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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στο εισαγωγικό του σηµείωµα στην Ετήσια Έκθεση για το 2009 ο Γενικός Επιθεωρητής
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης αναφέρει µεταξύ άλλων τα εξής:
(….) Για την καταπολέµηση της διαφθοράς και κακοδιοίκησης απαιτείται διαρκής πόλεµος
που είναι µακρύς, δύσκολος, επίπονος, µε συνεχή πολιτική βούληση και προσπάθεια των
αρµοδίων οργάνων να ξεπεραστούν τα διάφορα εµπόδια, όπως η γραφειοκρατική νοοτροπία
των δηµοσίων υπαλλήλων και η πλήρης αδιαφορία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
τα διάφορα µικροσυµφέροντα που ανάγουν την υπόθεσή τους σε µείζον εθνικό ζήτηµα, την
άµεση και έµµεση αντίδραση των συνδικαλιστικών φορέων και κυρίως τη χλιαρή εκ µέρους
της κοινωνίας υποστήριξη των µέτρων παρά τις µεγαλεπίβολες διακηρύξεις συµπαράστασης
και αυτών που ίσως δεν θίγονται τα συµφέροντά τους.
Συνεπώς µόνο µε τη δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών µπορεί ο πόλεµος αυτός να έχει
αίσια αποτελέσµατα η δηµιουργία των οποίων πρέπει να βασίζεται στις εξής αρχές:
Α) µελέτη και θέσπιση κατάλληλου συστήµατος ελέγχου της δηµόσιας διοίκησης,
στελεχωµένο µε ικανότατους επιθεωρητές, που να ενεργούν µε πλήρη ανεξαρτησία και
συνείδηση της αποστολής τους.
Β) αξιολόγηση των υπαρχόντων συστηµάτων ελέγχου από την άποψη του οφέλους και του
κόστους και επιλογή του πλέον αποτελεσµατικού τρόπου ελέγχου µε ενοποίηση των
διάφορων ελεγκτικών µηχανισµών,
Γ) ανταλλαγή διεθνούς τεχνογνωσίας για την καταπολέµηση της διαφθοράς και τη βελτίωση
των συστηµάτων διοίκησης µε άλλες δηµόσιες ή ιδιωτικές οικονοµίες που αντιµετώπισαν
παρόµοιας φύσεως προβλήµατα,
∆) ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την κατανόηση και επίλυση των προβληµάτων.
Αλλά όλα αυτά τα µέτρα δεν πρόκειται να αποδώσουν χωρίς την κοινωνική συναίνεση που
µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την κινητοποίηση, την ευαισθητοποίηση και τη συνεργασία των
πολιτών.
Εξάλλου υπάρχουν µερικοί γενικοί παράγοντες που λειτουργούν υπέρ της διαφθοράς και της
κακοδιοίκησης, όπως:
α) η έλλειψη κατάλληλων µηχανισµών για τον αποτελεσµατικό έλεγχο του ∆ηµόσιου τοµέα
καθόσον το σύνολο του ελεγκτικού και επιθεωρησιακού έργου του Κράτους ασκείται από τα
σώµατα και τις υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου, τα οποία δρουν ανεξαρτήτως και
αποτελούν οργανικά τµήµατα των διαφόρων υπουργείων, στα οποία υπάγονται. Λόγω δε της
αλληλοεπικαλύψεως των αρµοδιοτήτων τους, της µη οµοιοµορφίας των µεθόδων και της
πρακτικής των διενεργουµένων από αυτά ελέγχων και των συντασσόµενων απ’ αυτά
εκθέσεων και πορισµάτων, της διαφορετικής νοοτροπίας των στελεχών αυτών, πολλά εκ των
οποίων αναπτύσσουν πνεύµα οµάδος (esprit de corps) και της περιχαρακώσεως σ’ αυτό, έχει
ως αποτέλεσµα την µη πλήρη και αρµονική ενίοτε δε και ανταγωνιστική συνεργασία µε τα
άλλα σώµατα και υπηρεσίες ελέγχου, η ποσοτική και κυρίως η ποιοτική απόδοσή τους να µην
ανταποκρίνεται, σε γενικές γραµµές, ούτε στον αριθµό των στελεχών τους ούτε στα
διαθέσιµα σ’ αυτά µέσα,
β) οι αόριστες ή επάλληλες αρµοδιότητες των υπηρεσιών ελέγχου, γραφειοκρατικά εµπόδια,
χαµηλής ποιότητας µηχανισµοί ακόµη και κανόνες που θεσπίσθηκαν ad hoc για να
επιτρέψουν ή καλύψουν διεφθαρµένη συµπεριφορά,
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γ) η βραδύτητα των ελέγχων και η ανεπάρκεια ή αοριστία των πορισµάτων και εκθέσεων,
που πολλές φορές απαιτεί επανέλεγχο για τη συµπλήρωσή τους
δ) η ανέλεγκτη εξουσία που παρέχεται στους αρµόδιους για να αποφασίζουν, την οποία
πολλές φορές ασκούν χωρίς διάκριση και λογικούς περιορισµούς µε µόνη την επίκληση της
πολιτικής βούλησης,
ε) η έλλειψη διαφάνειας, που εµποδίζει τους πολίτες και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για να τις χρησιµοποιήσουν για τον έλεγχο της
δηµόσιας διοικητικής δράσης, µε ταυτόχρονη όµως προστασία των προσωπικών δεδοµένων
και υπό το πρόσχηµα της προστασίας αυτών, να παρέχεται κάλυψη σε παράνοµες ενέργειες ή
να παρεµβάλλονται εµπόδια στην πάταξή τους,
στ) η βραδύτητα στην απονοµή της δικαιοσύνης και η εν πολλοίς ανεπάρκεια των
∆ικαστηρίων να επιβάλουν το νόµο, κυρίως στα οικονοµικά εγκλήµατα, όπου πολλοί
διαφεύγουν δια της µεθοδευµένης παραγραφής των αδικηµάτων, αλλά και των καθηµερινά
εκδιδοµένων απαλλακτικών αποφάσεων, που πολλάκις προκαλούν δυσµενή σχόλια ή
απορίες, η διακριτή µεταχείριση των επωνύµων που απαλλάσσονται µε την έκδοση
βουλευµάτων αντί της επ’ ακροατηρίω διαδικασίας, και η σε µεγάλο βαθµό ποινική και
πειθαρχική ατιµωρησία των δηµοσίων υπαλλήλων, που έχει δηµιουργήσει στους
παρανοµούντες αίσθηµα ασυδοσίας. Στο σηµείο αυτό πρέπει να παρατηρήσουµε, ότι η χώρα
µας πολλές φορές έχει καταδικασθεί από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για τη βραδύτητα περί
την απονοµή της δικαιοσύνης µε µεγάλα χρηµατικά ποσά, αλλά οι διάφοροι παράγοντες που
θα µπορούσαν να συµβάλουν στην ταχύτερη απονοµή της δικαιοσύνης ενδιαφέρονται µόνο
για τα δικά τους µικροσυµφέροντα µε την ταχυτέρα απονοµή της δικαιοσύνης επιτυγχάνεται
η σκοπούµενη ειδική και γενική πρόληψη των κάθε είδους παραπτωµάτων. ∆εν έχω
αρµοδιότητα να σχολιάσω την ουσιαστική κρίση των δικαστικών αποφάσεων, αλλά απλά
υπενθυµίζω ότι ο Ντάντε Αλιγκέρη στη Θεία Κωµωδία τοποθετεί τους επίορκους δικαστές
στον έβδοµο κύκλο της κολάσεως.
Για την καταπολέµηση, λοιπόν, της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης τα ενδεδειγµένα µέτρα
πρέπει να έχουν τρεις στόχους: την πρόληψη, την καταστολή και την εκπαίδευση των πολιτών.
Και για µεν την πρόληψη τα µέτρα πρέπει να αποσκοπούν στην αναβάθµιση των
παρεχόµενων υπηρεσιών, στην απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, στη µείωση της
γραφειοκρατίας µε την εισαγωγή της πλήρους µηχανογράφησης των υπηρεσιών, ώστε να
αποκοπεί κατά το δυνατόν η προσωπική επαφή πολιτών µε τους υπαλλήλους, στη διαφάνεια
της διοικητικής δράσης παράλληλα µε την αξιοκρατική επιλογή του προσωπικού, κυρίως ως
προς το ήθος του και την προθυµία του να προσφέρει. Για την κινητοποίηση, όµως, του
λανθάνοντος δυναµισµού των δηµοσίων υπαλλήλων πρέπει εκτός των κινήτρων, οι επί
κεφαλής να δίνουν το παράδειγµα της προσπάθειας και της επαγγελµατικής αφοσίωσης.
Όσον αφορά στην καταστολή των φαινόµενων διαφθοράς και κακοδιοίκησης πρέπει να
λειτουργούν αποτελεσµατικά και γρήγορα οι ελεγκτικοί, διωκτικοί και κατασταλτικοί
µηχανισµοί, µε παράλληλη γρήγορη, αποτελεσµατική και αξιόπιστη απόδοση της
δικαιοσύνης, άλλως όλες οι προσπάθειες θα αποβούν επί µαταίω γιατί τελικό κριτή αποτελεί
και µόνο η πολιτική, ποινική και διοικητική δικαιοσύνη.
(…) Επιτέλους µε νοµοθετικές προβλέψεις, τις οποίες πολλάκις είχαµε προτείνει, και που
εισάγει ο κ. Υπουργός ∆ικαιοσύνης, τον οποίο δηµοσίως τον ευχαριστούµε, ενισχύεται η
προστασία των επιθεωρητών-ελεγκτών από τις αβάσιµες κατ’ αυτών µηνύσεις, που
υποβάλλονται για να ανασταλεί ο ζήλος τους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και
παράλληλα επιτυγχάνεται ο περιορισµός της σπατάλη εργατοωρών από την άσκοπη αναµονή
τους στις αίθουσες των δικαστηρίων όπου καλούνται να εξετασθούν ως µάρτυρες σε ποινικές
υποθέσεις, οι οποίες κατ’ εξακολούθηση αναβάλλονται, ενώ όταν εκδικάζονται τα
∆ικαστήρια περιορίζονται στο να διαβάζουν τα ήδη κατατεθειµένα πορίσµατά τους.
(…) 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
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πλέον αποτελεσµατική και εύρυθµη λειτουργία τους. Η ανάγκη αυτή καθίσταται πλέον
επιτακτική προκειµένου να αντιµετωπιστεί η επικάλυψη των επιθεωρήσεων και των ελέγχων
µε όσα αυτή συνεπάγεται (αντιφατικές εκθέσεις, απώλεια εργατοωρών, αύξηση κόστους,
σπατάλη ανθρώπινων πόρων, κλπ). Η ενοποίηση των ελεγκτικών µηχανισµών της ∆ιοίκησης
και κυρίως των ιδιαίτερων Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου υπό τον ΓΕ∆∆ αποτελεί την
πλέον ενδεδειγµένη λύση για την αποτελεσµατική και ταχεία διεκπεραίωση του συνολικού
ελεγκτικού έργου. Τα οφέλη είναι πολλαπλά, όπως: µείωση του συνολικού χρόνου των
επιθεωρήσεων και ελέγχων, του κόστους των επιθεωρήσεων και ελέγχων, του ονοµαζόµενου
«βάρους της επιθεώρησης και ελέγχου» δηλαδή της επίπτωσης ενδεχόµενως πολλαπλών
ελέγχων σε ελεγχόµενους φορείς και αποφυγή παράλληλων επιθεωρήσεων και ελέγχων
στους ίδιους φορείς µε το ίδιο ή παραπλήσιο αντικείµενο, ευκολότερη οµαδοποίηση αλλά και
τυποποίηση των επιθεωρήσεων και των ελέγχων µε τη χρήση ερωτηµατολογίων ελέγχου,
ευχερέστερη διενέργεια συνδυασµένων επιθεωρήσεων και ελέγχων όταν το αντικείµενο
αυτών είναι πολυσύνθετο από επιθεωρητές-ελεγκτές διαφορετικών ειδικοτήτων,
αποτελεσµατικότερη
αξιολόγηση
του
έργου
των
ελεγκτικών
µηχανισµών,
αποτελεσµατικότερος συντονισµός του ελεγκτικού έργου.
(…) Προβληµατικός εµφανίζεται επίσης ο τοµέας της πολεοδοµίας, που έχει περιέλθει στην
αρµοδιότητα της τοπικής αυτοδιοικήσεως σε επίπεδο πρώτου και δεύτερου βαθµού.
Λειτουργούν σ’ όλη τη χώρα 177 πολεοδοµικές υπηρεσίες, πολλές από τις οποίες ειδικότερα
