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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

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. 

Σε συνέχεια της έκδοσης της ετήσιας έκθεσης του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης για το 2015, παρατίθενται παρακάτω σε ηλεκτρονική µορφή οι αναφορές της 
δραστηριότητας για το ίδιο έτος, των Σωµάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και 
Ελέγχου που συµµετέχουν στο Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου. 

Στις εκθέσεις περιλαµβάνονται  στοιχεία για τη δράση των εν λόγω σωµάτων και των 
Υπηρεσιών, αλλά και πληροφορίες που αφορούν στο νοµικό πλαίσιο στον τρόπο 
οργάνωσης λειτουργίας, καθώς και στην υφιστάµενη δοµή τους.  

Παρά το ότι η έκθεση του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου  
περιλαµβανεται κάθε χρόνο  στο παράρτηµα της Ετήσιας Έκθεσης του ΓΕ∆∆, για το 
2015 λόγω του όγκου και της σηµασίας των πληροφοριών επιλέχθηκε η αυτόνοµη 
έκδοσή της σε ηλεκτρονική µορφή.  

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. 
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1.Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΣΕΕ∆∆) 
 
Σκοπός του Σ.Ε.Ε.∆.∆. 
Σκοπός της λειτουργίας του Σ.Ε.Ε.∆.∆., που διέπεται από τα άρθρα 2-7 του ν. 3074/2002 όπως 
ισχύει, είναι η διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης. Σηµειώνεται ότι µε το ν. 4320/2015 (άρθρο 8) το Σ.Ε.Ε.∆.∆. µεταφέρθηκε µε τις 
αρµοδιότητες, τις υπηρεσίες και τις δοµές του στη Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση 
της ∆ιαφθοράς και µε το αρ. 1 του Π.∆. 71/2015 η Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση 
της ∆ιαφθοράς µεταφέρθηκε ως σύνολο Υπηρεσιών µε τις αρµοδιότητες, όργανα, θέσεις και 
προσωπικό και µε τους εποπτευόµενους από αυτή φορείς στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.  
 
Το Σ.Ε.Ε.∆.∆. µεριµνά για την επισήµανση φαινοµένων : 

 ∆ιαφθοράς 
 Κακοδιοίκησης 
 Αδιαφανών διαδικασιών 
 Αναποτελεσµατικότητας  
 Χαµηλής παραγωγικότητας  
 Χαµηλής ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών 

 
Αρµοδιότητες του Σ.Ε.Ε.∆.∆.   
1. Η διενέργεια επιθεωρήσεων – ελέγχων και ερευνών. 
2. Η διενέργεια Ένορκων ∆ιοικητικών Εξετάσεων κατά τη διάρκεια ή µετά το πέρας των 

επιθεωρήσεων–ελέγχων για τη διαπίστωση  διάπραξης πειθαρχικών αδικηµάτων. 
3. Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των φορέων που εµπίπτουν 

στην αρµοδιότητα του Σ.Ε.Ε.∆.∆. 
4. Η διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων µετά από  παραγγελία του 

αρµοδίου Εισαγγελέα.  
5. Η συγκέντρωση του απαιτούµενου αποδεικτικού υλικού προκειµένου να διαβιβαστεί 

στην αρµόδια Εισαγγελική Αρχή η σχετική αναφορά για ορισµένα ποινικά αδικήµατα 
που διαπράττουν ή συµµετέχουν σε αυτά δηµόσιοι υπάλληλοι.  

6. Η παρακολούθηση των πειθαρχικών διαδικασιών στο σύνολο των φορέων που 
ελέγχονται από το Σ.Ε.Ε.∆.∆.( Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Τ.Α/9.5.13) 

7. Ο έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων του άρθρου 10 του Ν. 4305/2014 «Ανοικτή 
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου 
τοµέα» (ΦΕΚ Α 237/31-10-2014) από τους δηµόσιους φορείς που εµπίπτουν στην 
αρµοδιότητά του. 
 

Πεδίο Ελεγκτικής ∆ράσης του Σ.Ε.Ε.∆.∆. 
Στην αρµοδιότητα του Σ.Ε.Ε.∆.∆. 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 ∆ηµόσιων Επιχειρήσεων 
ή Επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα το ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή 
ως µέτοχος. 
 

Το Σ.Ε.Ε.∆.∆. δεν επιλαµβάνεται θεµάτων σχετικών µε : 
 Τη λειτουργία των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών 
 Την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων. 

Το Σ.Ε.Ε.∆.∆. δεν εξετάζει υποθέσεις που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα : 
 Της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας. 
 Του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας. 
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 Της Γενικής ∆/νσης ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
Ελεγκτική ∆ιαδικασία 
Το Σ.Ε.Ε.∆.∆. 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 Σ.Ε.Ε.∆.∆. εκδίδει τις εντολές 
για επιθεώρηση- έλεγχο: 

 Αυτεπαγγέλτως 
 Μετά από εντολή του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 

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

∆ιοίκησης για τις υπηρεσίες τους ή τα εποπτευόµενα από αυτούς Ν.Π.∆.∆. 
 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 – Ελεγκτές1, για την εκπλήρωση του 
έργου τους, µπορούν να επισκέπτονται την ελεγχόµενη ή οποιαδήποτε εµπλεκόµενη υπηρεσία 
που υπάγεται στην ελεγκτική αρµοδιότητα του Σ.Ε.Ε.∆.∆., προκειµένου να διενεργήσουν τον 
έλεγχο και να διερευνήσουν επιτόπου την προς εξέταση υπόθεση. 
 
Οι υπηρεσίες οφείλουν:  
α) να διευκολύνουν µε κάθε τρόπο το έργο του Σ.Ε.Ε.∆.∆. και να παρέχουν όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα, πληροφορίες ή κάθε άλλο υποβοηθητικό για τον έλεγχο στοιχείο. 
 
β) εντός διµήνου από τη γνωστοποίηση της σχετικής έκθεσης επιθεώρησης-ελέγχου, να 
ενηµερώνουν το Σ.Ε.Ε.∆.∆. για τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν για 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. 

 2. TO ΕΡΓΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.∆.∆. ΚΑΤΑ ΤΟ 2015 

Κατά το έτος 2015 ολοκληρώθηκαν, εγκρίθηκαν από την αρµόδια επιτροπή της παρ. 4 του αρ. 4 
του ν. 3613/2007 και γνωστοποιήθηκαν αρµοδίως 495 εκθέσεις επιθεώρησης-ελέγχου και 
ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων. Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν 25 προκαταρκτικές 
εξετάσεις.  

 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.∆.∆. ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ 468 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 27 
ΣΥΝΟΛΟ  495 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 25 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 520 
 

                                                 
1 «Οι υπηρετούντες Βοηθοί Επιθεωρητές-Ελεγκτές ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης εξακολουθούν να υπηρετούν στο 
Σ.Ε.Ε.∆.∆. έως τη λήξη της θητείας τους. Εφόσον κατά τη διάρκεια αυτής πληρούν τα προβλεπόµενα 
τυπικά προσόντα για τους Επιθεωρητές-Ελεγκτές ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, κατατάσσονται για το υπόλοιπο 
του χρόνου απόσπασής τους στο Σ.Ε.Ε.∆.∆. σε κενές θέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
κατόπιν αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων τους από την τριµελή επιτροπή της περίπτωσης γ΄ του 
άρθρου 3 του ν. 3074/ 2002. Για την κατάταξή τους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Ειδικό 
Γραµµατέα του Σ.Ε.Ε.∆.∆..», παρ. 4 του αρ. 13 του ν. 4275/14, ΦΕΚ-149 Α/15-7-14  
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Αναφορικά µε το έναυσµα των 468 διενεργηθεισών επιθεωρήσεων-ελέγχων, στον ακόλουθο 
πίνακα παρουσιάζονται τα σχετικά δεδοµένα: 
ΕΝΑΥΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Πλήθος Ελέγχων %
Αυτεπάγγελτα 18 3,85
Εντολή Υπουργού 34 7,26
Αίτηµα Γ.Ε.∆.∆. 70 14,96
Αίτηµα Ανεξάρτητης Αρχής 1 0,21
Αίτηµα ∆ικαστικής Αρχής 31 6,62
Εντολή Γ.Γ. Περιφέρειας, Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 2 0,43
Αίτηµα ∆ηµόσιας Υπηρεσίας 21 4,49
Καταγγελία  291 62,18

Σύνολο 468 100,00
 
Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι κατά το έτος 2015 πλέον του 62% των 
διενεργηθέντων ελέγχων είχαν ως έναυσµα καταγγελίες (επώνυµες ή ανώνυµες) που περιήλθαν 
στο Σ.Ε.Ε.∆.∆. Αυξηµένο, για τρίτη συνεχή χρονιά, ήταν το ποσοστό ελέγχων που 
διενεργήθηκαν το 2015 κατόπιν εντολών Υπουργών και  αιτηµάτων Εισαγγελικών Αρχών. 
 
Οι καταγγελίες  αποτελούν σηµαντική πηγή πληροφόρησης για περιπτώσεις διαφθοράς, απάτης, 
παραβίασης της αρχής της νοµιµότητας και κακοδιοίκησης. Προς τούτο, οι καταγγελίες 
αξιολογούνται ως προς τις ενδείξεις βασιµότητας και τη βαρύτητά τους και, αναλόγως, 
αξιοποιούνται στο πλαίσιο της κατάρτισης του ετήσιου προγράµµατος δράσης του Σώµατος. 
Κατά το έτος 2015 στο Σ.Ε.Ε.∆.∆. υποβλήθηκαν 1.855 καταγγελίες (ταχυδροµικά, ηλεκτρονικά, 
µε τηλεοµοιοτυπία, επώνυµες και ανώνυµες). 
 
Στον παρακάτω πίνακα κατανέµεται ο αριθµός των καταγγελιών που  υποβλήθηκαν στο 
Σ.Ε.Ε.∆.∆. κατά το έτος 2015 ανά οργανωτική µονάδα (Κεντρική Υπηρεσία και στα 
Περιφερειακά Γραφεία του  Σ.Ε.Ε.∆.∆.). 
 

Οργανωτική µονάδα Σ.Ε.Ε.∆.∆. Αριθµός 
καταγγελιών 

% 

Κεντρική Υπηρεσία 
(Αττική, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Νότιο & Βόρειο Αιγαίο) 

1.182 63,72 

Π.Γ. Σερρών 
(Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Ν. Σερρών) 

111 5,98 

Π.Γ. Θεσσαλονίκης  
(Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία) 

62 3,34 

Π.Γ. Λάρισας 
(Θεσσαλία, Ήπειρος) 

152 8,19 

Π.Γ. Τρίπολης 
(Πελοπόννησος) 

129 6,95 

Π.Γ.  Πάτρας 
(∆υτική Ελλάδα) 

144 7,76 

Π.Γ. Ρεθύµνου 
(Κρήτη) 

75 4,04 

Σύνολο 1.855 100 
 
Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι πλέον του 63% του συνολικού αριθµού καταγγελιών που 
υποβλήθηκαν στο Σ.Ε.Ε.∆.∆. αφορούσαν σε δηµόσιες Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Σώµατος. 
 
