ταχυτέρα απονοµή της δικαιοσύνης 
επιτυγχάνεται η σκοπούµενη ειδική και γενική πρόληψη των κάθε είδους 
παραπτωµάτων. ∆εν έχω αρµοδιότητα να σχολιάσω την ουσιαστική κρίση των 
δικαστικών αποφάσεων, αλλά απλά υπενθυµίζω ότι ο Ντάντε Αλιγκέρη στη 
Θεία Κωµωδία τοποθετεί τους επίορκους δικαστές στον έβδοµο κύκλο της 
κολάσεως. 
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. Και 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, 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 την κινητοποίηση, όµως, του λανθάνοντος 
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 φαινόµενων 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 γιατί τελικό κριτή αποτελεί και µόνο η 
πολιτική, ποινική και διοικητική δικαιοσύνη.  
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 και να προσδίδουν στους παράγοντες της διαφθοράς την 
προσήκουσα κοινωνική απαξία, να συνειδητοποιήσουν τη βλάβη που 
προκαλεί η διαφθορά στην κοινωνία, στην κρατική λειτουργία και στα θεµέλια 
της δηµοκρατίας και κάθε 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 
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θάρρος να καταγγέλλει τα φαινόµενα αυτά, χωρίς να φοβάται τις συνέπειες, 
που οµολογουµένως για κάποιους υπήρξαν δυσάρεστες. 
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 οι οποίοι 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 και ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και 
Σ.τ.Ε. 
Το πεδίο δράσης του ΓΕ∆∆ περιλαµβάνει το δηµόσιο τοµέα όπως 
προσδιορίζεται από το ν.3074/2002, δηλαδή το δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού, 
τις δηµοτικές επιχειρήσεις και τις δηµόσιες επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις τη 
διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη 
ή ως µέτοχος και περιλαµβάνει τον έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων αυτών. 
Οι αρµοδιότητές του δεν είναι µόνο κατασταλτικές, αλλά και προληπτικές µε 
την έννοια των παρεµβάσεων προς τη ∆ιοίκηση για τη λήψη διοικητικών 
µέτρων και προς την Κυβέρνηση για νοµοθετικές ρυθµίσεις µε στόχο την 
αποφυγή των φαινοµένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης που έχουν 
διαπιστωθεί.  
Χρώµενος της αρµοδιότητάς µου αυτής κατά το έτος 2009 υπέβαλα αρµοδίως 
νοµοθετικές και οργανωτικές προτάσεις που αναπτύσσονται στο οικείο 
κεφάλαιο της έκθεσης, µερικές εκ των οποίων έχουν ήδη γίνει 
αποδεκτές.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 ικανού προσωπικού, που αποτελεί προϋπόθεση για 
επιτυχείς ελέγχους. 
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Επιτέλους µε νοµοθετικές προβλέψεις, τις οποία πολλάκις είχαµε προτείνει, 
και που εισάγει ο κ. Υπουργός ∆ικαιοσύνης, τον οποίο δηµοσίως τον 
ευχαριστούµε, ενισχύεται η προστασία των επιθεωρητών-ελεγκτών από τις 
αβάσιµες κατ’ αυτών µηνύσεις, που υποβάλλονται για να ανασταλεί ο ζήλος 
τους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και παράλληλα επιτυγχάνεται ο 
περιορισµός της σπατάλη εργατοωρών από την άσκοπη αναµονή τους στις 
αίθουσες των δικαστηρίων όπου καλούνται να εξετασθούν ως µάρτυρες σε 
ποινικές υποθέσεις, οι οποίες κατ’ εξακολούθηση αναβάλλονται, ενώ όταν 
εκδικάζονται τα ∆ικαστήρια περιορίζονται στο να διαβάζουν τα ήδη 
κατατεθειµένα πορίσµατά τους.  
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 (αντιφατικές εκθέσεις, απώλεια εργατοωρών, αύξηση κόστους, 
σπατάλη ανθρώπινων πόρων, κλπ). Η ενοποίηση  των ελεγκτικών µηχανισµών 
της ∆ιοίκησης 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 
ενδεχόµενως πολλαπλών ελέγχων  σε   ελεγχόµενους φορείς και αποφυγή 
παράλληλων 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” αλλά και από τα αποτελέσµατα της εργασίας των µικτών 
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κλιµακίων επιθεωρήσεων, από επιθεωρητές διαφόρων σωµάτων και 
υπηρεσιών, που συνεστήθησαν µε εντολή ΓΕ∆∆ βάσει των οποίων 
εξοικονοµήθηκαν 75% εργατοωρών 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, του εθνικού και ευρωπαϊκού 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. 
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, ήδη άρχισε 
να εφαρµόζεται σταδιακά από την κα Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Κλιµατικής Αλλαγής, κατά την δε εκδίκαση των ενστάσεων ως µόνο 
αποδεικτικό µέσο πρέπει 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.Τέλος, θα 
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πρέπει να σηµειώσω ότι στην ποινική διαδικασία για παραβάσεις της 
νοµοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος έχει θεσπισθεί νοµοθετικά  
πέραν της χορηγούµενης από το άρθρο 28 του ν. 1650/86 τοιαύτης, η 
δυνατότητα του ∆ηµοσίου, να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγοντας για τη 
στήριξη της κατηγορίας.  
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 Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη δροµολόγηση λύσης του 
προβλήµατος. 
Προβληµατικός εµφανίζεται επίσης ο τοµέας της πολεοδοµίας, που έχει 
περιέλθει στην αρµοδιότητα της τοπικής αυτοδιοικήσεως σε επίπεδο πρώτου 
και δεύτερου βαθµού. Λειτουργούν σ’ όλη τη χώρα 177 πολεοδοµικές  
υπηρεσίες, πολλές από τις οποίες ειδικότερα σε επίπεδο δήµων είναι 
υποστελεχωµένες και µε µικρή δραστηριότητα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει 
ορθολογική γεωγραφική κατανοµή των υπηρεσιών αυτών. Το πρόβληµα 
µπορεί να λυθεί στα πλαίσια του σχεδιασµού του Καλλικράτη. 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 οποία θα επεµβαίνει και θα 
κατεδαφίζει, αµέσως µετά την τελεσιδικία του σχετικού πρωτοκόλλου, τις 
κραυγαλέες περιπτώσεις αυθαιρέτων, για τα υπόλοιπα όµως αυθαίρετα θα 
επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση το πρόστιµο παράνοµης ανέγερσης και 
διατήρησης. Συνήθως όµως έχουµε µεγάλη υστέρηση στην είσπραξη των 
προστίµων, 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 καµµένα δάση της 
Β. Αττικής, που ελπίζω να επεκτείνει τις αρµοδιότητες της για ολόκληρη τη 
χώρα σύντοµα. 
Από τη µέχρι τώρα εµπειρία µας προκύπτει το συµπέρασµα ότι κυρίως οι 
ΟΤΑ α΄ βαθµού αλλά και οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 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 
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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 στο χώρο της Τοπικής 
Aυτοδιοίκησης. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από τις ετήσιες εκθέσεις µας 
για τα έτη 2003 έως 2008 αλλά και από την παρούσα. 
Οι τοµείς που επικεντρώνεται η κακοδιοίκηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
είναι κυρίως οι πολεοδοµίες, το περιβάλλον, οι µεταφορές, τα δηµόσια 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 οι ΟΤΑ δεν εκτελούν δικαστικές αποφάσεις ή συµµορφώνονται µ’ 
αυτές µε µεγάλη καθυστέρηση. Πρέπει, όµως, να επαινέσουµε το αξιόλογο 
έργο που επιτελούν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Ελπίζουµε µε την 
εισαγωγή του σχεδίου Καλλικράτης να βελτιωθούν οι τωρινές απαράδεκτες 
συνθήκες. 
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. Σηµαντική οικονοµική αιµορραγία προκαλούν επίσης οι 
υπερτιµολογήσεις των χρησιµοποιούµενων ιατρικών µοσχευµάτων, 
µηχανηµάτων κ.λπ. 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 
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λογαριασµό ιδιωτικών εργαστηρίων. 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 
αρθούν. 
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 προσωπικό οι υπηρεσίες επιθεώρησης. 
Ειδικότερα, η υπηρεσία µας έχει διαπιστώσει διαχρονικά τη διαρκή 
υποστελέχωση του Σώµατος Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων (ΣΕ∆Ε) µε 
αποτέλεσµα πρακτικά την αδυναµία διενέργειας ελέγχων στις µελέτες και τα 
έργα που εκτελούνται για λογαριασµό του ∆ηµοσίου. Αξίζει τον κόπο να 
σηµειωθεί ότι από συστάσεως του θεσµού του ΓΕ∆∆ το ΣΕ∆Ε, παρά την 
ύπαρξη 50 θέσεων επιθεωρητών, ήταν πάντα υποστελεχωµένο. Αυτό, σε 
συνδυασµό µε το γεγονός ότι έλεγχοι σε δηµόσια έργα βάσει του νόµου δεν 
µπορούν να διενεργηθούν µετά την οριστική παραλαβή τους καθιστά 
ουσιαστικά τη διαδικασία παραγωγής µελετών και δηµοσίων έργων ανέλεγκτη 
στην πράξη. Κατόπιν αυτού θεωρούµε επιτακτική την ανάγκη άµεσης 
στελέχωσης του ΣΕ∆Ε µε µηχανικούς επιθεωρητές όλων των ειδικοτήτων. 
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 ειλικρινή µε διάθεση κοινωνικής 
προσφοράς. 
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 διοργανώνουµε 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 
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υπό κατάρτιση προεδρικό διάταγµα για την αξιολόγηση των 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,  
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 
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αποκτήσει επιτέλους εµπιστοσύνη τους πολίτες και στην προσπάθεια του να 
προστατευθεί να µην ορθώνει διάφορα γραφειοκρατικά εµπόδια. 
8. η συνεχής ενίσχυση της διαφάνειας της διοικητικής δράσης και µάλιστα 
ηλεκτρονικά 
9. η στελέχωση των υπηρεσιακών και πειθαρχικών  συµβουλίων µε ικανούς 
και επιµορφωµένους προς τούτο υπαλλήλους για αντικειµενικότερες  κρίσεις 
αλλά και ουσιαστικότερη απονοµή πειθαρχικού δικαίου, 
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 α’ και β’ 
βαθµού 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, διότι 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 υπηρεσιακώς προϊστάµενοι να ασκούν τις αρµοδιότητές τους ως 
µονοµελή πειθαρχικά όργανα, αντί να διενεργούν 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, 
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♦ Οδηγεί συχνά σε  διαδικασίες και πρακτικές οι οποίες έρχονται σε 
αντίθεση µε τη σύγχρονη απαίτηση για διαφάνεια, λογοδοσία και ανοικτή 
διοίκηση, 

♦ 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.) 

♦ 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 και αντιδρούν σε οποιοδήποτε νεωτερισµό. 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. 
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.  
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. 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 
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παράνοµες διαφηµιστικές πινακίδες κατά µήκος των εθνικών κυρίως οδών, οι 
οποίες έχουν προκαλέσει σωρεία θανατηφόρων ατυχηµάτων. Ευτυχώς µε την 
πρόσφατη παρέµβαση του κ. Πρωθυπουργού µεγάλο µέρος των παράνοµων 
διαφηµιστικών πινακίδων 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 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, 
αλλά το γενικότερο καλό διότι τα µέτρα αυτά θα επιφέρουν οικονοµία 
καυσίµων και περιορισµό των καυσαερίων. Με την ανοχή των ΟΤΑ οι 
διάφοροι επαγγελµατίες και τα περίπτερα, τα οποία πλέον έχουν µέγεθος και 
λειτουργία SUPER MARKET έχουν καταλάβει παράνοµα τα κεντρικά 
πεζοδρόµια των δήµων µε αποτέλεσµα να κατέρχονται οι πεζοί στο 
οδόστρωµα µε 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. 
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 δηµιουργήσουµε θεσµούς τους οποίους όλοι 
πρέπει να σεβόµεθα και να µην τους αµφισβητούµε για ιδιοτελείς σκοπούς. 
Αµοιβαία όµως και τα πρόσωπα που στελεχώνουν τους θεσµούς πρέπει να 
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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  
 
Ο Γενικός  Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΓΕ∆∆) συστάθηκε µε τον ν. 
3074/2002 (ΦΕΚ Α΄ 296/04.12.2002) και αποτελεί µονοπρόσωπο όργανο της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε χαρακτηριστικά οινονεί ανεξάρτητης διοικητικής 
αρχής καθώς αν και δεν χαρακτηρίζεται ρητά ως τέτοια, δεν υπόκειται σε 
ελέγχο από οποιοδήποτε κυβερνητικό όργανο ή δηµόσια αρχή (µε εξαίρεση το 
διορισµό και την παύση του από το υπουργικό Συµβούλιο µε εισήγηση του 
Πρωθυπουργού).  
Η ίδρυση του θεσµού πραγµατοποιήθηκε σε συνέχεια της Σύµβασης ποινικού 
δικαίου για τη ∆ιαφθορά που υπέγραψαν τα µέλη του Συµβουλίου της 
Ευρώπης στο Στασβούργο τον Ιανουάριο του 1999, 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 (Η σύµβαση κυρώθηκε µε τον ν. 3560/2007 ΦΕΚ Α’ 
103/14.05.2007). 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 επίσης 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 χώρου των ελεγκτικών 
µηχανισµών και αποστολή η οποία έγκειται στη 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. Νοµοθετικό πλαίσιο  
Ένα πλέγµα διατάξεων προσδιορίζει τη δράση και τις αρµοδιότητες του 
ΓΕ∆∆, αποτέλεσµα του γεγονότος ότι ο νοµοθέτης δεν έπαψε από την πρώτη 
κιόλας στιγµή της λειτουργίας του θεσµού, πάντοτε στην κατεύθυνση της 
αποτελεσµατικότερης δράσης και λειτουργίας του, να εµπλουτίζει και να 
συµπληρώνει µε νέες διευρυµένες και ειδικότερες διατάξεις τις αρµοδιότητές 
του. 
Έτσι, ο τρόπος άσκησής τους και η λειτουργία του Γραφείου του ΓΕ∆∆ 
ρυθµίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3074/2002 όπως αυτές έχουν 
συµπληρωθεί και τροποποιηθεί µε τις διατάξεις των άρθρων : 
-  14 του ν. 3801/2009  
για την προστασία των Ειδικών Επιθωρητών που υπηρετούν στο Γραφείο του 
ΓΕ∆∆  κατά την εκτέλεση του έργου τους 
-  26 του ν.3536/2007 
για την επέκταση της στελέχωσης της Γραµµατείας και της ∆ιεύθυνσης 
επεξεργασίας ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης  
-  3 του ν.3613/2007 
για τη δυνατότητα προσφυγής ενώπιον των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων κατά των 
αποφάσεων των πειθαρχικών οργάνων  

• 6 του ν. 3491/2006 
για την υποβολή δηλώσεων «πόθεν έσχες» των µελών των Σωµάτων Ελέγχου, 
υπαλλήλων ∆.Ο.Υ. , Πολεοδοµιών κά 

• 14 του ν.3345/2005 
για την άρση του τραπεζικού, φορολογικού και χρηµατιστηριακού απορρήτου  

• 26 του ν.3200/2003 
για τη δυνατότητα να διατάσσει ο ίδιος ο ΓΕ∆∆ Ε∆Ε και να ασκεί ένσταση κατά 
των αποφάσεων των Α΄θµίων πειθαρχικών οργάνων 

• 5 του ν.3146/2003 και 
για τη δυνατότητα απόσπασης των Ειδικών Επιθεωρητών  

• 9 του ν.3094/2003 
για την ανανεώσιµη 5ετή θητεία του  
 
Το νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του θεσµού συµπληρώνουν οι διατάξεις 
του άρθρου 5 του ν. 3448/2006 που τον καθιστά αποκλειστικό όργανο κρίσης 
ενδικοφανούς προσφυγής από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον για την 
περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα. 
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Τέλος, µε τις διατάξεις του π.δ.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 ενίσχυση του θεσµικού ρόλου του ΓΕ∆∆ καταδεικνύεται από 
συγκεκριµένες νοµοθετικές επιλογές, µε τις οποίες πιστοποιήθηκε η 
αποτελεσµατικότητα της δράσης του σε διάφορους τοµείς της αρµοδιότητάς 
του, κυρίως δε στο πεδίο του πειθαρχικού ελέγχου και της αντιµετώπισης της 
κακοδιοίκησης, καθώς και η ολοένα ευρύτερη αποδοχή και καθιέρωση του 
θεσµού τόσο στη συνείδηση του κοινού – πολιτών και ιδιωτικών φορέων της 
οικονοµίας - όσο και στο σύνολο των δηµοσίων υπηρεσιών. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάταξη της τελευταίας παραγράφου του 
άρθρου 3 παρ.5 του ν.3613/2007, µε την οποία δίνεται το δικαίωµα στον 
ΓΕ∆∆ να προσφύγει απ’ ευθείας ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας 
κατά όλων των τελεσίδικων αποφάσεων όλων των πειθαρχικών συµβουλίων 
των φορέων, στους οποίους δικαιούται κατά τα ανωτέρω να ασκεί ελέγχους, 
επανελέγχους και επιθεωρήσεις, για τα πειθαρχικά εκείνα 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. 
Το δικαίωµα αυτό στηρίζει η υποχρέωση κοινοποίησης στο Γραφείο του 
ΓΕ∆∆ όλων των πειθαρχικών αποφάσεων, από την οποία, αρχίζει, άλλωστε 
και η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής. Το εν λόγω δικαίωµα 
συµπληρώνει την πειθαρχική αρµοδιότητα του ΓΕ∆∆, δίνοντάς του την 
ευχέρεια παρέµβασης ακόµη και επί τελεσίδικων πειθαρχικών αποφάσεων, 
ολοκληρώνοντάς την, στη συνέχεια της θεσµοθέτησης της δυνατότητας του να 
ασκεί ένσταση κατά των πειθαρχικών αποφάσεων σε ανώτερο πειθαρχικό 
όργανο. 
 
3. Αρµοδιότητες 
Η πολυµορφικότητα των ελεγκτικών µέσων που διαθέτει ο ΓΕ∆∆ σε 
περισσότερους του ενός τοµέα διοικητικής δράσης, του επιτρέπει την 
διείσδυσή σε πολλαπλά πεδία άσκησης διοικητικής δράσης, αναδεικνύοντας 
και αντίστοιχα πολλαπλούς ρόλους :  
Ι. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ : 
Ο ΓΕ∆∆ κατά την άσκηση των αµιγώς ελεγκτικών του καθηκόντων µπορεί να: 

• ∆ιεξάγει επιθεωρήσεις, ελέγχους, επανελέγχους και έρευνες ή να 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 

• Εξετάζει καταγγελίες ή αναφορές που υποβάλλονται στο γραφείο του 
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• Ζητά από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους ή από τους ελεγχόµενους 
φορείς την άσκηση  των προβλεπόµενων από τον Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας 
δικαιωµάτων του πολιτικώς ενάγοντος (παράσταση πολιτικής αγωγής) για την 
ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που µπορεί να έχει προκαλέσει στο δηµόσιο ή 
στους φορείς αυτούς, µε αξιόποινες πράξεις του, οποιοσδήποτε υπάλληλος, 
λειτουργός ή όργανό τους, 

• 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. 
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. 
ΙΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ : 
Ο ΓΕ∆∆ µπορεί να: 

• Ασκεί ή να διατάσσει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλλων 
διοικητικών µέτρων σε βάρος δηµοσίων υπαλλήλων και λειτουργών και να 
διενεργεί ένορκες διοικητικές εξετάσεις. 

• Εξετάζει αποφάσεις πειθαρχικών οργάνων και να 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 
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της παύσης ή του υποβιβασµού, καθώς και ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 
κατά όλων των άλλων τελεσίδικων αποφάσεων µονοµελών ή πειθαρχικών 
οργάνων. 
ΙΙΙ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
Στην αρµοδιότητα του ΓΕ∆∆ περιλαµβάνεται: 

• Η σύγκληση και η προεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης 
και Ελέγχου. 

• Η εποπτεία της δράσης και η αξιολόγηση του έργου των Σωµάτων 
Επιθεώρησης και Ελέγχου. 
ΙV. ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ  
Στον ΓΕ∆∆ έχει ανατεθεί επίσης: 

• 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 εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων φορέων του δηµόσιου τοµέα µε 
τις οποίες απορρίπτονται, στο σύνολό τους ή εν µέρει, αιτήσεις χορήγησης 
δηµοσίων εγγράφων για περαιτέρω χρήση. 

• Η υποβολή νοµοθετικών και οργανωτικών προτάσεων για την πάταξη 
της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης στην ελληνική δηµόσια διοίκηση. 

• Ο έλεγχος της προσβασιµότητας Ατόµων Με Ειδικές Ανάγκες σε 
δηµόσιες υπηρεσίες (βλ. κεφ. Ζ της παρούσας)  

• Mε τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3801/2009 δόθηκε η 
δυνατότητα στον ΓΕ∆∆ να ζητά από το ∆ηµόσιο ή τους λοιπούς εποπτευόµνους 
δηµόσιους φορείς να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες κατά την 
ακροαµατική διαδικασία προς υποστήριξη της κατηγορίας σε ππεριπτώσεις 
παράβασης της περιβαλλόντικής νονοθεσίας είτε από υπαλλήλους ή όργανα του 
δηµοσίου είτε από ιδιώτες φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (άρθρο 14 ν. 3801/2009) 
 
4. ∆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 Ελευθέριος Αθανασόπουλος, ∆ρ Ιατρός, Μιλτιάδης 
Βασιλόπουλος, ∆ρ. Χηµικός-Μηχανικός (απεχώρησε τον Ιανουάριο του 
2010), Παναγιώτης Ζάρρας, Οικονοµολόγος και Φώτης Χατζηµικές, 
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Χωροτάκτης-Πολεοδόµος.  
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. Στις 31.12.2009 
στο γραφείο του ΓΕ∆∆ υπηρετούσαν 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 Σχολής 
Αθηνών, Ειδικός Επιστήµονας στον Συνήγορο του Πολίτη και Νικόλαος 
Μπούρτζινος, χηµικός – µηχανικός υπάλληλος του Υπουργείου Εθνικής 
Άµυνας.  
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∆∆ 
Κατά το 2009 κοινοποιήθηκαν στο Γραφείο του ΓΕ∆∆ 2740 πειθαρχικές 
αποφάσεις που εξέδωσαν τα αρµόδια όργανα. Σε 195 περιπτώσεις, ποσοστό 
7,1 %, 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:  
 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 
ΠΑΡΑΠΤΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟ 

ΟΡΓΑΝΟ 

ΕΝ
ΣΤ

Α
ΣΕ

ΙΣ
 

ΓΕ
∆
∆

 

∆ΗΜ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 

∆ΗΜ. 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Υ.Σ. Ν. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 
ΝΕΟΤΕΡΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 
ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ 
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ 

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 ΑΡΧΗΣ 
ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΥΣΗ 

Β/ΜΙΟ ΠΕΙΘ ΣΥΜΒ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 1 

∆ΗΜ. 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Υ.Σ. Ν. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΥΣΗ 

Β/ΜΙΟ ΠΕΙΘ ΣΥΜΒ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 1 

∆ΗΜ. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

Β/ΜΙΟ ΠΕΙΘ ΣΥΜΒ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 1 

∆ΗΜ. Κ. 
ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 

(ΣΕΡΡΩΝ) 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ Υ.Σ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ 2 

∆ΗΜ. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

Υ.Σ. Ν. 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 

∆ΗΜ. ΚΡΥΑΣ 
ΒΡΥΣΗΣ 

(Ν.ΠΕΛΛΑΣ) 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ Υ.Σ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ 3 

∆ΗΜ. 
ΜΑΝΤΑΜΑ∆ΟΥ Υ.Σ. Ν. ΛΕΣΒΟΥ 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

Β/ΜΙΟ ΠΕΙΘ ΣΥΜΒ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 1 
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∆ΗΜ. ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ Υ.Σ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 

∆ΗΜ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘ/ΝΤΟΣ ΚΑΤΆ 

ΤΟΝ ΠΚ Ή ΑΛΛΟΥΣ 
ΕΙ∆.ΠΟΙΝ. 
ΝΟΜΟΥΣ 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

Β/ΜΙΟ ΠΕΙΘ ΣΥΜΒ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 1 

∆ΗΜ. ΠΟΡΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ Υ.Σ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ 1 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 

ΕΘΝΙΚΟΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ Α.Ε. 

ΠΡΩΤ. Υ.Σ. Ε∆ΙΣΥ ΑΕ 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

Β/ΘΜΙΟ ΠΕΙΘ 
ΣΥΜΒ Ε∆ΙΣΥ ΑΕ 3 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΥΣΗ 

Β/ΘΜΙΟ ΠΕΙΘ 
ΣΥΜΒ Ε∆ΙΣΥ ΑΕ 3 

ΕΘΝΙΚΟΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ Α.Ε. 

ΠΡΩΤ. Υ.Σ. Ε∆ΙΣΥ ΑΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ, Ή 

ΑΜΕΛΕΙΑ Ή 
ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΤΗΤΑ Ή 
ΡΑΘΥΜΙΑ ΠΕΡΙ 
ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΤΟΥΤΟΥ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ Β/ΘΜΙΟ ΠΕΙΘ 
ΣΥΜΒ Ε∆ΙΣΥ ΑΕ 1 

ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

Α/ΘΜΙΟ. Υ.Σ. 
ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. 1 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ Β/ΘΜΙΟ ΠΕΙΘ 

ΣΥΜΒ ΗΛΠΑΠ 2 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Α.Ε. 

ΠΡΩΤ. ΠΕΙΘ. ΗΛΠΑΠ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ 
ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗ Ή 

ΑΝΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

∆ΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Ή 
ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ Β/ΘΜΙΟ ΠΕΙΘ 
ΣΥΜΒ ΗΛΠΑΠ 2 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 
ΝΕΟΤΕΡΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 
ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ 
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 
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ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
ΛΟΓΩ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΑΥΣΗ 
∆ΙΩΞΗΣ ΛΟΓΩ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 3 

ΑΡΝΗΣΗ Ή 
ΠΑΡΕΛΚΥΣΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΧΩΡΙΣ 
Α∆ΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΧΗΣ 
ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 2 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΠΟΛΥΣΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘ/ΝΤΟΣ ΚΑΤΆ 

ΤΟΝ ΠΚ Ή ΑΛΛΟΥΣ 
ΕΙ∆.ΠΟΙΝ. 
ΝΟΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 

ΠΑΥΣΗ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 4 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 7 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
ΛΟΓΩ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΑΥΣΗ 
∆ΙΩΞΗΣ ΛΟΓΩ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 4 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΠΟΛΥΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
ΛΟΓΩ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΑΥΣΗ 
∆ΙΩΞΗΣ ΛΟΓΩ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 5 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ 
ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗ Ή 

ΑΝΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

∆ΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Ή 
ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΠΟΛΥΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 4 
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ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 4 

ΧΡΗΣΗ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛ. 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ Ή 
ΠΛΗΡΟΦ. ΠΟΥ 

ΚΑΤΕΧΕΙ ΥΠΑΛ. ΓΙΑ 
ΕΞΥΠΗΡ. Ι∆ΙΩΤ. 
ΣΥΜΦ. Ή ΤΡΙΤ. 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΥΣΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 3 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ Υ.Σ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ 1 

ΚΕΦΟ-ΜΕΡΙΜΝΑ-
ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ 

ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗ Ή 
ΑΝΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

∆ΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Ή 
ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ Υ.Σ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ 1 

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΥΛΙΚΗΣ 
ΕΥΝΟΙΑΣ Ή 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜ. ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧ. ΑΠΌ 
ΠΡΟΣ. ΤΟΥ 

ΟΠΟΙΟΥ Ο ΥΠΑΛ. 
ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ 
ΥΠΟΘΕΣΕΙ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΥΣΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 2 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 2 ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 
ΕΓΚΑΙΡΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΣΤΕΡΗΣΗ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 2 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΥΣΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 2 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘ/ΝΤΟΣ ΚΑΤΆ 

ΤΟΝ ΠΚ Ή ΑΛΛΟΥΣ 
ΕΙ∆.ΠΟΙΝ. 
ΝΟΜΟΥΣ 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ 

ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 2 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΥΣΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 2 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ 
ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗ Ή 

ΑΝΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

∆ΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Ή 
ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ 

ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 2 

ΝΑ ΑΘΗΝΩΝ-
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΧΡΗΣΗ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛ. 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ Ή 
ΠΛΗΡΟΦ. ΠΟΥ 

ΚΑΤΕΧΕΙ ΥΠΑΛ. ΓΙΑ 
ΕΞΥΠΗΡ. Ι∆ΙΩΤ. 
ΣΥΜΦ. Ή ΤΡΙΤ. 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΝΑ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 2 
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ΝΑ ΑΧΑΪΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΥΣΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΝΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 5 

ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΕΣ, 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΤΟΥΣ, ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗ 
∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΝΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΧΗΣ 
ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΧΡΗΣΗ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛ. 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ Ή 
ΠΛΗΡΟΦ. ΠΟΥ 

ΚΑΤΕΧΕΙ ΥΠΑΛ. ΓΙΑ 
ΕΞΥΠΗΡ. Ι∆ΙΩΤ. 
ΣΥΜΦ. Ή ΤΡΙΤ. 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΥΣΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ-
∆ΡΑΜΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3 

ΝΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΠΑΥΣΗ 
∆ΙΩΞΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘ/ΝΤΟΣ ΚΑΤΆ 

ΤΟΝ ΠΚ Ή ΑΛΛΟΥΣ 
ΕΙ∆.ΠΟΙΝ. 
ΝΟΜΟΥΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΝΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ 
ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗ Ή 

ΑΝΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

∆ΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Ή 
ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΝΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 
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ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 7 

ΝΟΣ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 
ΒΟΥΛΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΑΡΝΗΣΗ Ή 
ΠΑΡΕΛΚΥΣΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 

ΝΟΣ. ΓΕΝ. 
ΑΘΗΝΩΝ Γ. 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ Υ.Σ. 1ης ΥΠΕ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 1 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ Υ.Σ. 6ης ΥΠΕ 

ΠΕΛΟΠ, ΙΟΝ Ν 1 
ΝΟΣ. ΓΕΝ. ΑΙΓΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

Υ.Σ. 6ης ΥΠΕ 
ΠΕΛΟΠ, ΙΟΝ Ν 1 

ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΕΣ, 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΤΟΥΣ, ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗ 
∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

Υ.Σ. 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡ 
& ΑΙΓ 1 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ Υ.Σ. 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡ 
& ΑΙΓ 2 

ΝΟΣ. ΓΕΝ. 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
"ΘΡΙΑΣΙΟ" 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ 

ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 
Υ.Σ. 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡ 

& ΑΙΓ 1 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

Υ.Σ. 7ης ΥΠΕ 
ΚΡΗΤΗΣ 1 

ΝΟΣ. ΓΕΝ. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-
ΠΑΝΑΝΕΙΟ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΧΡΗΣΗ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛ. 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ Ή 
ΠΛΗΡΟΦ. ΠΟΥ 

ΚΑΤΕΧΕΙ ΥΠΑΛ. ΓΙΑ 
ΕΞΥΠΗΡ. Ι∆ΙΩΤ. 
ΣΥΜΦ. Ή ΤΡΙΤ. 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

Υ.Σ. 7ης ΥΠΕ 
ΚΡΗΤΗΣ 1 

ΝΟΣ. ΓΕΝ. ΛΑΜΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΕΣ, 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΤΟΥΣ, ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗ 
∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

Υ.Σ. 5ης ΥΠΕ ΘΕΣ. 
& ΣΤ. Ε 1 

ΝΟΣ. ΓΕΝ. 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

"ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ" 

Υ.Σ. 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡ. & 
ΑΙΓ. 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΥΣΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ Υ.Σ. 6ης ΥΠΕ 
ΠΕΛΟΠ, ΙΟΝ Ν 1 ΝΟΣ. ΓΕΝ. ΠΑΙ∆ΩΝ 

ΠΑΤΡΩΝ 
"ΚΑΡΑΜΑΝ∆ΑΝΕΙΟ" 

∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ Υ.Σ. 6ης ΥΠΕ 

ΠΕΛΟΠ, ΙΟΝ Ν 1 

ΝΟΣ. ΓΕΝ. 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Υ.Σ. 5ης ΥΠΕ ΘΕΣ & 
ΣΤ ΕΛ 

ΑΡΝΗΣΗ Ή 
ΠΑΡΕΛΚΥΣΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 2 
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ΝΟΣ. ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΑΡΙΣΑΣ 

Υ.Σ. 5ης ΥΠΕ ΘΕΣ & 
ΣΤ ΕΛ 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΥΣΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘ/ΝΤΟΣ ΚΑΤΆ 

ΤΟΝ ΠΚ Ή ΑΛΛΟΥΣ 
ΕΙ∆.ΠΟΙΝ. 
ΝΟΜΟΥΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΥΣΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΝΟΣ. ΡΟ∆ΟΥ 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 

Υ.Σ. 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡ. & 
ΑΙΓ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ 

ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗ Ή 
ΑΝΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

∆ΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Ή 
ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΥΣΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ 
ΡΟ∆ΟΥ 

"ΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ" 

ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 2ης 
ΥΠΕ 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

Υ.Σ. 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡ 
& ΑΙΓ 2 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΝΗΣΗ Ή 

ΠΑΡΕΛΚΥΣΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΑΕ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ Β/ΘΜΙΟ ΥΠΗΡ. 

ΣΥΒΜ. Ο∆∆Υ 1 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ. 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΘΟΡΑ ΛΟΓΩ 

ΑΣΥΝ. ΧΡΗΣΗΣ, 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ Ή 
ΠΑΡΑΝ. ΧΡΗΣΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΡΝΗΣΗ Ή 
ΠΑΡΕΛΚΥΣΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 
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ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΧΗΣ 
ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘ/ΝΤΟΣ ΚΑΤΆ 

ΤΟΝ ΠΚ Ή ΑΛΛΟΥΣ 
ΕΙ∆.ΠΟΙΝ. 
ΝΟΜΟΥΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΥΛΙΚΗΣ 
ΕΥΝΟΙΑΣ Ή 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜ. ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧ. ΑΠΌ 
ΠΡΟΣ. ΤΟΥ 

ΟΠΟΙΟΥ Ο ΥΠΑΛ. 
ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ 
ΥΠΟΘΕΣΕΙ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΥΣΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ 
ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗ Ή 

ΑΝΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

∆ΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Ή 
ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΥΣΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΥΣΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΥΣΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ 
ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗ Ή 

ΑΝΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

∆ΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Ή 
ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΥΣΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΝΩΤ. ΠΕΙΘ. 
ΣΥΜΒ. ΥΠ. ΕΞΩ 1 

ΑΡΝΗΣΗ Ή 
ΠΑΡΕΛΚΥΣΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΝΩΤ. ΠΕΙΘ. 
ΣΥΜΒ. ΥΠ. ΕΞΩ 1 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ 
ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΟΣ 
ΣΕΒΑΣΜΟΥ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΝΩΤ. ΠΕΙΘ. 
ΣΥΜΒ. ΥΠ. ΕΞΩ 1 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 

ΥΠ.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 
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ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ 
ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΟΣ 
ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΚΟΠΗ 

ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 ΠΑΡΑΒΑΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 
ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2 

ΧΡΗΣΗ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛ. 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ Ή 
ΠΛΗΡΟΦ. ΠΟΥ 

ΚΑΤΕΧΕΙ ΥΠΑΛ. ΓΙΑ 
ΕΞΥΠΗΡ. Ι∆ΙΩΤ. 
ΣΥΜΦ. Ή ΤΡΙΤ. 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΥΠΗΡ.  ΣΥΜΒ. 
ΙΑΤΡΟ∆ΙΚΑΣΤΩΝ 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΣΤΕΡΗΣΗ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΠΟΛΥΣΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 
ΝΕΟΤΕΡΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 
ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ 
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 10 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΥΛΙΚΗΣ 
ΕΥΝΟΙΑΣ Ή 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜ. ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧ. ΑΠΌ 
ΠΡΟΣ. ΤΟΥ 

ΟΠΟΙΟΥ Ο ΥΠΑΛ. 
ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ 
ΥΠΟΘΕΣΕΙ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΧΗΣ 
ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΥΠ. ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘ/ΝΤΟΣ ΚΑΤΆ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 



 38 

ΤΟΝ ΠΚ Ή ΑΛΛΟΥΣ 
ΕΙ∆.ΠΟΙΝ. 
ΝΟΜΟΥΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΥΣΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 2 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 

ΑΠΟΛΥΣΗ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ 
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΤΕΝΩΝ 
ΚΟΙΝ/ΚΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ 
ΠΡΟΣ. ΤΩΝ 
ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ 

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 
ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΌ 
ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ 
ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗ Ή 

ΑΝΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

∆ΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Ή 
ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 2 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΧΡΗΣΗ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛ. 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ Ή 
ΠΛΗΡΟΦ. ΠΟΥ 

ΚΑΤΕΧΕΙ ΥΠΑΛ. ΓΙΑ 
ΕΞΥΠΗΡ. Ι∆ΙΩΤ. 
ΣΥΜΦ. Ή ΤΡΙΤ. 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΥΣΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 2 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 2 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 2 

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 
ΕΓΚΑΙΡΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 

ΑΡΝΗΣΗ Ή 
ΠΑΡΕΛΚΥΣΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 

ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΑΣ & 
ΟΙΚ/ΚΩΝ - ΓΕΝ 
ΧΗΜ ΚΡΑΤΟΥΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 4 
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ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 2 

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΥΛΙΚΗΣ 
ΕΥΝΟΙΑΣ Ή 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜ. ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧ. ΑΠΌ 
ΠΡΟΣ. ΤΟΥ 

ΟΠΟΙΟΥ Ο ΥΠΑΛ. 
ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ 
ΥΠΟΘΕΣΕΙ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 3 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 12 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 2 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΥΣΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 5 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘ/ΝΤΟΣ ΚΑΤΆ 

ΤΟΝ ΠΚ Ή ΑΛΛΟΥΣ 
ΕΙ∆.ΠΟΙΝ. 
ΝΟΜΟΥΣ 

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ
Σ ΚΑΤΑ ΕΝΑ 
ΒΑΘΜΟ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 4 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΥΣΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 5 

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ
Σ ΚΑΤΑ ΕΝΑ 
ΒΑΘΜΟ 

--- 1 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ 
ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗ Ή 

ΑΝΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

∆ΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Ή 
ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ
Σ ΚΑΤΑ ΕΝΑ 
ΒΑΘΜΟ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΑΠΥΣ∆Ε ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ 

ΚΑΘ/ΝΤΟΣ ΚΑΤΆ 
ΤΟΝ ΠΚ Ή ΑΛΛΟΥΣ 

ΕΙ∆.ΠΟΙΝ. 
ΝΟΜΟΥΣ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΑΠΥΣ∆Ε ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ 
ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗ Ή 

ΑΝΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

∆ΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Ή 
ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΑΠΥΣ∆Ε ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘ/ΝΤΟΣ ΚΑΤΆ 

ΤΟΝ ΠΚ Ή ΑΛΛΟΥΣ 
ΕΙ∆.ΠΟΙΝ. 
ΝΟΜΟΥΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΥΣΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΚΕΝΤΡ ΥΠ ΣΥΜΒ 
∆ΙΟΙΚΗΤ ΠΡΟ 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΥΣΠΕ (ΥΠ. 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ) 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 
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ΠΡΟΪΣΤ. ∆.Ε. 
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘ/ΝΤΟΣ ΚΑΤΆ 

ΤΟΝ ΠΚ Ή ΑΛΛΟΥΣ 
ΕΙ∆.ΠΟΙΝ. 
ΝΟΜΟΥΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

ΠΥΣ∆Ε 
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 1 

ΠΡΟΪΣΤ. ∆.Ε. 
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ 
ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗ Ή 

ΑΝΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

∆ΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Ή 
ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

ΠΥΣ∆Ε 
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 1 

ΠΥΣ∆Ε Α' ΑΘΗΝΑΣ 
ΑΣΚΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΧΩΡΙΣ 
Α∆ΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΥΣΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΥΣΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΥΣΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΥΣ∆Ε ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ 
ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗ Ή 

ΑΝΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

∆ΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Ή 
ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΥΣΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ 
ΣΟΒΑΡΗ ΑΠΕΙΘΕΙΑ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΥΣ∆Ε ∆' ΑΘΗΝΑΣ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΥΣ∆Ε ∆ΥΤ. 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΕΣ, 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΤΟΥΣ, ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗ 
∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ 

ΣΤΕΡΗΣΗ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΥΣ∆Ε ∆ΥΤ. 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΣΤΕΡΗΣΗ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΥΣ∆Ε ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΥΣ∆Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΥΣΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΥΣΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΥΣΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 
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ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘ/ΝΤΟΣ ΚΑΤΆ 

ΤΟΝ ΠΚ Ή ΑΛΛΟΥΣ 
ΕΙ∆.ΠΟΙΝ. 
ΝΟΜΟΥΣ 

ΣΤΕΡΗΣΗ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΤΕΛΗΣ Ή ΜΗ 
ΕΓΚΑΙΡΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 

    ΣΥΝΟΛΟ 309 
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1.2 Πίνακες - ∆ιαγράµµατα 

 
 

 
 

47 
395

88 
568

48 
724

12 1053 

Ν.Π.∆.∆. 

∆.Υ. 

Ο.Τ.Α. Α' & Β' 
ΒΑΘΜΙ∆ΟΣ 

Ν.Π.Ι.∆. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΦΟΡΕΑ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

16,5%

12,6%

36,3%

19,1%

46,2% 
26,9%

0,9% 
41,5% 

ΝΠ∆∆ 

∆.Υ. 

ΟΤΑ Α' & Β' 
ΒΑΘΜΙ∆ΟΣ 

ΝΠΙ∆ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΦΟΡΕΑ

% ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ % ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

24,1%
14,4%

45,1% 
20,7%

24,6%
26,4%

6,2% 
38,4% 

Ν.Π.∆.∆.

∆.Υ. 

Ο.Τ.Α. Α' & Β' 
ΒΑΘΜΙ∆ΟΣ 

Ν.Π.Ι.∆.

ΓΡΑΦΗΜΑ 1
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΦΟΡΕΑ

% ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ % ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
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0,5%

0,5%

0,5%

1,0%

1,0%

1,5%

46,2%

48,7%

ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΠΟΙΝΗ 

ΜΗ ΟΡΘΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΑΠΟ∆. & ΠΟΙΝΗ 
ΕΠΙΕΙΚΗΣ 

ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΠΟΙΝΗ & 
ΠΟΙΝΗ ΕΠΙΕΙΚΗΣ 

ΜΗ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΝΟΜΟΥ 

ΜΗ ΟΡΘΗ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ 

ΠΟΙΝΗ ΕΠΙΕΙΚΗΣ 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑ ΛΟΓΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Γ.Ε.∆.∆.

7,1% 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ 

ΑΡΧΕΙΟ 
92,9% 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑ ΛΟΓΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΜΗ ΟΡΘΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΝΟΜΟΥ 

3 

ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ
2

ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 

ΜΗ ΟΡΘΗ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ∆. 

& ΠΟΙΝΗ ΕΠΙΕΙΚΗΣ
1ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ 

ΠΟΙΝΗ 
1 

ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ 
ΠΟΙΝΗ & ΠΟΙΝΗ 

ΕΠΙΕΙΚΗΣ 

2 

ΠΟΙΝΗ ΕΠΙΕΙΚΗΣ

95 

ΜΗ ΟΡΘΗ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ 

90 
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2. Ελεγκτικό Έργο 
2.1 Στατιστική αποτίµηση ελεγκτικού έργου 
Και κατά το 2009 παρατηρήθηκε (γραφήµατα 1.1 και 1.2) αυξητική τάση των 
υποθέσεων που χειρίστηκε ο ΓΕ∆∆ (981 το 2009, 888 το 2008, 828 το 2007, 
568 το 2006) . Η αύξηση αυτή συνδέεται άµεσα µε την διόγκωση, σε σχέση µε 
τις προηγούµενες χρονιές, του αριθµού των  επώνυµων καταγγελιών που είναι 
σηµαντική τόσο ποσοστιαία όσο και σε απόλυτους αριθµούς (437 ποσοστό 
45,3% το 2009, 366 ποσοστό 41,2% το 2008). Πρέπει ωστόσο να επισηµανθεί 
ότι ο αριθµός αυτός αφορά στις καταγγελίες εκείνες το περιεχόµενο των 
οποίων εξετάστηκε από τον ΓΕ∆∆ και ότι ο πραγµατικός όγκος των αναφορών 
– καταγγελιών που κατατέθηκαν στο Γραφείο του ΓΕ∆∆ προς διερεύνηση 
είναι πολύ µεγαλύτερος. Αυτό συµβαίνει επειδή ο ΓΕ∆∆ σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 περ.ζ’ του ν. 3074/2002 µπορεί κατά την κρίση 
του να διερευνά ή να θέτει στο αρχείο καταγγελίες ή αναφορές, ευχέρεια της 
οποίας κάνει χρήση λαµβάνοντας υπόψη 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.  
Οι οικονοµικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι αποτέλεσαν και για το 2009 τη 
βασικότερη κατηγορία υποθέσεων (γράφηµα 3) γεγονός που δικαιολογεί και 
το µεγάλο ποσοστό υποθέσεων που διαβιβάστηκαν προς έλεγχο στη Γενική 
∆ιεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης (γράφηµα 9). Εξάλλου στην ίδια 
κατηγορία εντάσσονται και οι περισσότερες εκθέσεις και έγγραφα που 
κοινοποιήθηκαν στον ΓΕ∆∆ (πίνακας 4). Αντίστοιχα οι επώνυµες καταγγελίες 
εστιάζουν κυρίως σε πολεοδοµικά θέµατα καθώς η προσφυγή στην ελεγκτική 
αρµοδιότητα του ΓΕ∆∆ καλύπτει το κενό που υφίσταται στον έλεγχο των 
πολεοδοµικών υπηρεσιών.  
Οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού βρέθηκαν για µια χρονιά στο επίκεντρο της 
δραστηριότητας του ΓΕ∆∆, η δε γεωγραφική κατανοµή των υποθέσεων 
ακολουθεί τα πληθυσµιακά δεδοµένα µε την Αττική να προηγείται στα 
σχετικά στατιστικά στοιχεία (γραφήµατα 6 και 7). 
Τέλος τα βασικότερα συµπεράσµατα που απορρέουν από την ελεγκτική 
δράσης αφορούν σε προβλήµατα διοικητικής δράσης χωρίς όµως να 
παραγνωρίζονται τα αυξηµένα ποσοστά διαπιστώσεων ποινικών αδικηµάτων 
και περιπτώσεων διαφθοράς (γράφηµα 8). 
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2.2 Πίνακες – ∆ιαγράµµατα 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1.2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

58

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ
20

∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
34

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ

118

ΠΟΡΙΣΜΑ-
ΕΚΘΕΣΗ

298

ΕΠΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

437

 
 

2,1%

3,5%

6,0%

12,2%

30,9%

45,3% 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

ΠΟΡΙΣΜΑ-ΕΚΘΕΣΗ 

ΕΠΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
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1,6%

98,4%

ΕΚΤΟΣ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΝΤΟΣ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.2
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΤΟΣ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ

965

ΕΚΤΟΣ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ

16



 48 

 

0,6% 

0,9% 

1,5% 

1,6% 

1,8% 

1,9% 

2,9% 

6,2%

6,7%

7,6%

7,8%

8,3%

15,1%

37,2%

ΥΓΙΕΙΝΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤ.
ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝ∆ΙΑΦ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΛΟΙΠΕΣ Α∆ΕΙΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤ.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΆΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ /
∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΙ

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.1
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3.2
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤ. 
ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝ∆ΙΑΦ.

14 

ΥΓΙΕΙΝΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
9 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 
ΤΑΜΕΙΑ

15

ΛΟΙΠΕΣ Α∆ΕΙΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

17 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ

18

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ
146

ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ / 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 

80

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
75

ΆΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
73

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

65

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ- 
ΕΛΕΓΧΟΙ

359 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ 
∆ΙΟΙΚΗΤ. 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
60

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
28
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ  

& ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ∆HΜΟΣΙΕΥΜΑ ΕΠΩΝΥΜΗ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΚΟΙΝ/ΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ 
ΠΟΡΙΣΜΑ-
ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΥ
Ν
Ο
ΛΑ

 

Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤ. 
ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝ∆ΙΑΦ.   1   10 2 1 14
ΆΛΛΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9 4 2 54 2 2 73
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 
ΤΑΜΕΙΑ 1 1   10 2 1 15
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 1   2 21   4 28
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 2   2 11 1 2 18
ΛΟΙΠΕΣ Α∆ΕΙΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1   1 11   4 17
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2 6 2 19 4 32 65

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ-
ΕΛΕΓΧΟΙ 12 3 6 48 92 198 359

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ 
∆ΙΟΙΚΗΤ. 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 4 1 1 52 1 1 60
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4 1 11 48 4 7 75
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ 11   4 103 7 21 146
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ       8   1 9
ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ / 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 11 2 3 37 3 24 80

ΥΓΙΕΙΝΗ - 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ   1   5     6

ΣΥΝΟΛΑ 58 20 34 437 118 298 965
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1,6%
2,1%
2,2%
2,4%
2,5%

3,9%
6,1%
6,5%
6,6%

9,1%
17,3%

19,2%
20,5%

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΥΠΗΡ. ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

ΚΡΑΤ. ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. ∆ΗΜ. ∆ΙΚΑΙΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ∆ΗΜΟΣ. ∆ΙΚΑΙΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.1

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΦΟΡΕΑ 

  

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.2
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΦΟΡΕΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
21

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΩΜΑ -
ΥΠΗΡ. ΕΛΕΓΧΟΥ

15 

ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
20 

ΚΡΑΤ. ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. 
∆ΗΜ. ∆ΙΚΑΙΟΥ 

23 

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

24
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

38

∆ΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
198 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
185 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

167

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

88

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ 
∆ΗΜΟΣΙΕΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
64

ΝΠ∆∆
 63

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
59
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0,6% 
1,2% 

2,4%

3,0%

3,0%

4,2%

6,0%

6,0%

7,8%

7,8%

8,4%

15,0% 34,7%

ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΕΡ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

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

ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΕΡ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΕΡ. ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΠΕΡ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.1
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 

ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
10

ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
10

ΠΕΡ. ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ
13

ΠΕΡ. ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

13 
ΠΕΡ. 

ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
14

ΠΕΡ. 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

25 

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
58 

ΠΕΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
7

ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ 
5 

ΠΕΡ. ΑΝΑΤ.ΜΑΚ. & 
ΘΡΑΚΗΣ

5ΠΕΡ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
2 

ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ 
1 

ΠΕΡ. 
∆ΥΤΙΚ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

4 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.2
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 

ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
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1,5%

2,0%

2,0%

2,5%

3,0%

3,0%

4,5%

4,5%

5,1%

6,6%

7,1%

7,1%
10,6%

40,4%

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΠΕΡ. ΑΝΑΤ.ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΕΡ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΠΕΡ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

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

ΠΕΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ 

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

ΠΕΡ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.3
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
  

 

ΠΕΡ. ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ

4ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
3 

ΠΕΡ. ΑΝΑΤ.ΜΑΚ. & 
ΘΡΑΚΗΣ

4

ΠΕΡ. ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

5 ΠΕΡ. ∆ΥΤ. 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

6

ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ

6

ΠΕΡ. 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

21 

ΠΕΡ. ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

14 

ΠΕΡ. ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
14 

ΠΕΡ. 
ΚΕΝΤ..ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

 
13

ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ 
10 

ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ
9

ΠΕΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
9

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.4

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
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1,8%

2,6%

3,0%

3,3%

3,3%

3,4%
3,7%

4,0%

5,0%

5,5%

6,2%

8,9%

9,3% 39,9%

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΠΕΡ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΕΡ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΠΕΡ. ΑΝΑΤ.ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡ. ∆ΥΤΙΚ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡ. ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΠΕΡ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΠΕΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΡΑΦΗΜΑ 7.1
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΛΕΧΓΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ
36

ΠΕΡ. 
∆ΥΤΙΚ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

39

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
385 

ΠΕΡ. ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ
48

ΠΕΡ. ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

53 
ΠΕΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

60
ΠΕΡ. 

ΚΕΝΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
74

ΠΕΡ. 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

90 

ΠΕΡ. 
∆ΥΤΙΚ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

36

ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ
32 

ΠΕΡ. ΑΝΑΤ.ΜΑΚ. & 
ΘΡΑΚΗΣ

32

ΠΕΡ. ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

25 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 

17 

ΠΕΡ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
29

ΓΡΑΦΗΜΑ 7.2
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΛΕΧΓΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ 
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0,2

4,6

5,2

5,3

6,5

8,0

8,8 

10,2 

10,2 

10,9 

12,1

12,9

13,6

14,1

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 

ΠΕΡ. 
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡ. ΑΝΑΤ.ΜΑΚ. & 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΕΡ. ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΠΕΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΕΡ. ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΕΡ. ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡ. 
∆ΥΤΙΚ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΠΕΡ. 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΓΡΑΦΗΜΑ 7.3
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΑΝΑ 100.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΧΗΣ 
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

36

ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

12 

∆ΙΑΦΘΟΡΑ - ΛΟΙΠΑ 
ΠΟΙΝΙΚΑ 

Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ
34 ΚΑΝΕΝΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
44 

ΑΛΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
58 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

117

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 
ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΙΟΙΚ/ΚΗΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚ. 
278 

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ 
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

210
ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

176

  
ΓΡΑΦΗΜΑ 8.2

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

1,2%

3,5%

3,7%

4,6%

6,0%

12,1%

18,2% 

21,8% 
28,8%

ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

∆ΙΑΦΘΟΡΑ – ΛΟΙΠΑ 
ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ  

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΧΗΣ 
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  

ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

ΑΛΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΩ∆ΙΚΑ 
∆ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚ. 

  
ΓΡΑΦΗΜΑ 8.1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
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0,1% 
0,2% 

0,4% 

0,6% 

0,6% 

2,0% 
4,4%

4,5%

4,8%

5,3%

10,6%

27,7% 39,0%

Σ∆ΟΕ 

ΕΑ 

ΕΛΑΣ 

ΣΕ∆Ε 

ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ 

Ε.Υ.Ε.Π. 

Ε∆ΕΛ 

ΣΕΕΥΜΕ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΣΕΥΥΠ 

ΣΕΕ∆∆ 

Γ∆ΟΕ 

ΓΕ∆∆ 

  ΓΡΑΦΗΜΑ 9.1
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  KATA 

ΣΩΜΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΛΑΣ
4

Σ∆ΟΕ
1 

ΕΑ 
2 

ΣΕ∆Ε
6

ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ
6

Ε.Υ.Ε.Π. 
19 

ΓΕ∆∆ 
376 

Γ∆ΟΕ
267

ΣΕΕ∆∆
102

ΣΕΥΥΠ
51

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
46

ΣΕΕΥΜΕ
43

Ε∆ΕΛ
42

  
ΓΡΑΦΗΜΑ 9.2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  KATA 
ΣΩΜΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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0,5% 

13,9%

16,7%

17,3%

21,5% 

30,2%

ΕΝΤΟΛΗ 
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ 
Γ.Ε.∆.∆. 

ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  
ΓΡΑΦΗΜΑ 10.1

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑ ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

161

ΕΝΤΟΛΗ 
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ

5 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

134 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ 
Γ.Ε.∆.∆. 

167 
ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

207 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

291 

  
ΓΡΑΦΗΜΑ 10.2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑ ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ  
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 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 

 

 

Γ 
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1.  Πειθαρχική αρµοδιότητα 
Ο ΓΕ∆∆ άσκησε κατά το 2009 την πειθαρχική του αρµοδιότητα σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 3 §5 του ν.3613/07 ο οποίος τροποποίησε 
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 προσφυγή υπογράφεται από τον ΓΕ∆∆ και κατά τη συζήτηση παρίσταται ο 
ίδιος ή το υπ’ αυτού οριζόµενο πρόσωπο από τους υπηρετούντες στο Γραφείο 
του. 
Η προθεσµία για την άσκηση των προαναφεροµένων ενστάσεων και 
προσφυγών αρχίζει από την υποχρεωτική κοινοποίηση των σχετικών 
πειθαρχικών αποφάσεων στο Γραφείο του. 
Με τη διάταξη αυτή ο ΓΕ∆∆ ενισχύθηκε σηµαντικά, καθόσον του παρέχεται  
το δικαίωµα να προσφεύγει ενώπιον του ΣτΕ ή του ∆ιοικητικού Εφετείου 
κατά όλων των τελεσίδικων πειθαρχικών αποφάσεων όλων των πειθαρχικών 
συµβουλίων και των µονοµελών ή συλλογικών πειθαρχικών οργάνων των 
φορέων του δηµόσιου τοµέα. 
Επιπροσθέτως πρέπει να σηµειωθεί ότι η πειθαρχική αρµοδιότητα του ΓΕ∆∆ 
αφορά και στους ιατρούς του ΕΣΥ, τα µέλη ∆ΕΠ των ΑΕΙ , το διδακτικό 
προσωπικό των ΑΤΕΙ  και το προσωπικό του δηµόσιου τοµέα µε σύµβαση 
Ι∆ΑΧ. 
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Επίσης η πειθαρχική αρµοδιότητα του ΓΕ∆∆ επεκτείνεται και στους φορείς 
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 
Με την µε αριθµ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ58/267/4169/13-02-08, εγκύκλιο του 
Υπουργού Εσωτερικών  έχει γνωστοποιηθεί στους φορείς του δηµόσιου τοµέα 
η διάταξη νόµου που αφορά στην πειθαρχική αρµοδιότητα του Γενικού 
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, καθώς και την 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. 
 
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 πρέπουσας 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 για την τέλεση πειθαρχικών 
παραπτωµάτων υπαλλήλων µε την πειθαρχική διαδικασία και τις πειθαρχικές 
αποφάσεις των οικείων πειθαρχικών οργάνων άρα 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 
∆Ι∆Α∆/Φ.58/267/4169/13-02-08 έχει γνωστοποιηθεί 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 ΓΕ∆∆ όλες τις πειθαρχικές αποφάσεις των πειθαρχικών 
προϊσταµένων και στους προέδρους των υπηρεσιακών συµβουλίων τις 
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αποφάσεις των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων, προκειµένου να 
τελεσιδικούν, ενηµερώνοντας τον παράλληλα για την πορεία των εκκρεµών 
πειθαρχικών υποθέσεων. 
Ειδικότερα, όσον αφορά στην κοινοποίηση των 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 ΓΕ∆∆, προκειµένου 
να περατώνεται 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 την στατιστική 
επεξεργασία τους. 
Κατά το 2009 κοινοποιήθηκαν στο Γραφείο του ΓΕ∆∆, σε εφαρµογή της 
πειθαρχικής του  δικαιοδοσίας του για την άσκηση ένδικων µέσων κατ’ 
αποφάσεων πειθαρχικών οργάνων, 2740 πειθαρχικές αποφάσεις µονοµελών 
και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων που εκδίκασαν πειθαρχικές υποθέσεις 
σε πρώτο βαθµό. 
Από τις αποφάσεις αυτές οι 1687 αφορούσαν το στενό δηµόσιο τοµέα,  
δηλαδή δηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ΟΤΑ α’ και 
β’ βαθµού και οι 1053 τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, δηλαδή, νοµικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου (δηµόσιες επιχειρήσεις, και οργανισµοί)  
Ο ΓΕ∆∆ άσκησε το 2009 195 συνολικά ενστάσεις κατά αποφάσεων 
συλλογικών ή µονοµελών πειθαρχικών οργάνων, σύµφωνα µε την 
προβλεπόµενη νοµοθεσία. Οι 183 από αυτές αφορούσαν στο στενό δηµόσιο 
τοµέα και οι 12 τον ευρύτερο. 
Οι λόγοι που επέβαλαν την άσκηση ένστασης κατά των αποφάσεων αυτών 
είναι κυρίως: 

 η επιβολή υπερβολικά επιεικών ποινών σε σχέση µε τη βαρύτητα των 
παραπτωµάτων 

 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 
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 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 

 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 2009 ο ΓΕ∆∆ αναφέρονται ενδεικτικά οι εξής: 
1.Ένσταση κατά απόφασης του Πρωτοβάθµιου Υπηρεσιακού-Πειθαρχικού 
Συµβουλίου Υπαλλήλων των Καταστηµάτων Κράτησης µε την οποία 
απαλλάχθηκε υπάλληλος Ειδικού Καταστήµατος Κράτησης Νέων που 
παραπέµφθηκε για το πειθαρχικό παράπτωµα της χαρακτηριστικώς 
αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγή εντός ή εκτός υπηρεσίας.  
Συγκεκριµένα, κρατούµενοι σε Φυλακή εκµεταλλευόµενοι την αδράνεια 
σωφρονιστικών υπαλλήλων, κατά το χρονικό διάστηµα από το Σεπτέµβριο 
έως και ∆εκέµβριο του 2002 πέτυχαν να εισάγουν διαδοχικά στη Φυλακή 
ποσότητα ναρκωτικής ουσίας (ηρωίνης) για δική τους χρήση, αλλά και για 
πώληση µέρους αυτής σε συγκρατούµενούς τους αντί χρηµάτων ή άλλων 
ανταλλαγµάτων. Ο εγκαλούµενος σωφρονιστικός υπάλληλος όταν 
πληροφορήθηκε ότι ο υπάλληλος εξωτερικής φρούρησης  είχε κληθεί να 
καταθέσει ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιά, σχετικά µε την ως 
άνω υπόθεση, προσπάθησε να τον πείσει να µην καταθέσει όλη την αλήθεια 
και πριν καταθέσει να συνεννοηθεί µαζί µε αυτόν και άλλους 
κατηγορούµενους σωφρονιστικούς, ώστε να καταθέσουν όλοι τα ίδια. 
2. Ένσταση κατά απόφασης Πρωτοβάθµιου Υπηρεσιακού-Πειθαρχικού 
Συµβουλίου Υπαλλήλων των Καταστηµάτων Κράτησης µε την οποία 
απαλλάχθηκε υπάλληλος Καταστήµατος Κράτησης που παραπέµφθηκε για το 
πειθαρχικό παράπτωµα της αµέλειας και της ατελούς ή µη έγκαιρης 
εκπλήρωσης του καθήκοντος και της νόθευσης δηµόσιου βιβλίου. 
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος κατά την ώρα της απόδρασης 
κρατουµένων εκτελούσε διατεταγµένη υπηρεσία στην υπερυψωµένη 
εξωτερική σκοπιά και δεν έδειξε την απαιτούµενη από τα υπηρεσιακά του 
καθήκοντα προσοχή και επιµέλεια, αφού δεν αντέδρασε, ούτε κατά την 
προσγείωση, ούτε κατά την απογείωση του ελικοπτέρου µε το οποίο 
απέδρασαν κρατούµενοι, δεν έκανε χρήση του ατοµικού του οπλισµού, έστω 
αποτρεπτικά, ρίχνοντας προειδοποιητικές βολές, µε αποτέλεσµα από την 
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ολιγωρία του αυτή, να µην αποτραπεί η αναχώρηση του ελικοπτέρου µε τους 
δύο δραπέτες από το χώρο του προαυλίου της πτέρυγας. 
3. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε την 
οποία δεν επιβλήθηκε ποινή σε µόνιµο ιατρό παθολόγο  που παραπέµφθηκε 
για το πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης καθήκοντος, που προβλέπεται 
από το ν.3528/07, καθόσον παρέβη τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 3 του 
ιδίου Νόµου σύµφωνα µε το οποίο «Απαγορεύεται η απόκτηση από υπάλληλο, 
σύζυγο ή ανήλικα τέκνα τους µετοχών ανώνυµων εταιρειών που υπάγονται 
στον ειδικό έλεγχο της υπηρεσίας του. Υπάλληλος που κατά το διορισµό του ο 
ίδιος ή σύζυγός του ή ανήλικα τέκνα του κατέχουν µετοχές ανώνυµων 
εταιρειών οι οποίες εµπίπτουν στην απαγόρευση του προηγούµενου εδαφίου ή 
τις αποκτά κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, λόγω κληρονοµιάς, 
υποχρεούται να υποβάλει σχετική δήλωση στην υπηρεσία του και εντός ενός 
έτους είτε να τις µεταβιβάσει είτε να ζητήσει τη µετακίνησή του σε άλλη αρχή 
της υπηρεσίας του ή τη µετάταξη σε άλλη δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό 
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου….». 
Συγκεκριµένα, η σύζυγος του εγκαλούµενου ιατρού, είχε αγοράσει µετοχές 
του συµβεβληµένου µε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ιδιωτικού ∆ιαγνωστικού Κέντρου «που 
λειτουργεί ως Ανώνυµη Εταιρεία.  
4.Ένσταση κατά απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου Γενικού Νοσοκοµείου µε 
την οποία δεν επιβλήθηκε ποινή σε υπάλληλο Κέντρου Υγείας για τα 
πειθαρχικά παραπτώµατα της αδικαιολόγητης αποχής και της άρνησης ή 
παρέλκυσης εκτέλεσης υπηρεσίας. 
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος διορίσθηκε και υπηρετεί σε Κέντρο 
Υγείας σε θέση κλάδου ∆Ε Πληρωµάτων Ασθενοφόρων. Κατά τα τρία 
τελευταία χρόνια και λόγω ελλείψεως ασθενοφόρου οχήµατος στο Κέντρο 
Υγείας τρεις υπάλληλοι απασχολούνταν ως φύλακες µετά από προφορική 
εντολή του ∆ιευθυντή. Ο εγκαλούµενος υπάλληλος άρχισε να παρουσιάζεται 
αυθαίρετα στην πρωινή βάρδια και όχι σ’ αυτήν που του είχε ορίσει ο ∆/ντής. 
Κλήθηκε σε απολογία και αρχικά του επιβλήθηκε η ποινή της έγγραφης 
επίπληξης και ενώ η αυθαίρετη παρουσία του στην πρωινή βάρδια 
συνεχιζόταν, κλήθηκε εν νέου να απολογηθεί και του επιβλήθηκε η ποινή 
στέρησης αποδοχών πέντε ηµερών. 
Κατόπιν ένστασης του ΓΕ∆∆,  το Πειθαρχικό Συµβούλιο της Υγειονοµικής 
Περιφέρειας αποφάσισε την ακύρωση των δύο προαναφερόµενων αποφάσεων 
και την επιστροφή του πειθαρχικού φακέλου του εγκαλούµενου υπαλλήλου 
στο Νοσοκοµείο στο οποίο υπάγεται το Κέντρο Υγείας για την τήρηση των 
νόµιµων διαδικασιών Τελικά µετά την αναποµπή και εκδίκαση της υπόθεσης 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου δεν επιβλήθηκε ποινή κατά τα 
παραπάνω. 
5.Ένσταση κατά απόφασης του Πρωτοβάθµιου Υπηρεσιακού-Πειθαρχικού 
Συµβουλίου Υπαλλήλων των Καταστηµάτων Κράτησης µε την οποία 
απαλλάχθηκε υπάλληλος Ψυχιατρείου Κρατουµένων που παραπέµφθηκε για 
τα πειθαρχικά παραπτώµατα της αµέλειας καθώς και της ατελούς εκπλήρωσης 
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του καθήκοντος, της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο 
διαγωγής εντός ή εκτός υπηρεσίας. 
Ο εγκαλούµενος υπάλληλος  
-∆ιευκόλυνε την εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών (ηρωΐνης σε σωφρονιστικό 
κατάστηµα κατ’ εξακολούθηση από δράστη που ανήκε στο προσωπικό του 
σωφρονιστικού καταστήµατος). 
- Παραπλάνησε συναδέλφους σε ψευδορκία. 
6. Ένσταση κατά απόφασης Πρωτοβάθµιου Υπηρεσιακού - Πειθαρχικού 
Συµβουλίου Υπαλλήλων των Καταστηµάτων Κράτησης  µε την οποία δεν 
επιβλήθηκε ποινή σε υπάλληλο που παραπέµφθηκε για το πειθαρχικό 
παράπτωµα της αµέλειας – κατ’ εξακολούθηση -  και της ατελούς 
εκπλήρωσης του καθήκοντος. 
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος µε την ιδιότητα του µέλους του 
Συµβουλίου του άρθρου 70 του ν.2776/1999 Καταστήµατος Κράτησης, ως 
Κοινωνικός Λειτουργός και Εισηγητής στο ως άνω Συµβούλιο, συµµετείχε 
στη λήψη αποφάσεων του ως άνω Συµβουλίου, για χορήγηση άδειας σε 
κρατούµενο του καταστήµατος ο οποίος δε διέθετε τις απαιτούµενες 
ουσιαστικές προϋποθέσεις προς τούτο, καθώς εξέτιε ποινής τετράκις ισόβιας 
καθείρξεως, καθείρξεως είκοσι πέντε ετών και αθροιστικά φυλακίσεως 
τριάντα ενός µηνών για εγκλήµατα της ανθρωποκτονίας µε πρόθεση κατά 
συρροή, ληστείας κατά συρροή, οπλοφορίας, οπλοχρησίας, αποδράσεως 
κρατουµένου κ.λ. Επίσης, ότι ο ανωτέρω κρατούµενος βαρυνόταν µε τρεις 
αποδράσεις στο παρελθόν και µία απόπειρα αποδράσεως και υπήρχε κίνδυνος 
κακής χρήσεως της άδειας από µέρους του, αφού σε προηγούµενες 
χορηγηθείσες είχε δηµιουργήσει βάσιµες υπόνοιες προς τούτο. 
7. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου µε την οποία δεν 
επιβλήθηκε ποινή σε Προϊστάµενο ∆ΟΥ για το πειθαρχικό παράπτωµα της 
αµέλειας και της µη έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντος. 
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος από το Νοέµβριο του 2004 έως το 
Σεπτέµβριο του 2006 κατά εξακολούθηση, παρά το γεγονός ότι είχε ιδιαίτερη 
νοµική υποχρέωση να ελέγχει και να µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία της 
Υπηρεσίας που προΐστατο, εν τούτοις παρέλειψε να ασκήσει ως όφειλε, την εκ 
των καθηκόντων του επιβαλλόµενη εποπτεία για την έγκαιρη και σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις κατάθεση των εισπράξεων στην Τράπεζα της Ελλάδος 
διενεργώντας ηµερήσιο έλεγχο του ταµειακού υπολοίπου του Γραφείου 
∆ιαχείρισης σε συσχετισµό µε τις επιταγές και τα µετρητά του γραφείου. 
Αποτέλεσµα αυτής της παράλειψης ήταν η διενεργούµενη από το διαχειριστή 
άτακτη διαχείριση, η οποία τελικά οδήγησε στη δηµιουργία ελλείµµατος που 
ανέρχεται στο ποσό των 7.822.506,61 €. Επίσης κατά την παραλαβή της ∆ΟΥ 
µε την ιδιότητα του Προϊσταµένου υπέγραψε το πρωτόκολλο παράδοσης-
παραλαβής που συνέταξε ο απερχόµενος Προϊστάµενος της ∆ΟΥ χωρίς να 
επαληθεύσει, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, τα ποσά που 
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αναγράφονταν στο πρωτόκολλο αυτό, ενέργεια στην οποία εάν προέβαινε θα 
διαπιστωνόταν άµεσα η ύπαρξη του ελλείµµατος. 
8. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου µε την οποία δεν 
επιβλήθηκε  ποινή στον Επόπτη Εξωτερικής Υπηρεσίας και Προϊστάµενο του 
Τµήµατος ∆ίωξης Τελωνείου για το πειθαρχικό παράπτωµα της αµέλειας, 
καθώς και της ατελούς εκπλήρωσης του καθήκοντος. 
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος επέδειξε ολιγωρία κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του, καθόσον ειδοποιήθηκε επανειληµµένα από τον 
υπάλληλο εξωτερικής υπηρεσίας την ίδια ηµεροµηνία και ώρα και δεν 
έσπευσε αµέσως στο Λιµάνι, ως όφειλε, για να ζητήσει τη συνδροµή του 
Λιµεναρχείου και της Τροχαίας για τον εντοπισµό φορτηγού οχήµατος που 
κλάπηκε, ενώ την επόµενη ηµέρα δε υπέβαλε αναφορά για το περιστατικό στη 
∆/νση του Τελωνείου, ως όφειλε. 
9. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπαλλήλων 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µε την οποία κηρύχθηκε αθώος υπάλληλος για 
τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος, παράβασης 
καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους 
της και χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής 
εντός ή εκτός υπηρεσίας, ενώ κρίθηκε ένοχος για το πειθαρχικό παράπτωµα 
της αµέλειας, καθώς και της ατελούς ή µη έγκαιρης εκπλήρωσης του 
καθήκοντος και του επιβλήθηκε η ποινή της έγγραφης επίπληξης. 
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος ενώ συµµετείχε σε ανώνυµη 
εταιρεία  δεν δήλωσε στην Υπηρεσία του τη συµµετοχή του αυτή, όπως ήταν 
υποχρεωµένος σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ. του ν. 3528/07 (Υ.Κ.) 
10. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου µε την οποία δεν 
επιβλήθηκε  ποινή σε Προϊστάµενο Τµήµατος Γενικών Θεµάτων  Τελωνείου 
που παραπέµφθηκε για το πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης καθήκοντος 
κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους.  
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος ως Προϊστάµενος παρέλειψε κατ’ 
εξακολούθηση νόµιµες υπηρεσιακές ενέργειες, καθώς όφειλε να 
παρακολουθεί την ορθή τήρηση του δελτίου υπηρεσίας και να ελέγχει τη 
συµπεριφορά  υπαλλήλου, απαγορεύοντας του να πραγµατοποιεί σφραγίσεις 
εκτός ωραρίου υπηρεσίας. Όφειλε επίσης να επιβλέπει για την ορθή και 
νόµιµη διάθεση των σφραγίδων, καθώς και να επιµελείται για την ύπαρξη 
«πράξης ορισµού υπαλλήλου για σφράγιση» στις διασαφήσεις, ώστε να 
επιτυγχάνεται η αποτελεσµατική εποπτεία και ο έλεγχος στις ενέργειες των 
υφισταµένων του, καθόσον είναι πάντα υπαρκτός ο κίνδυνος βλάβης του 
∆ηµοσίου, από πιθανή αντικατάσταση, συµπλήρωση ή αφαίρεση φορτίου. 
11. Ένσταση κατά απόφασης   Υπηρεσιακού Συµβουλίου µε την οποία δεν 
επιβλήθηκε  ποινή σε υπάλληλο Τελωνείου για το πειθαρχικό παράπτωµα της 
αµέλειας καθώς και της ατελούς εκπλήρωσης του καθήκοντος.  
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος παρέλαβε ποσότητα τσιγάρων, η 
οποία προέρχονταν από προσωρινή εναπόθεση και διακινήθηκε µε το 
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καθεστώς της Εθνικής ∆ιαµετακόµισης (τα τσιγάρα ανέρχονταν στις 2.843 
κούτες συνολικά) δεν τήρησε την προβλεπόµενη διαδικασία και παρέδωσε τις 
παραπάνω αναγραφόµενες ποσότητες τσιγάρων στα ΕΛ.ΤΑ προκειµένου 
αυτές να επανεξαχθούν στις ΗΠΑ δια της ταχυδροµικής οδού χωρίς το εν 
λόγω Τελωνείο να έχει τέτοια αρµοδιότητα εφαρµόζοντας διαδικασία 
επανεξαγωγής της παραπάνω ποσότητας τσιγάρων στις ΗΠΑ µε απλές 
επιστολές δια της ταχυδροµικής οδού.  
12. Ένσταση κατά απόφασης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπαλλήλων 
Περιφέρειας µε την οποία δεν επιβλήθηκε ποινή σε υπάλληλο ∆ασονοµείου 
για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της αµέλειας καθώς και της ατελούς ή µη 
έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντος, της άρνησης ή παρέλκυσης εκτέλεσης 
υπηρεσίας και της παράβασης της αρχής της αµεροληψίας κατόπιν έκθεσης 
επιθεώρησης – ελέγχου του ΣΕΕ∆∆ όλων των υποθέσεων µε τις οποίες 
ασχολήθηκε ο εγκαλούµενος υπάλληλος κατά την άσκηση των καθηκόντων 
του στο ∆ασονοµείο.  
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος κωλυσιεργούσε και δεν λάµβανε 
µέτρα προστασίας δασικών εκτάσεων, αρνούνταν να εκτελέσει τις εντολές της 
προϊσταµένης του αρχής και επιδείκνυε µεροληπτική συµπεριφορά σε 
υποθέσεις ηλεκτροδοτήσεων σε δασικές εκτάσεις για τις οποίες δεν έλαβε 
µέτρα για την προστασία τους, όπως είχε πράξει µε άλλες υποθέσεις. 
13. Ένσταση κατά απόφασης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης µε την οποία δεν επιβλήθηκε ποινή σε υπάλληλο του 
Τµήµατος Πολεοδοµικών Εφαρµογών που παραπέµφθηκε για παράβαση του 
υπαλληλικού καθήκοντος µε απόφαση Νοµάρχη ύστερα από Έκθεση 
Επιθεώρησης Ελέγχου του ΣΕΕ∆∆ µε αντικείµενο τον έλεγχο της τήρησης της 
νοµιµότητας κατά την πρωτοκόλληση των αιτήσεων για έκδοση οικοδοµικών 
αδειών από 1-9-2005 και εντεύθεν, καθώς διαπιστώθηκαν παραλείψεις που 
αφορούσαν στην έκδοση οικοδοµικών αδειών. 
14. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Υπουργείου 
Οικονοµικών µε την οποία δεν επιβλήθηκε  ποινή σε υπάλληλο του Τελωνείου 
Θεσ/νίκης για το πειθαρχικό παράπτωµα της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς 
ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός Υπηρεσίας. 
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος πραγµατοποιούσε σφραγίσεις 
χωρίς έλεγχο όλες τις ηµέρες και ώρες της εβδοµάδας επιδεικνύοντας 
προθυµία να εκτελέσει όσες εντολές του ανατίθεντο, παραµένοντας όλη την 
ηµέρα στο χώρο του τελωνείου, χωρίς να ζητά ούτε τη χορήγηση της 
κανονικής του άδειας, χωρίς να ενεργεί στα πλαίσια του µηνιαίου δελτίου 
υπηρεσίας, βάσει του οποίου ορίζονται τα καθήκοντα έκαστου υπαλλήλου και 
η βάρδια (πρωινή ή απογευµατινή). Προκειµένου δε να δικαιολογήσει την 
καθηµερινή και ολοήµερη παρουσία του στο χώρο του τελωνείου, 
επικαλέστηκε τη δικαιολογία ότι ήταν επιφορτισµένος µε διάφορα υπηρεσιακά 
καθήκοντα, τα οποία τον απασχολούσαν και πέραν του ωραρίου, γεγονός που 
θα έπρεπε να µην του επιτρέπει και τελικά να µη δικαιολογεί την περαιτέρω 
ενασχόλησή του µε τις σφραγίσεις. 
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15. Ένσταση κατά απόφασης ΑΠΥΣ∆Ε µε την οποία απαλλάχθηκε ο ∆/ντής 
Εσπερινού Γυµνασίου για το πειθαρχικό παράπτωµα της ατελούς και µη 
έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντος  
Συγκεκριµένα, στο διάστηµα από 1-1-2007 µέχρι και 1-10-2008 κατά το οποίο 
ο εγκαλούµενος υπάλληλος διετέλεσε ∆/ντής Γυµνασίου συνέβησαν τα εξής 
περιστατικά: 

• Από το µήνα Ιανουάριο, µε εντολή του ίδιου προς τους φύλακες, η 
εξωτερική πόρτα του σχολείου, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 
παρέµενε ανοικτή για χρονικά διαστήµατα, που διέφεραν ανάλογα µε τις 
εκάστοτε εντολές του, προκειµένου να προµηθεύονται οι µαθητές φαγώσιµα 
είδη, αναψυκτικά, καθώς και αλκοολούχα ποτά (µπύρες) τα οποία 
κατανάλωναν εντός του σχολικού χώρου, µε αποτέλεσµα να τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των µαθητών και παράλληλα να δίνεται η 
δυνατότητα στους µαθητές να προσέρχονται καθυστερηµένα ή να αποχωρούν 
νωρίτερα από την κανονική διάρκεια του ηµερήσιου ωρολογίου 
προγράµµατος. Επίσης µε τον τρόπο αυτό σηµειώθηκε και είσοδος 
εξωσχολικών ατόµων στο χώρο του σχολείου. 

• Κατά το µήνα Φεβρουάριου του 2007, µαθητές του σχολείου του, 
ανέβηκαν στην ταράτσα του σχολείου και έβαλαν φωτιά. Οι σχολικοί φύλακες 
επενέβησαν και τους κατέβασαν. 

• Κατά το µήνα Οκτώβριο του 2007, διαπιστώθηκαν µικροκλοπές 
αναλώσιµου υλικού (στυλό, κασετίνων µε µολύβια) από τα συρτάρια των 
γραφείων της κοινής αίθουσας καθηγητών των τριών συστεγαζόµενων 
σχολείων. Σχολικός φύλακας είδε µαθητές του Γυµνασίου, να ψάχνουν τα 
συρτάρια και τον απείλησαν, όταν τους έκανε παρατήρηση. Επίσης στις 18 
∆εκεµβρίου 2007, µαθητές του Γυµνασίου έκλεψαν φαγώσιµα είδη από 
σακούλα που είχε προσωρινά αφήσει στην κοινή αίθουσα καθηγήτρια. 

• Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2007-2008, βρέθηκαν στις 
αίθουσες, τουλάχιστον δύο φορές, µετά τη λειτουργία του Γυµνασίου, 
σφουγγάρια εµποτισµένα µε ούρα. Επίσης βρέθηκαν ούρα στο πάτωµα 
αίθουσας. 

• Την 17η ∆εκεµβρίου 2007, µαθητές του Γυµνασίου, κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας του σχολείου άναψαν φωτιά σε πλαστικό κάδο απορριµµάτων που 
βρισκόταν στην εσωτερική σκάλα του σχολείου, την οποία έσβησαν οι 
φύλακες µε την καθαρίστρια. 

• Την 18η ∆εκεµβρίου 2007, µαθητές του Γυµνασίου, έσπασαν το τζάµι 
αίθουσας του 1ου ορόφου, µε αποτέλεσµα η καθηγήτρια να µεταφέρει τους 10 
µαθητές στην αίθουσα καθηγητών για διδασκαλία. Εκεί οι µαθητές έριξαν 
διορθωτικό υγρό (blanco) σε σταχτοδοχείο και άναψαν φωτιά. Με τον ίδιο 
τρόπο έκαψαν ένα κοµµάτι της µοκέτας του γραφείου. 

• Την 16η Ιανουαρίου 2008 µαθητές του Γυµνασίου έβαλαν φωτιά σε 
σφουγγάρι της αίθουσας. Λόγω της αποπνικτικής ατµόσφαιρας η καθηγήτρια 
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µετέφερε τους µαθητές σε άλλη αίθουσα για διδασκαλία υπό την επίβλεψη 
των φυλάκων. 

• Την 21η Ιανουαρίου 2008 µαθητές του Γυµνασίου Αθηνών έκαψαν 
σφουγγάρι αίθουσας πάνω στον πίνακα, µε αποτέλεσµα να προκληθούν 
φθορές. 

• Την 16η   Ιανουαρίου 2008, µαθητές του Γυµνασίου Αθηνών, κατά την 
ώρα λειτουργίας του σχολείου, προκάλεσαν εµπλοκή στην κλειδαριά της 
εξωτερικής πόρτας του σχολείου, αφού τοποθέτησαν σύρµα στα λουκέτα, 
αποκλείοντας την ελεύθερη είσοδο και έξοδο από το σχολικό χώρο 
τουλάχιστον για µία ώρα, µε αποτέλεσµα να εγκλωβιστεί στο σχολείο η 
∆/ντρια συστεγαζόµενου Γυµνασίου, οπότε µε την επέµβαση εξωτερικού 
φύλακα κόπηκαν οι αλυσίδες της πόρτας µε κόφτη. 