σε επίπεδο δήµων είναι υποστελεχωµένες και µε µικρή δραστηριότητα. Θα πρέπει λοιπόν να
γίνει ορθολογική γεωγραφική κατανοµή των υπηρεσιών αυτών. Το πρόβληµα µπορεί να
λυθεί στα πλαίσια του σχεδιασµού του Καλλικράτη. Αλλά και οι υπάρχουσες πολεοδοµικές
υπηρεσίες πρέπει να διαχωριστούν κατά τοµείς, ώστε άλλος υπάλληλος να εγκρίνει τις
οικοδοµικές άδειες και άλλος να ελέγχει την εφαρµογή τους. Το πρόβληµα των αυθαίρετων
µπορεί να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά µε την ίδρυση µίας κεντρικής υπηρεσίας
κατεδαφίσεων υπό τη µορφή των ΜΟΜΑ, επαρκώς στελεχωµένης και εφοδιασµένης µε τα
κατάλληλα µηχανήµατα, η οποία θα επεµβαίνει και θα κατεδαφίζει, αµέσως µετά την
τελεσιδικία του σχετικού πρωτοκόλλου, τις κραυγαλέες περιπτώσεις αυθαιρέτων, για τα
υπόλοιπα όµως αυθαίρετα θα επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση το πρόστιµο παράνοµης
ανέγερσης και διατήρησης. Συνήθως όµως έχουµε µεγάλη υστέρηση στην είσπραξη των
προστίµων, διότι τα πολεοδοµικά γραφεία επικαλούµενα έλλειψη προσωπικού καθυστερούν
να διαβιβάσουν τις αποφάσεις επιβολής προστίµων στις ∆ΟΥ προς βεβαίωση. Το κόστος της
υπηρεσίας αυτής µπορεί να αντιµετωπισθεί από τα κονδύλια τα οποία ήδη διατίθενται
σήµερα, χωρίς όµως αποτέλεσµα, για τις κατεδαφίσεις και από τους καταλογισµούς των
εξόδων για την κατεδάφιση σε βάρος των κυρίων των αυθαιρέτων. Ήδη µε πρόσφατο νόµο
προβλέπεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής η σύσταση
υπηρεσίας κατεδαφίσεων αυθαιρέτων µόνο για τα καµµένα δάση της Β. Αττικής, που ελπίζω
να επεκτείνει τις αρµοδιότητες της για ολόκληρη τη χώρα σύντοµα.
(…) Η άσκηση της εξουσίας εκ µέρους αρκετών αιρετών αρχόντων στα όρια της νοµιµότητας
ή και πέραν αυτής, η απότοµη και χωρίς προηγούµενη οργάνωση της απαιτούµενης υποδοµής
µεταβίβαση σ’ αυτούς αρµοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση, οι ανεπαρκείς έλεγχοι της
κεντρικής διοίκησης, οι ανεπαρκείς µελέτες για την εκτέλεση έργων, που πολλές φορές
γίνονται σκοπίµως για να δικαιολογηθούν πρόσθετες εργασίες, ακόµη η έγκριση αποφάσεων
των ΟΤΑ εκ µέρους της εποπτευούσης αρχής µόνο δια της παρόδου της προθεσµίας προς
αναποµπή και κυρίως η έλλειψη δυνατότητας ελέγχου εκ µέρους της ∆ιοίκησης των
δηµοτικών επιχειρήσεων είναι µερικοί από τους παράγοντες που ευνοούν την κακοδιοίκηση
στο χώρο της Τοπικής Aυτοδιοίκησης. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από τις ετήσιες
εκθέσεις µας για τα έτη 2003 έως 2008 αλλά και από την παρούσα.
(…) Οι τοµείς που επικεντρώνεται η κακοδιοίκηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι κυρίως
οι πολεοδοµίες, το περιβάλλον, οι µεταφορές, τα δηµόσια έργα, οι άδειες καταστηµάτων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος (η συζήτηση για τη λήψη των αποφάσεων για την ανάκληση
των παράνοµων αδειών, πολλές φορές τοποθετούνται τελευταίες στην ηµερήσια διάταξη των
∆ηµοτικών Συµβουλίων, µε αποτέλεσµα να µη συζητούνται και να ανακαλούνται τελικώς
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µόνο σε νεκρές από άποψη δραστηριότητας περιόδους), οι δηµοτικές επιχειρήσεις που είναι
σχεδόν όλες ελλειµµατικές, ενώ παράλληλα σε πολλές περιπτώσεις οι υπηρεσίες που
προσφέρονται στους πολίτες είναι ελλιπείς. Επίσης οι ΟΤΑ δεν εκτελούν δικαστικές
αποφάσεις ή συµµορφώνονται µ’ αυτές µε µεγάλη καθυστέρηση. Πρέπει, όµως, να
επαινέσουµε το αξιόλογο έργο που επιτελούν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Ελπίζουµε
µε την εισαγωγή του σχεδίου Καλλικράτης να βελτιωθούν οι τωρινές απαράδεκτες συνθήκες.
Άλλος σηµαντικός προβληµατικός τοµέας είναι το σύστηµα υγείας ως προς την παροχή των
υπηρεσιών υγείας, αλλά και κυρίως το τµήµα της διαχείρισης των νοσοκοµείων ως προς την
προµήθεια υγειονοµικού υλικού. Το πρόβληµα είναι δυσεπίλυτο διότι οποιαδήποτε
παρέµβαση µπορεί να σταµατήσει τη ροή της προµήθειας του υγειονοµικού υλικού, αλλά
ένας λεπτοµερής διασταυρούµενος έλεγχος µεταξύ των προµηθειών, φαρµακευτικών
εταιρειών και των παροχών τους προς τους ιατρούς, µπορεί να αποκαλύψει ενδιαφέρουσες
υπόγειες διαδροµές µε κατευθυνόµενη συνταγογραφία και διόγκωση της δαπάνης. Το
πρόβληµα µπορεί κάπως να αντιµετωπισθεί µε το να µην θεωρούνται ως έξοδα και να
εκπίπτουν φορολογικώς από τις φαρµακευτικές εταιρείες οι δαπάνες για το συνεδριακό
τουρισµό, οι δε παροχές προς τους ιατρούς να θεωρούνται δωρεές, γιατί σε τελευταία
ανάλυση το ∆ηµόσιο, δηλαδή οι φορολογούµενοι, πληρώνουν ένα µεγάλο µέρος των
δαπανών αυτών. Σηµαντική οικονοµική αιµορραγία προκαλούν επίσης οι υπερτιµολογήσεις
των χρησιµοποιούµενων ιατρικών µοσχευµάτων, µηχανηµάτων κ.λπ. η οποία ελπίζουµε ότι
θα περιορισθεί µε την καθιέρωση νοµοθετικού συστήµατος προµηθειών απευθείας από τους
προµηθευτές και όχι µέσω τριγωνικών διεθνών συναλλαγών. Έχει κατ’ επανάληψη
διαπιστωθεί ότι γίνεται κατασπατάληση φαρµάκων και υλικών στη νοσοκοµειακή και
εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη και ότι πολύτιµα µηχανήµατα δεν έχουν τεθεί σε χρήση επί
σειρά ετών, ώστε οι εξετάσεις να γίνονται ιδιωτικώς εκτός νοσοκοµείων, έχει δε καταγγελθεί
ότι πολλές εργαστηριακές εξετάσεις µε πανάκριβα αντιδραστήρια εκτελούνται σε δηµόσια
νοσοκοµεία για λογαριασµό ιδιωτικών εργαστηρίων. Εκεί που υπάρχει πλήρης σύγχυση και
έλλειψη ελέγχου είναι οι πανεπιστηµιακές κλινικές και τα ιδιωτικά ιατρεία των
πανεπιστηµιακών ιατρών. Θα πρέπει λοιπόν οι δυσλειτουργίες αυτές να αρθούν.
(…) 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.
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Παρουσίαση του θεσµού του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΓΕ∆∆)
♦ Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΓΕ∆∆) συστάθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 3074/2002 (ΦΕΚ Α΄ 296/04.12.2002).
♦ Από τον Σεπτέµβριο του 2004 Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης είναι ο
αρεοπαγίτης ε.τ. κ. Λέανδρος Ρακιντζής.
♦ Οι αρµοδιότητες του ΓΕ∆∆ και η λειτουργία του Γραφείου ρυθµίζεται από τις
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3074/2002, όπως αυτές έχουν συµπληρωθεί και
τροποποιηθεί µε τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν. 3801/2009, 26 του ν.3536/2007,
3 του ν.3613/2007, 6 του ν. 3491/2006, 14 του ν.3345/2005, 26 του ν.3200/2003, 5
του ν.3146/2003 και 9 του ν.3094/2003. Με τις διατάξεις του π.δ.77/05 (ΦΕΚ Α΄
118/20.05.2005) ορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος διενέργειας των ελέγχων
από τον ΓΕ∆∆, καθώς και η οργάνωση και η λειτουργία του γραφείου του. Το
νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του θεσµού συµπληρώνουν οι διατάξεις του άρθρου
5 του ν. 3448/2006 που αφορά στην περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου
τοµέα.
♦ Ο ΓΕ∆∆ κατά την άσκηση των καθηκόντων του µπορεί να:
∆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 να διενεργεί ένορκες
διοικητικές εξετάσεις.
Εξετάζει αποφάσεις πειθαρχικών οργάνων και να τις παραπέµπει στο ανώτερο κατά
περίπτωση πειθαρχικό όργανο ασκώντας τα προβλεπόµενα από τον νόµο ένδικα
µέσα.
Προσφεύγει ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά όλων των τελεσίδικων
αποφάσεων όλων των πειθαρχικών συµβουλίων των προαναφερόµενων φορέων για
πειθαρχικά αδικήµατα που επισύρουν την ποινή της παύσης ή του υποβιβασµού,
καθώς και ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου κατά όλων των άλλων τελεσίδικων
αποφάσεων µονοµελών ή πειθαρχικών οργάνων.
Εξετάζει καταγγελίες ή αναφορές που υποβάλλονται στο γραφείο του.
♦ Για την αποτελεσµατική άσκηση του ελεγκτικού του έργου ο ΓΕ∆∆ έχει το δικαίωµα
δυνατότητα να ζητά :
Την άσκηση, από τους ελεγχόµενους φορείς, των προβλεπόµενων από τον Κώδικα
Ποινικής ∆ικονοµίας δικαιωµάτων 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,
Την άρση του τραπεζικού, φορολογικού και χρηµατιστηριακού απορρήτου των
ελεγχόµενων προσώπων.
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Τον ορισµό εµπειρογνωµόνων, δηµοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών ή και ιδιωτών,
όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Τη συγκρότηση µεικτού κλιµακίου ελέγχου αποτελούµενου από επιθεωρητές–
ελεγκτές δύο ή περισσότερων σωµάτων ή υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου.
♦ Στον ΓΕ∆∆ έχει επίσης ανατεθεί:
Η εποπτεία της δράσης και η αξιολόγηση του έργου των Σωµάτων Επιθεώρησης και
Ελέγχου.
Ο έλεγχος των ετήσιων δηλώσεων οικονοµικής κατάστασης (πόθεν έσχες) όλων των
µελών των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου.
Ο έλεγχος των ετήσιων δηλώσεων οικονοµικής κατάστασης όλων των προϊσταµένων
των ∆ηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών και των λοιπών ελεγκτικών υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και των υπαλλήλων (ελεγκτών) που
υπηρετούν σε αυτές καθώς και των προϊσταµένων και των υπαλλήλων των
πολεοδοµικών γραφείων και υπηρεσιών των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η υποβολή νοµοθετικών και οργανωτικών προτάσεων για την πάταξη της διαφθοράς
και της κακοδιοίκησης στην ελληνική δηµόσια διοίκηση.
