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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
Στην παρούσα έκθεση, που είναι η δέκατη που παρουσιάζεται από την ίδρυση του 
θεσµού του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΓΕ∆∆), αποτυπώνεται 
εµπεριστατωµένα  η δραστηριότητα και το έργο του και παρατίθεται µια συνοπτική 
παρουσίαση του έργου των ελεγκτικών µηχανισµών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, που 
παρακολουθούνται και αξιολογούνται απ’ αυτόν για το έτος 2012.  
Ο ΓΕ∆∆ είναι µονοπρόσωπο όργανο της ∆ιοίκησης, που απολαµβάνει πλήρους 
προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, φέρει όλα τα χαρακτηριστικά της 
ανεξάρτητης αρχής και αναγνωρίζεται ως τοιαύτη, λόγω δε του θετικού έργου που 
παράγει έχει γίνει ευρέως γνωστή η αποτελεσµατικότητα του θεσµού µε συνέπεια να 
απολαµβάνει της εµπιστοσύνης των πολιτών για την επίλυση δυσχερών ζητηµάτων 
ακόµη και πέραν των αρµοδιοτήτων του. 
 Ο θεσµός του ΓΕ∆∆ καθιερώθηκε µε το ν.3074/2002 σε συµµόρφωση µε διεθνείς 
δεσµεύσεις της χώρας για την ίδρυση επιτελικού συντονιστικού οργάνου της δράσης 
των Σωµάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου του ∆ηµόσιου Τοµέα. 
Συνεπώς κάθε απόπειρα κατάργησής του έστω και δια της µεθόδου της συγχωνεύσεως 
µε το ΣΕΕ∆∆ µε αναληθείς προϋποθέσεις και της δηµιουργίας νέας ανεξάρτητης αρχής 
καταπολέµησης της διαφθοράς υπό την επωνυµία (ΑΕΕ∆∆) προσκρούει στις διεθνείς 
δεσµεύσεις της χώρας για τη δηµιουργία ενός ευέλικτου, ολιγάριθµου συντονιστικού 
και επιτελικού οργάνου για την καταπολέµηση της διαφθοράς, καθόσον η νέα αρχή 
σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου που αναρτήθηκε πρός διαβούλευση φέρει κυρίως τα 
χαρακτηριστικά σώµατος ελέγχου και όχι συντονιστικού και εποπτικού οργάνου 
παρακολούθησης των ελεγκτικών µηχανισµών. 
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. Στο σηµείο αυτό παρατηρώ ότι για διάφορους λόγους δεν κατέστη 
δυνατή η αξιολόγηση αυτών, ενώ αντίθετα υπέστηµεν αξιολόγηση από επιτροπή 
συντιθέµενη από πρόσωπα αξιολογούµενου από αυτόν οργάνου χωρίς ύπαρξη 
θεσµικού πλαισίου, 
γ)  ο εντοπισµός των φαινοµένων της διαφθοράς και κακοδιοίκησης (άρθρο 1 
ν.3074/2002) που έχει ως συνέπεια την άσκηση πειθαρχικών και ποινικών διώξεων 
κατά των  υπαλλήλων και οργάνων της ∆ιοίκησης, που υπέπεσαν σε πειθαρχικά και 
ποινικά αδικήµατα.  
Το πεδίο δράσης του ΓΕ∆∆ περιλαµβάνει το σύνολο του δηµόσιου τοµέα σύµφωνα µε 
όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 1 παρ.  του ν.3074/2002. Οι αρµοδιότητές του δεν 
είναι µόνο κατασταλτικές αλλά και προληπτικές µε την έννοια των παρεµβάσεων προς 
τη ∆ιοίκηση για τη λήψη διορθωτικών διοικητικών µέτρων και την άσκηση 



πειθαρχικών ελέγχων και προς την Κυβέρνηση για νοµοθετικές ρυθµίσεις µε στόχο την 
καταπολέµηση των φαινοµένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης που διαπιστώνει. 
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. 
O δηµόσιος  τοµέας στη χώρα µας πάσχει κυρίως λόγω της κακοδιοίκησης, που 
συνιστάται στη µη εκτέλεση του υπηρεσιακού καθήκοντος από κάποιους υπαλλήλους 
ενίοτε λόγω αδιαφορίας ή, προσφάτως, διάθεσης αποφυγής αναλήψεως ευθυνών εκ του 
φόβου ότι κατόπιν καταγγελίας θα θεωρηθούν επίορκοι και θα τεθούν σε 
διαθεσιµότητα όπως προβλέπει ο νόµος, αλλά και της διαφθοράς, γεγονός που επιφέρει 
πολύ επιβλαβείς επιπτώσεις, τόσο στη λειτουργία του κράτους µε τη γραφειοκρατική 
αναποτελεσµατικότητα του µηχανισµού του, όσο και στον ιδιωτικό τοµέα µε 
επιβαρυντικές συνέπειες για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και την εν γένει 
κοινωνική και πολιτισµική εξέλιξή της, δεδοµένου ότι οι δύο αυτοί τοµείς που 
λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία αλληλοεπηρεάζονται και τις συνέπειες αυτές 
βιώνουµε ήδη.  
Για την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς  απαιτείται η λειτουργία 
των κατάλληλων ελεγκτικών µηχανισµών παράλληλα µε την αποτελεσµατική 
λειτουργία της δικαιοσύνης για την πρόληψη των φαινοµένων αυτών αλλά και η 
ενεργή συµπαράσταση ολόκληρης της κοινωνίας. Ο πόλεµος αυτός είναι µακρύς, 
δύσκολος, επίπονος και προπαντός απαιτεί συνεχή έµπρακτη πολιτική βούληση και 
συµπαράσταση καθώς η προσπάθεια των αρµοδίων οργάνων συναντά διάφορα 
εµπόδια, όπως τη γραφειοκρατική νοοτροπία των υπαλλήλων, τα διάφορα 
µικροσυµφέροντα, που ανάγουν την υπόθεσή τους σε µείζον εθνικό ζήτηµα, την άµεση 
και έµµεση αντίδραση των συνδικαλιστικών φορέων  και κυρίως τη χλιαρή και ενίοτε 
εχθρική, εκ µέρους της κοινωνίας, στήριξη των µέτρων. Μόνο όµως µε τη δηµιουργία 
των κατάλληλων συνθηκών µπορεί ο πόλεµος αυτός να έχει αίσια αποτελέσµατα. 
Η δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών πρέπει να βασίζεται στις εξής αρχές: 
α) µελέτη και θέσπιση κατάλληλου και ανεξάρτητου συστήµατος ελέγχου της 
δηµόσιας διοίκησης, στελεχωµένο µε ικανότατους επιθεωρητές, που να ενεργούν µε 
πλήρη ανεξαρτησία και συνείδηση της αποστολής τους και όχι συστηµάτων 
σχεδιασµένων µόνο για την εξέλιξη των φιλόδοξων οσφυοκαµπτών. 
β) αξιολόγηση των υπαρχόντων συστηµάτων ελέγχου από την άποψη του οφέλους και  
κόστους και επιλογή του πλέον αποτελεσµατικού τρόπου ελέγχου µε ενοποίηση των 
διάφορων ελεγκτικών µηχανισµών υπό τον ΓΕ∆∆. 
γ) ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την καταπολέµηση της διαφθοράς και τη βελτίωση των 
συστηµάτων διοίκησης µε άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που αντιµετώπισαν 
επιτυχώς παρόµοιας φύσεως προβλήµατα και µε ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας.  
Τονίζω, όµως, ότι τα µέτρα αυτά δεν πρόκειται να αποδώσουν χωρίς την κοινωνική 
συναίνεση, που µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την κινητοποίηση και την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών. 
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Εξάλλου υπάρχουν µερικοί αρνητικοί παράγοντες που λειτουργούν υπέρ της 
διαφθοράς και της κακοδιοίκησης, όπως:  
α) η έλλειψη κατάλληλων µηχανισµών για τον αποτελεσµατικό έλεγχο της δηµόσιας 
διοίκησης καθόσον το σύνολο του ελεγκτικού και επιθεωρησιακού έργου του κράτους 
ασκείται από τα σώµατα και τις υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου, τα οποία δρουν 
ανεξαρτήτως, χωρίς να συνεργάζονται µεταξύ τους, ενώ αποτελούν οργανικά τµήµατα 
των διαφόρων υπουργείων, στα οποία υπάγονται. Λόγω δε της αλληλοεπικαλύψεως 
των αρµοδιοτήτων τους, της µη οµοιοµορφίας των µεθόδων και της πρακτικής των 
διενεργουµένων από αυτά ελέγχων και των συντασσοµένων απ’ αυτά εκθέσεων και 
πορισµάτων, της διαφορετικής νοοτροπίας των στελεχών αυτών, πολλά εκ των οποίων 
αναπτύσσουν πνεύµα υπηρεσίας (esprit de corps), δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί η 
πλήρης και αρµονική συνεργασία µε τα άλλα σώµατα και υπηρεσίες ελέγχου, η 
ποσοτική δε και κυρίως η ποιοτική απόδοσή τους δεν ανταποκρίνεται, σε γενικές 
γραµµές, ούτε στον αριθµό των στελεχών τους ούτε στα διαθέσιµα σ’ αυτά µέσα. 
Παρίσταται έτσι ανάγκη για την κατά περίπτωση επανάληψη ή συµπλήρωση των 
ελέγχων κυρίως για τον καταµερισµό των ευθυνών, 
β) οι αόριστες ή επάλληλες αρµοδιότητες των υπηρεσιών ελέγχου, γραφειοκρατικά 
εµπόδια, χαµηλής ποιότητας µηχανισµοί ακόµη και κανόνες που θεσπίσθηκαν ad hoc 
για να επιτρέψουν  ή καλύψουν διεφθαρµένη συµπεριφορά,  
γ)  η ενίοτε βραδύτητα των ελέγχων και η ανεπάρκεια ή αοριστία των πορισµάτων και 
εκθέσεων, που αποφεύγουν να αναζητήσουν ευθύνες, 
δ) η έλλειψη επαρκούς προστασίας των επιθεωρητών κατά των οποίων πολλές φορές 
έχουν υποβληθεί  προς εκφοβισµό  αβάσιµες µηνύσεις και αγωγές αποζηµιώσεως µε 
αποτέλεσµα πολλοί απ’ αυτούς να διστάζουν να βεβαιώσουν  παραβάσεις. Πρέπει 
λοιπόν αφενός οι επιθεωρητές να δρουν µε αίσθηµα ασφάλειας, αφετέρου η Πολιτεία 
να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, ώστε οι ψευδώς καταγγέλλοντες να υφίστανται  από 
την ποινική δικαιοσύνη, αυτεπάγγελτα και µε ταχείες διαδικασίες τις συνέπειες, 
ε)  η ανέλεγκτη εξουσία που παρέχεται στους αρµόδιους για να αποφασίζουν, την 
οποία πολλές φορές ασκούν χωρίς διάκριση και λογικούς περιορισµούς µε µόνη την 
επίκληση της πολιτικής βούλησης,          
στ)  η έλλειψη διαφάνειας, που εµποδίζει κάθε ενδιαφερόµενο να έχει πρόσβαση σε  
πληροφορίες για να τις χρησιµοποιήσει για τον έλεγχο της δηµόσιας διοικητικής 
δράσης,  µε ταυτόχρονη όµως προστασία των προσωπικών δεδοµένων, όχι όµως υπό 
το πρόσχηµα της προστασίας αυτών να παρέχεται κάλυψη ή να παρεµβάλλονται 
εµπόδια στον έλεγχο,  
ζ) η βραδύτητα στην απονοµή της δικαιοσύνης και η εν πολλοίς ανεπάρκεια των 
∆ικαστηρίων να επιβάλουν το νόµο, κυρίως στα οικονοµικά εγκλήµατα, όπου πολλοί 
διαφεύγουν δια της µεθοδευµένης παραγραφής των αδικηµάτων, όπως και η διακριτή 
µεταχείριση των επωνύµων που απαλλάσσονται µε την έκδοση βουλευµάτων και 
µάλιστα για έλλειψη προθέσεως αντί της επ’ ακροατηρίω διαδικασίας, όπως και η σε 
µεγάλο βαθµό ποινική και πειθαρχική ατιµωρησία των δηµοσίων υπαλλήλων, που έχει 
δηµιουργήσει στους παρανοµούντες αίσθηµα ασυδοσίας. Εξάλλου, µε την ταχυτέρα 



απόδοση της δικαιοσύνης επιτυγχάνεται η σκοπούµενη ειδική και γενική πρόληψη των 
κάθε είδους παραπτωµάτων.  
Στο σηµείο αυτό πρέπει να παρατηρήσοµε, ότι η χώρα µας πάρα πολλές φορές έχει 
καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για την βραδύτητα απονοµής της 
∆ικαιοσύνης µε µεγάλα χρηµατικά πρόστιµα, οι διάφοροι  όµως παράγοντες που θα 
µπορούσαν να συµβάλλουν στην ταχύτερη απονοµή της ∆ικαιοσύνης ενδιαφέρονται 
µόνον για τα δικά τους συνδικαλιστικά µικροσυµφέροντα και ενίοτε αντιδρούν σε κάθε 
προσπάθεια επίλυσης των προβληµάτων.  
Για την καταπολέµηση, λοιπόν, της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης τα ενδεδειγµένα 
µέτρα πρέπει να έχουν τρεις στόχους: την πρόληψη, την καταστολή και την 
εκπαίδευση των πολιτών. Για µεν την πρόληψη τα µέτρα πρέπει να αποσκοπούν στην 
αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών, στην απλοποίηση των διοικητικών 
διαδικασιών, στη µείωση της γραφειοκρατίας µε την εισαγωγή της πλήρους 
µηχανογράφησης των υπηρεσιών, ώστε να αποκοπεί κατά το δυνατόν η προσωπική 
επαφή πολιτών µε τους υπαλλήλους και στη διαφάνεια της διοικητικής δράσης 
παράλληλα µε την αξιοκρατική επιλογή του προσωπικού, κυρίως ως προς το ήθος του 
και την προθυµία του να προσφέρει. Για δε την κινητοποίηση 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 φαινοµένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης πρέπει να 
λειτουργούν αποτελεσµατικά και γρήγορα οι ελεγκτικοί, διωκτικοί και κατασταλτικοί 
µηχανισµοί, µε παράλληλη γρήγορη, αποτελεσµατική και αξιόπιστη απόδοση της 
δικαιοσύνης, άλλως όλες οι προσπάθειες θα αποβούν επί µαταίω.  
Τελευταίο και σπουδαιότερο: το κράτος, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και οι άλλοι 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών µε τη βοήθεια και των ΜΜΕ, πρέπει να 
εκπαιδεύσουν την κοινωνία, ακόµη και µε την εισαγωγή σχετικών µαθηµάτων όπως 
πολιτειακής παιδείας στα σχολεία, ώστε οι πολίτες να καταστούν ενεργοί, να 
αποφεύγουν την παθητική ανοχή των φαινοµένων διαφθοράς, να προσδίδουν στους 
παράγοντες της διαφθοράς την προσήκουσα κοινωνική απαξία, να συνειδητοποιήσουν 
τη βλάβη που προκαλεί η διαφθορά στην κοινωνία, στην  λειτουργία του κράτους και 
στα θεµέλια της δηµοκρατίας, κάθε δε ενεργός πολίτης, συνειδητοποιώντας την 
ατοµική του ευθύνη, να συµβάλει ενεργά στην καταπολέµηση της διαφθοράς 
τουλάχιστον µε το να µην καταφεύγει ο ίδιος σε τέτοιες πράξεις και να έχει το θάρρος 
να καταγγέλλει τα φαινόµενα αυτά, χωρίς να φοβάται τις συνέπειες, που 
οµολογουµένως για κάποιους υπήρξαν δυσάρεστες. 
Στο σηµείο αυτό πρέπει να παρατηρήσουµε ότι η χώρα µας, παρά τις διεθνείς 
δεσµεύσεις της, δεν έχει λάβει τα αναγκαία µέτρα για την προστασία των 
πληροφοριοδοτών (whistle blowers). Επίσης δεν έχει ολοκληρωθεί η θεσµοθέτηση 
µέτρων που θα βοηθούσαν πολύ προς την κατεύθυνση της αντιµετώπισης της 
κακοδιοίκησης και της διαφθοράς όπως:  
1. η θέσπιση κωλύµατος εντοπιότητας για υπαλλήλους ή  λειτουργούς σε κρίσιµους ή 
ιδιαίτερους τοµείς του κράτους όπως δικαιοσύνη, αστυνοµία, λιµενικό σώµα, 
εφορία/κτηµατικές υπηρεσίες,  πολεοδοµία κλπ, 
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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 
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 χωρίς όµως το κράτος να απολέσει σε καµία περίπτωση τον 
ελεγκτικό ή ρυθµιστικό του ρόλο, 
5. η ουσιαστική αξιολόγηση των δηµοσίων φορέων και του ανθρώπινου δυναµικού 
τους βάσει στόχων που θα τεθούν ως µέρος των στρατηγικών προγραµµάτων που θα 
καταρτιστούν, από αξιολογητές αναγνωρισµένου κύρους και αµεροληψίας, 
6. η µείωση της γραφειοκρατίας µε την  συνεχή  απλούστευση των γραφειοκρατικών 
διαδικασιών και εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Χρήσιµο θα ήταν το 
κράτος να αποκτήσει επιτέλους εµπιστοσύνη στους πολίτες και στην προσπάθεια του 
να προστατευθεί να µην ορθώνει διάφορα γραφειοκρατικά εµπόδια, 
7. η συνεχής ενίσχυση της διαφάνειας της διοικητικής δράσης και µάλιστα 
ηλεκτρονικά στην κατεύθυνση της ενίσχυσης µέτρων όπως η ∆ιαύγεια,  
8. ο αυτοπεριορισµός των συνδικαλιστών στα αµιγώς συνδικαλιστικά τους καθήκοντα,  
9. η ενίσχυση των µηχανισµών και συστηµάτων ελέγχου και αυτοελέγχου τόσο στην 
κεντρική όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση, µε ουσιαστικότερο και 
αποτελεσµατικότερο έλεγχο στους ΟΤΑ και τις δηµοτικές επιχειρήσεις µε την 
ενεργοποίηση του θεσµού του Ελεγκτή Νοµιµότητας.  
10. η παροχή κινήτρων στους πραγµατικά άξιους υπαλλήλους και προσπάθεια για 
περισσότερη υπευθυνότητα εκ µέρους των προϊσταµένων κατά την σύνταξη των 
εκθέσεων αξιολόγησής τους, καθώς εµφανίζεται το φαινόµενο όλοι σχεδόν οι 
υπάλληλοι να έχουν βαθµολογηθεί ως άριστοι µε συνέπεια τα υπηρεσιακά συµβούλια 
να αδυνατούν να επιλέξουν τους πραγµατικά αρίστους και οι αποφάσεις τους να 
ακυρώνονται από τα διοικητικά δικαστήρια, 
11. η ενεργοποίηση της νοµοθεσίας περί καταλογισµών.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.  
Επιπροσθέτως, όπως είχαµε και στο παρελθόν υποστηρίξει, θα πρέπει να εισαχθεί 
επιτέλους και στη χώρα µας ο θεσµός των συστατικών επιστολών για την κατάληψη 
των, µη πολιτικών, δηµοσίων θέσεων ευθύνης. Την πρόταση αυτή επαναλαµβάνω και 
µε την ευκαιρία της παρούσας έκθεσης 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.  



Η γραφειοκρατία επίσης  η οποία είναι διάχυτη στους περισσότερους  τοµείς της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης έχει βαρύτατες επιπτώσεις στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας 
και προκαλεί ταλαιπωρία στους πολίτες, καθόσον 

♦ ∆ηµιουργεί δυσκολίες στους πολίτες-χρήστες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες 
του κράτους  αυξάνοντας το χρόνο και την δαπάνη που απαιτείται για την εξυπηρέτησή 
τους, αναγκάζει τους ενδιαφεροµένους να καταφεύγουν σε πρακτικές µη νόµιµες, 
ενδεχοµένως και ποινικώς κολάσιµες. 

♦ Οδηγεί συχνά σε  διαδικασίες και πρακτικές οι οποίες έρχονται σε αντίθεση µε 
τη σύγχρονη απαίτηση για διαφάνεια, λογοδοσία και ανοικτή διοίκηση, 

♦ Ευνοεί την  κακοδιοίκηση η οποία, όπως είναι γνωστό, οδηγεί αρκετές φορές 
και στη διαφθορά ή ευνοεί την ανάπτυξή της, 

♦ Προκαλεί δυσκολίες και καθυστερήσεις στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 
επίλυσης προβληµάτων, 

♦ Εµποδίζει την γενικότερη ανάπτυξη της χώρας καθόσον δηµιουργεί ανασφάλεια 
δικαίου και καθιστά δυσχερείς τις επενδύσεις σύµφωνα µε  τις Εκθέσεις ∆ιεθνών 
Οργανισµών για τη χώρα µας (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ΟΟΣΑ, Παγκόσµια 
Τράπεζα, κλπ.). Γεγονός, όµως είναι ότι για να επιτευχθεί η ασφάλεια δικαίου πρέπει 
να κωδικοποιηθούν οι υπάρχοντες νόµοι, να εξαλειφθούν οι µη ισχύοντες νόµοι και οι 
αντικρουόµενες διατάξεις και να απλοποιηθεί η νοµοθεσία του ΓΟΚ. 

♦ Οδηγεί σε σπάταλη διαχείριση των διαθέσιµων πόρων και αύξηση του κόστους 
λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών. 
Παρά το γεγονός ότι η ανάγκη για µείωση της γραφειοκρατίας έχει γίνει πλέον 
κατανοητή ως αναγκαιότητα από όλους αλλά και τις πολλές προσπάθειες που έχουν 
γίνει προς την κατεύθυνση αυτή, δεν έχουµε  φθάσει ακόµα στο επιθυµητό επίπεδο. 
Σ΄αυτό δυστυχώς συντύνει και συντήρηση νοοτροπιών υπαλλήλων, οι οποίοι είναι 
προσκολληµένοι σ’ αυτά που έµαθαν εµπειρικά όταν µπήκαν στην υπηρεσία µε οδηγό 
τις εγκυκλίους της υπηρεσίας τους και αντιδρούν σε οποιοδήποτε νεωτερισµό, κάποιο 
µάλιστα απ’ αυτούς είναι εντεώς εκτός ηλεκτρονικής εποχής καθώς αδυνατούν ακόµη 
και να χειρισθούν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ευελπιστούµε, ότι η νέα γενιά των 
υπαλλήλων κυρίως των προερχοµένων από την επιτυχή λειτουργία της Εθνικής Σχολής 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης και η πλήρης µηχανογράφηση των δηµοσίων 
υπηρεσιών, µε την λειτουργία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που επιτυχώς 
υποστηρίζει µε νοµοθετικά και οργανωτικά µέτρα η κυβέρνηση, θα βελτιώσει κατά 
πολύ την κατάσταση. 
Σε ό,τι αφορά στη διευκόλυνση του έργου των επιθεωρητών της δηµόσιας διοίκησης, 
θα πρέπει επιτέλους µε νοµοθετική πρόβλεψη να περιορισθεί η σπατάλη εργατωρών 
των επιθεωρητών από την άσκοπη αναµονή τους στις αίθουσες των δικαστηρίων όπου 
καλούνται να εξετασθούν ως µάρτυρες σε ποινικές υποθέσεις, οι οποίες κατ’ 
εξακολούθηση αναβάλλονται και όταν εκδικάζονται περιορίζονται  στο να διαβάζουν 
τα ήδη κατατεθειµένα πορίσµατά τους. Συνεπώς θα έπρεπε να αναγιγνώσκονται κατά 
την αποδεικτική διαδικασία τα πορίσµατα τους και µόνον όταν κρίνεται απολύτως 
αναγκαία η παρουσία τους να καλούνται από το δικαστήριο για να εξετασθούν. 
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Από την µέχρι τώρα εµπειρία του ΓΕ∆∆ κατά την άσκηση της πολύπλευρης αποστολής 
του προκύπτει η ανάγκη αντιµετώπισης της  πολυδιάσπασης των υφιστάµενων 
ελεγκτικών µηχανισµών και κυρίως των ιδιαίτερων Σωµάτων Επιθεώρησης και 
Ελέγχου µε στόχο  την πλέον αποτελεσµατική και εύρυθµη λειτουργία τους. Η ανάγκη 
αυτή καθίσταται πλέον επιτακτική προκειµένου να αντιµετωπιστεί η επικάλυψη των 
επιθεωρήσεων και των ελέγχων µε όσα αυτή συνεπάγεται (απώλεια εργατοωρών, 
αύξηση κόστους, σπατάλη ανθρώπινων πόρων, κλπ).  
Περαιτέρω αποφασιστικός παράγων για την ικανοποιητική απόδοση των ελέγχων 
αποτελεί η µείωση του συνολικού χρόνου και του κόστους των επιθεωρήσεων  και 
ελέγχων, του ονοµαζόµενου «βάρους της επιθεώρησης και ελέγχου», δηλαδή της 
επίπτωσης ενδεχόµενων πολλαπλών ελέγχων και αποφυγή ταυτοχρόνων επιθεωρήσεων 
και ελέγχων στους ίδιους φορείς µε το ίδιο ή παραπλήσιο αντικείµενο, ευκολότερη 
οµαδοποίηση αλλά και τυποποίηση των επιθεωρήσεων και των ελέγχων µε τη χρήση 
ερωτηµατολογίων ελέγχου, ευχερέστερη διενέργεια συνδυασµένων  επιθεωρήσεων και 
ελέγχων, όταν το αντικείµενο αυτών είναι πολυσύνθετο από επιθεωρητές-ελεγκτές 
διαφορετικών ειδικοτήτων, αποτελεσµατικότερη αξιολόγηση του έργου των 
ελεγκτικών µηχανισµών, αποτελεσµατικότερος συντονισµός του ελεγκτικού έργου, οι 
οποίοι αποφέρουν εξοικονόµηση 75% εργατοωρών και δαπάνης για τα ίδια 
αποτελέσµατα. 
Η ενοποίηση  ορισµένων ελεγκτικών µηχανισµών της διοίκησης και κυρίως  των 
ιδιαίτερων Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου υπό το ΓΕ∆∆, προβάλλει ως 
ενδεδειγµένη λύση και όχι η κατάργηση του δια της συγχωνεύσεως µε το 
ψευδεπίγραφο επιχείρηµα της αναβάθµισης.  
Για την αποτελεσµατική εκπλήρωση της πολύπλευρης αποστολής του ο ΓΕ∆∆ έχει 
εξοπλιστεί µε ένα σηµαντικό θεσµικό οπλοστάσιο, στο οποίο περιλαµβάνονταν µέχρι 
προσφάτως και η αρµοδιότητά του να ασκεί ένδικα µέσα σε ανώτερο βαθµό κατά  
αποφάσεων µονοµελών ή συλλογικών πειθαρχικών οργάνων. Με το ν.4057/2012 όµως, 
περιορίστηκε δραστικά η δυνατότητά του να ασκεί ένσταση κατά όλων των 
πειθαρχικών αποφάσεων αλλά και προσφυγή κατά των τελεσίδικων πειθαρχικών 
αποφάσεων. Ήδη, βέβαια, µε τον ν.4152/2013 χορηγήθηκε εκ νέου στο ΓΕ∆∆ η 
δυνατότητα να ασκεί ένσταση κατά των πειθαρχικών αποφάσεων που λαµβάνονται σε 
πρώτο βαθµό, θα πρέπει όµως να του δοθεί εκ νέου η αρµοδιότητα να ασκεί προσφυγή 
κατά πάσης τελεσίδικης πειθαρχικής αποφάσεως. 
Επισηµαίνεται ότι από τότε που θεσµοθετήθηκε για το ΓΕ∆∆ η δυνατότητα άσκησης 
προσφυγής κατά τελεσίδικων πειθαρχικών αποφάσεων, το δικαίωµα αυτό ασκήθηκε µε 
ιδιαίτερη προσοχή και περίσκεψη. Συγκεκριµένα από το 2008 µέχρι σήµερα έχουν 
ασκηθεί 42 προσφυγές, εκ των οποίων οι 31 ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, 
οι 10 ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών και µία ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Τριπόλεως.  
Αξίζει να σηµειωθεί επίσης ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, ο ΓΕ∆∆ εκτός από την κατ’ 
ουσίαν εξέταση της υποθέσεως, προσβάλλει και την ερµηνεία και εφαρµογή του 
νόµου, µε αποτέλεσµα να συνδράµει στη δηµιουργία νοµολογίας για τα κρινόµενα 
κάθε φορά ζητήµατα πειθαρχικού δικαίου. 



Σκοπός άλλωστε της συµµετοχής του ΓΕ∆∆ στην πειθαρχική διαδικασία είναι η 
αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του πειθαρχικού δικαίου και ο περιορισµός της 
πιθανότητας µη επιβολής της προσήκουσας πειθαρχικής ποινής ή της ατιµωρησίας των 
υπαλλήλων της δηµόσιας διοίκησης που έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώµατα. 
Η διασφάλιση της εφαρµογής του πειθαρχικού δικαίου αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση 
για την αποτελεσµατική και εύρυθµη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης. 
Πρέπει να επισηµανθεί εδώ ότι παρά τη θεσπισθείσα αλλαγή της συνθέσεως των 
πειθαρχικών συµβουλίων, αυτά καθυστέρησαν να συγκροτηθούν και λειτουργούσαν 
ακόµη µε την παλιά σύνθεση, µε αποτέλεσµα να εκδοθούν αποφάσεις που προκαλούν 
τουλάχιστον απορία, χωρίς µάλιστα να υπόκεινται στην άσκηση ενδίκων µέσων από 
τον ΓΕ∆∆ και δηµιούργησαν δυσχέρειες στην εξεύρεση των πραγµατικών επίορκων 
υπαλλήλων λόγω της ανελέγκτου απαλλαγής πολλών.  
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 όλων των πειθαρχικών αδικηµάτων 
όχι από την πράξη, αλλά από τότε που έγιναν αυτά γνωστά αρµοδίως. Εξάλλου για την 
αντιµετώπιση των ήσσονος σηµασίας πειθαρχικών παραπτωµάτων να λειτουργούν πιο 
αποτελεσµατικά τα µονοµελή πειθαρχικά όργανα, οι δε προϊστάµενοι να τολµούν 
επιτέλους να ασκούν τις πειθαρχικές τους αρµοδιότητες, αντί να διατάσσουν 
χρονοβόρες και άσκοπες Ε∆Ε.  Αλλά τίποτε δεν πρόκειται να επιτευχθεί εάν όλοι δε 
δώσουµε το παράδειγµα αφοσίωσης στο έργο µας µε συνεχή, αποτελεσµατική, χωρίς 
παρεµβάσεις εργασία και χωρίς την αυθάδεια της εξουσίας. 
Το συνηθέστερο ερώτηµα είναι η κατάταξη των υπηρεσιών δηµόσιων φορέων από 
άποψη διαφθοράς αλλά αυτό εξαρτάται από τις οικονοµικές συγκυρίες. Από τη µέχρι 
τώρα εµπειρία µας προκύπτει το συµπέρασµα ότι κυρίως µέχρι τώρα οι ΟΤΑ α΄ 
βαθµού και οι β΄ βαθµού σε µικρότερο βαθµό, εµπλέκονται σε πολλές περιπτώσεις 
κακοδιοίκησης, η οποία όπως είναι γνωστό οδηγεί αρκετές φορές και στη διαφθορά ή 
ευνοεί την ανάπτυξή της. 
Η άσκηση της εξουσίας εκ µέρους αρκετών αιρετών αρχόντων στα όρια της 
νοµιµότητας  ή και πέραν αυτής, η απότοµη και χωρίς προηγούµενη οργάνωση της 
απαιτούµενης υποδοµής µεταβίβαση σ’ αυτούς αρµοδιοτήτων από την κεντρική 
διοίκηση, οι ανεπαρκείς έλεγχοι της κεντρικής διοίκησης, οι ανεπαρκείς µελέτες για 
την εκτέλεση έργων, που πολλές φορές γίνονται σκοπίµως για να δικαιολογηθούν 
πρόσθετες εργασίες, η κατάτµηση των έργων ώστε να γίνεται απευθείας ανάθεση για  
ποσά που άλλως θα απαιτείτο η διενέργεια διαγωνισµών, είναι µερικοί από τους 
παράγοντες που ευνοούν  την κακοδιοίκηση και διαφθορά στο χώρο της Τοπικής 
Aυτοδιοίκησης, καθηµερινώς δε διαπιστώνονται  υπεξαιρέσεις σε βάρος των ταµείων 
των ∆ήµων, αποτέλεσµα µη επαρκούς ελέγχου εκ µέρους των ∆ηµάρχων. 
Οι τοµείς που επικεντρώνεται η κακοδιοίκηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι κυρίως 
οι πολεοδοµίες, το περιβάλλον, οι µεταφορές, τα δηµοτικά έργα, οι άδειες 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, οι δηµοτικές επιχειρήσεις που είναι 
σχεδόν όλες ελλειµµατικές, ενώ παράλληλα σε πολλές περιπτώσεις οι υπηρεσίες που 
προσφέρονται στους πολίτες είναι ελλιπείς. Επίσης, σηµαντικό σύµπτωµα 
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κακοδιοίκησης και κατάφωρης παραβίασης της νοµιµότητας αποτελεί και η άρνηση 
εκτέλεσης ή συµµόρφωσης των ΟΤΑ και των δύο βαθµών σε δικαστικές αποφάσεις. 
Από την άλλη δεν πρέπει να παραλείψουµε να επαινέσουµε το αξιόλογο έργο που 
επιτελούν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, πολλές φορές µάλιστα µε την επίδειξη 
αξιοπρόσεκτου ζήλου από τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτά.  
Άλλος σηµαντικός προβληµατικός τοµέας είναι το σύστηµα Υγείας ως προς την 
παροχή των υπηρεσιών υγείας, αλλά και κυρίως το τµήµα της διαχείρισης των 
νοσοκοµείων ως προς την προµήθεια υγειονοµικού υλικού. Το πρόβληµα είναι 
δυσεπίλυτο διότι οποιαδήποτε παρέµβαση µπορεί να σταµατήσει τη ροή της 
προµήθειας του υγειονοµικού υλικού. 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. Σηµαντική οικονοµική αιµορραγία 
προκαλούν επίσης οι υπερτιµολογήσεις των χρησιµοποιούµενων ιατρικών 
µοσχευµάτων, µηχανηµάτων κλπ η οποία ελπίζουµε ότι θα περιορισθεί µε την 
καθιέρωση νοµοθετικού συστήµατος προµηθειών απευθείας από τους προµηθευτές και 
όχι µέσω τριγωνικών διεθνών συναλλαγών. Το ζήτηµα της δωροδοκίας των ιατρών, το 
γνωστό φακελάκι αντιµετωπίζεται κατά περίπτωση, αλλά µόνον δια της επ΄ αυτοφώρω 
συλλήψεως µπορεί να διαπιστωθεί. ∆υστυχώς όµως αρνητικός παράγοντας στην 
καταπολέµηση της µικροδιαφθοράς και του γρηγορόσηµου αποτελεί ο πρόσφατος 
νόµος που αποποινικοποιεί την απλή παροχή που δίδεται χάριν ευγνωµοσύνης που 
σηµαίνει την πειθαρχική και ποινική ατιµωρισία της µικρής δωροδοκίας και 
δυσχεραίνει το έργο µας. Ο νόµος αυτός πρέπει άµεσα να ανακληθεί. Εκεί που υπάρχει 
πλήρης σύγχυση και έλλειψη ελέγχου είναι οι πανεπιστηµιακές κλινικές και τα 
ιδιωτικά ιατρεία των πανεπιστηµιακών ιατρών. Θα πρέπει λοιπόν οι δυσλειτουργίες 
αυτές να αντιµετωπιστούν. 
Η επιτυχία της αποστολής µας, όπως  περιγράφεται παραπάνω, εξαρτάται κυρίως από 
την ικανότητα, την εκπαίδευση και την ατοµική προσπάθεια των στελεχών των 
ελεγκτικών σωµάτων και υπηρεσιών. Σηµαντικό επίσης βήµα για τη βελτίωση της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης θα αποτελέσει και η εισαγωγή του θεσµού του εσωτερικού 
ελέγχου στις δηµόσιες υπηρεσίες και η αξιολόγηση αυτών  που επιβάλλεται από 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε, όµως, περίπτωση πρέπει να ενισχυθούν µε 
ικανό  προσωπικό οι υπηρεσίες επιθεώρησης. 
Σηµαντικός εθνικός πλούτος και παράγων εθνικής πολιτιστικής και οικονοµικής 
αναπτύξεως υπήρξαν τα κοινωφελή ιδρύµατα και κληροδοτήµατα, τα οποία 
προσέφεραν στο παρελθόν τεράστιες υπηρεσίες στο έθνος και την κοινωνία. Η όλη 
λειτουργία 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. Κατόπιν προσπαθειών µας αφενός απεγράφησαν τα ιδρύµατα αυτά, που 
ανέρχονται σε 10.000 περίπου, αλλά ενδέχεται να µας διαφεύγουν κάποια, αφετέρου 
υποχρεώθησαν οι διοικήσεις τους να υποβάλλουν ισολογισµούς και λογοδοσίες, για 
µερικά εκ των οποίων δεν είχαν 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 που έχει κατατεθεί σε σχέδιο και µε την ανάθεση της διοίκησης τους καθώς και 
των φιλανθρωπικών σωµατείων σε πρόσωπα µε κίνητρα αφιλοκερδή και µε διάθεση 
κοινωνικής προσφοράς. Γεγονός δε είναι, ότι εάν αξιοποιηθούν επωφελώς οι 
περιουσίες αυτών, οι πόροι αυτών µπορούν να καλύψουν πολλούς τοµείς κυρίως της 
Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Εκπαίδευσης, αντί να επιβαρύνουν τον κρατικό 
προϋπολογισµό. 
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.   
Υπάρχουν επίσης ορισµένα ζητήµατα που φαίνονται κατ’ αρχήν ασήµαντα αλλά που 
έχουν σοβαρές  επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Ενδεικτικά αναφέρω το 
ζήτηµα κάποιων ∆ήµων, κυρίως της Αττικής, που 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, µε την ίδρυση 
καφενείων αλλά το γενικότερο καλό διότι τα µέτρα αυτά θα επιφέρουν οικονοµία 
καυσίµων και περιορισµό των καυσαερίων. Ήδη µε την καθιέρωση των καλλικρατικών 
δήµων αυτό µπορεί να επιτευχθεί πολύ πιο εύκολα.  
Εξάλλου µε την ανοχή πολλές φορές των αρµοδίων οργάνων των δηµοτικών αρχών οι 
διάφοροι επαγγελµατίες και τα περίπτερα, τα οποία πλέον έχουν µέγεθος και 
λειτουργία super market, καταλαµβάνουν παράνοµα τα κεντρικά πεζοδρόµια των 
δήµων µε αποτέλεσµα να κατέρχονται οι πεζοί στο οδόστρωµα διατρέχοντας κίνδυνο 
τραυµατισµού τους, έχουν άλλωστε καταγραφεί ήδη παρόµοια περιστατικά, ενώ 
δυσχεραίνεται ή εµποδίζεται τελείως η διέλευση των ΑΜΕΑ. Για την εξάλειψη των 
φαινοµένων αυτών πρέπει η δηµοτική αστυνοµία να ασκήσει πιο αποτελεσµατικά τις 
αρµοδιότητές της.  
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. Ήδη όµως 
µε την συνένωση λόγω Καλλικράτη παρατηρείται το φαινόµενο εντός του ιδίου δήµου 
να έχοµε οδούς µε την ίδια ονοµασία και πρέπει προς αποφυγή παρεξηγήσεων κάποιες 
να µετονοµασθούν. 
Ο ΓΕ∆∆ σύµφωνα µε το ρόλο και τη αποστολή του για την καταπολέµηση της 
διαφθοράς και της κακοδιοίκησης και την εύρυθµη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης 
όταν εντοπίζει, διερευνώντας ο ίδιος ή δια των Σωµάτων και των Υπηρεσιών 
Επιθεώρησης και Ελέγχου, φαινόµενα γραφειοκρατίας είτε αυτά οδηγούν σε 
κακοδιοίκηση είτε όχι, διατυπώνει προτάσεις για τη µείωσή τους  ή την κατάργησή 
τους µέσω των πορισµάτων προς τους αρµόδιους φορείς και της ετήσιας του έκθεσης, 
η οποία υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό και στην Πρόεδρο της Βουλής και 
κοινοποιείται στο Υπουργικό Συµβούλιο, ως και µε αυτοτελείς προτάσεις. 
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Επιπλέον ο ΓΕ∆∆ εκπροσωπεί τη χώρα µας και συνεργάζεται µε τους διεθνείς φορείς 
που ασχολούνται µε την καταπολέµηση της διαφθοράς (Ευρωπαϊκή Ένωση, OLAF, 
OHE, Συµβούλιο Ευρώπης, Greco, ΟΑΣΑ) και µε τη συµµετοχή µας στις διεθνείς 
οργανώσεις και συνέδρια έχουµε επιτύχει την άριστη συνεργασία µε αυτές και την 
µεταφορά τεχνογνωσίας. 
Κατόπιν της συνεργασίας του ΓΕ∆∆ µαζί µε άλλους φορείς της χώρας που 
δραστηριοποιούνται στην καταπολέµηση της διαφθοράς, και της συνεργασίας του µε 
την Οµάδα ∆ράσης της ΕΕ για την Ελλάδα καταρτίστηκε νέος οδικός χάρτης για την 
καταπολέµηση της διαφθοράς, συστάθηκε θέση εθνικού συντονιστή στην οποία 
τοποθετήθηκε ήδη ένας άξιος δικαστικός λειτουργός το έργο του οποίου θα 
συνδράµουµε µε κάθε τρόπο. 
Κατά το διάστηµα που αναφέρεται η παρουσιαζόµενη έκθεση συνεργαστήκαµε 
επιτυχώς µε όλες σχεδόν τις δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµούς, ανεξάρτητες αρχές και 
ΜΚΟ και επιτύχαµε πολλά, όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία και πίνακες 
τόσο του ΓΕ∆∆ 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 
ενισχύσουµε θεσµούς τους οποίους όλοι πρέπει να σεβόµεθα και να µην τους 
αµφισβητούµε για ιδιοτελείς σκοπούς. Αντιστοίχως όµως και τα πρόσωπα που 
στελεχώνουν τους θεσµούς πρέπει να τους σέβονται, όπως επίσης και το αξίωµα που 
κατέχουν, και να µη ξεχνούν ότι ασκούν λειτούργηµα µε διαχρονικές επιπτώσεις και 
όχι µόνο βιοποριστικό επάγγελµα. 
Κλείνοντας ευχαριστώ τους Βοηθούς Γενικούς Επιθεωρητές ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, τους 
Ειδικούς Επιθεωρητές, τον Προϊστάµενο και το προσωπικό  των ∆ιευθύνσεων 
Γραµµατείας και Πόθεν Έσχες του Γραφείου του ΓΕ∆∆, τις ηγεσίες και τα µέλη των 
Σωµάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου για όσα επετεύχθηκαν κατά 
το 2012. 
Επίσης ευχαριστώ τους ∆ικαστικούς Λειτουργούς για τα παρεχόµενα στοιχεία και τη 
συνεργασία τους, τις πολιτικές ηγεσίες και τα στελέχη της δηµόσιας διοίκησης, τις 
ΜΚΟ, τους πολίτες για τη συνεργασία τους και τα ΜΜΕ για τη συνδροµή τους στον 
αγώνα κατά της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς. 
Τέλος ευχαριστώ ιδιαίτερα εκείνους που βοήθησαν στη σύνταξη και επεξεργασία της 
παρούσας έκθεσης. 
 
 

Λέανδρος Ρακιντζής 
Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

Αρεοπαγίτης ε.τ. 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 16



  
  
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 

 

Α 
  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
  

1. 1. Παρουσίαση του θεσµού – Νοµοθετικό πλαίσιο Παρουσίαση του θεσµού – Νοµοθετικό πλαίσιο 
2.  2.  Αρµοδιότητες  Αρµοδιότητες  
3. 3. ∆οµή – Στελέχωση ∆οµή – Στελέχωση 

  

 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 

 
 

        ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

 17 
 

   

   



 18



 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 

 
 

        ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

 19 
 

   

  

1. Παρουσίαση του θεσµού – Νοµοθετικό πλαίσιο 
Η δηµιουργία του θεσµού του ΓΕ∆∆ προέκυψε από την ανάγκη συµµόρφωσης της 
Ελλάδας µε τη Σύµβαση ποινικού δικαίου για τη ∆ιαφθορά που υπέγραψαν τα µέλη 
του Συµβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο τον Ιανουάριο του 1999 (ν. 3560/2007 
ΦΕΚ Α’ 103/14.05.2007). Στο άρθρο 20 της συνθήκης προβλέπεται ότι κάθε 
συµβαλλόµενο µέρος πρέπει να υιοθετήσει τα µέτρα εκείνα που είναι απαραίτητα για 
να διασφαλιστεί ότι άτοµα ή φορείς που θα διαθέτουν την απαραίτητη ανεξαρτησία, θα 
εξειδικευτούν στην καταπολέµηση της διαφθοράς. Είχε προηγηθεί η Απόφαση (97) 24 
της 6ης Νοεµβρίου 1997 της Επιτροπής των Υπουργών του ίδιου ∆ιεθνούς Οργανισµού 
µε την οποία καθορίζονται οι 20 κατευθυντήριες γραµµές της µάχης κατά της 
διαφθοράς.  Η τρίτη εξ αυτών ορίζει ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα 
που έχουν αναλάβει την πρόληψη, τις έρευνες, τις διώξεις και την τιµωρία φαινοµένων 
διαφθοράς πρέπει να απολαµβάνουν της απαραίτητης ανεξαρτησίας και αυτονοµίας 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, να είναι απαλλαγµένα από κάθε επιρροή που 
δεν συνάδει µε το κύρος τους και να διαθέτουν τα απαραίτητα µέσα για τη συλλογή 
των απαραίτητων αποδείξεων. Οι παραπάνω προβλέψεις ελήφθησαν υπόψη τόσο από 
τον ιδρυτικό νόµο του θεσµού όσο και από τα µεταγενέστερα νοµοθετήµατα µε τα 
οποία ενισχύθηκε η ελεγκτική και πειθαρχική αρµοδιότητα του ΓΕ∆∆.  
Με το άρθρο 1 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ Α 296/4.12.2002) προβλέφθηκε η σύσταση της 
θέσης του ΓΕ∆∆ ο οποίος έτσι δηµιουργήθηκε µε τη µορφή µονοπρόσωπης 
διοικητικής αρχής. Στην εισηγητική έκθεση του νόµου ορίζεται ρητά ότι δεν αποτελεί 
ανεξάρτητη αρχή αλλά επίσης και ότι δεν υπόκειται σε έλεγχο από οποιοδήποτε 
κυβερνητικό όργανο ή δηµόσια αρχή µε την εξαίρεση βεβαίως του διορισµού και της 
παύσης του από το Υπουργικό Συµβούλιο..    
Ο ΓΕ∆∆ εκ του νόµου απολαµβάνει πλήρους προσωπικής και λειτουργικής 
ανεξαρτησίας, φέρει όλα τα χαρακτηριστικά της ανεξάρτητης αρχής και αναγνωρίζεται 
ως τοιαύτη. Η νοµολογιακή αντιµετώπιση του θεσµού οριστικοποιήθηκε µε την µε τη 
µε αριθµό 1849/2008 απόφαση της Ολοµέλειας του ΣτΕ µε την οποία κρίθηκε η 
συνταγµατικότητα των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3260/2004 σε εφαρµογή των 
οποίων έληξε µεταξύ άλλων και η θητεία του πρώτου ΓΕ∆∆. Σύµφωνα µε αυτήν την 
απόφαση ο ΓΕ∆∆ ανήκει στην κατηγορία των µετακλητών ανωτάτων διοικητικών 
υπαλλήλων των εκτός της υπαλληλικής ιεραρχίας θέσεων. 
Από τις 13.9.2004 τη θέση του ΓΕ∆∆ κατέχει ο αεροπαγίτης ε.τ. κ. Λέανδρος 
Ρακιντζής 
 
2. Αρµοδιότητες   
Ο ΓΕ∆∆ κατά την άσκηση των καθηκόντων του: 

• ∆ιεξάγει επιθεωρήσεις, ελέγχους, επανελέγχους και έρευνες ή διατάσσει τη 
διενέργειά τους από τα Σώµατα και τις υπάρχουσες Υπηρεσίες Επιθεώρησης και 
Ελέγχου στο ∆ηµόσιο, στα ΝΠ∆∆, στους ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθµού, στις 
επιχειρήσεις τους, στα κρατικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και στις δηµόσιες 



επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το 
∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, 

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

• Εξετάζει αποφάσεις πειθαρχικών οργάνων και τις παραπέµπει στο ανώτερο 
κατά περίπτωση πειθαρχικό όργανο ασκώντας την προβλεπόµενη από τον υπαλληλικό 
κώδικα ένσταση. 

• Προσφεύγει ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά τελεσίδικων 
αποφάσεων όλων των πειθαρχικών συµβουλίων των προαναφερόµενων φορέων σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις. 

• Εξετάζει καταγγελίες ή αναφορές που υποβάλλονται στο Γραφείο του, τις 
οποίες διερευνά κατά την κρίση του. 
Στον ΓΕ∆∆ έχει επίσης ανατεθεί: 

• Η εποπτεία της δράσης και η αξιολόγηση του έργου των Σωµάτων Επιθεώρησης 
και Ελέγχου. 

• Ο έλεγχος των ετήσιων δηλώσεων οικονοµικής και περιουσιακής κατάστασης 
(πόθεν έσχες) όλων των µελών των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου. 

• Ο έλεγχος των ετήσιων δηλώσεων οικονοµικής και περιουσιακής κατάστασης 
όλων των προϊσταµένων των ∆ηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών και των λοιπών 
ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και των 
υπαλλήλων (ελεγκτών) που υπηρετούν σε αυτές καθώς και των προϊσταµένων και των 
υπαλλήλων των πολεοδοµικών γραφείων και υπηρεσιών των οργανισµών τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

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

• Η σύγκληση και η προεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και 
Ελέγχου (άρθρο 8 ν. 3074/2002). 

• Η εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων φορέων του δηµόσιου τοµέα µε τις 
οποίες απορρίπτονται, στο σύνολό τους ή εν µέρει, αιτήσεις χορήγησης εγγράφων για 
περαιτέρω χρήση (άρθρο 5 του ν. 3448/2006). 

• Ο έλεγχος της προσβασιµότητας Ατόµων Με Ειδικές Ανάγκες σε δηµόσιες 
υπηρεσίες (εγκύκλιος Υπουργού Εσωτερικών αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537/20-
1-2009). 
Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του ο ΓΕ∆∆ έχει τη δυνατότητα να: 

• 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 
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• Συγκροτεί µικτά κλιµάκια ελέγχου αποτελούµενα από επιθεωρητές–ελεγκτές δύο ή 
περισσότερων σωµάτων ή υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου ή από άλλους 
δηµόσιους λειτουργούς. 

• Ζητά από τους ελεγχόµενους φορείς να ασκούν τα προβλεπόµενα από τον Κώδικα 
Ποινικής ∆ικονοµίας δικαιώµατα του πολιτικώς ενάγοντος (παράσταση πολιτικής 
αγωγής) για την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που µπορεί να τους έχει προκαλέσει, 
µε αξιόποινες πράξεις του, οποιοσδήποτε υπάλληλος, λειτουργός ή όργανό τους.   

• Ζητά από το ∆ηµόσιο ή τους λοιπούς εποπτευοµένους δηµόσιους φορείς να 
παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες κατά την ακροαµατική διαδικασία προς 
υποστήριξη της κατηγορίας σε περιπτώσεις παράβασης της περιβαλλοντικής 
νοµοθεσίας είτε από υπαλλήλους ή όργανα του δηµοσίου είτε από ιδιώτες φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα (άρθρο 14 ν. 3801/2009). 
Επισηµαίνεται ότι η συνεργασία µε τον ΓΕ∆∆ ή µε τα ελεγκτικά σώµατα ή υπηρεσίες, 
στις οποίες έχει αναθέσει ελεγκτικό έργο, είναι υποχρεωτική για τους υπαλλήλους και 
λειτουργούς των ελεγχόµενων φορέων, η δε άρνηση των τελευταίων να συµπράξουν, 
να συνεργασθούν ή να χορηγήσουν στοιχεία κατά τον έλεγχο συνιστά αυτοτελές 
πειθαρχικό παράπτωµα. Η διαπίστωση πειθαρχικών παραπτωµάτων υπαλλήλων ή 
λειτουργών των ελεγχόµενων φορέων στο πλαίσιο ελέγχου ή επιθεώρησης που 
διενεργείται από τον ΓΕ∆∆ ή κατ’ εντολή του, δεσµεύει τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα 
για την άσκηση πειθαρχική δίωξης. 
Όλοι οι έλεγχοι που διενεργούνται από τον ΓΕ∆∆ ή κατ’ εντολή του:  

• στοχεύουν στην αποτελεσµατική καταπολέµηση της διαφθοράς και στον 
καταµερισµό τυχόν ευθυνών, στον έλεγχο της διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος και 
στον εντοπισµό των τοµέων της δηµόσιας διοίκησης που χρειάζονται βελτίωση µε 
σκοπό την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών και 

• πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις αρχές της ακεραιότητας, της εχεµύθειας και 
της ουδετερότητας. 
 
3. ∆οµή – Στελέχωση  
Ο ΓΕ∆∆ συνεπικουρείται στο έργο του από τέσσερις Βοηθούς Γενικούς Επιθεωρητές, 
οι οποίοι διορίζονται µετά από πρόταση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Τις θέσεις αυτές κατέχουν σήµερα οι κ.κ. 
Ελευθέριος Αθανασόπουλος, ∆ρ Ιατρός, Παναγιώτης Ζάρρας, Οικονοµολόγος και 
Φώτης Χατζηµικές, Χωροτάκτης-Πολεοδόµος ενώ παραµένει κενή η τέταρτη θέση.  
Το έργο του ΓΕ∆∆ υποστηρίζεται από οκτώ ειδικούς επιθεωρητές, οι οποίοι 
επιλέγονται ύστερα από δηµόσια πρόσκληση και είτε αποσπώνται από άλλες δηµόσιες 
υπηρεσίες είτε προσλαµβάνονται µε διετή θητεία. Στο γραφείο του ΓΕ∆∆ υπηρετούν 
µε απόσπαση οι κ.κ. Νικολίτσα Ράπτη, ∆ρ οικονοµολόγος, οικονοµική επιθεωρήτρια, 
Γεώργιος Κοροβέσης, ∆ρ πολιτικός µηχανικός, υπάλληλος της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας, Τρύφων Καββαθάς, στατιστικός, υπάλληλος της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, Φωτούλα Ντινάκη διοικητικός επιστήµονας, 



απόφοιτη της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, υπάλληλος του Νοσοκοµείου 
Παίδων Αγία Σοφία, Θεοφάνης Κρουσταλάκης, ηλεκτρολόγος – µηχανικός, υπάλληλος 
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, Νίκος ∆ουλαδίρης, νοµικός, Ειδικός Επιστήµονας 
στον Συνήγορο του Πολίτη, Σέργιος ∆ρόσος, ∆ρ Νοµικής, Ειδικός Επιστήµονας στον 
Συνήγορο του Πολίτη και Νικόλαος Μπούρτζινος, χηµικός – µηχανικός, υπάλληλος 
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.  
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 ΓΕ∆∆. 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 2012 κοινοποιήθηκαν στο Γραφείο του ΓΕ∆∆ µέχρι την έναρξη ισχύος του 
ν.4057/2012 (ΦΕΚ54/Α/14-03-2012) 236 πειθαρχικές αποφάσεις που εξέδωσαν τα 
αρµόδια όργανα του στενού δηµόσιου τοµέα. Σε 25 περιπτώσεις, ποσοστό 11%, 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 

ΑΝΩΤΕΡΟ 
ΟΡΓΑΝΟ 

ΕΝ
ΣΤ

Α
ΣΕ

Ι
Σ 
ΓΕ

∆
∆
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12
 

ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

∆ΗΜ. ∆ΡΑΜΑΣ Υ.Σ. ΠΕΡΙΦ. ΑΝ 
ΜΑΚ-ΘΡΑΚ 

Β/ΜΙΟ ΠΕΙΘ ΣΥΜΒ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 1 

∆ΗΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 3 

ΥΠ. ΑΝΑΠΤ. ΑΝΤΑΓ. &  
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 7 

ΠΥΣ∆Ε Β'  
ΑΘΗΝΑΣ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΥΣ∆Ε ΕΒΡΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 2 

ΠΥΣ∆Ε 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΥΣΠΕ ΑΝ. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΠΥΣΠΕ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 1 

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΥΜΒ. ΕΠΙΛ. 
ΣΥΝΤ. ΕΚΠ. ΕΞ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 4 

ΣΥΝΟΛΟ 25 

 
 
 
 
 
 



1.2 Πίνακες – ∆ιαγράµµατα 
1.2.1 Στατιστική αποτίµηση 2012 
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ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
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1.2.  Στατιστική αποτίµηση ενστάσεων ΓΕ∆∆ 2004-2012 
 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Γ.Ε.∆.∆. ΚΑΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

2

ΕΤΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

ΓΕ∆∆ ΠΟΣΟΣΤΟ  
2004 717 164 23% 553 77% 44 6% 
2005 1.085 280 26% 805 74% 145 13% 
2006 1.336 352 26% 984 74% 173 13% 
2007 996 332 33% 664 67% 194 19% 
2008 1.415 356 25% 1.059 75% 210 15% 
2009 1.690 417 25% 1.273 75% 187 11% 
2010 1.602 390 24% 76% 1.212 147 9% 
2011 1.246 323 26% 923 74% 188 15% 
2012 236 62 26% 174 74% 25 11% 

ΣΥΝΟΛ. 10.323 2.676 26% 7.647 74% 1.313 13% 
  

 
 

∆ιάγραµµα πλήθους πειθαρχικών αθωωτικών & καταδικαστικών αποφάσεων 
και ενστάσεων Γ.Ε.∆.∆.

από το 2004 έως το Μάρτιο 2012

1.602

1.246

717

1.085

1.336

996

1.415

1.690

236
164

280
352 332 356 417 390

323

62
174

553

805

984

664

1.059

1.273 1.212

923

44 145 173 194 210 187 147 188
25

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Γ.Ε.∆.∆.

 
 
 



 
 
 
 

Πειθαρχικές αποφάσεις και ενστάσεις
του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

από το 2004 έως το Μάρτιο 2012

648
339 326

3598

2534

4191

∆.Υ. Ν.Π.∆.∆. Ο.Τ.Α. Α' & Β' ΒΑΘΜΙ∆ΟΣ

Αριθµός Ενστάσεων Αριθµός αποφάσεων

 
 

Πλήθος και ποσοστό 
αθωωτικών και καταδικαστικών πειθαρχικών αποφάσεων 

από το 2004 έως το Μάρτιο 2012

ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 2676 (26%) 

ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 7647 (74%) 
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Ποσοστά πειθαρχικών αποφάσεων και ενστάσεων Γ.Ε.∆.∆.
(επί του συνολικού πλήθους των αποφάσεων κ' ενστάσεων)

από το 2004 έως το Μάρτιο 2012

49%

26% 25%

35%

25%

41%

∆.Υ. Ν.Π.∆.∆. Ο.Τ.Α. Α' & Β' ΒΑΘΜΙ∆ΟΣ

% Ενστάσεων (επί των 1.293) % Αποφάσεων (επί των 10.323)

 
 

Ποσοστά & πλήθος  ενστάσεων 
του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

από το 2004 έως το Μάρτιο 2012

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ  

ΑΡΧΕΙΟ
 8851 (87%)

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 1293 (13%)
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1.2.3 Στατιστική αποτίµηση παρακολούθησης της ποινικής διαδικασίας 2007-2013 
 
 

Γράφηµα ποινικών διώξεων, παραπεµπτικών βουλευµάτων 
& καταδικαστικών αποφάσεων

(πλήθος κ' ποσοστά)

από το 2007 έως τοv Απρίλιο 2013

302

478

375
432

561

866
29%

19%

14%
12%

16%

10%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Έτη
 

 

3   (0,1%)

12   (0,6%)

14  (0,7%)

37   (1,8%)

53   (2,6%)

174  (8,5%)

565  (27,5%) 1200 (58,3%)

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΕΣΥ

ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΙΚΑ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ Ά ΒΑΘΜ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ Β΄ΒΑΘΜ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΕΣΥ

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Κατανοµή ποινικών διώξεων, παραπεµπτικών 
βουλευµάτων & καταδικαστικών αποφάσεων
κατά υπαλλήλων στενού δηµόσιου τοµέα 

κατά ιδιότητα (πλήθος κ' ποσοστά)

από το 2007 έως τον Απρίλιο 2013

 

 30



 
 
 
 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 

 
 

        ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 31 

 

   

  

 
 
 

 

 
 
 

42   (33,3%)

84   (66,7%)

ΥΠΑΛΛ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΥΠΑΛΛ. ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Κατανοµή ποινικών διώξεων, παραπεµπτικών 
βουλευµάτων & καταδικαστικών αποφάσεων
κατά υπαλλήλων ευρύτερου δηµόσιου τοµέα 

κατά ιδιότητα (πλήθος κ' ποσοστά)

από το 2007 έως τον Απρίλιο 2013

 

701  (34%)

398  (19%)

959  (47%)

∆.Υ.

Ν.Π.∆.∆.

Ο.Τ.Α. Α & Β βαθµού

Κατανοµή ποινικών διώξεων, παραπεµπτικών βουλευµάτων 
& καταδικαστικών αποφάσεων

κατά υπαλλήλων του στενού δηµόσιου τοµέα
κατά νοµική µορφή φορέα 

(πλήθος κ' ποσοστά)
από το 2007 έως τον Απρίλιο 2013

 



 
 

 
 

 
 

 
  

 

77  (61%)

49  (39%) 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Κατανοµή ποινικών διώξεων, παραπεµπτικών βουλευµάτων  και 
καταδικαστικών αποφάσεων

κατά υπαλλήλων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
κατά νοµική µορφή φορέα 

(πλήθος κ' ποσοστά)
από το 2007 έως τοv Απρίλιο 2013
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2. Ελεγκτικό Έργο 
2.1 Στατιστική αποτίµηση ελεγκτικού έργου 
Το 2012 ο ΓΕ∆∆ διερεύνησε 1499 υποθέσεις εκ των οποίων οι 1434 κρίθηκε ότι 
εντάσσονται στην ελεγκτική του αρµοδιότητα. Το 50,1 % των υποθέσεων τέθηκαν 
υπόψη του µέσω επωνύµων καταγγελιών προς το Γραφείο του, το δε ποσοστό των 
ανωνύµων καταγγελιών που αποτέλεσαν έναυσµα έρευνας ανήλθε στο 15,9% του 
συνόλου των υποθέσεων (βλ. γράφηµα 1). Η αύξηση του όγκου των επώνυµων και 
ανώνυµων αναφορών σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια (39,3 % και 10,9 % 
αντίστοιχα κατά το 2011) συνετέλεσε αναπόφευκτα στη µείωση του αριθµού των 
υποθέσεων όπου ο ΓΕ∆∆ έδρασε αυτεπαγγέλτως και κατόπιν δηµοσιεύµατος (49 
συνολικά υποθέσεις το 2012). Ο φόρτος της εργασίας από τη διαχείριση των ολοένα 
και αυξανόµενων αναφορών των πολιτών προς τον ΓΕ∆∆, µείωσε, όπως ήταν φυσικό, 
τη δυνατότητα διερεύνησης περιστατικών που αναδεικνύονται µέσα από τα 
ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα ενηµέρωσης. Αυτό όµως δεν είχε επίπτωση στα 
στατιστικά δεδοµένα που αφορούν τη θεµατική κατηγορία στην οποία εντάσσονται οι 
εξεταζόµενες υποθέσεις καθώς και στη µορφή του φορέα στον οποίο αφορούν. Έτσι, η 
οικονοµική διαχείριση συνιστά και για το 2012 τη µεγαλύτερη θεµατική κατηγορία 
(38% των υποθέσεων) και ακολουθούν τα πολεοδοµικά θέµατα (14,3% των 
υποθέσεων), µε το 13,4 % των υποθέσεων να αφορούν διάφορα ζητήµατα λειτουργίας 
των δηµοσίων υπηρεσιών τα οποία δεν µπορούν να ενταχθούν αυτοτελώς σε σαφώς 
καθορισµένες κατηγορίες (βλ. γράφηµα 3). Περαιτέρω, οι ∆ήµοι αποτελούν το κέντρο 
του ελέγχου στο 35,9% των υποθέσεων, γεγονός που όπως και την προηγούµενη 
χρονιά, µπορεί να εξηγηθεί και από τη µεταφορά στους ΟΤΑ α’ βαθµού αρµοδιοτήτων 
και υπηρεσιών που απασχολούν την καθηµερινότητα των πολιτών (βλ. γράφηµα 4) και 
δεν αποδίδεται απαραίτητα στην αύξηση φαινοµένων κακοδιοίκησης ή διαφθοράς στη 
συγκεκριµένη κατηγορία δηµοσίων φορέων. Το ίδιο ισχύει και σε ό,τι αφορά στη 
γεωγραφική κατανοµή των ελεγχόµενων φορέων αφού και πάλι, όπως και τις 
προηγούµενες χρονιές, ο µεγαλύτερος όγκος των διερευνώµενων υποθέσεων 
εντοπίζεται στην περιφέρεια της Αττικής και ακολουθούν η περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας και η περιφέρεια Πελοπονήσσου (βλ. γράφηµα 6). 
Εξάλλου και κατά το 2012 το Γραφείο του ΓΕ∆∆ ασχολήθηκε αποκλειστικά µε τις 
περισσότερες υποθέσεις που χειρίστηκε (45,6%, βλ. γράφηµα 9), ενώ µειώθηκε 
δραστικά ο αριθµός των υποθέσεων για τις οποίες δόθηκε εντολή ελέγχου σε κάποιο 
άλλο σώµα ή υπηρεσία επιθεώρησης και ελέγχου (βλ. γράφηµα 10, 21 % των 
υποθέσεων σε αντίθεση µε το 41,7% που παρατηρήθηκε για το 2011).  
Τέλος, η προαναφερθείσα αύξηση του αριθµού των ελέγχων που ξεκινούν κατόπιν 
καταγγελίας οδήγησε και στην αύξηση του αριθµού των υποθέσεων όπου δεν 
διαπιστώθηκε οποιοδήποτε πρόβληµα (43,8% των υποθέσεων), καθόσον πολλοί 
πολίτες προσφεύγουν στον ΓΕ∆∆ για την επίλυση προβληµάτων τους που όµως δεν 
υποκρύπτουν παράνοµη ή παραβατική συµπεριφορά εµπλεκοµένων υπαλλήλων (βλ. 
γράφηµα 8).  Σε κάθε περίπτωση, οι έλεγχοι καταλήγουν στη διαπίστωση οργανωτικών 
ή άλλων παρόµοιας φύσης προβληµάτων, ενώ ένα µικρό ποσοστό αφορά σε 
αποδεδειγµένες υποθέσεις διαφθοράς. 



2.2 Πίνακες – ∆ιαγράµµατα 

0,9%

2,4%

11,0%

15,9%

19,7%
50,1%

∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΟΡΙΣΜΑ-ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΡΑΦΗΜΑ 1
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΚΤΟΣ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ

4,4%

ΕΝΤΟΣ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ

95,6%
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0,1%

0,1%

1,2%

1,9%

2,2%

2,2%

3,3%

3,4%

4,6%

7,0%

8,3%

13,4%

14,3%
38,0%

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΛΟΙΠΕΣ Α∆ΕΙΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤ.
ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝ∆ΙΑΦ.

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ /
∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤ.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ

ΆΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΙ

ΓΡΑΦΗΜΑ 3
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 



 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΦΟΡΕΑ

∆ΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
35,9%

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

1,2%

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

0,2%

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΩΜΑ - 
ΥΠΗΡ. ΕΛΕΓΧΟΥ

0,9%

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1,9%

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

1,9%

ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
1,9%

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

13,7%

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
∆ΗΜΟΣ. ∆ΙΚΑΙΟΥ

5,7%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
4,9%

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
4,8%

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
3,2%

∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
18,1%

ΚΡΑΤ. ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. 
∆ΗΜ. ∆ΙΚΑΙΟΥ

3,1%

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2,8%

 
 

1,9%

2,7%

3,6%

3,8%

3,8%

4,7%

4,9%

5,5%

5,8%

8,2%

8,8%

9,1%

37,1%

ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡ. ∆ΥΤΙΚ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡ. ΑΝΑΤ.ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡ. ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΠΕΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΗΜΑ 5
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

∆ΗΜΩΝ  ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΛΕΧΓΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΠΕΡ. 
ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

10,6%

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
36,0%

ΠΕΡ. 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

7,3%

ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

6,1%

ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ 
4,2%

ΠΕΡ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
2,9%

ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ 
3,1%

ΠΕΡ. ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

 5,0%

ΠΕΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
5,3%

ΠΕΡ. 
∆ΥΤΙΚ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

4,7%

ΠΕΡ. ΑΝΑΤ.ΜΑΚ. & 
ΘΡΑΚΗΣ 

4,0%

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
3,1%

ΠΕΡ. ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

3,6%

ΠΕΡ. ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
4,0%
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

6,8%

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 
ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΙΟΙΚ/ΚΗΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚ.
3,4%

∆ΙΑΦΘΟΡΑ - ΛΟΙΠΑ 
ΠΟΙΝΙΚΑ 

Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ
2,1%ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΧΗΣ 
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0,7%
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

2,1%

ΓΡΑΦΗΜΑ 8

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
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ΓΡΑΦΗΜΑ 9

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  KATA
ΣΩΜΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

14,4%

ΕΝΤΟΛΗ 
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ

0,1%

ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΣΕ ΜΙΚΤΟ ΚΛΙΜΑΚ

0,4%

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

18,6%

ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Γ.Ε.∆.∆.
23,0%

ΓΡΑΦΗΜΑ 10

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑ ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
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1. Πειθαρχική αρµοδιότητα 
Ο ΓΕ∆∆ άσκησε κατά το 2012 την πειθαρχική του αρµοδιότητα σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 3§5 του ν.3613/07 µε τον οποίο τροποποιήθηκαν προγενέστερες 
σχετικές διατάξεις καθώς και σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4057/2012 µετά τη 
ψήφιση του τελευταίου τον Μάρτιο του 2012.  
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. 
Ο ΓΕ∆∆ έχει επίσης δικαίωµα προσφυγής ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας 
κατά των αποφάσεων του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου που επιβάλλουν 
τις πειθαρχικές ποινές της προσωρινής παύσης και του υποβιβασµού µε αίτηµα την 
επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστική παύσης.  
Η προθεσµία για την άσκηση των προαναφερόµενων ενστάσεων και προσφυγών 
αρχίζει από την υποχρεωτική κοινοποίηση των σχετικών πειθαρχικών αποφάσεων στο 
Γραφείο του. 
Η πειθαρχική αρµοδιότητα του ΓΕ∆∆ αφορά και τους ιατρούς του ΕΣΥ, τα µέλη ∆ΕΠ 
των ΑΕΙ, το διδακτικό προσωπικό των ΑΤΕΙ  και το προσωπικό του δηµόσιου τοµέα 
µε σύµβαση Ι∆ΑΧ, καθώς και τους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 
Με την µε αριθµ. πρωτ.∆Ι∆Α∆/Φ58/267/4169/13-02-08, εγκύκλιο του Υπουργού 
Εσωτερικών  γνωστοποιήθηκε στους φορείς του δηµόσιου τοµέα η διάταξη νόµου που 
αφορά στην πειθαρχική αρµοδιότητα του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 
καθώς και στην υποχρέωσή τους να κοινοποιούν στο Γραφείο του όλες τις πειθαρχικές 
αποφάσεις υπενθυµίζοντας ότι η µη κοινοποίηση αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα. 
Επιπρόσθετα των ειδικών διατάξεων που αφορούν στην πειθαρχική δικαιοδοσία του 
ΓΕ∆∆, µε τον  Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
ΝΠ∆∆, ο οποίος κυρώθηκε µε τον ν. 3528/07 και τον Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν.3584/07, ο ΓΕ∆∆ αναφέρεται 
πλέον ρητώς ως πειθαρχικό όργανο της δηµόσιας διοίκησης. 
Επισηµαίνεται ότι µε το νέο πειθαρχικό δίκαιο που θεσπίστηκε µε το ν.4057/2012 
(ΦΕΚ 54/Α/14-03-2012) θεσµοθετήθηκε δραστικός περιορισµός της δυνατότητας του 
ΓΕ∆∆ να ασκεί ένσταση κατά όλων των πειθαρχικών αποφάσεων αλλά και προσφυγή 
κατά των τελεσίδικων πειθαρχικών αποφάσεων καθόσον η δυνατότητα ένστασης 
περιορίστηκε στις αποφάσεις των Πειθαρχικών Συµβουλίων και µόνο στις περιπτώσεις 
που έχει προηγηθεί πειθαρχική δίωξη από τον ίδιο τον ΓΕ∆∆ ενώ δεν παρείχετο η 
δυνατότητα ένστασης κατά πειθαρχικών αποφάσεων των µονοµελών οργάνων αλλά 
και άλλων συλλογικών οργάνων όπως ∆ιοικητικά Συµβούλια, Εκτελεστικές Επιτροπές 
ΟΤΑ, ∆ιοικούσες Επιτροπές κλπ. 



Με το νόµο 4152/2013/(ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) τροποποιήθηκαν εκ νέου οι διατάξεις 
που αφορούν στο πειθαρχικό δίκαιο των δηµοσίων πολιτικών υπαλλήλων, υπαλλήλων 
νπδδ και δηµοτικών υπαλλήλων και επανήλθε η δυνατότητα του ΓΕ∆∆ να ασκεί 
ενστάσεις κατά όλων των πειθαρχικών αποφάσεων µονοµελών και συλλογικών 
οργάνων στον αµέσως επόµενο βαθµό. 
Εξάλλου µε την ρύθµιση του άρθρου 142, όπως τροποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το 
ν. 4057/2011 και ισχύει µέχρι και σήµερα περιορίζεται κατά πολύ, ουσιαστικά δε 
ακυρώνεται η δυνατότητα άσκησης προσφυγής από τον ΓΕ∆∆ κατά τελεσίδικων 
πειθαρχικών αποφάσεων. Συγκεκριµένα, µε τη ρύθµιση αυτή δικαίωµα προσφυγής 
προβλέπεται µόνο κατά των αποφάσεων του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού 
Συµβουλίου και µόνο για αυτές µε τις οποίες επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές της 
προσωρινής παύσης και του υποβιβασµού µε αίτηµα την επιβολή της πειθαρχικής 
ποινής της οριστικής παύσης. Συρρικνώνεται έτσι δραστικά το πεδίο δράσης του ΓΕ∆∆ 
στο συγκεκριµένο αντικείµενο τόσο σε ό,τι αφορά στο πειθαρχικό όργανο κατά των 
αποφάσεων του οποίου µπορεί να στραφεί, όσο και σε ό,τι αφορά το είδος των 
αποφάσεων αυτών.  Πράγµατι µε τη διάταξη αυτή ο ΓΕ∆∆ δεν µπορεί να προσβάλλει 
οποιαδήποτε τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση που εκδίδει οποιοδήποτε πειθαρχικό 
όργανο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα όπως ίσχυε προηγουµένως, εφόσον η 
αρµοδιότητά του αυτή περιορίζεται πλέον µόνο στις αποφάσεις του ∆ευτεροβάθµιου 
Πειθαρχικού Συµβουλίου. Αλλά ακόµη και οι αποφάσεις του τελευταίου δεν µπορούν 
να προσβληθούν παρά µόνο αν µε αυτές επιβάλλονται οι ποινές της προσωρινής 
παύσης ή του υποβιβασµού αποκλείοντας έτσι τις απαλλακτικές αποφάσεις ή τις 
αποφάσεις µε τις οποίες επιβάλλεται ελαφρότερη ποινή. Ακόµη όµως και στην 
περίπτωση που συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, δηλαδή α) η προσβαλλόµενη 
απόφαση έχει εκδοθεί από το ∆/θµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, β) µε αυτήν αποφασίζεται 
η επιβολή ποινής προσωρινής παύσης ή υποβιβασµού και γ) κρίνεται από τον ΓΕ∆∆ 
αναγκαία η επιβολή της οριστικής παύσης, το παραδεκτό της προσφυγής του και 
κυρίως το ουσία βάσιµό της υπονοµεύονται έτι περαιτέρω από την ίδια διάταξη. 
Ειδικότερα στη δεύτερη περίοδο της τρίτης παραγράφου του ως άνω άρθρου 142 
ορίζεται ότι το αίτηµα  (δηλονότι της προσφυγής) πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριµένα 
στοιχεία του πειθαρχικού φακέλου. Όµως οι αποφάσεις που κοινοποιούνται στο 
Γραφείο του ΓΕ∆∆ δεν συνοδεύονται για πρακτικούς λόγους από τον πειθαρχικό 
φάκελο, οι δε λόγοι της προσφυγής προκύπτουν κάθε φορά από το περιεχόµενο της 
ίδιας της απόφασης. Με την ισχύουσα ρύθµιση ακόµη και στις περιπτώσεις που 
επιτρέπεται στον ΓΕ∆∆ να ασκεί προσφυγή αυτή είναι πιθανό να µην είναι πλήρης 
κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης, καθώς δε θα µπορεί να στηρίζεται σε στοιχεία 
του πειθαρχικού φακέλου, εκτός και αν αυτά ρητά προκύπτουν από το περιεχόµενο της 
απόφασης, και ενδεχοµένως η προσφυγή του να απορρίπτεται γι’ αυτόν ακριβώς το 
λόγο ως απαραδέκτως ασκηθείσα ή αόριστη.   
 
2.Ενστάσεις κατά πειθαρχικών αποφάσεων 
Σκοπός της συµµετοχής του ΓΕ∆∆ στην πειθαρχική διαδικασία µέσω της άσκησης 
ένστασης κατά πειθαρχικών αποφάσεων στον αµέσως ανώτερο βαθµό, είναι η 
αποτελεσµατικότερη απονοµή του πειθαρχικού δικαίου και ο περιορισµός της 
πιθανότητας µη επιβολής της προσήκουσας πειθαρχικής ποινής ή της ατιµωρησίας των 
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υπαλλήλων της δηµόσιας διοίκησης που έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώµατα. 
Η διασφάλιση της απονοµής πειθαρχικού δικαίου αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για 
την αποτελεσµατική και εύρυθµη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης. 
Επίσης, µέσω της πειθαρχικής δικαιοδοσίας του ΓΕ∆∆, καθίσταται ευκολότερος ο 
συσχετισµός των διαπιστώσεων των πορισµάτων και των εκθέσεων επιθεώρησης και 
ελέγχου σχετικά µε την τέλεση πειθαρχικών παραπτωµάτων υπαλλήλων µε την 
πειθαρχική διαδικασία και τις πειθαρχικές αποφάσεις των οικείων πειθαρχικών 
οργάνων, συνεπώς και µε την πειθαρχική τιµωρία τους. Ο συσχετισµός αυτός 
καθίσταται απαραίτητος για την παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής της διάταξης 
του άρθρου 14§3 του ν.3345/05, σύµφωνα µε την οποία όταν στα πορίσµατα και 
εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου διαπιστώνεται η τέλεση πειθαρχικών 
παραπτωµάτων υπαλλήλων της δηµόσιας διοίκησης, τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα 
δεσµεύονται για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατ’ αυτών. 
Με την προαναφερθείσα εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών γνωστοποιήθηκε στους 
δηµόσιους φορείς (υπουργεία, αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες, περιφέρειες, 
ανεξάρτητες αρχές, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, 
ΟΤΑ και δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς ) η υποχρέωσή τους να κοινοποιούν 
έγκαιρα στο Γραφείο ΓΕ∆∆ όλες τις πειθαρχικές αποφάσεις των πειθαρχικών 
προϊσταµένων και στους προέδρους των υπηρεσιακών συµβουλίων τις πειθαρχικές 
αποφάσεις των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων, προκειµένου να τελεσιδικούν, 
ενηµερώνοντας τον παράλληλα για την πορεία των εκκρεµών πειθαρχικών υποθέσεων. 
Ειδικότερα, όσον αφορά στην κοινοποίηση των πειθαρχικών αποφάσεων των 
υπηρεσιακών συµβουλίων, αυτή πρέπει να πραγµατοποιείται ταυτόχρονα τόσο στον 
οικείο υπουργό ή το µονοµελές όργανο, το οποίο έχει δικαίωµα υποβολής ένστασης 
στο ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, όσο και στο Γραφείο ΓΕ∆∆, προκειµένου 
να συµπληρώνεται κατά το δυνατόν ταυτόχρονα για τους ανωτέρω η προβλεπόµενη 
από τις διατάξεις της παρ. 3 άρθρο 142 του Υπαλληλικού Κώδικα προθεσµία. 
Η πιστή εφαρµογή του νόµου, µε την έγκαιρη κοινοποίηση όλων των πειθαρχικών 
αποφάσεων, είναι αποφασιστικής σηµασίας για την αποτελεσµατική άσκηση από τον 
ΓΕ∆∆ της δικαιοδοσίας του αυτής. Επιπλέον καθίσταται δυνατή ή εξαγωγή χρήσιµων 
συµπερασµάτων, σχετικά µε τη διαδικασία απονοµής πειθαρχικού δικαίου µε στόχο τη 
βελτίωσή της. 
Η ∆ιεύθυνση Γραµµατείας του Γραφείου του ΓΕ∆∆ για την αποτελεσµατική  
επεξεργασία και στατιστική αξιοποίηση των πειθαρχικών αποφάσεων, βάσει των 
παραπάνω, χρησιµοποιεί ειδική µηχανογραφική εφαρµογή για την καταχώρηση όλων 
των πειθαρχικών αποφάσεων και τη στατιστική επεξεργασία τους. 
Κατά το 2012 κοινοποιήθηκαν στο Γραφείο του ΓΕ∆∆, σε εφαρµογή της πειθαρχικής 
του  δικαιοδοσίας του για την άσκηση ένδικων µέσων κατά αποφάσεων πειθαρχικών 
οργάνων, µέχρι την έναρξη εφαρµογής του νέου πειθαρχικού δικαίου (ν.4057/2012 
ΦΕΚ 54/Α/14-03-2012), 236 πειθαρχικές αποφάσεις µονοµελών και συλλογικών 
πειθαρχικών οργάνων που εκδίκασαν πειθαρχικές υποθέσεις σε πρώτο βαθµό που 
αφορούσαν το στενό δηµόσιο τοµέα, δηλαδή δηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου, ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού 



Από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, δηλαδή, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
(δηµόσιες επιχειρήσεις, και οργανισµοί, δηµοτικές επιχειρήσεις κλπ) κοινοποιήθηκε 
στο Γραφείο του ΓΕ∆∆ µεγάλος αριθµός πειθαρχικών αποφάσεων οι οποίες λόγω του 
διαφορετικού πειθαρχικού δικαίου που κατά περίπτωση ισχύει δεν είναι δυνατόν να 
οµαδοποιηθούν. 
Ο ΓΕ∆∆ άσκησε το 2012  συνολικά  25 ενστάσεις κατά αποφάσεων συλλογικών ή 
µονοµελών πειθαρχικών οργάνων, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη νοµοθεσία οι οποίες 
αφορούσαν στο στενό δηµόσιο τοµέα και 1 ένσταση που αφορούσε στον ευρύτερο 
δηµόσιο τοµέα. 
Οι λόγοι που επέβαλαν την άσκηση ένστασης κατά των αποφάσεων αυτών είναι 
κυρίως: 

 Η επιβολή υπερβολικά επιεικών ποινών σε σχέση µε τη βαρύτητα των πειθαρχικών 
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. 