• Από τον Ιανουάριο του 2007 µαθητές του Γυµνασίου χρησιµοποιούσαν 
τα κινητά τους τηλέφωνα εντός των σχολικών αιθουσών κατά τη διάρκεια των 
διδακτικών ωρών ενώπιον των καθηγητών τους για να συνοµιλούν ή για να 
ακούν µουσική, ενώ άλλοτε εξέρχονταν κατά τη διάρκεια του µαθήµατος από 
την αίθουσα, για να συνοµιλήσουν  µε το κινητό τους τηλέφωνο. Επίσης από 
το προαναφερόµενο χρονικό διάστηµα οι µαθητές ρύπαιναν συστηµατικά τα 
πατώµατα των αιθουσών διδασκαλίας µε φλοιούς από πασατέµπο. 
Επισηµαίνεται ότι από τον Ιανουάριο του 2007, αλλά και κατά τη διάρκεια του 
επόµενου σχολικού έτους 2007-2008, είχε διαπιστωθεί ότι ο εγκαλούµενος, ως 
∆ιευθυντής του σχολείου, δεν είχε φροντίσει για τη διαµόρφωση του 
αναγκαίου παιδαγωγικού κλίµατος µεταξύ των διδασκόντων και των µαθητών 
του σχολείου και δεν παρείχε την οφειλόµενη στήριξη στο ειδικό διδακτικό-
παιδαγωγικό έργο των διδασκόντων σε εσπερινό σχολείο, µε συνέπεια την 
πλήρη απειθαρχία και την έλλειψη στοιχειώδους σεβασµού των µαθητών προς 
τον ίδιο και τους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, παρά τα παραπάνω περιστατικά 
δεν είχε ασκηθεί πειθαρχικός έλεγχος, ούτε είχε συγκληθεί ο Σύλλογος 
∆ιδασκόντων του σχολείου προκειµένου να ελεγχθεί η συµπεριφορά και να 
επιβληθεί τυχόν πειθαρχική ποινή σε µαθητή του σχολείου. Η παραπάνω 
κατάσταση που επικρατούσε στο εν λόγω σχολείο ανάγκασε εκπαιδευτικούς 
που κατείχαν οργανική θέση να αποχωρήσουν από το σχολείο µε απόσπαση ή 
µε µετάθεση. 
Επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2006-2007, 2007-2008 
αλλά και κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2008-2009 διαπιστώθηκε η 
πληµµελής και ανακριβής τήρηση του Μητρώου Μαθητών, του πρωτοκόλλου, 
των ατοµικών δελτίων των µαθητών, καθώς και του Βιβλίου Πράξεων του 
Συλλόγου ∆ιδασκόντων. 
16. Ένσταση κατά απόφασης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης µε την οποία δεν επιβλήθηκε ποινή σε υπάλληλο της ∆/νσης 
Κτηνιατρικής. 
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος ήταν κτηνίατρος-κρεοσκόπος σε 
σφαγείο επιχείρησης η οποία την 1-8-04 προέβη σε σφαγές ζώων για τα οποία 
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δεν είχαν εκδοθεί άδειες διακίνησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα σε µία 
τουλάχιστον περίπτωση 156 ζώα µε χώρα προέλευσης τη Ρουµανία να 
καταλήξουν να πωληθούν ως ελληνικά και να παρουσιάζεται το παράδοξο 
φαινόµενο, η µεν εγκαλούµενη να ισχυρίζεται ότι τα αρνιά σφραγίσθηκαν από 
την ίδια µε σφραγίδα χρώµατος καφέ, ο δε αγοραστής ότι τα αρνιά κατά την 
αγορά τους έφεραν σφραγίδα χρώµατος πράσινου. 
17. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου ΙΚΑ ΕΤΑΜ µε την 
οποία δεν επιβλήθηκε η ποινή σε µόνιµο ιατρό ωτορινολαρυγγολόγο  για το 
πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης καθήκοντος. 
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος ιατρός χειρούργησε ασθενή σε ιδιωτική 
κλινική και δεν  έδωσε απόδειξη παροχής υπηρεσιών. 
18. Ένσταση κατά απόφασης του Νοµάρχη µε την οποία δεν επιβλήθηκε ποινή 
στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Γεωργίας και Αλιείας για τα πειθαρχικά 
παραπτώµατα της παράβασης της αρχής της αµεροληψίας και της ανάρµοστης 
συµπεριφοράς προς τους πολίτες, της αδικαιολόγητης µη εξυπηρέτησής τους 
και της µη έγκαιρης διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους µετά από καταγγελία 
παραγωγού και χονδρέµπορου µελιού και µελισσών σύµφωνα µε την οποία η 
∆/νση Γεωργίας και Αλιείας  αρνήθηκε να εκδώσει µελισσοκοµικό βιβλιάριο, 
παρά το γεγονός ότι αυτός κατέθεσε τα δικαιολογητικά που προβλέπει σχετική 
απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και αφορά στο Μητρώο Μελισσοκοµικών 
Εκµεταλλεύσεων. Επισηµαίνεται ότι µε την καταχώρηση µελισσοκόµων στο 
Μητρώο εκδίδεται το Ατοµικό Μελλισοκοµικό Βιβλιάριο, το οποίο είναι 
υποχρεωτικό για όσους έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον δέκα 
µελισσοσµήνη. Μετά από σχετική αλληλογραφία µε τη ∆/νση Ζωικής 
Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, χορηγήθηκε το µελισσοκοµικό βιβλιάριο, τέσσερις 
µήνες µετά από την κατάθεση της αίτησής. 
19.Ένσταση κατά απόφασης Γενικού ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών 
µε την οποία απαλλάχθηκε ο Φύλακας – Θυρωρός σε Γενικό Προξενείο για τα 
πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος και της 
χρησιµοποίησης της υπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο 
υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του για εξυπηρέτηση ιδιωτικών 
συµφερόντων του ιδίου ή τρίτων προσώπων.  
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος φέρεται ότι ασκούσε πιέσεις στο 
προσωπικό του Προξενείου αναφορικά µε την έκδοση θεωρήσεων εισόδου 
στη χώρας µας σε υπηκόους της χώρας που βρίσκεται το συγκεκριµένο 
Προξενείο.  
20. Ένσταση κατά απόφασης, η οποία λήφθηκε µετά την αναποµπή της 
υπόθεσης από το ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο σε ΑΠΥΣ∆Ε,  µε την 
οποία δεν επιβλήθηκε ποινή σε εκπαιδευτικό για το πειθαρχικό παράπτωµα 
της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς 
ποινικούς νόµους. 
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Συγκεκριµένα κατά το σχολικό έτος 2001-2002 ο εγκαλούµενος εκπαιδευτικός 
προέβη: 
α) στην  υπογραφή πράξεων, στις οποίες περιλαµβάνονταν οι φοιτούντες 
µαθητές του σχολείου και η δικαιολόγηση των απουσιών τους, µεταξύ των 
οποίων περιλαµβανόταν και άτοµο, το οποίο ουδέποτε απέκτησε την ιδιότητα 
του µαθητή του σχολείου του, 
β) στην υπογραφή χωρίς προηγούµενο έλεγχο πράξης του συλλόγου 
διδασκόντων καθηγητών του σχολείου του, µε θέµα «Προαγωγή και απόλυση 
µαθητών σχολικού έτους 2001-2002», µεταξύ των οποίων περιλαµβανόταν και 
το όνοµα του προαναφερόµενου ατόµου, 
γ) στην έκδοση του απολυτηρίου τίτλου (πτυχίου) και του πιστοποιητικού 
σπουδών σε άτοµο το οποίο ουδέποτε έφερε την ιδιότητα του µαθητή του 
σχολείου του, µε αποτέλεσµα ο τελευταίος να γίνει κάτοχος τίτλου σπουδών. 
21. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου ΙΚΑ ΕΤΑΜ µε την 
οποία δεν επιβλήθηκε ποινή σε µόνιµο ιατρό-∆ιευθυντή για το πειθαρχικό 
παράπτωµα της παράβασης καθήκοντος και της αµέλειας καθώς και της 
ατελούς εκπλήρωσης του καθήκοντος. 
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος, όπως παραδέχθηκε στην απολογία 
του, δεν προέβη, ως όφειλε, σε έλεγχο ύστερα από καταγγελίες που έλαβε 
προκειµένου να διαπιστώσει τυχόν παραβάσεις της σύµβασης ιδιωτικής 
κλινικής µε το ΙΚΑ. 
 Από τη σχετική Ε∆Ε που διενεργήθηκε και τα συµπεράσµατα αυτής 
προέκυψαν σαφείς παραβάσεις των όρων σύµβασης από την κλινική. Το ΙΚΑ 
χρεώθηκε περισσότερες ηµέρες νοσηλείας από τις πραγµατικές, οι 
ασφαλισµένοι εξαναγκάζονταν να πληρώνουν στην κλινική διάφορα ποσά µε 
την αιτιολογία της βελτιωµένης θέσης, ενώ υπογράφονταν εξιτήρια µε 
µεταχρονολογηµένες ηµεροµηνίες αφού ασθενείς δε βρέθηκαν στον επί της 
κλίνης έλεγχο, ενώ υπήρχαν γραµµένοι στο Βιβλίο του ΙΚΑ ως νοσηλευόµενοι 
και τα βιβλιάρια ασθενείας τους βρέθηκαν στο Λογιστήριο της Κλινικής. 
22. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπουργείου 
Οικονοµικών µε την οποία δεν επιβλήθηκε ποινή σε Προϊστάµενο της ∆ΟΥ 
για το πειθαρχικό παράπτωµα της χαρακτηριστικώς ανάξιας για υπάλληλο 
διαγωγής εντός Υπηρεσίας.  
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος ως Προϊστάµενος ∆ΟΥ και 
υπόλογος Προϊστάµενος του Γραφείου ΤΠ& ∆ κατά το χρονικό διάστηµα από 
το ∆εκέµβριο του έτους 2002 έως το Μάϊο του έτους 2004, δεν προέβαινε σε 
ηµερήσιο έλεγχο για τον ακριβή προσδιορισµό του ταµειακού υπολοίπου του 
Γραφείου ΤΠ&∆ ούτε έλεγχε τη νοµιµότητα έκδοσης των γραµµατίων 
είσπραξης, ενταλµάτων πληρωµής, επιταγών και λοιπών διαχειριστικών 
στοιχείων όπου ο διαχειριστής του προσκόµιζε για υπογραφή. Γενικότερα 
έλεγχε πληµµελώς τη λειτουργία του Γραφείου ΤΠ& ∆ και για το λόγο αυτό 
κατέστη συνυπαίτιος µε το διαχειριστή στη δηµιουργία ελλείµµατος στη 
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διαχείριση του Γραφείου Τ.Π. & ∆.  που ανέρχεται στο ποσό των 394.938, 54 
€. 
23. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου ΙΚΑ ΕΤΑΜ µε την 
οποία δεν επιβλήθηκε η ποινή σε µόνιµη ιατρό γυναικολόγο και ∆/ντρια σε 
ΤΜΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης 
καθήκοντος, της παράβασης της αρχής της αµεροληψίας, της αδικαιολόγητης 
αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων της, της άρνησης ή παρέλκυσης 
εκτέλεσης υπηρεσίας, της ανάρµοστης συµπεριφοράς προς τους πολίτες , της 
αδικαιολόγητης µη εξυπηρέτησής τους και της µη έγκαιρης διεκπεραίωσης 
των υποθέσεών τους και της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για 
υπάλληλο διαγωγή εντός ή εκτός υπηρεσίας. 
Συγκεκριµένα, η εγκαλούµενη ιατρός: 

• στην 1-9-04 στην εγκυµονούσα – ασφαλισµένη που της ζήτησε να της 
δώσει ένα καινούργιο παραπεµπτικό σχετικά µε τις επείγουσες εξετάσεις που 
έπρεπε να κάνει σε διαγνωστικό κέντρο Ασπροπύργου (συµβεβληµένο µε το 
ΙΚΑ) αρνήθηκε και µίλησε άσχηµα και προσβλητικά. 

• στις 3-2-05 στην ασφαλισµένη ζήτησε να της γράψει εξετάσεις 
προγεννητικού ελέγχου για την κόρη της που αδυνατούσε να µετακινηθεί 
αρνήθηκε να την εξυπηρετήσει, έσκισε τα φύλλα του βιβλιαρίου ασθενείας και 
της συµπεριφέρθηκε άκρως επιθετικά και ειρωνικά. 

• στα µέσα Ιουνίου του 2004, στη νύφη της καταγγέλλουσας η οποία 
βρισκόταν στον έβδοµο µήνα της εγκυµοσύνης της και προσήλθε για να της 
γράψει άδεια εγκυµοσύνης αµφισβήτησε την εγκυµοσύνης της, η οποία ήταν 
εµφανής και παρόλο που η ασφαλισµένη είχε µαζί της και τις εξετάσεις που το 
αποδείκνυαν, αρνήθηκε να της γράψει την άδεια. 

• στις 5-5-05 η διενεργήσασα την Ε∆Ε, στα πλαίσια αυτοψίας, την 
αναζήτησε στο Υποκατάστηµα στις 08:30 και διαπίστωσε ότι δεν είχε 
προσέλθει. Στις 10:00 βγήκε ανακοίνωση ότι δε θα ερχόταν στο 
Υποκατάστηµα εκείνη την ηµέρα. 

• στις 6-6-05 και την 9-5-05 η διενεργήσασα την Ε∆Ε την αναζήτησε και 
πάλι στο Υποκατάστηµα στις 08:30 και την περίµενε ως τις 09:50, οπότε 
αναγκάστηκε να φύγει. Η ιατρός προσήλθε τελικά στην Υπηρεσία της µετά τις 
10:00. Όταν εκ νέου την αναζήτησε στις 12:30 η ιατρός είχε φύγει. 

• στις 10-5-05 δεν παρουσιάστηκε στην Υπηρεσία της . 

• στις 11-5-05 και την 12-5-05 προσήλθε στην Υπηρεσία της στις 10:00 
και έφυγε περί της 12:00. 
Η διενεργήσασα την Ε∆Ε, µετά από έλεγχο του βιβλίου στατιστικής της 
µονάδας, θεωρεί, ότι κατά τις παρακάτω ηµεροµηνίες 6-5-04, 13-5-04, 18-5-
04, 19-5-04, 2-6-04, 18-6-04, 25-6-04, 8-7-04, 16-7-04, 23-7-04, 28-7-04, 17-
8-04, 24-8-04, 22-9-04, 13-10-04, 15-10-04, 27-10-04, 9-11-04, 18-11-04, 19-
11-04, 25-11-04, 1-12-04, 3-12-04, 10-12-04, 3-2-05, 9-2-05, 16-2-05, 18-2-
05, 3-3-05, 22-3-05, 31-3-05, 6-4-05, 7-4-05, 15-4-05, 18-4-05  και 19-4-05, η 
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εγκαλούµενη ιατρός απουσίασε αδικαιολόγητα από την Υπηρεσία της. Στο 
συµπέρασµα αυτό κατέληξε διότι τις παραπάνω ηµέρες δεν υπάρχει καµία 
εγγραφή στο βιβλίο στατιστικής.  
24. Ένσταση κατά απόφασης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπαλλήλων της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και Ιατροδικαστικών 
Υπηρεσιών η οποία λήφθηκε µετά την αναποµπής της υπόθεσης για νέα 
νόµιµη κρίση από το ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, το οποίο 
ακύρωσε την πρωτοβαθµίως εκδοθείσα απόφαση. Με την ανωτέρω δεύτερη 
απόφαση του Συµβουλίου δεν επιβλήθηκε  ποινή σε υπάλληλο του κλάδου ∆Ε 
∆ιοικητικού-Λογιστικού µε Α’ βαθµό, για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της 
παράβασης καθήκοντος, την αδικαιολόγητη προτίµηση νεότερων υποθέσεων 
µε παραµέληση παλαιότερων, τη χρησιµοποίηση 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, της παράβασης της αρχής της αµεροληψίας, της σύναψης στενών 
κοινωνικών σχέσεων µε πρόσωπα των οποίων ουσιώδη συµφέροντα 
εξαρτώνται από τον τρόπο αντιµετώπισης θεµάτων της αρµοδιότητας του 
υπαλλήλου, της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους 
ειδικούς ποινικούς νόµους, της παράβασης της υποχρέωσης εχεµύθειας, της 
αποδοχής οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγµατος για το χειρισµό 
υπόθεσης από τον υπάλληλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 
Συγκεκριµένα ο εγκαλούµενος υπάλληλος απαιτούσε και δεχόταν διάφορα 
χρηµατικά ποσά από κρατούµενους στις φυλακές ή συγγενείς κρατουµένων, 
το ύψος των οποίων δεν έχει γίνει γνωστό, προκειµένου : 

• Να µεταχθούν κρατούµενοι από τις δικαστικές φυλακές που 
κρατούνταν σε δικαστικές φυλακές της αρεσκείας τους, εκτός σειράς 
µεταγωγών, 

•  Να επικοινωνεί µε διευθυντές φυλακών και να ζητά να έχουν ευνοϊκή 
µεταχείριση κρατούµενοι και να τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας στις 
δικαστικές φυλακές,  

• Να συντάξει έγγραφο και να το παραδώσει σε κρατούµενο, στο οποίο 
έγραψε µετά από συνεννόηση µε τους προϊσταµένους του ότι συµφωνούσε µε 
αίτηµα του κρατουµένου να παραστεί κατά τη συζήτηση της υφ’ όρον 
απόλυσης του και ανέφερε επαινετικά λόγια για τον κρατούµενο, ενέργεια που 
ήταν αντίθετη µε τα καθήκοντά του, 

• Να αναλάβει τη διεκπεραίωση της υπόθεσης µεταφοράς του αλλοδαπού 
κρατούµενου, η οποία είχε εγκριθεί, αλλά καθυστερούσε η εκτέλεσή της, λόγω 
της επιβολής µε δικαστική απόφαση χρηµατικής ποινής σε βάρος του που 
εκκρεµούσε προς βεβαίωση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., µεταβαίνοντας στο Εφετείο 
Αθηνών και στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. προς τακτοποίηση του θέµατος αυτού, 
καθώς και να ενδιαφερθεί και να προωθήσει προς επανεξέταση αίτηµα του 
αλλοδαπού, κρατούµενου για ναρκωτικά, για τη µεταφορά του στην Τουρκία, 
αν και είχε απορριφθεί αρχικά το αίτηµά του, 
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• Να ενδιαφερθεί για αιτήµατα των καταδικασθέντων Αλβανών υπηκόων 
ζητώντας πληροφορίες από την αρµόδια υπάλληλο αν είχαν έλθει τα 
δικαιολογητικά τους από την Αλβανία, ενέργεια που δεν ήταν στα καθήκοντά 
του. 
25.Ένσταση κατά απόφασης Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µε την οποία δεν επιβλήθηκε ποινή σε υπάλληλο 
∆/νσης Κτηνιατρικής ο οποίος παραπέµφθηκε µετά αναφορά Ελεγκτών της 
ΥΠΕΕ της Περιφερειακής ∆/νσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
ύστερα από ανώνυµη γραπτή καταγγελία σχετικά µε «ελληνοποιήσεις» 
αµνοεριφίων που εισάγονται από Βουλγαρία και Ρουµανία. 
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος ήταν κτηνίατρος-κρεοσκόπος σε 
σφαγείο επιχείρησης και προέβη σε σφαγές ζώων για τα οποία δεν είχαν 
εκδοθεί άδειες διακίνησης. Έτσι η µη ύπαρξη αδειών διακίνησης οδήγησε στη 
σφαγή και σφράγιση στη συνέχεια µε πράσινη σφραγίδα σε µία τουλάχιστον 
περίπτωση 515 εισαγόµενων αρνιών. Τα αρνιά αυτά πουλήθηκαν από την 
ιδιοκτήτρια του σφαγείου προς άλλη επιχείρηση χωρίς να χαρακτηρίζονται ως 
εισαγόµενα. Στη συνέχεια πουλήθηκαν σε άλλη επιχείρηση και 
χαρακτηρίστηκαν «ως αρνιά γάλακτος ντόπια», ενώ έφεραν την πράσινη 
σφραγίδα που αποδείκνυε την εγχώρια προέλευσή τους. 
Ο εγκαλούµενος στην ένορκη εξέτασή του όταν ρωτήθηκε γι’ αυτό, δήλωσε 
ότι τα συγκεκριµένα 515 αρνιά αυτός τα σφράγισε µε καφέ σφραγίδα, όπως 
και άλλα και ότι µετά τη σφράγιση και φόρτωσή τους δεν είναι σε θέση να 
γνωρίζει το πώς αυτά κατέληξαν και φέρουν πράσινη σφραγίδα. 
Τέλος, οι επιθεωρητές σε άλλο σηµείο του πορίσµατος που αφορά στο 
προαναφερόµενο σφαγείο αναφέρθηκαν εκτενώς και σε άλλη περίπτωση 
σφαγής και κρεοσκόπησης 976 αρνιών από τον ίδιο κτηνίατρο, τα οποία κατά 
την άποψή τους αντιµετωπίσθηκαν από τους εµπλεκόµενους στη συναλλαγή 
όπως και τα 515. 
26. Ένσταση κατά απόφασης ∆ηµαρχιακής Επιτροπής µε την οποία δεν 
επιβλήθηκε ποινή σε υπάλληλο της ∆/νσης Κατασκευών, Τµήµατος 
Χρεώσεων, Αποχέτευσης, Οδοποιίας και Κοινόχρηστων Χώρων ∆ήµου για το 
πειθαρχικό παράπτωµα της αµέλειας, καθώς και της ατελούς ή µη έγκαιρης 
εκπλήρωσης του καθήκοντος. 
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος ο οποίος δεν ενέπιπτε στις 
κατηγορίες των εξουσιοδοτηµένων υπαλλήλων, οι οποίοι δύναται να 
υπογράφουν έγγραφα, βάσει σχετικής απόφασης ∆ηµάρχου, ενήργησε 
σύµφωνα µε προφορική εντολή του ∆ιευθυντή του και υπέγραψε µε ιδιωτική 
εταιρεία που εκτελούσε έργα στα όρια του ∆ήµου την παράταση της άδειας 
τοµής οδοστρώµατος πεζοδροµίου, η οποία έληγε στις 14-8-2008, έως την 10-
9-2008. 
27. Ένσταση κατά απόφασης  Υπηρεσιακού  Συµβουλίου Υπαλλήλων 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της στέρησης 
του δικαιώµατος για προαγωγή για δύο (2) έτη, στην τέως Προϊσταµένη του 
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Τµήµατος Απογραφής και Ταξινόµησης Οχηµάτων της ∆ιεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νοµαρχίας και νυν Προϊσταµένη του 
Τµήµατος Συγκοινωνιακής Μέριµνας της ίδιας ∆ιεύθυνσης, για τα πειθαρχικά 
παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος και της αµέλειας καθώς και της 
ατελούς ή µη έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντος. 
Συγκεκριµένα η ανωτέρω υπάλληλος παραπέµφθηκε κατόπιν Εκθέσεων των 
Επιθεωρητών Ελεγκτών του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθόσον δεν παρακολούθησε τη 
διενέργεια των εκατό (100) απογραφών των Φ.∆.Χ. αυτοκινήτων από τους 
υφισταµένους του, την πληµµελή τήρηση και φύλαξη του αρχείου των Φ.∆.Χ. 
αυτοκινήτων, µε αποτέλεσµα την απώλεια των αρχικών φακέλων, τριάντα 
ενός (31) Φ.∆.Χ. οχηµάτων που έλαβαν αριθµό κυκλοφορίας ΙΑΕ, των 
αρχικών φακέλων επτά (7) Φ.∆.Χ. οχηµάτων που έλαβαν αριθµό κυκλοφορίας 
ΕΚΕ, την απώλεια των αρχικών και κυκλοφορούντων φακέλων επτά (7)  
Φ.∆.Χ. οχηµάτων που έλαβαν αριθµό κυκλοφορίας ΝΧΑ και δέκα πέντε (15) 
αρχικών φακέλων Φ.∆.Χ. οχηµάτων που πήραν αριθµό κυκλοφορίας ΝΧΑ και 
του βιβλίου µητρώου ΡΝΙ οχηµάτων. Επίσης, η εγκαλούµενη, όπως 
διαπιστώθηκε στις 18-8-2009 και στις 2-9-2009 απέκρυψε τρεις (3) 
ανευρεθέντες αποχαρακτηρισµένους φακέλους ΝΧΑ Φ.∆.Χ. οχηµάτων, καθώς 
και δεκατέσσερις (14) ανευρεθέντες φακέλους ΝΧΑ Φ.∆.Χ. οχηµάτων, µε 
σκοπό την παρεµπόδιση της πειθαρχικής διαδικασίας που διεξαγόταν εις 
βάρος του. Επισηµαίνεται ότι κατά το χρονικό διάστηµα από 18-8-2009 
(ηµεροµηνία κατά την οποία ανευρέθηκαν από την ίδια οι τρεις (3) 
αποχαρακτηρισµένοι ΝΧΑ φάκελοι) έως την 16-9-2009 (ηµεροµηνία κατά την 
οποία υπέβαλε έγγραφο περί ανεύρεσης των τριών (3) αποχαρακτηρισµένων 
φακέλων ΝΧΑ Φ.∆.Χ. οχηµάτων) δεν προέβη σε έγκαιρη και έγγραφη 
ενηµέρωση της Προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 
της Νοµαρχίας για τα ανευρεθέντα στοιχεία. 
28. Ένσταση κατά απόφασης Πειθαρχικού Συµβουλίου του ΥΠΠΟ µε την 
οποία επιβλήθηκε η ποινή της στέρησης του δικαιώµατος για προαγωγή για 
ένα (1) έτος, σε Προϊστάµενο Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών 
Έργων που παραπέµφθηκε κατόπιν εγγράφου του Γενικού Επιθεωρητή 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε το οποίο του ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη για το 
πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα 
ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους. 
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος ως επιβλέπων µηχανικός στη 
διαδικασία εκπόνησης και παραλαβής της µελέτης του έργου: «Αναστήλωση 
ανάδειξη παραδοσιακών γεφυριών ∆ήµου» αναγνώρισε κατ’ αρχάς την 
πληρότητα της υποβληθείσας µελέτης (εισηγούµενος την πληρωµή του 80% 
της συνολικής αµοιβής) την 22α/12/2006 και έκτοτε παρέλειψε το σύνολο των 
υποχρεώσεών του, σχετικά µε τον έλεγχο της µελέτης, µη εισηγούµενος προς 
τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, είτε την έγκριση της υποβληθείσας µελέτης, είτε 
τη διόρθωση της επί τη βάσει συγκεκριµένων παρατηρήσεων (επί 
ενδεχόµενων ατελειών ή παραλείψεων αυτής, έναντι συµβατικών της 
υποχρεώσεων).   
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29. Ένσταση κατά απόφασης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπαλλήλων 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της στέρησης 
του δικαιώµατος για προαγωγή για δύο (2) έτη, σε Προϊστάµενο του 
Τµήµατος Απογραφής και Ταξινόµησης Οχηµάτων της ∆ιεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Νοµαρχίας για το πειθαρχικό παράπτωµα της 
αµέλειας καθώς και της ατελούς ή µη έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντος. 
Συγκεκριµένα ο ανωτέρω υπάλληλος παραπέµφθηκε κατόπιν Εκθέσεων των 
Επιθεωρητών Ελεγκτών του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών καθόσον ως Προϊστάµενος από 2-
7-2007 του Τµήµατος Απογραφής και Ταξινόµησης Οχηµάτων της 
∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νοµαρχίας δεν 
παρακολούθησε τη διενέργεια των εκατό (100) απογραφών των Φ.∆.Χ. 
αυτοκινήτων από τους υφισταµένους του, την πληµµελή τήρηση και φύλαξη 
του αρχείου των Φ.∆.Χ. αυτοκινήτων, µε αποτέλεσµα την απώλεια των 
αρχικών φακέλων, τριάντα ενός (31) Φ.∆.Χ. οχηµάτων που έλαβαν αριθµό 
κυκλοφορίας ΙΑΕ, των αρχικών φακέλων επτά (7) Φ.∆.Χ. οχηµάτων που 
έλαβαν αριθµό κυκλοφορίας ΕΚΕ, την απώλεια των αρχικών και 
κυκλοφορούντων φακέλων επτά (7)  Φ.∆.Χ. οχηµάτων που έλαβαν αριθµό 
κυκλοφορίας ΝΧΑ και δέκα πέντε (15) αρχικών φακέλων Φ.∆.Χ. οχηµάτων 
που πήραν αριθµό κυκλοφορίας ΝΧΑ και του βιβλίου µητρώου ΡΝΙ 
οχηµάτων. Επίσης, ο εγκαλούµενος ως υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της  Νοµαρχίας, κατά το χρονικό διάστηµα από 
24-8-2009 (ηµεροµηνία από την οποία επέστρεψε από την άδειά του) έως 15-
9-2009 (ηµεροµηνία κατά την οποία υπέβαλε έγγραφό του περί ανεύρεσης των 
δεκατεσσάρων (14) φακέλων ΝΧΑ Φ.∆.Χ. οχηµάτων και του βιβλίου 
µητρώου ΡΝΟ και ΡΝΡ οχηµάτων) δεν προέβη σε έγκαιρη και έγγραφη 
ενηµέρωση της Προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 
της Νοµαρχίας Πειραιά για τα ανευρεθέντα στοιχεία και απεµπόλησε κάθε 
σχετική υποχρέωση µε το να αναµένει τη επιστροφή της, προκειµένου να γίνει 
κάποια ενέργεια. Κατά το χρονικό διάστηµα από 24-8-2009 (ηµεροµηνία κατά 
την οποία επέστρεψε από την άδειά του) έως 23-9-2009 (ηµεροµηνία της 
κατάθεσής του στη διεξαγόµενη Ε∆Ε) δεν πραγµατοποίησε οποιαδήποτε 
διασταύρωση των στοιχείων των ανευρεθέντων φακέλων, µητρώων, 
πρωτοκόλλου απογραφής σχετικά µε τα παρανόµως απογραφέντα Φ.∆.Χ. 
οχήµατα, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε εξέλιξη πειθαρχική διαδικασία, 
στην οποία ήταν διωκόµενος µεταξύ άλλων και για την απώλεια των ανωτέρω 
φακέλων, µητρώων ΡΝΟ και ΡΝΡ και πρωτοκόλλου απογραφής. Επιπλέον, δε 
µερίµνησε επιµελώς την 01-09-2009 και την 02-09-2009 για τη φύλαξη του 
βιβλίου µητρώου ΡΝΟ και ΡΝΡ και των ανευρεθέντων δεκατεσσάρων (14) 
φακέλων ΝΧΑ Φ.∆.Χ.  οχηµάτων, τα οποία αντί να τα τοποθετήσει σε 
ασφαλές χώρο, όπως το χρηµατοκιβώτιο της υπηρεσίας, ανέθεσε τη φύλαξή 
τους στο αρχείο, χώρος για τον οποίο γνώριζε ότι δεν έχει τα ανάλογα 
εχέγγυα, δεδοµένου ότι κάθε υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Νοµαρχίας είχε  τη δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτό. 
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30. Ένσταση κατά απόφασης του Πρωτοβάθµιου Υπηρεσιακού – Πειθαρχικού 
Συµβουλίου Ιατροδικαστών µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της στέρησης 
του δικαιώµατος για προαγωγή για δύο (2) έτη σε Ιατροδικαστή Γ’ Τάξης 
Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, για το πειθαρχικό παράπτωµα της 
αµέλειας και της ατελούς και µη έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντος. 
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος ιατροδικαστής από της αναλήψεως των 
καθηκόντων του σε Ιατροδικαστική Υπηρεσία, δεν ασκεί τα καθήκοντά του µε 
τη δέουσα επιµέλεια, αφού από το έλεγχο που πραγµατοποίησε ο 
Προϊστάµενος της υπηρεσίας του, προέκυψε ότι χωρίς νόµιµη αιτία, 
καθυστερεί τη σύνταξη των αναλογούντων σ’ αυτόν ιατροδικαστικών 
εκθέσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να υπάρχουν 699 εκκρεµείς προς 
σύνταξη ιατροδικαστικές εκθέσεις. Πιο αναλυτικά, δεν έχει συντάξει 
ιατροδικαστικές εκθέσεις: 

• Το έτος 2004, 34 εκθέσεις νεκροτοµών 

• Το έτος 2005, 272 εκθέσεις νεκροτοµών και 8 εκθέσεις σωµατικών 
βλαβών 

• Το έτος 2006 364 εκθέσεις νεκροτοµών και 21 εκθέσεις σωµατικών 
βλαβών 

Επιπλέον, λόγω της αδιαφορίας του εγκαλούµενου Ιατροδικαστή έχουν 
περιέλθει 169 περίπου έγγραφες υπενθυµίσεις-διαµαρτυρίες από Αστυνοµικά 
Τµήµατα για τη µη σύνταξη ιατροδικαστικών εκθέσεων και 149 περίπου 
τηλεφωνικές έντονες διαµαρτυρίες αγανακτισµένων πολιτών στη Γραµµατεία 
της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, που περιµένουν εναγωνίως τις 
ιατροδικαστικές εκθέσεις του, ώστε να διεκπεραιώσουν κρίσιµές για τα 
έννοµα συµφέροντά τους αστικές, ποινικές και ενίοτε ασφαλιστικές και 
συνταξιοδοτικές υποθέσεις. 
31. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου ΙΚΑ ΕΤΑΜ µε την 
οποία επιβλήθηκε η ποινή της έγγραφης επίπληξης σε µόνιµο ιατρό-παθολόγο 
για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος, της αµέλειας 
καθώς και της ατελούς ή µη έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντος, και της 
χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγή εντός ή 
εκτός υπηρεσίας. 
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος ιατρός κατά παράβαση των διατάξεων του 
άρθρου 2 του π.δ. 67/2000 συνταγογράφησε το φαρµακευτικό ιδιοσκεύασµα 
VIAGRA µε διάγνωση «Οξεία Βρογχίτιδα». Μετά την παραποµπή του και τις 
ληφθείσες στο πλαίσιο της Ε∆Ε µαρτυρικές καταθέσεις προέκυψε ότι ο 
εγκαλούµενος δεν τηρεί τις διατάξεις περί συνταγογραφίας παραβαίνοντας το 
άρθρο 2 του π.δ. 67/2000 περί υποχρεώσεων των θεραπόντων ιατρών και 
αναγράφει περισσότερα από δύο εµβαλάγια, καθώς και φάρµακα άλλων 
ειδικοτήτων. 
32. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Υπουργείου 
Οικονοµικών µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης τριών 
(3) µηνών µε πλήρη στέρηση αποδοχών σε υπάλληλο του κλάδου ΤΕ 
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Εφοριακών µε Γ’ βαθµό για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης 
καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους 
και της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής 
εντός Υπηρεσίας. 
Συγκεκριµένα, η εγκαλούµενη υπάλληλος κατά το χρονικό διάστηµα από το 
έτος 2005 µέχρι την 30-5-2006 υπέβαλε για τον εαυτό της και άλλους τριάντα 
(30) φορολογούµενους, που αποτελούν πρόσωπα του ευρύτερου 
οικογενειακού και φιλικού της περιβάλλοντος, δήλωση φόρου εισοδήµατος 
µέσω internet µε κάποια ανύπαρκτα δικαιολογητικά δαπανών ή αποδοχών, 
προκειµένου να τύχουν επιστροφής φόρους που δε δικαιούνταν και που 
ανέρχονταν στο συνολικό ποσό των 25.022,83 €, για τα οικονοµικά έτη 2005 
και 2006. 
33. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Υπουργείου 
Οικονοµικών µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της στέρησης των αποδοχών 3 
µηνών σε υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών µε Α’ για τα πειθαρχικά 
παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος  κατά τον Ποινικό Κώδικα ή 
άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους και της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή 
ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός Υπηρεσίας. 
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος στις 5-7-2005 και περίπου στις 21:00 
συναντήθηκε σε καφετέρια µε επιχειρηµατία και συγκατηγορούµενό του 
(υπάλληλο της ∆.Ο.Υ.) προκειµένου να συζητήσουν τρόπους που θα 
βοηθούσαν τον προαναφερόµενο επιχειρηµατία και τα παιδιά του στις 
προσδιορισθείσες ποινικές δίκες που είχαν µε το ∆ηµόσιο, οι οποίες 
σχετίζονταν µε φορολογικές τους παραβάσεις, καθώς και τη δυνατότητα 
υπαγωγής των φορολογικών υποθέσεων των παιδιών του επιχειρηµατία στις 
ευεργετικές διατάξεις της περαίωσης του ν.3259/04. Παρότι δεν βρέθηκαν 
χρήµατα στον εγκαλούµενο υπάλληλο, εκείνος γνώριζε την ύπαρξη των δύο 
(2) φακέλων µε χρήµατα που έφερε µαζί του ο επιχειρηµατίας, ένας εκ των 
οποίων προορίζονταν γι’ αυτόν. Οι αστυνοµικοί της Υποδιεύθυνσης 
Εσωτερικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας που παρακολουθούσαν την 
ανωτέρω συνάντηση κατά την αποχώρησή του από την καφετέρια τον 
συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω και µαζί µε τον συγκατηγορούµενό του και τους 
οδήγησαν στο Αυτόφωρο από το οποίο καταδικάστηκαν για απάτη από κοινού 
ιδιαίτερα µεγάλης αξίας σε ποινή φυλάκισης τριάντα (30) µηνών. 
34. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Υπουργείου 
Οικονοµικών µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της έγγραφης επίπληξης σε 
υπάλληλο του κλάδου ∆Ε Εφοριακών µε Α’ βαθµό για τα πειθαρχικά 
παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος  κατά τον Ποινικό Κώδικα ή 
άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους και της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή 
ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός Υπηρεσίας. 
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος ιδιοποιήθηκε παράνοµα χρήµατα, 
τα οποία έλαβε ως Προϊστάµενος Υπόλογος ∆ιαχειριστής στο Β’ Τµήµα 
Εσόδων (κλιµάκιο) της ∆.Ο.Υ. που στεγάζεται στο κτίριο της ∆/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Αναλυτικότερα, 
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όπως αποδείχθηκε από εµπεριστατωµένη έρευνα της υπόθεσης αναφορικά µε 
τα σήµατα των Ι.Χ. αυτοκινήτων έτους 2007, ο εγκαλούµενος υπάλληλος δεν 
εισήγαγε στη ∆ηµόσια ∆ιαχείριση µε την έκδοση διπλότυπου τύπου Α’, ούτε 
κατέθεσε στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως όφειλε, πωλήσεις σηµάτων τελών 
κυκλοφορίας για 371 περιπτώσεις τις οποίες πραγµατοποίησε κατά το 
παραπάνω κρίσιµο χρονικό διάστηµα, συνολικού ποσού εκατόν δεκαέξι 
χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τριών ευρώ (116.353,00 €). Το παραπάνω 
χρηµατικό ποσό παρακράτησε χωρίς νόµιµη δικαιολογητική αιτία µε σκοπό να 
προσπορίσει στον εαυτό του παράνοµο περιουσιακό όφελος, προκαλώντας 
αντίστοιχα ζηµιά στο ∆ηµόσιο µε ισόποσο έλλειµµα στη διαχείριση, παρόλο 
που µε την ιδιότητα του Προϊσταµένου και υπολόγου-διαχειριστή ήταν εκ του 
νόµου υπεύθυνος για τη διαχείριση γενικά και την ασφάλεια των χρηµάτων, 
αξιών και υλικού που διακινούσε στο γραφείο του. 
35. Ένσταση κατά απόφασης του Πρωτοβάθµιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου 
της ∆ιοίκησης Υγειονοµικής Περιφέρειας µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή 
της προσωρινής παύσης έξι (6) µηνών µε πλήρη στέρηση αποδοχών στην 
υπάλληλο του Γενικού Νοσοκοµείου, του κλάδου ∆Ε Αδελφών Νοσοκόµων 
µε Γ’ βαθµό, για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης υπαλληλικού 
καθήκοντος, της παράβασης καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή άλλους 
ειδικούς ποινικούς νόµους και της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς και 
ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εκτός υπηρεσίας. 
Συγκεκριµένα, η εγκαλούµενη υπάλληλος ενεπλέχθη στις κάτωθι υποθέσεις: 
α) παράνοµη κατοχή και απόπειρα πώλησης προϊόντων κλοπής, 
β) συµµετοχές σε διακεκριµένες περιπτώσεις κλοπών, 
γ) κατοχή, εµπορία και χρήση ναρκωτικών ουσιών  
36. Ένσταση κατά απόφασης του  Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπαλλήλων 
Περιφέρειας µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης έξι (6) 
µηνών µε πλήρη στέρηση αποδοχών σε υπάλληλο της ∆/νσης ∆ασών, του 
κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (∆ασολόγων) , για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της 
χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός ή 
εκτός υπηρεσίας και της αποδοχής οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή 
ανταλλάγµατος για το χειρισµό υπόθεσης κατά την άσκηση των καθηκόντων 
της. 
Συγκεκριµένα, η εγκαλούµενη υπάλληλος ευρισκόµενη σε κανονική άδεια, 
στις 16-1-2008, µπροστά στο Ι.Χ. αυτοκίνητό του συνελήφθη επ’ αυτοφώρω 
να λαµβάνει από τον ιδιώτη το χρηµατικό ποσό των 10.000 € σε 
χαρτονοµίσµατα που είχαν προσηµειωθεί από τους αστυνοµικούς της ΕΛΑΣ. 
Οµολόγησε ότι παρέλαβε το ανωτέρω ποσό προκειµένου να εξυπηρετήσει στη 
διεκπεραίωσης µιας συναλλαγής του προαναφερόµενου ιδιώτη µε εταιρεία, 
ενώ σύµφωνα µε την µαρτυρία του ιδιώτη ζήτησε χρήµατα για να κάνει την 
τροποποίηση της εισήγησής της για τις υποθέσεις της αδελφού του αλλά και 
της ιδίας. 
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37. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης έξι 
(6) µηνών µε πλήρη στέρηση των αποδοχών στον υπάλληλο του κλάδου ∆Ε 
Τεχνικού  για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος κατά 
τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους, της αποδοχής 
οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγµατος για το χειρισµό υπόθεσης από 
τον υπάλληλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του και της 
χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός ή 
εκτός υπηρεσίας. Σύµφωνα µε έγγραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνοµίας προς τη Νοµαρχία Αθηνών, ο εγκαλούµενος υπάλληλος 
συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, για παράβαση των  άρθρων 45, 98 και 235 του 
Π.Κ., ενώ σε βάρος του σχηµατίστηκε δικογραφία για παράβαση των άρθρων 
45, 98 και 235 για παθητική δωροδοκία κατά συναυτουργία και 
κατ΄εξακολούθηση. 
Αναλυτικότερα, στις 28-7-2008 ιδιώτης, ο οποίος επρόκειτο να προσέλθει για 
να εξεταστεί στην πρακτική οδήγηση µοτοσυκλέτας, προσήλθε στην υπηρεσία 
της Αστυνοµίας και κατήγγειλε ενόρκως ότι την ηµέρα που έδινε εξετάσεις 
στην πρακτική οδήγηση αυτοκινήτου ο εγκαλούµενος πρότεινε στον ιδιοκτήτη 
της Σχολής οδηγών να δώσει για λογαριασµό του ιδιώτη στους εξεταστές το 
συνολικό ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ για το χρηµατισµό των µελών 
των 2 εξεταστικών επιτροπών. Ακολούθως στις 31-7-2008 στο χώρο εξέτασης 
του ο ιδιώτης µετέβη στο χώρο εξέτασης οδηγών µαζί µε αστυνοµικό της 
υπηρεσίας και µε προσηµειωµένα τετρακόσια (400) ευρώ. Ο αστυνοµικός 
υπηρεσίας παρουσιάστηκε ως συγγενικό πρόσωπο του ιδιώτη και αφού έµαθε 
από αυτό ότι τα τετρακόσια (400) ευρώ προοριζόταν να δοθούν από τον 
ιδιοκτήτη της σχολής στις 2 επιτροπές ως δώρο για να επιτύχει ο ιδιώτης 
σίγουρα στην εξέταση οδήγησης του παραδόθηκαν τα χρήµατα. Όταν 
τελείωσε η εξέταση του ιδιώτη από τους εξεταστές, αστυνοµικοί της 
υπηρεσίας διενήργησαν σωµατικές έρευνες στον ιδιοκτήτη της σχολής και στα 
µέλη της εξεταστικής επιτροπής ένας εκ των οποίων ήταν ο εγκαλούµενος 
υπάλληλος, στους οποίους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρήµατα από τα 
προσηµειωµένα χαρτονοµίσµατα. Στην προανάκριση ο εγκαλούµενος 
υπάλληλος παραδέχθηκε ότι είχε λάβει το ποσό των πενήντα (50) ευρώ ως 
δώρο για νόµιµες υπηρεσιακές ενέργειες. Επισηµαίνεται ότι σε σωµατική 
έρευνα που διενεργήθηκε στον εγκαλούµενο υπάλληλο βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν διάφορα χρηµατικά ποσά κυρίως σε χαρτονοµίσµατα των 
πενήντα (50) ευρώ τα οποία ήταν σε µικρές δεσµίδες ή εντελώς ακανόνιστα, 
τα οποία κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν στο Ταµείο Παρακαταθηκών. 
38. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου ΙΚΑ ΕΤΑΜ µε την 
οποία επιβλήθηκε η ποινή της τρίµηνης προσωρινής παύσης σε υπάλληλο 
κατηγορίας ΤΕ για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος, 
της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς 
ποινικούς νόµους και της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για 
υπάλληλο διαγωγή εντός ή εκτός υπηρεσίας. 
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Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος κατά την άσκηση των 
υπηρεσιακών του καθηκόντων, προέβη σε µη σύννοµες ενέργειες καθόσον 
υπέγραψε και χορήγησε παράνοµα βεβαίωση µη οφειλής, σε οφειλέτη 
εργοδότη ασφαλιστικής περιοχής παραρτήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο οποίο 
ασκούσε καθήκοντα υπαλλήλου από 11-2-2002 έως 2-6-02 και Προϊσταµένου 
από 3-6-02 έως 8-12-04. 
Όπως προέκυψε από την πινακίδα καθυστερούµενων εισφορών του ανωτέρω 
εργοδότη το συνολικό ποσό της οφειλής του από τις συνταχθείσες 
καταλογιστικές πράξεις (χωρίς τις προσαυξήσεις και τα οίκοθεν τέλη) 
ανέρχεται σε 43.156,66 €. Σύµφωνα µε τη διενεργηθείσα Ε∆Ε ο εγκαλούµενος 
υπάλληλος ως προϊστάµενος του παραρτήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υπέγραψε και 
χορήγησε µε µη σύννοµο τρόπο στον εργοδότη οφειλέτη (µέχρι και τον 08/04, 
βάσει ΑΠ∆) τρεχουσών εισφορών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, βεβαίωση µη οφειλής. Η 
εν λόγω βεβαίωση, η οποία κατατέθηκε σε Τράπεζα, έφερε την υπογραφή του 
Προϊσταµένου και το όνοµα υπαλλήλου στις πληροφορίες η οποία την ίδια 
µέρα κατέθεσε αίτηση για άδεια λόγω πένθους, ενώ στην κατάθεσή της στο 
διενεργήσαντα την Ε∆Ε κατηγορηµατικά δήλωσε, ότι δεν αναγνωρίζει το 
γραφικό της χαρακτήρα στη χορηγηθείσα βεβαίωση µη οφειλής. Ο 
εγκαλούµενος υπάλληλος υπόψη του οποίου τέθηκε η επίµαχη βεβαίωση, 
αναγνώρισε την υπογραφή του σ’ αυτή, πλην όµως υποστήριξε ότι κατά τη 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία, δε βρισκόταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση, 
εξαιτίας υπηρεσιακής του υποβάθµισης και δε θυµόταν καλά αν υπέγραψε 
βεβαιώσεις. 
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε απόφαση του ∆ιευθυντή Υποκαταστήµατος 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε θέµα: «Τοποθέτηση υπαλλήλων – ανάθεση καθηκόντων - 
τροποποίηση απόφασης» στον εγκαλούµενο υπάλληλο, εκτός από τα 
καθήκοντα του Προϊσταµένου, του είχε ανατεθεί και το γραφείο 
καθυστερήσεων και εποµένως ευθύνη για τον έλεγχο των καθυστερούµενων 
κατά τη χορήγηση των βεβαιώσεων µη οφειλής είχε ο ίδιος. 
39. Ένσταση κατά  απόφασης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου 
∆ιοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣ∆ΙΠ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή του προστίµου των 
αποδοχών δύο (2) µηνών σε υπάλληλο η οποία παραπέµφθηκε για το 
πειθαρχικό παράπτωµα της αµέλειας καθώς και της ατελούς ή µη έγκαιρης 
εκπλήρωσης του καθήκοντος. 
Συγκεκριµένα, η εγκαλούµενη υπάλληλος ως πρώην ∆/ντρια του ∆ΟΑΤΑΠ 
(πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ), δε µερίµνησε: 

• Για τον έλεγχο του ακριβή αριθµού των γραπτών που παραδόθηκαν 
στις Επιτροπές Εξετάσεων στην υπηρεσία της, καθώς και για τη σύνταξη 
σχετικού πρακτικού, µε αποτέλεσµα να διαπιστωθεί µετά το πέρας της 
καταχώρησης, ότι ο αριθµός των παραδοθέντων γραπτών ήταν διαφορετικός 
από τον αριθµό των καταχωρηθέντων γραπτών. 

• Για την αυστηρή φύλαξη των γραπτών µετά την έκδοση των 
αποτελεσµάτων τους σε χώρο της υπηρεσίας, µη προσπελάσιµο στο ευρύ 
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κοινό, µε συνέπεια να απολεσθούν γραπτά. Ειδικότερα διαπιστώθηκε η 
απώλεια είκοσι πέντε (25) γραπτών, για τα οποία δεν είχαν εκδοθεί 
αποτελέσµατα απ’ αυτά τα γραπτά κατόπιν εξονυχιστικών ελέγχων στους 
χώρους της υπηρεσίας ανεβρέθηκαν µόνο τα δεκατέσσερα σε περίεργους 
χώρους, όπως κάτω από βαριά αντικείµενα (βιβλιοθήκες κ.λπ.) ένας δε µικρός 
αριθµός γραπτών βρέθηκε επιµελώς κρυµµένος κάτω από βιβλίο σε έπιπλο 
γραφείου. 
40. 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 τελωνειακό υπάλληλο. 
Ο εγκαλούµενος υπάλληλος παραπέµφθηκε για τα πειθαρχικά παραπτώµατα 
της παράβασης καθήκοντος  κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς 
ποινικούς νόµους και της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για 
υπάλληλο διαγωγής εντός Υπηρεσίας. 
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος ως Προϊστάµενος Τελωνείου, από τον 
Αύγουστο του 1991 έως το τέλος Μαρτίου 1993, συνέτασσε και υπέγραφε 
συγκεντρωτικές καταστάσεις και τα σχετικά δελτία παράδοσης υγρών 
καυσίµων και λιπαντικών από ελεύθερα αποθέµατα µε συµψηφισµό, στα 
οποία βεβαίωνε ψευδώς, εν γνώσει του, ότι πρατηριούχος παρέδωσε (επιπλέον 
των, πράγµατι, παραδοθέντων) παρουσία του, σε αλιευτικά σκάφη, συνολικά 
4.548.981 λίτρα πετρελαίου κίνησης, ατελώς, δηλαδή από αποθέµατα 
καυσίµων ελεύθερα από δασµούς και φόρους εισαγωγής (TRANZITO) ενώ οι 
εφοδιασµοί αυτοί δεν έλαβαν ποτέ χώρα (εικονικοί εφοδιασµοί) οι δε 
αναγραφόµενες σ’ αυτά ποσότητες πετρελαίου διατέθηκαν παράνοµα από τον 
πρατηριούχο στη γενική κατανάλωση. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα το Τελωνείο 
Ελευθέρων Τελωνειακών Συγκροτηµάτων να προβαίνει στην έκδοση 
αποφάσεων συµψηφιστικής ατέλειας, βάσει των οποίων ο πρατηριούχος 
πέτυχε την αποκατάσταση των, δήθεν, παραδοθεισών στα αναφερόµενα 
αλιευτικά σκάφη ποσοτήτων καυσίµων, µε ίση ποσότητα του αυτού είδους και 
ίδιας δασµολογικής κλάσης, σε τιµή που δεν συµπεριλαµβάνει δασµούς και 
φόρους, µε αποτέλεσµα το ∆ηµόσιο να υποστεί ζηµιά, ύψους 429.532.694 
δραχµών. Επιπλέον, από κοινού µε τον πρατηριούχο, νόθευε, από πρόθεση, 
έγγραφα µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του παράνοµο περιουσιακό 
όφελος, θέτοντας κατ’ αποµίµηση από κοινού µε τον πρατηριούχο την 
υπογραφή των πλοιάρχων, των αλιευτικών σκαφών, ώστε να εµφανίζεται τόσο 
στα δελτία παράδοσης καυσίµων, όσο και στις συγκεντρωτικές καταστάσεις, 
ότι οι ποσότητες αυτές παρελήφθησαν από τα αλιευτικά σκάφη, ενώ αυτές 
ουδέποτε παρεδόθησαν. 
41. Ένσταση κατά απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου Γενικού Νοσοκοµείου 
µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της έγγραφης επίπληξης σε ιατρό, ∆/ντή 
Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. 
Ο εγκαλούµενος ιατρός παραπέµφθηκε για το πειθαρχικό παράπτωµα της 
ανάρµοστης συµπεριφοράς προς τους πολίτες, της αδικαιολόγητης µη 
εξυπηρέτησής τους και της µη έγκυρης διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους.  
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Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος ιατρός υπέπεσε στο ανωτέρω πειθαρχικό 
παράπτωµα µετά το περιστατικό µε ασθενή που είχε διαβήτη τύπου 1 
Αναλυτικότερα ο ασθενής προσήλθε στο ΤΕΠ σε άσχηµη κατάσταση µε 
αδυναµία και πολλαπλούς εµετούς. Ο ασθενής, που είχε νοσηλευθεί σε Γενικό 
Νοσοκοµείο της Αθήνας πριν από µία εβδοµάδα από την προσέλευσή του στο 
Γενικό Νοσοκοµείο, είχε ενηµερωθεί ότι εάν διαπιστώσει κάποια αλλαγή στην 
υγεία του να µεταφερθεί άµεσα στο Νοσοκοµείο για νεφρολογική εκτίµηση 
και ενδεχοµένως να χρειαστεί να υποβληθεί σε αιµοκάθαρση. Η 
εφηµερεύουσα ιατρός, ενηµέρωσε τον ασθενή και τους συγγενείς του ότι δεν 
υπάρχει νεφρολόγος στο επίσηµο πρόγραµµα και ότι για την κάλυψη της 
ΜΤΝ εφηµέρευε ένας γιατρός, ο οποίος ενηµερώθηκε, επικοινώνησε µε τον 
εγκαλούµενο και του ζήτησε οδηγίες για το περιστατικό. Ο εγκαλούµενος 
ιατρός απάντησε ότι δεν µπορεί να δώσει οδηγίες, διότι ο συγκεκριµένος 
ασθενής δεν είναι ασθενής της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκοµείου 
τους. Η εφηµερεύουσα ιατρός προσπαθώντας να έχει επίσηµη νεφρολογική 
εκτίµηση και κάτω από την πίεση τόσο του ασθενούς, όσο και των συγγενών 
του που ζητούσαν επίµονα νεφρολόγο, επικοινώνησε η ίδια µέσω του 
τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκοµείου µε τον εγκαλούµενο ιατρό, ο οποίος 
της είπε ότι δεν εφηµερεύει, δεν τον ενδιαφέρει το περιστατικό και να κάνει 
ό,τι νοµίζει.  
42. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπαλλήλων 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της 
προσωρινής παύσης έξι (6) µηνών µε πλήρη στέρηση αποδοχών σε υπάλληλο 
ο οποίος παραπέµφθηκε για το πειθαρχικό παράπτωµα της αδικαιολόγητης 
αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του.  
Συγκεκριµένα, στον εγκαλούµενο υπάλληλο χορηγήθηκε µε οµόφωνη 
γνωµοδότηση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπαλλήλων ΝΑ άδεια 
υπηρεσιακής εκπαίδευσης από 18/10/07, συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους 
και έξι (6) µηνών, προκειµένου να παρακολουθήσει τον κύκλο προγράµµατος 
µεταπτυχιακών σπουδών του Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων 
του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών στην κατεύθυνση «Επιστήµη και 
Τεχνολογία γάλακτος και προϊόντων γάλακτος».  
Κατά τη διάρκεια της φοίτησης ο υπάλληλος όφειλε να υποβάλει αναφορά ανά 
εξάµηνο φοίτησης προκειµένου να ενηµερώνει την υπηρεσία του για την 
πορεία των σπουδών της, πράγµα που δεν έπραξε. Για το λόγο αυτό η ∆/νση 
Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο την πρόοδο 
των σπουδών του εγκαλούµενου υπαλλήλου, από την απάντηση του οποίου 
προέκυψε ότι κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 πέρασε ένα µόνο µάθηµα, 
κατά το Β’ Εξάµηνο 2007-2008 δεν πέτυχε σε κανένα µάθηµα και κατά το Γ’ 
εξάµηνο δε συµµετείχε σε κανένα µάθηµα (πρακτική άσκηση και εκπόνηση 
µεταπτυχιακής ερευνητικής µελέτης). Τέλος, επισηµαίνεται ότι µετά τη λήξη 
της άδειας η εγκαλούµενη υπάλληλος δεν επέστρεψε στην υπηρεσία της στις 
21/4/2009 ως όφειλε, η επικοινωνία µαζί του κατέστη αδύνατη, ενώ δεν 
προσήλθε κατά τη συζήτηση της πειθαρχικής της υπόθεσης. 
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43. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου ΙΚΑ ΕΤΑΜ µε την 
οποία επιβλήθηκε η ποινή του προστίµου τριών (3) µηνών αποδοχών σε 
υπάλληλο για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος, 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 ιδίου ή τρίτων προσώπων και 
της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγή εντός ή 
εκτός υπηρεσίας. 
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος ως Προϊστάµενος Εσόδων τη 
χρονική περίοδο 28/12/04-01/06/05, κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του 
καθηκόντων, προέβη σε µη σύννοµες ενέργειες σχετικές µε ιδιωτική 
επιχείρηση σχετικά µε την ακύρωση ΠΕΕ και τη σύνταξη ΠΕΠΤ 
µετατρέποντας κύριες εισφορές ποσού 569.284,28 € που αντιστοιχούν στο 
µήνα Ιούλιο 2004 39.443,57 €, στον Αύγουστο 2004 271.039,38 € και στο 
Σεπτέµβριο 2004 258.801,33 € σε αυτοτελή πρόσθετα τέλη. Με τη σύνταξη 
της ΠΕΠΤ δόθηκε στον εργοδότη η δυνατότητα να υποβάλει ένσταση εκτός 
από το Π.Τ. ποσού 22.116, 44 € που είχε ήδη δικαίωµα και στο ποσό 
11.805,52 € που αφορούσε οίκοθεν πρόσθετα τέλη, χρονικής περιόδου 10/04 
και Ε/04 που έπρεπε να είχαν συνεισπραχθεί άµεσα µε τις καταβληθείσες 
εισφορές. Με την ανωτέρω ΠΕΠΤ επίσης δόθηκε η δυνατότητα στην 
επιχείρηση να υποβάλει ένσταση και για το ποσό των 569.284,28 € που 
αφορούσε κύριες εισφορές (µέρους 07/04, 08/04 και 09/04) τις οποίες όµως ο 
εγκαλούµενος µετέτρεψε σε ποσό πρόσθετων τελών. Επίσης συνέταξε και 
χορήγησε µη σύννοµη βεβαίωση για θεώρηση φορολογικών βιβλίων και 
στοιχείων µε ισχύ µέχρι 31-1-05 κατόπιν αιτήσεως της επιχείρησης, αν και 
γνώριζε ότι η επιχείρηση είχε βεβαιωµένη οφειλή σε Ταµείο Είσπραξης 
Εσόδων ΙΚΑ, από το οποίο δε ζήτησε σχετικό Υπηρεσιακό Σηµείωµα, όπως 
είχε υποχρέωση, ενώ στην 1-6-05 συνυπέγραψε βεβαίωση µη οφειλής µε ισχύ 
µέχρι 30-6-06, που συνέταξε υπάλληλος, χωρίς να λάβει υπόψη του 
υπηρεσιακό σηµείωµα του Ταµείου Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. Οι 
προαναφερόµενες δύο βεβαιώσεις χορηγήθηκαν κατόπιν σχετικών εγγράφων 
του τέως Υποδιοικητή ΙΚΑ ΕΤΑΜ, χωρίς να του γνωστοποιήσει το µη 
σύννοµο της εντολής του. 
Επισηµαίνεται ότι ο εγκαλούµενος στις 6-10-05 συνέταξε προς τον 
Υποδιοικητή ΙΚΑ έγγραφο στο οποίο αποσιωπά τα ουσιώδη πραγµατικά 
περιστατικά της υπόθεσης που έχουν προαναφερθεί και τον ενηµέρωσε µόνο 
για ορισµένα τυπικά στοιχεία της υπόθεσης προκειµένου να εµφανισθούν οι 
ενέργειες όλων των εµπλεκόµενων στην υπόθεση ως νόµιµες. 
 
44. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου ΙΚΑ ΕΤΑΜ µε την 
οποία επιβλήθηκε η ποινή του προστίµου ίσου µε τις αποδοχές τριών (3) 
µηνών σε µόνιµο ιατρό-παθολόγο. 
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Ο ανωτέρω ιατρός παραπέµφθηκε για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της 
παράβασης καθήκοντος, της αµέλειας καθώς και της ατελούς ή µη έγκαιρης 
εκπλήρωσης του καθήκοντος, της χρησιµοποίησης της δηµοσιοϋπαλληλικής 
ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της 
θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων του ιδίου ή τρίτων 
προσώπων και της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο 
διαγωγής εντός ή εκτός υπηρεσίας. 
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος ιατρός, σύµφωνα και µε τη διενεργηθείσα Ε∆Ε 
παραβίασε κατ’ εξακολούθηση πληθώρα οδηγιών του Ιδρύµατος σχετικές µε 
τον έλεγχο των συνταγών. 
Αναλυτικότερα, υπέγραφε, κατά την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων 
του, χωρίς τον απαιτούµενο έλεγχο ως όφειλε, συνταγές από το Μάρτιο έως 
και το Μάϊο του 2003, που είχαν εκδοθεί από ψυχίατρο του Ιδρύµατος και 
κατατέθηκαν από φαρµακείο, οι οποίες:  

• δεν ήταν ορθά συµπληρωµένες,  

• περιείχαν υπερβολικό αριθµό εµβαλλαγίων,  

• περιείχαν υπερβολικές ηµερήσιες δοσολογίες,  

• δεν ήταν καταχωρηµένες στο βιβλιάριο υγείας των ασθενών,  

• υπερέβαιναν τις αναγκαίες ποσότητες για θεραπεία,  

• δεν είχαν το σωστό ποσοστό συµµετοχής 

• επαναλαµβανόντουσαν σε διαστήµατα πολύ µικρότερα του µηνός,  

• τις προσκόµιζαν άλλα πρόσωπα πλην των ασθενών, 

• περιείχαν µεγάλες ποσότητες και αδόκιµους συνδυασµούς φαρµάκων 
για παθήσεις που δεν αφορούν στην ειδικότητα ψυχιάτρου. 
Ο εγκαλούµενος ιατρός θα έπρεπε να προβληµατιστεί από το πλήθος των 
συνταγών που προέρχονταν από συγκεκριµένο ψυχίατρο, οι οποίες σε πολλές 
περιπτώσεις ανέγραφαν φάρµακα άλλης ειδικότητας από τη δική του. Είναι δε 
ενδεικτικό ότι όλες οι συνταγές του ψυχιάτρου θεωρούνταν µόνο από τους 
πρωινούς ελεγκτές, µεταξύ αυτών και ο εγκαλούµενος ιατρός και καµία από 
τον απογευµατινό ελεγκτή, στον οποίο κανονικά θα έπρεπε να απευθύνονται 
καθόσον ο ψυχίατρος είχε απογευµατινό ωράριο. 
Επισηµαίνεται ότι κατά του εγκαλούµενου ιατρού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη: 
1.  για απάτη από κοινού κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ΝΠ∆∆, από την οποία 

η προξενηθείσα ζηµία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 150.000 € 
2.  για ψευδή βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ΝΠ∆∆, της οποίας 

υπαίτιος είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του και σε άλλον αθέµιτο 
όφελος και να βλάψει παράνοµα άλλον. 
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45. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Υπουργείου 
Οικονοµικών µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της έγγραφης επίπληξης σε 
υπάλληλο ∆ΟΥ για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος  
κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους και της 
χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός 
Υπηρεσίας. 
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος, ως υπεύθυνος του Τµήµατος 
Μητρώου της ∆ΟΥ είχε την ευθύνη της ∆ήλωσης Απόδοσης 
ΑΦΜ/Μεταβολής Ατοµικών Στοιχείων (έντυπο Μ1 TAXIS) και τη χορήγηση 
βεβαιώσεων ΑΦΜ. Κατά το χρονικό διάστηµα από 1-10-2005 έως 10-11-2005 
εξέδωσε µέσω του συστήµατος TAXIS τριάντα εννέα (39) βεβαιώσεις 
απόδοσης ΑΦΜ σε αλλοδαπούς τρίτων χωρών µε ηµεροµηνία ψευδή και 
προγενέστερη της ηµεροµηνίας υποβολής της δήλωσης (έντυπο Μ1), εκ των 
οποίων µόνο σε µία περίπτωση η σχετική δήλωση έφερε τα νόµιµα 
δικαιολογητικά δηλ. φωτοτυπία διαβατηρίου και εν ισχύ άδεια παραµονής, σε 
πέντε περιπτώσεις οι σχετικές δηλώσεις δεν βρέθηκαν στο Αρχείο του 
Τµήµατος, ενώ σε τριάντα τρεις (33) περιπτώσεις η εγκαλούµενη υπάλληλος 
παρέλαβε τις σχετικές δηλώσεις µε ελλιπή δικαιολογητικά και συγκεκριµένα 
χωρίς άδεια παραµονής σε είκοσι εννέα  (29) περιπτώσεις και µε ληγµένες 
άδειες παραµονής σε τέσσερις (4) περιπτώσεις. Οι προαναφερόµενες ενέργειες 
της υπαλλήλου έγιναν κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων που ορίζουν 
ότι για να χορηγηθεί ΑΦΜ σε αλλοδαπούς προσκοµίζεται απαραίτητα και το 
στοιχείο νοµιµοποίησής του στην Ελλάδα, δηλαδή η άδεια παραµονής τους, η 
οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι εν ισχύ, προκειµένου οι παραπάνω 
βεβαιώσεις απόδοσης ΑΦΜ να αποτελέσουν αποδεικτικό στοιχείο της 
διαµονής των αλλοδαπών στη χώρα για το χρονικό διάστηµα µέχρι την 31-12-
2004, προϋπόθεση για την απόκτηση άδειας διαµονής. 
46.Ένσταση κατά πειθαρχικής απόφασης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου 
Υπαλλήλων Περιφέρειας µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής 
παύσης τριών (3) µηνών µε πλήρη στέρηση αποδοχών σε υπάλληλο 
∆ασαρχείου για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της αµέλειας καθώς και της 
ατελούς ή µη έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντος και της χαρακτηριστικώς 
αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγή εντός ή εκτός υπηρεσίας. 
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος: 

• Παρακράτησε το ποσό των  56.083,98 € που προοριζόταν για την 
κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων στο ΙΚΑ, από 3-7-07 
έως και 8-4-08, το οποίο εισέπραξε από το ∆ηµόσιο Ταµείο τµηµατικά κατά 
το διάστηµα Ιουλίου-∆εκεµβρίου 2007 και στη συνέχεια το κατέβαλε σε δύο 
δόσεις, στις 28-3-08 και 8-4-08 µετά από έγγραφη εντολή του προϊσταµένου 
του. 

• ∆εν είχε καταθέσει εµπρόθεσµα στο ΙΚΑ τις αναλυτικές περιοδικές 
δηλώσεις (ΑΠ∆) του Γ’ και ∆’ τριµήνου 2007, όπως προκύπτει από τα 
αποδεικτικά παραλαβής των ΑΠ∆. 
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47.Ένσταση κατά απόφασης Γενικού ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών 
µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή του προστίµου του τετάρτου (1/4) των 
αποδοχών ενός (1) µηνός της ηµεδαπής, σε υπάλληλο Πρεσβείας της Χώρας 
µας στο εξωτερικό, για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης 
υπαλληλικού καθήκοντος και  της αµέλειας, καθώς και της ατελούς ή µη 
έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντος. 
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος επέδειξε επιπολαιότητα, όπως άλλωστε και ο 
ίδιος παραδέχθηκε στο απολογητικό του υπόµνηµα, στο χειρισµό αιτηµάτων 
προσωρινών διαβατηρίων χορηγώντας, επανειληµµένως, προσωρινά 
διαβατήρια σε περιπτώσεις που δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις που θέτει ο 
νόµος και µε ελλιπή δικαιολογητικά. 
48. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Υπουργείου 
Οικονοµικών µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή του υποβιβασµού κατά ένα 
βαθµό σε υπάλληλο ∆ΟΥ Καβάλας, για το πειθαρχικό παράπτωµα της 
χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός 
Υπηρεσίας.  
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος ως διαχειριστής του Γραφείου 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ∆ΟΥ περιστασιακά από 4-6-1999 και 
σε µόνιµη βάση από 2-1-2002 έως 31-5-2004, µε πράξεις και παραλείψεις 
κατά την άσκηση των καθηκόντων του όπως έκδοση των παραστατικών 
στοιχείων της ∆ιαχείρισης χωρίς αριθµητική και χρονολογική σειρά, µη 
ενηµέρωση του Βιβλίου Ταµείου σε ηµερήσια βάση, έκδοση επιταγών που δεν 
ανταποκρίνονται σε εντάλµατα πληρωµής, µη κατάθεση στην Τράπεζα της 
Ελλάδος ποσών που προέρχονταν από την έκδοση γραµµατίων είσπραξης, 
έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής χωρίς νόµιµους τίτλους, έκδοση 
επιταγών χωρίς την έκδοση των αντίστοιχων γραµµατίων είσπραξης, κατέστη 
πρόξενος ελλείµµατος στη ∆ιαχείριση του Γραφείου Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων που ανέρχεται στο ποσό των 394.938,54 € .  
49. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Υπουργείου 
Οικονοµικών µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης τριών 
(3) µηνών σε υπάλληλο της πρώην ΥΠΕ∆Α, για τα πειθαρχικά παραπτώµατα 
της παράβασης καθήκοντος  κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς 
ποινικούς νόµους και της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για 
υπάλληλο διαγωγής εντός Υπηρεσίας. 
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος ως υπάλληλος της πρώην ΥΠΕ∆Α, χωρίς 
ειδική εντολή του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας του και ενώ ήταν εκτός 
υπηρεσίας, τις πρωινές ώρες της 31-8-94 µετέβη εντελώς αυθαίρετα στον 
Πειραιά όπου διενήργησε φορολογικό έλεγχο σε δύο επιχειρήσεις ΑΕ και ΟΕ 
κατά τον οποίο θεώρησε ενυπόγραφα ευκρινώς σελίδα στο βιβλίο απογραφών 
της ΑΕ όπως και σελίδα στο βιβλίο απογραφών της ΟΕ. Τις ενέργειές του 
αυτές δεν τις γνώρισε ως είχε υποχρέωση στον Προϊστάµενό του και δε 
συνέταξε καταστάσεις αποτελεσµάτων µε τις διαπιστώσεις ελέγχου, µε 
απώτερο σκοπό να αποτρέψει µελλοντικούς ελέγχους.  
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50. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή του προστίµου αποδοχών 
ενός (1) µήνα στην υπάλληλο της ∆/νσης Πολεοδοµίας της Νοµαρχίας για τα 
πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό 
Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους, της αποδοχής οποιασδήποτε 
υλικής εύνοιας ή ανταλλάγµατος για το χειρισµό υπόθεσης από τον υπάλληλο 
κατά την άσκηση των καθηκόντων του και της χαρακτηριστικώς 
αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός ή εκτός υπηρεσίας.  
Σύµφωνα µε έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνοµίας προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ιδιώτες 
και συνιδιοκτήτες καταστήµατος – ψητοπωλείου, εξετασθέντες ενόρκως 
ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου της Ελληνικής Αστυνοµίας, κατήγγειλαν ότι 
ο εγκαλούµενος απαίτησε από αυτούς να του καταβληθεί το χρηµατικό ποσό 
των 8.000 ευρώ, προκειµένου να µεσολαβήσει για να απαλειφθεί µεγαλύτερο 
πρόστιµο για βεβαιωθείσα σε βάρος τους παράβαση, σχετικά µε αυθαίρετη 
κατασκευή έξω από το κατάστηµά τους. 
51. Ένσταση κατά απόφασης ∆/ντή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε την 
οποία επιβλήθηκε η ποινή της έγγραφης επίπληξης σε εκπαιδευτικό  για τα 
πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό 
Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους και της χαρακτηριστικώς 
αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός ή εκτός υπηρεσίας. 
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος εκπαιδευτικός τον Ιανουάριο 2009 στην 
περιοχή Οµονοίας, αγόρασε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης µεικτού 
βάρους εκατόν δέκα (110) γραµµαρίων από άγνωστο άτοµο αλβανικής 
υπηκοότητας έναντι άγνωστου τιµήµατος. Επίσης τον Ιανουάριο 2009 
βρέθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης µεικτού βάρους εκατόν δέκα 
(110) γραµµαρίων µέσα σε κουτιά από Nescafe, τόσο εντός της οικίας του 
(ποσότητα ενενήντα πέντε (95) γραµµαρίων) όσο και εντός της εξοχικής του 
κατοικίας (ποσότητα δέκα πέντε (15) γραµµαρίων). 
52. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Πειθαρχικού Συµβουλίου του 
Υπουργείου Οικονοµικών µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της έγγραφης 
επίπληξης σε υπάλληλο για το πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης 
καθήκοντος σε συνδυασµό µε άρθρο του Υπαλληλικού Κώδικα το οποίο 
ορίζει ότι ο υπάλληλος οφείλει να συµπεριφέρεται εντός και εκτός υπηρεσίας 
κατά τρόπο ώστε να καθίσταται άξιος της κοινής εµπιστοσύνης. 
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος το βράδυ της 8-7-2006 
χρησιµοποίησε το κυνηγητικό όπλο που διέθετε, µετά από ενόχληση που του 
δηµιούργησε ο ιδιοκτήτης αναψυκτηρίου – γειτνιάζοντος µε το σπίτι του 
υπαλλήλου – τοποθετώντας την ένταση της µουσικής πολύ υψηλά. 
Αποτέλεσµα της πράξης αυτής ήταν να προκύψουν µικροτραυµατισµοί από 
θραύσµατα υλικών που εβλήθησαν από τα σκάγια. Είχαν προηγηθεί φραστικά 
επεισόδια, ενώ όπως προέκυψε από την πορεία της δίκης (καταθέσεις 
µαρτύρων) υπήρχε ιστορικό µη καλής γειτνίασης µεταξύ του υπαλλήλου και 
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του ιδιοκτήτη του αναψυκτηρίου λόγω επανειληµµένων οχλήσεων του 
δεύτερου µε ρύθµιση της µουσικής στη διαπασών. 
Ο εγκαλούµενος συνελήφθηκε και παραπέµφθηκε σε δίκη α) για απόπειρα 
ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, β) οπλοχρησία και γ) απειλή. 
Το Μικτό Ορκωτό ∆ικαστήριο έκρινε οµόφωνα ένοχο τον κατηγορούµενο για 
τις κατηγορίες της οπλοχρησίας και των σωµατικών βλαβών και οµόφωνα 
αθώο για τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της απειλής και 
του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 21 µηνών µε αναστολή για τρία έτη. 
53. Ένσταση κατά απόφασης ΠΥΣ∆Ε µε την οποία επιβλήθηκε ποινή της 
προσωρινής παύσης τριών (3) µηνών σε εκπαιδευτικό µετά την αναποµπή της 
υπόθεσης του από το ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο προκειµένου να 
εκδικαστεί εκ νέου το πειθαρχικό παράπτωµα της χαρακτηριστικώς 
αναξιοπρεπούς για δηµόσιο υπάλληλο συµπεριφοράς εκτός υπηρεσίας στο 
οποίο υπέπεσε καθόσον κατείχε και είχε αναρτήσει από το 2004 µέσω του 
Πανελληνίου Σχολικού ∆ικτύου, ιστοσελίδα µε ακατάλληλες παραποµπές. 
Συγκεκριµένα, όπως προκύπτει και από το πόρισµα της διενεργηθείσας Ε∆Ε ο 
εγκαλούµενος εκπαιδευτικός είχε αναρτήσει ιστοσελίδα στην οποία 
περιέχονταν φωτογραφίες της ανήλικής κόρης του, µεταξύ των οποίων και µία 
φωτογραφία στην οποία απεικονίζονταν η κόρη του γυµνή µε την παραποµπή 
«από εδώ τα βιτσιόζικα», που παρέπεµπε σε ιστοσελίδα µε περιεχόµενο που 
µε κανένα τρόπο δεν αρµόζει να συσχετίζεται µε ιστοσελίδα εκπαιδευτικού. 
Επίσης σε άλλο σηµείο της ιστοσελίδας του, κάτω από άλλες φωτογραφίες του 
παιδιού του, υπήρχε παραποµπή µε τίτλο «από εδώ για τα παλιά» που 
παρέπεµπε σε ιστοσελίδα σχετική µε οµοφυλοφιλική πρωκτική ερωτική 
πράξη. Η διάρκεια της παρουσίας της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο ήταν γύρω 
στο 16µηνο περίπου, γεγονός που επιβεβαίωσε και ο ίδιος µέσω των 
καταθέσεών του. Η ιστοσελίδα αυτή ήταν δυνατό να προσπελαστεί τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, από οποιονδήποτε χρήστη. Αυτό που ήταν 
ασύµβατο µε την ιστοσελίδα του ήταν η αναγραφή των δύο παραποµπών και η 
µία µάλιστα κάτω από τη φωτογραφία της κόρης που απεικονιζόταν σε στάση 
όχι και τόσο συνηθισµένη. Επισηµαίνεται ότι ο εγκαλούµενος υπάλληλος είναι 
άριστος γνώστης της επιστήµης της πληροφορικής δεδοµένου και της 
ειδικότητάς του, ενώ στην εν λόγω ιστοσελίδα είχαν πρόσβαση και µαθητές. 
54. Ένσταση κατά απόφασης του ∆ιοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή του προστίµου πέντε (5) ηµερών 
των µηνιαίων αποδοχών σε Αερολιµενάρχη για το πειθαρχικό παράπτωµα της 
αµέλειας και της ατελούς εκπλήρωσης του υπηρεσιακού του καθήκοντος. 
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος από 11/7/2005 δε φρόντισε να 
ενηµερωθεί σχετικά µε τις υπηρεσιακές αρµοδιότητες των υφισταµένων του 
στον τοµέα της επιτόπιας είσπραξης αεροπορικών τελών, δεν τήρησε τη 
προβλεπόµενη διαδικασία, ούτε µερίµνησε ως όφειλε να ληφθούν µέτρα 
ασφαλείας στο χώρο του χρηµατοκιβωτίου για την ασφαλή φύλαξη των 
αεροπορικών τελών από το χρόνο είσπραξής τους έως το χρόνο απόδοσής 
τους στις αρµόδιες Υπηρεσίας, µε αποτέλεσµα να κλαπούν στο διάστηµα από 
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30/8/08 έως 1/9/09 από το χρηµατοκιβώτιο του Αερολιµένα δηµόσια έσοδα 
ύψους τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και οκτώ λεπτών 
(4.939,08 €) προερχόµενα από επιτόπιες εισπράξεις αεροπορικών τελών. 
55. Ένσταση κατά Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Υπουργείου Οικονοµικών  
µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή του υποβιβασµού κατά ένα βαθµό σε 
υπάλληλο ∆ΟΥ για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος  
κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους και της 
χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός 
Υπηρεσίας.  
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος ως υπόλογος διαχειριστής ∆.Ο.Υ., 
προέβη σε µη σύννοµες πράξεις και παραλείψεις. 
Αναλυτικότερα: 

• Κατά το χρονικό διάστηµα από το έτος 2001 έως το Σεπτέµβριο του 
έτους 2006 κατέστη πρόξενος δηµιουργίας ελλείµµατος ποσού 722.506,51 € 
στη διαχείριση, καθώς είχε παράνοµα στην κατοχή του ενενήντα δύο (92) 
προσωπικές επιταγές φορολογούµενων, ύψους 710.507,37 €, τις οποίες µε 
πρόθεση παρέλειψε να προσκοµίσει στις πληρωτέες Τράπεζες εντός της 
νόµιµης προθεσµίας για την εξόφλησή τους και την είσπραξη των χρηµάτων 
υπέρ του ∆ηµοσίου. 

• Όπως ο ίδιος οµολόγησε: 

•  σε περιπτώσεις όπου το ποσό της επιταγής ήταν µεγαλύτερο από το 
ποσό της οφειλής έδινε ρέστα προκειµένου επιφανειακά να επιτυγχάνει 
αριθµητική συµφωνία µε το Ταµείο, παρελάµβανε επιταγές που δεν 
αντιστοιχούσαν σε συγκεκριµένα διπλότυπα είσπραξης εφόσον αυτές 
εκδόθηκαν Κυριακή ή αργία ή φέρουν ηµεροµηνία µεταγενέστερη αυτής των 
διπλοτύπων είσπραξης, καθώς επρόκειτο για µεταχρονολογηµένες επιταγές,  

• έκανε δεκτές επιταγές όπου δεν υπάρχει σαφής συσχετισµός µεταξύ 
επιταγής και φορολογουµένου όπως συνέβη στην περίπτωση δύο ακάλυπτων 
προσωπικών επιταγών λογίστριας συνολικού ποσού 3.930,90 € µε την οποία 
διατηρούσε φιλικές οικογενειακές σχέσεις, εξοφλώντας µε τον τρόπο αυτό 
υποχρεώσεις πελατών της, ενώ ο λογαριασµός τραπέζης ανήκε σε Αγροτικό 
Συνεταιρισµό, 

• στην κατοχή του επίσης βρέθηκαν τέσσερις (4) επιταγές συνολικού 
ποσού 33.836,81 € οι οποίες ήταν «ανοιχτές» ως προς την ηµεροµηνία 
έκδοσής τους, δυνάµενες να χρησιµοποιηθούν οποιαδήποτε χρονική στιγµή, 
µία εκ των οποίων είναι της ΕΤΒΑ, υποκαταστήµατος, το οποίο είχε κλείσει 
πριν από το έτος 2005. Σηµειώνεται δε ότι για τις επιταγές αυτές ο 
υπολογισµός των προσαυξήσεων ξεκινά από το µήνα που διαπιστώθηκαν και 
όχι από την ηµεροµηνία έκδοσής τους, αυξάνοντας τη ζηµιά που υπέστη το 
δηµόσιο σε αντίθεση µε τους εκδότες των επιταγών αυτών που είχαν τη 
δυνατότητα έως την αποκάλυψη του ελλείµµατος, να εξοφλούν εικονικά τους 
οφειλές τους και να είναι σε θέση να λάβουν αποδεικτικό φορολογικής 
ενηµερότητας χωρίς φυσικά να το δικαιούνται. 
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• ∆εν παρέδωσε στη διαχείριση το ποσό των 3.976.000 δρχ. (11.668,37 
€) τα οποία σύµφωνα µε το αρ. 18/01-11-2006 έγγραφο του Προϊσταµένου της 
∆ΟΥ βρέθηκαν την 31-10-2006 τυχαία σε χαρτονοµίσµατα δραχµών 
φυλαγµένα σε κουτί εντός τους χώρου της διαχείρισης και εκτός τους 
χρηµατοκιβωτίου της υπηρεσίας. Για το ανωτέρω ποσό προσαυξηµένο κατά 
330,77 € δεν υπολογίζονται προσαυξήσεις διότι είναι αδύνατο να εντοπιστεί ο 
χρόνος δηµιουργίας του ελλείµµατος.  