Η σύγκληση και η προεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου.
Η εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων φορέων του δηµόσιου τοµέα µε τις οποίες
απορρίπτονται, στο σύνολό τους ή εν µέρει, αιτήσεις χορήγησης δηµοσίων εγγράφων
για περαιτέρω χρήση.
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Παρουσίαση της Έκθεσης
Το Α΄ Κεφάλαιο της Ετήσιας Έκθεσης 2009 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 πινάκων η στατιστική αποτίµηση του έργου του ΓΕ∆∆
(ελεγκτικό έργο – πειθαρχική αρµοδιότητα) κατά το 2009. Το Γ’ Κεφάλαιο
ασχολείται µε την άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοσίας του ΓΕ∆∆. Στο ∆’
Κεφάλαιο παρατίθενται οι σηµαντικότερες νοµοθετικές και οργανωτικές προτάσεις
που υπέβαλε και στο επόµενο Ε΄ κεφάλαιο παρουσιάζονται µερικές από τις
χαρακτηριστικότερες υποθέσεις µε τις οποίες ασχολήθηκε ο ΓΕ∆∆ το περασµένο
έτος. Στο ΣΤ΄ Κεφάλαιο αποτυπώνονται τα πορίσµατα του ελέγχου των ετήσιων
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης για το 2008 των Επιθεωρητών – Ελεγκτών των
Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου και των υπόλοιπων κατηγοριών υπόχρεων, όπως
αυτές προσδιορίζονται στη διάταξη της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 1§2 του
Ν.3074/2002, όπως αντικαταστάθηκε και συµπληρώθηκε από τη διάταξη του άρθρου
6§4 του Ν.3491/2006. Στο τελευταίο Ζ’ Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι υπόλοιπες
δραστηριότητες του ΓΕ∆∆ (σεµινάρια, συνέδρια, διεθνής δραστηριότητα).
Η Έκθεση συµπληρώνεται από δύο Παραρτήµατα. Στο πρώτο παράρτηµα
παρουσιάζεται η Ετήσια Έκθεση για το 2009 του Συντονιστικού Οργάνου
Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ), το µεγαλύτερο µέρος της οποίας αποτελούν οι
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες σύντοµες ανασκοπήσεις του έργου για το 2009 των
Σωµάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου που συµµετέχουν σε αυτό. Στο
δεύτερο παράρτηµα παρατίθενται τα νοµοθετικά κείµενα που αφορούν στον ΓΕ∆∆
και στο ΣΟΕΕ.
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Ενδεικτική παρουσίαση σηµαντικών υποθέσεων και νοµοθετικών και οργανωτικών
προτάσεων που περιλαµβάνονται στην Ετήσια Έκθεση 2009
1. Άσκηση πειθαρχικών αρµοδιοτήτων.
Κατά το 2009 κοινοποιήθηκαν στον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 2740
πειθαρχικές αποφάσεις που εξέδωσαν τα αρµόδια όργανα. Σε 195 περιπτώσεις, ποσοστό
7,1%, ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης υπέβαλε ένσταση προκειµένου να
κριθούν εκ νέου οι υποθέσεις από το ανώτερο πειθαρχικό όργανο. Παρακάτω παρατίθενται
ενδεικτικά µερικές χαρακτηριστικές υποθέσεις:
- Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου ΙΚΑ ΕΤΑΜ µε την οποία δεν
επιβλήθηκε η ποινή σε µόνιµη ιατρό γυναικολόγο και ∆/ντρια σε ΤΜΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ για τα
πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος, της παράβασης της αρχής της
αµεροληψίας, της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων της, της
άρνησης ή παρέλκυσης εκτέλεσης υπηρεσίας, της ανάρµοστης συµπεριφοράς προς τους
πολίτες , της αδικαιολόγητης µη εξυπηρέτησής τους και της µη έγκαιρης διεκπεραίωσης των
υποθέσεών τους και της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγή
εντός ή εκτός υπηρεσίας.
Συγκεκριµένα, η εγκαλούµενη ιατρός: την 1-9-04 στην εγκυµονούσα – ασφαλισµένη που της
ζήτησε να της δώσει ένα καινούργιο παραπεµπτικό σχετικά µε τις επείγουσες εξετάσεις που
έπρεπε να κάνει σε διαγνωστικό κέντρο Ασπροπύργου (συµβεβληµένο µε το ΙΚΑ) αρνήθηκε
και µίλησε άσχηµα και προσβλητικά, στις 3-2-05 στην ασφαλισµένη ζήτησε να της γράψει
εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου για την κόρη της που αδυνατούσε να µετακινηθεί αρνήθηκε
να την εξυπηρετήσει, έσκισε τα φύλλα του βιβλιαρίου ασθενείας και της συµπεριφέρθηκε
άκρως επιθετικά και ειρωνικά, στα µέσα Ιουνίου του 2004, στη νύφη της καταγγέλλουσας η
οποία βρισκόταν στον έβδοµο µήνα της εγκυµοσύνης της και προσήλθε για να της γράψει
άδεια εγκυµοσύνης αµφισβήτησε την εγκυµοσύνης της, η οποία ήταν εµφανής και παρόλο
που η ασφαλισµένη είχε µαζί της και τις εξετάσεις που το αποδείκνυαν, αρνήθηκε να της
γράψει την άδεια. Στις 5-5-05 η διενεργήσασα την Ε∆Ε, στα πλαίσια αυτοψίας, την
αναζήτησε στο Υποκατάστηµα στις 08:30 και διαπίστωσε ότι δεν είχε προσέλθει. Στις 10:00
βγήκε ανακοίνωση ότι δε θα ερχόταν στο Υποκατάστηµα εκείνη την ηµέρα. Στις 6-6-05 και
την 9-5-05 η διενεργήσασα την Ε∆Ε την αναζήτησε και πάλι στο Υποκατάστηµα στις 08:30
και την περίµενε ως τις 09:50, οπότε αναγκάστηκε να φύγει. Η ιατρός προσήλθε τελικά στην
Υπηρεσία της µετά τις 10:00. Όταν εκ νέου την αναζήτησε στις 12:30 η ιατρός είχε φύγει.
Στις 10-5-05 η ιατρός δεν παρουσιάστηκε στην Υπηρεσία της και στις 11-5-05 και 12-5-05
προσήλθε στην Υπηρεσία της στις 10:00 και έφυγε περί της 12:00. Εξάλλου η διενεργήσασα
την Ε∆Ε, µετά από έλεγχο του βιβλίου στατιστικής της µονάδας, µετα από έλεγχο των
βιβλίων στατιστικής διαπίστωσε ότι η εγκαλούµενη ιατρός απουσίασε αδικαιολόγητα από
την Υπηρεσία της τουλάχιστον σε πάνω από δεκαπέντε περιπτώσεις.
- Ένσταση κατά απόφασης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπαλλήλων της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών η οποία λήφθηκε
µετά την αναποµπής της υπόθεσης για νέα νόµιµη κρίση από το ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό
Συµβούλιο, το οποίο ακύρωσε την πρωτοβαθµίως εκδοθείσα απόφαση. Με την ανωτέρω
δεύτερη απόφαση του Συµβουλίου δεν επιβλήθηκε ποινή σε υπάλληλο του κλάδου ∆Ε
∆ιοικητικού-Λογιστικού µε Α’ βαθµό, για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης
καθήκοντος, την αδικαιολόγητη προτίµηση νεότερων υποθέσεων µε παραµέληση
παλαιότερων, τη χρησιµοποίηση της δηµοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που
κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών
συµφερόντων του ίδιου ή τρίτων προσώπων, της παράβασης της αρχής της αµεροληψίας, της
σύναψης στενών κοινωνικών σχέσεων µε πρόσωπα των οποίων ουσιώδη συµφέροντα
εξαρτώνται από τον τρόπο αντιµετώπισης θεµάτων της αρµοδιότητας του υπαλλήλου, της
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παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους, της
παράβασης της υποχρέωσης εχεµύθειας, της αποδοχής οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή
ανταλλάγµατος για το χειρισµό υπόθεσης από τον υπάλληλο κατά την άσκηση των
καθηκόντων του.
Συγκεκριµένα ο εγκαλούµενος υπάλληλος απαιτούσε και δεχόταν διάφορα χρηµατικά ποσά
από κρατούµενους στις φυλακές ή συγγενείς κρατουµένων, το ύψος των οποίων δεν έχει γίνει
γνωστό, προκειµένου να µεταχθούν κρατούµενοι από τις δικαστικές φυλακές που κρατούνταν
σε δικαστικές φυλακές της αρεσκείας τους, εκτός σειράς µεταγωγών, να επικοινωνεί µε
διευθυντές φυλακών και να ζητά να έχουν ευνοϊκή µεταχείριση κρατούµενοι και να
τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας στις δικαστικές φυλακές, να συντάξει έγγραφο και να το
παραδώσει σε κρατούµενο, στο οποίο έγραψε µετά από συνεννόηση µε τους προϊσταµένους
του ότι συµφωνούσε µε αίτηµα του κρατουµένου να παραστεί κατά τη συζήτηση της υφ’
όρον απόλυσης του και ανέφερε επαινετικά λόγια για τον κρατούµενο, ενέργεια που ήταν
αντίθετη µε τα καθήκοντά του, να αναλάβει τη διεκπεραίωση της υπόθεσης µεταφοράς του
αλλοδαπού κρατούµενου, η οποία είχε εγκριθεί, αλλά καθυστερούσε η εκτέλεσή της, λόγω
της επιβολής µε δικαστική απόφαση χρηµατικής ποινής σε βάρος του που εκκρεµούσε προς
βεβαίωση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., µεταβαίνοντας στο Εφετείο Αθηνών και στην αρµόδια
∆.Ο.Υ. προς τακτοποίηση του θέµατος αυτού, καθώς και να ενδιαφερθεί και να προωθήσει
προς επανεξέταση αίτηµα του αλλοδαπού, κρατούµενου για ναρκωτικά, για τη µεταφορά του
στην Τουρκία, αν και είχε απορριφθεί αρχικά το αίτηµά του, να ενδιαφερθεί για αιτήµατα των
καταδικασθέντων Αλβανών υπηκόων ζητώντας πληροφορίες από την αρµόδια υπάλληλο αν
είχαν έλθει τα δικαιολογητικά τους από την Αλβανία, ενέργεια που δεν ήταν στα καθήκοντά
του.
- Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µε την
οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης έξι (6) µηνών µε πλήρη στέρηση των
αποδοχών στον υπάλληλο του κλάδου ∆Ε Τεχνικού για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της
παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους, της
αποδοχής οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγµατος για το χειρισµό υπόθεσης από τον
υπάλληλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του και της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή
ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός ή εκτός υπηρεσίας. Σύµφωνα µε έγγραφο του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας προς τη Νοµαρχία Αθηνών, ο εγκαλούµενος
υπάλληλος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, για παράβαση των άρθρων 45, 98 και 235 του Π.Κ.,
ενώ σε βάρος του σχηµατίστηκε δικογραφία για παράβαση των άρθρων 45, 98 και 235 για