 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. 
Από το σύνολο των ενστάσεων κατά πειθαρχικών αποφάσεων που υπέβαλε κατά το 
2012, µέχρι την ισχύ του ν.4057/12 (ΦΕΚ 54/Α/14-03-2012) ο ΓΕ∆∆ αναφέρονται 
ενδεικτικά οι εξής: 
1. Ένσταση κατά απόφασης του Υπηρεσιακού-Πειθαρχικού Συµβουλίου Υπαλλήλων 

της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, µε την οποία αποφασίστηκε η παύση της 
πειθαρχικής δίωξης και η µη επιβολή πειθαρχικής ποινής σε υπάλληλο, η οποία είχε 
παραπεµφθεί για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος, της 
αµέλειας και της ατελούς εκπλήρωσης του καθήκοντος µετά από έκθεση 
Επιθεώρησης-Ελέγχου των Επιθεωρητών –Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στη 
Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας – Γενική ∆ιεύθυνση Βιοµηχανικής Πολιτικής και 
Εποπτείας Φορέων – ∆/νση Βιοµηχανικών Επενδύσεων του Υπουργείου 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε αντικείµενο ελέγχου της 
νοµιµότητας διαδικασιών χορήγησης των ενισχύσεων του Ν.3299/2004. 

 Συγκεκριµένα, η εγκαλούµενη ως µέλος της Επιτροπής Εποπτείας για την 
παρακολούθηση της υλοποίησης των ενταγµένων έργων στα πλαίσια της δράσης 
2.8.1 « Ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηµατικότητας» του Ε.Π.Α.Ν  προώθησε 
προς υπογραφή πρακτικά της επιτροπής, η οποία όµως δε συνεδρίασε για την 
εξέταση των διαλαµβανοµένων θεµάτων και συνεπώς δεν θα µπορούσε έχει 
συνταχθεί και υπογραφεί οποιοδήποτε πρακτικό. Επίσης, η πρόεδρος της Επιτροπής 
συνέταξε υπηρεσιακό σηµείωµα µε το οποίο ενηµέρωσε το Γενικό Γραµµατέα για 

 46



 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 

 
 

        ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

 47 
 

   

  

το γεγονός, αλλά διερευνώντας το γεγονός ανακάλυψε πως υπήρχε πρακτικό 
συνεδρίασης την 16-9-09, µε υπογραφή µελών της Επιτροπής, χωρίς όµως να την 
έχει συγκαλέσει. Τα πρακτικά προωθήθηκαν προς υπογραφή ενώ δεν είχαν 
προσυπογράψει όλα τα µέλη.  

2. Ένσταση κατά της απόφασης του Πειθαρχικού Συµβουλίου Περιφέρειας µε την 
οποία δεν επιβλήθηκε ποινή σε Αναπληρωτή Προϊστάµενο Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Περιφέρειας, για το πειθαρχικό παράπτωµα της αµέλειας καθώς και της ατελούς ή 
µη έγκαιρης εκπλήρωσης καθήκοντος, στο οποίο υπέπεσε σύµφωνα µε έκθεση του 
Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Υπουργείου 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

 Ο εγκαλούµενος άσκησε πληµµελή εποπτεία επί των ενεργειών υφισταµένου του 
υπαλλήλου, στον οποίο είχε αναθέσει την κίνηση της διαδικασίας πληρωµής των 
απλήρωτων επιδοµάτων ΑΜΕΑ, κατ’ αποκλειστικότητα λόγω των ειδικών 
γνώσεων που κατείχε. Το γεγονός αυτό, επέτρεψε στον τελευταίο να συµπεριλάβει 
το χρονικό διάστηµα 2001-2010 στις καταστάσεις που διαβίβαζε µέσω modem στην 
Τράπεζα και τα ονόµατα συγκεκριµένων ατόµων και να εκδώσει επ’ ονόµατί τους 
εντολές πληρωµής-επιταγές προνοιακών επιδοµάτων ποσού 723.364,97 και 
18.150,00 ευρώ, ήτοι συνολικά 741.514,97 χωρίς οι ως άνω να είναι δικαιούχοι των 
επιδοµάτων αυτών. 

3. Ένσταση κατά απόφασης του ΠΥΣ∆Ε Αθήνας µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή 
του προστίµου αποδοχών σαράντα (40) ηµερών σε εκπαιδευτικό για τα 
πειθαρχικά παραπτώµατα της αµέλειας και της ατελούς εκπλήρωσης του 
καθήκοντος καθώς  και της χαρακτηριστικώς ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής 
εντός ή εκτός υπηρεσίας. 

 Συγκεκριµένα: 
 Κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας, στο Γενικό Λύκειο που ήταν 

τοποθετηµένος, δε δίδασκε το γνωστικό αντικείµενο του µαθήµατός του 
σύµφωνα µε το ισχύον πρόγραµµα σπουδών και δεν επέβαλε στους µαθητές τη 
δέουσα πειθαρχία. Οι µαθητές έµπαιναν σε όποια σελίδα του internet ήθελαν, 
έβγαιναν από την τάξη, αλλά και από το χώρο του σχολείου, επέστρεφαν µε 
φαγώσιµα, τα οποία έτρωγαν µέσα στην τάξη και επέτρεπε στους µαθητές να 
βγαίνουν από την τάξη δέκα (10) λεπτά πριν τη λήξη της διδακτικής ώρας. 

 Κατά το σχολικό έτος 2009-2010 και κατά τη διάρκεια του µαθήµατος της 
πληροφορικής σε µαθητές του Γενικού Λυκείου, επισκεπτόταν το facebook και 
οµάδες group του facebook του τύπου «sex in Athens» κ.α., καθώς και ένα 
βίντεο You Tube µε άσεµνο τίτλο και περιεχόµενο. Συνοµιλούσε µέσω facebook 
µε δύο µαθήτριες µε τρόπο ανάρµοστο σε εκπαιδευτικό και συγκεκριµένα τις 
προσκάλεσε για καφέ και για συζήτηση µε θέµα τις σχέσεις ανδρών και 
γυναικών, τους έδωσε τον αριθµό του κινητού τηλεφώνου του για να 
επικοινωνήσουν µαζί του, προέβαλε τον εαυτό του ως γυµνασµένου άνδρα µε 
µεγάλες αντοχές, οι οποίες βοηθούν και σε άλλον τοµέα και έστειλε σε 
µαθήτρια φιλάκια πολλά και πονηρά.  



4. Ένσταση κατά απόφασης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Οίκου Ναύτου  µε την 
οποία επιβλήθηκε η ποινή της στέρησης του δικαιώµατος για προαγωγή πέντε (5) 
έτη στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Γενικής Επιθεώρησης για τα πειθαρχικά 
παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος, της αµέλειας καθώς και της ατελούς ή 
µη έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντος (άρθρα 106 και 107, παρ. 1 εδ. στ’ του 
Ν. 3528/07) καθώς:  

 Ο εγκαλούµενος µε έγγραφό του  βεβαίωσε ψευδώς στον Πρόεδρο του Ο.Ν. ότι 
ασχολείται µε τη διενέργεια ελέγχου παραπεµπτικών του ∆ιαγνωστικού 
Ινστιτούτου-Καρδιαγγειακού Κέντρου ΕΠΕ και συµβεβληµένου καρδιολόγου 
ιατρού– στάδιο ελέγχου παραπεµπτικών. 

 Οι πράξεις και παραλείψεις του εγκαλούµενου είχαν ως αποτέλεσµα να µην 
εντοπιστεί η συνολική ζηµιά που υπέστη ο Οίκος Ναύτου από 1-5-2008 έως 3-5-
2010 η οποία ανήλθε σε 82.424,64 ευρώ, εκ των οποίων η Υπηρεσία κατέβαλε το 
ποσό των 50.098,29 ευρώ, και να µην εντοπιστούν οι παραβάσεις τόσο του 
∆ιαγνωστικού Κέντρου «Καρδιαγγειακό Κέντρο ΕΠΕ» όσο και συµβεβληµένου 
ιατρού-καρδιολόγου.  

5. Ένσταση κατά πειθαρχικής απόφασης του Συµβουλίου Επιλογής Συντονιστών 
Εκπαίδευσης Εξωτερικού, µε την οποία επιβλήθηκε σε εκπαιδευτικό, η πειθαρχική 
ποινή της στέρησης του δικαιώµατος για προαγωγή για τρία (3) έτη, για  το 
πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης καθήκοντος κατά τον ποινικό ή άλλους 
ειδικούς ποινικούς νόµους, τελεσθέντος µε τα στοιχεία του ποινικού αδικήµατος 
της ψευδούς βεβαίωσης υπηρεσιακών στοιχείων κατ’ άρθρο 242 ΠΚ καθώς: 

 Όντας ∆/ντής Ελληνικού ∆ηµοτικού Σχολείου Μονάχου υπέβαλε επίσηµη δήλωση  
ανακριβών στοιχείων περί του αριθµού των µαθητών (146) της Σχολικής αυτής 
Μονάδας προς τις επιχορηγούσες Βαυαρικές Αρχές κατά το σχολικό έτος 2008-
2009. Κατά τον υπηρεσιακό έλεγχο των Βαυαρικών Αρχών στις 26-6-2009 
παρουσίασε αριθµό παρόντων µαθητών 107, ενώ είχαν τύχει µετεγγραφής σε άλλα 
σχολεία 46 µαθητές, χωρίς επίσηµη καταχώρηση στο Πρωτόκολλο του Σχολείου. 
Επίσης πολλοί παλαιοί απόφοιτοι µαθητές του σχολείου είχαν δηλωθεί  επίσηµα ως 
φοιτούντες κατά το σχολικό έτος 2008-2009, ενώ οι υπεράριθµοι µαθητές ήταν 46-
56. 

 Στην Έκθεση Ελέγχου των Βαυαρικών Αρχών γίνεται ιδιαίτερη µνεία για τις 
παρανοµίες αυτού του Σχολείου και τη µη τυπική και ορθή τήρηση του 
Μαθητολογίου του. 

6. Ένσταση κατά πειθαρχικής απόφασης Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου 
Υπαλλήλων Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, µε την οποία επιβλήθηκε σε 
υπάλληλο η πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης έξι (6) µηνών µε πλήρη 
στέρηση αποδοχών, για το πειθαρχικό παράπτωµα της χαρακτηριστικώς 
αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός υπηρεσίας. 

 Σύµφωνα  µε έγγραφα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας – ∆/νση 
Εσωτερικών Υποθέσεων  ο εγκαλούµενος συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκε 
ποινική δίωξη για παθητική δωροδοκία και παραπέµφθηκε ενώπιον του Β΄ 
Αυτόφωρου Τριµελούς Πληµ/κείου Αθηνών.  
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 Συγκεκριµένα, πολίτης κατήγγειλε στη ∆/νση Εσωτερικών Υποθέσεων του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας  ότι ο εγκαλούµενος ως Προϊστάµενος 
∆ασαρχείου απαίτησε από αυτόν το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, προκειµένου να 
του χορηγηθούν βεβαιώσεις χαρακτηρισµού αγροτεµαχίων ιδιοκτησίας του, ύστερα 
από σχετικές αιτήσεις που είχε υποβάλλει κατά το έτος 2006. Προσηµειώθηκε από 
την ανωτέρω Υπηρεσία το χρηµατικό ποσό των 1.000 ευρώ και κατά την παραλαβή 
των βεβαιώσεων ο εγκαλούµενος παρέλαβε τα προσηµειωµένα χαρτονοµίσµατα και 
στη συνέχεια συνελήφθη από αστυνοµικούς. 

7. Ένσταση κατά απόφασης Πειθαρχικού – Υπηρεσιακού Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης έξι (6) 
µηνών µε πλήρη στέρηση των αποδοχών σε εκπαιδευτικό για το πειθαρχικό 
παράπτωµα της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής 
εντός ή εκτός υπηρεσίας και συγκεκριµένα για τη διενέργεια ασελγών πράξεων σε 
παιδιά κάτω των 12 ετών και κατάχρηση ανηλίκων, αδίκηµα για το οποίο 
Εισαγγελέας εξέδωσε ένταλµα προσωρινής κράτησης. 

 Συγκεκριµένα, ο εκπαιδευτικός µε περισσότερες πράξεις που συνιστούν 
εξακολούθηση του αυτού εγκλήµατος προέβη σε ψαύση των γενετικών οργάνων, 
σε θωπείες στο µηρό και εναγκαλισµούς σε βάρος ανήλικων µαθητριών που δεν 
είχαν συµπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, προσβάλλοντας βάναυσα την 
αξιοπρέπειά τους στο πεδίο της γενετήσιας ζωής. 

8. Ένσταση κατά απόφασης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπαλλήλων του Κλάδου 
Οικονοµικών Επιθεωρητών για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της άρνησης 
σύµπραξης, συνεργασίας και χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή 
της έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από το ΓΕ∆∆, της άρνησης ή παρέλκυσης 
εκτέλεσης υπηρεσίας, της παράβασης της αρχής της αµεροληψίας, της αµέλειας, 
ατελούς ή µη έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντος καθώς και της παράβασης 
αρχής της αµεροληψίας όπως προβλέπεται  από τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 
του ν. 3528/2007 («Ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται ατοµικώς είτε ως µέλος 
συλλογικού οργάνου να αναλαµβάνει την επίλυση ζητήµατος ή να συµπράττει στην 
έκδοση πράξεων… πρόσωπο µε το οποίο τελεί σε σχέση ιδιαίτερης φιλίας ή έχθρας 
έχει πρόδηλο συµφέρον στην έκβαση της υπόθεσης» και παρ. 4 «ο υπάλληλος 
υποχρεούται να ζητήσει την εξαίρεση του από κάθε ενέργεια…όταν ο ίδιος έχει 
κώλυµα»). 

 Μετά από έγγραφο ΓΕ∆∆ ανατέθηκε στον εγκαλούµενο, µε τη διαδικασία του 
εξαιρετικά επείγοντος η διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης – Ε∆Ε σε βάρος 
προϊσταµένης Κτηµατικής Υπηρεσίας, καθώς και υπαλλήλου της ίδιας υπηρεσίας, 
για καταγγελλόµενες παρανοµίες προς ίδιον όφελος και σε βάρος του ∆ηµοσίου, σε 
θέµατα δηµοσίων κτηµάτων. 

      Σε εκτέλεση της παραπάνω εντολής ο εγκαλούµενος υπέβαλε την πορισµατική 
έκθεση σύµφωνα µε την οποία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι 
εγκαλούµενοι δεν απεκόµισαν οικονοµικό ή άλλο όφελος και επιφυλάχθηκε για την 
ολοκλήρωση του ελέγχου µετά τη γνωµοδότηση επί του θέµατος του Γνωµοδοτικού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Κτηµάτων.  



 Ο ΓΕ∆∆ λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης που αφορά θέµατα που άπτονται 
ευθέως του δηµοσίου συµφέροντος και προκειµένου να µην υπάρξει παραγραφή 
πιθανών ευθυνών, ζήτησε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να υποβληθεί η τελική 
πορισµατική έκθεση το ταχύτερο δυνατό.  

 Με έγγραφό του ο εγκαλούµενος, ενάµιση έτος µετά την ανάθεση σε αυτόν του 
ελέγχου και ελάχιστο χρονικό διάστηµα πριν την εκπνοή της προθεσµίας 
παραγραφής τυχόν ευθυνών εµπλεκοµένων υπαλλήλων και αφού είχε ήδη εκδώσει 
απαλλακτική Πορισµατική Έκθεση, ζητά την εξαίρεσή του, επικαλούµενος ότι η 
υπόθεση και η σχετική νοµοθεσία είναι δαιδαλώδης και η χρησιµοποιούµενη 
ορολογία για αυτόν είναι δυσνόητη, στερώντας από την υπηρεσία τη δυνατότητα 
για εξαρχής ανάθεση του ελέγχου σε άλλον Οικονοµικό Επιθεωρητή, καθόσον τα 
χρονικά περιθώρια είχαν καταστεί ασφυκτικά. 

9. Ένσταση κατά απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής µε την οποία απαλλάχθηκε από 
το πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης του υπαλληλικού καθήκοντος, 
υπάλληλος της ∆/νσης Πολεοδοµίας της πρώην ΝΑ Θεσσαλονίκης και νυν ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος της Επιτροπής Κρίσης Ενστάσεων Αυθαιρέτων. 

 Ο εγκαλούµενος υπάλληλος παραπέµφθηκε µετά από Έκθεση Ελέγχου του 
Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΣΕΕ∆∆) η οποία 
θεµελίωσε πλήρως την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του πειθαρχικού  
παραπτώµατος  που υπέπεσε ο εγκαλούµενος 

 Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η Επιτροπή Κρίσης Ενστάσεων Αυθαιρέτων ανέβαλε 
περισσότερες από µία φορά τη λήψη απόφασης κατά την εξέταση της ένστασης, 
ορίζοντας παράλληλα νέα ηµεροµηνία συζήτησης αυτής µετά από χρονικό 
διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών, κατά παράβαση της παρ. 4 του άρθρου πδ 267/1998 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της οποίας «…Η επιτροπή µπορεί να αναβάλει µόνο µία 
φορά τη λήψη της απόφασης, ανακοινώνει δε κατά τη συζήτηση αυτή τη νέα 
ηµεροµηνία συζήτησης, η οποία δεν µπορεί να γίνει αργότερα από εξήντα (60) 
ηµέρες…» 

 Η προαναφερθείσα Επιτροπή αποφάνθηκε οριστικά επί της ένστασης µετά από 
χρονικό διάστηµα είκοσι (20) µηνών περίπου από την ηµεροµηνία άσκησης της 
ένστασης. Μεσολάβησε χρονικό διάστηµα περίπου δέκα µηνών προκειµένου το 
Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών να διαπιστώσει ότι αποκαταστάθηκαν οι αυθαίρετες 
κατασκευές. Κατά συνέπεια, ο καθορισµός των ηµεροµηνιών εκδίκασης της εν 
λόγω ένστασης λόγω έλλειψης απαρτίας της επιτροπής, έγινε πληµµελώς. 

10. Ένσταση κατά πειθαρχικής απόφασης του ∆ηµάρχου Τρικκαίων, µε την οποία 
τέθηκε στο αρχείο η πειθαρχική υπόθεση του, Προϊστάµενου της ∆/νσης 
Πολεοδοµίας του ∆ήµου Τρικκαίων, µε τη σύσταση να µην επαναληφθεί παρόµοια 
ενέργεια στο µέλλον. 

 Ο εγκαλούµενος υπάλληλος παραπέµφθηκε για το πειθαρχικό παράπτωµα της 
παράβασης καθήκοντος η τέλεση του οποίου διαπιστώθηκε µε έκθεση ελέγχου του  
Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης σύµφωνα µε την οποία, 
όντας υπάλληλος της πρώην ΝΑ Τρικάλων υπό την ιδιότητά του ως µέλος της 
επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 13 του πδ 242/96 της πρώην ΝΑ Τρικάλων, σε 
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διάστηµα δύο εβδοµάδων προσυπέγραψε δύο εκθέσεις καταλληλότητας κτιρίου  µε 
δύο διαφορετικές διαπιστώσεις διαφορετικού περιεχοµένου για τη στέγαση του 6ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Τρικάλων. 

 Η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών της πρώην ΝΑ Τρικάλων προέβη επανειληµµένα 
και σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε διακηρύξεις δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου 
για τη στέγαση του 6ου  ∆ηµοτικού Σχολείου Τρικάλων, οι οποίες απέβαιναν 
άγονες.  

 Στην τελευταία επαναληπτική  διακήρυξη που έγινε την 19-7-2010 εκδήλωσε 
ενδιαφέρον ένας µειοδότης και κατόπιν εξέτασης του ακινήτου του από την 
αρµόδια επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 13 του πδ 242/96, µέλος της οποίας ήταν 
ο εγκαλούµενος  συντάχθηκε έκθεση καταλληλότητας του κτιρίου, σύµφωνα µε την 
οποία: 

  Η Νοµαρχιακή Επιτροπή ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Θεµάτων την πρώην ΝΑ 
Τρικάλων προς την οποία κοινοποιήθηκε η παραπάνω έκθεση µετά από συζήτηση 
του σχετικού θέµατος αποφάσισε την αναβολή της εξέτασης αυτού, ώστε να 
ζητηθούν διευκρινίσεις από το Νοµικό Σύµβουλο της πρώην ΝΑ Τρικάλων και από 
το ∆/ντή Πολεοδοµίας και µέλος της επιτροπής σχετικά. 

 Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 13 του πδ 242/96, στην οποία 
επίσης µετείχε ο εγκαλούµενος ως µέλος  προέβη σε ορθή επανάληψη της ως άνω 
έκθεσης ως προς το περιεχόµενό της, διαφοροποιώντας επί της ουσίας την αρχική 
έκθεση. 

 Στη συνέχεια η αρµόδια Ν.Ε. ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Θεµάτων της πρώην 
ΝΑ Τρικάλων µε νέα απόφασή  της αποφάσισε να κηρυχθεί άγονος η δηµοπρασία, 
διότι σύµφωνα µε την από 24-8-2010 έκθεση καταλληλότητας (ορθή επανάληψη), 
το προσφερόµενο κτίριο δεν πληρούσε τους όρους της επαναληπτικής διακήρυξης,. 

11. Ένσταση κατά απόφασης του ∆ηµάρχου µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της 
στέρησης των αποδοχών ενός (1) µηνός για το πειθαρχικό παράπτωµα της αµέλειας 
και της µη έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντος σε υπάλληλο του ∆ήµου. 

 Σύµφωνα µε τη διενεργηθείσα Ε∆Ε ο εγκαλούµενος υπάλληλος είχε ορισθεί από το 
2006 µέχρι και 31-12-2010 υπεύθυνος του Γραφείου Αλλοδαπών. Παράλληλα του 
είχαν ανατεθεί καθήκοντα του Προϊσταµένου στο ΚΕΠ ενώ παράλληλα ήταν 
υπεύθυνος του Γραφείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (τήρηση πρακτικών κ.λπ.), 
του γραφείου τέλεσης πολιτικών γάµων, της γραµµατειακής υποστήριξης των 
τοπικών Συµβουλίων του ∆ήµου και ήταν ανταποκριτής ΟΓΑ. Από το αποδεικτικό 
υλικό της Ε∆Ε (καταθέσεις, πληροφορίες κ.λπ.) διαπιστώθηκε ότι ο εγκαλούµενος 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του αµελούσε και καθυστερούσε τη 
διεκπεραίωση των διαδικασιών για την έκδοση αδειών παραµονής αλλοδαπών. 
Χωρίς να προβαίνει στον απαιτούµενο έλεγχο, χορηγούσε βεβαιώσεις σε 
αλλοδαπούς, ότι έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Αµελούσε 
την αποστολή των σχετικών φακέλων στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων (υπάρχουν περιπτώσεις καθυστέρησης 2-3 ετών) και σε πολλές 
περιπτώσεις όταν διαβίβαζε τους φακέλους, δεν είχε ελέγξει αν λείπουν τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά (παράβολα, εκκαθαριστικά κ.λπ.) τα οποία 



συµπλήρωνε εκ των υστέρων. Στις περιπτώσεις απορριπτικής απόφασης από την 
Περιφέρεια, δεν φρόντιζε να επιστραφεί από τους αλλοδαπούς η βεβαίωση που 
κατείχαν και έτσι εµφανίζονταν να κατέχουν βεβαίωση ότι βρίσκονται νόµιµα στην 
Ελλάδα, τη στιγµή που η αίτησή τους είχε απορριφθεί από την Περιφέρεια. Εκτός 
των άλλων κατά τον απαιτούµενο έλεγχο διαπιστώθηκε η περίπτωση υπηκόου της 
Κίνας, η οποία βρέθηκε να είναι κάτοχος βεβαίωσης ότι έχει καταθέσει πλήρη 
δικαιολογητικά για έκδοση άδειας παραµονής, χωρίς ποτέ να έχει επισκεφθεί την 
Ελλάδα. 

12. Ένσταση κατά απόφασης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας - Θράκης µε την οποία δεν επιβλήθηκε σε υπάλληλο ∆ήµου ποινή για 
το πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή 
άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους, ενώ για το πειθαρχικό παράπτωµα της εκτός 
υπηρεσίας αναξιοπρεπούς ή ανάξιας διαγωγής του επιβλήθηκε η ποινή της 
στέρησης αποδοχών για δύο (2) µήνες. 

 Στον εγκαλούµενο ασκήθηκε και ποινική δίωξη για κατοχή και πώληση 
ναρκωτικών και από κοινού, απλή και κατ’ εξακολούθηση και προµήθεια και 
κατοχή ναρκωτικών για ίδια αποκλειστικά χρήση κατ’ εξακολούθηση. 

13. Ένσταση κατά απόφασης του Πρωτοβάθµιου Υπηρεσιακού Συµβουλίουτης ΕΡΤ 
ΑΕ µε την οποία δεν επιβλήθηκε ποινή σε τακτική υπάλληλο για τη διάπραξη του 
αδικήµατος της παράβασης των διατάξεων των άρθρων 15 παρ. 4 και 19 παρ. 22 
του ν.1730/1987, καθώς και των άρθρων 37 παρ. 1 σε συνδυασµό µε το άρθρο 38 
παρ. 1 και 3 εδ. ιβ’ του ΓΚΠ της ΕΡΤ ΑΕ . 
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε έκθεση του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, η εγκαλούµενη υπάλληλος-δηµοσιογράφος της ΕΡΤ ΑΕ που 
είναι ανταποκρίτρια της ΕΡΤ ΑΕ στη Μαδρίτη, κατά παράβαση των ως άνω 
διατάξεων καθώς και των όρων 5 και 6 της από 1-11-2006 σύµβασης εξαρτηµένης 
εργασίας αορίστου χρόνου που σύναψε µε την ΕΡΤ ΑΕ, παρείχε συστηµατικά τις 
υπηρεσίες της στον ΕΟΤ και είχε τοποθετηθεί σε θέση υπαλλήλου διευθυντικών 
καθηκόντων στο γραφείο του ΕΟΤ Μαδρίτης και συγκεκριµένα, ως προϊσταµένη 
κατά το χρονικό διάστηµα από 1-11-2006 έως 3-2-2010 και από 30-6-2010 µέχρι 
την εκδίκαση της υπόθεσης, χωρίς την άδεια του ∆.Σ. της ΕΡΤ ΑΕ και αµειβόταν 
και από τις δύο θέσεις κατά παράβαση των άρθρων 1 και 6 του ν.1256/1982. 
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3. Προσφυγές κατά τελεσίδικων πειθαρχικών αποφάσεων 
Το 2012 ο ΓΕ∆∆ άσκησε µόνο σε µία περίπτωση προσφυγή κατά τελεσίδικης 
απόφασης πειθαρχικού οργάνου, λαµβανοµένου υπόψη του προαναφερθέντος 
δραστικού περιορισµού της σχετικής του αρµοδιότητας. 
Συγκεκριµένα ο ΓΕ∆∆ προσέφυγε κατά απόφασης του ∆ευτεροβαθµίου Πειθαρχικού 
Συµβουλίου µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης έξι µηνών σε 
βάρος εκπαιδευτικού στην κατοχή του οποίου βρέθηκε πορνογραφικό υλικό σε 
ηλεκτρονική µορφή,. Με την προσφυγή του ο ΓΕ∆∆ ζητά την επιβολή της οριστικής 
παύσης, λαµβάνοντας υπόψη τόσο την προφανώς απάδουσα προς την ιδιότητα του 
εκπαιδευτικού συµπεριφορά και συνεκτιµώντας το γεγονός ότι ο ελεγχόµενος 
εκπαιδευτικός δίδασκε πληροφορική και άρα ήταν σε πλήρη γνώση των συνεπειών της 
κατοχής και επεξεργασίας παρόµοιου υλικού. 
 
4. Πειθαρχική ∆ίωξη 
Ο ΓΕ∆∆ δύναται να ασκεί ο ίδιος ή να διατάσσει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά 
υπαλλήλων των δηµόσιων φορέων. Σκοπός της αρµοδιότητάς του  αυτής είναι η ταχεία 
έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας, ιδίως όταν από τις επιθεωρήσεις, τους ελέγχους, 
τους επανελέγχους και τις έρευνες που διεξάγει ο ίδιος ή τα Σώµατα και οι Υπηρεσίες 
Επιθεώρησης και Ελέγχου διαπιστώνεται η τέλεση πειθαρχικών παραπτωµάτων, αλλά 
και η απρόσκοπτη ολοκλήρωσή της.  
Κατά το 2012 ο ΓΕ∆∆ άσκησε ο ίδιος ή µέσω των αρµοδίων πειθαρχικών οργάνων 
πειθαρχική δίωξη κατά 11 υπαλλήλων ή λειτουργών του δηµόσιου τοµέα µε την 
παραποµπή τους στα αρµόδια υπηρεσιακά-πειθαρχικά συµβούλια ως εξής: 
1.  πειθαρχική δίωξη κατά Γενικής ∆ιευθύντριας της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων 
Έργων, η οποία επελέγη στις κρίσεις γενικών ∆ιευθυντών, χάρη στη µοριοδότησή της 
η οποία απεστάλη στο Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων, µοριοδότηση, 
όµως, που δεν ανταποκρινόταν στα πραγµατικά στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου. 
Το Υπηρεσιακό Σηµείωµα µε τη µοριοδότηση, µάλιστα, είχε υπογράψει η ίδια, από την 
προηγούµενη θέση  της προϊσταµένης της ∆/νσης Προσωπικού, χωρίς να 
αυτοεξαιρεθεί, όπως είχε υποχρέωση, ως έχουσα ίδιο πρόδηλο συµφέρον. Στο εν λόγω 
Υπηρεσιακό Σηµείωµα βεβαίωσε ότι κατέχει την αγγλική γλώσσα σε επίπεδο «πολύ 
καλά» και εξ αυτού µοριοδότησε εαυτήν µε 50 µόρια. Ωστόσο, τίτλος σπουδών 
αγγλικής ή πιστοποιητικό δεν υφίστατο. Η εν λόγω υπάλληλος εµφάνισε ως τίτλο 
σπουδών µια βεβαίωση παρακολούθησης κύκλου µαθηµάτων του Βρετανικού 
Συµβουλίου. Η βεβαίωση αυτή, όπως προέκυψε από την αλληλογραφία της Υπηρεσίας 
µας µε το Βρετανικό Συµβούλιο, δεν αποτελεί επουδενί πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας 
και δεν επιβεβαιώνει το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας του κατόχου του.  
Η πειθαρχική δίωξη εκδικάστηκε από το Α΄θµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο της ΓΓ∆Ε, µε 
αθωωτικό αποτέλεσµα. Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε ένσταση από τον ΓΕ∆∆ 
στο Β΄θµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, το οποίο, επίσης, αθώωσε την υπάλληλο. 
2. πειθαρχική δίωξη κατά 4 µηχανικών της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι υπέπεσαν 
σε σοβαρά παραπτώµατα από τις θέσεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, της 



Προϊσταµένης Αρχής και των επιβλεπόντων του έργου «Κατασκευή ∆ικτύου 
Ύδρευσης ∆ήµου Ερυθρών». Οι πράξεις και παραλείψεις αυτές οδήγησαν σε 
σηµαντικές και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου, στη διάλυση 
της σύµβασης και τελικά στην απένταξη του έργου από το Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2007-2013», αφετέρου δε στη µη αναζήτηση 
τυχόν ευθυνών του µελετητή για την αδυναµία εφαρµογής της µελέτης του, καθόσον 
δεν είχαν παραγραφεί οι αξιώσεις του κυρίου του έργου (δεν είχε παρέλθει εξαετία από 
την παραλαβή της µελέτης). Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως αν ο αρχικός 
µελετητής ήταν υπεύθυνος για τις παραλείψεις της µελέτης, ήταν υποχρεωµένος να 
προβεί στην τροποποίηση αυτής. Τελική συνέπεια υπήρξε το έργο να µείνει ηµιτελές, 
µη λειτουργικό και να υφίσταται αναπόφευκτες  φθορές µε την πάροδο του χρόνου, µε 
προφανή τη βλάβη των συµφερόντων του ∆ηµοσίου. 
3. πειθαρχική δίωξη κατά υπαλλήλου υπηρεσίας πολεοδοµίας ∆ήµου σε βάρος του 
οποίου ο ΓΕ∆∆ διενήργησε έλεγχο περιουσιακής κατάστασης ως υπόχρεου υποβολής 
δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, σε συνέχεια έκθεσης ελέγχου του Σώµατος 
∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, σύµφωνα µε την οποία   κατά τις χρήσεις 2000-
2010 απέκτησε εισοδήµατα ύψους περίπου 950.000 ευρώ τα οποία δεν καλύπτονται 
από τις αποδοχές που προβλέπονται από την οργανική του θέση ή άλλα νόµιµα και 
εµφανή εισοδήµατα. Ο υπάλληλος έχει τεθεί σε αργία ενώ εκκρεµεί ο πειθαρχικός του 
έλεγχος. 
4. πειθαρχική δίωξη κατά 5 εφοριακών υπάλληλων του Υπουργείου Οικονοµικών και 1 
Επιθεωρητή Εργασίας για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης του καθήκοντος 
κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους και της 
χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής καθόσον 
διαπιστώθηκε η  υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης 
ενώ ενηµερώθηκε και ο αρµόδιος Εισαγγελέας Εφετών. Οι υπάλληλοι έχουν τεθεί σε 
αργία ενώ εκκρεµεί ο πειθαρχικός τους έλεγχος. 
 
5. Έναρξη / επίσπευση πειθαρχικής διαδικασίας 
O ΓΕ∆∆ στο πλαίσιο της θεσµικής του αποστολής, συµµετέχει γενικότερα στην 
πειθαρχική διαδικασία, προκειµένου αυτή να καταστεί πιο γρήγορη και 
αποτελεσµατική. 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της δράσης των Σωµάτων και 
Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου και της πορείας των ελέγχων που διενεργούνται 
από αυτά, αλλά και της υλοποίησης των προτάσεων των πορισµάτων και των εκθέσεων 
επιθεώρησης και ελέγχου, ο ΓΕ∆∆ ενηµερώνεται για την πορεία των πειθαρχικών και 
των ποινικών διώξεων κατά υπαλλήλων, λειτουργών ή οργάνων της διοίκησης στις 
περιπτώσεις που έχουν διαπιστωθεί παραπτώµατα ή παραβάσεις. 
Η ανάγκη ολοκλήρωσης της πειθαρχικής διαδικασίας µε την άσκηση πειθαρχικής 
δίωξης από τα αρµόδια όργανα, ώστε να αποδοθούν οι αναλογούσες ευθύνες και οι 
δέουσες πειθαρχικές ποινές, καθίσταται πλέον επιτακτική όχι µόνο από τις οικείες 
πειθαρχικές διατάξεις και τις αρχές της χρηστής διοίκησης αλλά και από την ειδική 
διάταξη νόµου της παρ.7 του άρθρου 14 του ν.3345/05. 
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Η διάταξη αυτή καθιστά τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων οι οποίοι φέρονται να 
έχουν διαπράξει πειθαρχικά παραπτώµατα σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις που 
περιλαµβάνονται σε εκθέσεις επιθεώρησης υποχρεωτικό (δέσµια αρµοδιότητα). 
Έχει παρατηρηθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα των 
δηµόσιων φορέων δεν προχωρούν ως οφείλουν σύµφωνα µε την προαναφερόµενη 
διάταξη, στη άσκηση πειθαρχικής δίωξης των εµπλεκοµένων υπαλλήλων είτε µε την 
κλήση των τελευταίων σε απολογία είτε µε την παραποµπή τους σε ανώτερο 
πειθαρχικό όργανο αλλά θέτουν την υπόθεση στο αρχείο κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν 
λόγοι πειθαρχικής δίωξης, σε πολλές δε περιπτώσεις αφού έχουν προηγουµένως 
προχωρήσει σε αυτοτελή διερεύνηση των ίδιων πραγµατικών περιστατικών που 
αποτέλεσαν το αντικείµενο των αντίστοιχων εκθέσεων ελέγχου ή πορισµάτων. 
Αποτέλεσµα της πρακτικής αυτής είναι να ακυρώνεται στην πράξη, ως προς το σκέλος 
της απόδοσης των αναλογουσών ευθυνών, ο διενεργηθείς από Σώµατα και τις 
Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου έλεγχος. 
Ο ΓΕ∆∆ παγίως ενηµερώνει εγγράφως όσους φορείς δεν προχωρούν στον πειθαρχικό 
έλεγχο των εµπλεκοµένων ότι αυτός είναι υποχρεωτικός κατά τα ανωτέρω και ότι η 
ληφθείσα απόφαση για τη µη άσκηση πειθαρχικού ελέγχου  πρέπει να ανακληθεί. 
Ένα µεγάλο µέρος της συµµετοχής του ΓΕ∆∆ στην πειθαρχική διαδικασία αφορά στην 
παρέµβασή του για την έναρξη ή την επίσπευση της πειθαρχικής διαδικασίας, είτε 
κατόπιν πορισµάτων ή εκθέσεων επιθεώρησης και ελέγχου των Σωµάτων και των 
Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου, από τα οποία διαπιστώνεται η διάπραξη 
πειθαρχικών παραπτωµάτων, είτε κατόπιν ενηµέρωσης από την Υπηρεσία Εσωτερικών 
Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας για τη σύλληψη υπαλλήλων, λειτουργών ή 
οργάνων δηµοσίων φορέων για ποινικά αδικήµατα, είτε κατόπιν της γνωστοποίησης 
από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών της άσκησης ποινικής δίωξης κατά αυτών σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του ν.3528/07. 
Από την έναρξη ισχύος του ν.4093/12 (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) µε τις διατάξεις του 
οποίου τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν στα διοικητικά µέτρα και 
συγκεκριµένα στο καθεστώς της δυνητικής και της αυτοδίκαιης αργίας ο ΓΕ∆∆ 
υπενθυµίζει µε τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα των δηµόσιων φορέων  την κατά 
περίπτωση λήψη διοικητικών µέτρων (αυτοδίκαιη ή δυνητική αργία, κλπ.). 
 
6. Παρακολούθηση της εξέλιξης της ποινικής διαδικασίας / εντολή παράστασης 
πολιτικής αγωγής 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3200/05, όπως τροποποιήθηκε από τον 
ν. 3491/06, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών και ο γραµµατέας του δικαστηρίου ή του 
δικαστικού συµβουλίου υποχρεούνται να ανακοινώνουν στον ΓΕ∆∆ ο µεν πρώτος την 
ποινική δίωξη που ασκείται µε κάθε µορφή συµµετοχής κατά υπαλλήλου, λειτουργού ή 
οργάνου των φορέων της παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 για εγκλήµατα περί 
την υπηρεσία (άρθρα 235-263Α Π.Κ.), περί τα υποµνήµατα (άρθρα 216, 217, 218, 220, 
222 Π.Κ.), κατά της ιδιοκτησίας (άρθρα 372, 375, 381, 382 Π.Κ.) και κατά 
περιουσιακών δικαιωµάτων (άρθρα 386, 386Α, 389, 390, 394) που στρέφονται κατά 
του ∆ηµοσίου και των ως άνω φορέων, ο δε δεύτερος τα παραπεµπτικά ή απαλλακτικά 



βουλεύµατα, σε κάθε βαθµό δικαιοδοσίας, καθώς και τις εκδιδόµενες, επίσης σε κάθε 
βαθµό δικαιοδοσίας, καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις κατά των ως άνω 
προσώπων και για τις αξιόποινες αυτές πράξεις. 
Επίσης ο ΓΕ∆∆ έχει το δικαίωµα να ζητήσει από το ∆ηµόσιο, νόµιµα εκπροσωπούµενο 
από τον Υπουργό Οικονοµίας ή από τους φορείς της προηγούµενης παραγράφου µε 
υποχρέωση συµµόρφωσης των τελευταίων: 1) να παρίστανται κατά την προδικασία και 
την κύρια ακροαµατική διαδικασία ως πολιτικώς ενάγοντες και για χρηµατική 
ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστησαν από τις ως άνω αξιόποινες 
πράξεις του υπαλλήλου, λειτουργού ή του οργάνου τους, 2) να ασκούν υπό την 
ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος όλα τα παρεχόµενα σε αυτούς ένδικα µέσα κατά 
αποφάσεων ή βουλευµάτων, 3) να ζητούν από τον αρµόδιο Εισαγγελέα υπό την 
ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος να ασκήσει τα παρεχόµενα σε αυτόν ένδικα µέσα 
κατά βουλευµάτων και αποφάσεων, καθώς και την επίσπευση της ποινικής διαδικασίας 
και την κατά προτίµηση εκδίκαση των υποθέσεων. 
Με τη διάταξη αυτή καθίσταται δυνατή η ενηµέρωση του ΓΕ∆∆ για τις ποινικές 
διώξεις, που ασκούνται από τους αρµόδιους εισαγγελείς κατά υπαλλήλων, οργάνων ή 
λειτουργών του δηµόσιου τοµέα, καθώς και για τα παραπεµπτικά βουλεύµατα και τις 
καταδικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται προκειµένου να υπάρχει συνολική εικόνα 
της παραβατικότητας αυτών. Επιπροσθέτως, παρέχεται στον ΓΕ∆∆ η δυνατότητα 
παρέµβασης ως προς την έναρξη ή επίσπευση της πειθαρχικής διαδικασίας, τη λήψη 
διοικητικών µέτρων και την παράσταση πολιτικής αγωγής 
Με εγκύκλιό του ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Ιωάννης Τέντες αναφέρθηκε  
στην αναγκαιότητα ταχείας δικαστικής  διερεύνησης των υποθέσεων που αφορούν σε 
υπαλλήλους, όργανα ή λειτουργούς του δηµόσιου τοµέα καθώς και στην έγκαιρη 
κοινοποίηση των ποινικών διώξεων, των βουλευµάτων και των δικαστικών αποφάσεων 
στο Γραφείο του ΓΕ∆∆ προκειµένου να ασκήσει την πειθαρχική του αρµοδιότητα. 
Οι ασκηθείσες ποινικές διώξεις καθώς και τα παραπεµπτικά βουλεύµατα και οι 
καταδικαστικές αποφάσεις που κοινοποιούνται στο Γραφείο του ΓΕ∆∆, 
καταχωρούνται προς στατιστική επεξεργασία σε ειδική µηχανογραφική εφαρµογή, ενώ 
όταν τα ποινικά αδικήµατα αποτελούν και πειθαρχικά παραπτώµατα, ο ΓΕ∆∆ άµεσα 
εντέλλεται εγγράφως τον πειθαρχικό έλεγχο των διωκοµένων και, ανάλογα τη 
βαρύτητα του αδικήµατος, τη λήψη του διοικητικού µέτρου της δυνητικής θέσης σε 
αργία ή/και την παράσταση του δηµοσίου ή των δηµοσίων φορέων ως πολιτικώς 
εναγόντων. 
Ο ΓΕ∆∆ απέστειλε πρόσφατα στον υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  στοιχεία που αφορούν σε 2139 ποινικές υποθέσεις 
(κυρίως ποινικές διώξεις, παραπεµπτικά βουλεύµατα και καταδικαστικές αποφάσεις) 
υπαλλήλων του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, που κοινοποιήθηκαν στο 
Γραφείο του ΓΕ∆∆ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3200/05, όπως 
τροποποιήθηκε από τον ν.3491/06.  
Οι υποθέσεις αυτές αφορούν στην παρέµβαση του ΓΕ∆∆ µε σκοπό την έναρξη ή την 
επίσπευση της πειθαρχικής διαδικασίας από τα µονοµελή πειθαρχικά όργανα των 
δηµοσίων φορέων στους οποίους υπάγονται οργανικά οι υπάλληλοι κατά των οποίων 
ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ποινικά αδικήµατα που αποτελούν ταυτόχρονα και 
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πειθαρχικά παραπτώµατα ή εκδόθηκαν για τον ίδιο λόγο παραπεµπτικά βουλεύµατα ή 
καταδικαστικές αποφάσεις καθώς και να υπενθυµίσει την υποχρέωση θέσης τους σε 
αργία  µετά την θέσπιση του πρόσφατου ν. 4093/12, όπου αυτό επιβάλλεται. 
 Εκτός από τις παραπάνω ποινικές υποθέσεις, στο Γραφείο του ΓΕ∆∆  κοινοποιούνται 
και ποινικές διώξεις για σοβαρά ποινικά αδικήµατα που αφορούν σε άλλες κατηγορίες 
δηµοσίων λειτουργών (αιρετών, αστυνοµικών υπαλλήλων, λιµενικών , µελών ∆ΕΠ 
ΑΕΙ και καθηγητών ΑΤΕΙ, πυροσβεστών) 
Ο ΓΕ∆∆ έχει επίσης αποστείλει έγγραφα  στους αρµόδιους για τον πειθαρχικό έλεγχο 
των αιρετών Γενικούς Γραµµατείς των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, στις αρµόδιες 
υπηρεσίες του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. και του Πυροσβεστικού Σώµατος, του 
υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και των Πρυτανικών Αρχών και των Προέδρων των 
ΑΤΕΙ προκειµένου να αρχίσει η πειθαρχική διαδικασία κατά τα παραπάνω και για τις 
περιπτώσεις αυτές. 
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Ο ΓΕ∆∆ έχει το δικαίωµα αλλά και την αρµοδιότητα να υποβάλλει προτάσεις 
νοµοθετικού περιεχοµένου στη διοίκηση καθώς και να προτείνει τη λήψη µέτρων 
λειτουργικού ή και οργανωτικού χαρακτήρα µε στόχο πάντοτε την εξυπηρέτηση του 
δηµοσίου συµφέροντος και τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών από τις 
υπηρεσίες του δηµοσίου. Την αρµοδιότητα του αυτή ο ΓΕ∆∆ την ασκεί είτε σε 
συνέχεια διαπιστώσεων ελέγχων που διενεργεί ο ίδιος ή τα ιδιαίτερα σώµατα και 
υπηρεσίες ελέγχου και επιθεώρησης είτε και στο πλαίσιο της δυνατότητας του να 
παρεµβαίνει αυτεπαγγέλτως για την εξέταση ζητηµάτων που αφορούν γενικότερα στη 
λειτουργία του δηµόσιου τοµέα. Από τη σύσταση του, ο ΓΕ∆∆ έχει καταθέσει τις 
απόψεις του για διάφορα ζητήµατα και έχει εισηγηθεί τη λήψη νοµοθετικών και 
οργανωτικών µέτρων σε όλο το φάσµα της αρµοδιότητάς του. Κατά το 2012 οι 
προτάσεις του, οι κυριότερες από τις οποίες παρουσιάζονται κατωτέρω, κινήθηκαν 
κυρίως στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για την εξυγίανση των δηµοσίων 
οικονοµικών, τον περιορισµό της σπατάλης και τη λήψη µέτρων για την είσπραξη των 
δηµοσίων εσόδων, χωρίς να λείψουν, όπως και τα προηγούµενα χρόνια και 
παρεµβάσεις σε θέµατα πολεοδοµικού ενδιαφέροντος.  
 
1. Προτάσεις για περιστολή δαπανών στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας 
Ο ΓΕ∆∆ λαµβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που διέρχεται η χώρα 
και την ανάγκη για την περιστολή των δηµοσίων δαπανών κατέθεσε συγκεκριµένες 
προτάσεις σε ό,τι αφορά στην επανεξέταση συγκεκριµένων λειτουργικών δαπανών των 
Ενόπλων ∆υνάµεων. 
Ειδικότερα, ο ΓΕ∆∆ επεσήµανε ότι στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας χρησιµοποιείται 
ικανός στόλος λεωφορείων για τη µεταφορά από και προς αυτό του στρατιωτικού και 
πολιτικού προσωπικού και ότι οι ιδιαίτερα µεγάλες δαπάνες για την αγορά και 
συντήρηση των οχηµάτων, για την αγορά καυσίµων, αλλά κυρίως για τη µισθοδοσία 
των οδηγών τους δεν είναι εύκολα δικαιολογήσιµες, καθόσον στην κεντρική είσοδο του 
Υπουργείου λειτουργεί σταθµός του ΜΕΤΡΟ, ο οποίος µπορεί κάλλιστα να 
εξυπηρετήσει τη µετακίνηση του προσωπικού. Κατά την άποψη του ΓΕ∆∆ η χρήση 
από όλους τους ανώτατους αξιωµατικούς, από το βαθµό του υποστρατήγου και άνω, 
υπηρεσιακού οχήµατος και οδηγού για τις µετακινήσεις τους βρίσκεται σε πλήρη 
αναντιστοιχία µε τα άλλα Υπουργεία, των οποίων µόνο η πολιτική ηγεσία διαθέτει  
υπηρεσιακό όχηµα  και συνιστά πολυτέλεια, ιδιαίτερα στη σηµερινή οικονοµική 
κατάσταση. Προς ενίσχυση της άποψής του ο ΓΕ∆∆ σηµείωσε ότι ο αριθµός των 
ανωτάτων αξιωµατικών που υπηρετούν στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας είναι ιδιαίτερα 
µεγάλος και ότι υπηρεσιακό όχηµα χρησιµοποιούν, επίσης, οι Γενικοί ∆ιευθυντές των 
τριών Γενικών ∆ιευθύνσεων του ΥΠΕΘΑ, κατά πλήρη, οµοίως, αναντιστοιχία µε τα 
άλλα Υπουργεία, όπου ουδείς Γενικός ∆ιευθυντής χρησιµοποιεί υπηρεσιακό όχηµα και 
ότι αντίστοιχες συνθήκες, όσον αφορά τη µεταφορά του προσωπικού,  επικρατούν και 
σε όλες τις µονάδες και σχηµατισµούς των Ενόπλων ∆υνάµεων. Κατά τη γνώµη του 
ΓΕ∆∆ τα προβαλλόµενα επιχειρήµατα περί επιχειρησιακής ετοιµότητας, προκειµένου 
να δικαιολογηθεί αυτός ο πολυτελής και ιδιαίτερα δαπανηρός τρόπος µεταφοράς του 
προσωπικού είναι έωλα, στις πλείστες των περιπτώσεων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 



Υπηρεσίες εντός του αστικού ιστού πόλεων, όπου οι µετακινήσεις µπορούν να 
εξυπηρετηθούν µε τα δηµόσια µέσα µεταφοράς.   
Περαιτέρω ο ΓΕ∆∆ επεσήµανε ότι µια άλλη σοβαρή κατηγορία δαπανών που χρήζουν 
επανεξέτασης από µηδενικής βάσεως, είναι αυτές που αφορούν ταξίδια στο εξωτερικό 
για τη συµµετοχή σε διάφορες ηµερίδες, επιτροπές κλπ Συγκεκριµένα στις πρεσβείες 
της χώρας µας λειτουργούν οργανωµένα Γραφεία Ακολούθων Άµυνας, τα οποία θα 
µπορούσαν να συµµετέχουν σε όσες επιτροπές, ηµερίδες κλπ κρίνεται σκόπιµο και να 
ενηµερώνουν στη συνέχεια τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΘ.Α. Σύµφωνα µε την 
πρόταση του ΓΕ∆∆ µε αυτό τον τρόπο θα εξοικονοµηθούν µεγάλα κονδύλια τα οποία 
χρηµατοδοτούν χιλιάδες αεροπορικές µετακινήσεις, ηµερήσιες αποζηµιώσεις και 
ξενοδοχειακή διαµονή στελεχών για συµµετοχή σε επιτροπές κλπ, µε αµφίβολη ή 
ελεγχόµενη, πολλές φορές, προστιθέµενη αξία. 
 
2. Προτάσεις για περιστολή εικονικών οδοιπορικών 
Σε συνέχεια ελέγχου που διενεργήθηκε στο Ταµείο Εθνικής Οδοποιΐας (ΤΕΟ ΑΕ) ο 
ΓΕ∆∆ ενηµέρωσε τον Υπουργό Οικονοµικών ότι υπάρχουν ακόµη φορείς του 
∆ηµοσίου που αποζηµιώνουν εικονικές εκτός έδρας µετακινήσεις του προσωπικού 
τους, εν είδει συµπληρώµατος της µισθοδοσίας τους. Τα διατιθέµενα ποσά δεν είναι 
διόλου ευκαταφρόνητα, αφού µόνο ο έλεγχος στην ΤΕΟ ΑΕ έδειξε ότι κατά την 
πενταετία 2007-2011 η Εταιρεία κάλυψε δαπάνες αποζηµιώσεως εκτός έδρας 
µετακινήσεων του προσωπικού της ∆/νσης ∆3 του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών 
και ∆ικτύων και των ∆.Ε.Σ.Ε. της χώρας, µε τα σχετικά έξοδα να ανέρχονται σε 4,3 εκ. 
ευρώ, ενώ οι συνολικές ταµειακές εκροές ανήλθαν σε 5,7 εκ. ευρώ. 
Ο ΓΕ∆∆ επεσήµανε στο έγγραφό του ότι η εκ των υστέρων τεκµηρίωση της 
εικονικότητας των µετακινήσεων είναι δυσχερής, καθόσον λαµβάνεται συνήθως 
πρόνοια για την τήρηση των τύπων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία (διαταγές 
κίνησης, ηµερολογιακές καταστάσεις, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ). Ωστόσο, οι 
«µετακινήσεις» αυτές έχουν όλα ή τα περισσότερα από τα εξής κοινά και συστηµατικά 
χαρακτηριστικά, τα οποία συνιστούν αποχρώσες ενδείξεις της εικονικότητάς τους: 
 α. Φαίνεται να µετακινείται όλο το προσωπικό του φορέα, ανεξάρτητα αν οι 
ειδικότητες ορισµένων δεν δικαιολογούν αυτές τις µετακινήσεις (π.χ. διοικητικοί 
υπάλληλοι ως δήθεν βοηθοί των µηχανικών σε τεχνικά αντικείµενα). 
 β. Οι «µετακινήσεις» καθορίζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι αποζηµιώσεις σε 
µηνιαία βάση να είναι περίπου ισόποσες για όλους, ή να υπακούουν σε λογική 
κλιµάκωσης, ανάλογα µε το επίπεδο σπουδών ή το βαθµό. 
 γ. Οι εντολές µετακίνησης είναι συνήθως αόριστες (π.χ. «εποπτεία οδικού 
δικτύου» ή «επιτήρηση τεχνικών έργων») ώστε να µην είναι ελέγξιµη η 
πραγµατοποίηση της µετακίνησης. 
 δ. Οι «µετακινήσεις» γίνονται µε ιδιόκτητο µεταφορικό µέσον, ώστε να 
εισπράττεται η χιλιοµετρική αποζηµίωση. Σηµειωτέον ότι, µε τις σηµερινές τιµές των 
καυσίµων, η αποδιδόµενη αποζηµίωση των 0,15 ευρώ ανά χλµ δεν επαρκεί ούτε για τα 
καύσιµα του οχήµατος, πολλώ δε µάλλον για τις φθορές, τα services και την 
αναπλήρωση της αποµείωσης της αξίας του, ώστε καθίσταται εκ των πραγµάτων 
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ύποπτη η ευκολία µε την οποία αυτά  φαίνεται να διατίθενται  από τους ιδιοκτήτες τους 
για υπηρεσιακές µετακινήσεις. 
 ε. Αποφεύγονται τα διόδια, ώστε να µην αναζητούνται αποδείξεις πληρωµής 
διοδίων.  Έτσι, οι εντολές µετακίνησης αναφέρουν το παλαιό εθνικό οδικό δίκτυο 
(ΠΕΟ), ασχέτως προορισµού.  
 στ. Οι τυχόν διανυκτερεύσεις δεν γίνονται σε ξενοδοχεία, ώστε να µην 
αναζητούνται αποδείξεις πληρωµής, αλλά σε φίλια σπίτια. Εµφανίζεται το φαινόµενο, 
συγκεκριµένοι υπάλληλοι να δηλώνουν διαµονή σε φίλια σπίτια σε πολλά και διάφορα 
µέρη της χώρας χωρίς να αναφέρουν σε ποια, εφόσον δεν υφίσταται υποχρέωση προς 
τούτο. 
 ζ. ∆εν υπάρχουν εκθέσεις αυτοψίας, αναφορές, υπηρεσιακά σηµειώµατα ή άλλη 
τεκµηρίωση των αποτελεσµάτων και της εκπλήρωσης του σκοπού της µετακίνησης.   
Κατά την άποψη του ΓΕ∆∆ η ανάλυση των ανωτέρω ευρηµάτων-διαπιστώσεων θα 
µπορούσε να οδηγήσει σε αυστηροποίηση (όπου απαιτείται) της υφιστάµενης 
νοµοθεσίας και σε οδηγίες προς τους φορείς του ∆ηµοσίου και τις Υπηρεσίες Ελέγχου 
(Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, Γραφεία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου), 
ώστε να αποκλειστεί ή, έστω, να δυσχερανθεί σοβαρά η έκδοση εντολών εικονικών 
µετακινήσεων και συνακόλουθων αποζηµιώσεων.   
 
3. ∆ιακοπή παρακράτησης εισφορών εργαζοµένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπέρ Οµοσπονδιών 
Σε συνέχεια αλληλογραφίας του Γραφείου ΓΕ∆∆ µε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από την οποία 
προέκυψε ότι η ∆ιοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παρακρατούσε από τη µισθοδοσία των 
υπαλλήλων του Ιδρύµατος συνδροµές υπέρ των δύο δευτεροβαθµίων Ενώσεων 
(Οµοσπονδιών) και τις απέδιδε απευθείας σε αυτές µέσω της Ενιαίας Αρχής 
Πληρωµών, ο ΓΕ∆∆ µε έγγραφό του προς τον ∆ιοικητή του ιδρύµατος εισηγήθηκε την 
άµεση διακοπή της εν λόγω παρακράτησης, ενώ κοινοποίησε στον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Αθηνών τη σχετική αλληλογραφία για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών 
ευθυνών εµπλεκοµένων στελεχών της ∆ιοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των 
εκπροσώπων των αναφεροµένων συνδικαλιστικών Ενώσεων 
Συγκεκριµένα, υπέρ της ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παρακρατείτο από 6309 υπαλλήλους ποσό 
ανά µήνα ίσο µε το 0,24% επί του βασικού τους µισθού, ενώ υπέρ της ΠΟΥΓΥ 
ΕΟΠΥΥ παρακρατείτο από 2499 υπαλλήλους ποσό 2 ευρώ ανά µήνα.  
Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 2 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ Α΄79/82) 
όπως ισχύει «1. Οι πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν δικαίωµα να 
εισπράττουν τα δικαιώµατα εγγραφής τις συνδροµές και γενικά τις εισφορές των 
µελών τους και µέσα στο χώρο εργασίας εκτός χρόνου απασχόλησης,  ο χρόνος αυτός 
είναι εκείνος που στη διάρκειά του ο εργαζόµενος δεν οφείλει να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του στον εργοδότη. 2. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν δικαίωµα να 
εισπράττουν τις συνδροµές των µελών τους µε σύστηµα παρακράτησης και απόδοσης 
από τον εργοδότη, του οποίου οι λεπτοµέρειες καθορίζονται µε Εθνική Γενική 
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ή όµοιας έκτασης απόφαση διαιτησίας. Η  
καθοριζόµενη  να  παρακρατείται  συνδροµή καθώς  και  ο  τρόπος κατανοµής της 



µεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων, όλων των  βαθµών, καθορίζεται  από  τις  
οικείες  γενικές  συνελεύσεις  ή  τα διοικητικά συµβούλια, κατά τους ορισµούς των 
καταστατικών.  Για  την  παρακράτηση της  συνδροµής  απαιτείται  η  κατάθεση 
έγγραφης, θετικής δηλώσεως του µισθωτού στον εργοδότη, ελεύθερα  ανακαλουµένης. 
Η απόδοση των παρακρατούµενων  από τον εργοδότη συνδροµών θα γίνεται στο 
πρωτοβάθµιο επιχειρησιακό σωµατείο, που θα  έχει  και  την  ευθύνη  της  κατανοµής 
τους». 
Επιπλέον, σύµφωνα µε το σκεπτικό της Απόφασης 4441/1999 του Εφετείου Αθηνών, η 
οποία ερµηνεύει τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1, 12 παρ. 1, 22 παρ. 1 και 
23 παρ. 1 του Συντάγµατος και αποτελεί νοµολογία για το υπόψη ζήτηµα, «..Από τις 
παραπάνω συνταγµατικές διατάξεις, µε τις οποίες προστατεύεται το δικαίωµα της 
εργασίας και το δικαίωµα της ελευθερίας να µετέχει κάποιος σε σωµατείο της εκλογής 
του, προκύπτει, εκτός των άλλων, και ότι, α) παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής του 
θεσµού της παρακράτησης της συνδικαλιστικής συνδροµής από τον εργοδότη µε 
κανονιστικής ισχύος ρήτρες συλλογικών συµβάσεων εργασίας και µε αποφάσεις 
διαιτησίας, β) η παρακράτηση δεν µπορεί παρά να αφορά συνδροµές µελών και όχι 
άλλες τυχόν οφειλές ή εισφορές των µισθωτών προς τα σωµατεία τους και γ) η 
παρακράτηση µπορεί να αφορά µόνον συνδροµές των µισθωτών προς τις 
πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των οποίων είναι µέλη και µάλιστα µόνο 
κατά το ποσό που προβλέπεται στα οικεία καταστατικά, πράγµα που σηµαίνει αφενός 
ότι το ύψος της συνδικαλιστικής συνδροµής δεν µπορεί να καθοριστεί µε συλλογική 
ρύθµιση και αφετέρου ότι δεν µπορούν να επιβληθούν συνδροµές σε φυσικά πρόσωπα 
µέλη πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων υπέρ δευτεροβαθµίων και 
τριτοβαθµίων συνδικαλιστικών οργανώσεων (βλ. Ι. Ληξουριώτη “Η παρακράτηση 
συνδικαλιστικών συνδροµών από τον εργοδότη ως αντικείµενο συλλογικής 
διαφοράς”ΕΕ∆ 53, σελ. 94 επ., Α. Καραλή “Συνδικαλιστικές Συνδροµές και εισφορές” 
∆ΕΝ 47, σελ. 1057 επ., σχ. υπό το κράτος ισχύος του Συντ. του 1952, Ολ. ΣτΕ 
1340/1963). 
Εξ άλλου µε το άρθρο 6 του ν. 1264/1982 παρέχεται στις συνδικαλιστικές οργανώσεις 
το δικαίωµα να εισπράττουν τις συνδροµές των µελών τους στο χώρο εργασίας µε το 
σύστηµα παρακράτησης και απόδοσης από τον εργοδότη, του οποίου οι λεπτοµέρειες 
καθορίζονται αποκλειστικά µε εθνική γενική συλλογική σύµβαση εργασίας ή όµοιας 
έκτασης απόφαση διαιτησίας και µε το άρθρο 2 του ν. 1876/1990 “Ελεύθερες 
συλλογικές διαπραγµατεύσεις και άλλες διατάξεις” ορίζεται ότι η συλλογική σύµβαση 
εργασίας µπορεί να ρυθµίζει: “1. Ζητήµατα σχετικά µε τη σύναψη, τους όρους 
λειτουργίας και τη λήξη των ατοµικών συµβάσεων εργασίας που εµπίπτουν στο πεδίο 
ισχύος της. 2. Ζητήµατα που αφορούν την άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώµατος 
στην επιχείρηση, την παροχή συνδικαλιστικών διευκολύνσεων και τον τρόπο 
παρακρατήσεως των συνδικαλιστικών εισφορών και της απόδοσής τους στις 
δικαιούχες οργανώσεις”. Από το τελευταίο άρθρο προκύπτει ότι η περιεχόµενη σε 
συλλογικές συµβάσεις εργασίας ρήτρα περί παρακρατήσεως συνδικαλιστικών 
συνδροµών, δεν µπορεί παρά να αναφέρεται σε συνδροµές που οφείλουν οι µισθωτοί 
προς τις πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των οποίων είναι µέλη, σύµφωνα 
µε τα οικεία καταστατικά και ότι δικαιούχος απόληψης των παρακρατηθέντων ποσών 
µπορεί να είναι µόνο πρωτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία στη συνέχεια, 
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µε ενδοσυνδικαλιστικές διαδικασίες, έχει την ευθύνη να καταβάλει µε τη σειρά της 
προς την ή τις υπερκείµενες συνδικαλιστικές οργανώσεις τις οφειλόµενες 
συνδικαλιστικές της συνδροµές. Τέλος, από το άρθρο 8 του ν. 1915/1990 (µ΄αυτό 
προστέθηκε εδάφιο στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1264/1982) που ορίζει ότι: “η 
καθοριζόµενη να παρακρατείται συνδροµή, καθώς και ο τρόπος κατανοµής της µεταξύ 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων όλων των βαθµών, καθορίζεται από τις οικείες 
γενικές συνελεύσεις ή τα διοικητικά συµβούλια, κατά τους ορισµούς των 
καταστατικών. Για την παρακράτηση της συνδροµής απαιτείται η κατάθεση έγγραφης 
θετικής δηλώσεως του µισθωτού στον εργοδότη, ελεύθερα ανακαλούµενης. Η απόδοση 
των παρακρατουµένων από τον εργοδότη συνδροµών θα γίνεται στο πρωτοβάθµιο 
επιχειρησιακό σωµατείο, που θα έχει την ευθύνη της κατανοµής τους”, προκύπτει ότι, 
α) η συνδικαλιστική συνδροµή και ο τρόπος κατανοµής της µεταξύ των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων όλων των βαθµών καθορίζεται από τις οικείες γενικές 
συνελεύσεις ή τα διοικητικά συµβούλια κατά τους ορισµούς των καταστατικών, β) η 
θετική δήλωση του µέλους προκειµένου να υπαχθεί στο σύστηµα παρακράτησης της 
συνδικαλιστικής συνδροµής, η οποία µπορεί να ανακληθεί ελεύθερα, αποτελεί sine qua 
non προϋπόθεση για τη µη παραβίαση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και γ) η 
απόδοση των παρακρατουµένων από τον εργοδότη συνδροµών πρέπει να γίνεται στην 
πρωτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση, αφού οι µισθωτοί, από τον µισθό των οποίων 
γίνεται η παρακράτηση, οφείλουν την συνδροµή τους αυτή στις πρωτοβάθµιες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις των οποίων είναι µέλη (βλ. Ι. Ληξουριώτη ο.π. σελ 103). 
Συνεπώς, είναι αντισυνταγµατική, ως παραβιάζουσα τη συνδικαλιστική ελευθερία, 
οποιαδήποτε διάταξη νόµου ή ρήτρα συλλογικής σύµβασης εργασίας (τη νοµιµότητα 
της οποίας µπορούν να ελέγξουν τα πολιτικά δικαστήρια), καθό µέρος α) καθιερώνεται 
υποχρέωση παρακρατήσεως συνδικαλιστικής συνδροµής και από µη µέλη 
συνδικαλιστικής οργανώσεως, β) καθιερώνεται υποχρέωση παρακρατήσεως 
οποιασδήποτε συνδροµής σε βάρος φυσικών προσώπων, µελών πρωτοβαθµίων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και υπέρ δευτεροβαθµίων συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και γ) αναφέρεται σε συνδροµή διαφορετικού ύψους από τη συνδροµή 
που προβλέπεται από το καταστατικό της πρωτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργανώσεως 
ή καθιερώνεται, επιπλέον και ανεξάρτητα από τη βαρύνουσα τα µέλη κάποιας 
πρωτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργανώσεως συνδροµή και άλλη παρακράτηση υπέρ 
συνδικαλιστικής οργανώσεως». 
Την ανωτέρω Απόφαση του Εφετείου Αθηνών µνηµονεύει και υιοθετεί στο σκεπτικό 
της η Απόφαση 798/2003 του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία αναφέρει: «…Από 
τις τελευταίες αυτές διατάξεις του ν. 1264/1982, όπως ισχύουν µετά τον ν. 1915/1990, 
σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1876/1990, ερµηνευόµενες 
υπό το πνεύµα του ανωτέρω άρθρου 22 παρ. 2 του Συντάγµατος και της ερµηνευτικής 
του δηλώσεως, προκύπτει ότι µε ΣΣΕ (ή ∆Α) µπορεί να ορισθεί ότι ο εργοδότης είναι 
υποχρεωµένος να παρακρατεί, από τις αποδοχές των µισθωτών του, µόνον τις 
συνδροµές που αυτοί οφείλουν στις πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές ενώσεις, όχι δε και 
τις συνδροµές των ενώσεων αυτών προς τις δευτεροβάθµιες ενώσεις, έστω και αν οι 
τελευταίες αυτές συνδροµές υπολογίζονται σε ποσοστό επί των αποδοχών των 
µισθωτών». 



Κατά την άποψη του ΓΕ∆∆ από τα ανωτέρω, ευθέως συνάγεται ότι η παρακράτηση 
συνδικαλιστικών εισφορών από τον µισθό των εργαζοµένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπέρ των 
δευτεροβαθµίων ενώσεων (οµοσπονδιών) και η απόδοσή τους απευθείας σε αυτές είναι 
αντισυνταγµατική, παράνοµη και καταχρηστική.  
Η ∆ιοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενηµέρωσε τον ΓΕ∆∆ ότι διερεύνησε το θέµα και διέκοψε 
την παρακράτηση εισφορών υπέρ των οµοσπονδιών. 
 
4. ∆ιασφάλιση είσπραξης δηµοσίων εσόδων από τη µεταβίβαση ακινήτων  
Με πρότασή του ο ΓΕ∆∆ έθεσε υπόψη του Υπουργού Οικονοµικών τα εξής: 
Σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 4014/2011 για τη σύνταξη οιασδήποτε 
συµβολαιογραφικής πράξης µε αντικείµενο τη µεταβίβαση οιουδήποτε ακινήτου ή τη 
σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος επ’ αυτού απαιτείται να προσαρτάται στο 
συµβόλαιο βεβαίωση µηχανικού περί της νοµιµότητας αυτού και της µη ύπαρξης 
αυθαιρέτων κατασκευών επ’ αυτού. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται κατόπιν 
προηγούµενης καταγραφής σε ειδική ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο 
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) όπου και λαµβάνει τον σχετικό µοναδικό 
αριθµό βεβαίωσης ΤΕΕ. Λόγω κινητοποιήσεων των Μηχανικών, από 10.10.12 το ΤΕΕ 
είχε κλείσει τη σχετική βάση δεδοµένων, µε αποτέλεσµα από 10.10.12 και όπως είχε 
ανακοινωθεί από το ΤΕΕ µέχρι 4.11.12 δεν µπορούσε να καταχωρηθεί καµία βεβαίωση 
µηχανικού µε συνέπεια να µη µπορούσε να ολοκληρωθεί καµία µεταβίβαση ακινήτου 
µε τραγικές συνέπειες για την αγορά. Επίσης αυτό είχε ως συνέπεια για το Ελληνικό 
∆ηµόσιο την αδυναµία είσπραξης φόρων µεταβίβασης ακινήτων που για όλη την 
Ελλάδα υπολογίζονται κατά την τελευταία περίοδο πριν την 10.10.12 σε ένα 
εκατοµµύριο ευρώ ηµερησίως.   
Ύστερα από τα πιο πάνω και λαµβάνοντας υπόψη τη δυσχερή οικονοµική κατάσταση 
της χώρας, ο ΓΕ∆∆ θεωρώντας ότι κανείς και φυσικά ούτε το ΤΕΕ, δεν µπορεί να 
χρησιµοποιεί προς ίδιον όφελος την χορηγηθείσα σε αυτόν αρµοδιότητα και έτσι ως 
παράπλευρη απώλεια να προκαλεί απώλειες δηµοσίων εσόδων της τάξεως του 1 
εκατοµµυρίου ευρώ την ηµέρα και ταυτόχρονα η συντεταγµένη πολιτεία να αδρανεί 
πρότεινε: 

1. Να δοθεί άµεσα η δυνατότητα στους ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς να χορηγούν 
τη σχετική βεβαίωση του αρ. 23 του ν. 4014/2011 χωρίς να απαιτείται η 
καταχώρηση στη βάση δεδοµένων του ΤΕΕ. 

2. Να τηρείται η σχετική βάση δεδοµένων του ν. 4014/2011 στο ΥΠΕΚΑ ή σε 
ιδιωτικό φορέα µετά από διαγωνιστική διαδικασία. 

Με την από 31.10.2012 πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου (ΦΕΚ Α’ 211 /2012) έγινε 
δεκτή η παραπάνω πρόταση και τροποποιήθηκε η παραπάνω διάταξη νόµου ώστε να 
δίνεται η δυνατότητα, σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού 
συστήµατος του ΤΕΕ, οι βεβαιώσεις των µηχανικών να εκδίδονται από τον αρµόδιο 
Μηχανικό, χωρίς µοναδικό αριθµό. 
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5. ∆ιασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας κληρώσεων Ελεγκτών ∆όµησης 
Σύµφωνα µε το ν. 4030/2011 αρµόδια όργανα για τη χορήγηση της έγκρισης και άδειας 
δόµησης είναι οι Υπηρεσίες ∆όµησης (ΥΠ∆ΟΜ), ενώ για τον έλεγχο των εργασιών 
δόµησης είναι οι Ελεγκτές ∆όµησης του άρθρου 7 του σχετικού νόµου.  
Ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός για κάθε έργο που εκτελείται µε άδεια δόµησης και 
διενεργείται από διαφορετικό κάθε φορά Ελεγκτή ∆όµησης µε αυτοψία και έλεγχο της 
εφαρµογής των µελετών βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια δόµησης, ο οποίος 
επιλέγεται από την ΥΠ∆ΟΜ µέσω του Μητρώου Ελεγκτών ∆όµησης, µε αυτόµατη και 
τυχαίας προσπέλασης ηλεκτρονική κλήρωση, ενώ η επιλογή των Ελεγκτών ∆όµησης, 
γίνεται µε βάση την απόσταση από το έργο.  
Σήµερα στο Μητρώο Ελεγκτών ∆όµησης που τηρείται στο ΥΠΕΚΑ είναι 
εγγεγραµµένοι πάνω από 2.000 Ελεγκτές ∆όµησης, ενώ γίνονται κατά µέσο όρο 70 
κληρώσεις ελεγκτών ηµερησίως από την αρµόδια Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών 
∆όµησης (ΕΥΕ∆), µέσω λογισµικής εφαρµογής που έχει εγκατασταθεί από το ΤΕΕ.  
Μετά από αναφορές και καταγγελίες που είχαν υποβληθεί στην ΕΥΕ∆, αλλά και στο 
ΓΕ∆∆, παρατηρήθηκε σε πολλές περιφερειακές ενότητες ανά την χώρα, ο 
επαναλαµβανόµενος διορισµός ορισµένων ελεγκτών δόµησης, την ίδια στιγµή που 
άλλοι ελεγκτές από τον ίδιο Νοµό δεν είχαν διορισθεί καµία φορά. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα αποτελεί η Κάλυµνος, περιοχή µε 3 συνολικά Ελεγκτές ∆όµησης, εκ των 
οποίων ο ένας κληρώθηκε 3 φορές, ο άλλος 4 φορές και ο άλλος καµία. Αντίστοιχα 
παραδείγµατα σύµφωνα µε τις καταγγελίες αναφέρονται και για περιοχές όπως 
Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Πιερία. Κατόπιν αυτών, ο ΓΕ∆∆ µε σχετική επιστολή του προς 
τον Υπουργό ΥΠΕΚΑ θεώρησε σκόπιµο να διατυπώσει τις εξής προτάσεις: 

1. Στην περίπτωση που ένας Ελεγκτής ∆όµησης διορίζεται σε συνέχεια κλήρωσης, 
να αποκλείεται αυτόµατα η συµµετοχή του από τις επόµενες κληρώσεις, µέχρι 
κληρωθούν όλοι οι οµόλογοί του στον ίδιο Νοµό.  

2. Να δηµοσιοποιούνται τα ονόµατα των Ελεγκτών ∆όµησης που να κληρώνονται 
κάθε φορά. 

3. Να στελεχωθεί το συντοµότερο σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο Νόµο η 
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών ∆όµησης, λαµβάνοντας υπόψη ότι από το χρόνο 
έναρξης της µέχρι σήµερα, µήνες µετά, συνεχίζει και λειτουργεί µόνο µε τρεις 
υπαλλήλους. 

 
6. Απλοποίηση διαδικασιών έκδοσης οικοδοµικών αδειών 
Ο ΓΕ∆∆ λαµβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια κατακόρυφη 
πτώση τόσο στις τιµές όσο και στον όγκο των µεταβιβαζοµένων ακινήτων και τον 
αριθµό των σχετικών συµβολαιογραφικών πράξεων έκρινε ότι για το τµήµα της αγοράς 
που αφορά τις γονικές παροχές και δωρεές εν ζωή θα µπορούσαν να γίνουν κάποιες 
ρυθµίσεις ώστε να τονωθεί η συναλλακτική δραστηριότητα και να µπορέσει το κράτος 
να εισπράξει κάποιους φόρους από αυτές τις µεταβιβάσεις.  



Πιο συγκεκριµένα η απαίτηση σύνταξης τοπογραφικών διαγραµµάτων µε εξάρτηση 
από το δίκτυο κρατικών συντεταγµένων του ν. 4030/11 έχει ουσιαστικά οδηγήσει στην 
αδυναµία διανοµής ακινήτων και ενδοοικογενειακών πράξεων από τις οποίες το 
∆ηµόσιο θα µπορούσε να ωφεληθεί µέσω της είσπραξης φόρων κληρονοµιάς, 
διανοµής κλπ. σε πολλές περιπτώσεις κληρονοµιών αγροτικών περιουσιών.   
Επίσης η απαίτηση ύπαρξης βεβαίωσης περί µη ύπαρξης αυθαιρέτων κατασκευών και 
χρήσης του ν. 4014/11 έχει αποθαρρύνει τη σύνταξη πράξεων γονικών παροχών και 
δωρεών εν ζωή, ακόµη και οριζοντίων ιδιοκτησιών, λόγω του κόστους που αυτή 
συνεπάγεται τόσο όσον αφορά την αµοιβή του µηχανικού όσο και λόγω του κόστους 
τυχόν απαιτούµενης τακτοποίησης.  
Ο ΓΕ∆∆ µε επιστολή του προς τους Υπουργούς Οικονοµικών, ΥΠΕΚΑ και 
∆ικαιοσύνης, πρότεινε να τροποποιηθούν οι πιο πάνω ρυθµίσεις και συγκεκριµένα να 
µην απαιτείται η σύνταξη τοπογραφικού διαγράµµατος µε τις προδιαγραφές του ν. 
4030/11 για τις περιπτώσεις κληρονοµιών δωρεών και γονικών παροχών καθώς και να 
µην απαιτείται βεβαίωση περί µη ύπαρξης αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσης του ν. 
4014/11 για τις ίδιες περιπτώσεις συµβολαιογραφικών πράξεων. Η αναστολή αυτή των 
πιο πάνω απαιτήσεων θα µπορούσε να χορηγηθεί για µικρό χρονικό διάστηµα π.χ. δύο 
ετών, έχοντας υπόψη τη σηµερινή παντελή αδράνεια και αφανισµό της αγοράς 
ακινήτων.  
Μετά την παρέµβαση του ΓΕ∆∆  εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος η οποία ορίζει ότι 
δεν απαιτείται πλέον η σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων µε εξάρτηση από το 
δίκτυο κρατικών συντεταγµένων του ν. 4030/11 όπου υφίσταται σύσταση οριζοντίων 
ιδιοκτησιών. 
  