• Παραπλάνησε χρησιµοποιώντας ιδιαίτερα τεχνάσµατα Οικονοµική 
Επιθεωρήτρια, τον Προϊστάµενό του και τους συναδέλφους του, όταν: 

• Την 8-12-2004, παρά τη ρητή εντολή της Επιθεωρήτριας για άµεση 
κατάθεση του ποσού των 967.966,40€ στην Τράπεζα Ελλάδος, το οποίο η 
ανωτέρω διαπίστωσε, κατά την τακτική επιθεώρηση της 6-12-2004, ως 
υπόλοιπο στη διαχείριση, κατέθεσε µικρό µόνο µέρος αυτού ισχυριζόµενες 
ψευδώς ότι το υπόλοιπο ποσό είναι απαραίτητο για πληρωµές, 

• Περαιτέρω την 9-12-2004, αφού ο έλεγχος στη διαχείριση του Ταµείου 
Παρακαταθηκών ολοκληρώθηκε επιτυχώς προέβη στην έκδοση επιταγών υπέρ 
του Ταµείου αυτού τις οποίες µετέτρεψε σε τραπεζικές επιταγές υπέρ του 
∆ηµοσίου καλύπτοντας εικονικά το έλλειµµα στη διαχείριση του ∆ηµοσίου. 
Συγχρόνως συνέταξε µία κατάσταση επιταγών εκδοθείσες υπέρ του ∆ηµοσίου 
µε ηµεροµηνία όµως προγενέστερη και συγκεκριµένα την 8-12-2004 στην 
οποία συµπεριέλαβε τις ανωτέρω επιταγές, ανέγραψε µόνο το ποσό και την 
Τράπεζα και παρέλειψε συνειδητά να αναφέρει τον αριθµό επιταγής και την 
ηµεροµηνία, την οποία απέστειλε στην Επιθεωρήτρια και απέφυγε τον 
περαιτέρω έλεγχο. Σχετικά µε τις επιταγές που «δανείστηκε» από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών τις εξαργύρωσε πάλι και κάλυψε το τεχνητό έλλειµµα που 
δηµιουργήθηκε στο ανωτέρω ταµείο, 

• Την 10-11-2004 κατά τη διαδικασία παράδοσης-παραλαβής της ∆.Ο.Υ. 
στο νέο Προϊστάµενο, άθροισε το σύνολο των επιταγών, στη συνέχεια 
παρουσίασε το άθροισµά τους σε ταινία αριθµοµηχανής και απέφυγε την 
καταµέτρηση των επιταγών προκειµένου να µη διαπιστωθεί το έλλειµµα, όπως 
και συνέβη,  

• Το Σεπτέµβριο του έτους 2006, όταν ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας 
του µε ηµερήσια διαταγή τον αποµάκρυνε από τη διαχείριση, προσπάθησε να 
τον παραπλανήσει, όπως και τους συναδέλφους του, καθυστερώντας την 
παράδοση της διαχείρισης στο νέο διαχειριστή προφασιζόµενος διάφορες 
δυσκολίες, προσπαθώντας να αποσπάσει την υπογραφή του στο πρωτόκολλο 
παράδοσης-παραλαβής που είχε συντάξει και να αποδεσµευτεί από την 
υποχρέωση φυσικής καταµέτρησης του χρηµατικού υπολοίπου µετρητών και 
επιταγών, ενώ όταν αναγκάστηκε να παραδεχθεί την ύπαρξη του ελλείµµατος 
προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τις έρευνες ισχυριζόµενος ότι πρόκειται 
για απώλεια επιταγών. 
Επισηµαίνεται ότι αποτέλεσµα των ενεργειών του εγκαλούµενου υπαλλήλου 
ήταν να προκύψει έλλειµµα, ύστερα από την τακτοποίηση από ορισµένους 
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κοµιστές που κατέβαλαν µετά των νοµίµων προσαυξήσεων τις οφειλές τους, 
ύψους 518.365,22 € (ισολογισµός και υπόλοιπα την 4/17/2007). Οι 
προσαυξήσεις στο ανωτέρω ποσό ανέρχονται σε 403.574,02 € και το συνολικό 
ποσό που καταλογίστηκε ήταν 984.939,24 €. Όπως προέκυψε από τη 
διαδικασία, το ποσό αυτό οφείλεται από όµιλο επιχειρήσεων, ο οποίος 
αποδέχθηκε την οφειλή και ρύθµισε το χρέος σε 15 δόσεις. Μετά την 
καταβολή της 1ης δόσης απευθύνθηκε στην Επιτροπή ∆ιευκολύνσεων και 
ρύθµισε την οφειλή του σε 45 δόσεις. Το ως άνω ποσό καταλογίσθηκε και 
στον εγκαλούµενο και µετά από αίτησή του, δόθηκε τριετής αναστολή 
είσπραξης λόγω οικονοµικών δυσχερειών. 
57. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε 
την οποία επιβλήθηκε η ποινή της εξάµηνης προσωρινής παύσης σε υπάλληλο 
για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος, της παράβασης 
καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους 
και της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγή 
εντός ή εκτός υπηρεσίας. 
Συγκεκριµένα, η εγκαλούµενη υπάλληλος κατά την άσκηση των υπηρεσιακών 
της καθηκόντων, προέβη σε µη σύννοµες ενέργειες όσον αφορά στην 
υπεξαίρεση ποσών καταβολής ασφαλιστικών εισφορών εκ µέρους εργοδοτών 
στο ταµείο του Υποκαταστήµατος, καθώς προέβη σε υπεξαίρεση από τα 
ταµειακά παραστατικά προσωρινών Γραµµατίων Είσπραξης (ΓΕΤΕ) 
διάφορων ποσών και εξαφάνιση της ηµερήσιας κατάστασης συµφωνίας του 
τµήµατος Εσόδων-Οικονοµικού (σε ορισµένες περιπτώσεις και από τα δύο 
τµήµατα). Όλα τα ΓΕΤΕ (Προσωρινά Γραµµάτια Είσπραξης) ήταν της 
κατηγορίας «µη καταχωρηθέντα» τα οποία σύµφωνα µε τον αριθµό 
πρωτοκόλλου της ∆ιοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταχωρήθηκαν στον Η/Υ µέσω 
του προγράµµατος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 2000» µεταγενέστερα της έκδοσής του 
και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών. Αποτέλεσµα τούτου 
ήταν, τα ΓΕΤΕ των οποίων τα ποσά υπεξαιρέθηκαν, να µην καταχωρηθούν 
στην ηλεκτρονική πινακίδα των εργοδοτών, οι οποίοι φαίνονταν ως οφειλέτες. 
Η καταβολή όµως των ασφαλιστικών εισφορών δεν αµφισβητείται, αφού έγινε 
σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις µε κατάθεση επιταγής τραπέζης. 
Επισηµαίνεται ότι: 
- η συνολική ζηµιά που προκλήθηκε ανέρχεται στο ποσό των 27.345,29 €. 
- η εγκαλούµενη υπάλληλος κατηγορείται για άλλες δύο περιπτώσεις 
παράνοµων πράξεων τη χρονική περίοδο 07-08-2003 έως 30-09-03, οι οποίες 
συµπίπτουν χρονικά µε τις ως άνω υπεξαιρέσεις και της έχει καταλογιστεί από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο το ποσό των 23.500,00 €, το οποίο έχει αποδεχθεί και 
πληρώνει τµηµατικά κατόπιν διακανονισµού. 
- η εγκαλούµενη υπάλληλος βρίσκεται σε αυτοδίκαιη αργία, ύστερα από την 
επιβολή σ’ αυτή της ποινής της οριστικής παύσης, για άλλη πειθαρχική της 
υπόθεση. 
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3. Προσφυγή κατά τελεσίδικων πειθαρχικών αποφάσεων  
Το 2009 ο ΓΕ∆∆ άσκησε την αρµοδιότητα που του παρασχέθηκε µε τις 
διατάξεις του άρθρου 3 παρ. του ν.3613/2007 σε δώδεκα περιπτώσεις. Οι 
περισσότερες από αυτές αφορούσαν στην επιβολή αναιτιολόγητα επιεικούς 
ποινής ή απαλλαγής των διωκοµένων υπαλλήλων λόγω κακής εκτίµησης από 
τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα των στοιχείων του πειθαρχικού φακέλου ή 
ακόµη και λόγω έλλειψης οποιασδήποτε αιτιολογίας.  
Σε µια περίπτωση ο ΓΕ∆∆ προσέφυγε κατά αποφάσεων του ∆ευτεροβάθµιου 
Πειθαρχικού Συµβουλίου του Υπουργείου Εσωτερικών µε την οποία 
εκπαιδευτικοί απαλλάχθηκαν από τις πειθαρχικές τους ευθύνες συνιστάµενες 
στο γεγονός ότι αν και αιρετά µέλη πειθαρχικού συµβουλίου είχαν  αρνήθηκαν 
να προτείνουν ποινή σε βάρος ελεγχόµενου εκπαιδευτικού, ο οποίος είχε 
προηγουµένως κριθεί κατά πλειοψηφία ένοχος, µε τη δικαιολογία ότι είχαν 
διαφωνήσει µε την αναγνώριση πειθαρχικών ευθυνών. Τόσο το πρωτοβάθµιο 
πειθαρχικό συµβούλιο, όσο και το ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο του 
ΥΠΕΣ, αν και έκριναν ως µη νόµιµη την άρνηση των αιρετών εκπροσώπων να 
προτείνουν ποινή, τους απάλλαξαν λόγω συγγνωστής πλάνης. Ο ΓΕ∆∆ έκρινε 
ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συγγνωστής πλάνης στην προκειµένη 
περίπτωση και προσέφυγε στο αρµόδιο δικαστήριο για την ακύρωση της 
απόφασης του ∆ευτεροβαθµίου Συµβουλίου.   
Χαρακτηριστική περίπτωση απαλλαγής για την οποία ο ΓΕ∆∆ προσέφυγε στο 
ΣτΕ είναι η περίπτωση ιατρού του ΕΣΥ, η οποία αν και καταδικάστηκε για 
ιατρική αµέλεια συνεπεία της οποίας απεβίωσε ανήλικος ασθενής της, 
ελέγχθηκε πειθαρχικά και της επεβλήθη η ποινή της προσωρινής παύσης 
διάρκειας ενός έτους. Ο ΓΕ∆∆ έκρινε ότι η συγκεκριµένη ποινή είναι 
αδικαιολόγητα επιεικής και ότι στην συγκεκριµένη περίπτωση, λαµβανοµένων 
υπόψη και των υπολοίπων πραγµατικών δεδοµένων, προσήκει η ποινή της 
οριστικής παύσης.  
Περίπτωση επιεικούς πειθαρχικά µεταχείρισης αφορά και προσφυγή του 
ΓΕ∆∆ στο ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών κατά απόφασης του Πειθαρχικού 
Συµβουλίου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Με την προσβαλλόµενη 
απόφαση επικυρώθηκε παρά την αντίθετη ένσταση του ΓΕ∆∆ πρωτοβάθµια 
πειθαρχική απόφαση επιβολής ποινής προστίµου πέντε ηµερών σε βάρος 
υπαλλήλου περιφερειακού αεροδροµίου της χώρας η οποία δεν προσήλθε 
εγκαίρως στην υπηρεσία της µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η 
προσγείωση αεροσκάφους που πραγµατοποιούσε τακτική προγραµµατισµένη 
πτήση.   
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4. Πειθαρχική ∆ίωξη 
Ο ΓΕ∆∆ άσκησε επίσης τη δυνατότητά του να ασκεί ο ίδιος ή να διατάσσει 
την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά υπαλλήλων των δηµόσιων φορέων. 
Σκοπός της δυνατότητάς του αυτής είναι η ταχεία έναρξη της πειθαρχικής 
διαδικασίας, 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 διαπιστώνονται ευθύνες τέλεσης 
πειθαρχικών παραπτωµάτων, αλλά και η απρόσκοπτη ολοκλήρωσή της. Ο 
ΓΕ∆∆ µε τη δυνατότητά του αυτή δρα συµπληρωµατικά µε τα πειθαρχικά 
όργανα της διοίκησης τα οποία προφανώς δεν είναι δυνατόν να 
υποκαταστήσει. 
Κατά το 2009 ο ΓΕ∆∆ άσκησε ο ίδιος ή µέσω των αρµοδίων πειθαρχικών 
οργάνων πειθαρχική δίωξη κατά 292 υπαλλήλων ή λειτουργών του δηµόσιου 
τοµέα.  
Οι 255 από αυτές αφορούσαν στη µη υποβολή δήλωσης περιουσιακής 
κατάστασης ( πόθεν έσχες) των υπόχρεων υπαλλήλων στο Γραφείο του 
Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 
(περίπτωση 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) καθόσον η µη 
υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης συνιστά τα πειθαρχικά 
παραπτώµατα της παράβασης του υπαλληλικού καθήκοντος κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 106 και παρ.1 , περ. β του  άρθρου 107 του ν. 3528/07 (Υ.Κ.) 
Οι υπόλοιπες πειθαρχικές διώξεις αναφέρονται στο κεφάλαιο της παρούσας 
έκθεσης που αφορά στη διερεύνηση υποθέσεων από το ΓΕ∆∆. 
                                                                                            
5.  Έναρξη / επίσπευση πειθαρχικής διαδικασίας 
O ΓΕ∆∆ σύµφωνα µε το θεσµικό του πλαίσιο συµµετείχε 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 
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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 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) µε συνέπεια να µην είναι δυνατή η µη άσκηση πειθαρχικής 
δίωξης. 
Έχει παρατηρηθεί ότι συχνά τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα των δηµόσιων 
φορέων δεν ολοκληρώνουν την πειθαρχική διαδικασία ως οφείλουν, σύµφωνα 
µε την προαναφερόµενη διάταξη, αλλά απαντούν ότι κατά την άποψή τους και 
κατόπιν δικής τους περαιτέρω διερεύνησης δεν συντρέχουν λόγοι πειθαρχικού 
ελέγχου των εµπλεκόµενων υπαλλήλων, θέτοντας την υπόθεση στο αρχείο. 
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 
δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα και 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, κατά 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. 
Σε όλες τις περιπτώσεις ο ΓΕ∆∆ ζήτησε 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 2009 κατόπιν παραγγελίας 
του  ΓΕ∆∆  τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα αποφάσισαν τη λήψη  διοικητικών 
µέτρων : 
Υπάλληλος ∆ήµου  τέθηκε σε αργία για την πράξη της υπεξαίρεσης στην 
υπηρεσία και της πλαστογραφίας µε συνολικό όφελος άνω των 73.000€. 
Υπάλληλοι  ∆ΟΥ  τέθηκαν σε αυτοδίκαιη αργία για την πράξη της παθητικής 
δωροδοκίας και της απόπειρας απιστίας σχετικής µε την υπηρεσία το 
αντικείµενο της οποίας είχε αξία άνω των 73.000 €  
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Υπάλληλος ΑΕΙ, τέθηκε σε αυτοδίκαιη αργία για την πράξη της διευκόλυνσης 
εισόδου στο Ελληνικό έδαφος υπηκόων τρίτης χώρας άνευ ελέγχου από τις 
αρµόδιες αρχές και για εγκληµατική οργάνωση 
Υπάλληλος  ∆ήµου   τέθηκε σε αναστολή της άσκησης των καθηκόντων του 
για την πράξη της έκδοσης ψευδών βεβαιώσεων παραµονής αλλοδαπών 
Υπάλληλοι ∆ΟΥ τέθηκαν σε αργία για την πράξη της παθητικής δωροδοκίας 
κατά συναυτουργία µε όφελος άνω των 73.000€ 
Υπάλληλος  ΝΑ τέθηκε σε αργία για την πράξη της παθητικής δωροδοκίας και 
της ψευδούς βεβαίωσης  
Υπάλληλοι του ΕΟΤ, τέθηκαν σε αργία για την πράξη της παθητικής 
δωροδοκίας κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία  
Υπάλληλος ∆ήµου τέθηκε σε αυτοδίκαιη αργία για την πράξη της 
πορνογραφίας ανηλίκων κατ’ επάγγελµα, παραγωγή πορνογραφικού υλικού µε 
χρησιµοποίηση ανηλίκου, καθώς και απειλή χρήσης βίας κατά ανηλίκου κατά 
συρροή 
Υπάλληλος ∆ήµου τέθηκε σε αργία για την πράξη της καλλιέργειας, κατοχής 
και αποθήκευσης ναρκωτικών από κοινού, κατ’ επάγγελµα και κατά συνήθεια  
Επίσης προκειµένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η διαδικασία απονοµής 
πειθαρχικού δικαίου ο ΓΕ∆∆ ζήτησε από τα αρµόδια όργανα τη συγκρότηση ή 
τη σύγκλιση των αρµοδίων πειθαρχικών συµβουλίων δεδοµένου, ότι η επί 
µακράν µη συγκρότηση ή µη σύγκληση των εν λόγω οργάνων καταδεικνύει 
σοβαρότατα οργανωτικά και λειτουργικά προβλήµατα και επιφέρει πολλαπλές 
συνέπειες, µε κυριότερες τον κίνδυνο παραγραφής των υπό εξέταση 
πειθαρχικών αδικηµάτων και την διαµόρφωση µιας κατάστασης γενικότερης 
«ανοχής» της διοίκησης και µη εφαρµογής του πειθαρχικού δικαίου. 
Eιδικότερα, τα συλλογικά πειθαρχικά όργανα των δήµων δυσλειτουργούν, µη 
συνερχόµενα τακτικά και καθυστερώντας την «εκδίκαση» των πειθαρχικών 
παραπτωµάτων µε άµεσες συνέπειες τη συσσώρευση και την παραγραφή τους, 
ενέργειες οι οποίες οπωσδήποτε δεν συνάδουν µε την αποστολή τους και την 
ορθή διοικητική τους λειτουργία συντελώντας έτσι στην εγκαθίδρυση ενός 
γενικότερου «κλίµατος» ατιµωρησίας και της µη ανεκτής αντίληψης, ότι 
υπάρχει ανοχή της διοίκησης σε παράνοµες και παράτυπες συµπεριφορές των 
υπαλλήλων της. 
 
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-
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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 δικαίωµα να ζητήσει από το ∆ηµόσιο, νόµιµα 
εκπροσωπούµενο από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών 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, προκειµένου να 
υπάρχει συνολική εικόνα της παραβατικότητάς τους. 
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. 
Οι ποινικές διώξεις που κοινοποιούνται από τους Εισαγγελείς στο Γραφείο του 
Γενικού Επιθεωρητή 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 αργία 
ή/και την παράσταση του δηµοσίου ή των δηµοσίων φορέων ως πολιτικώς 
εναγόντων. 
Επίσης ο ΓΕ∆∆ έχει κάνει, σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, χρήση της 
δυνατότητας που του παρέχει η παραπάνω διάταξη ως προς το αίτηµα 
άσκησης ενδίκων µέσων κατά βουλευµάτων και αποφάσεων ή επίσπευσης της 
ποινικής διαδικασίας. 
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1. ∆ιαδικασία συλλογής αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης αγροτών 
Με αφορµή τη διερεύνηση αναφορών προς το Γραφείο του και τη µελέτη 
σχετικών δηµοσιευµάτων ο ΓΕ∆∆ ασχολήθηκε µε το θέµα της συλλογής των 
αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης και λοιπών καθεστώτων στήριξης των αγροτών 
στα πλαίσια του Κανονισµού (ΕΚ) 1782/2003. Κρίνοντας σκόπιµη  µε 
έγγραφό του την επισήµανση δυσλειτουργιών που διαπίστωσε κατά τον 
έλεγχο της διαδικασίας συλλογής των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης και τη 
νοµοθετική ή άλλη ρύθµισή τους, τον Μάιο του 2009 έθεσε υπόψη του 
Υπουργού Aγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και του Οργανισµού 
Πληρωµών και Ελέγχων Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και 
Εγγυήσεων τα παρακάτω.  
Στα πλαίσια του προαναφερθέντος Κανονισµού οι αγροτικές ενισχύσεις – 
επιδοτήσεις έχουν «κλειδώσει» µε βάση το µέσο όρο των «ιστορικών 
ενισχύσεων» 1999 – 2002 και ειδικά για την ελιά και το ελαιόλαδο 1999 – 
2003. Οι ενισχύσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και έχει εκδοθεί γι’ αυτές για 
κάθε αγρότη «Τίτλος Οριστικών ∆ικαιωµάτων Ενιαίας Ενίσχυσης» ο οποίος 
φέρει την υπογραφή του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
κου Ευάγγελου Μπασιάκου. Μόνη αναγκαία και ικανή συνθήκη για την 
είσπραξη σήµερα αυτών των ενισχύσεων είναι η υποβολή αίτησης ενιαίας 
ενίσχυσης από κάθε αγρότη µε την οποία ο ενδιαφερόµενος δηλώνει ότι 
καλλιέργησε κατά την αµέσως προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο τα 
κτήµατα για τα οποία του είχαν αναγνωριστεί τα «ιστορικά δικαιώµατα» µε τα 
αντίστοιχα γεωργικά είδη. ∆εν ζητείται κανένα επί πλέον δικαιολογητικό ούτε 
καν απόδειξη – δελτίο αποστολής για παράδειγµα ελαιοτριβείου για την 
παραγωγή ελαιολάδου. Ειδικά για τις ενισχύσεις σε ελαιοκτήµατα και 
αµπελώνες είχε ζητηθεί από κάθε παραγωγό η ένταξη των αντίστοιχων 
κτηµάτων στο ελαιοκοµικό και αµπελουργικό µητρώο κατά την πρώτη 
εφαρµογή του νέου συστήµατος και ο σχετικός αριθµός µητρώου είναι έκτοτε 
καταχωρηµένος στη βάση πληροφοριών που τηρείται στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 
Ηδη από την χρονιά εφαρµογής του πιο πάνω συστήµατος η συλλογή των 
αιτήσεων ανά την Ελλάδα είχε ανατεθεί στην ΠΑΣΕΓΕΣ αντί υψηλότατου 
τιµήµατος που κατέβαλαν απευθείας οι αγρότες µε την υποβολή της αίτησης 
και πριν την είσπραξη των επιδοτήσεων µε απευθείας ανάθεση και χωρίς 
καµία διαγωνιστική διαδικασία. Η ΠΑΣΕΓΕΣ φέρει έκτοτε εις πέρας το έργο 
της συλλογής των αιτήσεων ενίσχυσης µέσω Αγροτικών Συνεταιρισµών ή 
Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών. Αυτό θεωρήθηκε παροχή υπηρεσιών για 
την οποία η αντίστοιχη Ενωση ή Συνεταιρισµός εξέδιδε απόδειξη και 
εισέπραττε Φ.Π.Α. Σε κάποιες περιοχές το έργο είχε περαιτέρω ανατεθεί από 
την Ενωση ή το Συνεταιρισµό αντί αµοιβής σε υπαλλήλους των ΚΕΠ.  
Εφέτος όµως για την ίδια ακριβώς εργασία της συλλογής των αιτήσεων 
ενιαίας ενίσχυσης το ποσόν έχει διπλασιαστεί για τον ίδιο τίτλο και ανέρχεται 
σε 59,50 Ευρώ. Με απλά λόγια σε µια περίοδο παγκόσµιας οικονοµικής 
κρίσης, περιορισµού του αγροτικού εισοδήµατος, επιτακτικής ανάγκης 
στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος από κρατικούς πόρους όπως έγινε 
πρόσφατα µε τη µορφή αποζηµιώσεων, ο κατ’ ανάθεσιν εργολάβος του έργου 
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συλλογής των αιτήσεων που είναι τυπωµένες κεντρικά, προφανώς από τη 
βάση πληροφοριών του ΟΠΕΚΕΠΕ και χρειάζονται µόνο την υπογραφή του 
δικαιούχου για να ενεργοποιηθούν βρίσκει την ευκαιρία προφανώς χωρίς 
κανένα έλεγχο να διπλασιάσει την αµοιβή του. 
Ύστερα από τα πιο πάνω αναγκαστικά τίθενται τα πιο κάτω ερωτήµατα, α) 
εάν εργασίες τέτοιου µεγέθους πρέπει να ανατίθενται κατόπιν διαγωνισµού, 
όπως είναι η πάγια τακτική και απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εάν 
στη συγκεκριµένη περίπτωση έγινε τέτοιος διαγωνισµός, β) εάν ο καθορισµός 
της αµοιβής της ΠΑΣΕΓΕΣ έγινε αυθαιρέτως ή κατόπιν ενηµερώσεως του 
ηµετέρου Υπουργείου ή του ΟΠΕΚΕΠΕ γ) εάν είναι δυνατόν η αµοιβή για τη 
συλλογή των αιτήσεων (οι οποίες όπως προελέχθη είναι έντυπες από τη βάση 
πληροφοριών του ΟΠΕΚΕΠΕ, ίδιες κάθε χρόνο αφού οι επιδοτήσεις έχουν 
κλειδώσει µε βάση ένα ιστορικό µέσο όρο) να προσεγγίζει ή και να ξεπερνάει 
σε κάποιες περιπτώσει το 30%, και σε κάθε περίπτωση λόγω του 
αφορόλογητου των αγροτικών επιδοτήσεων µήπως τούτο αποτελεί έµµεσο 
φόρο υπέρ τρίτων. 
Βάσει των ανωτέρω πραγµατικών περιστατικών προκύπτουν ενδείξεις 
φαινοµένων κακοδιοίκησης µε την ανοχή ή τη µη ενηµέρωση των υπηρεσιών 
του αρµοδίου Υπουργείου από ένα δευτεροβάθµιο συνεταιριστικό όργανο. 
Λαµβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του όλου ζητήµατος ο ΓΕ∆∆ ζήτησε από 
τον αρµόδιο Υπουργό να εξετάσει το όλο θέµα και κυρίως την Υπουργική 
Απόφαση ή/και άλλα στοιχεία σχετικά µε τον τρόπο αναθέσεως της συλλογής 
των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης των αγροτών και τον καθορισµό του ύψους 
της αµοιβής του αναδόχου εις βάρος των αγροτών. 

 
2. Υπαίθριες διαφηµιστικές πινακίδες 
Στο πλαίσιο της ενασχόλησής του µε το συγκεκριµένο ζήτηµα ο ΓΕ∆∆ 
απέστειλε προς τον αρµόδιο Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών 
επανυποβάλλοντας τις παλαιότερες προτάσεις του σχετικά µε τις απαιτούµενες 
αλλαγές στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο. Όπως είχε αναφερθεί και στην  Ετήσια 
Έκθεση 2008 (σ. 97) οι προτάσεις του αυτές αφορούν στην επαναφορά σε 
ισχύ του άρθρου 11 § 3 εδάφιο 2 του ν. 2094/92 έτσι ώστε οι διαφηµιστικές 
πινακίδες και επιγραφές που τοποθετούνται στο χώρο των οδών, δηλ. στην 
επιφάνεια που προορίζεται για τη δηµόσια κυκλοφορία 
(συµπεριλαµβανοµένων των πεζοδροµίων), να τοποθετούνται παράλληλα 
προς τον άξονα της οδού, επαναφορά σε ισχύ της διάταξης που θα προβλέπει 
ποινές φυλάκισης µέχρις ενός έτους για παραβάσεις των διατάξεων που 
αφορούν διαφηµιστικές πινακίδες και επιγραφές που τοποθετούνται στο χώρο 
των οδών, αύξηση των χρηµατικών προστίµων για τους παραβάτες των  
σχετικών διατάξεων και νοµοθετική πρόβλεψη για καταλογισµό των δαπανών 
της αφαίρεσης των πινακίδων στους αυτουργούς παραβάτες. 
Παράλληλα µε τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες του ο ΓΕ∆∆ προχώρησε κατά το 
2009 και σε συγκεκριµένες παρεµβάσεις όπως ο συντονισµός των 
εµπλεκόµενων ∆ήµων Αθηναίων, Βύρωνα, ∆άφνης, Ζωγράφου, Παπάγου και 
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Καισαριανής για την αποµάκρυνση των παράνοµα τοποθετηµένων 
διαφηµιστικών πινακίδων της περιφερειακής Λεωφόρου Αλίµου –Κατεχάκη 
και συµβαλουσών µε αυτή οδών, η χορήγηση εντολής προς την Περιφέρεια 
Αττικής για αποµάκρυνση των παράνοµα τοποθετηµένων διαφηµιστικών 
πινακίδων πλησίον της Αττικής Οδού, η οποία όµως δεν εξετελέσθη ελλείψει 
σχετικών κονδυλίων καθώς και ενέργειες για την αποµάκρυνση παράνοµα 
τοποθετηµένων διαφηµιστικών πινακίδων στο τρίγωνο του κόµβου της 
Λεωφόρου Συγγρού µε την Ποσειδώνος.  
Σε συνέχεια της πολυετούς ενασχόλησής του µε το ζήτηµα ο ΓΕ∆∆ κρίνει ως 
απολύτως αναγκαία την ύπαρξη ενός κεντρικού διοικητικού µηχανισµού, ο 
οποίος εξοπλισµένος µε τα απαραίτητα µέσα θα έχει την αρµοδιότητα να 
αποµακρύνει τις παράνοµα τοποθετηµένες διαφηµιστικές πινακίδες. Η 
πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και ∆ικτύων για ανάληψη του 
έργου αυτού από συνεργεία του Υπουργείου, τα οποία έχουν 
δραστηριοποιηθεί ήδη στην περιοχή του κόµβου της Λεωφόρου Κηφισίας µε 
την οδό Σπύρου Λούη, κρίνεται ως ένα πολύ σηµαντικό βήµα προς αυτή την 
κατεύθυνση που θα συµβάλει στην επίλυση του όλου θέµατος.                                 
 
3. ∆ιαδικασίες διαπίστευσης-ελέγχου ΚΤΕΟ 
Σε συνέχεια πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση του ΓΕ∆∆ σχετικά µε την 
ύπαρξη εισηγήσεων υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Μεταφορών 
& Επικοινωνιών µε αντικείµενο την κατάργηση της διαπίστευσης ως 
προαπαιτούµενης διαδικασίας για την χορήγηση άδειας λειτουργίας των 
ιδιωτικών ΚΤΕΟ (ΙΚΤΕΟ), ο ΓΕ∆∆ απέστειλε έγγραφο τον Φεβρουάριο του 
2009 στον αρµόδιο Υπουργό στο οποίο αναφέρονταν µεταξύ άλλων τα εξής: 
Η υποχρεωτική διαπίστευση των ΙΚΤΕΟ από το Εθνικό Σύστηµα 
∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆), προβλεφθείσα µε τις διατάξεις του ιδρυτικού τους 
νόµου 2963/2001, είναι µια εργώδης διαδικασία αρχικής αξιολόγησης και 
περιοδικών επιτηρήσεων των ΙΚΤΕΟ, µε πλαίσιο αναφοράς το διεθνές 
πρότυπο ISO/IEC 17020 και την εθνική νοµοθεσία. Μέσω της διαπίστευσης 
αξιολογείται και επιβάλλεται, µεταξύ άλλων η εφαρµογή αυστηρών 
διαδικασιών και κανόνων λειτουργίας που επιβάλλει το διεθνές πρότυπο, η 
τήρηση της εθνικής νοµοθεσίας και των διαδικασιών του τεχνικού ελέγχου, η 
επάρκεια του τεχνικού προσωπικού (τεχνικού διευθυντή και ελεγκτών) και η 
διακρίβωση (calibration) και καλή λειτουργία του εξοπλισµού. 
Με δεδοµένα ότι 7 έτη µετά την ψήφιση του ν. 2963/2001, δεν έχει εκδοθεί 
ακόµη το Προεδρικό ∆ιάταγµα περί διοικητικών κυρώσεων και ποινών που 
προβλέπεται στο άρθρο 41 του νόµου αυτού και δεν υπάρχει, εποµένως, 
δυνατότητα εποπτείας και ελέγχου των (ιδιωτικών και δηµοσίων) ΚΤΕΟ, η 
αγορά των ΙΚΤΕΟ, µετά την γιγάντωσή της κατά τα τελευταία έτη, έχει 
επιβάλει ανηλεή (πολλάκις και αθέµιτο) ανταγωνισµό µεταξύ των 
επιχειρήσεων αυτών, µε υποβάθµιση της ποιότητας του ελέγχου από ορισµένα 
ΙΚΤΕΟ, στο βωµό της προσέλκυσης οχηµάτων,η λανθασµένη νοοτροπία 
πολλών πολιτών, οι οποίοι δεν αποτιµούν τον τεχνικό έλεγχο ως εγγύηση για 
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την οδική ασφάλεια αλλά ως επιβαλλόµενο εισπρακτικό µέσο, πιέζει προς την 
κατεύθυνση της υποβάθµισης του ελέγχου, µε την απαίτηση να περάσει «µε 
κάθε τρόπο» το όχηµά τους, ακόµη και όταν η τεχνική του κατάσταση δεν το 
επιτρέπει,  γίνεται φανερό ότι η διαπίστευση από το ΕΣΥ∆ αποτελεί την 
µοναδική εγγύηση ότι τα ΙΚΤΕΟ δοµούνται  και λειτουργούν µε βάση ένα 
αυστηρό διεθνές πλαίσιο αναφοράς. Ο έλεγχος της συνεχούς συµµόρφωσής 
τους µε το πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αποτελέσει επείγουσα µέριµνα του 
Υ.Μ.Ε., µε την έκδοση και εφαρµογή του Π.∆. περί διοικητικών κυρώσεων. 
Στον ίδιο ν.2963/2001 έχει προβλεφθεί η διαπίστευση και των λειτουργούντων 
δηµοσίων ΚΤΕΟ. Ωστόσο, η σχετική υποχρέωση έχει πάρει διαδοχικές 
παρατάσεις, µε ψηφισθείσες κατά καιρούς τροπολογίες, λόγω της αδυναµίας 
των δηµοσίων ΚΤΕΟ να ανταποκριθούν στα υψηλά standards της 
διαπίστευσης (κυρίως σε θέµατα εκσυγχρονισµού και σωστής συντήρησης του 
εξοπλισµού και εφαρµογής των  απαιτουµένων διαδικασιών), αλλά και λόγω 
της παρελκυστικής τακτικής ορισµένων.   
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ο ΓΕ∆∆ επεσήµανε στον Υπουργό ότι η 
κατάργηση της διαπίστευσης θα ήταν σοβαρό σφάλµα, αφού θα αποσύρει τα 
υπάρχοντα αυστηρά standards αναφοράς των ΙΚΤΕΟ και θα σηµατοδοτήσει 
την περαιτέρω υποβάθµιση του τεχνικού ελέγχου, όταν είναι απολύτως 
απαραίτητο να ληφθούν επείγοντα µέτρα προς την αντίθετη κατεύθυνση, 
εκφράζουµε δε απορία για τη σκοπιµότητα τέτοιων εισηγήσεων, εφόσον 
πράγµατι υφίστανται. Επιπλέον µε το ίδιο έγγραφό του ο ΓΕ∆∆ ζήτησε να 
δοθούν προς τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών  
ώστε να προβούν σε ενέργειες το συντοµότερο δυνατόν προς την κατεύθυνση 
αναβάθµισης του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων και συγκεκριµένα α) την 
επιτάχυνση της διαδικασίας διαπίστευσης και των δηµοσίων ΚΤΕΟ, β)την 
επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης του Π.∆. περί διοικητικών κυρώσεων 
και την εν συνεχεία άσκηση εποπτείας και ελέγχου επί τη βάσει αυτού και  
γ)την συνεννόηση µε το ΕΣΥ∆ για τη θεσµοθέτηση ασφαλιστικών δικλείδων 
(π.χ. βιντεοσκόπηση/φωτογράφιση του ελέγχου, θέσπιση κανόνων ασφαλείας 
στη µεταφορά των δεδοµένων του ελέγχου κλπ), ώστε να διασφαλιστεί η 
αξιοπιστία του τεχνικού ελέγχου 
 
4. Είσπραξη προστίµων από πολεοδοµικές παραβάσεις 
Στο πλαίσιο της ελεγκτικής δράσης του ο ΓΕ∆∆ διαπίστωσε σε πολλές 
περιπτώσεις ότι οι αρµόδιες Υπηρεσίες των ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθµού δεν 
βεβαιώνουν διοικητικές κυρώσεις ύστερα από έλεγχο/αυτοψία που διαπίστωσε 
πολεοδοµικές παραβάσεις, ή, στην περίπτωση που τις βεβαιώνουν, δεν 
διαβιβάζουν τους χρηµατικούς καταλόγους στις αντίστοιχες ∆ΟΥ για 
είσπραξη των προστίµων, σε άλλες δε περιπτώσεις παρατηρήθηκε ότι η 
διαβίβαση των χρηµατικών καταλόγων γίνεται µε καθυστέρηση ετών και σε 
κάποιες µάλιστα υποθέσεις µόνο κατόπιν επίµονης παρέµβασής του ΓΕ∆∆. 
Όπως παραητήθηκε οι προαναφερθείσες παραλείψεις οφείλονται και στο 
γεγονός ότι δεν έχουν θεσµοθετηθεί προθεσµίες για την ολοκλήρωση των εν 
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λόγω διοικητικών ενεργειών (βεβαιώσεις διοικητικών κυρώσεων, διαβίβαση 
χρηµατικών καταλόγων), και σε κάθε περίπτωση έχουν ως αποτέλεσµα την 
απώλεια εσόδων του Κράτους, την αυτοακύρωση της ελεγκτικής διαδικασίας 
και την δηµιουργία αισθήµατος ατιµωρησίας στους παραβάτες. 
Με επιστολή του προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και ΠΕΧΩ∆Ε ο ΓΕ∆∆ αφού επεσήµανε τα παραπάνω πρότεινε 
τη θέσπιση αποκλειστικών προθεσµιών, εντός των οποίων θα προβλέπεται να 
ολοκληρώνονται οι εν λόγω διαδικασίες, η παραβίαση των οποίων να συνιστά 
το παράπτωµα της παράβασης καθήκοντος για τους αρµόδιους υπαλλήλους, 
εισηγούµενος παράλληλα και τη συγχώνευση υπηρεσιών µε µειωµένη 
παραγωγικότητα ή ελάχιστο προσωπικό. 
 
5. Πληρωµές ∆ικαιούχων ΟΠΑ∆ 
Τον ∆εκέµβριο του 2009 ο ΓΕ∆∆ απέστειλε στην Υπουργό Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιστολή σχετικά µε την Εγκύκλιο 19144/10-6-
2009 του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου (ΟΠΑ∆) µε την 
οποία καθορίζονται οι διαδικασίες απόδοσης δαπανών των ασφαλισµένων 
του. Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι στις  15/11/2009 κάθε έτους σταµατά η 
έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων (ΧΕ) για δικαιούχους χωρίς τραπεζικό 
λογαριασµό και οι πληρωµές θα γίνονται µέχρι 25/11. Αντίστοιχα, για τους 
δικαιούχους µε τραπεζικό λογαριασµό, οι πληρωµές θα γίνονται µέχρι 10/12, 
γεγονός που σηµαίνει ότι η έκδοση των Χ.Ε. θα πρέπει να έχει γίνει 
τουλάχιστον µία ηµέρα πριν, δηλαδή το αργότερο µέχρι 9/12/2009. 
Ο ΓΕ∆∆ επεσήµανε µεταξύ άλλων ότι σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία, 
οι ασφαλισµένοι που δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασµό, είναι σε σαφώς 
δυσχερέστερη θέση έναντι αυτών που διαθέτουν, καθόσον, εάν υποβάλουν τα 
δικαιολογητικά δαπανών στην ΥΠΑ∆ µετά τον Οκτώβριο (πολλές φορές 
ακόµη νωρίτερα, δεδοµένης της καθυστέρησης στη διαδικασία διεκπεραίωσης 
ΥΠΑ∆ - Υ∆Ε) δεν προλαβαίνουν να ενταλµατοποιηθούν εντός του έτους και 
(δεδοµένου ότι αποδέσµευση πιστώσεων δεν γίνεται πριν το τέλος Ιανουαρίου 
του εποµένου έτους) θα περιµένουν µέχρι την έναρξη του νέου οικονοµικού 
έτους (συνήθως Φεβρουάριο), µε τη χορήγηση των νέων πιστώσεων, για να 
εισπράξουν τα χρήµατά τους. Κατά συνέπεια, δικαιούχοι ασφαλισµένοι του 
∆ηµοσίου που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, όπως 
καρκινοπαθείς, ινσουλινοεξαρτώµενοι, παιδιά µε ειδικές ανάγκες, 
παραπληγικοί κ.α. αποζηµιώνονται µετά πάροδο 3-4 µηνών από την κατάθεση 
των δικαιολογητικών, παρότι υπάρχουν διαθέσιµες πιστώσεις στον ΚΑΕ 
εξόδων. Στις περιπτώσεις αυτές, καταστρατηγείται και ο προγραµµατισµός 
των χορηγούµενων πιστώσεων, δεδοµένου ότι οι νέες πιστώσεις καλύπτουν 
και δαπάνες του προηγουµένου έτους. Επίσης, το νέο οικονοµικό έτος  αρχίζει 
µε µια αδικαιολόγητη ουρά δικαιολογητικών (του προηγουµένου έτους) προς 
εκκαθάριση. 
Για την επίλυση του προβλήµατος ο ΓΕ∆∆ πρότεινε να καταργηθούν ή να 
µετακινηθούν προς το τέλος του έτους οι προθεσµίες έκδοσης Χ.Ε. 
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(τουλάχιστον για δαπάνες άνω των 50 €) και οι αρµόδιες ΥΠΑ∆ να 
ενηµερώνουν τηλεφωνικά τους δικαιούχους που δεν διαθέτουν τραπεζικό 
λογαριασµό και, ύστερα από συνεννόηση µαζί τους, να τους  αποστέλλουν τις 
ειδοποιήσεις αναγνώρισης της δαπάνης µε ταχυδροµικές εταιρείες (courier) ή 
να τους ζητούν να προσέλθουν οι ίδιοι να τις παραλάβουν από τις Υ.Π.Α.∆. 
Με την ίδια επιστολή ο ΓΕ∆∆ επεσήµανε και ένα δεύτερο θέµα που αφορά 
στην ακύρωση των Χ.Ε. (µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ε΄ Μέρος της 
εγκυκλίου) τα οποία δεν πληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους για 
οποιοδήποτε λόγο (οι ασφαλισµένοι είτε δεν παρέλαβαν την ειδοποίηση από 
την ΥΠΑ∆, είτε δεν προσήλθαν στην Τράπεζα Πειραιώς να εισπράξουν). Η 
διάταξη αυτή, πρακτικά, υποχρεώνει τους υπαλλήλους των εµπλεκοµένων 
Υ∆Ε και ΥΠΑ∆ να επαναλαµβάνουν κατά το επόµενο ή τα επόµενα έτη µια 
διαδικασία η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί, επιβαρύνοντάς τις µε άσκοπη 
γραφειοκρατία, που αποβαίνει σε βάρος της διεκπεραίωσης των τρεχουσών 
υποθέσεων. Σηµειώνεται ότι παρόµοια διάταξη δεν υπήρχε πριν το 2005, όταν 
τη διαχείριση των πιστώσεων είχε η  Αγροτική Τράπεζα. Παρατηρούνται, 
εποµένως, ΧΕ δικαιούχων µε ποσά µέχρι 10 € ή και λιγότερα, τα οποία 
επανεκδίδονται επί σειράν ετών, ακολουθώντας τη διαδικασία που 
περιγράφεται στην εγκύκλιο. Αλλά και για ακόµη µεγαλύτερα ποσά, σε 
περιπτώσεις που ο δικαιούχος έχει αποβιώσει ή οι κληρονόµοι δικαιούχοι δεν 
µπορούν να εισπράξουν τα χρήµατα για διάφορους νοµικούς λόγους, η 
διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο, µε όλες τις συνέπειες στο 
φόρτο εργασίας των εργαζοµένων και στον προϋπολογισµό των εξόδων του 
ΟΠΑ∆. 
Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος ο ΓΕ∆∆ πρότεινε να τηρείται η 
διαδικασία ακύρωσης των ΧΕ όπως προβλέπεται από το Πληροφοριακό 
σύστηµα του ΟΠΑ∆ και να επανεκδίδονται αυτά µόνο όταν αναζητηθούν από 
τους δικαιούχους, µετά την παρέλευση άπρακτης πενταετίας να 
παραγράφονται και τα ποσά αυτά, τα οποία είναι αθροιστικώς σηµαντικά, να 
εισάγονται σε ειδικό κωδικό ως πλεόνασµα. 
Τέλος, ο ΓΕ∆∆ σηµείωσε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί η ορθολογική 
κατανοµή των πιστώσεων, ώστε να µην παρατηρείται το φαινόµενο να 
«λιµνάζουν» εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ  σε ορισµένους  ΚΑΕ, ενώ σε άλλους 
υπάρχει µεγάλη έλλειψη.  
 
6. Εποπτεία κληροδοτηµάτων 
Ο ΓΕ∆∆, από το πρώτο χρόνο συστάσεώς του, στο πλαίσιο της µελέτης των  
εκθέσεων που αφορούν διαχειριστικούς –οικονοµικούς ελέγχους Κοινωφελών 
Ιδρυµάτων, καταλειπόµενων κληρονοµιών κληροδοσιών, δωρεών κλπ, 
διαπίστωσε, παρατήρησε και επισήµανε στη ∆ιεύθυνση Εθνικών  
Κληροδοτηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών και στα Γραφεία Εθνικών 
Κληροδοτηµάτων  όλων των  Περιφερειών της χώρας ότι στις περισσότερες 
περιπτώσεις δεν υποβάλλονται απολογισµοί ή υποβάλλονται εκπροθέσµως και 
χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων δηµοσιότητας, επί σειρά ετών δεν 
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υποβάλλονται λογοδοσίες, δεν εκτελούνται οι όροι και οι σκοποί των 
αντίστοιχων διαθηκών, δεν καταβάλλονται οι κληροδοσίες στους 
εγκατασταθέντες µε την διαθήκη κληρονόµους παρά τα οριζόµενα στις 
διατάξεις του αρθ.86 παρ.2 του ν.2039/39, δεν τηρούνται τα προβλεπόµενα 
βιβλία και στοιχεία κλπ 
Τα περισσότερα των λαθών, παρατυπιών και παραλείψεων κατά τη διοίκηση 
και διαχείριση των κοινωφελών περιουσιών οφείλονται σε άγνοια του σχετικού 
νοµοθετικού πλαισίου από τις διοικήσεις τους και κυρίως εκείνων που 
λειτουργούν σε αποµακρυσµένα χωριά και εκτός Αττικής Κληροδοτήµατα. 
∆ιαπιστώθηκε ότι η διαχείριση των Κληροδοτηµάτων γίνεται συνήθως 
εµπειρικά, χωρίς την τήρηση των κανόνων και των διατάξεων που τα διέπουν, 
καθώς ποτέ δεν υπήρξε µέριµνα ώστε να ενηµερωθούν σχετικά οι διοικήσεις 
του, η δε Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης (Γ∆ΟΕ) λόγω έλλειψης 
Επιθεωρητών, αδυνατούσε να διενεργήσει ελέγχους σε όλες τις περιπτώσεις και 
για όλα τα χρόνια. Παρατηρήθηκε όµως ότι σε όσα κληροδοτήµατα έχει γίνει 
έλεγχος οι επιθεωρητές προβαίνουν σε ουσιαστική επί τόπου ενηµέρωση προς 
τις διοικήσεις των εν γένει νοµικών προσώπων για την περαιτέρω διαχείριση 
των εσόδων τους, ενώ στις περιοχές που έχουν διενεργηθεί έλεγχοι των 
κληροδοτηµάτων έχουν ενεργοποιηθεί αδρανή κληροδοτήµατα και υποβάλλουν 
απολογισµούς πολλών προηγούµενων ετών.    
Ο ΓΕ∆∆ έχοντας υπόψη του τη µεγιστοποίηση της κοινωνικής ωφέλειας που 
προσφέρουν τα κληροδοτήµατα και το κοινωνικό όφελος που προκύπτει, 
ζήτησε  από τις αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ως έχοντες την εποπτεία 
των  Κοινωφελών Ιδρυµάτων α) να εκδώσουν και να αποστείλουν εκ νέου 
εγκύκλιες οδηγίες –διαταγές προς όλα τα κληροδοτήµατα και τα εποπτευόµενα 
νοµικά πρόσωπα, τονίζοντας τις υποχρεώσεις των διοικούντων για την καλή 
λειτουργία αυτών, καθώς και τις κυρώσεις επισύρουν η µη τήρησή τους, β) να 
ασκήσουν τις προβλεπόµενες εποπτικές και πειθαρχικές αρµοδιότητές τους, γ) 
να συνεργαστούν µε την Γ∆ΟΕ, προκειµένου να εκδοθούν εντολές 
διαχειριστικού ελέγχου για όλα τα νοµικά πρόσωπα που µέχρι σήµερα είναι  
ανέλεγκτα  ή για όσα δεν τηρούν τις υποχρεώσεις  τους δ) να ενηµερώσουν τον 
ΓΕ∆∆ αν διατηρούν αρχείο (ειδικό ευρετήριο) περαιωµένων υποθέσεων 
κληροδοτηµάτων για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και έχει συνταχθεί 
η σχετική έκθεση από τον αρµόδιο οικονοµικό επιθεωρητή και αν είναι 
ενηµερωµένο και τηρείται ηλεκτρονικά και ε) να αποστείλουν στο Γραφείο του 
ΓΕ∆∆ συµπληρωµένο πίνακα στον οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η επωνυµία 
των κληροδοτηµάτων , το έτος ίδρυσης αυτών, το τελευταίο έτος υποβολής 
απολογισµών, ισολογισµών και λογοδοσίας, τις ∆ιαχειριστικές Αρχές αυτών, 
καθώς και το τελευταίο οικονοµικό έτος που διενεργήθηκε διαχειριστικός 
έλεγχος από την Γ∆ΟΕ. 
 
7. Νοσοκοµειακή νοσήλεια υπαλλήλων νοσοκοµείων 
Ο ΓΕ∆∆, έχοντας υπόψη την δυσχερή οικονοµική κατάσταση των 
Νοσηλευτικών ιδρυµάτων της χώρας µας και την αυτονόητη υποχρέωση και 
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ευθύνη των ∆ιοικήσεων των Νοσοκοµείων και των Ασφαλιστικών Ταµείων να 
τηρούν τις κείµενες διατάξεις και να συνεργάζονται  για την αναβάθµιση των  
υπηρεσιών υγείας, µε ταυτόχρονο έλεγχο του κόστους των υπηρεσιών αυτών,  
εξ αφορµής εκδόσεως αποφάσεων ∆ιοικητικών Συµβουλίων Νοσοκοµείων της 
Αττικής, µε τις οποίες  εγκρίνεται η νοσηλεία των υπαλλήλων των 
Νοσοκοµείου και των  προστατευοµένων µελών των οικογενειών τους στην 
πτέρυγα των Θέσεων χωρίς περαιτέρω  οικονοµική επιβάρυνση, απηύθυνε 
επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και πρότεινε  
αφενός την ανάκληση παροµοίων αποφάσεων  και αφετέρου την έκδοση 
σχετικής εγκυκλίου  για την τήρηση των κειµένων  
Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για τη δευτεροβάθµια φροντίδα υγείας, η 
νοσοκοµειακή περίθαλψη παρέχεται στη θέση που δικαιούται ο 
ασφαλισµένος, ενώ σε περίπτωση νοσηλείας του σε θέση ανώτερη ή 
βελτιωµένη από την δικαιούµενη θέση (µετά από αίτηµα του ασθενούς) 
προβλέπεται να καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασθενή η διαφορά του 
ηµερήσιου νοσηλίου που προκύπτει από τη δικαιούµενη στη βελτιωµένη θέση 
στην οποία νοσηλεύθηκε. 
 
8. ∆απάνες φαρµακευτικής αγωγής πασχόντων από µεσογειακή αναιµία  
Ο ΓΕ∆∆  απηύθυνε επιστολή προς τους Υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης   σχετικά µε το ζήτηµα  
της περιστολής δαπανών για φαρµακευτική αγωγή πασχόντων από 
Μεσογειακή Αναιµία και συγκεκριµένα πρότεινε τα εξής:  
Στην χώρα µας σήµερα ο αριθµός των πασχόντων συµπολιτών µας από 
µεσογειακή αναιµία και δρεπανοκυτταρική νόσο, οι οποίοι παρακολουθούνται 
ιατρικά στα δηµόσια νοσοκοµεία ανέρχεται περίπου στα 3.000 άτοµα. Εκτός 
από τις µεταγγίσεις η ζωή των ατόµων αυτών εξαρτάται από την θεραπεία της 
αποσιδήρωσης µε χηµικές ενώσεις, η οποία γίνεται διά βίου. Σ’ αυτά τα 
περιστατικά πρέπει να προστεθεί και ένας σεβαστός αριθµός αιµατολογικών 
ασθενών, που µεταγγίζονται χρονίως και χρήζουν αποσιδήρωσης 
(µυελοδυσπλαστικά σύνδροµα). Παλαιότερα οι χηµικοί παράγοντες 
χορηγούνταν αποκλειστικά από τα νοσοκοµεία (DESFERAL). Οι νεώτεροι 
και εξαιρετικά ακριβότεροι χηµικοί παράγοντες ( FERRIPROX και EXJADE), 
χορηγούνται από τα Φαρµακεία και η θεραπεία ενός εκάστου πάσχοντος 
κοστίζει µηνιαίως 5.000 – 7.000 ευρώ, αναλόγως του δοσολογικού σχήµατος. 
Οι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ πάσχοντες παραλαµβάνουν τα φάρµακά τους από 
το ΙΚΑ. Όλοι οι υπόλοιποι όµως χρεώνουν τα Ασφαλιστικά τους Ταµεία µε τις 
τιµές λιανικής πώλησης. Έχουν επίσης επισηµανθεί φαινόµενα 
υπερσυνταγογράφησης, ύστερα από πίεση των ασθενών εκείνων, οι οποίοι 
έχουν έλθει σε συνεννόηση µε τον φαρµακοποιό τους και λαµβάνουν ποσοστό 
από τα κέρδη. Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο, κάποιοι ασθενείς “πατρονάρουν” 
τους συµπάσχοντές τους και προµηθεύονται για λογαριασµό τους τα φάρµακα 
της µηνιαίας τους θεραπείας, αυξάνοντας έτσι τον κύκλο εργασιών  του 
φαρµακοποιού τους και φυσικά τις “µίζες” τους.  Η χορήγηση των φαρµάκων 
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αυτών από τα Φαρµακεία των δηµοσίων νοσοκοµείων, θα διέλυε αυτά τα 
κυκλώµατα και θα εξοικονοµούσε ετησίως πολλά εκατοµµύρια δηµοσίου 
χρήµατος. 
 
9. ∆ιαδικασίες χορήγησης ιατρικών βεβαιώσεων 
Από ελέγχους σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας της χώρας, Νοσοκοµεία, 
Κέντρα Υγείας, κ.λ.π. διαπιστώθηκε ότι χορηγούνται βεβαιώσεις σε ιδιώτες 
για νοσηλεία, ιατρικές εξετάσεις, τακτική παρακολούθηση στα εξωτερικά 
ιατρεία, ή στα τµήµατα των επειγόντων περιστατικών, προκειµένου να 
αξιοποιηθούν αυτές στην συνέχεια στα δικαστήρια και για κάθε άλλη νόµιµη  
χρήση. Αυτές οι βεβαιώσεις διαπιστώθηκε ότι χορηγούνται χωρίς τα 
διακριτικά στοιχεία του νοµότυπου εγγράφου (αριθµός πρωτοκόλλου & 
ηµεροµηνία, κ.λ.π. ).   
Ο ΓΕ∆∆ απηύθυνε επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και πρότεινε την έκδοση εγκυκλίου προς όλες τις Μονάδες 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας αναφορικά µε την υποχρέωση των υπηρεσιών, οι 
οποίες εκδίδουν παρόµοιες βεβαιώσεις, να τις εκδίδουν ακολουθώντας τον 
νόµιµο τύπο του διοικητικού εγγράφου, χωρίς να παραλείπονται ουσιώδη 
στοιχεία του, προς αποφυγή εν γένει δυσµενών επιπτώσεων  από την χρήση 
στοιχείων που στερούνται νοµιµοποιητικής βάσης. 
 
10. Λειτουργία Κέντρων Υγείας 
Από ελέγχους που έχουν διενεργηθεί µέχρι σήµερα και αφορούν στη 
διερεύνηση καταγγελιών σε Κέντρα Υγείας της χώρας και τα Περιφερειακά 
Ιατρεία τους, προέκυψε ότι σηµαντική ευθύνη για τη µη διευθέτηση των 
υπαρκτών δυσλειτουργιών των φορέων αυτών πρωτοβάθµιας φροντίδας 
υγείας φέρουν  υφιστάµενα νοµοθετικά κενά, τα οποία συνδέονται µε : 
- Την µη θεσµοθέτηση της νόµιµης διαδικασίας για τον ορισµό των 
Επιστηµονικών Υπευθύνων των Κέντρων Υγείας της χώρας.  Σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3172/2003 “Υπεύθυνος για τον 
συντονισµό της Επιστηµονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι ιατρός ή 
οδοντίατρος του ΕΣΥ µε βαθµό ∆ιευθυντή, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του 
∆Σ του ΠεΣΥΠ µετά από γνώµη του Επιστηµονικού Συµβουλίου ….. “.  Με τις 
τροποποιήσεις που επέφεραν οι διατάξεις των ν. 3329/2005 και  3527/2007 
δεν ρυθµίστηκε ο τρόπος επιλογής και ορισµού Επιστηµονικών Υπευθύνων 
για την έρρυθµη λειτουργία των Κέντρων Υγείας, 
- Την µη έκδοση Απόφασης του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για τον καθορισµό  των αρµοδιοτήτων, των δικαιωµάτων και 
των υποχρεώσεων του ∆/ντών των Κέντρων Υγείας, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην § 2 του άρθρου 24 του ν. 3172/2007. 
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- Την µη έκδοση Απόφασης του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για την εκπόνηση Ενιαίου Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας 
των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών  Ιατρείων τους, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 14 § 3 του ν. 1397/1983  
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ο ΓΕ∆∆ απέστειλε επιστολή προς την 
Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  για την εκδήλωση 
πρωτοβουλίας έκδοσης των σχετικών διατάξεων και των προβλεποµένων 
Υπουργικών Αποφάσεων,  την έκδοση εγκυκλίου προς τις Μονάδες 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Φροντίδας Υγείας σχετικά µε την 
υποχρέωση της πλήρους συµµόρφωσης της  ∆ιοικήσεως προς τις δικαστικές 
αποφάσεις, που αφορούν τοποθετήσεις ιατρών σ’ αυτά, καθώς και την  έκδοση 
εγκυκλίου προς τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά τους Ιατρεία σχετικά 
µε την υποχρέωση των θεραπόντων ιατρών και των ελεγκτών ιατρών των 
φορέων αυτών τήρησης των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας και οµοίως 
την υποχρέωση πιστής εφαρµογής των προβλεποµένων διατάξεων στα άρθρα 
2 και 3 του Π∆ 121/2008 (ΦΕΚ 183 Α’ /3-9-08) για την διαπίστωση της 
ταυτοπροσωπίας των προσερχοµένων ασθενών και του ελέγχου της 
συνταγογράφησης αντιστοίχως, προκειµένου να  προστατευθούν, µεταξύ των 
άλλων, τα  συµφέροντα των ασφαλιστικών οργανισµών προς όφελος των 
ασφαλισµένων. 
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1. ∆ιερεύνηση πολεοδοµικών παραβάσεων 
- Ανάκληση οικοδοµικής άδειας βασισµένη σε Μεταφορά Συντελεστή ∆όµησης 
στη Θεσσαλονίκη 
Με αναφορά που υποβλήθηκε στο Γραφείο του ΓΕ∆∆ από πολίτη 
καταγγέλλονταν ως µη νόµιµη έκδοση οικοδοµικής άδειας από την ∆/ση 
Πολεοδοµίας Ν.Α. Θεσσαλονίκης, µε το αιτιολογικό ότι είχε εκδοθεί βάσει 
απόφασης µεταφοράς συντελεστή δόµησης, η οποία όµως είχε ακυρωθεί από 
το ΣτΕ ως αντισυνταγµατική. Μετά από παρέµβαση του ΓΕ∆∆, συστάθηκε 
στην παραπάνω ∆/ση Πολεοδοµίας η ανάκληση της εν λόγω άδειας ή 
τουλάχιστον να τεθεί η σχετική άδεια σε καθεστώς διακοπής εργασιών µέχρι 
να απαντηθεί σχετικό ερώτηµα της πολεοδοµίας από το ∆ΟΚΚ/ ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
Με νεότερο έγγραφο της ∆/σης Πολεοδοµίας Θεσσαλονίκης που 
κοινοποιήθηκε στο Γραφείο του ΓΕ∆∆, ενηµερωθήκαµε ότι για την εν λόγω 
άδεια δόθηκε αρχικά σήµα διακοπής εργασιών, ενώ µετά από αίτηση του 
ενδιαφεροµένου, δόθηκε µερική συνέχιση των οικοδοµικών εργασιών µόνο 
για το τµήµα της οικοδοµής που υλοποιείται βάσει του ισχύοντος στην 
περιοχή συντελεστή δόµησης χωρίς προσαύξηση λόγω Μ.Σ.∆.  
-  Αυθαίρετα κτίσµατα στη Λάρισα. 
Με ανώνυµη αναφορά προς το Γραφείο ΓΕΕ∆ καταγγέλθηκε η κατασκευή και 
λειτουργία µεγάλου εµπορικού κέντρου στη Λάρισα. Σε συνέχεια σχετικής 
παρέµβασης του ΓΕ∆∆ η ∆/ση Πολεοδοµίας του ∆ήµου Λαρισαίων 
διενήργησε αυτοψία στο χώρο των εγκαταστάσεων του εµπορικού κέντρου, 
όπου διαπιστώθηκαν κατασκευές και εγκαταστάσεις που έγιναν καθ’ 
υπέρβαση της οικοδοµικής άδειας, ενώ διατάχθηκε αµέσως η διακοπή των 
οικοδοµικών εργασιών. Έπειτα από αλλεπάλληλες αυτοψίες που διενήργησε η 
παραπάνω υπηρεσία, επιβλήθηκαν τα αναλογούντα πρόστιµα ανέγερσης και 
διατήρησης, ενώ αναµένεται να συνεδριάσει η Επιτροπή Κρίσεως Ενστάσεων 
Αυθαιρέτων, προκειµένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση για την 
οριστικοποίηση του τρόπου υπολογισµού των προστίµων σε συνέχεια 
ένστασης που έχει υποβληθεί. 
- Αυθαίρετες κατασκευές στην πλατεία Αγ. Λαύρας και καταπάτηση αιγιαλού στο 
Αίγιο 
Κάτοικοι της πόλης του Αιγίου κατήγγειλαν στο Γραφείο του ΓΕ∆∆ µε 
οµαδική αναφορά τους, καταπατήσεις του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας 
Αγ. Λαύρας στο Αίγιο από αυθαίρετες κατασκευές, αλλά και καταπάτηση του 
αιγιαλού και της παραλίας εντός της ζώνης Λιµένος του Αιγίου. Σε συνέχεια 
της καταγγελίας, ο ΓΕ∆∆ έδωσε άµεσα εντολή για διενέργεια αυτοψίας τόσο 
σε παραθαλάσσια επιχείρηση υγειονοµικού ενδιαφέροντος από την Κτηµατική 
Υπηρεσία Ν. Αχαΐας, όσο και στην πλατεία Αγ. Λαύρας από το Τµ. 
Πολεοδοµικών Εφαρµογών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων.  
Η κτηµατική υπηρεσία Ν. Αχαΐας µετά τη διενέργεια αυτοψίας, διαπίστωσε 
ότι στο χώρο είχαν γίνει αυθαίρετες κατασκευές, καθώς και κατάληψη 480 
τ.µ. της Χερσαίας Ζώνης, ενώ το Λιµενικό Ταµείο είχε παραχωρήσει 205 τ.µ. 



 116 

Παροµοίως,  το Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Αιγιαλείας & Καλαβρύτων 
µετά από µία σειρά αυτοψιών, διαπίστωσε αυθαίρετες κατασκευές στην 
Πλατεία της Αγ. Λαύρας, κατά το πλείστον στέγαστρα µε µεταλλικό σκελετό 
καλυµµένα µε τεντόπανα, ενώ ο ∆ήµος Αιγίου φέρεται ως ιδιοκτήτης των 
αυθαίρετων αυτών κατασκευών.  
Εν τέλει, µετά την εκδίκαση των ενστάσεων και την απόρριψή τους από την 
επιτροπή κρίσεως αυθαιρέτων, επιβλήθηκαν και βεβαιώθηκαν τα ανάλογα 
πρόστιµα ανέγερσης και διατηρήσεις στον ∆ήµο, και συντάχθηκαν όλες οι 
αποφάσεις κατεδάφισης, οι οποίες δηµιουργούν την υποχρέωση στο ∆ήµο να 
προβεί στην κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών   
 
2. Καταγγελίες για «παράνοµες κατασκευές» εντός της χερσαίας ζώνης του 
Λιµένα Ζακύνθου 
Πολίτη προσέφυγε στον ΓΕ∆∆ καταγγέλλοντας υπαλλήλους της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ζακύνθου για µη νόµιµη επιβολή προστίµων σχετικά µε 
αυθαίρετες κατασκευές στην επιχείρηση του καταγγέλλοντος, που βρίσκεται 
επί παραλιακής οδού και αναληθή στοιχεία σε συνταχθείσα αυτοψία. Ακόµα, 
κατήγγειλε τους υπαλλήλους για µεροληψία εναντίον του, αφού όπως 
ισχυριζόταν η παραπάνω υπηρεσία «αµέλησε» να διεξάγει αυτοψίες στους 
υπόλοιπους επιχειρηµατίες της περιοχής. Με νεότερη αναφορά του πολίτη, 
καταγγέλλονταν παράνοµες εργασίες που έγιναν στο παλιό λιµάνι Ζακύνθου 
που αφορούσαν σε αντικατάσταση αρχαίων πλακών από σκυρόδεµα.  
Από τη διερεύνηση του περιεχοµένου της καταγγελίας προέκυψε ότι η 
Κτηµατική Υπηρεσία Ζακύνθου είχε ενεργήσει σύννοµα και αµερόληπτα, 
αφού µετά από σχετικό έγγραφο που έλαβε από το Λιµεναρχείο Ζακύνθου, 
βάσει του οποίου διαπιστωνόταν ότι µπροστά από τα καταστήµατα σε χώρο 
που παραχωρεί το Λιµενικό Ταµείο για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων 
υπάρχουν διάφορες µόνιµες κατασκευές, η υπηρεσία προχώρησε σε έλεγχο, 
διενεργώντας αυτοψίες σε όλους ανεξαρτήτως τους επιχειρηµατίες που είχαν 
κατασκευάσει στέγαστρα. Εν συνεχεία των παραπάνω αυτοψιών, δόθηκε 
προθεσµία αποκατάστασης, την οποία τήρησαν οι περισσότεροι πολίτες. Από 
τις 21 επιχειρήσεις που βρέθηκαν µε µόνιµα στέγαστρα, 5 µόνο δεν 
συµµορφώθηκαν µε τα επιβαλλόµενα µέτρα, µεταξύ αυτών και ο 
καταγγέλλων. Ο ΓΕ∆∆ παρακολουθεί την υπόθεση. 
 
3. Πληµµελής εποπτεία εκτέλεσης έργου από τη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. 
Από τον ΓΕ∆∆ συνεστήθη Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου αποτελούµενο από δύο 
Επιθεωρητές, Αρχιτέκτονες – Μηχανικούς, του Σώµατος Επιθεωρητών 
∆ηµοσίων Έργων και του ΣΕΥΥΠ για τη διερεύνηση καταγγελίας που 
αφορούσε σε χαριστικές αποφάσεις και µεθοδεύσεις κατά την εκτέλεση του 
έργου του Π.Γ. Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης. Από τον έλεγχο 
διαπιστώθηκε ότι ο ανάδοχος του έργο επέδειξε πολλαπλή και ιδιαίτερα 
αντισυµβατική συµπεριφορά χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες γι’ αυτόν λόγω της 
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ανεκτικής στάσης της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών 
Μονάδων (∆ΕΠΑΝΟΜ). Ο φορέας εκτέλεσης του έργου (δηλαδή η 
∆ΕΠΑΝΟΜ διά των οργάνων της (∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο ως Προϊσταµένη Αρχή και Επιτροπή Παραλαβής) µε την 
παράλειψη σειράς οφειλοµένων συµβατικών υποχρεώσεών του, αλλά και µε 
παρόµοιες ενέργειες, άσκησε ζηµιογόνο διαχείριση της παραγωγής του έργου 
σε βάρος της διάρκειας εκτέλεσης, του κόστους και της ποιότητάς του. Για την 
αντιµετώπιση των οικονοµικών ζηµιών, οι οποίες προέκυψαν από την 
διαχείριση της παραγωγής του έργου εκ µέρους της ∆ΕΠΑΝΟΜ ζητήθηκε να 
γίνου όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη των ποινικών ρητρών 
για κακή εκτέλεση ή εκπρόθεσµη παράδοση του έργου και να αναζητηθούν 
από την ανάδοχο εταιρεία µια σειρά από ποσά που αφορούν κυρίως σε 
δαπάνες που είτε αντιστοιχούν σε εργασίες που δεν παραδόθηκαν είτε σε 
κακοτεχνίες. 
Η υπόθεση διαβιβάστηκε στην αρµόδια Εισαγγελική Αρχή για την διερεύνηση 
των ποινικών ευθυνών. Από τους Υπουργούς Υποδοµών, Μεταφορών & 
∆ικτύων και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ζητήθηκε ο πειθαρχικός 
έλεγχος των υπαιτίων των ζηµιών και επισηµάνθηκε η ανάγκη άµεσης 
συσχέτισης των στοιχείων της Έκθεσης ελέγχου και των νοµίµων απαιτήσεων 
της ∆ΕΠΑΝΟΜ µε τις εκκρεµούσες δικαστικές διεκδικήσεις του αναδόχου, το 
ύψος των οποίων ανέρχεται στα 5,4 δις δρχ, (15.882.000 ευρώ). 
 
4. Έλεγχος έργου καθαριότητα στο ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 
Από τον ΓΕ∆∆ εδόθη εντολή ελέγχου στο  ΣΕΥΥΠ για τον έλεγχο της 
συµβάσεως, η οποία υπεγράφη µεταξύ του  Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” και 
ιδιωτικής εταιρείας για την ανάληψη του έργου καθαριότητας των χώρων του 
εν λόγω Νοσοκοµείου.  
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε, µεταξύ των άλλων, ότι η αναθέτουσα αρχή, εν 
προκειµένω η ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου, δεν ετήρησε τις προβλεπόµενες 
περί προµηθειών διατάξεις στην διαδικασία παράτασης και ανατίµησης της 
συµβάσεως, δεν διαβίβασε στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυµβατικό έλεγχο 
νοµιµότητας την προαναφερόµενη σύµβαση, παρόλο που η συνολική δαπάνη 
της αρχικής συµβάσεως και των παρατάσεών της υπερέβαινε το ποσό του 
1.000.000 €, στην δε τροποιητική σύµβαση της 29/06 προέβη σε επέκταση του 
οικονοµικού αντικειµένου, χωρίς αντίστοιχη επέκταση του φυσικού 
αντικειµένου, αύξηση η οποία δεν δύναται να τεκµηριωθεί, αφού σύµφωνα µε 
την συµπερασµατική διαπίστωση της έκθεσης του ΣΕΥΥΠ « δεν δύναται να 
τεκµηριωθεί  αύξηση του αντικειµένου του έργου της αρχικής σύµβασης της 
23.3.2006 (αύξηση δηλ. της επιφανείας των προς καθαρισµό χώρων), η οποία 
να δικαιολογεί την χρήση του άρθρ. 3 αυτής για την αύξηση του εργολαβικού 
τιµήµατος προς την εταιρεία». 
Στο πλαίσιο του ίδιου ελέγχου διαπιστώθηκε επίσης ότι στο Γ.Ν.Α. “Γ. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” υφίστανται κτήρια και επεκτάσεις κτηρίων χωρίς 
οικοδοµική άδεια, τα οποία δεν έχουν νοµιµοποιηθεί κατά την τελευταία 
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έκδοση οικοδοµικής αδείας του Νοσοκοµείου, επιπροσθέτως το Νοσοκοµείο 
δεν διαθέτει πλήρες αρχείο θεωρηµένων σχεδίων, αρχιτεκτονικών, φέροντος 
οργανισµού και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων όλων των κτηρίων 
και του περιβάλλοντος χώρου. Τέλος προέκυψε ότι η Επιτροπή Προµηθειών 
Υγείας δεν προέβη στην προκειµένη περίπτωση σε έλεγχο τήρησης των 
ισχυουσών περί προµηθειών διατάξεων, παρά µόνον ενέκρινε αυτές «εφόσον 
τηρούνταν µε ευθύνη του Νοσοκοµείου οι νόµιµες διαδικασίες». 
Με εντολή του ΓΕ∆∆ προς το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας ανετέθη η 
διενέργεια γενικού ελέγχου της εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της 
καθαριότητας για την τήρηση της οικείας συλλογικής σύµβασης εργασίας, του 
νοµίµου ωραρίου, καταβολή των νοµίµων αποδοχών, κ.λ.π.), δεδοµένου του 
ότι η ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” είχε προβεί σε 
αύξηση του συµβατικού τιµήµατος και για την κάλυψη του πραγµατικού 
κόστους των νόµιµων αποδοχών των εργαζοµένων, λόγω και της αύξησης του 
βασικού ηµεροµισθίου των εργατριών καθαριστριών.  Κατά τον έλεγχο του 
ΣΕΠΕ δεν βρέθηκε πίνακας προσωπικού και πρόγραµµα εργασίας και δεν 
επεδείχθησαν οι γνωστοποιήσεις Όρων Ατοµικών Συµβάσεων Εργασίας, 
Συµβάσεις Μερικής Απασχόλησης, Εξοφλητικές Αποδείξεις µισθοδοσίας και 
Βιβλίο Αδειών.  Στην ελεγχόµενη εταιρεία επεβλήθη διοικητικό πρόστιµο 
ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και υποβλήθηκε µηνυτήρια αναφορά 
στην αρµόδια εισαγγελική Αρχή. 
 
5. Έλεγχος έργων ΕΡΓΟΣΕ 
Από τον ΓΕ∆∆ εδόθη εντολή ελέγχου στο ΣΕΕΥΜΕ για τον επανέλεγχο 
υπόθεσης αλληλοεπικάλυψης εργασιών σε  εργολαβίες της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. 
και συγκεκριµένα των έργων  Α∆ 231/2000 (Φυτοτεχνικές εργασίες 
σταθεροποίησης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης πρανών της νέας διπλής 
σιδηροδροµικής γραµµής από Ευαγγελισµό  έως Λεπτοκαρυά), Α∆ 498/05 
(Υπολειπόµενες φυτοτεχνικές εργασίες σταθεροποίησης και περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης πρανών της σιδηροδροµικής γραµµής ΣΚΑ – Θεσ/νίκης- 
Στρυµώνα), Α∆ 472/05 (Εργασίες για την ολοκλήρωση της νέας 
σιδηροδροµικής γραµµής µεταξύ Σ.Σ. Ευαγγελισµού – Λεπτοκαρυάς) και Α∆ 
509/06 (Κατασκευή Κατασκευή Σ.Σ. Μεγάρων, Υπολειπόµενες εργασίες στο 
Τµήµα της Ν.Σ.Γ.Υ.Τ. από Νέα Πέραµο έως Κόρινθο και αποπεράτωση των 
περιβαλλόντων χώρων των Σ. Σταθµών).  Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι 
στην εργολαβία Α∆ 498/05 παρελήφθησαν και πληρώθηκαν εξωσυµβατικές 
εργασίες στην περιοχή Α. Παντελεήµονα Πλαταµώνα χωρίς προηγούµενη 
έγκριση. Οι εξωσυµβατικές εργασίες οι της Α∆ 498/05 διπλοπληρώθηκαν 
διότι είχαν πληρωθεί και µε την Α∆ 231 ως ανήκουσες στο φυσικό της 
αντικείµενο. Το ύψος της επικαλυπτόµενης δαπάνης εκτιµήθηκε στα 
260.970,42 ευρώ πριν από την έκπτωση και το εργολαβικό όφελος. Στην Α∆ 
472/05 εντάχθηκε ανύπαρκτο αντικείµενο πρασίνου. Στις πιστοποιήσεις 
πληρωµών της Α∆ 5092006 εµφανίζεται δαπάνη για εγκατάσταση και 
συντήρηση χλοοτάπητα, θάµνων και δένδρων σε (5) σιδηροδροµικούς 
σταθµούς της γραµµής Αθηνών – Κορίνθου. Σε κανέναν από τους σταθµούς 
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αυτούς δεν έχουν εκτελεστεί  εργασίες πρασίνου εκτός του σταθµού 
Μεγάρων. Οι πιστοποιήσεις των λογαριασµών πληρωµών για τις µη 
πραγµατοποιθείσες εργασίες ανέρχονται στο ποσό των 196.532,93 ευρώ.  Η 
∆ιοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ,  δεν προέβη ουσιαστικά  στην αναζήτηση ευθυνών για 
τις αλληλοεπικαλύψεις των προαναφερόµενων εργολαβιών. Η υπόθεση 
διαβιβάσθηκε στην αρµόδια Εισαγγελική Αρχή για την διερεύνηση ποινικών 
ευθυνών. 
 
6. Έλεγχος ενεργειών Πυροσβεστικού Σώµατος κατά την κατάσβεση της 
πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική τον Αύγουστο του 2009 
Τον Αύγουστο του 2009 σε συνέχεια εγγράφου του αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών προς τον ΓΕ∆∆ διενεργήθηκε από κλιµάκιο Ειδικών 
Επιθεωρητών του Γραφείου του ΓΕ∆∆ έλεγχος µε αντικείµενο την εξέταση 
των ενεργειών του Πυροσβεστικού Σώµατος (ΠΣ) για την κατάσβεση της 
πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Σέσι Γραµµατικού της Β.Α. Αττικής, το 
βράδυ της 21.08.2009. Στο πλαίσιο του ελέγχου διερευνήθηκαν τα πραγµατικά 
περιστατικά που αφορούν τη δράση των αρµοδίων οργάνων του ΠΣ για την 
κατάσβεση της πυρκαγιάς αυτής, κατά το χρονικό διάστηµα από την 
εκδήλωσή της µέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 22/08/2009, οπότε 
και ξέφυγε κάθε ελέγχου.   
Εντός του σύντοµου χρονικού διαστήµατος (περίπου 10 ηµέρες) που ετέθη για 
την ολοκλήρωση της έρευνας και τη σύνταξη του σχετικού πορίσµατος 
ελήφθησαν καταθέσεις από όλους τους εµπλεκόµενους, 
συµπεριλαµβανοµένης της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος και 
µελετήθηκαν όλα τα στοιχεία που αφορούσαν την κινητοποίηση του 
Πυροσβεστικού Σώµατος για την αντιµετώπιση του συµβάντος. Τα πορίσµατα 
του ελέγχου είναι συνοπτικά ως εξής: 
- ∆εν προέκυψε ευθεία παραβίαση των διατάξεων που αφορούν στη 
λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώµατος (ΠΣ), στη διαχείριση των 
καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και στην κατάσβεση των δασικών 
πυρκαγιών. 
- ∆εν κατέστη δυνατόν να ανευρεθεί οποιαδήποτε εξήγηση που θα συνέδεε το 
γεγονός της ραγδαίας εξάπλωσης της πυρκαγιάς (µε αποτέλεσµα να τεθεί 
τελικά εκτός ελέγχου), µε µεταβολή αντικειµενικών παραγόντων (όπως για 
παράδειγµα σηµαντική αλλαγή της έντασης και της διεύθυνσης του ανέµου ή 
εµφάνιση νέων εστιών φωτιάς) και όχι µε εσφαλµένη εκτίµηση της 
κατάστασης ή µε λανθασµένους χειρισµούς. 
- ∆ιαπιστώθηκαν δυσλειτουργίες στη συνεργασία των ανωτάτων κλιµακίων 
της ηγεσίας του ΠΣ, οι οποίες δυσχέραναν τον έλεγχο των επιχειρήσεων 
κατάσβεσης, καθόσον δεν ήταν δυνατό να γίνει ορθή εκµετάλλευση όλων των 
διαθέσιµων πληροφοριών αλλά και πλήρης ανάπτυξη και επωφελής διαχείριση 
κυρίως των εναέριων µέσων πυρόσβεσης. 
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- Εντοπίστηκαν ελλείψεις σε διαδικασίες και µέσα του Συντονιστικού 
Κέντρου ∆ιαχείρισης Κρίσεων του ΠΣ, µε αποτέλεσµα τη µείωση της 
αποτελεσµατικότητάς του. 
- Παρατηρήθηκε ότι η ταχεία πρόσβαση στον χώρο των επιχειρήσεων 
κατάσβεσης οχηµάτων του ΠΣ από άλλες περιοχές καθυστέρησε, επειδή τα 
οχήµατα του ΠΣ δεν είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα εντοπισµού θέσεως 
(GPS), ενός βοηθήµατος το οποίο είναι ιδιαίτερα µικρής αξίας σε σχέση µε τη 
βοήθεια που προσφέρει. 
- ∆ιαπιστώθηκε ότι η στελέχωση του ΠΣ, υπολείπεται κατά 20 µε 25 % της 
οργανικής του δύναµης, µε άµεση συνέπεια την υπέρµετρη καταπόνηση του 
υπάρχοντος προσωπικού, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλής δραστηριότητας, 
όπως η τρέχουσα. Η αναπόφευκτη κούραση των πυροσβεστών που επιχειρούν 
συνεχόµενα οδηγεί στην άµβλυνση των φυσικών τους αντανακλαστικών και 
κατά συνέπεια και στη µείωση των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων.  
- Τέλος διαπιστώθηκε ότι ο σύνολο του προσωπικού του ΠΣ που έλαβε µέρος 
στην κατάσβεση της πυρκαγιάς ενήργησε µε επαγγελµατισµό, αυταπάρνηση 
και µε υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, υπερβαίνοντας σε πολλές περιπτώσεις 
τα όρια της ανθρώπινης αντοχής.  
Το πόρισµα του ελέγχου διαβιβάστηκε στην ηγεσία του Υπουργείου 
Εσωτερικών και στον Αναπληρωτή Υπουργό αρµόδιο για θέµατα ∆ηµόσιας 
Τάξης. 
 
7. Έκδοση παρανόµων αδειών κυκλοφορίας φορτηγών δηµοσίας χρήσης 
(Φ∆Χ) στη Νοµαρχία Πειραιά 
Με επείγον αίτηµά του προς τον ΓΕ∆∆ ο Νοµάρχης Πειραιά κ. Γιάννη Μίχα 
ζήτησε τη διερεύνηση της υπόθεσης διαφαινόµενης παράνοµης διενέργειας 
απογραφών 22 Φορτηγών ∆ηµόσιας Χρήσης (Φ∆Χ).  
Ο ΓΕ∆∆, ανταποκρινόµενος άµεσα, απέστειλε κλιµάκιο δύο Ειδικών 
Επιθεωρητών, στη Νοµαρχία Πειραιά για αρχική διερεύνηση του θέµατος από 
την οποία προέκυψε η βασιµότητα των καταγγελλόµενων παρανόµων 
ενεργειών και στη συνέχεια  υπήρξε συνεχής συνεργασία µε κλιµάκιο δύο 
Επιθεωρητών-Ελεγκτών του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών του 
Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΣΕΕΥΜΕ), το οποίο είχε λάβει 
εντολή να διερευνήσει την υπόθεση. 
Από τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψαν τα ακόλουθα: 
- 101 Φορτηγά ∆ηµόσιας Χρήσης (Φ∆Χ) διαφόρων κατηγοριών απεγράφησαν 
µε µη σύννοµες ενέργειες µιας υπαλλήλου, χωρίς ενηµέρωση των 
προϊσταµένων της και χωρίς να τηρηθεί η προβλεπόµενη διαδικασία, η οποία 
προβλέπει υπογραφή και του Νοµάρχη Πειραιά. Από έρευνα στο 
µηχανογραφικό αρχείο του Υπουργείου Μεταφορών, προέκυψαν στοιχεία, ότι 
δεν υπήρξαν αρχικοί φάκελοι και κατά συνέπεια δικαιώµατα για τα 
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περισσότερα από τα εν λόγω Φ∆Χ, αλλά αυτά εδηµιουργήθησαν εκ του 
µηδενός από την εν λόγω υπάλληλο. 
- Για 45 από τα παραπάνω αναφερθέντα Φ∆Χ δεν ανευρέθησαν στο αρχείο 
της Υπηρεσίας, παρά τις επισταµένες έρευνες, φάκελοι που να ταυτοποιούν τα 
δικαιώµατα των εν λόγω οχηµάτων, άρα και το νόµιµο της κυκλοφορίας τους. 
- Στους φακέλους των υπολοίπων υπήρχαν ελλείψεις σηµαντικών 
δικαιολογητικών, όπως το υπογεγραµµένο από το Νοµάρχη πρακτικό 
απογραφής, ενώ σε 24 εξ αυτών βρέθηκαν φωτοτυπίες αποφάσεων απογραφής 
των οποίων η γνησιότητα αµφισβητείται βάσιµα. 
 -Το Μηχανογραφικό Αρχείο του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, 
µη διαθέτοντας τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες, επιτρέπει την 
εισαγωγή και νοµιµοποίηση Φ∆Χ, µε ενέργειες µόνο του υπαλλήλου των 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ο οποίος έχει τον κωδικό για την εισαγωγή 
στοιχείων. 
- ∆ιαρκούντος του ελέγχου, τροποποιήθηκε η διαδικασία απογραφής των 
Φ∆Χ επί το χαλαρότερον, µε εγκύκλιο της Γεν. ∆/νσης Μεταφορών του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με τη νέα εγκύκλιο, δεν ζητείται 
πλέον υπογραφή του Νοµάρχη, ούτε συνοδευτικό πρακτικό απογραφής. Για το 
θέµα αυτό υπήρξε παρέµβαση του Γενικού Επιθεωρητή στον Υπουργό Μ & Ε, 
ώστε να ανακληθεί η εγκύκλιος. 
Με άµεσες ενέργειες του Νοµάρχη Πειραιά οι εµπλεκόµενοι υπάλληλοι 
ετέθησαν σε προσωρινή αργία και διατάχθηκε η διεξαγωγή κατεπείγουσας 
Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης (Ε∆Ε) για το θέµαη οποία κατέληξε στη 
διαπίστωση των πειθαρχικών ευθυνών των εµπλεκοµένων υπαλλήλων. Σε 
βάρος των τελευταίων ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη και επιβλήθηκαν οι 
προσήκουσες πειθαρχικές ποινές (ποινή της απόλυσης για τους άµεσα 
εµπλεκοµένους ελαφρότερες ποινές για τους υπολοίπους). 
Παράλληλα όλα τα στοιχεία της υπόθεσης απεστάλησαν στον Εισαγγελέα 
Πληµµελειοδικών Πειραιά προς διερεύνηση των πιθανώς προκυπτουσών 
ποινικών ευθυνών των εµπλεκοµένων.Τέλος µε εντολή του Νοµάρχη Πειραιά 
έγιναν από την αρµόδια ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Νοµαρχίας 
όλες οι απαραίτητες ενέργειες ανάκλησης των παρανόµως εκδοθεισών αδειών 
κυκλοφορίας Φ∆Χ. 
 