παθητική δωροδοκία κατά συναυτουργία και κατ΄εξακολούθηση.
Αναλυτικότερα, στις 28-7-2008 ιδιώτης, ο οποίος επρόκειτο να προσέλθει για να εξεταστεί
στην πρακτική οδήγηση µοτοσυκλέτας, προσήλθε στην υπηρεσία της Αστυνοµίας και
κατήγγειλε ενόρκως ότι την ηµέρα που έδινε εξετάσεις στην πρακτική οδήγηση αυτοκινήτου
ο εγκαλούµενος πρότεινε στον ιδιοκτήτη της Σχολής οδηγών να δώσει για λογαριασµό του
ιδιώτη στους εξεταστές το συνολικό ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ για το χρηµατισµό
των µελών των 2 εξεταστικών επιτροπών. Ακολούθως στις 31-7-2008 στο χώρο εξέτασης του
ο ιδιώτης µετέβη στο χώρο εξέτασης οδηγών µαζί µε αστυνοµικό της υπηρεσίας και µε
προσηµειωµένα τετρακόσια (400) ευρώ. Ο αστυνοµικός υπηρεσίας παρουσιάστηκε ως
συγγενικό πρόσωπο του ιδιώτη και αφού έµαθε από αυτό ότι τα τετρακόσια (400) ευρώ
προοριζόταν να δοθούν από τον ιδιοκτήτη της σχολής στις 2 επιτροπές ως δώρο για να
επιτύχει ο ιδιώτης σίγουρα στην εξέταση οδήγησης του παραδόθηκαν τα χρήµατα. Όταν
τελείωσε η εξέταση του ιδιώτη από τους εξεταστές, αστυνοµικοί της υπηρεσίας διενήργησαν
σωµατικές έρευνες στον ιδιοκτήτη της σχολής και στα µέλη της εξεταστικής επιτροπής ένας
εκ των οποίων ήταν ο εγκαλούµενος υπάλληλος, στους οποίους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
χρήµατα από τα προσηµειωµένα χαρτονοµίσµατα. Στην προανάκριση ο εγκαλούµενος
υπάλληλος παραδέχθηκε ότι είχε λάβει το ποσό των πενήντα (50) ευρώ ως δώρο για νόµιµες
υπηρεσιακές ενέργειες. Επισηµαίνεται ότι σε σωµατική έρευνα που διενεργήθηκε στον
εγκαλούµενο υπάλληλο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα χρηµατικά ποσά κυρίως σε
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χαρτονοµίσµατα των πενήντα (50) ευρώ τα οποία ήταν σε µικρές δεσµίδες ή εντελώς
ακανόνιστα, τα οποία κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν στο Ταµείο Παρακαταθηκών.
- Ένσταση κατά Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Υπουργείου Οικονοµικών µε την οποία
επιβλήθηκε η ποινή του υποβιβασµού κατά ένα βαθµό σε υπάλληλο ∆ΟΥ για τα πειθαρχικά
παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς
ποινικούς νόµους και της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής
εντός Υπηρεσίας.
Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος ως υπόλογος διαχειριστής ∆.Ο.Υ., προέβη σε µη
σύννοµες πράξεις και παραλείψεις. Αναλυτικότερα, κατά το χρονικό διάστηµα από το έτος
2001 έως το Σεπτέµβριο του έτους 2006 κατέστη πρόξενος δηµιουργίας ελλείµµατος ποσού
722.506,51 € στη διαχείριση, καθώς είχε παράνοµα στην κατοχή του ενενήντα δύο (92)
προσωπικές επιταγές φορολογούµενων, ύψους 710.507,37 €, τις οποίες µε πρόθεση
παρέλειψε να προσκοµίσει στις πληρωτέες Τράπεζες εντός της νόµιµης προθεσµίας για την
εξόφλησή τους και την είσπραξη των χρηµάτων υπέρ του ∆ηµοσίου. Όπως ο ίδιος οµολόγησε
σε περιπτώσεις όπου το ποσό της επιταγής ήταν µεγαλύτερο από το ποσό της οφειλής έδινε
ρέστα προκειµένου επιφανειακά να επιτυγχάνει αριθµητική συµφωνία µε το Ταµείο,
παρελάµβανε επιταγές που δεν αντιστοιχούσαν σε συγκεκριµένα διπλότυπα είσπραξης
εφόσον αυτές εκδόθηκαν Κυριακή ή αργία ή φέρουν ηµεροµηνία µεταγενέστερη αυτής των
διπλοτύπων είσπραξης, καθώς επρόκειτο για µεταχρονολογηµένες επιταγές, έκανε δεκτές
επιταγές όπου δεν υπάρχει σαφής συσχετισµός µεταξύ επιταγής και φορολογουµένου όπως
συνέβη στην περίπτωση δύο ακάλυπτων προσωπικών επιταγών λογίστριας συνολικού ποσού
3.930,90 € µε την οποία διατηρούσε φιλικές οικογενειακές σχέσεις, εξοφλώντας µε τον τρόπο
αυτό υποχρεώσεις πελατών της, ενώ ο λογαριασµός τραπέζης ανήκε σε Αγροτικό
Συνεταιρισµό. Στην κατοχή του επίσης βρέθηκαν τέσσερις (4) επιταγές συνολικού ποσού
33.836,81 € οι οποίες ήταν «ανοιχτές» ως προς την ηµεροµηνία έκδοσής τους, δυνάµενες να
χρησιµοποιηθούν οποιαδήποτε χρονική στιγµή, µία εκ των οποίων είναι της ΕΤΒΑ,
υποκαταστήµατος, το οποίο είχε κλείσει πριν από το έτος 2005. Σηµειώνεται δε ότι για τις
επιταγές αυτές ο υπολογισµός των προσαυξήσεων ξεκινά από το µήνα που διαπιστώθηκαν
και όχι από την ηµεροµηνία έκδοσής τους, αυξάνοντας τη ζηµιά που υπέστη το δηµόσιο σε
αντίθεση µε τους εκδότες των επιταγών αυτών που είχαν τη δυνατότητα έως την αποκάλυψη
του ελλείµµατος, να εξοφλούν εικονικά τους οφειλές τους και να είναι σε θέση να λάβουν
αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας χωρίς φυσικά να το δικαιούνται. Επίσης δεν
παρέδωσε στη διαχείριση το ποσό των 3.976.000 δρχ. (11.668,37 €) τα οποία σύµφωνα µε το
αρ. 18/01-11-2006 έγγραφο του Προϊσταµένου της ∆ΟΥ βρέθηκαν την 31-10-2006 τυχαία σε
χαρτονοµίσµατα δραχµών φυλαγµένα σε κουτί εντός τους χώρου της διαχείρισης και εκτός
τους χρηµατοκιβωτίου της υπηρεσίας. Για το ανωτέρω ποσό προσαυξηµένο κατά 330,77 €
δεν υπολογίζονται προσαυξήσεις διότι είναι αδύνατο να εντοπιστεί ο χρόνος δηµιουργίας του
ελλείµµατος. Περαιτέρω, πααπλάνησε χρησιµοποιώντας ιδιαίτερα τεχνάσµατα Οικονοµική
Επιθεωρήτρια, τον Προϊστάµενό του και τους συναδέλφους του, όταν την 8-12-2004, παρά
τη ρητή εντολή της Επιθεωρήτριας για άµεση κατάθεση του ποσού των 967.966,40€ στην
Τράπεζα Ελλάδος, το οποίο η ανωτέρω διαπίστωσε, κατά την τακτική επιθεώρηση της 6-122004, ως υπόλοιπο στη διαχείριση, κατέθεσε µικρό µόνο µέρος αυτού ισχυριζόµενες ψευδώς
ότι το υπόλοιπο ποσό είναι απαραίτητο για πληρωµές. Την 9-12-2004, αφού ο έλεγχος στη
διαχείριση του Ταµείου Παρακαταθηκών ολοκληρώθηκε επιτυχώς προέβη στην έκδοση
επιταγών υπέρ του Ταµείου αυτού τις οποίες µετέτρεψε σε τραπεζικές επιταγές υπέρ του
∆ηµοσίου καλύπτοντας εικονικά το έλλειµµα στη διαχείριση του ∆ηµοσίου. Συγχρόνως
συνέταξε µία κατάσταση επιταγών εκδοθείσες υπέρ του ∆ηµοσίου µε ηµεροµηνία όµως
προγενέστερη και συγκεκριµένα την 8-12-2004 στην οποία συµπεριέλαβε τις ανωτέρω
επιταγές, ανέγραψε µόνο το ποσό και την Τράπεζα και παρέλειψε συνειδητά να αναφέρει τον
αριθµό επιταγής και την ηµεροµηνία, την οποία απέστειλε στην Επιθεωρήτρια και απέφυγε
τον περαιτέρω έλεγχο. Σχετικά µε τις επιταγές που «δανείστηκε» από το Ταµείο
Παρακαταθηκών τις εξαργύρωσε πάλι και κάλυψε το τεχνητό έλλειµµα που δηµιουργήθηκε
στο ανωτέρω ταµείο/ Την 10-11-2004 κατά τη διαδικασία παράδοσης-παραλαβής της ∆.Ο.Υ.
στο νέο Προϊστάµενο, άθροισε το σύνολο των επιταγών, στη συνέχεια παρουσίασε το
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άθροισµά τους σε ταινία αριθµοµηχανής και απέφυγε την καταµέτρηση των επιταγών
προκειµένου να µη διαπιστωθεί το έλλειµµα, όπως και συνέβη. Τον Σεπτέµβριο του έτους
2006, όταν ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας του µε ηµερήσια διαταγή τον αποµάκρυνε από τη
διαχείριση, προσπάθησε να τον παραπλανήσει, όπως και τους συναδέλφους του,
καθυστερώντας την παράδοση της διαχείρισης στο νέο διαχειριστή προφασιζόµενος διάφορες
δυσκολίες, προσπαθώντας να αποσπάσει την υπογραφή του στο πρωτόκολλο παράδοσηςπαραλαβής που είχε συντάξει και να αποδεσµευτεί από την υποχρέωση φυσικής
καταµέτρησης του χρηµατικού υπολοίπου µετρητών και επιταγών, ενώ όταν αναγκάστηκε να
παραδεχθεί την ύπαρξη του ελλείµµατος προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τις έρευνες
ισχυριζόµενος ότι πρόκειται για απώλεια επιταγών.
Επισηµαίνεται ότι αποτέλεσµα των ενεργειών του εγκαλούµενου υπαλλήλου ήταν να
προκύψει έλλειµµα, ύστερα από την τακτοποίηση από ορισµένους κοµιστές που κατέβαλαν
µετά των νοµίµων προσαυξήσεων τις οφειλές τους, ύψους 518.365,22 € (ισολογισµός και
υπόλοιπα την 4/17/2007).
Το 2009 ο ΓΕ∆∆ προσέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια κατά τελεσίδικων πειθαρχικών
αποφάσεων σε δώδεκα περιπτώσεις. Οι περισσότερες από αυτές αφορούσαν στην επιβολή
αναιτιολόγητα επιεικούς ποινής ή απαλλαγής των διωκοµένων υπαλλήλων λόγω κακής
εκτίµησης από τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα των στοιχείων του πειθαρχικού φακέλου ή
ακόµη και λόγω έλλειψης οποιασδήποτε αιτιολογίας.
Χαρακτηριστική περίπτωση απαλλαγής για την οποία ο ΓΕ∆∆ προσέφυγε στο ΣτΕ είναι η
περίπτωση ιατρού του ΕΣΥ, η οποία αν και καταδικάστηκε για ιατρική αµέλεια συνεπεία της
οποίας απεβίωσε ανήλικος ασθενής της, ελέγχθηκε πειθαρχικά και της επεβλήθη η ποινή της
προσωρινής παύσης διάρκειας ενός έτους. Ο ΓΕ∆∆ έκρινε ότι η συγκεκριµένη ποινή είναι
αδικαιολόγητα επιεικής και ότι στην συγκεκριµένη περίπτωση, λαµβανοµένων υπόψη και
των υπολοίπων πραγµατικών δεδοµένων, προσήκει η ποινή της οριστικής παύσης.
Περίπτωση επιεικούς πειθαρχικά µεταχείρισης αφορά και προσφυγή του ΓΕ∆∆ στο
∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών κατά απόφασης του Πειθαρχικού Συµβουλίου της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας. Με την προσβαλλόµενη απόφαση επικυρώθηκε παρά την αντίθετη
ένσταση του ΓΕ∆∆ πρωτοβάθµια πειθαρχική απόφαση επιβολής ποινής προστίµου πέντε
ηµερών σε βάρος υπαλλήλου περιφερειακού αεροδροµίου της χώρας η οποία δεν προσήλθε
εγκαίρως στην υπηρεσία της µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η προσγείωση αεροσκάφους
που πραγµατοποιούσε τακτική προγραµµατισµένη πτήση.

