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Αθήνα, 23 Ιουλίου 2016

H Γενική Επιθεωρήτρια ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, κα Μαρία Παπασπύρου, υπέβαλε
στον Πρωθυπουργό κ. Αλέξιο Τσίπρα και στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ.
Νικόλαο Βούτση, την προβλεπόµενη από τον ιδρυτικό του νόµο του θεσµού
(ν.3074/02) ετήσια έκθεση για το έτος 2015 καθώς και την ετήσια έκθεση
απολογισµού του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου, στο οποίο
παρουσιάζεται η δραστηριότητα των Σωµάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και
Ελέγχου κατά το 2015.
Η ετήσια έκθεση και η συνοπτική της παρουσίαση καθώς και η απολογιστική έκθεση
του ΣΟΕΕ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΕ∆∆ (www.gedd.gr). Στην έτήσια
έκθεση ΓΕ∆∆ περιλαµβάνονται, η συνολική ετήσια δραστηριότητά του µε στόχο την
καταπολέµηση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης στο δηµόσιο τοµέα,
χαρακτηριστικές υποθέσεις που διερεύνησε, νοµοθετικές και οργανωτικές προτάσεις
που υπέβαλε, οι σχετικές µε την πειθαρχική του δικαιοδοσία ενέργειες και τα
αποτελέσµατα του ελέγχου περιουσιακής κατάστασης δηµοσίων υπαλλήλων.
Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2015

Αθήνα, Ιούλιος 2016

Περίληψη Εισαγωγής του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

Στην παρούσα έκθεση αποτυπώνεται η δραστηριότητα και το έργο του ΓΕ∆∆ για το
έτος 2015. Ο ΓΕ∆∆ είναι µονοπρόσωπο όργανο της ∆ιοίκησης, µε ορισµένη πενταετή
θητεία, που απολαµβάνει νοµοθετικά πλήρους προσωπικής και λειτουργικής
ανεξαρτησίας. 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.
Το πεδίο δράσης του ΓΕ∆∆ περιλαµβάνει το σύνολο του δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα
µε όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 2 παρ.α΄ του ν.3074/2002 και έχει ως στόχο
την καταπολέµηση των φαινοµένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης που έχουν
διαπιστωθεί από το σύνολο της ελεγκτικής δραστηριότητας.
Εξέχουσα θέση στον στρατηγικό σχεδιασµό του ΓΕ∆∆ καταλαµβάνει ο στόχος της
παρακολούθησης
της
επίτευξης
της
δηµοσιονοµικής
ορθότητας
και
αποτελεσµατικότητας. Σύµφωνα µε το άρθρ. 106 του Συντάγµατος, για την εδραίωση
της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συµφέροντος το κράτος
προγραµµατίζει και συντονίζει την οικονοµική δραστηριότητα στη χώρα,
επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονοµική ανάπτυξη όλων των τοµέων της εθνικής
οικονοµίας. Ο δηµοσιονοµικός έλεγχος λοιπόν αποτελεί συστατικό στοιχείο του
δηµοκρατικού µας πολιτεύµατος και πραγµατοποιείται µε την διενέργεια του ελέγχου
των δηµοσίων δαπανών δια των θεσµοθετηµένων οργάνων του για την άσκηση του
δηµοσιονοµικού ελέγχου.
Η συσσώρευση µεγάλου όγκου εκκρεµών υποθέσεων διαχειριστικών ελέγχων στη
Γ∆∆Ε, τους οποίους αδυνατεί να διεκπεραιώσει σε λογικούς χρόνους µε τους
ανθρώπινους πόρους που διαθέτει. Υπάρχει, εποµένως, σοβαρό πρόβληµα στην
έγκαιρη διενέργεια δηµοσιονοµικών-διαχειριστικών-οικονοµικών ελέγχων, το οποίο
χρήζει άµεσης και δραστικής αντιµετώπισης
Η ως άνω υφιστάµενη κατάσταση ευνοεί την παρείσφρηση απόψεων και προτάσεων,
σύµφωνα µε τις οποίες θα µπορούσε να εκχωρηθεί η διενέργεια ελέγχων στο πεδίο
της αρµοδιότητας του στενού και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα σε ιδιωτικές ελεγκτικές
εταιρείες (ΙΕΕ).
Από την άλλη πλευρά, η εκχώρηση ελεγκτικού έργου σε ιδιώτες φαίνεται να
δηµιουργεί περισσότερα προβλήµατα από αυτά που καλείται να θεραπεύσει. Σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να γίνεται για εξαιρετικούς λόγους, µε επαρκή αιτιολογία, µε
επίγνωση ότι παραχωρείται δηµόσια εξουσία σε ιδιώτες, και µε πρόνοιες και
διασφαλίσεις για αµερόληπτη κρίση.
Στη χώρα µας δεν υπάρχει ακόµη ούτε η κουλτούρα, ούτε η τεχνογνωσία του
ιδιωτικού ελέγχου σε τοµείς που άπτονται του ∆ηµόσιου Τοµέα και, εποµένως, η
παραχώρηση δηµόσιου ελεγκτικού έργου σε ιδιώτες, χωρίς να έχει προηγηθεί
µακροχρόνια θεσµική, οργανωτική και τεχνική προετοιµασία, εκτιµούµε ότι θα
οδηγήσει σε µείζονα προβλήµατα και δυσλειτουργίες.
Η λύση στο πρόβληµα του αποτελεσµατικού ελέγχου του δηµόσιου τοµέα δεν µπορεί
να είναι άλλη από την ενίσχυση και τον αποτελεσµατικό συντονισµό των ελεγκτικών