 
 
 



 
 

7

Στον παρακάτω πίνακα και στο γράφηµα που ακολουθεί, παρουσιάζεται διαχρονικά (2004-2015) 
η ετήσια εισροή καταγγελιών στο Σ.Ε.Ε.∆.∆. µε την ποσοστιαία ετήσια µεταβολή τους: 

Έτος 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Αριθµός 
καταγγελιών 

885 1.018 1.187 1.964 1.747 2.393 3.038 2.954 2.020 2.877 3.691 1.855 

Ετήσια 
µεταβολή 
(%) 

  15,03 16,60 65,46 -11,05 36,98 26,95 -2,76 -31,62 42,43 28,29 -
49,74 
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Από τα παραπάνω καθίσταται εµφανής η µέχρι το έτος 2014 αυξητική τάση του πλήθους των 
καταγγελιών που υποβλήθηκαν στο Σ.Ε.Ε.∆.∆. και µια αισθητή µείωση (49,74%) αυτών κατά το 
έτος 2015. 
 
2.1 Ελεγκτικό έργο 
Στις ως άνω 468 εκθέσεις επιθεώρησης-ελέγχου του έτους 2015 συµπεριλαµβάνονται 6 
περιπτώσεις για τις οποίες δεν έγινε διεξοδικός έλεγχος (λόγοι αναρµοδιότητας Σ.Ε.Ε.∆.∆., 
εκκρεµοδικίας, ενασχόλησης µε την ίδια υπόθεση άλλου ελεγκτικού φορέα, κ.λπ.). Ως εκ τούτου, 
στις επόµενες ενότητες παρουσιάζονται στοιχεία για 462 εκθέσεις στις οποίες, κατά περίπτωση, 
διαπιστώθηκαν περιπτώσεις παραβίασης της αρχής της νοµιµότητας, αδιαφανών διαδικασιών, 
κακοδιοίκησης, αναποτελεσµατικότητας, παρατυπιών, κ.λπ. Στον πίνακα που ακολουθεί 
παρουσιάζεται η κατανοµή των 4602 εκ των 462 εκθέσεων επιθεώρησης-ελέγχου ανά θεµατικό 
αντικείµενο και ανά φορέα υπαγωγής των ελεγχθεισών υπηρεσιών. 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Υπουργεία
Αποκεντρω

-µένες 
∆ιοικήσεις

Ν.Π.∆.∆
. 

Περιφέρειε
ς 

∆ήµοι και 
Επιχειρήσεις

τους 

Σύνολ
ο 

 
 
 

% 

∆όµηση, Χωροταξία 1  1 1 43 46 10,00
Φυσικό Περιβάλλον 2 14  4 3 23 5,00
Πολιτιστικό Περιβάλλον   1    1 0,22
Έργα, Προµήθειες, 4 1 4 3 24 36 7,83

                                                 
2 ∆εν περιλαµβάνονται η έκθεση µε αρ. 156/Α/2015 µε αντικείµενο την έρευνα της εξέλιξης των 
πειθαρχικών υποθέσεων υπαλλήλων και η έκθεση µε αρ. 204/Α/2015 µε αντικείµενο την εξέταση της 
συµµόρφωσης των δηµοσίων υπαλλήλων Μηχανικών ∆ιπλωµατούχων Α.Ε.Ι. και Τεχνολόγων Μηχανικών 
Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., όλων των ειδικοτήτων, µε τους περιορισµούς κι απαγορεύσεις που προβλέπονται από 
τις κείµενες διατάξεις ως προς τη συµµετοχή τους σε µελετητικές κι εργοληπτικές εταιρείες, σε 
πανελλαδικό επίπεδο. 
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Συµβάσεις 
Άδειες Επιχειρήσεων, 
Άσκησης Επαγγελµάτων    8 30 38 8,26
Υγεία, Πρόνοια   10 2 7 19 4,13
Ασφάλιση, Απασχόληση 3  12  7 22 4,78
Εκπαίδευση, Κατάρτιση 31  17    48 10,43
Μεταφορές, Επικοινωνίες   4    4 0,87
Αναπτυξιακά και λοιπά 
Προγράµµατα 2  1 2 2 7 1,52
∆ηµόσια Περιουσία-Έσοδα 1  3 1 10 15 3,26
Οργάνωση, Λειτουργία 
Υπηρεσιών  51 5 38 10 41 145 31,52
Λοιπά θέµατα ΟΤΑ Α’ 
βαθµού     42 42 9,13
Πειθαρχικές υποθέσεις 2  5  7 14 3,04

ΣΥΝΟΛΟ 97 20 96 31 216 460 100,00
% 21,09 4,35 20,87 6,74 46,96 100,00  

 
Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι πλέον του 46% των ελέγχων διενεργήθηκε σε 
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού και Επιχειρήσεις τους, για θέµατα που 
αφορούσαν κυρίως σε υποθέσεις ∆όµησης και Χωροταξίας, στη διαδικασία χορήγησης αδειών 
ιδίως σε Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος και σε υποθέσεις ανάθεσης έργων, 
προµηθειών και σύναψης συµβάσεων παροχής υπηρεσιών.  Σηµαντικό ποσοστό των λοιπών 
ελέγχων αφορούσε στην οργάνωση και λειτουργία δηµοσίων υπηρεσιών, στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση, σε άλλα θέµατα Ο.Τ.Α. α’ βαθµού.  
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανοµή (ανά Περιφέρεια) των 
Υπηρεσιών που αφορούν οι 4603  εκθέσεις επιθεώρησης- ελέγχου  
 
α/α Περιφέρεια Αριθµός ελέγχων Ποσοστό ελέγχων 
1 Αττικής 156 33,91 

Αν. Μακεδονίας-Θράκης 32 6,96 
2 Κεντρικής Μακεδονίας 46 10,00 

Ιονίων Νήσων 13 2,83 
∆υτικής Ελλάδας 64 13,91 

3 Πελοπόννησος 49 10,65 
Θεσσαλία 17 3,70 

4 Στερεά Ελλάδα 18 3,91 
∆υτική Μακεδονία 8 1,74 

5 Ήπειρος 10 2,17 
6 Β. Αιγαίο 6 1,30 

                                                 
3 ∆εν περιλαµβάνονται η έκθεση µε αρ. 156/Α/2015 µε αντικείµενο την έρευνα της εξέλιξης των 
πειθαρχικών υποθέσεων υπαλλήλων και η έκθεση µε αρ. 204/Α/2015 µε αντικείµενο την εξέταση της 
συµµόρφωσης των δηµοσίων υπαλλήλων Μηχανικών ∆ιπλωµατούχων Α.Ε.Ι. και Τεχνολόγων Μηχανικών 
Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., όλων των ειδικοτήτων, µε τους περιορισµούς κι απαγορεύσεις που προβλέπονται από 
τις κείµενες διατάξεις ως προς τη συµµετοχή τους σε µελετητικές κι εργοληπτικές εταιρείες, σε 
πανελλαδικό επίπεδο. 
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Ν. Αιγαίο 18 3,91 
7 Κρήτη 23 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 460 100,00 
 
2.2 Προανακριτικό Έργο 
Κατά το 2015 εκτελέσθηκαν εικοσιπέντε (25) εισαγγελικές παραγγελίες για τη διενέργεια 
ισάριθµων προκαταρκτικών εξετάσεων/προανακρίσεων, στο πλαίσιο των οποίων έλαβαν χώρα 
προανακριτικές πράξεις και συµπληρώθηκαν φάκελοι δικογραφιών που διαβιβάστηκαν στους 
αρµόδιους Εισαγγελείς για τις περαιτέρω ενέργειες. Σηµειώνεται ότι δέκα (10) εκ των 
εικοσιπέντε (25) δικογραφιών βασίστηκαν σε αντίστοιχες εκθέσεις από ελέγχους του Σ.Ε.Ε.∆.∆. 
 
2.3 Έλεγχοι Περιουσιακής Κατάστασης Υπαλλήλων 

Το Σ.Ε.Ε.∆.∆., σύµφωνα µε το ν. 3074/2002, είναι αρµόδιο να διενεργεί έλεγχο της περιουσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων των φορέων, που υπάγονται στην ελεγκτική του αρµοδιότητα κατά 
τις ειδικότερες προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 2 του προαναφερόµενου νόµου και 14 του 
ν. 3213/2003. Η αρµοδιότητα αυτή ασκείται µε τη διενέργεια εκτάκτων ελέγχων περιουσιακής 
κατάστασης σε υπαλλήλους διαφόρων φορέων του δηµοσίου, είτε κατόπιν διαπίστωσης 
παραβατικών ενεργειών είτε κατόπιν αξιολόγησης καταγγελιών ή µετά από σχετική εισαγγελική 
παραγγελία. 

Ο έλεγχος αυτός συνίσταται στη διερεύνηση του συννόµου ή µη της προέλευσης όλων των 
περιουσιακών στοιχείων του υπαλλήλου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του και σε 
περίπτωση εντοπισµού πόρων που δεν δικαιολογούνται από νόµιµα και εµφανή εισοδήµατα, 
στην αναζήτηση των πηγών προέλευσής τους και της τυχόν διασύνδεσής τους µε τα καθήκοντα 
που ασκεί ο υπάλληλος.  

Η ελεγκτική διαδικασία, που ακολουθείται, απαιτεί τη συγκέντρωση και επεξεργασία µεγάλου 
όγκου δεδοµένων και τη διενέργεια σειράς ελεγκτικών επαληθεύσεων, ο χρόνος ολοκλήρωσης 
των οποίων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ανταπόκριση εξωτερικών πηγών, η συνεργασία 
µε τις οποίες είναι αναγκαία για τη συλλογή και διασταύρωση των απαιτούµενων στοιχείων. 
Καθοριστικός παράγοντας για την αντιµετώπιση των καθυστερήσεων που σηµειώνονται από 
πλευράς των πιστωτικών ιδρυµάτων για την παροχή στοιχείων και την επιτάχυνση των σχετικών 
ελεγκτικών διαδικασιών,  αποτελεί η ένταξη του Σ.Ε.Ε.∆.∆. στο Σύστηµα Μητρώων Τραπεζικών 
Λογαριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών, αίτηµα το οποίο αν και έχει υποβληθεί στη Γενική 
Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων ήδη από τον Ιούλιο 2014, δεν έχει µέχρι σήµερα ικανοποιηθεί.  

Κατά το έτος 2015 ολοκληρώθηκαν 27 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης, ενώ σε εξέλιξη 
βρίσκονταν άλλοι 95, εκ των οποίων οι 62 αφορούσαν σε υπαλλήλους, οι οποίοι από το έτος 
2009 και εντεύθεν έστειλαν στο εξωτερικό εµβάσµατα αθροιστικά άνω των 100.000 ευρώ. Σε 
επτά (7) περιπτώσεις, µετά από άρση του φορολογικού, τραπεζικού και χρηµατιστηριακού 
απορρήτου, διαπιστώθηκε ότι οι ελεγχόµενοι είχαν αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία, τα οποία 
δεν δικαιολογούνταν από νόµιµα και εµφανή εισοδήµατα, λόγο για τον οποίο ζητήθηκε η 
πειθαρχική δίωξη τους και η σχετική έκθεση διαβιβάσθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. 
Επιπλέον, για τέσσερις (4) δηµοσίους λειτουργούς διαπιστώθηκε η παράλληλη άσκηση 
ασυµβίβαστης µε τη θέση τους επιχειρηµατικής δραστηριότητας και για ένα (1) δηµόσιο 
υπάλληλο η συµµετοχή στη διοίκηση εταιρείας χωρίς άδεια από την Υπηρεσία του και ενώ η 
δραστηριότητα της εταιρείας αυτής έχει άµεση σχέση µε το αντικείµενο αρµοδιότητας της 
οργανικής µονάδας στην οποία υπηρετεί και κατέχει θέση ευθύνης. 