7. Αναζήτηση οφειλών προς ΝΑΤ από υπερθεµατιστές πλειστηριασµών πλοίων 
Σε συνέχεια αναφοράς σχετικά µε τη δυνατότητα του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου 
να αναζητεί οφειλόµενες εισφορές προς αυτό και από τους πλοιοκτήτες που 
κατέστησαν κύριοι πλοίων και κατόπιν πλειστηριασµού, ο ΓΕ∆∆ έθεσε υπόψη του 
Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου τα εξής: 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 6 του πδ 913/1978 για τις εκ τους 
ναυτολογίου οφειλόµενες ή βεβαιούµενες εισφορές εν γένει, ευθύνονται αλληλεγγύως 
άπαντες οι κατά καιρούς πλοιοκτήτες για τα προ της χρονολογίας της παρ’ αυτών 
µεταβιβάσεως της κυριότητας του πλοίου οφειλόµενα δικαιώµατα καθώς και οι 
διάδοχοι αυτών. Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ.5 του ίδιου ως 
άνω νοµοθετήµατος απαγορεύεται επί ποινή ακυρότητας η καταχώριση της κυριότητας 
του πλοίου, στην οποία περιλαµβάνεται και η αναγκαστική εκποίηση, εάν δεν 
συνοδεύεται µε το οικείο πιστοποιητικό εξοφλήσεως των προς το ΝΑΤ οφειλών του 
πλοίου µέχρι της χρονολογίας καταχωρήσεως, σύµφωνα δε µε τις διατάξεις του άρθρου 
1 παρ. 6 ν. 1711/26-30 Ιουν. 1987, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 3569/07 
ο υπερθεµατιστής ευθύνεται µόνο για τις οφειλές του πλοίου και τα πρόσθετα τέλη που 
αντιστοιχούν σε χρόνο πριν από την ηµεροµηνία του πλειστηριασµού.  
Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων και σύµφωνα µε τα καταγγελλόµενα το ΝΑΤ 
έχει αναζητήσει την καταβολή καθυστερούµενων εισφορών ή άλλων βεβαιωµένων 
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χρεών παλαιότερων πλοιοκτητών σε βάρος ιδιοκτητών στους οποίους περιήλθε η 
κυριότητα πλοίων µετά από πλειστηριασµό, η ύπαρξη των οποίων διαπιστώθηκε 
ακόµη και µετά την πάροδο πολλών ετών από τη διενέργεια του τελευταίου. 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριµένη ευχέρεια είναι ενδεχόµενο να έχει οδηγήσει 
στη µη συµµετοχή ή στη µείωση του ενδιαφέροντος για συµµετοχή στον 
πλειστηριασµό πλοίων, τα οποία εντέλει καταλήγουν σε πολύ χαµηλότερες τιµές σε 
διαλυτήρια, θα ήταν σκόπιµο να εξεταστεί η τροποποίηση του ανωτέρω θεσµικού 
πλαισίου µε σκοπό να παρέχεται ασφάλεια δικαίου σε όσους ενδιαφέρονται να 
αποκτήσουν µεταχειρισµένα πλοία µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς βέβαια να θίγονται τα 
συµφέροντα του ΝΑΤ.   
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Ο ΓΕ∆∆ ασκεί το ελεγκτικό του έργο είτε ο ίδιος µε τη βοήθεια των συνεργατών του 
είτε µέσω των Σωµάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου στα οποία µπορεί 
να δίνει εντολές για τη διερεύνηση υποθέσεων που τίθεται υπόψη του, είτε τέλος µέσω 
της σύστασης µεικτών κλιµακίων ελέγχου τα οποία συγκροτούνται µε τη συµµετοχή 
επιθεωρητών διαφόρων αντικειµένων αλλά και εξειδικευµένων δηµοσίων υπαλλήλων 
και λειτουργούν υπό την άµεση εποπτεία του µέσω του συντονισµού τους από κάποιον 
Ειδικό Επιθεωρητή του Γραφείου του. Σε πολλές βέβαια περιπτώσεις ο έλεγχος 
ασκείται αποτελεσµατικά, προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης του δηµοσίου 
συµφέροντος αλλά και της ικανοποίησης του κοινού περί δικαίου αισθήµατος, µέσω 
της αλληλογραφίας µε τις εµπλεκόµενες κάθε φορά υπηρεσίες, οι οποίες, εκτός 
µεµονωµένων περιπτώσεων, συνεργάζονται ικανοποιητικά µε το Γραφείο του ΓΕ∆∆. 
Κατωτέρω παρουσιάζονται ενδεικτικά τόσο περιπτώσεις σηµαντικών ελέγχων 
γενικότερου ενδιαφέροντος όσο και περιπτώσεις ελεγκτικής παρέµβασης του ΓΕ∆∆ για 
την επίλυση καθηµερινών προβληµάτων των πολιτών και την καταπολέµηση 
φαινοµένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης που αναπτύσσονται σε χαµηλό, 
οργανωτικά, επίπεδο. 
  
1. Έλεγχος στο Ταµείο Εθνικής Οδοποιΐας   
Με αφορµή καταγγελία, διενεργήθηκε έλεγχος από το Γραφείο του ΓΕ∆∆ στο Ταµείο 
Εθνικής Οδοποιΐας (ΤΕΟ ΑΕ). Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν µεταξύ άλλων τα εξής: 
α. Το αντικείµενο της ΤΕΟ ΑΕ, η οποία αποτελεί µονοµετοχική εταιρεία του 
δηµοσίου, έχει συρικνωθεί σε µεγάλο βαθµό κατά τα τελευταία έτη, αφότου το 2007 
όλα τα διόδια των εθνικών οδών, πλην δύο, αφαιρέθηκαν απ΄αυτήν και δόθηκαν σε 
παραχωρησιούχους. Ωστόσο, στην κεντρική Υπηρεσία παραµένει περίπου ο ίδιος µε 
πριν αριθµός προσωπικού, µε σοβαρές ενδείξεις υποαπασχόλησης  µέρους αυτού. 
Πράγµατι, όπως προέκυψε από τα ζητηθέντα και επεξεργασθέντα δειγµατοληπτικά 
στοιχεία προσέλευσης-αποχώρησης, ο µέσος όρος ηµερήσιας παρουσίας στην Εταιρεία 
ανέρχεται σε 6 ώρες, έναντι των 8 υποχρεωτικών. Επιπλέον του τακτικού της 
προσωπικού, η Εταιρία έχει προσλάβει προσωπικό µε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, 
όπως δύο ως τρία άτοµα για τη λογιστική-φορολογική της υποστήριξη, έναν 
οικονοµικό σύµβουλο, έναν επιπλέον νοµικό σύµβουλο, κ.α.  
β. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί οδηγός για τον οποίο όλα τα στοιχεία (µηχανογραφικό 
σύστηµα ελέγχου παρουσιών, παντελής απουσία διαταγών πορείας, δηλώσεις στελεχών 
της Εταιρείας) συγκλίνουν σε σκανδαλώδη περίπτωση αργοµισθίας, η οποία, ωστόσο, 
γίνεται ανεκτή επί µεγάλο χρονικό διάστηµα, χωρίς να έχει γίνει οποιαδήποτε 
διοικητική ενέργεια ούτε προς την κατεύθυνση αποκάλυψης και τιµωρίας του 
προσώπου που «χτυπά» την κάρτα του (µόνο κατά την είσοδο), αλλά ούτε και για την 
έγκληση και τιµωρία του αργόµισθου υπαλλήλου. Επιπλέον, στον εν λόγω υπάλληλο, 
πέραν του µισθού, καταβλήθηκαν κατά τα ελεγχόµενα έτη 2007, 2008 και 2009 σε 
υπερωρίες και εκτός έδρας µετακινήσεις, τα ποσά των 5.000, 6.500 και 9.700 ευρώ 
περίπου αντιστοίχως.  
γ. Οι τρεις ∆/νσεις της εταιρείας λειτουργούν χωρίς προϊσταµένους (οι δύο από µακρού 
χρόνου και η τρίτη από τέλους του 2011). Η λειτουργία µε αναπληρωτές 



προϊσταµένους επί µεγάλο διάστηµα συνιστά διοικητική αρρυθµία, καθόσον η 
αναπλήρωση Προϊσταµένων κατά τη διάρκεια της απουσίας τους είναι µέτρο 
προσωρινού χαρακτήρα και επ΄ουδενί έχει την έννοια µόνιµης αντικατάστασης µετά 
την αποχώρησή τους για οποιονδήποτε λόγο από την Υπηρεσία.  
δ.  Η εταιρεία, αν και απασχολεί δικηγόρο ως νοµικό σύµβουλο, προσέλαβε και 
δεύτερο δικηγόρο για µόνιµη απασχόληση, χωρίς να αιτιολογείται µε οποιονδήποτε 
τρόπο η αναγκαιότητα της συγκεκριµένης πρόσληψης. Επιπλέον, η εταιρεία 
προσφεύγει τακτικά σε εξωτερικούς δικηγόρους, χωρίς κριτήρια ανάθεσης των 
υποθέσεων και χωρίς να αιτιολογείται κάθε φορά η αναγκαιότητα της συγκεκριµένης 
ενέργειας. ∆ιαπιστώθηκε επίσης αθρόα ανάθεση υποθέσεων σε στενό συγγενικό 
πρόσωπο του Νοµικού Συµβούλου, το οποίο κατά το ελεγχόµενο διάστηµα 2007-2011 
έχει λάβει από την εταιρεία συνολικές αµοιβές 292.638,87 ευρώ.  
ε. ∆ιαπιστώθηκε µεγάλη ευχέρεια της εταιρείας σε πάσης φύσεως πρόσθετες  αµοιβές 
του προσωπικού (επιδόµατα, υπερωρίες, έκτακτες παροχές, δαπάνες κινητής 
τηλεφωνίας, αποζηµιώσεις µετακινήσεων εκτός έδρας, αµειβόµενες επιτροπές), οι 
οποίες επιβάρυναν σηµαντικά τη δαπάνη µισθοδοσίας.  Επισηµαίνεται ότι έχουν 
πληρωθεί σηµαντικά ποσά σε υπερωρίες, παρότι µεγάλος αριθµός υπαλλήλων δεν 
τηρεί ούτε καν το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας. 
Ειδικά σε ότι αφορά τις αµειβόµενες επιτροπές, παρότι τα στοιχεία είναι ελλιπή, 
καταγράφηκε πληθώρα επιτροπών µε διάφορες (όχι πάντοτε τεκµηριωµένες) 
αιτιολογίες. Για τις αποζηµιώσεις µετακινήσεων εκτός έδρας,  δεν υπάρχουν πάντοτε 
εκθέσεις αυτοψίας, ενώ φαίνονται µετακινήσεις δύο και τριών υπαλλήλων κατά την 
ίδια ηµεροµηνία, για την ίδια διαδροµή, µε διαφορετικά µεταφορικά µέσα, για τον ίδιο 
σκοπό, γεγονός που δηµιουργεί σοβαρά ερωτηµατικά για την πραγµατοποίηση των 
µετακινήσεων και, σε κάθε περίπτωση, για τη σκοπιµότητα και αποτελεσµατικότητα 
των διατειθεµένων κονδυλίων. Οι συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας παρέχονται αφειδώς 
και χωρίς κριτήρια, ο δε  έλεγχος της σχετικής δαπάνης είναι ουσιαστικά ανύπαρκτος. 
Υπάρχουν συνδέσεις για τις οποίες δεν είναι γνωστό το όνοµα του χρήστη 
(τουλάχιστον δεν ήταν σε θέση το Τµήµα Προµηθειών και Συµβάσεων να µας 
γνωστοποιήσει τα ονόµατα), ενώ υπάρχουν ανενεργές συνδέσεις, για τις οποίες η 
Εταιρεία εξακολουθεί να πληρώνει το πάγιο, αντί να τις διακόψει. 
στ.  Η καταγραφή των παρόδιων εγκαταστάσεων που έχουν κυκλοφοριακή σύνδεση µε 
το εθνικό οδικό δίκτυο που συνιστά µια από τις κύριες αρµοδιότητες της εταιρείας, 
είναι ελλιπής, το σχετικό αρχείο δεν ενηµερώνεται συστηµατικά µε τις όποιες 
µεταβολές των εγκαταστάσεων αυτών, ο δε µηχανισµός είσπραξης των µισθωµάτων 
και των αποζηµιώσεων αυθαίρετης χρήσης πάσχει σοβαρά, µε αποτέλεσµα την 
απώλεια σηµαντικών εσόδων για την Εταιρεία.  
ζ.  Από την ΤΕΟ ΑΕ δεν έχουν εκπονηθεί κανονισµοί ανάθεσης µελετών, έργων και 
προµηθειών. Όλες οι συµβάσεις προµηθειών-εργολαβιών των οποίων έλαβε γνώση ο 
έλεγχος αποτελούσαν κείµενα της µιας σελίδας, µε επιγραµµατικό, γενικό και συχνά 
αόριστο προσδιορισµό του συµβατικού αντικειµένου και των συµβατικών 
υποχρεώσεων  
η. Από το 2003 και εντεύθεν εγκαταστάθηκαν ως ανάδοχοι εξειδικευµένες τεχνικές 
εταιρείες για τη διαχείριση των διοδίων σε όλες όµως τις περιπτώσεις πλην µιας ο 
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ανάδοχος εγκαταστάθηκε χωρίς διαγωνισµό, κατά παράβαση των διατάξεων του πδ 
60/2007 και των προγενεστέρων αυτού. 
θ. Με την επίκληση της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 2938/2001, εξεδίδοντο 
Αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (νυν ΥΜΕ∆Ι) και εν συνεχεία Αποφάσεις του 
∆.Σ. της ΤΕΟ ΑΕ «για την πληρωµή από πόρους της ΤΕΟ ΑΕ δαπανών στοιχειώδους 
συντήρησης» της ∆νσης ∆3 του ΥΠΥΜΕ∆Ι και των ∆ΕΣΕ της χώρας, µε τις οποίες 
εκαλύπτοντο οι δαπάνες αποζηµιώσεως εκτός έδρας µετακινήσεων του προσωπικού 
των εν λόγω Υπηρεσιών. Τα διατεθέντα για το σκοπό αυτό ποσά ήταν ιδιαίτερα 
µεγάλα, για δε την ελεγχόµενη πενταετία 2007 -2011 (σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας 
προσκόµισε η Εταιρία) τα σχετικά έξοδα ανήλθαν συνολικά  σε 4,3 εκ. ευρώ, ενώ οι 
συνολικές ταµειακές εκροές σε 5,7 εκ. ευρώ.  Πέραν των ενστάσεων σχετικά µε τη 
νοµιµότητα των συγκεκριµένων αποφάσεων ο έλεγχος προχώρησε σε δειγµατοληπτική 
εξέταση µετακινήσεων και στις περισσότερες των περιπτώσεων αµφισβητήθηκε η 
πραγµατοποίησή τους Σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω δαπάνες δεν φαίνεται να 
εξεπλήρωναν το σκοπό για τον οποίο υποτίθεται ότι εκταµιεύτηκαν, καθόσον, στις 
πλείστες των περιπτώσεων, δεν παρήγαγαν κάποιο χρήσιµο αποτέλεσµα, ήτοι δεν 
υπάρχουν εκθέσεις αυτοψίας ή καταγραφές σε βιβλίο βλαβών, µετά τις υποτιθέµενες 
κατά συρροήν µετακινήσεις εποπτείας του οδικού δικτύου. ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι µε 
τον ίδιο τρόπο εξοφλούνταν δαπάνες προµήθειας γραφειακού εξοπλισµού, 
αναλωσίµων και παγίων των ίδιων ως άνω υπηρεσιών. 
ι. Με την επίκληση της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 2938/2001  εκδόθηκαν  
τρεις Αποφάσεις του Υπουργού ΥΠΥΜΕ∆Ι περί διάθεσης ποσών 20.000, 24.600 και 
18.450 ευρώ αντίστοιχα από τους πόρους της ΤΕΟ ΑΕ για την πληρωµή δαπανών 
συντήρησης του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης των περιοχών Εξαρχείων-
Κολωνακίου-Πλάκας. Η φύση της δαπάνης αυτής κατ΄ουδένα τρόπο συνάδει µε τη 
συντήρηση του οδικού δικτύου κλπ. και, κατά συνέπεια,  δεν δικαιολογείται η σχετική 
επιβάρυνση του προϋπολογισµού της ΤΕΟ ΑΕ, η δε εκταµίευση των ως άνω ποσών 
κρίνεται ως µη νόµιµη.  
ια. Η ΤΕΟ Α.Ε. επιχορηγεί τις παιδικές κατασκηνώσεις του ΥΠΥΜΕ∆Ι µε σηµαντικά 
ποσά ετησίως, παρότι σε αυτές συµµετέχει µικρός αριθµός παιδιών εργαζοµένων της 
Εταιρείας. 
Σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις του ελέγχου η µετατροπή του Ταµείου Εθνικής 
Οδοποιίας σε ανώνυµη εταιρεία δεν εξυπηρέτησε τον σκοπό για τον οποίο έγινε. Η 
Έκθεση Ελέγχου διαβιβάστηκε στους αρµόδιους Υπουργούς Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, καθώς και στον 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τη διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών 
εµπλεκοµένων προσώπων. 
 
2. Φορολογικός έλεγχος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 
O ΓΕ∆∆ σε συνέχεια δηµοσιευµάτων του τύπου σχετικά µε χρηµατοδοτήσεις Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) ζήτησε από τη Γενική Γραµµατεία 
Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, να του γνωστοποιήσει τις 
ΜΚΟ που έχουν κάνει έναρξη σε όλες τις ∆ΟΥ της επικράτειας και αν αυτές έχουν 



υποβάλλει τις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήµατος, ΦΠΑ κλπ.  Σε συνέχεια της παραλαβής των σχετικών καταστάσεων ο 
ΓΕ∆∆ λαµβάνοντας υπόψη ότι όπως προέκυψε από την έρευνά του, τα τελευταία 
τουλάχιστον δέκα χρόνια δεν είχαν διενεργηθεί παρά µόνο λίγοι τακτικοί φορολογικοί 
έλεγχοι στις ΜΚΟ, απέστειλε  στις αρµόδιες ∆ΟΥ (συγκεκριµένα 141) τις καταστάσεις 
και ζήτησε την κατά προτεραιότητα  διενέργεια τακτικών φορολογικών ελέγχων για τη 
διασφάλιση των συµφερόντων του  ∆ηµοσίου. Παράλληλα ενηµέρωσε και την αρµόδια 
∆ιεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών, η οποία  µε τη σειρά της διαβίβασε 
προς τις ∆ΟΥ στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή όλων των ελληνικών ΜΚΟ για τις οποίες 
έχουν εγκριθεί χρηµατοδοτήσεις δράσεων ή προγραµµάτων που έλαβαν από το 
Υπουργείο Εξωτερικών, Γενικές και Ειδικές Γραµµατείες Υπουργείων και Αυτοτελείς 
Γενικές Γραµµατείες καθώς και από το  Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Από τους ελέγχους που  µέχρι σήµερα έχουν διενεργηθεί από τις ∆ΟΥ προκύπτει ότι οι 
περισσότερες ΜΚΟ δεν έχουν υποβάλλει από την ηµεροµηνία έναρξης εργασιών τους 
τις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις  δηλώσεις (όπως  φορολογίας 
εισοδήµατος, συγκεντρωτικές τιµολογίων, ΦΠΑ)  κλπ.  
Ενδεικτικά αναφέρονται αποτελέσµατα περιπτώσεων τακτικού φορολογικού ελέγχου 
ΜΚΟ, που διενεργήθηκαν ύστερα από εντολή του ΓΕ∆∆: στη ∆ΟΥ Αγ. ∆ηµητρίου για 
τις χρήσεις 2000-2011, διαπιστώθηκαν διαφορές στους οφειλόµενους φόρους και 
παραβάσεις ΚΒΣ, ενώ το σύνολο των κυρίων φόρων, προσαυξήσεων και προστίµων που 
καταλογίστηκαν συνολικά ανέρχεται σε 75.227,57 ευρώ, στη ∆ΟΥ Ζ’ Θεσσαλονίκης σε 
µία περίπτωση ελέγχου προέκυψε ποσό προς βεβαίωση ύψους ελέγχου 217.942,62 ευρώ, 
στη ∆ΟΥ Σύρου διενεργήθηκε τακτικός φορολογικός έλεγχος σε ΜΚΟ για τα 
οικονοµικά έτη 2002-2010 και εκδόθηκαν καταλογιστικές πράξεις συνολικού ποσού 
35.060,74 ευρώ, στη ∆ΟΥ Σάµου σε συνέχεια τακτικού φορολογικού ελέγχου 
οικονοµικών ετών 2001 έως και 2012 σε µία ΜΚΟ καταλογίστηκε φόρος εισοδήµατος 
συνολικού ποσού 102.425,59 ευρώ και παραβάσεις ΚΒΣ για όλες τις ελεγχόµενες 
διαχειριστικές περιόδους συνολικού ύψους 124.756,03 ευρώ. 
Ο ΓΕ∆∆, για τις όλες περιπτώσεις που τέθηκαν υπόψη του, ζήτησε από  τις αρµόδιες 
∆ΟΥ να τον ενηµερώσουν για το αν βεβαιώθηκαν οι καταλογισµοί των φόρων, 
προστίµων και προσαυξήσεων καθώς και αν εισπράχθηκε µέρος ή όλο των ποσών και 
επισήµανε την υποχρέωση για λήψη µέτρων σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης 
∆ηµοσίων Εσόδων.   
  
3. Φορολογικός έλεγχος εξωχώριων εταιρειών 
Ο ΓΕ∆∆, µε αφορµή την τακτική επιθεώρηση της ∆ΟΥ Κρανιδίου από τον αρµόδιο 
εποπτεύοντα οικονοµικό επιθεωρητή και στην οποία η ∆ΟΥ χαρακτηρίζεται ως 
φορολογικό καταφύγιο λόγω της ύπαρξης πολλών εξωχώριων (offshore) εταιρειών, 
ζήτησε την κατάσταση µε τις υπάρχουσες offshore εταιρείες, οι οποίες ανέρχονταν σε 
186 εκ των οποίων οι 107 ενεργές και οι οποίες  σύµφωνα µε την άποψη του 
εποπτεύοντα οικονοµικού επιθεωρητή δεν ανήκαν ουσιαστικά στη χωρική 
αρµοδιότητα  της ∆ΟΥ, συστάθηκαν όµως εκεί κατά την άποψή του επειδή η ∆ΟΥ δεν 
είχε γραφείο ελέγχου Ο ΓΕ∆∆ απέστειλε προς την αρµόδια διεύθυνση ελέγχου και 
φορολογίας Κεφαλαίου του Υπουργείου Οικονοµικών, την κατάσταση των offshore 

 78



 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 

 
 

        ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

 79 
 

   

  

εταιρειών και ζήτησε να δοθούν σαφείς οδηγίες προς το προϊστάµενο της ∆ΟΥ για τη 
διενέργεια φορολογικών ελέγχων καθώς και να µεριµνήσουν ώστε να βοηθηθεί το 
ελεγκτικό έργο µε αποσπάσεις ή µεταθέσεις ελεγκτών στη παραπάνω ∆ΟΥ. Από τους 
ελέγχους που επακολούθησαν και τις σχετικές βεβαιώσεις φόρων εισπράχτηκαν 
συνολικά φόροι ύψους 4.138.723 ευρώ . 
Από 1/1/2012 η αρµοδιότητα για τον έλεγχο των εταιρειών αυτών µεταφέρθηκε στη 
∆ΟΥ Ναυπλίου και ο ΓΕ∆∆ ζήτησε την άµεση διενέργεια ελέγχων, Εξαιτίας της 
έλλειψης προσωπικού ο Υπουργός Οικονοµικών ανέθεσε στο ∆ιαπεριφερειακό 
Ελεγκτικό Κέντρο (∆ΕΚ) Αθηνών, επιπρόσθετα των αρµοδιοτήτων του, τη διενέργεια 
τακτικού φορολογικού ελέγχου εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών όλων των 
ανέλεγκτων χρήσεων. Με παρόµοια υπουργική απόφαση ανατέθηκε στο ∆ΕΚ Αθηνών 
και στην περιφερειακή διεύθυνση του Σ∆ΟΕ Στερεάς Ελλάδας ο τακτικός φορολογικός 
έλεγχος όλων των ανέλεγκτων χρήσεων των offshore εταιρειών αρµοδιότητας  ∆ΟΥ 
Κύµης  
Με αφορµή τις παραπάνω διαπιστώσεις και στα πλαίσια της συνδροµής του προς το 
Υπουργείο Οικονοµικών προς τη κατεύθυνση της βεβαίωσης και είσπραξης των 
δηµοσίων εσόδων καθώς και της ισοτιµίας της απόδοσης των φόρων και ένεκα της 
δύσκολης δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας µας ο ΓΕ∆∆ ζήτησε από τη Γενική 
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών κατάσταση 
µε όλες τις offshore  εταιρείες  ανά ∆ΟΥ  στην οποία να αναφέρεται αν έχουν 
υποβληθεί µέχρι σήµερα όλες οι προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις δηλώσεις 
(εισοδήµατος, ΦΜΑΠ, ΕΤΑΚ, ΦΑΠ, Ειδικού Φόρου Ακινήτων κλπ). Αµέσως µετά 
την παραλαβή της  συγκεκριµένης κατάστασης, ο ΓΕΕ∆, απέστειλε έγγραφο στις 
αρµόδιες εµπλεκόµενες ∆ΟΥ ζητώντας ενηµέρωση σχετικά µε το αν έχει διενεργηθεί 
τακτικός φορολογικός έλεγχος για όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις καθώς και αν έχουν 
βεβαιωµένες ληξιπρόθεσµες οφειλές επισηµαίνοντας ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να 
προβούν στις εντός των αρµοδιοτήτων τους ενέργειες, ενηµερώνοντας και την αρµόδια 
διεύθυνση του Υπουργείου Οικονοµικών . 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία που επεξεργάστηκε ο ΓΕ∆∆ στη 
∆ΟΥ Ιθάκης  ανήκουν 16 offshore εταιρείες, στη ∆ΟΥ Θηβών 20, στη ∆ΟΥ 
Καλαµάτας 31, στη ∆ΟΥ Θήρας 24, στη ∆ΟΥ Αίγινας 33, στη ∆ΟΥ Ψυχικού 16, στη 
∆ΟΥ Άνδρου 51, στη ∆ΟΥ Γλυφάδας 15, στη ∆ΟΥ ∆’ Αθηνών 30, στη ∆ΟΥ 
Αργοστολίου 26, στη ∆ΟΥ ΦΑΕ Πειραιά 1195, στη ∆ΟΥ Μυκόνου 244, στη ∆ΟΥ 
Χίου 16 στη ∆ΟΥ Χανίων 43, στη ∆ΟΥ Βόλου 36, στη ∆ΟΥ Β’ Κέρκυρας 27 , στη 
∆ΟΥ Ρόδου 58, στη ∆ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών  2908, στη ∆ΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης 68, στη 
∆ΟΥ Λιβαδειάς 37, στη ∆ΟΥ Πάρου 93, στη ∆ΟΥ Χαλκίδας 53, στη ∆ΟΥ Α’ 
Κέρκυρας 69, στη ∆ΟΥ Αγίου Νικολάου 46, στη ∆ΟΥ Λευκάδας 21, στη ∆ΟΥ Α’ 
Πατρών, ∆ΟΥ Α’ Αθηνών και Αγ. Στεφάνου αντίστοιχα από 10. 
 



4. Εποπτεία φορολογικών ελέγχων για την επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες 
Από τη µελέτη των εκθέσεων και των πορισµάτων της Γ∆ΟΕ που υποβάλλονται στο 
Γραφείο του ΓΕ∆∆ διαπιστώθηκε ότι το δηµόσιο υφίσταται  µεγάλη θετική ζηµία από 
τις παράνοµες επιστροφές ΦΠΑ αγροτών, λόγω µη διενέργειας τακτικού και οριστικού 
φορολογικού ελέγχου καθώς και µη άµεσης απάντησης και παρακολούθησης των 
δελτίων ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των εµπλεκόµενων ∆ΟΥ.     
Ειδικότερα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 33 του ν. 1642/86 και ήδη του άρθ.4 
παρ.1 και 2 του ν. 2859/2000 όπως ισχύει , οι αγρότες οι οποίοι υπάγονται στο ειδικό 
καθεστώς ΦΠΑ λαµβάνουν επιστροφή ΦΠΑ µε κατ’ αποκοπή συντελεστές, βάσει τα 
ακαθάριστα έσοδά τους , η οποία αντισταθµίζει το ΦΠΑ που επιβάρυνε τις εισροές τους. 
Με την αριθµό 953/432/64 ΠΟΛ 41/3-2-1998 Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών, 
ορίσθηκαν οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιστροφής στους 
αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι οι αιτήσεις 
επιστροφής, υποβάλλονται µέσω συνεταιριστικής οργάνωσης (πρωτοβάθµιας ή 
δευτεροβάθµιας) που εδρεύει στο τόπο που ασκεί µια από τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις 
ο αγρότης ή στον αρµόδιο για τη φορολογία εισοδήµατος Προϊστάµενο ∆ΟΥ. Οι 
συνεταιριστικές οργανώσεις, µετά από σύντοµο έλεγχο διαβιβάζουν στην αρµόδια για τη 
φορολογία εισοδήµατός τους ∆ΟΥ τα πρωτότυπα των αιτήσεων και αναλυτικών 
καταστάσεων µε το αίτηµα της επιστροφής του συνολικού ποσού που αναφέρεται σε 
αυτές. Τα λοιπά δικαιολογητικά επιστροφής (τιµολόγια κλπ) παραµένουν στη 
συνεταιριστική οργάνωση, µέχρι τη διενέργεια οριστικού ελέγχου. Ο αρµόδιος 
Προϊστάµενος ∆ΟΥ υποχρεούται µε βάση τα δικαιολογητικά αυτά (αίτηση- αναλυτική) 
κατάσταση), να εκδώσει απόφαση επιστροφής του φόρου και να συντάξει το ειδικό 
φύλλο έκπτωσης. Τέλος για την οριστικοποίηση της επιστροφής, διενεργείται σχετικός 
έλεγχος. Αν ο έλεγχος δεν διενεργηθεί µέχρι το τέλος του επόµενου ηµερολογιακού 
έτους, οι συνεταιριστικές οργανώσεις διαβιβάζουν στον αρµόδιο Προϊστάµενο ∆ΟΥ,  τα 
δικαιολογητικά που παρέµειναν σ’ αυτές.  

             O ΓΕ∆∆ διαπίστωσε ότι οι περισσότερες ∆ΟΥ δεν διενεργούσαν τους απαραίτητους 
ελέγχους, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται σοβαρό πρόβληµα όχι µόνο είσπραξης 
παράνοµων επιστροφών ΦΠΑ από αγρότες, αλλά και µεγάλης άνθησης και επέκτασης 
του φαινοµένου έκδοσης και διακίνησης πλαστών εικονικών τιµολογίων. Στοχεύοντας 
στη πάταξη του φαινοµένου της  παράνοµης επιστροφής ΦΠΑ, ζήτησε άµεσα από τη 
Γ∆ΟΕ να δώσει  εντολή διενέργειας επανελέγχου υποθέσεων επιστροφών ΦΠΑ  για 
κάθε ∆ΟΥ χωριστά, ανάλογα µε το ύψος των επιστροφών. 
 Στο πλαίσιο αυτό ο ΓΕ∆∆ ζήτησε από  τις περισσότερες  ∆ΟΥ της επικράτειας να του 
γνωρίσουν: α) πόσοι και ποιοι είναι οι συνεταιρισµοί αρµοδιότητάς τους, β) αν αυτοί 
υποβάλλουν τις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις δηλώσεις (εισοδήµατος, ΦΠΑ 
συγκεντρωτικές τιµολογίων, ΕΛΓΑ κλπ), γ) αν έχουν  διενεργηθεί τακτικοί φορολογικοί 
έλεγχοι σε βάρος τους, για όλα τα προηγούµενα ανέλεγκτα έτη και 4) αν οι 
συνεταιρισµοί έχουν βεβαιωµένες ληξιπρόθεσµες οφειλές καθώς και το ύψος αυτών. 
Από τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο ΓΕ∆∆ διαπιστώθηκε  ότι πολλοί από τους 
συνεταιρισµούς δεν είχαν υποβάλλει δηλώσεις φόρου εισοδήµατος, ΦΠΑ, 
συγκεντρωτικές τιµολογίων, ενώ οι αρµόδιες  ∆ΟΥ δεν είχαν διενεργήσει σε βάρος τους  
τακτικό φορολογικό έλεγχο, για τουλάχιστον µια δεκαετία. 
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Η θετική ζηµία του δηµοσίου που καταγράφεται εξαιτίας της ως άνω µη συµµόρφωσης 
αλλά και της απουσίας αποτελεσµατικού ελέγχου ανέρχεται σε αρκετές δεκάδες 
εκατοµµύρια ευρώ. Ενδεικτικά επισηµαίνεται  ότι σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Σ∆ΟΕ 
Στερεάς Ελλάδας, αν και δεν µπορεί επακριβώς να προσδιορισθεί το µέγεθος της ζηµίας 
που υπέστη το δηµόσιο για τις χρήσεις 2005-2008, εκτιµάται όµως ότι η κατά συρροή 
και κατ' εξακολούθηση κατάθεση πλαστών και εικονικών τιµολογίων είναι µεγάλη, το 
ύψος των οποίων υπερβαίνει σε αξία το ποσό των 115 εκ ευρώ και ο ΦΠΑ που 
επιστράφηκε παράνοµα υπολογίζεται σε 7,5 εκ ευρώ. Ακόµη το Σ∆ΟΕ Κρήτης 
επικεντρώθηκε σε ελέγχους 6274 ατόµων που έλαβαν επιστροφές ΦΠΑ άνω των 3000 
ευρώ κατά τα έτη 2006, 2007 και 2008 συνολικού ύψους 37.741.102,36 ευρώ, σε 
κάποιες όµως περιπτώσεις δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των στοιχείων λόγω 
καταστροφής τους από πυρκαγιά την παραµονή της παραλαβής τους. Παρόµοια 
συµπεράσµατα προέκυψαν και από την έρευνα σε πολλές ∆ΟΥ της Μακεδονίας της 
Θράκης και της Θεσσαλίας αλλά και σε αρκετές ∆ΟΥ της Στερεάς Ελλάδας και της 
Πελοπονήσσου και ζητήθηκε η ενεργοποίηση των αρµοδίων οργάνων προς αυτή την 
κατεύθυνση. 
Ο ΓΕ∆∆ παρακολουθεί την υπόθεση τόσο απευθείας όσο και σε συνεργασία µε τις 
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών και τη Γενική ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικής Επιθεώρησης 
 
5. Έλεγχος στην Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία 
Σε συνέχεια καταγγελιών και δηµοσιευµάτων σχετικά µε ζητήµατα διοικητικής και 
οικονοµικής διαχείρισης στην Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία (ΕΑΒ ΑΕ), δόθηκε 
εντολή σε Επιθεωρητές του ΣΕΕ∆∆ και σε Οικονοµικούς Επιθεωρητές για τη 
διενέργεια διοικητικού και οικονοµικού ελέγχου.  
Από τους ελέγχους προέκυψε εικόνα κακοδιαχείρισης της εταιρείας. Μεταξύ των 
άλλων, διαπιστώθηκε ότι είχαν δαπανηθεί µεγάλα ποσά για τη σύναψη συµβάσεων µε 
εξωτερικούς νοµικούς συνεργάτες, χωρίς να έχει προβληθεί τέτοια ανάγκη από τη 
νοµική Υπηρεσία της εταιρείας, η οποία είναι πλήρως οργανωµένη και στελεχωµένη. 
Οµοίως βρέθηκαν δαπάνες µη αιτιολογηµένης σκοπιµότητας για συµβούλους 
επικοινωνίας και άλλους συµβούλους. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι γινόταν ανάθεση 
σοβαρού κατασκευαστικού έργου σε υπεργολάβους, χωρίς κριτήρια επιλογής 
αναδόχου, χωρίς χρονοδιαγράµµατα υποχρεώσεων και δεσµεύσεων του αναδόχου και 
χωρίς µεθοδολογία πιστοποίησης του παρασχεθέντος υπεργολαβικού έργου για 
προγράµµατα στα οποία απασχολούνταν εκ παραλλήλου και προσωπικό της ΕΑΒ. 
Επισηµάνθηκαν επίσης υπέρογκες αµοιβές για υπερωριακή απασχόληση οδηγών. (Ο 
οδηγός του Προέδρου ελάµβανε µέχρι και 32.070 ευρώ ετησίως για υπερωρίες και ο 
οδηγός του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου µέχρι και 32.389  ευρώ ετησίως).  
Παρά τη δύσκολη οικονοµική θέση της εταιρείας, υπήρχε πλήθος µη αναγκαίων 
επιχορηγήσεων περί τα 100.000 ευρώ ετησίως σε διάφορους φορείς, συλλόγους, 
σωµατεία, ιδρύµατα κλπ. Να σηµειωθεί ότι για τη λειτουργία της εταιρείας είχαν 
συναφθεί οµολογιακά δάνεια µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου συνολικού 
ύψους κατά την ελεγχόµενη περίοδο 730 εκατ. ευρώ. Επειδή η εταιρεία βρισκόταν σε 



αδυναµία εξυπηρέτησης των δανείων, κατέπιπταν οι εγγυήσεις και τα δάνεια 
εξοφλούντο από το ∆ηµόσιο. 
Ακόµη διαπιστώθηκε ότι δύο ιατροί που υπηρετούσαν στην ΕΑΒ εργάζονταν 
παράλληλα και στο ΙΚΑ και µισθοδοτούνταν και από τους δύο φορείς για τις ίδιες 
ώρες εργασίας. Ο ένας εκ των δύο ιατρών, µάλιστα, αντιπροσώπευε και εταιρεία 
παροχής υπηρεσιών υγιεινής και ασφάλειας, στην οποία ήταν µέτοχος η σύζυγός του. 
Περαιτέρω σύµφωνα µε τα πορίσµατα των ελέγχων, τα µέλη του ∆Σ της εταιρείας 
ελάµβαναν αποζηµίωση ανά συνεδρίαση, ακόµη και στις περιπτώσεις που τα πρακτικά 
υπεγράφοντο δια περιφοράς, χωρίς να έχει συνεδριάσει το ∆Σ, και είχαν τοποθετηθεί 
από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο στελέχη της επιχείρησης σε θέσεις ευθύνης 
(∆ιευθυντές, Γενικοί ∆ιευθυντές) οι οποίες δεν περιλαµβάνονταν στον Εσωτερικό 
Κανονισµό Λειτουργίας της εταιρείας.  
Οι εκθέσεις ελέγχου διαβιβάσθηκαν στους Υπουργούς Οικονοµικών και Εθνικής 
Άµυνας, καθώς και στον αρµόδιο Εισαγγελέα, για τη διερεύνηση πιθανών ποινικών 
ευθυνών εµπλεκοµένων προσώπων. 
 
6. Καταβολή προνοιακών επιδοµάτων  
Κατά το 2012 στον ΓΕ∆∆ υπεβλήθησαν αρκετές καταγγελίες πολιτών που αφορούσαν 
στη µη καταβολή προνοιακών επιδοµάτων, από την εξέταση των οποίων προέκυψαν 
δυσλειτουργίες των εµπλεκοµένων φορέων. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση 
τρίτεκνης µητέρας, η οποία κατήγγειλε τον ΟΓΑ Κρήτης για την καθυστέρηση 
έγκρισης χορήγησης του σχετικού προνοιακού επιδόµατος, το αίτηµα της οποίας µετά 
την παρέµβαση του ΓΕ∆∆ εγκρίθηκε και η καταγγέλλουσα εντάχθηκε στο σύστηµα 
πληρωµών των δικαιούχων οικογενειακού επιδόµατος. Σε συνέχεια παρόµοιας 
καταγγελίας σε βάρος του ∆ήµου Αθηναίων από δικαιούχο χορήγησης προνοιακού 
επιδόµατος και µετά την παρέµβαση του ΓΕ∆∆ και την έρευνας που διενεργήθηκε από 
τον ∆ήµο διαπιστώθηκε ότι η καθυστέρηση οφείλετο, αφενός στην µη έγκαιρη 
ειδοποίηση από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων των Υπηρεσιών του ∆ήµου 
για την αναγγελία πίστωσης του τραπεζικού λογαριασµού του και αφετέρου στην 
σύµβαση που έχει ο ∆ήµος Αθηναίων µε τα ΕΛΤΑ, σύµφωνα µε την οποία το ποσό 
των προνοιακών επιδοµάτων θα πρέπει να παραµένει για τρεις (3) ηµέρες δεσµευµένο 
στον τραπεζικό λογαριασµό των ΕΛΤΑ. Τελικά η πληρωµή των δικαιούχων 
πραγµατοποιήθηκε ακριβώς µετά τις τρεις ηµερολογιακές ηµέρες, ενώ από τη σχετική 
έρευνα δεν προέκυψαν ευθύνες υπαλλήλων ή υπηρεσιών του ∆ήµου Αθηναίων. 
Αντίστοιχη καταγγελία υποβλήθηκε σε βάρος του ∆ήµου Καλλιθέας από δικαιούχο 
χορήγησης προνοιακού επιδόµατος αναπηρίας 80% για την καθυστέρηση 
διεκπεραίωσης της σχετικής αίτησης του. Κατόπιν της παρέµβασης του ΓΕ∆∆ το 
αίτηµα εξετάσθηκε από τον ∆ήµο Καλλιθέας και εκδόθηκε η σχετική εγκριτική 
απόφαση. Από την έρευνα που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι  η καθυστέρηση 
οφείλετο, στην µετάπτωση του αρχείου της Απογραφής των ενεργών δικαιούχων για 
την δηµιουργία Εθνικού Μητρώου ∆ικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών 
επιδοµάτων, στον δε δικαιούχο κατεβλήθησαν αναδροµικά τα ποσά από την 
ηµεροµηνία αιτήσεώς του. 
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7. Έλεγχος σχετικά µε τη χορήγηση πλαστών βεβαιώσεων ασθενείας 
Σε συνέχεια δηµοσιεύµατος τοπικής εφηµερίδας του Ηρακλείου που διαβιβάσθηκε στο 
Γραφείο του ΓΕ∆∆ από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης, το οποίο 
αφορούσε όλα τα Υποκαταστήµατα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Ηρακλείου (Περ/κό 
Υποκατάστηµα Ηρακλείου, Τοπικά Υποκαταστήµατα Αγ. Μηνά, Ν. Αλικαρνασσού, 
Λιµένα Χερσονήσου, Παραρτήµατα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Μοιρών, Αρκαλοχωρίου), αλλά και 
τον ΟΑΕ∆ αναφορικά µε τη χορήγηση επιδοµάτων ανεργίας, ζητήθηκε από τις 
εµπλεκόµενες υπηρεσίες να διεξαχθεί έρευνα σχετικά µε τη βασιµότητα των 
καταγγελλοµένων. Από τον δειγµατοληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε από το 
Περιφερειακό Υποκατάστηµα ΙΚΑ Ηρακλείου διαπιστώθηκε ότι υπήρχε µαζική 
προσέλευση ασφαλισµένων του Ιδρύµατος στο Τµήµα Παροχών Ασθενείας του 
Υποκαταστήµατος, κυρίως οικονοµικών µεταναστών προκειµένου να τους χορηγηθούν 
χρηµατικές παροχές των επιδοµάτων ασθενείας, οι οποίοι προσκόµιζαν ιατρικές 
βεβαιώσεις – γνωµατεύσεις χορήγησης αναρρωτικών αδειών από ιατρούς διαφόρων 
ειδικοτήτων του ΕΟΠΥΥ. Ειδικότερα γι’ αυτή την κατηγορία ασφαλισµένων και σε 
ό,τι αφορούσε σε πιστοποιητικά ορισµένων ιατρικών ειδικοτήτων π.χ. ορθοπεδικών, η 
κατάσταση ήταν πλήρως αναιτιολόγητη και ανεξέλεγκτη. Η οικονοµική επιβάρυνση 
που προέκυπτε ήταν υπέρογκη, αφού σύµφωνα µε την αριθµ. 15055/546/2011 κ.υ.α. 
(ΦΕΚ 1886/Β’ 25-8-2011) οι ηµέρες ασθενείας προσµετρούνται για την συµπλήρωση 
των απαιτούµενων ηµερών εργασίας για θεώρηση άδειας παραµονής µε αποτέλεσµα 
την απώλεια ασφαλιστικών εισφορών. Σε άλλες περιπτώσεις εποχικών επαγγελµάτων, 
π.χ. ξενοδοχοϋπαλλήλων παρατηρήθηκε το φαινόµενο κάθε χρόνο, από την 
ηµεροµηνία διακοπής της εργασίας µέχρι την ανάληψη εργασίας, ασφαλισµένοι να 
βρίσκονται σε αναρρωτική άδεια, γεγονός που µπορούσε να εξηγηθεί από το ότι το 
επίδοµα ασθενείας είναι πολλαπλάσιο από το επίδοµα ανεργίας. Χαρακτηριστικά 
αναφέρθηκε η περίπτωση ενός ιατρού, ο οποίος σ’ ένα µόνο έτος χορήγησε 6.300 
ηµέρες αναρρωτικής αδείας: επί 25 ευρώ που είναι  το µέσο ηµεροµίσθιο επιδότησης 
αντιστοιχεί σε 157.500 ευρώ οικονοµικό κόστος για τον Οργανισµό πέραν της 
οικονοµικής επιβάρυνσης από την µη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών. Στην 
υπόθεση φέρονται να εµπλέκονται καταρχήν δύο (2) ιατροί του Υποκαταστήµατος 
Ηρακλείου Κρήτης, οι οποίοι κατά τους πρώτους µήνες του έτους 2012 είχαν ήδη 
χορηγήσει πολλαπλάσιο αριθµό ηµερών αναρρωτικών αδειών, µακράν από τον µέσο 
όρο των λοιπών ιατρών της Μονάδας. Κατά το έτος 1999 οι ίδιοι ιατροί είχαν χρεωθεί 
πολύ µεγάλο αριθµό µπλοκ αδειολογίων (16) όταν ο µέσος όρος των λοιπών 
ορθοπεδικών ήταν (4,6). Κατά το ίδιο έτος το σύνολο των ηµερών από αδειολόγια, 
Α.Υ.Ε. και Β.Υ.Ε. ανήλθε στις 17.719, επί 25 ευρώ µέσο ηµεροµίσθιο επιδότησης 
αντιστοιχεί στα 442.975 ευρώ οικονοµικό κόστος για τον Οργανισµό. Σε πολλές 
περιπτώσεις χορηγήθηκε αναρρωτική άδεια χωρίς να έχει προηγουµένως καταγραφεί η 
ιατρική επίσκεψη στο φύλλο των ραντεβού. Άµεσα ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ  
επέβαλλε στους εν λόγω ιατρούς το προσωρινό µέτρο της αναστολής άσκησης 
καθηκόντων. Στο πλαίσιο της αναστολής άσκησης καθηκόντων αφαιρέθηκαν από τους 
ιατρούς τα συνταγολόγια και τα αδειολόγια. Στην υπόθεση έχει εµπλακεί και το Σ∆ΟΕ 
για τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης των εν λόγω ιατρών, δεδοµένου του ότι η 



Υπηρεσία είχε πληροφορίες για χρηµατισµό των ιατρών από ασφαλισµένους του ΙΚΑ 
για  την έκδοση πλαστών αναρρωτικών αδειών. 
 
8. ∆ιερεύνηση των διαδικασιών παραγωγής του έργου υποδοµής της Νέας ∆ιπλής 
Σιδηροδροµικής Γραµµής Υψηλών Ταχυτήτων Λιανοκλάδι-∆οµοκός 
Για τον εκσυγχρονισµό του σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας τον ∆εκέµβριο του 
2005 ο Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος δια της θυγατρικής του εταιρείας 
ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ ανέθεσε, κατόπιν διαγωνισµού, την µελέτη ενός τµήµατος της Νέας 
Σιδηροδροµικής Γραµµής Υψηλών Ταχυτήτων ΑΘΗΝΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Τον 
Απρίλιο του 2007 η ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ ανέθεσε, κατόπιν διαγωνισµού, σε κατασκευαστική 
εταιρία ένα ευρύτερο σιδηροδροµικό έργο µέρος του οποίου ήταν και το αντικείµενο 
της παραπάνω µελέτης. Τον Μάρτιο του 2011 ο Σύµβουλος της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ υπέβαλε 
αναφορά στον Υπουργό Μεταφορών και ∆ικτύων (ΥΜΕ∆Ι), στην οποία ανέφερε ότι 
κατά την άσκηση των συµβατικών του υποχρεώσεων διαπίστωσε, ως προς τα υπόγεια 
έργα σηράγγων, πλήθος αντισυµβατικών ενεργειών και παραλείψεων τόσο εκ µέρους 
του Αναδόχου του έργου, όσο και εκ µέρους των αρµοδίων υπηρεσιών επίβλεψης και 
εποπτείας της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, που είχαν ζηµιογόνες συνέπειες στο κόστος και την 
διάρκεια του εκτελούµενου έργου. Ο Υπουργός ΜΕ∆Ι διαβίβασε την αναφορά στον 
ΓΕ∆∆, ο οποίος συγκρότησε άµεσα Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου για τη διερεύνηση των 
διαδικασιών παραγωγής του έργου, τόσο σε µελετητικό όσο και σε κατασκευαστικό 
επίπεδο. 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, συντάχθηκε σχετική έκθεση ελέγχου, η οποία και 
διαβιβάστηκε στον Υπουργό ΜΕ∆Ι, στον αρµόδιο Εισαγγελέα για τη διερεύνηση τυχόν 
αξιόποινων πράξεων ή παραλείψεων και για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στα 
αρµόδια όργανα της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, για τα οποία διαπιστώθηκαν ευθύνες, καθώς και για 
να ληφθεί µέριµνα για την επιστροφή των ποσών που παρανόµως καταβλήθηκαν στον 
Ανάδοχο. Σύµφωνα µε την έκθεση ένα µεγάλο έργο σηράγγων που προγραµµατίστηκε, 
µελετήθηκε και προϋπολογίστηκε µε τα δυσµενέστερα στατιστικά ενδεχόµενα και τις 
ταχύτερες και ολοκληρωµένες διαδικασίες διάνοιξης, αλλά και στη συνέχεια 
χρηµατοδοτήθηκε ανελλιπώς, ώστε να εξασφαλιστούν όλες οι αναγκαίες και ικανές 
προϋποθέσεις για την ανεµπόδιστη υλοποίηση του, τελικά έµεινε ηµιτελές ακόµη και 
µετά την παρέλευση της οριακής προθεσµίας του. Κατά την άποψη των επιθεωρητών η 
κατάληξη αυτή οφείλεται κυρίως στην ζηµιογόνο ανεπάρκεια της διοίκησης και των 
αρµόδιων οργάνων του φορέα εκτέλεσης του στην αντιµετώπιση των αντισυµβατικών 
επιδιώξεων του Αναδόχου και στην επίλυση απλών και συνήθων προβληµάτων της 
εργολαβίας, αλλά και την συστηµατική παράλειψη επιβολής των προβλεπόµενων 
µέτρων κατά του Αναδόχου, ακόµη και όταν αυτός αυθαίρετα υποτριπλασίασε τον 
συµβατικά επιβεβληµένο ρυθµό εκτέλεσης του υπόγειου έργου.  
Οι διαπιστωθείσες µη σύννοµες ενέργειες και παραλείψεις οφειλόµενων ενεργειών εκ 
µέρους των αρµοδίων οργάνων, είχαν συνέπεια να συντελεσθεί κατά τη διαχείριση της 
σύµβασης καθοριστική ανατροπή του κατασκευαστικού προγραµµατισµού του, ενώ 
κατά την αποπληρωµή του εργολαβικού ανταλλάγµατος σηµειώθηκαν αντισυµβατικές 
και παράνοµες πιστοποιήσεις εργασιών, καθώς και επανατιµολογήσεις συµβατικών 
εργασιών.  
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Σε συνέχεια της πιο πάνω έκθεσης ελέγχου η ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ εξέδωσε αρνητικό 
λογαριασµό ύψους – 10.917.573,08 ευρώ σε βάρος του Αναδόχου.  
 
9. ∆ιερεύνηση χειρισµού υπόθεσης πλαστής εγγυητικής επιστολής  
Στο πλαίσιο έρευνας που διεξήγαγε ο ΓΕ∆∆ στο τ.Υπουργείο Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κρίθηκε αναγκαία η διερεύνηση περιστατικού που 
υπέπεσε στην αντίληψη του ελέγχου και αφορούσε σε πλαστή εγγυητική επιστολή 
ύψους 1.035.000 ευρώ, η οποία είχε κατατεθεί στη Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών 
Επενδύσεων (Γ∆ΙΕ) του Υπουργείου, προκειµένου η εταιρεία να λάβει την από το 
νόµο προβλεπόµενη προκαταβολή, στα πλαίσια εγκριθείσας επιχορήγησης επενδυτικού 
προγράµµατος. 
Η διερεύνηση της υπόθεσης ανατέθηκε σε Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου που συγκρότησε ο 
ΓΕ∆∆. Το υποβληθέν πόρισµα κατέδειξε ότι αν και η πλαστότητα της εγγυητικής 
επιστολής διαπιστώθηκε άµεσα από την υπηρεσία, το πλαστό έγγραφο παρέµενε επί 9 
και πλέον µήνες στη Γ∆ΙΕ χωρίς να γίνει καµιά από τις επιβαλλόµενες ενέργειες 
(διαβίβαση πλαστού εγγράφου στον Εισαγγελέα, ανάκληση της υπαγωγής της 
εταιρείας στον επενδυτικό νόµο). Με την έκθεση ελέγχου ζητήθηκε ο πειθαρχικός 
έλεγχος των εµπλεκοµένων υπαλλήλων και παράλληλα η υπόθεση διαβιβάσθηκε στην 
αρµόδια Εισαγγελική Αρχή για διερεύνηση των πιθανώς προκυπτουσών ποινικών 
ευθυνών.  
Επισηµαίνεται ότι η διερεύνηση της συγκεκριµένης υπόθεσης οδήγησε το κλιµάκιο 
ελέγχου στην ενδελεχή µελέτη της διαδικασίας χορήγησης των προκαταβολών. Η 
µελέτη αυτή κατέδειξε ότι η ελεγχόµενη υπηρεσία παρουσιάζει σοβαρές 
δυσλειτουργίες κυρίως µε την υιοθέτηση άτυπων και µη σύννοµων διαδικασιών και 
πρακτικών, οι οποίες µετά βεβαιότητας δεν υπηρετούν τη διαφάνεια. Αυτό κρίθηκε ότι 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικό λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι αφορά σε υπηρεσία 
η οποία διαχειρίζεται εξαιρετικά µεγάλα ποσά δηµοσίου χρήµατος. Χαρακτηριστικά 
διαπιστώθηκαν απαράδεκτα µεγάλοι χρόνοι στην ανταπόκριση της διοίκησης στις 
υποχρεώσεις της, ελλιπής ενηµέρωση των στελεχών για το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και 
των στοιχειωδών καλών διοικητικών πρακτικών, απόλυτη προχειρότητα στη σύνταξη 
υπηρεσιακών εγγράφων µε ιδιαίτερη βαρύτητα και έλλειψη συντονισµού και 
οργάνωσης των τµηµάτων της ∆/νσης.  
 
10. Παράνοµη καταβολή επιχορήγησης 
Σε συνέχεια εγγράφου του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ο 
ΓΕ∆∆ συγκρότησε Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου για τη διερεύνηση υπόθεση µη σύννοµης 
καταβολή ποσού επιχορήγησης ύψους 724.828,90 ευρώ.  Το ποσό αυτό καταβλήθηκε 
από την Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του τ.ΥΠΑΑΝ παρανόµως 
απευθείας στον φορέα της επένδυσης (επιδοτούµενη εταιρεία) ενώ είχε ήδη κατατεθεί 
και υπήρχε στον σχετικό διοικητικό φάκελο της επένδυσης η σύµβαση εκχώρησης της 
επιχορήγησης σε τραπεζικό ίδρυµα. Επιπλέον οι εµπλεκόµενοι υπηρεσιακοί 
παράγοντες, µετά την αποκάλυψη του λάθους, ουδέν έπραξαν προς την κατεύθυνση 
διόρθωσής του. 



Όπως προέκυψε από τη διερεύνηση της υπόθεσης, 4 χρόνια µετά από την παράνοµη  
είσπραξη από την εταιρεία του ποσού των 724.828,90 ευρώ µε την ακούσια ή εκούσια 
συµµετοχή των υπηρεσιακών παραγόντων και σχεδόν 2½ έτη από τότε που αυτό έγινε 
γνωστό σε όλη την ιεραρχική κλίµακα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, 
στο Νοµικό Σύµβουλο ΝΣΚ, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στη δικαιούχο Τράπεζα 
Πειραιώς, ουδείς προέβη σε οιαδήποτε ενέργεια για διαπίστωση και απόδοση τυχόν 
ποινικών ευθυνών στους παρανόµως εισπράξαντες  και ιδιοποιηθέντες το ποσό  των 
724.828,90 ευρώ εκπροσώπους της εταιρείας και των πειθαρχικών και ποινικών 
ευθυνών στους εµπλεκόµενους υπηρεσιακούς παράγοντες. Επιπλέον καµία νοµική 
διαδικασία για την επιδίωξη ικανοποίησης αστικών αξιώσεων  δεν έχει κινηθεί από 
οιαδήποτε πλευρά (του δηµοσίου προς τον επενδυτή και της τράπεζας Πειραιώς προς 
το ∆ηµόσιο).  
Σύµφωνα µε τα πορίσµατα του ελέγχου, οι εµπλεκόµενοι στην υπόθεση υπηρεσιακοί 
παράγοντες όχι µόνο δεν έπραξαν ότι ήταν αναγκαίο ώστε να προασπισθεί το 
συµφέρον του δηµοσίου και να διασφαλισθεί η διαφάνεια, αλλά λειτούργησαν 
παρελκυστικά και αναβλητικά για την αντιµετώπιση του θέµατος, µε αποτέλεσµα να 
οδηγήσουν επί της ουσίας σε συγκάλυψή του. Με την έκθεση ελέγχου, η οποία 
διαβιβάσθηκε στην αρµόδια εισαγγελική αρχή για διερεύνηση των πιθανώς 
προκυπτουσών ποινικών ευθυνών, ζητήθηκε ο πειθαρχικός έλεγχος των εµπλεκοµένων 
υπαλλήλων και υποβλήθηκαν συγκεκριµένες προτάσεις για την βελτίωση των 
διαδικασιών που σχετίζονται µε τη διαδικασία της χορήγησης των από τον νόµο 
προβλεπόµενων προκαταβολών, µε στόχο την απόλυτη διαφάνεια και την αποφυγή 
φαινοµένων συναλλαγής και διαφθοράς. 
 
11. Λειτουργία δηµοτικής επιχείρησης ραδιοφωνίας  
Στον ΓΕ∆∆ κατατέθηκε καταγγελία δηµοτικού συνδυασµού σχετικά µε  τη νοµιµότητα 
της κατάρτισης συµβάσεων µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου πέντε (5) και δύο (2) 
ατόµων αντίστοιχα για το χρονικό διάστηµα από 26-01-12 έως 31-12-12 και από 14-
09-11 έως 31-12-11 στη δηµοτική επιχείρηση ραδιοφωνίας του ∆ήµου Αθηναίων. 
Σύµφωνα µε τα καταγγελλόµενα, οι συµβάσεις συνήφθησαν παρά την απαγόρευση των 
διατάξεων του άρθρου 282 παρ.8 του ν.3852/10, όπου ορίζεται ότι από την δηµοσίευση 
του νόµου «αναστέλλονται οι προσλήψεις κάθε κατηγορίας και ειδικότητας 
προσωπικού µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις δηµοτικές επιχειρήσεις µε ειδικό 
σκοπό την λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού». Στην έγγραφη 
απάντηση που απεστάλη προς τον ΓΕ∆∆ ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
δηµοτικής επιχείρησης υποστήριξε ότι οι εν λόγω προσλήψεις πραγµατοποιήθηκαν 
βάσει του ν. 3986/11 (άρθρο 37 παρ. 3), στον οποίο προβλέπεται ότι οι συµβάσεις 
αυτές εγκύρως καταρτίζονται θέτοντας όριο ως προς τον αριθµό τους, ο οποίος πρέπει 
να είναι περιορισµένος κατά ποσοστό 50% σε σχέση µε αυτές του 2010 και κατά 10% 
ανά έτος έως το 2015. Ο ΓΕ∆∆ απευθύνθηκε προς τη Γενική ∆/νση Κατάστασης 
Προσωπικού του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης και τη Γενική ∆/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, , ως καθύλην αρµόδιες υπηρεσίες,   τονίζοντας :  α) ότι ο ν.3852/10 
θεσπίζει ειδική διάταξη για την αναστολή των κάθε είδους προσλήψεων στις δηµοτικές 
επιχειρήσεις ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού και β) ότι ο ν.3986/11 αναφέρεται 
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σε «εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου» προφανώς από την αρµόδια Τριµελή Επιτροπή Προσλήψεων, εγκριτική 
απόφαση της οποίας δεν µνηµονεύεται στην απάντηση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
ούτε στο απόσπασµα διατακτικού για τις προσλήψεις αυτές.  
Το Υ∆ΜΗ∆, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ΓΕ∆∆, απάντησε ότι σύµφωνα µε την 
οικεία νοµοθεσία (ν.4057/12) για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισµού 
µε οποιαδήποτε µορφή εργασίας απαιτείται προηγούµενη έγκριση της ειδικής 
τριµερούς επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. Το Υπουργείο Εσωτερικών απάντησε ότι η 
διάταξη περί απαγόρευσης προσλήψεων στις συγκεκριµένες επιχειρήσεις των ΟΤΑ 
είναι ειδική και υπερισχύει κάθε άλλης διάταξης και κοινοποίησε έγγραφο της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής στο οποίο αναφέρεται ότι δεν είχε υποβληθεί 
στην υπηρεσία σχετικό αίτηµα της δηµοτικής επιχείρησης για την έγκριση των 
κρισίµων συµβάσεων και ότι η σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
επιχείρησης δεν είχε αποσταλεί στην εν λόγω υπηρεσία για έλεγχο νοµιµότητας.  
Ο ΓΕ∆∆ απέστειλε την υπόθεση στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής για την 
αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την 
ποινική διερεύνησή της.    
Για την ίδια δηµοτική επιχείρηση ραδιοφωνίας κατατέθηκε στον ΓΕ∆∆ ανώνυµη 
καταγγελία η οποία αφορούσε, µεταξύ άλλων και στην πλήρωση της θέσης του 
Γενικού ∆ιευθυντή του ∆ηµοτικού Σταθµού από πρόσωπο που δεν κατείχε τα 
προβλεπόµενα από τον κανονισµό λειτουργίας προσόντα και συγκεκριµένα 
πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Ο ΓΕ∆∆ ζήτησε τη διερεύνηση των καταγγελλοµένων 
από τον πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της δηµοτικής επιχείρησης ο οποίος 
στην έγγραφη απάντηση ανέφερε ότι ο διορισµός του Γενικού ∆ιευθυντή έγινε µε 
οµόφωνη απόφαση του οικείου ∆Σ και επικυρώθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 
∆ήµου, χωρίς όµως να θίξει το ζήτηµα της τήρησης της παραπάνω τυπικής 
προϋπόθεσης.  
Στη συνέχεια και για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης ο ΓΕ∆∆ απέστειλε το 
φάκελο µε τα ως άνω στοιχεία προς την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. Η 
τελευταία διαπίστωσε ότι η πρόσληψη του Γενικού ∆ιευθυντή δεν ήταν νόµιµη 
δεδοµένου ότι αυτός δεν ήταν κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ και ζήτησε από την επιχείρηση να 
προβεί στις ενδεδειγµένες ενέργειες. Με νεότερη απόφαση του ∆Σ της δηµοτικής 
επιχείρησης τροποποιήθηκε ο κανονισµός λειτουργίας της και καθορίστηκαν 
διαφορετικά προσόντα κάλυψης της θέσης του Γενικού ∆ιευθυντή εξαλείφοντας την 
υποχρέωση αυτού να κατέχει τίτλο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. 
 
12. Επιλογή Γενικού ∆ιευθυντή µε ψευδή τίτλο επάρκειας ξένης γλώσσας 
Στο πλαίσιο διερεύνηση επώνυµης καταγγελίας από το Γραφείο ΓΕ∆∆ προέκυψε ότι 
υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων (ΓΓ∆Ε) επελέγη από το Ειδικό 
Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων, σε θέση γενικού διευθυντή βάσει µοριοδότησης 
που όµως δεν ανταποκρινόταν στα πραγµατικά στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου 
της. Επίσης διαπιστώθηκε ότι το υπηρεσιακό σηµείωµα µε την επίµαχη µοριοδότηση 
είχε υπογράψει και διαβιβάσει αρµοδίως η ίδια η υπάλληλος στο ανωτέρω συµβούλιο, 



κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της θέσης που κατείχε προηγουµένως, δηλαδή της 
προϊσταµένης της ∆/νσης Προσωπικού, χωρίς να απέχει από τη συγκεκριµένη 
ενέργεια, όπως είχε υποχρέωση βάσει της αρχής της αµεροληψίας. Στο εν λόγω 
υπηρεσιακό σηµείωµα η υπάλληλος βεβαίωνε ότι κατέχει την αγγλική γλώσσα σε 
επίπεδο «πολύ καλά» προσόν που βάσει των σχετικών προβλέψεων την πριµοδότησε 
µε 50 µόρια. Όµως ο «τίτλος σπουδών» από τον οποίο φερόταν να αποδεικνύεται το 
συγκεκριµένο προσόν δεν ήταν παρά µια βεβαίωση παρακολούθησης κύκλου 
µαθηµάτων του Βρετανικού Συµβουλίου. Όπως προέκυψε από την αλληλογραφία του 
ΓΕ∆∆ µε το Βρετανικό Συµβούλιο, η βεβαίωση αυτή δεν αποτελεί επουδενί 
πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας, σε κάθε δε περίπτωση δεν βεβαιώνει το επίπεδο 
γνώσης της αγγλικής γλώσσας του κατόχου του.  
Κατά της εν λόγω υπαλλήλου ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη από τον ΓΕ∆∆, η 
υπάλληλος όµως απαλλάχθηκε κάθε πειθαρχικής ευθύνης από το αρµόδιο Πειθαρχικό 
Συµβούλιο της ΓΓ∆Ε. Κατά της απαλλακτικής απόφασης ασκήθηκε ένσταση από τον 
ΓΕ∆∆ στο ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, το οποίο επίσης απάλλαξε την 
υπάλληλο και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο δεδοµένου ότι η δεύτερη απόφαση 
εκδόθηκε µετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4057/2012 µε τον οποίο περιορίστηκε  δραστικά 
το δικαίωµα του ΓΕ∆∆ να ασκεί προσφυγή κατά τελεσίδικων πειθαρχικών αποφάσεων. 
Ο σχετικός φάκελος διαβιβάσθηκε και στην αρµόδια εισαγγελική αρχή για την ποινική 
αξιολόγηση των διαπιστωθεισών πράξεων και παραλείψεων.  
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Το 2012 διεξήχθη από τον 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 προϊστάµενων ∆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 ∆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, καθώς και των υπαλλήλων άλλων τµηµάτων που ασκούν ελεγκτικά 
καθήκοντα τα οποία τους έχουν ανατεθεί µε ηµερήσια διαταγή ή µε εντολή ελέγχου των 
προϊσταµένων τους.    
-όλων των προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων του Σ∆ΟΕ  και των 
αναπληρωτών τους εφόσον υπάρχουν, όλων των προϊσταµένων των Τµηµάτων Eλέγχου 
(δράσης), όλων των υπαλλήλων που υπηρετούν σ’ αυτά καθώς και των υπαλλήλων 
άλλων τµηµάτων που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα τα οποία τους έχουν ανατεθεί µε 
ηµερήσια διαταγή ή µε εντολή ελέγχου των προϊσταµένων τους. 
-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 υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτές.  
Με το µε αριθµ. πρωτ.8115/22-5-12 έγγραφό του ο ΓΕ∆∆ γνωστοποίησε στους φορείς 
και στις υπηρεσίες των υπόχρεων την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής 
κατάστασης στο Γραφείο του και δόθηκαν οδηγίες για τη συµπλήρωση του εντύπου 
της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ως εξής: 
Ειδικότερα υπόχρεοι υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για το 2012 ήταν: 
1. όσοι άσκησαν καθήκοντα στις παραπάνω υπηρεσίες για οποιοδήποτε χρονικό 
διάστηµα κατά το 2011 ακόµα και εάν µέσα στο 2011 αποχώρησαν (µετακίνηση, 
µετάθεση, απόσπαση, µετάταξη)  προκειµένου να τοποθετηθούν σε άλλες θέσεις  για 
τις οποίες δεν προβλέπεται ο έλεγχος της περιουσιακής τους κατάστασης από το 
ΓΕ∆∆. Σηµειώνεται ότι η υποχρέωσή τους αυτή δεν επεκτείνεται στα τρία χρόνια µετά 
τη αποχώρηση. 

 90



 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 

 
 

        ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

 91 
 

   

  

Επίσης όσοι άσκησαν καθήκοντα στις παραπάνω υπηρεσίες για οποιοδήποτε χρονικό 
διάστηµα κατά το 2011 ακόµα και εάν µέσα στο 2011 συνταξιοδοτήθηκαν. 
Σηµειώνεται ότι η υποχρέωσή τους αυτή δεν επεκτείνεται στα τρία χρόνια µετά τη 
συνταξιοδότηση. 
Όσοι από τους παραπάνω υπόχρεους έχουν υποβάλλει αρχική δήλωση περιουσιακής 
κατάστασης στο ΓΕ∆∆ θα υποβάλλουν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για το 
2012 µόνον εφόσον έχει επέλθει µεταβολή στα περιουσιακά τους στοιχεία (ακίνητα, 
κάθε είδους µεταφορικά µέσα, χρεόγραφα, καταθέσεις κ.λπ.) εντός του  2011.  
Στην  περίπτωση που δεν υπάρχουν µεταβολές στα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία  
εντός του 2011, οι υπόχρεοι οφείλουν να το δηλώσουν  σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 
του ν.1599/86. 
Οι δηλώσεις όλων των υπόχρεων πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από αντίγραφο 
του εντύπου Ε1 οικονοµικού έτους 2012 και εφόσον υπάρχουν  µεταβολές 
περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων) µέσα στο 2011  και από αντίγραφο του εντύπου 
Ε9. 
2. όσοι ανέλαβαν καθήκοντα στις παραπάνω υπηρεσίες κατά το 2011 θα υποβάλουν, 
ως νέοι υπόχρεοι, δήλωση περιουσιακής κατάστασης στο ΓΕ∆∆ για πρώτη φορά, 
δηλώνοντας εκτός από τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν το 2011 και τα ακίνητα, τα 
κάθε είδους µεταφορικά µέσα, χρεόγραφα, καταθέσεις κ.λπ. 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 από αντίγραφα του εντύπου Ε1 οικονοµικού 
έτους 2012, και των εντύπων Ε9 των ετών 1997, 2005 και όλων των τυχόν 
συµπληρωµατικών µετά το 2005. 
Το έτος 2012 υποβλήθηκαν  7.578 δηλώσεις έναντι 7.504 το έτος 2011. 
Ο συνολικός αριθµός των υπόχρεων για δήλωση περιουσιακής κατάστασης, µετά την 
αξιολόγηση των πινάκων των Υπηρεσιών Προσωπικού ανήλθε στους 7.631 
υπαλλήλους, όπως εµφαίνονται αναλυτικά ανά υπηρεσία παρακάτω: 
Από το προαναφερόµενο συνολικό αριθµό των υπόχρεων υπέβαλαν δήλωση οι 7.578, 
που αναλύονται ανά φορέα σε απόλυτο αριθµό και σε ποσοστά, ως εξής: 



 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

  ΥΠΟΧΡΕΟΙ  ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

ΣΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ
ΣΩΝ ΕΠΙ 
ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 
(7.578) 

ΣΕΠΕ: 726 714 98,35% 9,42% 
ΣΕΕ∆∆: 106 106 100,00% 1,40% 
ΣΕΥΥΠ: 170 167 98,24% 2,20% 
ΕΥΕΠ: 40 37 92,50% 0,49% 
ΣΕΕΥΜΕ: 14 14 100,0% 0,18% 
ΣΕ∆Ε: 11 11 100,0% 0,15% 

    Σύνολο 1.067      1.049 98,31%  

   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  ΥΠΟΧΡΕΟΙ  ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

ΣΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ
ΣΩΝ ΕΠΙ 
ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 
(7.578) 

∆ΟΥ: 2.769 2.754 99,46% 36,34% 
Σ∆ΟΕ 903 898 99,45% 11,85% 
ΠΕΚ: 21 21 100,00% 0,28% 
∆ΕΚ:  105 105 100,00% 1,39% 

    Σύνολο    3.798    3.778     99,47%  

    

ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ 

  ΥΠΟΧΡΕΟΙ  ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

ΣΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ
ΣΩΝ ΕΠΙ 
ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 
(7.578) 

∆ΗΜΟΙ: 2.766 2.751 99,46% 36,30% 

Σύνολο  2.766  2.751      99,46% 
    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  7.631  7.578 99,31%  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ - 
ΜΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

ΜΗ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ

53

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ
7.578

 
 
 
∆εν υπέβαλαν δήλωση περιουσιακής κατάστασης πενήντα τρεις (53) υπόχρεοι, 
(ποσοστό 0,69 % επί του συνόλου των 7.631) που αναλύεται σε: 

 ∆ώδεκα (12) µέλη του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίοι εν τω µεταξύ 
απώλεσαν την υπαλληλική τους ιδιότητα, όπως µας ενηµέρωσε η αρµόδια ∆ιεύθυνση 
∆ιοικητικού, λόγω συνταξιοδότησής τους (ποσοστό 22,64% στο σύνολο των µη 
υποβληθέντων δηλώσεων) 

 Τρία (3) µέλη του Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας 
(ποσοστό 5,66% στο σύνολο των µη υποβληθέντων δηλώσεων) 

 Τρία (3) µέλη της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ποσοστό 
5,66% στο σύνολο των µη υποβληθέντων δηλώσεων) 

  ∆έκα πέντε (15) υπάλληλοι ∆ήµων (ποσοστό 28,30% στο σύνολο των µη 
υποβληθέντων δηλώσεων) 

 ∆έκα πέντε (15) υπάλληλοι ∆ηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών (ποσοστό 
28,30% στο σύνολο των µη υποβληθέντων δηλώσεων) 

 Πέντε (5) υπάλληλοι του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (ποσοστό 
9,44% στο σύνολο των µη υποβληθέντων δηλώσεων) 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
(∆.Ο.Υ. - Π.Ε.Κ. - 
∆.Ε.Κ. - Σ.∆.Ο.Ε.)
3.778    (49,9%)

ΣΩΜΑΤΑ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ
1.049   (13,8%)

ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ
2.751    (36,3%)

 
 

Για τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης στη ∆ιεύθυνση Επεξεργασίας 
∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του ΓΕ∆∆ λειτουργεί  ειδική εφαρµογή 
επεξεργασίας και ελέγχου των δηλώσεων µε ενσωµατωµένο σύστηµα εγκαίρου 
προειδοποίησης (early warning system).  
Σε εξέλιξη ευρίσκεται η διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες για την 
ηλεκτρονική υποβολή, επεξεργασία και έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής 
κατάστασης -πόθεν έσχες» προκειµένου να απλοποιηθεί η διαδικασία υποβολής, 
επεξεργασίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων 
υπαλλήλων σύµφωνα µε τις αρχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  
Φορέας πρότασης και κύριος του έργου που αφορά  σε όσους φορείς διεξάγουν 
τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους περιουσιακής κατάστασης είναι ο Γενικός 
Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και δικαιούχος η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ. Η 
εφαρµογή θα εγκατασταθεί στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του 
Υπουργείου Οικονοµικών µε την οποία θα συνδεθούν οι φορείς-χρήστες. 
Μετά την υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων  
καθώς και της απόφασης προγραµµατικής συµφωνίας από τον υπουργό Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης καταρτίστηκε το τεχνικό δελτίο και 
προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισµός, ο οποίος είναι σε εξέλιξη. 
Πιο συγκεκριµένα έχει ολοκληρωθεί από την ΕΑΠ η αξιολόγηση  των τεχνικών 
προσφορών καθώς επίσης και η αποσφράγιση των φακέλων µε τα οικονοµικά στοιχεία, 
διαδικασίες από τις οποίες προέκυψε και η πρόταση της ΕΑΠ για την  ανάδοχο 
εταιρεία.  
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Το ∆.Σ. της ΚΤΠ Α.Ε. δέχθηκε το πρακτικό της µόνιµης επιτροπής προσφυγών, και 
µετά την παρέλευση του νόµιµου χρονικού διαστήµατος ασφαλιστικών µέτρων , θα 
κληθεί ο ανάδοχος σε υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισµού. 
Οι υποβληθείσες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης µε τα συνοδευτικά έντυπα 
αρχειοθετήθηκαν σε ειδικά αρχεία που δηµιουργήθηκαν για τον σκοπό αυτό και 
ταυτοχρόνως διενεργήθηκε προέλεγχος, ο οποίος ολοκληρώθηκε κατά το µεγαλύτερο 
µέρος του. Παράλληλα, καταχωρήθηκαν ηλεκτρονικά τα στοιχεία των υπόχρεων 
σύµφωνα µε τους υποβληθέντες από τις υπηρεσίες ∆ιοικητικού πίνακες και 
πραγµατοποιήθηκε όπου απαιτήθηκε, διασταύρωση των στοιχείων αυτών. 
Πρέπει να σηµειωθεί, ότι όσον αφορά στους χρόνους υποβολής των δηλώσεων καθώς 
και των πινάκων των υπόχρεων, παρατηρήθηκαν και πάλι σηµαντικές αποκλίσεις από 
τις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες. 
Ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2012 συνεχίζεται µε 
την καταχώρησή τους στην ειδική ηλεκτρονική εφαρµογή και την επεξεργασία των 
περιουσιακών στοιχείων τα οποία αναφέρονται σε αυτές. 
Όπου κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η κτήση περιουσιακών στοιχείων                       
(κινητών και ακινήτων), που δεν δικαιολογούνται από την ιδιότητα του υπαλλήλου ή 
δεν συνάδουν µε τις αποδοχές της θέσης του αλλά και στο πλαίσιο ελέγχου της 
βασιµότητας καταγγελιών σε βάρος υπαλλήλων ο ΓΕ∆∆ διέταξε την άρση του 
τραπεζικού, χρηµατιστηριακού και φορολογικού απορρήτου σύµφωνα µε τη 
δυνατότητα που του παρέχουν οι οικείες διατάξεις.  
Επίσης πληθώρα καταγγελιών που αφορούσαν είτε σε συνταξιούχους είτε σε µη 
κυρίως υπόχρεους για υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στον ΓΕ∆∆ 
διαβιβάσθηκαν στους αρµόδιους φορείς (Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του 
Υπουργείου Οικονοµικών, Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής   Επιθεώρησης, Αρχή 
Καταπολέµησης της  Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και 
της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των  ∆ηλώσεων Περιουσιακής 
Κατάστασης, Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) 
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 2012 διατάχθηκε η άρση του τραπεζικού 
απορρήτου σε 15 περιπτώσεις, του χρηµατιστηριακού απορρήτου σε 7 περιπτώσεις και 
δόθηκε εντολή διενέργειας φορολογικού ελέγχου σε  7 περιπτώσεις. 
O ΓΕ∆∆ διενήργησε έλεγχο περιουσιακής κατάστασης σε υπόχρεο υποβολής δήλωσης 
περιουσιακής κατάστασης στον ΓΕ∆∆, σε συνέχεια έκθεσης ελέγχου του Σώµατος 
∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, σύµφωνα µε την οποία δηµόσιος υπάλληλος κατά 
τις χρήσεις 2000-2010 απέκτησε εισοδήµατα ύψους περίπου 950.000 ευρώ τα οποία 
δεν καλύπτονται από τις αποδοχές που προβλέπονται από την οργανική του θέση ή 
άλλα νόµιµα και εµφανή εισοδήµατα. Επίσης ο ΓΕ∆∆ άσκησε πειθαρχική δίωξη στον 
υπάλληλο η οποία ανακοινώθηκε και στον αρµόδιο Εισαγγελέα Εφετών. Ο υπάλληλος 
έχει τεθεί σε αργία ενώ εκκρεµεί ο πειθαρχικός του έλεγχος. 
Κατά το 2012 διαβιβάσθηκαν στον ΓΕ∆∆ από το Γραφείο του Εισαγγελέα 
Οικονοµικού Εγκλήµατος στοιχεία αναλυτικών καταστάσεων εµβασµάτων προς το 



εξωτερικό δηµοσίων υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών, των Σωµάτων 
Ελέγχων και των διαφόρων Γραφείων ∆όµησης και πολεοδοµικών υπηρεσιών. Από 
την διασταύρωση των υποβληθεισών δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης µε τα 
στοιχεία αναλυτικών καταστάσεων εµβασµάτων προς το εξωτερικό προέκυψαν τα 
παρακάτω: 

• Η υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης από έξι (6) υπαλλήλους, µε 
συνέπεια να ασκηθούν πειθαρχικές διώξεις στους παραπάνω έξι υπαλλήλους για 
τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης του καθήκοντος κατά τον Ποινικό 
Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους και της χαρακτηριστικώς 
αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής. Για τα προαναφερόµενα 
ενηµερώθηκε και ο αρµόδιος Εισαγγελέας Εφετών. Οι υπάλληλοι έχουν τεθεί σε 
αργία ενώ εκκρεµεί ο πειθαρχικός τους έλεγχος. 