Σωµάτων και Υπηρεσιών, την αναδιάρθρωσή τους και τον εκσυγχρονισµό του
θεσµικού τους πλαισίου.
Μεταξύ άλλων, προτείνονται:
•
•

•
•
•

η κατάστρωση ενός στρατηγικού σχεδίου τακτικών συνδυασµένων ελέγχων,
µε χρήση κριτηρίων επιλογής των προς έλεγχον φορέων, µε µικτά κλιµάκια
ελέγχου υπό την εποπτεία του ΓΕ∆∆.
η τυποποίηση των ελέγχων και των Εκθέσεων Ελέγχου και, κατ΄επέκταση, η
οµογενοποίηση µεθόδων και πρακτικών, µε τη χρήση τυποποιηµένων
ερωτηµατολογίων και εγχειριδίου διενέργειας τακτικών ελέγχων. Αξιοποίηση,
για τον σκοπό αυτό, των αποτελεσµάτων του έργου «∆ιενέργεια Πρότυπου
Συνδυασµένου Ελέγχου-Τυποποίηση Τακτικών Ελέγχων µε τη χρήση
ερωτηµατολογίου (checklist)-Εκπαίδευση Επιθεωρητών µε τη µέθοδο on the
job training.
η πιστοποίηση και επιµόρφωση των επιθεωρητών-ελεγκτών όλων των
ελεγκτικών Σωµάτων και Υπηρεσιών.
η αναβάθµιση της τεχνολογικής υποδοµής των ελεγκτικών σωµάτων
η εξέταση επανασύστασης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής
Επιθεώρησης µε ανάληψη των παλαιών αρµοδιοτήτων της µε σύγχρονη και
λειτουργική δοµή, ή η ενίσχυση της Γ∆∆Ε µε δηµοσιονοµικούς ελεγκτές που
θα µπορούσαν να αποδεσµευτούν από τις Υ∆Ε, των οποίων οι αρµοδιότητες
µεταφέρονται στις Γ∆ΟΥ των Υπουργείων από την 1/1/2017

Στην υλοποίηση των παραπάνω, ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο αναµένεται να
διαδραµατίσει η αποτελεσµατική ενεργοποίηση του Συντονιστικού Οργάνου
Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ), το οποίο έχει σκοπό την παρακολούθηση και το
συντονισµό των Επιθεωρήσεων, των Ελέγχων και των Ερευνών που διεξάγονται από
τα Σώµατα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου και του οποίου επικεφαλής
ορίζεται ο ΓΕ∆∆.
Προκειµένου να τονιστεί η ιδιαίτερη βαρύτητα του ρόλου του ΣΟΕΕ η έκθεση
απολογισµού του, που κοινοποιείται κατά νόµο ως παράρτηµα της ετήσιας έκθεσης
του ΓΕ∆∆, θα εκδίδεται πλέον κατά χρονική ακολουθία της παρουσίασης της
ετήσιας έκθεσης του ΓΕ∆∆, ως αυτόνοµο τεύχος στο οποίο θα καταγράφεται και ο
απολογισµός του έργου και της δράσης των Σωµάτων και των Υπηρεσιών
Επιθεωρήσεων και Ελέγχου για το ίδιο έτος.

Παρουσίαση της Έκθεσης

Στην εισαγωγή του στην Ετήσια Έκθεση για το 2015 η Γενική Επιθεωρήτρια
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, διατυπώνει προτάσεις για την καταπολέµηση των φαινοµένων
διαφθοράς και κακοδιοίκησης.
Το Α΄ Κεφάλαιο της Ετήσιας Έκθεσης 2015 του ΓΕ∆∆ περιλαµβάνει τη συνοπτική
παρουσίαση των αρµοδιοτήτων, της λειτουργίας του θεσµού, καθώς και του
ανθρώπινου δυναµικού, µε το οποίο στελεχώνεται.
Στο Β΄ Κεφάλαιο παρατίθεται µε τη βοήθεια τρισδιάστατων γραφηµάτων η
στατιστική αποτίµηση του έργου του ΓΕ∆∆ (πειθαρχική αρµοδιότητα- ελεγκτικό
έργο ) κατά το 2015. Το Γ΄ Κεφάλαιο ασχολείται µε την άσκηση της πειθαρχικής
δικαιοδοσίας του ΓΕ∆∆.
Στο ∆΄ Κεφάλαιο παρουσιάζονται µερικές από τις χαρακτηριστικότερες υποθέσεις µε
τις οποίες ασχολήθηκε ο ΓΕ∆∆ και στο επόµενο Ε΄ κεφάλαιο παρατίθενται οι
σηµαντικότερες νοµοθετικές και οργανωτικές προτάσεις που υπέβαλε το περασµένο
έτος.
Στο ΣΤ΄ Κεφάλαιο αποτυπώνονται τα πορίσµατα του ελέγχου των ετήσιων δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης για το 2015 των Επιθεωρητών – Ελεγκτών των Σωµάτων
Επιθεώρησης και Ελέγχου και των υπόλοιπων κατηγοριών υπόχρεων, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 περ. λ’ και µδ’ του ν. 3213/03 (ΦΕΚ Α’ 309/2003)
«∆ήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών
και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών
προσώπων», όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις του ν.
4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160/2014) άρθρα 222-230.
Στο τελευταίο Ζ’ Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι λοιπές δραστηριότητες του ΓΕ∆∆
(οµιλίες, σεµινάρια, συνέδρια, διεθνής δραστηριότητα).
Η Έκθεση συµπληρώνεται από Παράρτηµα στο οποίο παρατίθενται τα νοµοθετικά
κείµενα που αφορούν στον ΓΕ∆∆ και στο ΣΟΕΕ.
Η ετήσια έκθεση απολογισµού του ΣΟΕΕ, θα εκδοθεί σε αυτόνοµο τεύχος στο οποίο
θα παρουσιάζεται η δραστηριότητα των Σωµάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και
Ελέγχου κατά το 2015.