Στη συνέχεια των ανωτέρω ελέγχων, δύο δηµόσιοι λειτουργοί και τρεις δηµόσιοι υπάλληλοι 
παραπέµφθηκαν στο αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, ενώ δύο ακόµα κλήθηκαν σε απολογία, εκ 
των οποίων όµως ο ένας απηλλάγη από το ανώτερο µονοµελές πειθαρχικό όργανο χωρίς να 
παραπεµφθεί στο αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, ενώ το αδίκηµα για το οποίο ασκήθηκε η 
δίωξη επισύρει ποινή ανώτερη της πειθαρχικής δικαιοδοσίας του ανωτέρω µονοµελούς οργάνου. 
Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε ένσταση από το Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του Σ.Ε.Ε.∆.∆. κατά το παρελθόν έτος, από 
ελέγχους περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων και τον εντοπισµό πόρων που δεν 
δικαιολογούνται από νόµιµα και εµφανή εισοδήµατα, βεβαιώθηκαν οφειλόµενοι φόροι µε 
προσαυξήσεις συνολικού ύψους 1.996.610€ και καταλογίσθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε 
βάρος υπαλλήλου ποσό 293.343,98€. Επίσης, από το αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο επιβλήθηκε 
σε υπάλληλο η ποινή της προσωρινής παύσης έξι (6) µηνών, µετά δε από έλεγχο περιουσιακής 
κατάστασης που διενήργησε το Σ.Ε.Ε.∆.∆. και τα ευρήµατα του ελέγχου, υπάλληλος 
καταδικάσθηκε αµετάκλητα για το αδίκηµα της παθητικής δωροδοκίας. 

3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ Ή/ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. 

Από τις 462 εκθέσεις επιθεώρησης-ελέγχου σε 84 (18,18%) 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 την 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 46 6 13,04 
2 Φυσικό Περιβάλλον 23 13 56,52 
3 Πολιτιστικό Περιβάλλον  1 0 0,00 
4 Έργα, Προµήθειες 36 6 16,67 
5 Άδειες Επιχειρήσεων, 

Άσκησης Επαγγελµάτων  38 7 18,42 
6 Υγεία, Πρόνοια 19 0 0,00 
7 Ασφάλιση, Απασχόληση 22 2 9,09 
8 Εκπαίδευση, Κατάρτιση 48 4 8,33 
9 Μεταφορές, Επικοινωνίες 4 2 50,00 
10 Αναπτυξιακά και λοιπά 

Προγράµµατα 7 1 14,29 
11 ∆ηµόσια Περιουσία-Έσοδα 15 6 40,00 
12 Οργάνωση, Λειτουργία 

Υπηρεσιών 146 35 23,97 
13 Λοιπά θέµατα ΟΤΑ Α' 

βαθµού 42 1 2,38 
14 Πειθαρχικές υποθέσεις 15 1 6,67 

  Σύνολο 462 84 Γενικός ∆είκτης 
18,18 

 
Οι δείκτες παραβατικότητας είναι ενδεικτικοί και σε καµία περίπτωση δεν αποδίδουν µε τρόπο 
αδιαµφισβήτητο την παραβατικότητα που διαπιστώνεται ανά θεµατικό αντικείµενο ελέγχου. 
Αυτό γιατί στους διενεργηθέντες ελέγχους υπεισέρχονται παράµετροι οι οποίες έχουν επιπτώσεις, 
κατά περίπτωση, στην αποτύπωση της παραβατικότητας (όπως ικανό πλήθος ελέγχων ανά 
θεµατικό αντικείµενο, διενέργεια ελέγχων που αποσκοπούν στην απλούστευση διαδικασιών, 
αστοχίες στην αξιολόγηση των καταγγελιών για τις οποίες διενεργήθηκαν έλεγχοι, κ.α.).  
Οι θεµατικοί τοµείς µε τιµή δείκτη παραβατικότητας µεγαλύτερη εκείνης του Γενικού ∆είκτη 
είναι: 
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α) «Φυσικό Περιβάλλον» που αφορά σε ελέγχους για την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος.  
β) «∆ηµόσια Περιουσία, Έσοδα» που αφορά κυρίως σε ελέγχους για την προστασία και τη 
νόµιµη διαχείριση δηµόσιων και δηµοτικών περιουσιακών στοιχείων. 
γ) «Οργάνωση, Λειτουργία Υπηρεσιών» που αφορά κυρίως σε ελέγχους για την ανταπόκριση 
των υπηρεσιών σε αιτήµατα πολιτών, σε τήρηση του ωραρίου εργασίας, στη διακρίβωση της 
εγκυρότητας τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας, κ.α.  
δ) «Άδειες Επιχειρήσεων, Άσκησης Επαγγελµάτων» που αφορά κυρίως σε ελέγχους για τη 
νοµιµότητα χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος.   
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο αριθµός εκθέσεων4 επιθεώρησης-ελέγχου µε 
περιπτώσεις αναζήτησης ευθυνών, ανά φορέα υπαγωγής των ελεγχθεισών υπηρεσιών.   

 
Σχετικά µε τον δείκτη παραβατικότητας ισχύει ότι αναφέρθηκε προηγουµένως. 
Ο ιδιαίτερα αυξηµένος δείκτης παραβατικότητας που διαπιστώνεται από ελέγχους που 
διενεργήθηκαν σε Υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων οφείλεται ιδίως σε πράξεις ή/και 
παραλείψεις τόσο οργάνων των ∆ασικών Υπηρεσιών της χώρας, όσο και των Υπηρεσιών που 
εµπλέκονται, εν γένει, µε την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.  
 
Το παρακάτω γράφηµα απεικονίζει τη σχετική συχνότητα5 αναζήτησης ευθυνών την τελευταία 
οκταετία (2008-2015) από τις επιθεωρήσεις/ελέγχους του Σ.Ε.Ε.∆.∆. 
 

 

                                                 
4 Στον πίνακα δεν έχουν περιληφθεί 2 εκθέσεις (βλ. υποσηµείωση αρ. 1). 
5 Ποσοστό ελέγχων µε πειθαρχικές ευθύνες/σύνολο ελέγχων και ποσοστό ελέγχων µε ποινικές 
ευθύνες/σύνολο ελέγχων, αντίστοιχα. 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΠΑΓΩΓΗΣ 

Αριθµός 
εκθέσεων 

Αριθµός. εκθέσεων µε πρόταση 
αναζήτησης ευθυνών 

∆είκτης 
παραβατικότητας 

Υπουργείο 97 15 15,46 
Αποκεντρωµένες 

∆/σεις 20 11 55,00 
Νοµικό Πρόσωπο 96 16 16,67 

Περιφέρειες 31 7 22,58 
ΟΤΑ Α’ βαθµού και 
Επιχειρήσεις τους 216 34 15,74 

Σύνολο 460 83 
Γενικός δείκτης 

18,04 
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Από το ανωτέρω γράφηµα προκύπτει ότι το ποσοστό των εκθέσεων έτους 2015 µε αναζήτηση 
ποινικών ευθυνών ήταν αισθητά µειωµένο σε σχέση µε εκείνο του 2014 (περίπου 76%), ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό των εκθέσεων µε αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών ουσιαστικά παρέµεινε 
αµετάβλητο. Το αισθητά µειωµένο ποσοστό εκθέσεων µε αναζήτηση ποινικών ευθυνών, σε 
σχέση µε εκείνο του έτους 2014, οφείλεται στο γεγονός ότι κατά το έτος 2014, από ελέγχους 
γνησιότητας τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών ∆ηµοτικών Αστυνοµικών, προέκυψε ικανός 
αριθµός υποβολής πλαστών στοιχείων.  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί κατανέµονται οι υπάλληλοι/τα όργανα της ∆ιοίκησης για τους 
οποίους αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες, ανά ιδιότητα και ανά υπηρεσία προέλευσης. 
Σηµειώνεται ότι σε 23 εκθέσεις, από το σύνολο των 84, αναζητούνται µόνον ποινικές ευθύνες 
είτε επειδή, λόγω της ιδιότητας των οργάνων, δεν µπορεί να αναζητηθούν πειθαρχικές ευθύνες 
(π.χ. όργανα διοίκησης φορέων), είτε επειδή τα πειθαρχικά παραπτώµατα είχαν ήδη παραγραφεί. 
Ως εκ τούτου, διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα αφορούν σε 60 
επιθεωρήσεις/ελέγχους µε αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών και όχι στο σύνολο των 84. 
 
Θέση 

Ευθύνης/Ιδιότητ
α 

Υπουργεί
α 

Αποκ/µενε
ς ∆/σεις 

Ν.Π. Περιφέρει
ες 

Ο.Τ.Α. Α’ 
βαθµού & 

Επιχειρήσεις 
τους 

Σύνολο  % 

Υπάλληλος           63 26 15 10 24 138 60,79
Τµηµατάρχης       7 1 3 3 9 23 10,13
∆ιευθυντής           6 4 3 3 2 18 7,93
Γεν.  
∆ιευθυντής           1  1 0,44
∆ήµαρχος       6 6 2,64
Λοιπά αιρετά 
όργανα                   40 40 17,62
Άλλοι (µέλη 
∆ΕΠ, ΕΠ, κ.α.)  1  1 0,44

 Σύνολο 77 31 22 16 81 227 100,00
 Ποσοστό % 33,92 13,66 9,69 7,05 35,68 100,00   

 
Από τα δεδοµένα του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι περίπου το 34% των λειτουργών, για τους 
οποίους προτάθηκε η άσκηση πειθαρχικής δίωξης, προέρχεται από Υπουργεία.  
Πλέον του 60% των πειθαρχικά υπόλογων αφορά στην κατηγορία «Υπάλληλος».  
  
 
4.  ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.∆.∆. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 
 
Σε 230 από τις 468 εκθέσεις που ολοκληρώθηκαν το 2015 διατυπώθηκαν συνολικά 487 
προτάσεις. Στον αριθµό αυτό δεν περιλαµβάνονται οι προτάσεις που αφορούσαν σε αναζήτηση 
πειθαρχικών ή και ποινικών ευθυνών, για τις οποίες έγινε αναφορά στο προηγούµενο κεφάλαιο. 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ανωτέρω προτάσεις κατανεµηµένες ως προς το 
φορέα στον οποίο απευθύνονται και ως προς την κατηγορία  τους. 

Κατηγορία 
πρότασης Υπουργείο Αποκ. 