• Κλήθηκαν 4 υπάλληλοι και οι σύζυγοί τους για να υποβάλλουν µε υπεύθυνη 
δήλωση του ν.1599/86 περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά µε την δήλωση 
περιουσιακής τους κατάστασης.  

• ∆ιενεργήθηκε άρση τραπεζικού  και χρηµατιστηριακού απορρήτου για 7 
υπαλλήλους προκειµένου να διαπιστωθεί  η υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς  
δήλωσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.   

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης εντοπίστηκε  
αγοραπωλησία ακινήτου από την οποία προέκυψαν σηµαντικότατες αποκλίσεις µεταξύ 
αντικειµενικών και αγοραίων αξιών, καθώς επίσης  ότι η εταιρία  που αγόρασε το 
ακίνητο να έχει ασήµαντο κύκλο εργασιών για τα επόµενα της αγοραπωλησίας έτη. Η 
περίπτωση διαβιβάστηκε στον Οικονοµικό Εισαγγελέα, για περαιτέρω διερεύνηση 
ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόµενο της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες (ξέπλυµα χρήµατος). 
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Κατά το έτος 2012 ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης συµµετείχε: 
- σε εσπερίδα για θέµατα διαφθοράς που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήµιο 

Αθηνών στις 3 Φεβρουαρίου 2012 µε τίτλο εισήγησης: «Τα εργαλεία 
καταπολέµησης της διαφθοράς στο δηµόσιο τοµέα» 

- σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Σύνδεσµο Φαρµακευτικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδος για την παρουσίαση του νέου επικαιροποιηµένου 
Κώδικα στις 18 Φεβρουαρίου 2012 στο ξενοδοχείο Hilton. 

- σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Εταιρεία Βοιωτικών Μελετών στις 20 
Μαΐου 2012 στο συνεδριακό κέντρο ∆ήµου Λεβαδέων µε τίτλο εισήγησης: 
«∆ιαφθορά και Πελατειακό σύστηµα στην Ελλάδα: Έχουµε ανάγκη µια νέα 
ανοικτή κοινωνία;» 

- στο συµπόσιο µε θέµα την «Παιδεία του Πολίτη» που διοργανώθηκε από την 
Πανελλήνια Ένωση Νοµικών & Πολιτικών Επιστηµόνων  και έλαβε χώρα στις 
6 Ιουλίου 2012 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Γραφείου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 

- στην ηµερίδα µε θέµα: «Εθνικός και Ολυµπιακός Ευεργέτης Γ. Αβέρωφ» που 
διοργανώθηκε από την Εταιρεία Ελλήνων Ευεργετών στις 4 Αυγούστου 2012 
στο Μέτσοβο  

- στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από τη διπλωµατική ακαδηµία του 
Υπουργείου Εξωτερικών στις 24 Οκτωβρίου 2012 µε θέµα το το νέο πειθαρχικό 
δίκαιο 

- στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από το σύλλογο «Κοινωνία Αξιών» µε θέµα 
την καταπολέµηση της διαφθοράς στις 20 Νοεµβρίου 2012 στο ξενοδοχείο Park. 

- στην ηµερίδα που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο ∆ιοικητικών Επιστηµών 
µε θέµα: «Ελεγκτικά Σώµατα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» στις 27 Νοεµβρίου 
2012 στο Πανεπιστήµιο Αθηνών 

- στη διηµερίδα µε θέµα: «∆ιαφάνεια Καταπολέµηση της διαφθοράς» που 
διοργανώθηκε από την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας της 
Βουλής των Ελλήνων και την Γενική Γραµµατεία διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων και έλαβε χώρα στις 28 Νοεµβρίου 2012 στην Βουλή των 
Ελλήνων 

- στο συνέδριο που διοργανώθηκε από τη ∆ιεθνή ∆ιαφάνεια µε θέµα «Φορείς 
καταπολέµησης της ∆ιαφθοράς» και έλαβε χώρα στις 28 Νοεµβρίου 2012 στο 
ξενοδοχείο Divani caravel 

- στο οικονοµικό συνέδριο που διοργανώθηκε από το Ελληνο–Αµερικανικό 
Εµπορικό Επιµελητήριο  στις 3 και 4 ∆εκεµβρίου 2012 στο ξενοδοχείο 
Athenaeum InterContinental µε τίτλο εισήγησης: «Προϋποθέσεις οικονοµικής 
ανάπτυξης» 

- στο 2ο Συνέδριο ∆ηµόσιας Πολιτικής και Θεσµών που διοργανώθηκε από το 
Πάντειο Πανεπιστήµιο και το τµήµα τοπικής αυτοδιοίκησης του ΑΤΕΙ 
Καλαµάτας στις 13-15 ∆εκεµβρίου 2012  στο Πάντειο Πανεπιστήµιο εισηγητής 
µε θέµα εισήγησης: «Ο θεσµός του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» 



- στο 23 Συνέδριο της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων µε θέµα: 
«Ηγέτες σε δίληµµα» που διοργανώθηκε στις 18-19 Μαΐου 2012 στο ξενοδοχείο 
Grand Resort Lagonissi  

 
Επίσης από τις 2 έως τις 6 Ιουλίου του 2012 ο ΓΕ∆∆ διοργάνωσε στα γραφεία του 
εκπαιδευτικό σεµινάριο για την επιµόρφωση των Επιθεωρητών της Ειδικής Υπηρεσίας 
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος µε αντικείµενο τη διενέργεια προανάκρισης για 
εγκλήµατα περιβάλλοντος στην  οποία έλαβαν µέρος ως εισηγητές εκτός από στελέχη 
του ΓΕ∆∆, επρόσωποι της Εισαγγελίας Αθηνών και της Ελληνικής Αστυνοµίας. 
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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) 2012 
 
B. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

[Στο κεφάλαιο Β παρατίθενται σύντοµες αναφορές της δραστηριότητας για το 2012 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 φορείς και έχουν τύχει επεξεργασίας από τους επιµελητές της παρούσας έκθεσης µόνο σε ό,τι 
αφορά στην κατά το δυνατό οµοιόµορφη παρουσίασή τους.]. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΣΕΕ∆∆) 
2. Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας 
3. Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης (Γ∆ΟΕ) 
4. Υπηρεσία Ελέγχου ∆απανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ) 
5. Σώµα Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων (ΣΕ∆Ε) 
6. ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Υπουργείου Οικονοµικών 
7. ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής 
8. Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων 
9. Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (33η ∆ιεύθυνση) 
10. ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
11. ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
12. Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων 

Προγραµµάτων από την Ε.Ε. (Ε∆ΕΛ) 
13. Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 
14. Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ∆ΟΕ) 
15. ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Ελληνικής Αστυνοµίας 
16. Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής 

Ακτοφυλακής 



Α. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΟΕΕ) 2012 
 
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 2012 στις συνεδριάσεις του ΣΟΕΕ υπό την προεδρία του ΓΕ∆∆ Αρεοπαγίτη ε.τ. Λέανδρου 
Ρακιντζή συµµετείχαν οι Βοηθοί Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, και κλήθηκαν όπως 
προβλέπεται οι επικεφαλής Ειδικοί Γραµµατείς, Γενικοί Επιθεωρητές ή Γενικοί ∆ιευθυντές ή 
∆ιευθυντές ή προιστάµενοι των Σωµάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου και όταν 
αυτοί κωλύονταν, οι αναπληρωτές τους ή εκπρόσωποί τους. 

Συγκεκριµένα, µε πρόσκληση του ΓΕ∆∆ κλήθηκαν να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις του ΣΟΕΕ:  

Ο Ειδικός Γραµµατέας του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 

Ο Ειδικός Γραµµατέας του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, 

Ο Ειδικός Γραµµατέας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, 

Ο Προϊστάµενος του Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστηµάτων Κράτησης 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 Οικονοµικών, 

Ο Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων 
προγραµµάτων από την ΕΕ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 

Ο Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, 

Ο Γενικός Επιθεωρητής της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, 

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

Ο  ∆ιευθυντής του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής 
Ακτοφυλακής 

Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, 

Η ∆ιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης του ΥΠΕΚΑ, 

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων, 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 2012 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 ΓΕ∆∆, 
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 ΓΕ∆∆ 
εκτός από τον εξαµηνιαίο προγραµµατισµό δράσης και τα πορίσµατα και τις εκθέσεις επιθεώρησης και 
ελέγχου, συνεχίστηκε η αποστολή και βραχυχρόνιου προγραµµατισµού για τις µείζονος σηµασίας 
υποθέσεις και την εξέλιξη της διερεύνησής τους. 

Ο ΓΕ∆∆ και πρόεδρος του Οργάνου γνωστοποίησε στους επικεφαλής των Σωµάτων και των 
Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου την βούλησή  του να παράσχει κάθε απαραίτητη συνδροµή στο 
έργο των επιθεωρήσεων και των ελέγχων και ζήτησε την εντατικοποίησή τους για την 
αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης και την 
αποτελεσµατικότερη λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

Κυρίαρχο θέµα των συνεδριάσεων του ΣΟΕΕ υπήρξε η πορεία της διερεύνησης των υποθέσεων των 
Σωµάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου και οι σχετικές µε τους διενεργούµενους 
ελέγχους και επιθεωρήσεις λεπτοµέρειες, η ανταλλαγή απόψεων εµπειριών και άλλων δεδοµένων, η 
συζήτηση θεµάτων νοµικής φύσης και η επίλυση προβληµάτων και δυσκολιών  που προέκυψαν κατά 
τις επιθεωρήσεις και τους έλεγχους, προκειµένου αυτοί να καταστούν αποτελεσµατικότεροι και 
ουσιαστικότεροι, ώστε να επιτρέπουν την άµεση παρέµβαση στις περιπτώσεις που υπάρχουν 
πειθαρχικές ή ποινικές παραβάσεις δηµοσίων λειτουργών και οργάνων και την κίνηση των σχετικών 
διαδικασιών. 

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στον εντοπισµό εκείνων των τοµέων δράσης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που 
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά τους διενεργούµενους ελέγχους, προκειµένου να καταστούν 
αποτελεσµατικοί και έγιναν οι σχετικές προτάσεις στους επικεφαλής των Σωµάτων και Υπηρεσιών 
Επιθεώρησης και Ελέγχου που έχουν την αρµοδιότητα των φορέων αυτών. 

Επίσης στο πλαίσιο της παρακολούθησης της δράσης των  Σωµάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και 
Ελέγχου και της πορείας των ελέγχων που διενεργούνται από αυτά αλλά και της υλοποίησης των 
προτάσεων των πορισµάτων και των εκθέσεων επιθεώρησης και ελέγχου και προκειµένου να 
ολοκληρώνεται απρόσκοπτα η πειθαρχική διαδικασία, όπως επιβάλλεται από τις οικείες πειθαρχικές 



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 ενώ  έγινε ιδιαίτερη αναφορά στους 
ελέγχους σε σηµαντικούς τοµείς της διοικητικής δράσης. 

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. 
Τέλος  προκειµένου να καταστεί αποτελεσµατικότερη η παρακολούθηση της δράσης του ελεγκτικού 
έργου και της πορείας των διενεργούµενων επιθεωρήσεων και ελέγχων ζητήθηκε από τα Σώµατα 
Επιθεώρησης και Ελέγχου η ενηµέρωση του ΓΕ∆∆ για τις επιθεωρήσεις/ελέγχους που εκκρεµούν σε 
οποιοδήποτε στάδιο, από την έκδοση της σχετικής εντολής έως πριν την σύνταξη της έκθεσης και  για 
την κοινοποίηση από 1-1-2013, όλων των εκδιδόµενων εντολών επιθεωρήσεων/ελέγχων.  
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B. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

1. Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΣΕΕ∆∆) 
Α. Νοµοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων 

Σκοπός του ΣΕΕ∆∆ 
Σκοπός της λειτουργίας του ΣΕΕ∆∆, που διέπεται από τα άρθρα 2-7 του Ν. 3074/2002 όπως ισχύει, 
είναι η διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Το 
ΣΕΕ∆∆ µεριµνά για την επισήµανση φαινοµένων διαφθοράς, κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών, 
αναποτελεσµατικότητας, χαµηλής παραγωγικότητας  και χαµηλής ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Αρµοδιότητες του ΣΕΕ∆∆  
• Η διενέργεια επιθεωρήσεων – ελέγχων και ερευνών. 
• Η διενέργεια 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∆∆. 
• Η διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων µετά από  παραγγελία του αρµοδίου 

εισαγγελέα.  
• Η συγκέντρωση του απαιτούµενου αποδεικτικού υλικού προκειµένου να διαβιβαστεί στην αρµόδια 

∆ΟΥ Αρχή η σχετική αναφορά για ορισµένα ποινικά αδικήµατα που διαπράττουν ή συµµετέχουν 
σε αυτά δηµόσιοι υπάλληλοι.  

 
Πεδίο Ελεγκτικής ∆ράσης του ΣΕΕ∆∆ 
Στην αρµοδιότητα του ΣΕΕ∆∆ ανήκει ο έλεγχος των υπηρεσιών: 
α) του ∆ηµοσίου,  
β) των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης A’ και B’ βαθµού, καθώς και των επιχειρήσεων τους,  
γ) των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και  
δ) των κρατικών Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου ή δηµόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη 
διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα το ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος. 
 
Το ΣΕΕ∆∆ δεν επιλαµβάνεται θεµάτων σχετικών µε : 
• Τη λειτουργία των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών 
• Την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων. 
 
Το ΣΕΕ∆∆ δεν εξετάζει υποθέσεις που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα : 
• Της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας. 
• Του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,  
       Ανταγωνιστικότητας και 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. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 Ν. 
3074/2002 ο Ειδικός Γραµµατέας του ΣΕΕ∆∆ εκδίδει τις εντολές για επιθεώρηση, έλεγχο: 
 Αυτεπαγγέλτως 
 Μετά από εντολή του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής  

   ∆ιακυβέρνησης 
 Μετά από εντολή του οικείου Υπουργού ή Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης  



  ∆ιοίκησης για τις υπηρεσίες τους ή τα εποπτευόµενα από αυτούς ΝΠ∆∆ 
 Μετά από αίτηµα του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, του Συνηγόρου του  

              Πολίτη ή του επικεφαλής Ανεξάρτητης ∆ιοικητικής Αρχής. 
 
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 2012 
Κατά το έτος 2012 εκδόθηκαν 520 εκθέσεις επιθεώρησης-ελέγχου και περιουσιακής κατάστασης 
υπαλλήλων. Επιπλέον, διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν 23 προκαταρκτικές εξετάσεις. Στον 
ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το έργο του ΣΕΕ∆∆ που ολοκληρώθηκε κατά το έτος 2012. 
  

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.∆.∆. ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ 485 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 35 

ΣΥΝΟΛΟ  520 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 23 

 
Αναφορικά µε το έναυσµα των διενεργηθέντων επιθεωρήσεων-ελέγχων στον ακόλουθο πίνακα 
παρουσιάζονται τα σχετικά δεδοµένα: 
 

ΕΝΑΥΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Πλήθος % 
Καταγγελία  407 83,92 
Εντολή Υπουργού 11 2,27 
Αίτηµα Ανεξάρτητης Αρχής 0 0,00 
Εντολή Γ.Γ. Περιφέρειας 6 1,24 
Αίτηµα Γ.Ε.∆.∆. 29 5,98 
Αίτηµα ∆ικαστικής Αρχής 5 1,03 
Αίτηµα ∆ηµόσιας Υπηρεσίας 22 4,54 
Αυτεπάγγελτα 5 1,03 

Σύνολο 485 100,00 
 
Στις ως άνω 485 εκθέσεις επιθεώρησης-ελέγχου συµπεριλαµβάνονται 56 περιπτώσεις για τις οποίες 
δεν έγινε λεπτοµερής έλεγχος (λόγοι αναρµοδιότητας ΣΕΕ∆∆, εκκρεµοδικία, αοριστία των 
καταγγελιών, κ.λπ.). Ως εκ τούτου, στη συνέχεια, παρουσιάζονται στοιχεία βάσει των 429 εκθέσεων 
στις οποίες, κατά περίπτωση, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών, 
αναποτελεσµατικότητας, παρατυπιών, κ.λπ.  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανοµή των 429 εκθέσεων ελέγχου ανά θεµατικό 
αντικείµενο και ανά φορέα υπαγωγής των ελεγχθεισών υπηρεσιών. 
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕ

ΝΕΣ ∆/ΣΕΙΣ Ν.Π.∆.∆. ΠΕΡΙΦΕ
ΡΕΙΕΣ 

∆ΗΜΟΙ 
ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
 

% 

∆όµηση, Χωροταξία 2 2 1 32 59 96 22,43 

Φυσικό Περιβάλλον 4 22 1 2 7 36 8,41 

Πολιτιστικό Περιβάλλον 4         4 0,93 

Έργα, Προµήθειες, Συµβάσεις 1 3 8 3 23 38 8,88 
Άδειες Επιχειρήσεων, Άσκησης 
Επαγγελµάτων 1 4 1 7 7 20 4,67 

Υγεία, Πρόνοια 2   14 4 3 23 5,37 

Ασφάλιση, Απασχόληση 4 12   1 5 22 5,14 

Εκπαίδευση, Κατάρτιση 9 2 18     29 6,78 

Μεταφορές, Επικοινωνίες 1 1 2 2   6 1,40 

Αναπτυξιακά και λοιπά Προγράµµατα 2 2 1 2   7 1,64 

∆ηµόσια Περιουσία-Έσοδα 1 0 2 1 5 9 2,10 

Αλλοδαποί, Μετανάστευση, Ιθαγένεια    2 0   4 6 1,40 
Οργάνωση, Λειτουργία Υπηρεσιών  17 8 21 6 15 67 15,65 
Λοιπά θέµατα ΟΤΑ Α’ βαθµού         65 65 15,19 

ΣΥΝΟΛΟ 
 48 58 69 60 193 4281 100,00 

% 11,21 13,55 16,12 14,02 45,09 100,00  

 
Γ. Συνολικά παραχθέν έργο ΣΕΕ∆∆ κατά το έτος 2012 
Το 45% περίπου των ελέγχων του ΣΕΕ∆∆ διενεργήθηκε σε υπηρεσίες των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού και των επιχειρήσεών τους. Τα θέµατα που εξετάστηκαν αφορούσαν κυρίως 
στη δόµηση και χωροταξία, τα έργα, τις προµήθειες, την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών και 
σε λοιπά γενικά θέµατα. 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή των 427  εκθέσεων ελέγχου ανά Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση. 
 

 ∆ιοικητική Περιφέρεια Αριθµός ελέγχων Ποσοστό ελέγχων 
1 Αττική 130 30,44 

13 3,04 2 Αν. Μακεδονία-Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 73 17,10 

5 1,17 
42 9,84 3 Ιόνια Νησιά 

∆υτική Ελλάδα 
Πελοπόννησος 64 14,99 

27 6,32 4 Θεσσαλία 
Στερεά Ελλάδα 29 6,79 

5 ∆υτική Μακεδονία 7 1,64 

                                                 
1 Στον πίνακα δεν έχει περιληφθεί 1 έρευνα σχετική µε τις εκκρεµείς πειθαρχικές υποθέσεις δηµοσίων 
υπαλλήλων δεδοµένου ότι αυτή αφορά σε όλες τις υπηρεσίες αρµοδιότητας του ΣΕΕ∆∆. 



Ήπειρος 8 1,87
6 1,416 Β. Αιγαίο 

Ν. Αιγαίο  9 2,11
7 Κρήτη 14 3,28

 ΣΥΝΟΛΟ 4272 100,00
 
∆. Προανακριτικό έργο 
Κατά το 2012, εκτελέστηκαν και ολοκληρώθηκαν είκοσι τρείς (23) 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 2012 διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν τριανταπέντε (35) 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∆∆.  
 
Συµµετοχή Επιθεωρητών του ΣΕΕ∆∆ στο πρόγραµµα του Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για την αξιολόγησης των δοµών Υπουργείων 
και φορέων που υπάγονται σ’ αυτά. 
 
Κατά το 2012 το ΣΕΕ∆∆ συµµετείχε στο πρόγραµµα του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για την αναδιοργάνωση της δηµόσιας διοίκησης στο πλαίσιο των 
διατάξεων του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 4024/2011,  ώστε να γίνει περισσότερο λειτουργική, 
αποτελεσµατική, αποδοτική και να εξυπηρετεί καλύτερα το δηµόσιο συµφέρον. Στο πλαίσιο αυτό το 
ΣΕΕ∆∆ διέθεσε ικανό αριθµό Προϊσταµένων Επιθεωρητών, Επιθεωρητών-Ελεγκτών και Βοηθών 
Επιθεωρητών-Ελεγκτών για τη στελέχωση των οµάδων αξιολόγησης των δοµών των κάτωθι 
Υπουργείων και των φορέων που υπάγονται σ’ αυτά: 
1. ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,  
2. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
3. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
4. ∆ικαιοσύνης 
5. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
6. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
7. Τουρισµού 
8. Οικονοµικών 
9. Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού 
10. Υγείας 
11. Μακεδονίας & Θράκης 
 

                                                 
2 Στον πίνακα δεν έχουν περιληφθεί 1 έρευνα για εκκρεµείς πειθαρχικές υποθέσεις δηµοσίων υπαλλήλων σε 
όλους τους φορείς αρµοδιότητας του ΣΕΕ∆∆ και 1 έλεγχος που διεξήχθη σε προξενικό γραφείο. 
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Οι άνω οµάδες στις οποίες, εκτός των Υπουργείων µε α/α 9 και 10, Προϊστάµενοι Επιθεωρητές και 
Επιθεωρητές-Ελεγκτές του ΣΕΕ∆∆ ορίστηκαν µε απόφαση του Υπουργού ∆.Μ.Η.∆. και ως 
συντονιστές, ανέπτυξαν στενή και εποικοδοµητική συνεργασία µε εµπειρογνώµονες από την Task 
Force for Greece, τη γαλλική δηµόσια ∆ιοίκηση και άλλες ευρωπαϊκές δηµόσιες διοικήσεις και 
προέβησαν µε βάσει αντικειµενικά κριτήρια και µεθοδολογία στην αξιολόγηση των ανωτέρω δοµών. 
Οι εκθέσεις που εκπονήθηκαν ήταν ιδιαίτερα τεκµηριωµένες και παρουσίασαν συγκεκριµένα σενάρια 
µεταρρύθµισης µε νέα οργανογράµµατα για τις υπηρεσίες που αξιολογήθηκαν, τα οποία προωθήθηκαν 
για έγκριση από το Κεντρικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης. 
 
∆ιεξαγωγή έρευνας του ΣΕΕ∆∆ για την καταγραφή των πειθαρχικών υποθέσεων. 
Κατόπιν εντολής του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, το 
ΣΕΕ∆∆ κατά το 2012 διεξήγαγε έρευνα αναφορικά µε την καταγραφή των πειθαρχικών υποθέσεων 
που εκκρεµούσαν ενώπιον Πειθαρχικών Συµβουλίων καθώς και η επιβολή πειθαρχικών ποινών κατά 
την τελευταία πενταετία (2008-2012), στους φορείς αρµοδιότητας του ΣΕΕ∆∆. 
Από την έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι τόσο η κεντρική διοίκηση όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση, 
λόγω µη συστηµατικής καταγραφής των σχετικών στοιχείων (ποσοτικά και ποιοτικά), δεν φαίνεται να 
έχουν σαφή και εµπεριστατωµένη εικόνα για τα φαινόµενα παραβατικότητας του προσωπικού τους, 
για την αποτελεσµατικότητα των πειθαρχικών οργάνων ιδίως δε για τους χρόνους ολοκλήρωσης των 
εκκρεµών πειθαρχικών υποθέσεων και τους λόγους των σχετικών καθυστερήσεων µε συνέπεια να 
υφίστανται σηµαντικές δυσκολίες και στην αποτίµηση, έστω και στατιστικά, της πειθαρχικής 
λειτουργίας.  
Κατόπιν των ανωτέρω προτάθηκε στον Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης η θεσµοθέτηση της υποχρέωσης των πειθαρχικών οργάνων (µονοµελών και 
συλλογικών, πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων) όλων των φορέων της δηµόσιας διοίκησης να 
ανακοινώνουν στο ΣΕΕ∆∆ τις πειθαρχικές υποθέσεις που χειρίζονται. Πράγµατι µε το Ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ 107/Τ.Α/9.5.13) ανατέθηκε στο Σώµα η αρµοδιότητα της παρακολούθησης των σχετικών 
πειθαρχικών διαδικασιών και για το σκοπό αυτό κάθε πράξη µε την οποία ασκείται πειθαρχική δίωξη 
και κάθε πειθαρχική απόφαση κοινοποιούνται υποχρεωτικά στο ΣΕΕ∆∆. 
 
ΣΤ. Αναζήτηση πειθαρχικών ή/και ποινικών ευθυνών από τις εκθέσεις του έτους 2012 
Από τις 429 εκθέσεις επιθεώρησης-ελέγχου σε 60 από αυτές αναζητήθηκαν ευθύνες 
υπαλλήλων/οργάνων της ∆ιοίκησης για πειθαρχικά παραπτώµατα ή/και ανέκυψαν ενδείξεις για 
ποινικές ευθύνες οπότε οι σχετικές εκθέσεις γνωστοποιήθηκαν στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για 
ποινική αξιολόγηση των σχετικών πράξεων και παραλείψεων.  
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο αριθµός των εκθέσεων που περιλαµβάνουν προτάσεις 
αναζήτησης πειθαρχικών ή/και ποινικών ευθυνών ανά θεµατικό αντικείµενο.  
 
 

α/α Θεµατικό αντικείµενο Αριθµός 
εκθέσεων

Αριθµός 
εκθέσεων µε 
αναζήτηση 
ευθυνών 

∆είκτης 
παραβατικότητας 

1 ∆όµηση, Χωροταξία 96 6 6,25 
2 Φυσικό Περιβάλλον 36 2 5,56 
3 Πολιτιστικό Περιβάλλον  4 0 0,00 
4 Έργα, Προµήθειες 38 7 18,42 
5 Άδειες Επιχειρήσεων, 

Άσκησης Επαγγελµάτων  20 3 15,00 
6 Υγεία, Πρόνοια 23 1 4,35 
7 Ασφάλιση, Απασχόληση 22 0 0,00 
8 Εκπαίδευση, Κατάρτιση 29 5 17,24 



9 Μεταφορές, Επικοινωνίες 6 1 16,67 
10 Αναπτυξιακά και λοιπά 

Προγράµµατα 7 0 0,00 
11 ∆ηµόσια Περιουσία-Έσοδα 9 4 44,44 
12 Αλλοδαποί, Μετανάστευση, 

Ιθαγένεια               6 3 50,00 
13 Οργάνωση, Λειτουργία 

Υπηρεσιών 67 9 13,43 
14 Λοιπά θέµατα ΟΤΑ α' βαθµού 65 19 29,23 

 
 Σύνολο 4283 60

Τιµή Γενικού 
∆είκτη 14,02  

 
Εξαιρουµένων των περιπτώσεων µε α/α 9, 11 και 12, για τις οποίες το ποσοστό των διενεργηθέντων 
ελέγχων είναι ιδιαίτερα µικρό σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιπτώσεις, διαπιστώνεται ότι οι θεµατικοί 
τοµείς µε τιµή δείκτη παραβατικότητας µεγαλύτερη εκείνης του Γενικού ∆είκτη είναι «Λοιπά θέµατα 
ΟΤΑ α’ βαθµού», «Έργα, Προµήθειες», «Εκπαίδευση, Κατάρτιση» και «Άδειες Επιχειρήσεων-
Άσκησης Επαγγελµάτων».  
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο αριθµός εκθέσεων επιθεώρησης-ελέγχου µε περιπτώσεις 
αναζήτησης ευθυνών, ανά φορέα υπαγωγής των ελεγχθεισών υπηρεσιών.   

 

Από τα δεδοµένα του ανωτέρω πίνακα είναι εµφανές ότι, από το ελεγκτικό έργο του 2012, τα Νοµικά 
Πρόσωπα εµφανίζουν τον µεγαλύτερο δείκτη παραβατικότητας. Οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού εµφανίζουν, 
επίσης, παραβατικότητα µεγαλύτερη της τιµής του Γενικού ∆είκτη. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί κατανέµονται οι υπάλληλοι/όργανα της ∆ιοίκησης για τους οποίους 
αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες, ανά ιδιότητα και ανά υπηρεσία προέλευσης. Σηµειώνεται ότι σε 
19 περιπτώσεις εκθέσεων, από το σύνολο των 60, αναζητούνται µόνο ποινικές ευθύνες είτε επειδή δεν 
µπορεί λόγω ιδιότητας να αναζητηθούν πειθαρχικές ευθύνες (π.χ. όργανα διοίκησης φορέων), είτε 
επειδή τα πειθαρχικά παραπτώµατα είχαν ήδη παραγραφεί. Ως εκ τούτου τα στοιχεία του παρακάτω 
πίνακα αφορούν σε 41 επιθεωρήσεις/ελέγχους µε αναζήτηση ευθυνών και όχι στο σύνολο των 60. 

                                                 
3 Στο συνολικό αριθµό εκθέσεων δεν έχει περιληφθεί 1 έρευνα για εκκρεµείς πειθαρχικές υποθέσεις δηµοσίων 
υπαλλήλων σε όλους τους φορείς αρµοδιότητας του ΣΕΕ∆∆. 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΠΑΓΩΓΗΣ 

Αριθµός 
εκθέσεων 

Αρ. 
εκθέσεων µε 
αναζήτηση 
ευθυνών 

∆είκτης 
παραβατικότητας 

Ποσοστιαία 
απόκλιση από το 
Γενικό δείκτη 

Υπουργείο 48 3 6,25 -54,66
Αποκεντρωµένες 
∆/σεις 58 5 8,62 -37,46
Νοµικό Πρόσωπο 69 14 20,29 47,19
Περιφέρειες 60 3 5,00 -63,73
∆ήµος/Κοινότητα 
και Επιχειρήσεις 
τους 193 35 18,13 31,55

Σύνολο 428 60
Γενικός δείκτης

14,02
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Από τα δεδοµένα του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι περίπου το 73% των λειτουργών, για τους 
οποίους προτάθηκε η άσκηση πειθαρχικής δίωξης, προέρχεται από τους Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Ειδικά δε στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού σηµειώνεται το µεγαλύτερο ποσοστό των αιρετών 
οργάνων για τα οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης πειθαρχικών παραπτωµάτων. Την πρώτη 
θέση στην κατάταξη των πειθαρχικά υπόλογων µοιράζονται λειτουργοί µε την ιδιότητα του 
«Υπαλλήλου» και του «Αιρετού».  
 
Ζ. Οι προτάσεις από τις εκθέσεις έτους 2012 
Στις εκθέσεις που ολοκληρώθηκαν το 2012 διατυπώθηκαν συνολικά 174 προτάσεις. Σε αυτές δεν 
περιλαµβάνονται οι προτάσεις που αφορούσαν σε αναζήτηση ποινικών και/ή πειθαρχικών ευθυνών 
δεδοµένου ότι αυτές παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ανωτέρω προτάσεις κατανεµηµένες ως προς το φορέα 
στον οποίο απευθύνονται και ως προς το είδος τους. 

 

Ιδιότητα Υπουργείο Αποκ/νες 
∆/σεις 

Ν.Π. Περιφέρειες Ο.Τ.Α. Α’ 
βαθµού και 
Επιχειρήσεις 

Σύνολο Ποσοστό 
% 

Υπάλληλος         1 6 3 18 28 30,11
Τµηµατάρχης    3 4 2 4 13 13,98
∆ιευθυντής         2 1 5 8 8,60
Γεν. ∆/ντής     1   1 1,08
(πρώην) 
Νοµάρχης         0 0,00
∆ήµαρχος            7 7 5,38
Αιρετός                   28 28 30,11
Λοιπά    8   8 8,60

 Σύνολο 0 6 19 6 62 93 100,00
 Ποσοστό % 0,00 6,45 20,43 6,45 66,67   

Κατηγορία 
πρότασης 

Υπουργείο Αποκ. 
∆/ση 

Νοµικό  
Πρόσωπο 

Περιφέρεια ΟΤΑ α’ 
βαθµού Σύνολο % 

Θεσµικό πλαίσιο 9 1 5  4 19 10,92
Νοµιµότητα 6 10 8 7 35 66 37,93
Υλικ. υποδοµή      2 2 1,15
Κτιριακή 
υποδοµή        0 0,00
∆ιαδικασίες 13 15 12 7 26 73 41,95
Επικοινωνία   1     1 0,57
Έλεγχοι από 
άλλες υπηρεσίες 2 1 1 1 4 9 5,17
Ανθρώπινο 
δυναµικό 1 1 1 1   4 2,30

Σύνολο 31 29 27 16 71 174 100,00

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό προτάσεων αφορά στην ποιότητα των 
διαδικασιών (41,95%) (47,37%). Το αµέσως µεγαλύτερο ποσοστό προτάσεων αφορά στη νοµιµότητα 
δράσης των υπηρεσιών που ελέγχθηκαν (37,93%). Από τα παραπάνω καθίσταται εµφανές ότι σε 
αρκετές περιπτώσεις η διοίκηση δεν λειτουργεί σύννοµα ενώ συχνά οι διαδικασίες για την παραγωγή 
του διοικητικού προϊόντος είναι παρωχηµένες, πολύπλοκες, αδιαφανείς µε επιπτώσεις στην ποιότητα 
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και την αποδοτικότητα των παραγόµενων υπηρεσιών, συνηγορούντος συχνά ενός θεσµικού πλαισίου 
ανεπίκαιρου ή/και πολύπλοκου (10,92%).  
Είναι δε χαρακτηριστικό ότι από το σύνολο των προτάσεων που αφορούν στη νοµιµότητα (66) περίπου 
το 64% αυτών αφορούν στην αποκατάσταση της νοµιµότητας σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Α’ και Β’ βαθµού. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ιδίως αν συσχετιστεί µε το δείκτη 
παραβατικότητας που διαπιστώνεται στα εν λόγω νοµικά πρόσωπα.  
 
Αναφορικά µε την υλοποίηση των προτάσεων του ΣΕΕ∆∆ θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η αυτή 
εξαρτάται κυρίως από το περιεχόµενό τους και τη διοικητική υπαγωγή των υπηρεσιών στις οποίες 
απευθύνονται. Σηµειώνεται ότι οι προτάσεις για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου, αν και γενικά 
έχουν τη σύµφωνη γνώµη των ελεγχόµενων υπηρεσιών, δεν υλοποιούνται άµεσα επειδή απαιτούν 
ενέργειες από περισσότερες συναρµόδιες υπηρεσίες υπερκείµενες (κυρίως Υπουργεία), ο συντονισµός 
των οποίων για το σκοπό αυτό δεν είναι πάντα εύκολος. 
Αντίθετα, οι προτάσεις που αναφέρονται στην αντιµετώπιση προβληµάτων νοµιµότητας και 
αποτελεσµατικότητας υλοποιούνται κατά κανόνα άµεσα, µε προφανή οφέλη στη βελτίωση λειτουργίας 
των αντίστοιχων υπηρεσιών. 
Οι προτάσεις µε τις οποίες αναζητούνται πειθαρχικές ευθύνες, πλην εξαιρέσεων, υλοποιούνται 
συνήθως άµεσα δεδοµένου ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 3074/2002 αρ. 5 παρ. 3βi και του 
νόµου 3345/2005 αρ. 14, παρ., η διαπίστωση, ύστερα από διενέργεια επιθεώρησης ή ελέγχου, 
πειθαρχικών παραπτωµάτων δεσµεύει τα αρµόδια όργανα για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης. 
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Η. Σηµαντικές υποθέσεις έτους 2012 
Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται οι σηµαντικότεροι έλεγχοι που ολοκλήρωσε το Σ.Ε.Ε.∆.∆ 
εντός του έτους 2012.  
 

α/α 

 
Ελεγχόµενη υπηρεσία 
 

 
Αντικείµενο 
 

1 Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία 
(ΕΑΒ) 

Καθυστέρηση σύνταξης των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων, αµοιβές µελών ∆.Σ., αναθέσεις υπηρεσιών 
σε δικηγόρους, επιχορηγήσεις, χρήση υπηρεσιακών 
οχηµάτων, υπερωριακή απασχόληση οδηγών, 
απασχόληση ιατρών, δάνεια προσωπικού, απευθείας 
αναθέσεις υπηρεσιών/εργασιών, αναθέσεις 
έργου/παροχής υπηρεσιών σε υπεργολάβους 

2 ∆ήµος Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη Άσκηση ιδιωτικού έργου από Προϊστάµενο Υπηρεσίας 
του ∆ήµου 

3 Οργανισµός ∆ιεξαγωγής 
Ιπποδροµιών Ελλάδας (Ο∆ΙΕ Α.Ε.) 

α) Ανανέωση των συµβάσεων των Γεν. ∆/ντών σε 
προεκλογική περίοδο, 
β) Εξωσυµβατική παροχή υπηρεσιών συντήρησης του 
µηχανογραφικού συστήµατος του ιπποδροµιακού 
στοιχήµατος. 

4 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων 
(Ε.Φ.Ε.Τ.) 

Επιβολή προστίµων για παραβιάσεις της κείµενης 
νοµοθεσίας για την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίµων 

5 ΕΟΤ Νοµιµότητα της διαδικασίας ανάθεσης της κατασκευής, 
διακόσµησης και εξοπλισµού του περιπτέρου του 
Οργανισµού σε τρεις διεθνείς εκθέσεις τουρισµού στις 
Η.Π.Α. κατά το πρώτο τρίµηνο 2010. 

6 ∆/νσεις Μεταφορών & 
Επικοινωνιών των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, 
Νότιου και ∆υτικού Τοµέα Αθηνών 
και Ανατολικής Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής 

 Η νοµιµότητα της µεταβολής στα στοιχεία κυβισµού 
οχηµάτων. 
 

7 Υπηρεσία Περίθαλψης 
Ασφαλισµένων του ∆ηµοσίου 
Ανατολικής Αθήνας, Υ∆Ε 
Ανατολικής Αθήνας Νοµαρχία 
Ανατολικής Αθήνας 
 

Η νοµιµότητα διαδικασιών σύναψης συµβάσεων µε  
φυσίατρο και νοµικό πρόσωπο, για την παροχή 
περίθαλψης στους ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου, καθώς 
και του τρόπου καταβολής των δαπανών –λογαριασµών 
των συµβεβληµένων ιατρών και διαγνωστικών κέντρων. 

8 Υπηρεσία Περίθαλψης 
Ασφαλισµένων του ∆ηµοσίου  
Ανατολικής Αθήνας, Υ∆Ε 
Ανατολικής Αθήνας Νοµαρχία 
Ανατολικής Αθήνας 
 

Η νοµιµότητα των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων µε  
φυσικά και νοµικά πρόσωπα για την παροχή υπηρεσιών 
υγείας σε ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου καθώς και 
καταβολής των δαπανών –λογαριασµών στους 
συµβεβληµένους ιατρούς και διαγνωστικά κέντρα.  

9 Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος-
∆/νση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, 
Τµήµα Κινήτρων Περιφερειακής 
Ανάπτυξης. 

Η εξέταση της νοµιµότητας των διαδικασιών υπαγωγής 
εταιρειών στον αναπτυξιακό Νόµο 3299/2004 
(αξιολόγηση, παρακολούθηση και έλεγχος, πιστοποίηση 
της ολοκλήρωσης της επένδυσης και χορήγηση των 
ενισχύσεων). 

10 Εµπορικό & Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο Πειραιώς 

Έλεγχος νοµιµότητας των διαδικασιών ανάθεσης: 
α) των εργασιών επισκευής, συντήρησης και ανακαίνισης 
του κτιρίου του ΕΒΕΠ περιόδου 2005-2008 
β) του έργου κατασκευής ∆ικτύου DATA την διετία 2008-



2009 εντός του κτιρίου του ΕΒΕΠ, καθώς και  
γ) της προµήθειας νέου πληροφοριακού συστήµατος για 
τις ανάγκες του Επιµελητηρίου κατά το έτος 2010. 

11 ∆/νσεις Μεταφορών Αττικής Η νοµιµότητα της µεταβολής στα στοιχεία κυβισµού 
οχηµάτων.  

12 ∆/νση Βιοµηχανίας Ενέργειας & 
Φυσικών Πόρων, Γενική ∆/νση 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου 

Σχετικά µε την έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, βιοτεχνίας µεταλλικών κουφωµάτων - 
µεταλλικών σκελετών, στην Παγανή Μυτιλήνης, µε 
κινητήρια ισχύ µικρότερη των 50 KW και διαβίβαση του 
σχετικού φακέλου µετά από 12 µήνες στη ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για περιβαλλοντική 
αδειοδότηση λόγω αρµοδιότητας, µε την αιτιολογία ότι, η 
συνολική κινητήρια ισχύς της υπό εξέταση βιοτεχνίας, 
είναι µεγαλύτερη  των 50 KW. 

13 ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. Ο έλεγχος νοµιµότητας των προσλήψεων του 
προσωπικού µε οιανδήποτε σχέση εργασίας στην 
∆ΕΣΦΑ Α.Ε. από το 2008 µέχρι το 2012. 

14 Οργανισµός Εργατικής Εστίας Έλεγχος των διαδικασιών ενίσχυσης συνδικαλιστικών 
οργανώσεων από τον Ο.Ε.Ε. 

15 Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιεθνούς 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας του 
Υπουργείου Εξωτερικών 

Έλεγχος του τρόπου καταχώρησης στο ηλεκτρονικό 
σύστηµα της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιεθνούς 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου 
Εξωτερικών, των στοιχείων χρηµατοδότησης των Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων, κατόπιν παραγγελίας του 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. 

16 Γραφείο Αλλοδαπών της 
∆ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου 
του δήµου ∆ιονύσου Αττικής 
(πρώην κοινότητα Κρυονερίου). 
4 

Η εξέταση των διαλαµβανόµενων σε έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Ανατολικής 
Αττικής, της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, 
σχετικά µε τη λειτουργία του Γραφείου Αλλοδαπών της 
∆ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
Αττικής (πρώην Κοινότητα Κρυονερίου). 

17 ∆ήµος  Αιγάλεω Αττικής Ο έλεγχος των διαδικασιών απογραφής των δικαιούχων 
προνοιακών επιδοµάτων στο ∆ήµο Αιγάλεω, για τη 
σύσταση του Ενιαίου Εθνικού Μητρώου Προνοιακών 
Επιδοµάτων 

18 ∆ήµος Ζωγράφου 
 

Ο έλεγχος της νοµιµότητας των διαδικασιών λήψης και 
εξυπηρέτησης δανείου ύψους 25.000.000 € που έλαβε ο 
∆ήµος Ζωγράφου από τράπεζα του εξωτερικού.  

19 ∆ήµος Νέου Ψυχικού (νυν ∆ήµος 
Φιλοθέης - Ψυχικού/∆ηµοτική 
Κοινότητα Ψυχικού 

Η διερεύνηση σχετικά µε τις ενέργειες του ∆ήµου Νέου 
Ψυχικού (νυν ∆ήµος Φιλοθέης – Ψυχικού) που αφορούν 
στην παράνοµη έκδοση βεβαιώσεων µονίµου κατοικίας, 
µε βάση τις οποίες συγκεκριµένα άτοµα µεταδηµότευσαν 
στο ∆ήµο και ακολούθως προσλήφθηκαν µε συµβάσεις 
στο ∆ήµο και σε νοµικά πρόσωπα του καθώς και στο 
ΚΕΠ.   

20 ∆ήµος Ύδρας  
 

Ο έλεγχος της διαχείρισης των µισθωµάτων του ακινήτου 
επί της οδού Ασκληπιού 45 Αθήνα, ιδιοκτησίας του 
∆ήµου Ύδρας από κληρονοµιά. 

21 Σύνδεσµος ∆ήµων Πειραιά & 
∆υτικής Αττικής. 
 

Οι διαδικασίες είσπραξης των εσόδων του Συνδέσµου 
∆ήµων Πειραιά & ∆υτικής Αττικής από τη λειτουργία του 
κοινού Κοιµητηρίου στο Σχιστό Αττικής, κατά τα έτη 2007, 
2008, 2009, 2010 έως και 30-06-2011.  
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22 ∆ήµος Χαλανδρίου 
 

Η εξέταση της νοµιµότητας ανάθεσης και εκτέλεσης των 
εργασιών για τον καθαρισµό και αποκοµιδή 
απορριµµάτων περιοχών διαβίωσης τσιγγάνων του 
∆ήµου Χαλανδρίου 

23 Σύνδεσµος ∆ήµων Πειραιά & 
∆υτικής Αττικής. 
 

Η διερεύνηση των διαλαµβανοµένων σε αναφορά σχετικά 
µε τις ενέργειες υπαλλήλου του Κοιµητηρίου του 
Συνδέσµου ∆ήµων Πειραιά & ∆υτ. Αττικής. 

24 1)∆ήµος Βάρης – Βούλας – 
Βουλιαγµένης 
2) ∆ηµοτική Επιχείρηση 
Ανάπτυξης Βούλας 

Η εξέταση της νοµιµότητας των συµβάσεων µίσθωσης 
έργου, που συνήψε υπάλληλος του ∆ήµου µε τη 
∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Βούλας (∆.Ε.Α.Β.).  

25 ∆ήµος Θηβαίων Η διερεύνηση των διαλαµβανοµένων αναφοράς σχετικά 
µε την επιχορήγηση του Συλλόγου Προστασίας και 
Αναβάθµισης του Περιβάλλοντος, από το ∆ήµο 
Θηβαίων. 

26 Τεχνόπολις-Γκάζι Ανώνυµη 
Εταιρεία Ο.Τ.Α Προστασίας και 
Ανάδειξης Βιοµηχανικού- 
Αρχαιολογικού Πάρκου Αθηνών  
µε τον διακριτικό τίτλο 
 «Τεχνόπολις ∆ήµου Αθηναίων 
Α.Ε» 

Η εξέταση των διαλαµβανοµένων σε καταγγελία σχετικά 
µε τις ενέργειες των οργάνων της «Τεχνόπολις του 
∆ήµου Αθηναίων Α.Ε.» στην πρόσληψη πέντε (5) 
∆ιευθυντών µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου καθώς 
και στη µίσθωση των χώρων αυτής κατά το έτος 2010. 

27 «Αθλητικός Πολιτιστικός 
Οργανισµός ∆ήµου Χαλανδρίου - 
Ευριπίδης» 

Η νοµιµότητα διαγραφής χρεών Αθλητικών Συλλόγων 
του ∆ήµου Χαλανδρίου και η τυχόν αλλοίωση εγγραφών 
στο βιβλίο πρωτοκόλλου του Οργανισµού Νεολαίας & 
Άθλησης του ανωτέρω ∆ήµου. 

28 ∆ήµος Κηφισίας Η διερεύνηση των διαλαµβανοµένων σε έγγραφο του 
Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, το οποίο 
αναφέρεται στον έλεγχο υπόθεσης αγοραπωλησίας 
επαγγελµατικού ακινήτου εταιρείας και ειδικότερα στην 
έκδοση από το ∆ήµο Κηφισιάς βεβαίωσης περί µη 
οφειλής Τ.Α.Π 

29 ∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Πολιτισµού 
πρώην ∆ήµου Πεύκης ν. Αττικής 
(νυν ∆ήµος Λυκόβρυσης-Πεύκης)  
 

Η διερεύνηση των διαλαµβανοµένων σε καταγγελία, 
αναφορικά µε την πρόσληψη στο Τµήµα Καθαριότητας 
του ∆ήµου Πεύκης Ν. Αττικής , υπαλλήλου, µε σύµβαση 
εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών, 
βάσει κριτηρίου ανεργίας, σύµφωνα µε σχετική 
βεβαίωση του ΟΑΕ∆ για χρόνο ανεργίας 16 µηνών 
µολονότι το ίδιο χρονικό διάστηµα η ανωτέρω 
απασχολείτο στη ∆ηµοτική Επιχείρηση, λαµβάνοντας 
παράλληλα και επίδοµα ανεργίας.  

30 Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου 
Βύρωνα και λοιπές εµπλεκόµενες 
υπηρεσίες 

Η  εξέταση των διαλαµβανοµένων σε καταγγελία 
αναφορικά µε τη λειτουργία του Ν.Π.∆.∆. «Πνευµατικό 
Κέντρο ∆ήµου Βύρωνα» σχετικά µε τη διοργάνωση του 
Φεστιβάλ Βύρωνα «Στη σκιά των βράχων» κατά τα έτη 
2008-2010 και συγκεκριµένα: α) τη µη τήρηση 
µηχανογραφηµένου διπλογραφικού συστήµατος για τη 
λογιστική διαχείριση του Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου 
Βύρωνα,  
β) τη µη καταχώρηση του συνόλου των οικονοµικών 
στοιχείων του Φεστιβάλ Βύρωνα στα λογιστικά Βιβλία 



του Πνευµατικού Κέντρου,  
γ) την ύπαρξη εξωλογιστικής οικονοµικής διαχείρισης 
του Φεστιβάλ Βύρωνα. 

31 ∆ήµος Ιστιαίας-Αιδηψου (πρώην 
∆ήµος Αρτεµισίου).  
 

Η εξέταση των καταγγελλοµένων στο πλαίσιο 
σχηµατισθείσας ποινικής δικογραφίας, αναφορικά µε:  
α) Τη µη απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών και των 
παρακρατουµένων φόρων στους δικαιούχους 
ασφαλιστικούς φορείς και στην αρµόδια ∆ηµόσια 
Οικονοµική Υπηρεσία αντίστοιχα, κατά τη χρονική 
περίοδο 2007-2010, στον πρώην ∆ήµο Αρτεµισίου.  
β) Την ασυµφωνία µεταξύ των εισπρακτέων υπολοίπων 
διαφόρων τελών που περιλαµβάνονται στους 
χρηµατικούς καταλόγους της 31-12-2010 του 
Καποδιστριακού ∆ήµου Αρτεµισίου και των 
επαναβεβαιωµένων από το νέο Καλλικρατικό ∆ήµο 
Ιστιαίας-Αιδηψού.  
γ) Την µη είσπραξη βεβαιωµένων τελών ύδρευσης 
περιόδου 2001-2006 του ιδίου ∆ήµου. 

32 ∆ήµος Ωρωπού Η εξέταση των διαλαµβανόµενων σε έγγραφο του 
Υπουργού Εσωτερικών και σε  έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Ανατολικής Αττικής, της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

33 ∆ήµος Σαρωνικού Η εξέταση των διαλαµβανόµενων στα µε 
αρ.πρωτ.Ε.Π.Φ54138/25645/15-7-2011 & Φ2/15661/2-5-
2012 έγγραφα και τα συνηµµένα αυτών, της ∆ιεύθυνσης 
Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Ανατολικής Αττικής, της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

34 (πρώην) ∆/νση Πολεοδοµίας και 
Περιβάλλοντος της Ν.Α. Λάρισας η 
οποία υπήχθη βάσει του νόµου 
Καλλικράτη στη ∆/νση 
Πολεοδοµίας ∆ήµου Λαρισαίων 

Η διερεύνηση της νοµιµότητας σύστασης και λειτουργίας 
της Επιτροπής Αυθαιρέτων από το 2005 έως το 2009, 
καθώς και της βεβαίωσης των επιβαλλοµένων προστίµων 
στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

35 1) ∆ηµοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Φαρσάλων 
2) ∆ήµος Φαρσάλων 

Η διερεύνηση των διαλαµβανοµένων σε αναφορά τέως 
∆ηµοτικού Συµβούλου ∆ήµου Φαρσάλων σχετικά µε τη 
σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης Ανάπτυξης Φαρσάλων (πρώην ∆.Ε.Α.Φ. και 
νυν ∆Η.Κ.Ε.ΦΑ) ∆ήµου Φαρσάλων και την 
καθυστέρηση κατάθεσης του διετούς προγράμματος 
δράσης της ως άνω επιχείρησης στο Δημοτικό 
Συμβούλιο.   

36 1. ∆ήµος Αγιάς (πρώην ∆ήµος 
Ευρυµενών) Ν. Λάρισας – ∆/νση 
Πολεοδοµίας 
2. ∆/νση Πολεοδοµίας πρώην Ν. Α. 
Λάρισας 

Ο έλεγχος νοµιµότητας των ενεργειών του πρώην ∆ήµου 
Ευρυµενών Ν. Λάρισας (νυν ∆ήµος Αγιάς) σχετικά µε 
καταπάτηση από ιδιώτη τµήµατος δηµοτικής οδού στην 
περιοχή «Τραµουντάνα» εντός του οικισµού Στοµίου του 
ανωτέρω ∆ήµου. 

37 ∆ήµος Λαρισαίων  Έλεγχος τήρησης, από το ∆ήµο Λαρισαίων, του 
κριτηρίου της ίσης κατανοµής στις παντός είδους 
δηµοσιεύσεις, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 
13 παρ. 4 του Ν. 2328/1995, µετά από καταγγελία 
διευθυντή –εκδότη της ηµερήσιας τοπικής εφηµερίδας 
για παραβίαση του ανωτέρω κριτηρίου και προώθηση 
από το ∆ήµο Λαρισαίων όλων των δηµοσιεύσεων 
αποκλειστικά σε συγκεκριµένες τοπικές εφηµερίδες, για 
τα έτη 2010 και 2011.  
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38 ∆ήµος Νάουσας Νοµιµότητα τοποθέτησης υπαλλήλων στη ∆ηµοτική 
Αστυνοµία του ∆ήµου Νάουσας. 

39 ∆ήµος Ευόσµου-Κορδελιού 
∆/νση Πολεοδοµίας Έλεγχος διαδικασιών κρίσης αυθαιρέτων. 

40 ∆ήµος Νεάπολης – Συκεών Έλεγχος νοµιµότητας µεταδηµοτεύσεων. 
41 Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 

Μακεδονίας – Θράκης 
Έλεγχος της διαδικασίας εξέτασης ενστάσεων για 
υποθέσεις όµοιες µε διαφορετική αντιµετώπιση. 

42 ∆ήµος Νεάπολης – Συκεών Έλεγχος νοµιµότητας αδειοδότησης Κ.Υ.Ε. 
43 ∆ήµος ∆ίου Ολύµπου Παράλειψη απόδοσης εισφορών σε ασφαλιστικά ταµεία. 
44 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης, 
παράρτηµα της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας/ 
∆ήµος Θεσσαλονίκης 

Έλεγχος νοµιµότητας της διαδικασίας ένταξης ιδιωτικού 
παιδικού σταθµού σε κοινοτικό πρόγραµµα χωρίς να 
πληρούνται οι προβλεπόµενοι όροι ένταξής του. 

45 ∆ήµος Θεσσαλονίκης Έλεγχος νοµιµότητας αδειοδότησης Κ.Υ.Ε. 
46 

∆/νση Εθνικών Κληροδοτηµάτων 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Κρήτης 

Ο έλεγχος τήρησης των όρων του διαθέτη του 
κληροδοτήµατος Κ. Φωτεινού και εν γένει έλεγχος της 
∆/νσης Εθνικών Κληροδοτηµάτων της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Κρήτης, αναφορικά µε το ως άνω 
κληροδότηµα. 

47 Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) 
Χανίων, Νοµού Χανίων Κρήτης 

Ο έλεγχος του τρόπου λειτουργίας του Εθνικού 
Αθλητικού Κέντρου (ΕΑΚ) Χανίων – Στάδιο και 
Κολυµβητήριο Χανίων. 

48 Γενικό Νοσοκοµείο Ναυπλίου Η εξέταση της λειτουργίας της ∆ιοικητικής Υπηρεσίας 
του Γενικού Νοσοκοµείου Ναυπλίου και της διαδικασίας 
ανάθεσης έργων, εργασιών και προµηθειών.  

49 α) ∆/νση Μεταφορών & 
Επικοινωνιών Π.Ε Μεσσηνίας, 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
β) Αυτοτελές Τµήµα Πολεοδοµίας 
(Υπηρεσία ∆όµησης) ∆ήµου 
Τριφυλίας Π.Ε Μεσσηνίας. 

Η εξέταση της διαδικασίας αδειοδότησης και ελέγχου 
πρατηρίου υγρών καυσίµων. 

50 ∆ασαρχείο Μολάων Ν. Λακωνίας, 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας 
& Ιονίου 

Η εξέταση της διαδικασίας ελέγχου δηµοσίων δασικών 
εκτάσεων.  
 

51 ∆ήµος Βόρειας Κυνουρίας Π.Ε. 
Αρκαδίας 

Ο έλεγχος νοµιµότητας των διαδικασιών καταγραφής και 
δήλωσης στο Εθνικό Κτηµατολόγιο της ακίνητης 
περιουσίας και των κοινοχρήστων χώρων του Τοπικού 
∆ιαµερίσµατος και νυν Τοπικής Κοινότητας Παραλίου 
Άστρους.  

52 ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας 
& Κτηνιατρικής Τριφυλίας Π.Ε. 
Μεσσηνίας, Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 

Ο έλεγχος νοµιµότητας των διαδικασιών υλοποίησης του 
Προγράµµατος για την αναδιάρθρωση και µετατροπή 
αµπελουργικών εκτάσεων.  

53 Ο ∆ήµος Βόρειας Κυνουρίας Π.Ε 
Αρκαδίας 

Η εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης – εκτέλεσης 
τεχνικών έργων του ∆ήµου. 

54 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εξέταση καταγγελίας φοιτητών του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών µε την οποία διατυπώνονταν 
αιτιάσεις περί ολιγωρίας των αρµοδίων οργάνων του 
Ο.Π.Α. για τη διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας πράξεων 
και παραλείψεων µελών ∆ΕΠ του Ο.Π.Α. 

55 Συµβούλιο Αναγνώρισης Έλεγχος βασιµότητας αιτιάσεων περί αναιτιολόγητων 



Επαγγελµατικής Επαγγελµατικών 
Προσόντων του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού  

καθυστερήσεων (περίπου 2 ετών) στην εξέταση 
αιτήµατος ενδιαφεροµένου περί αναγνώρισης 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων του από το αρµόδιο 
Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων. 

56 Πανεπιστηµιακή Λέσχη του 
Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Η λειτουργία της Πανεπιστηµιακής Λέσχης ως προς τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες σίτισης των φοιτητών Σχολών 
και Τµηµάτων του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 

57 Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδηµίας Αθηνών 

Νοµιµότητα προσλήψεων προσωπικού, αµοιβών 
προσωπικού, διαδικασία εξέλιξης ερευνητών και 
γενικότερα η εξέταση της λειτουργίας του εν λόγω 
ερευνητικού κέντρου. 

58 Α.Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Έλεγχος των πράξεων και των ενεργειών του Προέδρου, 
των Συλλογικών Οργάνων και λοιπών Οργάνων της 
∆ιοίκησης του Α.Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, από το 2008 έως το 
2012, που σχετίζονται µε τις συγκεκριµένες καταγγελίες 
και αναφορές που µας διαβιβάστηκαν από τον Υπουργό 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού. 

59 Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 
Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος» 

Έλεγχος νοµιµότητας της δραστηριότητας µεταφοράς και 
αποθήκευσης ραδιοφαρµάκων, για λογαριασµό τρίτων, 
από υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 
Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος». 

60 67η Σχολική Επιτροπή του ∆ήµου 
Αθηναίων 

Έλεγχος νοµιµότητας της διαχείρισης κονδυλίων της 67ης 
Σχολικής Επιτροπής για το 73ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Αθηνών και για τα έτη 2008 και 2009, ιδίως για τις, κατά 
την καταγγελία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων 
του ανωτέρω σχολείου, αµφισβητούµενες δαπάνες. 

61 ∆ασαρχείο Πεντέλης Παράλειψη οφειλοµένων ενεργειών, επί 10 και πλέον 
έτη, για την έκδοση πράξης χαρακτηρισµού, κατόπιν 
αιτήµατος πολίτη. 

62 17η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων και ∆/νση 
Βυζαντινών Μεταβυζαντινών 
Αρχαιοτήτων του Υπουργείου 
Παιδείας Θρησκευµάτων, 
Πολιτισµού και Τουρισµού 

Παράλειψη οφειλοµένων ενεργειών της 17ης ΕΒΑ και 
εµπλεκοµένων υπηρεσιών του ΥΠΠΟΤ, αναφορικά µε τη 
χορήγηση άδειας κατεδάφισης παλαιού παραδοσιακού 
κτηρίου, µε χρήση καφενείου, εντός του ιστορικού τόπου 
της συνοικίας Γεράνεια της Σιάτιστας του νοµού 
Κοζάνης. 

63 ∆/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ευβοίας Η νοµιµότητα των διαδικασιών λειτουργίας και 
εκµετάλλευσης λατοµικού χώρου στα Ελληνικά Ευβοίας. 

64 α) ∆/νση ∆ασών Κορινθίας και β) 
∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κορινθίας  

Παράλειψη οφειλοµένων ενεργειών των ελεγχόµενων 
υπηρεσιών σχετικά µε την κήρυξη δασικής έκτασης ως 
αναδασωτέας και τη λειτουργία εντός αυτής λατοµείου 
εξόρυξης αδρανών υλικών.  

65 ∆ασαρχείο Μεγάρων Παράλειψη οφειλοµένων ενεργειών σχετικά µε την 
προστασία αναδασωτέας, καθώς και η νοµιµότητα 
έκδοσης πράξεων χαρακτηρισµού για εκτάσεις εντός της 
αναδασωτέας και αποφάσεων µερικής άρσης της 
απόφασης κήρυξης της ως άνω έκτασης ως 
αναδασωτέας. 

66 ∆ήµος Χερσονήσου, Κτηµατική 
Υπηρεσία Ηρακλείου, 
Περιφερειακή Υπηρεσία 
Τουρισµού Κρήτης, ∆ΕΣΕ 
Περιφέρειας Κρήτης  

Καταπάτηση αιγιαλού, αυθαίρετη χρήση του, νοµιµότητα 
λειτουργίας ΚΥΕ εντός αυτού, στην παραλία Γουβών Ν. 
Ηρακλείου. 
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67 ∆ασαρχείο Άστρους Κυνουρίας Η νοµιµότητα των ενεργειών της ελεγχόµενης υπηρεσίας 
σχετικά µε την εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης στο 
∆ασικό Χωριό Άνω ∆ολιανών. 

68 ∆ασαρχείο Μεσολογγίου Παράλειψη οφειλοµένων ενεργειών ως προς την 
αντιµετώπιση δασικών παραβάσεων και την προστασία 
δασικών εκτάσεων οι οποίες είχαν εκχερσωθεί και 
φυτευτεί µε ελαιόδεντρα. 

69 ∆ασαρχείο Πύργου Νοµιµότητα έκδοσης πράξεων χαρακτηρισµού εκτάσεων 
ευρισκόµενων εντός της ευρύτερης περιοχής που είχε 
κηρυχθεί ως αναδασωτέα, συνεπεία της πυρκαγιά του 
θέρους του 2007. 

70 ∆ασαρχείο Καρπενησίου και ∆/νση 
Υπηρεσίας ∆όµησης ∆ήµου 
Καρπενησίου 

Νοµιµότητα έκδοσης πράξεων χαρακτηρισµού εκτάσεων 
ευρισκόµενων εντός δηµόσιου δάσους ελάτης και 
νοµιµότητα οικοδόµησης των εν λόγω εκτάσεων. 

71 ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
∆ήµου Ν. Σµύρνης 

Η διερεύνηση των διαλαµβανοµένων σε καταγγελίες 
πολιτών σε σχέση µε το κιόσκι ανθοπωλείου που 
βρίσκεται στην είσοδο του δηµοτικού νεκροταφείου Ν. 
Σµύρνης, πάνω στο πεζοδρόµιο, ως εξολοκλήρου 
αυθαίρετο και κατεδαφιστέο και ως εκ τούτου η 
δηµοπρασία που διεξήχθη στις 28-09-2010, από τη 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή, προκειµένου αυτό (το κιόσκι), να 
εκµισθωθεί, ήταν παράνοµη και πρέπει να ακυρωθεί. 

72 ∆ιεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης 
του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ 

Ο έλεγχος νοµιµότητας της υλοποίησης των συµβάσεων 
εκτέλεσης του έργου: «Μελέτη και Κατασκευή 
Υποκαταστήµατος Πατησίων» ιδιαίτερα ως προς την 
πιστοποίηση και πληρωµή στους αναδόχους καθώς και 
της παραλαβής των εργασιών, οι οποίες (εργασίες) 
περιλαµβάνονταν στο συµβατικό αντικείµενο των υπόψη 
εργολαβιών. 

73 Υπηρεσία ∆όµησης ∆ήµου 
Ιστιαίας-Αιδηψού (τ. Τµήµα 
Πολεοδοµίας Ιστιαίας) και τ. ∆/νση 
Χωροταξίας, Οικισµού και 
Περιβάλλοντος τ. Ν.Α. Εύβοιας 

Έλεγχος νοµιµότητας των ενεργειών των ελεγχοµένων 
υπηρεσιών, σε σχέση µε αίτηµα παράτασης ισχύος 
οικοδοµικής άδειας. 

74 Υπηρεσία ∆όµησης ∆ήµου 
Ωρωπού (τ. Τµήµα Πολεοδοµίας 
και Πολεοδοµικών Εφαρµογών 
Καπανδριτίου) και τ. ∆/νση 
Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης 
Περιφέρειας Αττικής. 

Έλεγχος νοµιµότητας των ενεργειών των ελεγχοµένων 
υπηρεσιών, σε σχέση µε αυθαίρετη κατασκευή τµήµατος 
περίφραξης οικοπέδου-αγροτεµαχίου, που απέκλεισε την 
πρόσβαση προς την ιδιοκτησία του καταγγέλλοντα. 

75 ∆ήµος Μεγαρέων Αττικής Αυθαίρετες κατασκευές εντός παραλίας στην περιοχή 
Κινέττας ν. Αττικής. 

76 Γ΄ Εφορεία Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων – 
Υπηρεσία ∆όµησης ∆ήµου 
Αθηναίων 

Η διερεύνηση των διαλαµβανοµένων σε αναφορά-
καταγγελία, σύµφωνα µε την οποία η Γ΄ Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων προέβη σε µη 
σύννοµες ενέργειες σχετικές µε αίτηµα για έγκριση 
σχεδίων οικοδοµής και για µεροληπτική αντιµετώπιση 
της υπόθεσης σε σχέση µε έγκριση που χορηγήθηκε για 
οικοδοµή στη ίδια περιοχή. 

77 Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων Κ. 
Μακεδονίας & Εφορεία Νεωτέρων 
Μνηµείων Αττικής-ΥΠΘΠΑ 

Ενέργειες και παραλείψεις, σχετικά µε εκτεταµένες 
επεµβάσεις στα κτίρια της εβραϊκής συναγωγής στη 
Βέροια και της εβραϊκής συναγωγής στην Αθήνα. 

78 ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης- Έλεγχος νοµιµότητας των ενεργειών των ελεγχοµένων 



Γ.Σ.Π. ∆ήµου Σαλαµίνας και 
∆/νση Πολεοδοµίας τ. Νοµαρχίας 
Πειραιά (τ. Ν.Α. Αθήνας-
Πειραιά). 

 

υπηρεσιών, σε σχέση µε: 
• ∆ιενέργεια αυτοψίας και παράλειψη καταγραφής 
όλων των αυθαιρέτων κατασκευών, σε οικοδοµή 
όµορη εκείνης του καταγγέλλοντα. 

• ∆ιόρθωση συνταχθείσας έκθεσης αυτοψίας µετά 
παρέλευση τριετίας. 

• Παράλειψη βεβαίωσης προστίµων αυθαιρέτων. 
• Μη χορήγηση αιτηθέντων εγγράφων στον 
καταγγέλλοντα. 

79 Υπηρεσία ∆όµησης ∆ήµου 
Ιστιαίας-Αιδηψού (τ. Τµήµα 
Πολεοδοµίας Ιστιαίας της τ. Ν.Α. 
Εύβοιας)) 

Έλεγχος νοµιµότητας έκδοσης οικοδοµικής άδειας. 

80 ∆ιεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης 
του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ 

Ο έλεγχος νοµιµότητας της υλοποίησης των συµβάσεων 
εκτέλεσης του έργου: «Μελέτη και Κατασκευή 
Υποκαταστήµατος Παγκρατίου», ιδιαίτερα ως προς τη 
νοµιµότητα της πιστοποίησης και πληρωµής στους 
ανωτέρω αναδόχους καθώς και της παραλαβής των 
εργασιών που αναφέρονται στις σχετικές αναφορές – 
καταγγελίες, οι οποίες (εργασίες), όπως αναφέρεται, 
περιλαµβάνονταν στο συµβατικό αντικείµενο των υπόψη 
εργολαβιών. 

81 Οργανισµός Απασχόλησης 
Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) 

Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου του 
Οργανισµού.  

82 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου 
83 Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 
Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου 

 
Θ. Προγραµµατισµός δράσης ΣΕΕ∆∆ για το 2013 
Για τον προγραµµατισµό της δράσης του ΣΕΕ∆∆ για το 2013 λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω: 
1. Η µέχρι σήµερα ελεγκτική δράση του Σώµατος και τα αποτελέσµατά της. 
2. Η υποχρέωση διενέργειας επιθεωρήσεων-ελέγχων κατόπιν αιτηµάτων Υπουργών, Γενικών 
Γραµµατέων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, των Ανεξάρτητων Αρχών, του Γενικού Επιθεωρητή 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, καθώς και άλλων φορέων. 
3. Τα στοιχεία που συγκεντρώνει το ΣΕΕ∆∆ για τη διαφθορά και την κακοδιοίκηση στις δηµόσιες 
υπηρεσίες σε συνδυασµό µε την αξιολόγηση των πολυάριθµων αναφορών-καταγγελιών που 
απευθύνονται στο Σώµα, προκειµένου το τελευταίο να προβεί σε οίκοθεν επιθεωρήσεις-ελέγχους. 
4. Οι επιθεωρήσεις-έλεγχοι που είχαν ενταχθεί στο πρόγραµµα δράσης του προηγούµενου έτους (2012) 
και δεν κατέστη δυνατόν να διαταχθούν ή να ολοκληρωθούν. 
5. Η υποχρέωση διενέργειας προκαταρκτικών εξετάσεων-προανακρίσεων κατόπιν εισαγγελικών 
παραγγελιών. 
6. Η στελέχωση του ΣΕΕ∆∆ σε συνδυασµό µε τους πόρους που διατίθενται ειδικά για τη διενέργεια 
επιθεωρητικού έργου εκτός έδρας.    
Κατόπιν των ανωτέρω ο προγραµµατισµός του  έργου του ΣΕΕ∆∆ για το έτος 2013 παρατίθεται στον 
πίνακα που ακολουθεί. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ Σ.Ε.Ε.∆.∆. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 

 

Μονάδα Σ.Ε.Ε.∆.∆. 
Αριθµός 

Επιθεωρήσεων-
Ελέγχων 

Κεντρική Υπηρεσία  
Τοµέας Α  

(Αφορά στα θέµατα  ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 
Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας Προστασίας του Πολίτη, ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μέσων 
Ενηµέρωσης και των θεµάτων ΟΤΑ Α’ βαθµού και των νοµικών προσώπων τους , 
εκτός πολεοδοµικών θεµάτων και δηµοτικών έργων). 74 

Τοµέας Β  
(Αφορά στα θέµατα Οικονοµίας, Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και 
Τροφίµων, Πολιτισµού (εκτός των θεµάτων που αφορούν στην προστασία του 
Πολιτιστικού Περιβάλλοντος), Τουρισµού, Αθλητισµού, και στον έλεγχο της 
περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων). 72 

Τοµέας Γ  
(Αφορά στα θέµατα Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εµπορίου, 
Μεταφορών, ∆ικτύων και Ναυτιλίας.) 63 

Τοµέας ∆  
(Αφορά στα θέµατα Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Αστικού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας, Υποδοµών,  ∆ηµόσιων και ∆ηµοτικών Έργων) 55 

Τοµέας Ε  
(Αφορά θέµατα Παιδείας, Θρησκευµάτων και Κατάρτισης, στο προανακριτικό 
έργο, στην παρακολούθηση της υλοποίησης των προτάσεων των εκθέσεων του 
Σ.Ε.Ε.∆.∆. και στην επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων για το έργο του 
Σ.Ε.Ε.∆.∆.) 31 

Τοµέας ΣΤ  
(Αφορά στα θέµατα ∆ασών και ∆ασικών Εκτάσεων, Ορυχείων και Λατοµείων, 
Υδάτινων Πόρων και προστασίας του Πολιτιστικού Περιβάλλοντος) 21 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  
Π.Γ.  Θεσσαλονίκης 55 
Π.Γ.  Σερρών 24 
Π.Γ.  Λάρισας 33 
Π.Γ.  Τρίπολης 18 
Π.Γ.  Πατρών 24 
Π.Γ.  Ρεθύµνου 7 

 
Σύνολο Επιθεωρήσεων-Ελέγχων 

 477 
 
 



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 και αποτελεί 
υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπαγόµενη απευθείας στον Υπουργό. 
∆ιοικητικά και οικονοµικά υπάγεται στο ανωτέρω Υπουργείο, έχει όµως πλήρη ελεγκτική 
ανεξαρτησία. 
Το ΣΕΥΥΠ διενεργεί ελέγχους κατόπιν εντολής του Υπουργού Υγείας, του Συνηγόρου του Πολίτη ή 
αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε τον ιδρυτικό του νόµο. Επίσης διενεργεί ελέγχους κατ΄εντολή του Γενικού 
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
Αποστολή του ΣΕΥΥΠ είναι η ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού και περιφερειακού µηχανισµού για 
τη διενέργεια συστηµατικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών σε όλες τις υπηρεσίες και τους 
φορείς που υπάγονται στην αρµοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης καθώς και στις υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών φορέων. 
Σκοπός του ΣΕΥΥΠ αποτελεί η βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσµατικότητας των 
παραπάνω υπηρεσιών και φορέων, η ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας και 
πρόνοιας, η εξάλειψη της κακοδιοίκησης και η προστασία της υγείας και της περιουσίας των πολιτών 
από την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας µε καταχρηστικό τρόπο. 
Στην ελεγκτική αρµοδιότητα του ΣΕΥΥΠ υπάγονται : 

 Οι κεντρικές, περιφερειακές ή αποκεντρωµένες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 

 Οι υπηρεσίες των Περιφερειών, των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των ΟΤΑ Α’ βαθµού 
καθώς και των ασφαλιστικών φορέων, που παρέχουν υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. 

 Τα λοιπά ΝΠ∆∆ και τα ΝΠΙ∆ του δηµόσιου τοµέα, που ασκούν δραστηριότητες στους τοµείς 
υγείας και πρόνοιας και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 Όλοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας του ιδιωτικού τοµέα, οι οποίοι 
εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 Τα νοσοκοµειακά και ιδιωτικά φαρµακεία, οι φαρµακαποθήκες, τα εργαστήρια και γενικά κάθε 
κατάστηµα παραγωγής ή εµπορίας κάθε είδους φαρµακευτικού ή υγειονοµικού υλικού, τα 
ινστιτούτα αδυνατίσµατος και αισθητικής, τα εργοστάσια εµφιάλωσης νερού καθώς και οι 
ιαµατικές πηγές, στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες για λόγους υγείας. 

 Οι ιδιωτικοί φορείς που έχουν ως αντικείµενο τη διάθεση προϊόντων, που χρησιµοποιούνται άµεσα 
στην παροχή υπηρεσιών υγείας. 

 
Του Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) προΐσταται Γενικός 
Επιθεωρητής. Το ΣΕΥΥΠ αποτελείται από την Κεντρική Υπηρεσία µε έδρα την Αθήνα και το 
Περιφερειακό Γραφείο Μακεδονίας-Θράκης µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η Κεντρική Υπηρεσία και το 
Περιφερειακό Γραφείο διαρθρώνονται αντίστοιχα από: 
- Τον Τοµέα Υγειονοµικού-Φαρµακευτικού Ελέγχου 
- Τον Τοµέα ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Ελέγχου  
- Τον Τοµέα Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας 
- Τον Τοµέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ 
- Τη ∆ιεύθυνση Γραµµατείας 
 
Τοµέας Υγειονοµικού – Φαρµακευτικού ελέγχου ΣΕΥΥΠ Αθηνών 
Α. Πεπραγµένα έτους 2012 
Κατά το έτος 2012, υποβλήθηκαν συνολικά 40 εκθέσεις επιθεώρησης-ελέγχου. Εξ αυτών, οι 8 ήταν 
τακτικοί έλεγχοι, και οι 32 έκτακτοι. ∆ιενεργήθηκε επίσης µία (1) Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση (Ε∆Ε), 
ενώ εκτελέστηκαν και ολοκληρώθηκαν δέκα επτά (17) προκαταρκτικές εξετάσεις κατόπιν 
εισαγγελικής παραγγελίας, στο πλαίσιο των οποίων έλαβαν χώρα προανακριτικές πράξεις και 
συµπληρώθηκαν φάκελοι δικογραφιών που διαβιβάστηκαν στους αρµόδιους Εισαγγελείς για τις 
περαιτέρω ενέργειες. Επίσης, µετά από σχετική διερεύνηση, περαιώθηκαν 65 υποθέσεις, για τις οποίες 
δεν εκδόθηκε εντολή ελέγχου. 
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Οι ελεγχόµενοι φορείς απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. 
∆ηµόσιες Μονάδες Υγείας (Νοσοκοµεία) 13 
Μονάδες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 3 
Ιδιωτικές Κλινικές – Εργαστήρια 9 
Ιδιωτικά Φαρµακεία 5 
∆ιευθύνσεις Υγείας Περιφ. Αυτοδιοίκησης 1 
Ινστιτούτα Αισθητικής και Αδυνατίσµατος 2 
Ιαµατικές Πηγές – Εµφιαλωτήρια 3 
Μαγειρεία – Αποθήκες Τροφίµων ∆ηµ. Μονάδων Υγείας 1 
Κυλικεία ∆ηµόσιων Μονάδων Υγείας 1 
Άλλοι Φορείς 4 

 
Υλοποίηση  υποθέσεων 2012 κατά αιτία έκδοσης εντολής. 
Τακτικός έλεγχος 2 
Έκτακτος έλεγχος 14 
Προκαταρκτική εξέταση 10 
Ε∆Ε 1 
ΣΥΝΟΛΟ 27 

 
Υλοποίηση υποθέσεων 2012 κατά αφορµή έκδοσης εντολής. 
Κατόπιν εντολής Υπουργού 6 
Κατόπιν εντολής ΓΕ∆∆ 4 
Κατόπιν αιτήµατος Συνηγόρου του Πολίτη 1 
Αυτεπαγγέλτως 12 
Κατόπιν καταγγελίας Ιδιώτη 12 
Κατόπιν Αναφοράς-Καταγγελίας ∆ηµόσιου Λειτουργού 1 
Κατόπιν αιτήµατος Ελεγχόµενου Φορέα ή Εποπτεύουσας Αρχής 3 
Κατά παράκληση άλλου Φορέα 7 
Εισαγγελική Παραγγελία 16 
Κατάθεση σε ∆ίκη 0 
Άλλο 2 
ΣΥΝΟΛΟ 64 

 
Σύνολο Υποθέσεων κατά αιτία έκδοσης εντολής. 
Τακτικός έλεγχος 13 
Έκτακτος έλεγχος 32 
Προκαταρκτική εξέταση 16 
Ε∆Ε 3 
ΣΥΝΟΛΟ 64 

 
Στοιχεία που αφορούν στις διαπιστώσεις των κατατεθέντων εκθέσεων ελέγχου-πορισµάτων 
παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα. 
∆ιαφθορά 0 0% 
Κακοδιοίκηση 5 11% 
Οργανωτικά 16 36% 
Παραβάσεις Νοµοθεσίας 5 11% 
Κανένα εύρηµα-αρχείο 7 16% 
Προκαταρκτική εξέταση 0 0% 
Άλλο 11 25% 

 
 
 



Β. Σηµαντικές υποθέσεις έτους 2012 
Από το σύνολο των ελέγχων που διενήργησε ο Τοµέας Υγειονοµικού Φαρµακευτικού ελέγχου οι 
σηµαντικότεροι ήταν έλεγχοι 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, καταγγελίες για πρακτικές 
και ενέργειες ιατρών, λειτουργία κλινικών και εργαστηρίων, συνταγογράφηση σχετική µε 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 και 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 και τη 
νοµιµότητα λειτουργίας τους. 

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

 Ιδιωτικά Φαρµακεία σχετικά µε: τη νοµιµότητα έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών 
φαρµακείων, την οργάνωση και λειτουργία τους και ενδεχόµενη κατευθυνόµενη εκτέλεση 
συνταγών. 

 ∆ιευθύνσεις Υγείας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σχετικά µε: την νοµιµότητα λειτουργίας 
Φαρµακείων. 

 Ινστιτούτα αισθητικής και αδυνατίσµατος  και γυµναστήρια ως προς: τη νοµιµότητα λειτουργίας 
αυτών και τις συνθήκες λειτουργίας και την παροχή υπηρεσιών και τις συνθήκες χρήσης του 
εξοπλισµού. 

 Ιαµατικές πηγές και εµφιαλωτήρια σχετικά µε: τις προϋποθέσεις  και τους όρους 
λειτουργία τους. Την υλοποίηση προτάσεων ΣΕΥΥΠ. 

 Στους άλλους φορείς που ελέγχθησαν περιλαµβάνονται: το κέντρο  προσωρινής διαµονής 
προσφύγων στο Λαύριο σχετικά µε τις συνθήκες λειτουργίας, την κτιριακή υποδοµή, την τήρηση 
των υγειονοµικών κανονισµών και των όρων υγιεινής και ασφάλειας κ.α. το Αερουγειονοµείο 
Αθηνών σχετικά µε τις συνθήκες λειτουργίας του. Το Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο σχετικά µε την τήρηση των 
όρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και των επισκεπτών. 