Κατά το 2009 ο ΓΕ∆∆ άσκησε ο ίδιος ή µέσω των αρµοδίων πειθαρχικών οργάνων
πειθαρχική δίωξη κατά 37 υπαλλήλων ή λειτουργών του δηµόσιου τοµέα για διάφορα
πειθαρχικά παραπτώµατα, και κατά 255 για µη υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης,
ζήτησε την επίσπευση της πειθαρχικής διαδικασίας, σε 208 περιπτώσεις, τη λήψη
διοικητικών µέτρων σε 10 περιπτώσεις και την παράσταση πολιτικής αγωγής του
θιγόµενου φορέα του δηµοσίου σε 10 περιπτώσεις και σε 1 περίπτωση για παράβαση της
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Ο ΓΕ∆∆ ζήτησε σε 16 περιπτώσεις την άρση του τραπεζικού
απορρήτου και σε 14 και 26 του χρηµατιστηριακού και φορολογικού απορρήτου αντίστοιχα.
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2. Άσκηση ελεγκτικού έργου – Χαρακτηριστικές υποθέσεις
Έκδοση παρανόµων αδειών κυκλοφορίας φορτηγών δηµοσίας χρήσης (Φ∆Χ) στη Νοµαρχία
Πειραιά (σελ. 120 Έκθεσης)
Με επείγον αίτηµά του προς τον ΓΕ∆∆ ο Νοµάρχης Πειραιά κ. Γιάννη Μίχα ζήτησε τη
διερεύνηση της υπόθεσης διαφαινόµενης παράνοµης διενέργειας απογραφών 22 Φορτηγών
∆ηµόσιας Χρήσης (Φ∆Χ).
Ο ΓΕ∆∆, ανταποκρινόµενος άµεσα, απέστειλε κλιµάκιο δύο Ειδικών Επιθεωρητών, στη
Νοµαρχία Πειραιά για αρχική διερεύνηση του θέµατος από την οποία προέκυψε η
βασιµότητα των καταγγελλόµενων παρανόµων ενεργειών και στη συνέχεια υπήρξε συνεχής
συνεργασία µε κλιµάκιο δύο Επιθεωρητών-Ελεγκτών του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών
του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΣΕΕΥΜΕ), το οποίο είχε λάβει εντολή να
διερευνήσει την υπόθεση.
Από τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψαν τα ακόλουθα:
- 101 Φορτηγά ∆ηµόσιας Χρήσης (Φ∆Χ) διαφόρων κατηγοριών απεγράφησαν µε µη
σύννοµες ενέργειες µιας υπαλλήλου, χωρίς ενηµέρωση των προϊσταµένων της και χωρίς να
τηρηθεί η προβλεπόµενη διαδικασία, η οποία προβλέπει υπογραφή και του Νοµάρχη
Πειραιά. Από έρευνα στο µηχανογραφικό αρχείο του Υπουργείου Μεταφορών, προέκυψαν
στοιχεία, ότι δεν υπήρξαν αρχικοί φάκελοι και κατά συνέπεια δικαιώµατα για τα περισσότερα
από τα εν λόγω Φ∆Χ, αλλά αυτά εδηµιουργήθησαν εκ του µηδενός από την εν λόγω
υπάλληλο.
- Για 45 από τα παραπάνω αναφερθέντα Φ∆Χ δεν ανευρέθησαν στο αρχείο της Υπηρεσίας,
παρά τις επισταµένες έρευνες, φάκελοι που να ταυτοποιούν τα δικαιώµατα των εν λόγω
οχηµάτων, άρα και το νόµιµο της κυκλοφορίας τους.
- Στους φακέλους των υπολοίπων υπήρχαν ελλείψεις σηµαντικών δικαιολογητικών, όπως το
υπογεγραµµένο από το Νοµάρχη πρακτικό απογραφής, ενώ σε 24 εξ αυτών βρέθηκαν
φωτοτυπίες αποφάσεων απογραφής των οποίων η γνησιότητα αµφισβητείται βάσιµα.
-Το Μηχανογραφικό Αρχείο του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, µη διαθέτοντας
τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες, επιτρέπει την εισαγωγή και νοµιµοποίηση Φ∆Χ, µε
ενέργειες µόνο του υπαλλήλου των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ο οποίος έχει τον κωδικό
για την εισαγωγή στοιχείων.
- ∆ιαρκούντος του ελέγχου, τροποποιήθηκε η διαδικασία απογραφής των Φ∆Χ επί το
χαλαρότερον, µε εγκύκλιο της Γεν. ∆/νσης Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών. Με τη νέα εγκύκλιο, δεν ζητείται πλέον υπογραφή του Νοµάρχη, ούτε
συνοδευτικό πρακτικό απογραφής. Για το θέµα αυτό υπήρξε παρέµβαση του Γενικού
Επιθεωρητή στον Υπουργό Μ & Ε, ώστε να ανακληθεί η εγκύκλιος.
Με άµεσες ενέργειες του Νοµάρχη Πειραιά οι εµπλεκόµενοι υπάλληλοι ετέθησαν σε
προσωρινή αργία και διατάχθηκε η διεξαγωγή κατεπείγουσας Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης
(Ε∆Ε) για το θέµαη οποία κατέληξε στη διαπίστωση των πειθαρχικών ευθυνών των
εµπλεκοµένων υπαλλήλων. Σε βάρος των τελευταίων ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη και
επιβλήθηκαν οι προσήκουσες πειθαρχικές ποινές (ποινή της απόλυσης για τους άµεσα
εµπλεκοµένους ελαφρότερες ποινές για τους υπολοίπους).
Παράλληλα όλα τα στοιχεία της υπόθεσης απεστάλησαν στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών
Πειραιά προς διερεύνηση των πιθανώς προκυπτουσών ποινικών ευθυνών των
εµπλεκοµένων.Τέλος µε εντολή του Νοµάρχη Πειραιά έγιναν από την αρµόδια ∆/νση
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Νοµαρχίας όλες οι απαραίτητες ενέργειες ανάκλησης των
παρανόµως εκδοθεισών αδειών κυκλοφορίας Φ∆Χ.
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Παράνοµη Απογραφή Φ∆Χ Οχηµάτων (σελ. 121 Έκθεσης)
Στο πλαίσιο της ενασχόλησης µε την ανωτέρω υπόθεση ο ΓΕ∆∆ πληροφορήθηκε ότι έχει
εκδοθεί αναρµοδίως και παρανόµως άγνωστος αριθµός εντολών από την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΥΜΕ) προς διάφορες Υπηρεσίες Μεταφορών &
Επικοινωνιών Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ΝΥΜΕ) για την απογραφή και τη χορήγηση
αδειών κυκλοφορίας σε Φ∆Χ, τα οποία δεν είχαν καταφέρει να απογραφούν (κατά την γενική
απογραφή που έλαβε χώρα από το 2000 έως το 2003) για διάφορους λόγους (παράνοµο
δικαίωµα κυκλοφορίας, εκκρεµοδικίες κ.λ.π.). Σηµειωτέον ότι η αγοραία αξία του
δικαιώµατος κυκλοφορίας των Φ∆Χ ανέρχεται (ανάλογα µε την κατηγορία) έως και σε
300.000 € (για βυτιοφόρα υγρών καυσίµων).
Οι εντολές αυτές ήταν εκτός αρµοδιότητος της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΜΕ και δεν
εδράζονται σε καµία εξουσιοδοτική διάταξη. Παρότι οι Υπηρεσίες των ΝΑ δεν είχαν καµία
υποχρέωση εφαρµογής αυτών των εντολών, τις υλοποίησαν, αφού οι ενδιαφερόµενοι τις
χρησιµοποίησαν ως µοχλό πίεσης. Υπήρξε συνάντηση του ΓΕ∆∆ µε τον Υπουργό ΜΕ στις
18-5-09, τον οποίο και ενηµέρωσε για το όλο θέµα, εξέφρασε τις έντονες αντιρρήσεις του
σχετικά µε τη διαδικασία αυτή και του κατέθεσε σχετικό υπόµνηµα. Ακολούθησε η
ανάκληση από τον Υπουργό ΜΕ της τελευταίας εκ των εν λόγω εντολών του (αφορούσε 11
Φ.∆.Χ. στο Αγρίνιο), η οποία παρέµενε ακόµη ανεκτέλεστη.
Ωστόσο, λίγες µέρες πριν τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών του 2009, περιήλθαν σε γνώση
του Γραφείου ΓΕ∆∆ 2 νέες εντολές του Υπουργού Μ&Ε, µε την πρώτη των οποίων
επαναφέρθηκε σε ισχύ η εντολή προς την Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών Αγρινίου
για την απογραφή των 11 Φ∆Χ οχηµάτων και µε τη δεύτερη ζητήθηκε από την Υπηρεσία
Μ&Ε του ∆υτικού Τοµέα Αθήνας η απογραφή ενός ακόµη Φ∆Χ οχήµατος, για το οποίο είχε
διενεργηθεί έλεγχος από το ΣΕΕΥΜΕ, εντοπίστηκαν σοβαρές παρανοµίες και υπάρχει
δικαστική εκκρεµότητα. Κατόπιν αυτού, ο ΓΕ∆∆ απέστειλε νέο έγγραφο στον Υπουργό ΜΕ,
µε το οποίο ενέµεινε στη θέση του ότι δεν υφίσταται καµία σχετική αρµοδιότητά του για την
έκδοση εντολών προς τις ΝΥΜΕ για απογραφή Φ∆Χ οχηµάτων και έκδοση αδειών
κυκλοφορίας τους, ενώ ανέφερε περιστατικό εκφοβισµού της προϊσταµένης της ΝΥΜΕ
Αγρινίου, η οποία αντιµετώπισε την απειλή της αυτόφωρης διαδικασίας σύλληψης, µετά από
µήνυση σε βάρος της, επειδή δεν εξέδωσε άµεσα τις 11 άδειες κυκλοφορίας. Για την
αποτροπή της σύλληψης της εν λόγω υπαλλήλου χρειάστηκε άµεση παρέµβαση του ΓΕ∆∆
προς τους αρµοδίους, ενώ ζητήθηκε από τις Αστυνοµικές Αρχές η διερεύνηση του
πρωτοφανούς αυτού περιστατικού.
∆εν έχει καταγραφεί και δεν είναι γνωστός ο συνολικός αριθµός Φ.∆.Χ. οχηµάτων που
απογράφηκαν µε εντολές της πολιτικής ηγεσίας του πρώην ΥΜΕ.