∆/ση 
Νοµικό 
Πρόσωπο Περιφέρεια ΟΤΑ Α’ 

βαθµού Σύνολο % 

Θεσµικό πλαίσιο 37 8 1 5 51 10,47
Νοµιµότητα 31 20 34 18 62 165 33,88
Υλικοτεχνική. 
υποδοµή 3 1 8 1 13 2,67
Κτιριακή 
υποδοµή 1  1 0,21
∆ιαδικασίες 55 16 42 23 67 203 41,68
∆ιενέργεια 15 9 7 12 43 8,83
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Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό προτάσεων αφορά στην τήρηση 
και στην ποιότητα των διοικητικών διαδικασιών (41,68%) ενώ το αµέσως µεγαλύτερο ποσοστό 
αφορά στη νοµιµότητα δράσης των υπηρεσιών που ελέγχθηκαν (33,88%). Από τα παραπάνω 
αναδεικνύεται το πρόβληµα της µη τήρησης της αρχής της νοµιµότητας όπως επίσης και το 
γεγονός ότι οι διοικητικές διαδικασίες, συνηγορούντος συχνά ενός πολύπλοκου θεσµικού 
πλαισίου (10,47%) είναι, πολύπλοκες και χρονοβόρες µε δυσµενείς επιπτώσεις στην ποιότητα και 
την αποδοτικότητα των παραγόµενων υπηρεσιών,.  
Από το σύνολο των προτάσεων που αφορούν στη νοµιµότητα (165) περίπου το 38% αυτών 
αφορούν στην αποκατάσταση της νοµιµότητας σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ 
βαθµού, συνεκτιµωµένου όµως ότι πλέον του 46% των ελέγχων διενεργήθηκε σε Οργανισµούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού και Επιχειρήσεις τους. 
Αναφορικά µε την υλοποίηση των προτάσεων του Σ.Ε.Ε.∆.∆. θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι 
αυτή εξαρτάται κυρίως από το περιεχόµενό τους και τη διοικητική υπαγωγή των υπηρεσιών στις 
οποίες απευθύνονται. 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. 4βi 
και του νόµου 3345/2005 αρ. 14, παρ.7, η διαπίστωση, ύστερα από διενέργεια επιθεώρησης ή 
ελέγχου, πειθαρχικών παραπτωµάτων δεσµεύει τα αρµόδια όργανα για την άσκηση πειθαρχικής 
δίωξης. 
 
5. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.∆.∆. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 
 
5.1 Παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων των δηµοσίων υπαλλήλων 
 
Μετά την ανάθεση στο Σ.Ε.Ε.∆.∆., µε το ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/9-5-13), υποπαρ. ΣΤ.11 
περ.1 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου), της παρακολούθησης των πειθαρχικών 
διαδικασιών στους φορείς αρµοδιότητάς του, οι υπηρεσίες κοινοποιούν στο Σ.Ε.Ε.∆.∆. κάθε 
πράξη µε την οποία ασκείται πειθαρχική δίωξη όπως επίσης και κάθε πειθαρχική απόφαση. Για 
τη διευκόλυνση της ως άνω διαδικασίας το Γραφείο Ανάπτυξης Εφαρµογών Πληροφορικής του 
Σ.Ε.Ε.∆.∆. εκπόνησε και έθεσε στη διάθεση των υπηρεσιών, κατόπιν συνεργασίας µε την Αρχή 
Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ένα πληροφοριακό σύστηµα στο οποίο 
εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι των υπηρεσιών καταχωρίζουν στοιχεία για τις περιπτώσεις  
εκκίνησης της πειθαρχικής διαδικασίας, έκδοσης πειθαρχικής απόφασης ή άσκησης ποινικής 
δίωξης σε βάρος υπαλλήλων. Από τις καταχωρίσεις στο ως άνω πληροφοριακό σύστηµα 
εξάγονται συγκεντρωτικά, αριθµητικά στοιχεία για τις περιπτώσεις ποινικής ή πειθαρχικής 
δίωξης ανά υπηρεσία και κατηγορία υπαλλήλων, τα πειθαρχικά παραπτώµατα για τα οποία 
διώκονται και τις πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν. 

Παράλληλα το Σ.Ε.Ε.∆.∆. συγκεντρώνει σε τακτική βάση, σε άµεση συνεργασία µε τις 
Γραµµατείες των Πειθαρχικών Συµβουλίων στοιχεία για την πρόοδο του έργου των 
Πρωτοβάθµιων και ∆ευτεροβάθµιων Πειθαρχικών Συµβουλίων. 

ελέγχων  από 
άλλες υπηρεσίες 
Ανθρώπινο 
δυναµικό 2 1 3 5 11 2,26

Σύνολο 144 38 104 49 152 487 100,00
% 29,57 7,80 21,36 10,06 31,21 100,00
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Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία για το έτος 2015 σχετικά µε τη λειτουργία των 
Πρωτοβάθµιων και ∆ευτεροβάθµιων Πειθαρχικών Συµβουλίων. 
 
Πρωτοβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια 
Χρονικό διάστηµα Αρ. εκκρεµών πειθαρχικών υποθέσεων Αρ. αποφάσεων 
Από 1/1/2015 έως 31/3/2015 2008 94
έως 30/6/2015 1873 271
έως 30/9/2015 1872 341
έως 31/12/2015 2185 675
 
Μολονότι στις 31/12/2015 ο αριθµός των εκκρεµών πειθαρχικών υποθέσεων ενώπιον των 
Πρωτοβάθµιων Πειθαρχικών Συµβουλίων δεν έχει µειωθεί σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο του 
2015, διαπιστώνεται σηµαντική επιτάχυνση της λειτουργίας των ανωτέρω Συµβουλίων 
δεδοµένου ότι ο λόγος «αποφάσεις/εκκρεµείς υποθέσεις» έχει βελτιωθεί σηµαντικά για το ίδιο 
χρονικό διάστηµα (αύξηση  659%). 
 
∆ευτεροβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια 
Χρονικό διάστηµα Αρ. εκκρεµών πειθαρχικών υποθέσεωνΑρ. αποφάσεων 
Από 1/1/2015 έως 31/3/2015 485 98 
έως 30/6/2015 426 200 
έως 30/9/2015 418 275 
έως 31/12/2015 249 413 
 
Αντίθετα, ο αριθµός των εκκρεµών πειθαρχικών υποθέσεων, στις 31/12/2015, ενώπιον των 
∆ευτεροβάθµιων Πειθαρχικών Συµβουλίων έχει µειωθεί σηµαντικά σε σχέση µε το πρώτο 
τρίµηνο του 2015 και επιπλέον διαπιστώνεται σηµαντική επιτάχυνση της λειτουργίας των 
ανωτέρω Συµβουλίων δεδοµένου ότι ο λόγος «αποφάσεις/εκκρεµείς υποθέσεις» έχει βελτιωθεί 
σηµαντικά για το ίδιο χρονικό διάστηµα (αύξηση  820%). 

 
5.2 Η εξέταση της συµµόρφωσης των δηµοσίων υπαλλήλων Μηχανικών ∆ιπλωµατούχων 
Α.Ε.Ι. και Τεχνολόγων Μηχανικών Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., όλων των ειδικοτήτων, µε τους 
περιορισµούς κι απαγορεύσεις που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις για την άσκηση 
ιδιωτικού έργου και τη συµµετοχή σε µελετητικές και εργοληπτικές εταιρείες.  
 
Η σχετική έκθεση (204/Α/2015) περιορίστηκε στην τυχόν συµµετοχή δηµοσίων υπαλλήλων σε 
µελετητικές και εργοληπτικές εταιρείες καθόσον για τη διερεύνηση του σκέλους (άσκηση 
ιδιωτικού έργου) δεν παρασχέθηκε η απαιτούµενη συνδροµή από το Τεχνικό Επιµελητήριο της 
Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) όσον αφορά στη χορήγηση στοιχείων απολύτως αναγκαίων και µη δυνάµενων 
να παρασχεθούν από άλλο φορέα. 
Το αντικείµενο του ελέγχου εστιάστηκε:  
α) στο χρονικό διάστηµα από 01.01.2009 έως 30.04.2014,  
β) στους µόνιµους δηµόσιους υπαλλήλους και σε αυτούς µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου και  
γ) στη βασική στελέχωση των µελετητικών κι εργοληπτικών εταιρειών που τηρούνται στο 
(πρώην) Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων/Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων 
Έργων/Γενική ∆ιεύθυνση Ποιότητας ∆ηµοσίων Έργων/∆ιεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών 
Επαγγελµάτων (∆15). 
Έξι (6) δηµόσιοι υπάλληλοι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί, ήτοι, τέσσερις (4) µόνιµοι υπάλληλοι 
υπηρετούντες στο (πρώην) Υπ. Παιδείας & Θρησκευµάτων, ένας (1) µόνιµος υπάλληλος στην 
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης κι ένας (1) υπάλληλος µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου 
(Ι.∆.Α.Χ.) στο Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, ήταν εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εµπειρίας 
Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) και στελέχωναν εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), παρά το υφιστάµενο απόλυτο κώλυµα για τη 
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στελέχωση εργοληπτικής επιχείρησης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθ. 17 
του ν.1418/84, όπως ισχύει (σχετική και η µε αρ. 289/2008 Γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. η οποία 
έχει γίνει αποδεκτή από τον αρµόδιο Υπουργό).  
Τριάντα επτά (37) δηµόσιοι υπάλληλοι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί, ήτοι τριάντα ένας (31) 
µόνιµοι και έξι (6) µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (Ι.∆.Α.Χ.) , ήταν εγγεγραµµένοι στο 
Μητρώο Μελετητών [Μητρώο που τηρείται από τη ∆ιεύθυνση 15 του πρώην Υπουργείου 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων], κατά παράβαση των διατάξεων του άρθ. 39 παρ. 2α του 
Ν. 3316/2005.  
Οι ανωτέρω σαράντα τρεις (43) δηµόσιοι, κατά περίπτωση, είχαν υποβάλλει στη ∆ιεύθυνση ∆15 
δηλώσεις του Ν. 1599/1986 µε αναληθές περιεχόµενο, όσον αφορά στο ότι είναι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες και δεν τελούν υπό υπαλληλική σχέση οποιασδήποτε µορφής ή δεν εργάζονται σε 
αναθέτουσα αρχή µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή δεν τελούν σε υπαλληλική σχέση 
οποιασδήποτε µορφής, ούτε είναι πρόσωπα αµειβόµενα µε οποιοδήποτε τρόπο από το ∆ηµόσιο, 
ή στελέχωναν εργοληπτική επιχείρηση (Μ.Ε.ΕΠ.), πριν από την ηµεροµηνία διορισµού τους και 
δεν προέβησαν (µετά το διορισµό τους) στην υποχρεωτική (σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 10 του Π.∆. 138/2009) κατάθεση του µελετητικού πτυχίου ή έξοδό τους από τη 
στελέχωση της επιχείρησης Μ.Ε.ΕΠ.  
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις δηµοσίων υπαλλήλων ζητήθηκε η άσκηση πειθαρχικών διώξεων, 
ενώ η σχετική έκθεση κοινοποιήθηκε στον αρµόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών (σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 5 γ. ί του Ν. 3074/2002).  
 