 Πραγµατοποιήθηκαν έλεγχοι 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 και τη νοµιµότητα λειτουργίας ιδιωτικών µονάδων 
παροχής πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. 

 Επίσης στις δράσεις των Επιθεωρητών του ΣΕΥΥΠ  περιλαµβάνονται: Η διενέργεια 
προκαταρκτικών εξετάσεων ύστερα από Εισαγγελική καταγγελία. Η διενέργεια πειθαρχικών 
ανακρίσεων. 

 
Γ. Βελτιωτικές Προτάσεις  
α) 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.   
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 τη βελτίωση του εξοπλισµού.  
 την εντατικοποίηση των ελέγχων από τους ελεγκτικούς µηχανισµούς των ασφαλιστικών 
οργανισµών, των διευθύνσεων Υγείας των Περιφερειών και του Ε.Ο.Φ. 

β)  Για την ποιοτικότερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία του ΣΕΥΥΠ προτείνονται 
      τα εξής: 

 Να δοθεί έµφαση και βαρύτητα στην διενέργεια τακτικών ελέγχων σε φορείς παροχής υπηρεσιών 
υγείας (δηµόσιους και ιδιωτικούς), µε αντικείµενο την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών 
υγείας, τις συνθήκες νοσηλείας και την χρηστή διαχείριση, και δευτερευόντως στη διενέργεια 
εκτάκτων ελέγχων κατόπιν καταγγελιών ιδιωτών, οι οποίες (καταγγελίες) προτείνεται να 
αξιολογούνται από θεσµοθετηµένη διαδικασία αξιολόγησης καταγγελιών. 

 Να αναληφθούν ενέργειες από τον Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΥΥΠ και τον Γενικό Επιθεωρητή 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, µε σκοπό τον περιορισµό των 
εντολών διενέργειας προκαταρκτικών εξετάσεων κατόπιν Εισαγγελικής παραγγελίας, και µόνο σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει ήδη διενεργηθεί έλεγχος και έχει συνταχθεί πόρισµα από τους 
επιθεωρητές, διότι οι προκαταρκτικές εξετάσεις επιβαρύνουν το έργο του ΣΕΥΥΠ και 
δυσχεραίνουν την εκπλήρωση της αποστολής και του σκοπού του, όπως αυτά περιγράφονται στον 
ιδρυτικό νόµο του ΣΕΥΥΠ                   (ν. 2920/2001 ΦΕΚ 131Α). 

 Ο Προγραµµατισµός και η πραγµατοποίηση από το ΣΕΥΥΠ εκπαιδευτικών ηµερίδων, για την 
συνεχή ενηµέρωση – εκπαίδευση των επιθεωρητών, καθώς και συµµετοχή των επιθεωρητών σε 
σεµινάρια/συνέδρια σχετικά µε τα αντικείµενα του ΣΕΥΥΠ. 

 Η σύσταση νοµικής υπηρεσίας για την πληρέστερη νοµική κάλυψη του Σώµατος. 
 Η δηµιουργία και λειτουργία οργανωµένου αρχείου νοµοθεσίας. 
 Η προµήθεια Η/Υ και πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους τους επιθεωρητές. 
 Η πλήρωση των κενών θέσεων επιθεωρητών µε ιδιαίτερη έµφαση σε αυτές των ειδικοτήτων 
κλάδου ιατρών επιθεωρητών. 

 
Τοµέας ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ΣΕΥΥΠ Αθηνών 
Α. Πεπραγµένα έτους 2012 
Το έτος 2012, ο Τοµέας ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Ελέγχου του ΣΕΥΥΠ εξέδωσε Εξήντα επτά (67) 
εντολές ελέγχου σε διάφορους φορείς αρµοδιότητας του ΣΕΥΥΠ που αφορούσαν εξήντα πέντε (65) 
υποθέσεις και εκδόθηκαν δέκα τέσσερα (14) πορίσµατα, δέκα πέντε (15) εισαγγελικές παραγγελίες και 
δώδεκα (12) καταλογισµοί.  
Πέραν των ανωτέρω το έτος 2012 κατατέθηκαν δύο (2) πορίσµατα για εντολές ελέγχου που είχαν 
εκδοθεί το έτος 2010, και αφορούσαν έκτακτους έλεγχους, επίσης κατατέθηκαν εννέα (9) πορίσµατα 
σε σύνολο δέκα τριών (13) εντολών ελέγχου που είχαν εκδοθεί το έτος 2011 και αφορούσαν έκτακτους 
ελέγχους και επί πλέον έξι (6) εισαγγελικές παραγγελίες. 
∆ιευκρινίζεται ότι ορισµένες εντολές ελέγχου αφορούσαν περισσότερους από ένα φορέα και συνεπώς 
κατατέθηκαν αντίστοιχα πορίσµατα, καθώς και µε µια εντολή ελέγχου κατατέθηκαν περισσότερα 
πορίσµατα του ενός, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει αριθµητική αντιστοιχία µεταξύ εντολών και 
πορισµάτων-υποθέσεων. 
Επίσης ολοκληρώθηκαν είκοσι µία (21) Προκαταρτικές Εξετάσεις βάσει εισαγγελικών παραγγελιών οι 
οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται στο σύνολο των πορισµάτων, συµπεριλαµβάνονται όµως στις εντολές 
ελέγχου. 
Ολοκληρώθηκαν στο έτος 2012 δώδεκα (12) καταλογισµοί µε τα από έκδοση πορισµάτων συνολικού 
ποσού 96.126,61€.  
Υπόθεση που αφορούσε τακτικό έλεγχο σε φορέα της Πρόνοιας δεν ολοκληρώθηκε διότι σύµφωνα µε 
το Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ.Α/01.03.2012) «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», του Π.∆ 85/12 (ΦΕΚ 141/τ.Α/21.06.2012), 
µεταφέρεται η Γενική ∆ιεύθυνση Πρόνοιας από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και κατ’ επέκταση η εποπτεία των φορέων αυτής.  
Κατά συνέπεια το σύνολο των πορισµάτων που κατατέθηκαν το 2012 ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25). 



Οι Επιθεωρητές του Τοµέα ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Ελέγχου εκτός των ανωτέρω ελέγχων 
συµµετείχαν και σε µία (1) υπόθεση µικτού κλιµακίου µε την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος «ΕΥΕΠ» .  
Επειδή ο Τοµέας ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Ελέγχου στελεχώνεται µόνο από επτά (7) επιθεωρητές, 
για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου συµµετείχαν και επιθεωρητές από τους άλλους τρεις τοµείς του 
ΣΕΥΥΠ. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί, ταξινοµούνται τα πορίσµατα που ολοκληρώθηκαν το 2012, σύµφωνα µε την 
αφορµή ελέγχου συµπεριλαµβανοµένων και των Εισαγγελικών Παραγγελιών: 
Καταγγελία 11 
Εντολή ΓΕ∆∆ 2 
Εντολή Πολιτικής Ηγεσίας 1 
Φορέας 7 
Εισαγγελική Παραγγελία 22 
∆ηµοσιεύµατα 0 
Συνήγορος του Πολίτη 0 
Τακτικοί έλεγχοι 1 
Ελεγκτικό Συνέδριο 0 
Γενικός Επιθεωρητής ΣΕΥΥΠ 3 

 
Β. Σηµαντικές υποθέσεις έτους 2012 
Από το σύνολο των ελέγχων που διενήργησε ο Τοµέας ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Ελέγχου, οι 
σηµαντικότεροι έλεγχοι ήταν σε: 
- Νοσοκοµεία 
- Ιδιωτικές κλινικές 
- Ασφαλιστικά Ταµεία 
- ∆ιενέργεια προκαταρκτικών 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 τους στις αρµόδιες ∆ικαστικές Αρχές. 
- Καταλογισµό των ελλειµµάτων, τα οποία διαπιστώθηκαν από τους ελέγχους, σε βάρος των 

υπεύθυνων υπολόγων, υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας. 
 
Γ. Προτάσεις επί των διενεργηθέντων ελέγχων 
Οι προτάσεις επί των κατατεθέντων εκθέσεων ελέγχου και έτσι όπως προκύπτουν από τα πορίσµατα 
που κατατέθηκαν το έτος 2012, εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ  
ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 2011 

Βελτιωτικές προτάσεις 4 
Ε∆Ε 1 
Παραποµπή σε άλλη Υπηρεσία 4 
Παραποµπή σε Εισαγγελέα 6 
Καταλογισµός 12 
Πειθαρχικός έλεγχος – ∆ιοικητικές κυρώσεις 4 
Παραποµπή σε ειδικές υπηρεσίες ελέγχων (Σ∆ΟΕ)-(ΕΥΕΠ) 2 
Τροποποίηση θεσµικού πλαισίου 2 
Περαιτέρω έλεγχος 2 
Επιστροφή ποσού – παραποµπή σε Εισαγγελέα 0 
Επιστροφή ποσών 1 
Καταλογισµός – παραποµπή σε Εισαγγελέα 0 
Καταλογισµός – πειθαρχικός έλεγχος – βελτίωση λειτουργίας 0 
Καταλογισµός – πειθαρχικός έλεγχος – επιστροφή ποσών 0 
Αρχείο/Κανένα Εύρυµα 9 
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Πειθαρχικός Έλεγχος 
Από το σύνολο των ελέγχων που διενεργήθηκαν, διαβιβάστηκαν στα αρµόδια όργανα οι εκθέσεις 
ελέγχου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε: 
- 1 ∆ιευθυντή Ιατρό 
- 1 Επιστηµονικά Υπεύθυνο 
- 2 Ιατρούς Συντονιστές ∆ιευθυντές 
- 2 ∆ιοικητικούς ∆ιευθυντές 
- 2 Υποδιευθυντές 
- 2 Προϊσταµένους Τµηµάτων 
- 10 Υπαλλήλους 
- 2 ∆ιευθύντριες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
- 4 Προϊσταµένες Τοµέων Νοσηλευτικής 
- 20 Υπεύθυνες Νοσηλευτικών Τµηµάτων 
Για τους ανωτέρω προτάθηκε πειθαρχική δίωξη για παράβαση καθήκοντος, αµέλεια, καθώς και ατελή 
ή µη έγκαιρη εκπλήρωση καθήκοντος, 
Κυριότερες αιτίες επιβολής ποινών ήταν οι: 

 Χρήση πλαστών εγγράφων, πλαστών σφραγίδων, παραποίηση παραστατικών. 
 Απόκτηση οικονοµικού οφέλους ή ανταλλάγµατος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου 
προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορµής αυτών. 

 
∆. Προγραµµατισµός δράσης για το έτος 2013 
Η εµπειρία του Τοµέα κατά τα προηγούµενα έτη, (από την έναρξη λειτουργίας του ΣΕΥΥΠ), κατέδειξε 
ότι ο µεγαλύτερος όγκος των διενεργούµενων ελέγχων προκύπτει από τη διερεύνηση καταγγελιών ή 
την εξέταση θεµάτων που αναδεικνύονται από την επικαιρότητα, που απασχολούν το κοινωνικό 
σύνολο και χρήζουν άµεσης παρέµβασης µε έκτακτες εντολές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου 
Υγείας ή ακόµη µετά από Εισαγγελική Παραγγελία.  
Επισηµαίνεται δε, ότι µεγάλος αριθµός υποθέσεων του Τοµέα είναι σε εξέλιξη λόγω της 
υποστελέχωσης. Ο µέσος όρος του Τοµέα είναι την τελευταία δεκαετία τριάντα (30) Επιθεωρητές και 
υπηρετούν µόνο επτά (7) Επιθεωρητές.  
Στόχος του Τοµέα είναι να προβεί και στη διενέργεια τακτικών-προληπτικών ελέγχων.  
Συνυπολογίζοντας τα ανωτέρω καθώς και το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους θα 
προκύψουν νέοι έκτακτοι (εκτός προγραµµατισµού) έλεγχοι και εισαγγελικές παραγγελίες, ο Τοµέας 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού Ελέγχου του ΣΕΥΥΠ, θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειές του, ώστε να 
ελεγχθούν όσον το δυνατόν περισσότεροι φορείς υπάγονται στο πεδίο παρέµβασής του. 
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι θα πραγµατοποιηθούν: 

 Οικονοµικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι σε Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, οι οποίοι θα αφορούν στο 
σύνολο της οικονοµικής διαχείρισης (χρηµατική διαχείριση, προµήθειες, διαχείριση αποθηκών, 
διάθεση υλικών, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων κ.α.). 

 ∆ιοικητικοί έλεγχοι για τη διαπίστωση της εύρυθµης λειτουργίας, την τήρηση των προβλεποµένων 
διαδικασιών οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών των φορέων που υπάγονται στην αρµοδιότητα και 
εποπτεία του Υπουργού Υγείας, καθώς και τον εντοπισµό προβληµάτων και δυσλειτουργιών ώστε 
να διατυπωθούν προτάσεις για την αντιµετώπισή τους. 

Θα διενεργηθούν έλεγχοι σε ιδιωτικές κλινικές: 
α) µε σκοπό τη διαπίστωση της προσαρµογής τους ή µη στις ισχύουσες διατάξεις και  
β) σχετικά µε τη χρέωση νοσηλίων σε ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου και λοιπών ασφαλιστικών 
ταµείων.  
Θα διενεργηθούν έλεγχοι αρµοδιότητας του Τοµέα επί των προγραµµάτων αποασυλοποίησης που 
υλοποιούνται από Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου, στις 
οποίες, από τους ελέγχους που έχουν ήδη διενεργηθεί, παρατηρούνται τεράστια προβλήµατα.   
Τέλος, θα διενεργηθούν επανέλεγχοι, στο µέτρο του δυνατού, για τη διαπίστωση της υλοποίησης των 
προτάσεων ή για την παρακολούθηση της πορείας εφαρµογής τους. 
 
 



Τοµέας Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας ΣΕΥΥΠ Αθηνών 
Α. Πεπραγµένα έτους 2012 
Ο Γενικός Επιθεωρητής του ΣΕΥΥΠ  εξέδωσε, από 1-1-2012  έως  31-12-2012, για έλεγχο σε φορείς 
αρµοδιότητάς του, για διενέργεια Ε∆Ε, για διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, συνολικά πενήντα 
δύο (52) εντολές  ελέγχου. 
Στις ως άνω 52 εκδοθείσες εντολές ελέγχου συµπεριλαµβάνονται και 22 περιπτώσεις για τις οποίες δεν 
ολοκληρώθηκε ο  έλεγχος, λόγω αναρµοδιότητος του ΣΕΥΥΠ, διότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.4052/2012 «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης» και το Π.∆. 85/12(ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21-6-2012), άρθρο 4 παρ.1  το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετονοµάζεται σε Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας και µεταφέρεται σ’ αυτό το σύνολο των υπηρεσιών, αρµοδιοτήτων, οργάνων, 
θέσεων και προσωπικού της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πρόνοιας του πρώην Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η εποπτεία των φορέων που επόπτευαν οι µεταφερόµενες υπηρεσίες. Για 
τις περιπτώσεις αυτές έχει ήδη δροµολογηθεί η τµηµατική διαβίβαση αυτών αρµοδίως. 
Λαµβανοµένου υπόψη των ανωτέρω ολοκληρώθηκαν και κατατέθηκαν 16 εκθέσεις ελέγχου που 
αφορούσαν σε είκοσι επτά (27)  ελεγχόµενους  φορείς  και  φυσικά  πρόσωπα. 
 
Ανακριτικό Έργο 
Κατά το έτος 2012, ολοκληρώθηκαν τέσσερις  (4) εισαγγελικές παραγγελίες στο πλαίσιο των οποίων 
διενεργήθηκαν ισάριθµες προκαταρκτικές εξετάσεις µε λήψη ένορκων καταθέσεων, συλλογή 
στοιχείων, διαµόρφωση των σχετικών φακέλων και διαβίβαση αυτών στους αρµόδιους Εισαγγελείς για 
τις περαιτέρω ενέργειες. 
Ως εκ τούτου και για τη διασφάλιση της µυστικότητας και του απορρήτου, που προβλέπονται για την 
εξέταση τέτοιων υποθέσεων, οι εν λόγω εκθέσεις και τα ευρήµατα παρότι αποτελούν έργο του Τοµέα, 
δεν θα είναι αντικείµενο παρουσίασης και ανάλυσης στην παρούσα έκθεση πεπραγµένων. 
Επίσης ανατέθηκε και ολοκληρώθηκε  µία (1) Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση. 
 
Η συνοπτική παρουσίαση αφορά µόνο στοιχεία βάσει των 16 εκθέσεων ελέγχου στις οποίες, κατά 
περίπτωση, εντοπίστηκαν περιπτώσεις µε:  
- Έλλειψη οργανωτικής δοµής 
- Παραβάσεις νοµοθεσίας 
- Έλλειψη τυποποιηµένων διαδικασιών και πρωτοκόλλων 
- ∆ιοικητικές παραλήψεις 
- Έλλειψη δικτύου ροής πληροφορίας και διασύνδεση-συντονισµό των Υπηρεσιών 
- Έλλειψη σύγχρονου και εξειδικευµένου νοµοθετικού πλαισίου 
- Ανεπαρκή στοιχεία 
 
Μεγάλο µέρος των εντολών και κατ’ επέκταση των ελέγχων, ελλείψει επιθεωρητών, διαρθρώθηκε από 
διατοµεακά κλιµάκια µε αντικείµενο δραστηριότητας υπαγόµενο και στους άλλους τοµείς. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ / ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 

ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ 2 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 2 
ΚΑΠΝΟΥ & ΑΛΚΟΟΛ 9 

 
Από το σύνολο των ελέγχων και των προκαταρκτικών εξετάσεων, πέντε (5) αφορούσαν τακτικούς 
ελέγχους, ποσοστό 23,8% και δέκα έξι (16) έκτακτους, ποσοστό 76,2% όπου προέκυψαν κατόπιν 
καταγγελιών πολιτών, Συλλόγων, εκποµπών των ΜΜΕ, εντολών του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης, Εισαγγελικών παραγγελιών και παραποµπών από άλλους φορείς στο πεδίο παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών. 

 130



 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 

 
 

        ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

 131 
 

   

  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΙ∆ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΦΟΡΕΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

5 23,8 16 76,2 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΝΑΥΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΝΑΥΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Αριθµός Ποσοστό % 
Καταγγελία Ιδιώτη 4 19 
Αίτηµα ∆ικαστικής Αρχής 6 28,5 
Αίτηµα ∆ηµόσιας Υπηρεσίας 4 19 
Εντολή Γ. Επιθεωρητή για τακτικό έλεγχο 7 33,3 
ΣΥΝΟΛΟ 21 100% 

 
Στη διάρκεια του έτους 2012 ο Τοµέας Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας, ήλεγξε είκοσι επτά (27) φορείς που 
αφορούσαν σε εποπτευόµενα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (έως τον Ιούλιο 
του 2012) Νοµικά πρόσωπα ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στον 
Τοµέα Πρόνοιας όπως: ∆/νσεις Πρόνοιας ∆ήµων, Μονάδες Κοιν.Πρόνοιας, Μ.Φ.Η., Παιδικούς 
Σταθµούς,  κ.α. αλλά και Φυσικά Πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες υγείας.  
Στον πίνακα 4 παρουσιάζεται η κατανοµή, των εκθέσεων ελέγχου, ανά θεµατικό αντικείµενο και ανά 
φορέα υπαγωγής των ελεγχθεισών υπηρεσιών. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΦΟΡΕΙΣ-ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΕΛΕΓΧΟΥ 
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∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 
Στοχευµένοι έλεγχοι 3 5   1 1 2  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

    1    

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1     2   

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1 1 1      

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ-
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ       1   

Ε.∆.Ε 1        
ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων    8     

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Μετακινούµενοι πληθυσµοί 

(ROMA) 
Άστεγοι 

 2     2  

 
Το αντικείµενο των εντολών αφορούσε: 
- Ελέγχους, µετά από καταγγελίες, γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος. 
- Ελέγχους φυσικών προσώπων ως προς τη νοµιµότητα άσκησης επαγγελµάτων υγείας (ψυχολόγοι, 

φυσικοθεραπευτές, ιατροί). 
- Ελέγχους ως προς τη Νοµιµότητα χορήγησης οικονοµικών ενισχύσεων ΑµεΑ. 



- Ελέγχους για τη διαπίστωση της ποιότητας και της επάρκειας των εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού 
και των προσφεροµένων υπηρεσιών των ελεγχόµενων φορέων. 

- Απολογιστικό έλεγχο στοιχεία εράνων. 
- Ελέγχους επί θεµάτων ∆ηµόσιας Υγείας και ασφάλειας. 
Στη συνολική αποτίµηση δράσης του Τοµέα διαφαίνεται ότι ένας φορέας δύναται να ελέγχεται σε 
περισσότερα του ενός αντικείµενα. 
 
Ως προς τη γεωγραφική κατανοµή στο σύνολο των περαιωµένων υποθέσεων, του Τοµέα Ελέγχου 
Φορέων Πρόνοιας, αφορούσαν στην πλειοψηφία τους ελέγχους εντός του Νοµού Αττικής λόγω της 
υφιστάµενης δηµοσιονοµικής πολιτικής. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
22 5 

 
Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά µε τις κατηγορίες των προτάσεων και τις υπηρεσίες 
στις οποίες αυτές απευθύνονται. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ∆ΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

Προτάσεις Αριθµός Πορισµάτων Ποσοστό % 
Παραποµπή σε Εισαγγελέα 3 7,8 

*∆ιενέργεια Ε.∆.Ε. 1 2,6 
**Περαιτέρω έλεγχος 4 10,5 

***Τροποποίηση θεσµικού 
Πλαισίου (ή εναρµόνιση) 

7 18,4 

****Βελτιωτικές 
προτάσεις/Τυποποίηση 

διαδικασιών 

6 15,7 

∆ιοικητικές διευθετήσεις 7 18,4 
Στοχευµένες ενέργειες 7 18,4 

Άλλο 3 7,8 
ΣΥΝΟΛΟ 38 100 % 

 
*       Προτάθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης (Ε∆Ε). 
**     Προτάθηκε η διενέργεια οικονοµικού - διαχειριστικού ελέγχου από το ΣΕΥΥΠ ή   
         διαβιβάστηκε σε άλλες Υπηρεσίες Ελέγχου για περαιτέρω ενέργειας. 
***   Προτάθηκε η εναρµόνιση µε τη σχετική νοµοθεσία (πχ έκδοση Εσωτερικών Κανονισµών 
         Λειτουργίας, ΚΥΑ) ή τροποποίηση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου. 
**** Προτάθηκε η πρόσληψη και επιµόρφωση προσωπικού, η προµήθεια εξοπλισµού, η επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση ή    
         µεταφορά των κτιριακών εγκαταστάσεών, η βελτίωση υποδοµών προσβασιµότητας και ασφάλειας καθώς και η ρύθµιση  
         οργανωτικών και λειτουργικών θεµάτων. 
 
 
 
Τοµέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ ΣΕΥΥΠ Αθηνών 
Α. Πεπραγµένα έτους 2012 
Κατά το έτος 2012, ο Γενικός Επιθεωρητής του Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας 
εξέδωσε συνολικά 86 εντολές ελέγχου προς τους επιθεωρητές του Τοµέα Ελέγχου Καπνού και 
Αλκοόλ. Κατατέθηκαν 10 εκθέσεις ελέγχου που αφορούσαν το έτος 2011 και  40 εκθέσεις ελέγχου που 
αφορούσαν το έτος 2012. 
 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 2012 

ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 1 1,16% 
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ΕΝΤΟΛΗ ΓΕ∆∆ 1 1,16% 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 45 52,36% 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 12 13,94% 
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 20 23,24% 
Ε.∆.Ε. 3 3,49% 
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 4 4,65% 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 Έλεγχος για την εφαρµογή των διατάξεων περί απαγόρευσης του καπνίσµατος: 
τακτικοί έλεγχοι 125 φορείς 
κατόπιν καταγγελίας   21 φορείς 

 Θέµατα δηµόσιας Υγείας: Συνταγογράφηση, συνθήκες νοσηλείας, έλεγχος µελέτης παρακολούθησης 
φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων, εµφύτευση βηµατοδοτών και νοµιµότητα λειτουργίας Ιδιωτικών 
Κλινικών. 

 Καταγραφή και καταστροφή ληγµένου φαρµακευτικού υλικού. 
 ∆ιενέργεια Προκαταρκτικών Εξετάσεων κατόπιν Εισαγγελικής παραγγελίας: Αναζήτηση 
αδικηµάτων σχετικά µε διαχείριση ιατρικών αποβλήτων, ∆ιερεύνηση νοµιµότητας χορήγησης 
προνοιακών επιδοµάτων, ∆ιερεύνηση σφαλµάτων και παραλήψεων για θάνατο, ∆ιερεύνηση για 
προµήθεια υλικών νοσοκοµείου, ∆ιερεύνηση κλινικής δοκιµής και διενέργεια γραφολογικής 
εξέτασης. 

 Οικονοµική διαχείριση: ∆ιαφυγόντα έσοδα από µη επιβολή προστίµων, Έλεγχος προµήθειας 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, Πλασµατικές συνταγογραφήσεις ακριβών φαρµάκων σε µετανάστες, 
∆ιοικητικός και οικονοµικός έλεγχος. 

 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 ∆ηµόσιες Υπηρεσίες (Νοσοκοµεία, Κέντρα Αιµοδοσίας, ΕΛΤΑ, ΕΦΕΤ, ΚΕ∆Υ, ∆ιεθνής 
Αερολιµένας, ∆ήµοι, Περιφέρεια Αττικής) 

 Ιδιωτικοί Φορείς Υγειονοµικού ενδιαφέροντος (Φαρµακεία, Φαρµακευτικές & Ιατρικές Εταιρείες, 
Ιδιωτικά Θεραπευτήρια – Κλινικές, ∆ιαγνωστικά Κέντρα, Ινστιτούτα Αδυνατίσµατος) 

 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΚΤΕΛ, ΡαδιοΤΑΞΙ, ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.) 
 Σχολεία ∆ευτεροβάθµιας Εξέτασης 
 Καζίνο 
 Κέντρα ∆ιασκέδασης µε µουσική 
 Καταστήµατα Υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
 Ιδιωτικά Ιατρεία 
 Ιατρικοί σύλλογοι 

 
∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν: 
 

∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-
ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 

Κακοδιοίκηση 4 9,30% 
∆ιαφθορά 2 4,69% 

Οργάνωση 3 6,97% 

Παραβάσεις Νοµοθεσίας 15 34,90% 
Προκαταρκτική εξέταση 3 6,97% 
Κανένα εύρηµα / Αρχείο 9 20,90% 
Επιβολή Προστίµων 4 9,30% 
Άλλο 3 6,97% 

 



Σε τρεις περιπτώσεις, τα πορίσµατα απεστάλησαν στον αρµόδιο εισαγγελέα για την ποινική 
διερεύνηση της υπόθεσης. 
 
Β. Προτάσεις 
1. Εντατικοποίηση των ελέγχων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και σε κέντρα 
διασκέδασης για την τήρηση του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου περί απαγόρευσης του καπνίσµατος. 
Επανέλεγχος σε ελεγχθέντα καταστήµατα. 
2. Να µεριµνήσουν οι δηµόσιες υπηρεσίες για: 
-Τοποθέτηση σήµανσης απαγόρευσης του καπνίσµατος σε όλους τους χώρους. 
-Έλεγχο ως προς την εφαρµογή του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου περί απαγόρευσης του 
καπνίσµατος στους δηµόσιους χώρους. 
3. Οι αρµόδιοι των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, να µεριµνούν για την εφαρµογή της τήρησης του 
ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου περί απαγόρευσης του καπνίσµατος στο προσωπικό τους και στους 
χώρους ευθύνης τους. 
4. Τα 2 καζίνο που ελέγχθηκαν, να συµµορφωθούν ώστε, η χωροθέτηση του χώρου καπνιζόντων να 
είναι σύµφωνη µε την ΚΥΑ Υ1/ΓΠ οικ. 134274/23-2-2011 του Υπουργείου Οικονοµικών και Υγείας 
ώστε να ανταποκρίνεται επ’ ακριβώς το αποδοθέν ετήσιο τέλος για το χώρο καπνιζόντων. Να γίνει 
επανέλεγχος στα 2 καζίνα και να επεκταθούν οι έλεγχοι σε όλα τα καζίνο της επικράτειας. 
5. Τα τµήµα Υγειονοµικού Ελέγχου των Περιφερειών στα πλαίσια άσκησης των αρµοδιοτήτων τους: 
- Να επιβλέπουν τη τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων από την 
κυκλοφορία διάθεση-προβολή και πώληση προϊόντων που έχουν την εξωτερική µορφή προϊόντων 
καπνού. 
- Να επιβλέπουν την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας περί όρων ίδρυσης και λειτουργίας των 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 
6. Έλεγχος των Υγειονοµικών Υπηρεσιών των Οργανισµών Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης για τη µη 
διεξαγωγή ελέγχων, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 104720/2010 ΦΕΚ 1315/Τβ/25-8-2010. 
7. Αναστολή άδειας λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µέχρι αποκαταστάσεως 
της νοµιµότητας. 
8. Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος από την αδειοδοτούσα 
αρχή. 
9. Πειθαρχικός έλεγχος από τον ιατρικό σύλλογο. 
10.Θέσπιση διενέργειας ετησίων διοικητικών-οικονοµικών τακτικών ελέγχων στα Νοσοκοµεία. 
11.Η διοίκηση νοσοκοµείου να µεριµνήσει ώστε να διασφαλίζεται η καθηµερινή παρουσία όλων των 
εργαζοµένων του νοσοκοµείου παρακολουθώντας στενά την υλοποίηση των προβλεπόµενων 
διαδικασιών σχετικά µε την παρουσία-απουσία του προσωπικού. 
12.Τροποποίηση ή και συµπλήρωση ισχύουσας νοµοθεσίας: 
-Περί λειτουργίας ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. 
-∆υνατότητα νοµοθετικής ρύθµισης για µεταστέγαση φαρµακείων σε περιπτώσεις που συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι. 
-Νοµιµότητα ενεργειών ιδιωτικής κλινικής για χορήγηση ιατρικής ειδικότητας. 
13.Βελτιωτικές προτάσεις προς τους ελεγχόµενους φορείς: 
-Βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας. 
-Βελτίωση εξοπλισµού µεταφοράς βιολογικού υλικού. 
 
Περιφερειακό Γραφείο Μακεδονίας – Θράκης 
Α. Πεπραγµένα έτους 2012 
Για το έτος 2012, εκδόθηκαν συνολικά 107 εντολές, που αφορούσαν 85 υποθέσεις (θέµατα). Από 
αυτές, οι 8 ήταν τακτικές, και οι 86 έκτακτες (από τις οποίες 7 µε Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση – Ε∆Ε) 
και 13 προκαταρκτικές εξετάσεις κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.   
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Ακολουθεί η ταξινόµηση των εντολών (σε πίνακα), σύµφωνα µε την αιτία της εκδοθείσης εντολής. 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ 107 ΕΝΤΟΛΩΝ, 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 
∆ιενέργεια ελέγχου 61 
∆ιενέργεια ελέγχου και µετακίνηση 24 
Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση (Ε∆Ε) – 
Πειθαρχική ανάκριση 

9 

Προκαταρκτική εξέταση – Μετακίνηση για 
παράσταση σε δικαστήριο 

13 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί ταξινοµούνται οι εντολές του έτους 2012, σύµφωνα µε την αφορµή 
ελέγχου. 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ 107 ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ 2012, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΟΡΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

% 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

 
Καταγγελία 65 60,75 
Εντολή ΓΕ∆∆ 3 2,80 
Εντολή ΚΠΣ ιατρών ΕΣΥ 4 3,74 
Παράκληση άλλου φορέα 9 8,41 
Εισαγγελική παραγγελία 13 12,15 
Ελεγχόµενος φορέας 5 4,67 
Συνήγορος του Πολίτη 0 0,00 
Τακτικοί έλεγχοι 8 7,48 

 
Πορίσµατα (Εκθέσεις Ελέγχου) 
 

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2012 
(ανεξαρτήτως του έτους έκδοσης της εντολής) 

Τακτικοί έλεγχοι 6 
Έκτακτοι έλεγχοι 44 
Ε∆Ε 2 
Εισαγγελική παραγγελία 6 
ΣΥΝΟΛΟ 58 

 
ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, 

ΣΤΑ 58 ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 2012 
∆ηµόσιες νοσηλευτικές µονάδες (& Κέντρα Υγείας) 41 
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση 1 
Ασφαλιστικά ταµεία 2 
Μ.Κ.Φ. 1 
Προνοιακές δοµές 0 
Τοπική Αυτοδιοίκηση 0 
Μη κερδοσκοπικές εταιρείες 0 
Αποκεντρωµένες διοικήσεις 0 
Ιδιωτικές µονάδες υγείας 11 
Φιλανθρωπικά Σωµατεία 2 
Ν.Π.Ι.∆. 1 

 
∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ 

ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 2012 
% 

(ποσοστό) 
∆ιαφθορά 2 3,18 
Κακοδιοίκηση 7 11,11 
Οργάνωση 21 33,33 



Παραβάσεις νοµοθεσίας 2 3,18 
Προκαταρκτική εξέταση 6 9,52 
Κανένα εύρηµα ή/και αρχείο 25 39,68 
Άλλα (π.χ. καταστροφή ληγµένων φαρµάκων, παύση 
λειτουργίας ελεγχόµενου φορέα) 

0 0,00 

 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ 

ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 2012 
% 

(ποσοστό) 
Βελτιωτικές προτάσεις 29 65,91 
Ε∆Ε 0 0,00 
Παραποµπή σε άλλη υπηρεσία 3 6,82 
Παραποµπή σε Εισαγγελέα 2 4,55 
Τροποποίηση Θεσµικού Πλαισίου 1 2,27 
Πειθαρχικός έλεγχος – ∆ιοικητικές κυρώσεις 4 9,09 
Παραποµπή στην υπηρεσία ειδικών ελέγχων 
(Σ∆ΟΕ) 

2 4,55 

Περαιτέρω έλεγχος 2 4,55 
Άλλο 1 2,27 

 
Β. Σηµαντικές υποθέσεις έτους 2012 
Οι σηµαντικότεροι έλεγχοι του Περιφερειακού γραφείου Μακεδονίας – Θράκης του ΣΕΥΥΠ 
πραγµατοποιήθηκαν ύστερα από καταγγελίες πολιτών, εισαγγελικές παραγγελίες και τακτικούς 
ελέγχους και αφορούσαν: 
Νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας ως προς: 
-Καταγγελίες για πρακτικές, παραλείψεις και ενέργειες ιατρικού προσωπικού (συµπεριλαµβανοµένων 
χρηµατισµού, υπερσυνταγογράφησης και θανάτων νοσηµευόµενων). 
-Τη νοµιµότητα των διαδικασιών για την προµήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών. 
-Προβλήµατα διοικητικής λειτουργίας και πρακτικής (συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας 
τιµολογίων). 
-Τη διαχείριση των φαρµάκων. 
 Ιδιωτικές µονάδες υγείας ως προς: 
-Υπερβάλλουσες χρεώσεις σε ασφαλισµένους και υπερσυνταγογράφηση. 
-Τη νοµιµότητα και την εύρυθµη λειτουργία τους (τακτικοί έλεγχοι). 
Φιλανθρωπικά Σωµατεία / Σύλλογοι ως προς: 
-Την έγκριση προϋπολογισµού και τη διενέργεια εράνων. 
 
Βελτιωτικές προτάσεις 
α) Οι βελτιωτικές προτάσεις για τους ελεγχόµενους φορείς περιλαµβάνουν: 
-Τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας και των προσφερόµενων υπηρεσιών. 
-Την τήρηση και πιστή εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων, ιδιαίτερα στις διαδικασίες για την 
προµήθεια υλικού και την παροχή υπηρεσιών. 
-Την ορθή διαχείριση του υλικού. 
-Την πιστή εφαρµογή των διοικητικών διαδικασιών. 
-Την προτροπή για την άµεση διευθέτηση οργανωτικών-λειτουργικών προβληµάτων από τις 
διοικήσεις. 
-Την αναµόρφωση και τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας. 
-Τη λήψη µέτρων για την αποφυγή απώλειας τιµολογίων. 
 
β) Οι βελτιωτικές προτάσεις αναφορικά µε την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του ΣΕΥΥΠ  
Μακεδονίας-Θράκης περιλαµβάνουν: 
-Σύσταση νοµικής υπηρεσίας για νοµική κάλυψη του ΣΕΥΥΠ καθώς και δικαστική εκπροσώπηση των 
Επιθεωρητών. 
-Συνεχή εκπαίδευση των επιθεωρητών µέσω σεµιναρίων / συνεδρίων. 
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-Πλήρωση κενών θέσεων που προέκυψαν από συνταξιοδότηση, παραίτηση ή λήξη θητείας 
Επιθεωρητών. 
-Έγκαιρη πρόβλεψη για τις δαπάνες µετακινήσεις εκτός έδρας των Επιθεωρητών. 
-Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και του περιφερειακού εξοπλισµού (εκτυπωτές), 
πρόσβαση στο διαδίκτυο από όλους τους Επιθεωρητές. 
-Οργανωµένο και επικαιροποιηµένο αρχείο νοµοθεσίας. 
-Προµήθεια ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου καθώς και ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος 
αρχειοθέτησης. 
 
Γ. Προγραµµατισµός δράσης για το έτος 2013 
Η εµπειρία κατά τα προηγούµενα έτη κατέδειξε ότι ο µεγαλύτερος όγκος των διενεργούµενων ελέγχων 
προκύπτει από τη διερεύνηση καταγγελιών ή την εξέταση θεµάτων που αναδεικνύονται από την 
επικαιρότητα, απασχολούν το κοινωνικό σύνολο και χρήζουν άµεσης παρέµβασης, µέσω έκτακτων 
εντολών της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας ή µετά από εισαγγελική παραγγελία. 
 
Επισηµαίνεται ότι µεγάλος αριθµός εκκρεµών υποθέσεων συσσωρεύτηκε λόγω της λήξης της θητείας 
πολλών Επιθεωρητών και της µη ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας προκήρυξης και πλήρωσης 
των (κενών πλέον) θέσεών τους. Επίσης, η παρακολούθηση της υλοποίησης των προτάσεων των 
εκδοθέντων πορισµάτων είναι δυσχερής, ιδιαίτερα σε ελέγχους όπου απαιτείται η συµµετοχή 
Επιθεωρητή ιατρού, λόγω της σχετικής έλλειψης. 
 
Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω αναφερόµενα καθώς και το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του 
τρέχοντος έτους θα προκύψουν νέοι έκτακτοι έλεγχοι, το Περιφερειακό Γραφείο Μακεδονίας-Θράκης 
του ΣΕΥΥΠ θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειές του ώστε να ελεγχθούν όσο το δυνατό περισσότεροι 
φορείς υπάγονται στο πεδίο παρέµβασής του, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην όσο το δυνατόν 
ευρύτερη κάλυψη των θεµατικών αντικειµένων ελέγχου. 
 



3. Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης 
 
Α. Νοµοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων 
Η Οικονοµική Επιθεώρηση είναι για το νεότερο Ελληνικό κράτος ο παλαιότερος ελεγκτικός θεσµός 
στο χώρο της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης – και ειδικότερα στο Υπουργείο Οικονοµικών. Ιδρύθηκε το έτος 
1859 µε το νόµο ΦΛ και έκτοτε λειτουργεί αδιαλείπτως, υπό διάφορες µορφές οργάνωσης. Η σηµερινή 
λειτουργία της διέπεται, κατά βάση, από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.2343/1995 (Α΄211) 
«Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». Ο ν.2343/1995 
ορίζει την αποστολή και τις αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιθεώρησης, ενώ ρυθµίζει, επίσης, 
θέµατα στελέχωσης, δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των Οικονοµικών Επιθεωρητών, καθώς και 
θέµατα υποχρεώσεων των ελεγχοµένων Υπηρεσιών και υπαλλήλων. Με το ν.2343 οι Οικονοµικοί 
Επιθεωρητές ορίζονται ως ιδιαίτερος κλάδος προσωπικού – γεγονός που ενισχύει την ανεξαρτησία 
τους και τους επιτρέπει να δρουν µε αντικειµενικότητα και αµεροληψία. 
  
Τροποποιήσεις και συµπληρώσεις στο θεσµικό της Οικονοµικής Επιθεώρησης πλαίσιο έχουν επέλθει 
µε τις διατάξεις των νόµων: 

- ν. 2469/1997 (παρ. 1 και 2 του άρθρου 16) (Α΄ 38) 

- ν. 2538/1997 (παρ. 8 του άρθρου 41) (Α΄ 242)  

- ν. 2579/1998 ( παρ. 2 και 3 του άρθρου 26)  (Α΄ 31) 
- ν. 2873/2000 (παρ. 9 του άρθρου 16) (Α΄ 285) 

- ν. 3492/2006 (άρθ. 23 παρ. 1 και άρθρ. 26) (Α΄ 210) 

- ν. 4002/2011 (παρ. 17 του άρθρου 55) (Α΄180) 
- ν. 4110/2013 (άρθ. 13) (Α΄ 17).   
 
Η οργάνωση της Οικονοµικής Επιθεώρησης, δηλαδή η διάρθρωση και η κατανοµή 
αρµοδιοτήτων µεταξύ των µονάδων της, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, 
διέπεται από τα προεδρικά διατάγµατα: 
 
 167/1996 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.284/1988 Οργανισµός Υπουργείου Οικονοµικών και 
Συγκρότηση Γενικών ∆ιευθύνσεων» (Α΄128) 

 211/1996  «Σύσταση Οικονοµικών Επιθεωρήσεων» (Α΄1676), όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µε το ν. 2753/1999, άρθρο 28, παρ. 13 και 14 και το ν.2853/2000, άρθρο 16, παρ. 9 
και  

 156/2001 «Οργανισµός της Οικονοµικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονοµικών και 
αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών αυτής» (Α΄129).  

 
Αποστολή-Σκοποί και αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιθεώρησης 
Αποστολή της Οικονοµικής Επιθεώρησης είναι ο έλεγχος της σύννοµης, αποτελεσµατικής και 
αποδοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών, ώστε 
αφενός να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του και αφετέρου να αναπτύσσεται κλίµα 
εµπιστοσύνης ανάµεσα στη διοίκηση και στους πολίτες.  
Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της αποστολής της, η Οικονοµική Επιθεώρηση βοηθά τη ∆ιοίκηση του 
Υπουργείου Οικονοµικών και τα αρµόδια όργανα: 
   α. στην επιβεβαίωση της διαφύλαξης των περιουσιακών στοιχείων και στην διασφάλιση της 
οικονοµικής, αποδοτικής και αποτελεσµατικής διαχείρισης των πόρων, 
   β. στην ακεραιότητα του προσωπικού και των εφαρµοζόµενων σχετικών διαδικασιών και 
συστηµάτων, 
   γ. στην συνεχή επισκόπηση και αξιολόγηση των λειτουργιών και του εφαρµοζόµενου συστήµατος 
ελέγχων και των διοικητικών διαδικασιών, σε όλα τα επίπεδα, για τον εντοπισµό των αδυναµιών και 
κινδύνων και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας αυτών,  
   δ. στην αξιολόγηση των γενόµενων οργανωτικών µεταβολών, 
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   ε. στον προσδιορισµό του βαθµού συµµόρφωσης προς την ισχύουσα νοµοθεσία, τους κανονισµούς, 
τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις διαδικασίες, 
   στ. στην αποτίµηση της αποδοτικότητας των λειτουργιών και της αποτελεσµατικότητας αυτών, για 
την επίτευξη των επιδιωκόµενων αντικειµενικών σκοπών και στόχων, σύµφωνα µε τα υφιστάµενα 
σχέδια και προγράµµατα υλοποίησης αυτών, 
   ζ. στην εκτίµηση των επιπτώσεων εφαρµογής νέων συστηµάτων και δραστηριοτήτων, 
   η. στην εκτίµηση της εγκυρότητας (αξιοπιστίας και ακρίβειας) και αρτιότητας του Συστήµατος 
Πληροφόρησης της ∆ιοίκησης (M.I.S.) και των λοιπών πληροφοριακών συστηµάτων, καθώς και των 
παραγόµενων από το Υπουργείο οικονοµικών σχετικών στοιχείων (οικονοµικών και άλλων 
δεδοµένων) και πληροφοριών γενικότερα, 
   θ. στην αξιόπιστη επαλήθευση και αξιολόγηση του εκτελεσθέντος και του εκτελούµενου έργου. 
 
Επιπλέον, στην Οικονοµική Επιθεώρηση έχουν ανατεθεί δύο εξαιρετικά σηµαντικοί σκοποί:  
ι) η εποπτεία και ο έλεγχος φυσικών ή νοµικών προσώπων που ασκούν διαχείριση, διοίκηση ή 
εκκαθάριση Εθνικών Κληροδοτηµάτων, σχολαζουσών κληρονοµιών και παραγραφοµένων υπέρ του 
∆ηµοσίου τραπεζικών καταθέσεων και άλλων αξιών και απαιτήσεων, ώστε να διαπιστωθεί η ορθή 
εφαρµογή των σχετικών διατάξεων και  
ιι) ο έλεγχος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, για τη διαπίστωση της σύννοµης χρήσης των 
κονδυλίων που χορηγούνται προς αυτές για την επίτευξη των κοινωφελών σκοπών τους. 
 
Αρµοδιότητες 
Για την εκπλήρωση της αποστολής και των σκοπών της η Οικονοµική Επιθεώρηση: 
α) Ασκεί εποπτεία επί των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών και τους παρέχει καθοδήγηση. 
β) Προβαίνει σε τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις, ειδικές έρευνες, στοχευµένους ελέγχους, 
εσωτερικούς ελέγχους, προκαταρτικές εξετάσεις, ένορκες διοικητικές εξετάσεις, ανακρίσεις, ελέγχους 
περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων, επανελέγχους υποθέσεων, διαχειριστικούς και οικονοµικούς 
ελέγχους και, γενικά, σε κάθε είδους διερεύνηση από την οποία προκύπτουν στοιχεία σχετικά µε τη 
λειτουργία και τις ενέργειες υπηρεσιών και υπαλλήλων.  
γ) Εκδίδει ειδικές οδηγίες και διαταγές προς τα ελεγχόµενα πρόσωπα των εδαφίων ι και ιι της 
προηγούµενης ενότητας (2) της έκθεσης, µε σκοπό τη συµµόρφωσή τους προς τις ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις, καθώς επίσης διενεργεί ειδικούς ελέγχους, εξακριβώσεις, ανακρίσεις, έρευνες και λοιπές 
ενέργειες κατά τα ειδικότερα αναγραφόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 
3492/2006 (Α΄210). 
δ) Καταλογίζει ευθύνες σε βάρος των υπαιτίων τυχόν αδικηµάτων ή παραπτωµάτων.    
ε) Εισηγείται τρόπους επίλυσης των προβληµάτων που διαπιστώνει, καθώς και µέτρα για την εύρυθµη 
λειτουργία των υπηρεσιών, την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων τους και, γενικά, για τη βελτίωση του 
έργου και την αύξηση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητάς τους. 
 
Οι Οικονοµικοί Επιθεωρητές κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους: 
α. ∆ύνανται να ζητήσουν τη µη εφαρµογή περιορισµών Φορολογικού - Τραπεζικού - 
Χρηµατιστηριακού - Επιχειρηµατικού Απορρήτου (§ 6 άρθρου 2  ν.2343/95). 
β. Ασκούν δικαιώµατα και καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου (§ 7 άρθρου 2  ν.2343/95). 
γ. ∆ύνανται να ζητήσουν τη διενέργεια   επανελέγχου   οποιασδήποτε   υπόθεσης   των   Υπηρεσιών   
του Υπουργείου Οικονοµικών (§ 8 άρθρου 2  ν.2343/95). 
δ. Είναι αρµόδιοι προσδιορισµού του υπολόγου και των τυχόν αλληλεγγύως µετ’ αυτού 
συνυπευθύνων, καθώς και του καταλογισµού σε βάρος αυτών του σχετικού ελλείµµατος, όπως 
προσδιορίζεται από τη σχετική πορισµατική τους έκθεση (Ν∆ 1264/1942, Ν. 2343/1995, Π∆ 211/2005) 
ε. Ορίζονται ως Α΄ ή Β΄ Αξιολογητές ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων των εποπτευοµένων 
περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών (§ 9 άρθρου 2  Ν.2343/95). 
στ.  Συµµετέχουν σε επιτροπές επίλυσης φορολογικών διαφορών, καθώς και σε διάφορες επιτροπές και 
οµάδες εργασίας του Υπ. Οικονοµικών. 
 



Β. Πεπραγµένα έτους 2012 

1. ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών 

1.1 Πεπραγµένα  
Ελεγκτικές δραστηριότητες 
Στον τοµέα του ελέγχου και της επιθεώρησης των Υπηρεσιών και υπαλλήλων του Υπουργείου 
Οικονοµικών, ο οποίος συντονίζεται από τη ∆/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών, επιτελέστηκε ένα 
ευρύτατο έργο.  Στον Πίνακα 1 καταγράφονται συνοπτικά οι ελεγκτικές δραστηριότητες που 
ολοκληρώθηκαν από τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Οικονοµικής Επιθεώρησης. Στις δραστηριότητες 
αυτές, οι οποίες αντιστοιχούν σε πορισµατικές εκθέσεις που έχουν παραδοθεί,  θα πρέπει να 
προστεθούν πλήθος ενεργειών στις οποίες προβαίνουν καθηµερινά οι Οικονοµικοί Επιθεωρητές 
(παροχή οδηγιών, επισκέψεις κ.ά.) στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκούν στις Υπηρεσίες.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ελεγκτικές δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν 
 

  

ΑΠΟ 
ΕΝΤΟΛΕΣ 
ΤΟΥ 2012 

ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΕΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΤΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - Ε.∆.Ε. 37 124 161 

ΕΡΕΥΝΕΣ 99 174 273 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 3 4 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ, Ε.∆.Ε. & ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  0 9 9 

ΕΡΕΥΝΕΣ & ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2 4 6 

ΠΡΟΚ/ΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ, Ε.∆.Ε. & ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ  0 1 1 

ΕΡΕΥΝΕΣ & ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ 1 19 20 

Ε.∆.Ε. & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1  0 1 

Ε.∆.Ε. 12  0 12 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 391  0 391 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 29  0 29 

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ 
ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Ο.Υ. 23 0 23 

ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 0  12 12 

ΣΥΝΟΛΟ 596 346 942 

 
Στον Πίνακα 1 περιλαµβάνονται και οι τακτικές (ετήσιες) καθώς και οι έκτακτες επιθεωρήσεις που 
πραγµατοποιούνται στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών σε όλη τη χώρα. Οι επιθεωρήσεις αυτές 
κατανέµονται, ανά είδος Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τον Πίνακα 2. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ  2:  Ανάλυση τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων 

ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ TAKTIKEΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

∆.Ο.Υ. 219 28 247 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 2   2 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 130   130 

Σ.∆.Ο.Ε. 3   3 
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ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 9   9 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 9   9 

ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 1 2 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΕ ∆.Ο.Υ. 18   18 

ΣΥΝΟΛΟ 391 29 420 

 
Οι λοιπές, πλην των επιθεωρήσεων, ελεγκτικές δραστηριότητες που ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 
2012 ανέρχονται σε πεντακόσιες είκοσι δύο (522).  
Ως προς το έναυσµα που οδήγησε στη διενέργεια των ελέγχων, ισχύει η κατανοµή του 
ακόλουθου πίνακα, κατά την οποία οι περισσότερες έρευνες έγιναν αυτεπαγγέλτως, ενώ 
η δεύτερη συνηθέστερη αιτία είναι η ύπαρξη καταγγελίας.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3:  Κατανοµή συνόλου ερευνών ανά αίτιο 

ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟΣ ΑΙΤΙΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθµός Ποσοστό 

Καταγγελία 184 19,53 % 

Αυτεπαγγέλτως 617 65,50 % 
Άλλη αιτία 109 11,57 % 
Γ.Ε.∆.∆. 20 2,12 % 
Εισαγγελική Παραγγελία 12 1,28 % 
Σύνολο 942 100 % 

 
Εντολές 
Οι εντολές που εκδόθηκαν κατά το 2012 ανέρχονται σε χίλιες οκτακόσιες ενενήντα εννέα (1.899). Από 
αυτές, πεντακόσιες εβδοµήντα εννέα (579) αφορούν προκαταρκτικές έρευνες, ένορκες διοικητικές 
εξετάσεις, ελέγχους περιουσιακής κατάστασης και συνδυασµούς διαφορών ειδών ελεγκτικών ερευνών. 
Οι υπόλοιπες αφορούν σε έκτακτες ενέργειες στις οποίες υποχρεούνται να προβούν οι Οικονοµικοί 
Επιθεωρητές στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκούν στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών. 
Στον Πίνακα Β.7 καταγράφονται οι εντολές που εκδόθηκαν, από τη ∆/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών 
καθώς και από Περιφερειακές ∆/νσεις Οικονοµικής Επιθεώρησης, ανά είδος ελεγκτικής ενέργειας. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Εκδοθείσες εντολές   

 ΕΙ∆ΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΑΠΟ ΤΗ ∆/ΝΣΗ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΠΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΚ/ΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - Ε∆Ε 115   115 

ΕΡΕΥΝΩΝ 332 31 363 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 34   34 

ΠΡΟΚ/ΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, Ε∆Ε & ΕΛΕΓΧΟΥ Π.Κ. 1   1 

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Π.Κ. 6   6 

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ 13   13 

Ε.∆.Ε. & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1   1 



ΠΡΟΚ/ΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - Ε∆Ε & ∆ΙΑΧ. 
ΕΛΕΓΧΟΥ 5   5 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 12   12 

Ε.∆.Ε. 29   29 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     579 

ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 1.320   1.320 

ΣΥΝΟΛΟ 1.868 31 1.899 

Οι 579 εντολές που εκδόθηκαν για προκαταρκτικές έρευνες, ένορκες διοικητικές εξετάσεις κλπ. ελέγχους 
είναι κατά είκοσι, περίπου, τοις εκατό (20%) λιγότερες από εκείνες που είχαν εκδοθεί το 2011. Στον 
Πίνακα Β.8 παρουσιάζεται η εξέλιξη του αριθµού εντολών κατά τα έτη 2005 – 2012.  
 
Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του συνόλου του προσωπικού της Οικονοµικής Επιθεώρησης, η έλλειψη 
πόρων έχει ως αποτέλεσµα να παραµένουν ανεκτέλεστες πολλές εντολές.  Στον πίνακα που ακολουθεί 
καταγράφονται τα σχετικά στοιχεία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5:  Ανεκτέλεστες εντολές 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ  2012 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΕΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΚ/ΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - Ε∆Ε 78 368 446 

ΕΡΕΥΝΩΝ 233 714 947 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 33 17 50 

ΠΡΟΚ/ΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, Ε∆Ε & ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 101 102 

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡ. ΚΑΤ/ΣΗΣ 4 18 22 

ΠΡΟΚ/ΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, Ε∆Ε & 
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ   1 1 

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ 12 69 81 

ΠΡΟΚ/ΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - Ε∆Ε & ∆ΙΑΧ. 
ΕΛΕΓΧΟΥ 5   5 

Ε.∆.Ε. 17   17 

ΣΥΝΟΛΟ 383 1.288 1.671 

 
Αποτελέσµατα 
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων και ερευνών που πραγµατοποιήθηκαν στις Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Οικονοµικών καταγράφονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6:  Αποτελέσµατα ελέγχων στις Υπηρεσίες του ΥΠ. ΟΙΚ. 
 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΑΡΙΘΜΟΣ  

ή ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΑ 

∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΠΡΑΞΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ  
(Αριθµός υποθέσεων) 

59   

∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΠΡΑΞΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ  
(Αριθµός υπαλλήλων) 

98   

∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ  
(σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων) 51   

∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ  
(περιπτώσεις) 3   

ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ  
(Αριθµός αποφάσεων) 16   

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ 4.258.182,76 Καταλογισµός σε 17 
υπαλλήλους 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 3   

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 280.550,37 Καταλογισµός σε 3 

υπαλλήλους 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στις υποθέσεις στις οποίες διαπιστώθηκε η διάπραξη πειθαρχικών παραπτωµάτων, τα προβλήµατα που 
διαπιστώθηκαν αφορούν: 
∆ιαφθορά:  σε 23 υποθέσεις 
Κακοδιοίκηση:  σε 4 υποθέσεις 
Οργάνωση:  σε 8 υποθέσεις 
Άλλα:   σε 24 υποθέσεις 
 
1.2 Σηµαντικές Υποθέσεις  
1. Μετά από ανώνυµη καταγγελία σχετικά µε τις δωρεές που φέρονται να έγιναν σε Ιερούς Ναούς µε 

τη χρήση µη σύννοµων αποδείξεων, οι οποίες κρίθηκαν εικονικές, διενεργήθηκε προκαταρκτική 
εξέταση – Ε.∆.Ε. στη ∆.Ο.Υ. Φαρσάλων, σύµφωνα µε την οποία καταλογίστηκαν πειθαρχικά 
παραπτώµατα για όλους τους εν ενεργεία καταγγελλόµενους υπαλλήλους (8), που φέρονται να 
έκαναν χρήση αποδείξεων εικονικών δωρεών και µάλιστα κατ’ εξακολούθηση, µε σκοπό τη 
φορολογική τους απαλλαγή και τον προσπορισµό οφέλους εις βάρος του ∆ηµοσίου.  
Ενηµερώθηκε ο αρµόδιος Εισαγγελέας, για τους λοιπούς, εκτός αρµοδιότητάς µας, 
καταγγελλοµένους.  Παράλληλα, η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων 
ανέθεσε σε Ανακριτική Επιτροπή τη διερεύνηση της εν λόγω υπόθεσης. Από την πορισµατική 
έκθεση της Ανακριτικής Επιτροπής, προτάθηκε οι Ιερείς των Ναών (2), να παραπεµφθούν στο 
αρµόδιο Επισκοπικό ∆ικαστήριο. 

2. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες των οκτώ (8) Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου που είχαν συσταθεί το 
έτος 2004, µε Προϊστάµενο αυτών αρµόδιο Οικονοµικό Επιθεωρητή, για τη διενέργεια 
ελέγχου/επανελέγχου των επιχειρήσεων που έλαβαν παράνοµες επιστροφές ΦΠΑ. Σύµφωνα µε 
σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα που απέστειλε ο προϊστάµενος των ΕΣΕ, αρµόδιος οικονοµικός 
επιθεωρητής, το ύψος των καταλογισθέντων φόρων και προστίµων σε βάρος των ελεγχοµένων 
υποθέσεων, ανέρχεται στο ποσό των 2.500.000.000,00 ευρώ περίπου για τα φυσικά πρόσωπα και 
στο ποσό των 700.000.000,00 ευρώ περίπου για τα νοµικά πρόσωπα. 

3. Συνεχίστηκαν οι έλεγχοι και έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες των δέκα (10), από τα δεκάξι 
(16) Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου που είχαν συσταθεί το 2010, υπό την εποπτεία αρµόδιων 
Οικονοµικών Επιθεωρητών, προκειµένου να ελέγξουν όλους τους εµπλεκόµενους στην υπόθεση 
της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου.  

4. Συνεχίστηκε η διαδικασία της ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης, στα πλαίσια εκτέλεσης 
Εισαγγελικής παραγγελίας, ανατεθείσα σε Οικονοµικούς Επιθεωρητές, σχετικά µε το κύκλωµα 
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παράνοµων επιστροφών ΦΠΑ που έδρασε στη Θεσσαλονίκη και υποβλήθηκαν οι σχετικές 
εκθέσεις από όπου προέκυψαν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες σε έξι (6) υπαλλήλους. 
Αναµένονται οι σχετικές  καταλογιστικές αποφάσεις σε βάρος τους, µε το ποσό των επιστροφών 
και κατά το µέρος που αναλογεί στον καθένα. 

5. Υπόθεση παράνοµης διακίνησης µεγάλης ποσότητας (κοκαΐνη βάρους 123 χλγ.) µε συµµετοχή 
τελωνειακού υπαλλήλου, που υπηρετούσε στο Τελωνείο Νίκης. Ο εν λόγω υπάλληλος έχει 
καταδικασθεί για τα αδικήµατα που έχει τελέσει σε 20 έτη κάθειρξης και έχει τεθεί σε αυτοδίκαιη 
αργία µε ∆ιαπιστωτική Πράξη του Υπουργού των Οικονοµικών. Η Οικονοµική Επιθεωρήτρια, 
στη συνέχεια, διενεργώντας Ε.∆.Ε., ανακοίνωσε την Έκθεσή της στο Γ΄ Τµήµα Πειθαρχικής 
∆ιαδικασίας της ∆3 ∆ιεύθυνσης Προσωπικού Τελωνείων και στην Επιτροπή Καταπολέµησης της 
Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και Χρηµατοδότηση της 
Τροµοκρατίας.  

6. Υπόθεση υπερτιµολόγησης αποστολών απορρυπαντικών στη Βουλγαρία, που διαπιστώθηκε από 
την ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής µετά από αίτηµα αµοιβαίας διοικητικής συνδροµής των βουλγαρικών 
Αρχών. ∆ιαπιστώθηκε διάσταση εφαρµογής των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα 
µεταξύ της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και του Τελωνείου Ελευσίνας και ανετέθη η Εντολή διενέργειας 
Προκαταρκτικής Εξέτασης - Ε.∆.Ε., από την οποία προτάθηκε η παραποµπή για αµέλεια και 
ατελή εκπλήρωση υπηρεσιακού καθήκοντος των υπαλλήλων που χειρίστηκαν την υπόθεση.  

 

2. ∆/νση Επιθεώρησης ∆ιαχείρισης Εθνικών Κληροδοτηµάτων 

2.1 Πεπραγµένα  
Ελεγκτικές δραστηριότητες 
Κατά το έτος 2012, η ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης ∆ηµοσίων ∆ιαχειρίσεων, Νοµικών Προσώπων και 
∆ΕΚΟ µετονοµάστηκε σε ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης ∆ιαχείρισης Εθνικών Κληροδοτηµάτων. Σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στο ν. 3492/2006 παράγ. 4 άρθρο 24 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.6 του 
άρθρου 1 του Ν. 4081/2012 και την Κανονιστική Υπουργική απόφαση αριθ. 2/70212/0004/8-10-2012 
(ΦΕΚ τεύχος Β΄2871/26-10-2012), 350 υποθέσεις ελέγχου νοµικών προσώπων διαβιβάστηκαν στη 
Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής. 
 
Ωστόσο, οι έλεγχοι υποθέσεων που είχαν ήδη αρχίσει συνεχίστηκαν και, σε πολλές περιπτώσεις, 
ολοκληρώθηκαν. Παραδόθηκαν εκατόν ενενήντα τρία (193) πορίσµατα, τόσο από εντολές του 2012, 
όσο και από εντολές προηγουµένων ετών. 
 
Εντολές 
Κατά το χρονικό διάστηµα αναφοράς εκδόθηκαν τετρακόσιες τριάντα (430) νέες εντολές, οι οποίες 
κατανέµονται ανά είδος εντολής σύµφωνα µε τον Πίνακα . 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Εκδοθείσες εντολές  
 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - Ε∆Ε 57
ΕΡΕΥΝΩΝ 42
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 330
ΣΥΝΟΛΟ 430
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Ανάλυση εντολών ως προς τη γενεσιουργό αιτία 

ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟΣ ΑΙΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

Εισαγγελική παραγγελία 113
Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 21
Καταγγελία 95

Αίτηµα άλλου φορέα ή κατόπιν απολογισµού 
κληροδοτήµατος 197

Υπουργός - Υφυπουργός 4

Σύνολο 430
 
Αποτελέσµατα 
Κατά τους ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν, βρέθηκε σηµαντικός αριθµός υποθέσεων µε παρατυπίες, 
παραλείψεις και ενδείξεις διάπραξης ποινικών αδικηµάτων. Εκδόθηκαν είκοσι έξι (26) καταλογιστικές 
αποφάσεις, για ποσά συνολικού ύψους εννέα εκατοµµυρίων, εξήντα χιλιάδων, ενενήντα εννέα ευρώ 
και σαράντα οκτώ λεπτών (€ 9.060.099,48).  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Αποτελέσµατα ελέγχων και ερευνών σε νπδδ, δηµόσιες διαχειρίσεις, ∆ΕΚΟ, εθνικά 
κληροδοτήµατα κ.ά.   
 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΚΑΚΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΚΑΚΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 17 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ - ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ 30 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 2 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ∆ΟΘΗΚΑΝ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 22 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 26 

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ 9.060.099,48 € 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 30 

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 92 

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ Ν.Π. ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Α.Ν. 
2039/39 924.219,57 € 

 
Τα ποσά που καταλογίστηκαν µετά από διαχειριστικούς ελέγχους, αναλύονται µε βάση τον φορέα υπέρ 
του οποίου έγινε ο καταλογισµός, ως εξής:  
 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΣΟ (€) 

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 4.422.236,90 € 

ΥΠΕΡ Ν.Π.∆.∆. 280.402,85 € 

ΥΠΕΡ Ν.Π.Ι.∆. 101.556,39 € 

ΥΠΕΡ Ο.Τ.Α. 4.255.903,34 € 

ΣΥΝΟΛΟ 8.850.099,48 € 

 



Σηµαντικές υποθέσεις 
1. Από το διαχειριστικό έλεγχο σε Κληροδότηµα της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας - 

Θράκης, προέκυψε έλλειµµα στη διαχείριση, από δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν χωρίς έγκριση, 
για τα έτη 2004-2006, συνολικού ποσού, ύψους 21.239,95 €, για το οποίο ο Οικονοµικός 
Επιθεωρητής προτείνει τον καταλογισµό στην Αρµόδια Επιτροπή. 

2. Από το διαχειριστικό έλεγχο σε Ίδρυµα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2009, ο 
Οικονοµικός Επιθεωρητής διαπίστωσε υπέρβαση των προϋπολογισθέντων εξόδων στον κωδικό 
"ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤ. & ΣΥΝΤ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ" συν. ποσού 37.472,92 € και προτείνει τον 
καταλογισµό σε βάρος των υπευθύνων. 

3.  Από το διαχειριστικό έλεγχο σε Ίδρυµα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2008, 
διαπιστώθηκαν υπερβάσεις κονδυλίων των εγκεκριµένων προϋπολογισµών στους κωδικούς 
"Ιµατισµό- Έξοδα προσωπικού" & "Έξοδα λειτουργίας & Συντήρησης Αεροσκαφών" συνολικού 
ποσού 145.244,45 € και ο Οικονοµικός Επιθεωρητής προτείνει τον καταλογισµό σε βάρος των 
υπευθύνων. 

4. Από το διαχειριστικό έλεγχο σε Ίδρυµα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τα έτη 2000-2007, 
διαπιστώθηκαν υπερβάσεις σε εγκεκριµένα κονδύλια του προϋπολογισµού συνολικού ποσού 
178.137,28 € καθώς και σε δαπάνες που αφορούν αµοιβές ελεύθερων επαγγελµατιών, χωρίς 
ειδικότερη έγκριση, συνολικού ποσού 18.419,9 € και ο Οικονοµικός Επιθεωρητής προτείνει τον 
καταλογισµό σε βάρος των υπευθύνων. 

5.     Από το διαχειριστικό έλεγχο σε σχολάζουσα κληρονοµιά της Περιφέρειας Αττικής ο Οικονοµικός 
Επιθεωρητής δεν αναγνωρίζει ως δαπάνες ποσό 400 € γιατί δεν προσκοµίστηκε απόδειξη του 
µηχανικού, καθώς & ποσού 51,66 € ως έξοδα παράστασης της κηδεµόνος στο Πρωτοδικείο & 
προτείνει τα ποσά να καταλογισθούν στην κηδεµόνα. 

6. Από το διαχειριστικό έλεγχο σε Κληροδότηµα της Κρήτης, διαπιστώθηκαν ελλείµµατα & ζηµιές 
λόγω έλλειψης νοµίµων παραστατικών στοιχείων, ετών 2005-2009, συνολικού ποσού, ύψους 
29.782,48 €, και η Οικονοµική Επιθεωρήτρια προτείνει να καταλογισθεί στους κληρονόµους του 
µοναδικού υπαίτιου, αλληλέγγυα & εις ολόκληρο. 

7. Από το διαχειριστικό έλεγχο σε λογοδοσία των εκτελεστών διαθήκης στην Αττική ο Οικονοµικός 
Επιθεωρητής προτείνει τον καταλογισµό στον εκτελεστή ποσού 131.259,19 € για σωρεία τυπικών 
& ουσιαστικών παραλείψεων που προκάλεσε ζηµία στη λογοδοσία. 

8. Από το ∆ιαχειριστικό έλεγχο σε Κεφάλαιο Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης υπέρ του ∆ήµου Σερρών, 
διαπιστώθηκαν ζηµίες από κακοδιαχείριση σε ακίνητα, ποσών 54.500 € πλέον τόκων και 69.169 € 
και ο Οικονοµικός Επιθεωρητής προτείνει τον καταλογισµό στους υπεύθυνους. 

9. Από το διαχειριστικό έλεγχο σε Κληροδότηµα της Περιφέρειας Υπολ. Κεντρικής Μακεδονίας 
διαπιστώθηκε από κακοδιαχείριση, έλλειµµα ποσού 118.949,98 € και από ανείσπρακτα µισθώµατα 
έλλειµµα ποσών 15.547,16 € και 20.338,23 € και η Οικονοµική Επιθεωρήτρια προτείνει να 
καταλογισθούν στους Υπεύθυνους. 

10. Από το διαχειριστικό έλεγχο σε Κληροδότηµα υπέρ Κοινότητας Αµπελακίων Λάρισας, 
διαπιστώθηκαν ζηµιές στο Κληροδότηµα ποσού 25.042,36 € πλέον τόκων υπερηµερίας για το 
χρονικό διάστηµα 2007-2009 & ο Οικονοµικός Επιθεωρητής προτείνει τον καταλογισµό στο ∆.Σ. 
του Κληροδοτήµατος. 

11. Από το διαχειριστικό έλεγχο σε Κληροδότηµα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας διαπιστώθηκε 
έλλειµµα ποσού 7.610,76 € πλέον προσαυξήσεων και ο έλεγχος αδυνατεί να προσδιορίσει το ύψος 
των διαφυγόντων τόκων. 

12. Από το διαχειριστικό έλεγχο σε κληρονοµιά της Περιφέρειας Θεσσαλίας από κακοδιοίκηση την 
περίοδο 1-1-2000 έως 31-12-2002, ο Οικονοµικός Επιθεωρητής προτείνει τον καταλογισµό στο 
διαχειριστή ∆ήµαρχο, ποσού 2.711,66 €. 
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13. Από το διαχειριστικό έλεγχο σε Κληροδότηµα της Ηπείρου για τα έτη 1999-2008, διαπιστώθηκαν 
ζηµίες α) από τη µη τιµαριθµική αναπροσαρµογή ενοικίου ποσού 17.303,00 €, β) από µη νόµιµες 
διαδικασίες ανάθεσης έργου ποσού 17.992,80 €, έτους 2005, ο Οικονοµικός Επιθεωρητής 
προτείνει τον καταλογισµό στους υπεύθυνους. 

14. Από το διαχειριστικό έλεγχο σε Κληροδότηµα της Ηπείρου, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από 
κακοδιαχείριση ποσού 12.797,25 € και ο Οικονοµικός Επιθεωρητής προτείνει τον καταλογισµό 
στους αρµόδιους. 

15. Από το διαχειριστικό έλεγχο σε κλ/µα της Περιφέρειας Κρήτης για τα έτη 1994-2007, 
διαπιστώθηκε έλλειµµα ποσού 34.201,06 € και ο Οικονοµικός Επιθεωρητής προτείνει να 
καταλογισθούν αλληλέγγυα στο ∆.Σ. του Κληροδοτήµατος. 

16. Από τον διαχειριστικό – οικονοµικό έλεγχο σε ∆ήµο Ν. Χίου, έγινε καταλογισµός ποσού 
1.499.894,59 € από έλλειµµα στη διαχείριση του ∆ήµου, το οποίο καταλογίστηκε σε βάρος των 
υπευθύνων. 

17. Από διαχειριστικό έλεγχο σε ∆ήµους του Ν. Πέλλας έγινε καταλογισµός ποσού 589.509,57 € για 
αποκατάσταση ελλείµµατος το οποίο καταλογίστηκε αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου σε βάρος των 
υπευθύνων. 

18. Από το διαχειριστικό έλεγχο σε ∆ηµοτικό ΝΠ∆∆ Ν. Κιλκίς διαπιστώθηκε έλλειµµα στη διαχείριση 
του ποσού 1.046.886,40 €, το οποίο καταλογίστηκε σε βάρος των υπευθύνων. 

19. Από διαχειριστικό οικονοµικό έλεγχο σε ∆ήµο Ν. Λευκάδας διαπιστώθηκε ζηµία στη διαχείριση 
των εσόδων ποσού 19.786,50 € το οποίο καταλογίσθηκε σε βάρος του υπευθύνου. 

20. Από διαχειριστικό οικονοµικό έλεγχο σε ∆ήµο Ν. Καβάλας έγινε καταλογισµός ποσού 302.464,86 
€ από δηµιουργία ελλείµµατος στη διαχείριση του ΝΠ∆∆ και αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών, τα οποία καταλογίστηκαν σε βάρος των υπευθύνων. 

21. Από το διαχειριστικό οικονοµικό έλεγχο σε ∆ήµο Ν. Ροδόπης έγινε καταλογισµός, ποσού 
1.185.175,29 € για ζηµία του ∆ηµοσίου το οποίο καταλογίστηκε αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου 
σε βάρος των υπευθύνων. 

22. Από διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου σε ∆ήµο του Ν. Γρεβενών διαπιστώθηκε έλλειµµα στη 
διαχείριση του ποσού 47.631,05 €, το οποίο καταλογίστηκε σε βάρος του υπευθύνου. 

23. Από διαχειριστικό έλεγχο σε ∆ήµο Ν. Καβάλας, διαπιστώθηκε έλλειµµα στη διαχείριση του ποσού 
211.043,72 € το οποίο καταλογίστηκε σε βάρος του υπεύθυνου. 

24. Από διαχειριστικό έλεγχο σε Κοινότητα του Ν. Σερρών διαπιστώθηκε έλλειµµα ποσού 22.300,68 € 
το οποίο καταλογίστηκε σε βάρος του υπευθύνου. 

25. Από διαχειριστικό έλεγχο σε ΝΠ∆∆ Ν. Πειραιώς έγινε καταλογισµός ποσού 140.263,82 € για 
έλλειµµα που δηµιουργήθηκε και καταλογίστηκε σε βάρος του υπευθύνου. 

26. Από διενέργεια έρευνας για απώλεια χρηµάτων λόγω κλοπής έγινε καταλογισµός ποσού 32.385,00 
€ και καταλογίστηκε σε βάρος του υπευθύνου. 

27. Από διαχειριστικό έλεγχο σε ∆ήµο του Ν. Κυκλάδων, διαπιστώθηκε έλλειµµα στη διαχείριση του 
∆ήµου από τη διενέργεια πληρωµών µη νόµιµων δαπανών, ποσού 2.427.380,57 € το οποίο 
καταλογίστηκε σε βάρος των υπευθύνων. 

28. Από διαχειριστικό έλεγχο σε ∆ήµο του Ν. Χανίων διαπιστώθηκε έλλειµµα ποσού 757.509,54 € το 
οποίο καταλογίστηκε σε βάρος των υπευθύνων. 

29. Από έρευνα σε ∆ήµο του Ν. Θεσσαλονίκης έγινε καταλογισµός ποσού 676.311,50 € υπέρ του 
∆ήµου για τη ζηµία που υπέστη από ∆ηµοτική Επιχείρηση και καταλογίστηκε σε βάρος των 
υπευθύνων. 

 
 



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

Α. Νοµοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων  
 
Η ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. συστάθηκε µε το άρθρο 32 του Ν.2676/99, όπως τροποποιήθηκε µε τις παρ.3 και 
4, του άρθρου 19, του Ν.3144/03, και της παρ.7, του άρθρου 32, του Ν.3232/04 και της παρ. 1, του 
άρθρου δέκατου, και των παρ.1 και 4 του άρθρου ενδέκατου, του Ν.3607/07. Η Υπηρεσία µας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 17, του Ν.3918/2011, µεταφέρθηκε στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), από την έναρξη λειτουργίας του (2-9-2011) και υπάγεται απευθείας 
στον Πρόεδρο του Οργανισµού. Η ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. ανήκει διαρθρωτικά στην Κεντρική Υπηρεσία 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 
Το έργο της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο διακρίνεται κυρίως σε 
επιθεώρηση και έλεγχο όλων των συµβεβληµένων µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φορέων παροχής υπηρεσιών 
Υγείας, εσωτερικό έλεγχο του φορέα, έλεγχο του έργου των ελεγκτών και επιβολή ποινών από τους 
διενεργούµενους ελέγχους. 
Σύµφωνα µε το αρθρ. 19 της τελευταίας τροποποίησης του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (κοινή Υπ. Απ. ΕΜΠ. 5 ΦΕΚ 3054/18.11/2012) ορίζεται ότι: «Η άσκηση του 
δευτεροβάθµιου ελέγχου των δαπανών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, υγειονοµικού και φαρµακευτικού, 
επιθεώρησης συµβεβληµένων παρόχων υγείας και ο εσωτερικός έλεγχος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γίνεται από 
τα αρµόδια όργανα της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. και στα πλαίσια της νοµοθεσίας που διέπει τη λειτουργία 
της. Η όλη εποπτεία κάθε ελέγχου υπάγεται στην ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α». 
Σύµφωνα µε τις γνωµοδοτήσεις µε αρ. πρωτ. 1786/5-9-2012, 151/20-12-2012 της ∆/νσης Νοµικών 
Υποθέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, την κείµενη νοµοθεσία και το άρθρο 19 της τελευταίας τροποποίησης του 
Ε.Κ.Π.Υ. (αρ. ΕΜΠ5/18-11-2012, ΦΕΚ 3054) η ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. είναι το µόνο αρµόδιο όργανο στον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για διενέργεια ελέγχων σε ιδιωτικά φαρµακεία και στους λοιπούς παρόχους υγείας και το 
µόνο όργανο επιβολής κυρώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 80 του Ν. 3996/2011.  
 
Αντικείµενο της Υπηρεσίας 
Σύµφωνα µε την παρ. 2. του Ν. 2676/1999 έργο της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. είναι: 
- Η εποπτεία και ο συντονισµός των ενεργειών για τον έλεγχο των δαπανών του συστήµατος 
υγειονοµικής περίθαλψης όλων των Ασφαλιστικών Φορέων και Κλάδων Ασθένειας. 
- Ο έλεγχος για όλες τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται προς τους ασφαλισµένους και 
συνταξιούχους όλων των Ασφαλιστικών Οργανισµών.   
- Ο συντονισµός των ελέγχων για τις παροχές περίθαλψης που απαιτείται έγκριση ελεγκτή ιατρού. 
- Η συγκέντρωση και η στατιστική αξιολόγηση στοιχείων που έχουν σχέση 
µε παροχές υγείας.  
- Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείµενης νοµοθεσίας κατά τη 
διενέργεια του ελέγχου (σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 Ν. 2676/1999 που προστέθηκε µε 
την παρ. 2 του άρθ.18 του Ν.3846/2010 και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρ. 80 του 
Ν.3996/2011) 
- Ο έλεγχος των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται προς τους ασφαλισµένους των ασφαλιστικών 
οργανισµών ή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διενεργείται στα φαρµακεία, νοσοκοµεία, ιδιωτικές κλινικές και κάθε 
φορέα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας από το προσωπικό της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α.. 
Στους ελέγχους αυτούς δύναται να συµµετέχουν και υπάλληλοι των ασφαλιστικών οργανισµών ή του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (παρ. 3 του Ν 2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρ. 80 του 
Ν.3996/2011). 
- Ο έλεγχος αφορά στην παρακολούθηση των όρων των συµβάσεων των ασφαλιστικών οργανισµών µε 
τους παρόχους υγείας, στην πιστή τήρηση των ισχυουσών διατάξεων των κανονισµών παροχής 
υγειονοµικής περίθαλψης και γενικά στην τήρηση της νοµοθεσίας που διέπει την παροχή 
ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης. 
- Η βάση δεδοµένων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που δηµιουργήθηκε και λειτουργεί από τη 
Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων λειτουργεί και µε την εποπτεία της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α.. 
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Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της η Υπηρεσία διερευνά τους ελέγχους µε στοιχεία από την 
ηλεκτρονική συνταγογράφηση και την ΚΜΕΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για την ολοκλήρωση των πορισµάτων. 
- Επιπλέον, ο έλεγχος των µονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην ΙΚΑ), όπως και ο έλεγχος των 
ελεγκτών ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 
- Επίσης αντικείµενο ελέγχου αποτελεί η διερεύνηση όλων των καταγγελιών από ασφαλισµένους, 
Υπηρεσίες κ.α. 
- Τέλος, προσφάτως, έχει ανατεθεί από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην Υπηρεσία και η τοποθέτηση ελεγκτών για 
πρωτοβάθµιο έλεγχο σε ιδιωτικές κλινικές και νοσοκοµεία. 
 