Για όλα τα παραπάνω ο ΓΕ∆∆ ενηµέρωσε τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων. Ο Υπουργός παρέπεµψε άµεσα τον φάκελο της
υπόθεσης στον αρµόδιο Εισαγγελέα.
∆ιερεύνηση πολεοδοµικών παραβάσεων (σελ. 115 Έκθεσης)
Καταγγελίες για «παράνοµες κατασκευές» εντός της χερσαίας ζώνης του Λιµένα Ζακύνθου (σελ.
116 Έκθεσης)
Πληµµελής εποπτεία εκτέλεσης έργου από τη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. (σελ. 116 Έκθεσης)
Έλεγχος έργου καθαριότητα στο ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ (σελ. 117 Έκθεσης)
Έλεγχος έργων ΕΡΓΟΣΕ (σελ. 118 Έκθεσης)
Έλεγχος ενεργειών Πυροσβεστικού Σώµατος κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην
Ανατολική Αττική τον Αύγουστο του 2009 (σελ. 119 Έκθεσης)
Παράνοµη λειτουργία αναψυκτηρίου-εστιατορίου στο λιµάνι της Ρόδου (σελ. 122 Έκθεσης)
Έρευνα για τη µη εκτέλεση αεροπορικής πτήσης (σελ. 123 Έκθεσης)
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Αδειοδότηση επιχειρήσεων κατά µήκος του ποταµού Κηφισού (σελ. 125 Έκθεσης)
Με εντολή ΓΕ∆∆ συγκροτήθηκε Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου µε επικεφαλής Ειδικό
Επιθεωρητή του ΓΕ∆∆ και µέλη 2 Επιθεωρητές της ΕΥΕΠ, µε αντικείµενο τον έλεγχο των
Υπηρεσιών που είναι αρµόδιες για την αδειοδότηση και την λειτουργία των επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται κατά µήκος του Κηφισού ποταµού.
Από τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ζοφερή εικόνα για τη ζώνη προστασίας του
Κηφισού ποταµού: αυθαίρετες και ρυπογόνες δραστηριότητες συνεχίζονται επί σειράν ετών,
παρά τις κατά καιρούς παρεµβάσεις των τοπικών Υπηρεσιών και τους ελέγχους της ΕΥΕΠ. Η
διαπίστωση των παραβάσεων από µόνη της και η χρονοβόρα διαδικασία επιβολής προστίµων
(τα οποία σε πολλές περιπτώσεις βεβαιώνονται αλλά δεν εισπράττονται) αποβαίνει
αλυσιτελής, δεν συµβάλλει στη αποτροπή της υποβάθµιση του περιβάλλοντος, πολλώ δε
µάλλον δεν αναστρέφει την ήδη επελθούσα υποβάθµισή του. ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι στην
κατάσταση αυτή συµβάλλει το ατελές νοµοθετικό πλαίσιο. Συγκεκριµένα το π.δ. 15.6.94
προέβλεπε προθεσµία έως την 27-6-2004 για τη αποµάκρυνση των λειτουργουσών
δραστηριοτήτων στη ζώνη προστασίας του Κηφισού, ωστόσο, µε τις διατάξεις των ν.
3325/05 και 3561/07 δόθηκαν διαδοχικές παρατάσεις έως το τέλος του 2009. Εξάλλου µέχρι
την ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είχε περιέλθει σε γνώση του Μικτού Κλιµακίου έκδοση
ερµηνευτικής εγκυκλίου από τη Γενική ∆/νση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε την οποία
να δίδονται οδηγίες στις περιφερειακές Υπηρεσίες που εκδίδουν Α.Ε.Π.Ο. σε εγκαταστάσεις
που δραστηριοποιούνται στη ζώνη προστασίας του Κηφισού ποταµού, όπως είχε ζητηθεί µε
έγγραφο του ΓΕ∆∆ και ενόψει εκπνοής της τελευταίας προθεσµίας (τέλος του 2009) για
αποµάκρυνση των δραστηριοτήτων αυτών.
Με την έκθεση ελέγχου προτάθηκαν µεταξύ άλλων τα εξής:
- Η σαφής οριοθέτηση της Α΄ζώνης προστασίας, η υποβοήθηση των νοµίµως λειτουργουσών
δραστηριοτήτων ώστε να µετεγκατασταθούν εντός τακτής προθεσµίας και η άµεση αποβολή
όσων λειτουργούν παράνοµα
- Η δραστηριοποίηση του Φορέα ∆ιαχείρισης και Ανάπλασης του π. Κηφισού η οποία
εκτιµάται ότι µπορεί να συµβάλει καθοριστικά στην ανάδειξη του προβλήµατος, στην
εξεύρεση λύσης και στην περιφρούρηση της νοµιµότητας και του περιβάλλοντος στη ζώνη
προστασίας του Κηφισού ποταµού.
- Οι εποπτεύουσες Υπηρεσίες (∆/νσεις Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας του Ν.∆. Αθηνών,
της Ν.Α. Ανατ. Αττικής και των τοπικών ∆ήµων) να εντείνουν τους ελέγχους και να
ολοκληρώνουν τη διαδικασία επιβολής προστίµων στο συντοµότερο δυνατό χρόνο.
Έλεγχος στον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων (σελ. 126 Έκθεσης)
Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου µε επικεφαλής Ειδικό Επιθεωρητή του ΓΕ∆∆ και µέλη Οικονοµική
Επιθεωρήτρια και Επιθεωρητή του ΣΕΕ∆∆ έλαβε εντολή να διερευνήσει ανώνυµη
καταγγελία που αφορούσε στις δαπάνες και στο προσωπικό του ΟΣΚ ΑΕ.
Από τον έλεγχο προέκυψε ότι το προσωπικό της εταιρείας, ο αριθµός του οποίου παρέµενε
επί σειράν ετών σχεδόν σταθερός περί τα 310 άτοµα, αυξήθηκε κατά 50% κατά την τριετία
2005-2008, ενώ δεν κατέστη δυνατό να διερευνηθεί αν υπήρξε αύξηση του κύκλου εργασιών
της εταιρείας, ώστε να δικαιολογείται η εν λόγω αύξηση του προσωπικού. Περαιτέρω το
τακτικό προσωπικό, το οποίο κατά τη µετατροπή του ΟΣΚ σε ΑΕ υπηρετούσε µε σύµβαση
εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εντάχθηκε (και για τα µισθολογικά του θέµατα)
αυθαιρέτως, στη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας της εταιρείας, µε συνέπεια να αυξηθούν οι
αποδοχές του σε σηµαντικό βαθµό. Η ένταξη αυτή πραγµατοποιήθηκε παρά τη ρητή διάταξη
του άρθρου 7, παράγρ. 7α του ειδικού ν.2703/1999 (ΦΕΚ72/Α΄/08.04.1999), σύµφωνα µε την
οποία το τακτικό προσωπικό που υπηρετούσε στον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ)
κατά το χρόνο της µετατροπής του σε ανώνυµη εταιρεία διατηρεί το υφιστάµενο µισθολογικό
καθεστώς, όπως ισχύει κάθε φορά. Επίσης αν και διαπιστώθηκε διπλασιασµός της δαπάνης
της εταιρείας για υπερωριακή αποζηµίωση του προσωπικού από το 2006 (435.972,52 €) ως
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το 2008 (871.166,19), παρά µάλιστα την παράλληλη αύξηση κατά 40% του προσωπικού, δεν
κατέστη δυνατόν να διαπιστωθεί κατά πόσον όντως παρέχεται το υπερωριακό έργο ενός
εκάστου υπαλλήλου, όπως αυτό καταγράφεται ενυπογράφως και αποζηµιώνεται από την
εταιρεία. Ακόµη κατά το ίδιο διάστηµα παρατηρήθηκε αύξηση της δαπάνης για συµµετοχή
εργαζοµένων σε επιτροπές διαγωνισµών κατά 70% περίπου καθώς και αύξηση της δαπάνης
αποζηµίωσης για έξοδα κίνησης του προσωπικού της εταιρείας κατά 140% περίπου.
Επίσης διαπιστώθηκε ότι η χρονική διάρκεια απόσπασης υπαλλήλων από Υπηρεσίες του
∆ηµοσίου στην εταιρεία υπερβαίνει κατά πολύ το ανώτερο επιτρεπτό διάστηµα, ενώ οι
υπάλληλοι αυτοί αµείβονται µε τις αποδοχές της ΣΣΕ της εταιρείας και όχι µε αυτές της
οργανικής τους θέσης, παρότι δεν περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής της ΣΣΕ και παρά
την αντίθετη γραπτή θέση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Εξάλλου η διοίκηση της
εταιρείας αποδείχθηκε ιδιαίτερα γενναιόδωρη στη χορήγηση επιδοµάτων (13 τον αριθµό),
ενώ έχει διασταλεί η βάση των δικαιούχων ορισµένων εξ αυτών, όπως του επιδόµατος
ισολογισµού (το οποίο από του έτους 2004 και εντεύθεν χορηγείται σε όλους τους
εργαζόµενους της ∆/νσης Οικονοµικών Θεµάτων, ενώ µέχρι τότε εχορηγείτο στους
εργαζόµενους ενός Τµήµατος της ∆/νσης αυτής) και του ταµειακού επιδόµατος. Επιδόµατα
(από τα προβλεπόµενα στη ΣΣΕ) καταβάλλονται, επίσης, και στους αποσπασµένους στην