Ενδεικτική παρουσίαση σηµαντικών υποθέσεων και νοµοθετικών και οργανωτικών
προτάσεων που περιλαµβάνονται στην Ετήσια Έκθεση 2014
1. Άσκηση πειθαρχικών αρµοδιοτήτων.

Κατά το 2015 κοινοποιήθηκαν στο Γραφείο του ΓΕ∆∆ 1718 πειθαρχικές αποφάσεις.
Ο ΓΕ∆∆ υπέβαλε ένσταση σε 116 περιπτώσεις αντίστοιχα προκειµένου να κριθούν εκ
νέου οι αντίστοιχες υποθέσεις από το ανώτερο πειθαρχικό όργανο. Στον πίνακα που
ακολουθεί παρουσιάζονται οι φορείς στις πειθαρχικές αποφάσεις των οποίων
υποβλήθηκαν ενστάσεις:
1.Ένσταση κατά απόφασης του Πειθαρχικού Συµβουλίου Υπουργείου Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή του
προστίµου των αποδοχών (12) µηνών σε υπάλληλο του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας.
Ο πειθαρχικώς διωκόµενος υπάλληλος παραπέµφθηκε ενώπιον του Πειθαρχικού
Συµβουλίου Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού για τα
πειθαρχικά αδικήµατα: α) της παράβασης του υπαλληλικού καθήκοντος που
προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείµενες
διατάξεις, εντολές και οδηγίες, β) της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό
Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους και γ) της αναξιοπρεπούς ή ανάρµοστης
ή ανάξιας για υπάλληλο συµπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας, τα οποία ορίζονται
στα εδάφια β΄, γ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
Συγκεκριµένα κατόπιν του ελέγχου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του
εγκαλουµένου υπαλλήλου που διενήργησε η Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης
Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας
και Ελέγχου των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Γ΄ Μονάδα) για τη χρονική
περίοδο 2009, 2010, 2011 και 2012 και µε βάση τις διαπιστώσεις της έκθεσης
ελέγχου προέκυψε ότι ο ανωτέρω υπάλληλος, ο οποίος διετέλεσε ελεγκτής και
εκταµιευτής ιδιωτικών επενδύσεων, υπέβαλλε ανακριβείς δηλώσεις περιουσιακής
κατάστασης για τα έτη 2009-2011 ενώ δεν υπέβαλε δήλωση το έτος 2012.
Ειδικότερα:
1. Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2009 ο εγκαλούµενος
υπάλληλος δήλωσε κατάθεση ύψους 145.000€ στην τράπεζα Eurobank, αλλά από το
διενεργηθέντα έλεγχο προέκυψε ότι διατηρούσε µε τη σύζυγό του, είτε από κοινού,
είτε µε τρίτους, λογαριασµούς και σε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα συνολικού ποσού
304.859,28€.
2. Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2010 ο εγκαλούµενος
υπάλληλος δήλωσε κατάθεση ύψους 200.000€ στην τράπεζα Eurobank, αλλά από το
διενεργηθέντα έλεγχο προέκυψε ότι διατηρούσε µε τη σύζυγό του, είτε από κοινού,
είτε µε τρίτους, και σε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα συνολικού ποσού 572.903,15€.

3. Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2011 ο εγκαλούµενος
υπάλληλος δήλωσε κατάθεση ύψους 260.000€ στην τράπεζα Eurobank, αλλά από το
διενεργηθέντα έλεγχο προέκυψε ότι διατηρούσε µε τη σύζυγό του, είτε από κοινού,
είτε µε τρίτους, και σε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα συνολικού ποσού 541.882,32€.
4. Για το έτος 2012 ο εγκαλούµενος υπάλληλος δεν υπέβαλε δήλωση περιουσιακής
κατάστασης ως όφειλε εκ του νόµου, όντας ελεγκτής και εκταµιευτής ιδιωτικών
επενδύσεων, ενώ κατά την 30-06-2012 (καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή
της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3213/2003)
προέκυψε ότι διατηρούσε µε τη σύζυγό του, είτε από κοινού, είτε µε τρίτους,
καταθέσεις συνολικού ποσού 607.694,05€ και σε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα.
Εξαιτίας των ως άνω διαλαµβανοµένων ασκήθηκε σε βάρος του εγκαλουµένου
υπαλλήλου ποινική δίωξη για µη υποβολή και υποβολή ανακριβούς δήλωσης
περιουσιακής κατάστασης κατ’ εξακολούθηση, διότι απέκρυψε περιουσία, η
συνολική αξία της οποίας υπερβαίνει το ποσό των 300.000€. Εν συνεχεία ο
εγκαλούµενος υπάλληλος παραπέµφθηκε ενώπιον του αρµοδίου Τριµελούς Εφετείου
Κακουργηµάτων, όπου και κρίθηκε ένοχος για το ως άνω ποινικό αδίκηµα και του
επιβλήθηκε ως παρεπόµενη ποινή η αποστέρηση των πολιτικών του δικαιωµάτων
διάρκειας τριών (3) ετών βάσει της καταδικαστικής απόφασης του ιδίου δικαστηρίου.