Β. Οργάνωση και δοµή 
 
Η ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. διαρθρώνεται σε α) ∆ιεύθυνση Κεντρικής Υπηρεσίας, β) ∆ιεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής γ) ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας. Σύµφωνα µε το αρθρ. 25 του Ν. 3918/2011 
στην Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α µεταφέρθηκε από 2-9-2011 η ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης 
Υπηρεσιών Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε τις υφιστάµενες οργανικές µονάδες και µε αρµοδιότητες που 
αφορούν τον έλεγχο όλων των µονάδων υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των συµβεβληµένων µε αυτόν 
φορέων (∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας αναφέρονται 
στο άρθρ. 5 του Π∆. 120/2001 (ΦΕΚ.108/Α) που αντικατέστησε το άρθρο 24 του Π.∆.266/1989, που 
είχε αντικαταστήσει το άρθρο 20 του Π.∆. 363/1992). 
Η οργανωτική διάρθρωση της Υπηρεσίας µας καθορίζεται µε το Π.∆. 275/01, όπως έχει τροποποιηθεί 
µε την παρ.3 του άρθρου ενδέκατου του Ν.3607/07 και µε την προσθήκη του άρθρου 19 του 
Ν.3144/2003 στο άρθρο 32 του Ν.2676/99. 
Από την ανωτέρω νοµοθεσία προβλέπονται συνολικά 130 θέσεις και συγκεκριµένα µία (1) θέση 
Γενικού Επιθεωρητή, τριάντα µία (31) θέσεις Ιατρών ειδικότητας παθολογίας ή γενικής ιατρικής, 
είκοσι επτά (27) θέσεις Φαρµακοποιών, τριάντα εννέα (39) θέσεις ΠΕ Κοινωνικής Ασφάλισης, τρεις 
(3) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής και πέντε (5) θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού 5ετούς θητείας. 
Για δε τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, εκτός Αττικής, δώδεκα (12) θέσεις Φαρµακοποιών και δώδεκα 
(12) θέσεις ΠΕ Κοινωνικής Ασφάλισης. 
 
Γ. Πεπραγµένα έτους 2012 
Η πλειοψηφία των ελέγχων που διενεργήθηκαν από την Υπηρεσία µας έλαβαν χώρα κατόπιν 
καταγγελίας ασφαλισµένων για φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, που κατατέθηκαν είτε στην 
Υπηρεσία µας, είτε στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αποστάληκαν στην Υπηρεσία από 
τον Πρόεδρο και τον Α΄ Αντιπρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται σε 85% του 
συνόλου των ελέγχων ενώ το υπόλοιπο 15% διενεργήθηκαν αυτεπάγγελτα. Το 2012 αυξήθηκε 
κατακόρυφα ο αριθµός των καταγγελιών που παρέλαβε η Υπηρεσία.  
Από το σύνολο των επιβληθέντων ποινών σε φαρµακεία και ιατρούς διαπιστώθηκαν κυρίως 
προβλήµατα διαφθοράς στα οποία εντάσσονται η εικονική συνταγογράφηση φαρµάκων και η 
συνεργασία φαρµακοποιών και ιατρών που εκτιµάται σε ποσοστό 25%. Το 75% των ποινών σε 
φαρµακεία και ιατρούς αφορούσε µη συµµόρφωση ιατρών και φαρµακοποιών κατά τη 
συνταγογράφηση και εκτέλεση συνταγών µε τις λοιπές διατάξεις του Π∆. 121/2008 όπως 
τροποποιηµένο ισχύει και τις οδηγίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Από τους ελέγχους σε κλινικές διαπιστώθηκαν 
παραβάσεις στις χρεώσεις ΚΕΝ και παράτυπη παρακράτηση βιβλιαρίων ασφαλισµένων που εκτιµάται 
σε ποσοστό 11%. Από τους ελέγχους σε Τοπικές Μονάδες Υγείας και Νοµαρχιακές Μονάδες Υγείας 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διαπιστώθηκαν προβλήµατα, που ανά κατηγορία, εκτιµώνται σε: κακοδιοίκηση σε 
ποσοστό 10%, οργανωτικά προβλήµατα σε ποσοστό 13% και 4% προβλήµατα διαφθοράς.  
Από το σύνολο των ελέγχων (199 περιπτώσεις) σε 166 ποσοστό 83,5%, ο έλεγχος κατέληξε στην 
διαπίστωση πειθαρχικών ευθυνών, διοικητικών παραβάσεων και τα πορίσµατα διαβιβάστηκαν στην 
Γενική Επιθεωρήτρια της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. και τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για επιβολή ή 
υλοποίηση διοικητικών, πειθαρχικών και χρηµατικών κυρώσεων. Σε 5 (πέντε) περιπτώσεις, ο έλεγχος 
κατέληξε στην διαπίστωση και ποινικών ευθυνών και το πόρισµα απεστάλη στον αρµόδιο εισαγγελέα 
για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.  
Σύµφωνα µε το αρθρ. 32 του Ν. 3846/11-05-2010 (Α 66) επήλθε αυστηροποίηση των χρηµατικών 
προστίµων και µε το άρθρο 18 του ιδίου νόµου, οι αρµοδιότητες του Γενικού Επιθεωρητή 



διευρύνθηκαν και εµπεριέχεται σε αυτές πλέον και η επιβολή των οριζόµενων από το Π.∆. 121/2008 
(Α 183) χρηµατικών κυρώσεων σε περιπτώσεις διαπιστώσεων από τους ελέγχους παραβάσεων της 
κείµενης νοµοθεσίας. Επίσης, ο Γενικός Επιθεωρητής εκδίδει αποφάσεις για διακοπή της σύµβασης ή 
για αποκλεισµό κάθε µελλοντικής συνεργασίας ιατρών, ιδιωτικών κλινικών, ιδιωτικών διαγνωστικών 
εργαστηρίων µε τους ασφαλιστικούς φορείς, σε περιπτώσεις µη τήρησης των υποχρεώσεων τους 
εφόσον από σχετικό έλεγχο διαπιστωθούν πράξεις από µέρους των ελεγχόµενων φορέων που 
ζηµιώνουν τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, όπως αυτές ορίζονται από το Π.∆. 121/08 και τις λοιπές 
νοµοθετικές διατάξεις. 
Στα πλαίσια εφαρµογής των ανωτέρω διατάξεων κύριο όργανο αποδοχής ή µη και εφαρµογής των 
προτάσεων των Πορισµάτων είναι ο Γενικός Επιθεωρητής της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α.. Το 2012 
επιβλήθηκαν από τη Γενική Επιθεωρήτρια χρηµατικές κυρώσεις ύψους 331.640,37€, προσωρινό 
αποκλεισµό από εκτέλεση συνταγών σε 15 φαρµακεία και 1 ιατρό και οριστικό αποκλεισµό από 
εκτέλεση συνταγών σε 6 φαρµακεία. Επίσης 2 περιπτώσεις ιατρών στάλθηκαν για επιβολή 
πειθαρχικών κυρώσεων στον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Τα έσοδα από τα επιβαλλόµενα χρηµατικά 
ποσά εισπράττονται από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς σύµφωνα µε τις διατάξεις περί είσπραξης 
δηµοσίων εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.) ή µέσω των λογαριασµών που υποβάλλουν προς εξόφληση τα 
φαρµακεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθρ. 80 του Ν. 3996/2011. Οι αποφάσεις του Γενικού 
Επιθεωρητή είναι άµεσα εκτελεστές σύµφωνα µε παρ. 2 του αρθρ. 80 του Ν. 3996/2011, όπως και της 
σχετικής Επιτροπής Ενστάσεων. Επιπλέον, σηµειώνεται ότι η Επιτροπή Ενστάσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
έχει κάνει αποδεκτές όλες τις ανωτέρω αποφάσεις του Γενικού Επιθεωρητή για το 2012 απορρίπτοντας 
τις ενστάσεις των εµπλεκόµενων. 
Σε 5 (πέντε) πορίσµατα, από το σύνολο των υποθέσεων, ο έλεγχος κατέληξε στην διαπίστωση ποινικών 
ευθυνών και το πόρισµα απεστάλη στον αρµόδιο εισαγγελέα για την ποινική διερεύνηση των 
υποθέσεων αυτών. 
Η πλειοψηφία των επιβαλλόµενων ποινών αναφέρεται σε ελέγχους σχετικούς µε φαρµακεία καθώς 
υπάρχει σαφές νοµικό πλαίσιο και τα πορίσµατα που κατατέθηκαν ήταν εξαιρετικά στοιχειοθετηµένα 
και νοµικά τεκµηριωµένα και σε αυτό συνέτεινε η εµπειρία των υπαλλήλων της Περιφερειακής 
∆ιεύθυνσης Αττικής και της Κεντρικής ∆ιεύθυνσης. 
 
∆. Προγραµµατισµός δράσης για το 2013 
Οι κλάδοι Υγείας των τεσσάρων µεγαλύτερων Ταµείων (ΙΚΑ, ΟΠΑ∆, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ) όπως και του 
οίκου Ναύτου και του ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ, ΤΜΕ∆Ε, ∆ικηγόροι, ∆ΕΗ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ) έχουν ενταχθεί στον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το σύνολο των ασφαλισµένων του ξεπερνά σήµερα τα 9 εκατοµµύρια. 
Η ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. έχει αναλάβει ως µοναδικός φορέας το έργο της επιθεώρησης σε όλους τους 
παρόχους υγείας και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παραβατικών συµπεριφορών 
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 
Η ενίσχυση της Υπηρεσίας για την ανταπόκριση στο έργο της είναι σήµερα µόνο από τους ιατρούς 
επιθεωρητές του ΙΚΑ που εντάχθηκαν σε αυτήν. Η αξιολόγηση των πορισµάτων και η επιβολή 
κυρώσεων της από τους ελέγχους που οφείλει να κάνει γίνονται από το ίδιο υπάρχον και στο παρελθόν 
προσωπικό.  
Η Υπηρεσία καταβάλλει έντονες προσπάθειες για την επίτευξη του προγράµµατος δράσης και στόχων 
το οποίο για το έτος 2013 συνοψίζεται ακολούθως: 
1. Εισήγηση για αναγκαίες τροποποιήσεις και διευκρινήσεις επί των παροχών, του νοµοθετικού 
πλαισίου και του κανονισµού παροχών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και προς την πολιτική ηγεσία, όπως αυτές 
προκύπτουν από τα πορίσµατα ελέγχου. 
2. Εισήγηση σχετικά µε την εφαρµοζόµενη πολιτική υγείας, τις δαπάνες υγείας προκειµένου να 
επιτευχθεί εξοικονόµηση πόρων και καλύτερη εξυπηρέτηση ασφαλισµένων, όπως αυτές προκύπτουν 
από τα πορίσµατα ελέγχου. 
3. Εντατικοποίηση ελέγχων των ∆απανών Υγείας, µε άµεσο στόχο την περιστολή τους, οι οποίες 
βαρύνουν το κοινωνικοασφαλιστικό της σύστηµα, σύµφωνα µε τους εφαρµοστικούς νόµους των 
µνηµονίων και της επιταγές της Τρόικας. 
4. Άµεση ανταπόκριση για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν για διενέργεια ελέγχων µετά από 
καταγγελία ή αναφορά που υποβάλλεται στην Υπηρεσία. 
Με τα µέχρι τώρα στοιχεία και εξαιτίας της αυξηµένης παραβατικότητας, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί 
σε σχετικά δελτία τύπου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πλέον των αναφερόµενων ανωτέρω για το έτος 2012, η 
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Υπηρεσία έχει επιβάλλει από την αρχή του 2013 έως τώρα κυρώσεις που φτάνουν το ύψος των 
558.742,75€. Επιπλέον, σε αυτό το διάστηµα έχουν εκδοθεί 44 εντολές ελέγχου σε φορείς παροχής 
υπηρεσιών υγείας.  
∆εδοµένου των ανωτέρω, θα καταβληθεί προσπάθεια να πραγµατοποιηθεί ίσος ή µεγαλύτερος αριθµός 
ελέγχων σε σχέση µε αυτούς που διενεργήθηκαν το 2012 και να επιβληθούν οι αντίστοιχες κυρώσεις. 
Σε κάθε περίπτωση το είδος των ελέγχων και οι φορείς που θα ελεγχθούν θα προσδιοριστούν από το 
είδος των καταγγελιών οι οποίες έχουν κατακλύσει την Υπηρεσία.  



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 Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας – 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.  
Την ως άνω σύσταση του ΣΕ∆Ε προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 177 του ν. 
3669/2008(ΦΕΚ116Α/18-6-2008) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας Κατασκευής 
∆ηµοσίων Έργων». 
Το ΣΕ∆Ε λειτουργεί από το 1986 µε βάση τον Κανονισµό Επιθεωρήσεων ∆ηµοσίων Έργων, που 
εγκρίθηκε µε την Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε Ε∆2/01/71/ΦΝ 294/9-6-1986 (ΦΕΚ374Β΄). 
β) Αρµοδιότητες  
β1) Οι Επιθεωρητές ∆ηµοσίων Έργων, που ορίζονται µε ανάληψη καθηκόντων σύµφωνα µε την παρ. 2 
του άρθρου 177 του Ν. 3669/08, έχουν τις αρµοδιότητες που περιγράφει ο Νόµος και ο Κανονισµός 
Επιθεωρήσεων ∆ηµοσίων Έργων, για τη διενέργεια επιθεωρήσεων στα έργα των φορέων  του 
δηµόσιου φορέα. Στον δηµόσιο τοµέα δεν υπάγονται σηµαντικός αριθµός φορέων που υλοποιούν 
δηµόσια έργα. 
Οι ως άνω επιθεωρήσεις εκτείνονται σε όλες τις φάσεις παραγωγής των έργων, ήτοι από τον 
σχεδιασµό, τη µελέτη, τη δηµοπράτηση, την κατάρτιση των συµβάσεων, τη διαχείριση των συµβάσεων 
µέχρι και την οριστική παραλαβή των έργων και σε οποιοδήποτε στάδιο βρίσκονται οι παραπάνω 
φάσεις.  
Κάθε Επιθεωρητής ∆.Ε. διενεργεί επιθεώρηση ύστερα από εντολή του Εποπτικού Συµβουλίου του 
ΣΕ∆Ε, κατά την οποία συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στην παρακολούθηση, 
τον έλεγχο, τη διοίκηση και εποπτεία των έργων από τις αρµόδιες για το επιθεωρούµενο έργο 
Υπηρεσίες και στη συνέχεια συντάσσει και υποβάλλει στο Εποπτικό Συµβούλιο την έκθεσή του. 
Στον Κανονισµό Επιθεωρήσεων ∆ηµοσίων Έργων ρυθµίζονται οι γενικές αρχές βάσει των οποίων 
συντάσσεται η Έκθεση Επιθεώρησης, περιγράφεται ο τρόπος διεξαγωγής των Επιθεωρήσεων, 
καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων κατά τη 
διενέργεια των Επιθεωρήσεων, τα θέµατα που σχετίζονται µε τις υποχρεώσεις των υπηρεσιών των 
φορέων κατασκευής των έργων, µε  την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της επιθεώρησης, µε τους 
όρους διενέργειάς της, και επίσης, µε κάθε θέµα που σχετίζεται µε τις βασικές αρχές της επιθεώρησης 
και της αποτελεσµατικότητας ελέγχου. 
β2) Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 177 του Ν. 3669/08: « Το έργο της Επιθεώρησης 
κατευθύνεται, παρακολουθείται, ελέγχεται και γενικά εποπτεύεται από Εποπτικό Συµβούλιο που 
απαρτίζεται από το Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων της Γενικής 
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας-Υποδοµών 
Μεταφορών και ∆ικτύων  και τρία µέλη Επιθεωρητές ∆ηµοσίων Έργων που ορίζονται από τον 
Υπουργό του ιδίου Υπουργείου και ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά παράλληλα µε το έργο της 
Επιθεώρησης, το οποίο αναλαµβάνουν ως Επιθεωρητές ∆ηµοσίων Έργων". 
γ) Αρµοδιότητα ελέγχου 
Ο Ν. 3669/08 στο άρθρο 1 αυτού, προσδιορίζει το πεδίο εφαρµογής των ελέγχων στα έργα που 
προγραµµατίζονται και εκτελούνται από τους φορείς που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του 
Ν. 2190/84, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2527/97 και ισχύει σήµερα. 
Εποµένως, και οι Επιθεωρήσεις ∆ηµοσίων Έργων, που διενεργούνται µε βάση το άρθρο 177 του Ν. 
3669/08, έχουν ως πεδίο δράσης τα έργα των φορέων του δηµόσιου τοµέα τα οποία δεν έχουν 
παραληφθεί οριστικά και διέπονται από τις διατάξεις του υπόψη νόµου. 
 
Β. Οργάνωση και ∆οµή 
Με την έναρξη του 2012, καθήκοντα Επιθεωρητών ∆.Ε. ασκούσαν εννέα (9) ∆ιπλωµατούχοι 
Μηχανικοί. Κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους ο αριθµός των Επιθεωρητών µειώθηκε στους 
επτά (7), µε την αποχώρηση δύο εξ’ αυτών. Η στελέχωση αυτή κρίνεται ως ανεπαρκής σε σχέση µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 177 του Ν. 3669/08, σύµφωνα µε το οποίο: «Ανάθεση καθηκόντων 
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Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων … µπορεί να γίνει σε πενήντα κατ’ ανώτατο όριο υπαλλήλους ή 
αξιωµατικούς των ενόπλων δυνάµεων, χωρίς αύξηση των οργανικών θέσεων ή συνταξιούχους του 
∆ηµοσίου ή του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα» 
 
Γ. Πεπραγµένα έτους 2012 
Κατά το έτος 2012 διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν από το ΣΕ∆Ε δεκαεπτά (17) έλεγχοι  δηµοσίων 
έργων, διαµέσου επιθεωρητών ορισµένων από το ΣΕ∆Ε (85% του συνόλου). ∆ύο (2) έλεγχοι µετά από 
εντολή του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (10% του συνόλου). Σε έναν (1), επιπλέον, 
έλεγχο συµµετείχαν δύο επιθεωρητές του ΣΕ∆Ε σε µικτό κλιµάκιο επιθεώρησης το οποίο 
συγκροτήθηκε µετά από εντολή του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (5% του συνόλου).  
Ως εκ τούτου, οι διενεργηθέντες έλεγχοι κατά το έτος 2012 ανέρχονται, συνολικά, σε είκοσι (20). 
 
∆. Σηµαντικές υποθέσεις έτους 2012 
1.Έργο: «Αποχέτευση ∆ήµου Κρανιδίου». 
Προϋπολογισµός: 8.753.175,84 € (αρχική σύµβαση). 
Αντικείµενο του έργου:  Η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων της πόλης του 
Πορτοχελίου και η ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου της πόλης του Κρανιδίου. Η κατασκευή του 
αγωγού µεταφοράς ακαθάρτων από το Πορτοχέλι έως το Κρανίδι και η κατασκευή του τελικού αγωγού 
µεταφοράς αυτών από την Κοιλάδα στην υφιστάµενη µονάδα επεξεργασίας λυµάτων. Η κατασκευή 
πρόσθετης µονάδας βοθρολυµάτων.   
Βασικές διαπιστώσεις της επιθεώρησης: 
α) Εσφαλµένες διοικητικές ενέργειες των Υπηρεσιών: 

- Στον έλεγχο των λογαριασµών. 
- Στις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου του έργου. 
- Στις διαδικασίες έγκρισης αρµοδίων οργάνων επίβλεψης του έργου. 
- Στις διαδικασίες ελέγχου και παραλαβής του έργου. 
- Στην τήρηση των όρων ένταξης του έργου στα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. 

β) Επήλθε οικονοµική βλάβη του δηµοσίου. 
Βασικές προτάσεις της επιθεώρησης: 
α) Ο πειθαρχικός έλεγχος των υπευθύνων οργάνων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και της 
Προϊσταµένης Αρχής. 
β) ∆ιοικητικές ενέργειες για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων της εργολαβίας. 
γ) Η εξέταση της υπόθεσης από τον αρµόδιο Εισαγγελέα  για τυχόν ποινικές ευθύνες των      
εµπλεκοµένων οργάνων. 
2. Έργο: «Αγωγοί µεταφοράς και αντλιοστάσια Χώρας ∆ήµου Άνδρου» -  έλεγχος όρων της 
∆ιακήρυξης. 
Προϋπολογισµός: 2.204.000 € (δηµοπράτησης). 
Αντικείµενο του έργου:  Η κατασκευή αγωγών και εγκαταστάσεων ύδρευσης.  
Βασικές διαπιστώσεις του ελέγχου: Η αρµόδια Υπηρεσία προχώρησε σε νόµιµες διαδικασίες 
κατάρτισης των όρων διεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου. 
3.Έργο: «Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων υπολοίπου τµήµατος 
περιοχής Παλουκίων». 
Αντικείµενο του έργου:  Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ∆ήµου Σαλαµίνας. 
Βασικές διαπιστώσεις της επιθεώρησης: Τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου δεν προχώρησαν σε σαφή 
προσδιορισµό των συµβατικών όρων και, µετέπειτα,  δεν τήρησαν τη νόµιµη διαδικασία τιµολογήσεων 
και επιµετρήσεων, εποµένως ορθά είχαν καταλογιστεί ευθύνες αυτών µε την από 03-10-2001 Έκθεση 
Επιθεώρησης. 
4. Έργο: «∆ιαµόρφωση υφισταµένων κατασκευών της κεντρικής πύλης και προσθήκη ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού» του Οργανισµού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών. 
Προϋπολογισµός: 610.801,38 € (αρχική σύµβαση). 
Αντικείµενο του έργου: Η διαµόρφωση υπαίθριου χώρου στάθµευσης µεγάλων φορτηγών, 
µεταλλικού στεγάστρου, περίφραξης του χώρου και κεντρικής ελεγχόµενης φυλασσόµενης εισόδου, 
µαζί µε εργασίες ηλεκτροφωτισµού, πυροπροστασίας και ηλεκτροδότησης.    
Βασικές διαπιστώσεις της επιθεώρησης: 



α) Η αρµόδια Υπηρεσία δεν τήρησε τις νόµιµες διαδικασίες για την παραλαβή των υλικών, τα 
ηµερολόγια της κατασκευής του έργου, τις εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση του έργου, την πληρωµή 
λογαριασµών και την παραλαβή του έργου. 
β) ∆εν εφαρµόστηκαν υποχρεωτικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας κατά τη σύνταξη και 
έγκριση δύο Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων εργασιών του έργου. 
Βασικές προτάσεις της επιθεώρησης: 
α) Ο πειθαρχικός έλεγχος των υπευθύνων οργάνων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και της 
Προϊσταµένης Αρχής. 
β) Η εξέταση της υπόθεσης από τον αρµόδιο Εισαγγελέα  για τυχόν ποινικές ευθύνες των 
εµπλεκοµένων οργάνων. 
γ) ∆ιοικητικές ενέργειες για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων της εργολαβίας. 
5. Έργο: «∆ίκτυο αποχέτευσης Ανωγείων Α΄ και Β ΄φάση» - έλεγχος διαδικασιών διαγωνισµού. 
Προϋπολογισµός: 1.107.000 € (δηµοπράτησης). 
Αντικείµενο του έργου:  Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο ∆ήµο Ανωγείων. 
Βασικές διαπιστώσεις της επιθεώρησης: Η αρµόδια Υπηρεσία προχώρησε σε νόµιµες διαδικασίες 
δηµοπράτησης και διεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου. 
6. Έργο:  «Παράκαµψη Σπάρτης, τµήµα Σκούρα –Πυρί». 
Προϋπολογισµός: 15.414.701 €, (σύµβαση). 
Αντικείµενο του έργου:  Η κατασκευή της οδού παράκαµψης Σπάρτης, συνολικού µήκους 8,3 χλµ. 
Βασικές διαπιστώσεις της επιθεώρησης: ∆εν τηρήθηκαν οι νόµιµες διαδικασίες για τη σύνταξη των 
επιµετρήσεων και των πιστοποιήσεων. ∆εν τηρήθηκαν οι νόµιµες διαδικασίες για τη σύνταξη νέων 
τιµών µονάδας εργασιών και για την εξασφάλιση των εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση των έργων. 
Βασικές προτάσεις της επιθεώρησης: 
α) ∆ιοικητικές ενέργειες για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων της εργολαβίας. 
β) Ο πειθαρχικός έλεγχος των υπευθύνων οργάνων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και της 
Προϊσταµένης Αρχής.  
γ) Για ζητήµατα του έργου είχε ήδη επιληφθεί η αρµόδια εισαγγελία στην οποία παρασχέθηκαν οι 
καταθέσεις των αρµοδίων Επιθεωρητριών. 
7. Έργο: «Βελτίωση δρόµου Σητεία – Παλαίκαστρο – Ζάκρος τµήµα Αγιά Φωτιά - Παλαίκαστρο». 
Προϋπολογισµός: 3.296.104 €, (αρχική σύµβαση). 
Αντικείµενο του έργου:  Η βελτίωση της επαρχιακής οδού Σητεία - Παλαίκαστρο, σε µήκος περίπου 
11.5 χλµ. 
Βασικές διαπιστώσεις της επιθεώρησης: 
Καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου λόγω πρόωρης δηµοπράτησής του, αφού δεν είχαν 
εκπονηθεί οι απαραίτητες µελέτες. ∆εν τηρήθηκαν οι νόµιµες διαδικασίες για την τροποποίηση 
µελετών. ∆εν τηρήθηκαν οι νόµιµες διαδικασίες για τον ποιοτικό έλεγχο του έργου και την επιβολή 
ποινικών ρητρών στον ανάδοχο. 
Βασικές προτάσεις της επιθεώρησης: 
α) ∆ιοικητικές ενέργειες για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων της εργολαβίας. 
β) Ο πειθαρχικός έλεγχος των υπευθύνων οργάνων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και της 
Προϊσταµένης Αρχής.  
8. Έργο: «∆ίκτυο αποχέτευσης οικισµού Αµαρύνθου και Γυµνού»,  
Προϋπολογισµός: 9.099.470 € (δηµοπράτησης). 
Αντικείµενο του έργου:  Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισµών Αµαρύνθου και 
Γυµνού.   
Βασικές διαπιστώσεις της επιθεώρησης: Στον υπόψη διαγωνισµό υπήρξε ανεπαρκής ανταγωνισµός. 
Βασικές προτάσεις της επιθεώρησης: Στον υπόψη διαγωνισµό υπέβαλε προσφορά µόνον ένας 
διαγωνιζόµενος µε αποτέλεσµα ο ανταγωνισµός να είναι ανεπαρκής.  
9. Έργο: «Κατασκευή οδού Κενάν Μεσσαρέ στο ∆ήµο Ιωαννιτών»,  
Αντικείµενο του έργου:  Η διάνοιξη και κατασκευή του δρόµου Κενάν Μεσσαρέ στο ∆ήµο 
Ιωαννιτών.   
Βασικές διαπιστώσεις της επιθεώρησης: Απαιτείται η αντιµετώπιση των επιπτώσεων από την 
κατασκευή της σηµαντικής αυτής οδικής αρτηρίας. 
Βασικές προτάσεις της επιθεώρησης: Να γίνουν οι απαραίτητες µετρήσεις και να εκπονηθούν οι 
σχετικές κυκλοφοριακές και λοιπές τυχόν απαιτούµενες µελέτες. 
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10. Έργο: «Ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου Λουτρών Αιδηψού 
(Α΄φάση)».  
Προϋπολογισµός: 499.799 € (αρχική σύµβαση). 
Αντικείµενο του έργου: Η ολοκλήρωση των υπολειποµένων και συµπληρωµατικών έργων 
(Ηλεκτροµηχανολογικά και Υδραυλικά) για τη λειτουργία του συστήµατος αποχέτευσης ακαθάρτων 
πόλης Αιδηψού.  
Βασικές διαπιστώσεις της επιθεώρησης: 
α) Εσφαλµένες διοικητικές ενέργειες της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας στην τήρηση των επιµετρήσεων 
και τη σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών. 
β) ∆εν τηρήθηκαν οι διαδικασίες επιβολής ποινικής ρήτρας στον ανάδοχο. 
Βασικές προτάσεις της επιθεώρησης: 
α) Ο πειθαρχικός έλεγχος των υπευθύνων οργάνων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
β) ∆ιοικητικές ενέργειες για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων της εργολαβίας. 
11. Έργο: «Κτιριακή προσθήκη και αναδιαρρυθµίσεις και ενίσχυση του φέροντος οργανισµού του Β΄ 
τµήµατος του Γενικού Νοσοκοµείου Ναυπλίου».  
Προϋπολογισµός: 2.035.255 € (αρχική σύµβαση). 
Αντικείµενο: Η προσθήκη κατ΄ έκταση διώροφης πτέρυγας και η αναδιαρρύθµιση της υφιστάµενης 
νοσοκοµειακής µονάδας.   
Βασικές διαπιστώσεις της επιθεώρησης: 
α) Εσφαλµένα η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αφαίρεσε από το αντικείµενο του προς δηµοπράτηση έργου 
την ενίσχυση του φέροντα οργανισµού του υφιστάµενου κτιρίου. 
β) ∆εν τηρήθηκαν οι νόµιµες διαδικασίες της χορήγησης των παρατάσεων, της σύνταξης των       
επιµετρήσεων και των πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών. 
γ) ∆εν τηρήθηκαν επιµελώς οι κανόνες σύνταξης ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών. 
Βασικές προτάσεις της επιθεώρησης: 
α) Ο πειθαρχικός έλεγχος των υπευθύνων οργάνων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και της 
Προϊσταµένης Αρχής. 
β) ∆ιοικητικές ενέργειες για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων της εργολαβίας. 
12. Έργο: «Κατασκευή δρόµων αρµοδιότητας ∆ήµου Μελίκης Ηµαθείας».  
Προϋπολογισµός: Κατά προσέγγιση 500.000 € (συνολικός Π/Υ). 
Αντικείµενο του έργου:  Η κατασκευή αγροτικής οδοποιίας. 
Βασικές διαπιστώσεις της επιθεώρησης: 
α) Κατά παράβαση των κειµένων διατάξεων ο ∆ήµος προέβη στον κατακερµατισµό της ενιαίας 
πίστωσης σε τρείς επιµέρους. 
β) ∆εν τηρήθηκαν οι νόµιµες διαδικασίες για την ανάθεση και κατασκευή τριών έργων. 
Βασικές προτάσεις της επιθεώρησης: 
α) Ο πειθαρχικός έλεγχος των αρµοδίων οργάνων της διοίκησης. 
γ) Η έκθεση διαβάστηκε στον αρµόδιο εισαγγελέα για διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών των 
εµπλεκοµένων οργάνων. 
13. Έργο: «Ανόρυξη γεώτρησης στο Τ.∆. Άνω Αγόριανης ∆ήµου Θεσσαλιώτιδας» (διαγωνισµός).  
Προϋπολογισµός: 40.000 € (δηµοπράτησης). 
Αντικείµενο του έργου:  Η κατασκευή γεώτρησης στο Τ∆ Άνω Αγόριανης. 
Βασικές διαπιστώσεις της επιθεώρησης: 
α) Οι όροι της ∆ιακήρυξης ήσαν νόµιµοι. 
β) Η υποβληθείσα ένσταση ενδιαφερόµενου εργολήπτη και καταγγέλλοντα, ήταν αβάσιµη. 
14. ∆ιαγωνισµός για την ανάθεση της µελέτης «Προµελέτη, ΜΠΕ και Τεύχη δηµοπράτησης 
Ε.Ε.Λ. Οικισµού Νεµέας».  
Προϋπολογισµός: 195.231 € (µελετών κατά τη δηµοπράτηση). 
Αντικείµενο της µελέτης:  Αποχετευτικό δίκτυο για τη µεταφορά των λυµάτων και οι Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας αυτών. 
Βασικές διαπιστώσεις της επιθεώρησης: 
α) Η δηµοπράτηση έγινε χωρίς να ληφθεί πλήρως υπόψη όλη η ισχύουσα νοµοθεσία και οι ειδικοί 
περιορισµοί για τον σχεδιασµό του έργου. 



β) ∆εν τηρήθηκαν οι απαιτήσεις τεκµηρίωσης της βαθµολογίας κατά την αξιολόγηση των τεχνικών 
µελετών των διαγωνιζόµενων. 
γ) Υπήρξαν ενδείξεις συνεννόησης µεταξύ µελετητικών σχηµάτων άλλων διαγωνισµών. 
δ) Η ισχύουσα νοµοθεσία θέτει µέρος υποκειµενικών κριτηρίων για την επιλογή αναδόχου µελέτης.  
Βασικές προτάσεις της επιθεώρησης: 
α)  ∆ιοικητικές ενέργειες για την τροποποίηση και βελτίωση της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
β) Ο πειθαρχικός έλεγχος των αρµοδίων οργάνων της Προϊσταµένης Αρχής και της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας που διενήργησαν το διαγωνισµό. 
15. Έργο: «Εργασίες Συντήρησης κουφωµάτων δηµαρχείου ∆ήµου Πάτµου» 
Αντικείµενο του έργου:  Η ανακατασκευή και επισκευή παραδοσιακών κουφωµάτων στο δηµαρχείο 
Πάτµου. 
Βασικές διαπιστώσεις της επιθεώρησης: ∆εν τηρήθηκαν επακριβώς όλες οι τεχνικές απαιτήσεις των 
προδιαγραφών σχετικά µε την ακριβή γεωµετρία (διαστάσεις λεπτοµερειών) των 
ανακατασκευαζόµενων κουφωµάτων του έργου. 
Βασικές προτάσεις της επιθεώρησης: ∆ιοικητικές ενέργειες για την αντιµετώπιση του  ζητήµατος και 
την άρση των αποκλίσεων.  
 
Με εντολή του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, διενεργήθηκε ο έλεγχος των έργων: 
16. Έργο: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης ∆ήµου Ερυθρών».  
Προϋπολογισµός:979.363 € (Π/Υ αρχικής σύµβασης). 
Αντικείµενο του έργου:  Η αντικατάσταση του υφισταµένου δικτύου ύδρευσης µήκους 23,5 χλµ και ο 
εκσυγχρονισµός τεσσάρων δεξαµενών. 
Βασικές διαπιστώσεις της επιθεώρησης: 
α) ∆εν τηρήθηκαν οι νόµιµες διαδικασίες για την τροποποίηση µελετών. 
β) ∆εν τηρήθηκαν οι νόµιµες διαδικασίες για την διόρθωση λογαριασµού, την διαπίστωση βλαβών στο 
έργο και την έκπτωση του αναδόχου. 
Βασικές προτάσεις της επιθεώρησης: 
α) ∆ιοικητικές ενέργειες για την αντιµετώπιση ζητηµάτων. 
β) Ο πειθαρχικός έλεγχος των αρµοδίων οργάνων. 
17. Έργο: «Ανάπλαση κεντρικής περιοχής πόλεως Βόλου».  
Προϋπολογισµός: 661.550 € (Π/Υ αρχικής σύµβασης). 
Αντικείµενο του έργου:  Η ανάπλαση της παραλιακής ζώνης Βόλου. 
Βασικές διαπιστώσεις της επιθεώρησης: 
α) ∆εν τηρήθηκαν οι νόµιµες διαδικασίες για την επιµέτρηση και πιστοποίηση των εργασιών. 
β) ∆εν τηρήθηκαν οι νόµιµες διαδικασίες για την τελική επιµέτρηση των εργασιών και την σύνταξη 
του προτελικού λογαριασµού. 
Βασικές προτάσεις της επιθεώρησης: 
α) Ο πειθαρχικός έλεγχος των αρµοδίων οργάνων. 
β) Η υπόθεση έχει παραπεµφθεί στον αρµόδιο εισαγγελέα για διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών των 
εµπλεκοµένων οργάνων. 
 
Επιπρόσθετα, σε κλιµάκιο ορισµένο από τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, συµµετείχαν 
Επιθεωρητές του Σ.Ε.∆.Ε., για την σύνταξη εκθέσεων ελέγχου του παρακάτω έργου:
18. Έργο: «Τµήµα Λιανοκλάδι -∆οµοκός» της ΕΡΓΟΣΕ.  
Προϋπολογισµός: 209.726.004 € (Π/Υ αρχικής σύµβασης χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση). 
Αντικείµενο του έργου: Κατασκευή της σιδηροδροµικής γραµµής – υποδοµής από τη χ.θ. 14+000 έως 
τη χ.θ. 25+000 (µεγάλη σήραγγα) της νέας διπλής σιδηροδροµικής γραµµής υψηλών ταχυτήτων 
Λιανοκλάδι ∆οµοκός. 
Βασικές διαπιστώσεις της επιθεώρησης: 
α) ∆εν τηρήθηκαν οι νόµιµες διαδικασίες για την τροποποίηση των συµβατικών µελετών και 
συµβατικός προγραµµατισµού και τη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών. 
β) ∆εν τηρήθηκαν οι νόµιµες διαδικασίες για τον έλεγχο του χρονικού προγραµµατισµού του έργου 
(χρονοδιάγραµµα, προθεσµίες, ποινικές ρήτρες). 
Βασικές προτάσεις της επιθεώρησης: 
α) Ο πειθαρχικός έλεγχος των αρµοδίων οργάνων. 
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β) Η υπόθεση έχει παραπεµφθεί στον αρµόδιο εισαγγελέα. 
 
Γενικές διαπιστώσεις - Προτάσεις 
1) Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε, κατά σειρά συχνότητας εµφάνισής τους, ότι 
δεν τηρούνται οι προβλεπόµενες διαδικασίες: 
α) Καταµέτρησης και επιµέτρησης των εκτελούµενων εργασιών και πιστοποίησης αυτών.  
β) Ελέγχου και έγκρισης χρονοδιαγραµµάτων και καταβολής της νόµιµης αναθεώρησης.  
γ) Παρακολούθησης των τµηµατικών προθεσµιών και επιβολής ποινικών ρητρών στην περίπτωση που 
δεν τηρούνται. 
δ) Ελέγχου των έργων κατά την παραλαβής αυτών από τις αρµόδιες Επιτροπές.  
ε) Σύνταξης ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών. 
2) Απαιτείται η τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου (ισχύουσας νοµοθεσίας και Κανονισµού 
Επιθεωρήσεων), έτσι ώστε: 
- Να συµπεριληφθούν στην αρµοδιότητα επιθεώρησης από το ΣΕ∆Ε τα παραγώµενα έργα όλων των 
φορέων που συµπεριλαµβάνονται στο «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής ∆ιοίκησης», 
προκειµένου να είναι νοµικά εφικτός ο έλεγχος όλων των τεχνικών δράσεων ανεξάρτητα του θεσµικού 
πλαισίου υλοποίησής τους. 
- Να είναι εφικτός ο προληπτικός έλεγχος των διαδικασιών παραγωγής δηµοσίων έργων, ο οποίος είναι 
και ο πλέον αποτελεσµατικός. 
3) Είναι αναγκαία η ενίσχυση του ΣΕ∆Ε µε επιπλέον αριθµό έµπειρων Επιθεωρητών, προκειµένου να 
καταστεί εφικτός ο έλεγχος των υποθέσεων που εκκρεµούν σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Οι εκκρεµείς 
υποθέσεις ελέγχου (58) παρουσιάζονται στον πίνακα του κεφ. ΙΙΙβ  και είναι πολλαπλάσιες της 
δυνατότητας του ετήσιου ελέγχου από το υφιστάµενο δυναµικό του ΣΕ∆Ε Επιπλέον, από τον Ειδικό 
Σύµβουλο Ποιοτικού Ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωµής (ΕΣΠΕΛ), κατ’ έτος 
διαπιστώνονται περίπου εβδοµήντα (70) περιπτώσεις ποιοτικών αποκλίσεων από τις προδιαγραφές σε 
εκτελούµενα δηµόσια συγχρηµατοδοτούµενα έργα, τα οποία χρήζουν επιθεώρησης, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. Εάν προστεθεί και ο δειγµατοληπτικός αριθµός των έργων τα οποία θα πρέπει να 
ελεγχθούν προληπτικά, ο συνολικός αριθµός των απαιτούµενων ελέγχων ξεπερνά τους εκατόν πενήντα 
ετησίως. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, είναι απαραίτητη η στελέχωση του Σώµατος µε 
πολλαπλάσιο αριθµό Επιθεωρητών. Σηµειώνεται, ότι κατά τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης, έχει ήδη 
προκηρυχθεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση καθηκόντων τριάντα επιπλέον Επιθεωρητών 
δηµοσίων Έργων. 
4) Προκειµένου να αντιµετωπιστούν ιδιαίτερα νοµικά ή τεχνικά θέµατα πέραν  των όσων αφορούν στις 
διατάξεις του Ν. 3669/08, όπως του Αστικού Κώδικα, του Ποινικού Κώδικα, του ευρύτερου 
πειθαρχικού δικαίου ή ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, ειδικές µελέτες, ποιοτικοί έλεγχοι, επιµετρήσεις 
κλπ απαιτείται η ιδιαίτερη νοµική και τεχνική στήριξη του ΣΕ∆Ε είτε µε τη παρουσία µόνιµων 
νοµικών, είτε µε τη συνδροµή τεχνικού συµβούλου. 
5) Είναι σκόπιµη η απόδοση κινήτρων (βαθµολογικών και οικονοµικών) για την επίτευξη του έργου 
του ΣΕ∆Ε, ανάλογα µε αυτά που έχουν ήδη αποδοθεί σε άλλα Σώµατα Επιθεωρητών µε τα οποία 
υπήρχε πάντοτε µισθολογική εξοµοίωση. Με βάση τις διαπιστώσεις και τις τεκµηριωµένες προτάσεις 
των εκθέσεων που συντάχθηκαν µετά τη διενέργεια των ελέγχων του ως άνω κεφ. ΙΙ, προκύπτει ότι 
µέρος της αξίας των εκτελούµενων δηµοσίων έργων δαπανάται χωρίς τις νόµιµες προϋποθέσεις ή 
επιβαρύνεται µετά από διαφωνίες και κυρίως δικαστικές αποφάσεις, εξαιτίας παραλείψεων ή έλλειψης 
οφειλόµενων ενεργειών των αρµοδίων οργάνων. Ως εκ τούτου, το αποτέλεσµα των επιθεωρήσεων έχει 
άµεσο αντίκτυπο στην διασφάλιση δηµοσίου χρήµατος πολλαπλάσιου από τη δαπάνη λειτουργίας όλου 
του σχετικού µηχανισµού ελέγχου. 
Για το σκοπό αυτό, πρέπει να ληφθούν µέτρα ιδιαίτερης οικονοµικής και βαθµολογικής ενίσχυσης των 
Επιθεωρητών, σε συνδυασµό µε το επιτελούµενο έργο και τις ιδιάζουσες δυσχέρειες υλοποίησής του. 
 
 
 
 
 



6. ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Υπουργείου Οικονοµικών  
 
Α. Νοµοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων 
Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονοµικών συστάθηκε την 31/03/2011 µε το 
Ν.3943/2011 και αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία επιπέδου ∆ιεύθυνσης, υπαγόµενη απευθείας στον 
Υπουργό Οικονοµικών. 
Το νοµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της είναι: 
- Το άρθρο 5 του Ν.3943/31-3-2011 (Α΄66) «Αντιµετώπιση διαφθοράς-Πειθαρχική δίωξη. Σύσταση 

Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Οικονοµικών». 
- Η παράγραφος 18 του άρθρου 55 του Ν.4002/22-8-2011 (Α΄ 180) «Τροποποίηση της 

συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου – Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική 
εξυγίανση – θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης». 

- Το άρθρο 12 του Ν.4110/23-1-2013 (Α΄17) «Συµπλήρωση διατάξεων για την Υπηρεσία 
Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονοµικών». 

- Οι παράγραφοι 6,8,19,21 και 22 του άρθρου 30 του Ν.3296/14-12-2004 (Α΄253) «Σύσταση 
Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ) και κατάργηση του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού 
Εγκλήµατος (Σ∆ΟΕ)». 

- Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του Ν.2343/1995 (Α΄211) «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 

- Η αριθµ. ∆.Π.Ε. 1016047 ΕΞ 2012/28-1-2012 (Β΄659) κοινή Υπουργική απόφαση «Οργάνωση της 
Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονοµικών». 

- Η αριθµ. ∆6 1044950 ΕΞ 2012/15-3-2012 (Β΄ 811) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 
«Καθορισµός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του 
Υπουργείου Οικονοµικών». 
 

Αποστολή και αρµοδιότητες 
Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονοµικών έχει ως αποστολή: 
α) τη διερεύνηση και εξιχνίαση σε όλη την Επικράτεια των ποινικών αδικηµάτων και πειθαρχικών 
παραπτωµάτων, που διαπράττουν ή συµµετέχουν σε αυτά υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονοµικών και 
των εποπτευοµένων από αυτό Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και συγκεκριµένα: 
- Των Ποινικών αδικηµάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 216-218, 220, 222, 235-
237, 239-244, 252, 254-259 και 261 του Ποινικού Κώδικα, της Φορολογικής, ∆ηµοσιονοµικής και 
Τελωνειακής νοµοθεσίας και το Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 
- Των πειθαρχικών παραπτωµάτων σε περιπτώσεις φαινοµένων χρηµατισµού µετά από αυτόφωρη 
σύλληψη ή από συλλογή εµπεριστατωµένων καταγγελιών και σοβαρών υποθέσεων που έχουν ως 
συνέπεια απώλεια εσόδων του κράτους. 
β) τη διενέργεια ελέγχων του «πόθεν έσχες» των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών και των 
εποπτευοµένων από αυτό Νοµικών Προσώπων και συγκεκριµένα: 
- Στοχευµένων ελέγχων. 
- ∆ειγµατοληπτικών ελέγχων οι οποίοι πραγµατοποιούνται σε ετήσια βάση, σύµφωνα µε κριτήρια. Με 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η επιλογή των κριτηρίων για  τους 
δειγµατοληπτικούς ελέγχους, ο προσδιορισµός του δείγµατος και η διαδικασία διενέργειάς τους. 
- Σε υπαλλήλους για τους οποίους περιέρχεται πληροφορία µε στοιχεία που δύνανται να προκαλέσουν 
βάσιµες υπόνοιες αδικαιολόγητης µεταβολής της υφιστάµενης περιουσιακής κατάστασής τους. 
- Σε υπαλλήλους για τους οποίους διενεργείται έρευνα, προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση ή Ε∆Ε 
και κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος της περιουσιακής τους κατάστασης. 
Η τοπική αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια 
εκτός των ορίων των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας και Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, στα όρια των οποίων εκτείνεται η τοπική αρµοδιότητα της Υποδιεύθυνσης 
Εσωτερικών Υποθέσεων. 

 
Β. Οργάνωση και δοµή 
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Η ∆ιεύθυνση και Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων διαρθρώνεται σε τρία (3) Τµήµατα ως εξής: 
1. Τµήµα Α΄ Ελέγχου Ποινικών αδικηµάτων και Πειθαρχικών παραπτωµάτων. 
2. Τµήµα Β΄ Ελέγχου Πόθεν Έσχες. 
3. Τµήµα Γ΄ Γραµµατείας. 
Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων στελεχώνεται από υπαλλήλους του κλάδου Οικονοµικών 
Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονοµικών και από υπαλλήλους που τους ανατίθενται καθήκοντα 
Οικονοµικού Επιθεωρητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 13 του Ν.2343/1995. 
Οι Οικονοµικοί Επιθεωρητές επιλέγονται να υπηρετήσουν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων για 
µία τριετία, η οποία δύναται να ανανεώνεται µόνο για µία φορά και για ένα (1) έως και τρία τρία (3) 
έτη. 
 
Γ. Πεπραγµένα έτους 2012 
Λαµβανοµένων υπόψη των περιορισµών των διατάξεων που ίσχυαν µέχρι 23/1/2013 και ιδιαίτερα 
αυτών που αφορούσαν τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης των Υπαλλήλων και το γεγονός ότι η 
πρώτη απόφαση µετακίνησης των Οικονοµικών Επιθεωρητών στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων 
υπεγράφη από τον Υφυπουργό Οικονοµικών στις 18/7/2012, µε την οποία τοποθετήθηκαν στη ∆/νση 
Εσωτερικών Υποθέσεων (6) Οικονοµικοί Επιθεωρητές και στην Υποδ/νση (5) Οικονοµικοί 
Επιθεωρητές και οι εντολές µε τις οποίες τους ανατέθηκαν οι υποθέσεις εκδόθηκαν στο σύνολό τους 
σχεδόν µετά την 1/9/2012, για το πρώτο εξάµηνο της ουσιαστικής και πραγµατικής λειτουργίας, από 
1/9/2012 έως 28/2/2013, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονοµικών 
επιλήφθηκε συνολικά εξήντα πέντε (65) υποθέσεων και συγκεκριµένα:  
α) Σαράντα οκτώ (48) υποθέσεων, οι οποίες εντάσσονται στο νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την 
Υπηρεσία, προς διερεύνηση συµµετοχής υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών και την τυχόν 
διάπραξη ποινικών αδικηµάτων και πειθαρχικών παραπτωµάτων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους. 
Από τις προαναφερόµενες υποθέσεις είκοσι δύο (22) έχουν ολοκληρωθεί και είκοσι έξι (26) 
βρίσκονται στο στάδιο της διενέργειάς τους. 
Οι σαράντα οκτώ (48) υποθέσεις αναλύονται ως εξής: 

- ∆έκα έξη (16) αφορούν Εισαγγελικές παραγγελίες, από τις οποίες οκτώ (8) έχουν ολοκληρωθεί 
και τα σχετικά πορίσµατα διαβιβάστηκαν στον αρµόδιο Εισαγγελέα. 

- ∆ώδεκα (12) αφορούν τη διενέργεια Ε∆Ε, από τις οποίες πέντε (5) έχουν ολοκληρωθεί και τα 
σχετικά πορίσµατα διαβιβάστηκαν στις αρµόδιες ∆/νσεις Προσωπικού. Στις τρεις (3) από τις 
πέντε (5) διαπιστώθηκε η διάπραξη πειθαρχικών παραπτωµάτων από υπαλλήλους. 

- Είκοσι (20) προκαταρκτικές εξετάσεις, από τις οποίες εννέα (9) έχουν ολοκληρωθεί, σε δύο (2) 
από τις οποίες διαπιστώθηκε η διάπραξη πειθαρχικών παραπτωµάτων και διατάχθηκε Ε∆Ε. 

β) ∆έκα επτά (17) Ελέγχων Περιουσιακής Κατάστασης, δηλαδή του «Πόθεν Έσχες» σε υπαλλήλους 
του Υπουργείου Οικονοµικών, οι οποίοι διενεργούνται. 
Οι δέκα επτά (17) Έλεγχοι Περιουσιακής Κατάστασης, αναλύονται ως εξής: 

- Σε εννέα (9) υπαλλήλους διενεργείται ο έλεγχος κατόπιν τεσσάρων (4) Εισαγγελικών 
Παραγγελιών. 

- Σε οκτώ (8) υπαλλήλους διενεργείται ο έλεγχος κατόπιν έξι (6) Εντολών του Υπουργού 
Οικονοµικών. 

 
∆. ∆ιαπιστώσεις – Στόχοι – Θεσµικές Παρεµβάσεις 
1. ∆ιαπιστώσεις – Στόχοι 
Όλες οι καταγγελίες που περιέρχονται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου 
Οικονοµικών, αξιολογούνται και εφόσον περιέχουν στοιχεία που αρχικά τις εντάσσουν στο νοµοθετικό 
της πλαίσιο, ερευνώνται. Όσες δεν εµπίπτουν στο νοµικό της πλαίσιο, διαβιβάζονται κατά περίπτωση 
στην Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών του Υπουργείου Οικονοµικών ή στην καθ’ ύλην αρµόδια 
αρχή. 
Από τις σαράντα οκτώ (48) υποθέσεις οι οποίες εντάσσονται στο νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την 
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και ανατέθηκαν στους Οικονοµικούς Επιθεωρητές προς 
διερεύνηση, οι τριάντα πέντε (35) προήλθαν κατόπιν ανωνύµων καταγγελιών, οι τέσσερις (4) 



αφορούσαν υποθέσεις ύστερα από αυτόφωρη σύλληψη υπαλλήλων για χρηµατισµό και οι υπόλοιπες 
δέκα (10) αφορούσαν λοιπές περιπτώσεις. 
Ο αριθµός των καταγγελιών, οι καταγγελθείσες συµπεριφορές και οι καταγγελλόµενοι τοµείς δεν 
αρκούν για να εξαχθούν συµπεράσµατα για την ποιότητα των καταγγελιών και ιδιαίτερα των 
ανώνυµων καταγγελιών. Η σαφής και ακριβής γνώση της εξελικτικής πορείας της καταγγελίας, 
αποτελεί το κρισιµότερο στοιχείο για την αξιολόγηση της ποιότητας των καταγγελιών. 
Για τον λόγο αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί µοναδικό στόχο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, 
η διεκπεραίωση των υποθέσεων που περιέρχονται σε αυτήν. Θα πρέπει να αποτελέσει υποχρέωση της 
Υπηρεσίας η καταγραφή της δικαστικής και πειθαρχικής πορείας των υποθέσεων που χειρίζεται, έως 
το τελευταίο τους στάδιο. Τα αποτελέσµατα των ερευνών που διενεργεί η Υπηρεσία Εσωτερικών 
Υποθέσεων, αφενός αποτελούν σηµαντικό δείκτη µέτρησης της ουσιαστικότητας του έργου της, 
αφετέρου η καταγραφή της εξέλιξης των υποθέσεων προσφέρει χρήσιµα στοιχεία για ανάλυση και 
εξαγωγή συµπερασµάτων για την αποτύπωση της πραγµατικής εικόνας της διαφθοράς και την λήψη 
των κατάλληλων µέτρων για την αντιµετώπισή της. 
 
Σκοπός της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονοµικών δεν πρέπει να αποτελεί 
µόνο η άµεση και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων, αλλά θα πρέπει στους στόχους της, για την 
καταπολέµηση της διαφθοράς να συµπεριληφθούν: 
α) Μέσω της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδοµής, την τεχνογνωσία και τη νοµική θωράκιση, η 
ανάπτυξη µεθοδολογίας δράσης, µελετώντας και λαµβάνοντας υπόψη την µεθοδολογία που 
αναπτύσσεται από άλλες υπηρεσίες ή χώρες στο συγκεκριµένο αντικείµενο. 
β) Να δοθεί προτεραιότητα στην στρατηγική ελέγχου, δηλαδή επεµβάσεις ελέγχου στο Υπουργείο 
Οικονοµικών, παράλληλα µε την προληπτική δράση (υποβολή προτάσεων για τους παράγοντες που 
προκαλούν ή ενισχύουν τη διαφθορά και τις διαπιστώσεις της υπηρεσίας ως προς την αντιµετώπισή της 
και για τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων). 
 
Έλεγχος Περιουσιακής Κατάστασης – «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» Υπαλλήλων 
Με το κεφάλαιο της πρόληψης της διαφθοράς στο ∆ηµόσιο τοµέα, συνδέεται άµεσα η διαφάνεια ως 
προς την κατοχή περιουσιακών στοιχείων των δηµοσίων οργάνων. Η διαφάνεια λειτουργεί και ως 
αντικίνητρο, στο πλαίσιο των προληπτικών µέτρων κατά της διαφθοράς, που αποσκοπεί στην 
αποτροπή ή παρεµπόδιση της διαφθοράς, µε την επιβολή πιθανών ποινικών ή πειθαρχικών κυρώσεων 
σε όσους δεν µπορούν να δικαιολογήσουν την αύξηση των περιουσιακών τους στοιχείων. 
Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών, αποτελεί 
πρωτεύον θέµα για την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, εντασσόµενο στα µέτρα προληπτικού 
χαρακτήρα για την καταπολέµηση της διαφθοράς. 
Για τον λόγο αυτό εκτός των ελέγχων περιουσιακής κατάστασης που διενεργείται σε υπαλλήλους, 
ύστερα από τη διενέργεια έρευνας, προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης ή Ε∆Ε, διενεργούνται 
από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων στοχευµένοι και δειγµατοληπτικοί έλεγχοι σε ετήσια 
βάση. 
 
2. Θεσµικές Παρεµβάσεις  
Στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράµµατος του Υπουργείου Οικονοµικών για την καταπολέµηση της 
διαφθοράς, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων συµµετέχει: 
α)Στην Οµάδα Εργασίας για την καταπολέµηση της διαφθοράς, έργο της οποίας είναι η µελέτη, 
διαµόρφωση, ανάπτυξη και υποβολή ολοκληρωµένης πρότασης για την καταπολέµηση της διαφθοράς 
σε όλο το φάσµα λειτουργιών και διαδικασιών της Φορολογικής ∆ιοίκησης, καθώς επίσης και για την 
σύνταξη σχεδίου Κώδικα Ηθικής και ∆εοντολογίας στο Υπουργείο Οικονοµικών. 
β) Στην Συντονιστική Επιτροπή για την καταπολέµηση της διαφθοράς, έργο της οποίας είναι η λήψη 
των απαραίτητων µέτρων για την οµαλή πορεία και επιτυχία του έργου. 
Επίσης η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονοµικών συµµετέχει µέσω της 
Προϊσταµένης του Τµήµατος Β΄- Ελέγχου Πόθεν Έσχες, η οποία είχε οριστεί από την Γενική ∆/νση 
Οικ/κης Επιθ/σης, στην Οµάδα Εργασίας για το Έργο µε τίτλο «Υπηρεσίες για την Ηλεκτρονική 
Υποβολή, τον Έλεγχο και την Επεξεργασία ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης – Πόθεν Έσχες», 
όπου: 
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Αντικείµενο του έργου είναι η δηµιουργία ενός Πληροφοριακού Συστήµατος για την ηλεκτρονική 
υποβολή, επεξεργασία και έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) του 
συνόλου των υπόχρεων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και  
Στόχος του έργου είναι η πλήρης αυτοµατοποίηση της διαδικασίας υποβολής, επεξεργασίας και 
παρακολούθησης των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του συνόλου των υπόχρεων, έτσι ώστε να 
καθίσταται εφικτή η διενέργεια αποτελεσµατικού και διαχρονικού ελέγχου της περιουσιακής 
κατάστασης. 
 
 
 
 
 
 
 



7. ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης Υπουργείου ΠΕΚΑ  
 
Α. Νοµοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων 
Η ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης του ΥΠΕΚA συστάθηκε µε το π.δ.207/91 (ΦΕΚ 78Α/30.5.91), υπάγεται 
απευθείας στον Υπουργό ΠΕΚA και στον Γενικό Γραµµατέα ΥΠΕΚΑ και επιλαµβάνεται υποθέσεων, 
οι οποίες της ανατίθενται µε εντολή Υπουργού ή Γενικού Γραµµατέα. 
 
Β. Οργάνωση και δοµή 
Η ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης του ΥΠΕΚΑ απαρτίζεται από τα εξής Τµήµατα: α) Τµήµα Γενικής 
Επιθεώρησης, β) Τµήµα Οικονοµικής Επιθεώρησης και 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 

Οργανισµών και Φορέων. 
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 Οργανισµών και Φορέων και 
κατόπιν εντολής του Υπουργού ή εξουσιοδοτηµένου οργάνου. 

γ)  Η κοινοποίηση από τη ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης των επιθεωρησιακών εκθέσεων ελέγχων  του 
ΣΕΕ∆∆ και του Συνηγόρου του Πολίτη στις κατά περίπτωση υπηρεσιακές µονάδες για ενέργειες 
επ’ αυτών. 

δ) Η τήρηση αρχείου εκθέσεων επιθεωρητών, ως και κάθε άλλου στοιχείου, για την παρακολούθηση 
του επιθεωρησιακού και ανακριτικού έργου. 

2. Τµήµα Οικονοµικής Επιθεώρησης: Η επιθεώρηση της οικονοµικής λειτουργίας των Υπηρεσιών του 
Υπουργείου. 

3. Τµήµα Γραµµατείας: Η γραµµατειακή στήριξη της ∆ιεύθυνσης. 
 
Γ. Πεπραγµένα έτους 2012 
Τα εισερχόµενα έγγραφα στη ∆/νση Επιθεώρησης ΥΠΕΚΑ το 2012 που αφορούσαν σε αιτήµατα, 
αναφορές ή καταγγελίες πολιτών και στην εν γένει λειτουργία της ∆ιεύθυνσης ανήλθαν σε 184, για τα 
οποία η υπηρεσία  επελήφθη αναλόγως. 
 
∆. Σηµαντικές υποθέσεις έτους 2012 
Οι σηµαντικότερες υποθέσεις που διερευνήθηκαν ήταν οκτώ (8): 
1. ∆ιενέργεια Ε∆Ε, µετά από εντολή Υπηρεσιακού Συµβουλίου ΥΠΕΚΑ, για αδικαιολόγητη αποχή 
από την εκτέλεση των καθηκόντων του, υπαλλήλου µε ΣΑΧ της ∆/νσης Οικονοµικού ΥΠΕΚΑ. 
2. ∆ιενέργεια Ε∆Ε, µετά από εντολή Υπηρεσιακού Συµβουλίου ΥΠΕΚΑ, για αδικαιολόγητη αποχή 
από την εκτέλεση των καθηκόντων της, υπαλλήλου της ∆/νσης Οικονοµικού ΥΠΕΚΑ. 
3. ∆ιενέργεια Ε∆Ε, µετά από εντολή Γενικού Γραµµατέα ΥΠΕΚΑ, προκειµένου να εξακριβωθεί η 
τέλεση ή µη παράβασης καθήκοντος υπαλλήλων σε υπόθεση άρσης απαλλοτρίωσης στο ∆ήµο 
Αργυρούπολης – Ελληνικού. 
4. ∆ιενέργεια Ε∆Ε, µετά από εντολή του Υπηρεσιακού Συµβουλίου ΥΠΕΚΑ, προκειµένου να 
εξακριβωθεί η τέλεση ή µη παράβαση καθήκοντος υπαλλήλου του ΥΠΕΚΑ, όταν υπηρετούσε µε 
απόσπαση σε άλλη Υπηρεσία. 
5. ∆ιενέργεια Ε∆Ε, µετά από εντολή Γενικού Γραµµατέα ΥΠΕΚΑ, προκειµένου να εξακριβωθούν 
τυχόν παραπτώµατα υπαλλήλου, όταν αυτός υπηρετούσε στο ∆ασαρχείο Πεντέλης και τώρα υπηρετεί 
στο ΥΠΕΚΑ µετά από µετάταξη. 
6. ∆ιενέργεια Ε∆Ε, µετά από εντολή Γενικού Γραµµατέα ΥΠΕΚΑ σχετικά µε αυθαίρετη 
αντικατάσταση υπολογιστή. 
7. ∆ιενέργεια Ε∆Ε, µετά από εντολή Γενικού Γραµµατέα ΥΠΕΚΑ προκειµένου να εξακριβωθεί το 
αποδιδόµενο σε υπάλληλο του ΥΠΕΚΑ πειθαρχικό παράπτωµα παράβασης καθήκοντος µετά από 
έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών παραποµπής της υπόθεσης στο Ακροατήριο Τριµελούς 
Πλ/κείου Αθήνων. Η Ε∆Ε περαιώθηκε εντός του 2013. 
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8. ∆ιενέργεια Ε∆Ε, µετά από εντολή Γενικού Γραµµατέα ΥΠΕΚΑ, προκειµένου να εξακριβωθεί το 
αποδιδόµενο σε υπάλληλο του ΥΠΕΚΑ πειθαρχικό παράπτωµα παράβασης καθήκοντος µετά από 
έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών παραποµπής της υπόθεσης για διενέργεια 
προανάκρισης. Περαιώθηκε εντός του 2013. 



8. Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων - Υπουργείο Οικονοµικών 
 
Α. Νοµοθετικό πλαίσιο – ∆οµή - Στελέχωση 
Κατά το έτος 2012 µε την υπ’ αρ. 2/70213/0004/8-10-2012 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 
έγινε η επίσηµη έναρξη λειτουργία της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων (Γ.∆.∆.Ε.) από 
1-11-2012 της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, 
σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν.3492/2006, όπως τροποποιήθηκε µε το ν.4081/2012. 
 
Οι ∆ιευθύνσεις της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων που συστάθηκαν µε τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.3492/2006 είναι η ∆ιεύθυνση Ελέγχου Υπουργείων, Ν.Π.∆.∆. και 
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού (∆/νση Α΄), η ∆ιεύθυνση Ελέγχου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ∆ΕΚΟ, Ν.Π.Ι.∆. και Λοιπών Φορέων (∆/νση Β΄) και η ∆ιεύθυνση 
Υποστήριξης και Επικοινωνίας (∆/νση Γ΄). Κάθε ∆ιεύθυνση αποτελείται από τρία (3) τµήµατα. 
 
Σύµφωνα µε τον Ν.3492/2006 οι οργανικές θέσεις των τριών ∆ιευθύνσεων ανέρχονταν στις 265 οι 
περισσότερες εκ των οποίων, καθώς παρέµεναν κενές καταργήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 33 
του Ν.4024/2011. 
 
Και στις τρεις (3) ∆ιευθύνσεις µαζί υπηρετούν συνολικά τριάντα τέσσερις υπάλληλοι εκ των οποίων οι 
δώδεκα σε θέσεις ευθύνης. 
 
Β. Πεπραγµένα έτους 2012 
Κατά το 2012 η Γ.∆.∆.Ε. ανέπτυξε τις πιο κάτω δραστηριότητες ελεγκτικής φύσεως: 
1. ∆ιενέργεια εβδοµήντα πέντε (75) ελέγχων στις οικονοµικές υπηρεσίες των Υπουργείων και λοιπών 
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για τη διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων της αρ. 
2/21967/0094/13-3-2012 εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού σύµφωνα µε τις  αποφάσεις 
αριθµ.2/33773/Γ∆∆Ε/20-4-2012 και 2/35897/Γ∆∆Ε/30-4-2012 του Υπουργού Οικονοµικών (νοµική 
βάση των ελέγχων αυτών αποτέλεσαν το Π.∆. 113/2010 και η αριθµ. 2/91118/0026/29-12-2010 
εγκύκλιος του Υπουργού Οικονοµικών). 
2. ∆ιενέργεια εβδοµήντα τριών (73) ελέγχων στις οικονοµικές υπηρεσίες των Υπουργείων και λοιπών 
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για τη διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων της αρ. 
2/21967/0094/13-3-2012 εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού σύµφωνα µε την απόφαση αριθµ. 
2/74208/Γ∆∆Ε/9-10-2012 και 2/74430/Γ∆∆Ε/9-10-2012 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών (η 
νοµική βάση των ελέγχων είναι η ίδια µε αυτή της παραγράφου 1). 
3. Λήφθηκε απόφαση από την Επιτροπή Συντονισµού Ελέγχων (Ε.Σ.Ε.Λ.) για τη διενέργεια πενήντα 
πέντε (55) έκτακτων ελέγχων σε διάφορους φορείς, κυρίως κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών. 
 
Όσον αφορά στις λοιπές δραστηριότητες για το έτος 2012: 
1. Καταρτίστηκαν 14 νέα σχέδια Κ.Υ.Α. καθορισµού των φορέων που θα ελέγχονται από τη Γ.∆.∆.Ε. 
τα οποία προωθήθηκαν για υπογραφή. Ήδη ολοκληρώθηκαν και δηµοσιεύθηκαν οκτώ Κ.Υ.Α. το έτος 
2012 και τέσσερις στις αρχές του 2013. Η Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών βρίσκεται στο στάδιο 
της δηµοσίευσης και η Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας στο συναρµόδιο Υπουργείο για 
συνυπογραφή. 
2. Με τις διατάξεις του Ν.4081/2012 επήλθαν αλλαγές σε διατάξεις του Ν.3492/2006 οι κυριότερες 
από τις οποίες είναι οι εξής: α) σύσταση και αρµοδιότητες της Επιτροπής Συντονισµού Ελέγχων 
(Ε.Σ.Ε.Λ.) η οποία πλέον αναλαµβάνει και τον ρόλο της Επιτροπής Αντιρρήσεων (ΕΠ.ΑΝ.) και της 
Επιτροπής Εποπτείας (Επ.ΕΠ.), β) αλλαγή στη διαδικασία σύστασης µονάδων εσωτερικού ελέγχου, οι 
οποίες πλέον συνιστώνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, γ)αντικατάσταση 
της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν.3492/2006 η οποία είχε ως αποτέλεσµα να σωρευθούν στην Υπηρεσία 
µας οι κατά σειρά ετών ανεκτέλεστες υποθέσεις της Οικονοµικής Επιθεώρησης. 
3. Εξετάστηκαν από την Επιτροπή Συντονισµού Ελέγχου (Ε.Σ.ΕΛ.) τα σχέδια αποφάσεων για τον 
«Κώδικα ∆εοντολογίας των ∆ηµοσιονοµικών Ελεγκτών», τον «Κανονισµό Επιβολής ∆ηµοσιονοµικών 
∆ιορθώσεων», τον «Κανονισµό Λειτουργίας της Γ.∆.∆.Ε» και τον «Κανονισµό ∆ιενέργειας Ελέγχων 
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και Ερευνών» καθώς και τα σχετικά υποδείγµατα και ερωτηµατολόγια. Τα τρία πρώτα αναφερόµενα 
ήδη εγκρίθηκαν από την Ε.Σ.ΕΛ. στις αρχές του 2013 και βρίσκονται στο στάδιο της δηµοσίευσης, ενώ 
το τέταρτο θα επανεξεταστεί κατά το Α΄ εξάµηνο του 2013 µετά από αναδιαµόρφωση. 
4. Αναπτύχθηκε περαιτέρω η εφαρµογή παρακολούθησης (follow up) της συµµόρφωσης των φορέων 
στις συστάσεις των εκθέσεων ελέγχων έχοντας ενσωµατώσει και την παρακολούθηση των 
δηµοσιονοµικών διορθώσεων-καταλογισµών και της εκτέλεσης των ληφθέντων µέτρων που αφορούν 
τις αποφάσεις δηµοσιονοµικών διορθώσεων και τις πράξεις καταλογισµού που θα εκδίδονται από τη 
Γ.∆.∆.Ε. Σηµειώνεται ότι µέχρι σήµερα η παρακολούθηση συµµόρφωσης των φορέων αφορά 150 
φορείς στους οποίους διενεργήθηκε έλεγχος το έτος 2012 για τη διαπίστωση της τήρησης των 
προϋποθέσεων της αρ. 2/21967/0094/13-3-2012 εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών 
και αποτελεί ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία καθώς περιλαµβάνει: µελέτη εκθέσεων ελέγχου, 
καταχώρηση συστάσεων και απαντήσεων, έγγραφη και τηλεφωνική επικοινωνία µε τους φορείς, 
αξιολόγηση των απαντήσεων των φορέων και του υλικού τεκµηρίωσης. 
5. Στην εφαρµογή της Υπηρεσίας µας, που συνεχώς αναπτύσσεται, αρχειοθετήθηκαν – 
καταχωρήθηκαν υποθέσεις που περιήλθαν στην Υπηρεσία µας λόγω αρµοδιότητας µετά την έναρξη 
λειτουργίας της την 1/11/2012 (µέχρι σήµερα προσεγγίζουν τον αριθµό των εννιακοσίων πενήντα 
(950) και αφορούν κυρίως – αλλά όχι αποκλειστικά – σε ανεκτέλεστες υποθέσεις της Οικονοµικής 
Επιθεώρησης και εισαγγελικές παραγγελίες. Σηµειώνεται ότι η ροή τέτοιων υποθέσεων προς την 
Υπηρεσία µας είναι συνεχής, χωρίς να είναι δυνατό να προσδιοριστεί ο συνολικός αριθµός τους για το 
έτος 2013. 
6. Έγιναν εισηγήσεις στην Ε.Σ.ΕΛ. για διενέργεια ή µη ελέγχου υποθέσεων µε βασικό κριτήριο 
επιλογής τους (κατά το µέτρο του δυνατού) τον κίνδυνο να υποπέσουν σε παραγραφή. 
 
Γ. Προγραµµατισµός δράσης για το έτος 2013 
Στον προγραµµατισµό για το έτος 2013 εντάσσονται: 
- Η ολοκλήρωση της δηµοσίευσης των σχεδίων Κ.Υ.Α. καθορισµού των φορέων που θα ελέγχονται 
από τη Γ.∆.∆.Ε. 
- Η ολοκλήρωση της επεξεργασίας και η δηµοσίευση του «Κανονισµού ∆ιενέργειας Ελέγχων και 
Ερευνών». 
- Η έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την κατάρτιση ετήσιου προγράµµατος ελέγχων για το 2013. 
Σηµειώνεται ότι µε απόφαση της Ε.Σ.ΕΛ. το έτος 2013 θα διενεργηθούν δώδεκα (12) τακτικοί έλεγχοι 
σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης, η επιλογή των οποίων θα γίνει µε ανάλυση κινδύνου. 
- Η σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των ελέγχων που διενεργήθηκαν το έτος 2012 
και αξιολόγηση των µέτρων υλοποίησης που λήφθηκαν από τους φορείς σε συµµόρφωση µε τα 
συµπεράσµατα των ∆ηµοσιονοµικών Ελεγκτών µέχρι το τέλος του Α΄ Εξαµήνου του 2013. 
- Εισηγήσεις στην Ε.Σ.ΕΛ. για διενέργεια ή µη ελέγχου υποθέσεων. Υπολογίζεται ότι µέχρι το τέλος 
του έτους θα γίνουν εισηγήσεις για περίπου εβδοµήντα (70) υποθέσεις. 
- Η ολοκλήρωση της αρχειοθέτησης και ταξινόµησης όλων των υποθέσεων που περιήλθαν στην 
Υπηρεσία µας. 
- Η ολοκλήρωση της πλήρους λογισµικής υποστήριξης των τριών (3) ∆ιευθύνσεων της Γ.∆.∆.Ε. στο 
πλαίσιο του Ο.Π.Σ. ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής του Γ.Λ.Κ. 
 
 



9.  Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 
        33η ∆/νση (Τµήµατα Α΄, Β΄, ∆΄, Ε΄) - Υπουργείο Οικονοµικών 
 
Η 33η  ∆/νση Ελέγχου Τελωνείων (Τµήµατα Α,Β,∆,Ε) είναι αρµόδια ελέγχων για την περιστολή του 
λαθρεµπορίου και της δασµοφοροδιαφυγής και για τη δίωξη γενικά του οικονοµικού εγκλήµατος. 
Τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας των παραπάνω υπηρεσιών για το έτος 2012 είναι τα ακόλουθα : 
 
∆ραστηριότητα δικαστικών τµηµάτων    
Σύµφωνα µε τα διαβιβασθέντα στοιχεία από τις τελωνειακές αρχές της χώρας προς την υπηρεσία µας 
για το έτος 2012 προκύπτει ότι : 
1) Βεβαιώθηκαν 4.262 απλές τελωνειακές παραβάσεις και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες καταλογιστικές 

πράξεις µε τις οποίες επιβλήθηκαν στους παραβάτες πρόστιµα   7.428.636 ευρώ. 
2) Βεβαιώθηκαν  883 περιπτώσεις λαθρεµπορίας µε συνολικό ύψος αναλογουσών δασµοφορολογικών 

επιβαρύνσεων 29.456.291 ευρώ. Για τις περιπτώσεις αυτές έχουν εκδοθεί  οι αντίστοιχες 
καταλογιστικές πράξεις µε τις οποίες επιβλήθηκαν στους   παραβάτες πολλαπλά τέλη 110.552.041 
ευρώ. 
Συνεπώς τα συνολικά βεβαιωθέντα πρόστιµα και  πολλαπλά τέλη από κάθε είδους 
τελωνειακές παραβάσεις έφθασαν το ποσό των 117.980.677 ευρώ. 

Τα συνολικώς εισπραχθέντα πρόστιµα και πολλαπλά τέλη  από κάθε είδους τελωνειακές παραβάσεις 
έφθασαν το ποσό των 12.068.823 ευρώ. 
 
Αποτελέσµατα ελέγχου  
1) Ε.Φ.Κ    
Οι οµάδες δίωξης των τελωνείων πραγµατοποίησαν ελέγχους και κατάσχεσαν µέσα στο ίδιο χρονικό 
διάστηµα είδη τα οποία υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ (αυτοκίνητα, οινόπνευµα, καύσιµα).  

Ιδιαίτερα αποτελεσµατικές  ήταν και οι προσπάθειες των τελωνείων στην καταπολέµηση του 
λαθρεµπορίου τσιγάρων. Το έτος 2012 κατασχέθηκαν συνολικά από τα Tελωνεία 20.692.460 τεµάχια 
τσιγάρα, ποσότητα η οποία αποτελεί το 4,54% επί της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας τσιγάρων  
από όλες τις Ελληνικές ∆ιωκτικές Υπηρεσίες.  

Επισηµαίνουµε ότι, εκ του συνόλου των 213.294.575 κατασχεθέντων τεµαχίων τσιγάρων του Σ.∆.Ο.Ε., 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 46,77% επί της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας τσιγάρων του έτους 
2012 από όλες τις Ελληνικές ∆ιωκτικές Αρχές, τα 112.940.000 τσιγάρα αφορούν σε δέκα (10) 
υποθέσεις κατάσχεσης, οι οποίες έλαβαν χώρα σε συνεργασία µε το Ε΄ Τελωνείο Πειραιά. ∆εδοµένου 
όµως ότι η µηνυτήρια αναφορά έχει συνταχθεί από το Σ.∆.Ο.Ε., η ανωτέρω κατασχεθείσα ποσότητα 
έχει προσµετρηθεί στο Σ.∆.Ο.Ε. 

Οι σηµαντικότερες κατασχεθείσες µάρκες από ποσοτικής άποψης ήταν: CLEOPATRA≈12%, 
RAQUEL≈11%, TABACCUS ≈8%, KINGDOM≈7%, GOLD MOUNT≈6%, TS≈5%, VERTUS  
≈4%, κλπ. 

2) Παραποιηµένα προϊόντα  
Kατά το έτος 2012 η αντιµετώπιση της διακίνησης παραποιηµένων προϊόντων αποτέλεσε 
προτεραιότητα των Τελωνειακών αρχών µε την ανάληψη πρωτοβουλιών σε ∆ιεθνές, Κοινοτικό αλλά 
και εθνικό επίπεδο.  

Το Α τµήµα της ∆ιεύθυνσης, σύµφωνα µε την  ∆33Α 5024663 08.06.2012 ∆ΥΟ, συγκεντρώνει ανά 
τρίµηνο στοιχεία για τις δεσµεύσεις παραποιηµένων ειδών από όλα τα Τελωνεία της χώρας. Τα 
στοιχεία αυτά καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστηµα CEN COM του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Τελωνείων και ταυτόχρονα αξιολογούνται για τον εντοπισµό των τάσεων απάτης  σε εθνικό επίπεδο. 
Συγκεκριµένα το έτος 2012 κατασχέθηκαν  768.538 τεµάχια προϊόντων. Τα παραποιηµένα είδη 
αφορούσαν πορτοφόλια, τσάντες, υποδήµατα, ενδύµατα, ρολόγια, αξεσουάρ ένδυσης, µπαταρίες 
&αξεσουάρ κινητών, γυαλιά ηλίου, παιχνίδια, λογισµικό. 
 Εκτός από τις κατασχέσεις των παραποιηµένων προϊόντων, η Τελωνειακή Υπηρεσία 
δραστηριοποιήθηκε για την καταπολέµηση του φαινοµένου της διακίνησης παραποιηµένων προϊόντων 
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µε τις ακόλουθες πρωτοβουλίες: α) ∆ιεθνείς συνεργασίες και β) Εκπαίδευση για την αντιµετώπιση του 
παραεµπορίου και της παραποίησης επώνυµων προϊόντων. 
3) Ναρκωτικά 
Η Τελωνειακή Υπηρεσία, σαν Υπηρεσία διασυνοριακού ελέγχου, έχει θεσµοθετηµένη αρµοδιότητα 
την καταπολέµηση  της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και όπλων. 
 Για την αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση του φαινοµένου δίνει µεγάλο βάρος στην συνεργασία µε 
τις συναρµόδιες Εθνικές Αρχές αλλά και την συνεργασία µε διεθνείς Οργανισµούς όπως WCO, 
EUROPOL, INTERPOL, SELEC. 
4) Κατασχέσεις όπλων και πυροµαχικών          
5) Συµµετοχή σε Κοινές Τελωνειακές Επιχειρήσεις 
Κατά το έτος  2012  η Τελωνειακή Υπηρεσία συµµετείχε στις ακόλουθες τελωνειακές επιχειρήσεις στις 
οποίες η 33η ∆/νση Ελέγχου Τελωνείων ήταν το εθνικό σηµείο επαφής: 
 
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ FAIR PLAY II  ( A΄ TMHMA)  
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ EURO 2012  ( Α΄ ΤΜΗΜΑ) 
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  PANGEA ( Α΄ ΤΜΗΜΑ) 
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ VICTORY( Α΄ ΤΜΗΜΑ) 
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ATHENA III (B΄ ΤΜΗΜΑ) 

- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ WESTERLIES  (B΄ ΤΜΗΜΑ) 

- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ SKY-NET  (B΄ ΤΜΗΜΑ) 

- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ GREEN PANDORA (B΄ TMHMA) 
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ JANUS (B΄ TMHMA) 
 
6) Πληροφοριακά ∆ελτία ΑΜ . Κανoνισµός (ΕΚ)  515/97 
Οι Τελωνειακές Αρχές στο πλαίσιο του κανονισµού 515/97 του Συµβουλίου της Ε.Ε. περί αµοιβαίας 
διοικητικής συνδροµής µεταξύ των Κ-Μ έλαβαν το οικονοµικό έτος 2012 (έως σήµερα) µέσω του 
συστήµατος MAB συνολικά τριάντα τέσσερα (34) πληροφοριακά δελτία αµοιβαίας συνδροµής (ΑΜ), 
σχετικά µε απάτες και παρατυπίες κατά την εφαρµογή της τελωνειακής και αγροτικής νοµοθεσίας της 
ΕΕ  που ανακαλύφθηκαν στα Κ-Μ. Από αυτά, οκτώ (8) αφορούσαν σε πρόδροµες ουσίες, δύο (2) σε 
αγροτικά προϊόντα και τα υπόλοιπα είκοσι τέσσερα (24) σε βιοµηχανικά προϊόντα, η πλειονότητα δε 
αυτών αφορούσε σε καινούργια πληροφοριακά δελτία και ορισµένα από αυτά σε αποστολή 
συµπληρωµατικών στοιχείων  για πληροφοριακά δελτία προηγούµενων ετών ή του 2012. Η Επιτροπή 
(OLAF) -Ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέµησης της απάτης, ανακοινώνει τα εν λόγω µηνύµατα  κατ΄ 
εφαρµογή του άρθρου 18 του παραπάνω Κανονισµού, σε όλα τα Κ-Μ µε σκοπό την πρόληψη και 
καταστολή αντιστοίχων πράξεων. Τα µηνύµατα αυτά αφού υπέστησαν επεξεργασία, εστάλησαν στα 
τελωνεία µε οδηγίες για τις κατ΄ αρµοδιότητα περαιτέρω ενέργειές τους. 
7) Έλεγχοι ρευστών διαθεσίµων 
Το B΄ Τµήµα της ∆ιεύθυνσης, συγκεντρώνει ανά τρίµηνο στοιχεία αναφορικά  µε  τον αριθµό των 
κατατεθεισών  δηλώσεων  διακίνησης  ρευστών  διαθεσίµων  από  10.000  € και  άνω, τις  
διαπιστωθείσες  υποθέσεις παράνοµης  διακίνησης  ρευστών  και  το  ύψος  των  διοικητικών  
προστίµων  που  επιβλήθηκαν. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται σε  βάση  δεδοµένων  στην  33η  
∆ιεύθυνση  και  αποστέλλονται  ανά  τρίµηνο  στην  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή, προκειµένου  να  γίνουν  
µελέτες  χρήσιµες  για  την  ανάλυση  κινδύνου  στον  έλεγχο  των  ρευστών  διαθεσίµων. Παράλληλα 
φωτοτυπίες  των δηλώσεων  αποστέλλονται  στην  Αρχή  Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων 
από εγκληµατικές  δραστηριότητες και χρηµατοδότησης  της τροµοκρατίας και  ελέγχου των 
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Επιτροπή Άρθρου 7). Επισηµαίνεται  ότι  οι  περιπτώσεις   
παράνοµης  διακίνησης  αποστέλλονται  άµεσα  στην  Επιτροπή  του  Άρθρου  7  για  περαιτέρω  
αξιολόγηση  και  τελική  λήψη  απόφασης  για  αποδέσµευση  ή  µη  των   δεσµευθέντων  ρευστών  
διαθεσίµων, µετά  την  παρακράτηση  των  αναλογούντων  διοικητικών  χρηµατικών  προστίµων. 
Σας παραθέτουµε  στατιστικά  στοιχεία  για  το έτος  2012.  