εταιρεία, παρότι αυτοί δεν αναφέρονται στο πεδίο εφαρµογής της ΣΣΕ. Το ποσό που
καταβλήθηκε για τα επιδόµατα προσωπικού κατά το έτος 2008 ανέρχεται περίπου σε 1,7
εκατοµ. €, ενώ το συνολικό ποσό κατά το ίδιο έτος για επιδόµατα, υπερωρίες, επιτροπές και
αποζηµίωση εκτός έδρας ανέρχεται περίπου σε 3,5 εκατοµ. €. ∆ιαπιστώθηκε επίσης
υπέρβαση (τουλάχιστον για το ελεγχθέν έτος 2008) του επιτρεπόµενου αριθµού ειδικών
συνεργατών και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του π.δ.160/2001 που προσλήφθηκαν για την
υποστήριξη του ∆/ντος Συµβούλου.
Συµπερασµατικά από τα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεση του ελέγχου προέκυψε ότι, από
της µετατροπής του σε Α.Ε. µέχρι τα τέλη του 2008, ο Ο.Σ.Κ. αύξησε το προσωπικό του κατά
50% περίπου και τις δαπάνες προσωπικού (µισθοί, επιδόµατα, αποζηµιώσεις) κατά 200%
περίπου.
Ο ΓΕ∆∆ κοινοποίησε την Έκθεση Ελέγχου στους Υπουργούς Οικονοµίας & Οικονοµικών
και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων για την ενηµέρωση τους και για την κατά την κρίση
τους ενέργειές τόσο σχετικά µε τις διαπιστώσεις του ελέγχου όσο και σχετικά µε το καθεστώς
λειτουργίας της εταιρείας λαµβανοµένης υπόψη της σχέσης κόστους οφέλους που προκύπτει
για το δηµόσιο συµφέρον από τη δραστηριοποίησή της, και ζητώντας παράλληλα τον
φορολογικό έλεγχό της από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές.
Έλεγχος ανείσπρακτων τελών κυκλοφορίας (σελ. 127 Έκθεσης)
Εποπτεία κληροδοτηµάτων (σελ. 128 Έκθεσης)
Επιστροφές ΦΠΑ αγροτών ειδικού καθεστώτος (σελ. 129 Έκθεσης)
Έλεγχος προσλήψεων στην ΤΡΑΜ ΑΕ (σελ. 130 Έκθεσης)
Ο ΓΕ∆∆ προχώρησε σε συγκρότηση Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου αποτελούµενο από ένα
Ειδικό Επιθεωρητή του Γραφείου του και έναν Επιθεωρητή – Ελεγκτή του ΣΕΕ∆∆ σε
συνέχεια εγγράφου του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων µε το οποίο
ζητούνταν η διερεύνηση της αύξησης προσωπικού της ΤΡΑΜ ΑΕ στο χρονικό διάστηµα από
31.03.2004 έως 04.10.2009 υπό το πρίσµα του γεγονότος ότι η εν λόγω εταιρεία δεν είχε
παρουσιάσει ανάλογη αύξηση του δικτύου της ενώ παράλληλα παρουσίαζε συσσωρευµένες
ζηµίες ύψους άνω των 100.000.000€.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που χορήγησε η εταιρεία µέχρι την 31.03.2004 είχαν προσληφθεί
εκατόν ενενήντα δύο (192) άτοµα, ενώ σήµερα απασχολούνται εξακόσια ογδόντα εννέα (689)
άτοµα. Το διάστηµα δηλ. 01.04.2004 έως 02.09.2009 το προσωπικό αυξήθηκε κατά
πεντακόσια (500) περίπου άτοµα ή ποσοστό 250% περίπου.
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Το κλιµάκιο προχώρησε σε εξονυχιστικό έλεγχο των αποφάσεων του ∆Σ της εταιρείας ανά
έτος για τις προσλήψεις που είχαν πραγµατοποιηθεί, των βιογραφικών σηµειωµάτων των
υποψηφίων, του συνόλου της διαδικασίας προσλήψεων σε συνδυασµό µε το νοµοθετικό
καθεστώς που προσδιορίζει τη δράση της ΤΡΑΜ, λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της
νοµικής της φύσης και συνεκτιµώντας αρχικά επιχειρησιακά σχέδια γερµανικής εταιρείας και
σχετικά οικονοµικά στοιχεία, κατέληξε δε στα εξής συµπεράσµατα :
Κατά τον έλεγχο ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι η εν λόγω εταιρεία λόγω του µη αµιγούς
επιχειρηµατικού της χαρακτήρα και της σχέσης ίδρυσης και χρηµατοδότησης που την
συνδέει µε το δηµόσιο, αποτελεί ένα προνοµιακό πεδίο δράσης και επιρροής των δηµοσίων
πολιτικών και κατευθύνσεων, γεγονός που «νοθεύει» τον γνήσιο εµπορικό της χαρακτήρα
και την υπαγωγή της στους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας. Σε κάθε περίπτωση το δηµόσιο
χρήµα πρέπει να υπακούει σε κανόνες χρηστής διαχείρισής του και η εταιρεία οφείλει να
τηρεί τις γενικές αρχές περί προσλήψεων όπως είναι της δηµοσιότητας, της διαφάνειας, της
πλήρους αιτιολόγησης, της αντικειµενικότητας, της αξιοκρατίας.
Από την τηρούµενη διαδικασία των προσλήψεων της ΤΡΑΜ ΑΕ διαπιστώθηκε η απουσία :
α) πρόβλεψης και περιγραφής των θέσεων της εταιρείας, β) εκπόνησης ενός γενικότερου
ενιαίου και οµοιόµορφου πλάνου προγραµµατισµού των αναγκών σε προσωπικό, γ)
προκήρυξης - δηµοσίευσής της στον Τύπο και στο ∆ιαδίκτυο και δ) κατάρτισης ουσιαστικών
πρακτικών αξιολόγησης-επιλογής των υποψηφίων, και εν γένει πρόβλεψης σαφών κανόνων
για τη διαδικασία προσλήψεων
Επιπλέον, η εξέλιξη των οικονοµικών και των λοιπών βασικών µεγεθών της εταιρίας δεν
δικαιολογούν τη διενέργεια προσλήψεων, οι οποίες επιβαρύνουν δυσανάλογα τα έξοδα της
επιχείρησης χωρίς να συνδέονται µε αντίστοιχη αύξηση των εσόδων, της επιβατικής κίνησης,
του αριθµού των συρµών και του δικτύου - µήκους διαδροµής, αριθµός στάσεων, ενώ
παρατηρείται ότι η πρόβλεψη ελέγχου και εποπτείας από τον αρµόδιου υπουργό παραµένει
γράµµα νόµου κενό περιεχοµένου.
Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις ο ΓΕ∆∆ πρότεινε την κατάρτιση Κανονισµού
Προσλήψεων ή διαζευκτικά την υπαγωγή των προσλήψεων στον έλεγχο του ΑΣΕΠ,
διαβίβασε την έκθεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τις ενέργειές του σχετικά µε τον
οικονοµικό έλεγχο της εταιρείας και ζήτησε την καταγγελία των συµβάσεων σύµφωνα µε το
Εργατικό δίκαιο.
Τέλος, στην Έκθεση Ελέγχου ο ΓΕ∆∆ αποφαίνεται ότι για την αναζήτηση των αστικών
ευθυνών θα πρέπει να ασκηθεί κατά των µελών των ∆Σ της ΤΡΑΜ ΑΕ η εταιρική αγωγή του
Κ.Ν.2190/1920 για τη ζηµία που υπέστη η εταιρία από τη διενέργεια των προσλήψεων
προσωπικού ιδιαίτερα κατά την ειδική περίοδο από 01.03.2009 έως 02.09.2009 και διαβίβασε
την έκθεση στον αρµόδιο Εισαγγελέα για τη διερεύνηση της άσκησης ποινικής δίωξης κατά
των µελών του ∆Σ της εταιρίας για παράνοµες πράξεις κατά τη διαχείριση των εταιρικών
υποθέσεων µε τις οποίες ζηµίωσαν την περιουσία της εταιρίας, σύµφωνα µε τα άρθρα άρθρα
54 επ. του Κ.Ν.2190/1920 καθώς και στα άρθρα 256, 263Α ΠΚ.
∆ιερεύνηση υπόθεσης υπεράσπισης κατηγορουµένων για παράβαση καθήκοντος από τον ∆ήµο
Καλλιθέας Αττικής (σελ. 131 Έκθεσης)
Έλεγχος πόθεν έσχες συνταξιούχου υπαλλήλου (σελ. 132 Έκθεσης)
Πειθαρχική δίωξη Οικονοµικού Επιθεωρητή για παραβίαση της αρχής της αµεροληψίας (σελ.
133 Έκθεσης)
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3. Νοµοθετικές και οργανωτικές προτάσεις (Σελ. 101 Έκθεσης)
Ο ΓΕ∆∆ το 2009 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:
∆ιαδικασία συλλογής αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης αγροτών
Υπαίθριες διαφηµιστικές πινακίδες
∆ιαδικασίες διαπίστευσης-ελέγχου ΚΤΕΟ
Είσπραξη προστίµων από πολεοδοµικές παραβάσεις
Πληρωµές ∆ικαιούχων ΟΠΑ∆
Εποπτεία κληροδοτηµάτων
Νοσοκοµειακή νοσηλεία υπαλλήλων νοσοκοµείων
∆απάνες φαρµακευτικής αγωγής πασχόντων από µεσογειακή αναιµία
∆ιαδικασίες χορήγησης ιατρικών βεβαιώσεων
Λειτουργία Κέντρων Υγείας
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∆. Παρουσίαση χαρακτηριστικών πινάκων στατιστικής αποτίµησης του έργου του
ΓΕ∆∆.