8. Παράνοµη Απογραφή Φ∆Χ Οχηµάτων 
Στο πλαίσιο της ενασχόλησης µε την ανωτέρω υπόθεση ο ΓΕ∆∆ 
πληροφορήθηκε ότι έχει εκδοθεί αναρµοδίως και παρανόµως άγνωστος 
αριθµός εντολών από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών & 
Επικοινωνιών (ΥΜΕ) προς διάφορες Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ΝΥΜΕ) για την απογραφή και τη χορήγηση 
αδειών κυκλοφορίας σε Φ∆Χ, τα οποία δεν είχαν καταφέρει να απογραφούν 
(κατά την γενική απογραφή που έλαβε χώρα από το 2000 έως το 2003) για 
διάφορους λόγους (παράνοµο δικαίωµα κυκλοφορίας, εκκρεµοδικίες κ.λ.π.). 
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Σηµειωτέον ότι η αγοραία αξία του δικαιώµατος κυκλοφορίας των Φ∆Χ  
ανέρχεται (ανάλογα µε την κατηγορία) έως και σε 300.000 € (για βυτιοφόρα 
υγρών καυσίµων).  
Οι εντολές αυτές ήταν εκτός αρµοδιότητος της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΜΕ 
και δεν εδράζονται σε καµία εξουσιοδοτική διάταξη. Παρότι οι Υπηρεσίες των 
ΝΑ δεν είχαν καµία υποχρέωση εφαρµογής αυτών των εντολών, τις 
υλοποίησαν, αφού οι ενδιαφερόµενοι τις χρησιµοποίησαν ως µοχλό πίεσης. 
Υπήρξε συνάντηση του ΓΕ∆∆ µε τον Υπουργό ΜΕ στις 18-5-09, τον οποίο 
και ενηµέρωσε για το όλο θέµα, εξέφρασε τις έντονες αντιρρήσεις του σχετικά 
µε τη διαδικασία αυτή και του κατέθεσε σχετικό υπόµνηµα. Ακολούθησε η 
ανάκληση από τον Υπουργό ΜΕ της τελευταίας εκ των εν λόγω εντολών του 
(αφορούσε 11 Φ.∆.Χ. στο Αγρίνιο), η οποία παρέµενε ακόµη ανεκτέλεστη.  
Ωστόσο, λίγες µέρες πριν τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών του 2009, 
περιήλθαν σε γνώση του Γραφείου ΓΕ∆∆ 2 νέες εντολές του Υπουργού Μ&Ε, 
µε την πρώτη των οποίων επαναφέρθηκε σε ισχύ η εντολή προς  την Υπηρεσία 
Μεταφορών & Επικοινωνιών Αγρινίου για την απογραφή των 11 Φ∆Χ 
οχηµάτων και µε τη δεύτερη ζητήθηκε από την Υπηρεσία Μ&Ε του ∆υτικού 
Τοµέα Αθήνας η απογραφή ενός ακόµη Φ∆Χ οχήµατος, για το οποίο είχε 
διενεργηθεί έλεγχος από το ΣΕΕΥΜΕ, εντοπίστηκαν σοβαρές παρανοµίες και 
υπάρχει δικαστική εκκρεµότητα. Κατόπιν αυτού, ο ΓΕ∆∆ απέστειλε νέο 
έγγραφο στον Υπουργό ΜΕ, µε το οποίο ενέµεινε στη θέση του ότι δεν 
υφίσταται καµία σχετική αρµοδιότητά του για την έκδοση εντολών προς τις 
ΝΥΜΕ για απογραφή Φ∆Χ οχηµάτων και έκδοση αδειών κυκλοφορίας τους, 
ενώ ανέφερε περιστατικό εκφοβισµού της προϊσταµένης της ΝΥΜΕ Αγρινίου, 
η οποία αντιµετώπισε την απειλή της αυτόφωρης διαδικασίας σύλληψης, µετά 
από µήνυση σε βάρος της, επειδή δεν εξέδωσε άµεσα τις 11 άδειες 
κυκλοφορίας. Για την αποτροπή της σύλληψης της εν λόγω υπαλλήλου 
χρειάστηκε άµεση παρέµβαση του ΓΕ∆∆ προς τους αρµοδίους, ενώ ζητήθηκε 
από τις Αστυνοµικές Αρχές η διερεύνηση του πρωτοφανούς αυτού 
περιστατικού. 
∆εν έχει καταγραφεί και δεν είναι γνωστός ο συνολικός αριθµός Φ.∆.Χ. 
οχηµάτων που απογράφηκαν µε εντολές της πολιτικής ηγεσίας του πρώην 
ΥΜΕ. 
Για όλα τα παραπάνω ο ΓΕ∆∆ ενηµέρωσε τη νέα πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου  Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων.  Ο Υπουργός παρέπεµψε 
άµεσα τον φάκελο της υπόθεσης στον αρµόδιο Εισαγγελέα. 
 
9. Παράνοµη λειτουργία αναψυκτηρίου-εστιατορίου στο λιµάνι της Ρόδου 
Μετά από διερεύνησης καταγγελία σχετικά µε τη νοµιµότητας λειτουργίας 
Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ, αναψυκτήριο-εστιατόριο) 
στο λιµάνι της Ρόδου ο ΓΕ∆∆ διαπίστωσε ότι το εν λόγω ΚΥΕ λειτουργούσε 
επί σειρά ετών µε πληθώρα παραβάσεων (πολεοδοµικών, υπέρβασης ωραρίου 
λειτουργίας, υπέρβασης ορίων θορύβου), οι οποίες επιβάλλουν τη σφράγισή 
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του, ότι υφίστατο πολυετής διαµάχη µεταξύ του ∆ήµου Ροδίων και του 
Λιµενικού Ταµείου Νότιας ∆ωδεκανήσου (του οποίου πρόεδρος είναι ο 
∆ήµαρχος Ροδίων) σχετικά µε την αρµοδιότητά τους στον τοµέα του λιµανιού 
που βρίσκεται το εν λόγω αναψυκτήριο-εστιατόριο η οποία είχε οδηγήσει, 
τόσο στην µη επιβολή και είσπραξη τεραστίων προστίµων για πολεοδοµικές 
παραβάσεις, όσο και στη συνέχιση της λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης 
επί σειρά ετών και τέλος ότι για το θέµα αυτό είχε διαβιβαστεί το ∆εκέµβριο 
του 2007 αυστηρότατη εισαγγελική εντολή προς το ∆ήµαρχο Ροδίων, στην 
οποία ευθέως υπήρχε αναφορά σε διαπλεκόµενα συµφέροντα, η οποία όµως 
δυστυχώς δεν είχε κανένα αποτέλεσµα. 
Με έγγραφό του προς τον ∆ήµαρχο Ροδίων και Πρόεδρο του Λιµενικού 
Ταµείου Νότιας ∆ωδεκανήσου στην οποία επεσήµανε τις διαπιστωθείσες 
παρανοµίες και παραβάσεις ο ΓΕ∆∆ ζήτησε να δοθούν άµεσα εντολές 
προκειµένου οι αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου προβούν στις δέουσες 
ενέργειες για τον έλεγχο της λειτουργίας και των παραβάσεων του εν λόγω 
ΚΥΕ, καθώς και την επιβολή των από το νόµο προβλεποµένων κυρώσεων και 
να προβεί στις δέουσες ενέργειες ενεργοποίησης της διαδικασίας για την 
αφαίρεση από το χώρο της Λιµενικής Ζώνης Ρόδου του τµήµατος που 
περιέχεται στο Ρυµοτοµικό Σχέδιο του ∆ήµου, ενέργειες στις οποίες θα έπρεπε 
να είχε προβεί από τετραετίας. 
Η ανταπόκριση του ∆ηµάρχου Ροδίων στην εν λόγω παρέµβαση υπήρξε 
άµεση καθώς έδωσε αυστηρές εντολές στις συναρµόδιες Υπηρεσίες για την 
άµεση υλοποίηση των προτάσεων του ΓΕ∆∆ 
Ο ΓΕ∆∆ ενηµερώνεται για την πορεία υλοποίησης των προτάσεών του 
 
10. Έρευνα για τη µη εκτέλεση αεροπορικής πτήσης  
Ο ΓΕ∆∆, ενεργώντας αυτεπαγγέλτως, µετά από σχετικά δηµοσιεύµατα του 
τύπου, διενήργησε µε δύο Ειδικούς Επιθεωρητές του Γραφείου του Ένορκη 
∆ιοικητική Εξέταση (Ε∆Ε), για την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις 
οποίες έλαβε χώρα η µη εκτέλεση της πτήσης OAL 074 των Ολυµπιακών 
Αερογραµµών από Αθήνα για Πάρο την 28/09/09, επειδή το αεροσκάφος 
επέστρεψε στην Αθήνα χωρίς να προσγειωθεί στην Πάρο, αφού το 
αεροδρόµιο ήταν κλειστό.  
Από τη διασταύρωση των µαρτυρικών καταθέσεων και του λοιπού 
αποδεικτικού υλικού, προέκυψαν σηµαντικές και εγγενείς δυσλειτουργίες του 
αεροδροµίου της Πάρου, έλλειµµα συνεργασίας µεταξύ των εµπλεκοµένων 
υπηρεσιών και παραλείψεις των αρµοδίων υπαλλήλων κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Χαρακτηριστικά διαπιστώθηκε ότι κατά την απογευµατινή 
βάρδια της συγκεκριµένης ηµέρας, ο αντικαταστάτης του Αερολιµενάρχη 
απουσίαζε µε µηχανογραφική άδεια, το προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας στον αερολιµένα της Πάρου (ο τηλεπικοινωνιακός υπάλληλος και 
οι 2 οδηγοί πυροσβέστες) αποχώρησε από το αεροδρόµιο στις 17.00 περίπου, 
χωρίς να έχει ενηµερώσει τον απουσιάζοντα αερολιµενάρχη για την επίµαχη 
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πτήση που λόγω καθυστέρησης στην αναχώρηση ήταν σε εκκρεµότητα 
Σηµειώνεται ότι για την άφιξη της καθυστερηµένης πτήσης οι υπάλληλοι της 
ΥΠΑ είχαν ενηµερωθεί καθώς αν και δεν είχαν  λάβει αίτηµα παράτασης της 
λειτουργίας του αερολιµένα, ούτε κοινοποίηση ακύρωσης της πτήσης, είχαν 
όµως ενηµερωθεί από το γραφείο εξυπηρέτησης των ΟΑ ότι η πτήση 
αναµενόταν να πραγµατοποιηθεί, στο δε χώρο αναµονής υπήρχαν 20 περίπου 
επιβάτες, αναµένοντας την πτήση επιστροφής για Αθήνα.    
Όσον αφορά τη λειτουργία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας γενικότερα, 
προέκυψε µεταξύ άλλων ότι η εποπτεία από την ΥΠΑ στους περιφερειακούς 
αερολιµένες ασκείται πληµµελώς. Κατά τη διερεύνηση µάλιστα της υπόθεσης 
διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν εγκύκλιοι, οι οποίες να καθορίζουν τη 
διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτηµάτων απουσίας των αερολιµεναρχών, 
µε συνέπεια αυτοί να απουσιάζουν, χωρίς κανείς να ενηµερώνεται για το 
γεγονός. Εξάλλου αν και µε έγγραφό του ο αερολιµενάρχης Πάρου ανέφερε 
αρµοδίως τα σχετικά µε το συγκεκριµένο περιστατικό, το έγγραφο του, παρά 
τη σοβαρότητα της υπόθεσης, τέθηκε από τον Υποδιοικητή της Υπηρεσίας 
στο αρχείο. Στη συνέχεια και µόνο µετά από σχετική επιστολή διαµαρτυρίας 
του προέδρου Ξενοδόχων Πάρου, εδόθησαν αρχικές εντολές για διερεύνηση 
του περιστατικού, οι οποίες ανεστάλησαν µετά την εντολή του Γενικού 
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για τη διενέργεια Ε∆Ε.  
Σε συνέχεια  Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης άσκησε πειθαρχική 
δίωξη κατά του Αερολιµενάρχη Πάρου, για τα 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 και του τηλεπικοινωνιακού υπαλλήλου της ΥΠΑ, που υπηρετούσε 
µε απόσπαση στον αερολιµένα Πάρου στις 28/9/09, για τα πειθαρχικά 
παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος, καθώς και της αµέλειας και 
ατελούς ή µη έγκαιρης εκπλήρωσης καθήκοντος. 
Όσον αφορά τον προϊστάµενο επιχειρησιακού ελέγχου της Ολυµπιακής 
Αεροπορίας Υπηρεσίες Α.Ε., αν και κρίθηκε ότι αυτός υπέπεσε στο 
πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης καθήκοντος, µε συνέπεια την 
παρακώλυση των αεροπορικών συγκοινωνιών, δηλαδή τη µαταίωση των 
πτήσεων OAL 074 και OAL 075, την αδικαιολόγητη ταλαιπωρία και ζηµία 
των επιβατών των πτήσεων αυτών, τη ζηµία και δυσφήµιση της αεροπορικής 
εταιρείας και τη δυσφήµιση της νήσου Πάρου, δεν κατέστη δυνατή η άσκηση 
πειθαρχικής δίωξης µετά την διάλυση της εταιρείας. 
Το (πρωτοβάθµιο) Πειθαρχικό Συµβούλιο επέβαλε στους 2 υπαλλήλους της 
ΥΠΑ την ποινή της στέρησης µισθού ενός µηνός. Κατά της απόφασης αυτής, 
ο ΓΕ∆∆ κρίνοντας ιδιαίτερη επιεική την επιβληθείσα ποινή άσκησε ένσταση 
στο Β΄βάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο. 
Ο ΓΕ∆∆ διαβίβασε την υπόθεση στις αρµόδιες εισαγγελικές αρχές 
προκειµένου να διερευνηθεί η ποινική ευθύνη των εµπλεκοµένων για 
παρακώλυση συγκοινωνιών σύµφωνα µε το άρθρο 292 ΠΚ. 
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11. Αδειοδότηση επιχειρήσεων κατά µήκος του ποταµού Κηφισού  
Με εντολή ΓΕ∆∆ συγκροτήθηκε Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου µε επικεφαλής 
Ειδικό Επιθεωρητή του ΓΕ∆∆ και µέλη 2 Επιθεωρητές της ΕΥΕΠ, µε 
αντικείµενο τον έλεγχο των Υπηρεσιών που είναι αρµόδιες για την 
αδειοδότηση και την λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
κατά µήκος του Κηφισού ποταµού.  
Από τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ζοφερή εικόνα για τη ζώνη 
προστασίας του Κηφισού ποταµού: αυθαίρετες και ρυπογόνες δραστηριότητες 
συνεχίζονται επί σειράν ετών, παρά τις κατά καιρούς παρεµβάσεις των 
τοπικών Υπηρεσιών και τους ελέγχους της ΕΥΕΠ. Η διαπίστωση των 
παραβάσεων από µόνη της και η χρονοβόρα διαδικασία επιβολής προστίµων 
(τα οποία σε πολλές περιπτώσεις βεβαιώνονται αλλά δεν εισπράττονται) 
αποβαίνει αλυσιτελής, δεν συµβάλλει στη αποτροπή της υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος, πολλώ δε µάλλον δεν αναστρέφει την ήδη επελθούσα 
υποβάθµισή του. ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι στην κατάσταση αυτή συµβάλλει 
το ατελές νοµοθετικό πλαίσιο. Συγκεκριµένα το π.δ. 15.6.94 προέβλεπε 
προθεσµία έως την 27-6-2004 για τη αποµάκρυνση των λειτουργουσών 
δραστηριοτήτων στη  ζώνη προστασίας του Κηφισού, ωστόσο, µε τις 
διατάξεις των ν. 3325/05 και 3561/07 δόθηκαν διαδοχικές παρατάσεις έως το 
τέλος του 2009. Εξάλλου µέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είχε 
περιέλθει σε γνώση του Μικτού Κλιµακίου έκδοση ερµηνευτικής εγκυκλίου 
από τη Γενική ∆/νση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε την οποία να 
δίδονται οδηγίες στις περιφερειακές Υπηρεσίες που εκδίδουν Α.Ε.Π.Ο. σε 
εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται στη ζώνη προστασίας του Κηφισού 
ποταµού, όπως είχε ζητηθεί µε έγγραφο του ΓΕ∆∆ και ενόψει εκπνοής της 
τελευταίας προθεσµίας (τέλος του 2009) για αποµάκρυνση των 
δραστηριοτήτων αυτών. 
Με την έκθεση ελέγχου προτάθηκαν µεταξύ άλλων τα εξής: 
- Η σαφής οριοθέτηση της Α΄ζώνης προστασίας, η υποβοήθηση των νοµίµως 
λειτουργουσών δραστηριοτήτων ώστε να µετεγκατασταθούν εντός τακτής 
προθεσµίας και η άµεση αποβολή όσων λειτουργούν παράνοµα 
- Η δραστηριοποίηση του Φορέα ∆ιαχείρισης και Ανάπλασης του π. Κηφισού 
η οποία εκτιµάται ότι µπορεί να συµβάλει καθοριστικά στην ανάδειξη του 
προβλήµατος, στην εξεύρεση λύσης και στην περιφρούρηση της νοµιµότητας 
και του περιβάλλοντος στη ζώνη προστασίας του Κηφισού ποταµού. 
- Οι εποπτεύουσες Υπηρεσίες (∆/νσεις Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας του 
Ν.∆. Αθηνών, της Ν.Α. Ανατ. Αττικής και των τοπικών ∆ήµων) να εντείνουν 
τους ελέγχους και να ολοκληρώνουν τη διαδικασία επιβολής προστίµων στο 
συντοµότερο δυνατό χρόνο.   
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12. Έλεγχος στον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων 
Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου µε επικεφαλής Ειδικό Επιθεωρητή του ΓΕ∆∆ και 
µέλη Οικονοµική Επιθεωρήτρια και Επιθεωρητή του ΣΕΕ∆∆ έλαβε εντολή να 
διερευνήσει ανώνυµη καταγγελία που αφορούσε στις δαπάνες και στο 
προσωπικό του ΟΣΚ ΑΕ. 
Από τον έλεγχο προέκυψε ότι το προσωπικό της εταιρείας, ο αριθµός του 
οποίου παρέµενε επί σειράν ετών σχεδόν σταθερός περί τα 310 άτοµα, 
αυξήθηκε κατά 50% κατά την τριετία 2005-2008, ενώ δεν κατέστη δυνατό να 
διερευνηθεί αν υπήρξε αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας, ώστε να 
δικαιολογείται η εν λόγω αύξηση του προσωπικού. Περαιτέρω το τακτικό 
προσωπικό, το οποίο κατά τη µετατροπή του ΟΣΚ σε ΑΕ υπηρετούσε µε 
σύµβαση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εντάχθηκε (και για τα 
µισθολογικά του θέµατα) αυθαιρέτως, στη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας της 
εταιρείας, µε συνέπεια να αυξηθούν οι αποδοχές του σε σηµαντικό βαθµό. Η 
ένταξη αυτή πραγµατοποιήθηκε παρά τη ρητή διάταξη του άρθρου 7, παράγρ. 
7α του ειδικού ν.2703/1999 (ΦΕΚ72/Α΄/08.04.1999), σύµφωνα µε την οποία 
το τακτικό προσωπικό που υπηρετούσε στον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων 
(Ο.Σ.Κ) κατά το χρόνο της µετατροπής του σε ανώνυµη εταιρεία διατηρεί το 
υφιστάµενο µισθολογικό καθεστώς, όπως ισχύει κάθε φορά. Επίσης αν και 
διαπιστώθηκε διπλασιασµός της δαπάνης της εταιρείας για υπερωριακή 
αποζηµίωση του προσωπικού από το 2006 (435.972,52 €) ως το 2008 
(871.166,19), παρά µάλιστα την παράλληλη αύξηση κατά 40% του 
προσωπικού, δεν κατέστη δυνατόν να διαπιστωθεί κατά πόσον όντως 
παρέχεται το υπερωριακό έργο ενός εκάστου υπαλλήλου, όπως αυτό 
καταγράφεται ενυπογράφως και αποζηµιώνεται από την εταιρεία. Ακόµη κατά 
το ίδιο διάστηµα παρατηρήθηκε αύξηση της δαπάνης για συµµετοχή 
εργαζοµένων σε επιτροπές διαγωνισµών κατά 70% περίπου καθώς και αύξηση 
της δαπάνης αποζηµίωσης για έξοδα κίνησης του προσωπικού της εταιρείας 
κατά 140% περίπου.   
Επίσης διαπιστώθηκε ότι η χρονική διάρκεια απόσπασης υπαλλήλων από 
Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου στην εταιρεία υπερβαίνει κατά πολύ το ανώτερο 
επιτρεπτό διάστηµα, ενώ οι υπάλληλοι αυτοί αµείβονται µε τις αποδοχές της 
ΣΣΕ της εταιρείας και όχι µε αυτές της οργανικής τους θέσης, παρότι δεν 
περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής της ΣΣΕ και παρά την αντίθετη γραπτή 
θέση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Εξάλλου η διοίκηση της 
εταιρείας αποδείχθηκε ιδιαίτερα γενναιόδωρη στη χορήγηση επιδοµάτων (13 
τον αριθµό), ενώ έχει διασταλεί η βάση των δικαιούχων ορισµένων εξ αυτών, 
όπως του επιδόµατος ισολογισµού (το οποίο από του έτους 2004 και εντεύθεν 
χορηγείται σε όλους τους εργαζόµενους της ∆/νσης Οικονοµικών Θεµάτων, 
ενώ µέχρι τότε εχορηγείτο στους εργαζόµενους ενός Τµήµατος της ∆/νσης 
αυτής) και του ταµειακού επιδόµατος. Επιδόµατα (από τα προβλεπόµενα στη 
ΣΣΕ) καταβάλλονται, επίσης, και στους αποσπασµένους στην εταιρεία, παρότι 
αυτοί δεν αναφέρονται στο πεδίο εφαρµογής της ΣΣΕ. Το ποσό που 
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καταβλήθηκε για τα επιδόµατα προσωπικού κατά το έτος 2008 ανέρχεται 
περίπου σε 1,7 εκατοµ. €, ενώ το συνολικό ποσό κατά το ίδιο έτος για 
επιδόµατα, υπερωρίες, επιτροπές και αποζηµίωση εκτός έδρας ανέρχεται 
περίπου σε 3,5 εκατοµ. €. ∆ιαπιστώθηκε επίσης υπέρβαση (τουλάχιστον για το 
ελεγχθέν έτος 2008) του επιτρεπόµενου αριθµού ειδικών συνεργατών και 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του π.δ.160/2001 που προσλήφθηκαν για την 
υποστήριξη του ∆/ντος Συµβούλου. 
Συµπερασµατικά από τα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεση του ελέγχου 
προέκυψε ότι, από της µετατροπής του σε Α.Ε. µέχρι τα τέλη του 2008, ο 
Ο.Σ.Κ. αύξησε το προσωπικό του κατά 50% περίπου και τις δαπάνες 
προσωπικού (µισθοί, επιδόµατα, αποζηµιώσεις) κατά 200% περίπου.  
Ο ΓΕ∆∆ κοινοποίησε την Έκθεση Ελέγχου στους Υπουργούς Οικονοµίας & 
Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων για την ενηµέρωση 
τους και για την κατά την κρίση τους ενέργειές τόσο σχετικά µε τις 
διαπιστώσεις του ελέγχου όσο και σχετικά µε το καθεστώς λειτουργίας της 
εταιρείας λαµβανοµένης υπόψη της σχέσης κόστους οφέλους που προκύπτει 
για το δηµόσιο συµφέρον από τη δραστηριοποίησή της, και ζητώντας 
παράλληλα τον φορολογικό έλεγχό της από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές. 
 
13. Έλεγχος ανείσπρακτων τελών κυκλοφορίας 
Ο ΓΕ∆∆ είχε ζητήσει τον ∆εκέµβριο του 2007 από τη Γενική ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικής Επιθεώρησης να δώσει εντολή στους εποπτεύοντες 
Οικονοµικούς Επιθεωρητές όλων των ∆ΟΥ της Επικράτειας να ερευνήσουν 
και να παρακολουθήσουν µε ιδιαίτερη προσοχή αν έχουν βεβαιωθεί τα τέλη 
κυκλοφορίας λόγω µη προµήθειας ειδικού σήµατος και αν έχουν επιβληθεί οι 
προβλεπόµενες κυρώσεις. Η Γ∆ΟΕ διαβίβασε το ανωτέρω αίτηµα στη ∆/νση 
Τελών και Ειδικών Φορολογιών του Υπουργείου Οικονοµίας λόγω 
αρµοδιότητας. 
Επειδή µέχρι τον Ιανουάριο του 2009 δεν υπήρχε καµία περαιτέρω ενηµέρωση 
και δεδοµένης της σοβαρότητας του θέµατος λόγω της απώλειας φορολογικών 
εσόδων, ο ΓΕ∆∆ ζήτησε να ενηµερωθεί άµεσα από την ανωτέρω ∆ιεύθυνση 
για τις κατά την αρµοδιότητά της ενέργειες στο πλαίσιο της διασφάλισης των 
συµφερόντων του δηµοσίου. Η υπηρεσία ενηµέρωσε τον ΓΕ∆∆ ότι η Γενική 
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων προχώρησε σε διασταύρωση του 
αρχείου πληρωµών των τελών κυκλοφορίας από την οποία προέκυψαν 33.407 
περιπτώσεις οχηµάτων για οποία πιθανό οφείλονταν τέλη κυκλοφορίας έτους 
2007. Ο κατάλογος µε τα στοιχεία των οχηµάτων απεστάλη στο σύνολο των 
∆ΟΥ της χώρας προκειµένου να ελεγχθούν η καταβολή τελών κυκλοφορίας 
για όλα τα προηγούµενα έτη.  
Ο διενεργούµενος έλεγχος είναι σε εξέλιξη αλλά από τα στοιχεία που έχουν 
συλλέξει και γνωστοποιήσει µέχρι σήµερα οι 173  από τις περίπου 250 ∆ΟΥ 
για τα έτη 1995-2009 διαπιστώθηκε ότι οι περιπτώσεις µη καταβολής των 
τελών κυκλοφορίας ανέρχονται σε 114.625 και το σύνολο των βεβαιωµένων 
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τελών κυκλοφορίας και προστίµων ανέρχεται στο ποσό των 26.878.973,84 
ευρώ. Ο ΓΕ∆∆, παρακολουθεί την ολοκλήρωση της βεβαίωσης   
  
14. Εποπτεία κληροδοτηµάτων 
Ο ΓΕ∆∆, από το πρώτο χρόνο συστάσεώς του, στο πλαίσιο της µελέτης των  
εκθέσεων που αφορούν διαχειριστικούς –οικονοµικούς ελέγχους Κοινωφελών 
Ιδρυµάτων, καταλειπόµενων κληρονοµιών κληροδοσιών, δωρεών κλπ, 
διαπίστωσε, παρατήρησε και επισήµανε στη ∆ιεύθυνση Εθνικών  
Κληροδοτηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών και στα Γραφεία Εθνικών 
Κληροδοτηµάτων  όλων των  Περιφερειών της χώρας ότι στις περισσότερες 
περιπτώσεις δεν υποβάλλονται απολογισµοί ή υποβάλλονται εκπροθέσµως και 
χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων δηµοσιότητας, επί σειρά ετών δεν 
υποβάλλονται λογοδοσίες, δεν εκτελούνται οι όροι και οι σκοποί των 
αντίστοιχων διαθηκών, δεν καταβάλλονται οι κληροδοσίες στους 
εγκατασταθέντες µε την διαθήκη κληρονόµους παρά τα οριζόµενα στις 
διατάξεις του αρθ.86 παρ.2 του ν.2039/39, δεν τηρούνται τα προβλεπόµενα 
βιβλία και στοιχεία κλπ 
Τα περισσότερα των λαθών, παρατυπιών και παραλείψεων κατά τη διοίκηση 
και διαχείριση των κοινωφελών περιουσιών οφείλονται σε άγνοια του σχετικού 
νοµοθετικού πλαισίου από τις διοικήσεις τους και κυρίως εκείνων που 
λειτουργούν σε αποµακρυσµένα χωριά και εκτός Αττικής Κληροδοτήµατα. 
∆ιαπιστώθηκε ότι η διαχείριση των Κληροδοτηµάτων γίνεται συνήθως 
εµπειρικά, χωρίς την τήρηση των κανόνων και των διατάξεων που τα διέπουν, 
καθώς ποτέ δεν υπήρξε µέριµνα ώστε να ενηµερωθούν σχετικά οι διοικήσεις 
του, η δε Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης (Γ∆ΟΕ) λόγω έλλειψης 
Επιθεωρητών, αδυνατούσε να διενεργήσει ελέγχους σε όλες τις περιπτώσεις και 
για όλα τα χρόνια. Παρατηρήθηκε όµως ότι σε όσα κληροδοτήµατα έχει γίνει 
έλεγχος οι επιθεωρητές προβαίνουν σε ουσιαστική επί τόπου ενηµέρωση προς 
τις διοικήσεις των εν γένει νοµικών προσώπων για την περαιτέρω διαχείριση 
των εσόδων τους, ενώ στις περιοχές που έχουν διενεργηθεί έλεγχοι των 
κληροδοτηµάτων έχουν ενεργοποιηθεί αδρανή κληροδοτήµατα και υποβάλλουν 
απολογισµούς πολλών προηγούµενων ετών.    
Ο ΓΕ∆∆ έχοντας υπόψη του τη µεγιστοποίηση της κοινωνικής ωφέλειας που 
προσφέρουν τα κληροδοτήµατα και το κοινωνικό όφελος που προκύπτει, 
ζήτησε  από τις αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ως έχοντες την εποπτεία 
των  Κοινωφελών Ιδρυµάτων α) να εκδώσουν και να αποστείλουν εκ νέου 
εγκύκλιες οδηγίες –διαταγές προς όλα τα κληροδοτήµατα και τα εποπτευόµενα 
νοµικά πρόσωπα, τονίζοντας τις υποχρεώσεις των διοικούντων για την καλή 
λειτουργία αυτών, καθώς και τις κυρώσεις επισύρουν η µη τήρησή τους, β) να 
ασκήσουν τις προβλεπόµενες εποπτικές και πειθαρχικές αρµοδιότητές τους, γ) 
να συνεργαστούν µε την Γ∆ΟΕ, προκειµένου να εκδοθούν εντολές 
διαχειριστικού ελέγχου για όλα τα νοµικά πρόσωπα που µέχρι σήµερα είναι  
ανέλεγκτα  ή για όσα δεν τηρούν τις υποχρεώσεις  τους δ) να ενηµερώσουν τον 
ΓΕ∆∆ αν διατηρούν αρχείο (ειδικό ευρετήριο) περαιωµένων υποθέσεων 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009  ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

 129 
 

  

κληροδοτηµάτων για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και έχει συνταχθεί 
η σχετική έκθεση από τον αρµόδιο οικονοµικό επιθεωρητή και αν είναι 
ενηµερωµένο και τηρείται ηλεκτρονικά και ε) να αποστείλουν στο Γραφείο του 
ΓΕ∆∆ συµπληρωµένο πίνακα στον οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η επωνυµία 
των κληροδοτηµάτων , το έτος ίδρυσης αυτών, το τελευταίο έτος υποβολής 
απολογισµών, ισολογισµών και λογοδοσίας, τις ∆ιαχειριστικές Αρχές αυτών, 
καθώς και το τελευταίο οικονοµικό έτος που διενεργήθηκε διαχειριστικός 
έλεγχος από την Γ∆ΟΕ 
 
15. Επιστροφές ΦΠΑ αγροτών ειδικού καθεστώτος 
Ύστερα από συνεργασία της Οικονοµικής Επιθεώρησης Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης µε την ΥΠΕΕ για τις επιστροφές ΦΠΑ στους  Αγρότες  
του Ειδικού Καθεστώτος για τα έτη 2004 και 2005 αρµοδιότητας  Β’ ∆.Ο.Υ 
Ξάνθης, διαπιστώθηκε ότι ειδικά για τις αγορές αγροτικών προϊόντων οι  
ποσότητες αυτών ήταν πολύ µεγάλες και ως εκ τούτου χρειαζόταν να γίνει 
αµέσως και κατά προτεραιότητα τακτικός έλεγχος για όλες  τις υποθέσεις  
επιστροφής ΦΠΑ , παίρνοντας υπόψη τα σχετικά στοιχεία για τις δηλωθείσες 
στρεµµατικές καλλιέργειες και τις µέσες στρεµµατικές αποδόσεις  που 
υπάρχουν στη ∆ιεύθυνση Γεωργίας Ν. Ξάνθης .  
Ο ΓΕ∆∆, µε έγγραφά του στη Β’ ∆ΟΥ Ξάνθης , ζήτησε να ενηµερωθεί για τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου που  είχε ζητηθεί να διενεργήσει. 
Η Β’ ∆ΟΥ Ξάνθης, ενηµέρωσε το Γραφείο του ΓΕ∆∆ ότι στα πλαίσια  των 
ελεγκτικών διαδικασιών και προκειµένου να ελεγχθεί η νοµιµότητα έκδοσης 
των ∆ελτίων Αποστολής –Τιµολογίων Αγοράς των αγροτικών προϊόντων 
εστάλησαν ∆ελτία Πληροφοριών στις κατά τόπους ∆ΟΥ των 
αντισυµβαλλοµένων επιχειρήσεων οι οποίες µέχρι 9/2/2009 δεν είχαν 
αποστείλει καµία απάντηση. Ο ΓΕ∆∆, ζήτησε την ολοκλήρωση του ελέγχου 
και παράλληλα δεδοµένης της σοβαρότητας της υπόθεσης,  µε συνεχή 
αλληλογραφία προς τη Β’ ∆ΟΥ Ξάνθης, την ΥΠΕΕ και τις εµπλεκόµενες  
∆ΟΥ παρακολουθούσε την υπόθεση και ζητούσε την άµεση ολοκλήρωση 
αυτής ενώ και επισήµανε συνεχώς την ανάγκη άµεσης ενεργοποίησης των 
αρµοδίων υπηρεσιών και λήψης µέτρων για τις επιστροφές αγροτών ειδικού 
καθεστώτος . 
Τελικά µετά παρέλευση µεγάλου χρονικού διαστήµατος, περίπου τριών χρόνων 
από την έκδοση εντολής ελέγχου, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι σε εκατόν 
εβδοµήντα τέσσερις (174) αγρότες ειδικού καθεστώτος που αφορούσαν τις 
χρήσεις 2002, 2003, 2004 και καταλογίσθηκαν ποσά συνολικού ύψους 
2.673.365,53 ευρώ  . 
Στη συνέχεια ο ΓΕ∆∆  ζήτησε  από την Β’ ∆ΟΥ Ξάνθης να ενηµερωθεί αν 
βεβαιώθηκε το παραπάνω ποσό  και αν καταβλήθηκε µέρος του ποσού , σε 
αρνητική δε περίπτωση τι µέτρα ελήφθησαν για την διασφάλιση των 
συµφερόντων του ∆ηµοσίου. Επίσης ζήτησε από τις  αρµόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Οικονοµάς και Οικονοµικών,  να δώσουν  κάθε δυνατή οδηγία για 
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την είσπραξη του καταλογισθέντος ποσού. Επιπρόσθετα, κρίνοντας σκόπιµο να 
επεκταθεί ο έλεγχος όλων των περιπτώσεων αγροτών Ειδικού Καθεστώτος 
ΦΠΑ που ζήτησαν  έλαβαν και έκαναν χρήση εικονικών ή πλαστών Τιµολογίων 
Αγροτικών Προϊόντων  από τη ∆ΟΥ και για τα επόµενα έτη 2005-2009, καθώς 
και Αγροτικών Συνεταιρισµών. 
Τέλος ο ΓΕ∆∆ ζήτησε από τις ∆ΟΥ Β Ξάνθης , ∆ράµας και Νευροκοπίου να 
τον  ενηµερώσουν σχετικά µε τα ποσά επιστροφών ΦΠΑ που 
πραγµατοποιήθηκαν από το Τµήµα Εµµέσων και Ειδικών Φόρων της 
Υπηρεσίας, για τα έτη 2005-2009 σε αγρότες και αγροτικούς συνεταιρισµούς. 
Επειδή τα ποσά που έχουν επιστραφεί από τις παραπάνω ∆ΟΥ διαπιστώθηκε 
ότι ήταν αρκετά υψηλά, (∆ΟΥ Νευροκοπίου: βεβαιώθηκε ποσό 642.525,47 
ευρώ για 32 περιπτώσεις αγροτών που ενεπλάκησαν σε παράνοµες επιστροφές 
ΦΠΑ, ενώ συνολικά επεστράφη ποσό 3.243.014,40 ευρώ, για τα έτη 2004-2008 
µε µεγαλύτερη άνοδο το έτος 2006, ∆ΟΥ ∆ράµας: επεστράφη συνολικά ποσό 
12.408.079,26 ευρώ, για τα έτη 2005-2009) ο ΓΕ∆∆ ζήτησε να διενεργηθεί 
άµεσα επανέλεγχος , όλων των σχετικών υποθέσεων. 
 

16. Έλεγχος προσλήψεων στην ΤΡΑΜ ΑΕ  
Ο ΓΕ∆∆ προχώρησε σε συγκρότηση Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου 
αποτελούµενο από ένα Ειδικό Επιθεωρητή του Γραφείου του και έναν 
Επιθεωρητή – Ελεγκτή του ΣΕΕ∆∆ σε συνέχεια εγγράφου του Υπουργού 
Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων µε το οποίο ζητούνταν η διερεύνηση της 
αύξησης προσωπικού της ΤΡΑΜ ΑΕ στο χρονικό διάστηµα από 31.03.2004 
έως 04.10.2009 υπό το πρίσµα του γεγονότος  ότι η εν λόγω εταιρεία δεν είχε 
παρουσιάσει ανάλογη αύξηση του δικτύου της ενώ παράλληλα παρουσίαζε 
συσσωρευµένες ζηµίες ύψους άνω των 100.000.000€.  
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που χορήγησε η εταιρεία µέχρι την 31.03.2004 είχαν 
προσληφθεί εκατόν ενενήντα δύο (192) άτοµα, ενώ σήµερα απασχολούνται 
εξακόσια ογδόντα εννέα (689) άτοµα. Το διάστηµα δηλ. 01.04.2004 έως 
02.09.2009 το προσωπικό αυξήθηκε κατά πεντακόσια (500) περίπου άτοµα ή 
ποσοστό 250% περίπου.  
Το κλιµάκιο προχώρησε σε εξονυχιστικό έλεγχο των αποφάσεων του ∆Σ της 
εταιρείας ανά έτος για τις προσλήψεις που είχαν πραγµατοποιηθεί, των 
βιογραφικών σηµειωµάτων των υποψηφίων, του συνόλου της διαδικασίας 
προσλήψεων σε συνδυασµό µε το νοµοθετικό καθεστώς που προσδιορίζει τη 
δράση της ΤΡΑΜ, λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της νοµικής της 
φύσης και συνεκτιµώντας αρχικά επιχειρησιακά σχέδια γερµανικής εταιρείας 
και σχετικά οικονοµικά στοιχεία, κατέληξε δε στα εξής συµπεράσµατα :     
Κατά τον έλεγχο ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι η εν λόγω εταιρεία λόγω του 
µη αµιγούς επιχειρηµατικού της  χαρακτήρα και της σχέσης ίδρυσης και 
χρηµατοδότησης που την συνδέει µε το δηµόσιο, αποτελεί ένα προνοµιακό 
πεδίο δράσης και επιρροής των δηµοσίων πολιτικών και κατευθύνσεων, 
γεγονός που «νοθεύει» τον γνήσιο εµπορικό της  χαρακτήρα και την υπαγωγή 
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της στους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας. Σε κάθε περίπτωση το δηµόσιο 
χρήµα πρέπει να υπακούει σε κανόνες χρηστής διαχείρισής του και η εταιρεία 
οφείλει να τηρεί τις γενικές αρχές περί προσλήψεων όπως είναι της 
δηµοσιότητας, της διαφάνειας, της πλήρους αιτιολόγησης, της 
αντικειµενικότητας, της αξιοκρατίας.  
Από την τηρούµενη διαδικασία των προσλήψεων της ΤΡΑΜ ΑΕ 
διαπιστώθηκε η απουσία : α) πρόβλεψης και περιγραφής των θέσεων της 
εταιρείας, β) εκπόνησης ενός γενικότερου ενιαίου και οµοιόµορφου πλάνου 
προγραµµατισµού των αναγκών σε προσωπικό, γ) προκήρυξης  - δηµοσίευσής 
της στον Τύπο και στο ∆ιαδίκτυο και δ) κατάρτισης ουσιαστικών πρακτικών 
αξιολόγησης-επιλογής των υποψηφίων, και εν γένει πρόβλεψης σαφών 
κανόνων για τη διαδικασία προσλήψεων  
Επιπλέον, η εξέλιξη των οικονοµικών και των λοιπών βασικών µεγεθών της 
εταιρίας δεν δικαιολογούν τη διενέργεια προσλήψεων, οι οποίες επιβαρύνουν 
δυσανάλογα τα έξοδα της επιχείρησης χωρίς να συνδέονται µε αντίστοιχη 
αύξηση των εσόδων, της επιβατικής κίνησης, του αριθµού των συρµών και 
του δικτύου - µήκους διαδροµής, αριθµός στάσεων, ενώ παρατηρείται ότι η 
πρόβλεψη ελέγχου και εποπτείας από τον αρµόδιου υπουργό παραµένει 
γράµµα νόµου κενό περιεχοµένου.  
Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις ο ΓΕ∆∆ πρότεινε την κατάρτιση 
Κανονισµού Προσλήψεων ή διαζευκτικά την υπαγωγή των προσλήψεων στον 
έλεγχο του ΑΣΕΠ, διαβίβασε την έκθεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τις 
ενέργειές του σχετικά µε τον οικονοµικό έλεγχο της εταιρείας και ζήτησε την 
καταγγελία των συµβάσεων σύµφωνα µε το Εργατικό δίκαιο. 
Τέλος, στην Έκθεση Ελέγχου ο ΓΕ∆∆ αποφαίνεται ότι για την αναζήτηση των 
αστικών ευθυνών θα πρέπει να ασκηθεί κατά των µελών των ∆Σ της ΤΡΑΜ 
ΑΕ η εταιρική αγωγή του Κ.Ν.2190/1920 για τη ζηµία που υπέστη η εταιρία 
από τη διενέργεια των προσλήψεων προσωπικού ιδιαίτερα κατά την ειδική 
περίοδο από 01.03.2009 έως 02.09.2009 και διαβίβασε την έκθεση στον 
αρµόδιο Εισαγγελέα για τη διερεύνηση της άσκησης ποινικής δίωξης κατά 
των µελών του ∆Σ της εταιρίας για παράνοµες πράξεις κατά τη διαχείριση των 
εταιρικών υποθέσεων µε τις οποίες ζηµίωσαν την περιουσία της εταιρίας, 
σύµφωνα µε τα άρθρα άρθρα 54 επ. του Κ.Ν.2190/1920 καθώς και στα άρθρα 
256, 263Α ΠΚ. 
 
17. ∆ιερεύνηση υπόθεσης υπεράσπισης κατηγορουµένων για παράβαση 
καθήκοντος  από τον ∆ήµο Καλλιθέας Αττικής 
Με επώνυµη καταγγελία προς το Γραφείο του ΓΕ∆∆ έγινε γνωστό ότι σε 
βάρος του τ. Αντιδηµάρχου Καλλιθέας και νυν ∆ηµοτικού Συµβούλου, κ. ∆. 
Χ. και της υπαλλήλου του δήµου, κας Ε. Φ. είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για τα 
αδικήµατα της έκδοσης ψευδούς βεβαιώσεως και παράβασης καθήκοντος 
κατά τον ποινικό νόµο κατ’ εξακολούθηση. Σύµφωνα µε την ίδια καταγγελία ο 
∆ήµος Καλλιθέας µε απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και ∆ηµοτικού 
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Συµβουλίου αποφάσισε να ορίσει δικηγόρο για την υπεράσπιση των 
παραπάνω προσώπων βάσει του ν.3463/06, άρθρο 103.2, στο οποίο 
προβλέπεται η δυνατότητα αυτή για υποθέσεις µε ιδιαίτερη σηµασία για το 
δήµο. 
Ο ΓΕ∆∆ µε έγγραφό του προς τον ∆ήµο Καλλιθέας υποστήριξε ότι είναι 
προφανές το γεγονός ότι η συγκεκριµένη περίπτωση δεν υπάγεται στην 
παραπάνω πρόβλεψη του νόµου, ο οποίος προβλέπει τη συγκεκριµένη 
δυνατότητα υπό την προϋπόθεση της ιδιαίτερης σηµασίας που µπορεί να έχει 
µια τέτοια υπόθεση για τα συµφέροντα του δήµου και την αναγκαιότητα 
ύπαρξης εξειδικευµένης γνώσης ή εµπειρίας. Στα πλαίσια αυτά ο ΓΕ∆∆ 
ζήτησε α) ο ∆ήµος Καλλιθέας να προβεί στην ανάκληση της πράξης ως 
παρανόµως ληφθείσας και η Περιφέρεια Αττικής στον πειθαρχικό έλεγχο των 
υπευθύνων για την έκδοσή της και β) ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας 
Αττικής να προβεί στην εκκίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά του 
εγκαλουµένου δηµοτικού συµβούλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 142-143 του 
∆ΚΚ (Ν.3463/06), και ο ∆ήµαρχος Καλλιθέας µε τη σειρά του στην 
πειθαρχική δίωξη της εγκαλουµένης υπαλλήλου και τη λήψη του διοικητικού 
µέτρου της «∆υνητικής θέσης σε αργία» σύµφωνα µε το άρθρο 108, παρ.1 α, 
του Ν.3584/07. 
Τέλος, ο ΓΕ∆∆ κάνοντας χρήση της δυνατότητας που του δίνεται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.2 του ν. 3320/05 (ΦΕΚ 48Α΄/23-2-05) ζήτησε 
από τον ∆ήµο Καλλιθέας να παραστεί στην ως άνω ακροαµατική διαδικασία 
ως πολιτικώς ενάγων λόγω της βλάβης που υπέστη το ∆ηµόσιο από τις ως άνω 
αξιόποινες πράξεις των κατηγορουµένων 
 
18. Έλεγχος πόθεν έσχες συνταξιούχου υπαλλήλου 
Αναφορά που κατατέθηκε στο Γραφείο του ΓΕ∆∆ αναφερόταν σε 
συγκέντρωση σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασµούς υπαλλήλου του 
Υπουργείου Πολιτισµού, υψηλού ποσού που ανέρχονταν σε 900.000 ευρώ. 
Άµεσα ο ΓΕ∆∆ στράφηκε προς την κατονοµαζόµενη Τράπεζα, στην οποία ο 
εν λόγω υπάλληλος διατηρούσε λογαριασµό και ζήτησε την άρση του 
τραπεζικού απορρήτου του. Από τα προσκοµισθέντα στοιχεία προέκυψαν 
πράγµατι τακτικές κινήσεις ποσών ασυνήθιστα µεγάλου ύψους µε το τελικό 
ποσόν να ανέρχεται στο ύψος του καταγγελθέντος. Για το λόγο αυτό ο ΓΕ∆∆ 
ζήτησε από το ΣΕΕ∆∆ την διενέργεια ελέγχου περιουσιακής κατάστασης του 
εν λόγω υπαλλήλου.  
 Τα ευρήµατα της έκθεσης του ΣΕΕ∆∆ ήταν σηµαντικά και κάλυπταν όλο το 
φάσµα της οικονοµικής και περιουσιακής δραστηριότητας του εν λόγω 
υπαλλήλου, αποκαλύπτοντας ως σύνολο αδικαιολόγητων καταθέσεων το 
ποσόν των 8.923.506,59 Ε (!). ∆εδοµένου ότι ο ελεγχόµενος υπάλληλος είχε 
συνταξιοδοτηθεί στο µεταξύ διάστηµα, δεν µπορούσε να προχωρήσει 
οιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία και για το λόγο αυτό η έκθεση απεστάλη 
προς το Υπουργείο Πολιτισµού και την αρµόδια ∆ΟΥ, ενώ κοινοποιήθηκε και 
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προς τον αρµόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, για την διερεύνηση των 
ποινικών πτυχών της υπόθεσης.  
Ο ΓΕ∆∆ ζήτησε από το ΣΕΕ∆∆ να προχωρήσει σε συµπληρωµατικό έλεγχο µε 
αντικείµενο διερεύνησης την προέλευση των καταθέσεων και την ανεύρεση 
των ακριβών στοιχείων των καταθετών των ποσών αυτών από τα αποκόµµατα 
των επιταγών ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα, ούτως ώστε να προσδιοριστεί ποιο 
µέρος του παραπάνω ποσού προέρχεται από δηµόσια πηγή ή υπηρεσία του 
ΥΠΠΟΛ και να ελεγχθεί η νοµιµότητα της αιτίας και της διαδικασίας 
κατάθεσης. Ο ΓΕ∆∆ παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης.  
 
19. Πειθαρχική δίωξη Οικονοµικού Επιθεωρητή για παραβίαση της αρχής της 
αµεροληψίας 
Ο ΓΕ∆∆ άσκησε πειθαρχική δίωξη σε βάρος Οικονοµικού Επιθεωρητή όταν, 
µετά από παραγγελία του ΓΕ∆∆, έλαβε εντολή για τη διενέργεια 
Προκαταρκτικής Εξέτασης-Έ∆Ε κατά εποπτευόµενης από τον ίδιο 
Προϊσταµένης Κτηµατικής Υπηρεσίας και υπαλλήλου της ίδιας Υπηρεσίας για 
τη διερεύνηση καταγγελιών ότι οι εν λόγω υπάλληλοι παρανοµούν προς ίδιον 
όφελος και κατά των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, απέκρυψε την στενή και 
µακρά φιλική του σχέση µε την Προϊσταµένη και τον σύζυγό της, σηµερινό 
Προϊστάµενο της ίδιας Υπηρεσίας και δεν ζήτησε την εξαίρεσή του, ως είχε 
υποχρέωση.  
Ο ελεγχόµενος στην Πορισµατική Έκθεση που υπέβαλε και η οποία 
κοινοποιήθηκε στο Γραφείο ΓΕ∆∆ δεν καταλογίζει ευθύνες στους 
ελεγχόµενους υπαλλήλους, ενώ επιφυλάσσεται για την ολοκλήρωση του 
ελέγχου µετά την γνωµοδότηση επί του θέµατος του Γνωµοδοτικού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Κτηµάτων και Α.Π. Μετά από παρέµβαση άλλων 
υπηρεσιακών παραγόντων οι οποίοι θεώρησαν της πορισµατική έκθεση ελλιπή 
και τα περί γνωµοδότησης ως µη βάσιµα, ο ΓΕ∆∆ ζήτησε  την ολοκλήρωση 
του ελέγχου το ταχύτερο δυνατόν από τον εν λόγω Οικονοµικό Επιθεωρητή. 
Ο εν λόγω Οικονοµικός Επιθεωρητής, ενάµισι έτος µετά την ανάθεση σε 
αυτόν του ελέγχου και ελάχιστο χρονικό διάστηµα πριν την εκπνοή της 
προθεσµίας παραγραφής τυχόν ευθυνών εµπλεκοµένων υπαλλήλων ζήτησε 
την εξαίρεσή του από τη συνέχιση της Ε.∆.Ε. επικαλούµενος στενή και 
µακροχρόνια φιλική σχέση µε τους προαναφερθέντες. 
Κατόπιν αυτού ο ΓΕ∆∆ άσκησε ο ίδιος πειθαρχική δίωξη κατά του εν λόγω 
Οικονοµικού επιθεωρητή υποστηρίζοντας ότι µε την προπεριγραφείσα 
συµπεριφορά του, α) αποσιώπησε τη στενή και µακροχρόνια φιλική σχέση του 
µε την ελεγχόµενη στο πλαίσιο της Ε∆Ε προϊσταµένη, β) κωλυσιέργησε 
αδικαιολογήτως την ολοκλήρωση του ελέγχου, µε πρόδηλο τον κίνδυνο 
παραγραφής τυχόν ευθυνών εµπλεκοµένων υπαλλήλων, γ) στέρησε από την 
Υπηρεσία το τεκµήριο του αµερόληπτου χειρισµού της υπόθεσης, καθόσον τα 
χρονικά περιθώρια για εξαρχής ανάθεση του ελέγχου σε άλλον Επιθεωρητή 
κατέστησαν ασφυκτικά. 
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 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 

 

ΣΤ 



 136 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009  ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

 137 
 

  

Το 2009 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): 
 

 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, 

 
 όλων των προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και των 
αναπληρωτών τους εφόσον υπάρχουν, των ∆ηµόσιων Οικονοµικών 
Υπηρεσιών (∆ΟΥ) Α΄ τάξης,  

 των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (ΠΕΚ), των 
∆ιαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (∆ΕΚ) καθώς και των 
προϊσταµένων και των αναπληρωτών τους εφόσον υπάρχουν,   

 των ∆ηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών (∆ΟΥ) Β΄ τάξης οι οποίες 
λειτουργούν σε επίπεδο Τµήµατος, 

 όλων των προϊσταµένων των Τµηµάτων Ελέγχου και όλων των 
υπαλλήλων (ελεγκτών) που υπηρετούν στα Τµήµατα Ελέγχου των 
παραπάνω Υπηρεσιών και ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα, 

 
 όλων των προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων της ΥΠΕΕ 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. 
 

 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.  

 
Με το µε αριθµ. πρωτ.5500/30-04-09 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: 
 
«Οι  παραπάνω υπόχρεοι  υποβάλλουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 
στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µέσω των 
αρµοδίων διευθύνσεων Προσωπικού ή ∆ιοικητικού κατά το µήνα Ιούνιο κάθε 
έτους τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των ιδίων, των συζύγων και 
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των ανήλικων τέκνων τους, ανεξάρτητα από το αν υπήρξε ουσιώδης 
µεταβολή ή όχι της περιουσιακής τους κατάστασης κατά το προηγούµενο 
έτος. 
 
Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για το 2009 αφορούν στα εισοδήµατα 
που αποκτήθηκαν κατά το 2008.  
Ακίνητα, κάθε είδους µεταφορικά µέσα, χρεόγραφα, καταθέσεις κλπ. θα 
αναγραφούν µόνον εφόσον έχουν επέλθει µεταβολές σ΄αυτά  εντός του  2008.  
Οι δηλώσεις των υπόχρεων που έχουν µεταβολές περιουσιακών στοιχείων 
(ακινήτων) µέσα στο 2008 πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και από 
αντίγραφο του εντύπου Ε9 έτους 2008. 
Στην  περίπτωση που δεν υπάρχουν µεταβολές στα παραπάνω περιουσιακά 
στοιχεία  σε σχέση µε τη δήλωση που υποβλήθηκε στο Γενικό Επιθεωρητή 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης το 2008, οι υπόχρεοι οφείλουν να το δηλώσουν υπεύθυνα 
στο τέλος του εντύπου.  
Όσοι ανέλαβαν καθήκοντα στις προαναφερόµενες υπηρεσίες κατά το 2008 θα 
υποβάλουν, ως νέοι υπόχρεοι, δήλωση περιουσιακής κατάστασης στο Γενικό 
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για πρώτη φορά, δηλώνοντας εκτός από τα 
εισοδήµατα που αποκτήθηκαν το 2008 και τα ακίνητα, τα κάθε είδους 
µεταφορικά µέσα, χρεόγραφα, καταθέσεις κλπ που κατέχουν αυτοί, οι 
σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα τους ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης τους. 
Οι δηλώσεις των νέων υπόχρεων οι οποίοι υποβάλλουν δήλωση για πρώτη 
φορά πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και από αντίγραφα των εντύπων 
Ε9 των ετών 1997, 2005, των τυχόν συµπληρωµατικών µετά το 2005 και 
του 2008. 
Επισηµαίνεται ότι οι δηλώσεις όλων ανεξαιρέτως των υπόχρεων πρέπει να 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από αντίγραφο της φορολογικής τους 
δήλωσης (έντυπο Ε1) έτους 2009. 
Οι αρµόδιες κατά περίπτωση ∆ιευθύνσεις Προσωπικού ή ∆ιοικητικού οι 
οποίες είναι αρµόδιες από το νόµο για τη συγκέντρωση και αποστολή των 
δηλώσεων  παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν το παρόν έγγραφο στους 
υπόχρεους για να λάβουν γνώση ενυπόγραφα. 
Επίσης παρακαλούνται να εφιστήσουν την προσοχή στους υπόχρεους για την 
υποβολή των δηλώσεων αποκλειστικά και µόνον εντός της προβλεπόµενης 
ηµεροµηνίας (30-6-2009), για την σωστή συµπλήρωσή τους ώστε να µην 
υπάρξουν καθυστερήσεις στην υποβολή τους, παραλείψεις (µη υποβολή των 
απαιτούµενων συνοδευτικών εντύπων, ανυπόγραφες ή ελλιπείς δηλώσεις, 
κλπ.) και σύγχυση µε άλλες διατάξεις που αφορούν στον έλεγχο περιουσιακής 
κατάστασης (π.χ. Υπαλληλικός Κώδικας, Άρειος Πάγος, κλπ.).  
Τα έντυπα των δηλώσεων πρέπει να αποσταλούν στο Γραφείο του Γενικού 
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης οπωσδήποτε συγκεντρωτικά, ανά Φορέα ή 
Υπηρεσία κατά περίπτωση, και όχι µεµονωµένα. 
Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να ληφθεί για την προστασία των προσωπικών 
δεδοµένων και του φορολογικού απορρήτου µε την υποβολή από τους 
υπόχρεους των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και των συνοδευτικών 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009  ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

 139 
 

  

στοιχείων στις διευθύνσεις Προσωπικού ή ∆ιοικητικού σε κλειστούς 
φακέλους. 
Προκειµένου να διευκολυνθεί η καταγραφή των υπόχρεων και η ηλεκτρονική 
επεξεργασία των δηλώσεών τους, οι ∆ιευθύνσεις Προσωπικού ή ∆ιοικητικού 
πρέπει να  αποστείλουν απαραίτητα το συνηµµένο πίνακα συµπληρωµένο µε 
τα αιτούµενα στοιχεία, εάν είναι δυνατόν και σε ηλεκτρονική µορφή (δισκέτα 
ή cd), άµεσα µε τη λήψη του παρόντος εγγράφου και σε κάθε περίπτωση 
οπωσδήποτε πριν την συγκεντρωτική αποστολή των δηλώσεων. 
Ειδικά οι ∆.Ο.Υ. λόγω του πολυάριθµου και της γεωγραφικής τους 
ιδιαιτερότητας  µπορούν να συντάξουν µε ευθύνη του προϊσταµένου τους τον 
πίνακα µε τα αιτούµενα στοιχεία. 
Τέλος υπενθυµίζεται ότι η µη δήλωση περιουσιακής κατάστασης εκ µέρους 
των υπόχρεων συνεπάγεται πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις. 
 
Το έτος 2009 υποβλήθηκαν 8.080 δηλώσεις έναντι 7.608 το έτος 2008, 
αύξηση ποσοστού 6,20 %. 
Ο συνολικός αριθµός των υπόχρεων για δήλωση περιουσιακής κατάστασης, 
µετά την αξιολόγηση των πινάκων των Υπηρεσιών Προσωπικού ανήλθε στους 
8.114 υπαλλήλους, όπως εµφαίνονται αναλυτικά ανά υπηρεσία παρακάτω: 
Από το προαναφερόµενο συνολικό αριθµό των υπόχρεων υπέβαλαν δήλωση οι 
8.080, που αναλύονται ανά φορέα σε απόλυτο αριθµό και σε ποσοστά, ως 
εξής: 
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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

  ΥΠΟΧΡΕΟΙ  ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ 

ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ (8.080) 

ΣΕΠΕ: 805 790 98,13% 9,78% 

ΣΕΕ∆∆: 126 124 98,41% 1,53% 
ΣΕΥΥΠ: 127 122 96,06% 1,51% 
ΕΥΕΠ: 35 32 91,42% 0,40% 
ΣΕΕΥΜΕ: 17 17 100,0% 0,21% 

ΣΕ∆Ε: 13 13 100,0% 0,16% 

    Σύνολο 1.123      1.098 97,77%  
   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  ΥΠΟΧΡΕΟΙ  ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ 

ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ (8.080) 

∆ΟΥ: 2.544 2.541 99,88% 31,45% 
ΥΠΕΕ 854 854 100,0% 10,57% 
ΠΕΚ: 451 451 100,0% 5,58% 

∆ΕΚ:  178 178 100,0% 2,20% 

    Σύνολο    4.027    4.024     99,92%  
    

ΟΤΑ Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ 

  ΥΠΟΧΡΕΟΙ  ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ 

ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ (8.080) 

∆ΗΜΟΙ: 919 919 100,0% 11.37% 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 2.045 2.039 90,7% 25,24% 

Σύνολο  2.964  2.958      99,79% 
    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  8.114  8.080 99,58%  
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99,6%

0,4%

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ

ΜΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ - 
ΜΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

 
 
 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ - 
ΜΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ
8.080

ΜΗ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ

34
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∆εν υπέβαλαν δήλωση περιουσιακής κατάστασης τριάντα τέσσερις (34) 
υπόχρεοι, (ποσοστό 0,41 % επί του συνόλου των 8.114) που αναλύεται σε: 

 ∆έκα Πέντε (15) µέλη του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας 
(ποσοστό 44,11% στο σύνολο των µη υποβληθέντων δηλώσεων) 

 ∆ύο (2) µέλη του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης (ποσοστό 5,88% στο σύνολο των µη υποβληθέντων δηλώσεων) 

 Τρία (3) µέλη της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος(ποσοστό 8,82% στο σύνολο των µη υποβληθέντων δηλώσεων) 

 Πέντε (5) µέλη του Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας 
και Πρόνοιας (ποσοστό 14,70% στο σύνολο των µη υποβληθέντων δηλώσεων) 

 Έξι (6) υπάλληλοι Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ποσοστό 
17,64% στο σύνολο των µη υποβληθέντων δηλώσεων) 

 Τρεις (3) υπάλληλοι ∆ηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών 
(ποσοστό 8,82%στο σύνολο των µη υποβληθέντων δηλώσεων) 
 
 
 
 
 

13
13

100,00%

17
17 100,00%

35
32

91,42%

127
122 96,06%

126
124

98,41%

805

790
98,13%

ΣΕ∆Ε:

ΣΕΕΥΜΕ:

ΕΥΕΠ:

ΣΕΥΥΠ:

ΣΕΕ∆∆:

ΣΕΠΕ:

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.3

(ΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ -

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ -
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
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178
178

100,00%

451
451

100,00%

854
854 100,00%

2.544
2.541 99,88%

∆ΕΚ: 

ΠΕΚ:

ΥΠΕΕ

∆ΟΥ:

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.4

(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ -

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ -
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 
 
 

919

919
100,00%

2.045

2.039
90,70%

∆ΗΜΟΙ:

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.5 
(Ο.Τ.Α. Α' & Β' ΒΑΘΜΟΥ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ -
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ -

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2.6

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
(∆.Ο.Υ. - Π.Ε.Κ. - 
∆.Ε.Κ. - ΥΠ.Ε.Ε.)

4024    (50%)

ΣΩΜΑΤΑ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
1098   (14%)

ΟΤΑ Α΄ & Β΄ 
ΒΑΘΜΟΥ

2958    (37%)

 
 
 

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) ενώ σε εξέλιξη 
ευρίσκεται διεθνής διαγωνισµός από την ΚτΠ για την υλοποίηση του έργου 
«εφαρµογή ηλεκτρονικής υποβολής, επεξεργασίας και ελέγχου των δηλώσεων 
περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των υπόχρεων του ν. 3613/07 
υπαλλήλων» προκειµένου να απλοποιηθεί η διαδικασία υποβολής, 
επεξεργασίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των 
υπόχρεων υπαλλήλων και σύµφωνα µε τις αρχές της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης.  
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. 
 
Επίσης συντάχθηκε σηµαντικός αριθµός διευκρινιστικών εγγράφων σχετικών 
µε τεθέντα ερωτήµατα των αρµόδιων υπηρεσιών ∆ιοικητικού που αφορούσαν 
στον προσδιορισµό των υπόχρεων, στη διαδικασία συγκέντρωσης και 
διαβίβασής των δηλώσεων, στο έντυπο της δήλωσης κλπ.. Χρειάστηκε ακόµη 
να αποσταλούν υποµνηστικά έγγραφα σχετικά µε τις διαδικασίες αποστολής 
του καταλόγου των υπόχρεων, τη διαβίβαση των δηλώσεων στις περιπτώσεις 
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που η προβλεπόµενη προθεσµία υποβολής τους είχε ήδη παρέλθει και µε τις 
ελλείψεις που εντοπίστηκαν τόσο στη συµπλήρωση των δηλώσεων (σχετικά 
µε τον τρόπο και τίτλο κτήσης, το τίµηµα και την προέλευση των χρηµάτων, 
ανυπόγραφες κλπ) όσο και στα συνοδευτικά έγγραφά τους (έντυπα Ε9 1997, 
2005 είτε/και έντυπο Ε1). 
 
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 2009 
συνεχίζεται µε την καταχώριση 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 δε 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 2009 διατάχθηκε η  άρση 
του τραπεζικού απορρήτου σε 14 περιπτώσεις,  του  χρηµατιστηριακού 
απορρήτου σε 12 περιπτώσεις και δόθηκε εντολή   διενέργειας φορολογικού 
ελέγχου σε 26 περιπτώσεις. 

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και εφόσον προκύψουν υπερβάσεις 
ο ΓΕ∆∆  θα αποστείλει τα σχετικά πορίσµατα στις αρµόδιες αρχές για την 
επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων. 

 
 

Σ.Ε.Ε.∆.∆. 124
Σ.ΕΠ.Ε. 790
Σ.Ε.Υ.Υ.Π. 122
Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. 17
Σ.Ε.∆.Ε. 13
Ε.Υ.Ε.Π. 32

1.098

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7
ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ

  ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.8 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

  

 ΝΟΜ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ∆ΡΑΜΑΣ  18 
ΝΟΜ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 36 
ΝΟΜ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΞΑΝΘΗΣ 20 
ΝΟΜ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΥ 31 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

ΝΟΜ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 13 

118 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 259 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 83 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 42 

500 

ΛΕΣΒΟΥ 30 
ΣΑΜΟΥ 15 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΧΙΟΥ 15 

60 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 52 
ΑΧΑΪΑΣ 61 ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
ΗΛΕΙΑΣ 31 

144 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 10 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 6 
ΚΟΖΑΝΗΣ 31 ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 10 

57 

ΑΡΤΑΣ 18 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 18 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 35 ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 20 

91 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 22 
ΛΑΡΙΣΗΣ 29 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 39 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 24 

114 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 18 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 16 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 23 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 12 

69 

ΗΜΑΘΙΑΣ 30 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 125 
ΚΙΛΚΙΣ 28 
ΠΕΛΛΑΣ 29 
ΠΙΕΡΙΑΣ 23 
ΣΕΡΡΩΝ 20 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 43 

298 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 59 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 31 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 33 ΚΡΗΤΗΣ 
ΧΑΝΙΩΝ 43 

166 

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 40 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 56 
96 

ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ 38 
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 30 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 37 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 30 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 62 

197 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 22 
ΕΥΒΟΙΑΣ 54 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 11 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 25 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΦΩΚΙ∆ΟΣ 17 

129 

 ΣΥΝΟΛΟ 2039 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009  ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

 147 
 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.9 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ∆ΗΜΩΝ 

ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ∆ΗΜΟΙ   

ΞΑΝΘΗΣ 13 
ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ 6 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 17 

36 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ 101 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ 14 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 14 
ΣΠΑΤΩΝ 7 
ΒΟΥΛΑΣ 12 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ 12 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 43 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 11 
ΤΑΥΡΟΥ 5 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 8 
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 4 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 10 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 32 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 15 
ΠΕΙΡΑΙΑ 24 
ΝΙΚΑΙΑΣ 15 
ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 20 
ΙΛΙΟΥ 6 
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 7 
ΧΟΛΑΡΓΟΥ 3 
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 7 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 5 

387 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 10 10 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ 19 
ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 5 ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΑ∆ΟΣ 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 14 

38 

ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ 5 
ΚΟΖΑΝΗΣ 24 ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 9 

38 

ΑΡΤΑΙΩΝ 12 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 30 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 5 

56 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 13 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 61 
ΒΟΛΟΥ 37 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 7 
  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 24 

142 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 20 20 

ΒΕΡΟΙΑΣ 16 
ΝΑΟΥΣΑΣ 7 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ 5 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 16 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 19 
ΣΕΡΡΩΝ 14 

ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΠΥΛΑΙΑΣ 11 

88 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 37 ΚΡΗΤΗΣ 
ΧΑΝΙΩΝ 16 

53 

ΡΟ∆ΙΩΝ 21 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΚΩ 8 

29 

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 6 6 

ΘΗΒΑΙΩΝ 7 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ 9 

16 
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  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆.Ο.Υ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

1 ΑΘΗΝΩΝ 26 375 
2 ΠΕΙΡΑΙΑ 17 271 
3 ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 22 261 
4 ∆ΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 16 135 
5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 340 
6 ΥΠΟΛ.ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 19 116 
7 ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 12 63 
8 ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 15 110 
9 ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 22 145 

10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 28 135 
11 ΚΡΗΤΗΣ 20 158 
12 ΗΠΕΙΡΟΥ 14 79 
13 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 8 53 
14 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 21 149 
15 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 16 109 
16 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 9 42 
17 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ   

 Σύνολο 287 2.541 

 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ  (Π.Ε.Κ.) 
ΑΡΙΘΜΟΣ  
∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

1 Π.Ε.Κ ΑΘΗΝΩΝ 157 
2 Π.Ε.Κ ΠΕΙΡΑΙΑ 136 
3 Π.Ε.Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 95 
4 Π.Ε.Κ ΠΑΤΡΩΝ 27 
5 Π.Ε.Κ ΛΑΡΙΣΑΣ 22 
6 Π.Ε.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14 
 Σύνολο 451 

 

  ∆ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (∆.Ε.Κ) 
ΑΡΙΘΜΟΣ  
∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

1 ΑΘΗΝΩΝ 143 
2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 35 
 Σύνολο 178 

 

  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΥΠ.Ε.Ε)/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  
∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 57 
2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 28 
3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΝΣΗ ΥΠ.Ε.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ 250 
4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΝΣΗ ΥΠ.Ε.Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 105 
5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΝΣΗ ΥΠ.Ε.Ε ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 43 
6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΝΣΗ ΥΠ.Ε.Ε ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 24 
7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΝΣΗ ΥΠ.Ε.Ε ΗΠΕΙΡΟΥ 47 
8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΝΣΗ ΥΠ.Ε.Ε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 48 
9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΝΣΗ ΥΠ.Ε.Ε ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 24 

10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΝΣΗ ΥΠ.Ε.Ε ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 57 
11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΝΣΗ ΥΠ.Ε.Ε ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 27 
12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΝΣΗ ΥΠ.Ε.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 37 
13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΝΣΗ ΥΠ.Ε.Ε ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 29 
14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΝΣΗ ΥΠ.Ε.Ε ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 25 
15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΝΣΗ ΥΠ.Ε.Ε ΚΡΗΤΗΣ 53 

 Σύνολο 854 
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1. ∆ιεθνής δραστηριότητα 
Τον Ιανουάριο του 2009 ο ΓΕ∆∆ συναντήθηκε και είχε συνεργασία µε 
κλιµάκιο εµπειρογνωµόνων του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) που επισκέφθηκε τη χώρα µας, το οποίο ενηµέρωσε 
σχετικά µε ζητήµατα που αφορούσαν σε πολιτικές  για την βελτίωση της 
λογοδοσίας και της διαφάνειας, την καταπολέµηση της δωροδοκίας, τη 
βελτίωση των ελεγκτικών µηχανισµών και την εν γένει προώθηση της 
ανοικτής διακυβέρνησης στο σχεδιασµό και την εφαρµογή των δηµοσίων 
πολιτικών. 
Τον ∆εκέµβριο του 2009 ο ΓΕ∆∆ συναντήθηκε µε κλιµάκιο της Οµάδας 
Χωρών ενάντια στην ∆ιαφθορά (GRECO) του Συµβουλίου της Ευρώπης το 
οποίο επισκέφθηκε τη χώρα µας στα πλαίσια του 3ου κύκλου αξιολόγησης της 
Ελλάδας αναφορικά µε ζητήµατα που αφορούν στην εφαρµογή της Σύµβασης 
Ποινικού ∆ικαίου του Συµβουλίου της Ευρώπης, παρέχοντας στοιχεία σχετικά 
µε το ρόλο του στη µάχη κατά της διαφθοράς και παρουσιάζοντας συνοπτικά 
το έργο του 
 
2. Συµµετοχή σε συνέδρια και σεµινάρια  
Ο ΓΕ∆∆ συµµετείχε: 

- ως εισηγητής µε τίτλο εισήγησης: «Ο θεσµός και ο ρόλος του ΓΕ∆∆ – 
Προτάσεις για την καταπολέµηση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης» 
στο διεθνές συνέδριο που διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισµό ∆ηµοσίου ∆ικαίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Εσωτερικών στο πλαίσιο εφαρµογής του Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Πολιτεία 2008-2010 µε θέµα: «∆ιαφάνεια και µεταρρύθµιση των 
διοικητικών διαδικασιών ιδίως µέσω πρωτοβουλιών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης για µια καλύτερη δηµόσια διοίκηση» και έλαβε χώρα 
στην Αθήνα, στις 30 και 31 Ιανουαρίου 2009 

- ως εισηγητής µε τίτλο εισήγησης: «Η αποτελεσµατικότητα στον 
ελεγκτικό ρόλο του κράτους» στο συνέδριο που διοργανώθηκε από το 
Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής µε θέµα: «Η θεσµική 
αρχιτεκτονική της διαφανούς και αποτελεσµατικής χρήσης του 
δηµοσίου χρήµατος στην Ελλάδα» και έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 
7/4/2009 

- ως εισηγητής σχετικά µε το ρόλο του ΓΕ∆∆ στη µάχη για την 
καταπολέµηση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης που 
διοργανώθηκε από τη διεθνή ∆ιαφάνεια Ελλάδος µε θέµα «Κράτος και 
διαφθορά: Πως θα επιτύχουµε την εφαρµογή των νόµων» και 
πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στις 9/4/2009 

- ως εισηγητής µε τίτλο εισήγησης «Τήρηση της νοµιµότητας της 
διοικητικής δράσης: ο ρόλος του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης» στο συνέδριο που διοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο 
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∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚ∆∆Α) µε θέµα: «Η 
συµβολή των διοικητικών δικαστηρίων στη βελτίωση της δηµόσιας 
διοίκησης» και πραγµατοποιήθηκε στην Καλαµάτα στις 22 µε 24 
Μαΐου 2009  

- ως εισηγητής σχετικά µε το ρόλο του ΓΕ∆∆ κατά της διαφθοράς και 
της κακοδιοίκησης στο συνέδριο που διοργανώθηκε από το ελληνο- 
αµερικανικό εµπορικό επιµελητήριο µε θέµα: «Καινοτόµες πρακτικές 
δηµόσιας και εταιρικής διακυβέρνησης» και πραγµατοποιήθηκε στην 
Αθήνα στις 10/6/2009 

- ως εισηγητής µε τίτλο εισήγησης: «Ενίσχυση της διαφάνειας της 
διοικητικής δράσης - ΓΕ∆∆ και ελεγκτικοί µηχανισµοί» στο 
επιστηµονικό συνέδριο µε θέµα: «Κράτος και ∆ιαφάνεια: Η διαφάνεια 
στη δηµόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη, θεµελιώδης όρος για την 
ανάπτυξη του σύγχρονου κράτους» που έλαβε χώρα στις 19-21 Ιουνίου 
2009 στην Κέρκυρα 

- ως εισηγητής µε τίτλο εισήγησης: «Πολεοδοµική Νοµοθεσία και 
Πολεοδοµικές Υπηρεσίες» στην επιµορφωτική ηµερίδα µε θέµα: «Ο 
έλεγχος των κατασκευών και η αυθαίρετη δόµηση: Αρµοδιότητες, 
νοµοθεσία, προτάσεις» που διοργανώθηκε από το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας και πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στις 25-26 
Ιουνίου 2009  

- ως προεδρεύων στη θεµατική ενότητα: «πολιτικές ποιότητας στην 
αποκέντρωση και στην αυτοδιοίκηση» στο 3ο συνέδριο ∆ιοικητικών 
Επιστηµόνων µε θέµα: «∆ιοίκηση και ∆ηµοκρατία: Ποιότητα, 
Αποτελεσµατικότητα, Νοµιµοποίηση»  που διαξήχθει στο Ωδείο 
Ρεθύµνου στις 8 Οκτωβρίου 2009 και στην Παν/πολη Ρεθύµνου του 
Παν/µίου Κρήτης στης 9-12 Οκτωβρίου 2009  

- ως εισηγητής µε τίτλο εισήγησης: «Η καταπολέµηση της διαφθοράς 
στον Υγειονοµικό Τοµέα» στο 11ο Πανελλήνιο συνέδριο management 
υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας που διοργανώθηκε από 
την ελληνική εταιρεία management υπηρεσιών υγείας και έλαβε χώρα 
στα Χανιά στις 22-25 Οκτωβρίου 2009 

- ως εισηγητής µε τίτλο εισήγησης: «Η προστασία της προσωπικότητας 
των υπαλλήλων της ∆ιοίκησης σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο» 
στο επιστηµονικό συνέδριο µε θέµα: «Προσβολή της προσωπικότητας 
– αστική και ποινική προστασία» που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο 
Επιµόρφωσης του ΕΚ∆∆Α και την Ένωση ∆ικαστών και Εισαγγελέων 
και έλαβε χώρα στην Αρχαία Ολυµπία στις 6 – 8 Νοεµβρίου 2009 

- ως εισηγητής  µε τίτλο εισήγησης: «Ο ΓΕ∆∆ και η προστασία του 
περιβάλλοντος» στο ανοικτό forum για το περιβαλλοντικό έγκληµα  που 
διοργάνωσε η Ειδική Γραµµατεία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και 
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Ενέργειας και η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και 
έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 4/12/2009 

- απευθύνοντας χαιρετισµό, στη 2η Επιστηµονική ∆ιηµερίδα για τον 
Κηφισό που διοργάνωσε ο Φορέας ∆ιαχείρισης και Ανάπλασης του 
ποταµού Κηφισού Αττικής και των παραχειµάρρων του σε 
επιστηµονική συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και 
έλαβε χώρα στον Πολυχώρο Αθηναΐδα στις 17 και 18 ∆εκεµβρίου 2009 
µε θέµα: «Κηφισός: Πνεύµονας ζωής της Αττικής»,  

- ως εισηγητής µε τίτλο εισήγησης: «Η διαπαιδαγώγηση των πολιτών ως 
µέσον καταπολέµησης της διαφθοράς» στην επιστηµονική ηµερίδα που 
διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Νοµικών και Πολιτικών 
Επιστηµόνων και έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 18/12/2009 µε θέµα: «η 
Πολιτειακή Παιδεία στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα» 

 
Επίσης, κατά το έτος 2009 ο ΓΕ∆∆ έλαβε µέρος: 
- στην επιµορφωτική ηµερίδα που διοργανώθηκε από το Αναπτυξιακό 
Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών (UNDP) µε θέµα: ∆ηµοκρατία και 
Ανάπτυξη: Συµπεράσµατα από την Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική 
Ασία» και έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 31 Μαρτίου 2009 
- στην επιµορφωτική ηµερίδα της επιτροπής παρακολούθησης του Ε.Π. 
Πολιτεία µε θέµα: «Ενηµέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης επί της 
απολογιστικής έκθεσης του Ε.Π. Πολιτεία 2008 και συζήτηση για τις 
κατευθύνσεις του Προγράµµατος για το έτος 2009» η οποία 
πραγµατοποιήθηκε στο ΕΚ∆∆Α στις 8/5/2009 
- στο διεθνές συνέδριο που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της UNESCO και  
έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 2/6/2009 µε θέµα: «Η 
κλιµατική αλλαγή ως πρόκληση για τις µελλοντικές γενιές». Σκοπός του 
συνεδρίου ήταν η ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε το µεγάλο ζήτηµα των 
επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στις χώρες τη Μεσογείου και την 
προσπάθεια  άµβλυνσης των συνεπειών από την αλλαγή του κλίµατος.     
- στην επιµορφωτική ηµερίδα που διοργανώθηκε από το Υπουργείο 
Εσωτερικών και έλαβε χώρα στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
Αθηνών, στις 15 Ιουλίου 2009 µε θέµα «Κεντρική Επιτροπή Απλούστευσης 
∆ιαδικασιών (ΚΕΑ∆)» 
- στην επιµορφωτική ηµερίδα για την ευρωπαϊκή ηµέρα πολιτικής 
δικαιοσύνης, που διοργάνωσε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας Και 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και το ελληνικό τµήµα του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστικού ∆ικτύου σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις µε θέµα: «Εξελίξεις 
στον ενιαίο ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο – επίκαιροι προβληµατισµοί», η οποία 
πραγµατοποιήθηκε στον Πειραιά στις 10/12/2009. 
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3. Συµµετοχή του ΓΕ∆∆ στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση 2007-2013” του Υπουργείου Εσωτερικών 
Στο πλαίσιο εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του Υπουργείου 
Εσωτερικών «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ο ΓΕ∆∆ 
ανταποκρίθηκε άµεσα στην υπ’ αριθµ. Πρωτ. 636/3-3-09 “Πρόσκληση 
∆αβούλευσης Εκπόνησης Σχεδίων ∆ράσης”  της Ειδικής Γραµµατείας για τη 
∆ιοικητική Μεταρρύθµιση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  καταθέτοντας σειρά προτάσεων υλοποίησης 
έργων (βλ Ετήσια Έκθεση 2008 σ. 157), τα οποία στόχευαν στην ενίσχυση της 
λειτουργίας και αποτελεσµατικότητας του Ελεγκτικών Υπηρεσιών της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, προτάσεις οι οποίες απέρρεαν από την επίγνωση των 
ελλείψεων του ελεγκτικού συστήµατος και την ανάγκη αναδιοργάνωσής του,  
επί τη βάσει επιστηµονικής προσέγγισης και µελέτης.      
Τον Ιούνιο του 2009 εξεδόθη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης (ΦΕΚ Β’ 1220/22-6-09) για τον ορισµό της 
«Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ» ως δικαιούχου για την εκπόνηση του 
έργου υπό τον  τίτλο «Σχέδιο ∆ράσης για την Ενίσχυση της Λειτουργίας του 
Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» δια της οποίας εξουσιοδοτείται ο 
Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για την υπογραφή 
Προγραµµατικής Συµφωνίας µε  την   ΚτΠ Α.Ε.  
Το αντικείµενο της Προγραµµατικής Συµφωνίας ΓΕ∆∆ και ΚτΠ Α.Ε. είναι η 
καταγραφή όλων των αναγκαίων ενεργειών καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας 
των συµβαλλοµένων µερών µε στόχο την έγκαιρη και αποτελεσµατική 
υλοποίηση και λειτουργία του έργου  Σχέδιο ∆ράσης για την ενίσχυση της 
λειτουργίας του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  
Ο ΓΕ∆∆ σε συνεργασία µε την ΚτΠ ΑΕ υπέβαλε στις 9-7-2009 Τεχνικό 
∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ) για το έργο “Σχέδιο ∆ράσης Γενικού 
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
∆ιοικητική Μεταρρύθµιση ” στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 1.1. του Ε.Π. 
«∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013».Συνεστήθη ακολούθως, 
σύµφωνα µε το άρθρ. 5 της Προγραµµατικής Συµφωνίας, η  Επιτροπή 
Εποπτείας Προγραµµατικής Συµφωνίας για την παρακολούθηση του έργου, 
στην οποία  συµµετέχουν δύο Ειδικοί Επιθεωρητές του Γραφείου ΓΕ∆∆ και 
ένας εκπρόσωπος της ΚτΠ Α.Ε. 
Με τη µε ΑΠ 21464/27-8-2009 Απόφαση Προκήρυξης δηµοσιεύθηκε ο 
διαγωνισµός για την µελέτη “Σχέδιο ∆ράσης Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης για το Ε.Π. ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση”. Με την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 
26014/25-11-2009 απόφαση της ΚτΠ Α.Ε.  κατακυρώθηκε το έργο στην 
εταιρεία ICAP Group A.E και στη συνέχεια καταρτίστηκε τεύχος σύµβασης το 
οποίο υπεβλήθη στην Επιτροπή Εποπτείας Προγραµµατικής Συµφωνίας για το 
έργο. 
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4. Έλεγχος των έργων προσβασιµότητας Ατόµων Με Ειδικές Ανάγκες σε 
δηµόσιες υπηρεσίες 
Με την εγκύκλιο ∆ΙΑ∆Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537/20-1-2009 του Υπουργού 
Εσωτερικών, ζητήθηκε από όλους τους ΟΤΑ α΄ βαθµού οι οποίοι εδρεύουν σε 
πρωτεύουσες νοµών και από όλους τους ∆ήµους της Περιφέρειας Αττικής και 
της ΝΑ Θεσ/νίκης, η συµµόρφωση προς την υποχρέωσή τους για λήψη όλων 
των αναγκαίων µέτρων δηµιουργίας προσβάσιµης αλυσίδας, η οποία συνδέει, 
µε προσβάσιµα πεζοδρόµια και διαβάσεις κατά µήκος µιας συγκεκριµένης 
διαδροµής, τις προσβάσιµες εγκαταστάσεις και υποδοµές. Συγκεκριµένα, 
ζητήθηκε η εφαρµογή ενός οργανωµένου προγράµµατος προσβασιµότητας 
υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών, ως 
ακολούθως: 

• Να επιλεγούν οι περιοχές υψηλής επισκεψιµότητας, όπως το εµπορικό, 
διοικητικό, εκπαιδευτικό, αθλητικό, αρχαιολογικό, ψυχαγωγικό κέντρο στο 
οποίο θα εφαρµοστούν οι απαραίτητες δράσεις για τη δηµιουργία αλυσίδας 
ανεµπόδιστης πρόσβασης. 