 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  ΕΤΟΥΣ  2012 
Αριθµός  δηλώσεων 3681 
Περιπτώσεις παράνοµης διακίνησης 
ρευστών διαθεσίµων  

68 

Ύψος διοικητικών προστίµων  930.599,03 € 
 

8) Κατασχέσεις Κλεµµένων Οχηµάτων 
Με τη βοήθεια του Πληροφοριακού Συστήµατος Σένγκεν, από όλες τις Τελωνειακές Αρχές της χώρας, 
εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 65 κλεµµένα οχήµατα. 
9) Ανάλυση Κινδύνου  
Με την αριθµ. ∆33∆50690/19-03-2012 ΕΞ 2012 ΕΜΠ  διαταγή δόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες 
αναφορικά µε τη διαδικασία διενέργειας Ανάλυσης Κινδύνου για λόγους ασφάλειας και προστασίας 
στα τελωνεία εισόδου, εξαγωγής και εξόδου. Επίσης µε την αριθµ. ∆33∆51450/08-06-2012 ΕΞ 2012 
ΕΜΠ διαταγή  κοινοποιήθηκαν στις Τελωνειακές Περιφέρειες και τα Τελωνεία οι κατευθυντήριες 
Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρµογή του Καν. 765/2008 περί ελέγχου πιστότητας 
των εισαγόµενων εµπορευµάτων ώστε να  εντοπίζονται  έγκαιρα τυχόν   επικίνδυνα  εµπορεύµατα. 
Τα ποσοστά των ελέγχων στις εισαγωγές κυµάνθηκαν από 14,06% έως 33,14% για τους φυσικούς 
ελέγχους (ανάλογα µε τα τελωνεία µεγάλης και µικρής εµπορευµατικής κίνησης), σε 65,65% για τον 
έλεγχο εγγράφων ενώ σε ποσοστό 1,21% ανήλθε ο  τελωνισµός κατά δήλωση. Επιπλέον τα ποσοστά 
των ελέγχων στην διαµετακόµιση κυµάνθηκαν από 12,31% έως 19,87% για τους φυσικούς ελέγχους 
(ανάλογα µε τα τελωνεία µεγάλης και µικρής εµπορευµατικής κίνησης), σε 78,57% για τον έλεγχο 
εγγράφων και σε  1,56% ανήλθε ο τελωνισµός κατά δήλωση. Τέλος τα ποσοστά των ελέγχων στις 
εξαγωγές κυµάνθηκαν από 7% έως 8% για τους φυσικούς ελέγχους (ανάλογα µε τα τελωνεία µεγάλης 
και µικρής εµπορευµατικής κίνησης), από  82% έως 83% για τον έλεγχο εγγράφων  ενώ σε ποσοστό  
10% ανήλθε ο  τελωνισµός κατά δήλωση. 
 Επιπροσθέτως από το τµήµα ανάλυσης κινδύνου εκδόθηκαν 111 δελτία µεταβολής επικινδυνοτήτων 
και πραγµατοποιήθηκαν περίπου  5583 µεταβολές στις επικινδυνότητες των εµπορευµάτων στο 
σύστηµα, ύστερα από συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία των πληροφοριών από διάφορες πηγές. 
Όσον αφορά στην έκδοση πληροφοριακών δελτίων επικινδυνότητας (RIF), µέσω  κοινοτικού 
συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών, για το έτος 2012 καταχωρήθηκαν 27 πληροφοριακά δελτία 
επικινδυνότητας από τα ελληνικά τελωνεία και το εθνικό σηµείο επαφής, ενώ παράλληλα εκδόθηκαν 
από το τµήµα ανάλυσης κινδύνου 12 διαταγές, οι οποίες αφορούσαν σε  παρατυπίες κατά τον έλεγχο 
εµπορευµάτων και στην εφαρµογή της ανάλυσης κινδύνου στους τελωνειακούς ελέγχους, προκειµένου 
να ενταθεί η προσοχή των τελωνειακών υπαλλήλων στα εµπορεύµατα υψηλού κινδύνου, όσον αφορά 
τις δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις και τους  δασµούς αντιντάµπινγκ, στα παραποιηµένα προϊόντα, 
καθώς και στο  λαθρεµπόριο τσιγάρων, ναρκωτικών, ειδών CITES, πολιτιστικών αγαθών αλλά  και σε  
κάθε άλλου είδους απάτη.  
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10. ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
 
Α. Νοµοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων 
Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων αποτελεί αυτόνοµο χρηµατοπιστωτικό, διαχειριστικό οργανισµό 
περιφερειακής ανάπτυξης, αποκλειστικής φύλαξης και διαχείρισης των κάθε µορφής παρακαταθηκών, 
στήριξης της στεγαστικής πολιτικής για την απόκτηση πρώτης κατοικίας και εξυπηρέτησης του δηµοσίου και 
κοινωνικού συµφέροντος. Είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του 
Υπουργού των Οικονοµικών (π.δ.    95/96 «Οργανισµός του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων»). 
Στην αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης - µεταξύ άλλων - ανάγεται:  
α) Η επιθεώρηση των Κεντρικών και Περιφερειακών (Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Πάτρας) Υπηρεσιών 
του Τ. Π. & ∆ανείων, των Γραφείων Παρακαταθηκών που εδρεύουν στις ∆.Ο.Υ. όλης της Επικράτειας 
και των Τελωνειακών Παρακαταθηκών.  
β) Η διενέργεια διοικητικών ερευνών ή ανακρίσεων, καθώς και εκτάκτων επιθεωρήσεων έπειτα από 
σχετική εντολή του Προϊσταµένου της Γενικής ∆ιεύθυνσης, του Προέδρου του ∆.Σ.  ή και 
αυτεπάγγελτα. 
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 έχει αναπληρωθεί εντός 24 ωρών, σύµφωνα µε το ν.δ.496/74 περί λογιστικού των 
Ν.Π.∆.∆. 
Το ως άνω έργο διεκπεραιώνεται από τους Επιθεωρητές του Ταµείου, οι οποίοι έχουν τα καθήκοντα, 
τα δικαιώµατα και τις ευθύνες των επιθεωρητών δηµοσίων 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, ο οποίος και υπογράφει τις εντολές µετάβασης και διενέργειας 
επιθεωρησιακού ελέγχου (2/21379/0094/2001 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών).  

 
Β. Οργάνωση και ∆οµή 
Η διάρθρωση των Υπηρεσιών του Τ. Π. & ∆ανείων είναι: α) Η Κεντρική Υπηρεσία και β) Οι 
Περιφερειακές Υπηρεσίες 
Την Κεντρική Υπηρεσία συγκροτούν δέκα έξι (16) ∆ιευθύνσεις, µεταξύ των οποίων και η ∆ιεύθυνση 
Επιθεώρησης (∆16). 
Περιφερειακές Υπηρεσίες αποτελούν : 
• Τα Καταστήµατα Α΄ τάξης, που λειτουργούν σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και 

τον Πειραιά. 
• Τα Γραφεία Τελωνειακών Παρακαταθηκών, που λειτουργούν στα τελωνεία της Χώρας.   
• Τα Γραφεία Παρακαταθηκών, που λειτουργούν σε όλες στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες της 

Επικράτειας. 
Καθήκοντα Προïσταµένου των Γραφείων Παρακαταθηκών ασκούν οι Προïστάµενοι των οικείων ∆.Ο.Υ.          
Καθήκοντα διαχειριστών ή βοηθών στα Γραφεία Παρακαταθηκών ασκούν υπάλληλοι των οικείων 
∆.Ο.Υ. που ορίζονται από τον Προïστάµενό τους, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων που στη θέση αυτή 
τοποθετούνται από την Κεντρική Υπηρεσία υπάλληλοι του Τ. Π. & ∆ανείων. 
Ο αριθµός των Επιθεωρητών που στελεχώνουν τη ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης δεν καθορίζεται από τον 
Οργανισµό του Τ. Π. & ∆ανείων, αλλά πρωτίστως  από τον αριθµό των υπηρετούντων στην Κεντρική 
Υπηρεσία υπαλλήλων. Η σηµερινή σύνθεση της ∆ιεύθυνσης έχει ως ακολούθως :   
- Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης: Σε εκτέλεση της µε αριθµό 40065/16.12.11 απόφασης του Προέδρου του 
∆.Σ. του Ταµείου, καθήκοντα Προϊστάµενου ασκεί ο Επιθεωρητής Αριστείδης Σπαής (Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης). 
-  ∆ύο (2) Επιθεωρητές.   
 
 



Γ. Πεπραγµένα έτους 2012 
1. Την περίοδο από 1.1.2012 ως 31.12.2012 πραγµατοποιήθηκαν τακτικές επιθεωρήσεις σε εξήντα 
εννέα (69) Γραφεία Παρακαταθηκών (10 εντός του νοµού Αττικής, 59 στην περιφέρεια). 
Το εγκεκριµένο από το ∆.Σ. του Ταµείου ετήσιο πρόγραµµα υλοποιήθηκε πλήρως. 
2. Πραγµατοποιήθηκε έλεγχος στη διαχείριση των κεντρικών ταµιών της Κεντρικής Υπηρεσίας και 
των Καταστηµάτων (Πειραιά, Πάτρας, Θεσσαλονίκης). 
3. Σε όλα τα ανωτέρω Γραφεία Παρακαταθηκών, καθώς και στα Καταστήµατα πραγµατοποιήθηκε και  
έλεγχος σχετικά µε την εφαρµογή των οδηγιών για την πρόληψη νοµιµοποίησης εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες και την χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. 
4. Ολοκληρώθηκε ο λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος του λογαριασµού «Παρακαταθήκες - 
Μετρητά» του Γραφείου Παρακαταθηκών Α’ ∆.Ο.Υ. Κατερίνης και εκδόθηκε η µε αριθµό Ε.Π. 
8195/2013 απόφαση καταλογισµού.  
Όλες οι επιθεωρήσεις (τακτικές και έκτακτες) πραγµατοποιήθηκαν κατόπιν εντολής του Προέδρου του 
∆.Σ. του Ταµείου, αφορούσαν την οικονοµική διαχείριση που ασκούν οι διαχειριστές και δεν 
διαπιστώθηκαν προβλήµατα πέραν κάποιων οργανωτικών και λειτουργικών αδυναµιών. 
 
∆. Προγραµµατισµός δράσης για το έτος 2013 
Για το τρέχον έτος προβλέπεται: 
1. Η πραγµατοποίηση τακτικών επιθεωρήσεων σε πενήντα (50) Γραφεία Παρακαταθηκών. 
2. Η πραγµατοποίηση ελέγχου στη διαχείριση του κεντρικού ταµία της Κ.Υ. του Ταµείου και των 
Καταστηµάτων Πειραιά, Πάτρας και Θεσσαλονίκης. 
3. Η συνέχεια του ελέγχου για την τήρηση των προβλεποµένων διαδικασιών σχετικά µε την πρόληψη 
ξεπλύµατος χρήµατος και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, σε συνεργασία µε το Αρµόδιο 
∆ιευθυντικό Στέλεχος του  άρθρου 44 Ν.3691/2008. 
Τέλος, το 2013 θα γίνει προσπάθεια να τεθούν οι βάσεις για τον εσωτερικό έλεγχο των Υπηρεσιών του 
Ταµείου, σύµφωνα µε το νέο Οργανόγραµµα του Τ. Π. & ∆ανείων που θα προκύψει µετά την 
τροποποίηση του Οργανισµού του, όπως ορίζεται στην µε αριθµό 3461/6.9.2012 απόφαση ∆.Σ. σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 1 παρ. 3 του ν.4081/2012. 
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11. ∆/νση Επιθεώρησης Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων - 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
 
Α. Νοµοθετικό Πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων 
H ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας θα συγχωνευθεί και θα αποτελέσει ένα Τµήµα στη 
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, το Τµήµα ∆ιαχειριστικού και Κατασταλτικού Ελέγχου 
Εποπτευόµενων Φορέων µε τις εξής αρµοδιότητες: 

1. Τη διενέργεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων των διαχειριστικών χρήσεων των εποπτευόµενων 
φορέων του Υπουργείου Εργασίας και της Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε. καθώς και την παρακολούθηση της 
δράσης των οργάνων ελέγχου των ασφαλιστικών φορέων. 

2. Την εισήγηση για την έγκριση των ισολογισµών και απολογισµών των εποπτευόµενων 
ασφαλιστικών φορέων του Υπουργείου. 

3. Τη διαπίστωση της κανονικής και εύρυθµης λειτουργίας και την καθοδήγηση των οργάνων τους σε 
θέµατα οικονοµικά και διαχειριστικά των εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Εργασίας. 

4. Την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισµού των εποπτευόµενων φορέων, της 
λογιστικής ενηµερότητας και τον έλεγχο των µηνιαίων λογιστικών ισοζυγίων και καταστάσεων 
τους. 

5. Τον έλεγχο της διαχείρισης των υπολόγων διαχειριστών χρηµάτων, υλικού και ενσήµων, καθώς 
και της κανονικής και έγκαιρης απόδοσης του λογαριασµού µετρητών των φορέων που εποπτεύει 
το Υπουργείο Εργασίας. 

6. Τον έλεγχο της διαχείρισης των κεφαλαίων και της περιουσίας των εποπτευόµενων φορέων. 
7. Τη διενέργεια ελέγχου στα βιβλία των επιχειρήσεων για την επαλήθευση της κανονικής βεβαίωσης 

των εισφορών εργοδοτών και ασφαλισµένων των εποπτευοµένων νοµικών προσώπων και του 
Υπουργείου Εργασίας. 

8. Την έρευνα για τη διαπίστωση της οικονοµικής κατάστασης των φορέων που εποπτεύει το 
Υπουργείο Εργασίας. 

9. Τη διενέργεια ερευνών ή ανακρίσεων για καταγγελίες που υποβάλλονται και αναφέρονται σε 
θέµατα διαχειριστικών ανωµαλιών ή καταχρήσεων στους εποπτευόµενους ασφαλιστικούς φορείς 
του Υπουργείου. 

10.  Τον έλεγχο των παγίων προκαταβολών των ασφαλιστικών ταµείων.  
11. Τον οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο των δηµοσίων υπολόγων και δηµοσίων διαχειριστών των 

φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και εποπτευόµενων νοµικών προσώπων του 
Υπουργείου Εργασίας, καθώς και τη διενέργεια ενόρκων διοικητικών εξετάσεων (Ε.∆.Ε.) σε 
περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωµής δηµόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου 
πληρωµής. 

12. Την έρευνα για την ύπαρξη αντικειµενικής αδυναµίας απόδοσης λογαριασµού χρηµατικού 
εντάλµατος προπληρωµής σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 2362/1995, όπως 
τροποποιήθηκε µε τον ν.3871/2010 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Πρόνοιας και των εποπτευόµενων φορέων από το Υπουργείο Εργασίας.  

13. Τη διαµόρφωση προτύπων και µεθοδολογικών συστηµάτων διαχείρισης και εσωτερικού ελέγχου 
των ασφαλιστικών οργανισµών.  

  
B. Πεπραγµένα έτους 2012  
Οι σηµαντικότερες υποθέσεις για τις οποίες εκδόθηκε σχετικό πόρισµα ελέγχου κατά το έτος 2012 
είναι οι ακόλουθες: 
1. ∆ιενέργεια ελέγχου στο Ταµείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου 

(Τ.Α.Π.Ε.Τ.) µετά από καταγγελία της πρώην Προέδρου του ∆.Σ. του για κακοδιαχείριση και 
οικονοµικές ατασθαλίες από προηγούµενες διοικήσεις του Ταµείου.  

2. ∆ιενέργεια έρευνας στο Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.), Τοµέας Πρόνοιας 
Ξενοδοχοϋπαλλήλων (πρώην Τ.Α.Ξ.Υ.) για διακρίβωση αν έχουν εξοφληθεί, και επανέκδοση 
κατεστραµµένων χρηµατικών ενταλµάτων από την πυρκαγιά στο κατάστηµα της Εµπορικής 



Τράπεζας στο κέντρο της Αθήνας στις 12.02.2012, η οποία πραγµατοποιήθηκε κατά παράκληση 
του Φορέα. 

3. ∆ιενέργεια έρευνας στο Ταµείο Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.∆.Υ.) – Γ΄ ∆ιεύθυνση 
Εφάπαξ Παροχών – Τοµέας Πρόνοιας Ορθοδόξου Εφηµεριακού Κλήρου Ελλάδας (Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.) 
(µετά από αίτηµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου) σχετικά µε την 1752/2012 Απόφαση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου που αφορούσε σε πρώην υπάλληλο του Τοµέα (νυν συνταξιούχο) για οικονοµική 
κατάχρηση εις βάρος του Τοµέα.  

4. ∆ιενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στο πρώην Ταµείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού ΗΣΑΠ 
(ΤΑΠ–ΗΣΑΠ) του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. για τη λογιστική χρήση 2006 µε εντολή του Υπουργού 
Εργασίας. 

5. ∆ιενέργεια Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης (Ε.∆.Ε.) στο ΤΕΑΠΑΣΑ µετά από παράκληση του 
Ταµείου για οικονοµική κατάχρηση.  

6. ∆ιενέργεια ελέγχου στην ιδιωτική κατασκήνωση “Ο Παράδεισος του παιδιού” στις Αφίδνες 
Αττικής για να διαπιστωθεί ότι τα παιδιά των ασφαλισµένων των ασφαλιστικών οργανισµών ήταν 
παρόντα µετά από εντολή του Υπουργού Εργασίας. 

7. ∆ιενέργεια ελέγχου στην ιδιωτική κατασκήνωση “ΤΟ ΞΕΝΟΙΑΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ” στο Σούνιο 
Αττικής για τον ίδιο λόγο (µε εντολή του Υπουργού Εργασίας). 

8. ∆ιενέργεια ελέγχου στην ιδιωτική κατασκήνωση “ΚΟΡΕΛΚΟ” στον Κάλαµο Αττικής για 
διαπίστωση της παρουσίας των παιδιών των ασφαλισµένων σύµφωνα µε τις καταστάσεις που µας 
είχαν υποβάλλει.  

9. ∆ιενέργεια έρευνας στο Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω./ΚΑΠ–∆ΕΗ για αµοιβές δικηγόρων ως εξωτερικών 
συνεργατών ύστερα από καταγγελία.  

10.  ∆ιενέργεια έρευνας και Ε.∆.Ε. στο Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω./ΚΑΠ–∆ΕΗ για πιθανή παραποίηση 
πρακτικών του ∆.Σ. µε εντολή του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.  

11.  ∆ιενέργεια έρευνας στο Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω./ΚΑΠ–∆ΕΗ για ορθή τήρηση της σειράς απονοµής των 
εφάπαξ βοηθηµάτων µετά από καταγγελία ασφαλισµένης.  

12.  ∆ιενέργεια ελέγχου στην ιδιωτική κατασκήνωση “Παιδική Εξοχή Σαρωνίδα”.  
13.  ∆ιενέργεια έρευνας Ε.∆.Ε. σχετικά µε τη σύνταξη της σύµβασης του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. µε τον 

Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο. Η έρευνα διενεργήθηκε κατά παράκληση του Φορέα. (Το 
πόρισµα υποβλήθηκε µέσα στο 2013).  

14.  ∆ιενέργεια ελέγχου στην ιδιωτική κατασκήνωση “Η Φωλιά του παιδιού” στον Κάλαµο Αττικής 
για να διαπιστωθεί η παρουσία των παιδιών των ασφαλισµένων όπως µας είχαν ενηµερώσει οι 
ασφαλιστικοί οργανισµοί.  

15.  ∆ιενέργεια ελέγχου µετά από προφορική εντολή του Υπουργού Εργασίας για έλεγχο στον ΟΓΑ.  
16.  ∆ιενέργεια ελέγχου στην ιδιωτική κατασκήνωση “KINDERLAND – ∆ΕΣΜΟΣ Α.Ε.” στον 

Κάλαµο Αττικής.  
17.  ∆ιενέργεια έρευνας πάγιων προκαταβολών στον Ο.Α.Ε.Ε., η οποία έγινε αυτεπάγγελτα από την 

υπηρεσία µας.  
18.  ∆ιενέργεια έρευνας στο Ε.Τ.Α.Α. (Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών) για ∆ιοικούσα Επιτροπή 

Νοµικών µετά από καταγγελία.  
19.  ∆ιενέργεια ελέγχου στην ιδιωτική κατασκήνωση “Sports Village Athitakis” στο Γραµµατικό 

Αττικής µε εντολή του Υπουργού Εργασίας.  
20.  ∆ιενέργεια ελέγχου στην ιδιωτική κατασκήνωση “ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ” στον Κάλαµο Αττικής (µε 

εντολή του Υπουργού Εργασίας). 
21.  Έρευνα σε ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, κλπ για παράνοµες συντάξεις σε αλλοδαπές και 

επανειληµµένες απαντήσεις στον Γ.Ε.∆.∆. µετά από αίτηµα – σχετικό ερώτηµα από τον Γ.Ε.∆.∆.  
22.  ∆ιενέργεια έρευνας στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Άνω Λιοσίων, Καµατερού, και Πειραιά µετά από 

καταγγελία, σχετικά µε τη χορήγηση από υπαλλήλους του Ιδρύµατος ασφαλιστικών ενηµεροτήτων 
σε επιχειρήσεις. (Το πόρισµα ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε µέσα στο 2013, πλην όµως το 
µεγαλύτερο µέρος της έρευνας και η συγγραφή του έγινε το 2012).  

 
Επισηµαίνεται ότι κανένας έλεγχος δεν πραγµατοποιήθηκε από κοινού µε άλλα σώµατα και υπηρεσίες 
επιθεώρησης και ελέγχου κλιµακίων κατά τη διάρκεια του 2012.  
Από τους ολοκληρωµένους ελέγχους που έγιναν εντός του 2012: 5 έλεγχοι πραγµατοποιήθηκαν 
κατόπιν καταγγελίας, ήτοι ποσοστό 22,73%, 1 έλεγχος διενεργήθηκε αυτεπάγγελτα, ποσοστό 4,55% , 1 
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έλεγχος κατόπι εντολής ΓΕ∆∆ ποσοστό 4,55%, 11 έλεγχοι κατόπιν εντολής του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, ποσοστό 50%, 3 κατά παράκληση των ασφαλιστικών 
οργανισµών, ήτοι ποσοστό 13,64% και τέλος 1 µετά από αίτηµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ποσοστό 
4,55%, 
Από τα υποβληθέντα πορίσµατα των ελέγχων διαπιστώθηκαν: σε 3 περιπτώσεις προβλήµατα 
διαφθοράς ήτοι σε ποσοστό 13,64%, σε 7 περιπτώσεις προβλήµατα κακοδιοίκησης, ήτοι σε ποσοστό 
31,82%, σε 7 ακόµα περιπτώσεις διαπιστώθηκαν οργανωτικά προβλήµατα των ασφαλιστικών φορέων, 
ήτοι σε ποσοστό 31,82% και σε άλλες 3 περιπτώσεις παρατηρήθηκαν άλλα προβλήµατα όπως 
πληµµελής λειτουργία ∆.Σ. Ταµείου, κακοδιαχείριση ή/και οικονοµικές ατασθαλίες σε ποσοστό 
13,64% και σε άλλα 2 πορίσµατα δεν προέκυψαν κάποια προβλήµατα ή ευθύνες, ποσοστό 9,09%. 
Από τα προαναφερθέντα πορίσµατα σε 3 περιπτώσεις ο έλεγχος κατέληξε σε πειθαρχικές ευθύνες, 
δηλαδή σε ποσοστό 13,64%, σε δύο άλλες καταλήξαµε σε ποινικές ευθύνες σε ποσοστό 9,09%, ενώ 6 
πορίσµατα στάλθηκαν στον Εισαγγελέα για περαιτέρω διερεύνηση και πιθανή άσκηση ποινικής δίωξης 
(ποσοστό 27,28%). Τα υπόλοιπα 11 πορίσµατα (ποσοστό 50%) δεν κατέληξαν στην απόδοση 
πειθαρχικών ή ποινικών ευθυνών από την υπηρεσία µας, ούτε διαβιβάστηκαν στον αρµόδιο 
Εισαγγελέα για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. 
Στις περισσότερες των περιπτώσεων, τουλάχιστον πάνω από τις µισές υπήρξε αποδοχή και εφαρµογή 
από τους ελεγχόµενους φορείς και υπηρεσίες των προτάσεων και παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν 
στα πορίσµατα της ∆ιεύθυνσης  Επιθεώρησης. ∆εν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε σε πόσες 
περιπτώσεις ασκήθηκαν ή θα ασκηθούν πειθαρχικές και ποινικές διώξεις σε συνέχεια των σχετικών 
πορισµάτων µας και εκθέσεων ελέγχου, εκτός από αυτές που κλήθηκαν υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης για 
κατάθεση από τους αρµόδιου Εισαγγελείς. 
 
Γ. Προγραµµατισµός δράσης για το 2013 
 ∆ιενέργεια τακτικών και εκτάκτων διαχειριστικών ελέγχων στους ασφαλιστικούς οργανισµούς, την 

Η.∆Ι.ΚΑ. Α.Ε. και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή. 
 ∆ιεξαγωγή ερευνών, ελέγχων και Ε∆Ε σε ασφαλιστικούς οργανισµούς µετά από καταγγελίες 

πολιτών, συλλόγων και οµοσπονδιών και µετά από εντολές του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και του Συνηγόρου του Πολίτη. Επίσης µετά από τη διαπίστωση τυχόν θεµάτων που 
προκύπτουν από τον έλεγχο των λογιστικών καταστάσεων και ισολογισµών κατά την κατάθεσή 
τους στην υπηρεσία µας. 

 Εγκρίσεις ισολογισµών-απολογισµών των ασφαλιστικών οργανισµών και της Εθνικής 
Αναλογιστικής Αρχής. 

 Έλεγχος των υποβληθεισών εκθέσεων των ορκωτών λογιστών (σύµφωνα µε το άρθρο 84 του 
ν.2084/1992) προκειµένου στη συνέχεια να κατατεθούν στον Πρόεδρο της Βουλής και στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το Π.∆.774/1980. 

 ∆ιεξαγωγή ελέγχων σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις κατά τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο για την 
εύρυθµη λειτουργία τους και την ταυτοποίηση της παρουσίας των παιδιών των ασφαλισµένων σε 
αυτές σύµφωνα µε τις καταστάσεις που µας έχουν αποστείλει νωρίτερα οι ασφαλιστικοί 
οργανισµοί. 

 Έκδοση πορισµάτων εκκρεµών ελέγχων και εντατικοποίηση των ελέγχων. 
 



12. Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων 
Προγραµµάτων από την Ε.Ε. -  Υπουργείο Οικονοµικών / Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτου 
 
1.∆/ΝΣΗ 52η ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΤΜΗΜΑ Γ΄) 
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 
(Γενικό Λογιστήριο του Κράτους). Πρόκειται για συλλογικό όργανο ∆ιοίκησης µε 7µελή σύνθεση. 
Συγκροτείται από το Γενικό ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων 
Προγραµµάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Πρόεδρο και τους προϊσταµένους των δύο (2) 
∆ιευθύνσεων Προγραµµατισµού και Ελέγχων, της ∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων 
και της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσιονοµικών Σχέσεων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση του Υπουργείου 
Οικονοµικών (Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), 
καθώς και τρεις εµπειρογνώµονες µε εµπειρία σε θέµατα εφαρµογής κοινοτικού δικαίου και ελέγχου 
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ή δηµοσίων έργων, ως µέλη. 
Η Ε∆ΕΛ είναι το µόνο αρµόδιο όργανο για τη λήψη και επικύρωση των αποφάσεων επί όλων των 
θεµάτων αρµοδιότητάς της, σύµφωνα µε τους κανόνες και τις εγγυήσεις που υπαγορεύονται από τα 
διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και διέπουν τη λειτουργία ενός ανεξάρτητου συλλογικού οργάνου. 
Για τις ανάγκες του ελεγκτικού έργου της η Ε∆ΕΛ υποστηρίζεται από τρεις (3) οργανικές µονάδες σε 
επίπεδο ∆ιεύθυνσης: ∆51 & ∆56 Προγραµµατισµού και Ελέγχων και ∆52 Σχεδιασµού και 
Αξιολόγησης Ελέγχων. Οι αρµοδιότητες της Ε∆ΕΛ και των υποστηρικτικών της ∆ιευθύνσεων, όπως 
ορίζονται στο Ν. 3614/2007 και στις Υπουργικές Αποφάσεις 2/49837/0004/2-7-2008 (ΦΕΚ Β 
1334/8.7.2008) και 2/49840/0004/2-7-2008 (ΦΕΚ Β 1334/8.7.2008), όπως τροποποιήθηκε µε την ΥΑ 
2/61616/0004/15-10-2010 (ΦΕΚ Β 1709/2.11.2010), είναι σύµφωνες µε το πνεύµα και τις επιταγές των 
άρθρων 59 και 62 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 και των άρθρων 58 και 61 του Κανονισµού 
1198/2006. 
Επίσης, η Ε∆ΕΛ είναι αρµόδια: 
- για τους ελέγχους και το κλείσιµο (περάτωση) των επιχειρησιακών προγραµµάτων που 
συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία περιόδου 2000-2006,  
- για τους ελέγχους και το κλείσιµο (περάτωση) των έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο 
Συνοχής της περιόδου 2000-2006 (ΙΙ) και των έργων της περιόδου 1994-1999 που λαµβάνουν 
συµπληρωµατική χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής ΙΙ,  
- για τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους πράξεων και τους ελέγχους συστήµατος για το Ταµείο 
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
- για τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους πράξεων και τους ελέγχους συστήµατος για το Χρηµατοδοτικό 
Μηχανισµό του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου της περιόδου 2004-2009 και ακολούθως της 
περιόδου 2009-2014.  
- για τους ελέγχους στο πλαίσιο της  χρηµατοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση. 
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Οι υποστηρικτικές της ∆ιευθύνσεις διαθέτουν προσωπικό εβδοµήντα πέντε (75) ατόµων που 
κατανέµεται ως εξής: πενήντα επτά (57) άτοµα στις ∆ιευθύνσεις Προγραµµατισµού και Ελέγχων (∆51 
& ∆56) και δέκα οκτώ (18) άτοµα στη ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων (∆52).  
Το δυναµικό των εν λόγω ∆ιευθύνσεων αποτελείται από εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό 
διαφόρων ειδικοτήτων (νοµικούς, οικονοµολόγους, µηχανικούς, γεωτεχνικούς, πληροφορικούς κλπ.) 
και η πλειοψηφία του ανήκει στο ∆ηµοσιονοµικό κλάδο, ο οποίος διαθέτει µεγάλη εµπειρία τόσο στον 
έλεγχο της νοµιµότητας και κανονικότητας των δηµοσίων δαπανών που ασκείται για τη Γενική 
Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής (ΓΛΚ), όσο και στους ελέγχους των κοινοτικών 
προγραµµάτων των περιόδων 1994-1999 και 2000-2006. 
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. 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. 
 
Β. Πεπραγµένα έτους 2012 
Κατά το έτος 2012 και αναφορικά µε την ελεγκτική δραστηριότητα της Ε∆ΕΛ, για την Προγραµµατική 
Περίοδο 2000 – 2006, δεν διενεργήθηκαν νέοι έλεγχοι,  δυνάµει τόσο του άρθρου 10 (έλεγχοι 
συστήµατος και δειγµατοληπτικοί έλεγχοι πράξεων), όσο και του άρθρου 15 (έλεγχοι διαδικασιών 
κλεισίµατος Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Γ’ ΚΠΣ) του Καν. (ΕΚ) 438/2001, καθώς 
υπενθυµίζεται ότι για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Γ’ ΚΠΣ έχουν υποβληθεί οι ∆ηλώσεις 
Κλεισίµατος των εν λόγω Προγραµµάτων. Μόνη εξαίρεση αποτέλεσε η διενέργεια ενός έκτακτου 
ελέγχου για διερεύνηση καταγγελίας που αφορά σε πράξη του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ, για τον οποίο όµως δεν είχε οριστικοποιηθεί η έκθεση έλεγχου, µέχρι και την σύνταξη της 
παρούσας.  
Αντίστοιχα, εντός του έτους 2012, υποβλήθηκαν συνοδευτικές εκθέσεις και ∆ηλώσεις Κλεισίµατος 
δυνάµει των άρθρων 13 και 14 του Καν. (ΕΚ) 1386/2002 για δεκαπέντε (15) έργα του Ταµείου 
Συνοχής. Σηµειώνεται ότι αναφορικά µε τα έργα του Ταµείου Συνοχής, εκκρεµεί η ολοκλήρωση της 
διαδικασίας υποβολής ∆ηλώσεων Κλεισίµατος, δυνάµει των άρθρων 13 και 14 του Καν. (ΕΚ) 
1386/2002, για τα υπολειπόµενα δεκαπέντε (15) έργα/οµάδες έργων. Τέλος, σηµειώνεται ότι τον Ιούνιο 
2012 συντάχθηκε και απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ετήσια Έκθεση δυνάµει του άρθρου 12 του 
Καν. (ΕΚ) 1386/02, η οποία κάλυπτε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Ταµείου Συνοχής και 
σας αποστέλλεται συνηµµένη στο παρόν έγγραφο µόνο σε ηλεκτρονική µορφή. Τον Ιανουάριο 2012 η 
Ε∆ΕΛ διενήργησε έναν (1) έλεγχο έργου του Ταµείου Συνοχής, του οποίου η ηµεροµηνία υποβολής 
όλων των εγγράφων κλεισίµατος έληγε στις 30/6/2012 και το σχετικό πόρισµα θα αποτελέσει 
αντικείµενο της Ετήσιας Έκθεσης που θα υποβληθεί στην ΕΕ τον Ιούνιο του 2013.   
Αναφορικά µε το Χρηµατοδοτικό Μηχανισµό του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου περιόδου 2004-
2009, η Ε∆ΕΛ, σύµφωνα µε το σηµείο 6.2 των Κανόνων και ∆ιαδικασιών Υλοποίησης του 
Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού Ε.Ο.Χ. 2004-2009 και του  Παραρτήµατος A του Μνηµονίου 
Κατανοήσεως, διενήργησε, εντός του 2012, δύο (2) ελέγχους έργων.  
Σύµφωνα µε το άρθρο 62, παράγραφος 1, (δ) του Καν. (ΕΚ) 1083/06 και του άρθρου 61 του Καν. (ΕΚ) 
1198/06, για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013, έως τις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους από το 2008 
έως το 2015 η Ε∆ΕΛ ως η µόνη αρχή ελέγχου του ΕΣΠΑ, υποβάλλει στην Επιτροπή, ετήσια έκθεση 
ελέγχου στην οποία παρατίθενται τα πορίσµατα των λογιστικών ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν 
κατά το προηγούµενο δωδεκάµηνο που λήγει στις 30 Ιουνίου του συγκεκριµένου έτους σύµφωνα µε τη 
στρατηγική λογιστικού ελέγχου του επιχειρησιακού προγράµµατος, και αναφέρονται οι τυχόν 
ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου του προγράµµατος. 
Συγκεκριµένα, κατά την ελεγκτική περίοδο 1.7.2011 – 30.6.2012 (έτος αναφοράς 2011), η Ε∆ΕΛ 
πραγµατοποίησε τους κάτωθι ελέγχους: 
 



- Αναφορικά µε τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα των Στόχων 1 & 2 του ΕΣΠΑ, είκοσι δύο (22) 
έλεγχοι συστήµατος σε ισάριθµους φορείς του κοινού Σ∆Ε και ογδόντα τέσσερις (84) 
δειγµατοληπτικοί έλεγχοι πράξεων (τυχαίου και συµπληρωµατικού δείγµατος).   
- Αναφορικά µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του Στόχου 3 του ΕΣΠΑ Ελλάδα – Κύπρος, δύο (2) 
έλεγχοι συστήµατος στην ΕΥ∆ των ΕΠ του Στόχου ΕΕΣ, δύο (2) έλεγχοι στην Κοινή Τεχνική 
Γραµµατεία του Προγράµµατος, ένας (1) έλεγχος στην Αρχή Πιστοποίησης και τρεις (3) 
δειγµατοληπτικοί έλεγχοι πράξεων.  
- Αναφορικά µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του Στόχου 3 του ΕΣΠΑ Ελλάδα – Βουλγαρία, δύο (2) 
έλεγχοι συστήµατος στην ΕΥ∆ των ΕΠ του Στόχου ΕΕΣ, δύο (2) έλεγχοι στην Κοινή Τεχνική 
Γραµµατεία του Προγράµµατος, ένας (1) έλεγχος στην Αρχή Πιστοποίησης και επτά (7) 
δειγµατοληπτικοί έλεγχοι πράξεων.  
- Αναφορικά µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του Στόχου 3 του ΕΣΠΑ Ελλάδα – Ιταλία ένας (1) 
έλεγχος συστήµατος στην ΕΥ∆ των ΕΠ του Στόχου ΕΕΣ, ένας (1) έλεγχος στην Κοινή Τεχνική 
Γραµµατεία του Προγράµµατος, ένας (1) έλεγχος στην Αρχή Πιστοποίησης και ένας (1) 
δειγµατοληπτικός έλεγχος πράξεων.  
- Αναφορικά µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιεία, ένας (1) έλεγχος συστήµατος στην Ειδική 
Υπηρεσία Εφαρµογής ∆ράσεων ΕΠ Αλιείας και πενήντα επτά (57) δειγµατοληπτικοί έλεγχοι πράξεων. 
- Αναφορικά µε τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα ΕΕΣ Ελλάδα - Αλβανία και Ελλάδα – ΠΓ∆Μ δεν 
πραγµατοποιήθηκαν έλεγχοι συστήµατος και δειγµατοληπτικοί έλεγχοι πράξεων στα προγράµµατα, 
εντός της ελεγκτικής περιόδου 2011/2012, δεδοµένου ότι δεν υπήρξε εξέλιξη στην πορεία υλοποίησης 
των Προγραµµάτων µέσω πραγµατοποίησης και δήλωσης στην ΕΕ δαπανών για πράξεις ενταγµένες σε 
αυτά. Ωστόσο, ειδικά για το πρόγραµµα ΕΕΣ Ελλάδα – ΠΓ∆Μ, µεταγενέστερα της ελεγκτικής 
περιόδου 2011/2012, δηλώθηκαν στην ΕΕ δαπάνες πράξης τεχνικής βοήθειας του προγράµµατος, η 
οποία και ελέγχθηκε από την Ε∆ΕΛ προκειµένου τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού να ληφθούν 
υπόψη κατά την αξιολόγηση του συνολικού Σ∆Ε του ΕΠ και τη διατύπωση Γνώµης. 
Οι ανωτέρω έλεγχοι εστίασαν στον εντοπισµό των διαχειριστικών αδυναµιών και τη λήψη των 
κατάλληλων διορθωτικών µέτρων, προκειµένου να δροµολογηθεί η επίλυσή τους και να διασφαλιστεί 
ότι το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργεί ικανοποιητικά. Σε περιπτώσεις που ο έλεγχος 
εντόπισε ποσά που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόµως, η Ε∆ΕΛ επέβαλε τις ανάλογες 
δηµοσιονοµικές διορθώσεις και αποφάσισε την αναζήτηση αυτών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 16 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τα λοιπά ευρήµατα του ελέγχου, η 
Ε∆ΕΛ απηύθυνε τις κατάλληλες συστάσεις συµµόρφωσης προς τους ελεγχόµενους φορείς, καθώς και 
λοιπούς φορείς, που εµπλέκονται στην διαχείριση, έλεγχο και υλοποίηση των ελεγχόµενων ΕΠ και, εν 
συνεχεία, παρακολουθεί την ανταπόκριση αυτών.   
Όλα τα συστήµατα (πλην του προγράµµατος ΕΕΣ Ελλάδα – Αλβανία που αναφέρθηκε ανωτέρω), 
λειτούργησαν αποτελεσµατικά ώστε να παράσχουν εύλογη βεβαιότητα ως προς την ορθότητα των 
καταστάσεων δαπανών που υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά συνέπεια ως προς τη 
νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων. 
Σηµειώνεται τέλος ότι από την ελεγκτική δραστηριότητα της Ε∆ΕΛ κατά την περίοδο 1.07.2011 έως 
30.06.2012 και στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραµµατισµένων ελέγχων του άρθρου 62 του 
Καν.1083/06, προέκυψαν δύο (2) περιπτώσεις, από έλεγχο συστήµατος και από έλεγχο πράξεως 
αντίστοιχα, που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης λόγω ευρηµάτων που εντοπίστηκαν και φέρουν 
υπόνοιες απάτης. 
Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν: 
- Έναν (1) έλεγχο στο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου του φορέα διαχείρισης ∆/νση Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά 
Ελλάδα – Ήπειρος. Στο πλαίσιο της διεξαγωγής του ελέγχου σε έναν από τους φακέλους του 
δείγµατος πράξεων που είχαν επιλεγεί προς έλεγχο (µέσω attribute sampling), εντοπίστηκαν 
ασυµφωνίες και ετερόκλητα στοιχεία αναφοράς σε φορολογική ενηµερότητα που προσκοµίστηκε 
κατά την πληρωµή και δήλωση δαπάνης του συγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας. 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται η ασυµφωνία που εντοπίστηκε στο αναγραφόµενο και φερόµενο ως 
ΑΦΜ της υπό έλεγχο εταιρίας. Ο ανωτέρω έλεγχος, επί συνόλου είκοσι δύο (22) ελέγχων 
συστήµατος που διενεργήθηκαν,  εκπροσωπεί το 4,5% αυτού. 

- Έναν (1) έλεγχο στην πράξη «Κρατική ενίσχυση µέσω του Ν.3299/2004 για επένδυση της 
επιχείρησης BUCA RESORTS Ξενοδοχειακές  Τουριστικές  και  Τεχνικές  Επιχ/σεις 
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Α.Ε.(ΥΠΕ/5/01199/Ε)» (MIS 349862/1) που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013. Πρόκειται για έλεγχο πράξης τυχαίου δείγµατος, κατά τη 
διάρκεια του οποίου ο έλεγχος της Ε∆ΕΛ εντόπισε την ύπαρξη δύο αποφάσεων υπαγωγής, της υπό 
έλεγχο επένδυσης, στο Ν.3299/2004, εκ των οποίων η µία είχε δηµοσιευθεί σε ΦΕΚ. Επιπλέον, ο 
έλεγχος εντόπισε προβλήµατα σχετικά  µε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την καταβολή 
της προκαταβολής του κόστους της επένδυσης. Ο ανωτέρω έλεγχος, επί συνόλου ογδόντα 
τεσσάρων (84) δειγµατοληπτικών ελέγχων πράξεων που διενεργήθηκαν,  εκπροσωπεί το 1,2% 
αυτού. 

∆υνάµει του αριθµ. 242/Ε∆ΕΛ/13.8.2012 Πρωτοκόλλου Συνεργασίας  που έχει υπογράψει η Ε∆ΕΛ µε 
το Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΣΕΕ∆∆)  για την καταπολέµηση της 
διαφθοράς και της απάτης, και για τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, στο στάδιο οριστικοποίησης των 
αποτελεσµάτων του ελέγχου, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στο Εγχειρίδιο Ελέγχου της Ε∆ΕΛ, 
ελήφθη απόφαση από την Ε∆ΕΛ να κοινοποιηθούν οι σχετικές εκθέσεις στο ΣΕΕ∆∆ για την περαιτέρω 
διερεύνηση των θεµάτων (έγγραφα αποστολής µε αριθµ. πρωτ. 1391/0051/6.12.2012 και 
159/0051/12.2.2013).  
Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι όλοι οι έλεγχοι που διενήργησε η Ε∆ΕΛ ήταν  προγραµµατισµένοι, 
κανένας δηλαδή δεν διενεργήθηκε κατόπιν εντολής του ΓΕ∆∆ ή άλλου φορέα, πλην των δύο (2) 
ελέγχων που αναφέρθηκαν ανωτέρω και οι οποίοι διενεργήθηκαν κατόπιν καταγγελίας. Επιπλέον, 
κανένας έλεγχος δεν πραγµατοποιήθηκε από κοινού µε άλλα σώµατα και υπηρεσίες επιθεώρησης και 
ελέγχου.  
Τέλος, αναφέρεται ότι εντός του έτους 2012 δεν υιοθετήθηκαν νέες νοµοθετικές ή οργανωτικές 
ρυθµίσεις. Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι στο πλαίσιο συνεργασίας των εθνικών αρχών για την 
καταπολέµηση της διαφθοράς και της απάτης, η Υπηρεσία µας προέβη στη σύναψη  του αριθµ. 
242/Ε∆ΕΛ/13.8.2012 Πρωτοκόλλου Συνεργασίας  µε το Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης (ΣΕΕ∆∆), στο οποίο έγινε αναφορά και ανωτέρω. 
 
Γ. Προγραµµατισµός δράσης για το 2013 
Αναφορικά µε τον προγραµµατισµό των ελέγχων της ∆’ Π.Π. 2007-2013, κατά την ελεγκτική περίοδο 
1.7.2012 – 30.6.2013, η Ε∆ΕΛ έχει προγραµµατίσει και έχει ήδη ξεκινήσει τη διενέργεια, κατ’ 
εφαρµογή του άρθρου 62 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 και του άρθρου 61 του Καν. (ΕΚ) 1198/06, των 
κάτωθι ελέγχων: 
- Είκοσι δύο (22) συστηµικούς ελέγχους και εκατόν δύο (102) δειγµατοληπτικούς ελέγχους πράξεων 
(τυχαίου και συµπληρωµατικού δείγµατος) στα ΕΠ/ΠΕΠ των Στόχων 1 & 2 του ΕΣΠΑ. Συγκεκριµένα, 
εντός του 2ου εξαµήνου του έτους 2012, η Ε∆ΕΛ διενήργησε έλεγχο σε δεκατρία (13) συστήµατα ∆Α 
και ΕΦ∆, χωρίς ωστόσο τα αποτελέσµατα αυτών να έχουν καταστεί οριστικά. Επιπλέον, σηµειώνεται 
ότι ο ένας (1) εκ των ανωτέρω ελέγχων πράξεων, οποίος εντάχθηκε στο συµπληρωµατικό δείγµα 
ελέγχων, λόγω κινδύνων,  επελέγη λόγω καταγγελίας που υπεβλήθη στην Υπηρεσία µας αναφορικά µε 
την ύπαρξη παρανοµιών κατά την έγκριση/υλοποίηση συγκεκριµένης επένδυσης επιχείρησης. 
- Έξι (6) συστηµικούς ελέγχους και είκοσι εννέα (29) δειγµατοληπτικούς ελέγχους πράξεων στο 
πλαίσιο του ΕΠ Αλιεία. 
-  Οκτώ (8) δειγµατοληπτικούς ελέγχους πράξεων στο ΕΠ του Στόχου 3 του ΕΣΠΑ Ελλάδα – Κύπρος. 
-  ∆έκα οκτώ (18) δειγµατοληπτικούς ελέγχους πράξεων στο ΕΠ του Στόχου 3 του ΕΣΠΑ Ελλάδα – 
Βουλγαρία. 
-  Οκτώ (8) δειγµατοληπτικούς ελέγχους πράξεων στο ΕΠ του Στόχου 3 του ΕΣΠΑ Ελλάδα – Ιταλία. 
- Ένα (1) δειγµατοληπτικό έλεγχο πράξης στο ΕΠ του Στόχου 3 του ΕΣΠΑ Ελλάδα – Αλβανία. 

- ∆ύο (2) δειγµατοληπτικούς ελέγχους πράξεων στο ΕΠ του Στόχου 3 του ΕΣΠΑ Ελλάδα – ΠΓ∆Μ. 
Εντός του 2ου εξαµήνου του έτους 2012, η Ε∆ΕΛ διενήργησε τον ένα (1) εκ των δύο (2) 
δειγµατοληπτικών ελέγχων πράξεων. 
Σηµειώνεται ότι η Ε∆ΕΛ έχει ήδη διενεργήσει την πλειοψηφία των ανωτέρω προγραµµατισµένων 
ελέγχων, ωστόσο, µέχρι την ηµεροµηνία της παρούσης αποστολής τα πορίσµατα αυτών δεν έχουν 
καταστεί οριστικά και οι σχετικές εκθέσεις αποτελεσµάτων ελέγχου βρίσκονται είτε σε στάδιο 
σύνταξης, είτε σε στάδιο αντιπαράθεσης προκειµένου να οριστικοποιηθούν από την Ε∆ΕΛ.  
 



2. ∆/ΝΣΗ 41η ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ Ε.Ε. & ∆.Ο. (ΤΜΗΜΑ Γ΄-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ) 
 
Α. Πεδίο αρµοδιοτήτων 
Το Τµήµα Γ΄ της ∆ιεύθυνσης ασκεί τις παρακάτω βασικές αρµοδιότητες: 
i)  Καταρτίζει και υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG-REGIO και DG-HOME), τις  Ετήσιες 
Συνόψεις του άρθρου 53 β.3 του ∆ηµοσιονοµικού Κανονισµού που ίσχυσε κατά την προγραµµατική 
περίοδο 2007-2013. 
ii)Καταρτίζει και υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (OLAF), το Ετήσιο Ερωτηµατολόγιο άρθρου 
325.5 της Συνθήκης Ε.Κ. σχετικά µε την καταπολέµηση της απάτης. 
iii)Είναι κοινή Αρχή Ελέγχου των τεσσάρων (4) Ταµείων του Γενικού Προγράµµατος «Αλληλεγγύη 
και ∆ιαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών περιόδου 2007-2013» (ν.3613/2007), ήτοι των Ταµείων: 

 Εξωτερικών συνόρων (EBF) και 
 Επιστροφής (RF), αρµοδιότητας Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,  
 Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (EIF), αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 
 Προσφύγων (ERFiii), αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κ.Α. & Π. 

Με βάση την τελευταία αρµοδιότητα η εν λόγω υπηρεσιακή µονάδα παράγει πρωτογενώς 
ελεγκτικό έργο και η δράση της συνδέεται µε τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης του ΣΟΕΕ. 

 
Β. Οργάνωση και δοµή 
Το µεγαλύτερο διάστηµα του 2012 η συγκεκριµένη υπηρεσιακή µονάδα λειτούργησε µε ένα 
προϊστάµενο και µία µόνο υπάλληλο. Ωστόσο, οι ελεγκτές που συγκροτούν τις ελεγκτικές οµάδες 
αναζητούνται από όλες τις Υπηρεσίες του ΓΛΚ και προτιµώνται οι διαθέτοντες σχετική εµπειρία. Τα 
προσόντα των στελεχών που υπηρετούν στη συγκεκριµένη µονάδα κρίνονται υψηλού επιπέδου 
(συναφείς µεταπτυχιακοί τίτλοι – γλωσσοµάθεια). Εν αναµονή της σχεδιαζόµενης µείζονος 
οργανωτικής αλλαγής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δεν αναλήφθηκαν ιδιαίτερες 
πρωτοβουλίες το 2012 σε ότι αφορά την οργάνωση και τις εφαρµοζόµενες ελεγκτικές διαδικασίες.  
 
Γ. Πεπραγµένα έτους 2012 
Όλοι οι έλεγχοι εντός του 2012 διενεργήθηκαν µε ευθύνη και συντονισµό αποκλειστικά της 
Υπηρεσίας. Οι έλεγχοι που διεξήχθησαν διενεργήθηκαν αυτεπαγγέλτως, σύµφωνα µε τον ετήσιο 
προγραµµατισµό και τη Στρατηγική Ελέγχου της Αρχής Ελέγχου που έχει τύχει της αποδοχής της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Τα σηµαντικότερα ευρήµατα και τα προβλήµατα που διαπιστώθηκαν αφορούν οργανωτικά θέµατα. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει συµµόρφωση, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ορισµένα 
προβλήµατα (όπως η αν-ετοιµότητα των Πληροφοριακών Συστηµάτων των Υπεύθυνων Αρχών) δεν 
επιλύονται. Στις σχετικές εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισηµανθεί ότι τα προβλήµατα 
αυτά δυσχεραίνουν το έργο του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, χωρίς ωστόσο να συνιστούν 
άµεσο διαχειριστικό κίνδυνο. ∆εν έχει γίνει ακόµη εκκαθάριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
κάποιο από τα Ετήσια Προγράµµατα που έκλεισαν ώστε να διαπιστώσουµε την αντιµετώπισή της για 
τα θέµατα αυτά. Ωστόσο σε κάθε ευκαιρία επισηµαίνουµε στα στελέχη των συνεργαζόµενων 
υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την έλλειψη σαφούς νοµικού πλαισίου και συγκεκριµένης 
µεθοδολογίας για την επιβολή οριζόντιων δηµοσιονοµικών διορθώσεων που θα µπορούσαν να πιέσουν 
τις διοικήσεις. 
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13. Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 
 
Α. Νοµοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων 
Το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), αποτελεί τον κατεξοχήν ελεγκτικό µηχανισµό του 
Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης για τον έλεγχο της εφαρµογής της εργατικής 
νοµοθεσίας, διαθέτει Υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια, και έχει ως βασικό σκοπό τη διασφάλιση 
αφενός µεν των εργασιακών δικαιωµάτων και αφετέρου δε της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζοµένων. Επιπλέον, το ΣΕΠΕ είναι αρµόδιο να ερευνά, παράλληλα και ανεξάρτητα από τους 
ασφαλιστικούς οργανισµούς, την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων και εποµένως αποτελεί 
σηµαντικό παράγοντα στο πεδίο ελέγχου της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα. 
 
To ΣΕΠΕ ιδρύθηκε µε το N. 2639/98 και την οργανωτική του δοµή την απέκτησε τον Ιούλιο του 1999, 
σύµφωνα µε το Π.∆. 136/99. Στη συνέχεια, µε το Ν.2956/01, το Ν.3144/03 και το Ν.3762/09, 
προβλέφθηκε η σύσταση νέων Υπηρεσιών και νέων οργανικών θέσεων, καθώς και η ανακατανοµή 
κενών οργανικών θέσεων προσωπικού.  

Οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας περιλαµβάνουν  δύο βασικούς και διακριτούς κλάδους µε σαφώς 
καθορισµένα αντικείµενα και αρµοδιότητες. Ειδικότερα: 

• Οι Υπηρεσίες  Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων  (∆ιευθύνσεις (∆.Ε.Ε.) και  Τµήµατα (Τ.Ε.Ε.)  
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων) έχουν ως αντικείµενο τη διενέργεια ελέγχων στις επιχειρήσεις 
και σε κάθε χώρο εργασίας για την επίβλεψη και την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας, καθώς 
και την παροχή ενηµέρωσης, συµβουλών και οδηγιών στους εργαζόµενους και στους εργοδότες, 
για την αποτελεσµατική εφαρµογή των κείµενων διατάξεων. 

• Οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κέντρα Πρόληψης 
Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) και Τµήµατα Τεχνικής & Υγειονοµικής Επιθεώρησης 
(Τ.Τ.Υ.Ε.)) έχουν ως αντικείµενο τη διενέργεια ελέγχων στις επιχειρήσεις και σε κάθε χώρο 
εργασίας για την επίβλεψη και την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας για την ασφάλεια και την 
υγεία των εργαζοµένων, την έρευνα των αιτίων των σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών 
ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών νόσων, την υπόδειξη στους εργοδότες µέτρων για τη 
διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων, καθώς και την παροχή ενηµέρωσης, 
συµβουλών και οδηγιών στους εργαζόµενους και στους εργοδότες για τα θέµατα αυτά. 

 
Β. Οργάνωση και ∆οµή 
Στο ΣΕΠΕ προΐσταται Ειδικός Γραµµατέας, ενώ παράλληλα ο κοινωνικός έλεγχος διασφαλίζεται µέσω 
της λειτουργίας του Συµβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), στο οποίο 
συµµετέχουν εκπρόσωποι από τις κύριες οργανώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων. 

Τον Αύγουστο του 2011 ψηφίστηκε ο Ν.3996/2011 «Αναµόρφωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, 
Ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» ο οποίος προέβλεπε µια νέα 
οργανωτική δοµή για το ΣΕΠΕ που περιλάµβανε τρεις (3) ∆ιευθύνσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του 
ΣΕΠΕ, δεκαπέντε (15) Περιφερειακές  ∆ιευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και δεκαπέντε 
(15) Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.  

Η ανωτέρω δοµική αναδιοργάνωση του Σώµατος δεν πραγµατοποιήθηκε καθώς εκ των πραγµάτων 
συνδυάστηκε µε τη γενικότερη διοικητική µεταρρύθµιση των δηµοσίων υπηρεσιών της χώρας η οποία 
προβλέπεται από το Ν.4024/11 αλλά και τα µνηµονιακά κείµενα.  

Συγκεκριµένα το ΣΕΠΕ αξιολογήθηκε όσον αφορά τη δοµή του στο πλαίσιο των δράσεων της 
Κυβέρνησης για τη ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση και της διάταξης του άρθρου 35 παρ. 4 του 
Ν.4024/2011. όπου και συγκροτήθηκε Επιτροπή από το Υ∆ΙΜΗ∆ µε έργο την αξιολόγηση των δοµών 
των οργανικών µονάδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, των 
εποπτευόµενων φορέων του και των αναφερόµενων σε αυτό ανεξάρτητων αρχών. Στόχοι της 
αξιολόγησης είναι η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των οργανικών 
µονάδων, η ανταπόκρισή τους στις πραγµατικές ανάγκες των πολιτών, ο επαναπροσδιορισµός των 



ασκούµενων πολιτικών και η άρση των επικαλύψεων αρµοδιοτήτων. Έως το τέλος του 2012 η 
ανωτέρω αξιολόγηση δεν είχε ολοκληρωθεί και δεν είχε καταλήξει στο νέο προτεινόµενο οργανωτικό 
σχήµα.  

Παράλληλα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4046/11 υλοποιήθηκε από το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας 
(∆.Γ.Ε.) µια ανεξάρτητη αξιολόγηση αναγκών του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. 
Οι κύριοι στόχοι της ανωτέρω αξιολόγησης ήταν:  
 Η ανάλυση της οργάνωσης, της λειτουργίας και της αποτελεσµατικότητας των δοµών της 

Επιθεώρησης Εργασίας σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο. 
 Η ανάλυση των συνθηκών που επικρατούν σχετικά µε το προσωπικό και την ακολουθούµενη 

πολιτική ανθρώπινων πόρων (θέµατα πρόσληψης, προαγωγών, εξέλιξης, εκπαίδευσης, ανάπτυξης 
δεξιοτήτων). 

 Η εκτίµηση του επιπέδου συντονισµού των δράσεων µεταξύ όλων των υπηρεσιών που σχετίζονται 
µε την Επιθεώρηση.  

 Η εκτίµηση της συνεργασίας µε την Επιθεώρηση Εργασίας όλων των φορέων εκπροσώπησης των 
εργαζοµένων και των εργοδοτών και του βαθµού συµµετοχής τους στις διαδικασίες εξέλιξής της. 

 Η εκτίµηση του τρόπου συλλογής των διαφόρων απαραίτητα τηρούµενων δεδοµένων (στατιστικά 
στοιχεία, αναγγελίες ατυχηµάτων, εκθέσεις έρευνας, καταγγελίες,  κυρώσεις  και λοιπά διοικητικά 
έγγραφα). 

 Η εκτίµηση του τρόπου µε τον οποίο γίνονται οι επιθεωρήσεις και τα χρησιµοποιούµενα σχετικά 
εργαλεία (π.χ. check lists). 

 Η προετοιµασία ενός σχεδίου δράσης βασιζόµενο στα ευρήµατα, στις συστάσεις και στις 
υποδείξεις της «Αξιολόγησης Αναγκών». 

Σε συνέχεια της ανωτέρω διαδικασίας συντάχθηκε από το ∆.Γ.Ε Έκθεση Αξιολόγησης Αναγκών για το 
ΣΕΠΕ η οποία παραδόθηκε στην Ελληνική Κυβέρνησης στις 14-12-2012 και η οποία καταλήγει σε 
δέκα επτά (17) Συστάσεις για την βελτίωση του Συστήµατος Επιθεώρησης Εργασίας στην Ελλάδα . 

Οι συστάσεις του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας αποτελούν τη βάση ώστε να καταρτιστεί από το ΣΕΠΕ 
ένα Σχέδιο ∆ράσης το οποίο θα θέτει µε προτεραιότητα στόχους, χρονοδιάγραµµα, ρόλους και 
αρµοδιότητες µε σκοπό την ενίσχυση της συνολικής λειτουργίας και της αποτελεσµατικότητας του 
Συστήµατος Επιθεώρησης Εργασίας στην Ελλάδα.  
Σήµερα, και έως την ολοκλήρωση των δράσεων αναδιοργάνωσης, το ΣΕΠΕ διαθέτει σε λειτουργία 96 
Τµήµατα σε Περιφερειακές Υπηρεσίες  Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων  και 52 Τµήµατα σε 
Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, τα οποία εντάσσονται σε 
Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις  Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (∆.Ε.Ε.) και Κέντρα Πρόληψης 
Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.), αντίστοιχα, ανά την επικράτεια. Σε επιτελικό επίπεδο, 
λειτουργούν 3 επιτελικές και συντονιστικές ∆ιευθύνσεις στην Κεντρική Υπηρεσία µε 7 συνολικά 
Τµήµατα. Παράλληλα, λειτουργεί η Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας που υπάγεται απ’ 
ευθείας στον Ειδικό Γραµµατέα του Σώµατος και πέρα από την ελεγκτική δραστηριότητα είναι 
αρµόδια και για τον εσωτερικό έλεγχο των Υπηρεσιών. Ο ακόλουθος Πίνακας 1 παρουσιάζει τη 
διάρθρωση των Υπηρεσιών του ΣΕΠΕ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΠΕ 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΠΕ 

(ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ)

3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

(∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ) 

17 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) 

7 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

7 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
17 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΤΤΥΕ) 
38 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΙ∆ΙΚΩΝ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 
1 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

(ΤΕΕ) 
75 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
7 

  

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΣΥΣΤΑΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ 

Ν.3762/09 ΚΑΙ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΚΟΜΗ 

5 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

7 

 
Γ. Πεπραγµένα έτους 2012 
 
Κατά το έτος 2012, το ΣΕΠΕ διήνυσε το δέκατο τρίτο χρόνο της λειτουργίας του. Σε µια περίοδο που 
οι συνέπειες της οικονοµικής κρίσης ήταν πλέον εµφανείς στην αγορά εργασίας, η ανάγκη για την 
ύπαρξη ενός υγιούς, αποτελεσµατικού και δυναµικού ελεγκτικού Σώµατος ήταν περισσότερο από 
επιτακτική. Αντιµέτωπο µε µια έντονη οικονοµική κρίση, µε τη ραγδαία αύξηση του ποσοστού 
ανεργίας, µε τη µεγάλης έκτασης αδήλωτη εργασία, µε επισφαλείς εξελίξεις στους τοµείς των όρων 
εργασίας, των µορφών απασχόλησης και της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζοµένων, το ΣΕΠΕ εργάστηκε προς την κατεύθυνση της προάσπισης των εργασιακών 
δικαιωµάτων και της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων. 
Η συνολική ελεγκτική δραστηριότητα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για το έτος 2012 
παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα 2.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 
 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΙ∆ΙΚΩΝ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Σ.ΕΠ.Ε. 

Έλεγχοι 26.832 30.229 846 57.907 

Μηνυτήριες 
αναφορές – 
Μηνύσεις 

656 4.998 7 5.661 

∆ιακοπές 
εργασιών 548 23 - 571 

Επιβληθέντα 
πρόστιµα 688 

Συνολικός 
Αριθµός 
κυρώσεων 

1.892 

5.770 

Συνολικός 
Αριθµός 
κυρώσεων 

10.791 

166 

Συνολικός 
Αριθµός 
κυρώσεων 

173 

6.624 

Συνολικό
ς 

Αριθµός 
κυρώσεω

ν 
12.856 

Ποσά (σε  €) 2.379.047 € 21.452.613 € 1.156.775 € 24.988.435 €  



Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, κατά το έτος 2012 οι Υπηρεσίες του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας 
πραγµατοποίησαν συνολικά 57.907 ελέγχους και επέβαλαν σε εργοδότες- παραβάτες της εργατικής 
νοµοθεσίας 12.856 κυρώσεις (5.661 µηνύσεις, 6.624 πρόστιµα συνολικού ύψους 24.988.435 € και 571 
διακοπές εργασιών).  

Επιπροσθέτως, οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία διερεύνησαν τις αιτίες 4.858 
εργατικών ατυχηµάτων τα οποία αναγγέλθηκαν στο ΣΕΠΕ, εκ των οποίων τα 64 ήταν θανατηφόρα. 
Από τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήµατα, τα 19 χαρακτηρίσθηκαν, µε βάση τις σχετικές 
ιατροδικαστικές εκθέσεις, ως «παθολογικά», δηλαδή ως οφειλόµενα σε παθολογικά αίτια. Τα εκτός 
των παθολογικών θανατηφόρα ατυχήµατα ανήλθαν σε 45. 

Οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων διενήργησαν 21.520 εργατικές διαφορές, από τις οποίες 
επιλύθηκαν οι 10.125 και καταβλήθηκαν στους εργαζόµενους 20.259.925 €. Επιπλέον, στα πλαίσια 
κοινών ελέγχων µε την Ε.ΥΠ.Ε.Α., οι  Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων κατά το έτος 2012 
συµµετείχαν σε 19.083 κοινούς ελέγχους, όπου σε σύνολο 60.796 εργαζοµένων, βρέθηκαν 22.006 
ανασφάλιστοι και επιβλήθηκαν 9.191 πρόστιµα, ύψους 11.882.500 €. 

Όσον αφορά στη διοίκηση, το συντονισµό και τον εκσυγχρονισµό των Υπηρεσιών του ΣΕΠΕ κατά το 
έτος 2012, η αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής και Τεχνικής Στήριξης του ΣΕΠΕ εστίασε σε ενέργειες 
για την πραγµατοποίηση των αξιολογήσεων (δοµών και διαδικασιών) του ΣΕΠΕ, τη στοχοθεσία και τη 
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, τη στελέχωση των Υπηρεσιών, την κατάρτιση του Σχεδίου 
Εκπαίδευσης των στελεχών, το σχεδιασµό νέου προγράµµατος ειδικής εκπαίδευσης Επιθεωρητών 
Εργασίας, την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό του πληροφοριακού συστήµατος, την προώθηση της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την απλούστευση των διαδικασιών στις Υπηρεσίες του Σώµατος. 
 
∆. Προγραµµατισµός δράσης ΣΕΠΕ για το 2013 
Για το έτος 2013 καταρτίστηκε, όπως κάθε χρόνο, το ετήσιο πρόγραµµα δράσης του ΣΕΠΕ, µετά από 
διαβούλευση µε εκπροσώπους των εργαζοµένων και εργοδοτών, στα πλαίσια του Συµβουλίου 
Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.). Για τη σύνταξή του, ελήφθησαν υπόψη 
στοιχεία όπως ο αριθµός των απασχολουµένων και ο αριθµός των επιχειρήσεων σε κάθε κλάδο 
οικονοµικής δραστηριότητας, καθώς και οι προτάσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΣΕΠΕ. 
Επιπλέον, ελήφθησαν υπόψη οι αρχές της «Εθνικής Στρατηγικής για την Ασφάλεια και Υγεία στην 
Εργασία 2010-2013», τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την επεξεργασία των αναλυτικών 
στατιστικών στοιχείων του προηγούµενου έτους και, ειδικότερα, η παραβατικότητα και η 
επικινδυνότητα που εµφανίζει ο κάθε κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας, καθώς και τα στατιστικά 
στοιχεία που αφορούν σε εργατικά ατυχήµατα και επαγγελµατικές ασθένειες. Ακόµη, έχουν ληφθεί 
υπόψη τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τις νέες µορφές εργασίας και τις σύγχρονες µεθόδους και 
τεχνικές.  

Στον Πίνακα 3, που ακολουθεί, παρουσιάζεται ο προγραµµατισµένος αριθµός ελέγχων για το έτος 
2013, που έγινε µε βάση τον αριθµό των υπηρετούντων Επιθεωρητών σε κάθε Υπηρεσία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προγραµµατισθέντες έλεγχοι για το έτος 2013 

Υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία 25.216 

Υπηρεσίες  Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων 30.050 

Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών 880 

ΣΥΝΟΛΟ 56.146 

Οι ανωτέρω έλεγχοι θα εστιάσουν σε τοµείς για τους οποίους έχει προγραµµατισθεί να εκπονηθούν 
ειδικά προγράµµατα ελέγχων. 

Ειδικότερα για τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, οι κυριότερες 
προγραµµατισµένες δράσεις για το έτος 2013, είναι οι ακόλουθες: 
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ Α’ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013:  

• Έλεγχοι σε κοµµωτήρια 

 • Έλεγχοι σε εταιρίες ανακύκλωσης   

 •  Έλεγχοι σε επιχειρήσεις που έχουν συµβληθεί µε ΕΞΥΠΠ 

 • Έλεγχοι σε επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ Β’ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013: 

• Πρόγραµµα ελέγχων για την πρόληψη της έκθεσης των 
εργαζοµένων σε χηµικούς παράγοντες 

 • Έλεγχοι σε επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα 

 • Πρόγραµµα ελέγχων κατά τους θερινούς µήνες σε υπαίθριες 
εργασίες και σε βιοµηχανικούς χώρους µε σηµαντική θερµική 
καταπόνηση 

Για τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, οι έλεγχοι για το 2013 θα επικεντρωθούν σε : 

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 2013:  • Ιδιωτικά γραφεία συµβούλων εργασίας (I.Γ.Σ.Ε.) και 
εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α.) 

 • Συνεργεία καθαρισµού 

 • Εταιρίες security 

 • Εµπόριο, super market, πολυκαταστήµατα  

 • ∆ιανοµές, ταχυµεταφορές (delivery, courier) 

 • Επιχειρήσεις που απασχολούν επαγγελµατίες οδηγούς 

 • Εργολάβοι και υπεργολάβοι σε κατασκευές και τεχνικά έργα 

 • Εποχικές επιχειρήσεις 

 • Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί - τράπεζες 

 • Ιδιωτικές κλινικές, γηροκοµεία, διαγνωστικά κέντρα και 
ινστιτούτα αισθητικής 

 • Ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις 

 • Εταιρείες ανακύκλωσης 

 • Γραφεία δικηγόρων, συµβολαιογράφων, ιατρών και 
µηχανικών 

 • Τεχνικές εταιρείες και µεγάλα εργοτάξια 

 • Λογιστικά γραφεία 

 •  Κοµµωτήρια 

 • Γεωτεχνικές Επιχειρήσεις & Επιχειρήσεις Πρασίνου 



 

Η Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών έχει προγραµµατίσει για το έτος 2013 τις ακόλουθες δράσεις: 

 
ΕΤΗΣΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 2013 
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ:  

• ∆ιενέργεια εσωτερικών ελέγχων (∆ιενέργεια τακτικών ελέγχων της 
λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΣΕΠΕ) 

 • ∆ιενέργεια ελέγχων σε µεγάλα και µικρά τεχνικά έργα 

 
• Έλεγχοι στο πλαίσιο της εκστρατείας ενηµέρωσης που 

διοργανώνεται κάθε έτος µε αφορµή την «Παγκόσµια ηµέρα για 
την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία -28 Απριλίου» 

 • Έλεγχοι σε µεγάλες επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων οικονοµικής 
δραστηριότητας που απασχολούν περισσότερα από 100 άτοµα 

 • Έλεγχοι σε µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες 

ΕΤΗΣΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 2013 
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: 

• ∆ιενέργεια εσωτερικών ελέγχων (∆ιενέργεια τακτικών ελέγχων της 
λειτουργίας  των Υπηρεσιών Κοινωνικής Επιθεώρησης) 

 • ∆ιενέργεια ελέγχων σε επιχειρήσεις µε εργατικό δυναµικό άνω των 
50 ατόµων 

 • Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 

 • ∆ιενέργεια ελέγχων σε επιχειρήσεις διαφήµισης 

 • ∆ιενέργεια ελέγχων σε επισιτιστικά καταστήµατα, ξενοδοχεία, 
νυχτερινά κέντρα κ 

 • ∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία (γυµναστήρια-
κέντρα αδυνατίσµατος) 

 
• ∆ιενέργεια ελέγχων σε κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας που 

αφορούν στην εκπαίδευση, όπως Ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια 
µέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών 

 • ∆ιενέργεια ελέγχων σε Τουριστικά Λεωφορεία – Ταξιδιωτικά 
γραφεία 

 • Βιοτεχνίες ιµατισµού - φασόν 

 • ∆ιενέργεια ελέγχων σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (Υπηρεσίες 
φύλαξης και καθαριότητας) 

 • ∆ιενέργεια ελέγχων σε Λιανικό εµπόριο (σούπερ µάρκετ, 
καταστήµατα ένδυσης, υπόδησης κ.λπ.) 

 
• Εκτυπώσεις - εκδόσεις 

• Συνεργεία, πλυντήρια αυτοκινήτων – πρατήρια βενζίνης 

 • Ι.ΓΣ.Ε.& Ε.Π.Α. (παράνοµη λειτουργία) 
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Επιπλέον, στα πλαίσια της ενηµερωτικής δράσης του ΣΕΠΕ, θα συνεχισθεί και κατά το 2013 το 
ενηµερωτικό και εκπαιδευτικό έργο του ΣΕΠΕ, σε συνεργασία 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 διοργάνωση 
ηµερίδων, εκπαιδευτικών προγραµµάτων, έκδοση ενηµερωτικού υλικού κ.λπ.. 

Ειδικά πρέπει να αναφερθούν οι δράσεις αναδιοργάνωσης και ανασχεδιασµού διαδικασιών που 
προγραµµατίζονται για τα έτη 2013 και 2014 σχηµατίζοντας ένα ειδικό και στοχευµένο Σχέδιο 
∆ράσης. Το σχέδιο αυτό θα καταρτιστεί µε βάση τις συστάσεις και την τεχνική βοήθεια του ∆ιεθνούς 
Γραφείου Εργασίας µε στόχο την αύξηση της αποτελεσµατικότητα του ΣΕΠΕ και στην ενίσχυση της 
δράσης του. 

Τέλος, στους τοµείς της οργάνωσης και της διοίκησης των Υπηρεσιών καθώς και της εκπαίδευσης των 
στελεχών του ΣΕΠΕ, η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής και Τεχνικής Στήριξης της Κ.Υ. του ΣΕΠΕ έχει 
προγραµµατίσει για το έτος 2013, παράλληλα µε τις συνήθεις ενέργειες που αντιστοιχούν στις 
αρµοδιότητές της, όπως αυτές περιγράφονται λεπτοµερώς στο άρθ. 6 του Π.∆. 136/1999, καθώς και 
στο εγχειρίδιο του Συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας του ΣΕΠΕ, τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

α) Την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης πανελλαδικά, µέσω της διαδικασίας της κινητικότητας. 
β) Την κατάρτιση των στελεχών του ΣΕΠΕ, σύµφωνα µε ειδικό Σχέδιο Εκπαίδευσης, στη ∆ιενέργεια 
Εργατικών ∆ιαφορών, στη ∆ιοίκηση µέσω Στόχων και σε θέµατα Ισότητας των φύλων. 
γ) Το συντονισµό και τη διοικητική υποστήριξη των δράσεων αναδιοργάνωσης του ΣΕΠΕ. 
δ) Τον συντονισµό και τη διοικητική υποστήριξη του προγράµµατος τεχνικής βοήθειας από το ∆.Γ.Ε. 
ε) Το συντονισµό και τη λειτουργία του help desk του πληροφοριακού συστήµατος ηλεκτρονικής 
υποβολής εντύπων ΣΕΠΕ – ΟΑΕ∆.  
στ) Την εφαρµογή του συστήµατος ∆ιοίκησης µέσω Στόχων για όλες τις Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, τη 
σύνδεσή του µε τον Ετήσιο Προγραµµατισµό και την εισαγωγή δεικτών απόδοσης. 
ζ) Την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ. 
. 



14. Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ∆ΟΕ) 
 
Α. Νοµοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων  
Βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου µε το οποίο συστάθηκε και διέπεται η οργάνωση και 
λειτουργία του Σ∆ΟΕ (ν. 3296/2004 – ΦΕΚ 253 Α΄/14-10-2004) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του 
Π.∆.85/2005, όπως ισχύει σήµερα σύµφωνα µε το άρθρο 88 του ν. 3842/2010, η Υπηρεσία κάθε χρόνο 
καταρτίζει τον ετήσιο προγραµµατισµό ελέγχων όλων των ∆ιευθύνσεών της και συντάσσει σε 
συνεργασία µε τα αρµόδια τµήµατα την ετήσια απολογιστική έκθεση της Υπηρεσίας. 
Το Σ∆ΟΕ 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 του Σ∆ΟΕ 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 σε βάρος των 
δηµοσιονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί θεµάτων προµηθειών του ∆ηµοσίου, των 
εθνικών δηµοσιονοµικών συµφερόντων και της εθνικής οικονοµίας, καθώς και παράνοµες 
δραστηριότητες οι οποίες διενεργούνται µέσω του διαδικτύου. 
 
Β. Πεπραγµένα έτους 2012 
Συνολικά το έτος 2012 πραγµατοποιήθηκαν 33.712 έλεγχοι. Από τους ελέγχους αυτούς βρέθηκαν 
συνολικά 18.162 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 907.442 παραβάσεις. Το µέσο ποσοστό 
παραβατικότητας διαµορφώθηκε στο 54%. 
Επίσης πραγµατοποιήθηκαν το έτος 2012 και 16.588 έλεγχοι διακίνησης. Από τους ελέγχους αυτούς 
βρέθηκαν συνολικά 2.247 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 12.376 παραβάσεις. Το µέσο ποσοστό 
παραβατικότητας διαµορφώθηκε στο 14%. 
Τέλος στη διάρκεια του 2012 ολοκληρώθηκαν 2.960 έλεγχοι που αναφέρονταν σε εντολές ελέγχων 
παρελθόντων ετών. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούσαν επιχειρήσεις κυρίως έκδοσης ή λήψης εικονικών 
φορολογικών στοιχείων καθώς και επιχειρήσεις που δεν είχαν αποδώσει διάφορους φόρους. Από τους 
ελέγχους αυτούς προέκυψαν 2.214 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 491.773 παραβάσεις. Το µέσο 
ποσοστό παραβατικότητας στους ελέγχους αυτούς διαµορφώθηκε στο 74%.  
Τα ως άνω στοιχεία αντλήθηκαν αφενός από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του Σ∆ΟΕ το 
οποίο έχει δυναµικό χαρακτήρα (δηλαδή εµφανίζεται κάθε έλεγχος που ολοκληρώνεται, καταχωρείται, 
ελέγχεται και εγκρίνεται από τον αρµόδιο ελεγκτή) και αφετέρου από το ΟΠΣ ELENXIS Σ∆ΟΕ - που 
καθιερώνει διαφανές σύστηµα ηλεκτρονικών φορολογικών ελέγχων, αναβαθµίζοντας όλες τις 
ελεγκτικές διαδικασίες - το οποίο έχει ήδη τεθεί, σταδιακά, σε δέκα (10) Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις, 
σε πλήρη επιχειρησιακή και παραγωγική λειτουργία. Εξ αιτίας αυτού του γεγονότος δικαιολογούνται 
µεταγενέστερες αποκλίσεις των αποτελεσµάτων προς τα πάνω. 
Σηµειώνουµε ότι αν από τους ελέγχους που διενεργούνται προκύπτουν παραβάσεις της φορολογικής ή 
τελωνειακής νοµοθεσίας συντάσσονται εκθέσεις ελέγχου ή πορισµατικές αναφορές, που 
αποστέλλονται στις καθ΄ ύλην αρµόδιες ∆ΟΥ ή Τελωνεία για την έκδοση καταλογιστικών πράξεων. 