ΓΕ∆∆ – Γενικά στατιστικά στοιχεία έτους 2009
Συνολικός

αριθµός

υποθέσεων

που

εξετάστηκαν από τον ΓΕ∆∆
Πλήθος

επώνυµων

981
Εκ των οποίων αυτεπαγγέλτως 54

και

ανώνυµων

καταγγελιών που εξέτασε ο ΓΕ∆∆

495

Σύνολο επεξεργασθέντων πορισµάτων και
εκθέσεων

Σωµάτων

και

Υπηρεσιών

3811

Επιθεώρησης και Ελέγχου από τον ΓΕ∆∆
Σύνολο

πειθαρχικών

αποφάσεων

που

κοινοποιήθηκαν στον ΓΕ∆∆
Σύνολο

ενστάσεων

επί

πειθαρχικών

αποφάσεων

2740

195

Σύνολο ελέγχων που διενεργήθηκαν από τα
Σώµατα και τις Υπηρεσίες Ελέγχου και

4440

Επιθεώρησης
Σύνολο υποθέσεων που παραπέµφθηκαν στον
Εισαγγελέα και στα αρµόδια πειθαρχικά
όργανα από Σώµατα και τις Υπηρεσίες

724

Ελέγχου και Επιθεώρησης
Σύνολο υποθέσεων που παραπέµφθηκαν στον

185
(οι 146 για µη υποβολή δήλωσης πόθεν

Εισαγγελέα από τον ΓΕ∆∆

έσχες)

Συνολικός αριθµός πειθαρχικών διώξεων που

292
(Οι 255 για µη υποβολή περιουσιακής

άσκησε απευθείας ο ΓΕ∆∆

κατάστασης)
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45
Εντολές για παράσταση πολιτικής αγωγής

(σε µία περίπτωση – υπόθεση Ασωπού
– για παραβίαση περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας)

Προσφυγές κατά τελεσίδικων πειθαρχικών
αποφάσεων
Σύνολο δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
που υποβλήθηκαν
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12

8.080

ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤ.
ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝ∆ΙΑΦ.

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ

∆HΜΟΣΙΕΥΜΑ

1
2

ΣΥΝΟΛΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
& ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΗ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΟΙΝ/ΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΠΟΡΙΣΜΑΕΚΘΕΣΗ

10

2

1

14

54

2

2

73

10

2

ΆΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

9

4

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΤΑΜΕΙΑ

1

1

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

1

2

21

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ

2

2

11

ΛΟΙΠΕΣ Α∆ΕΙΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1

1

11

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2

6

2

19

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

12

3

6

48

1

15

4

28

2

18

4

17

4

32

65

92

198

359

1

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤ.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ

4

1

1

52

1

1

60

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

4

1

11

48

4

7

75

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ

11

4

103

7

21

146

1

9

24

80

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ /
∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

8
11

2

ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ

3

37

1
58

3

5
20

34

22

6
437

118

298

965

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

45,3%

ΕΠΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
30,9%

ΠΟΡΙΣΜΑ-ΕΚΘΕΣΗ
12,2%

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
6,0%

ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ

3,5%
2,1%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΦΟΡΕΑ

20,5%

∆ΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

19,2%

∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

17,3%

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

9,1%

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6,6%

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ∆ΗΜΟΣ. ∆ΙΚΑΙΟΥ

6,5%
6,1%

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

3,9%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

2,5%

ΚΡΑΤ. ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. ∆ΗΜ. ∆ΙΚΑΙΟΥ

2,4%

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ

2,2%

ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

2,1%

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΥΠΗΡ. ΕΛΕΓΧΟΥ

1,6%
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΛΕΧΓΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
9,3%

ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

8,9%

ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

6,2%

ΠΕΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

5,5%

ΠΕΡ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

5,0%

ΠΕΡ. ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡ. ∆ΥΤΙΚ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡ. ΑΝΑΤ.ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

4,0%
3,7%
3,4%
3,3%
3,3%
3,0%
2,6%
1,8%
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39,9%

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΩ∆ΙΚΑ
∆ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚ.

28,8%
21,8%

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18,2%

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12,1%

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
6,0%

ΑΛΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

4,6%

ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΧΗΣ
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

3,7%

∆ΙΑΦΘΟΡΑ – ΛΟΙΠΑ
ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

3,5%
1,2%
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΦΟΡΕΑ
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ν.Π.Ι.∆.

Ο.Τ.Α. Α' & Β'
ΒΑΘΜΙ∆ΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

12

1053
724

48
568

∆.Υ.

88
395

Ν.Π.∆.∆.

47
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΓΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΠΟΙΝΗ ΕΠΙΕΙΚΗΣ

48,7%

ΜΗ ΟΡΘΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ

ΜΗ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΝΟΜΟΥ

ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΠΟΙΝΗ &
ΠΟΙΝΗ ΕΠΙΕΙΚΗΣ

46,2%
1,5%

1,0%

ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ

1,0%

ΜΗ ΟΡΘΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΑΠΟ∆. & ΠΟΙΝΗ
ΕΠΙΕΙΚΗΣ

0,5%

0,5%
ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΠΟΙΝΗ
0,5%
ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
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