• Να γίνει αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης πρόσβασης στις 
επιλεγείσες περιοχές µε τη συµµετοχή εκπροσώπων των τοπικών φορέων 
ΑµεΑ, στα κτίρια και στις εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται από το 
κοινό, καθώς και στο υφιστάµενο πλέγµα πεζοδροµίων του ΟΤΑ, ούτως 
ώστε να προσδιοριστούν τα σηµεία που εµποδίζουν ή δυσχεραίνουν την 
κίνηση των ΑµεΑ και των εµποδιζοµένων ατόµων. 

• Να οµαδοποιηθούν τα εµπόδια σε κατηγορίες φυσικών, τεχνητών, 
αρχιτεκτονικών, διοικητικών και σε εκείνα που προκύπτουν λόγω 
συµπεριφοράς των πολιτών. 

• Να τεθεί ο προγραµµατισµός των απαιτούµενων ενεργειών µε βάση την 
οµαδοποίηση των εµποδίων, κατά προτεραιότητα, έχοντας ως κριτήριο την 
διαφοροποίησή τους σε εµπόδια που: 

(ι) η αφαίρεσή τους συνεπάγεται ελάχιστες δαπάνες και χρόνο και είναι 
άµεσα αντιµετωπίσιµα (π.χ. διαφηµιστικές πινακίδες, πινακίδες 
σήµανσης κυκλοφορίας οχηµάτων, αντικείµενα αστικού εξοπλισµού 
και φύτευσης, κλπ) 
(ιι) η εξάλειψή τους προϋποθέτει έργα ανακατασκευής πεζοδροµίων 
και/ή πεζοδροµήσεις µε βάση τις απαραίτητες τεχνικές και 
κυκλοφοριακές µελέτες µέσω της ένταξής τους σε χρηµατοδοτικά 
προγράµµατα. 
(ιιι) οφείλονται στην πληµµελή εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας και µπορούν να εξαλειφθούν µε επαρκή 
αστυνόµευση αλλά και ταυτόχρονα µε την ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών προς την κατεύθυνση της αλλαγής της 
συµπεριφοράς τους στα ζητήµατα της προσβασιµότητας (π.χ. αποφυγή 
παράνοµης στάθµευσης πάνω στις ράµπες του πεζοδροµίου). 
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Ο έλεγχος εφαρµογής των έργων προσβασιµότητας ανατέθηκε, µε την ίδια 
εγκύκλιο, στον ΓΕ∆∆, ο  οποίος, κατά λόγον αρµοδιότητος, θα κατευθύνει και 
συντονίζει όλους τους ελεγκτικούς µηχανισµούς του κράτους (π.χ. ΣΕΕ∆∆), 
προκειµένου να διαπιστώνεται η κινητοποίηση και συµµόρφωση των ∆ήµων 
στην εφαρµογή του προγράµµατος. 
Για την υποβοήθηση του έργου των ελεγκτικών µηχανισµών, εκπονήθηκε 
εγχειρίδιο «Μεθοδολογίας Ελέγχου Προσβασιµότητας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών 
και Υποδοµών» από µικτή επιτροπή που συνέστησε ο Υπουργός Εσωτερικών, 
στην οποία συµµετείχε και ως εκπρόσωπος του ΓΕ∆∆ ο Ειδικός Επιθεωρητής 
Θεοφάνης Κρουσταλάκης. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α       I 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
A. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΟΕΕ) 2009 
 
B. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

[Στο κεφάλαιο Β παρατίθενται σύντοµες αναφορές της δραστηριότητας για το 2009 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. Παρουσιάζονται πρώτα και κατά τυχαία 
σειρά τα Σώµατα και Υπηρεσίες που ασχολούνται κατά κύριο λόγο ή αποκλειστικά µε τον 
έλεγχο και την επιθεώρηση δηµοσίων φορέων, στη συνέχεια παρουσιάζονται οι φορείς που 
ασχολούνται µε το έλεγχο της τήρησης της κείµενης νοµοθεσίας κυρίως από τους ιδιώτες και 
τέλος παρατίθενται τα στοιχεία που αφορούν στις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου της Ελληνικής 
Αστυνοµίας και του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας ]. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΣΕΕ∆∆) 
2. Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) 
3. Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών και 

Επικοινωνιών (ΣΕΕΥΜΕ) 
4. Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης (Γ∆ΟΕ) 
5. Σώµα Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων (ΣΕ∆Ε) 
6. Υπηρεσία Ελέγχου ∆απανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ) 
7. ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιµατικής 

Αλλαγής 
8. Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου 
9. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Γενική ∆ιεύθυνση Μισθών –  

50η ∆/νση Εκκαθάρισης, Ελέγχου & Εντολής Πληρωµής Αποδοχών  
Τµήµα Γ΄ 

10. ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
11. Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας 
12. Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων  
13. Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας 
14. Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Υπουργείου Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
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Α. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΟΕΕ) 2009 
 
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 2009 στις συνεδριάσεις του ΣΟΕΕ υπό την προεδρία του ΓΕ∆∆ Αρεοπαγίτη ε.τ. 
Λέανδρου Ρακιντζή συµµετείχαν οι Βοηθοί Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 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 της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, 

Ο Ειδικός Γραµµατέας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, 

Ο Προϊστάµενος του Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστηµάτων Κράτησης 
Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ., 

Ο Γενικός Επιθεωρητής του Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, 

Ο Γενικός Επιθεωρητής του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών 
και Επικοινωνιών, 

Ο Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης του Υπουργείου 
Οικονοµίας και 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, 
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Ο Γενικός Επιθεωρητής της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, 

Ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής 
Αστυνοµίας ή ο εκπρόσωπός του Αστυνοµικός Υποδιευθυντής, 

Ο επικεφαλής ∆ιευθυντής του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου 
Εµπορικής Ναυτιλίας, 

Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Εµπορικής Ναυτιλίας, 

Η ∆ιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης του ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε, 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 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 2009 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 πρόθεσή 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 
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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 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 και τα θέµατα προστασίας περιβάλλοντος. 

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 2009 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 2009 ο 
ΓΕ∆∆ και ιδιαίτερα τη συνάντηση µε τους εκπροσώπους της GRECO στο πλαίσιο του 
τρίτου κύκλου αξιολόγησης των κρατών-µελών. 
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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 ιδίως 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 δηµοσίου δικαίου και  
δ) των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 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 
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• 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 επικεφαλή Ανεξάρτητης ∆ιοικητικής Αρχής 

 
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 
επιθεώρησης-ελέγχου, 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 2009 
Κατά το έτος 2009 εγκρίθηκαν από την Επιτροπή του αρ. 4 παρ. 4 του Ν. 3613/2007 1.124 
εκθέσεις ελέγχου, διενεργήθηκαν 47 προκαταρκτικές εξετάσεις και 5 Ένορκες ∆ιοικητικές 
Εξετάσεις (Ε∆Ε). Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το έργο του ΣΕΕ∆∆ που 
ολοκληρώθηκε κατά το έτος 2009. 
  

ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΡΓΟ ΣΕΕ∆∆ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ 1.106 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 18 

ΣΥΝΟΛΟ  1.124 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 47 

ΕΝΟΡΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 5 

 
Στις ως άνω 1.124 εκθέσεις ελέγχου συµπεριλαµβάνονται και οι 255 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 851 εκθέσεις στις οποίες, κατά περίπτωση, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις 
κακοδιοίκησης, αδιαφανείς διαδικασίες, παρατυπίες κλπ.  
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή των εκθέσεων επιθεώρησης-ελέγχου : 
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΠ∆∆ ΝΑ 

∆ΗΜΟΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΤΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ) 

∆όµηση, Χωροταξία 3 1 1 110 66 
            181 

(21.27%) 

Φυσικό Περιβάλλον 4 23 0 7 4 
38 

(4.47%) 

Πολιτιστικό Περιβάλλον 3 0 0 0 0 
3 

(0.35%) 

Έργα, Προµήθειες, Συµβάσεις 4 4 6 14 44 
72 

(8.46%) 
Άδειες Επιχειρήσεων, Άσκησης 
Επαγγελµάτων 1 6 1 31 29 

68 
(7.99%) 

Υγεία, Πρόνοια 3 5 11 2 1 
22 

(2.59%) 

Ασφάλιση, Απασχόληση 5 0 35 1 1 
42 

(4.94%) 

Εκπαίδευση, Κατάρτιση 23 0 25 0 0 
48 

(5.64%) 

Μεταφορές, Επικοινωνίες 3 0 3 0 1 
7 

 (0.82%) 

Αναπτυξιακά και λοιπά Προγράµµατα 0 2 5 0 0 
7 

(0.82%) 

∆ηµόσια Περιουσία-Έσοδα 11 0 0 0 2 
13 

 (1.53%) 

Αλλοδαποί, Μετανάστευση, Ιθαγένεια  1 9 0 0 1 
11 

(1.29%) 

Λοιπά  78 15 49 16 87 
245 

(28.79%) 
Λοιπά θέµατα ΟΤΑ α’ βαθµού 1 0 1 0 92 94 (11.05%) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ) 

140 
(16,45%) 

65 
(7,64%) 

137 
(16,10% 

181 
(21,27%) 

328 
(38,54%) 

851 
(100,00%) 

 
Γ. Συνολικά παραχθέν έργο ΣΕΕ∆∆ κατά το έτος 2009 
 
Το 60% περίπου των ελέγχων του ΣΕΕ∆∆  διενεργήθηκε σε υπηρεσίες των Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το µεγαλύτερο ποσοστό ελέγχων (38,54%) είχε ως αντικείµενο 
ελέγχου, ζητήµατα αρµοδιότητας ∆ήµων και Κοινοτήτων και των επιχειρήσεών τους. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανοµή των εκθέσεων επιθεώρησης-ελέγχου, 
ως προς τη βασιµότητα των καταγγελιών και ειδικότερα τη διαπίστωση ή µη περιπτώσεων 
κακοδιοίκησης, ανά θεµατικό αντικείµενο. 
 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ 

 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αριθµός 
εκθέσεων

Σύνολο 
(Ποσοστό) 
εκθέσεων µε 
περιπτώσεις 
κακοδιοίκησης 

Σύνολο (Ποσοστό) 
εκθέσεων χωρίς 
περιπτώσεις 
κακοδιοίκησης 

∆όµηση, Χωροταξία 181 116 (64,09%) 65 (35,91%)
Φυσικό Περιβάλλον 38 24 (63,16%) 14 (36,84%)
Πολιτιστικό Περιβάλλον 3 0 (0,00%) 3 (100,00%)
Έργα, Προµήθειες, Συµβάσεις 72 43 (59,72%) 29 (40,28%)
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Άδειες Επιχειρήσεων, Άσκησης Επαγγελµάτων 68 52 (76,47%) 16 (23,53%)
Υγεία, Πρόνοια 22 13 (59,09%) 9 (40,91%)
Ασφάλιση, Απασχόληση 42 24 (57,14%) 18 (42,86%)
Εκπαίδευση, Κατάρτιση 48 39 (81,25%) 9 (18,75%)
Μεταφορές, Επικοινωνίες 7 5 (71,43%) 2 (28,57%)
Αναπτυξιακά και λοιπά Προγράµµατα 7 3 (42,86%) 4 (57,14%)
∆ηµόσια Περιουσία-Έσοδα 13 10 (76,92%) 3 (23,08%)
Αλλοδαποί, Μετανάστευση, Ιθαγένεια  11 3 (27,27%) 8 (72,73%)
Λοιπά 245 127 (51,84%) 118 (48,16%)
Λοιπά θέµατα ΟΤΑ α’ βαθµού 94 60 (63,83%) 34 (36,17%)

 ΣΥΝΟΛΟ (ποσοστό) 
851 

(100,00)
519 

(60,99%)
332 

(39,01%)
 
∆. Προανακριτικό έργο 
Κατά το 2009, εκτελέστηκαν και ολοκληρώθηκαν σαράντα επτά (47) 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.  
Ε. Έλεγχοι Περιουσιακής Κατάστασης Υπαλλήλων 
Κατά το 2009 διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν δεκαοκτώ (18) 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 2009 στο πλαίσιο επιθεωρήσεων, κατέστη αναγκαία η διενέργεια πέντε  (5) 
ένορκων διοικητικών εξετάσεων, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στο ίδιο έτος και τα σχετικά 
πορίσµατά τους ενσωµατώθηκαν στις αντίστοιχες εκθέσεις επιθεώρησης. 
Ζ. Σηµαντικές υποθέσεις έτους 2009 
Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται οι σηµαντικότεροι έλεγχοι που ολοκλήρωσε το 
ΣΕΕ∆∆ εντός του έτους 2009. 
 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ/ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 

∆ΟΥ Αρκαλοχωρίου Νοµού 
Ηρακλείου Κρήτης 

Η εφαρµογή των διατάξεων των ν. 1577/85 και 
2831/2000, των Υ.Α. αρ. 3046/304/89, 52487/2002 & 
52488/2002 και των οδηγιών του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., που 
αναφέρονται στην υποχρέωση λήψης µέτρων για την 
εξασφάλιση της πρόσβασης των ΑµεΑ στα κτίρια των 
δηµοσίων υπηρεσιών.  

2 

Περιφέρεια Πελοποννήσου, ∆ήµος 
Τρίπολης, Ν.Α. Αρκαδίας (∆/νση 
Υγείας-Πρόνοιας), Περ/κό Υπ/κα 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τρίπολης, Γενικό 

Η εφαρµογή των διατάξεων των ν. 1577/85 και 
2831/2000, των Υ.Α. αρ. 3046/304/89, 52487/2002 & 
52488/2002 και των οδηγιών του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., που 
αναφέρονται στην υποχρέωση λήψης µέτρων για την 
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Νοσοκοµείο Τρίπολης «Η 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ», Ψυχιατρικό 
Νοσοκοµείο Τρίπολης, Κέντρο 
Ψυχικής Υγείας 

εξασφάλιση της πρόσβασης των ΑµεΑ στα κτίρια των 
δηµοσίων υπηρεσιών.  

3 

Υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου (στην πόλη της 
Σπάρτης), ∆ήµος Σπάρτης, Ν.Α. 
Λακωνίας (∆/νση Υγείας-Πρόνοιας), 
Τοπικό Υπ/κα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σπάρτης, 
Γενικό Νοσοκοµείο Σπάρτης 

Η εφαρµογή των διατάξεων των ν. 1577/85 και 
2831/2000, των Υ.Α. αρ. 3046/304/89, 52487/2002 & 
52488/2002 και των οδηγιών του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., που 
αναφέρονται στην υποχρέωση λήψης µέτρων για την 
εξασφάλιση της πρόσβασης των ΑµεΑ στα κτίρια των 
δηµοσίων υπηρεσιών.  

4 

Υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου (στην πόλη του 
Ναυπλίου),  ∆ήµος Ναυπλιέων, Ν.Α. 
Αργολίδας (∆/νση Υγείας & ∆ηµόσιας 
Υγιεινής ∆/νση Κοινωνικής 
Πρόνοιας), Τοπικό Υπ/κα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
Ναυπλίου, Γενικό Νοσοκοµείο 
Ναυπλίου, Γενικό Νοσοκοµείο Άργους

Η εφαρµογή των διατάξεων των ν. 1577/85 και 
2831/2000, των Υ.Α. αρ. 3046/304/89, 52487/2002 & 
52488/2002 και των οδηγιών του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., που 
αναφέρονται στην υποχρέωση λήψης µέτρων για την 
εξασφάλιση της πρόσβασης των ΑµεΑ στα κτίρια των 
δηµοσίων υπηρεσιών.  

5 

Υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου (στην πόλη της 
Καλαµάτας), ∆ήµος Καλαµάτας, Ν.Α. 
Μεσσηνίας (∆/νση Υγείας και ∆/νση 
Κοινωνικής Πρόνοιας), Περ/κό Υπ/κα 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καλαµάτας, Γενικό 
Νοσοκοµείο Καλαµάτας, Κέντρο 
Ψυχικής Υγείας Καλαµάτας 
ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Καλαµάτας 

Η εφαρµογή των διατάξεων των ν. 1577/85 και 
2831/2000, των Υ.Α. αρ. 3046/304/89, 52487/2002 & 
52488/2002 και των οδηγιών του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., που 
αναφέρονται στην υποχρέωση λήψης µέτρων για την 
εξασφάλιση της πρόσβασης των ΑµεΑ στα κτίρια των 
δηµοσίων υπηρεσιών.  

6 
∆ήµος Αγρινίου Ν. Αιτωλοακαρνανίας  Η νοµιµότητα των απευθείας αναθέσεων δηµοτικών 

έργων για το χρονικό διάστηµα από 2002 έως και 
2007. 

7 ΚΕΠ Κοινότητας ∆ιστράτου 
Ιωαννίνων 

Έλεγχος εκτέλεσης καθηκόντων συµβασιούχου του 
ΚΕΠ.  

8 

∆ήµος Βοιών Ν. Λακωνίας και  λοιπές 
εµπλεκόµενες υπηρεσίες 

Οι διαδικασίες χορήγησης αδειών ίδρυσης και 
λειτουργίας Καταστηµάτων Υγειονοµικού 
Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) καθώς και αδειών χρήσης 
µουσικών οργάνων.  

9 
ΝΑ Κορινθίας ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, ∆/νση Τοπογραφικής 

Η διαδικασία σύνταξης κτηµατολογικών στοιχείων της 
απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του  έργου  «Ε.Ο. 
Νεµέας- Σικυώνος παρά τον Ασωπό ποταµό».   

10 Τµήµα Πολεοδοµίας Λαγκαδίων ΝΑ 
Αρκαδίας 

Έλεγχος της νοµιµότητας της µε αριθ. 54/01 οικοδοµικής
άδειας που εκδόθηκε από το Τµήµα Πολεοδοµίας Λαγκα

11 

∆ήµος Μιδέας, ∆/νση Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης 
Αργολίδας Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 

Έλεγχος της νοµιµότητας διαδικασίας ανάθεσης και 
κατασκευής δηµοτικών έργων και της διαδικασίας 
τήρησης πρωτοκόλλου και πρακτικών ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. 

12  Πολεοδοµία και ∆ηµοτική Αστυνοµία 
∆ήµου Τρικκαίων 

Έλεγχος της νοµιµότητας έκδοσης άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας Κ.Υ.Ε. 

13 ∆ασαρχείο Λάρισας Εξέταση καταγγελίας περί µη καταβολής επιδοτήσεων 
σε δικαιούχους. 

14 

3ο Επαγγελµατικό Λύκειο Λάρισας Εξέταση καταγγελίας σχετικά µε πραγµατοποίηση 
µερικώς της ενισχυτικής διδασκαλίας και εικονικές 
εγγραφές µαθητών για την δηµιουργία επιπλέον 
τµηµάτων. 

15 Τελωνείο Αλµυρού, Περιφέρεια Έλεγχος νοµιµότητας ενεργειών προϊσταµένων 
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Θεσσαλίας, Κτηµατική Υπηρεσία του 
∆ηµοσίου στο Ν. Μαγνησίας 

Τελωνείου Αλµυρού και Κτηµατικής Υπηρεσίας του 
∆ηµοσίου Ν. Μαγνησίας ως προς τη διενέργεια 
διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου. 

16 ∆ήµος Μετσόβου Εξέταση καταγγελίας σχετικά µε την προστασία 
∆ηµοτικής περιουσίας - Πολεοδοµικές παραβάσεις. 

17 
∆/νση ∆ασών, Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, ΟΠΕΚΕΠΕ 

Εξέταση καταγγελίας σχετικά µε µη καταβολή 
κοινοτικών επιδοτήσεων σε δικαιούχους. 

18 ∆ήµος Κιλελέρ Ν. Λάρισας Εξέταση καταγγελίας σχετικά µε καταπάτηση 
δηµοτικού αγροτικού δρόµου. 

19 ∆ήµος Ιωαννιτών Νοµιµότητα ενεργειών υπηρεσιών σχετικά µε 
µετατόπιση περιπτέρου. 

20 

12o Γυµνάσιο Λάρισας Εξέταση καταγγελίας σχετικά µε αµέλεια και 
παραλείψεις του 12ου Γυµνασίου Λάρισας, της ∆/νσης 
Β/θµιας Εκπαίδευσης Λάρισας, της ∆/νσης Αυτ/σης 
και Αποκ/σης Περιφέρειας Θεσσαλίας και του ∆ήµου 
Λαρισαίων που οδήγησαν στο θάνατο µαθητή.  

21 
∆/νση Πολεοδοµικών 
Εφαρµογών &  
Πολεοδοµίας ΝΑ Μαγνησίας 

Εξέταση καταγγελίας σχετικά µε παράλειψη ενεργειών 
των αρµοδίων υπηρεσιών ως προς την επικινδυνότητα 
υπό ανέγερση οικοδοµής. 

22 ∆ήµος Πορταριάς Ν. Μαγνησίας Εξέταση καταγγελίας σχετικά µε παράνοµη γεώτρηση 
στην οποία προέβη ο ∆ήµος. 

23 

∆/νση Υγιεινής ΝΑ Μαγνησίας Εξέταση καταγγελιών σχετικά µε λειτουργία 
ξενοδοχειακής µονάδας χωρίς την απαιτούµενη 
βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού της 
συστήµατος. 

24 

Τµήµα Πολεοδοµίας και 
Πολεοδοµικών Εφαρµογών Ζαχάρως 
της ∆/νσης ΠΟ.ΧΩ.ΠΕ. Ν.Α. Ηλείας 

Έλεγχος νοµιµότητας έκδοσης των οικοδοµικών 
αδειών βάσει των οποίων ανεγέρθησαν οικοδοµές 
στην παραλιακή περιοχή του Αγίου Νικολάου του 
∆ήµου Ζαχάρως Ν. Ηλείας. 

25 

Τµήµα Πολεοδοµίας και 
Πολεοδοµικών Εφαρµογών 
Μαρκόπουλου της ∆/νσης ΧΩ.ΠΟ. 
Νότιου Τοµέα ΝΑ Ανατολ. Αττικής 

Έλεγχος νοµιµότητας των ενεργειών της Υπηρεσίας 
σχετικά µε:  
-∆ιαδικασίες αυθαιρέτων κατασκευών σε οικοδοµές 
δύο (2) όµορων οικοπέδων στην εντός σχεδίου περιοχή 
Μηλαδέζας ∆ήµου Βάρης Ν. Αττικής 
-Επανέλεγχο του φακέλου οικοδοµικής άδειας και 
-Απώλεια και ανασύσταση απολεσθέντος φακέλου 
οικοδοµικής άδειας. 

26 

∆/νση Πολεοδοµίας και 
Περιβάλλοντος και Τµήµα 
Πολεοδοµίας Περάµατος της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ρεθύµνης 

Η εξέταση των ακολουθούµενων διαδικασιών έκδοσης 
οικοδοµικών αδειών κατά την τελευταία πενταετία 
(νοµιµότητα διοικητικών ενεργειών, επισήµανση τυχόν 
παραλείψεων ή υπερβάσεων κλπ.).  

27 

∆/νση Πολεοδοµίας του ∆ήµου 
Αθηναίων 

Έλεγχος νοµιµότητας των ενεργειών της Υπηρεσίας 
σχετικά µε διαδικασίες αυθαιρέτων κατασκευών και 
επικινδύνων οικοδοµών σε δύο (2) κτίρια στο κέντρο 
της Αθήνας, που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα. 

28 

∆ιεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης 
Έργων (∆ΕΣΕ) και ∆ιεύθυνση 
∆ηµοσίων Έργων (∆∆Ε) της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

Έλεγχος νοµιµότητας των ενεργειών των Υπηρεσιών 
της Περιφέρειας σχετικά µε διαδικασίες έγκρισης 
κυκλοφοριακής σύνδεσης και απλής διαµόρφωσης 
εισόδου- εξόδου επιχειρήσεων πρατηρίου υγρών 
καυσίµων και παραγωγής-εµπορίας οικοδ. υλικών, 
αντίστοιχα, στα πλαίσια της αδειοδότησης της 
λειτουργίας τους. 
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29 

∆ήµος Αµαρυνθίων Ν. Ευβοίας Έλεγχος νοµιµότητας των ενεργειών οργάνων του 
∆ήµου, σχετικά µε την ανάθεση δηµοσίου έργου που 
εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 
2971/2002 (εκτέλεση έργων σε κοινόχρηστους χώρους 
αιγιαλού–παραλίας). 

30 

Τµήµα Πολεοδοµίας και 
Πολεοδοµικών Εφαρµογών της ∆.Τ.Υ. 
του ∆ήµου Κερκυραίων - ∆/νση 
Πολεοδοµίας της ΝΑ Κέρκυρας  
 

Έλεγχος νοµιµότητας έκδοσης οικοδοµικών αδειών σε 
ιδιοκτησία, που βρίσκεται εκτός του προϋφιστάµενου 
του 1923 οικισµού «Ανάληψη» του ∆. Κερκυραίων, µε 
όρους δόµησης ως εντός οικισµού. 

31 

∆/νση Πολεοδοµίας και 
Περιβάλλοντος της Νοµαρχίας 
Πειραιά, ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο 
Πόρου 

 

Έλεγχος νοµιµότητας των ενεργειών των αρµοδίων 
υπηρεσιών σχετικά µε:  
α) καταγραφή αυθαιρέτων και  επικινδύνων 
κατασκευών σε κατάστηµα που βρίσκεται στην 
πλατεία Καραµάνου στον Πόρο,  
β) καταπάτηση κοινοκτήτων-κοινοχρήστων χώρων και 
µε αυθαίρετες επ’ αυτών επεµβάσεις-κατασκευές και 
γ) µη καταβολή στο ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο 
Πόρου, των αναλογούντων τελών παραχώρησης 
δηµοσίου χώρου. 

32 

∆/νση Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος 
Βορείου Τοµέα της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής 

Έλεγχος νοµιµότητας  

α) της µε αρ. 663/1987 οικοδοµικής άδειας και των 
αναθεωρήσεων και της θεώρησής της για την 
ηλεκτροδότηση του Α΄ ορόφου της οικοδοµής για την 
οποία εκδόθηκε 

β) της µε αρ. 32/1995 οικοδοµικής άδειας, παρά την 
ύπαρξη αυθαιρέτων κατασκευών και της έγκρισης 
ηλεκτροδότησης της εν λόγω οικοδοµής 

γ)  των 937/2004 και 317/2006 οικοδοµικών αδειών.  

33 

∆/νση Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος 
Βορείου Τοµέα της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής 

Έλεγχος νοµιµότητας των ενεργειών της υπηρεσίας 
σχετικά µε µη διακοπή οικοδοµικών εργασιών, παρά 
την καταγγελλόµενη υπέρβαση συντελεστή δόµησης 
και µέγιστου επιτρεπόµενου ύψους, κατά την 
ανέγερση οικοδοµών σε οικόπεδα στην περιοχή 
«Μπόσκιζα» του ∆ήµου Αχαρνών. 

34 

Συµβούλιο Χωροταξίας Οικισµού & 
Περιβάλλοντος  Βορείου Τοµέα και 
∆/νση Χωροταξίας και Πολεοδοµίας 
Βορείου Τοµέα, της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης  Ανατολικής Αττικής 
 

Έλεγχος νοµιµότητας ενεργειών του Συµβουλίου 
Χωροταξίας Οικισµού και Περιβάλλοντος και της 
∆/νσης Χωροταξίας και Πολεοδοµίας Βορείου Τοµέα 
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, 
σε σχέση µε µη συµµόρφωση µε τη µε αρ. 3297/2008 
απόφαση του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών, κατόπιν της οποίας η ∆ιοίκηση έπρεπε να 
προβεί σε άρση της επιβληθείσας από το 1990, 
ρυµοτοµικής δέσµευσης ακινήτου του 
καταγγέλλοντος, τροποποιώντας το εγκεκριµένο 
ρυµοτοµικό σχέδιο του ∆ήµου ∆ροσιάς. 

35 

Πολεοδοµικό Γραφείο 
Μαρκόπουλου,  
∆ιεύθυνση Χωροταξίας και 
Πολεοδοµίας, 
∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας 

Έλεγχος νοµιµότητας ενεργειών των υπηρεσιών 
σχετικά µε: 
α) τη µε αρ. 381/03 οικοδοµική άδεια ανέγερσης 
ιδιωτικής κλινικής σε εκτός σχεδίου και εντός της 
Ζώνης Β΄ του Υµηττού περιοχή, χωρίς να έχει 
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Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ανατολικής Αττικής, 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, 
Τεχνική Υπηρεσία Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & 
Χωροταξίας Περιφέρειας Αττικής.  
 

προηγηθεί η έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου 
και χωρίς να έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες των Π.∆. 
247/91 και 517/91, που αφορούν την εγκατάσταση, 
ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών κλινικών. 
β) τη µη ανάκληση της ανωτέρω οικοδοµικής άδειας, 
και τη µη τήρηση διαδικασίας περί αυθαιρέτου, µετά 
τη διαπίστωση, κατά τη διενεργηθείσα αυτοψία, 
σοβαρών αποκλίσεων από την οικοδοµική άδεια.  
γ) την ικανοποίηση των απαιτήσεων της 
δηµοσιότητας κατά τη διαδικασία της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργου.  

36 
∆/νση  Πολεοδοµίας Μεσολογγίου 
ΝΑ Αιτωλοακαρνανίας 
 

Έλεγχος νοµιµότητας της τήρησης των διαδικασιών 
περί αυθαιρέτων σε συγκεκριµένη οικοδοµή. 

37 

Νοµαρχιακό Συµβούλιο Ν. Α. 
Ανατολικής Αττικής, ∆ήµος 
Μαραθώνα 
 

Έλεγχος νοµιµότητας των ενεργειών των υπηρεσιών 
σχετικά µε υλοποίηση εγκεκριµένης µελέτης 
καθορισµού οριογραµµών τµήµατος ρέµατος στην 
περιοχή «Πλάσι» του ∆ήµου Μαραθώνα. 

38 

1η Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων 
Αττικής του Υπουργείου Πολιτισµού 
 

Η εξέταση της νοµιµότητας των ενεργειών της 1ης 
Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων του ΥΠΠΟ σε σχέση 
µε έγκριση εργασιών επισκευής και ανακαίνισης στο 
επί των οδών Αβέρωφ 4 και Μάρνη, ακίνητο, το οποίο 
έχει χαρακτηρισθεί ως έργο τέχνης χρήζον ειδικής 
κρατικής προστασίας.  

39 

Πολεοδοµικό Γραφείο 
Μαρκόπουλου Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής 

Η εξέταση της νοµιµότητας των υπ’ αριθµ. 919/1999 
και 873/2000 αναθεωρήσεων των υπ’ αριθµ. 837/92 
και 597/1983 οικοδοµικών αδειών αντίστοιχα, καθώς 
και όλων των σχετικών µε αυτές και τις αντίστοιχες 
οικοδοµές, ενεργειών. 

40 Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου & 
Γενική Γραµµατεία Εµπορίου 

Η τήρηση των όρων σύµβασης εκµίσθωσης δηµοσίου 
κτήµατος στην Α΄ Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου. 

41 

∆/νση Εθνικών Κληροδοτηµάτων του 
Υπουργείου Οικονοµικών και Γραφείο 
Εθνικών Κληροδοτηµάτων της 
Περιφέρειας Αττικής  

Η ασκηθείσα εποπτεία και ο έλεγχος επί της 
εκκαθάρισης και διαχείρισης υπέρ κοινωφελών 
σκοπών, καταλειποµένων κληρονοµιών & κλη-
ροδοσιών (25 περιπτώσεις). 

42 

Κτηµατική Υπηρεσία Ν. Αιτωλο-
ακαρνανίας, ∆/νση Πολεοδοµίας Ν.Α. 
Αιτωλοακαρνανίας, ∆ήµους Οινιαδών 
και Μεσολογγίου, ∆ΕΥΑ 
Μεσολογγίου, ∆ΕΗ Μεσολογγίου & 
Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου 

Οι διαδικασίες που τηρήθηκαν για την προστασία 
δηµόσιας γης σε περιοχές του νοµού 
Αιτωλοακαρνανίας που έχουν χαρακτηρισθεί δυνάµει 
της συνθήκης Ramsar, ως υγρότοπος διεθνούς 
ενδιαφέροντος. 

43 

∆ασαρχείο Άµφισσας & ∆/νσεις 
∆ασών Νοµού Φωκίδας και 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας & 
∆/νση Πολεοδοµίας Ν.Α. Φωκίδας 

Η διαδικασία χαρακτηρισµού εκτάσεων ως δασικών ή 
µη στην περιοχή του Παρνασσού. 

44 

∆ασονοµείο Αγίου Στεφάνου, 
∆ασαρχείο Πεντέλης, Κοινότητα 
Ροδόπολης και ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδοµικό Γραφείο 
Καπανδριτίου της ΝΑ Ανατ. Αττικής 

Οι διαδικασίες που τηρήθηκαν για την 
ασφαλτόστρωση δασικού δρόµου στην περιοχή της 
Κοινότητας Ροδόπολης Αττικής. 

45 
∆ασαρχείο Χαλκίδας Οι διαδικασίες που τηρήθηκαν για τη διάνοιξη δρόµου 

σε κηρυγµένη ως αναδασωτέα έκταση στο δάσος 
Νεροτριβιάς Ν. Ευβοίας. 

46 ∆ασαρχείο Λαυρίου & ∆/νση ∆ασών Η νοµιµότητα χαρακτηρισµού έκτασης ως δασικής ή 
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Αν. Αττικής µη. 

47 ∆ασαρχείο Πεντέλης Οι διαδικασίες που τηρήθηκαν για τη διάνοιξη δρόµου 
σε δασική έκταση. 

48 ∆/νση Γεωργίας & Αλιείας της ΝΑ 
Ευρυτανίας 

Η νοµιµότητα των διαδικασιών που τηρήθηκαν για τη 
χορήγηση µελισσοκοµικού βιβλιαρίου. 

49 ∆/νση Υδάτων Περιφέρειας Αττικής Η νοµιµότητα των διαδικασιών που τηρήθηκαν για τη 
χορήγηση άδειας ανόρυξης γεώτρησης. 

50 

∆ασαρχείο Ιωαννίνων και ∆/νση 
Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος ΝΑ 
Ιωαννίνων 

Η νοµιµότητα της έκδοσης πράξεων χαρακτηρισµού 
εκτάσεων ως δασικών ή µη και έκδοσης οικοδοµικών 
αδειών στον παραδοσιακό οικισµό Άνω Πεδινών 
Ζαγοροχωρίου. 

51 
∆ασονοµείο Καρπάθου & Τµήµα 
Πολεοδοµίας Καρπάθου και ∆/νση 
∆ασών Ν. ∆ωδεκανήσου 

Η νοµιµότητα χαρακτηρισµού εκτάσεων ως δασικών ή 
µη.  

52 

Κοινότητα Σαρωνίδας Αττικής  Η εξέταση καταγγελιών σχετικά µε: 
1. Μη νόµιµη χορήγηση άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας σε ΚΥΕ, στα οποία έχουν διαπιστωθεί 
αρµοδίως αυθαίρετες κατασκευές και µη ανάκληση 
στη συνέχεια των αδειών αυτών. 

2. Μη νόµιµη σύνδεση µε το δίκτυο ύδρευσης της 
Κοινότητας οικοδοµών που έχουν χαρακτηρισθεί 
τελεσίδικα αυθαίρετες και κατεδαφιστέες, µη 
διακοπή υδροδότησης αυτών και µη είσπραξη 
αναδροµικά των προβλεποµένων εσόδων. 

3. Απώλεια κοινοτικών εσόδων λόγω ψευδών 
δηλώσεων χρεωστέων επιφανειών που έγιναν 
δεκτές στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ηλεκτροδότησης οικοδοµών. 

4.  Παράλειψη ενεργειών των αρµοδίων υπηρεσιών  
σχετικά µε: α) αυθαίρετες κατασκευές στις πρασιές 
των ΚΥΕ και την είσπραξη των τελών 
καθαριότητας, φωτισµού και του ΤΑΠ και  β) 
αυθαίρετα κτίσµατα στην περιοχή της Κοινότητας 
Σαρωνίδας. 

5. Παρατυπίες σχετικά µε το έργο  «καθαρισµός και 
βάψιµο τοιχίου επί της παραλιακής  Λεωφόρου». 

6. Προσθήκη εκ των υστέρων στο βιβλίο πρακτικών, 
στο υπ’. αρ. 5ο θέµα  της 13ης/ 23-9-04 Τακτικής  
Συνεδρίασης του Κοιν. Συµβουλίου καθώς και 
στην υπ’αρ.123/2004 απόφαση που εστάλη στην 
Περιφέρεια Αττικής, του θέµατος  
«Αντικατάσταση και επέκταση εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης», χωρίς αυτό να έχει συζητηθεί 
στη συγκεκριµένη συνεδρίαση. 

7. ∆ηµιουργία Αθλητικού Κέντρου σε χώρο 
διαφορετικό από τον αρχικώς ορισθέντα. 

53 ∆ήµος Νέας Μάκρης Ο έλεγχος υλοποίησης από το ∆ήµο του προγράµµατος 
αντιµετώπισης αδέσποτων ζώων. 

54 

∆ήµος Περάµατος  Ο έλεγχος των διαδικασιών προγραµµατισµού, 
µελέτης, ανάθεσης, εκτέλεσης, επίβλεψης καθώς και 
παραλαβής του έργου κατασκευής του ∆ηµαρχείου 
Περάµατος. 

55 ∆ήµος Κηφισιάς Η εξέταση της νοµιµότητας των ενεργειών των 
αρµοδίων υπηρεσιών όσον αφορά στο έργο 
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«Κατασκευή οδών τριγώνου Φραγκοπούλου ∆ήµου 
Κηφισιάς». 

56 

∆ήµος Αλίµου Ο έλεγχος των διαδικασιών προγραµµατισµού, 
µελέτης, ανάθεσης, εκτέλεσης, επίβλεψης καθώς και 
παραλαβής των δηµοτικών έργων από το έτος 2004 
έως α’ εξάµηνο 2007. 

57 ∆ήµος Ηρακλείου Κρήτης Η εξέταση της λειτουργίας του Γραφείου Αλλοδαπών 
του ∆ήµου. 

58 

∆ήµος Άνω Λιοσίων Η εξέταση των ενεργειών του ∆ήµου για την 
παρακράτηση, σύµφωνα  µε την αρ. 3/95 Πράξη 
Εφαρµογής και την µε αρ.23993/γ4/1537/228/3-4-
2000 ∆ιορθωτική Πράξη, των εισφορών σε γη 
ορισµένων ιδιοκτησιών και τη διασφάλιση και 
προστασία της ακίνητης περιουσίας του.  

59 

∆ηµοτικός Αθλητικός Οργανισµός 
∆ήµου Πετρούπολης 

Η εξέταση της νοµιµότητας αδειοδότησης και 
λειτουργίας της κολυµβητικής δεξαµενής του  
∆ηµοτικού Αθλητικού Οργανισµού ∆ήµου 
Πετρούπολης. 

60 Κοινότητα Σταµάτας Αττικής Η εξέταση καταγγελιών σχετικά µε τη διενέργεια 
παράνοµων µεταδηµοτεύσεων στην Κοινότητα. 

61 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Η εξέταση της νοµιµότητας των ενεργειών των 

υπηρεσιών ως προς την εκτέλεση και παραλαβή του 
έργου «Αγροτική Οδοποιία ∆ήµου Αγ. Γεωργίου». 

62 

∆ήµος Ερυθρών Η εφαρµογή του άρθρου 105 παρ. 2 εδ. β. Ν. 3463/06, 
ως προς την κλήση αναπληρωµατικών µελών της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής σε περίπτωση απουσίας 
τακτικών µελών. 

63 

∆ήµος Πόρου  Η εξέταση καταγγελιών δηµοτικών συµβούλων 
σχετικά µε:  
α) την εξέλιξη Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης (Ε∆Ε) 
µε θέµα τη διερεύνηση των συνθηκών έκδοσης 
βεβαιώσεων περί µονίµου κατοικίας και περί µη 
οφειλής στο ∆ήµο, και  
β) µη  χορήγηση σχετικών στοιχείων. 

64 
∆ήµος Νέας Χαλκηδόνας Εξέταση καταγγελιών σχετικά µε  χορήγηση 

πλασµατικών υπερωριών επιλεκτικά, σε υπαλλήλους 
του ∆ήµου.   

65 

α) ∆ήµος Μεγάρων 
β) ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Μεγάρων (∆ΕΥΑΜ) 

Εξέταση καταγγελιών δηµοτικού συµβούλου σχετικά 
µε ελλιπή επίβλεψη εκ µέρους της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεγάρων 
(∆ΕΥΑΜ) και µη τήρηση των µέτρων ασφαλείας κατά 
την εκτέλεση των έργων του βιολογικού καθαρισµού 
και της αποχέτευσης.   

66 
Κοινότητα Αντιπάρου Ν. Κυκλάδων Επανέλεγχος της νοµιµότητας των µεταδηµοτεύσεων 

στην Κοινότητα Αντιπάρου για το χρονικό διάστηµα 
από 1/1/2003 έως 31/12/2006.   

67 

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΝΑ 
Θεσσαλονίκης 

Έλεγχος των διαδικασιών ανάθεσης εκπόνησης, 
παραλαβής και έγκρισης της µελέτης βελτίωσης 
γεωµετρικών χαρακτηριστικών της επαρχιακής οδού 
Ωραιοκάστρου – Θεσσαλονίκης καθώς και εκείνων 
της ανάθεσης και εκτέλεσης του αντίστοιχου έργου. 

68 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
Οικονοµικών και Κοινωνικών 

Έλεγχος των ενεργειών της διοίκησης σχετικά µε 
καταγγελλόµενα περί: 
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Επιστηµών, Τµήµα Μουσικής 
Επιστήµης και Τέχνης 

παράλειψης διενέργειας της προκαταρκτικής εξέτασης 
που παραγγέλθηκε από τον Υφυπουργό Παιδείας & 
Θρησκευµάτων, της νοµιµότητας του ισχύοντος 
εσωτερικού κανονισµού του Τµήµατος Μουσικής 
Επιστήµης και Τέχνης, της νοµιµότητας της σύνθεσης, 
σύγκλισης και λειτουργίας των Εισηγητικών 
Επιτροπών και των Εκλεκτορικών Σωµάτων καθώς και 
τη νοµιµότητα εξαίρεσης µελών του ∆ΕΠ από τα 
Εκλεκτορικά Σώµατα, της σύγκλισης και λειτουργίας 
της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Μουσικής 
Επιστήµης και Τέχνης, της νοµιµότητας του 
αποκλεισµού υποψηφίου από εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής, κλπ. 

69 

∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης 
∆ήµου Πιερίων και ∆ήµος Πιερίων 

Έλεγχος της νοµιµότητας των διαδικασιών σχετικά µε 
τη συµµετοχή της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης 
του ∆ήµου Πιερίων στη σύσταση εταιρίας µε την 
επωνυµία «Υδροηλεκτρική Πιερίων Α.Ε.» 

70 ∆ήµος Βέροιας Έλεγχος νοµιµότητας προσλήψεων 58 ατόµων µερικής 
απασχόλησης. 

71 
∆ήµος Θάσου Έλεγχος νοµιµότητας προµηθειών υλικών και 

ανάθεσης έργων και εργασιών συνολικής αξίας 
1.100.000 €. 

72 
∆ΕΣΕ της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας  

Έλεγχος της νοµιµότητας διαγωνισµού µίσθωσης 
εκχιονιστικών µηχανηµάτων που διενήργησε η ∆ΕΣΕ 
της ΠΚΜ 

73 Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης Προϊσταµένου Πολεοδοµίας ΝΑ 
74 Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης Υπαλλήλου του Υπουργείου Πολιτισµού 
75 Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης Υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονοµικών 
76 Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης Προϊσταµένου ∆ασαρχείου 
 
Η. Αναζήτηση πειθαρχικών ή/και ποινικών ευθυνών από τις εκθέσεις του έτους 2009 
Σε 126 από τις 851 εκθέσεις επιθεώρησης-ελέγχου διατυπώθηκαν προτάσεις αναζήτησης 
πειθαρχικών ή/και ποινικών ευθυνών για διαπιστώσεις κακοδιοίκησης, µη σύννοµων 
ενεργειών των οργάνων της διοίκησης, κ.λπ. 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο αριθµός των εκθέσεων που περιλαµβάνουν 
προτάσεις αναζήτησης πειθαρχικών ή/και ποινικών ευθυνών ανά θεµατικό αντικείµενο.  
   

 ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αριθµός 
εκθέσεων

Αριθµός εκθέσεων 
µε αναζήτηση 
ευθυνών 

∆είκτης 
παραβατικότητας 

Ποσοστιαία 
απόκλιση από 
τη µέση τιµή 

∆όµηση, Χωροταξία 181 44 24,31 64,18
Φυσικό Περιβάλλον 38 5 13,16 -11,13
Πολιτιστικό Περιβάλλον  3 0 0,00 -100,00
Έργα, Προµήθειες 72 17 23,61 59,47
Άδειες Επιχειρήσεων, 
Άσκησης Επαγγελµάτων  68 12 17,65 19,19
Υγεία, Πρόνοια 22 3 13,64 -7,90
Ασφάλιση, Απασχόληση 42 3 7,14 -51,76
Εκπαίδευση, Κατάρτιση 48 6 12,50 -15,58
Μεταφορές, Επικοινωνίες 7 1 14,29 -3,51
Αναπτυξιακά και λοιπά 7 2 28,57 92,97
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Προγράµµατα 

∆ηµόσια Περιουσία-Έσοδα 13 7 53,85 263,68
Αλλοδαποί, Μετανάστευση, 
Ιθαγένεια               11 1 9,09 -38,60
Λοιπά 245 9 3,67 -75,19
Λοιπά θέµατα ΟΤΑ α' βαθµού 94 16 17,02 14,96

 Σύνολο 851 126
µέση τιµή  

14,81 0,00
 
∆ιαπιστώνεται ότι τα θεµατικά αντικείµενα µε τιµή δείκτη παραβατικότητας µεγαλύτερη της 
µέσης τιµής είναι «∆ηµόσια Περιουσία-Έσοδα», «∆όµηση, Χωροταξία», «Έργα, 
Προµήθειες, Συµβάσεις», «Άδειες Επιχειρήσεων, Άσκησης Επαγγελµάτων» και 
«Εκπαίδευση, Κατάρτιση», «Αναπτυξιακά και λοιπά Προγράµµατα» εκ των οποίων οι 
πρώτοι δύο εµφανίζουν τις υψηλότερες αποκλίσεις.  
Σηµειώνεται ότι σε αυτά τα θεµατικά αντικείµενα έχουν ενσωµατωθεί και υποθέσεις 
αρµοδιότητας Ο.Τ.Α. α’ βαθµού και συνεπώς η τιµή του δείκτη παραβατικότητας της 
κατηγορίας «Λοιπά θέµατα ΟΤΑ α’ βαθµού» υπολείπεται της πραγµατικής.  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο αριθµός εκθέσεων επιθεωρήσεων-ελέγχων µε 
περιπτώσεις αναζήτησης ευθυνών ανά φορέα υπαγωγής των ελεγχθεισών υπηρεσιών.   
 

 
Από τα δεδοµένα του ανωτέρω πίνακα είναι εµφανές ότι οι Ο.Τ.Α. εµφανίζουν τους 
µεγαλύτερους δείκτες παραβατικότητας και οι οποίοι αποκλίνουν αισθητά από τη µέση τιµή. 
Ιδιαίτερα δε οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις είναι εκείνες οι οποίες εµφανίζουν το 
µεγαλύτερο δείκτη παραβατικότητας και συνεπώς τη µεγαλύτερη απόκλιση από τη µέση 
τιµή του. 
 
Το παρακάτω γράφηµα απεικονίζει τη διαχρονική πορεία των περιπτώσεων αναζήτησης 
ευθυνών σε απόλυτους αριθµούς. 
 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΠΑΓΩΓΗΣ 

Αριθµός 
εκθέσεων 

Αρ. 
εκθέσεων µε 
αναζήτηση 
ευθυνών 

∆είκτης 
παραβατικότητας

Ποσοστιαία 
απόκλιση από τη 
µέση τιµή 

Υπουργείο 140 13 9,29 -37,27 
Περιφέρεια 65 9 13,85 -6,48 
Νοµικό Πρόσωπο 137 12 8,76 -40,83 
Νοµ. Αυτ/ση 181 42 23,20 +56,71 
∆ήµος/Κοινότητα και 
Επιχειρήσεις τους 328 50 15,24 +2,96 

Σύνολο 851 126
(µέση τιµή

14,81  
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Θ.  ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2009  
 

 
Στις εκθέσεις που ολοκληρώθηκαν το 2009 διατυπώθηκαν συνολικά 272 προτάσεις. Σε αυτές 
δεν υπολογίζονται οι προτάσεις που αφορούσαν σε αναζήτηση ποινικών και/ή πειθαρχικών 
ευθυνών. Το µεγαλύτερο ποσοστό προτάσεων αφορά στη νοµιµότητα δράσης των 
υπηρεσιών  και το αµέσως επόµενο στην αποτελεσµατικότητα της διοικητικής λειτουργίας. 
Κύριοι αποδέκτες των προτάσεων είναι οι ∆ήµοι/Κοινότητες και οι Νοµαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις. Το 74,8% των προτάσεων που αφορούν στην αποκατάσταση της 
νοµιµότητας αφορούν σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Κύριος αποδέκτης των προτάσεων που αφορούν στο θεσµικό πλαίσιο των ελεγχθεισών 
Υπηρεσιών είναι τα αρµόδια Υπουργεία. 
 
Στη συνέχεια σταχυολογούνται οι σηµαντικότερες υλοποιήσεις προτάσεων για τις 
οποίες ενηµερώθηκε σχετικά το ΣΕΕ∆∆ εντός του 2009: 
 Κατόπιν εξέτασης καταγγελίας για πράξεις-παραλείψεις του Κτηµατολογικού Γραφείου 

Πρωτευούσης, συνεπεία των οποίων ήταν να χορηγηθούν κτηµατολογικά αποσπάσµατα 

 ΥΠΟΥΡΓ. ΠΕΡΙΦ. 
ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΝΟΜ. 
ΑΥΤΟ∆. 

∆ΗΜΟΙ, 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΟΛΑ 

(ΠΟΣΟΣΤΑ) 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 26 1 1 0 2 
30 

(11,03) 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 2 0 0 2 1 
5 

 (1,84) 
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟ∆ΟΜΗ 5 4 4 6 5 

24 
 (8,82) 

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 0 0 0 1 1 
2 

 (0,74) 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 2 1 1 5 4 
13 

 (4,78) 

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ 
17 9 8 54 47 

135 
(49,63) 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
1 0 0 0 1 

2 
 (0,74) 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3 1 2 3 3 

12 
 (4,41) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 8 3 2 13 23 
49 

(18,01) 
ΣΥΝΟΛΑ  
(ΠΟΣΟΣΤΑ) 

64 
 (23,53) 

19 
 (6,99) 

18 
(6,62) 

84 
(30,88) 

87 
 (31,99) 

272 
(100,00) 
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µε µικρότερο εµβαδόν οικοπέδων προς όφελος τρίτων, το Κτηµατολόγιο προέβη σε 
διόρθωση του κτηµατικού χάρτη και των κτηµατολογικών πινάκων για ορισµένες  
ιδιοκτησίες, ενώ για τις λοιπές αναζητήθηκαν από την Νοµαρχία Αθηνών  οι σχετικές 
πράξεις τακτοποιήσεων και προσκυρώσεων. 

 Η ∆ηµοτική Επιχείρηση του ∆ήµου Βριλησσίων Αττικής ζήτησε από το ΙΚΑ την 
επιστροφή καταβληθεισών εισφορών, που αφορούσαν στον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης, ο οποίος εµφανιζόταν παράνοµα στις µισθοδοτικές καταστάσεις 
προσωπικού της Επιχείρησης και µε την ιδιότητα του υπαλλήλου- ∆ιευθυντή. 

 Κλήθηκε σε απολογία ο ∆ήµαρχος ∆ήµου της Περιφέρειας Αττικής, διότι προέβη σε 
λειτουργία δηµοτικού τηλεοπτικού σταθµού χωρίς την προβλεπόµενη άδεια, η χορήγηση 
της οποίας προβλέπεται µόνο σε αµιγείς ή µεικτές επιχειρήσεις των  ΟΤΑ και όχι στους 
ίδιους τους ΟΤΑ. 

 Μετά από έλεγχο του ΣΕΕ∆∆, έγινε διακοπή εργασιών σε οικοδοµή στην Άνω Σύρο, 
επειδή ότι η περιοχή είχε κηρυχθεί προ δεκαετίας ως αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και 
εποµένως απαιτείτο η έγκριση της αρµόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας για την έκδοση 
της σχετικής οικοδοµικής άδειας η οποία δεν είχε χορηγηθεί στη συγκεκριµένη 
περίπτωση. Επίσης ορίσθηκε τµήµα της οικοδοµής κατεδαφιστέο και επεβλήθησαν 
πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης. 

 Σε συνέχεια της υλοποίησης των προτάσεων έκθεσης επιθεώρησης-ελέγχου που 
διενεργήθηκε σε ∆ήµους και Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ανακλήθηκαν 13 αποφάσεις 
του Νοµάρχη Αθηνών έτους 1991 που αφορούσαν στην εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων, 
αλλοδαπών, οι οποίοι βάσει πλαστών πιστοποιητικών εµφανίστηκαν ως απόγονοι 
Ελλήνων υπηκόων. 

 Κλήθηκαν σε απολογία  αιρετά όργανα ∆ήµου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τα 
οποία, κατά παράβαση του 4 Ν. 1418/84 και του Π.∆. 609/85, αποφάσισαν οµόφωνα την 
επέκταση του αντικειµένου έργου και την  απευθείας ανάθεσή του. Η υπόθεση 
διαβιβάστηκε και στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. 

 Κλήθηκε σε απολογία ∆ήµαρχος ∆ήµου Περιφέρειας Πελοποννήσου διότι µερίµνησε για 
τη διάνοιξη οδού, χωρίς να τηρηθεί η προβλεπόµενη από τις ισχύουσες διατάξεις 
διαδικασία περί εκτέλεσης δηµοτικών έργων και χωρίς να έχει προηγηθεί σύνταξη 
πράξης αναλογισµού ή πράξεων παραχώρησης των ρυµοτοµούµενων τµηµάτων των 
παρόδιων ιδιοκτησιών σε κοινή χρήση, µε συµβολαιογραφική δήλωση. 

 Το ∆ασαρχείο Αιγάλεω, µετά από καθυστέρηση 3 ετών, εξέτασε αίτηµα πολίτη, σχετικά 
µε την έκδοση πράξης χαρακτηρισµού συγκεκριµένης έκτασης  κειµένης στη θέση 
«Κριεµάδι» του ∆ήµου Βιλλίων. 

 Η N.A. Αρκαδίας, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του ΣτΕ, ανακάλεσε οικοδοµική άδεια 
για ανέγερση εξαώροφης οικοδοµής, η οποία εκδόθηκε παράνοµα και χωρίς την 
απαιτούµενη άδεια του Υπ. Πολιτισµού. 

 Η ∆/νση Πολεοδοµίας της ΝΑ Αιτωλοακαρνανίας επαναπροσδιόρισε το πρόστιµο 
αυθαίρετης κατασκευής µε χρονικό σηµείο έναρξης 8 έτη πριν την ηµεροµηνία που είχε 
αρχικά προσδιορισθεί, εξέτασε ένσταση η οποία εκκρεµούσε ενώπιον της Επιτροπής 
Ενστάσεων Αυθαιρέτων επί 2 έτη, και προέβη σε έλεγχο των προϋποθέσεων για τη 
δυνατότητα µετατροπής  διόδου ανάµεσα σε 2 ιδιοκτησίες, σε πεζόδροµο. 

 Ανακλήθηκε από τον ΕΟΤ το ειδικό σήµα λειτουργίας ξενοδοχείου στη Χαλκιδική, το 
οποίο επαναχορηγήθηκε µόνο µετά την προσκόµιση νέου πιστοποιητικού πυρασφάλειας, 
ενώ επιβλήθηκε στην επιχείρηση και πρόστιµο ύψους 97.000 ευρώ.  

 Επιβλήθηκε  σε υπαλλήλους ∆ήµου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η 
πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης 5 µηνών για ψευδή βεβαίωση και νόθευση 
πρωτοκόλλου του Γραφείου Αλλοδαπών, ενώ το αρµόδιο ∆ικαστήριο τους επέβαλε 
ποινές φυλάκισης.  

 Η ∆ΕΗ προέβη σε διακοπή της εργοταξιακής παροχής ρεύµατος σε εταιρεία, της οποίας 
η άδεια λειτουργίας είχε ανακληθεί από την αρµόδια ∆/νση της ΝΑ ∆υτ. Αττικής, διότι 
ενώ η άδεια ίδρυσης και εγκατάστασης είχε εκδοθεί  για µονάδα συσκευασίας βρώσιµων 
ελαίων, η εταιρεία λειτουργούσε ως βιοτεχνία παρασκευής ποντικοφαρµάκων και 
ποντικοπαγίδων. 
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 Με απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης ανακλήθηκε διορισµός δύο εξωτερικών 
φρουρών στο Κατάστηµα Κράτησης Χαλκίδας επειδή οι τίτλοι σπουδών που υπέβαλαν 
στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, για διορισµό ήταν πλαστοί. 

 Η Κεντρική Υπηρεσία του ΙΚΑ µε έγγραφό της προς όλα τα Παραρτήµατα του ΙΚΑ 
ΕΤΑΜ, επέστησε την προσοχή των υπαλλήλων στην τήρηση των προθεσµιών 
διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών, επισηµαίνοντας το δικαίωµά τους  για αποζηµίωση 
στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι προθεσµίες, ενώ µε σκοπό να µειωθεί ο αριθµός 
των εκκρεµοτήτων καθώς και του χρόνου αναµονής εκδίκασης των υποθέσεων, ζήτησε 
από τους αρµόδιους υπαλλήλους να καταβάλλουν προσπάθεια ώστε να αυξηθεί ο 
αριθµός των εκδικαζοµένων ανά συνεδρίαση, υποθέσεων. 

 Ο ΟΠΑ∆ απέστειλε εγκύκλιο προς όλες τις ΥΠΑ∆, προκειµένου, στις περιπτώσεις που 
αφορούν χρόνιες παθήσεις ατόµων µε ειδικές ανάγκες, να γίνεται άµεσα η 
ενταλµατοποίηση και η απόδοση των δαπανών, έτσι ώστε οι ασφαλισµένοι αυτοί να 
ανταπεξέρχονται στην καταβολή των δαπανών επόµενων θεραπευτικών πράξεων. 
Επίσης, ο ΟΠΑ∆ όρισε υπεύθυνο για την παρακολούθηση των προϋπολογισθεισών 
πιστώσεων ώστε αυτές να επαρκούν και να µην εξαντλείται το ταµειακό υπόλοιπο και να 
µην καθυστερεί η απόδοση των δαπανών στους δικαιούχους για το λόγο αυτό. 

 Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Αττικής προέβη σε σφράγιση του ∆ηµοτικού 
Κολυµβητηρίου του ∆ήµου Πετρούπολης προκειµένου να αποκατασταθούν οι ατέλειες 
και ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο του ΣΕΕ∆∆ και επιβεβαιώθηκαν και 
από τον έλεγχο που διενήργησε στη συνέχεια και η αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχίας 
Αθηνών. Μετά τη διαπιστωθείσα αποκατάσταση των ελλείψεων ο Γενικός Γραµµατέας 
Περιφέρειας προέβη στη χορήγηση άδειας λειτουργίας στο ανωτέρω κολυµβητήριο. 

 Η ∆/νση Πολεοδοµίας της ΝΑ Ευβοίας προέβη σε ανάκληση οικοδοµικών αδειών που 
παρουσίαζαν παρατυπίες, όρισε υπεύθυνους για τη διακίνηση των φακέλων των 
οικοδοµικών αδειών και  προέβη σε συστάσεις προς τους υπαλλήλους  για την 
προσεκτική φύλαξη των φακέλων. Επιπλέον, για όλες τις οικοδοµές- κατασκευές που 
πραγµατοποιήθηκαν βάσει ανακληθεισών οικοδοµικών αδειών ολοκληρώθηκε η 
διαδικασία περί αυθαιρέτων µε βεβαίωση των σχετικών προστίµων. 

 Κλήθηκε σε απολογία ο Αντιδήµαρχος ∆ήµου Περιφέρειας Πελοποννήσου επειδή 
βεβαίωσε ψευδώς ότι  εργολάβος, ανάδοχος έργου, ανταποκρίθηκε πλήρως στις 
υποχρεώσεις του ενώ στην πραγµατικότητα δεν εκτελέστηκαν όλες οι εργασίες στο 
συγκεκριµένο έργο όπως προβλεπόταν στην απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ανάθεσης 
του έργου και στο σχετικό συµφωνητικό. Η συγκεκριµένη υπόθεση διαβιβάστηκε και 
στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών προκειµένου να διερευνηθεί η ύπαρξη τυχόν ποινικών 
ευθυνών. 

 Ανακλήθηκε από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Μυκόνου η άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας του Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος επειδή αυτή χορηγήθηκε 
σε αντικατάσταση ακυρωθείσας άδειας.  

 Η Κτηµατική Υπηρεσία διενήργησε νέα αυτοψία στον Όρµο Αθέρα Κεφαλληνίας 
προκειµένου να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση (διατήρηση αυθαιρέτων 
κατασκευών επί αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου, κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου 
κλπ.). Επίσης, η ανωτέρω υπηρεσία συνέταξε πρωτόκολλο κατεδάφισης του 
λιµενοβραχίονα που κατασκευάστηκε στο αλιευτικό καταφύγιο και εξέδωσε 
Πρωτόκολλο ∆ιοικητικής Αποβολής και Πρωτόκολλο Καθορισµού Αποζηµίωσης 
Αυθαίρετης Χρήσης κατά του ∆ήµου Παλικής, όπως προβλέπεται από το Νόµο.  

 Κλήθηκε σε απολογία από το Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής,  ∆ήµαρχος 
επειδή προέβη σε παρακώλυση της διαδικασίας λήψης απόφασης για την αποµάκρυνση 
υλικών αυθαίρετης επιχωµάτωσης ρέµατος, ισχυριζόµενος την µη ύπαρξη αυτού, αν και 
είχε ενηµερωθεί για την ύπαρξη αεροφωτογραφιών και αυτοψιών που αποδείκνυαν το 
αντίθετο. 

 Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών ανέθεσε σε Οικονοµικό Επιθεωρητή τη 
διενέργεια ελέγχου στη διαχείριση συγκεκριµένου κληροδοτήµατος, από την ηµεροµηνία 
θανάτου της διαθέτιδος µέχρι σήµερα. Επιπλέον, το Γραφείο Εθνικών Κληροδοτηµάτων 
της Περιφέρειας Αττικής µε έγγραφό του προς το Υπουργείο Οικονοµίας και 
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Οικονοµικών και κατόπιν οµόφωνης γνωµοδότησης του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ζήτησε τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στο 
συγκεκριµένο κληροδότηµα προκειµένου να διαπιστωθεί αν συντρέχει περίπτωση 
αντικατάστασης του εκτελεστή της διαθήκης λόγω παραµέλησης εκτέλεσης του σκοπού 
και ενδεχόµενης ζηµίας στην κοινωφελή περιουσία του κληροδοτήµατος. 

 Ο ∆ήµαρχος Γλυφάδας κοινοποίησε σε όλες τις υπηρεσίες του ∆ήµου σχετική εγκύκλιο   
(«Έλεγχος Προσέλευσης–αποχώρησης υπαλλήλων») ζητώντας την απαρέγκλιτη  
εφαρµογή της ώστε να αποδεικνύεται η πραγµατοποίηση των υπερωριών.  

 Μετά από καταγγελία πολίτη για την επιβολή προστίµου για παράβαση στάθµευσης 
χωρίς την έκδοση σχετικής έκθεσης βεβαίωσης παράβασης αυτοκινήτου από τη 
∆ηµοτική Αστυνοµία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, ο  αρµόδιος Αντιδήµαρχος ζήτησε να 
αναγράφεται στο σώµα της έκθεσης βεβαίωσης παράβασης αυτοκινήτου τα στοιχεία του 
βεβαιώσαντα την παράβαση για τον ευχερέστερο έλεγχο του υπαλλήλου, σε περίπτωση 
παρατυπιών. 

 Στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας (παράρτηµα του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Τρίπολης), 
τοποθετήθηκε ράµπα προκειµένου να γίνει δυνατή η πρόσβαση των ΑΜΕΑ. Σχετικές 
ενέργειες (ανακατασκευή χώρου wc, δροµολόγηση κατασκευής δυο επιπλέον wc για 
ΑΜΕΑ, εγκατάσταση και λειτουργία ανελκυστήρων, προγραµµατισµός τοποθέτησης 
καρτοτηλεφώνων, πάγκων και γκισέ συναλλαγής, χειρολισθήρων)   έγιναν και από το 
Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκοµείο Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια» 

 O ∆ήµος Σερίφου προέβη στη διαγραφή προστίµου που είχε επιβληθεί σε βάρος  πολίτη 
για παράνοµη χρήση δηµοτικού ακινήτου και πρόκληση ζηµιών σε αυτό, καθόσον µετά 
από την εξέταση από το ΣΕΕ∆∆ της νοµιµότητας επιβολής του προστίµου, προέκυψε ότι 
αυτό είχε επιβληθεί κατά παράβαση των διατάξεων, ήτοι χωρίς να έχει προηγηθεί η 
έκδοση σχετικής κανονιστικής απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθορισµού των 
τελών και δικαιωµάτων, ώστε να καθίσταται δυνατή  η επιβολή του διπλάσιου σε 
περίπτωση  αυθαίρετης χρήσης δηµοτικού ακινήτου.  

 Το Πολεοδοµικό Γραφείο Αχαρνών ανακάλεσε οικοδοµική άδεια και την αναθεώρησή 
της επειδή εκδόθηκε κατά παράβαση της ισχύουσας πολεοδοµικής νοµοθεσίας καθόσον 
µε αυτή εγκρίθηκε υπέρβαση του ισχύοντος στην περιοχή ποσοστού κάλυψης (40%) και 
επιπλέον επειδή µε αυτή εγκρίθηκε τµήµα του υπογείου, πέραν της επιφάνειας που 
καταλαµβάνει το κτίριο, µε ελεύθερο ύψος µικρότερο του ελάχιστου απαιτούµενου για 
τους στεγασµένους χώρους στάθµευσης, χωρίς να προσµετρηθεί, κατά παράβαση του 
ισχύοντος ΓΟΚ, στην πραγµατοποιούµενη κάλυψη και στο συντελεστή δόµησης του 
οικοπέδου.  

 Ο ∆ήµος Αγίας Παρασκευής προέβη στην κατάργηση αγωγού οµβρίων υδάτων που είχε 
κατασκευασθεί εκ παραδροµής εντός ιδιοκτησίας και µε εργολαβία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου κατασκεύασε νέο αγωγό. 

 Το Τµήµα Αλλοδαπών του  ∆ήµου  Ηρακλείου Κρήτης εξοπλίστηκε µε Η/Υ, 
κλιµατιστικό, φωτοτυπικό  και συσκευή τηλεοµοιοτυπίας για την ικανοποιητική 
λειτουργία του και την εξυπηρέτηση των αλλοδαπών. Επίσης  επίκειται η πρόσληψη 
διοικητικών υπαλλήλων και εκδόθηκε η απαιτούµενη σύµφωνα µε το άρθρο 88 του 
Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και την ΥΑ 8966/06, απόφαση ανάθεσης υπογραφής των 
βεβαιώσεων τύπου Α και Β στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Αλλοδαπών. Επιπλέον, σε 
δυο υπαλλήλους επιβλήθηκε η ποινή του προστίµου των ισόποσων αποδοχών 15 και 8 
ηµερών αντίστοιχα επί του καταβαλλόµενου µισθού για τον ανορθόδοξο, παράτυπο και 
παράνοµο τρόπο τήρησης του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και την παραλαβή αιτήσεων 
αλλοδαπών χωρίς παράβολο. 

 Ο ∆ήµος Τοπείρου προέβη σε ανάκληση της προέγκρισης καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος, η οποία µετά από τον έλεγχο του ΣΕΕ∆∆ προέκυψε ότι είχε χορηγηθεί 
παράνοµα. 

 Χορηγήθηκε µε απόφαση του Νοµάρχη ∆υτικής Αττικής άδεια εγκατάστασης για ίδρυση 
µονάδας αποθήκευσης, διαλογής και µηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση 
οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής σε εταιρία στο ∆ήµο Ασπροπύργου ενώ αρχικά  ο  
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Νοµάρχης είχε αρνηθεί τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας ενώ συνέτρεχαν όλες οι 
νόµιµες προϋποθέσεις. 

 Μετά από έλεγχο στη ∆/νση Αστικής Κατάστασης, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
Νοµού Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, παρέπεµψε στο αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο 
υπαλλήλους λόγω µη σύννοµων ενεργειών ως προς την ανανέωση αδειών διαµονής 
αλλοδαπών. 

 Ο Νοµάρχης Μεσσηνίας επέβαλε πρόστιµο αποδοχών πέντε ηµερών σε υπαλλήλους του 
Τµήµατος Πολεοδοµίας επειδή έλεγχαν πληµµελώς τις αρχιτεκτονικές µελέτες και 
εξέδιδαν οικοδοµικές άδειες και αναθεωρήσεις αυτών σε οικόπεδα µη άρτια και µη 
οικοδοµήσιµα και δεν διενεργούσαν αυτοψίες επί αυθαίρετων κατασκευών κατά 
παράβαση των διατάξεων. 

 Με απόφαση του ∆ηµάρχου Λαµιέων ετέθη σε αργία υπάλληλος του ∆ήµου επειδή, αν 
και  δεν είχε καµία αρµοδιότητα, κατά τη διάρκεια εµποροπανήγυρης εισέπραξε έναντι 
µισθωµάτων ποσό ύψους 30.000.000 ή 24.700.000 δρχ. η παράδοση του οποίου στην 
Οικονοµική Υπηρεσία δεν αποδείχθηκε.  

 Εκλήθη σε απολογία από το Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής Πρόεδρος Κοινότητας Αν. 
Αττικής επειδή βεβαίωσε ότι δεν απαιτείται άδεια ∆ασαρχείου για τις εργασίες 
ασφαλτόστρωσης δρόµου εντός της περιφέρειας της συγκεκριµένης κοινότητας, καθώς 
και ότι ο δρόµος είναι κοινοτικός,  ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο 
νόµος. 

 Η ∆/νση Κοινωνικής Πρόνοιας της ΝΑ Θεσσαλονίκης προέβη σε έκδοση απόφασης 
διακοπής της λειτουργίας συγκεκριµένης παιδικής κατασκήνωσης επειδή λειτουργούσε 
χωρίς τη σχετική άδεια.   

 Ο ∆ήµος Παναγίας Νοµού Χαλκιδικής κατέβαλε σε δικαιούχο την αποζηµίωση που είχε 
καθοριστεί από την Ειδική Επιτροπή Εφαρµογής Νοµοθεσίας και παράλληλα από την 
Περιφέρεια έγιναν οι σχετικές συστάσεις προς τα όργανα του ∆ήµου τόσο για την 
υποχρέωση άµεσης συµµόρφωσης προς τις αποφάσεις της επιτροπής, όσο και για την 
εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου και την αποτροπή φαινοµένων παράλειψης ενεργειών 
του ∆ήµου σε αιτήσεις- καταγγελίες πολιτών. 

 Μετά από πρόταση του ΣΕΕ∆∆ προς το ΤΣΜΕ∆Ε αναφορικά µε την ενηµέρωση των 
ασφαλισµένων επί της πορείας των αιτήσεών τους, ιδίως µάλιστα όταν καθυστερεί η 
διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, το ΤΣΜΕ∆Ε ενηµέρωσε το ΣΕΕ∆∆ για την 
εφαρµογή µέτρων που εκτιµάται ότι θα συντοµεύσουν  κατά πολύ τον χρόνο έκδοσης 
και απονοµής των συντάξεων. 

 Ανακλήθηκε απόφαση της ∆/νσης Βιοµηχανίας –Εµπορίου της ΝΑ Λακωνίας µε την 
οποία χορηγήθηκε ανανέωση άδειας λειτουργίας σε  σπαστηροτριβείο αδρανών υλικών 
στο ∆ήµο  Θεραπνών. 

 Η ∆/νση Πολεοδοµίας της ΝΑ ΑχαΪας προέβη σε έκδοση απόφασης κατεδάφισης 
αυθαίρετων κατασκευών, στη συγκρότηση συνεργείου κατεδάφισης και τελικά στην 
αποξήλωση  των πρόσθετων µεταλλικών στοιχείων περιπτέρου στο οποίο είχαν 
διαπιστωθεί αυθαίρετες προεκτάσεις.  

 Ο ∆ήµος Αθηναίων µερίµνησε για την επισκευή της συσκευής σήµανσης καρτών και την 
τήρηση βιβλίου υπερωριών του εργατοτεχνικού προσωπικού, ώστε να αποδεικνύεται η 
πραγµατοποίηση υπερωριών από τους υπαλλήλους. 

 Μετά από καταγγελία ενδιαφερόµενου, ο οποίος δεν είχε λάβει απάντηση από την 
Κτηµατική Υπηρεσία Ν. Λακωνίας επί 7 έτη στην αίτησή του για εξαγορά δηµόσιου 
κτήµατος, προέκυψε ότι αφενός η αρµόδια Υπηρεσία παρέλειψε να κοινοποιήσει στον 
αιτούντα το έγγραφο περί µη συνδροµής στο πρόσωπό του των προϋποθέσεων εξαγοράς 
και αφετέρου ότι γινόταν παράνοµη χρήση του κτήµατος µε αυθαίρετες κατασκευές, οι 
οποίες κατεδαφίσθηκαν.  

 Ο Οργανισµός Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης µερίµνησε για την τυποποίηση 
των ιδιωτικών συµφωνητικών, που θα υπογράφουν οι νεοπροσληφθέντες καθηγητές, τα 
οποία θα µελετά και συνυπογράφει και ο Νοµικός Σύµβουλος του Οργανισµού. 
Επιπλέον, ο Νοµικός Σύµβουλος θα µελετά και θα συνυπογράφει και τις αποφάσεις του 
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∆.Σ. περί συγκρότησης Επιτροπών προσλήψεων εκπαιδευτικών, ενώ η αρµόδια 
Υπηρεσία  έχει προβεί στην έκδοση εγκυκλίου, σχετικής µε τα θέµατα προσλήψεων 
συµβασιούχων ως διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. 

 Ο ∆ήµος Σκιάθου ενηµέρωσε το ΣΕΕ∆∆ ότι τα διοικητικά µέτρα της ανάκλησης, 
οριστικής ή προσωρινής αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος επιβάλλονται εντός των προθεσµιών που 
τάσσει ο νόµος. Επίσης συµµορφώθηκε  µε το νόµο, όσον αφορά τη χορήγηση αδειών 
για απλή χρήση αιγιαλού – παραλίας,   οι οποίες δίδονται πλέον µόνο µετά από 
πλειοδοτική δηµοπρασία  και όχι µε απευθείας µίσθωση, όπως γινόταν µέχρι τη 
διενέργεια ελέγχου του ΣΕΕ∆∆ 

 Το ΥΠΕΠΘ επεξεργάζεται την πρόταση του ΣΕΕ∆∆ να καθορισθούν  οι  βασικοί τίτλοι 
σπουδών, που  απαιτούνται για να προσληφθούν  συνεργάτες  σε Τ.Ε.Ι., ώστε να 
αποφεύγονται οι αµφισβητήσεις σχετικά µε τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα, οι οποίες 
παρεµποδίζουν την εύρυθµη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.   

 Ανακλήθηκαν από τη ∆/νση Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος της ΝΑ Ανατολικής 
Αττικής τρεις οικοδοµικές άδειες, οι οποίες µετά από τον έλεγχο του ΣΕΕ∆∆ προέκυψε 
ότι είχαν εκδοθεί κατά παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας.  

 Από τη ∆/νση Πολεοδοµίας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος ΝΑ Κυκλάδων ανακλήθηκε 
αναθεώρηση οικοδοµικής άδειας, η οποία κατόπιν ελέγχου του ΣΕΕ∆∆, διαπιστώθηκε 
ότι εξεδόθη µη σύννοµα και βάσει αναληθών στοιχείων. 

 Η ∆ιοίκηση του ΙΚΑ µε έγγραφό της προς το Περιφερειακό Υποκατάστηµα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
Αθηνών, ζήτησε να ληφθούν υπόψη τα διαλαµβανόµενα σε σχετική έκθεση του ΣΕΕ∆∆ 
και να εφαρµόζονται απαρέγκλιτα οι προβλεπόµενες προθεσµίες διεκπεραίωσης των 
αιτηµάτων των ασφαλισµένων προκειµένου να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των πολιτών 
και να παρέχεται σ΄αυτούς η δυνατότητα να ασκούν έγκαιρα κάθε ένδικο µέσο. 

 Ο ∆ήµος Μολοσσών Ν. Ιωαννίνων προέβη στον προσδιορισµό των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών λόγω παράνοµης χορήγησης επιδόµατος σε υπαλλήλους και ο 
φάκελος εστάλη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τις δικές του ενέργειες. 

 Η ∆/νση Χωροταξίας και Πολεοδοµίας Βόρειου Τοµέα ΝΑ Ανατολικής Αττικής 
ανακάλεσε οικοδοµική άδεια και την αναθεώρησή της.  Το Πολεοδοµικό Γραφείο 
∆ήµου Κερκυραίων ανακάλεσε οικοδοµική άδεια η οποία είχε εκδοθεί µη σύννοµα. Το 
Πολεοδοµικό Τµήµα Κυπαρισσίας της ΝΑ Μεσσηνίας προέβη  σε βεβαίωση, µε 
χρηµατικό κατάλογο στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., προστίµων που υπολογίστηκαν µε βάση 
έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτου, τα οποία δεν είχαν βεβαιωθεί και  τα οποία εισπράχθηκαν 
τελικά από τη ∆ΟΥ Κυπαρισσίας. 

 Eπιβλήθηκε σε υπάλληλο που υπηρετεί σε ∆ηµοτικό Βρεφονηπιακό σταθµό του ∆ήµου 
Αγίων Αναργύρων η πειθαρχική ποινή του προστίµου των αποδοχών ενός µηνός, λόγω 
αµέλειας κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

 Στο Πολεοδοµικό Γραφείο Μαρκόπουλου τοποθετήθηκαν 3 υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ 
Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ∆Ε ∆ιοικητικών 
Γραµµατέων. Επιπλέον ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε υπαλλήλους για πράξεις και 
παραλείψεις τους, στον έναν εκ των οποίων επιβλήθηκε η ποινή του προστίµου 
αποδοχών τριών ηµερών. 

 Η ∆ιοίκηση του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ενηµέρωσε το ΣΕΕ∆∆ ότι τα µέτρα ασφαλείας που 
λαµβάνονται από τη µονάδα ΟΚΑΝΑ που λειτουργεί στο προαύλιο του νοσοκοµείου 
είναι ικανοποιητικά, ότι υπάρχει επιτήρηση του χώρου (από την υπηρεσία φύλαξης και 
το προσωπικό ασφαλείας του νοσοκοµείου), και η µονάδα λειτουργεί κατόπιν ραντεβού 
τα οποία απέχουν το ένα από το άλλο ώστε να µη συναντώνται οι ασθενείς µεταξύ τους. 

 Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης αποδέχτηκε πρόταση του ΣΕΕ∆∆ για 
τροποποίηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας που αφορά στην έγκριση θέσης σε 
κυκλοφορία τουριστικών τραίνων. Σύµφωνα µε την πρόταση, όταν κατατίθενται 
αιτήµατα για χορήγηση βεβαιώσεων βατότητας για ειδικές διαδροµές οι οποίες ανήκουν 
σε οδικό δίκτυο εκτός αρµοδιότητας των οικείων ∆ήµων, οι ∆ήµοι θα πρέπει να ζητούν 
τα απαιτούµενα στοιχεία από τις αρµόδιες Υπηρεσίες, προκειµένου να κρίνουν 
αιτιολογηµένα τη χορήγηση ή µη της βεβαίωσης βατότητας. 
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 Επιβλήθηκε ποινή έγγραφης επίπληξης σε υπαλλήλους της Πολεοδοµίας του ∆ήµου 
Καστοριάς, διότι:  α) εκδόθηκε οικοδοµική άδεια ακινήτου πριν τη σχετική έγκριση της 
∆/νσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων του Υπ. Πολιτισµού, β), δε 
συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής και δεν επιβλήθηκαν τα σχετικά 
πρόστιµα για  ακίνητο στο οποίο διαπιστώθηκαν υπερβάσεις της αδείας του.  

 Επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή σε ∆ήµαρχο του Νοµού Πιερίας επειδή δε συµµορφώθηκε 
µε την απόφαση της αρµόδιας Επιτροπής  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
καθώς και τη σχετική πράξη του Γεν. Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών, για 
ακύρωση πρόσληψης υπαλλήλου στο ∆ήµο και πρόσληψη  άλλης ενδιαφεροµένης.  

 Ανακλήθηκε η απόφαση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήµατος Υγειονοµικού 
Ενδιαφέροντος στο ∆ήµο Ξάνθης, η οποία είχε εκδοθεί χωρίς γνωµοδότηση της 
αρµόδιας ∆/νσης Υγείας και χωρίς απόφαση αλλαγής χρήσης της οικοδοµικής άδειας, η 
οποία αφορούσε σε ∆ηµοτικό Σχολείο. 

 Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συγκρότησε Επιτροπές για την παραλαβή έργων, τα οποία 
έχουν εκτελεσθεί από τα έτη 2002 , 2003 και 2005 αντίστοιχα, από  ∆ηµοτική 
Επιχείρηση του ∆ήµου Μεγαλόπολης, αλλά ουδέποτε  παρελήφθησαν. Τα έργα 
αφορούσαν σε ανακατασκευή γέφυρας, κατασκευή φρεατίων, προαύλιο Παιδικού 
Σταθµού και  διαµόρφωση  χώρου κολυµβητικής δεξαµενής του ∆ήµου. 

 Επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή σε υπάλληλο της ΝΑ Αρκαδίας για το πειθαρχικό αδίκηµα 
της αµέλειας και ατελούς εκπλήρωσης του καθήκοντος, επειδή ως ελεγκτής µηχανικός, 
αφενός, προέβη σε πληµµελή έλεγχο των διαγραµµάτων που υποβλήθηκαν για την 
έκδοση οικοδοµικής άδειας, καθώς τα στοιχεία που δηλώνονταν σ’ αυτά ήταν 
αντικρουόµενα, οι επί του τοπογραφικού διαγράµµατος δηλώσεις δεν έφεραν υπογραφή 
των υπόχρεων, και, αφετέρου, ο ίδιος υπάλληλος ενέκρινε τη συνέχιση οικοδοµικών 
εργασιών, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν αρθεί όλοι οι λόγοι για τους οποίους 
επιβλήθηκε η διακοπή . 