5.3 Η διακρίβωση της συµµόρφωσης των υπαλλήλων µε τους περιορισµούς και 
απαγορεύσεις που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις για την άσκηση ιδιωτικού έργου 
µε αµοιβή.  
Η άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας µε αµοιβή από δηµόσιους ή δηµοτικούς υπαλλήλους 
αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα, λαµβανοµένων υπόψη του κινδύνου σύγκρουσης µεταξύ 
δηµοσίου και ιδιωτικού συµφέροντος, της ανάγκης εξασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας 
των δηµοσίων υπηρεσιών και της προστασίας του κύρους αυτών και των υπαλλήλων. 
Το ΣΕΕ∆∆, λαµβάνοντας υπόψη το µεγάλο αριθµό καταγγελιών για περιπτώσεις µη νόµιµης 
άσκησης ιδιωτικού έργου από υπαλλήλους, διενήργησε επιθεώρηση-έρευνα στους 325 ∆ήµους 
της χώρας µε αντικείµενο  τη νοµιµότητα χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε 
δηµοτικούς υπαλλήλους, σε εφαρµογή των ειδικών προβλέψεων του ισχύοντος Κώδικα 
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων  
Η επιθεώρηση-έρευνα επικεντρώθηκε σε ισχύουσες άδειες που εκδόθηκαν στη χρονική περίοδο 
2008 και εντεύθεν, λαµβάνοντας υπόψη την τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου κατά το έτος 
2007 (άρθρο 31 ν. 3528/2007 και 38 ν. 3584/2007), καθώς και στις άδειες που χορηγήθηκαν σε 
προηγούµενο χρόνο, µε το προϊσχύσαν νοµικό πλαίσιο και οι οποίες ήταν αόριστης διάρκειας.  
 
5.4 Έλεγχος νοµιµότητας των στοιχείων του προσωπικού µητρώου των υπαλλήλων. 

Στο πλαίσιο του ελέγχου νοµιµότητας των στοιχείων του προσωπικού µητρώου των υπαλλήλων, 
που διενεργείται σύµφωνα µε τις σχετικές Εγκυκλίους του Υ.∆.Μ.Η.∆., από τις ∆ιευθύνσεις 
∆ιοικητικού/Προσωπικού των δηµοσίων υπηρεσιών, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού, ΝΠ∆∆, των 
κρατικών ΝΠΙ∆ και δηµοσίων επιχειρήσεων, έχει ανατεθεί στο Σ.Ε.Ε.∆.∆. η παρακολούθηση της 
υπόψη διαδικασίας µέσω ηλεκτρονικής εφαρµογής που εκπονήθηκε από το Γραφείο Ανάπτυξης 
και Υποστήριξης Εφαρµογών Πληροφορικής του Σ.Ε.Ε.∆.∆. και τηρείται από αυτό.  
Οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού/Προσωπικού, ως αρµόδιες για την εξακρίβωση της νοµιµότητας των 
στοιχείων του προσωπικού µητρώου του συνόλου των υπηρετούντων υπαλλήλων, ενηµερώνουν 
το Σ.Ε.Ε.∆.∆. για την πρόοδο και τα αποτελέσµατα του ελέγχου καταχωρίζοντας τα σχετικά 
στοιχεία στην ως άνω εφαρµογή. Επιπλέον, στις περιπτώσεις που οι καθ’ ύλην αρµόδιες 
υπηρεσίες ή εκδούσες αρχές διαπιστώσουν τη µη έκδοση (πλαστοί τίτλοι) ή την ανακρίβεια των 
στοιχείων (παραποιηµένοι τίτλοι) που τους αποστάλθηκαν για εξακρίβωση από τις ∆ιευθύνσεις 
∆ιοικητικού/Προσωπικού, κοινοποιούν στο Σ.Ε.Ε.∆.∆., προς ενηµέρωσή του, τη σχετική 
απάντησή τους προς τις υπηρεσίες που έθεσαν το ερώτηµα. Από τις συνεχείς καταχωρίσεις στην 
ως άνω ηλεκτρονική εφαρµογή προκύπτουν στοιχεία ανά υπηρεσία για τους πλαστούς-
παραποιηµένους τίτλους που εντοπίζονται και για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν στη 
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συνέχεια (πράξεις ανάκλησης διορισµού, ανάκλησης µετάταξης, καταγγελίες συµβάσεων, 
πειθαρχικές διώξεις, κλπ.). 
Επίσης, το Σ.Ε.Ε.∆.∆. κατά το 2014 ξεκίνησε και ολοκλήρωσε οριζόντιους ελέγχους για τη 
διακρίβωση της νοµιµότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού 
µητρώου των υπαλλήλων.  
Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2015 ο έλεγχος του Σ.Ε.Ε.∆.∆. που αφορούσε σε 178 
∆ήµους ύστερα από εντολή των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης και Εσωτερικών, µε αντικείµενο την εξέταση της εγκυρότητας των 
δικαιολογητικών που υπέβαλαν επιτυχόντες σε διαγωνισµούς για την πλήρωση θέσεων 
δηµοτικών αστυνόµων. Ως αποτέλεσµα του ελέγχου, ανακλήθηκαν οι διορισµοί δηµοτικών 
αστυνοµικών οι οποίοι υπέβαλαν για το διορισµό τους πλαστούς ή νοθευµένους τίτλους 
σπουδών. Παράλληλα οι σχετικές εκθέσεις απεστάλησαν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για 
περαιτέρω ποινική διερεύνηση.  
Επίσης, ήδη από το 2014 είχε ξεκινήσει ο έλεγχος για την εξέταση της εγκυρότητας των 
πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας που αποτέλεσαν την προϋπόθεση διορισµού 9.873 επιτυχόντων 
σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ από το έτος 2003. Επιπλέον, κατόπιν καταγγελίας της Οµοσπονδίας 
Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) ολοκληρώθηκε έλεγχος για τη 
διαπίστωση της εγκυρότητας τίτλων σπουδών οι οποίοι χορηγήθηκαν από δύο ιδιωτικά 
εκπαιδευτήρια της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Ηπείρου. 
 

5.5  Επιθεωρήσεις σε 68 ∆ιευθύνσεις της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης  
Κατόπιν αναφοράς η οποία αντλήθηκε στις 15/4/2013 από το ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής 
εκπαιδευτικών κλπ. (survey), σύµφωνα µε την οποία 2.272 εκπαιδευτικοί είχαν «απαλλαγεί» από 
το διδακτικό τους ωράριο. Με βάση τα ανωτέρω ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου 
Παιδείας ζήτησε από το Σ.Ε.Ε.∆.∆. τη διενέργεια επιθεώρησης προκειµένου να ελεγχθεί η 
νοµιµότητα απαλλαγής των ανωτέρω εκπαιδευτικών από το διδακτικό έργο. 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία, εκ των 2.272 εκπαιδευτικών οι 1.515 (67%) υπηρετούσαν 
στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και οι 757 (33%) στη δευτεροβάθµια. 
Από τους ελέγχους που διενήργησε το Σ.Ε.Ε.∆.∆. σε 34 ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και 34 ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και στις υπαγόµενες σε αυτές 
σχολικές µονάδες από το έτος 2013 έως και το έτος 2015, προέκυψαν τα ακόλουθα. 
Περιπτώσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι φέρονταν να είχαν «απαλλαγεί» από το διδακτικό έργο σε 
34 ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
 
Κατηγορία περιπτώσεων Πλήθος % 
Υπεράριθµοι εκπαιδευτικοί 30 2,5 
Εσφαλµένες καταχωρήσεις στο σύστηµα  1.071 88,9 
Εκπαιδευτικοί «αδυνατούντες» ιδίως για λόγους υγείας 72 6,0 
Εκπαιδευτικοί σε άδεια 32 2,6 
Σύνολο  1.205 100,0 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα η πλειονότητα  (88,9%) των 
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης που φέρονταν να είχαν «απαλλαγεί» από το 
διδακτικό τους έργο, τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήµατος δεν ανταποκρίνονταν στην 
πραγµατικότητα είτε επειδή αυτό δεν είχε ενηµερωθεί είτε επειδή οι σχετικές καταχωρίσεις ήταν 
εσφαλµένες.  
 
Περιπτώσεις εκπαιδευτικών οι ποίοι φέρονταν να είχαν «απαλλαγεί» από το διδακτικό έργο σε 
34 ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Κατηγορία περιπτώσεων Πλήθος % 
Υπεράριθµοι εκπαιδευτικοί 95 23,5 
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Εσφαλµένες καταχωρήσεις στο σύστηµα 176 43,4 
Εκπαιδευτικοί «αδυνατούντες» ιδίως για λόγους υγείας 130 32,1 
Εκπαιδευτικοί σε άδεια 4 1,0 
Σύνολο  405 100,0 

 
Όπως προκύπτει από  τον ανωτέρω πίνακα εκ των 405 εκπαιδευτικών οι οποίοι φέρονταν  στο 
πληροφοριακό σύστηµα «survey» να είχαν «απαλλαγεί» από το διδακτικό τους έργο, τα στοιχεία 
για 176 εξ αυτών (43,5%)  δεν ανταποκρίνονταν στην πραγµατικότητα είτε επειδή δεν είχε 
ενηµερωθεί το πληροφοριακό σύστηµα είτε επειδή οι σχετικές καταχωρίσεις ήταν εσφαλµένες.. 
Συγκρίνοντας τα στοιχεία των ανωτέρω δύο πινάκων συνάγεται ότι το ποσοστό των 
«αδυνατούντων» εκπαιδευτικών (για διαφόρους λόγους) να προσφέρουν διδακτικό έργο είναι 
σηµαντικά αυξηµένο στους εκπαιδευτικούς της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε σχέση µε το 
αντίστοιχο της Πρωτοβάθµιας (υπερπενταπλάσιο). Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις 
«υπεράριθµων» εκπαιδευτικών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (ποσοστό υπερδεκαπλάσιο). 
Από προγενέστερους ελέγχους του Σ.Ε.Ε.∆.∆. προέκυψε ότι το ζήτηµα των «υπεράριθµων» 
εκπαιδευτικών (ορισµένων ειδικοτήτων) οφείλεται κυρίως στις υπερεκτιµήσεις των οργανικών 
και λειτουργικών κενών, µε αποτέλεσµα τους ενίοτε αλόγιστους διορισµούς, τις µεταθέσεις και 
τελικά την ανορθολογική κατανοµή εκπαιδευτικών.  
Περαιτέρω, από τα ανωτέρω στοιχεία είναι εµφανές ότι η αναφορά του συστήµατος survey της 
15/4/2013, στην οποία βασίστηκε το αίτηµα του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας 
για διενέργεια ελέγχου, αναφορικά µε το πλήθος των εκπαιδευτικών µε µηδενικό διδακτικό 
ωράριο ήταν ανακριβής και το γεγονός αυτό οφείλεται στη µη ορθή αποτύπωση των σχετικών 
δεδοµένων από τους υπόχρεους ενηµέρωσης του συστήµατος, στον πληµµελή έλεγχο των 
καταχωρηθέντων δεδοµένων (από τα αρµόδια στελέχη της διοίκησης, οπότε σε ορισµένες 
περιπτώσεις αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες) καθώς και σε ορισµένες εγγενείς αδυναµίες 
του συστήµατος. Μολονότι η διοίκηση υιοθέτησε ένα ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής 
δεδοµένων της εκπαίδευσης (πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας) ουσιαστικά το σύστηµα αυτό 
κατέστη εν πολλοίς ανεκµετάλλευτο δεδοµένης της µειωµένης αξιοπιστίας του ενώ σήµερα έχει 
πλέον αντικατασταθεί από νεότερο (my school).  
 