2. Ένσταση κατά απόφασης του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου
Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης µε την οποία
απαλλάσσει των κατηγοριών εκπαιδευτικό ∆ηµοτικού Σχολείου.
Ο εγκαλούµενος υπάλληλος παραπέµφθηκε από τον προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης
Εκπαίδευσης στο Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης
Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης για το πειθαρχικό αδίκηµα της αναξιοπρεπούς ή
ανάρµοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συµπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας, όπως
ορίζεται στο εδάφιο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 4057/2012.
Ειδικότερα, κατόπιν πληροφοριών που περιήλθαν στο τµήµα Ασφάλειας Φλώρινας
και νοµότυπης έρευνας βρέθηκαν στην οικία του εγκαλουµένου εκπαιδευτικού τα
κάτωθι όπλα: α) τυφέκιο τύπου KALASHNIKOV µε πτυσσόµενο κοντάκιο και
αορτήρα και µια γεµιστήρα κινεζικής προέλευσης, β) ένα περίστροφο µε µεγάλο
αριθµό φυσιγγίων, γ) µια καραµπίνα µε κοµµένη κάνη, δ) µια ξιφολόγχη από τυφέκιο
G3A3 µε µήκος λάµας δέκα έξι (16) εκατοστών και τη θήκη της, ε) µια χατζάρα µε
µήκος λάµας πενήντα (50) εκατοστών, στ) δύο τόξα µε εννέα βέλη και ζ) µια
βαλλίστρα µε ενσωµατωµένη διόπτρα και τρία βέλη. Ο εγκαλούµενος υπάλληλος δεν
διέθετε την απαιτούµενη κατά το νόµο άδεια για τα παραπάνω όπλα.
∆οθέντων των ως άνω διαλαµβανοµένων, ασκήθηκε σε βάρος του ανωτέρω
εκπαιδευτικού ποινική δίωξη από την αρµόδια Εισαγγελέα Πρωτοδικών για τις
πράξεις της οπλοκατοχής και οπλοχρησίας.
Επισηµαίνεται ότι το Πειθαρχικό Συµβούλιο απάλλαξε κατά πλειοψηφία τον
εγκαλούµενο εκπαιδευτικό απόφασης, µειοψηφούσης της Προέδρου του Συµβουλίου,
η οποία πρότεινε την ενοχή του εγκαλουµένου εκπαιδευτικού αποδεχόµενο ότι η

χρήση των ως άνω όπλων προήλθε από την «έντονη επιθυµία ενασχόλησής του µε
κοινωνικές και αθλητικές δράσεις».

3.Ένσταση κατά απόφασης του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου
Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης µε την οποία
επιβλήθηκε η ποινή του προστίµου ίσου µε την αποδοχή έξι (6) µηνών σε
εκπαιδευτικό.
Ο εγκαλούµενος εκπαιδευτικός παραπέµφθηκε για τα πειθαρχικά παραπτώµατα : α)
της αναξιοπρεπούς ή ανάρµοστης για υπάλληλο συµπεριφοράς εντός ή εκτός
υπηρεσίας κατά συρροή, σύµφωνα µε τα εδάφια ε’ και ια’ της παρ. 1 του άρθρου 107
του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει σε συνδυασµό µε
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του ίδιου νόµου, β) της απλής απείθειας
σύµφωνα µε το εδάφιο κστ’ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007, όπως
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 25 του ίδιου νόµου και γ) της σοβαρής απείθειας σύµφωνα µε το εδάφιο
θ’ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε
και ισχύει σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του ίδιου νόµου
καθώς και τις διατάξεις του εδαφίου α’ της παρ. 7 του άρθρου 36 της Υ.Α. Φ.
353.1./324/105657/∆1/16-10-2002 (ΦΕΚ Β΄1340).
Συγκεκριµένα, ως προς το παράπτωµα της αναξιοπρεπούς ή ανάρµοστης για
υπάλληλο συµπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας κατά συρροή, όπως προκύπτει από
το πόρισµα της διενεργηθείσας για την υπόθεση Ε∆Ε, το σύνολο των µαρτυρικών
καταθέσεων και των σχετικών εγγράφων που εξετάσθηκαν καθώς και από τα
απολογητικά υποµνήµατα και τις συµπληρωµατικές διευκρινίσεις που έδωσε ο ίδιος ο
εγκαλούµενος εκπαιδευτικός, κατά τον κρίσιµο χρόνο που υπηρετούσε σε
συγκεκριµένο Γυµνάσιο: «κατηγορούσε τη ∆ιεύθυνση του Γυµνασίου και τη
∆ιευθύντρια ∆/θµιας Εκπαίδευσης ότι, µε δικές τους ενέργειες, µετακίνησαν µία
εκπαιδευτικό σε άλλο σχολείο σκοπίµως επειδή η εν λόγω συνάδελφος υποστήριζε,
κατά την κρίση του, τον εγκαλούµενο. Επιπλέον, ενοχλούσε επανειληµµένως µε
τηλεφωνήµατα και ηχητικά µηνύµατα, αδιακρίτως οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας και της
νύχτας, στα οποία συκοφαντούσε τη ∆ιευθύντρια και την Υποδιευθύντρια. Εισερχόµενος
δε στο γραφείο του διενεργούντος την Ε∆Ε ∆ιευθυντή, προκειµένου να υποβληθεί σε
συµπληρωµατική ανωµοτί κατάθεση, προέβη σε φραστική επίθεση και απειλές εναντίον
αυτού και της γραµµατέως του. Επιπροσθέτως, κατά το σχολικό έτος 2011-2012,
δέχθηκε να παραβρεθούν στο µάθηµα τρεις εξωσχολικοί µαθητές, οι οποίοι µάλιστα
ανήρτησαν στο διαδίκτυο video µε σκηνές από το µάθηµα του διωκόµενου. Στο µάθηµα
του έχει υποστηρίξει ότι ο Χίτλερ και οι Ναζί δεν χτυπούσαν άοπλους και εποµένως δεν
υπήρξαν στρατόπεδα συγκέντρωσης. Στη σχολική σύµβουλο που τον επισκέφθηκε, είπε
ότι δεν είναι θρησκευόµενη γιατί φοράει παντελόνια. Αντέγραψε σε δικό του τετράδιο
προσωπικά στοιχεία των µαθητών και συγκεκριµένα τα στοιχεία ταυτότητας και το
θρήσκευµα καθενός εξ αυτών. Ερωτηθείς από τη ∆ιευθύντρια επ΄ αυτού, απάντησε «για
να ξέρω µε ποιους έχω να κάνω» και εν συνεχεία χαρακτήρισε τη συµπεριφορά της
∆ιευθύντριας φασιστική και δήλωσε πως «το ελληνικό σχολείο είναι µόνο το
ελληνορθόδοξο».
Το ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο κρίνοντας οµόφωνα ένοχο τον
εγκαλούµενο για τα ως άνω πειθαρχικά παραπτώµατα επέβαλε οµόφωνα ως