 Κατατέθηκε αγωγή από το Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας κατά της ΚΕΣΠΥ για 
οφειλές από το έτος 1995, οι οποίες ανέρχονται στο ύψος του 1.431.000 €, και αφορούν 
σε παράβαση των συµβατικών υποχρεώσεων από παραχώρηση εκµετάλλευσης 
αγροτικών προϊόντων. 

 Εκδόθηκε εγκύκλιος από την αρµόδια ∆/νση του ΥΠΕΧΩ∆Ε σχετικά µε τον τρόπο 
υπολογισµού προστίµων  του Ν. 1337/1983 σε αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες 
προκύπτει ότι ανεγέρθηκαν προ της 31.1.1983. 

 Η ∆/νση ∆Ι.ΧΩ.ΠΕ της Ν. Α. Φθιώτιδος ανακάλεσε οικοδοµική άδεια διότι, ενώ 
δηλώθηκε από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι τα αυθαίρετα κτίσµατα προϋφίσταντο  
του 1955 , αυτό δεν προέκυπτε από το τοπογραφικό διάγραµµα της οικοδοµικής άδειας 
έτους 1984. Από τα ανωτέρω προέκυψε ότι η οικοδοµική άδεια εκδόθηκε παρανόµως, 
βασιζόµενη σε ψευδές τοπογραφικό διάγραµµα και επιβλήθηκαν τα σχετικά πρόστιµα 
αυθαιρέτων, µε αναδροµή στο χρόνο ανέγερσης ο οποίος ξεπερνά την 20ετία. 

 Επεστράφησαν από το ΙΚΑ Πειραιά, µε καθυστέρηση τριών ετών, εισφορές που είχαν 
καταβληθεί από εργοδότη µετά από αναληθή καταγγελία εργαζοµένου για µη 
επικόλληση όλων των δικαιούµενων ενσήµων. 

 Ο ∆ήµος Ν. Μάκρης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος αντιµετώπισης 
αδέσποτων ζώων,  όρισε Πρόεδρο και Γραµµατέα  στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
Αδέσποτων Ζώων, προχώρησε στη συλλογή  των στοιχείων για τα  ζώα που είχαν 
ενταχθεί στο πρόγραµµα αντιµετώπισης αδέσποτων ζώων, ενηµέρωσε σχετικά  τους 
πολίτες, µε τη βοήθεια των συνεργαζοµένων ζωοφιλικών σωµατείων, και προώθησε τη 
στελέχωση του Γραφείου Ειδικών Προγραµµάτων του ∆ήµου. 

 Καταρτίσθηκε και ελέγχθηκε από την Περιφέρεια  Αττικής ο Κανονισµός Λειτουργίας 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Μεγάρων, µε τον οποίο  ρυθµίζονται και τα επιµέρους 
θέµατα σύγκλησης και λειτουργίας του, ώστε να µη προκύπτουν  προβλήµατα στη 
λειτουργία του, όπως  ο τρόπος και χρόνος κοινοποίησης της πρόσκλησης για τη 
σύγκλιση του ∆.Σ.    

 Το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ξεκίνησε την επεξεργασία  σχεδίου 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στους όρους και τη διαδικασία χορήγησης 
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άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  πλυντηρίων και λιπαντηρίων, προκειµένου να 
συµπληρωθεί το σχετικό θεσµικό πλαίσιο. Επίσης έχουν ήδη εκδοθεί εγκύκλιοι που 
ρυθµίζουν το θέµα υποβολής της οικοδοµικής άδειας  για τη χορήγηση της άδειας 
λειτουργίας τόσο στους  στεγασµένους σταθµούς αυτοκινήτων µε πλυντήρια λιπαντήρια 
όσο και στα υπαίθρια πλυντήρια – λιπαντήρια. 

 Ανακλήθηκε οικοδοµική άδεια που εκδόθηκε το 2004 από τη ∆/νση ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. της ΝΑ 
Κορινθίας, όταν µετά από καταγγελία του ενδιαφερόµενου στο ΣΕΕ∆∆ για µη έκδοση 
άδειας συνέχισης  των οικοδοµικών εργασιών του, παρά την αναθεώρηση της παλαιάς 
άδειας, προέκυψε ότι και η παλαιά οικοδοµική άδεια είχε εκδοθεί χωρίς τις απαιτούµενες 
εγκρίσεις. 

 Το Πολεοδοµικό Τµήµα Κυπαρισσίας ΝΑ  Μεσσηνίας, µε καθυστέρηση 2 ετών, προέβη 
σε βεβαίωση µε χρηµατικό κατάλογο στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. προστίµων λόγω ανέγερσης 
αυθαιρέτου, τα οποία καταβλήθηκαν και εκδόθηκε αναθεώρηση της οικοδοµικής άδειας 
για ακίνητο που ανήκε σε ∆ήµαρχο όµορου ∆ήµου. 

 Ο ∆ήµος Μιδέα του Ν. Αργολίδος, εφάρµοσε ηλεκτρονικό σύστηµα για τη σήµανση της 
προσέλευσης/αναχώρησης του προσωπικού, διέγραψε µε ευθύνη του Προϊσταµένου των 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών όλα τα κενά πρωτόκολλα που είχαν κρατηθεί, ενώ υπάλληλος 
που απασχολείται σε αλλότρια καθήκοντα µετατάχθηκε σε σχετική κενή οργανική θέση 
Κλητήρων- θυρωρών γενικών καθηκόντων.   

 Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Ηπείρου επέβαλε την ποινή της έγγραφης επίπληξης 
σε έναν υπάλληλο της Περιφέρειας επειδή κατά παράβαση των διατάξεων και των 
οδηγιών εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων συµπεριέλαβε 
στους πίνακες(καταστάσεις πληρωµής)µε τους δικαιούχους της αναδροµικής καταβολής 
του επιδόµατος ειδικών συνθηκών δασικών υπαλλήλων, δυο υπαλλήλους που δεν 
πληρούσαν τις προϋποθέσεις και κατά συνέπεια δεν το δικαιούντο. Επιπλέον η 
επιστροφή των ποσών αυτών έγινε µε µεγάλη καθυστέρηση. 

 Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Γεν. ∆/νση Κτηνιατρικής, ∆/νση 
Κ.Α.Φ.Ε.- Τµήµα Γ΄) ζήτησε τη συνδροµή της ∆/νσης Κτηνιατρικής-Επιθεώρησης και 
Ελέγχου προκειµένου να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες ώστε να πραγµατοποιηθούν 
οι απαιτούµενοι από τη νοµοθεσία επιτόπιοι έλεγχοι και να εφαρµοστεί η ισχύουσα 
νοµοθεσία για την εξακρίβωση της ταυτότητας των βοειδών που κυκλοφορούν αδέσποτα 
στο ∆ήµο Οιτύλου προκαλώντας τροχαία ατυχήµατα τραυµατισµούς πολιτών και 
αγροτικές ζηµιές. 

 Το Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονοµικού Ελέγχου της ∆/νσης ∆ηµόσιας 
Υγείας της ΝΑ Θεσσαλονίκης προέβη σε αυτοψία στα καταστήµατα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος στο χώρο του ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκης και ενηµέρωσε σχετικά 
το ∆ήµο Μενεµένης για να προβεί στις δικές του ενέργειες.  
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2. Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας 

(ΣΕΥΥΠ)  
 
Νοµοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων  
Το Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας συστάθηκε µε τον Ν.2920/2001, για τη 
διενέργεια συστηµατικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών και παρεµβαίνει σε :  
α) Κεντρικές περιφερειακές ή αποκεντρωµένες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  
β) Υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας των ΟΤΑ και των ασφαλιστικών φορέων.  
γ) Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στους τοµείς 
υγείας και πρόνοιας και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας.  
δ) Φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας του ιδιωτικού τοµέα που εποπτεύονται 
από τον Υπουργό Υγείας  
ε) Νοσοκοµεία και ιδιωτικά φαρµακεία, φαρµακαποθήκες, εργαστήρια, ινστιτούτα 
αδυνατίσµατος και αισθητικής, εργαστήρια εµφιάλωσης νερού και ιαµατικές πηγές.  
στ) Ιδιωτικούς φορείς που έχουν ως αντικείµενο τη διάθεση προϊόντων που 
χρησιµοποιούνται άµεσα στην παροχή υπηρεσιών υγείας.  
ζ) ∆ιενέργεια πειθαρχικών ανακρίσεων, όταν κρίνεται αναγκαίο από το Κεντρικό Πειθαρχικό 
Συµβούλιο Ιατρών ΕΣΥ.  
 
Το ΣΕΥΥΠ διαρθρώνεται στους παρακάτω τοµείς δραστηριότητας :   
• Τοµέας ∆ιοικητικού και Οικονοµικού ελέγχου   
• Τοµέας Υγειονοµικού και Φαρµακευτικού ελέγχου  
• Τοµέας Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας  
 
Η Υπηρεσία υπάγεται απ΄ ευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
έχει ως βασικό σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσµατικότητας, την 
ποιοτική αναβάθµιση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, την εξάλειψη της κακοδιοίκησης 
και την προστασία της υγείας και της περιουσίας των πολιτών από την παροχή υπηρεσιών 
υγείας πρόνοιας, µε καταχρηστικό τρόπο.  
 
Τοµέας Υγειονοµικού – Φαρµακευτικού ελέγχου ΣΕΥΥΠ Αθηνών  
Α. Πεπραγµένα έτους 2009  
Κατά το έτος  2009 ο Γενικός Επιθεωρητής του Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας 
Πρόνοιας εξέδωσε συνολικά 289 εντολές  που αφορούσαν 218 υποθέσεις του Τοµέα 
Υγειονοµικού Φαρµακευτικού Ελέγχου. Κατατέθηκαν συνολικά 150 πορίσµατα και µετά 
από σχετική διερεύνηση, περαιώθηκαν 87 υποθέσεις.  
Οι ελεγχόµενοι φορείς απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα :  
i ∆ηµόσιες Νοσηλευτικές Μονάδες 67
ii Μονάδες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 10
iii Ιδιωτικές Κλινικές 14
iv Ιδιωτικά Φαρµακεία 8
v ∆ιευθύνσεις Υγείας 1
vi Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωµένων και άλλα προνοιακά Ιδρύµατα 7
vii Ινστιτούτα αισθητικής και αδυνατίσµατος 3
viii Εµφιαλωτήρια 13
ix Κυλικεία 3
x ∆ιευθύνσεις Υγείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 1
xi Άλλοι φορείς 13
 ΣΥΝΟΛΟ 140
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Από τις 289 εντολές που εκδόθηκαν κατά το έτος 2009 οι 17 αφορούσαν κοινούς ελέγχους 
µε τους άλλους τοµείς του ΣΕΥΥΠ και η µία αφορούσε κοινό έλεγχο µε άλλο φορέα εκτός 
ΣΕΥΥΠ. 
Το ανωτέρω χρονικό διάστηµα ο  Υγειονοµικός-Φαρµακευτικός Τοµέας ολοκλήρωσε τη 
διερεύνηση 127 υποθέσεων καταθέτοντας 150 πορίσµατα. Επίσης, µετά από σχετική 
διερεύνηση, περαίωσε 87 υποθέσεις. 
Από τις 127 υποθέσεις που ολοκληρώθηκαν το 2009 οι 49 ήταν σε εκκρεµότητα από τα 
προηγούµενα έτη. Στις 31-12-2009 βρίσκονταν σε εξέλιξη 183 εντολές που αφορούσαν 152 
υποθέσεις. Οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν και τα πορίσµατα που υποβλήθηκαν από 01-01-
2009  έως  31-12-2009  εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 
Αριθµός Υποθέσεων 

που ελέγχθηκαν το 2009: 
 

127 

 
Αριθµός Πορισµάτων  

που κατατέθηκαν το 2009: 
 

150 
 

Αριθµός Υποθέσεων που ελέγχθηκαν το 
2009 και ήταν σε εκκρεµότητα από τα 

προηγούµενα έτη: 
 

49 

 
Για τακτικούς 
Ελέγχους: 

 
46 

 

 
Για έκτακτους 
Ελέγχους: 

 
104 

 
Εκτός από τους προγραµµατισµένους τακτικούς ελέγχους,  ο Τοµέας επιλήφθηκε και  µε 
θέµατα που προέκυψαν κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, εντολής του Γενικού 
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, εκποµπών – δηµοσιευµάτων των ΜΜΕ, αιτήµατος της 
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, καταγγελιών πολιτών, αιτήµατος του Κεντρικού 
Πειθαρχικού Συµβουλίου ιατρών, αιτήµατος της Εποπτεύουσας Αρχής ή του ελεγχόµενου 
φορέα, παραποµπής από το Συνήγορο του Πολίτη, παραποµπής από άλλους φορείς ελέγχου 
και παραστάσεις επιθεωρητών σε δίκες. Αναλυτικά: 
 

Εισαγγελική Παραγγελία 17  

Κατόπιν εντολής του ΓΕ∆∆  11 

Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 6  

Υπουργείο Υγείας  32  

Καταγγελία Ιδιώτη 29  

Κεντρικό Πειθαρχικό Συµβούλιο (ΚΠΣ) 4 

Ελεγχόµενο Φορέα ή Εποπτεύουσα Αρχή 9 

Συνήγορο του Πολίτη 2 

Από άλλο Φορέα 14 

Παράσταση σε ∆ίκη 3 

Σύνολο 127 
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Στοιχεία που αφορούν στις διαπιστώσεις - ευρήµατα των διενεργηθέντων ελέγχων 
παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

 
i 

 
Κακοδιοίκηση 

 
1 

 
0,76 % 

ii Παραβάσεις νοµοθεσίας 31 23,48 % 
iii Οργανωτικά – λειτουργικά 66 50,00 % 
iv ∆ιάφορα 3 2,27 % 
v Κανένα εύρηµα – Αρχείο 31 23,48 % 
ΣΥΝΟΛΟ  95       100,00 % 
 
Στοιχεία που αφορούν τα αποτελέσµατα των ελέγχων παρουσιάζονται στο κατωτέρω 
πίνακα: 
 
i ∆ιοικητικές κυρώσεις 10 7,75%
ii Παραποµπή στον Εισαγγελέα ( ) 18 13,95%
iii Παραποµπή στην Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων 2 1,55%
iv Τροποποίηση θεσµικού πλαισίου 6 4,65%
v Περαιτέρω έλεγχο ( ) 4 3,10%
vi Παραποµπή σε άλλη Υπηρεσία 4 3,10%
vii Παραποµπή στον ΕΟΦ 6 4,65%
viii Βελτιωτικές προτάσεις 67 51,94%
ix Αρχείο 11 8,53%
x Άλλο 1 0,78%
ΣΥΝΟΛΟ  129 100.00%
 
( ): Για περαιτέρω διερεύνηση και απόδοση ποινικών ευθυνών, λόγω της ύπαρξης 
ενδείξεων διάπραξης αξιόποινων πράξεων ή συσχέτιση µε υπάρχουσες δικογραφίες ή δικές 
του ενέργειες. 
( ): Για συµπληρωµατικό έλεγχο ή διενέργεια Ε∆Ε ή έλεγχο από άλλο Σώµα  
 
Β. Σηµαντικές υποθέσεις έτους 2009 
Από το σύνολο των ελέγχων που διενήργησε ο Τοµέας Υγειονοµικού Φαρµακευτικού 
ελέγχου οι σηµαντικότεροι  έλεγχοι ήταν σε: 

 Νοσοκοµεία ως προς: τις συνθήκες λειτουργίας  αυτών εν γένει, τις συνθήκες νοσηλείας 
ασθενών, ενδεχόµενο ιατρικό λάθος και αµέλεια, θάνατο ασθενών, την εκτέλεση έργων, 
συντήρησης υποδοµών και εξοπλισµού, τη λειτουργία υποδοµών και εξοπλισµού, τη 
λειτουργία ΤΕΠ, Εξωτερικών Ιατρείων και διακοµιδή ασθενών, καταγγελίες για 
πρακτικές και ενέργειες ιατρών, λειτουργία κλινικών και εργαστηρίων, τις συνθήκες 
άσκησης ειδικευοµένων ιατρών, συνταγογράφηση, τη χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων 
και πιστοποιητικών, τη διαδικασία διάθεσης των ιατρικών αποβλήτων, τη διαδικασία 
προµήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και αντιδραστηρίων, οργανωτικά και 
λειτουργικά προβλήµατα, τα φαρµακεία, σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία τους, 
την καταγραφή και καταστροφή ληγµένου - αλλοιωµένου φαρµακευτικού υλικού, τη 
λειτουργία των κυλικείων τους. 

 Ιδιωτικές κλινικές ως προς: τις συνθήκες νοσηλείας ασθενών και την παροχή 
υπηρεσιών, ενδεχόµενη ιατρική αµέλεια και θάνατο ασθενούς, την προµήθεια και 
διάθεση φαρµάκων, τη νοµιµότητα λειτουργίας τους. 

 Μονάδες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας ως προς: τη νοµιµότητα λειτουργίας τους, 
την παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς. 

 Ιδιωτικά Φαρµακεία σχετικά µε: τη νοµιµότητα έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
ιδιωτικών  φαρµακείων, την οργάνωση και λειτουργία τους, τη διακίνηση 
συµπληρωµάτων διατροφής, ενδεχόµενη  κατευθυνόµενη εκτέλεση συνταγών. 
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 Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωµένων και ατόµων µε αναπηρία ως προς: τις συνθήκες 
φιλοξενίας και παροχής υπηρεσιών, την  υγιεινή χώρων  και φύλαξης τροφίµων. 

 ∆ιευθύνσεις Υγείας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σχετικά µε: την έκδοση 
πιστοποιητικών υδροφόρων πλοίων. 

 Συνθήκες λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 
 Ινστιτούτα αισθητικής και αδυνατίσµατος ως προς: τη νοµιµότητα λειτουργίας αυτών, 
την παροχή υπηρεσιών και τις συνθήκες χρήσης του εξοπλισµού. 

 Ελέγχους ύστερα από  καταγγελία πολιτών σχετικά µε : την παροχή υπηρεσιών υγείας, 
τις συνθήκες νοσηλείας και την αντιµετώπιση ασθενών σε κρατικά νοσοκοµεία και 
ιδιωτικές κλινικές, ενδεχόµενη αµέλεια και θάνατο ασθενών, ενδεχόµενη µη σύννοµη 
δραστηριότητα ιατρών Νοσηλευτικών µονάδων, τη νοµιµότητα λειτουργίας,  την 
ποιότητα και επάρκεια των εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού και των προσφεροµένων 
υπηρεσιών από Φορείς Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας  του ιδιωτικού τοµέα, τις 
συνθήκες νοσηλείας και λειτουργίας στις δηµόσιες και ιδιωτικές µονάδες υγείας, τη 
νοµιµότητα λειτουργίας ιδιωτικών µονάδων παροχής πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. 

 Εµφιαλωτήρια.  
 ∆ιενέργεια προκαταρτικών εξετάσεων µετά από  Εισαγγελικές παραγγελίες. 
 ∆ιενέργεια πειθαρχικών ανακρίσεων. 
 Επιθεωρητές του Τοµέα παρέστησαν ως µάρτυρες σε δίκες οι οποίες προκλήθηκαν µετά 
από την αποστολή σχετικών πορισµάτων του στις αρµόδιες ∆ικαστικές Αρχές. 

 
Γ. Προτάσεις για τους ελεγχόµενους Φορείς και για την αποτελεσµατικότερη 
λειτουργία του ΣΕΥΥΠ 
Για τους ελεγχόµενους Φορείς  οι βελτιωτικές προτάσεις   περιλαµβάνουν: 

• Την  βελτίωση της οργάνωσης  και της λειτουργίας των φορέων παροχής υπηρεσιών 
υγείας όλων των βαθµίδων και τύπων που ελέγχθηκαν. 

• Την πιστή εφαρµογή των διατάξεων για την  υγιεινή και ασφάλεια  καθώς και  τη 
διαχείριση των αποβλήτων. 

• Την επιτήρηση  και την εφαρµογή προληπτικών ελέγχων ώστε να διασφαλίζεται η 
νόµιµη  και εύρυθµη λειτουργία των φορέων. 

• Την γόνιµη συνεργασία  των επιµέρους φορέων και των τµηµάτων αυτών, για  τη 
βελτίωση των παρεχόµενων προς τους πολίτες υπηρεσιών.    

• Τη βελτίωση του εξοπλισµού.  
• Την τροποποίηση νοµοθετικού πλαισίου ως προς  την βελτίωση της 

ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης  ασφαλισµένων που φιλοξενούνται  σε Μονάδες  
Φροντίδας Ηλικιωµένων  και  ως προς την  προµήθεια αιµοστατικών στα  
Νοσηλευτικά  Ιδρύµατα. 

• Την τροποποίηση νοµοθετικού πλαισίου προκειµένου να βελτιωθεί η διακίνηση 
φαρµακευτικών προϊόντων εν γένει.  

• Την εντατικοποίηση των ελέγχων από τους ελεγκτικούς µηχανισµούς των 
ασφαλιστικών οργανισµών, των διευθύνσεων Υγείας των Νοµαρχιών και του ΕΟΦ.   

 
Για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του ΣΕΥΥΠ 

• Πραγµατοποίηση από το ΣΕΥΥΠ εκπαιδευτικών ηµερίδων, για την συνεχή    
ενηµέρωση – εκπαίδευση  των επιθεωρητών. 

• Τη συµµετοχή των επιθεωρητών σε σεµινάρια / συνέδρια σχετικά µε τα αντικείµενα 
του ΣΕΥΥΠ.  

• Τη σύσταση νοµικής  υπηρεσίας για την πληρέστερη νοµική κάλυψη του Σώµατος. 
• Οργανωµένο αρχείο νοµοθεσίας. 
• Αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας της Γραµµατείας και ανάθεση αρµοδιοτήτων, 

καθόσον µε το σηµερινό τρόπο λειτουργίας το µεγαλύτερο µέρος της υποστήριξης, 
έχει µεταφερθεί στον Τοµέα. 

• Ολοκλήρωση πληροφορικού συστήµατος για όλο το ΣΕΥΥΠ και µηχανογράφηση 
Γραµµατείας µε ενιαίο τρόπο για όλους τους Τοµείς. 
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• Προµήθεια Η/Υ και πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους τους επιθεωρητές. 
• Ασφάλεια κτιρίου και ειδικά του πρώτου ορόφου, λόγω επανειληµµένων 

κρουσµάτων διαρρήξεων και κλοπών. 
• Αναπροσαρµογή  των αµοιβών των επιθεωρητών  και της  ηµερήσιας αποζηµίωσης 

για τις «εκτός έδρας» µετακινήσεις. 
• Πρόσληψη ιατρών επιθεωρητών. 

 
∆. Προγραµµατισµός δράσης για το έτος 2010 
Από τον απολογισµό δράσης προηγουµένων ετών, ο προγραµµατισµός ελέγχων  του 
Υγειονοµικού - Φαρµακευτικού Τοµέα, ελάχιστα µπορεί να ακολουθηθεί,  δεδοµένου ότι 
προκύπτουν διαρκώς πολλές νέες ανάγκες για έκτακτους ελέγχους, µετά από καταγγελίες 
πολιτών, εισαγγελικές παραγγελίες, αιτήµατα φορέων και υπηρεσιών, όπως  του Συνηγόρου 
του Πολίτη, του Κεντρικού Πειθαρχικού Συµβουλίου και άλλων. Επιπλέον δεχόµαστε  
εντολές για έλεγχο  από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης  καθώς και του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
Αποτέλεσµα των ανωτέρω είναι να υπάρχουν σε εκκρεµότητα (χωρίς δηλαδή, να έχει 
εκδοθεί η σχετική εντολή ελέγχου), εκατόν σαράντα πέντε (145) υποθέσεις, εκ των οποίων 
ορισµένες από αυτές βρίσκονται σε αναµονή πλέον της τριετίας. 
Η  εφαρµογή του προγραµµατισµού δράσης γίνεται ακόµη πιο δυσχερής ιδιαίτερα σε 
ελέγχους όπου απαιτείται η συµµετοχή επιθεωρητή ιατρού, λόγω της  έλλειψης αυτών.  
Οι υποθέσεις που δεν έχουν χρεωθεί και απαιτούν τη συµµετοχή ιατρού επιθεωρητή είναι 
εκατόν δύο (102). Ωστόσο θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από τον Υγειονοµικό – 
Φαρµακευτικό Τοµέα, ώστε να διενεργηθούν προγραµµατισµένοι έλεγχοι σε όσο το δυνατόν 
περισσότερους φορείς και θέµατα της αρµοδιότητάς των. 
 
Τοµέας Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας ΣΕΥΥΠ Αθηνών 
Α. Πεπραγµένα έτους 2009 
Ο Γενικός Επιθεωρητής του ΣΕΥΥΠ κατά την περίοδο 1/1/2009 έως 31/12/2009 εξέδωσε 
για τις αρµοδιότητες του Τοµέα Ελέγχου Πρόνοιας εκατόν είκοσι επτά (127) εντολές 
ελέγχου. Αφορούσαν σε εκατόν ένα (101) ελεγχόµενους φορείς και φυσικά πρόσωπα. 
 
Πίνακας 1: ΕΝΤΟΛΕΣ-ΦΟΡΕΙΣ-∆ΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2009 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 2009 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ∆ΟΜΕΣ 

127 101 112 
 
Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι, δεν υπάρχει αντιστοιχία µεταξύ αριθµού εντολών και φορέων 
διότι, µία εντολή µπορεί να αφορά περισσότερους του ενός φορείς, για έναν φορέα µπορεί να 
έχουν εκδοθεί περισσότερες της µιας εντολές και κάθε ελεγχόµενος φορέας µπορεί να 
περιλαµβάνει περισσότερες της µιας δοµές. 
 
Επί των εκατόν δέκα πέντε (115) ελέγχων σε δοµές και φυσικά πρόσωπα, οι εξήντα οκτώ 
(68) έλεγχοι ήταν τακτικοί, δηλαδή προέκυψαν κατόπιν προηγούµενου προγραµµατισµού, 
ενώ οι σαράντα επτά (47) ήταν έκτακτοι και προέκυψαν από καταγγελίες ή έγγραφα άλλων 
υπηρεσιών. 
 
Πίνακας 2: ΕΙ∆ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
68 47 

 
Οι ελεγχόµενοι φορείς αφορούν Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου καθώς 
και Φυσικά Πρόσωπα. 
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Πίνακας 3: ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ∆ΟΜΩΝ 
 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΠ∆∆ ΝΠΙ∆ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

101 50 48 3 
 
Ως προς την γεωγραφική κατανοµή, από τις εκατόν δέκα πέντε (115) δοµές και φυσικά 
πρόσωπα που ελέγχθηκαν, οι ογδόντα τέσσερις (84) αφορούσαν ελέγχους εντός του 
λεκανοπεδίου της Αττικής. 
 
Πίνακας 4: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ∆ΟΜΩΝ 
 
∆ΟΜΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

115 84 31 
 
Οι δοµές που ελέγχθηκαν, ανάλογα µε το αντικείµενό τους, κατηγοριοποιούνται σύµφωνα µε 
τον παρακάτω πίνακα: 
 
Πίνακας 5: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ∆ΟΜΩΝ 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ 12 
∆ΟΜΕΣ ΑΜΕΑ 16 
ΜΦΗ 13 
ΜΨΑ 18 
ΝΑ 13 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 10 
ΜΦΠΑ∆ 13 
ΚΥ 3 
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 17 

 
Πίνακας 6: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ∆ΟΜΗ Ή ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΟΜΕΣ & ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 30 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 5 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 16 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

8 

ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

14 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 3 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 4 
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 30 
Ε∆Ε  5 
ΣΥΝΟΛΟ 115 

 
Για τριάντα (30) εκ των ελεγχόµενων φορέων, εκδόθηκαν εντολές που αφορούσαν και άλλον 
Τοµέα εκτός του Τοµέα Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας (διατοµεακοί έλεγχοι). 
 
Σε συνέχεια των εντολών που εκδόθηκαν κατά το έτος 2009 κατατέθηκαν πενήντα τρεις (53) 
εκθέσεις ελέγχου και ενηµερωτικά σηµειώµατα, εκ των οποίων, σαράντα τρία (43) 
κατατέθηκαν εντός του έτους και δέκα (10) έως τις 10/3/2010. Σε εξέλιξη βρίσκονται 
σαράντα οκτώ (48). 
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Επιπλέον, πέραν των σαράντα τριών (43) εκθέσεων ελέγχου που αφορούσαν εντολές του 
2009 κατατέθηκαν και είκοσι έξι (26) εκθέσεις που αφορούσαν εντολές του 2008. Συνολικά, 
εντός του έτους 2009 κατατέθηκαν εξήντα εννέα (69) εκθέσεις ελέγχου. 
 
Πίνακας 7: ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 2009 2010 
Αφορούν σε εντολές του 2008 26 - 
Αφορούν σε εντολές του 2009 43 10 
ΣΥΝΟΛΑ 69  

 
Από τις είκοσι έξι (26) εκθέσεις που αφορούσαν εντολές του 2008, τέσσερις (4) στάλθηκαν 
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και από τις σαράντα τρεις (43) εκθέσεις που αφορούσαν 
εντολές του 2009, εστάλησαν οκτώ (8) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και τέσσερις (4) στον 
Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
 
Προτάσεις επί των διενεργηθέντων ελέγχων-εκθέσεων ελέγχου ανά κατηγορία φορέων 
που κατατέθηκαν εντός του 2009 
 
1. Αναφορικά µε τις ΜΦΗ, προτάθηκε η διακοπή λειτουργίας τριών (3) µονάδων και τρεις 

(3) εκθέσεις παραπέµφθηκαν στον Εισαγγελέα. Επί του συνόλου των προτάσεων, 
περίπου το 50% περιλαµβάνει βελτιωτικές προτάσεις για το προσωπικό, τις υποδοµές 
και τις προσφερόµενες υπηρεσίες. 

2. Για τις ελεγχόµενες ΜΨΑ (Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης) προτάθηκε 
τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου. 

3. Η πλειοψηφία των ελέγχου σε ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ αφορούσε επανελέγχους για την 
υλοποίηση των προτάσεων των αρχικών ελέγχων. Οι υποβληθείσες προτάσεις δεν 
διαφοροποιούνται από τις προτάσεις των αρχικών ελέγχων και έχουν σχέση µε την 
έκδοση οργανισµού, την πρόσληψη προσωπικού και την βελτίωση των προσφεροµένων 
υπηρεσιών. 

4. Επί του συνόλου των προτάσεων για τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (ΝΑ), το 
µεγαλύτερο µέρος αναφέρεται σε προσλήψεις προσωπικού. 

5. Όσον αφορά σε δοµές για ΑµεΑ, οι υποβληθείσες προτάσεις αφορούσαν κυρίως 
βελτιώσεις, καθώς επίσης, τη διακοπή λειτουργίας µιας (1) δοµής και την τήρηση της 
ισχύουσας νοµοθεσίας σε πέντε (5) ακόµη δοµές. Τρεις (3) εκθέσεις παραπέµφθηκαν 
στην Εισαγγελία. 

6. Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργήθηκαν σε Νοσοκοµεία, τρεις (3) εκθέσεις ελέγχου 
παραπέµφθηκαν στην Εισαγγελία, για µια (1) υπόθεση προτάθηκε Ένορκη ∆ιοικητική 
Εξέταση και σε έξι (6) περιπτώσεις έγιναν προτάσεις για την τήρηση της κείµενης 
νοµοθεσίας και των διοικητικών διαδικασιών. 

7. Οι προτάσεις σε σχέση µε τους λοιπούς φορείς αφορούσαν κυρίως την τήρηση της 
Νοµοθεσίας και των διοικητικών διαδικασιών. 

 
Τοµέας ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Ελέγχου ΣΕΥΥΠ Αθήνας 
Α. Πεπραγµένα έτους  2009 
Ο Τοµέας ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Ελέγχου το έτος 2009 διενήργησε στο πλαίσιο των 
αρµοδιοτήτων του: 

 Τακτικούς και έκτακτους διοικητικούς, οικονοµικούς ελέγχους καθώς και ελέγχους 
επί διαδικασιών προµηθειών σε νοσηλευτικά ιδρύµατα και φορείς υπαγόµενους στο 
πεδίο παρέµβασης του Σώµατος.  

 Ελέγχους στη διαχείριση των υπόλογων διαχειριστών χρηµάτων και υλικών, στην 
έκδοση εικονικών τιµολογίων, µη εξόφληση τιµολογίων, απώλεια χρηµατικών 
ενταλµάτων, απώλεια πρωτότυπων δελτίων αποστολής κ.λπ. 
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 Ελέγχους σχετικά µε µη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, ταµειακών ελλειµµάτων 
από υπεύθυνους υπόλογους που κατέληξε σε καταλογισµό σε βάρος των υπεύθυνων 
υπολόγων υπαλλήλων Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων. 

 Έλεγχο σχετικά µε την αθρόα αναγραφή και εκτέλεση πλαστών ιατρικών συνταγών 
όπως και έλεγχο των υποβληθέντων για είσπραξη λογαριασµών  συνεργαζόµενων µε 
τον ΟΠΑ∆ ιατρών, φαρµακοποιών και ιδιωτικών εργαστηρίων.  

 Ελέγχους σχετικά µε παράνοµη συνταγογράφηση σε βιβλιάρια ασθενών από ιατρούς 
ΕΣΥ. 

 Ελέγχους σχετικά µε κοστολόγηση ιατρικών πράξεων, εκτέλεση εργαστηριακών 
εξετάσεων σε ιδιωτικές κλινικές και νοσηλευτικά ιδρύµατα. 

 Ελέγχους αναφορικά µε αριθµό καρτών που εκδίδονται από τις Νοµαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις, βάση του προγράµµατος δωρεάν µετακίνησης ΑµεΑ. 

 Έκδοση ψευδών ιατρικών πιστοποιητικών για λήψη αποζηµιώσεων. 
 Ελέγχους αναφορικά µε ψευδής καταγραφές καρτών επειγόντων περιστατικών στο 
ΕΚΑΒ. 

 Έλεγχο αναφορικά µε χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε υπαλλήλους 
Υγειονοµικής Μονάδας. 

 Έλεγχο αναφορικά µε σύσταση και παράνοµη λειτουργία αρχείου ευαίσθητων 
προσωπικών δεδοµένων χωρίς την άδεια της αρµόδιας αρχής. 

 Έλεγχο αναφορικά µε µακρά νοσηλεία ασφαλισµένου του ΙΚΑ σε ∆ηµόσιο 
Νοσοκοµείο. 

 Έλεγχο όσο αναφορά στην υπεξαίρεση µεγάλου χρηµατικού ποσού από υπάλληλο 
Νοσηλευτικής Μονάδας. 

 Ελέγχους αναφορικά µε τη λειτουργία των Απογευµατινών Εξωτερικών Ιατρείων 
µετά την κατάργηση των Ειδικών Λογαριασµών (Ε.ΛΑ.ΠΙ.). 

 Ελέγχους λειτουργίας και οικονοµικο-διαχειριστικούς ελέγχους σε µονάδες 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. 

 Ελέγχους σχετικά µε µη σύννοµη διαδικασία για τη διεκδίκηση θέσης ιατρού ΕΣΥ 
καθώς και κατάθεσης πλαστού πτυχίου ιατρικής για τη διεκδίκηση θέσης 
∆ιευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. 

 ∆ιενέργεια Ενόρκων ∆ιοικητικών Εξετάσεων (Ε∆Ε), ∆ιοικητικών Ερευνών και 
Πειθαρχικής Ανάκρισης. 

 ∆ιενέργεια Προκαταρκτικών Εξετάσεων κατόπιν Εισαγγελικής Παραγγελίας. 
 ∆ιαχειριστικούς ελέγχους σε µη Κυβερνητικές Οργανώσεις που επιχορηγούνται από 
το Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και σε Προγράµµατα 
συγχρηµατοδοτούµενα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων. 

Το έτος 2009, ο Τοµέας ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Ελέγχου του ΣΕΥΥΠ διενήργησε 
ελέγχους επί εκατόν εξήντα δύο (162) εκδοθεισών εντολών εκ των οποίων οι εκατόν τριάντα 
τέσσερις (134) εντολές αφορούσαν σε ελέγχους αποκλειστικά της δικής του αρµοδιότητας, 
ενώ διευκρινίζεται ότι, οι εκατόν δεκατέσσερις (114), ποσοστό 85,00%, από αυτές 
αφορούσαν σε έκτακτους και είκοσι (20), ποσοστό 15,00%, σε τακτικούς ελέγχους.   
Κατατέθηκαν εκατόν σαράντα ένα (141) πορίσµατα, εκ των οποίων τα είκοσι (20) 
αφορούσαν σε τακτικούς ελέγχους (ποσοστό 14,00% επί συνόλου πορισµάτων) και εκατόν 
είκοσι ένα (121) σε έκτακτους ελέγχους (ποσοστό 86,00% επί συνόλου πορισµάτων). Από 
αυτά τα δεκαέξι (16) αφορούσαν Ε∆Ε. Επίσης, τα εννέα (9) ήταν προκαταρκτικές εξετάσεις 
κατόπιν Εισαγγελικής Παραγγελίας, το υλικό των οποίων µαζί µε τις σχετικές εκθέσεις των 
Επιθεωρητών διαβιβάστηκε στις αρµόδιες ∆ικαστικές Αρχές.  
Bρίσκονται σε εξέλιξη πενήντα τέσσερις (54) έλεγχοι, εκ των οποίων οι πέντε (5), ποσοστό 
9,00%, αφορούν σε τακτικούς και οι σαράντα εννέα (49), ποσοστό 91,00%, σε έκτακτους 
ελέγχους. ∆ιευκρινίζεται ότι οι τρεις (3) από αυτούς είναι Ένορκες ∆ιοικητικές Εξετάσεις 
και οι τρεις (3) είναι Προκαταρκτικές Εξετάσεις.  
Οι ως άνω έλεγχοι που διενεργήθηκαν και τα πορίσµατα που υποβλήθηκαν  κατά το έτος 
2009 εµφανίζονται συνοπτικά στον κατωτέρω πίνακα: 
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Εκτός από τους προγραµµατισµένους ελέγχους που διενεργήθηκαν, ο Τοµέας επιλήφθηκε 
άµεσα σειράς θεµάτων που τέθηκαν µε διάφορες καταγγελίες πολιτών και ανταποκρίθηκε 
στα αιτήµατα που του απηύθυναν για  έλεγχο είτε οι ελεγχόµενοι φορείς είτε οι 
εποπτεύουσες αυτών υπηρεσίες. Ερευνήθηκαν δε µε εντολές της πολιτικής ηγεσίας του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  θέµατα που αναδείχτηκαν από τα ΜΜΕ 
(Τύπος, Τηλεόραση).  

Έλεγχοι διενεργήθηκαν, επίσης, κατόπιν εντολής του ΓΕ∆∆ ή παραποµπής υποθέσεων από 
άλλους φορείς ελέγχου. 

Οι έλεγχοι αυτοί εµφανίζονται ως έκτακτοι. 
Συγκεκριµένα, ο αριθµός των ελέγχων που διατάχθηκαν εκτάκτως είναι:  
- Κατόπιν εντολής της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής -   
   Αλληλεγγύης: 26 (ποσοστό 25,00%) 
- Κατόπιν  εντολής ΓΕ∆∆: 7 (ποσοστό 6,00%) 
- Κατόπιν Εισαγγελικής Παραγγελίας: 9 (ποσοστό 8,00%) 
- Κατόπιν εντολής του Συνηγόρου του Πολίτη: 3 (ποσοστό 3,00%) 
- Έλεγχοι κατόπιν καταγγελίας: 23(ποσοστό 21,00%) 
- Κατόπιν αιτήµατος του ελεγχόµενου φορέα ή της εποπτεύουσας υπηρεσίας: 12 (ποσοστό  
  11,00%) 
- Κατόπιν αιτήµατος άλλων Υπουργείων: 9 (ποσοστό 8,00%) 
- Τακτικοί Έλεγχοι: 20 (ποσοστό 18,00%) 
 
Β. Προτάσεις επί των διενεργηθέντων ελέγχων 
Αναλυτικά, οι προτάσεις επί των διενεργηθέντων ελέγχων και έτσι όπως προκύπτουν από τα 
πορίσµατα που κατατέθηκαν το έτος 2009, εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 
∆ΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ 32 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 9 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 0 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε∆Ε 6 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΛΕΓΧΟΣ 8 
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ  24 
ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 2 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΕΡΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ  
ΝΟΣΗΛΙΩΝ-ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2 

ΘΕΣΠΙΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 3 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 22 
ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 68 
ΑΡΧΕΙΟ 7 

 
 
Πειθαρχικός Έλεγχος 

Εκδοθείσες Εντολές 2009 Πορίσµατα 2009 Έλεγχοι σε εξέλιξη 
Τακτικοί 
Έλεγχοι 

Έκτακτοι 
Έλεγχοι 

Τακτικοί 
Έλεγχοι 

Έκτακτοι 
Έλεγχοι 

Τακτικοί 
Έλεγχοι 

Έκτακτοι 
Έλεγχοι 

20 114 20 121 5 49 
Σύνολο Εντολών:134 Σύνολο Πορισµάτων:141 Σύνολο Ελέγχων σε εξέλιξη:54 
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Από το σύνολο των ελέγχων που διενεργήθηκαν, διαβιβάστηκαν στα αρµόδια όργανα οι 
εκθέσεις ελέγχου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε: 
- 28 υπαλλήλους 
- 1 ∆ιοικητή 
- 1 Υποδιοικητή 
Για τους ανωτέρω προτάθηκε πειθαρχική δίωξη για παράβαση καθήκοντος, αµέλεια, καθώς 
και ατελή ή µη έγκαιρη εκπλήρωση καθήκοντος, χρήση πλαστών εγγράφων, παραποίηση 
παραστατικών και παρακράτηση νοσηλίων.  
 
∆ιατοµεακοί έλεγχοι ΣΕΥΥΠ Αθηνών 
Πέραν των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τον Τοµέα ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Ελέγχου, 
για κατεξοχήν θέµατα αρµοδιότητάς του,  διενεργήθηκαν και έλεγχοι από µικτά κλιµάκια 
επιθεωρητών των τοµέων στις περιπτώσεις εκείνες που το αντικείµενο ελέγχου απαιτούσε τη 
συµµετοχή επιθεωρητών περισσοτέρων του ενός τοµέα.  
Το έτος 2009, εκδόθηκαν είκοσι οκτώ (28) διατοµεακές εντολές για τη διενέργεια ελέγχου σε 
διάφορους φορείς αρµοδιότητας του ΣΕΥΥΠ, εκ των οποίων είκοσι τρεις (23) αφορούσαν σε 
έκτακτους (ποσοστό 82,00% επί του συνόλου των εντολών) και πέντε (5) σε τακτικούς 
ελέγχους (ποσοστό 18,00% επί του συνόλου των εντολών). 

Επίσης, κατατέθηκαν είκοσι ένα (21) πορίσµατα. Επτά (7) από αυτά (ποσοστό 33,00% επί 
του συνόλου των πορισµάτων) αφορούν σε τακτικούς ελέγχους και δεκατέσσερα (14) σε 
έκτακτους ελέγχους (ποσοστό 67,00% επί του συνόλου των πορισµάτων).  

Σηµειώνεται ότι στο συνολικό αριθµό των πορισµάτων που κατατέθηκαν περιλαµβάνονται 
και τα πορίσµατα που προέκυψαν από την ολοκλήρωση των ελέγχων που βρίσκονταν σε 
εξέλιξη στο τέλος του προηγούµενου έτους. 

Στα ανωτέρω πορίσµατα, συµπεριλαµβάνονται και δύο (2) Ε∆Ε. Τέλος, βρίσκονται σε 
εξέλιξη δεκατρείς (13) έλεγχοι, οι οποίοι είναι δώδεκα (12) έκτακτοι (ποσοστό 92,00%) και 
ένας (1) τακτικός (ποσοστό 8,00%) έλεγχος. 

Οι ως άνω έλεγχοι που διενεργήθηκαν και τα πορίσµατα που υποβλήθηκαν από 1.1.2009 έως 
31.12 2009 εµφανίζονται συνοπτικά στο κατωτέρω πίνακα: 
 

 
Οι ∆ιατοµεακές Εντολές αφορούσαν σε: 
 
α) ∆ιοικητικούς ελέγχους σε νοσηλευτικά ιδρύµατα και φορείς κοινωνικής φροντίδας 
υπαγόµενους στην αρµοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 
β) Ελέγχους για τη διαπίστωση ποιότητας και επάρκειας των εγκαταστάσεων, του 
εξοπλισµού και των προσφεροµένων υπηρεσιών φορέων κοινωνικής φροντίδας.   
γ)  Τακτικούς και έκτακτους οικονοµικούς ελέγχους και ελέγχους διαδικασιών προµηθειών 
σε νοσηλευτικά ιδρύµατα και φορείς κοινωνικής φροντίδας υπαγόµενους στην αρµοδιότητα 
ή την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
δ) Ελέγχους της διαχείρισης των υπόλογων διαχειριστών χρηµάτων για προγράµµατα ΑµεΑ 
και φορείς υπαγόµενους στην αρµοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
ε) Ελέγχους χρεώσεων υλικών και νοσηλίων σε νοσηλευτικά ιδρύµατα. 
 

Αριθµός Εντολών 2009 Αριθµός Πορισµάτων Εντολές σε εξέλιξη 
Τακτικοί 
Έλεγχοι 

Έκτακτοι 
Έλεγχοι 

Τακτικοί 
Έλεγχοι 

Έκτακτοι 
Έλεγχοι 

Τακτικοί 
Έλεγχοι 

Έκτακτοι 
Έλεγχοι 

5 23 7 14 1 12 
Σύνολο Εντολών: 28 Σύνολο Πορισµάτων: 21 Σύνολο Ελέγχων σε εξέλιξη: 13 
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στ) Έλεγχο παράτυπης προµήθειας υγειονοµικού υλικού σε νοσηλευτικό ίδρυµα. 
ζ) Έλεγχο σχετικά µε την κλοπή παλαιού ακτινολογικού συγκροτήµατος από ∆ηµόσιο 
Νοσοκοµείο. 
η) Έλεγχο σχετικά µε τη διαδικασία λειτουργίας ολοκληρωµένου πληροφοριακού 
συστήµατος και συµβατικών υποχρεώσεων δύο µερών.  
θ)  Έλεγχο αναφορικά µε τη λογοδοσία εράνων. 
ι) Ελέγχους καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.  
ια) Ελέγχους σχετικά µε τη µεταφορά πόσιµου νερού µε υδροφόρα πλοία σε νησιά του 
Αργοσαρωνικού.  
ιβ) Οικονοµικούς - διαχειριστικούς ελέγχους σε αλληλοβοηθητικά σωµατεία. 
ιγ) ∆ιενέργεια Ένορκων ∆ιοικητικών Εξετάσεων σχετικά µε τη διαχείριση υλικού, και 
απώλειας θεωρηµένων χρηµατικών ενταλµάτων. 
ιδ) Προκαταρκτικές εξετάσεις κατόπιν Εισαγγελικής Παραγγελίας. 
Οι πιο πάνω ∆ιατοµεακοί Έλεγχοι διενεργήθηκαν:   
- Κατόπιν καταγγελίας: 3 (ποσοστό 14,00%) 
- ∆ιατάχθηκαν εκτάκτως από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης: 3 (ποσοστό 14,00%) 

- Κατόπιν παραγγελίας ΓΕ∆∆: 1 (ποσοστό 5,00%)  
- Κατόπιν αιτήµατος του ελεγχόµενου φορέα ή της εποπτεύουσας υπηρεσίας: 6 (ποσοστό 

29,00%) 
- Κατόπιν ∆ικαστικής Αρχής: 1 (ποσοστό 5,00%) 
- Τακτικοί Έλεγχοι: 7 (ποσοστό 33,00%)   
Οι προτάσεις επί των διενεργηθέντων διατοµεακών ελέγχων και έτσι όπως προκύπτουν από 
τα πορίσµατα που κατατέθηκαν το έτος 2009, εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 
∆ΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ     

ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ 3 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - 
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 3 
ΘΕΣΠΙΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 4 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 3 
ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 13 
Ε∆Ε 3 
ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 1 
ΑΡΧΕΙΟ 1 

 
Στοιχεία που αφορούν στους ελέγχους/επιθεωρήσεις που διαπιστώθηκαν προβλήµατα 
οργανωτικά, διαφθοράς και κακοδιοίκησης εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

Θεµατικό Αντικείµενο ∆ιαφθορά Κακοδιοίκηση Οργανωτικά 
Προβλήµατα 

Οικονοµική ∆ιαχείριση/ 
Οικονοµικοί  Έλεγχοι 1 6 6 

Προµήθειες - Εκτέλεση έργων - - 1 
Παράβαση διοικητικών 
διαδικασιών και µη τήρηση 
ισχύουσας νοµοθεσίας 

- 3 3 

Μη τήρηση προβλεποµένων - 1 3 
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διατάξεων Οργάνωσης & 
Λειτουργίας 
Μη τήρηση υγειονοµικών 
διατάξεων   - - 3 

Κληροδοτήµατα και εκποίηση-
εκµίσθωση ακινήτων 1 1 1 

ΣΥΝΟΛΟ 2 11 17 
 
Περιφερειακό Γραφείο Μακεδονίας – Θράκης 
Τοµέας Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας 
Α. Πεπραγµένα έτους 2009 
Κατά το έτος 2009, ο Τοµέας Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας του ΣΕΥΥΠ Θεσσαλονίκης 
διενήργησε: 
 Τακτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση της ποιότητας, της επάρκειας, του εξοπλισµού 

και των προσφερόµενων υπηρεσιών από τις υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης της 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Αυτοδιοίκησης και από τα εποπτευόµενα από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου και 
Ιδιωτικού ∆ικαίου, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στον Τοµέα Πρόνοιας (∆ιευθύνσεις 
Πρόνοιας Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Μονάδες Κοινωνικής Πρόνοιας, Μονάδες 
Φροντίδας Ηλικιωµένων, Παιδικοί Σταθµοί, Παιδικές Κατασκηνώσεις κ.λπ.). 

 Έκτακτους ελέγχους για τη διερεύνηση καταγγελιών – αναφορών που αφορούσαν στη 
νοµιµότητα λειτουργίας των ελεγχόµενων φορέων ή σε ειδικότερα θέµατα. 

 Ελέγχους που αφορούσαν την παρακολούθηση υλοποίησης των προτάσεων των 
Επιθεωρητών από προγενέστερους ελέγχους.  

Στοιχεία για το σύνολο των ελέγχων1 που πραγµατοποιήθηκαν: 
Πίνακας 1 
 

Αριθµός 
ελέγχων 

Αριθµός 
πορισµάτων 

Αριθµός 
πορισµάτων που 
εκκρεµούσαν 
κατά την 
31/12/2008 και 
κατατέθηκαν 
εντός του 2009 

Αριθµός 
ελέγχων που 
εκκρεµούσαν 
την 
31.12.2009 

Αριθµός ελέγχων που 
διενεργήθηκαν από 
κοινού µε άλλα σώµατα 

48 41 5 12 - 
   
Πίνακας 2 
 

Αριθµός 
ελέγχων 
κατόπιν 
καταγγελίας %

 ε
πί

 το
υ 

συ
νό
λο
υ Αριθµός 

αυτεπάγγελτων 
ελέγχων %

 ε
πί

 το
υ 

συ
νό
λο
υ Αριθµός ελέγχων 

κατόπιν εντολής 
ΓΕΕ∆ ή άλλου 
φορέα %

 ε
πί

 το
υ 

συ
νό
λο
υ 

15 31,25% 33 68,75% - - 

 

                                                 
 
 
1 Η διαφορά µεταξύ του αριθµού των ελέγχων και του αντίστοιχου αριθµού των πορισµάτων οφείλεται στους παρακάτω 
λόγους: α) κατά το έτος 2009 υποβλήθηκαν 5 πορίσµατα από ελέγχους που εκκρεµούσαν την 31.12.2008 και  β) κατά την 
31.12.2009 εκκρεµούσε η υποβολή 12 πορισµάτων από ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2009. 
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Προβλήµατα που διαπιστώθηκαν από τους διενεργηθέντες ελέγχους2 
Πίνακας 3 
 

Από τους διενεργηθέντες ελέγχους διαπιστώθηκαν προβλήµατα που αφορούν : 

 
 
∆ιαφθορά 
 
 
 

%
 ε
πί

 το
υ 
συ
νό
λο
υ 

Κακοδιοίκηση 

%
 ε
πί

 το
υ 
συ
νό
λο
υ 

Οργανωτικά 

%
 ε
πί

 το
υ 
συ
νό
λο
υ 

Άλλα 

%
 ε
πί

 το
υ 
συ
νό
λο
υ 

- - 8 19,5% 33 80,5% 11 26,8% 
 
Επισηµαίνεται ότι οι διενεργηθέντες έλεγχοι κατέληξαν µεταξύ άλλων στην παραποµπή των 
εµπλεκοµένων προσώπων σε πειθαρχικό έλεγχο για τη διαπίστωση τέλεσης τυχόν 
πειθαρχικών παραπτωµάτων σε πέντε (5) περιπτώσεις, ενώ επίσης σε επτά (7) περιπτώσεις 
το πόρισµα του ελέγχου κοινοποιήθηκε και στον αρµόδιο εισαγγελέα για τη διερεύνηση 
τυχόν ποινικών ευθυνών ή για συσχετισµό µε σχετική καταγγελία. Σηµειώνεται ότι, όσον 
αφορά στις παραπάνω περιπτώσεις, µέχρι και τη σύνταξη του παρόντος απολογισµού η 
Υπηρεσία δεν είχε ενηµέρωση για την άσκηση ή µη πειθαρχικών ή ποινικών διώξεων.  
Τέλος, σηµειώνεται ότι δύο (2) εκ των ελέγχων του Τοµέα αφορούσαν τη διαπίστωση του 
βαθµού συµµόρφωσης των ελεγχόµενων φορέων στις προτάσεις προγενέστερων ελέγχων. 
Από τους παραπάνω ελέγχους διαπιστώθηκε η εφαρµογή των προτάσεών µας από την 
πλευρά ενός εκ των δύο ελεγχόµενων φορέων και αντίστοιχα η µη υλοποίησή τους από τον 
δεύτερο. 
 
Συνοπτική παρουσίαση των σηµαντικότερων υποθέσεων του Τοµέα 
Ο Τοµέας διενήργησε ελέγχους σε υπηρεσίες και φορείς παροχής υπηρεσιών στο Τοµέα της 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης τόσο του δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα. Περαιτέρω, 
ελέγχθηκαν από Επιθεωρητές του Τοµέα φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα, 
δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα σε τακτικούς ελέγχους φορέων και δοµών παροχής κοινωνικής 
φροντίδας σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες όπως άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ηλικιωµένοι και 
παιδιά. Η συντριπτική πλειοψηφία των ελέγχων αφορούσε στην παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών στις ανωτέρω κοινωνικές οµάδες. 
 
Β. Προγραµµατισµός δράσης για το έτος 2010 
Κατά το έτος 2010 θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη διενέργεια τακτικών ελέγχων για τη 
διαπίστωση της εύρυθµης λειτουργίας, της ποιότητας, της επάρκειας, του εξοπλισµού και 
των προσφερόµενων υπηρεσιών των φορέων που υπάγονται στον τοµέα δράσης µας. 
Βασικός στόχος του Τοµέα για το 2010 είναι τόσο ο έλεγχος των φορέων κοινωνικής 
φροντίδας που αφορούν σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες όπως τα παιδιά και οι 
ηλικιωµένοι, όσο και ο έλεγχος της λειτουργίας των προγραµµάτων παροχής κοινωνικές 
προστασίας που υλοποιούνται από τις ∆ιευθύνσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης των 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 
Επιδίωξη του Τοµέα είναι να ελεγχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις παραπάνω 
µονάδες οι οποίες δεν ελέγχθηκαν κατά τα προηγούµενα έτη αλλά και ο επανέλεγχος φορέων 
που ελέγχθηκαν στο παρελθόν και διαπιστώθηκαν προβλήµατα στη λειτουργία τους. 
 
Τοµέας ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Ελέγχου ΣΕΥΥΠ Μακεδονίας – Θράκης 
Α. Πεπραγµένα έτους 2009 
Κατά το έτος 2009 ο Τοµέας ∆ιοικητικού – Οικονοµικού ελέγχου του ΣΕΥΥΠ  διενήργησε: 
                                                 
2 Η υπέρβαση του ποσοστού 100% η οποία εµφανίζεται στον πίνακα 3 οφείλεται στο γεγονός ότι τα αποτελέσµατα αρκετών 
ελέγχων αφορούσαν σε προβλήµατα περισσοτέρων της µίας υποκατηγορίας (π.χ. οργανωτικά και κακοδιοίκησης)  
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α) Τακτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση 1) της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών, 
του εξοπλισµού, καθώς και της επάρκειας των εγκαταστάσεων Νοσηλευτικών ιδρυµάτων 
και Κέντρων παροχής υπηρεσιών, ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών 2)της νόµιµης λειτουργίας 
Επιδοτούµενων Προγραµµάτων. 
β) Τακτικούς ελέγχους για τη διερεύνηση της νόµιµης λειτουργίας, σε επίπεδο ∆ιοικητικό-
οικονοµικό και διαχειριστικό, των ελεγχόµενων φορέων.  
γ)  Προκαταρκτικές Ανακρίσεις κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.  
δ) Ε∆Ε 
ε)  Παραστάσεις σε δικαστικές υποθέσεις για υποστήριξη πορισµάτων  
στ) Ελέγχους φορέων για την υλοποίηση των προτάσεων που προέκυψαν από 
προηγούµενους ελέγχους  
ζ) ∆ιερεύνηση καταγγελιών για παράνοµη και παράτυπη λειτουργία φορέων υγείας, 
δηµόσιων και ιδιωτικών. 
Τα συγκεντρωτικά στοιχεία των παραπάνω ελέγχων φαίνονται στους ακόλουθους πίνακες. 
 
Στοιχεία για το σύνολο των ελέγχων3 
Πίνακας 1 

Αριθµός 
ελέγχων 

Αριθµός 
πορισµάτων 

Αριθµός ελέγχων 
που εκκρεµούσαν 
την 31.12.2009 

Αριθµός ελέγχων 
που διενεργήθηκαν 
από κοινού µε άλλα 
σώµατα 

50 36 14 - 
 
Πίνακας 2  

Αριθµός 
ελέγχων 
κατόπιν 
καταγγελίας %

επ
ί 

το
υ 

συ
νό
λο
υ Αριθµός 

αυτεπάγγελτων 
ελέγχων 

%
επ
ί 

το
υ 

συ
νό
λο
υ 

Αριθµός 
ελέγχων 
κατόπιν 
εντολής ΓΕΕ∆ 
ή άλλου φορέα %

επ
ί 

το
υ 

συ
νό
λο
υ 

40 80% 8 16% 2 4% 
∆ιαπιστώθηκαν προβλήµατα ελλείψεων του θεσµικού πλαισίου που διέπει τους φορείς και 
την λειτουργία τους, κακοδιοίκησης, κακής οργάνωσης και ελλιπούς στελέχωσης στην 
πλειονότητα των ελέγχων που διενεργήθηκαν. 
 
Έλεγχοι που πραγµατοποιήθηκαν :             

Κατόπιν καταγγελίας 

Αυτεπαγγέλτως 

Ε∆Ε 

Κατόπιν δικαστικής παραγγελίας 

Κατόπιν εντολή ΓΕ∆∆ 

25 (69,58%) 

  6  (16,6%) 

  3     (8,3%) 

  1     (2,7%) 

  1     (2,7%) 

 
 
 

                                                 
3 Η διαφορά µεταξύ του αριθµού των ελέγχων και του αντίστοιχου αριθµού των πορισµάτων οφείλεται στους παρακάτω 
λόγους: α) κατά το έτος 2009 υποβλήθηκαν πορίσµατα από ελέγχους που εκκρεµούσαν την 31.12.2008, β)σε κάποιες 
περιπτώσεις ελέγχου δύο φορέων του ίδιου αντικειµένου υποβλήθηκε ένα πόρισµα και γ)κατά την 31.12.2009 εκκρεµούσε η 
υποβολή 14 πορισµάτων από ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2009.  
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Προτάσεις επί των διενεργηθέντων ελέγχων 

1. Παραποµπή στον Εισαγγελέα                       

2. Πειθαρχικός έλεγχος                                     

4. Τροποποίηση θεσµικού πλαισίου                  

5. Περαιτέρω έλεγχος                                        

6. Ενηµέρωση άλλων φορέων                           

7. Βελτιωτικές προτάσεις                                  

8.∆ιοικητικές κυρώσεις 

9. Αρχείο        

2 

7 

7 

5 

2 

22 

2 

1 

 
Β. Προγραµµατισµός δράσης  του τοµέα για το έτος 2010 
Στον προγραµµατισµό του 2010 ο τοµέας ∆ιοικητικού Οικονοµικού Ελέγχου προτίθεται να 
διενεργήσει τους παρακάτω ελέγχους: 

 Ελέγχους σχετικά µε τις ακολουθούµενες διαδικασίες προµήθειας υγειονοµικού και 
λοιπού υλικού καθώς και διοικητικούς - οικονοµικούς και ελέγχους λειτουργίας  στα 
υπόλοιπα νοσοκοµεία της χωρικής αρµοδιότητας του. 

 Οικονοµικοί - διαχειριστικοί έλεγχοι σε φιλανθρωπικά σωµατεία, κυρίως σε όσα 
διαθέτουν σηµαντική ακίνητη περιουσία και χρηµατικούς πόρους. 

 Έλεγχοι λειτουργίας σε φορείς παροχής υγείας και πρόνοιας του ιδιωτικού τοµέα. 
 ∆ιαχειριστικοί έλεγχοι σε διάφορα προγράµµατα φορέων υγείας και πρόνοιας που 
επιχορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Έρευνα επί καταγγελιών πολιτών και δηµοσιευµάτων των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. 
 Έλεγχος φορέων για υλοποίηση των προτάσεων που προέκυψαν από   προηγούµενους 
ελέγχους.  

 
Τοµέας Υγειονοµικού – Φαρµακευτικού Ελέγχου ΣΕΥΥΠ Μακεδονίας - 
Θράκης 
Α. Πεπραγµένα έτους 2009 
Κατά το έτος 2009, ο Τοµέας Υγειονοµικού – Φαρµακευτικού Ελέγχου περιφερειακού 
γραφείου του ΣΕΥΥΠ Μακεδονίας – Θράκης διενήργησε : 
 Τακτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση της ποιότητας και της επάρκειας του εξοπλισµού 

και των προσφερόµενων υπηρεσιών από τα Νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα Κέντρα 
παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, ∆ηµόσια και Ιδιωτικά 

 Τακτικούς ελέγχους για την διαπίστωση της εύρυθµης και σύννοµης λειτουργίας 
φαρµακείων, δηµόσιων και ιδιωτικών 

 Τακτικούς ελέγχους για την διαπίστωση της εύρυθµης λειτουργίας κατασκηνώσεων και 
φορέων Πρόνοιας 

 ∆ιερεύνηση καταγγελιών για θανάτους  και νοσηλεία ασθενών, για παράνοµη και 
παράτυπη λειτουργία φαρµακείων, για παρατυπίες στη λειτουργία φορέων υγείας, 
δηµόσιων και ιδιωτικών, για λειτουργία φορέων χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, 
χρηµατισµό και νοµιµότητα λειτουργίας ιατρών και ιδιωτικών κλινικών 

 Παρακολούθηση υλοποίησης  των προτάσεων των Επιθεωρητών από τους ελεγχόµενους 
φορείς 

 Ε∆Ε 
 Πειθαρχικές Ανακρίσεις 
 Προκαταρκτικές Ανακρίσεις κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. 
Στοιχεία για το σύνολο των ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν : 
Εκδόθηκαν  96 εντολές, εκ των οποίων οι  36 (37.5%) αφορούσαν ελέγχους που 
διενεργήθηκαν κατόπιν καταγγελίας, οι 17(17.7%) αυταπαγγέλτως, οι 3(3.2%) αφορούσαν 
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επανελέγχους, 1(1%)  εντολή αφορούσε την διενέργεια πειθαρχικής ανάκρισης και 6 (6.4%)  
εντολές εκδόθηκαν κατόπιν δικαστικής παραγγελίας.  
Ολοκληρώθηκαν και κατατέθηκαν 46  πορίσµατα, εκ των οποίων τα  22 (47.8%) αφορούσαν 
ελέγχους που διενεργήθηκαν κατόπιν καταγγελίας, τα 17 (36.9%) αυταπαγγέλτως, τα 3 
(6.5%) επανελέγχους, 1 Ε∆Ε, 1 Πειθαρχική Ανάκριση και 3 προκαταρκτικές ανακρίσεις 
κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.  
Στις 31-12-2009 ήταν εκκρεµείς 24 επιθεωρήσεις, εκ των οποίων οι 20 (83.3%) αφορούσαν 
ελέγχους που διενεργήθηκαν κατόπιν καταγγελίας και οι  4 (16.7%) αυταπαγγέλτως.  
Αριθµός κοινών εντολών µε άλλα Σώµατα Επιθεωρητών δεν υπήρχαν.  
 
Οι Έλεγχοι πραγµατοποιήθηκαν : 
 Κατόπιν καταγγελίας                                             22   (59.46%) 
 Αυτεπαγγέλτως                                                      17   (27%) 
 Κατόπιν δικαστικής παραγγελίας      3    (2.7%) 
 Πειθαρχικές ανακρίσεις      1    (5.4%) 
 Ε∆Ε         1    (2.7%) 
 
∆ιαπιστώθηκαν προβλήµατα  ελλείψεων του θεσµικού πλαισίου που διέπει τους φορείς και 
την λειτουργία τους, κακοδιοίκησης, κακής οργάνωσης και ελλιπούς στελέχωσης στην 
πλειονότητα των ελέγχων που διενεργήθηκαν. 
 
Προτάσεις επί των διενεργηθέντων ελέγχων 
1. Παραποµπή στον Εισαγγελέα                              9 
2. Πειθαρχικός έλεγχος                                           11  
4. Τροποποίηση θεσµικού πλαισίου                         9 
5. Περαιτέρω έλεγχος                                               5 
6. Ενηµέρωση άλλων φορέων                                 12  
7. Βελτιωτικές προτάσεις                                         25 
8. ∆ιοικητικές κυρώσεις                     2 
9. Αρχείο           4 
 
 
Β. Προγραµµατισµός δράσης έτους 2010 
Μετά την  ολοκλήρωση των τακτικών και εκτάκτων ελέγχων που ήταν σε εξέλιξη από το 
2009 διερευνώνται καταγγελίες πολιτών και φορέων που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών 
υγείας. 

Προγραµµατίζονται ακόµη: 

• Έλεγχοι και επανέλεγχοι για τις υγειονοµικές συνθήκες στα νοσοκοµεία, σαν 
συνολική δοµή, αλλά και σε επιµέρους τµήµατα και λειτουργίας της επιτροπής 
ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων. 

• Έλεγχοι διαγνωστικών εργαστηρίων και εργαστηρίων ιονιζουσών ακτινοβολιών και 
επανέλεγχοι για την εφαρµογή προτάσεων προηγούµενων ελέγχων και επέκταση των 
ελέγχων στον ιδιωτικό τοµέα. 

• Έλεγχοι στους σταθµούς Αιµοδοσίας των Νοσοκοµείων και σε µονάδες εντατικής 
θεραπείας (ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΜΤΝ κ.λπ). 

• Συνέχιση των ελέγχων σε ιδιωτικά φαρµακεία, σε φαρµακεία των νοσοκοµείων και 
των ιδιωτικών κλινικών σε σχέση µε την διαχείριση και λειτουργία τους, την 
διαχείριση και διάθεση Ναρκωτικών φαρµάκων του Κρατικού Μονοπωλίου, καθώς 
και για την χορήγηση φαρµάκων σε προνοιακά ιδρύµατα του κρατικού και ιδιωτικού 
τοµέα. Συνέχιση των ελέγχων σε φαρµακαποθήκες και καταστήµατα εµπορίας 
φαρµακευτικών σκευασµάτων. 
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• Έλεγχοι σε Κέντρα Υγείας σε σχέση µε την οργάνωσή τους και τις παρεχόµενες  
υπηρεσίες. 

• Έλεγχοι στην διαχείριση των µολυσµατικών αποβλήτων τόσο σε κρατικούς όσο και 
σε ιδιωτικούς φορείς. 

• Συνέχιση των ελέγχων σε εµφιαλωτήρια και ιαµατικές πηγές και επανέλεγχοι για 
διαπίστωση της συµµόρφωσης σε συστάσεις προηγούµενων ελέγχων. 

• Έλεγχοι σε Ινστιτούτα αδυνατίσµατος και αισθητικής. 

• Έλεγχοι για την νοµιµότητα της διάθεσης συµπληρωµάτων διατροφής.  

Η τήρηση των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας, η εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων, η 
καταλληλότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και η αξιοποίηση των διαθέσιµων χώρων θα 
ελεγχθούν ακόµη περισσότερο, καθώς σχετίζονται µε την υγεία, την ασφάλεια και υγιεινή 
διαβίωση εργαζοµένων, περιθαλπόµενων και επισκεπτών σε µονάδες παροχής υπηρεσιών 
υγείας. Επιπλέον θα διερευνηθούν οι τυχόν καταγγελίες πολιτών και φορέων που αφορούν 
στην παροχή υπηρεσιών υγείας. 
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3. Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών (ΣΕΕΥΜΕ) 
 
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 Νοµαρχιακών 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 2009 
 
Αναφορικά µε το έργο που επιτελέστηκε κατά το έτος 2009:  
α. Το σύνολο των επιθεωρήσεων – ελέγχων – ερευνών που πραγµατοποιήθηκαν  κατά το 
έτος 2009, συµπεριλαµβανοµένων και των καταγγελιών που διερευνήθηκαν, ανέρχεται σε 
πεντακόσιες ογδόντα επτά (587). 
β. Το σύνολο των επιθεωρήσεων – ελέγχων – ερευνών για τις οποίες δεν υποβλήθηκε έκθεση 
(ή ∆ελτίο Ελέγχου) εντός του έτους  2009, ανέρχεται σε τρείς  (3).  Αναλυτικά  παραµένει σε 
εκκρεµότητα η υποβολή εκθέσεων για:  

• Ενας (1) Έλεγχος θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών 
• Μία   (1) Έρευνα για αλλαγή έδρας νοµαρχιακών φορτηγών δηµοσίας χρήσεως 
• Ένας (1) Έλεγχος στον ΟΑΣΘ (διαχειριστικός και λειτουργίας). 
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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,  δηµόσιες 
επιχειρήσεις και οργανισµούς, άδειες οδήγησης, επιβατηγά και φορτηγά δηµοσίας και 
ιδιωτικής χρήσεως.  
δ. Οι επιθεωρήσεις – έρευνες – έλεγχοι του ΣΕΕΥΜΕ, για τις οποίες εκδόθηκαν εντολές,  
ανέρχονται σε τετρακόσιες τριάντα έξι (436). 
 στ. Από τις υποθέσεις που ελέγχθηκαν, τέσσερις (4) 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 εξήντα πέντε (65) σχολών οδηγών/ ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., οι οποίες βρέθηκαν να µην τηρούν 
τις προβλεπόµενες διατάξεις.   
 
∆. Σηµαντικές υποθέσεις έτους 2009 
 
1. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΩΝ 
    ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 
 
Κατά την διάρκεια  του 2009, πραγµατοποιήθηκαν δεκατέσσερις (14) επιθεωρήσεις και 
έλεγχοι σε Υπηρεσίες Μ & Ε, από τις οποίες οι οκτώ (8) αφορούσαν έλεγχο των θεωρητικών 
εξετάσεων.   Για τις διενεργηθείσες επιθεωρήσεις / ελέγχους υποβλήθηκαν  (13) εκθέσεις. 
Μία έκθεση (1) λόγω του χρόνου της επιθεώρησης υποβλήθηκε εντός του έτους 2010.  
 
Υποβλήθηκαν επίσης τρείς (3) εκθέσεις που αφορούσαν τις επιθεωρήσεις που 
πραγµατοποιηθήκαν το έτος 2008. 
 
Οι σηµαντικότερες εκθέσεις, όσον αφορά τα ευρήµατα και τις προτάσεις που έγιναν, είναι οι 
ακόλουθες: 
1.1 Επιθεώρηση στο Τµήµα Αδειών Οδήγησης της ∆/νσης Μ & Ε Ανατολικής Αττικής – 

Έλεγχος θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων 
1.2 Επιθεώρηση στο Τµήµα  Αδειών Οδήγησης ∆ιεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 

Νοτίου Τοµέα Αθήνας 
1.3 Επιθεώρηση – Έλεγχος ∆ιεύθυνσης Συγκοινωνιών Μεταφορών & Επικοινωνιών 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆υτικής Αττικής 
1.4 Επιθεώρηση – Έλεγχος θεωρητικών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών στην ∆ιεύθυνση 

Συγκοινωνιών Μεταφορών & Επικοινωνιών Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆υτικής 
Αττικής  

1.5 Επιθεώρηση στο Τµήµα Αδειών Οδήγησης στη ∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών 
του Κεντρικού Τοµέα του Νοµαρχιακού ∆ιαµερίσµατος Αθηνών 

1.6 Επιθεώρηση – Έλεγχος στο Τµήµα  Αδειών Οδηγών Αυτοκινήτων της ∆ιεύθυνσης 
Μεταφορών – Επικοινωνιών – Ναυτιλίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαϊας . 

 
2. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ 
Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του ΣΕΕΥΜΕ για τον έλεγχο της πρακτικής εξέτασης 
υποψηφίων οδηγών πραγµατοποιήθηκαν,  κατά το έτος 2009, διακόσιοι δύο (202) έλεγχοι 
και ελέχθησαν οι αντίστοιχες  επιτροπές. 
Συγκεκριµένα πραγµατοποιήθηκαν:  

 Εκατόν ενενήντα επτά (197) έλεγχοι σε επιτροπές πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων 
οδηγών στην Αττική. 

 Πέντε (5) έλεγχοι σε επιτροπές πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών εκτός 
Αττικής.  

Όσον αφορά την κατανοµή των ως άνω 202 ελέγχων πρακτικών εξετάσεων κατά κατηγορία 
τροχοφόρου, οι έλεγχοι κατά το µεγαλύτερο µέρος τους 88  (43,6%) αφορούσαν εξετάσεις 
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Επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσεως, 62 (30,7%) αφορούσαν εξετάσεις Φορτηγών 
– Λεωφορείων ενώ 52 (25,7%) αφορούσαν  εξετάσεις  Μοτοσυκλετών. 
Οι σηµαντικότερες διαπιστώσεις αφορούσαν τις παρακάτω Υπηρεσίες: Τη ∆/νση Μ & Ε 
Τοµέα ∆υτικής Αθήνας, ∆/νση Μ & Ε Τοµέα Κεντρικής Αθήνας, ∆/νση Μ & Ε Τοµέα 
Νότιας Αθήνας, ∆/νση Μ & Ε Ανατολικής Αττικής, Μ & Ε ∆υτικής Αττικής και ∆/νση Μ & 
Ε Πειραιά και αφορούσαν α) παραπτώµατα εκπαιδευτών/σχολών οδηγών, όπου τα οχήµατα 
σχολής δεν έφεραν τις απαιτούµενες πινακίδες αναγνώρισης, υπήρξαν παρατυπίες από 
πλευράς εκπαιδευτή ως προς τον τρόπο εξέτασης των υποψήφιων οδηγών, στην 
συµπλήρωση του ταχογράφου, 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. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Το 2009 διενεργήθηκαν εννέα (9) έλεγχοι θεωρητικών εξετάσεων στις πιο κάτω Υπηρεσίες: 
- Στη ∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Κεντρικού Τοµέα ΝΑ Αθηνών 
- Στη ∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών ∆υτικού Τοµέα ΝΑ Αθηνών 
- Στη ∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικού Τοµέα ΝΑ Αθηνών 
- Στη ∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών ∆υτικής Αττικής 
- Στη ∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Κορίνθου 
- Στο Τµήµα Μεταφορών και Επικοινωνιών Θήβας 
- Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας 
- Στο Τµήµα Μεταφορών και Επικοινωνιών Αγρινίου 
- Στην Υπηρεσία Μ & Ε Ανατολικής Αττικής. 
Επίσης το 2009, υπεβλήθησαν µία (1) έκθεση που αφορά έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε το 
έτος 2008 και αφορά την Επιθεώρηση της Υπηρεσίας Μ & Ε Νότιου Τοµέα Αθηνών και των 
θεωρητικών εξετάσεων. Η έκθεση της διενεργηθείσας κατά το έτος 2009 επιθεώρησης των 
θεωρητικών εξετάσεων στην ∆/νση Μεταφορών-Επικοινωνιών Αγρινίου, υποβλήθηκε εντός 
του έτους 2010. Από τους ανωτέρω οι τέσσερις (4) διεξήχθησαν ταυτόχρονα µε τις 
επιθεωρήσεις των Υπηρεσιών Μ & Ε και αφορούν τις Υπηρεσίες Κεντρικού, ∆υτικού και 
Νότιου Τοµέα. 
 
4. ΣΧΟΛΕΣ Ο∆ΗΓΩΝ – ΚΕΘΕΥΟ 
Kατά το έτος 2009, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε εκατόν εβδοµήντα επτά (177) Σχολές Οδηγών 
(Σ.Ο.) και Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο). 
Συγκεκριµένα ελέγχθηκαν εκατόν πενήντα οχτώ  (158) Σ.Ο και ΚΕ.ΘΕ.Υ.Ο στην περιφέρεια 
Αττικής και δέκα εννιά (19) στην υπόλοιπη Ελλάδα. 
Οι έλεγχοι σε εκατόν πενήντα οκτώ (157) Σχολές Οδηγών και ΚΕΘΕΥΟ ήταν 
αυτεπάγγελτοι, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραµµατισµού του ΣΕΕΥΜΕ. ∆έκα εννιά(19)  
έλεγχοι προήλθαν µετά από καταγγελία.  Ένας έλεγχος προήλθε µετά από ευρήµατα κατά 
την διάρκεια ελέγχου σε πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών.   
Ειδικότερα ελέχθησαν Σχολές Οδηγών/ΚΕΘΕΥΟ στη δικαιοδοσία των ακόλουθων  
∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων Μεταφορών και Επικοινωνιών: Κεντρικού, Νότιου τοµέα, 
Ανατολικού και ∆υτικού τοµέα Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, ∆υτικής Αττικής, Πειραιά,  
καθώς και δέκα τεσσάρων (14) σχολών και ΚΕΘΕΥΟ στην Κρήτη, τριών (3) στην Ικαρία, 
µία (1) στο ∆ήλεσι Βοιωτίας, µία (1) στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας  όπου και 
διαπιστώθηκαν διάφορες παραβάσεις, οι οποίες στην πλειοψηφία τους αφορούσαν στα εξής: 
Τα βιβλία µητρώου µαθητών πρακτικής εκπαίδευσης,  δεν τηρούνται σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην ΥΑ 60864/6794/24.10.2003. Σχολές Οδηγών/ΚΕΘΕΥΟ που 
απασχολούν περισσότερους του ενός εκπαιδευτές δεν αναγράφουν το όνοµα του εκπαιδευτή 
στα βιβλία µητρώου πρακτικής εκπαίδευσης των οχηµάτων, σε αντίθεση µε τα 
προβλεπόµενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 της ΥΑ 60864/6794/24.10.2003.  
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∆εν καταχωρείται πάντοτε η παράσταση στα βιβλία µητρώου πρακτικής εκπαίδευσης των 
οχηµάτων, ή όταν καταχωρείται δεν αναγράφεται ώρα έναρξης – λήξης, σε αντίθεση µε τα 
προβλεπόµενα στις διατάξεις της εγκυκλίου 52738/6949/25.01.2008/∆ΟΑΠ.  
∆εν τηρείται το διάλειµµα 15 λεπτών µεταξύ δύο ωρών διδασκαλίας (διάρκειας 45 λεπτών 
έκαστη) θεωρητικής εκπαίδευσης σε αντίθεση µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του 
δεύτερου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 15 της ΥΑ 58930/480/99 όπως ισχύει. 
Το βιβλίο µητρώου θεωρητικής εκπαίδευσης δεν συµπληρώνεται σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην εγκύκλιο του ΥΜΕ 75128/8385/2003. ∆εν τηρείται αρχείο ∆.Ε.Ε. για 
τρία χρόνια, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 της ΥΑ 
60864/6794/2003. Παρατηρήθηκαν σε πολλές περιπτώσεις διορθώσεις στις εγγραφές στα 
βιβλία πρακτικής/θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων κυρίως ως προς την ηµεροµηνία και 
την ώρα έναρξης – λήξης.  Τηρείται κοινό βιβλίο πρακτικής εκπαίδευσης, σε περισσότερα 
του ενός οχήµατα, σε αντίθεση µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 
της ΥΑ 60864/6794/2003. Ταυτόχρονες ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, και 
ταυτόχρονες ώρες πρακτικής εκπαίδευσης σε περισσότερους του ενός υποψηφίους, που 
σηµαίνει ότι, οι υπεύθυνες δηλώσεις περί πραγµατοποίησης των υποχρεωτικών ωρών 
θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, που έχουν υποβάλλει οι Σχολές Οδηγών και οι 
υποψήφιοι, είναι ψευδείς. 
Ο αριθµός  άδειας  λειτουργίας της Σχολής,  δεν αναγράφεται σε πινακίδα αναρτηµένη 
εξωτερικά της Σχολής Οδηγών και σε θέση  ευδιάκριτη από τους πολίτες, όπως θα έπρεπε να 
ισχύει τόσο  για  τη Σχολή Οδηγών όσο και για το ΚΕΘΕΥΟ. Εκπαιδευτικά  δίκυκλα δεν 
διέθεταν ∆ελτία Καταλληλότητας, µολονότι αυτά χρησιµοποιούντο για την πρακτική 
εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών.  Ο αριθµός  άδειας  λειτουργίας της Σχολής,  
δεν αναγράφεται σε πινακίδα αναρτηµένη εξωτερικά της Σχολής Οδηγών και σε θέση  
ευδιάκριτη από τους πολίτες, όπως θα έπρεπε σύµφωνα µε το  αρ.7 παρ. 8 του Π.∆. 208/ 23-
8-2002.  Η Άδεια Λειτουργίας δεν ήταν αναρτηµένη  σε ευδιάκριτη θέση στο εσωτερικό της 
σχολής, όπως θα έπρεπε σύµφωνα µε το  παραπάνω  άρθρο. Τέλος ένα σηµαντικό στοιχείο το 
οποίο προέκυψε από τους ελέγχους των σχολών οδηγών/ΚΕΘΕΥΟ, είναι ότι οι περισσότεροι 
εκπαιδευτές δεν γνώριζαν βασικές εγκυκλίους σχετικά µε τη λειτουργία των σχολών 
οδηγών/ΚΕΘΕΥΟ. 
 
Για τις ανωτέρω παραβάσεις έγιναν συστάσεις και συντάχθηκαν εκθέσεις που 
διαβιβάστηκαν στους αρµόδιους φορείς και όργανα, ήτοι κυρίως στους οικείους Νοµάρχες, 
∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εισαγγελείς, προς ενηµέρωσή τους και 
προκειµένου να προβούν στις κατ’ αρµοδιότητα ενέργειές τους, ιδίως δε στη διερεύνηση των 
υποθέσεων µέσω της διεξαγωγής Ε∆Ε, στην εφαρµογή των προβλεπόµενων στις διατάξεις 
του π.δ. 208/2002 και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, ενώ επιβλήθηκαν και 
πειθαρχικές ποινές.     
 