Το φαινόµενο των «αδυνατούντων» εκπαιδευτικών να παράσχουν διδακτικό έργο ήταν ανέκαθεν 
γνωστό στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθώς και στις Περιφερειακές 
µονάδες διοίκησης. Ωστόσο, οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης, στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων, δεν ακολουθούσαν τις προβλέψεις του δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα για την 
παραποµπή των εκπαιδευτικών αυτών στις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές. Άλλωστε, όπως 
µας πληροφόρησε η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης του 
οικείου Υπουργείου «…µέχρι και πέρυσι, κατά πάγια πρακτική, οι εκπαιδευτικοί που αδυνατούν 
να προσφέρουν διδακτικό έργο λόγω µακροχρόνιων προβληµάτων υγείας (ψυχολογικών και µη), 
αποµακρύνονταν από την τάξη, ώστε να αποφεύγονται περαιτέρω προβλήµατα και δυσλειτουργίες, 
και διατίθεντο από τους ∆ιευθυντές ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στις ∆ιευθύνσεις 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για την άσκηση διοικητικού έργου.  
Η υπηρεσία µας, µε τη συναίνεση της Ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ, τηρώντας µια καθαρά ανθρωπιστική 
προσέγγιση διαχειριζόταν το ζήτηµα µε διακριτικότητα, καθώς πρόκειται για προσωπικά δεδοµένα 
(ενίοτε και ευαίσθητα) σχετικά µε σοβαρά οικογενειακά, προσωπικά και προβλήµατα υγείας.  
Έτσι, λαµβάνοντας υπόψη την γνώµη των ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης και Περιφερειακών 
∆ιευθυντών Εκπαίδευσης για τις περιοχές µετάθεσης και το εκπαιδευτικό προσωπικό αρµοδιότητάς 
τους, και την ιδιαιτερότητα του προβλήµατος καθώς έχει αντίκτυπο στους µαθητές, φρόντιζε για 
την κάλυψη των λειτουργικών αυτών αναγκών και την απρόσκοπτη ανέλιξη της µαθησιακής 
διαδικασίας. 
Από το τρέχον έτος και λόγω των προβληµάτων που έχουν προκύψει, όσον αφορά στους 
εκπαιδευτικούς που δεν είναι κατάλληλοι για το έργο του εκπαιδευτικού, εφαρµόζονται τα 
οριζόµενα στην §6 του άρθρου 16Α’ του Ν. 1566/1985….». 
Κατά συνέπεια η υποχρέωση πλήρους εξάντλησης του προβλεπόµενου υποχρεωτικού 
διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών (Ν. 1566/85, άρθρο 14) στην πράξη δεν τηρείτο και οι 
εκπαιδευτικοί  µε προβλήµατα υγείας, απαλλάσσονταν «άτυπα» από τα διδακτικά τους 
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καθήκοντα. Το ΥΠΑΙΘ συναινούσε έµµεσα ή σιωπηρά στην απαλλαγή των «αδυνατούντων» 
εκπαιδευτικών από τα διδακτικά τους καθήκοντα και στην ενασχόλησή τους µε άλλα 
καθήκοντα, µέχρι και το σχολικό έτος 2012-13. 
Από το σχολικό έτος 2013-2014, στο πλαίσιο των διατάξεων6 του άρθρου 25, παρ. 6 του 
Ν.4203/13, παρέχεται η δυνατότητα για τους εκπαιδευτικούς  που δεν συµπληρώνουν το 
υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο να απασχολούνται µέχρι και της συµπληρώσεως του, σε 
ενδοσχολικές δραστηριότητες ή σε άλλα διοικητικά καθήκοντα, µε απόφαση του οικείου 
Περιφερειακού ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται 
µετά από γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.  
Το Σ.Ε.Ε.∆.∆. µε τις σχετικές εκθέσεις του πρότεινε στους αρµόδιους Περιφερειακούς 
∆ιευθυντές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να µεριµνήσουν για την 
παραποµπή των εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν παρείχαν διδακτικό έργο κατά το σχολικό έτος 
2012-2013, λόγω προβληµάτων υγείας, στις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές (άρθρα 165, 167 
του Υ.Κ.)  προκειµένου να διαπιστωθεί εάν µπορούν να ασκήσουν τα διδακτικά τους 
καθήκοντα, άλλως να εξεταστεί η δυνατότητα απασχόλησής τους σε άλλα καθήκοντα, στο 
πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας.  
Οι αποδέκτες των ανωτέρω προτάσεων ανταποκρίθηκαν στην υλοποίησή τους. 

 

5.6 Έλεγχος σε οκτώ ∆ήµους της Αττικής  µε αντικείµενο την αδειοδότηση και τον έλεγχο 
λειτουργίας Λούνα Παρκ και Παιδότοπων. 

Σε συνέχεια σχετικής επιθεώρησης του Σ.Ε.Ε.∆.∆. στο ∆ήµο Ελληνικού, ανατέθηκε σε τέσσερα 
ελεγκτικά κλιµάκια η διενέργεια επιθεώρησης-ελέγχου σε οκτώ ∆ήµους της Αττικής µε 
αντικείµενο τη νοµιµότητα αδειοδότησης και τον έλεγχο λειτουργίας οκτών (8) Λούνα Παρκ και 
Παιδότοπων στην Αττική.  Κατόπιν των ανωτέρω ελέγχων διατυπώθηκαν οι ακόλουθες 
προτάσεις. 
1. Tο Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (πρώην Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας) να προβεί στη διασαφήνιση του ισχύοντος χρόνου 
διάρκειας της χορηγούµενης άδειας λειτουργίας ενός Λούνα Παρκ. 

2. Το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, σε συνεργασία µε το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να προβούν στη θεσµοθέτηση πρόβλεψης στις 
υγειονοµικές διατάξεις για χώρους υγιεινής παιδιών και ενηλίκων στα λούνα παρκ.  

3. Το Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (πρώην Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας), να µεριµνήσει για τη θεσµοθέτηση περιοδικής τακτικής επιθεώρησης και 
πιστοποίησης των εγκαταστάσεων και των στοιχείων που χρησιµοποιούνται για την άσκηση της 
δραστηριότητας λούνα παρκ, προκειµένου να διασφαλίζεται αδιαλείπτως η ασφαλής λειτουργία 
και η καταλληλότητα αυτών. 

4. Τα καθ’ ύλην αρµόδια Υπουργεία Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (πρώην 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας), και Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης να ρυθµίσουν το ζήτηµα της αδειοδότησης και ελέγχου λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων παγοδροµίων (εµπορικού ή ψυχαγωγικού σκοπού), µπόουλινγκ (bowling), 
καθώς και όποιων άλλων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων δεν περιλαµβάνονται στις υφιστάµενες 
διατάξεις, προκειµένου να διασφαλίζεται αδιαλείπτως η ασφαλής λειτουργία και η 
καταλληλότητα αυτών.   

5. Οι ∆ήµοι να προβούν άµεσα στον ορισµό του προβλεπόµενου στις διατάξεις του άρθρου 10 
παρ. 1 της µε αρ. 36873/2007 Κ.Υ.Α. ελεγκτικού οργάνου, το οποίο είναι αρµόδιο για τη 

                                                 
6 Αρ. 25. παρ. 6 του Ν. 4203/2013 «….Οι εκπαιδευτικοί που δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό 
ωράριο µπορούν να απασχολούνται µέχρι και της συµπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου: α) σε 
ενδοσχολικές δραστηριότητες, όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της 
γλωσσοµάθειας, οι αθλητικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και β) σε υπηρεσίες διοίκησης της 
εκπαίδευσης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο όµορο αυτού. Η ανωτέρω απασχόληση καθορίζεται µε 
απόφαση του οικείου Περιφερειακού ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται µετά 
από γνώµη του οικείου ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣ∆Ε. Η, κατά το προηγούµενο εδάφιο, απασχόληση θεωρείται ως χρόνος άσκησης 
διδακτικού έργου, µε όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες….» 
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διενέργεια ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων των διατάξεων της ανωτέρω Κ.Υ.Α. περί 
χορήγησης και ανάκλησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων. 

6. Η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και 
Τουρισµού και η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας  µαζί µε τυχόν συναρµόδιες Υπηρεσίες άλλων 
Υπουργείων (Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών), να προβούν 
άµεσα σε θεσµοθέτηση τακτικού περιοδικού ελέγχου των παιδοτόπων από τα όργανα της 
διοίκησης. 

7. Τα Υπουργεία Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Υποδοµών, 
Ναυτιλίας και Τουρισµού (πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας) και Υγείας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να επισπεύσουν τη διαδικασία επικαιροποίησης των διατάξεων 
του άρθρου 3 της µε αρ. 36873/2007 Κ.Υ.Α., µε ενσωµάτωση δραστηριοτήτων που έχει 
διαπιστωθεί ότι υφίστανται σε παιδότοπους αλλά δεν µνηµονεύονται ρητά στην ως άνω Κ.Υ.Α.    

8. Η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και 
Τουρισµού (πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας) και η Γενική Γραµµατεία 
Βιοµηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας να 
προβούν σε σχετική νοµοθετική ρύθµιση για την εγκατάσταση, λειτουργία και έλεγχο των 
κερµατοφόρων ταλαντευόµενων παιδικών παιχνιδιών που εγκαθίστανται σε χώρους παιδότοπων, 
λούνα παρκ και άλλων ψυχαγωγικών χώρων, καθώς ο έλεγχος νοµιµότητας εγκατάστασης και 
ασφαλούς λειτουργίας των ανωτέρω δεν διέπεται από καµία διάταξη. 

9. Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης) να επισπεύσει την επικαιροποίηση της υπ’ αριθµ. 
66102/970/23-2-1995 (ΦΕΚ 170 Β') υπουργικής απόφασης ώστε, λαµβάνοντας υπόψη τις 
καινοφανείς δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία έτη, να προβεί στην επέκταση 
των επιτρεπόµενων ψυχαγωγικών δράσεων σε δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς και στον 
καθορισµό των αντίστοιχων προϋποθέσεων για την άσκησή τους και των προτύπων για την 
ασφαλή λειτουργία τους. 

10. Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ενσωµατώσει στο εθνικό νοµοθετικό πλαίσιο την από 
∆εκέµβριο 2004 οδηγία (πρότυπο) µε αρ. ΕΝ13814 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Προτυποποίησης, η οποία ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για να 
εξασφαλίσουν τον ασφαλή σχεδιασµό, υπολογισµούς, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση, 
λειτουργία, επιθεώρηση και δοκιµές. 
 

6. ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2015 

Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται οι σηµαντικότερες επιθεωρήσεις-έλεγχοι που 
ολοκλήρωσε το Σ.Ε.Ε.∆.∆ το 2015.  

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

∆ΟΜΗΣΗ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 
 Ελεγχόµενη (-ες) υπηρεσία (-ες) Αντικείµενο ελέγχου 
1 Μητρώο Μισθοδοτούµενων Ελληνικού 

∆ηµοσίου και στο Μητρώο 
εργοληπτικών επιχειρήσεων της ∆/νσης 
∆15 του ΥΠΕΚΑ 

Η εξέταση της συµµόρφωσης των δηµοσίων 
υπαλλήλων Μηχανικών ∆ιπλωµατούχων Α.Ε.Ι. και 
Τεχνολόγων Μηχανικών Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., όλων των 
ειδικοτήτων, µε τους περιορισµούς κι απαγορεύσεις που 
προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις για α) την 
άσκηση ιδιωτικού έργου και β) τη συµµετοχή σε 
µελετητικές κι εργοληπτικές εταιρείες. 

2 8 ∆ήµοι της Αττικής Νοµιµότητα αδειοδότησης και ελέγχου λειτουργίας 
Λούνα Παρκ και παιδότοπων. 
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3 Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Πελοποννήσου-∆υτικής Ελλάδας & 
Ιονίου/∆ιεύθυνση ∆ασών Κέρκυρας,  
∆ήµος Κέρκυρας/∆ιεύθυνση Υπηρεσίας 
∆όµησης,  
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Πελοποννήσου-∆υτικής Ελλάδας & 
Ιονίου/∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & 
Χωροταξικού Σχεδιασµού Ιονίου,  
Κτηµατική Υπηρεσία Ν. Κέρκυρας 

(α) η νοµιµότητα έκδοσης οικοδοµικής άδειας που 
αφορά σε οικόπεδο στη θέση «Αλάτι-Πνιγµένη 
Πλατάνου» ∆.∆. Μαγαζιών του ∆ήµου Παξών  
(β) η αρτιότητα του οικοπέδου και η σύννοµη ή µη 
κατάτµησή του,  
(γ) η πιθανή καταπάτηση δασικής έκτασης ή τυχόν 
διαδικασία αποχαρακτηρισµού του ανωτέρω οικοπέδου 
από τη ∆ασική Υπηρεσία και  
(δ) οι ενέργειες των υπηρεσιών µετά από σχετικό 
έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος. 

4 ∆/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης του 
∆ήµου Αθηναίων 

Η εξέταση της παράλειψης οφειλόµενων ενεργειών σε 
σχέση µε ρέµα που βρίσκεται στα κατάντι της οδού 
Παπαρσένη, στην περιοχή Γκύζη του ∆. Αθηναίων, το 
οποίο (ρέµα) αποχαρακτηρίσθηκε και έχει 
χαρακτηρισθεί ως οδός.  

5 ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης 
∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας Π.Ε. 
Ρεθύµνης  
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε Ρεθύµνης 

Έλεγχος νοµιµότητας χορήγησης των αδειών 
λειτουργίας σε χοιροτροφική και βιοµηχανική µονάδα 
του Νοµού Ρεθύµνου.  
 

6 ∆ήµος Πέλλας ∆ιαδικασίες χορήγησης έγκρισης κυκλοφοριακής 
σύνδεσης σε πρατήριο υγρών καυσίµων 

7 ∆ήµος Ερµιονίδας Υπέρβαση ορίου τουριστικής εκµετάλλευσης και µη 
νόµιµη συνέχιση οικοδοµικών εργασιών ξενοδοχειακής 
µονάδας 

8 Υπηρεσία ∆όµησης του ∆ήµου 
Κορινθίων 

Η εξέταση της νοµιµότητας έκδοσης άδειας δόµησης 
και υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 στον 
οικισµό Γαλατάκι ∆.Ε. Σολυγείας 

9 Υπηρεσία ∆όµησης του ∆ήµου 
Κορινθίων 

Η εξέταση της νοµιµότητας έκδοσης οικοδοµικής 
άδειας, διαπίστωσης αυθαιρέτων και επιβολής 
προστίµων 

10 Υπηρεσία ∆όµησης του ∆ήµου Πύργου Μη επιβολή αναλογούντων προστίµων για αυθαίρετο, 
σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 
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11 Υπηρεσία ∆όµησης και ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκαδίων 

Μη κατεδάφιση αυθαίρετων κτισµάτων, µη βεβαίωση 
αναλογούντων προστίµων, µη αποβολή καταπατητή 

12 Υπηρεσία ∆όµησης του ∆ήµου Ιεράς 
Πόλης Μεσολογγίου 

Καθυστέρηση βεβαίωσης προστίµων, µη διαβίβαση 
έκθεσης αυτοψίας σε Εισαγγελέα Πρωτοδικών και στο 
ΙΚΑ Μεσολογγίου  

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 Ελεγχόµενη (-ες) υπηρεσία (-ες) Αντικείµενο ελέγχου 
13 ∆ήµος Καλαµπάκας 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας 
Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµόσιας Περιουσίας 
Ν. Τρικάλων Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης 
∆ηµόσιας περιουσίας Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδος Υπουργείου 
Οικονοµικών 

Η εξέταση της νοµιµότητας των ενεργειών των 
οργάνων των ελεγχόµενων Υπηρεσιών σχετικά µε την 
προστασία δηµοτικής περιουσίας (κοινοτικοί δρόµοι), 
το µπάζωµα ρέµατος της Τ.Κ. Κορυδαλλού, καθώς 
επίσης και ζητήµατα καθορισµού ζώνης προστασίας 
της εθνικής οδού Τρικάλων- Ιωαννίνων 

14 ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού και 
∆/νση ∆ιοικητικού του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής 

 

Η εξέταση της τήρησης του χρόνου εργασίας από το 
προσωπικό της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής 

15 ∆ήµος Μαντουδίου, Λίµνης και Αγ. Άννας 
∆/νση ∆ηµόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας 
και Στερεάς Ελλάδας   

Η διερεύνηση της νοµιµότητας των ενεργειών των 
Υπηρεσιών, ως προς την τήρηση του σκοπού 
παραχώρησης του ∆ηµοσίου Κτήµατος µε ΑΒΚ 2113. 

16 ∆ιεύθυνση ∆ασών Αργολίδας Η εξέταση της νοµιµότητας πράξεων χαρακτηρισµού 
εκτάσεων ως δασικών ή µη, κείµενων στην ευρύτερη 
περιοχή του ∆ήµου Ερµιονίδας, νοµού Αργολίδας, 
που εκδόθηκαν το έτος 2010. 

17 ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας 
∆/νση ∆ηµόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας 
και Στερεάς Ελλάδας/Αυτοτελές Γραφείο 
Εύβοιας   

Η διερεύνηση της νοµιµότητας των ενεργειών των 
Υπηρεσιών, ως προς την προστασία εδαφικών 
τµηµάτων της παλαιάς φυσικής κοίτης του ποταµού 
Κυµασιώτη και την ανανέωση απόφασης 
παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας 

18 Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων 
Κατασκευής και Συντήρησης 
Συγκοινωνιακών Υποδοµών  / Γενική 
Γραµµατεία Υποδοµών, «Οργανισµός 
Λιµένα Καβάλας Α.Ε.», ∆/νση 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (∆ΙΠΑ) 
/Υ.Π.Α.Π.ΕΝ., ∆/νση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού /Α.∆.Μ.Θ., ∆/νση 
∆ασών Καβάλας και ∆ασαρχείο Καβάλας 
 

Η διερεύνηση της νοµιµότητας των ενεργειών των 
Υπηρεσιών ως προς την απόληψη αδρανών υλικών, 
για την κατασκευή του έργου «Νέος Μείζων Λιµένας 
Καβάλας», καθώς και ως προς την τροποποίηση 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. 

19 ∆ασαρχείο Πεντέλης Η νοµιµότητα των ενεργειών του ∆ασαρχείου 
Πεντέλης για την κήρυξη ως αναδασωτέων εδαφικών 
τµηµάτων ενιαίας δασικής έκτασης και για τη 
σύνταξη προτάσεων κατεδάφισης ακινήτων που είχαν 
ανεγερθεί στα ως άνω εδαφικά τµήµατα, στη θέση 
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«Χαµολιά» Βραυρώνας Ν. Αττικής. 

20 ∆ήµος Ζηρού Ο έλεγχος νοµιµότητας της λειτουργίας των 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων πλησίον των πηγών 
«Πριάλας» καθώς και η λήψη µέτρων 
αποτελεσµατικής προστασίας των πηγών αυτών από 
το ∆ήµο Ζηρού Ν. Πρέβεζας 

21 ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού Κεντρικής Μακεδονίας της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης 
∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας  
∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
 

Έλεγχος εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας κατά τη 
διαδικασία της αδειοδότησης Ιχθυοτροφικού – 
Οικοτουριστικού Πάρκου στους Νέους Πόρους 
Πιερίας. 

22 ∆ήµος Ερµιονίδας,  ∆.Ε.Υ.Α. Ερµιονίδας 
και λοιπές εµπλεκόµενες υπηρεσίες 

Έλεγχος της λειτουργίας µονάδας βιολογικού 
καθαρισµού στην Ερµιόνη  

ΕΡΓΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 Ελεγχόµενη (-ες) υπηρεσία (-ες) Αντικείµενο ελέγχου 
23 ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 

Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας 
Ηπείρου 

Η διερεύνηση των διαλαµβανοµένων σχετικά µε τη 
νοµιµότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του 
έργου «Βελτίωση -Τροποποίηση 13ης Επαρχιακής 
Οδού Ιωαννίνων –Γραµµενοχωρίων –Ηγουµενίτσας, 
Ζωοδόχος –Γραµµένο-Πολύλοφος-Λύγγος» από τη 
∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 

24 ∆ήµος Ξάνθης/∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  

∆ιοικητικός έλεγχος της εργολαβίας µε θέµα 
«Ενοποίηση πλατειών και χώρων πρασίνου κέντρου 
πόλεως Ξάνθης».  
Εξέταση κωλύµατος συµφέροντος αιρετού του ∆ήµου 
Ξάνθης ως προς τη συµµετοχή του σε πράξεις 
σχετικές µε τη διοίκηση του ως άνω έργου. 

25 Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου ΠΑΥΛΟΥ 
ΜΕΛΑ  
Πρώην ΤΥ∆Κ Ν. Θεσσαλονίκης της τέως 
ΠΚΜ 

Μη νόµιµη τροποποίηση µελέτης του έργου 
Αποπεράτωσης δηµιουργίας πεζοδρόµων σύνδεσης 
των οικισµών του ∆ήµου του πρώην ∆ήµου 
Ευκαρπίας και νυν ∆ήµου Παύλου Μελά. 