προσήκουσα την πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης 12 µηνών µε πλήρη
στέρηση των αποδοχών.

4. Ένσταση κατά απόφασης του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου ΕΛΤΑ µε
την οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής απόλυσης έξι (6) µηνών σε υπάλληλο
των ΕΛΤΑ ΑΕ .
Η εγκαλούµενη υπάλληλος παραπέµφθηκε για τα πειθαρχικά αδικήµατα α) της
πράξης ή παράλειψης που µπορεί να επιφέρει ζηµία υλική ή ηθική στην εταιρεία, β)
της κάθε ατασθαλίας στη διαχείριση, γ) της
παράλειψης ελέγχου και
παρακολούθησης των υφισταµένων, που µπορεί να δηµιουργήσει ζηµία ή διατάραξη
της υπηρεσιακής τάξης, δ) της κάθε πράξης ή παράλειψης που αντιβαίνει στο
σύνταγµα και τους νόµους του Κράτους, ε) της πληµµελούς καθώς και της µη
έγκαιρης εκπλήρωσης του υπηρεσιακού καθήκοντος και στ) της πράξης που συνιστά
κατάχρηση εξουσίας ή υπηρεσιακής εµπιστοσύνης, όπως ορίζονται στις διατάξεις των
όρων ΙΣΤ1 παρ. 1,2,4 (εδάφια στ΄, η΄, ιδ΄ ιε΄, ιζ΄ και ιη΄), της παρ. 5 (εδάφιο γ΄ και
στ΄) και ΙΣΤ2 παρ. 9 της από 03.06.2002 Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης
Εργασίας Προσωπικού ΕΛΤΑ ΑΕ.
Συγκεκριµένα, η πειθαρχικώς διωκόµενη υπάλληλος, όπως προκύπτει από το πόρισµα
της διοικητικής έρευνας που διενεργήθηκε από επιθεωρητή των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., ως
Κεντρική ∆ιαχειρίστρια Κεντρικού Καταστήµατος, υπεξαίρεσε από τη διαχείριση του
Καταστήµατος χρηµατικό ποσό ύψους 4.300,00 € για ίδιο όφελος και οµολόγησε τις
παράνοµες πράξεις της ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου.

5. Ένσταση κατά απόφασης του Α΄ Πειθαρχικού Συµβουλίου Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ µε την
οποία επιβλήθηκε η ποινή του προστίµου αποδοχών τριών (3) µηνών σε υπάλληλο
Περιφερειακού Υποκαταστήµατος ΙΚΑ– ΕΤΑΜ.
Ο πειθαρχικώς διωκόµενος υπάλληλος παραπέµφθηκε από τον ∆ιοικητή ΙΚΑ–
ΕΤΑΜ για τα πειθαρχικά αδικήµατα : α) της αµέλειας καθώς και της ατελούς ή µη
έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντος και β) της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή
ανάρµοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συµπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας, τα
οποία ορίζονται στο εδάφιο στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν.3528/2007 και στο
εδάφιο δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 109 του ν.3528/2007, όπως ισχύει.
Συγκεκριµένα, κατόπιν ελέγχου από τη ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών
Ασφάλισης διαπιστώθηκε ότι ο εγκαλούµενος υπάλληλος ως Προϊστάµενος του
Τµήµατος Εσόδων του Περιφερειακού Υποκαταστήµατος από το 2005 προέβαινε σε
εικονική ασφάλιση συγγενικών προσώπων υπαλλήλου καθώς και τρίτων σε
οικοδοµοτεχνικά έργα µε σκοπό τη θεµελίωση δικαιωµάτων και παροχών από το
ΙΚΑ–ΕΤΑΜ και τον ΟΑΕ∆.
Πλέον τούτου, ως προϊστάµενος εσόδων δεν άσκησε επανειληµµένως τον
επιβαλλόµενο ουσιαστικό και τυπικό έλεγχο και τη δέουσα εποπτεία επί των
ενεργειών υπαλλήλου του, ο οποίος εκµεταλλεύτηκε την απουσία ελέγχου, µε
αποτέλεσµα να παραλαµβάνει, συµπληρώνει και υπογράφει, χωρίς να διαθέτει τη