5. 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. Μη καταβολή αποζηµίωσης σε επιβάτη για µη πραγµατοποιηθείσα πτήση τον 
Ιούλιο του 2008 στην διαδροµή Αθήνα-Γενεύη, µε υπαιτιότητα των Ολυµπιακών 
Αερογραµµών.  
2. Καταγγελία υποψηφίου οδηγού για άδειας οδήγησης,  αναφορικά µε τη 
συµπεριφορά οφθαλµιάτρου, κατά τη διαδικασία της  ιατρικής εξέτασης για την 
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έκδοση του  πιστοποιητικού υγείας.. Ο ιατρός είναι συµβεβληµένος µε τη ∆/νση Μ 
& Ε Ανατολικού Τοµέα. 
3. Καταγγελία πολίτη, αναφορικά µε τη  συµπεριφορά ιατρού παθολόγου  κατά τη 
διαδικασία έκδοσης ιατρικού πιστοποιητικού σε υποψήφιο οδηγό άδειας οδήγησης 
4. ∆ιερευνήθηκε καταγγελία πολίτη η οποία αναφερόταν,  στη µεγάλη καθυστέρηση 
διεκπεραίωσης του αιτήµατός του,  αναφορικά µε την ανανέωση της άδειας 
οδήγησής του, που είχε υποβάλλει στη ∆/νση Μ & Ε του Κεντρικού Τοµέα. 
5. Καταγγελία πολίτη σύµφωνα µε την οποία, ιατρός  συµβεβληµένος µε τη ∆/νση Μ 
& Ε της Ν/Α Μαγνησίας χορηγούσε   πιστοποιητικό  υγείας σε υποψήφιους οδηγούς 
-για την απόκτηση άδειας οδήγησης- ,  χωρίς να τους υποβάλλει  σε ιατρική 
εξέταση.  Η καταγγελία διαβιβάστηκε στο Νοµάρχη Μαγνησίας και στο Σώµα 
Επιθεωρητών – Ελεγκτών  του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας προκειµένου να 
ενεργήσουν κατ’ αρµοδιότητα και να ενηµερώσουν σχετικά την Υπηρεσία µας. 
6. Αντικείµενο διερεύνησης έχει αποτελέσει  η χορήγηση αντιγράφου άδειας 
οδήγησης λόγω φθοράς, στην οποία προέβη  η ∆/νση Μ & Ε του Νοτίου Τοµέα 
χωρίς να υποβάλλει ο  ενδιαφερόµενος όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.   

 
 
6. Α∆ΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Οι σηµαντικότερες καταγγελίες που διερευνήθηκαν είναι:  
∆ιενεργήθηκε έρευνα σε συνεργασία µε το Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης σχετικά 
µε την τήρηση της νοµιµότητας στη διαδικασία απογραφής και το νόµιµο της κυκλοφορίας  
Φορτηγών ∆ηµοσίας Χρήσης (Φ∆Χ). Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε κατόπιν καταγγελίας του 
Νοµάρχη Πειραιά µετά από εισήγηση της ∆/νσης Μ & Ε Πειραιά  που αφορούσε την έκδοση 
αδειών κυκλοφορίας φορτηγών δηµόσιας χρήσης και ειδικότερα το  νόµιµο της διαδικασίας 
απογραφής αυτών. Μετά από ενδελεχή έλεγχο προέκυψαν τα εξής:  
- Για τριάντα ένα (38) Φ∆Χ που χορηγήθηκε άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες ΙΑΕ 
διαπιστώθηκαν τα εξής: Α) ∆εν  βρέθηκαν στην Υπηρεσία οι αρχικοί φάκελοι των τριάντα 
δύο (32) οχηµάτων βάσει των οποίων ελέγχθηκε το νόµιµο της κυκλοφορίας και 
κατατέθηκαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και δεν εκδόθηκε για τα τριάντα δύο (32) Φ∆Χ 
αιτιολογηµένο αίτηµα υπογεγραµµένο από τον Νοµάρχη και Πρακτικό – Απόφασης της 
∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
Β) Χορηγήθηκαν πινακίδες ∆ιεθνών Μεταφορών σε είκοσι εννέα (29) Φ∆Χ εξ αυτών ενώ 
αυτά εκτελούσαν Εθνικές Μεταφορές και έπρεπε να λάβουν πινακίδες ΕΚΕ. 
- Για είκοσι τέσσερα (24) Φ∆Χ που χορηγήθηκε άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες ΕΚΕ 
διαπιστώθηκαν τα εξής: ∆εν  βρέθηκαν στην Υπηρεσία οι αρχικοί φάκελοι και των επτά (7)  
οχηµάτων βάσει των οποίων ελέγχθηκε το νόµιµο της κυκλοφορίας και κατατέθηκαν τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά και δεν εκδόθηκε για τα επτά (7) Φ∆Χ αιτιολογηµένο αίτηµα 
υπογεγραµµένο από τον Νοµάρχη και Πρακτικό – Απόφαση της ∆/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
- Για τα ενενήντα επτά (97) Φ∆Χ που χορηγήθηκε άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες ΝΧΑ 
διαπιστώθηκαν τα εξής: Α)∆εν  βρέθηκαν στην Υπηρεσία οι φάκελοι  επτά (7)  οχηµάτων 
βάσει των οποίων ελέγχθηκε το νόµιµο της κυκλοφορίας και κατατέθηκαν τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά καθώς επίσης και οι φάκελοι των κυκλοφορούντων Φ∆Χ. ∆ύο έχουν 
αποχαρακτηρισθεί και βρέθηκαν µόνο οι πράξεις αποχαρακτηρισµού. Β) ∆εν βρέθηκε για 
είκοσι εννέα  (29) Φ∆Χ. Πρακτικό – Απόφαση απογραφής της ∆/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών διότι δεν βρίσκονται οι αρχικοί φάκελοι βάσει των οποίων έγινε η απογραφή 
ούτε από το αρχείο της ∆/νσης Οργάνωσης Πληροφορικής. Γ) Για είκοσι τέσσερα (24) Φ∆Χ 
βρέθηκαν φωτοτυπίες αποφάσεων απογραφής που αµφισβητείται η γνησιότητά τους. ∆) Για 
δύο (2) Φ∆Χ βρέθηκαν φωτοτυπίες αποφάσεων απογραφής µε το ίδιο πρωτόκολλο.  Ε) Για 
ένα  (1) Φ∆Χ οι πινακίδες βρίσκονται στο αρχείο της ∆/νσης Μ & Ε Πειραιά. 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι : 
- Για εκατόν πενήντα εννέα (159) Φ∆Χ που ελέχθησαν, για τα εκατόν ένα (101) 
διαπιστώθηκε η µη τήρηση – εφαρµογής της ισχύουσας νοµοθεσίας που αφορά τη 
διαδικασία της απογραφής  δηλαδή του ελέγχου του νοµίµου της κυκλοφορίας µε 
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αποτέλεσµα τη µη νόµιµη κυκλοφορία σήµερα αυτών των Φορτηγών ∆ηµοσίας Χρήσεως 
(Φ∆Χ) αυτοκινήτων. Εξ αυτών,  τέσσερα (4) Φ∆Χ βρέθηκαν µε τον ίδιο αριθµό πλαισίου να 
κυκλοφορούν δύο οχήµατα µε διαφορετικούς αριθµούς κυκλοφορίας.  
- Επίσης πέντε (5) ενώ έχουν αποχαρακτηρισθεί, απογράφονται µη σύννοµα και παρανόµως 
κυκλοφορούν µε νέες πινακίδες. Ακόµη δεν βρέθηκε για είκοσι εννέα  (29) Φ∆Χ. Πρακτικό 
– Απόφαση απογραφής της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών διότι δεν βρίσκονται οι 
αρχικοί φάκελοι βάσει των οποίων έγινε η απογραφή ούτε από το αρχείο της ∆/νσης 
Οργάνωσης Πληροφορικής.  
- Τέλος  ένα (1) Φ∆Χ οι πινακίδες βρίσκονται στο αρχείο της ∆/νσης Μ & Ε Πειραιά. 
Συνεπώς τα υπόλοιπα σαράντα επτά (47) ως επί το πλείστον, είτε είχαν εκδοθεί µε 
αιτιολογηµένο αίτηµα υπογεγραµµένο από τον Νοµάρχη Πειραιά και το σχετικό πρακτικό 
απογραφής από την ΝΥΜΕ Πειραιά, είτε µε απόφαση Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, βάσει της οποίας ολοκληρώθηκε η απογραφή τους. 
Η σχετική Έκθεση διαβιβάστηκε : στην Εισαγγελία Πειραιά για την αναζήτηση ποινικών 
ευθυνών σε υπαλλήλους της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Πειραιά.  Στο Νοµάρχη 
Πειραιά για τη διενέργεια Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης για τον καταλογισµό και 
προσωποποίηση διοικητικών ευθυνών σε υπαλλήλους της ∆/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Πειραιά.  Στη Γενική ∆/νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης και στη Γενική ∆/νση 
Μεταφορών για τις κατά νόµο ενέργειες τους µε τις αρµόδιες ∆/νσεις του Υπουργείου µε τις 
οποίες άλλωστε και συνεργάσθηκε η Υπηρεσία µας για την συγκέντρωση και διασταύρωση 
δεδοµένων.  
 
7. ∆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 2009 δύο (2) επιθεωρήσεις/έλεγχοι  σε ΚΤΕΟ /ΙΚΤΕΟ τα οποία είναι τα εξής: 

 ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
 ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΤΕΟ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 

 
Για τους παραπάνω ελέγχους υποβλήθηκαν δύο (2) εκθέσεις, ενώ υποβλήθηκαν οκτώ (8) 
εκθέσεις που αφορούσαν ισάριθµους ελέγχους που αντιπροσώπευαν ελέγχους που 
πραγµατοποιήθηκαν το έτος 2008 στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ, ΙΚΤΕΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΕ, «ΚΤΕΟΚΑΡ», «ΙΚΤΕΟ CAR CONTROL», «ΚΤΕΟ 
ΑΘΗΝΩΝ», «ΚΤΕΟ HELLAS», «ΚΤΕΟ ΑΤΤΙΚΗΣ» και «ΚΤΕΟ ΗΝΙΟΧΟΣ». 
Οι γενικές διαπιστώσεις είναι ότι η λειτουργία των ΙΚΤΕΟ  κρίνεται πιο ικανοποιητική  από 
αυτή των δηµοσίων λόγω:  

 Επαρκούς εναρµόνισης της λειτουργίας των ΙΚΤΕΟ µε την ισχύουσα νοµοθεσία 
 ∆ιαπίστευσης από το ΕΣΥ∆ 
 Λειτουργίας σε συνθήκες ανταγωνισµού για την προσέλκυση πελατών  
 Μικρού χρόνου διεκπεραίωσης ελέγχων   
 Ευχάριστων συνθηκών  αναµονής των πολιτών 
 Ωραρίου λειτουργίας (ανοικτά και µετά τις 15.00 αλλά και  Σάββατο) 
 Απαλλαγή από την πολύωρη αναµονή στην «ουρά» 
 Μηχανογραφική διακίνηση των ∆ΤΕ,  µε αποτέλεσµα να ελαχιστοποιείται η 
δυνατότητα εξωγενούς παρέµβασης και  αλλοίωσης των αποτελεσµάτων 

 Ύπαρξη αυτόµατων γραµµών µε άµεση αποτύπωση των αποτελεσµάτων στο 
σύστηµα µηχανογράφησης και αποστολή των δεδοµένων στο ΥΜΕ 

 Αντικειµενική καταγραφή των αποτελεσµάτων του τεχνικού ελέγχου µε εξαίρεση 
αυτής των οπτικών ελέγχων για τους οποίους θα πρέπει να µελετηθεί αρµοδίως και 
να εξευρεθεί τρόπος ώστε να καταστεί δυνατή η άµεση καταγραφή και των 
αποτελεσµάτων αυτών των ελέγχων. 
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Στα ∆ηµόσια ΚΤΕΟ    καταγράφηκαν προβλήµατα και ελλείψεις που αφορούν το ανθρώπινο 
δυναµικό που υπηρετεί, τις κτιριακές εγκαταστάσεις και γενικότερα την υλικοτεχνική 
υποδοµή, τις συνθήκες ασφαλείας και υγιεινής, τον τρόπο λειτουργίας, την διαδικασία 
διενέργειας του τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων, και τον εγκατεστηµένο µηχανολογικό 
εξοπλισµό. Σε κανένα από τα ελεγχθέντα ΚΤΕΟ δεν λειτουργούν αυτόµατοι διάδροµοι µε 
αποτέλεσµα να µην διασφαλίζεται η αντικειµενικότητα των ελέγχων. 
∆ιατυπώθηκαν προτάσεις για την βελτίωση και  όλες οι προτάσεις συνέκλιναν στο ότι : 
Όλα τα ∆ηµόσια ΚΤΕΟ, πρέπει να οργανωθούν, να εξοπλισθούν και να λειτουργούν κατά 
ενιαίο τρόπο σύµφωνα µε τα θεσµοθετηµένα ισχύοντα στα Ι.ΚΤΕΟ. Αυτό σηµαίνει ότι 
πέραν των άλλων πρέπει να επιταχυνθεί και να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαπίστευσης των 
∆. ΚΤΕΟ αφ’ ενός µεν για τον αξιόπιστο και ουσιαστικότερο έλεγχο των οχηµάτων, αφ’ 
ετέρου δε στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

 
8. ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΚΜΕΚ) 

Κατά το έτος 2009 πραγµατοποιήθηκαν από το ΣΕΕΥΜΕ είκοσι (20) έλεγχοι σε Κινητές 
Μονάδες Καυσαερίων ΚΜΕΚ και συµπληρώθηκαν ισάριθµα ∆ελτία Ελέγχου. 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.    

9. ΣΧΟΛΕΣ  EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ο∆ΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) 
Το βασικό νοµοθέτηµα για τις διεθνείς οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων στον 
Ευρωπαϊκό χώρο, είναι η «Ευρωπαϊκή Συµφωνία για τη ∆ιεθνή  Οδική Μεταφορά 
Επικίνδυνων Εµπορευµάτων»  η οποία είναι περισσότερο γνωστή σαν «Συµφωνία ADR».  
Η Επαγγελµατική κατάρτιση οδηγών οχηµάτων µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων, έχει 
στόχο: 
α) τη διασφάλιση της εφαρµογής των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας και 
β) την πιστοποίηση των οδηγών που µεταφέρουν τα εν λόγω εµπορεύµατα (π.χ. καύσιµα, 
εκρηκτικά, χηµικά κλπ). 
Συνολικά για όλη την Επικράτεια, έχουν εκδοθεί άδειες ίδρυσης & λειτουργίας σε 
τριανταµία (31) Σχολές (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) και ειδικότερα στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
(Ν/Α), Αθηνών (Κεντρικού – Ανατολικού – ∆υτικού Τοµέα), Πειραιά, Θεσσαλονίκης, 
Μαγνησίας, Γιαννιτσών, Ηρακλείου, Χανίων, Αγρινίου, Αχαΐας, Βοιωτίας, Ιωαννίνων, 
Καρδίτσας, Καβάλας, Λάρισας και στο Επαρχείο Έβρου.  
Κατά το έτος 2009,  διενεργήθηκαν τέσσερις (4) έλεγχοι σε Σχολές Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης Οδηγού Οχηµάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εµπορευµάτων (ΣEKOOMEE) και 
έχουν υποβληθεί  οι σχετικές εκθέσεις.   
Στα πλαίσια των ελέγχων-επιθεωρήσεων διενεργήθηκε έλεγχος σε ΣΕΚΟΜΜΕΕ το 
διάστηµα από 18-20/9/09. Λόγω των διαπιστώσεων που προέκυψαν από τον 
προαναφερόµενο έλεγχο η έκθεση των Επιθεωρητών διαβιβάστηκε στη Γενική ∆ιεύθυνση 
Μεταφορών,  στη ∆ιεύθυνση Οδικής Ασφάλειας & Περιβάλλοντος του ΥΜΕ στο Νοµάρχη 
Πειραιά, και στη ∆/νση Μ & Ε της Ν/Α Πειραιά προκειµένου να λάβουν γνώση και να 
ενεργήσουν κατ’ αρµοδιότητα. 
 

10. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ    
    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ο∆ΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Με το πιστοποιητικό αυτό, µε το οποίο πρέπει να είναι εφοδιασµένοι όλοι οι οδηγοί που 
εκτελούν οδικές µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων, βεβαιώνεται η επιτυχής 
ολοκλήρωση κύκλου κατάλληλης επαγγελµατικής κατάρτισης για την οδική µεταφορά 
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επικίνδυνων εµπορευµάτων  του οδηγού, σε  ειδικές Σχολές (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) 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, επαναλαµβάνουµε  την  πρόταση  του  ΣΕΕΥΜΕ  για  τη  διεξαγωγή  των  εν  
λόγω  εξετάσεων  µε   µηχανογραφικό   σύστηµα  αντίστοιχο  µε  αυτό  που  εφαρµόζεται  
για  τη  θεωρητική  εξέταση  των  υποψηφίων  οδηγών.  Λαµβανοµένου  δε  υπόψη  ότι  
υπάρχει  ήδη  ο  απαραίτητος  ηλεκτρονικός  εξοπλισµός   σε  όλες  τις  υπηρεσίες  
Μεταφορών   και  Επικοινωνιών  των  Ν/Α   θεωρούµε  σκόπιµη   την  υλοποίηση  της  
παραπάνω  πρότασης  και  για   τον  πρόσθετο  λόγο  της ενιαίας  διεξαγωγής  τους. 
 
11. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 
Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του ΣΕΕΥΜΕ διερευνήθηκαν διάφορες  καταγγελίες που 
αφορούσαν τα ΕΛΤΑ, ΥΠΑ και Αεροπορικές εταιρίες, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, και τις εταιρίες, 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Ε∆ΙΣΥ και ΕΡΓΟΣΕ εκ των οποίων οι σηµαντικότερες είναι: 
 
11.1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

11.1.1. Καταγγελία επιβάτη µέσω της εταιρίας Air Business International, σχετικά 
µε ναύλωση α/φους του αεροµεταφορέα  F.A.S. Rhodos Pilots Academy. Η 
καταγγελία ανέφερε καθυστέρηση αναχώρησης για πτήση charter ναύλωσης σε 
δροµολόγιο Σκιάθος –Αθήνα της 06-09-09 και ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόµενες 
διαδικασίες επίδειξης σωστικών µέσων από το πλήρωµα του αεροσκάφους κατά την 
πτήση. Ζητήθηκε από τη ∆/νση Αεροπορικών Προτύπων της Υ.Π.Α. ενηµέρωση 
σχετικά µε σύσταση  επιτροπής και  το Πόρισµα αναφορικά µε τη διερεύνηση 
τήρησης κανονισµών που διέπουν τη νοµιµότητα εκτέλεσης και ασφάλεια της 
συγκεκριµένης πτήσης. Ο αεροµεταφορέας, πραγµατοποίησε εσωτερική διερεύνηση 
για το περιστατικό και σύµφωνα και µε απάντηση της Υ.Π.Α. δεν προέκυψαν 
επιβαρυντικά στοιχεία κατά τους ισχυρισµούς της επιβάτιδας, καθώς τηρήθηκαν 
όλες οι προβλεπόµενες διαδικασίες και οι προβλεπόµενοι κανόνες ασφαλείας από 
µέρους του αεροµεταφορέα F.A.S. Συγκεκριµένα, η πραγµατική καθυστέρηση 
άφιξης στο διεθνή αερολιµένα Αθηνών κατά δεκαπέντε λεπτά ήταν εντός των 
επιτρεπτών πλαισίων του Κώδικα αεροπορικής δεοντολογίας και οφειλόταν αφενός 
στην καθυστέρηση διεκπεραίωσης των εγγράφων αναχώρησης από Σκιάθο του 
Ground Handling, την καθυστέρηση άδειας τροχοδρόµησης προς απογείωση του 
αεροσκάφους από τον Πύργο Ελέγχου  Σκιάθου και αφετέρου σε αντίξοες καιρικές 
συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Οι  χειριστές είχαν συνεννοηθεί  µε το 
Handling της ΟΑ στο αεροδρόµιο ‘’Ελ. Βενιζέλος’’ ώστε να καθυστερήσει  η 
επόµενη προγραµµατισµένη πτήση  για την επιβάτιδα και να µεταφερθεί άµεσα µε 
δύο VIP αυτοκίνητα  που είχαν διατεθεί προς το σκοπό αυτό. Τέλος, είχε γίνει 
ενηµέρωση στους επιβάτες από τους δύο χειριστές  για ότι αφορά στην πτήση, στα 
µέσα διαφυγής, τη θύρα κινδύνου ,τη χρήση σωσιβίων και τη χρήση ζωνών , κατά τη 
µεταφορά των επιβατών από τη Σκιάθο προς την Αθήνα. Ως εκ τούτου, δεν 
προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία για την εταιρία  F.A.S. που εκτέλεσε τη 
συγκεκριµένη πτήση και η εταιρία Air Business International ενηµερώθηκε σχετικά. 
11.1.2. Καταγγελία αερολιµενικών  του Κρατικού Αερολιµένα Χίου, σχετικά µε  
ελλιπή στελέχωση του αερολιµένα σε αερολιµενικούς, µε αποτέλεσµα  την 
καλοκαιρινή περίοδο  αιχµής  οι εν λόγω αερολιµενικοί, να δουλεύουν πέραν το 
πενθηµέρου, χωρίς δικαίωµα ρεπό και κανονικής αδείας. Ζητήθηκαν  πληροφορίες 
σχετικά µε τις οργανικές θέσεις του αερολιµένα , καθώς και του καθεστώτος 
απασχόλησης από τον Κρατικό Αερολιµένα Χίου. Παράλληλα ο Σύλλογος 
εργαζοµένων του Κρατικού Αερολιµένα Χίου απέστειλε ενηµερωτικό, 
επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες  και προτείνοντας  µετατάξεις και προσλήψεις 
προσωπικού. Μετά από την αλληλογραφία που είχε η Υπηρεσία µε την ΥΠΑ-∆/νση  
∆ιοικητικού, αναµένονται µετατάξεις  προσωπικού, µε στόχο την µόνιµη επίλυση 
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του προβλήµατος, διαδικασία που σταµάτησε προσωρινά λόγω προκήρυξης εθνικών 
εκλογών τον Οκτώβριο του 2009 και αναµένεται να συνεχιστεί εντός του 2010.   
11.1.3. Καταγγελία σχετικά µε την αδειοδότηση του πεδίου προσγείωσης στην 
περιοχή της Κωπαΐδας και συγκεκριµένα στη θέση ¨Κάστρο ¨ της Βοιωτίας. Η 
διεξαγόµενη από το ΣΕΕΥΜΕ έρευνα είναι σε εξέλιξη. 

11.2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Τα θέµατα που επεξεργάστηκε το ΣΕΕΥΜΕ στο τοµέα των Επικοινωνιών αφορούσαν 
καταγγελίες πολιτών για προβλήµατα που αντιµετώπισαν µε αθέτηση όρων συµβολαίων µε 
Ιδιωτικές Εταιρείες Τηλ/νιών, µε τον  ΟΤΕ, COSMOTE,  καθώς και µε θέµατα 
αδειοδότησης Εταιρειών Ραδιοταξί & προβληµάτων µε τα µέλη τους. Το σύνολο των 
καταγγελιών µε θέµατα στο τοµέα των Επικοινωνιών διαβιβάσθηκαν στην Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος σύµφωνα µε τις κάτωθι κείµενες νοµοθετικές διατάξεις, για την 
οργάνωση και λειτουργία των τηλ/νών: Ν.2801/2000, Ν.2867/2000, Ν.3534/2007. 
11.3. ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, Ε∆ΙΣΥ ΑΕ, ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ 
1. Με Εντολή, του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, διεξήχθη έλεγχος για 
αλληλοεπικάλυψη των εργολαβιών µε κωδικό Α∆. 231, 472 και 498 της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ. 
Από την διενεργηθείσα  έρευνα προέκυψε ότι: 
- Στην Εργολαβία µε κωδικό Α∆ 498, το 2005 παρελήφθησαν και πληρώθηκαν 
εξωσυµβατικές εργασίες στην περιοχή Αγ. Παντελεήµονα Πλαταµώνα, χωρίς προηγούµενη 
έγκριση. Οι πιο πάνω εργασίες εγκρίθηκαν µε ΑΠΕ µετά από παρέλευση 2 χρόνων το 2008,  
ως ανήκουσες στο συµβατικό αντικείµενο του έργου, µε κάλυψη της δαπάνης από το ποσό 
των απροβλέπτων της εργολαβίας. 
- Για τις εργασίες αυτές, δεν εφαρµόστηκαν οι διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 8 του 
Ν.1418/84 και του εδαφίου δ, της παρ. 3 του άρθρου 8 του Π∆ 334/2000, όπου αναφέρεται 
ότι για εξωσυµβατικές εργασίες απαιτείται σύναψη σύµβασης και τούτο υπό την 
προϋπόθεση  απρόβλεπτων περιστάσεων. Επειδή οι εργασίες αυτές εγκρίθηκαν ως 
συµβατικές, δεν είναι δυνατή η επίκληση της Εγκυκλίου 30/07 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αρ.πρωτ 
∆17γ/04/170/ΦΝ380/10.12.07), σύµφωνα µε την οποία είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί το 
κονδύλι των απροβλέπτων για εξωσυµβατικές εργασίες και εποµένως η έγκριση έγινε κατά 
παράβαση του άρθρου 43, παρ. 2, του Π∆ 609/85, ότι στον ΑΠΕ δεν είναι δυνατόν να 
διατεθούν ποσά από τα απρόβλεπτες δαπάνες του προϋπολογισµού για την κάλυψη 
συµπληρωµατικών εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στο αρχικό συµβατικό αντικείµενο.  
- Οι πιο πάνω αναφερθείσες εξωσυµβατικές εργασίες οι οποίες περιλαµβάνονται στους 
λογαριασµούς πληρωµών της Α∆ 498, διπλοπληρώθηκαν διότι είχαν πληρωθεί και µε την 
Α∆ 231, ως ανήκουσες στο φυσικό της αντικείµενο. Για τις εργασίες αυτές πληρώθηκαν και 
τριετείς καλλιεργητικές εργασίες συντήρησης και µάλιστα για αριθµό φυτών πολύ 
µεγαλύτερο από εκείνα που εµφανίζονται να έχουν φυτευτεί στα πρωτόκολλα φύτευσης. Το 
ύψος της επικαλυπτόµενης δαπάνης εκτιµήθηκε σε 260.970,42 Ευρώ, πριν από την έκπτωση 
και το εργολαβικό όφελος. 
- Από τον φάκελο αρχείου της Α∆ 231 και µόνον από αυτόν, έχουν εξαφανιστεί σηµαντικά 
στοιχεία (πίνακας τελικά επιζώντων φυτών, όλα τα πρωτόκολλα αφανών και εµφανών 
εργασιών, επιµετρήσεις, σχέδια, πρωτότυπο CD του ηλεκτρονικού αρχείο), τα οποία 
παρεµποδίζουν διασταυρώσεις στοιχείων. Παρά τις ελλείψεις του φακέλου της Α∆ 231, 
στοιχειοθετείται ότι το αντικείµενο της  πραγµατοποιήθηκε και πληρώθηκε εξολοκλήρου.   
- Στην Α∆ 472/05 εντάχθηκε ανύπαρκτο αντικείµενο πρασίνου κατά τρόπο εντελώς ασαφή 
και απροσδιόριστο ως προς τις θέσεις και τα µεγέθη, µε λεπτοµερέστατο και αναλυτικότατο 
ωστόσο προϋπολογισµό. Στο φυσικό αντικείµενο περιλαµβάνονταν και περιοχές της Α∆ 
498.  Στην συνέχεια, ολόκληρο το αντικείµενο πρασίνου αφαιρέθηκε µε αντιφατικές 
αιτιάσεις. Μετά την αφαίρεση του αντικειµένου δεν προκύπτει αλληλοεπικάλυψη και ζηµία 
του ∆ηµοσίου. 
- Στις πιστοποιήσεις πληρωµών της περατωθείσας εργολαβίας Α∆ 509, εµφανίζεται δαπάνη 
για εγκατάσταση και συντήρηση χλοοτάπητα, θάµνων και δένδρων, σε πέντε (5) Σ. 
Σταθµούς της γραµµής Αθηνών Κορίνθου. Σε κανέναν από τους σταθµούς αυτούς δεν έχουν 
εκτελεστεί εργασίες πρασίνου εκτός του ΣΣ Μεγάρων όπου υπάρχου τοπικές 
δενδροφυτεύσεις χωρίς ενδείξεις συντήρησης. Οι πιστοποιήσεις των λογαριασµών 
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πληρωµών για τις µη πραγµατοποιηθείσες αυτές εργασίες, σύµφωνα µε την 12η Εντολή 
Πληρωµής, ανέρχονται στο ποσό των 196.532,93 Ευρώ, από το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί η 
δαπάνη των εργασιών στον ΣΣ Μεγάρων. 
- Η Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου που διενεργήθηκε µε εντολή του Προέδρου του ∆.Σ. µετά 
την από την από 15.7.08 Έκθεση επιθεωρητών του ΣΕΕΥΜΕ, παρά τα διαπιστωθέντα 
ευρήµατα, αποκλείει την ύπαρξη δόλου, χωρίς  επαρκή αιτιολόγηση. Ενώ διαπιστώνει 
αλληλοεπικαλύψεις της 472 µε την 498, αιτιολογεί τόσο την έλλειψη σχετικών ενεργειών 
διερεύνησης της καταγγελίας του Τµήµατος Πρασίνου, αποδεχόµενη αναπόδεικτους 
ισχυρισµούς περί προφορικής δράσης  της ∆ιοίκησης και των ∆ιευθυνόντων όσο και τα στην 
συνέχεια διαπραχθέντα,  προβάλλοντας  αιτιάσεις που παρεκκλίνουν από την σχετική 
νοµοθεσία περί ∆ηµοσίων Έργων.  
- Η νέα ∆ιοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ, αποδεχόµενη τα συµπεράσµατα της πιο πάνω Έκθεσης, δεν 
προχώρησε ουσιαστικά στην αναζήτηση ευθυνών για τα διαπιστωθέντα στην Έκθεση του 
ΣΕΕΥΜΕ, ακόµη και όταν, µετά την Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου, τον ∆εκέµβριο του 2008 
αναφέρονται νέα ευρήµατα από το Τµήµα ∆ιασφάλισης Έργων, για πιθανές 
αλληλοεπικαλύψεις της 489 µε την 231 και µέχρι σήµερα δεν έχει δώσει την αιτηθείσα από 
το τµήµα εντολή περαιτέρω έρευνας. 
Λαµβάνοντας υπόψη όσα διαπιστώθηκαν η Έκθεση διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Αθηνών, 
για την διερεύνηση πιθανών ποινικές ευθύνες λόγω παραβίασης της νοµιµότητας, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο ∆΄ Συµπεράσµατα.  
Επίσης η έκθεση διαβιβάστηκε στην ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. προκειµένου να διερευνηθούν και να 
αποδοθούν διοικητικές ευθύνες σε υπαλλήλους της και τον ουσιαστικό έλεγχο των 
εργολαβιών που βρίσκονται σε εξέλιξη από Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας. 
Για την υπόθεση αυτή διενεργείται δικαστική έρευνα. 
2. ∆ιερευνήθηκε αναφορά πολίτη για καθυστέρηση 40-50 λεπτών της αµαξοστοιχίας 
Intercity αρ.57 στη διαδροµή Θεσσαλονίκη – Αθήνα στις 09.02.2009, µε σχετικό αίτηµα 
αποζηµίωσης.  

Τέλος µε εντολή, του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, διεξήχθη συµπληρωµατικός 
έλεγχος, που αφορά την αλληλοεπικάλυψη σε εργολαβίες της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ, για την 
προσωποποίηση των πράξεων και παραλείψεων των εµπλεκοµένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, 
που συνιστούν πειθαρχικά η ποινικά αδικήµατα, προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο της 
∆ικαιοσύνης. Σε συνέχεια της πιο πάνω συµπληρωµατικής ερευνάς, σε εκτέλεση Εντολής 
του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, συντάχθηκε Έκθεση στην οποία αναλύονται 
οι συντελεσθείσες πράξεις, για τις οποίες δηµιουργούνται πιθανά ποινικά και πειθαρχικά 
αδικήµατα και αναφέρονται τα ονόµατα και οι ιδιότητες των εµπλεκοµένων. Οι πιο πάνω 
εκθέσεις διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Αθηνών για την συσχέτιση της µε την 
προηγούµενη. 
11.4. ΚΤΕΛ 

Το ΣΕΕΥΜΕ ενεργώντας αυτεπαγγέλτως, µε αφορµή έγγραφο που του είχε κοινοποιηθεί 
σχετικά µε τη λειτουργία του Σταθµού Υπεραστικών Λεωφορείων του ΚΤΕΛ Πρέβεζας 
χωρίς άδεια λειτουργίας, συνέχισε τη  διερεύνηση της καταγγελίας της οποίας έχει επιληφθεί 
και ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Αναζητήθηκαν πληροφορίες και 
διευκρινίσεις από τη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Πρέβεζας. Ο Νοµάρχης 
Πρεβέζης µε την υπ.αριθµ. 2798/22.05.2008 που µας κοινοποιήθηκε στις 19.05.2009, 
αποφάσισε τη σφράγιση του Σταθµού του Υπεραστικού ΚΤΕΛ επί της οδού Λ.Ιωαννίνων 
205α επειδή είχε εγκατασταθεί και λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας. Η Απόφαση 
κοινοποιήθηκε από το ΣΕΕΥΜΕ στον καταγγέλοντα πολίτη.   
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4. 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’ 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009  ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

 211 
 

  

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.  
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. 
 
Για την επίτευξη της αποστολής της η Οικονοµική Επιθεώρηση διενεργεί: 
 
α) διαχειριστικούς ελέγχους σε όλες τις χρηµατικές ή µη διαχειρίσεις των Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, 
β) οικονοµικούς και διαχειριστικούς ελέγχους που αφορούν στην οικονοµική κατάσταση και 
διαχείριση των ΝΠ∆∆, των ΟΤΑ, των αποκεντρωµένων δηµοσίων υπηρεσιών που 
λειτουργούν εκτός Κρατικού Προϋπολογισµού, είτε ως Ειδικός Λογαριασµός είτε, υπό ιδία 
διοίκηση, είτε µε τη µορφή ΝΠΙ∆, των Ειδικών Τµηµάτων, των Επιχειρήσεων του 
∆ηµοσίου, που λειτουργούν µε τη µορφή ΑΕ, 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 διεθνείς οργανισµούς (µε 
το Ν.3492/2006, οι ως άνω αρµοδιότητες αφαιρέθηκαν από τη ∆/νση Επιθεώρησης ∆∆, ΝΠ 
& ∆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 Οικονοµίας 
και 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 Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών στο 
ΓΕ∆∆), 
στ) διενέργεια διοικητικών ερευνών και ανακρίσεων για καταγγελλόµενα ή διαπιστούµενα 
αδικήµατα που διαπράττονται από υπαλλήλους του Υπουργείου. 
 
Αναλυτικά, οι έλεγχοι που πραγµατοποιήθηκαν  από τις Υπηρεσίες της Οικονοµικής 
Επιθεώρησης το έτος 2009, είναι οι ακόλουθοι: 
 
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 
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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. 
 
Β. Πεπραγµένα έτους 2009 

1. ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών 

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  2009. 
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Εκδοθείσες  
Εντολές  634* 147 463 3 9 1 0 11 
Παραδοθέντα Πορίσµατα 
(Συνολικά) 741 184 392 5 25 6 2 26 
Για εντολές 
2009 247 50 189 2 1 1 1 3 
Για εντολές  
προηγουµένων  
ετών 

494 134 304 3 24 5 1 23 

Ανεκτέλεστες εντολές 
Μέχρι 31/12/09 1100 330 622 17 74 11 11 35 
         
έτους 2009 409 105 282 3 9 1 0 9 
         
παρελθόντων  
Ετών 691 225 340 14 65 10 11 26 

   * Περιλαµβάνονται και οι εντολές έρευνας που εκδόθηκαν από Περιφερειακές 
Οικονοµικές   Επιθεωρήσεις  για διερεύνηση συνθηκών εµφάνισης πλαστών 
χαρτονοµισµάτων στις διαχειρίσεις  των ∆ΟΥ.  
  
• Σε σαράντα επτά (47) πορισµατικές εκθέσεις Οικονοµικών Επιθεωρητών,  διενέργειας 

προκαταρκτικών ερευνών - Ε∆Ε και ελέγχου περιουσιακής κατάστασης, 
καταλογίσθηκαν πειθαρχικά παραπτώµατα σε βάρος  υπαλλήλων του Υπουργείου 
Οικονοµίας & Οικονοµικών σε σαράντα (40) 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 εξήντα (60)  
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 
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προέβησαν σε  αξιόποινες  πράξεις (φοροδιαφυγή, πλαστά ή εικονικά φορολογικά 
στοιχεία, πλαστογραφία εγγράφων κ.λπ).  

• 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 ∆ΟΥ, συνολικού ποσού τριάντα πέντε 
χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τριών ευρώ (35.543).  

 
β. ΤΑΚΤΙΚΕΣ–ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  
 
Το έτος 2009 οι Οικονοµικοί Επιθεωρητές διενήργησαν  εξακόσιες πενήντα δύο (652) 
τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, ως 
κατωτέρω: 

1. Σε    ∆.Ο.Υ 317

2. Σε Πρακτορεία Τραπέζης Ελλάδος που εδρεύουν σε ∆.Ο.Υ. 13

3. Σε   Ελεγκτικά Κέντρα  (∆ΕΚ- ΠΕΚ)  6

4. Σε   ΥΠ.Ε.Ε.   (Σ.∆.Ο.Ε)  13

5. Σε    Κτηµατικές Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου  41

6. Σε    Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου   62

7. Σε    Υπηρεσίες  Τελωνείων 155

8. Σε    Χηµικές Υπηρεσίες    45

 Σύνολο τακτικών και εκτάκτων  επιθεωρήσεων 652

 
    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 1.393* πορισµατικές εκθέσεις  
*(περιλαµβάνονται και τα πιο πάνω υπό στοιχείο β΄, 652 πορίσµατα Τακτικών και 
Εκτάκτων επιθεωρήσεων) 
Οι έρευνες έγιναν κατόπιν: 

  Ποσοστό 
Καταγγελίας 259 18,59 % 
Αυτεπαγγέλτως 898* 64,47 % 
Άλλη αιτία 235** 16,87 % 
Γ.Ε.∆.∆. 1 0,07 % 
  Σύνολο 1.393 100 % 
 
* Περιλαµβάνονται τα πορίσµατα των τακτικών και εκτάκτων επιθεωρήσεων υπηρεσιών 
Υπουργείου Οικονοµικών .  
** Περιλαµβάνονται τα πορίσµατα έρευνας που εκδόθηκαν από Περιφερειακές Οικονοµικές   
Επιθεωρήσεις  για διερεύνηση συνθηκών εµφάνισης πλαστών χαρτονοµισµάτων (101) στις 
διαχειρίσεις  των ∆.Ο.Υ. 
 



 214 

∆ιαπιστώθηκαν     Προβλήµατα  
∆ιαφθοράς   2  περιπτώσεις 
Κακοδιοίκησης   2         » 
Οργανωτικά 12         » 
Άλλα 16         » 
 

Τα 741*** πορίσµατα ερευνών, Ε∆Ε, Ελέγχου περιουσιακής κατάστασης  κλπ έγιναν κατόπιν 
: 

 Περιπτώσεις Ποσοστό 
Καταγγελίας 289 39,00 % 
Αυτεπαγγέλτως 255 34,41 % 
Άλλη αιτία 196 26,45 % 
ΓΕ∆∆ 1 0,14 % 
  Σύνολο 741 100 % 
*** ∆εν περιλαµβάνονται τα πορίσµατα τακτικών επιθεωρήσεων. 
1.2 Σηµαντικές υποθέσεις 
• ∆ιερεύνηση για την ορθή ή µη χορήγηση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπούς, στις ∆.Ο.Υ. όλης 

της χώρας, προκειµένου αυτοί στη συνέχεια να υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Ε. µέσω 
Internet µε πλαστά δικαιολογητικά και να τύχουν επιστροφής έως 1.500,00 €, ποσά 
που πραγµατικά εισέπραττε ο υποκρυπτόµενος ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.  Ο 
τελευταίος, ως επινοητής της όλης «επιχείρησης», εκµεταλλευόµενος αλλοδαπούς και 
µε τη µέθοδο της διοχέτευσης των ποσών επιστροφής σε συγκεκριµένους τραπεζικούς 
λογαριασµούς, κατάφερε να εισπράξει από το 2003 έως το 2006 πλήθος τέτοιων 
επιστροφών, εξαπατώντας το Ελληνικό ∆ηµόσιο.    Οι περιπτώσεις αυτές έχουν 
εντοπιστεί µέσω της ΥΠ.Ε.Ε., της ∆/νσης εφαρµογών Η/Υ και της Οικονοµικής 
Επιθεώρησης και σε ένα πολύ µεγάλο ποσοστό έχουν καταλογιστεί τα αχρεωστήτως 
εισπραχθέντα ποσά προς αποκατάσταση της ζηµίας του ∆ηµοσίου.   Παράλληλα 
διατυπώθηκαν «προτάσεις για τη βελτίωση των λειτουργικών διαδικασιών του 
Μητρώου» µέσω των συναρµόδιων ∆/νσεων Μητρώου και Εισοδήµατος, ώστε να 
υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες προς αποφυγή των όποιων παραβατικών 
συµπεριφορών (ήδη λειτουργεί πρόγραµµα µε την ένδειξη «Έλεγχος Ταυτοτήτων»).   
Οι έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόµα. 

• Κατόπιν επ’ αυτοφώρω σύλληψης ελεγκτού υπαλλήλου της Α΄ ∆.Ο.Υ. Πατρών για 
χρηµατισµό µε προσηµειωµένα χαρτονοµίσµατα, ύστερα από καταγγελία του 
εκπροσώπου µεγάλης Α.Ε., αποκαλύφθηκε ότι η εν λόγω επιχείρηση υπήρξε εκδότης 
και λήπτης εικονικών φορολογικών στοιχείων και η υπόθεση ανατέθηκε για την 
ολοκλήρωση του ελέγχου σε Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου, το οποίο δεν έχει 
ολοκληρώσει ακόµα όλους τους διασταυρωτικούς ελέγχους για τους 
αντισυµβαλλόµενους, φορολογικής αρµοδιότητας άλλων ∆.Ο.Υ. 

• Η Υπηρεσία µας προκειµένου να διαπιστωθεί εάν το ∆ηµόσιο ζηµιώθηκε κατά την 
ανταλλαγή δηµοσίων κτηµάτων µε την Ιερά Μονή Βατοπεδίου, ανέθεσε σε 
Οικονοµικούς Επιθεωρητές τη διενέργεια ελέγχων των τιµών των αναγραφοµένων στις 
δηλώσεις Φ.Μ.Α. και των τιµών που προσδιορίζονται µε βάση τις αντικειµενικές 
αξίες.   Από όσους ελέγχους έχουν ολοκληρωθεί, διαπιστώθηκε είτε η ακρίβεια των 
δηλώσεων Φ.Μ.Α. είτε διαφορές µεταξύ δηλωθείσης αξίας και αυτής του ελέγχου. Η 
µη ολοκλήρωση ορισµένων ελέγχων οφείλεται στην έλλειψη προσωπικού µε 
εξειδικευµένες γνώσεις. 

• ∆ιενέργεια έρευνας σχετικά µε εξαγωγές νοθευµένων ελαιολάδων και σπορέλαιων στη 
Ρωσία και Κίνα από τις εταιρείες ΑΝΑΝΙΑΣ Α.Ε. και ΕΛΕΜΧΟ Α.Ε.   Ελεγχόµενες 
υπηρεσίες Τελωνείο Αθηνών και Α΄ Χηµική Υπηρεσία Αθηνών. 
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2. ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης ∆∆, ΝΠ και ∆ΕΚΟ 

2.1 Πεπραγµένα  
Στην  αρµοδιότητα  της  ανωτέρω ∆/νσης κατά το ηµερολογιακό  έτος 2009 εισήλθαν και 
εξήλθαν προς διάφορους αποδέκτες συνολικά 6205 έγγραφα. 

Κατωτέρω παρατίθεται Πίνακας εκδοθεισών εντολών και υποβληθεισών πορισµατικών 
εκθέσεων διενέργειας διαχειριστικών – οικονοµικών ελέγχων, ερευνών, ∆ηµοσίων 
∆ιαχειρίσεων, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, ΟΤΑ και Κληροδοτηµάτων έτους 2009. 

 ΣΥΝΟΛΑ ΟΤΑ & 
Ν.Π. 

αυτών 

ΝΠ∆∆ & 
άλλες 

Υπηρεσίες* 

ΑΕΙ, ΤΕΙ, 
Σχολικές 
Επιτροπές 

Εκκλησιαστικά 
Ν.Π. 

∆ηµοτικές 
Επιχειρήσεις 

ΝΠΙ∆ Κοινωφελή 
Ιδρύµατα 
Α.Ν.2039/39 

Εκδοθείσες 
εντολές 

 
 744 

 
119 

 
43 

 
26 

 
1 

 
26 

 
36 

        
       493 

Παραδοθέντα 
πορίσµατα 
(συνολικά) 

 
 

 243 

 
 

67 

 
 

50 

 
 

15 

 
 
4 

 
 

12 

 
 

12 

 
 

83 
Για εντολές 
2009 

 
   51 

 
20 

 
 9 

 
  4 

 
-- 

  
  2 

 
 3 

 
13 

Για εντολές 
προηγούµενων 
ετών 

 
192 

 
47 

 
41 

 
11 

 
4 

 
10 

 
 9 

 
70 

* Στις άλλες Υπηρεσίες περιλαµβάνονται: Υπουργεία, Νοσοκοµεία, Ειρηνοδικεία, 
Υποθηκοφυλακεία, Φυλακές κ.λπ. 

• Ανεκτέλεστες εντολές: 
 έτους 2009............................................................  693  
 παρελθόντων ετών............................................... 2047  
 ανεκτέλεστες εντολές την 31-12-2009................  2740 

 
α. Οι εντολές που εκδόθηκαν το 2009 έγιναν κατόπιν: 
 Περιπτώσεις Ποσοστό 
Καταγγελιών Ιδιωτών, 
∆ηµοτικών Συµβούλων κ.α. 

83 11,16% 

Εντολών ΓΕ∆∆ 34 4,56% 
Εισαγγελικών παραγγελιών 30 4,04% 
Αιτηµάτων άλλων φορέων* 597 80,24% 
ΣΥΝΟΛΟ 744  
* Υπουργεία, Περιφέρειες, Νοσοκοµεία. 
 
Από τα ανωτέρω 243 πορίσµατα τα 52 αφορούν σε κακοδιοίκηση – κακοδιαχείριση 
(ποσοστό 21,40 %), τα 44 σε παραλείψεις – παρατυπίες (ποσοστό 18,11 %), τα 10 σε 
οργανωτικά θέµατα (ποσοστό 4,12 %), για τα 25 δόθηκαν οδηγίες και έγιναν προτάσεις 
(ποσοστό      10,29 %) και για τα 112 δεν προέκυψαν προβλήµατα (ποσοστό 46,08 %) 
Επισηµαίνουµε ότι, στις περισσότερες των ανωτέρω υποθέσεων συντρέχουν αθροιστικά, 
περιπτώσεις που αφορούν σε κακοδιοίκηση – κακοδιαχείριση, παραλείψεις – παρατυπίες 
κ.λπ. 
 
β. Επίσης τα ανωτέρω 243 πορίσµατα διαβιβάστηκαν ως ακολούθως: 
 

 
Περιπτώσεις Αριθµός Ποσοστό 

Α Εισαγγελέα ή Πταισµατοδίκη  59 24,28% 
Β Αρµόδιες Υπηρεσίες  184 75,72% 
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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 – 3.187.520,06 €,  το 
οποίο βεβαιώθηκε στις αρµόδιες Υπηρεσίες ως δηµόσιο έσοδο ή ως έσοδο Νοµικών 
Προσώπων κ.λπ σε βάρος των υπευθύνων, ως κατωτέρω: 
 

1.  υπέρ του ∆ηµοσίου 394.934,71 €
2.  υπέρ ΝΠ∆∆ 400.586,01 €
3.  υπέρ ΝΠΙ∆                              ---------------
4.  υπέρ ΟΤΑ 2.391.999,34 €

     ΣΥΝΟΛΟ 3.187.520,06 €
 
Επιπροσθέτως προτείνονται από τους Οικονοµικούς Επιθεωρητές καταλογισµοί ύψους 
2.175.189,07 € περίπου. 
 
Εξ αυτών (πέντε) 5 περιπτώσεις αφορούν Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, για τα οποία 
προτάθηκαν καταλογισµοί ποσού 1.932.600,00 € περίπου προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και 
την Επιτροπή του Άρθρου 141 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» και (έξι) 6 περιπτώσεις αφορούν Κληροδοτήµατα για τα οποία έγινε πρόταση 
καταλογισµού ποσού ύψους 242.589,07 €, προς την Επιτροπή και τα Συµβούλια Εθνικών 
Κληροδοτηµάτων. 
 
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 στην σύνολό τους σε Επιθεωρητές που 
ασκούν πρωτίστως την εποπτεία των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, τις οικείες 
διοικητικές έρευνες, ανακρίσεις για διαπιστούµενα ή καταγγελλόµενα παραπτώµατα κ.λπ. 
υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών και παράλληλα διενεργούν και τους ως άνω 
ελέγχους. Τέλος, η ∆/νση Επιθεώρησης ∆.∆. ΝΠ & ∆ΕΚΟ κατόπιν αιτηµάτων των 
καταλογισθέντων και των καταλογισθησοµένων υπολόγων ΟΤΑ και ΝΠΙ∆, εξέδωσε εντολές 
διενέργειας συµπληρωµατικών διαχειριστικών – οικονοµικών ελέγχων, τα αποτελέσµατα 
των οποίων εστάλησαν στους αρµόδιους φορείς. 

δ. Εκτός των εκδοθεισών εντολών διενέργειας διαχειριστικών ελέγχων ΝΠ∆∆ και ∆ηµοσίων 
υπολόγων (εκτός των υπολόγων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών), ΟΤΑ, 
αποκεντρωµένων ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, Ειδικών Λογαριασµών και την έκδοση των 
εντολών διενέργειας ελέγχων σε Κληροδοτήµατα, Σχολάζουσες Περιουσίες, 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 Ένωση ή άλλους διεθνείς 
οργανισµούς ως και την επεξεργασία των υποβαλλοµένων σχετικών πορισµατικών εκθέσεων 
η ∆/νση Επιθεώρησης ∆.∆  ΝΠ και ∆ΕΚΟ, προέβη στις κατωτέρω ενέργειες: 

• ∆όθηκαν απαντήσεις σε ερωτήσεις – αναφορές Βουλευτών, για κακοδιαχείριση, 
διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος, καθώς και επί άλλων θεµάτων. 

• Εξέδωσε προς όλους τους αρµόδιους Φορείς την αριθ. πρωτ. ΠΟΛ.1005/15-1-2010 
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 Ένωση, οικονοµικού έτους 2009. 
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2.2 Σηµαντικές υποθέσεις 

• Από το διαχειριστικό – οικονοµικό έλεγχο στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – 
Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας, διαπιστώθηκε έλλειµµα από υπεξαίρεση 
χρηµατικών ποσών ύψους 284.225,96 €, το οποίο καταλογίστηκε σε βάρος των 
υπευθύνων.  

• Από το διαχειριστικό - οικονοµικό έλεγχο στο ∆ήµο Μεγίστης Ν. ∆ωδεκανήσου, 
διαπιστώθηκε έλλειµµα στη διαχείριση αυτού, ποσού ύψους 451.116,00 €, το οποίο 
καταλογίστηκε σε βάρος του υπευθύνου. 

• Από το διαχειριστικό έλεγχο στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, διαπιστώθηκαν 
ανοίκειες πληρωµές, ποσού ύψους 108.315,82 €, το οποίο καταλογίστηκε σε βάρος 
των υπευθύνων. 

• Από το διαχειριστικό – οικονοµικό έλεγχο στην Κοινότητα Πωγωνιανής Ν. 
Ιωαννίνων, διαπιστώθηκε έλλειµµα στη διαχείριση αυτής ποσού ύψους 181.246,68 
€, το οποίο και καταλογίστηκε σε βάρος του υπευθύνου. 

• Από το διαχειριστικό – οικονοµικό έλεγχο στον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου και 
Ελένης Μάνδρας Αττικής, διαπιστώθηκε έλλειµµα ποσού ύψους 320.536,85 €, το 
οποίο και καταλογίστηκε σε βάρος των υπευθύνων. 

• Από το διαχειριστικό – οικονοµικό έλεγχο στο ∆ήµο Αποστόλου Παύλου Ν. 
Ηµαθίας, διαπιστώθηκε έλλειµµα στη διαχείριση αυτού ποσού ύψους 1.707.838,39 
€, το οποίο και καταλογίστηκε σε βάρος των υπευθύνων. 

• Από τη διενέργεια ελέγχου στην Περιφέρεια Κρήτης, σχετικά µε τη διαχείριση έργου 
Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου Αγ. Νικολάου, διαπιστώθηκε διπλή 
εκταµίευση  ποσού ύψους 263.412,30 €. Επίκειται η έκδοση καταλογιστικής 
απόφασης σε βάρος του υπευθύνου. 

• Από τον διαχειριστικό – οικονοµικό έλεγχο στο ∆ήµο Παναγίας Ν. Χαλκιδικής και 
των ΝΠ∆∆ αυτού, διαπιστώθηκαν ανοίκειες πληρωµές κ.λπ., ποσού ύψους 
500.000,00 € περίπου. Επίκειται η έκδοση καταλογιστικής απόφασης σε βάρος των 
υπευθύνων. 

• Από τον διαχειριστικό έλεγχο στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε έλλειµµα στη 
διαχείριση της Πάγιας Προκαταβολής του ∆ήµου ποσού ύψους 534.736,09 €. 
Επίκειται η έκδοση καταλογιστικής απόφασης σε βάρος των υπευθύνων. 

• Από τον διαχειριστικό έλεγχο στο κληροδότηµα «ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΜΕΝΗ – 
ΜΟΤΣΕΝΙΓΚΟΥ», προέκυψε έλλειµµα από τη συσσώρευση επισφαλών 
απαιτήσεων ανείσπρακτων ενοικίων ποσού ύψους 40.744,37 € για τα έτη 1999-
2005, τον καταλογισµό του οποίου ο Οικονοµικός Επιθεωρητής προτείνει σε βάρος 
των µελών του ∆.Σ. του Ιδρύµατος. 

• Από τον διαχειριστικό έλεγχο στο Ίδρυµα Απονοµής Υποτροφιών «ΣΠΥΡΟΥ 
ΒΑΣΙΛΑ» προέκυψε έλλειµµα από την καταβολή χρηµατικών ποσών, ως 
υποτροφίες, χωρίς νόµιµη αιτία, συνολικού ποσού ύψους 14.400,00 €, για τα έτη 
2004-2006, τον καταλογισµό του οποίου ο Οικονοµικός Επιθεωρητής προτείνει στα 
µέλη του ∆.Σ. εάν δεν φροντίσουν για την επιστροφή αυτών. 

• Από τον διαχειριστικό έλεγχο στο Κληροδότηµα «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΞΑΡΧΟΥ», 
προέκυψε έλλειµµα από την παράλειψη της ∆ιοίκησης να µισθώσει το Ξενοδοχείο 
για το διάστηµα 1/1/2006-8-3-2007 ποσού ύψους 90.000,00 € και για εκ λάθους 
καταβολής του έτους 2007 βοηθήµατος ποσού 700 ευρώ συνολικά 90.700,00 ευρώ, 
τον καταλογισµό του οποίου ο Οικονοµικός Επιθεωρητής προτείνει στα µέλη της 
∆/κής Επιτροπής. 

• Από τον διαχειριστικό έλεγχο στο κληροδότηµα «ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΘΕΟ∆ΩΡΑΣ 
ΒΑΛΤΑ∆ΩΡΟΥ», προέκυψε έλλειµµα από τη µη αναπροσαρµογή των µισθωµάτων 
των Καταστηµάτων για τα έτη 2003 και 2004, συνολικού ποσού ύψους 43.645,24 € 
τον καταλογισµό του οποίου η Οικονοµική Επιθεωρήτρια προτείνει εις βάρος του 
∆ηµάρχου και των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας. 
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• Από το διαχειριστικό έλεγχο στο κληροδότηµα «ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ & ΜΑΡΙΑΣ Ν. 
ΜΟΣΧΟΝΑ», προέκυψε έλλειµµα από την κακοδιαχείριση της περιόδου του 
Ιδρύµατος, για την περίοδο 1992-1995, συνολικού ποσού ύψους 869,09 €, τον 
καταλογισµό του οποίου ο Οικονοµικός Επιθεωρητής προτείνει εις βάρος της. 

• Από το διαχειριστικό έλεγχο στο Κληροδότηµα «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
πρωθιερέως», προέκυψε έλλειµµα από δαπάνες που δεν στηρίζονται σε νόµιµες 
διαδικασίες, για τα έτη 2000-2006, συνολικού ποσού 52.229,56 €, τον καταλογισµό 
του οποίου η Οικονοµική Επιθεωρήτρια προτείνει µε τόκους υπερηµερίας στον 
Πρόεδρο, στους Ταµίες και στους γραµµατείς του ∆.Σ. 

 
Εκτός των ανωτέρω υποθέσεων, από διαχειριστικούς ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν το 
2009, 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. 

 
α/α ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΣΟ 

1. ∆ήµος Αποστόλου Παύλου Ν. Ηµαθίας. 
 

1.130.000,00 € περίπου 

2. ∆ήµος Παναγιάς Ν. Χαλκιδικής & ΝΠΠ∆ αυτού.    150.000,00 € περίπου 
3. ∆ηµοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας ∆ήµου 

Αµαρουσίου.       
 
1.200.000.00 € περίπου 

4. ∆ηµοτική Επιχείρηση «Νησί Ονείρων» 
∆ήµου Ερέτριας.                           

 
   630.000,00 € περίπου 

5. ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής και Αθλητικής 
Ανάπτυξης ∆ήµου Πετρούπολης.      

 
   122.000,00 € περίπου 

6. ∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής, Οικονοµικής και 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Πρώτης Ν. 
Σερρών                          

 
 
      33.000,00 € περίπου 

 
Οι Οικονοµικοί Επιθεωρητές από τον έλεγχο που πραγµατοποίησαν σε ∆ήµους και ΝΠ∆∆ 
διαπίστωσαν εκτός των άλλων και τη µη απόδοση παρακρατουµένων φόρων (ΦΜΥ, 
Φόρος Εισοδήµατος κ.λπ.) υπέρ του ∆ηµοσίου και ενηµέρωσαν άµεσα τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες για τον κατά περίπτωση φορολογικό έλεγχο. 
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5. 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 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟ.ΜΕ. & ∆Ι.)  

Την ως άνω σύσταση του ΣΕ∆Ε προβλέπει το άρθρο 177 του Ν. 3669/18-7-
2008(ΦΕΚ116Α/18-6-2008) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας Κατασκευής 
∆ηµοσίων Έργων» και έχει διυπουργικό χαρακτήρα. 

Το ΣΕ∆Ε λειτουργεί από το 1986 ύστερα από την αριθ. Ε∆2/01/71/ ΦΝ 294/9-6-1986 
(ΦΕΚ374Β΄) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε: «Έγκριση Κανονισµού Επιθεωρήσεων ∆Ε».  

β) Αρµοδιότητες  

β1) Οι Επιθεωρητές ∆ηµοσίων Έργων, που ορίζονται µε ανάληψη καθηκόντων, σύµφωνα µε 
την παρ. 2 του άρθρου 177 του  Ν. 3669/18-7-2008(ΦΕΚ116Α/18-6-2008) έχουν τις 
αρµοδιότητες που περιγράφει ο από 9-6-1986 Κανονισµός Επιθεωρήσεων ∆ηµοσίων Έργων 
και αφορούν στη διενέργεια επιθεωρήσεων στα έργα  των Φορέων του ∆ηµόσιου Τοµέα, 
όπως κάθε φορά ορίζεται.  

Οι ως άνω «επιθεωρήσεις εκτείνονται σε όλες τις φάσεις παραγωγής από 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, ήτοι συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, που αφορούν στην 
παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη διοίκηση και εποπτεία των έργων από τις Υπηρεσίες και στη 
συνέχεια συντάσσει και υποβάλλει έγκαιρα    στο Εποπτικό Συµβούλιο την έκθεσή του.  

Η Έκθεση Επιθεώρησης συντάσσεται µε βάση τις γενικές αρχές, όπως περιγράφονται στον 
ως άνω Κανονισµό Επιθεωρήσεων ∆ηµοσίων Έργων, όπου ρυθµίζεται: « ο τρόπος  
διεξαγωγής των επιθεωρήσεων, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών 
∆ηµοσίων Έργων κατά τη διενέργεια των Επιθεωρήσεων, οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των 
υπηρεσιών των φορέων κατασκευής των έργων, τα θέµατα που σχετίζονται µε την 
ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της επιθεώρησης, οι απαραίτητοι όροι εχεµύθειας και 
χαρακτηρισµού του απορρήτου και γενικά κάθε θέµα που σχετίζεται µε τις βασικές και 
γενικές αρχές της επιθεώρησης και της αποτελεσµατικότητας του ελέγχου…» (παρ. 8 του 
άρθρου 177 του Ν.3669/2008).                

β2)   Σύµφωνα µε την παρ.7 του άρθρου 177 του Ν.3669/2008 : «Το έργο της επιθεώρησης 
κατευθύνεται, παρακολουθείται, ελέγχεται και γενικά εποπτεύεται από Εποπτικό Συµβούλιο 
που απαρτίζεται από το Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του 
Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ. & ∆Ι. ως Πρόεδρο και τρία µέλη Επιθεωρητές ∆ηµοσίων Έργων, που 
ορίζονται από τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ. & ∆Ι. και ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά 
παράλληλα µε το έργο της Επιθεώρησης, το οποίο αναλαµβάνουν ως Επιθεωρητές 
∆ηµοσίων Έργων…».   

γ) Πεδίο ∆ράσης  

Ο Ν. 3669/2008 στο άρθρο 1 αυτού προσδιορίζει το πεδίο δράσης του στα έργα που 
προγραµµατίζονται και εκτελούνται από τους φορείς που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 14 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28Α΄/3-3-94), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήµερα. Εποµένως, και οι Επιθεωρήσεις ∆ηµοσίων Έργων, που διενεργούνται µε βάση το 
άρθρο 177 του Ν.3369/2008 έχουν ως πεδίο δράσης τα έργα των φορέων του ∆ηµόσιου 
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Τοµέα, που προσδιορίστηκε µε το Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε µε  το Ν.2527/97 
(ΦΕΚ106Α/8-10-97) και ισχύει σήµερα. 

Β. Οργάνωση και ∆οµή 

Μέχρι το πρώτο  εξάµηνο του έτους 2009 καθήκοντα Επιθεωρητών ασκούσαν έξι (6) 
διπλωµατούχοι µηχανικοί. 

Στο δεύτερο εξάµηνο του 2009 προσελήφθησαν τέσσερις (4) νέοι Επιθεωρητές και 
αποχώρησε ένας (1) Επιθεωρητής λόγω σύνταξης,  µε αποτέλεσµα στο δεύτερο εξάµηνο  του  
έτους (2009) να ασκούν καθήκοντα Επιθεωρητή ∆Ε  εννέα  (9) διπλωµατούχοι µηχανικοί. 

Η στελέχωση αυτή δεν κρίνεται καθόλου ικανοποιητική σε σχέση µε τα προηγούµενα 
χρόνια, πέραν του ότι είναι ακόµα πιο ανεπαρκής σε σχέση και µε τα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 177 του Ν.3669/2008, σύµφωνα µε το οποίο: «Ανάθεση καθηκόντων Επιθεωρητών 
∆ηµοσίων Έργων… µπορεί να γίνει σε πενήντα (50) κατ’ ανώτατο όριο υπαλλήλους ή 
αξιωµατικούς των ενόπλων ∆υνάµεων, χωρίς αύξηση των αντιστοίχων οργανικών θέσεων ή 
συνταξιούχους του ∆ηµόσιου  ή του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα». 

Γ. Πεπραγµένα έτους 2009 

Κατά το έτος 2009 : 

α) Εκδόθηκαν  οκτώ (8) εντολές Έκτακτης Επιθεώρησης σε ισάριθµα έργα ή οµάδες έργων, 
και τρεις (3) Επιθεωρήσεις εξ αυτών ολοκληρώθηκαν µέσα στο έτος 2009.  

Οι λοιπές πέντε (5) Επιθεωρήσεις  συνεχίζονται το 2010.  

Μια (1), εξ αυτών που συνεχίζονται το έτος 2010, εκτελείται κατόπιν ∆ικαστικής Εντολής.  

β) Επί πλέον ολοκληρώθηκαν δυο (2) Επιθεωρήσεις έργων, για τις οποίες είχαν εκδοθεί οι 
σχετικές εντολές το έτος 2008.   

γ) Το ΣΕ∆Ε συµµετείχε µε µέλος του σε Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου ενός (1) ∆ηµόσιου Έργου 
κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  

∆. Σηµαντικές υποθέσεις έτους 2009 

1. Έργο: «Σ.Π.1/08 και Σ.Π.2/08» της ∆/νσης ∆9/Γ.Γ.∆.Ε. Φορέας κατασκευής: Γενική 
Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων (Γ.Γ.∆.Ε.) [∆/νση ∆9].  Προϋπολογισµός: α) της  ΣΠ1-
08,     900.000 ΕΥΡΩ     β) της  ΣΠ2-08,  1.100.000 ΕΥΡΩ  

Αντικείµενο του έργου : α) Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις 
νησίδες των οδών Μεσογείων, Κηφισίας, Κύµης, Αλίµου -Κατεχάκη και λοιπών οδών 
αρµοδιότητας ∆ΚΕΣΟ. 

β) Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες των οδών Λ. Αθηνών, 
Κηφισού, Σχιστού – Σκαραµαγκά και λοιπών οδών αρµοδιότητας ∆ΚΕΣΟ. 

Αντικείµενο επιθεώρησης : Ελέγχθηκαν τα τεύχη δηµοπράτησης των υπόψη έργων.  
Ειδικότερα ελέγχθηκαν: Οι ∆ιακηρύξεις, όσον αφορά τον τύπο τους, τη δαπάνη 
προµηθειών των τευχών, το νόµιµο της βεβαίωσης δανειοληπτικής ικανότητας. Τα 
τιµολόγια µελέτης, όσον αφορά την εφαρµογή των ενιαίων τιµολογίων, την εφαρµογή 
σύνθετων τιµών. Οι Ειδικές Συγγραφές Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) όσον αφορά τις 
πληροφοριακές πινακίδες, το χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης, τις ειδικές 
υποχρεώσεις του αναδόχου, τη διάθεση υλικών στην υπηρεσία επίβλεψης. Οι Τεχνικές 
Συγγραφές Υποχρεώσεων   (Τ.Σ.Υ.) όσον αφορά τη συλλογή νεκρών ζώων από το 
οδόστρωµα και τις νησίδες πρασίνου. Οι Προϋπολογισµοί και οι Τεχνικές Περιγραφές ως 
προς τη σύνταξή τους  και τέλος το θέµα της συµµετοχής στους διαγωνισµούς  των εν 
λόγω έργων.     

∆όθηκαν οδηγίες για την ορθή σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης έργων πρασίνου της 
αρµόδιας Υπηρεσίας. 
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2. Έργο: «Νέο κτήριο αεροσταθµού και διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στον Κρατικό 
Αερολιµένα Ζακύνθου – ∆. Σολωµός ».  Φορέας κατασκευής: Γ.Γ.∆.Ε./ΕΥ∆Ε 
Αεροδροµίων Νοτίου Ελλάδος. Προϋπολογισµός:     32.724.872 ΕΥΡΩ   

Αντικείµενο του έργου : Κατασκευή νέου κτηρίου αεροσταθµού στη Ζάκυνθο, συνολικής 
επιφάνειας 14.532 m2 κλειστών χώρων και 8.250 m2 χώρων ανοικτών στεγασµένων 
χώρων, που αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα. ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου συνολικής 
έκτασης 65.000 m2. 

Αντικείµενο επιθεώρησης : Ελέγχθηκε: Η µεταβολή (µείωση) του συµβατικού 
αντικειµένου του έργου, που είχε δηµοπρατηθεί µε το σύστηµα µελέτη – κατασκευή µε 
κατ’ αποκοπή τίµηµα, η οποία όµως µεταβολή δεν συνοδεύτηκε εξαρχής µε µείωση του 
κατ’ αποκοπή τιµήµατος (ΚΑΤ).  

Η έγκριση των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών (Α.Π.Ε.)  και των Πρωτοκόλλων 
Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και των Συµπληρωµατικών Συµβάσεων 
(Σ.Σ.Ε.). Ο τρόπος υλοποίησης του επιχώµατος προφόρτισης της περιοχής κατασκευής της 
θεµελίωσης του υπόψη έργου.  

Οι εκ των υστέρων (και όχι εξ αρχής, ως όφειλε)  περικοπές εργασιών σε σκυροδέµατα και 
οπλισµούς θεµελίωσης των κτηρίων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του υπόψη έργου. 

Επισηµάνθηκαν στην αρµόδια Υπηρεσία, µεταξύ άλλων, η ανάγκη πιο σχολαστικής και 
συστηµατικής διερεύνησης όλων των παραµέτρων και συνθηκών κατασκευής  του έργου, 
που δηµοπρατείται µε το σύστηµα µελέτη - κατασκευή, προκειµένου να αποφεύγονται οι 
τροποποιήσεις του κατ’ αποκοπή τιµήµατος, που δηµιουργούν τριβές µεταξύ της 
Υπηρεσίας και του αναδόχου. 

3. Έργο: «Σύνδεση  ευρείας παράκαµψης Πατρών µε την πόλη της Πάτρας µε κάλυψη του 
ποταµού ∆ιακονιάρη». Φορέας κατασκευής: ΕΥ∆Ε-ΑΥΤΟΚ/ΜΟΣ ΠΑΘΕ & 
ΕΥ∆Ε/ΜΕ∆Ε της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων (Γ.Γ.∆.Ε.). Προϋπολογισµός :   
60.000.000  ΕΥΡΩ 

Αντικείµενο του έργου: Κατασκευή των έργων εκβολής του χειµάρρου ∆ιακονιάρη. 
Πρόσθετα έργα για την αύξηση της παροχετευτικότητας του χειµάρρου ∆ιακονιάρη στο 
κατασκευασµένο τµήµα από Χ. Θ. 0+050 έως Χ.Θ. 1+130 (οδός Αγίας Τριάδας ). Η 
διευθέτηση του χειµάρρου ∆ιακονιάρη από Χ. Θ. 1+130 έως Χ. Θ. 5+084 (Κόµβος Κ4 ). 
Η κατασκευή λεκάνης φερτών υλών. Η κατασκευή αστικής αρτηρίας  πάνω από τον 
αγωγό. Η κατασκευή οκτώ ισόπεδων κόµβων. Η κατασκευή κάτω διάβασης οδού προ 
ΜΟΜΑ. Τα έργα ηλεκτροφωτισµού άρδευσης – φύτευσης, σήµανσης και ασφάλισης.       

Αντικείµενο Επιθεώρησης : Ελέγχθηκαν: Η µεταβολή του συµβατικού αντικειµένου 
µέσω της έγκρισης των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (Α.Π.Ε.). 

Τα χρονοδιαγράµµατα - η πρόοδος του έργου (διαπιστώθηκαν σηµαντικές καθυστερήσεις 
στην κατασκευή του έργου). Οι µελέτες του έργου (διαπιστώθηκε ότι ορισµένες µελέτες 
δεν εφαρµόστηκαν σωστά και ως εκ τούτου υπήρξαν ελαττώµατα – κακοτεχνίες, που 
χρήζουν αποκατάστασης). Ζητήθηκε ο πειθαρχικός έλεγχος των αρµοδίων οργάνων της 
∆ιοίκησης.  

4. «Αντιπληµµυρικά έργα χειµάρρων Φονιά, Μεριδιάτη και Κηπηρίωνα». Φορέας 
κατασκευής:  

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆ωδεκανήσου. 

     Προϋπολογισµός :  215.227 ΕΥΡΩ  (για µελέτες ),34.000.000 ΕΥΡΩ (για κατασκευές) 

Αντικείµενο Έργου: Μελέτες και κατασκευές των αντιπληµµυρικών έργων χειµάρρων 
Φονιά, Μεριδιάτη και Κηπηρίωνα στη Ρόδο. 
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Αντικείµενο Επιθεώρησης : Ελέγχθηκαν οι διαδικασίες ανάθεσης των µελετών και των 
κατασκευών των αντιπληµµυρικών έργων των χειµάρρων Φονιά, Μεριδιάτη και 
Κηπηρίωνα στη Ρόδο και της υλοποίησης των σχετικών εργασιών.   

∆ιαπιστώθηκε ότι οι αντιπληµµυρικές µελέτες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. δεν υλοποιήθηκαν 
σχεδόν στο σύνολό τους, µε αποτέλεσµα, όταν η νήσος Ρόδος  κηρύχθηκε σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης, λόγω των δυσµενών γεγονότων (εκτεταµένων πυρκαγιών) για την 
αντιµετώπιση των πληµµυρικών επιπτώσεων  δεν ήταν πλέον εφικτή, λόγω αλλαγής των 
δεδοµένων,  η εφαρµογή της µελέτης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  

Η ∆.Τ.Υ.Ν. Ρόδου δεν τήρησε τις προβλεπόµενες διαδικασίες του Ν.3316/2005 για τη 
σύνταξη του φακέλου του έργου και προχώρησε σε µη προβλεπόµενες διαδικασίες από 
τις ισχύουσες διατάξεις, για την ανάθεση των σχετικών µελετών.  

Επίσης, δεν τεκµηριώνεται από πουθενά ότι εξασφαλίστηκε το συµφέρον του δηµοσίου 
µε τη διαδικασία, που ακολούθησε η ίδια Υπηρεσία (µε την αιτιολογία του επείγοντος) 
για την ανάθεση της εκτέλεσης των συναφών έργων, µε δεκαέξι απ’ ευθείας αναθέσεις  
και µάλιστα µε έκπτωση 1% ή και µικρότερη. Ζητήθηκε, ως εκ τούτου, ο πειθαρχικός 
έλεγχος των εµπλεκοµένων οργάνων (∆.Τ.Υ.Ν. και αρµόδιας Νοµαρχιακής Επιτροπής).        

5. «ΚΟ1/05 Βελτίωση - Ανακατασκευή και συντήρηση τµήµατος της Παλαιάς  Εθνικής Οδού 
Ελευσίνας – Θήβας ». Φορέας κατασκευής: Γ.Γ.∆.Ε. [∆/νση ∆9] Προϋπολογισµός :  
7.220.000 ΕΥΡΩ 

Αντικείµενο Έργου : Κατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών, µε σκοπό τη 
διαπλάτυνση κατά 4,00 m σε τµήµατα της Π.Ε.Ο. Ελευσίνας –Θηβών, από Μάνδρα 
(γέφυρα Αττικής Οδού) µέχρι Κάζα σε συνολικό µήκος 20,00 χλµ. και από το ∆ήµο 
Ερυθρών προς Θήβα (συνολικού µήκους 3,00χλµ., καθώς και η κατασκευή 
αντιολισθηρού ασφαλτοτάπητα, ο οποίος προβλεπόταν να διαστρωθεί σε όλο το πλάτος 
της οδού (υφισταµένου και νέου).                              

Αντικείµενο Επιθεώρησης : Ελέγχθηκε  η  ανάθεση του έργου και διαπιστώθηκε  ότι το 
εν λόγω έργο ήταν ανώριµο για δηµοπράτηση, διότι δεν είχαν αποτυπωθεί πλήρως οι 
ανάγκες ενίσχυσης αποκατάστασης   του υφισταµένου οδοστρώµατος, δεν είχαν 
εκπονηθεί και εγκριθεί όλες οι µελέτες του έργου, και δεν είχαν συντελεστεί  οι 
διαδικασίες απαλλοτρίωσης, µε αποτέλεσµα να επιταθούν οι αδυναµίες της ∆/νουσας 
Υπηρεσίας στην ορθή διοίκηση του έργου και τη διαχείριση των διενέξεων µε τον 
Ανάδοχο. Ελέγχθηκε, µεταξύ των άλλων, ο 1ος ΑΠΕ του έργου, από όπου προκύπτει ότι: 

α) Υπήρξε µεταβολή του βασικού σχεδίου του έργου σε µεγάλο τµήµα του, το οποίο από 
έργο συντήρησης - βελτίωσης έλαβε το χαρακτήρα έργου νέας χάραξης συνήθους 
κατασκευής. 

β) Έγινε ανάλωση απροβλέπτων δαπανών, χωρίς αιτιολόγηση. 

γ) Έγινε ατεκµηρίωτη ανάλωση επί έλασσον δαπανών. 

Η ∆/νουσα Υπηρεσία υπερέβαλε των απαιτούµενων διαδικασιών  και προέβη σε 
ατεκµηρίωτες ενέργειες (περικοπές, χωρίς αποτύπωση και επιµέτρηση. Ατεκµηρίωτη 
έκπτωση του αναδόχου κλπ), που αποδυναµώνουν τις θέσεις του ∆ηµοσίου έναντι 
δικαστικών προσφυγών του Αναδόχου και οδηγούν στην εγκατάλειψη του έργου για 
µακρό χρονικό διάστηµα. Ο ανάδοχος δεν επέδειξε συνεργασία µε τη ∆/νουσα 
Υπηρεσία, αφού δεν εκπλήρωσε, όπως θα έπρεπε, τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

∆όθηκαν εκ µέρους των Επιθεωρητών συγκεκριµένες προτάσεις  για την απεµπλοκή της 
σύµβασης και την ολοκλήρωση του όλου έργου και τέλος  ζητήθηκε Ε∆Ε για τα 
εµπλεκόµενα όργανα των Υπηρεσιών (Προϊσταµένης Αρχής και ∆/νουσας Υπηρεσίας), 
προκειµένου να καταµεριστούν οι ευθύνες από την ατελή και αµελή εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους. 
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6. «Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης».  Φορέας κατασκευής: 
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Προϋπολογισµός :  24.500.000.000 δρχ. (71.900.220,10 ΕΥΡΩ) 

Για τον έλεγχο  των διαδικασιών εκτέλεσης του έργου αυτού συγκροτήθηκε µικτό 
κλιµάκιο ελέγχου (που ορίστηκε από το Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης), στο 
οποίο συµµετείχε εκ µέρους του Σ.Ε.∆.Ε. ο Επιθεωρητής ∆. Ε. κ. Ιωάννης Αλεξάκης, 
Αρχιτέκτων Μηχανικός. 

Ο εν λόγω έλεγχος ολοκληρώθηκε στις 30-11-2009 και η σχετική έκθεση υποβλήθηκε  
στο Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.   

Λοιπές δραστηριότητες του ΣΕ∆Ε – Εξετάσεις καταγγελιών 

Το ΣΕ∆Ε επί πλέον των έκτακτων Επιθεωρήσεων εξέτασε, µετά από αυτοψία, µια σειρά 
καταγγελιών, προτείνοντας συγκεκριµένα µέτρα. 

Ειδικότερα, εξέτασε καταγγελίες, που αφορούν τα κάτωθι έργα/υποθέσεις: 

1. «∆ρόµος Γεµέλια – Βρακάδες – Κουνιάδοι» στην νήσο Ικαρία. 

2. «Εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, τµήµα Παραλίµνης». 

3. «Επιλογή Εργοληπτικής Επιχείρησης από το ΤΕΙ Πειραιά». 

4. «∆ιαµόρφωση και επέκταση πεζοδροµίων ∆ήµου Αιδηψού». 

Επίσης την 31/12/2009 εκκρεµούσε (είχε αρχίσει, αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί) η εξέταση 
των καταγγελιών για τα παρακάτω έργα: 

1. «Υλοποίηση βραχυπρόθεσµων παρεµβάσεων σε τµήµατα και θέσεις µειωµένης Οδικής 
Ασφάλειας στον Άξονα: Θήβα – Λειβαδιά – Άµφισσα – Ναύπακτος». 

2. «Λειτουργική διευθέτηση, αποκατάσταση και ανάδειξη συγκροτήµατος Ι.Μ. Μεγάλου 
Σπηλαίου». 
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6. 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.  

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 (4) φαρµακοποιοί και (13) 
∆ιοικητικοί Υπάλληλοι, στη δε Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Αττικής (18) φαρµακοποιοί 
και µία ∆ιοικητική Υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας.  
Γ. Πεπραγµένα έτους 2009 

Για το έτος 2009 διενεργήθηκαν αυτεπάγγελτα επιτόπιοι έλεγχοι σε τριάντα εννέα (39) 
συνολικά φαρµακεία. Εξ’ αυτών εννέα (9) έλεγχοι διενεργήθηκαν στην επαρχία και 
συγκεκριµένα στα Ιωάννινα, Κορινθία, Καρδίτσα και Θεσσαλονίκη. Επίσης διενεργήθηκαν 
έλεγχοι σε οκτώ (8) Ασφαλιστικά Ταµεία, και σε πέντε (5) Ιδιωτικές Κλινικές στον Νοµό 
Αττικής. Τα πορίσµατα ελέγχου διαβιβάστηκαν στους αρµόδιους Ασφαλιστικούς Φορείς 
προκειµένου να προβούν στις δικές τους ενέργειες.  

Κατά τον έλεγχο των φαρµακείων οι συνήθεις παραβάσεις του Π.∆. 121/2008 αφορούν: 

• Την εύρεση στον χώρο του φαρµακείου ταινιών γνησιότητας αποκολληµένων από τα  

εµβαλάγια. 

• Την εύρεση στον χώρο του φαρµακείου εµβαλαγίων χωρίς ταινίες γνησιότητας. 

• Παρακράτηση ή εκτέλεση επαναλαµβανόµενων συνταγών πριν την καθορισµένη  

ηµεροµηνία. 

• Μη ορθή εκτέλεση των συνταγών. 

• Υπερσυνταγογράφηση από γιατρούς ασφαλιστικών Οργανισµών, κυρίως του ΙΚΑ. 

• Κατευθυνόµενη συνταγογράφηση. 

• Εύρεση συνταγολογίων και βιβλιαρίων υγείας, καθώς και σφραγίδων ιατρών. 
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Επίσης µε έγγραφο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  διαβιβάστηκαν 
στην Υπηρεσία µας τα από 30-4-09, 6-6-09 και 28-4-09 έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη 
σχετικά µε τον έλεγχο κοστολόγησης νοσηλείας ασφαλισµένων σε µη συµβεβληµένα 
ιδιωτικά θεραπευτήρια. 

Από τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες οι αναφερόµενοι ασφαλισµένοι 
νοσηλεύτηκαν στα συγκεκριµένα µη συµβεβληµένα ιδιωτικά θεραπευτήρια, το κλιµάκιο 
ελέγχου κατέληξε στο συµπέρασµα ότι θα έπρεπε να έχει εφαρµοστεί σε όλες τις 
περιπτώσεις το άρθρο 31 του Π.∆. 234/1980 που αφορά την έκτακτη εισαγωγή 
ασφαλισµένων σε µη συµβεβληµένα ιδιωτικά θεραπευτήρια. 

∆. Σηµαντικές υποθέσεις έτους 2009 

Έγιναν έλεγχοι σχετικά µε τις δαπάνες υγείας στους εξής ασφαλιστικούς Οργανισµούς: 

ΟΑΕΕ, ΤΑΙΣΥΤ, ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ΤΣΕΥΠ, ΤΑΠΕΤΕ, ΤΠ∆Α και ΤΑΤΤΑ. 

Οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη. 

ΤΜΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αµαρουσίου  και Υποκατάστηµα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της Λ. Αλεξάνδρας 

∆ιενεργήθηκαν έλεγχοι κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν παρατυπίες ως προς την 
συνταγογράφηση και εκτέλεση των συνταγών. Τα πορίσµατα ελέγχου συντάσσονται  
προκειµένου να διαβιβαστούν στους αρµόδιους φορείς. 

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Μετά από ανώνυµη καταγγελία τον Αύγουστο του 2009 πραγµατοποιήθηκε έλεγχος σε 
Φαρµακείο και σε ιδιωτικό χώρο πλησίον του Φαρµακείου, στο Κιάτο Κορινθίας. Στον 
ιδιωτικό χώρο ανευρέθηκαν 274 βιβλιάρια και συνταγολόγια ασφαλισµένων διαφόρων 
ταµείων, 249 αποκολληµένες ταινίες γνησιότητας, πολλές ιατρικές γνωµατεύσεις και 
βεβαιώσεις µε παραποιηµένα στοιχεία ή ελλιπή προς συµπλήρωση από διαφορετικό, από τον 
συντάξαντα ιατρό, άτοµο. Έγινε έλεγχος των βιβλιαρίων και των συνταγολογίων που 
ανευρέθηκαν καθώς και των συνταγών που κατέθεσε το Φαρµακείο προς πληρωµή σε 
ασφαλιστικά ταµεία και πάρθηκαν καταθέσεις από τα εµπλεκόµενα στην υπόθεση άτοµα. 
Στις καταθέσεις τους οι ασφαλισµένοι ως επί το πλείστον δήλωσαν πως είχαν ξεχάσει τα 
βιβλιάρια και συνταγολόγια στο Φαρµακείο και ότι όλα τα αναγραφόµενα φάρµακα τα είχαν 
παραλάβει από το Φαρµακείο. Έγινε καταλογισµός από τον ΟΓΑ λόγω µη παραλαβής 
φαρµάκων από τους ασφαλισµένους του σε συνταγές που κατέθεσε το φαρµακείο συνολικού 
ποσού 12.638,73 ευρώ και για τον ΟΑΕΕ λόγω λήξης της ασφαλιστικής ικανότητας των 
βιβλιαρίων των ασφαλισµένων του, στις συνταγές που κατέθεσε το φαρµακείο συνολικού 
ποσού 3.630,02 ευρώ. Ο ΟΠΑ∆ διερευνά περαιτέρω τους λογαριασµούς του Φαρµακείου 
καθώς προέκυψαν και άλλα στοιχεία εις βάρος του. Στις 25/11/09 διαβιβάσθηκε µηνυτήρια 
αναφορά στον εισαγγελέα Κορίνθου. 