 
Τα οικονοµικά στοιχεία των ως άνω ολοκληρωθέντων ελέγχων για το έτος 2012 είναι τα κατωτέρω: 
 
ΦΠΑ, ΦΜΥ και λοιποί παρακρατούµενοι φόροι που 
δεν έχουν αποδοθεί 

  
357.080.057,43 € 

Παραβάσεις Πλαστών – Εικονικών φορολογικών 
στοιχείων 143.578

 

Εκτιµώµενο ύψος προστίµων 2.712.288.981,41 € 
Λοιπές αποσταλείσες εκθέσεις σε ∆.Ο.Υ 18.071  
Εκτιµώµενο ύψος προστίµων 214.548.119,75 € 
Αποσταλείσες εκθέσεις σε Τελωνεία 914  
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Εκτιµώµενο ύψος προστίµων  105.590.005,41 € 
Συνολικό εκτιµώµενο ύψος προστίµων και 
Φ.Π.Α 

  
3.389.507.164,00 € 

 
Το Σ∆ΟΕ δέχτηκε επίσης κατά τη διάρκεια του 2012, για επεξεργασία  1.280 Εισαγγελικές 
Παραγγελίες, από τις οποίες περαίωσε 559 και επί πλέον περαιώθηκαν 248 Εισαγγελικές Παραγγελίες 
προηγουµένων ετών. 

Γ. Προγραµµατισµός ∆ράσης 2013 
 
Ένα από τα βασικά εργαλεία στη διαµόρφωση της δράσης της Υπηρεσίας αποτελεί ο ετήσιος 
προγραµµατισµός δράσης, ο οποίος ειδικότερα για το 2013 σχεδιάστηκε και δοµήθηκε αφού 
συνεκτιµήθηκαν όλες οι παράµετροι υλοποίησης του και αποτυπώνει όλες τις δράσεις του Σ∆ΟΕ στα 
πλαίσια του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Καταπολέµησης της Φοροδιαφυγής.  
Για το έτος 2013 έχουν προγραµµατισθεί συνολικά 22.428 στοχευµένοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις και 
2.618 συνεργεία ελέγχων στη διακίνηση για όλες τις ∆ιευθύνσεις του Σ∆ΟΕ. 



15. ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Ελληνικής Αστυνοµίας 
 
Α. Νοµοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων 
Με τις διατάξεις του άρ.1 του ν.2713/1999(Α-89), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρ.2 του 
ν.3103/2003 (Α-23), ιδρύθηκε η Υπηρεσία Εσωτερικών υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας η οποία  «έχει 
ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη σε όλη την επικράτεια»: 
α) Των εγκληµάτων που διαπράττουν ή συµµετέχουν σ’ αυτά 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. Της Νοµοθεσίας για τα ναρκωτικά, τα 
παίγνια, τα όπλα, τις αρχαιότητες, τη λαθρεµπορία και τους αλλοδαπούς. 
β) Με το ν. 3938/2011 (Α61), επεκτάθηκε η αρµοδιότητα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της 
Ελληνικής Αστυνοµίας, ως προς τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη των εγκληµάτων που διαπράττουν ή 
συµµετέχουν σ’ αυτά δηµόσιοι λειτουργοί, πρόσωπα που παρέχουν δηµόσια Υπηρεσία, ξένοι δηµόσιοι 
λειτουργοί, υπάλληλοι ή αξιωµατούχοι της Ε.Ε. και ιδιώτες (δωροδοκία σε επιχειρηµατικές συναλλαγές). 

Με την τροποποίηση - συµπλήρωση του ιδρυτικού νόµου της Υπηρεσίας (ν.2713/99) η Χώρα µας, εξέφρασε µε 
έντονο τρόπο τις πρακτικές, που αποσκοπούν στην πρόληψη της διαφθοράς, όπως είχε δεσµευτεί µε την 
Κύρωση της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά της διαφθοράς, δηλαδή µε τον ν.3666/2008(Α.105). 

Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, συλλέγει, αξιολογεί και αξιοποιεί 
πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν τη διάπραξη των εν λόγω εγκληµάτων, ενεργεί (αυτεπάγγελτα) ή µετά 
από παραγγελία του Εισαγγελέα, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση για τη βεβαίωσή τους και 
παραπέµπει τους υπαιτίους στην αρµόδια για την άσκηση της ποινικής δίωξης Εισαγγελική 
αρχή. 

- Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων έχει 
απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία όλων των αστυνοµικών υπηρεσιών και των άλλων αρχών ή 
των υπηρεσιών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Οι άλλες αστυνοµικές, καθώς και όλες οι 
πολιτικές και στρατιωτικές αρχές υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να συνδράµουν αµέσως 
και ουσιαστικά τα όργανα της Υπηρεσίας. 

Πλέον αυτών, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, προβαίνει σε έλεγχο των δηλώσεων 
περιουσιακής κατάστασης του Αστυνοµικού Προσωπικού, των Συνοριακών Φυλάκων και των 
Ειδικών Φρουρών (ελεγκτική – διοικητική αρµοδιότητα). 

Η δραστηριότητα της Υπηρεσίας, τελεί υπό Κοινοβουλευτική Εποπτεία, αφού µέχρι το τέλος 
του µηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, Έκθεση µε τον απολογισµό του έργου της, υποβάλλεται 
από τον Υπουργό, στη Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής. 

Η επιλογή του Προσωπικού, γίνεται µε αυστηρά κριτήρια που αναφέρονται στο νόµο. Ο 
∆ιοικητής της Υπηρεσίας, ορίζεται από τον Υπουργό, µετά από  γνώµη της Επιτροπής Θεσµών 
και ∆ιαφάνειας  της Βουλής. 

Την διασφάλιση της αποτελεσµατικής λειτουργίας, µέσα στα πλαίσια της νοµιµότητας, 
εγγυάται η Εποπτεία του όλου έργου της Υπηρεσίας από ανώτερο Εισαγγελικό λειτουργό. Η 
συνεχής παρουσία του Εισαγγελέα Εφετών (Αθηνών και Θεσσαλονίκης) δηµιουργεί κλίµα 
εµπιστοσύνης και αίσθηµα ασφαλείας των προσώπων που προσφεύγουν στη ∆/νση 
Εσωτερικών Υποθέσεων. Παράλληλα ο Εποπτεύων Εισαγγελεύς Εφετών παρέχει οδηγίες, 
κατευθύνσεις, παραγγελίες και εντολές, ασκεί έλεγχο επί των προανακριτικών ενεργειών και 
έχει την ανώτατη δ/νση στην ανάκριση (άρ.35 Κ.Π∆. και άρ.1 παρ.7 ν.2713/99 όπως αντικατ. 
µε άρ.2 παρ.3 ν 3103/2003) 

Η Υπηρεσία διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή, την τεχνογνωσία και τη νοµική 
θωράκιση για την καταπολέµηση της διαφθοράς. Η εφαρµογή της πληροφορικής δηλαδή της 
επεξεργασίας δεδοµένων µε τη βοήθεια προγραµµάτων, η χρήση της µεθοδολογίας δράσης 
άλλων Χωρών στο συγκεκριµένο αντικείµενο (όπως λ.χ. η εγκληµατική ανάλυση) αποτελούν 
καθηµερινή πρακτική. 
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Η λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων δίνει προτεραιότητα στις «στρατηγικές 
ελέγχου» – «Control strategies» δηλαδή µε τις επεµβάσεις ελέγχου στην Ελληνική Αστυνοµία 
και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, χωρίς να παραβλέπει και τις «κατευθυντήριες στρατηγικές» 
(προληπτική δράση µε Υποβολή Προτάσεων – Ετήσιας Έκθεσης για τους παράγοντες που 
προκαλούν ή ενισχύουν τη διαφθορά και τις διαπιστώσεις της Υπηρεσίας ως προς την 
αντιµετώπισή της). 

Η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων διευκολύνεται µε τη χρήση ειδικών 
µεθόδων δράσης (ανακριτικών, δικονοµικών) ως εξής: 

• ηλεκτρονική διαχείριση εισερχοµένων πληροφοριών (και µέσω τ/φ γραµµής «hot    
      line») ανάλυση, 
• ταξινόµηση και παρακολούθηση των µέτρων που λαµβάνονται, 
• ενθάρρυνση και προστασία µαρτύρων,(wistlesblowers program) 
• ανακριτική διείσδυση 
• άρση απορρήτου επικοινωνιών, 
• απαγόρευση της κίνησης τραπεζικών λογαριασµών, 
• ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων, 
• ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

Ο τοµέας της διεθνούς συνεργασίας, είναι ένας από τους πλέον κεντρικούς, της στρατηγικής 
και του οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς. Προς τούτο, πρέπει να απλοποιηθεί η 
διαδικασία της διεθνούς συνεργασίας, και να υπάρχει άµεση ανταπόκριση και σηµεία επαφής 
των συνεργαζοµένων µερών. Σηµαντική κρίνεται και η εναρµόνιση, ή η σύγκλιση των Εθνικών 
νοµοθεσιών (µέσω µιας διεθνούς Σύµβασης), καθώς και η συµµετοχή σε διεθνείς Οργανισµούς 
για την καταπολέµηση της διαφθοράς (π.χ. GRECO).- 

Β. Οργάνωση και ∆οµή 
Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων διαρθρώνεται σε πέντε (5)Τµήµατα : 
Στο πρώτο Τµήµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής 
Στο δεύτερο Τµήµα Ειδικών Υποθέσεων 
Στο τρίτο Τµήµα Ερευνών και ∆ίωξης 
Στο τέταρτο Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης 
Στο πέµπτο Τµήµα Παραλαβής και Ελέγχου ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 
Η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας έχει τα εξής δύο (2) Τµήµατα, 
το Τµήµα Ερευνών και ∆ίωξης και το Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης. 
 
Γ. Πεπραγµένα έτους 2012 
Το έτος 2012 η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων διαχειρίσθηκε συνολικά (1060) υποθέσεις. 
Από αυτές, (710) αφορούσαν αστυνοµικό προσωπικό, (260) υπαλλήλους του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα, (23) στις οποίες υπήρχε συµµετοχή αστυνοµικών και υπαλλήλων δηµόσιου 
τοµέα και (67) οι οποίες αφορούσαν ιδιώτες. 
Η Υπηρεσία δέχθηκε συνολικά (908) καταγγελίες και (278) δικογραφίες. Εφαρµόστηκε η αυτόφωρη 
διαδικασία σε (31) υποθέσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων συνελήφθησαν (51) άτοµα. 
Κατά το χρονικό διάστηµα από 1-1-2012 έως 31-12-2012, η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων 
δέχθηκε συνολικά (908) καταγγελίες. Από αυτές, (333) περιήλθαν απευθείας στο τηλεφωνικό κέντρο 
της Υπηρεσίας ενώ (552) ήταν από ταχυδροµικές επιστολές, από αποστολή εγγράφων µέσω 
τηλεοµοιοτυπίας και από διαβίβαση εγγράφων από άλλες αρχές. Επίσης, (23) προήλθαν είτε από 
αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτών στην Υπηρεσία είτε από συλλογή πληροφοριών από το προσωπικό 
της. 
Από τις καταγγελίες του έτους 2012 που περιήλθαν στην Υπηρεσία, (415) ήταν επώνυµες, προήλθαν 
δηλαδή είτε από πρόσωπα µε αληθή στοιχεία, είτε από αρχές (αστυνοµικές και µη), ενώ (493) 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 συνολικά (908) καταγγελίες που δέχθηκε η Υπηρεσία το έτος 2012, οι (610) αφορούσαν 
επίµεµπτες συµπεριφορές αστυνοµικού προσωπικού. Στο αστυνοµικό προσωπικό περιλαµβάνονται οι 
αστυνοµικοί όλων των βαθµών, οι ειδικοί φρουροί και οι συνοριακοί φύλακες. Από αυτές, (205) ήταν 
τηλεφωνικές, (392) έγγραφες,(10) προφορικές και (3) µηνύσεις, προήλθαν δηλαδή είτε από 
αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτών στην Υπηρεσία είτε από συλλογή τους από το προσωπικό της 
Υπηρεσίας. 
Συγκριτικά οι καταγγελίες που αφορούν Αστυνοµικό Προσωπικό για το έτος 2011 ήταν (501) ενώ για 
το έτος 2012 είναι (610), εµφανίζουν δηλαδή αύξηση κατά 21,76%. 
 
Όλες οι καταγγελίες που περιέρχονται στην Υπηρεσία, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, 
επεξεργάζονται και αξιολογούνται και εφόσον περιέχουν τα στοιχεία εκείνα που αρχικά τις εντάσσουν 
στο νοµοθετικό της πλαίσιο, ερευνώνται. Σε αντίθετη περίπτωση, διαβιβάζονται για έρευνα στην 
αρµόδια, κατά περίπτωση, αστυνοµική ή άλλη αρχή. Τέτοιες καταγγελίες, οι οποίες διαβιβάζονται σε 
άλλες Υπηρεσίες, αφορούν κυρίως πειθαρχικά παραπτώµατα αστυνοµικών, περιπτώσεις όπου δεν 
καταγγέλλονται αστυνοµικοί και αστικής ή διοικητικής φύσεως θέµατα. Εκτός όµως από αυτές τις 
καταγγελίες, το έτος 2012 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 κατευθύνσεις έτσι 
ώστε να επιλυθεί το πρόβληµά τους και να αποφευχθεί η άσκοπη ταλαιπωρία τους.  
 
Τοµέας ∆ηµόσιο 
Κατά το έτος 2012, περιήλθαν στην Υπηρεσία (218) καταγγελίες και αφορούσαν υπαλλήλους του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και (20) που αφορούσαν συµµετοχή υπαλλήλων του δηµοσίου και 
αστυνοµικών, δηλαδή συνολικά (238) καταγγελίες.  
Είναι εµφανές ότι οι καταγγελίες που αφορούν υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα παρότι είναι κατά 
πολύ αυξηµένες σε σχέση µε το 2011 (αύξηση 94.64%), και αυτό αξιολογείται ως δείγµα ότι η 
λειτουργία της Υπηρεσίας εµπεδώθηκε από µεγάλο µέρος της κοινωνίας Πολιτών, οι οποίοι 
αναγνωρίζουν την αµεσότητα δράσης και την αποτελεσµατικότητα της Υπηρεσίας Εσωτερικών 
Υποθέσεων. 
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 δέκα (10) έτη από τότε που εντάχθηκαν στην αρµοδιότητά της αδικήµατα 
υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα, εποµένως µπορούν να εξαχθούν αξιόπιστα συµπεράσµατα, 
αναφορικά µε τους καταγγελλόµενους τοµείς του δηµοσίου.  
Την πρώτη θέση καταλαµβάνουν οι υπηρεσίες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τη δεύτερη 
θέση, για το 2012, καταλαµβάνουν οι Υπηρεσίες Περιφέρειας. 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, καθώς στις 
καταγγελίες περιλαµβάνονται, συνήθως, περισσότεροι του ενός καταγγελλόµενοι τοµείς. 
∆ικογραφίες 
Κατά το έτος 2012, η Υπηρεσία διαχειρίσθηκε συνολικά (278) δικογραφίες (προανακρίσεις-
προκαταρκτικές εξετάσεις), αναφορικά µε τη διερεύνηση διάπραξης αδικηµάτων, τόσο από 
αστυνοµικό προσωπικό όσο και από υπαλλήλους του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Από τις δικογραφίες 
αυτές, οι (152) σχηµατίσθηκαν κατόπιν απευθείας παραγγελίας των εισαγγελικών αρχών της χώρας, οι 
υπόλοιπες (126), είτε διενεργήθηκαν στα πλαίσια του άρθρου 243 παρ. 2 Κ.Π.∆. (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 σηµαντικός αριθµός των δικογραφιών που χειρίσθηκε η 
Υπηρεσία (45,32%), προήλθε από εκµετάλλευση καταγγελιών και πληροφοριών που περιήλθαν σε 
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αυτή ή συνέλεξε το προσωπικό της. Από τις 278 δικογραφίες, (183) αφορούσαν σε αστυνοµικό 
προσωπικό, (78) σε υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα, (8) σε συµµετοχή αστυνοµικών και υπαλλήλων 
του δηµόσιου και (9) σε «Άλλο». 
 
Αυτόφωρα-συλλήψεις 
Το 2012, εφαρµόσθηκε από την Υπηρεσία η αυτόφωρη διαδικασία σε (31) υποθέσεις, κατά τη 
διάρκεια των οποίων συνελήφθησαν (51) άτοµα. Από αυτά, (15) ήταν Αστυνοµικοί, (5) Ειδικοί 
Φρουροί, (12) ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι και (19) Ιδιώτες. 
 
Ποινικές διώξεις 
Κατά το χρονικό διάστηµα από 1-1-2012 έως 31-12-2012 ασκήθηκαν συνολικά (191) ποινικές διώξεις 
κατά αστυνοµικού προσωπικού, υπαλλήλων δηµοσίου και ιδιωτών,  για υποθέσεις που χειρίσθηκε η 
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. 
 
Συνολική απεικόνιση δραστηριότητας Υπηρεσίας ετών 1999 – 2012 
Κατά το εν λόγω χρονικό διάστηµα η Υπηρεσία έχει ασχοληθεί µε (8.470) υποθέσεις. Συνολικά, έχουν 
περιέλθει σε αυτή (7.104) καταγγελίες, από τις οποίες (5.966) αφορούσαν αστυνοµικό προσωπικό, 
(642) υπάλληλους του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, (251) συµµετοχή αστυνοµικών και δηµόσιων 
λειτουργών και (245) ιδιωτών. Το χρονικό αυτό διάστηµα, η Υπηρεσία έχει διεκπεραιώσει (2.585) 
δικογραφίες, στα πλαίσια των οποίων ασκήθηκαν συνολικά (2.357) ποινικές διώξεις. Από αυτές, 
(1.049) ασκήθηκαν σε βάρος Αστυνοµικού Προσωπικού, (33) σε βάρος Συνοριακών Φυλάκων, (40) σε 
βάρος Ειδικών Φρουρών, (279) σε βάρος Υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και (947) σε βάρος ιδιωτών. 
Τέλος, σε (331) υποθέσεις όπου εφαρµόσθηκε η αυτόφωρη διαδικασία, συνελήφθησαν συνολικά  (658) 
άτοµα. Από αυτά, (207) ήταν Αστυνοµικό Προσωπικό, (19) Συνοριακοί Φύλακες, (24) Ειδικοί 
Φρουροί, (93) ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι και (311) Ιδιώτες. 
 

Πίνακας 1:  Σύνοψη δραστηριότητας από 25-10-1999 έως 31-12-2012 

 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Το σύνολο των δικογραφιών περιλαµβάνει υποθέσεις που εισήχθησαν στην Υπηρεσία απευθείας 
ως δικογραφίες, καταγγελίες που εξελίχθηκαν σε δικογραφίες, καθώς και (1216) δικογραφίες που συσχετίστηκαν µε 
υπάρχουσες. 
 

Αστυνοµία 7.069 

∆ηµόσιο 832 

Συµµετοχή 283 
Σύνολο Υποθέσεων 8.470 

Άλλο 286 

Αστυνοµία 5.966 

∆ηµόσιο 642 

Συµµετοχή 251 
Σύνολο καταγγελιών 7.104 

Άλλο 245 

Αστυνοµία 2.167 

∆ηµόσιο 298 

Συµµετοχή 74 
Σύνολο ∆ικογραφιών 2.585 

Άλλο 46 
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Πειθαρχικές έρευνες 

Κατά το χρονικό διάστηµα από 25-10-1999 έως 31-12-2012, διενεργήθηκαν συνολικά, για υποθέσεις 
που χειρίσθηκε η Υπηρεσία, (2.277) πειθαρχικές έρευνες. Ειδικότερα, διενεργήθηκαν (1.273) Ένορκες 
∆ιοικητικές Εξετάσεις, (30) Προφορικές ∆ιοικητικές Εξετάσεις και (960) Προκαταρκτικές Έρευνες. 
Από το σύνολο των ερευνών αυτών, (543) ήταν γενικές, δεν στρέφονταν δηλαδή κατά συγκεκριµένων 
αστυνοµικών, ενώ (1.734) στρέφονταν κατά συγκεκριµένων προσώπων και ειδικότερα κατά (2.914) 
αστυνοµικών. 

 

Πίνακας 2: Πειθαρχικές έρευνες από 25-10-1999 έως 31-12-2012. 

Αστυνοµικό Προσωπικό 1.049 

Υπάλληλοι ∆ηµοσίου 279 

Συνοριακοί Φύλακες 33 

Ειδικοί Φρουροί 40 

Υπάλληλοι τέως Υ.∆.Τ. 9 

Σύνολο Ποινικών 
∆ιώξεων 2.357 

Ιδιώτες 947 

Αστυνοµικοί 207 

Υπάλληλοι ∆ηµοσίου 93 

Ειδικοί Φρουροί 24 

Συνοριακοί Φύλακες 19 

Υπάλληλοι τέως Υ.∆.Τ. 4 

Συλλήψεις µε τη 
διαδικασία του 
αυτοφώρου 

658 

Ιδιώτες 311 

  Κατά Προσώπων  

Έρευνες Γενικές 
Έρευνες Έρευνες 

Αριθµός 
Προσώπων 
που αφορούν 

Σύνολο 
Ερευνών 

Προκαταρκτικές 429 531 799 960 
Απευθείας Κλήση  
σε Απολογία 0 14 16 14 

Π.∆.Ε. 4 26 38 30 
Ε.∆.Ε. 110 1.163 2.061 1.273 
Σύνολο 543 1.734 2.914 2.277 

 
Αποτελέσµατα πειθαρχικών ερευνών 
Από τις πειθαρχικές έρευνες που διενεργήθηκαν, επιβλήθηκαν συνολικά (905) ποινές, από τις οποίες 
(634) ήταν ανώτερες ποινές (απόταξη, αργία µε απόλυση, αργία µε πρόσκαιρη παύση), ενώ (271) ήταν 
κατώτερες (επίπληξη, πρόστιµο). Αθωώθηκαν (145) αστυνοµικοί, ενώ τέθηκαν στο αρχείο υποθέσεις 
για (1.408) αστυνοµικούς.  
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Πίνακας 3: Επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές από 25-10-1999 έως 31-12-2012 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Πειθαρχικές 

ποινές Αξιωµατικοί 
Κατώτερο 
Αστυν. 

Προσωπικό 

Ειδικοί 
Φρουροί 

Συνοριακοί 
Φύλακες 

Σύνολο 
ποινών 

ΑΡΓΙΑ ΜΕ 
ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ 
ΠΑΥΣΗ 

18 75 0 8 101 

ΑΡΓΙΑ ΜΕ 
ΑΠΟΛΥΣΗ 36 153 9 4 202 

ΑΠΟΤΑΞΗ 45 245 12 29 331 
ΣΥΝΟΛΟ 99 473 21 41 634 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 7 22 1 0 30 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 32 189 11 9 241 

ΣΥΝΟΛΟ 39 211 12 9 271 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 138 684 33 50 905 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος – 
Ελληνικής Ακτοφυλακής 
 
Α. Νοµοθετικό Πλαίσιο και πεδίο αρµοδιοτήτων 
Με τα άρθρα 49 έως 53 του ν. 2935/2001 (Α 162), συστάθηκε το αυτοτελές ειδικό γραφείο µε το 
διακριτό τίτλο «Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων του Υ.Ε.Ν.» και ρυθµίστηκαν τα θέµατα, της 
αποστολής, της εποπτείας και της στελέχωσής του. Με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 5 του ν. 
3922/2011, «Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες 
διατάξεις», το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων µετονοµάστηκε και αναβαθµίστηκε σε Υπηρεσία 
Εσωτερικών Υποθέσεων (Υ.Ε.Υ.) υπαγόµενη διοικητικά ως Κεντρική Υπηρεσία στο Αρχηγείο 
Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.). Κατ’ εξουσιοδότηση της 
παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3922/11 (Α 35) εκδόθηκε το π.δ. 67/2011 (Α 149) «Οργάνωση 
των Υπηρεσιών του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» και µε τις διατάξεις του άρθρου 
ρυθµίστηκαν τα θέµατα, της διοικητικής εποπτείας του οργανωτικού - επιχειρησιακού πλαισίου, της 
διάρθρωσης και των αρµοδιοτήτων της Υ.Ε.Υ. 
Η Υπηρεσία αρχικά είχε ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκληµάτων, που 
διαπράττουν ή συµµετέχουν σε αυτά µόνο στελέχη Λ.Σ. ή πολιτικοί υπάλληλοι του πρώην Υ.Ε.Ν. και 
των εποπτευόµενων απ’ αυτό Ν.Π.∆.∆.. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 3938/2011 (Α 61) αντικαταστάθηκε η 
παράγραφος 2 του άρθρου 49 του ν. 2935/2001 (Α 162) και διευρύνθηκε το έργο και η αποστολή της 
Υπηρεσίας (για την περιοχή ευθύνης του Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.), µε την επιπλέον αρµοδιότητα της 
διερεύνησης, εξιχνίασης και δίωξης των εγκληµάτων που διαπράττουν ή συµµετέχουν σε αυτά όλοι οι 
υπάλληλοι και λειτουργοί του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς και υπάλληλοι ή αξιωµατούχοι της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ∆ιεθνών Οργανισµών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια. 
Οι ∆ηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης του προσωπικού του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής 
Ακτοφυλακής, των συζύγων και των τέκνων τους υποβάλλονται στην Υπηρεσία Εσωτερικών 
Υποθέσεων του Αρχηγείου, από την οποία και ελέγχονται. Οι ∆ηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης 
του προσωπικού της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων (Υ.Ε.Υ) κατά την διάρκεια της θητείας στην 
Υ.Ε.Υ υποβάλλονται στη Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής 
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και της 
Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του ν. 
3932/2011 (Α 49). 
 
Β. Οργάνωση και δοµή 
Τα της οργάνωσης της Υπηρεσίας, ρυθµίζονται µε το π.δ. 32/2002 (Α 34), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει και το π.δ. 67/2001 (Α 149), τα οποία κατ’ ουσία περιέχουν τις ίδιες διατάξεις µε το αντίστοιχο 
π.δ. για τη ∆ιεύθυνση Εσωτερική Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.. Υπάρχουν όµως και σηµαντικές 
διαφοροποιήσεις στο οργανωτικό πλαίσιο της Υπηρεσίας από τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων 
της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες είναι: 

 Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. εποπτεύεται από Εφέτη Εισαγγελέα µε έδρα 
του την Υπηρεσία, ενώ η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων εποπτεύεται από τον καθ’ ύλη και 
κατά τόπο αρµόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του Ναυτοδικείου. 

 Η λειτουργία του Κέντρου Επιχειρήσεων, λόγω της µικρής οργανικής δύναµης, αντισταθµίζεται 
από την επί 24ωρου ύπαρξη προσωπικού εντός της Υπηρεσίας και τη δυνατότητα της ταχύτατης 
ενεργοποίησης του υποστηρικτικού και συντονιστικού µηχανισµού που έχει σχεδιαστεί. 

 Για την αποτελεσµατικότερη εκπλήρωση της αποστολής της Υ.Ε.Υ. µε το π.δ. 67/2011 (Α 149) 
προβλέφθηκε η λειτουργία Κλιµακίου Βορείου Ελλάδος (Κ.Β.Ε.) µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, το 
οποίο υπάγεται απευθείας ως προς το έργο της Υπηρεσίας στον διευθυντή. Η τοποθέτηση του 
προσωπικού του Κλιµακίου γίνεται από το υπάρχον προσωπικό της Υπηρεσίας µε απόφαση του 
Αρχηγού ύστερα από εισήγηση του διευθυντή.  

 Στην Υπηρεσία λειτουργεί το Ειδικό Τµήµα Παραλαβής και Ελέγχου ∆ηλώσεων Περιουσιακής 
Κατάστασης του προσωπικού του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η ηλεκτρονική πρωτοκόλληση των 
∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης έχει ολοκληρωθεί µέχρι και το έτος 2012, καθώς επίσης 
και ο νέος τρόπος αρχειοθέτησης (κατά επώνυµο) για το σύνολο του προσωπικού Α.Λ.Σ.-
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ΕΛ.ΑΚΤ. Αποτέλεσµα αυτού είναι ο ευχερέστερος έλεγχος των ∆ηλώσεων Περιουσιακής 
Κατάστασης, από εξουσιοδοτηµένο προς τούτο προσωπικό. 

 
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 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα και επακολούθησε σταδιακή στελέχωση της Υπηρεσίας µας. Σήµερα στην Υπηρεσία 
υπηρετούν εννέα (9) Αξιωµατικοί και είκοσι οκτώ (28) Υπαξιωµατικοί εκ των οποίων συνολικά δύο 
(2) Αξιωµατικοί και επτά Υπαξιωµατικοί στελεχώνουν το Κλιµάκιο της Βόρειας Ελλάδος. Η 
περαιτέρω ενίσχυση της Υπηρεσίας κυρίως µε αξιωµατικούς ειδικών καθηκόντων (νοµικούς, 
οικονοµικούς, κ.α.) κρίνεται επιβεβληµένη. 
Η προβλεπόµενη οργανική σύνθεση για το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων ήταν σαράντα ένα (41) 
στελέχη Λ.Σ. και επιπλέον δέκα (10) πολιτικοί υπάλληλοι του πρώην Υ.Ε.Ν.. Σήµερα, µετά την 
αναβάθµισή της σε Υπηρεσία και τη λειτουργία του Κλιµακίου Βορείου Ελλάδος, στην Υπηρεσία 
υπηρετούν τριάντα επτά (37) στελέχη Λ.Σ.. 
 
Γ. Πεπραγµένα έτους 2012 
Α) Κατά το έτος 2012 η Υπηρεσία είχε την ακόλουθη δραστηριότητα 
 

Αντικείµενο Εργασίας Υποθέσεις έτους 2012 

Προκαταρκτικές 26 

Προανακρίσεις 47 

Συµπλήρωση προκαταρκτικών ή 

προανακρίσεων 
09 

Αυτόφωρη διαδικασία 01 

Καταγγελίες – διερευνήσεις 106 

Σύνολο επιχειρήσεων – αποστολών – 

µετακινήσεων για προληπτικό έλεγχο 
59 

 
 
β) Οι υποθέσεις οι οποίες διερευνούνται από την Υπηρεσία προς διαπίστωση τέλεσης αξιόποινων 
πράξεων του Ποινικού Κώδικα αφορούν συνήθως θέµατα όπως είναι η παράβαση καθήκοντος, ψευδής 
βεβαίωσης, νόθευση, πλαστογραφία, παθητική-ενεργητική δωροδοκία, υπεξαίρεσης εγγράφων, 
υπεξαίρεση χρηµάτων και σε συνάρτηση µε πράξεις που διώκονται και από το Στρατιωτικό Ποινικό 
Κώδικα. 
 
γ) Συνοπτικά οι σηµαντικότερες υποθέσεις οι οποίες απασχόλησαν την Υπηρεσία κατά το έτος 2012 
ήταν: 
• ∆ιενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης αναφορικά µε την εµπλοκή κυκλώµατος υπαλλήλων του ΝΑΤ 
για την παροχή συντάξεων γήρατος σε ναυτικούς, µε χρήση πλαστών πιστοποιητικών βεβαίωσης 
θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία που φέρουν σηµαία τρίτης χώρας και την κατ΄εξαίρεση χορήγηση εφ’ 
άπαξ βοηθηµάτων (επιδόµατα πρόνοιας) σε δικαιούχους του ΝΑΤ, µε χρήση πλαστών ή νοθευµένων 
πιστοποιητικών υγείας. 

• ∆ιενέργεια προανάκρισης αναφορικά µε παράνοµες διαδικασίες έκδοσης – ανανέωσης αδειών του 
γραφείου Λεµβολογίων του Κεντρικού Λιµεναρχείου Ραφήνας. Συγκεκριµένα ο υπόλογος του 
γραφείου Λεµβολογίων – Μικρών Σκαφών εµφαίνεται από καταθέσεις να ιδιοποιούταν για µακρό 
χρονικό διάστηµα (από το έτος 2008 µέχρι σήµερα) χρηµατικά ποσά που καταβάλλονταν από 
πολίτες και αναλογούσαν στα προβλεπόµενα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, τέλη (διπλότυπα, 
παράβολα, κ.α.) υπέρ του ∆ηµοσίου δίχως να προβαίνει στην έκδοση των αντίστοιχων παραστατικών 



είσπραξης από την ∆ΟΥ, για την έκδοση – ανανέωση αδειών εκτέλεσης πλόων, αλιείας 
ερασιτεχνικού σκάφους, ατοµικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας, µεταβιβάσεων – 
µεταλεµβολογήσεων σκαφών, κ.λπ. Ασκήθηκε ποινική δίωξη στον υπόλογο του γραφείου για ζηµία 
∆ηµοσίου τουλάχιστον άνω των 150.000,00 € χωρίς να αποκλείεται από την εξέλιξη της υπόθεσης 
ότι µετά την ολοκλήρωση του οικονοµικού, διαχειριστικού καθώς και του διοικητικού ελέγχου, η 
ζηµία του ∆ηµοσίου να ανέλθει σε µερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. 

• ∆ιενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για διερεύνηση της υπόθεσης έκδοσης πλαστών 
πιστοποιητικών σε πλοία από εκπρόσωπο του Ρωσικού Νηογνώµονα στην Ελλάδα µε παράλληλη 
διερεύνηση της βασιµότητας εµπλοκής προσωπικού του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής 
Ακτοφυλακής και άλλων δηµοσίων υπαλλήλων του Κλάδου Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων ή ιδιωτών 
(όπως διπλωµατούχοι ναυπηγοί κ.λπ) για τα αδικήµατα της πλαστογραφίας, ηθικής αυτουργίας, 
παθητικής δωροδοκίας, ενεργητικής δωροδοκίας, παράβαση καθήκοντος καθώς και συµµετοχής σε 
εγκληµατική οργάνωση. 
Στο πλαίσιο εκτέλεσης της σχετικής παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά 
διενεργήθηκαν πραγµατογνωµοσύνες µε σκοπό αρχικά τη διερεύνηση των παραµέτρων της 
αυξοµείωσης του µέγιστου αριθµού ασφαλούς µεταφοράς επιβατών δειγµατοληπτικά σε πλοία που 
είχαν ενταχθεί στο Νηογνώµονα, στη συνέχεια τη λύση ζητηµάτων που προέκυψαν από καταγγελίες 
που αφορούσαν σε τρία πλοία για τα οποία είχαν εκδοθεί αρχικά Πιστοποιητικά Κλάσης από το 
Ρωσικό Νηογνώµονα (R.S. HELLAS) και στη συνέχεια είχαν απευθυνθεί για την έκδοση των νέων 
πιστοποιητικών, στον Πολωνικό Νηογνώµονα. 
Η Τρίτη πραγµατογνωµοσύνη διενεργήθηκε για λόγους πληρότητας των δύο προηγούµενων 
προκειµένου να ελεγχθεί η ακρίβεια και η αντιστοιχία του υδροστατικού διαγράµµατος και των 
καµπυλών ευστάθειας που περιλαµβάνονται στις µελέτες ευστάθειας των πλοίων µε τα αντίστοιχα 
σχέδια ναυπηγικών γραµµών και γενικής διάταξης µε τη µέθοδο της εισαγωγής των δεδοµένων – 
στοιχείων της γεωµετρίας της γάστρας των πλοίων σε ένα από τα εγκεκριµένα ναυπηγικά λογισµικά. 

• ∆ιενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης αναφορικά µε τη διερεύνηση του ζητήµατος έκδοσης αδειών 
χειριστών ταχυπλόων σκαφών, χωρίς την τήρηση των προβλεπόµενων στο γενικό κανονισµό 
διαδικασιών, από το Κεντρικό Λιµεναρχείο Ραφήνας. 
Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκαν: 
- Παρατυπίες, σε σχέση µε τα οριζόµενα στο γενικό κανονισµό λιµένα, στα βιβλία καταγραφής 

της έκδοσης αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών του Κ.Λ. Ραφήνας. 
- Απώλεια άνω των διακοσίων (200) ατοµικών φακέλων φυσικών προσώπων-κατόχων αδειών 

χειριστών ταχυπλόων σκαφών, κατά την τελευταία τριετία ενώ εµφανίζονται στα βιβλία 
καταγραφής των αδειών να έχουν αποκτήσει το δίπλωµα χειριστή σκάφους. 

- ∆ιαφορά άνω των 300 περίπου εντύπων άδειας χειριστού ταχυπλόου (διπλώµατα) που 
διατέθηκαν από το γραφείο διαχείρισης σε σχέση µε τον καταχωρηµένο αριθµό στα βιβλία 
έκδοσης των αδειών. 

- Φύλλα εξέτασης υποψηφίων για την απόκτηση άδειας χειριστού ταχυπλόου σκάφους τα οποία 
είναι υπογεγραµµένα από διαφορετικές Επιτροπές γραπτών-πρακτικών εξετάσεων του Κ.Λ. 
Ραφήνας, σε σχέση µε τις Επιτροπές που είχαν ως υπεύθυνες ορισθεί, για τις εξετάσεις τις 
συγκεκριµένες ηµεροµηνίες εξετάσεων, στις διαταγές της Λιµενικής Αρχής. 

- Απώλεια συγκεντρωτικών πινάκων συµµετοχής υποψηφίων για συγκεκριµένες ηµεροµηνίες. 
- Παραποιηµένα δικαιολογητικά συµµετοχής υποψηφίων στις εξετάσεις (πιστοποιητικά υγείας 

κ.λπ). 
Επίσης από την έρευνα διαπιστώθηκε η καταβολή χρηµατικών ποσών, τα οποία (ποσά) κυµαίνονταν 
από χίλια (1000) έως χίλια πεντακόσια (1500) ευρώ, για έκδοση αδειών χειριστού ταχυπλόου 
σκάφους άνευ συµµετοχής των υποψηφίων στις προβλεπόµενες εξετάσεις. Οι εν λόγω άδειες 
χειριστών ταχυπλόων σκαφών κατασχέθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων (εκτιµάται 
ότι µετά την ολοκλήρωση του οικονοµικού, διαχειριστικού καθώς και του διοικητικού ελέγχου, η 
ζηµία του ∆ηµοσίου να ανέλθει σε µερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ). 

• ∆ιενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διακρίβωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων µεταξύ άλλων 
και της υπεξαίρεσης χρηµατικού ποσού της παγίας προκαταβολής του Κεφαλαίου Ναυτικής 
Εργασίας (ΚΝΕ)/∆ΟΥ – ∆ΕΚΝ του ΥΝΑ. Σε εξέλιξη βρίσκεται πλήρης οικονοµικός και 
διαχειριστικός έλεγχος σε βάθος 15ετίας. 
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• ∆ιενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά µε την έκδοση – απόκτηση διπλωµάτων ναυτικής 
ικανότητας εµπορικού ναυτικού µετά χρήσεως πλαστών τίτλων σπουδών δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. Για την υπόθεση ελέχθησαν φάκελοι ναυτικών όπου διαπιστώθηκαν στοιχεία 
κατάθεσης πλαστών τίτλων σπουδών σε είκοσι τέσσερις (24) περιπτώσεις, µε αποτέλεσµα την 
ανάκληση, από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, των διπλωµάτων των 
ναυτικών που είχαν εκδοθεί µε τη χρήση πλαστών τίτλων σπουδών. 

• ∆ιενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση ταµειακού ελλείµµατος στη διαχείριση της 
πάγιας προκαταβολής του Κεφαλαίου Ναυτικής Εργασίας (Κ.Ν.Ε.) του Κέντρου Επιµόρφωσης 
Στελεχών Εµπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.)/Ρ/Η-Ρ/Ε. 

• ∆ιενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά µε πιθανή εµπλοκή προσωπικού Λιµενικής Αρχής σε 
κύκλωµα που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή αυτής και σχετίζεται µε κλοπές µηχανών 
θαλάσσης, την παράνοµη πώληση αυτών ως ανταλλακτικών και καθώς και έκδοσης πλαστών 
τιµολογίων / παραστατικών πώλησης και χρήσης αυτών για την καταχώρηση ως καινούριων σε 
λεµβολογήσεις άλλων σκαφών. 
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A. ΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Νόµος 3074/2002 (Φ.Ε.Κ. 296Α΄/4-12-2002) «Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Αναβάθµιση 
του Σώµατος Επιθεωρητών - Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου 
Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις.»  
 

Άρθρο 1 
Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

 
[Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρατίθενται όπως ισχύουν σήµερα και έχουν συµπληρωθεί ή τροποποιηθεί 
από διατάξεις των νόµων 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α΄/22.01.2003), 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α΄/23.05.2003), 
3200/2003 (ΦΕΚ 281 Α΄/09.12.2003), 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄/16.06.2005), 3491/2006 (ΦΕΚ 207 
Α΄/02.10.2006), 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄/23.02.2007),  3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α΄/23.11.2007 και 
3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α’/04.09.2009). Στις υποσηµειώσεις παρατίθενται οι συναφείς διατάξεις] 
 

1.Συνιστάται θέση Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για τη διασφάλιση της εύρυθµης 
και αποτελεσµατικής λειτουργίας της διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των 
ελεγκτικών σωµάτων της δηµόσιας διοίκησης και τον εντοπισµό των φαινοµένων διαφθοράς και της 
κακοδιοίκησης1. 

 
2. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης:   

 α. Μπορεί να διατάσσει, αυτεπαγγέλτως τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
από το Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και από τα ιδιαίτερα Σώµατα και 
Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των Υπουργείων, των Περιφερειών, των οργανισµών τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού, των επιχειρήσεών τους, των νοµικών προσώπων 
δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δηµόσιων 
επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε 
διοικητική πράξη ή ως µέτοχος. 
 β. Παρακολουθεί τη δράση του Σώµατος Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
των ιδιαίτερων Σωµάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου του προηγούµενου εδαφίου. 
Ειδικότερα παρακολουθεί την πορεία των ελέγχων που διενεργούνται και ενηµερώνεται για τα 
πορίσµατα αυτών οποτεδήποτε το ζητήσει. 
 γ. Αξιολογεί το έργο των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου. Με προεδρικό διάταγµα, που 
εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
καθορίζονται ο τρόπος αξιολόγησης και οι λοιπές προϋποθέσεις αξιολόγησης. Ο Γενικός Επιθεωρητής 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης παρακολουθεί την εκτέλεση από τα Σώµατα Επιθεώρησης και Ελέγχου των 
διαπιστώσεων και των προτάσεων που προκύπτουν από τη διαδικασία αξιολόγησης, όπως αυτή 
καθορίζεται µε το παραπάνω προεδρικό διάταγµα. 
 δ. ∆ιεξάγει ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στο ∆ηµόσιο, τα ν.π.δ.δ., τους 
Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, τις επιχειρήσεις τους, τα κρατικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου και τις δηµόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα 
το ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος. Με προεδρικό διάταγµα2, που εκδίδεται ύστερα από 
πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος διενέργειας του 
ελέγχου.  

∆ιεξάγει ο ίδιος ή µε τους Βοηθούς του ή τους Ειδικούς Επιθεωρητές που υπηρετούν στο 
Γραφείο του ή τα αρµόδια όργανα των φορέων του πρώτου εδαφίου Ε.∆.Ε. και, σε κάθε περίπτωση, 
µπορεί να ασκήσει ή να διατάξει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλλων διοικητικών 
µέτρων3.  

Μπορεί επίσης να ασκεί ένσταση κατά οποιασδήποτε απόφασης των πειθαρχικών οργάνων 
των φορέων του πρώτου εδαφίου, παραπέµποντας: 

αα) Στο αµέσως ανώτερο πειθαρχικό όργανο υποθέσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση 
κατώτερου πειθαρχικού οργάνου. 

ββ) Στο οικείο δευτεροβάθµιο πειθαρχικό συµβούλιο υποθέσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί 
απόφαση µονοµελούς πειθαρχικού οργάνου, µε εξαίρεση τις πειθαρχικές αποφάσεις των Υπουργών και 



Υφυπουργών, η οποία απόφαση δεν προσβάλλεται µε ένσταση στο υπηρεσιακό συµβούλιο του οικείου 
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 (∆ΟΥ), 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 επιπέ∆ΟΥ ή ονοµασίας οργανικών µονάδων 
πολεοδοµίας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού και των υπαλλήλων που 
υπηρετούν σε αυτές. Οι ανωτέρω υποβάλλουν στον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µέσω 
των αρµόδιων υπηρεσιών προσωπικού, κατά τον µήνα Ιούνιο κάθε έτους, δήλωση περιουσιακής 
κατάστασης των ιδίων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους, ανεξάρτητα από το αν υπήρξε 
ουσιώδης µεταβολή ή όχι της περιουσιακής τους κατάστασης κατά το προηγούµενο έτος. Για το 
περιεχόµενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, τις ποινικές κυρώσεις, την ποινική διαδικασία 
και τον καταλογισµό ισχύουν οι κείµενες κάθε φορά διατάξεις. Επίσης εφαρµόζονται οι διατάξεις της 
παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3345/200511. 
 στ. Συγκαλεί και προεδρεύει του προβλεπόµενου από το άρθρο 8 Συντονιστικού Οργάνου 
Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) και µπορεί να ελέγχει τραπεζικούς λογαριασµούς υπαλλήλων της 
περ. α’ µετά από παραγγελία του εισαγγελέα στο πλαίσιο διενεργούµενης σε βάρος τους προανάκρισης 
ή προκαταρκτικής εξέτασης. 
 ζ. Αξιολογεί σχετικές µε τις αρµοδιότητές του καταγγελίες ή αναφορές που υποβάλλονται στο 
Γραφείο του και µπορεί κατά την κρίση του να τις διερευνά ή να τις θέτει στο αρχείο. 
 η. Συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία παρουσιάζει τις σηµαντικότερες υποθέσεις, που 
σχετίζονται µε φαινόµενα διαφθοράς, κακοδιοίκησης και αδιαφανών διαδικασιών στο χώρο της 
δηµόσιας διοίκησης, αξιολογεί το έργο όλων των Σωµάτων Ελέγχου και Επιθεώρησης και Υπηρεσιών 
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση λειτουργίας των 
ανωτέρω Σωµάτων και Υπηρεσιών και για την πλέον εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία των δηµόσιων 
υπηρεσιών και των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.. Η έκθεσή του υποβάλλεται το Μάιο κάθε έτους στον 
Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται στα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου. 
Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µπορεί να υποβάλλει στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο 
της Βουλής και στον κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό, εκθέσεις κατά την διάρκεια του έτους.  
 Η ανωτέρω ετήσια έκθεση συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής και 
δηµοσιεύεται σε σχετική έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου12.  
  
 3.α. Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης διορίζεται πρόσωπο εγνωσµένου κύρους, που 
διαθέτει υψηλή επιστηµονική κατάρτιση και απολαµβάνει ευρείας κοινωνικής αποδοχής. 
 β. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης επιλέγεται από το Υπουργικό Συµβούλιο, µετά 
από εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και διορίζεται µε 
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του ίδιου Υπουργού. 
 Η θητεία του είναι πενταετής και µπορεί να ανανεώνεται µε την ίδια διαδικασία.  

 γ. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης επικουρείται στο έργο του από τέσσερις 
Βοηθούς.13 Οι Βοηθοί του Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης διορίζονται και παύονται µε απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µετά από πρόταση του Γενικού 
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Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και η θητεία τους είναι πενταετής. Η θητεία των Βοηθών του 
Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης λήγει αυτοδίκαια µε τη λήξη της θητείας αυτού. 

 δ. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και οι Βοηθοί του κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. 

 ε. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και οι Βοηθοί του υπάγονται στην ειδική 
δωσιδικία των άρθρων 111 παρ. 7 και 112 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας. Σε περίπτωση που 
διώκονται ή ενάγονται για πράξη ή παράλειψη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, µπορεί να 
παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων µε µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µετά 
προηγούµενη έγκριση του Προέδρου του. Στους Ειδικούς Επιθεωρητές που υπηρετούν στο Γραφείο 
του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και στου Επιθεωρητές ή Επιθεωρητές – Ελεγκτές των 
Σωµάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της περίπτωσης δ’ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου παρέχεται το δικαίωµα νοµικής στήριξης από µέλη 
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ή ∆ικηγόρους του ∆ηµοσίου, ενώπιον των ποινικών 
δικαστηρίων για αποδιδόµενες στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους πράξεις ή παραλείψεις 
ύστερα από αίτηµα του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, το οποίο θα εγκριθεί µε απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, µετά από σύµφωνη γνώµη του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. 

  
 4.α. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης παύεται µε προεδρικό διάταγµα, που 

εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, για ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του, καθώς και για ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω νόσου ή 
αναπηρίας, σωµατικής ή πνευµατικής. 

  
 5.α. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και των 

Βοηθών του αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δηµόσιου λειτουργήµατος, καθώς και η άσκηση 
καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο ∆ηµόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.∆.∆., νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα. Επίσης αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλµατος. Στους Βοηθούς του 
Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης επιτρέπεται η άσκηση καθηκόντων µέλους ∆.Ε.Π. Α.Ε.Ι., µε 
καθεστώς µερικής απασχόλησης. Ο χρόνος υπηρεσίας του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και των Βοηθών του, λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες. Η θητεία 
τους, σε περίπτωση κατά την οποία είναι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι, συνεκτιµάται ως επιπλέον 
προσόν κατά τις κρίσεις αυτών για την κατάληψη θέσεων ανώτερης ιεραρχικής βαθµίδας στις 
υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά. 

 β. Οι αποδοχές του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και των Βοηθών του 
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης ορίζεται επίσης το ύψος των 
δαπανών µετακίνησης, ηµερήσιας αποζηµίωσης και διανυκτέρευσης του Γενικού Επιθεωρητή 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και των Βοηθών του. Η διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του 
ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α’)14 έχει εφαρµογή για τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και τους 
Βοηθούς του. 

  
 6. Συνιστάται Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Στο Γραφείο του Γενικού 

Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης συνιστώνται οκτώ θέσεις ειδικών επιστηµονικών συνεργατών για 
την υποστήριξη του έργου του. Η πρόσληψή τους γίνεται ύστερα από δηµόσια πρόσκληση. Η 
προκήρυξη στην οποία ορίζονται τα απαιτούµενα προσόντα δηµοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον 
εφηµερίδες των Αθηνών και η επιλογή γίνεται από τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 
ύστερα από συνέντευξη των υποψηφίων, εξέταση και αξιολόγηση των τίτλων σπουδών τους, της 
εµπειρίας και της προσωπικότητάς τους. Οι ειδικοί επιστηµονικοί συνεργάτες διορίζονται µε θητεία 
δύο ετών µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία 

 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. 



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 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. Στους Ειδικούς Επιθεωρητές που αποσπώνται στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή 

 204



 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 

 
 

        ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

 205 
 

   

  

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης απονέµεται, µε την απόφαση απόσπασής τους και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία 
τους, ο βαθµός Α, εντός του οποίου εξελίσσονται. Η µισθολογική διαφορά που προκύπτει βαρύνει τους 
προϋπολογισµούς των υπηρεσιών προέλευσης των Ειδικών Επιθεωρητών. Εφόσον τα έτη πραγµατικής 
δηµόσιας υπηρεσίας υπερβαίνουν τα ελάχιστα προβλεπόµενα για κατάταξη στο εισαγωγικό µισθλογικό 
κλιµάκιο του βαθµού Α’, κατατάσσονται στα επόµενα µισθολογικά κλιµάκια σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του ν. 4024/2011. Στους Ειδικούς Επιθεωρητές, χορηγείται το επίδοµα που προβλέπεται στην 
υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης α’ του πρώτου εδαφίου του άρθρου 18 του ν. 4024/2011. 

  
 11. Συνιστάται πενταµελές υπηρεσιακό συµβούλιο για το κάθε εί∆ΟΥς προσωπικό που υπηρετεί 

στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, το οποίο συγκροτείται µε απόφαση του 
Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και αποτελείται από: 
 α) Τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή Βοηθό Γενικό 
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

 β) Έναν Βοηθό Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ως µέλος, µε αναπληρωτή επίσης 
Βοηθό Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

 γ) Τον προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης της Γραµµατείας ως µέλος, µε αναπληρωτή τον προϊστάµενο 
της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης  

 δ) Έναν Ειδικό Επιθεωρητή και  
 ε) Έναν υπάλληλο της Γραµµατείας µε τα αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη τους. 
 Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
 
(Τα άρθρα 2 έως 7 του ν. 3074/02 ρυθµίζουν θέµατα του Σώµατος Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης, το άρθρο 8 αφορά στο Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου και τα υπόλοιπα 
άρθρα αναφέρονται σε  διάφορα θέµατα) 
 
1 Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.3491/2006/ΦΕΚ Α’ 207/02.10.2006 ορίζει ότι: «3. Στις διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1, καθώς και του άρθρου 8 του ν. 3074/2002, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, υπάγεται αυτοδικαίως κάθε Σώµα ή Υπηρεσία Επιθεώρησης και Ελέγχου που ιδρύεται» 
 
2 πδ 77/ΦΕΚ 118Α΄/20-05-2005: «Προϋποθέσεις και τρόπος διενέργειας του ελέγχου – Οργάνωση και 
λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.»  
 
3 Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης περιλαµβάνεται στα όργανα που ασκούν πειθαρχική 
εξουσία στους υπαλλήλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 116 του Κώδικα Κατάστασης 
∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ∆∆ που κυρώθηκε µε το πρώτο 
άρθρο του ν.3528/2007 ΦΕΚ Α΄/09.02.2007 και τις διατάξεις του άρθρου 120 του Κώδικα 
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του 
ν.3584/2007 ΦΕΚ Α΄/28.06.2007.  
 
4 Η παρ.3 του άρθρου 14 («Θέµατα Συνηγόρου του Πολίτη, Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Σώµατος Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης») του ν.3345/ΦΕΚ Α’ 138/16-06-2005 
(«Οικονοµικά θέµατα Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών θεµάτων.»), ορίζει ότι:  
« 3. Στο πλαίσιο των ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών, που διενεργούνται από τον Γενικό 
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή κατόπιν εντολής του από το Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και από τα ιδιαίτερα Σώµατα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων 
της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3074/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι δυνατή, ύστερα από 
έγγραφη εντολή αυτού, η άρση του τραπεζικού, χρηµατιστηριακού και φορολογικού απορρήτου.» 
 
5 Η παρ.7 του άρθρου 14 («Θέµατα Συνηγόρου του Πολίτη, Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Σώµατος Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης») του ν.3345/2005, ορίζει ότι:  
« 7. Η διαπίστωση, ύστερα από διενέργεια επιθεώρησης ή ελέγχου, από τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και τα Σώµατα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου της παρ.2 του άρθρου 1 του 
Ν.3074/2002 πειθαρχικών παραπτωµάτων υπαλλήλων, λειτουργών ή οργάνων των φορέων της 



προαναφερόµενης διάταξης δεσµεύει τα αρµόδια όργανα των φορέων αυτών για την άσκηση πειθαρχικής 
δίωξης.»  
 
6 Η παρ.5 του άρθρου 5 («Προθεσµία αιτήσεων για περαιτέρω χρήση εγγράφων») του ν.3448/ΦΕΚ Α’ 
57/15-03-2006 («Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση θεµάτων 
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.»), ορίζει ότι, σε 
περίπτωση αίτησης προς παροχή εγγράφου για περαιτέρω χρήση που απορρίφθηκε στο σύνολό της ή 
εν µέρει και επί της απορριπτικής απόφασης ασκήθηκε διοικητική προσφυγή (αίτηση θεραπείας) που 
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 εί∆ΟΥς δαπάνες 
βαρύνουν, κατά περίπτωση, τους προϋπολογισµούς των παραπάνω φορέων. Επίσης ο Γενικός 
Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µπορεί να αναθέτει τις κατά το πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου 
προβλεπόµενες πραγµατογνωµοσύνες σε ιδιώτες. Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες βαρύνουν τον 
προϋπολογισµό του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.» 
 
 8 Η παρ.4 του άρθρου 14 («Θέµατα Συνηγόρου του Πολίτη, Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Σώµατος Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης») του Ν.3345/2005, ορίζει ότι: « 4. Η 
άρση του τραπεζικού, χρηµατιστηριακού και φορολογικού απορρήτου είναι δυνατή και στο πλαίσιο του 
ελέγχου από τον  Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης των ετήσιων δηλώσεων οικονοµικής 
κατάστασης («πόθεν έσχες») των µελών των ιδιαίτερων Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου, 
εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 85 του ν.2238/1994 
(ΦΕΚ 151 Α’).» 
 
9 Η διάταξη της παρ.5 του άρθρου 3 (Ρυθµίσεις θεµάτων του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων 
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας) του ν.3569/ΦΕΚΑ΄122/08-06-2007 (Συνεταιρισµοί Θαλάσσιας 
Αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρµοδιότητος Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας) ορίζει ότι :  
«5. Στο πλαίσιο των ελέγχων των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του προσωπικού του Λ.Σ., που 
διενεργούνται από στελέχη του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, 
είναι δυνατή ύστερα από έγγραφη εντολή του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, η άρση του 
τραπεζικού, χρηµατιστηριακού και φορολογικού απορρήτου». 
 
10 Η διάταξη της παρ.6 του άρθρου 28 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ∆∆ που κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 
Α΄/09.02.2007 ορίζει ότι :«6. Η υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύµφωνα µε το άρθρο αυτό 
είναι ανεξάρτητη από την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που προβλέπεται από ειδικές 
διατάξεις».  
Οµοίως, η διάταξη της παρ.6 του άρθρου 37 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων που κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του ν. 3584/2007 ΦΕΚ 143 Α΄/28.06.2007 ορίζει ότι 
:«6. Η υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύµφωνα µε το άρθρο αυτό είναι ανεξάρτητη από 
την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις».  
 
11 Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.3491/2006 συνίσταται στο γραφείο του ΓΕ∆∆ 
∆ιεύθυνση Επεξεργασίας ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης µε αντικείµενο την υποστήριξη του 
ΓΕ∆∆ κατά την άσκηση του ετήσιου ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. 
 
12 Η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν.3320/2005, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 6 του ν. 3491/2006 ορίζει ότι: «3. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µπορεί: α) Να 
αναθέτει την εκτέλεση µελετών και εφαρµοσµένων ερευνών σε επιστηµονικούς φορείς και ειδικούς 
επιστήµονες του εσωτερικού ή εξωτερικού. β) Να αναθέτει σε νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου ή ιδιωτικού 
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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.2703/99 (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 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 τουν .3074/2002.» Tο προαναφερόµενο εδάφιο, όπως προστέθηκε στην αρχή της παρ.9 
του άρθρου 3 του ν.3074/2002 έχει ως εξής: « Ο Ειδικός Γραµµατέας, οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές και οι 
Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώµη που διατύ-
πωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου, η 
παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους και η παράβαση του καθήκοντος εχεµύθειας, στο οποίο υποχρεούνται οι 
υπηρετούντες στο ΣΕΕ∆∆ και µετά την αποχώρηση τους από αυτό. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν 
αναδροµικά από την ηµεροµηνία ισχύος του ν. 2477/1997 (ΦΕΚ 59 Α’). » 
 
18 Η παράγραφος 13 περίπτωση γ’ του άρθρου 3 του ν.3074/2002, έχει ως εξής: 
«γ. Οι αποσπασµένοι υπάλληλοι λαµβάνουν το µισθό και όλες τις τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, 
καθώς και όλα ανεξαιρέτως τα επιδόµατα και οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής τους θέσης, 
τα οποία εξακολουθούν να καταβάλλονται από την υπηρεσία από την οποία αποσπώνται, µε την 
επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α’). Οι κατά τα ανωτέρω αποσπώµενοι, 
καθώς και οι µετακινούµενοι από το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
υπάλληλοι, λαµβάνουν ειδική πρόσθετη αµοιβή, που ορίζεται µε την κοινή υπουργική απόφαση της 
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, και καταβάλλεται από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.»  
19 βλ. πδ 77/ΦΕΚ 118 Α’/20-05-2005 
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Προεδρικό ∆ιάταγµα 77/05 (ΦΕΚ 118 Α'/20-5-05) : Προϋποθέσεις και τρόπος διενέργειας του ελέγχου 
Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. δ και της παρ. 7 εδ. τελευταίο του άρθρου 1 του ν.3074/2002 «Γενικός 
Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 296), 
όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 26 του ν.3200/2003 «Ίδρυση 
Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 281).  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν.1558/1985 (Α΄ 137) όπως προστέθηκε µε το άρθρο 27 του 
ν.2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν.2469/1997(Α΄ 38).  
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2503/1997 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).  
4. Την υπ' αριθµ. 14650/∆ΙΟΕ 85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών (Β΄ 519).  
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.  
6. Την αριθµ. ∆ 63/30.3.2005 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του 
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, αποφασίζουµε:  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
Αποστολή Αρµοδιότητες 

 
Άρθρο 1 

1. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΓΕ∆∆) έχει ως αποστολή τη διασφάλιση της 
εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης, την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του έργου των Ελεγκτικών Σωµάτων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και τον εντοπισµό 
φαινοµένων διαφθοράς και της κακοδιοίκησης (ν. 3074/ 2002 Α΄ 296).  
2. Όπου στο παρόν διάταγµα αναφέρεται ο όρος δηµόσια διοίκηση ή δηµόσιες υπηρεσίες, νοούνται οι 
αναφερόµενες στην παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (Α΄ 296).  
3. Για τις ∆ιεθνείς Σχέσεις ο τίτλος Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης αποδίδεται στα Αγγλικά 
«General Inspector of Public Administration» και στα Γαλλικά «Inspecteur General de Ι' 
Administration Publique».  
 

Άρθρο 2 
Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (άρθρο 1 του ν.3074/2002 Α΄ 296):  
1. Μπορεί να διατάσσει αυτεπαγγέλτως τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από το 
Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και τα ιδιαίτερα Σώµατα και Υπηρεσίες 
Επιθεώρησης και Ελέγχου:  
i. των Υπουργείων,  
ii. των Περιφερειών,  
iii. των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού,  
iv. των επιχειρήσεων τους,  
ν. των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,  
vi. των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου,  
vii. των δηµοσίων επιχειρήσεων,  
νiii. των επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε διοικητική 
πράξη ή ως µέτοχος.  



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 περιό∆ΟΥς.  
Επίσης, οι έλεγχοι µπορεί να είναι δειγµατοληπτικοί, µε δυνατότητα γενίκευσης, όπου αυτό απαιτείται.  
2. Εφ' όσον το αντικείµενο του ελέγχου είναι σύνθετο ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
µπορεί να συγκροτεί κλιµάκια Επιθεωρητών Ελεγκτών από δύο ή περισσότερα Σώµατα ή Υπηρεσίες 
Επιθεώρησης και Ελέγχου, διαφορετικών, ανάλογα µε την υπόθεση, ειδικοτήτων και να ορίζει 
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υπεύθυνο σύνταξης της έκθεσης ελέγχου. Στα κλιµάκια αυτά µπορούν να µετέχουν, κατά περίπτωση 
και Ειδικοί Επιθεωρητές της Υπηρεσίας του.  
3. Τα ιδιαίτερα Σώµατα και οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των δηµόσιων υπηρεσιών 
οφείλουν να ενηµερώνουν το Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για την εξέλιξη της 
διερεύνησης των υποθέσεων, όποτε αυτό τους ζητηθεί.  
4. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µπορεί να θέτει προθεσµία περάτωσης των ελέγχων, 
επανελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών που διενεργούνται είτε από την Υπηρεσία του, είτε από τα 
Σώµατα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των δηµοσίων υπηρεσιών.  
5. Μετά το πέρας της διερεύνησης συντάσσεται τεκµηριωµένη έκθεση η οποία υποβάλλεται στο 
Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Οι εκθέσεις πρέπει να περιλαµβάνουν τα κριτήρια ελέγχου 
που χρησιµοποιήθηκαν, διαπιστώσεις, συµπεράσµατα και προτάσεις, να αναγνωρίζουν τα φαινόµενα 
διαφθοράς, κακοδιοίκησης ή ανεπαρκών υπηρεσιών, να περιέχουν εποικοδοµητικές προτάσεις 
βελτίωσης, καθώς και συγκεκριµένες προτάσεις για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την εξάλειψη 
των φαινοµένων αυτών.  
Οι εκθέσεις πρέπει να είναι περιεκτικές, σαφείς, κατανοητές, βασισµένες σε στοιχεία και εστιασµένες 
πρωτίστως, στα αποτελέσµατα, αλλά και στις εσωτερικές διαδικασίες.  
Η επαφή µε τον ελεγχόµενο φορέα επαναλαµβάνεται προκειµένου να καταδειχθεί, εάν οι προτάσεις 
έγιναν δεκτές και υλοποιήθηκαν αποτελεσµατικά.  
Οι εκθέσεις ελέγχου αποτελούν διοικητικά έγγραφα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45) όπως ισχύει 
κάθε φορά και υπόκεινται στους περιορισµούς του ίδιου άρθρου.  
Εάν από την έκθεση διαπιστώνεται παράνοµη συµπεριφορά ή άλλες παραβάσεις υπαλλήλου, 
λειτουργού ή οργάνου φορέων της παρ. 2α του άρθρου 1 του ν.3074/2002 (Α΄ 296) που επισύρουν 
διοικητικές ή ποινικές ευθύνες, αυτές καταγράφονται µε ειδική και αιτιολογηµένη πρόταση για την 
άσκηση πειθαρχικής δίωξης, από το Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή από τα αρµόδια 
όργανα φορέων αυτών. Αν τα πραγµατικά περιστατικά στοιχειοθετούν αξιόποινες πράξεις, 
συντάσσεται πόρισµα το οποίο διαβιβάζεται, µε κάθε πληροφορία και τα σχετικά έγγραφα, στον 
αρµόδιο Εισαγγελέα.  
6. Κατά τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων όλα τα εµπλεκόµενα όργανα και οι δηµόσιες 
υπηρεσίες οφείλουν να συνεργάζονται και να παραδί∆ΟΥν άµεσα όλα τα απαραίτητα στοιχεία ή 
πληροφορίες για τη διεξαγωγή του ελέγχου.  
7. Η µη χορήγηση των στοιχείων ή των πληροφοριών, η απόκρυψη τους ή η χορήγηση, εν γνώσει, 
ανακριβών στοιχείων και γενικά η παρακώλυση ή η παραπλάνηση του έργου του Γενικού Επιθεωρητή 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, των Βοηθών του και των Ειδικών Επιθεωρητών του, πέρα από ενδεχόµενες 
ποινικές ευθύνες, συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα.  
8. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει να µην ανακοινωθεί το όνοµα του και τα άλλα προσωπικά 
στοιχεία του στη δηµόσια υπηρεσία, στην οποία αναφέρεται η καταγγελία. Αν δεν είναι δυνατή η 
διερεύνηση της υπόθεσης χωρίς την ανακοίνωση του ονόµατος του, ο ενδιαφερόµενος ειδοποιείται 
σχετικά.  
 
 
 

Άρθρο 5 
1. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης διεξάγει ο ίδιος ή µε τους Βοηθούς του ή τους 
Ειδικούς Επιθεωρητές ή τα αρµόδια όργανα της παρ. 1 του άρθρου 2, του παρόντος, Ένορκη 
∆ιοικητική Εξέταση και σε κάθε περίπτωση µπορεί να ασκήσει ή να διατάξει την άσκηση πειθαρχικής 
δίωξης ή τη λήψη άλλων διοικητικών µέτρων.  
Μπορεί επίσης να παραπέµπει υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση πειθαρχικού οργάνου 
στο αµέσως ανώτερο πειθαρχικό όργανο ασκώντας τα προβλεπόµενα από το νόµο ένδικα µέσα (άρθρο 
26 του ν.3200/2003 Α΄ 281 )  
2. Η Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση µπορεί να διενεργηθεί µετά το πέρας ή κατά τη διάρκεια της 
επιθεώρησης του ελέγχου ή του επανελέγχου, κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης ή των Προϊσταµένων των Σωµάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου.  



3. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι Βοηθοί Γενικοί Επιθεωρητές ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, οι 
Ειδικοί Επιθεωρητές, το προσωπικό της Γραµµατείας του, οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές των Σωµάτων και 
Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου, καθώς και το προσωπικό των υπηρεσιών που µε οποιοδήποτε 
τρόπο εµπλέκεται στις υποθέσεις για τις οποίες διενεργείται επιθεώρηση ή έλεγχος, έχουν υποχρέωση 
να ενεργούν σύµφωνα µε το ν.2472/1997 (A΄ 50) ως προς τη διαχείριση των προσωπικών δεδοµένων 
των εµπλεκοµένων και να διαφυλάσσουν τα διάφορα επαγγελµατικά και άλλα απόρρητα στοιχεία που 
περιήλθαν µε οποιοδήποτε τρόπο σε γνώση τους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η 
υποχρέωσή τους αυτή εκτείνεται και µετά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία και για µία 
πενταετία, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικός χρόνος από άλλες διατάξεις.  
∆ικαίωµα ανακοινώσεων για θέµατα του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης έχει µόνο ο ίδιος, ο 
Αναπληρωτής του ή Βοηθός του που έχει ειδική εντολή.  
 

Άρθρο 6 
Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (παρ. 2 η άρθρο 1 του ν.3074/2002 Α΄ 296) συντάσσει 
ετήσια έκθεση, στην οποία παρουσιάζει τις σηµαντικότερες υποθέσεις, που σχετίζονται µε φαινόµενα 
διαφθοράς, κακοδιοίκησης και αδιαφανών διαδικασιών στο χώρο της δηµόσιας διοίκησης, αξιολογεί το 
έργο όλων των Σωµάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου και Φορέων της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (Α΄ 296) και διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση λειτουργίας των 
ανωτέρω Σωµάτων και Υπηρεσιών και για την πλέον εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία των δηµόσιων 
υπηρεσιών και των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Η έκθεση του υποβάλλεται το Μάιο κάθε έτους στον 
Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται στα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου. 
Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µπορεί να υποβάλλει στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο 
της Βουλής και στον κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό, εκθέσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Στην 
έκθεση γίνεται ειδική αναφορά στις περιπτώσεις µη εφαρµογής των προτάσεων του Γενικού 
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή των Σωµάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου από τους 
ελεγχόµενους φορείς.  
 

Άρθρο 7 
1. Τα Σώµατα και οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου υποχρεούνται να αποστέλλουν στο Γενικό 
Επιθεωρητή ∆ηµοσίας ∆ιοίκησης τον προγραµµατισµό δράσης τους ανά εξάµηνο.  
2. Αντίγραφα των πορισµάτων ή των εκθέσεων των διενεργούµενων επιθεωρήσεων και ελέγχων 
υποβάλλονται στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης αµέσως µετά την 
ολοκλήρωση και κατάθεση τους στην αρµόδια Υπηρεσία.  
 

Άρθρο 8 
Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (παρ. 2 στ. άρθρο 1 του ν.3074/2002 Α΄ 296) συγκαλεί 
το Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ) και προεδρεύει αυτού.  
Οι επικεφαλής των Σωµάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου υποβάλλουν κατά τη 
µηνιαία συνεδρίαση του ΣΟΕΕ πίνακες στους οποίους παρουσιάζονται περιληπτικά οι επιθεωρήσεις 
και οι έλεγχοι που εκκρεµούν και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται, καθώς και όσοι έχουν περατωθεί.  
Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται στο Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης από τα Σώµατα και τις 
Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου και ενδιάµεσα των συνεδριάσεων του ΣΟΕΕ, εφόσον τους 
ζητηθούν.  
 
 

Άρθρο 9 
Στα πλαίσια του ελέγχου από το Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης των ετήσιων δηλώσεων 
οικονοµικής κατάστασης («πόθεν έσχες») όλων των µελών των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου, 
κατά τις διατάξεις της παρ. 2 ε του άρθρου 1 του ν.3074/2002 (A΄ 296) αποστέλλονται στο Γραφείο 
του τα σχετικά έντυπα κατά τις κείµενες διατάξεις, σε χρονικό διάστηµα που καθορίζεται από τον ίδιο.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
Οργάνωση και Λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

 
Άρθρο 10 
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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 πδ 410/88 (Α΄ 191) για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όπως ισχύει 
κάθε φορά.  
ε. Είναι διατάκτης των δαπανών και αναλαµβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισµού του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης στον οποίο 
εγγράφονται υπό ίδιο φορέα οι απαιτούµενες πιστώσεις.  
6. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του, ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ορίζει ως 
αναπληρωτή του, κατά περίπτωση, έναν από τους Βοηθούς του.  
7. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, οι Βοηθοί του, οι Ειδικοί Επιθεωρητές, καθώς και το 
προσωπικό της Γραµµατείας εφοδιάζονται για όλη τη διάρκεια της θητείας τους µε υπηρεσιακές 
ταυτότητες που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους.  
 
 

Άρθρο 11 
Στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης λειτουργεί Γραµµατεία το επίπεδο της 
οποίας ορίζεται σε ∆ιεύθυνση.  
Η Γραµµατεία είναι αρµόδια για τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας, την 
οικονοµική της διαχείριση, τη λειτουργία του µηχανογραφικού της συστήµατος και την εν γένει 
εύρυθµη λειτουργία της.  
Ειδικότερα η Γραµµατεία είναι αρµόδια για: Την υποστήριξη του έργου του Γενικού Επιθεωρητή 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  
Τις διαδικασίες στελέχωσης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης του πάσης φύσεως προσωπικού της 
Υπηρεσίας.  
Την τήρηση του πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχόµενων εγγράφων και του εµπιστευτικού 
πρωτοκόλλου υποθέσεων της αρµοδιότητας του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  
Τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων.  
Τη βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων, καθώς και τη βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής.  
Το χειρισµό των θεµάτων που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύσεως προσωπικού 
της υπηρεσίας.  
Τις διαδικασίες σύνταξης του ετήσιου προϋπολογισµού και την υποβολή των οικονοµικών 
καταστάσεων που εκάστοτε προβλέπονται, καθώς και την ευθύνη εκτέλεσης του προϋπολογισµού, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  
Την εκκαθάριση των αποδοχών και λοιπών απολαβών και αποζηµιώσεων του πάσης φύσεως 
προσωπικού της υπηρεσίας.  



Την εκτίµηση και καταγραφή των πάσης φύσεως αναγκών της υπηρεσίας σε έπιπλα, γραφική ύλη, 
αναλώσιµα είδη, µηχανογραφικό εξοπλισµό, είδη αυτοµατισµού γραφείου και λοιπά υλικά και την 
προώθηση των απαιτούµενων διαδικασιών.  
Τη διαχείριση όλων των οικονοµικών θεµάτων και την εκτέλεση των πάσης φύσεως προµηθειών, 
καθώς και τη διαχείριση δαπανών και την είσπραξη εσόδων.  
Τη διαχείριση του υλικού (αγορά, µίσθωση, παραλαβή, καταχώριση, αποθήκευση, διανοµή).  
Την ανάθεση εργασιών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης τους.  
Την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων. Τη µέριµνα για τη συγκρότηση και λειτουργία του 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου, σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου 1 του ν.3074/2002 (Α΄ 296), που 
προστέθηκε µε το άρθρο 26 παρ. 4 του ν.3200/2003 (Α΄ 281).  
Τη διοικητική µέριµνα που αφορά στην ασφάλεια, στην καθαριότητα και στην ευταξία των γραφείων 
της υπηρεσίας.  
Το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση των µηχανογραφικών εφαρµογών, τη λειτουργία του 
µηχανογραφικού εξοπλισµού και τη στήριξη του ηλεκτρονικού συστήµατος.  
Την επιµέλεια και το συντονισµό της εκτύπωσης της ετήσιας έκθεσης.  
Τη σύγκληση και τη γραµµατειακή υποστήριξη του Σ.Ο.Ε.Ε.  
Την οργάνωση της επικοινωνίας µε τους πολίτες, τα Σώµατα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και 
Ελέγχου, δικαστικές αρχές, τους φορείς του ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα και τα Μέσα Μαζικής 
Ενηµέρωσης.  
Τη λειτουργία Βιβλιοθήκης. Την οργάνωση των ∆ηµόσιων και ∆ιεθνών Σχέσεων της υπηρεσίας.  
Την έκδοση ενηµερωτικών εντύπων και καταχωρίσεων στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.  
Τη διοργάνωση συναντήσεων συνεδρίων. Τη συµµετοχή εκπροσώπων της υπηρεσίας σε συναντήσεις 
συνέδρια στο εσωτερικό και εξωτερικό.  
Την εκτέλεση κάθε άλλης σχετικής, µε το αντικείµενο της υπηρεσίας, εργασίας.  
 
Στον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και 
εκτέλεση του παρόντος ∆ιατάγµατος. 
 
  
Αθήνα, 16 Μαΐου 2005  
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Β. ΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (Σ.Ο.Ε.Ε.) 

 
 
 
Νόµος 3074/2002  (Φ.Ε.Κ. 296 Α’/4-12-2002) «Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
Αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών - Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και του Συντονιστικού 
Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις.»  
 

Άρθρο 8 
Συντονιστικό Όργανο επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) 

 
1. Το συσταθέν µε το άρθρο 8α΄ του ν. 2477/1997 (ΦΕΚ 59 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε την 

παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄), Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και 
Ελέγχου (ΣΟΕΕ) έχει σκοπό την παρακολούθηση και το συντονισµό της Επιθεώρησης και του 
Ελέγχου από το ΣΕΕ∆.∆ και από όλα τα ιδιαίτερα Σώµατα Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου.  

 
2. Το ΣΟΕΕ προεδρεύεται από τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και συµµετέχουν 

σε αυτό ο Ειδικός Γραµµατέας του ΣΕΕ∆∆, ο οποίος αναπληρώνει και τον κωλυόµενο ή απουσιάζοντα 
Πρόεδρο και οι Γενικοί Επιθεωρητές ή Προϊστάµενοι των λοιπών Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου 
των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου µε τους αναπληρωτές τους 
περιλαµβανοµένων του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ, του 
Προϊσταµένου του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και των 
αναπληρωτών τους. Το ΣΟΕΕ συνεδριάζει τακτικά µία φορά, τουλάχιστον, το µήνα στην έδρα του 
Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και εκτάκτως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του. 
Στη συνεδρίασή του µετέχουν, επίσης, όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης, ο Ειδικός Γραµµατέας του Σ∆ΟΕ ή ο Γενικός ∆ιευθυντής Τελωνείων και Ειδικών Φόρων 
κατανάλωσης µαζί µε τους αναπληρωτές τους.  

 
3. Γραµµατειακή υποστήριξη στο ΣΟΕΕ παρέχεται από τη Γραµµατεία του Γενικού 

Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  
 
4. Το ΣΟΕΕ υποβάλλει τον Απρίλιο κάθε έτους έκθεση στον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία κοινοποιείται σε όλα τα Υπουργεία και τους φορείς που 
ελέγχθηκαν κατά το προηγούµενο έτος. Στην έκθεση καταγράφονται οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι 
που διενεργήθηκαν από τα Σώµατα Επιθεωρήσεων και Ελέγχου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µε τις 
γενικές και ειδικές παρατηρήσεις στα αντικείµενα της αρµοδιότητας κάθε Σώµατος, και γίνεται ειδική 
µνεία των υποθέσεων για τις οποίες ζητήθηκε η κίνηση πειθαρχικής δίωξης ή παραπέµφθηκαν στον 
αρµόδιο Εισαγγελέα. Στην έκθεση καταγράφονται, επίσης, όλες οι ενέργειες του ΣΟΕΕ για το 
συντονισµό και την αποτελεσµατικότητα των εργασιών των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  

 
5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µπορεί 

να ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας του ΣΟΕΕ.  
 
6. Το ΣΟΕΕ µπορεί να αποφασίζει τη διενέργεια κοινών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

από µικτές οµάδες επιθεωρητών των Σωµάτων Επιθεώρησης που µετέχουν σε αυτό. Τα µέλη των 
οµάδων προτείνονται από τους προϊσταµένους των Σωµάτων ή των υπηρεσιών, και η σχετική εντολή 
ελέγχου υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΣΟΕΕ. Στις µικτές οµάδες επιθεώρησης ελέγχου µπορεί να 
συµµετέχουν και επιθεωρητές ή υπάλληλοι των υπηρεσιακών µονάδων επιθεώρησης των φορέων της 
παρ. 2 του άρθρου 1 οι οποίοι προτείνονται από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας τους, ύστερα από 
σχετικό αίτηµα του Προέδρου του ΣΟΕΕ.  

 



7. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 5, καθώς και τα άρθρα 6 και 7 του 
παρόντος νόµου εφαρµόζονται αναλόγως και στο ΣΟΕΕ. Οι σχετικές εντολές υπογράφονται από τον 
Πρόεδρό του.  
 
 (Τα άρθρα 2 έως 7 του ν. 3074/02 ρυθµίζουν θέµατα του Σώµατος Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης, το άρθρο 8 αφορά στο Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου και τα υπόλοιπα 
άρθρα αναφέρονται σε  διάφορα θέµατα)  
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