σχετική εξουσιοδότηση, Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις. Περαιτέρω, ο
εγκαλούµενος υπάλληλος προσυπέγραφε διεκπεραιωτικά την εκκαθάριση και την
αρχειοθέτηση των οικοδοµικών πινακίδων, χωρίς να τηρεί, ως όφειλε εκ τη θέσεως
του, τις οδηγίες των εγκυκλίων του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ που αφορούν στον έλεγχο και την
εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών στα οικοδοµοτεχνικά έργα, όπως επιτόπιοι
έλεγχοι και έλεγχοι γραπτών στοιχείων για τον προσδιορισµό του χρόνου εκτέλεσης ή
αποπεράτωσης των εργασιών και για τη διαπίστωση του χρόνου της απασχόλησης.
Συνέπεια των πράξεων και παραλείψεων του εγκαλουµένου υπαλλήλου ήταν η
σηµαντική οικονοµική ζηµία του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ από τη µη είσπραξη πρόσθετων τελών
και λοιπών προσαυξήσεων καθώς και από τις παροχές που χορηγήθηκαν στους
εικονικά ασφαλισθέντες, όπως επιδόµατα ασθένειας και µητρότητας,
ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη και δωρόσηµα.

6. Ενσταση κατά απόφασης του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου ∆Ε∆∆ΗΕ
Α.Ε.µε την οποία επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης τριών (3)
µηνών µε πλήρη στέρηση αποδοχών σε υπάλληλο του ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.
Ο εγκαλούµενος υπάλληλος παραπέµφθηκε αρµοδίως για τα πειθαρχικά αδικήµατα
α) της πληµµελούς άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων, β) της έλλειψης του
απαιτούµενου ζήλου περί την εκτέλεση της υπηρεσίας, γ) της αδιαφορίας για τη
διαφύλαξη των συµφερόντων της Εταιρείας, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 παρ. 1, 2
και 9 και στο άρθρο 26 παρ. 3 εδ. β΄, γ΄ και ζ΄ του Κανονισµού Κατάστασης
Προσωπικού ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού.
Συγκεκριµένα, όπως προκύπτει από το πόρισµα της Επιτροπής ∆ιοικητικής
Ανάκρισης (Ε∆Ε), ο πειθαρχικώς διωκόµενος υπάλληλος, κατά τα έτη 2010, 2012 και
2013 ως επικεφαλής διµελούς συνεργείου διεξαγωγής ελέγχων των µετρητικών
διατάξεων κέντρων διασκέδασης, αφενός δεν τήρησε τις αρµοδίως διδόµενες εντολές
και οδηγίες της Εταιρείας (Οδηγός ∆ιανοµής Νο 56), που αφορούν στη διαδικασία
ελέγχου µετρητικών διατάξεων µεγάλων καταναλωτών, αφετέρου δεν ενήργησε µε
τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια κατά τον έλεγχο των παροχών και δεν διαπίστωσε
τις επεµβάσεις στις αντίστοιχες µετρητικές διατάξεις των ως άνω παροχών, αν και
προϋπήρχαν του ελέγχου που πραγµατοποίησε και ήταν ορατές δια οπτικής
επιθεώρησης των στοιχείων της µετρητικής διάταξης. Επιπλέον οι ενέργειες του
πειθαρχικώς διωκοµένου υπαλλήλου επέφεραν σηµαντική οικονοµική ζηµία στην
Εταιρεία καθώς δεν ανέφερε στο σχετικό δελτίο ελέγχου, τις επεµβάσεις στις
µετρητικές διατάξεις των ανωτέρω παροχών, µε αποτέλεσµα τη µειωµένη καταγραφή
της καταναλισκόµενης ενέργειας (κλοπή ρεύµατος). Το κόστος δε για την Εταιρεία
ως προς την αντιµετώπιση των εν λόγω επεµβάσεων στις παροχές ανήλθε στα ποσά
των 390.71€ και 362,19€.
Περαιτέρω τα ποσά για την αξία της διαφυγούσας ηλεκτρικής ενέργειας
διαµορφώθηκαν ως εξής:
1. Η αξία της διαφυγούσας ενέργειας για τη πρώτη παροχή, στο υπό εξέταση χρονικό
διάστηµα, υπολογίζεται στο ποσό των 10.561,08€ και το σύνολο του λογαριασµού
µετά των λοιπών χρεώσεων ανέρχεται στο ποσό των 14.149,52€.

2. Η αξία της διαφυγούσας ενέργειας για τη δεύτερη παροχή, στο υπό εξέταση
χρονικό διάστηµα, υπολογίζεται στο ποσό των 9.137,89€ και το σύνολο του
λογαριασµού µετά των λοιπών χρεώσεων ανέρχεται στο ποσό των 11.807,83€.

2. Άσκηση ελεγκτικού έργου – Χαρακτηριστικές υποθέσεις (σελ. 65 Έκθεσης)
Στην έκθεση του 2015 παρατίθενται ενδεικτικά µερικές χαρακτηριστικές υποθέσεις τη
διερεύνηση των οποίων ανέλαβε ο ΓΕ∆∆ και αναδεικνύουν το εύρος της ελεγκτικής του
αρµοδιότητας και της θεσµικής του παρέµβασης. Ειδικότερα παρουσιάζονται οι παρακάτω
περιπτώσεις:

1.Έλεγχος στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής
ασφαλισµένους στο πρώην ΤΕΑΠΕΤΕ

Ασφάλισης

2.Νοµιµότητα των χορηγηθεισών αποζηµιώσεων
οστρακοπαραγωγούς της περιοχής Ροδόπης

από

(ΕΤΕΑ)