Ν. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

Η ΥΠΕΕ Πελοποννήσου κατάσχεσε στις 16/10/2009 από Φαρµακείο στην Τρίπολη 
Αρκαδίας, για 70 ασφαλισµένους βιβλιάρια και συνταγολόγια διαφόρων ταµείων καθώς και 
155 ιδιοσκευάσµατα µε αποκολληµένες ταινίες γνησιότητας, τα οποία µας παρέδωσε. Έγινε 
έλεγχος των βιβλιαρίων και των συνταγολογίων που ανευρέθηκαν καθώς και των συνταγών 
που κατέθεσε το Φαρµακείο προς πληρωµή σε ασφαλιστικά ταµεία και πάρθηκαν 
καταθέσεις από τα εµπλεκόµενα στην υπόθεση άτοµα. Στις καταθέσεις τους οι ασφαλισµένοι 
ως επί το πλείστον δήλωσαν πως είχαν ξεχάσει τα βιβλιάρια και συνταγολόγια στο 
Φαρµακείο και ότι όλα τα αναγραφόµενα φάρµακα τα είχαν παραλάβει από το Φαρµακείο. 
Η έρευνα είναι σε εξέλιξη. 

Ν. ΧΙΟΥ 

Από το Μάϊο του έτους 2009, ξεκίνησε η διαδικασία πραγµατοποίησης φαρµακευτικού 
ελέγχου των συνταγών συγκεκριµένου φαρµακείου που εδρεύει στην περιοχή Τρεις Μύλους 
Βροντάδες στη Χίο, για τους µήνες Οκτώβριο, Νοέµβριο, ∆εκέµβριο του έτους 2008 και 
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Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του έτους 2009, που αφορούν ασφαλισµένους του Οίκου 
Ναύτου, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΙΚΑ. 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η συνταγογράφηση νοσοκοµειακών φαρµάκων υψηλού 
κόστους, από ειδικευόµενους ιατρούς, µνηµονεύοντας γνωµατεύσεις του διευθυντή της 
µονάδας τεχνητού νεφρού του νοσοκοµείου της Χίου, χωρίς όµως να µνηµονεύουν και την 
ηµεροµηνία έκδοσης αυτών. Συνέπεια του γεγονότος αυτού, δόθηκαν µε συγκεκριµένο 
ερωτηµατολόγιο, οδηγίες στους ασφαλιστικούς οργανισµούς, προκειµένου να καλέσουν 
προς κατάθεση τους ασφαλισµένους τους για να διερευνηθεί η σύννοµη ή µη 
συνταγογράφηση των φαρµάκων υψηλού κόστους. 

Μετά την παρέλευση τουλάχιστον εξαµήνου από τη διενέργεια του ανωτέρω φαρµακευτικού 
ελέγχου περιήλθε στην υπηρεσία µας ανώνυµη έγγραφη καταγγελία νεφροπαθούς 
ασφαλισµένου (χωρίς αναφορά του Ασφαλιστικού του Οργανισµού), που διαµένει στη Χίο, 
στην οποία  επισηµαίνεται ότι κάποιοι µαζεύουν βιβλιάρια και γράφουν φάρµακα και στη 
συνέχεια τους τα παίρνουν από το φαρµακείο της κόρης της διευθύντριας του νοσοκοµείου 
της Χίου. Την καταγγελία αυτή και παρά την έλλειψη, πολλών χρήσιµων για εµάς 
πληροφοριών, τη διαβιβάσαµε το ∆εκέµβριο του 2009 σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς, 
προκειµένου να αναζητηθούν οι νεφροπαθείς ασφαλισµένοι τους στο νησί της Χίου, και να 
ερωτηθούν για τη διαδικασία συνταγογράφησης των φαρµάκων τους από το νοσοκοµείο της 
Χίου. Οι ως άνω υποθέσεις ερευνώνται από τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς  και 
αναµένεται ενηµέρωση. 

Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Το Περιφερειακό Υποκατάστηµα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ιωαννίνων διενήργησε  έλεγχο που αφορούσε 
την υποβολή προς εξόφληση από συγκεκριµένους φαρµακοποιούς  συνταγών που εκδόθηκαν 
από το Κ.Υ. Μαργαριτίου Ν. Ιωαννίνων  και από το Γ.Ν. Φιλιατών. Από τον έλεγχο αυτό 
προέκυψε ότι ασφαλισµένοι δεν έχουν προµηθευτεί τα φάρµακα, υπήρχαν συνταγές µε 
ανύπαρκτους ασφαλισµένους και χωρίς να πάσχουν από την αναγραφόµενη νόσο. 
Παράλληλα διαπιστώθηκε η έκδοση συνταγών από ανύπαρκτο ιατρό. Ενόψει των 
ευρηµάτων του ελέγχου η υπηρεσία µας στο πλαίσιο της εποπτείας ζήτησε ενηµέρωση από 
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ήδη το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει υποβάλει  µηνυτήρια αναφορά κατά των 
εµπλεκοµένων  ιατρών και φαρµακοποιών. Επίσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απέρριψε όλες τις 
συνταγές που συνταγογραφήθηκαν από τον ανύπαρκτο ιατρό οι οποίες είχαν υποβληθεί από 
τη φαρµακοποιό και το προκύπτον ποσό εκ 9.153,52€ παρακρατήθηκε από σχετικό 
λογαριασµό της φαρµακοποιού. Με έγγραφό µας προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ζητήσαµε να 
διεξαχθεί  περαιτέρω έλεγχος συνταγών των συγκεκριµένων φαρµακείων για 
προγενέστερους µήνες. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη την οποία παρακολουθούµε σε 
συνεργασία µε τα αρµόδια όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ταυτόχρονα ζητήθηκε µε έγγραφό µας 
να διενεργηθεί έρευνα επί της υπόθεσης αυτής και από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς 
ΟΑΕΕ και ΟΓΑ. Ο ΟΑΕΕ µας ενηµέρωσε ότι δεν έχει προκύψει κάτι από τον έλεγχο των 
συνταγών του από δε τον ΟΓΑ αναµένεται σχετική ενηµέρωση . 

Ν. 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 υπέρµετρη 
συνταγογράφηση και εκτέλεση συνταγών υψηλού κόστους, σε ασφαλισµένους του 
Ιδρύµατος οι οποίοι είτε έχουν αποβιώσει είτε δεν έχουν λάβει ποτέ τα συνταγογραφούµενα 
φάρµακα. 

Συγκεκριµένα, τον Απρίλιο του 2009, έγινε αντιληπτό από τις υπηρεσίες του 
υποκαταστήµατος ότι γίνονται µαζικές συνταγογραφήσεις από ιατρούς χωρίς την παρουσία 
και εξέταση των ασφαλισµένων. ∆ιαπιστώθηκε δε, µετά από έρευνα, ότι το φαρµακείο 
«Χ.Ι.», στο Πολύκαστρο έχει τριπλάσιο και τετραπλάσιο τζίρο από τα υπόλοιπα φαρµακεία. 
Από τον έλεγχο των συνταγών του φαρµακείου διαπιστώθηκε ότι συγκεκριµένος ιατρός του 
Κ.Υ. Πολυκάστρου, υπεύθυνος παροχής ιατρικής περίθαλψης του χωριού Μικροκάµπου 
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εκδίδει τα δύο τελευταία έτη πλαστές και εικονικές συνταγές αξίας από 350,00 – 700,00 
ευρώ, η κάθε µία, το σύνολο των οποίων µηνιαίως ανέρχεται στο ποσό των 28.000,00 – 
30.000,00 ευρώ. Από  κατ’ οίκον  έρευνα  σε ασφαλισµένους του Ιδρύµατος, διαπιστώθηκε 
ότι άλλοι µεν εξ’ αυτών  είχαν αποβιώσει σε χρόνο  προγενέστερο από την εγγραφή της 
συνταγής, άλλοι δε δήλωσαν ότι γνώριζαν τον εν λόγω ιατρό, ο οποίος τους 
συνταγογραφούσε φάρµακα, όχι όµως τα συγκεκριµένα φάρµακα υψηλού κόστους, οι 
σχετικές εγγραφές των οποίων αφενός δεν υπήρχαν στο βιβλιάριο υγείας τους, αφετέρου δεν 
είχαν πάει ποτέ στο φαρµακείο του κου Χ.Ι, στο Πολύκαστρο. 

Στο πλαίσιο συντονισµού και εποπτείας του ελέγχου προβήκαµε στις ακόλουθες ενέργειες: 

α) Ζητήθηκαν οι συνταγές του φαρµακείου «Χ.Ι.», για τα έτη 2006-2009,  οι οποίες µας 
εστάλησαν και ήδη πραγµατοποιείται ηλεκτρονική καταχώριση και επεξεργασία των. 

β) Ζητήθηκαν τα συνταγολόγια του ιατρού, για τα έτη 2006-2009. Εστάλησαν τα 
συνταγολόγια του ιατρού για το β’ εξάµηνο του 2008 και του έτους του 2009. 
Πραγµατοποιείται φαρµακευτικός έλεγχος της συνταγογράφησης του ιατρού. 

γ) Από την ολοκλήρωση του ελέγχου των συνταγών του έτους 2009, διαπιστώθηκε ότι ο 
αριθµός των συνταγών, µε φάρµακα υψηλού κόστους, είναι πολύ µεγάλος και υπολογίζεται 
περίπου στο ποσό των 96.000,00 ευρώ. Ήδη εστάλη µε έγγραφό µας προς τη ∆ιοίκηση του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο για να ληφθούν από τα ελεγκτικά όργανα αυτού 
καταθέσεις από τους ασφαλισµένους προκειµένου να εξακριβωθεί πλήρως το µέγεθος της 
οικονοµικής ζηµίας, που έχει προκληθεί από την εν λόγω συνταγογράφηση. 

Στη συνέχεια και µε βάση τα συµπεράσµατα από τις καταθέσεις των ασφαλισµένων θα 
εξεταστεί και η δυνατότητα της κλήσης προς κατάθεση του συνταγογράφου ιατρού και του 
φαρµακοποιού. 

δ) Ταυτόχρονα η Υπηρεσία µας µε έγγραφο ενηµέρωσε τους 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. Αναµένεται η πληροφόρηση επί των 
αποτελεσµάτων του ελέγχου. 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος στατιστικής επεξεργασίας οικονοµικών στοιχείων των 
φαρµακείων του Ν. Θεσ/νίκης, η Υπηρεσία µας ζήτησε από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να µας 
αποστείλει, τις συνταγές για τα έτη 2006 και 2007 φαρµακείου που εδρεύει στην Περιστερά 
του Νοµού Θεσσαλονίκης.  

Από µηχανογραφικό έλεγχο των συνταγών (6.392) διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες και 
µάλιστα υψηλού κόστους, ήταν συνταγογραφηµένες από ιατρούς εκ των οποίων ορισµένα 
ιατρεία βρίσκονταν σε µεγάλη χιλιοµετρική απόσταση από το φαρµακείο (µέχρι και 80km). 
Το Μάιο του 2009 διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στο χώρο 
του φαρµακείου είκοσι δύο (22) εµβαλάγια χωρίς ταινίες γνησιότητας και τριάντα ένα (31) 
εµβαλάγια µε αναντιστοιχία των κωδικών ΕΟΦ στελέχους και αποκόµµατος των ταινιών 
γνησιότητας. Κατά τον έλεγχο των συνταγών βρέθηκαν παρατυπίες τόσο ως προς την 
εκτέλεση όσο και ως προς τη συνταγογράφηση. 

Από τις καταθέσεις προέκυψε ότι οι ασφαλισµένοι δεν γνωρίζουν τους ιατρούς, δεν πάσχουν 
από κάποιες ασθένειες και δεν παίρνουν πολλά από τα φάρµακα που έχουν 
συνταγογραφηθεί. ∆ήλωσαν επίσης ότι η φαρµακοποιός αναλαµβάνει πολλές φορές τη 
συνταγογράφηση και τους πηγαίνει τα φάρµακα στο σπίτι.  

Σε συνέχεια, από µηχανογραφικό έλεγχο των συνταγών του πρώτου τετράµηνου 2009 
βρέθηκε και η παρουσία άλλης µίας ιατρού µε µεγάλη συχνότητα συνταγογράφησης υψηλής 
αξίας συνταγών. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου κλήθηκαν για καταθέσεις στα γραφεία 
της Φαρµακευτικής Υποδιεύθυνσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσ/νίκης οι ιατροί, η φαρµακοποιός, 
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καθώς και κάποιοι άλλοι ασφαλισµένοι. Από τις καταθέσεις και των ασφαλισµένων αυτών 
προέκυψαν τα ίδια ως άνω ευρήµατα Μία ιατρός που προσήλθε δήλωσε ότι πιεζόταν από τη 
φαρµακοποιό για τη συνταγογράφηση, αλλά τώρα το σταµάτησε αυτό. Άλλη ιατρός δήλωσε 
ότι απλώς συνταγογραφούσε ό,τι της ζητούσαν. Ένας ιατρός προσήλθε αλλά αρνήθηκε να 
καταθέσει χωρίς την παρουσία δικηγόρου του. Άλλη ιατρός δεν προσήλθε λόγω ασθενείας. 
Η φαρµακοποιός δεν έχει επικοινωνήσει µε την Υπηρεσία µας ούτε µε την Φαρµακευτική 
Υποδιεύθυνση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσ/νίκης. 

Ενόψει των ως άνω ευρηµάτων τα οποία συνιστούν σοβαρές παρατυπίες των εµπλεκοµένων 
ιατρών και της φαρµακοποιού το κλιµάκιο ελέγχου προβαίνει στη σύνταξη πορίσµατος για 
την διαβίβαση του στους αρµόδιους φορείς. Ταυτόχρονα γίνεται  µηχανογραφική καταγραφή 
των συνταγών του έτους 2008 για υποβοήθηση του έργου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για προσδιορισµό 
της δαπάνης του έτους. 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Κλιµάκιο ελέγχου προέβη σε διερεύνηση επώνυµης καταγγελίας που αφορά κατευθυνόµενη 
συνταγογράφηση από ιατρούς και εκτέλεση των συνταγών από δύο συγκεκριµένα 
φαρµακεία των Αθηνών. Ελέγχθηκαν συνταγές που έχουν κατατεθεί προς εξόφληση από τα 
δύο αυτά φαρµακεία σε ασφαλιστικά ταµεία για το 2009. Περαιτέρω διεξήχθηκε έλεγχος και 
συλλογή στοιχείων από ιδιωτικές κλινικές στις οποίες πραγµατοποιούνταν χορηγήσεις 
φαρµακευτικών σχηµάτων (π.χ. χηµειοθεραπείες) και διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των 
φακέλων νοσηλίων, σε ορισµένες περιπτώσεις ασθενών, η συνταγογράφηση µεγαλύτερων 
ποσοτήτων φαρµάκων σε σχέση µε τις χορηγηθείσες. Επίσης από τις καταθέσεις ορισµένων 
ασφαλισµένων προέκυψε ότι δεν γνώριζαν τον συνταγογράφο ιατρό, ούτε είχαν πάρει τα 
συγκεκριµένα φάρµακα. Η έρευνα συνεχίζεται. 
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7. ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης Υπουργείου ΠΕ.ΚΑ.  
 
Α. Νοµοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων 

Η ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης του ΥΠΕ.ΚΑ συστάθηκε µε το π.δ.207/91 (ΦΕΚ 78/Α/30.5.91), 
υπάγεται απευθείας στον Υπουργό ΠΕ.ΚΑ 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 διεύθυνσης. 
 
Γ. Πεπραγµένα έτους 2009 

Τα εισερχόµενα έγγραφα στη ∆/νση Επιθεώρησης ΥΠΕΚΑ το 2009 που αφορούσαν σε 
αιτήµατα, αναφορές ή καταγγελίες πολιτών και σε λειτουργία της ∆ιεύθυνσης ανήλθαν σε 
340, για τα οποία η υπηρεσία  επελήφθη αναλόγως, κάνοντας έλεγχο ή έρευνα. 
 
∆. Σηµαντικές υποθέσεις έτους 2009 

Οι σηµαντικότερες υποθέσεις που διερευνήθηκαν ήταν πέντε (5). Στα πλαίσια της 
άσκησης των καθηκόντων της ∆/νσης Επιθεώρησης του ΥΠΕΚΑ διενεργήθηκαν:  
Α. Τρεις (3) Ε∆Ε για «διεξαγωγή πειθαρχικής ανάκρισης προκειµένου να 
διαπιστωθούν    οι συνθήκες απώλειας των πρωτοτύπων τιµολογίων». 
Β. Μια (1) Ε∆Ε για «διεξαγωγή πειθαρχικής ανάκρισης προκειµένου να 
διαπιστωθούν οι συνθήκες απώλειας δελτίου αποστολής». 
Γ. Μια (1) Ε∆Ε για «διεξαγωγή πειθαρχικής ανάκρισης προκειµένου να 
διαπιστωθούν οι συνθήκες απώλειας επιταγών». 
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8. 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 (2007-2013). 
 
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 ∆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 της εκτέλεσης των ελέγχων και της λειτουργία της, η Ε∆ΕΛ υποστηρίζεται 
από τρεις (3) οργανικές µονάδες σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης, δύο Προγραµµατισµού και 
Ελέγχων (∆51 & ∆56) και µια Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων (∆52). 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 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. 
 
Στις αρµοδιότητες της Ε∆ΕΛ είναι επίσης: 
- Οι έλεγχοι και το κλείσιµο των επιχειρησιακών προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται 
από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία περιόδου 2000-2006 
- Οι έλεγχοι και το κλείσιµο 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  
- Οι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι πράξεων και οι έλεγχοι συστήµατος για το Ταµείο 
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
- Οι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι πράξεων και οι έλεγχοι συστήµατος για το Χρηµατοδοτικό 
Μηχανισµό του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 2004-2009 
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Οι υποστηρικτικές ∆ιευθύνσεις διαθέτουν προσωπικό 120 ατόµων που κατανέµεται ως εξής: 
85 άτοµα στις ∆ιευθύνσεις Προγραµµατισµού και Ελέγχων (∆51 & ∆56) και 35 άτοµα στη 
∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων (∆52).  
 
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 2009 
 
Κατά το έτος 2009 και αναφορικά µε την Γ’ ΠΠ 2000-2006, πλην ενός (1) έκτακτου ad hoc 
ελέγχου που διενεργήθηκε κατόπιν παραγγελίας της ΕΕ στο ΕΚΤ/ΕΠ Κοινωνία της 
Πληροφορίας (σε πράξεις του Μέτρου 001.002), ενός (1) ελέγχου που διενεργήθηκε κατόπιν 
καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) στο ΠΕΠ 
Θεσσαλίας, καθώς και ενός (1) έκτακτου ελέγχου στο ΕΓΤΠΕ/ΕΠ ΑΑ-ΑΥ, επίσης, κατόπιν 
καταγγελίας, όλοι οι υπόλοιποι έλεγχοι της Ε∆ΕΛ διενεργήθηκαν βάσει προγραµµατισµού. 
Ειδική µνεία θα πρέπει να γίνει σε (έξι) 6 επιπλέον ειδικούς ελέγχους που διενήργησε η 
Ε∆ΕΛ, σε συµφωνία µε το Στόχο 2: Αντιµετώπιση προβληµάτων της επικαιροποιηµένης  
Στρατηγικής Ελέγχων της, οι οποίοι διεύρυναν το δείγµα τους και εστίασαν σε σηµεία 
ελέγχου τέτοια προκειµένου να επαληθεύσουν ή µη την ύπαρξη στοιχείων συστηµικότητας 
σε συγκεκριµένα προβλήµατα που είχαν εντοπίσει παλαιότεροι έλεγχοι.   
 
Επιπλέον, η Ε∆ΕΛ προγραµµάτισε και ξεκίνησε τη διενέργεια ελέγχων διαδικασιών 
κλεισίµατος,  δυνάµει του άρθρου 15 του Καν. (ΕΚ) 438/2001. Συγκεκριµένα, εντός του 
έτους 2009 διενήργησε ελέγχους σε 12 συστήµατα ∆Α, ενώ για το 2010 έχει προγραµµατίσει 
τη διενέργεια ελέγχου επιπλέον 18 συστηµάτων ∆Α. Ήδη εντός του Ιανουαρίου 2010 
οριστικοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα 3 εκθέσεων ελέγχου διαδικασιών κλεισίµατος. 
  
Τέλος, η Ε∆ΕΛ διενήργησε έναν (1) έλεγχο στο πλαίσιο του Ταµείου Αλληλεγγύης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ σε συνέχεια όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω, έχει προγραµµατίσει 
για το 2010 τον έλεγχο 5 έργων του Ταµείου Αλληλεγγύης στο πλαίσιο της χρηµατοδότησης 
επειγουσών ενεργειών µετά τις πυρκαγιές του 2007. Επιπλέον, κανένας έλεγχος δεν 
πραγµατοποιήθηκε από κοινού µε άλλα σώµατα και υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου 
κλιµακίων, ενώ καµία από τις µέχρι τέλη Ιανουαρίου 2010 εγκριθείσες εκθέσεις 
αποτελεσµάτων ελέγχου δεν κατέληξε στη διαπίστωση πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών. 
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Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται το πλήθος των ελέγχων που 
προγραµµατίστηκαν και πραγµατοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες της Ε∆ΕΛ, καθώς και το 
πλήθος των εκθέσεων αποτελεσµάτων ελέγχου που έχουν µέχρι σήµερα εγκριθεί από την 
Ε∆ΕΛ. 
 
Πίνακας 1 
  

Σηµειώσεις:  
i) Στα προγραµµατικά και πραγµατοποιηθέντα στοιχεία που παρατίθενται για το ταµείο ΕΤΠΑ 
περιλαµβάνονται 3 έλεγχοι συστήµατος και 16 δειγµατοληπτικοί έλεγχοι πράξεων του 
Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III Β Archimed, η διενέργεια των οποίων 
έχει ανατεθεί στην Ένωση Εταιρειών «BDO SA-ADVICE SA-ECOPOLIS SA». Μέχρι την 
ηµεροµηνία του παρόντος εγγράφου έχουν οριστικοποιηθεί τα αποτελέσµατα  17 εκθέσεων 
ελέγχου.   
ii) Η διαφορά µεταξύ της στήλης (2) και της στήλης (1) για το ταµείο ΕΤΠΑ οφείλεται στο ότι 
δεν κρίθηκε αναγκαία η διενέργεια ενός επιπλέον ελέγχου που είχε αρχικά προγραµµατισθεί να 
γίνει στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων. 
 
Στον Πίνακα 2 δίδεται η συνοπτική εικόνα (για την Π.Π. 2000-2006) ανά ∆ιαρθρωτικό 
Ταµείο της συνολικής δαπάνης που δηλώθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των δαπανών που 
ελέγχθηκαν από την Ε∆ΕΛ στο έτος 2009 και σωρευτικά στην περίοδο από 1.1.2000 – 
31.12.2009, του αντίστοιχου ποσοστού των δαπανών που ελέγχθηκαν σε σχέση µε το σύνολο 
της δηλωθείσας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δαπάνης για την περίοδο από 1.1.2000 – 
31.12.2009, των µη  επιλέξιµων δαπανών που εντοπίσθηκαν κατά τον έλεγχο, καθώς και του 
ποσοστού των µη επιλέξιµων δαπανών προς τις δαπάνες που ελέγχθησαν. 
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Πίνακας 2 

Σηµειώσεις:  
i) Στα στοιχεία που παρατίθενται για τα ταµεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και ΕΓΤΠΕ περιλαµβάνονται και 
τα Προγράµµατα των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών Interreg III & Urban, Equal και Leader+, 
αντίστοιχα.   
ii) Στις στήλες (2) και (3) του ανωτέρω πίνακα περιλαµβάνονται οι εκθέσεις ελέγχων της 
Ε∆ΕΛ του έτους 2009, των οποίων τα αποτελέσµατα είχαν εγκριθεί µέχρι τις 15 Ιανουαρίου 
2010.  
 
Γ.  Προγραµµατισµός δράσης για το 2010 
Σε ό,τι αφορά την ελεγκτική δραστηριότητα για το έτος 2010 και αναφορικά µε την Γ’ Π.Π. 
2000-2006, εξακολουθεί να ισχύει η επικαιροποιηµένη Στρατηγική Ελέγχων της Ε∆ΕΛ για 
το έτος 2009 έως και την ολοκλήρωση της προγραµµατικής περιόδου, που είχε υποβληθεί 
στην ΕΕ το Μάιο 2009. Σύµφωνα µε την εν λόγω Στρατηγική θα πραγµατοποιηθούν εντός 
του 2010 έλεγχοι στο βαθµό που θα κριθεί αναγκαίο για την ολοκλήρωση του συνόλου των 
στόχων που τίθενται σε αυτή και κατ’ επέκταση του ελεγκτικού έργου της Ε∆ΕΛ. Στο 
πλαίσιο αυτό εντός του Φεβρουαρίου 2010 αποφασίστηκε η διενέργεια δεκαεπτά (17) 
ελέγχων σε ΕΠ/ΠΕΠ που χρηµατοδοτούνται ΕΚΤ και το ΕΓΤΠΕ-Π, καθώς και στο ΠΚΠ 
Interreg III. Επιπλέον, έχουν προγραµµατιστεί 18 συστηµικοί έλεγχοι διαδικασιών 
κλεισίµατος σε ισάριθµες ∆ιαχειριστικές Αρχές ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ, ενώ πρόκειται να 
ελεγχθούν 5 έργα του Ταµείου Αλληλεγγύης στο πλαίσιο της χρηµατοδότησης επειγουσών 
ενεργειών µετά τις πυρκαγιές του 2007. 
 
Αναφορικά µε τον προγραµµατισµό των ελέγχων της ∆’ Π.Π. 2007-2013, η Ε∆ΕΛ, ως η 
µόνη αρχή ελέγχου του ΕΣΠΑ, θα διεξάγει καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραµµατικής 
περιόδου αφενός ελέγχους συστηµάτων σε όλες τις ∆ιαχειριστικές Αρχές, τους Ενδιάµεσους 
Φορείς ∆ιαχείρισης, στην Αρχή Συντονισµού και στην Αρχή Πιστοποίησης, και αφετέρου 
ελέγχους πράξεων βάσει στατιστικής δειγµατοληψίας. Κατά το α΄ εξάµηνο του 2009, δεν 
πραγµατοποιήθηκαν κατ’ εφαρµογή του άρθρου 62 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 και του άρθρου 
61 του Καν. (ΕΚ) 1198/06 συστηµικοί και δειγµατοληπτικοί έλεγχοι πράξεων στα 
αντίστοιχα ΕΠ δεδοµένου ότι εντός της περιόδου αναφοράς (Random Sample Reference 
Period) που ορίζουν οι Κανονισµοί της ∆’ Π.Π. (ήτοι 1.1.2007 έως 31.12.2008) τα 
συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου δεν είχαν αρχίσει να λειτουργούν µε αποτέλεσµα να µην 
δηλωθούν δαπάνες στην ΕΕ. Ωστόσο, σε συνέχεια των αιτηµάτων πληρωµών που 
υποβλήθησαν στην ΕΕ σε µεταγενέστερο χρόνο, αλλά εντός του έτους 2009, για τα 
Προγράµµατα των Στόχων 1 & 2 του ΕΣΠΑ, η Ε∆ΕΛ διενήργησε ελέγχους συστηµάτων σε 
17 συστήµατα ∆Α και ΕΦ∆. Κατά το α’ εξάµηνο του 2010 έχουν προγραµµατισθεί να 
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διενεργηθούν έλεγχοι συστήµατος σε 8 συστήµατα ∆Α και ΕΦ∆, στην Αρχή Πιστοποίησης, 
καθώς και έλεγχοι σε 107 πράξεις του τυχαίου δείγµατος, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 62 του 
Καν. (ΕΚ) 1083/06. Για το ΕΠ Αλιεία 2007-2013 έχουν προγραµµατισθεί και πρόκειται να 
διενεργηθούν 2 έλεγχοι συστήµατος και 5 έλεγχοι πράξεων του τυχαίου δείγµατος, κατ’ 
εφαρµογή του άρθρου 61 του Καν. (ΕΚ) 1198/06. 
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9.  Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Γενική ∆ιεύθυνση Μισθών  
50η ∆/νση  Εκκαθάρισης, Ελέγχου & Εντολής Πληρωµής 
Αποδοχών  Τµήµα Γ΄ 

 
Α. Νοµοθετικό Πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων 
Στην αρµοδιότητα του Γ’ Τµήµατος της 50ης ∆ιεύθυνσης  Εκκαθάρισης Ελέγχου & 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.  
 
B. Πεπραγµένα έτους 2009 
Κατά το έτος 2009 διενεργήθηκαν είκοσι οκτώ (28) έλεγχοι κατά τους οποίους 
διαπιστώθηκαν µη σύννοµες πληρωµές επιδοµάτων και αµοιβών και καταβλήθηκαν 
σηµαντικά ποσά ως αχρεώστητα.  
Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:  
-Από τον έλεγχο στο Αιγινήτειο Νοσοκοµείο προέκυψε ότι στο προσωπικό καταβάλλονταν 
επίδοµα το οποίο από 1/1/2004 είχε καταργηθεί µε διάταξη νόµου. Σηµειωτέον ότι η 
µισθοδοσία θεωρείτο, κατά την άσκηση προληπτικού ελέγχου, από τον αρµόδιο Επίτροπο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  
- Στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 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 καταλογισµού των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών.  
- Σηµαντικές υπήρξαν οι διαπιστώσεις από τον έλεγχο στον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων 
Α.Ε. για τον οποίο εκκρεµεί η σύνταξη της Έκθεσης, λόγω αναµονής απόψεων από το 
Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου µας.  
- Τέλος τα µεγαλύτερα προβλήµατα µη σύννοµων πληρωµών εντοπίζονται σε φορείς ΝΠΙ∆ 
και ∆ΕΚΟ στους οποίους ο έλεγχος διενεργείται κατ’ εντολή  του Γενικού Επιθεωρητή 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, καθόσον το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο του Γ΄ Τµήµατος καλύπτει 
µόνο ελέγχους σε ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ. 
Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας εκδοθεισών εντολών και υποβληθεισών πορισµατικών 
εκθέσεων διενέργειας µισθοδοτικών ελέγχων ∆ηµοσίων υπηρεσιών, ΝΠΙ∆, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ: 
 

  ΣΥΝΟΛΑ ΟΤΑ ΝΠ∆∆ ΝΠΙ∆ 
∆ΗΜΟΣΙΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΚ∆ΟΘΕΙΣΕΣ 
ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΤΟΥΣ 2009 18 4 10 1 3 

ΠΑΡΑ∆ΟΘΕΝΤΑ 
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 15 4 9   2 
ΕΚ∆ΟΘΕΙΣΕΣ 
ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΤΟΥΣ 2008 
∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΗΚΑΝ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2009 10 5 5     

 
Από το σύνολο των είκοσι οχτώ παραπάνω ελεγχόµενων φορέων οι πέντε (18% επί του 
συνόλου) συµφώνησαν µε τα πορίσµατα των σχετικών εκθέσεων και προχώρησαν στην 
επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύµφωνα µε την διαδικασία που 
ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 3 παραγρ. 1 Ν∆ 356/74 σε συνδυασµό µε το άρθρο 2 Ν∆ 
3079/54). 
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Επίσης, οχτώ από τους παραπάνω φορείς (29% επί του συνόλου) αρνήθηκαν την επιστροφή 
των αχρεωστήτως λαβόντων ποσών, εν µέρει ή εν όλο, µε αποτέλεσµα να διαβιβαστούν οι 
εκθέσεις ελέγχου στην Οικονοµική Επιθεώρηση για την έκδοση καταλογιστικών πράξεων.  
Σε έντεκα από τους παραπάνω φορείς (39% επί του συνόλου) στους οποίους κοινοποιήθηκαν 
οι σχετικές εκθέσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής των αχρεωστήτων 
καταβληθέντων ποσών, διότι οι ελεγχόµενοι φορείς ζήτησαν περαιτέρω διευκρινήσεις επί 
των πορισµάτων του Τµήµατος Γ΄ ή από τα εποπτεύοντα Υπουργεία. 
Επίσης, σε δύο φορείς (7%) ολοκληρώθηκε η διαδικασία του ελέγχου στις 31/12/2009 και 
συντάσσονται οι σχετικές εκθέσεις.  
Τέλος σηµειώνεται ότι, σε δύο φορείς (7% επί του συνόλου) δεν διαπιστώθηκαν µη 
σύννοµες πληρωµές. 
Από το σύνολο των παραπάνω ελέγχων οι δύο (7%) πραγµατοποιήθηκαν κατόπιν εντολής 
του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και οι υπόλοιποι είκοσι έξι (93%) στο πλαίσιο 
λειτουργίας του Τµήµατος Γ΄ σε εφαρµογή του ετήσιου προγραµµατισµού κατά τον οποίο 
εκτιµήθηκαν καταγγελίες και προτάσεις άλλων φορέων. 
Στο σύνολο των παραπάνω ελεγχόµενων φορέων διαπιστώθηκαν προβλήµατα µη σύννοµης 
καταβολής επιδοµάτων και πρόσθετων αµοιβών τα οποία αντιµετωπίζονται µε την 
διαδικασία επιστροφής ή καταλογισµού των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Καµία εκ 
των παραπάνω περιπτώσεων δεν διαβιβάστηκε στον αρµόδιο εισαγγελέα. 
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10. ∆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. & ∆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. & ∆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 
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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 :   
α) ∆ιευθυντής  (κατηγορία ΠΕ1/Α) 
β) ∆ύο (2) Επιθεωρητές  ( κατηγορία ΠΕ1/Α) 
 
Με στόχο την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης έχει προταθεί 
σειρά µέτρων και δράσεων, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται η αύξηση του αριθµού των 
επιτρεπόµενων κατά µήνα και κατά έτος ηµερών µετακίνησης εκτός έδρας των Επιθεωρητών 
µε την υιοθέτηση σχετικής νοµοθετικής ρύθµισης, ώστε να πραγµατοποιούνται περισσότερες 
επιθεωρήσεις, η ON LINE σύνδεση των Γραφείων Παρ/θηκών µε την Κεντρική Υπηρεσία 
του Ταµείου, καθώς και η συνεχής εκπαίδευση των Επιθεωρητών και η συνεχής ενηµέρωση-
εκπαίδευση µε το σύστηµα των σεµιναρίων των διαχειριστών που διεκπεραιώνουν το 
αντικείµενο του Ταµείου. 
  
Γ. Πεπραγµένα έτους 2009 
 
Από την ∆/νση επιθεώρησης, παρά τον µικρό αριθµό των Επιθεωρητών που διαθέτει και τα 
λοιπά δεδοµένα όπως προαναφέρθηκαν, επιτελέστηκε ένα σηµαντικότατο έργο κατά το 
λήξαν Οικονοµικό έτος 2009. Ειδικότερα:  
Πραγµατοποιήθηκαν 78 τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις σε ισάριθµα ανά την επικράτεια 
αλλά και την Αττική Γραφεία Παρ/θηκών µετά από εντολές του Προέδρου του ∆.Σ. του 
Ταµείου.  
Κατά τις πραγµατοποιηθείσες ως άνω τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις  διαπιστώθηκαν:   
α) Προβλήµατα οργανωτικής κυρίως µορφής για τα οποία σε κάθε περίπτωση εδόθησαν από 
τους επιθεωρητές τόσο προφορικές όσο και γραπτές οδηγίες.   
β) Έλλειµµα ύψους 22.493,63 ΕΥΡΩ στη διαχείριση του Γραφείου Παρ/κων ∆ΟΥ Λαµίας 
που προήλθε από κλοπή µετά από διάρρηξη και παραβίαση του χρηµατοκιβωτίου µε 
ηλεκτρικό τρυπάνι. Για την εν λόγω κλοπή διενεργεί έρευνες το Τµήµα Ασφαλείας της 
Αστυνοµικής ∆/νσης Φθιώτιδος. Παράλληλα ο Προϊστάµενος της Γενικής ∆/νσης του 
Ταµείου έχει ζητήσει από το ∆ικαστικό Γραφείο του Τ.Π & ∆ανείων όπως κατατεθεί 
µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο Εισαγγελέα κατά αγνώστων (IN REM). 
 
Πέραν των ως άνω διαπιστώσεων επισηµαίνεται ακόµη ότι:  
α) Πραγµατοποιήθηκε έλεγχος στη διαχείριση του Κεντρικού Ταµία µετρητών της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π. και ∆ανείων µε εντολή του Προέδρου του ∆.Σ. του Ταµείου,  
χωρίς να διαπιστωθούν  διαχειριστικές αταξίες.  
β) Βρίσκονται σε δικαστική ακόµη εξέλιξη οι υποθέσεις που αφορούν κατάχρηση στα 
Γραφεία Παρ/θηκών ∆άφνης, Παλλήνης, Β΄ ∆ΟΥ Καβάλας, Άνω Λιοσίων και ∆ΟΥ 
Τρικάλων. 
γ) Για το Γραφείο Παρ/θηκών ∆ΟΥ ∆άφνης συνεχίζεται ο επανέλεγχος των στοιχείων, που 
αφορούν το χρονικό διάστηµα από 01-01-1994 έως 31-12-2003, από Επιθεωρητή του 
Ταµείου, µετά από εντολή του Προέδρου του ∆.Σ., καθ΄ότι έχουν δηµιουργηθεί υποψίες για 
ύπαρξη και άλλου ελλείµµατος από παράνοµες πληρωµές, πέραν αυτού που έχει 
καταλογισθεί από τον Οικονοµικό Επιθεωρητή ύψους 2.985.824.397 δρχ. που µαζί µε τις 
προσαυξήσεις ύψους 3.438.040.235 δρχ. ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 6.423.864.632 
δρχ. ή 18.852.133,92 ΕΥΡΩ.   
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11. Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 
 
Α. Νοµοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων 
 
Το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), ο κατεξοχήν ελεγκτικός µηχανισµός του 
Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης για τον έλεγχο της εφαρµογής της 
εργατικής νοµοθεσίας, διήνυσε κατά το 2009 το δέκατο χρόνο της λειτουργίας του, µε την 
οργανωτική δοµή που απέκτησε τον Ιούλιο του 1999, σύµφωνα µε το Π.∆. 136/99 (ΦΕΚ 
134/Α/30-6-99). 
Οι Επιθεωρητές του ΣΕΠΕ έχουν ως αποστολή  να περιφρουρούν µε τη διενέργεια ελέγχων 
την τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας, να ενηµερώνουν τους εργοδότες για όλες τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν απ’ αυτήν και τους εργαζόµενους για τα δικαιώµατά τους 
και να συµβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των όρων και των συνθηκών εργασίας. 
 
Οι Επιθεωρητές Εργασίας εντάσσονται σε δύο βασικούς και διακριτούς κλάδους µε σαφώς 
καθορισµένα αντικείµενα και αρµοδιότητες.  
Ειδικότερα: 
• Οι Τεχνικοί και Υγειονοµικοί Επιθεωρητές Εργασίας που υπηρετούν στα Κέντρα 
Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) και στα Τµήµατα Τεχνικής & 
Υγειονοµικής Επιθεώρησης (Τ.Τ.Υ.Ε.), µε κύριες αρµοδιότητες τη διενέργεια ελέγχων στις 
επιχειρήσεις και σε κάθε χώρο εργασίας για την επίβλεψη και την επιβολή της εφαρµογής 
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 προώθηση µέτρων προαγωγής της υγείας των 
εργαζοµένων, σύµφωνα και µε τον ορισµό της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας και την 
παροχή ενηµέρωσης, συµβουλών και οδηγιών στους εργαζόµενους και στους εργοδότες για 
τα θέµατα αυτά. 
• Οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας που υπηρετούν στις ∆ιευθύνσεις και τα 
Τµήµατα Κοινωνικής Επιθεώρησης (∆.Κ.Ε. – Τ.Κ.Ε.), µε κύριες αρµοδιότητες τη διενέργεια 
ελέγχων για την εφαρµογή της γενικής εργατικής προστατευτικής νοµοθεσίας, την 
ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων και τη νοµιµότητα της απασχόλησής τους, καθώς και 
την παροχή συµβουλών, οδηγιών και υποδείξεων στους εργαζόµενους και εργοδότες για την 
αποτελεσµατική εφαρµογή των κείµενων διατάξεων. 
 
Β. Οργάνωση και ∆οµή 
 
Στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας προΐσταται Ειδικός Γραµµατέας, ενώ παράλληλα 
λειτουργεί ο εσωτερικός έλεγχος των υπηρεσιών µέσω της Υπηρεσίας των Ειδικών 
Επιθεωρητών, η οποία υπάγεται απευθείας στον Ειδικό Γραµµατέα.  
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 2009 υπηρέτησαν ως Ειδικοί Επιθεωρητές 10 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 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 εσωτερικό έλεγχο των Υπηρεσιών του ΣΕΠΕ, Κέντρο 
Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) και Τµηµάτων Τεχνικής & Υγειονοµικής 
Επιθεώρησης (Τ.Τ.Υ.Ε.) για την ενιαία δράση και λειτουργία τους, έλεγχο των χώρων 
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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 και σε εκτέλεση κάθε άλλου έργου που ανατίθεται από τον 
Ειδικό Γραµµατέα και έχει σχέση µε την οργάνωση και λειτουργία του ΣΕΠΕ. 
Επιπλέον, ο κοινωνικός έλεγχος εξασφαλίζεται 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. Το Συµβούλιο είναι και 
αρµόδιο να γνωµοδοτεί σε θέµατα λειτουργίας και δράσης του ΣΕΠΕ. 
Μόνιµος στόχος του ΣΕΠΕ παραµένει η ποιοτική βελτίωση των ελέγχων, η 
αποτελεσµατικότερη χρήση των κυρωτικών εργαλείων συµµόρφωσης στις διατάξεις της 
εργατικής νοµοθεσίας, καθώς και η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών ενηµέρωσης και 
εξυπηρέτησης των πολιτών. 
 
Γ. Πεπραγµένα έτους 2009 
 
- ∆ράση Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης 
  
Κατά το έτος 2009 οι περιφερειακές υπηρεσίες Τεχνικής & 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 24.496 ελέγχους και 
επέβαλαν 3.588 κυρώσεις (971 µηνύσεις, 1.018 πρόστιµα ύψους 2.856.400 € και 1.599 
διακοπές εργασιών). Στην ίδια περίοδο, διερεύνησαν τις αιτίες 6.381 εργατικών ατυχηµάτων 
που δηλώθηκαν στο ΣΕΠΕ, εκ των οποίων τα 113 ήταν θανατηφόρα. Είκοσι εννέα (29) από 
αυτά διαπιστώθηκε, ότι οφείλονταν σε παθολογικά αίτια. Τα εκτός των παθολογικών 
θανατηφόρα ατυχήµατα ανήλθαν σε 84. 
 

 Ο κλάδος των κατασκευών αποτέλεσε και κατά το 2009 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  αποτέλεσαν το 47% περίπου των πραγµατοποιηθέντων ελέγχων. 
Στους παραπάνω ελέγχους περιλαµβάνονται και οι έλεγχοι σε εργασίες αποξήλωσης 
(αφαίρεσης) προϊόντων που περιέχουν αµίαντο σε σχολεία, νοσοκοµεία, πλοία, 
εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ, εργοστάσια κ.λπ. Ελέγχθηκε η εφαρµογή της ειδικής 
νοµοθεσίας (Π.∆. 212/2006: «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο 
κατά την εργασία,……») και παράλληλα οι Επιθεωρητές Εργασίας παρείχαν ενηµέρωση 
για τους κινδύνους για την υγεία από την εισπνοή ινών αµιάντου, για τα προληπτικά 
τεχνικά µέτρα και τις τεχνικές που πρέπει να εφαρµόζουν οι εργοδότες για την αποτροπή 
της διασποράς σκόνης στο περιβάλλον, καθώς και για λοιπές υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις της νοµοθεσίας. 

 Προτεραιότητα δόθηκε και στον έλεγχο επιχειρήσεων Α & 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 και προϊόντων από µη 
µεταλλικά ορυκτά, ηλεκτρικών µηχανών και συσκευών, προϊόντων από ξύλο και 
προϊόντων από ελαστικές ή πλαστικές ύλες, παραγωγής χηµικών προϊόντων, διάθεσης 
λυµάτων και απορριµµάτων κ.ά.. 

 Συνεχίσθηκαν οι καθηµερινοί συστηµατικοί έλεγχοι στη Ν.Ε.Ζ. (Ναυπηγοεπισκευαστική 
Ζώνη) Πειραιά-∆ραπετσώνας-Κερατσινίου-Περάµατος-Σαλαµίνας, όπου οι 
εκτελούµενες εργασίες, λόγω της φύσης τους και των συνθηκών υπό τις οποίες 
διεξάγονται, χαρακτηρίζονται από αυξηµένη επικινδυνότητα. Κατά το 2009 
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διενεργήθηκαν 969 έλεγχοι, ενώ για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν επιβλήθηκαν 
συνολικά 134 κυρώσεις (9 µηνύσεις, 34 πρόστιµα και 91 διακοπές εργασιών). 

 Συστηµατικοί έλεγχοι, προγραµµατισµένοι αλλά και έκτακτοι, πραγµατοποιήθηκαν κατά 
τη διάρκεια του έτους στα µεγάλα τεχνικά έργα που εκτελούνται σε όλη την Ελλάδα. Τα 
έργα αυτά χαρακτηρίζονται από µεγάλο όγκο, πολυπλοκότητα και εντατικό ρυθµό 
εκτέλεσης, ενώ παρατηρείται µεγάλος αριθµός ταυτόχρονα εµπλεκόµενων υπεργολάβων 
και ακόµη µεγαλύτερος αριθµός εργαζοµένων, πολλοί από τους οποίους είναι 
αλλοδαποί. 

 Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ιδιαίτερα τις πολύ θερµές ηµέρες, διενεργήθηκαν 
εκτεταµένοι έλεγχοι σε εργασιακούς χώρους µε τη µεγαλύτερη θερµική καταπόνηση των 
εργαζοµένων (οικοδοµές και τεχνικά έργα, αγροτικές εργασίες, µεταλλουργίες, 
υαλουργίες, κλωστοϋφαντουργίες, 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. 

 Επίσης, η Τεχνική & Υγειονοµική Επιθεώρηση του ΣΕΠΕ, στο πλαίσιο του 
ενηµερωτικού-εκπαιδευτικού ρόλου της σε συνεργασία µε τη Γενική ∆/νση Συνθηκών 
και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου ή 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 ΤΕΕ, Επιµελητήρια, κ.ά.), διοργάνωσε ηµερίδες και άλλες εκδηλώσεις 
ενηµερωτικού χαρακτήρα σε πρωτεύουσες νοµών σε όλη τη χώρα, προκειµένου να 
ενηµερωθούν οι άµεσα ενδιαφερόµενοι (εργαζόµενοι, εργοδότες, Τεχνικοί Ασφάλειας, 
Γιατροί Εργασίας, κ.ά.) σε θέµατα εργατικής νοµοθεσίας και ασφαλών πρακτικών 
εργασίας. 

 Τέλος, οι υπηρεσίες Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ συµµετείχαν 
στην ετοιµασία ενηµερωτικού υλικού (φυλλαδίων, αφισών, CDs, κ.ά.) µε οδηγίες και 
παραδείγµατα ασφαλών πρακτικών εργασίας σε ορισµένες επικίνδυνες εργασίες ή 
κλάδους επιχειρήσεων, το οποίο διανεµήθηκε στα πλαίσια των παραπάνω ηµερίδων. 

 
- ∆ράση Κοινωνικής Επιθεώρησης 
 
Κατά το έτος 2009 οι Κοινωνικές Επιθεωρήσεις πραγµατοποίησαν 28.082 ελέγχους και 
επέβαλαν 9.154 κυρώσεις (µηνύσεις 3.475, επιβληθέντα πρόστιµα 5.679). Το ύψος των 
επιβληθέντων προστίµων ανέρχεται στο ποσό των 10.885.952 €. Επίσης, αντιµετωπίστηκαν 
20.550 εργατικές διαφορές, από τις οποίες επιλύθηκαν 10.039, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
48,85%. Το ποσό που καταβλήθηκε από τους εργοδότες στους προσφεύγοντες εργαζόµενους 
για όσες διαφορές επιλύθηκαν ανέρχεται στο ποσό των 17.524.702 €. 
 
- ∆ράση Κοινωνικών Ειδικών Επιθεωρητών 
 
Η Υπηρεσία των Κοινωνικών Ειδικών Επιθεωρητών στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους 
πραγµατοποίησε κατά το έτος 2009 συνολικά 774 ελέγχους και επέβαλε συνολικά 122 
πρόστιµα ύψους 485.000 €. Οι κλάδοι που ελέγχθηκαν ήταν: Λιανικό Εµπόριο, Τράπεζες, 
Βιοµηχανίες Τροφίµων, Εστιατόρια – Ξενοδοχεία, ∆ιαγνωστικά Κέντρα, Εκπαίδευση, 
Εκδοτικές Εταιρίες, Ιδιωτικά Γραφεία Συµβούλων Εργασίας (ΙΓΣΕ), Εταιρίες Καθαρισµού 
και άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, Ψυχαγωγικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες, Βιοτεχνίες 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 άρθρου 9, παρ. 2γ του 
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Π.∆. 136/99, εξετάζουν και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων ελέγχοντας το 
Ειδικό Βιβλίο καταχώρησης νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού ΙΚΑ και για τις 
περιπτώσεις ακαταχώριστου εργαζοµένου στο ανωτέρω βιβλίο ενηµερώνεται το αρµόδιο 
υποκατάστηµα του ΙΚΑ. Επιβλήθηκαν συνολικά 122 διοικητικές κυρώσεις (πρόστιµα) και 1 
µηνυτήρια αναφορά. 
Κατά το έτος 2009 ελέγχθηκαν και τα Τµήµατα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ανατολικού 
Τοµέα Αθηνών και Πέλλας. 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 προκαταρκτικής εξέτασης για πιθανό πειθαρχικό παράπτωµα υπαλλήλων 
στα τµήµατα Κοινωνικής Επιθεώρησης Καβάλας, Κέρκυρας, Μαγνησίας και ∆υτικού Τοµέα 
Αθηνών. 
β) Η παρακολούθηση της πορείας 500 ελέγχων και εργατικών διαφορών των ΤΚΕ όλης της 
επικρατείας, ύστερα από γενόµενες καταγγελίες στο τηλεφωνικό κέντρο του ΣΕΠΕ. 
γ) Η συµµετοχή ενός (1) Κοινωνικού Επιθεωρητή στη Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή του 
Υπουργείου Εργασίας. 
δ) Η διενέργεια εκτάκτων ελέγχων σε περιοχές αρµοδιότητας των Τµηµάτων Κοινωνικής 
Επιθεώρησης Πάτρας, Ξάνθης, Καστοριάς, ∆ράµας, Έδεσσας, Μήλου και Θεσσαλονίκης, ο 
αριθµός των οποίων δε συµπεριλαµβάνεται στο συνολικό αριθµό των πραγµατοποιηθέντων 
ελέγχων, δεδοµένου ότι καταγράφησαν στα δελτία των υπαλλήλων των ανωτέρω τµηµάτων.  
 
Τέλος πραγµατοποίησαν 40 επιτόπιους ελέγχους 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, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της και σε 
συνεργασία µε τον Προϊστάµενό της Ειδικό Γραµµατέα του ΣΕΠΕ, κατά το έτος 2009 
υλοποίησε συνολικά διακόσιους πενήντα έξι (256) ελέγχους και επανελέγχους που αφορούν 
τους ακόλουθους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας: Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, 
Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, Κατασκευές, Εµπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων 
οχηµάτων και µοτοσυκλετών, Λιανικό Εµπόριο, Έρευνα και ανάπτυξη, Βιοµηχανία 
τροφίµων και ποτών, Παραγωγή προϊόντων καπνού, Παραγωγή προϊόντων διύλισης 
πετρελαίου, Κατασκευή άλλων προϊόντων από µη µεταλλικών ορυκτά, Παραγωγή βασικών 
µετάλλων, Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού, Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού 
µεταφορών και Χονδρικό Εµπόριο. 
Αποτέλεσµα των παραπάνω ελέγχων ήταν η επιβολή προστίµων συνολικού ύψους 41.000 € 
και 28 διακοπές εργασιών.  
Εκτός από τους προγραµµατισµένους ελέγχους κατά µήνα, πραγµατοποιήθηκαν και έλεγχοι 
που προέκυψαν από καταγγελίες συνδικαλιστικών οργανώσεων και µεµονωµένων 
περιπτώσεων. 
Επίσης πραγµατοποιήθηκαν 37 επιτόπιοι έλεγχοι και επανέλεγχοι  σε υπό σύσταση ΙΓΣΕ  
(Ιδιωτικά Γραφεία Συµβούλων Εργασίας) και ΕΠΑ (Εταιρίες Προσωρινής Απασχόλησης) 
και υποβλήθηκαν εκθέσεις αξιολόγησης στη ∆/νση Απασχόλησης του Υπουργείου 
προκειµένου να τους χορηγηθεί άδεια λειτουργίας. Συµµετοχή των Ειδικών Τεχνικών 
Επιθεωρητών στην πραγµατοποίηση 8 επιτόπιων ελέγχων σε παράνοµα ΙΓΣΕ στερούµενα 
σχετικής άδειας. Το αποτέλεσµα των ανωτέρων ελέγχων ήταν η επιβολή προστίµων 
συνολικού ύψους 33.000 €. 
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Τέλος οι Ειδικοί Τεχνικοί Επιθεωρητές συµµετέχουν στην οµάδα εργασίας για την 
οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήµατος του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, µε σκοπό: 
- Τη διαµόρφωση και επικαιροποίηση του απογραφικού ∆ελτίου Εργοδοτών (Κ1) και του 

Πίνακα Προσωπικού και ωρών Εργασίας (Κ4), τα οποία θα χρησιµοποιούνται από τις 
υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και την κατάλληλη προσαρµογή τους, ώστε να είναι δυνατή η 
χρήση τους από το πληροφοριακό σύστηµα. 

-  Τη ρύθµιση και τον καθορισµό της διαβάθµισης προσβασιµότητας στη χρήση και τα 
στοιχεία του πληροφοριακού συστήµατος των εµπλεκοµένων και 

- Τη διαχείριση, λειτουργία, υποστήριξη και ασφάλεια του συστήµατος, καθώς και 
εισηγήσεις για θεσµικές, νοµικές και κάθε άλλες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις. 

  
∆. Προγραµµατισµός δράσης για το 2009 
 
Ο προγραµµατισµός της δράσης του ΣΕΠΕ καταρτίζεται στην αρχή κάθε χρόνου, µετά από 
διαβούλευση εκπροσώπων των εργαζοµένων και εργοδοτών, στα πλαίσια του Συµβουλίου 
Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕΕ) και σε σχέση µε τα συµπεράσµατα 
που προκύπτουν από την επεξεργασία των αναλυτικών στατιστικών στοιχείων του 
προηγούµενου έτους καθώς και τις προτάσεις των περιφερειακών υπηρεσιών. Μέσω του 
προγραµµατισµού επιδιώκεται η ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των ελέγχων, καθώς και η 
αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη χρήση των κυρώσεων. 
 
Προγραµµατισµός της δράσης της τεχνικής και υγειονοµικής επιθεώρησης του ΣΕΠΕ 
για το 2010 
 
Στον προγραµµατισµό προβλέπεται η διενέργεια από κάθε ΚΕ.Π.Ε.Κ. και Τµήµα Τεχνικής 
και Υγειονοµικής Επιθεώρησης, ελέγχων σ’ όλους τους κλάδους επαγγελµατικής 
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: 
 
- Συστηµατικοί έλεγχοι στον κλάδο των κατασκευών (οικοδοµές και τεχνικά έργα), λόγω της 
αυξηµένης συχνότητας εµφάνισης εργατικών ατυχηµάτων, µε ιδιαίτερη έµφαση στους 
ελέγχους των µικρών ιδιωτικών και δηµόσιων τεχνικών έργων. 
- Συστηµατικοί έλεγχοι στα µεγάλα τεχνικά έργα που εκτελούνται σε όλες τις περιοχές της 
χώρας. Θα ελέγχεται αυστηρά η εφαρµογή της ειδικής νοµοθεσίας και στις περιπτώσεις 
παραβάσεων θα επιβάλλονται κυρώσεις, διοικητικές (πρόστιµα, διακοπές εργασιών) και 
ποινικές (µηνύσεις), στους υπεύθυνους εργολάβους και υπεργολάβους. Παράλληλα θα 
µοιράζονται ενηµερωτικά φυλλάδια στους εργοδότες και τους εργαζόµενους, στα οποία θα 
παρουσιάζονται ασφαλείς πρακτικές εργασίας. 
- Συστηµατικοί έλεγχοι στις κτιριακές εγκαταστάσεις και σε άλλους εργασιακούς χώρους 
στους οποίους έχει προγραµµατισθεί η αποξήλωση (αφαίρεση) αµιαντούχων υλικών. 
-Εντατικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις και εργασίες Α & Β κατηγορίας επικινδυνότητας όπως οι 
κλάδοι παραγωγής βασικών µετάλλων, κατασκευής µηχανηµάτων, εξοπλισµού µεταφορών, 
µεταλλικών προϊόντων και προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά, ηλεκτρικών µηχανών και 
συσκευών, προϊόντων από ξύλο, ελαστικών ή πλαστικών υλών, διάθεσης λυµάτων και 
απορριµµάτων κ.ά.. 
- Θα συνεχισθούν επίσης οι συστηµατικοί καθηµερινοί έλεγχοι στη Ναυπηγοεπισκευαστική 
Ζώνη Πειραιά-∆ραπετσώνας-Κερατσινίου-Περάµατος-Σαλαµίνας. 
- Συµµετοχή όλων των περιφερειακών Τεχνικών & Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων της 
πανευρωπαϊκής εκστρατείας ενηµέρωσης και ελέγχων µε θέµα: «Η εκτίµηση κινδύνου κατά 
τη χρήση επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας». Η ανωτέρω εκστρατεία 
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προετοιµάζεται σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας και 
περιλαµβάνει δύο φάσεις: 
α)Τη φάση της ενηµέρωσης για τους κινδύνους που σχετίζονται µε τις επικίνδυνες ουσίες 
στους χώρους εργασίας και η οποία αφορά στην ενηµέρωση των κοινωνικών εταίρων, 
εργοδοτών και εργαζοµένων και των λοιπών εµπλεκοµένων, µε τη χρήση των µέσων 
διάδοσης της πληροφορίας, όπως ανακοινώσεις, έντυπο υλικό και διαδίκτυο. Παράλληλα, θα 
οργανωθούν από το ΣΕΠΕ σχετικές ενηµερωτικές ηµερίδες µε τη συνεργασία 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και επιστηµονικών φορέων.  
β) Τη φάση των επιθεωρήσεων στους χώρους εργασίας. Οι επιθεωρητές που θα λάβουν 
µέρος στην εκστρατεία θα ενηµερωθούν και θα εκπαιδευτούν κατάλληλα µε βάση σχετικό, 
κοινό για όλα τα κράτη-µέλη, υλικό που προετοιµάζεται από οµάδα εργασίας στα πλαίσια 
της Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας. Θα ελεγχθεί η τήρηση από τις 
επιχειρήσεις της υποχρέωσης να έχουν Γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου (ΓΕΕΚ) 
από χηµικούς παράγοντες και να εφαρµόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα 
πρόληψης και προστασίας. Τέλος, στα πλαίσια της εκστρατείας, το ΣΕΠΕ θα συνεργαστεί µε 
το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και την Ένωση Ελλήνων Χηµικών τόσο για την 
προετοιµασία του έντυπου υλικού όσο και για τη διάδοση της σχετικής πληροφόρησης, σε 
πολίτες και ενδιαφερόµενους φορείς. 
- Τέλος, η Τεχνική &  Υγειονοµική Επιθεώρηση του ΣΕΠΕ θα συνεχίσει και κατά το 2010 
το ενηµερωτικό και εκπαιδευτικό έργο σε συνεργασία µε τη Γενική ∆/νση Συνθηκών & 
Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου, καθώς και, κατά περίπτωση, µε συνδικαλιστικές 
οργανώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νοσοκοµεία, 
επιστηµονικούς και επαγγελµατικούς φορείς (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Τ.Ε.Ε., Επιµελητήρια, 
Πανεπιστήµια, κ.ά.), µε οργάνωση ηµερίδων, εκπαιδευτικών προγραµµάτων, έκδοση 
ενηµερωτικού υλικού, συνεντεύξεων και άρθρων στα τοπικά Μ.Μ.Ε., σε επιστηµονικά και 
επαγγελµατικά περιοδικά, κ.ά.. 
 
Προγραµµατισµός της δράσης της κοινωνικής επιθεώρησης του ΣΕΠΕ για το 2010 
 
Ο προγραµµατισµός της δράσης σε εθνικό επίπεδο για το έτος 2010 θα επικεντρωθεί στις 
παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων: 
1η κατηγορία: Ιδιωτικά γραφεία συµβούλων εργασίας (ΙΓΣΕ) και Εταιρείες προσωρινής 
απασχόλησης (ΕΠΑ), 2η κατηγορία: Συνεργεία καθαρισµού, Εταιρίες security, Εµπόριο, 
super market, πολυκαταστήµατα, ∆ιανοµές, ταχυµεταφορές (delivery, courier), 3η 
κατηγορία: Επιχειρήσεις που απασχολούν επαγγελµατίες οδηγούς, 4η κατηγορία: Εργολάβοι 
και υπεργολάβοι σε κατασκευές και τεχνικά έργα, 5η κατηγορία: Εποχικές επιχειρήσεις,             
6η κατηγορία: Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί – τράπεζες, 7η κατηγορία: Ιδιωτικές κλινικές, 
γηροκοµεία, διαγνωστικά κέντρα και ινστιτούτα αισθητικής, 8η κατηγορία: Ραδιοτηλεοπτικές 
επιχειρήσεις,  9η κατηγορία: Αποκλειστικές νοσοκόµες και 10η κατηγορία: ∆ιάφοροι κλάδοι. 
Τακτικοί δειγµατοληπτικοί έλεγχοι σε κλάδους επαγγελµάτων, που δεν έχουν ελεγχθεί 
αρκετά κατά την τελευταία πενταετία. Πέραν των ανωτέρω και λόγω του ότι σε ορισµένους 
επιπλέον κλάδους παρουσιάζεται µεγάλη παραβατικότητα, όπως φαίνεται από τις συχνές 
καταγγελίες που γίνονται στην Υπηρεσία µας, κρίνεται σκόπιµο να ενταχθούν επίσης στον 
προγραµµατισµό ελεγκτικής δράσης του ΣΕΠΕ, εντός του πρώτου τριµήνου του έτους 2010 
επιτόπιοι γενικοί έλεγχοι στους παρακάτω κλάδους: Εταιρείες Ανακύκλωσης, Γραφεία 
∆ικηγόρων, Συµβολαιογράφων, Ιατρών και Μηχανικών, Τεχνικές Εταιρείες και µεγάλα 
εργοτάξια και  Λογιστικά Γραφεία. 
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12. Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ) 
 
Α. Νοµοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων 
 
Η ΥΠΕΕ κατά κύριο λόγο διενεργεί προληπτικούς ελέγχους εφαρµογής της φορολογικής και 
τελωνειακής νοµοθεσίας. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν επιχειρήσεις που ασκούν πάσης φύσης 
οικονοµική δραστηριότητα, από την οποία απορρέει υποχρέωση απόδοσης φόρων ή δασµών. 
Οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις της ΥΠΕΕ διενεργούν ελέγχους εφαρµογής φορολογικής 
νοµοθεσίας, καταπολέµησης παράνοµων συναλλαγών, δίωξης διακίνησης ναρκωτικών, 
όπλων και επικίνδυνων ουσιών, προστασίας του αιγιαλού και της παραλίας, των 
µεταφορικών µέσων, καταστηµάτων, αποθηκών και  άλλων χώρων. 
Οι Επιχειρησιακές ∆ιευθύνσεις Ειδικών Υποθέσεων διενεργούν ελέγχους για την πρόληψη 
και καταστολή απατών, παρατυπιών και λοιπών παράνοµων οικονοµικών δραστηριοτήτων 
που θίγουν τα δηµοσιονοµικά συµφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ζητήµατα σχετικά 
µε τις προµήθειες του ∆ηµοσίου, των εθνικών δηµοσιονοµικών συµφερόντων και της εθνικής 
οικονοµίας, καθώς και για παράνοµες δραστηριότητες οι οποίες διενεργούνται µέσω του 
διαδικτύου. 

 
Β. Πεπραγµένα έτους 2009 
 
Συνοπτικά κατά το έτος 2009 πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 42.169 έλεγχοι, από τους 
οποίους βρέθηκαν 17.523 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 1.450.717 παραβάσεις. Το µέσο 
ποσοστό παραβατικότητας διαµορφώθηκε στο 42%. 
Επιπλέον κατά το έτος 2009 πραγµατοποιήθηκαν 66.583 έλεγχοι διακίνησης, από τους 
οποίους βρέθηκαν συνολικά 2.805 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 9.431 παραβάσεις 
διαµορφώνοντας το µέσο ποσοστό παραβατικότητας στο 4%. 
Τέλος, κατά το έτος 2009 ολοκληρώθηκαν 2.130 έλεγχοι που αναφέρονταν σε εντολές 
ελέγχων παρελθόντων ετών. Οι εν λόγω έλεγχοι αφορούσαν επιχειρήσεις κυρίως έκδοσης ή 
λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων καθώς και επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν 
αποδώσει διάφορους φόρους. Από τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν 1.429 παραβάτες και 
διαπιστώθηκαν 157.737 παραβάσεις, διαµορφώνοντας το µέσο ποσοστό παραβατικότητας 
στο 67%.  
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, εάν από τους ελέγχους που διενεργούνται προκύπτουν 
παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νοµοθεσίας συντάσσονται εκθέσεις ελέγχου ή 
πορισµατικές αναφορές, που αποστέλλονται στις καθ΄ ύλην αρµόδιες ∆ΥΟ ή Τελωνεία για 
την έκδοση καταλογιστικών πράξεων. 
Για την διασφάλιση της ακεραιότητας του ελεγκτικού έργου προβλέπεται διαδικασία 
επανελέγχου, µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια και επιλαµβάνεται αρµόδιος οικονοµικός 
επιθεωρητής που ανήκει στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης. Επιπλέον 
προβλέπεται υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων 
της ΥΠΕΕ σε έντυπα του Αρείου Πάγου και υποβάλλονται κάθε χρόνο στην αρµόδια 
Οικονοµική Επιθεώρηση. 
 
Γ. Προγραµµατισµός δράσης για το έτος 2010 
 
Ένα από τα βασικά εργαλεία στη διαµόρφωση της δράσης της Υπηρεσίας αποτελεί ο ετήσιος 
προγραµµατισµός δράσης, ο οποίος ειδικότερα για το 2010 σχεδιάστηκε και δοµήθηκε έτσι 
ώστε αφενός µεν να ανταποκρίνεται στις σηµερινές απαιτήσεις αφετέρου δε να µπορεί 
εύκολα να ενσωµατώσει ενδεχόµενα αναγκαίες προσαρµογές. 
Για το έτος 2010 έχουν προγραµµατισθεί συνολικά 63.494 στοχευµένοι έλεγχοι σε 
επιχειρήσεις και 11.600 έλεγχοι στη διακίνηση για το σύνολο των ∆ιευθύνσεων της  ΥΠΕΕ. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 

Αττικής 21.688 4.500 
Κεντρικής Μακεδονίας 8.757 1.300 
Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης 3.144 700 
∆υτικής Μακεδονίας 1.617 400 
Ηπείρου 3.016 800 
Θεσσαλίας 3.510 850 
Ιονίων Νήσων 1.023 200 
∆υτικής Ελλάδας 5.107 1.000 
Στερεάς Ελλάδας 1.387 350 
Πελοποννήσου 3.532 400 
Βορείου Αιγαίου 2.975 200 
Νοτίου Αιγαίου 2.576 200 
Κρήτης 4.223 700 
Επιχειρησιακή ∆/νση 
Ειδικών Υποθέσεων Αθήνας 689 0 

Επιχειρησιακή ∆/νση 
Ειδικών Υποθέσεων 
Θεσσαλονίκης 

250 0 

ΣΥΝΟΛΑ 63.494 11.600 
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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. 
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Γ. Πεπραγµένα έτους 2009 
 
Το έτος 2009 η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, διαχειρίστηκε συνολικά (495) 
υποθέσεις. Από τις υποθέσεις αυτές, (427) αφορούσαν αστυνοµικό προσωπικό, (35) 
υπαλλήλους του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, (21) στις οποίες υπήρξε συµµετοχή 
αστυνοµικών και υπαλλήλων του δηµοσίου και (12) 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 διαχειρίστηκε συνολικά (389) καταγγελίες και (207) δικογραφίες. 
Εφαρµόσθηκε η αυτόφωρος διαδικασία σε (26) υποθέσεις, κατά τις οποίες συνελήφθησαν 
(50) πρόσωπα. 

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων κατά το χρονικό διάστηµα από 1-1-2009 έως 31-12-
2009, δέχθηκε συνολικά (389) καταγγελίες, από τις οποίες (337) αφορούσαν αστυνοµικό 
προσωπικό, (24) υπαλλήλους του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, (19) περιλάµβαναν συµµετοχή 
αστυνοµικών και υπαλλήλων του δηµοσίου και (9) αφορούσαν ιδιώτες. 

Πηγές των καταγγελιών-πληροφοριών που περιήλθαν στην Υπηρεσία αποτέλεσαν το 
τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας (76), από ταχυδροµικές επιστολές, από αποστολή 
εγγράφων µέσω τηλεοµοιοτυπίας και από διαβίβαση εγγράφων από άλλες µη αρχές (264). 
Επίσης, µε αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτών στην Υπηρεσία και αυτές που συνελέγησαν από 
το προσωπικό της (49). 

Από τις (389) καταγγελίες που περιήλθαν στην Υπηρεσία, (291) ήταν επώνυµες, δηλαδή 
προήλθαν είτε από πρόσωπα µε αληθή στοιχεία, είτε από αρχές (αστυνοµικές και µη), ενώ 
(98) 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 (389) καταγγελίες που περιήλθαν στην Υπηρεσία κατά το έτος 2009, οι (337) 
αφορούσαν επίµεµπτες συµπεριφορές αστυνοµικού προσωπικού (στο αστυνοµικό 
προσωπικό περιλαµβάνονται οι αστυνοµικοί όλων των βαθµών, οι ειδικοί φρουροί και οι 
συνοριακοί φύλακες). Από αυτές (63) ήταν τηλεφωνικές, (231) έγγραφες και (43) 
προφορικές. 

Σε σύγκριση µε τα παρελθόντα έτη, ο αριθµός των καταγγελιών που αφορούν αστυνοµικό 
προσωπικό κυµαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα, µε ελάχιστες αποκλίσεις κατά έτος. 

Εκτός των καταγγελιών, το έτος 2009 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 2009, περιήλθαν στην Υπηρεσία (24) καταγγελίες-πληροφορίες που 
αφορούσαν επίµεµπτες συµπεριφορές υπαλλήλων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και (19) 
που αφορούσαν συµµετοχή υπαλλήλων του δηµοσίου και αστυνοµικών, ήτοι συνολικά (43) 
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 επτά (7) 
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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 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 τελωνειακές υπηρεσίες. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, όπως και στις παραβατικές 
συµπεριφορές αστυνοµικών, έτσι και οι καταγγελλόµενοι τοµείς του δηµοσίου είναι 
αριθµητικά περισσότεροι από το 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 2009, η Υπηρεσία διαχειρίστηκε συνολικά (207) δικογραφίες (προανακρίσεις-
προκαταρκτικές εξετάσεις) σχετικές µε τη διερεύνηση ενδεχόµενης διάπραξης αδικηµάτων 
από αστυνοµικούς και υπαλλήλους του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Από τις δικογραφίες 
αυτές, (66) σχηµατίστηκαν κατόπιν απ’ ευθείας παραγγελίας των εισαγγελικών αρχών της 
χώρας, ενώ οι υπόλοιπες (141), 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 207 δικογραφίες, (179) 
αφορούσαν σε αστυνοµικό προσωπικό, (18) σε υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα και (10) σε 
συµµετοχή αστυνοµικών και υπαλλήλων του δηµοσίου. 
 
Αυτόφωρα-συλλήψεις 

Το 2009, εφαρµόστηκε από την Υπηρεσία η αυτόφωρη διαδικασία σε (26) υποθέσεις και 
συνελήφθησαν συνολικά 50 άτοµα. Από αυτά, (19) ήταν αστυνοµικό προσωπικό, (1) ειδικός 
φρουρός, (4) δηµόσιοι υπάλληλοι και (26) ιδιώτες. 
 
Ποινικές διώξεις 

Κατά το χρονικό διάστηµα από 1/1/2009 έως 31/12/2009 ασκήθηκαν συνολικά (148) 
ποινικές διώξεις σε βάρος αστυνοµικού προσωπικού, δηµοσίων υπαλλήλων και ιδιωτών, για 
υποθέσεις που χειρίστηκε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.  
 
Συνολική απεικόνιση δραστηριότητας Υπηρεσίας ετών 1999 - 2009 

Κατά το εν λόγω χρονικό διάστηµα η Υπηρεσία έχει ασχοληθεί µε (5687) υποθέσεις. 
Συνολικά, έχουν περιέλθει σε αυτή (4715) καταγγελίες, από τις οποίες (4247) αφορούσαν 
αστυνοµικό προσωπικό, (228) υπάλληλους του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, (154) συµµετοχή 
αστυνοµικών και δηµόσιων λειτουργών και (86) ιδιώτες. Το χρονικό αυτό διάστηµα, η 
Υπηρεσία έχει διεκπεραιώσει (1703) δικογραφίες, στα πλαίσια των οποίων ασκήθηκαν 
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συνολικά (1851) ποινικές διώξεις. Από αυτές, (893) ασκήθηκαν σε βάρος αστυνοµικού 
προσωπικού, (33) σε βάρος συνοριακών φυλάκων, (23) κατά ειδικών φρουρών, (137) κατά 
υπαλλήλων του δηµοσίου και (765) σε βάρος ιδιωτών. Τέλος, σε (251) υποθέσεις όπου 
εφαρµόσθηκε η αυτόφωρη διαδικασία, συνελήφθησαν συνολικά (525) πρόσωπα. Από αυτά, 
(165) ήταν αστυνοµικό προσωπικό, (14) συνοριακοί φύλακες, (15) ειδικοί φρουροί, (59) 
δηµόσιοι υπάλληλοι και (272) ιδιώτες Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 1) απεικονίζεται η 
συνολική δραστηριότητα της Υπηρεσίας. 
 

Πίνακας 1: Σύνοψη δραστηριότητας από 25-10-1999 έως 31-12-2009 
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Πειθαρχικές έρευνες 

Κατά το χρονικό διάστηµα από 25-10-1999 έως 31-12-2009, διενεργήθηκαν συνολικά, για 
υποθέσεις που χειρίσθηκε η Υπηρεσία, (1513) πειθαρχικές έρευνες. Ειδικότερα, 
διενεργήθηκαν (871) Ένορκες ∆ιοικητικές Εξετάσεις, (15) Προφορικές ∆ιοικητικές 
Εξετάσεις και (618) Προκαταρκτικές Έρευνες. Από το σύνολο των ερευνών αυτών, (344) 
ήταν γενικές, δεν στρέφονταν δηλαδή κατά συγκεκριµένων αστυνοµικών, ενώ (1169) 
στρέφονταν κατά συγκεκριµένων προσώπων και ειδικότερα κατά (1688) αστυνοµικών). 

 

Πίνακας 2: Πειθαρχικές  έρευνες από 25-10-1999 έως 31-12-2009 

ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΕΡΕΥΝΕΣ 
ΓΕΝΙΚΕΣ 

 
ΕΡΕΥΝΕΣ

 
ΕΡΕΥΝΕΣ

ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟΣΣ  
ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΩΩΝΝ  

ΠΠΟΟΥΥ  
ΑΑΦΦΟΟΡΡΟΟΥΥΝΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ 267 351 334455  618 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΛΗΣΗ ΣΕ 
ΑΠΟΛΟΓΙΑ - 9 99  9 

Π.∆.Ε 2 13 1133  15 

Ε.∆.Ε 75 796 11332211  871 

ΣΥΝΟΛΟ 344 1169 11668888  1513 
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Αποτελέσµατα πειθαρχικών ερευνών 

Από τις πειθαρχικές έρευνες που διενεργήθηκαν, επιβλήθηκαν συνολικά (544) ποινές, από 
τις οποίες οι (298) ήταν ανώτερες ποινές (απόταξη, αργία µε απόλυση και αργία µε 
πρόσκαιρη παύση) και οι (246) ήταν κατώτερες (επίπληξη, πρόστιµο). Αθωώθηκαν (70) 
αστυνοµικοί και τέθηκαν στο αρχείο (568) έρευνες οι οποίες στρέφονταν κατά 
συγκεκριµένων προσώπων και (254) γενικές. 

 
 

Πίνακας 3: Επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές (25-10-1999 έως 31-12-2009) 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Πειθαρχικές ποινές 
 

Αξιωµατικοί Κατώτερο 
Αστυν. Προσ 

Ειδικοί 
Φρουροί 

Συνοριακοί 
Φύλακες 

Σύνολο 
ποινών 

ΕΠΙΠΛΗΞΗ 8 16 1 - 25 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 36 166 6 13 221 

   
   

   
   

 Κ
Α
Τ
Ω
Τ
Ε
ΡΕ

Σ
 

ΣΥΝΟΛΟ 44 182 7 13 246 

ΑΡΓΙΑ ΜΕ 
ΠΡΟΣΚ.  
ΠΑΥΣΗ 

12 39 - 4 55 

ΑΡΓΙΑ ΜΕ 
ΑΠΟΛΥΣΗ 

13 79 2 3 97 

ΑΠΟΤΑΞΗ 
29 101 6 10 146 

   
   

   
   
Α
Ν
Ω
Τ
Ε
ΡΕ

Σ
 

ΣΥΝΟΛΟ 54 219 8 17 298 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 98 401 15 30 544 
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14. Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Υπουργείου Οικονοµίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  

 
Α. Νοµοθετικό Πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων 

Με τα άρθρα 49 έως 53 του ν. 2935/2001 (Α 162), έχει συσταθεί στο πρώην Υπουργείο 
Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ειδική Υπηρεσία, που υπάγεται 
διοικητικά στον κ. Γενικό Γραµµατέα, η οποία ονοµάζεται «Γραφείο Εσωτερικών 
Υποθέσεων του ΥΕΝ». 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 ΥΕΝΑΝΠ 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 
αποτελεί Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Ναυτιλιακής Πολιτικής, του Υπουργείου 
Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 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. Μέχρι σήµερα δεν έχει καθοριστεί 
ούτε έχει συσταθεί άλλη Υπηρεσία στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 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 επτά (7) 
Αξιωµατικοί, είκοσι (20) Υπαξιωµατικοί (συµπεριλαµβανοµένων των 13 εκ Λ/Φ) και ένας 
(1) Λιµενοφύλακας, στελέχη του Λιµενικού Σώµατος, καθώς και µία (1) µόνιµη πολιτική 
υπάλληλος. Τέσσερις εκ των Υπαξιωµατικών τελούν υπό µετάθεση καθώς έχει λήξει η 
θητεία των στο Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων. Η περαιτέρω ενίσχυση της Υπηρεσίας µας 
µε ένα ανώτερο Αξιωµατικό ως Υποδιευθυντή και η εκ νέου στελέχωση µε Πολιτικούς 
Υπαλλήλους, σε αντικατάσταση των αποχωρησάντων και συνταξιοδοτηθέντων κρίνεται 
επιβεβληµένη. Η προβλεπόµενη οργανική σύνθεση της Υπηρεσίας µας σήµερα είναι 41 
στελέχη ΛΣ και 10 ΠΥ.  
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Γ. Πεπραγµένα έτους 2009 
 
α)   Κατά το έτος 2009 η Υπηρεσία είχε την ακόλουθη δραστηριότητα  
 

 
 

Αντικείµενο Εργασίας 

 
 

Υποθέσεις 
Έτους 2009 

 
Συµπληρωµατικές 

ενέργειες επί υποθέσεων 
προηγούµενων ετών 

 

ΣΥΝΟΛΑ 

Προκαταρκτικές 
εξετάσεις 32 

 
24 

 
56 

Προανακρίσεις 6 - 6 

Υποβολή αναφορών-
διερευνήσεων προς τις 
Εισαγγελικές Αρχές. 

15 - 15 

Σύνολο επιχειρήσεων  
που οργανώθηκαν  
προς επαλήθευση 
καταγγελιών – 
πληροφοριών 

 
 

40 
 

  
40 

 
Για 9 υποθέσεις εκ των 15 έχει ήδη διαταχθεί από την αρµόδια Εισαγγελική Αρχή η 
διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης.  
 
Σχετικά δε µε το σύνολο των επιχειρήσεων που οργανώθηκαν προς επαλήθευση 
καταγγελιών–πληροφοριών  θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για την ίδια υπόθεση µπορεί να 
οργανώθηκαν περισσότερες της µιας ή δύο επιχειρήσεων, προκειµένου να επιτευχθεί το 
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, ήτοι η ανακάλυψη και στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος. 
 
β) Οι υποθέσεις οι οποίες διερευνούνται από την Υπηρεσία µας προς διαπίστωση αξιόποινων 
πράξεων αφορούν συνήθως, θέµατα, παράβασης καθήκοντος, ψευδούς βεβαίωσης, 
πλαστογραφίας, παθητικής δωροδοκίας, υπεξαίρεσης, ενδεχοµένως δε και σε συνάρτηση µε 
πράξεις που διώκονται και από τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. Κατά το προηγούµενο 
έτος διερευνήθηκαν και υποθέσεις οι οποίες αφορούσαν σε απόδραση κρατουµένων που 
είχαν κατηγορηθεί για διακίνηση λαθροµεταναστών, θανάσιµου τραυµατισµού αλλοδαπού 
και προσβολής ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 
 
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 (Αα 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 Λ.Σ. διενεργείται πλέον σύµφωνα µε το παραπάνω π.δ. 112/2007.  
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A. ΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
- Ν. 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 
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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 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.  
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 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 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 
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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 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 



 260 

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. 

  
 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 Π.∆. 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 
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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 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». 
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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.» 
 
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 (ΦΕΚ Α’ 
72/8-4-1999) «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 
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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.» 
 
17 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 του Ν.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 Σ.Ε.Ε.∆.∆. 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 
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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. Π.∆. 77/ΦΕΚ 118 Α’/20-05-2005 
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- Π.∆. 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,  
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νiii. των επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε 
διοικητική πράξη ή ως µέτοχος.  
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.  
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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 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 )  
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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 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 (Σ.Ο.Ε.Ε.) και προεδρεύει 
αυτού.  
Οι επικεφαλής των Σωµάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου υποβάλλουν 
κατά τη µηνιαία συνεδρίαση του Σ.Ο.Ε.Ε. 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 
Σ.Ο.Ε.Ε., εφόσον τους ζητηθούν.  
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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.  
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 π.δ. 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.  
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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.  
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.) 

 
 
 
- Ν. 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 (Σ.Ο.Ε.Ε.) έχει σκοπό την παρακολούθηση 
και το συντονισµό της Επιθεώρησης και του Ελέγχου από το Σ.Ε.Ε.∆.∆. και από όλα τα 
ιδιαίτερα Σώµατα Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
παρόντος νόµου.  

 
2. Το Σ.Ο.Ε.Ε. προεδρεύεται από τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

συµµετέχουν σε αυτό ο Ειδικός Γραµµατέας του Σ.Ε.Ε.∆.∆., 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 ΕΛ.ΑΣ., του Προϊσταµένου του Γραφείου 
Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και των αναπληρωτών τους. 
Το Σ.Ο.Ε.Ε. 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.∆.Ο.Ε. ή ο Γενικός ∆ιευθυντής 
Τελωνείων και Ειδικών Φόρων κατανάλωσης µαζί µε τους αναπληρωτές τους.  

 
3. Γραµµατειακή υποστήριξη στο Σ.Ο.Ε.Ε. παρέχεται από τη Γραµµατεία του 

Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  
 
4. Το Σ.Ο.Ε.Ε. 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 Σ.Ο.Ε.Ε. 
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 Σ.Ο.Ε.Ε.  
 
6. Το Σ.Ο.Ε.Ε. 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 Σ.Ο.Ε.Ε.. Στις 
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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 Σ.Ο.Ε.Ε.  

 
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 Σ.Ο.Ε.Ε.. 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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