για

ΕΠ

Αλιείας

το

τους
σε

3.Έλεγχος Έργων του ΟΛΠ ΑΕ
4.Νοµιµότητα ανάθεσης της εκµετάλλευσης του κυλικείου του Κοιµητηρίου Ν.
Μάκρης του ∆ήµου Μαραθώνα
5.Ανάκληση απόφασης ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης (καταλογισµού) που είχε εκδοθεί
σε βάρος επενδυτή
6.Έλεγχος στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Παν/µίου Αθηνών
7.Έλεγχοι σε δηµόσιο Μαιευτήριο
8.Έλεγχος στο ΓΝΠΑ «Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
9.Εξοπλισµός ∆ηµοσίων ΚΤΕΟ
10.Περιβαλλοντικές παραβάσεις ελαιουργείων και πυρηνελαιουργείων
11.Συµβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας Οργανισµού Λιµένα Ηγουµενίτσας
ΑΕ
12.Παροχή της ΟΣΥ ΑΕ προς τους εργαζόµενους
13.Υποθέσεις πολεοδοµικού ενδιαφέροντος
14.Απευθείας αναθέσεις µικρών έργων από ∆ηµοτική Αρχή
15.Νοµιµότητα λειτουργίας Παιδικής Χαράς ∆ήµων
16.Χρεώσεις κατανάλωσης από την ∆ΕΥΑΕΡ του ∆ήµου Ερµιονίδας
17.Παράνοµη υλοτοµία αιωνόβιων δέντρων
18.Μη σύννοµη µίσθωση και χρήση ακινήτου από ∆ήµο
19.Αποκατάσταση ∆ιατηρητέου κτιρίου του Πειραϊκού Συνδέσµου
20.Έργα πρασίνου στο δήµο Καβάλας

3. Νοµοθετικές και οργανωτικές προτάσεις (σελ. 91 Έκθεσης)
Ο ΓΕ∆∆ το 2014 στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του υπέβαλε αρκετές προτάσεις
νοµοθετικού περιεχοµένου καθώς και προτάσεις σχετικά µε την οργάνωση και τη λειτουργία
των ελεγχόµενων δηµοσίων υπηρεσιών. Στην Ετήσια Έκθεση περιλαµβάνονται οι προτάσεις
που αφορούν στα εξής ζητήµατα:
1.Αισχροκέρδεια σε βάρος Προσφύγων
2.Λειτουργία Ε∆ΕΛ
3.Πληρωµή ∆απανών από τις Υ∆Ε
4.∆ιαδικασίες ΕΟΠΥΥ
5.Προτάσεις στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑ
ασφαλισµένους του πρώην ΤΕΑΠΕΤΕ

για τους

6.Προτάσεις σε συνέχεια του ελέγχου στο ΓΝΠΑ «Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
7.∆ιαδικασία έκδοσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας
8.Προτάσεις αναφορικά µε τη διαχείριση και τον έλεγχο των κρατικών αυτοκινήτων
9.Χρηστή διαχείριση ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων από τους ∆ήµους
10.Πρόταση Υλοποίησης ∆ράσης για την Ευαισθητοποίηση των Μαθητών στην
Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς

4. Παρουσίαση πινάκων και γραφηµάτων στατιστικής αποτίµησης του έργου του ΓΕ∆∆.
Α. Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης- Γενικά στατιστικά στοιχεία έτους 2015

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤ. ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝ∆ΙΑΦ.

2011

2012

2013

2014

2015

29

34

31

54

37

112

140

321

282

196

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

83

30

36

21

18

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

24

35

76

75

38

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ

27

2

10

27

18

ΛΟΙΠΕΣ Α∆ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

25

19

28

29

22

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

25

25

36

42

31

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΙ

609

390

576

427

504

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ

67

85

90

213

146

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

47

48

49

49

49

122

147

129

153

103

27

13

24

29

38

163

104

122

163

179

4

1

3

6

9

ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ / ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Σύνολο Υποθέσεων

1364

1073

1531

1570

1388

Τα σύνολα των περασµένων ετών έχουν διαµορφωθεί µε βάσει στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη µετά τη δηµοσίευση των
αντίστοιχων ετήσιων εκθέσεων

Β. Πειθαρχική αρµοδιότητα ΓΕ∆∆ 2015
ΓΡΑΦΗΜΑ 1

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΓΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΠΟΙΝΗ ΕΠΙΕΙΚΗΣ
69,0%
20,7%

ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
3,4%
ΑΝΑΡΜΟ∆ΙΟ ΟΡΓΑΝΟ

ΜΗ ΟΡΘΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ
ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΙΤ/ΓΙΑ &
ΜΗ ΟΡΘΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΑΠΟ∆/ΞΕΩΝ

2,6%

2,6%

1,7%

ΓΡΑΦΗΜΑ 2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΓΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ
ΑΙΤ/ΓΙΑ & ΜΗ
ΟΡΘΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΑΠΟ∆/ΞΕΩΝ
2

ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
3
ΜΗ ΟΡΘΗ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ
3
ΑΝΑΡΜΟ∆ΙΟ
ΟΡΓΑΝΟ
4

ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
24

ΠΟΙΝΗ ΕΠΙΕΙΚΗΣ
80

ΓΡΑΦΗΜΑ 3

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Γ.Ε.∆.∆. )

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Γ.Ε.∆.∆.
6,8%

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ
ΑΡΧΕΙΟ
93,2%

ΓΡΑΦ ΗΜΑ 4

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ )

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Γ.Ε.∆.∆.
116

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ
ΑΡΧΕΙΟ
1602

Γ. Ελεγκτική δραστηριότητα ΓΕ∆∆ 2015

ΓΡΑΦΗΜΑ 1

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

17,6%

ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

14,4%

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ

44,0%

22,1%

ΠΟΡΙΣΜΑ-ΕΚΘΕΣΗ

0,9%
0,9%

ΓΡΑΦΗΜ Α 2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ
13

∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
13

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
200

ΕΠΩΝΥΜΗ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
611

ΑΝΩΝΥΜΗ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
244

ΠΟΡΙΣΜΑ-ΕΚΘΕΣΗ
307

ΓΡΑΦΗΜΑ 3

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΙ

36,3%

14,1%

ΆΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ /
∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

12,9%

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤ.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ

10,5%
7,4%

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

3,5%
2,7%
2,7%

Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤ.
ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝ∆ΙΑΦ.

2,7%

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2,2%

ΛΟΙΠΕΣ Α∆ΕΙΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ
ΥΓΙΕΙΝΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1,6%
1,3%

1,3%
0,6%

ΓΡΑΦΗΜΑ 4

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΦΟΡΕΑ

27,0%

∆ΗΜΟΙ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ

21,3%

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ∆ΗΜΟΣ.
∆ΙΚΑΙΟΥ

15,3%
9,1%

∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

6,1%

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

4,6%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

4,4%

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3,2%
3,1%

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

1,9%

ΚΡΑΤ. ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. ∆ΗΜ.
∆ΙΚΑΙΟΥ

1,4%

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΥΠΗΡ.
ΕΛΕΓΧΟΥ

1,2%

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

0,7%
0,4%

ΓΡΑΦΗΜΑ 5

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΦΟΡΕΑ
ΚΡΑΤ. ΝΟΜ. ΠΡΟΣ.
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
∆ΗΜ. ∆ΙΚΑΙΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. ΕΛΕΓΧΟΥ
43
19
17
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
33
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ
10
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
45
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
61
ΓΡΑΦΗΜ Α 6

ΑΛΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ
∆ΗΜΟΙ
ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
375
ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

5,5%

ΠΕΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
ΠΕΡ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ
ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ
296

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

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
85

5,6%

5,2%

ΠΕΡ. ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

39,0%

8,6%
6,2%

ΠΕΡ. ΑΝΑΤ.ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
64

4,6%
4,5%
3,9%
3,7%
3,7%
3,5%
3,2%
2,8%

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
∆ΗΜΟΣ. ∆ΙΚΑΙΟΥ
213

∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
127

ΓΡΑΦΗΜΑ 8

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΧΗΣ
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
3,1%

∆ΙΑΦΘΟΡΑ - ΛΟΙΠΑ
ΠΟΙΝΙΚΑ
Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ
4,0%

ΕΛΛΕΙΨΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
6,2%
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
6,2%

ΚΑΝΕΝΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
23,0%

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΙΟΙΚ/ΚΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚ.
6,2%

ΠΑΡΑΝΟΜΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19,9%

ΑΛΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
18,1%

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
13,3%

ΓΡΑΦΗΜΑ 9

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ KATA
ΣΩΜΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΕ∆∆

12,4%
9,4%

ΓΛΚ
Γ∆ΟΕ

7,2%
6,9%

ΣΕΕ∆∆
ΣΕΥΥΠ
ΑΠΟΚ. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Ε∆ΕΛ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΕΕΥΜΕ

4,7%
2,7%
1,7%
0,8%

Σ∆ΟΕ

0,8%

Ε.Υ.Ε.Π.

0,8%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΕ∆Ε

0,7%
0,6%

ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ

0,6%

ΕΛΑΣ

0,5%

ΥΠ.ΟΙΚ. ∆/ΝΣΗ ΕΣ. ΥΠΟΘ.

0,4%

ΣΕΠΕ

0,2%
0,1%

Λ.Σ. ΥΠ. ΕΣ. ΥΠΟΘ.

49,6%

ΓΡΑΦΗΜΑ 10

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
28,2%

ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΕ ΜΙΚΤΟ ΚΛΙΜΑΚ
0,3%

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ
Γ.Ε.∆.∆.
14,5%

ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
15,9%

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
24,9%

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ
16,3%

Γ.

Έλεγχος δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης ΓΕ∆∆ 2015

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΕΠΕ:
ΣΕΕ∆∆:
ΣΕΥΥΠ:
ΣΕΠ∆ΕΜ:
ΣΕΕΥΜΕ:
ΣΕ∆Ε:
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ &
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ:

Σύνολο

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ
859
767
140
134
107
94
68
55
16
14
17
15

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ (2.048)
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ
ΣΩΝ

89,29%
95,71%
87,85%
80,88%
87,50%
88,24%

37,40%
6,53%
4,58%
2,68%
0,68%
0,73%

92
6
13
13
2
2

1

1

100,00%

0,05%

0

1.208

1.080

89,40%

52,66%

128

Γράφηµα 1
Υποβληθείσες ∆.Π.Κ.

76

Σώματα Επιθεώρησης &
Ελέγχου

665

Οργανικές Μονάδες
Επιθεώρησης, Εσωτερικού
Ελέγχου ή Εσωτερικών
Υποθέσεων

1.080

Προϊστάμενοι Υ.Δ.Ε.

Γράφηµα 2
Μη Υποβληθείσες
227

Υποβληθείσες
Μη υποβληθείσες

1.821

∆εδοµένου ότι η διαδικασία ηλεκτρονικής, για πρώτη φορά, υποβολής των
δηλώσεων ολοκληρώθηκε, όπως προαναφέρθηκε στις 16-2-2016, δεν έχουν
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες µέτρων για τις περιπτώσεις µη δήλωσης.