26 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης/  Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης 

α) ο έλεγχος νοµιµότητας της διακήρυξης για την 
επιλογή αναδόχων εκτέλεσης του έργου µεταφοράς 
µαθητών για το σχολικό έτος 2013-2014 β) της 
πιστοποίησης του ως άνω εκτελεσθέντος µεταφορικού 
έργου  
γ) η ενδεχόµενη έκδοση υπεράριθµων Μαθητικών 
δελτίων κατά το σχολικό έτος 2013-2014 

27 ∆ήµος Παγγαίου Η απευθείας ανάθεση της µίσθωσης χηµικών 
τουαλετών στο ∆ήµο Παγγαίου κατά τα έτη 2011 έως 
2014 
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28 Υπουργείο Εθνικής Άµυνας – Γενική 
Γραµµατεία Εµπορίου και Καταναλωτή  

Έλεγχος  της διενέργειας διαγωνισµών προµήθειας 
αρβυλών από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας  κατά τα 
έτη 2004, 2008 και 2009 

29 Πρώην ∆ήµος Ελειού –Πρόννων 
(νυν δηµοτική ενότητα Ελειού-Πρόννων 
∆ήµου Κεφαλονιάς) 
 

Έλεγχος της νοµιµότητας αναφορικά µε: 
α) τη διαγραφή χρέους ιδιώτη,  
β) την απευθείας ανάθεση µεγάλου αριθµού µικρών 
έργων προϋπολογισµού 6.925,90€ το καθένα, το 
χρονικό διάστηµα 2009-2010,  
γ) την υπογραφή συµβάσεων προµηθειών στις 
27/12/2010 µε ηµεροµηνία λήξης της δηµοτικής 
περιόδου στις 31/12/2010 και  
δ) το ζήτηµα της αποζηµίωσης του ∆ηµάρχου 

30 ∆ήµος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης (Ξ.-Ε.) 
και φορείς του 

Περί της νοµιµότητας ή µη των διαδικασιών  απ΄ 
ευθείας ανάθεσης υπηρεσιών µυοκτονίας - 
εντοµοκτονίας δηµοτικών κτιρίων, ετών 2011-2013. 

31 ∆ήµος Μαραθώνα α) Απευθείας αναθέσεις συµβάσεων από 1/1/2014 έως 
30/9/2014, β) το καθεστώς παραχώρησης από τη 
Κτηµατική εταιρεία του ∆ηµοσίου στον τέως ∆ήµο 
Νέας Μάκρης του οικήµατος που εφάπτεται µε το 
πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης γ) 
συµµετοχή Αντιδηµάρχου σε συνεδριάσεις ανάθεσης 
προµηθειών σε συγγενή έως β΄βαθµού. 

32 ΕΤΑ∆ Α.Ε. α) Η απευθείας ανάθεση της εκµετάλλευσης 
εστιατορίου και τµηµάτων αιγιαλού εντός 
αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Κάβο Κολώνες» στο 
Σούνιο Αττικής και β) η χορήγηση άδειας λειτουργίας 
στο προαναφερόµενο εστιατόριο. 

33 Εθνικό Θέατρο Η σύναψη συµβάσεων έργου µε τον Καλλιτεχνικό 
∆ιευθυντή του Θεάτρου το έτος 2014.   

ΥΓΕΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ 

 Ελεγχόµενη (-ες) υπηρεσία (-ες) Αντικείµενο ελέγχου 
34 ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας ∆ήµου 

Αιγάλεω. 
 

Η νοµιµότητα των διαδικασιών χορήγησης 
επιδόµατος τυφλότητας στο ∆ήµο Αιγάλεω.  
 

35 Αρεταίειο Νοσοκοµείο, ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών 
 

Η νοµιµότητα σύναψης συµβάσεων µεταξύ του 
Αρεταίειου Νοσοκοµείου, κατόπιν διαγωνιστικής 
διαδικασίας (αρ. ∆ιακήρυξης 1/2013) µε εταιρείες για 
την προµήθεια ραµµάτων, σε τιµές ανώτερες κατά 
200-3500% αυτών του Παρατηρητηρίου Τιµών της 
Επιτροπής Προµηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.). 
 

36 ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, ΙΚΑ Παγκρατίου- Βύρωνα. 

 

Η εξέταση των διαλαµβανοµένων στις ανωτέρω 
καταγγελίες αναφορικά µε τη  σύναψη σύµβασης 
ιδιωτικού φυσικοθεραπευτηρίου µε το ΙΚΑ για παροχή 
φυσικοθεραπειών προς τους ασφαλισµένους του, το 
οποίο ανήκει σε σύζυγο υπαλλήλου ΕΟΠΥΥ. 
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37 Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 
Αττικής/Παράρτηµα Α.ΜΕ.Α. ∆υτικής 
Αθήνας,  Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Τµήµα Προσωπικού Φορέων Πρόνοιας. 

Νοµιµότητα διορισµού του ∆ιοικητή του πρώην 
Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων ∆υτικής Αθήνας. 
 

38 Παράρτηµα Προστασίας Παιδιού Αττικής 
«Η ΜΗΤΕΡΑ» µε έδρα το ∆ήµο Ιλίου 
Αττικής. 
 

Η διαπίστωση τέλεσης ή µη πειθαρχικών 
παραπτωµάτων που αφορούν σε φερόµενη 
κακοποίηση παιδιών στο Παράρτηµα Προστασίας 
Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ» από υπαλλήλους του 
Παραρτήµατος κατά τον χρόνο 2013 και µετά.  

39 Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων Αθηνών « Η 
Αγ. Σοφία». 
 

Η στελέχωση και λειτουργία του απογευµατινού 
Ιατρείου της Πανεπιστηµιακής Παιδοψυχιατρικής 
Κλινικής του Νοσοκοµείου «Αγία Σοφία» καθώς και 
η τήρηση του ωραρίου εργασίας από υπαλλήλους. 

40 ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών- Τµήµα 
Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του 
∆ήµου Αλεξανδρούπολης (πρώην ∆/νση 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης) 

Ο δειγµατοληπτικός έλεγχος της νοµιµότητας 
χορήγησης των προνοιακών επιδοµάτων του αρ.94 
παρ. 3β του Ν. 3852/10, που χορηγήθηκαν κατά την 
τετραετία 2006- 2010 και κατά το δίµηνο Ιανουαρίου- 
Φεβρουαρίου 2011. 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΣΟ∆Α 

 Ελεγχόµενη (-ες) υπηρεσία (-ες) Αντικείµενο ελέγχου 
41 Υπουργείο Πολιτισµού & Αθλητισµού α) Ο καθορισµός του αντιτίµου χρήσης των 

εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού Σταδίου για 
αθλητικές, καλλιτεχνικές ή άλλες εκδηλώσεις και 
β) η διασφάλιση της είσπραξης των οφειλοµένων ανά 
εκδήλωση.  

42 ∆ήµος Πάτµου Η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης και εκµετάλλευσης 
έκτασης για την κατασκευή και λειτουργία αιολικού 
πάρκου.  

43 Α’-Β’ ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία 
(∆ΟΥ) Ιωαννίνων 

Η διερεύνηση των διαλαµβανοµένων σε καταγγελία 
σχετικά µε τη µη χορήγηση φορολογικών στοιχείων 
για δικαστική χρήση. 

 

44 Τµήµα Τοπογραφίας Εποικισµού – 
Αναδασµού της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης 

Ο έλεγχος νοµιµότητας των ενεργειών των αρµοδίων 
υπηρεσιών σχετικά µε: 
α) την απώλεια εκτάσεων του ελληνικού δηµοσίου 
στην περιοχή αγροκτήµατος Μαγγάνων Ξάνθης στα 
πλαίσια του έργου «Αναδασµός Μαγγάνων – 
παράλληλα έργα  
β) την ενσωµάτωση στο ως άνω έργο τοπογραφικών  
διαγραµµάτων µε ανακριβή στοιχεία  
γ) την παράλειψη καθορισµού των γραµµών αιγιαλού 
& παραλίας στην εντός αναδασµού περιοχή του 
αγροκτήµατος Μαγγάνων  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Ελεγχόµενη (-ες) υπηρεσία (-ες) Αντικείµενο ελέγχου 
45 Τµήµα Πολιτικής και Εποπτείας 

Κρατικών Αυτοκινήτων και 
Τηλεπικοινωνιών της ∆ιεύθυνσης 
Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης 
Υλικού, της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Η διαδικασία κίνησης των κρατικών αυτοκινήτων του 
Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης-∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κατά το έτος 2015. 
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Οικονοµικών και ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών 
και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 

46 Τµήµα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  
∆/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας 
Ζωής  
 ∆ήµου Ξάνθης. 

Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του Τµήµατος 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ∆ήµου Ξάνθης 
(Αίτηµα δικαστικής αρχής) 
 

47 ∆ήµος ∆ελφών α) Απώλεια υπηρεσιακών οχηµάτων της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ιτέας του ∆ήµου ∆ελφών, β) απώλεια 
παροπλισµένων υπηρεσιακών οχηµάτων της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Άµφισσας του ∆ήµου ∆ελφών, γ) σύστηµα 
ελέγχου και διαχείρισης των υπηρεσιακών οχηµάτων 
του ∆ήµου ∆ελφών, δ) διαδικασία ελέγχου 
κατανάλωσης καυσίµων των δηµοτικών οχηµάτων και 
ε) διαδικασία της κατ΄εξαίρεση έγκρισης οδήγησης 
υπηρεσιακών οχηµάτων  

48 ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού Νοµιµότητα έκδοσης υπηρεσιακών εγγράφων και 
χρήσης υπηρεσιακού αυτοκινήτου από 
τον Πρόεδρο του Οργανισµού. 

49 Γενικό Κατάστηµα Κράτησης Γρεβενών 
του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας 
& Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

Είσπραξη αµοιβών από µη εκτελεσθείσα υπερωριακή 
απασχόληση. 

50 ΟΚΑΑ Α.Ε. Η είσπραξη των οφειλοµένων τελών από τη διακίνηση 
αλιευµάτων στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου.  

51 Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης & 
Επικοινωνίας 

Η τήρηση των διατάξεων του άρθρου 49 του Π.∆. 
410/1988. 

52 Υπουργείο Πολιτισµού & Αθλητισµού Η διαδικασία συνταξιοδότησης λογοτεχνών-
καλλιτεχνών, που έχουν προσφέρει διακεκριµένες 
υπηρεσίες στην ανάπτυξη των γραµµάτων ή τεχνών. 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

 Ελεγχόµενη (-ες) υπηρεσία (-ες) Αντικείµενο ελέγχου 
53 Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης,  οι οικείες ∆ιευθύνσεις 
Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης και οι αντίστοιχες σχολικές 
µονάδες. 

Η νοµιµότητα απαλλαγής εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης από 
διδακτικό έργο. 

54 Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
Ν. Ρεθύµνου (Ι.Ε.Κ.) 

Έλεγχος τη διαδικασίας αξιολόγησης και ανάθεσης 
µαθηµάτων, σε υποψηφίους ωροµίσθιους 
εκπαιδευτικούς από το ΙΕΚ Ρεθύµνου κατά το 
φθινοπωρινό εξάµηνο του σχολικού έτους 2012- 2013, 
για την ειδικότητα σπουδών κατάρτισης «Προσχολικής 
Αγωγής ∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας και Έκφρασης». 

55 ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας  
Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας 

Η διενέργεια  ελέγχου ως προς την γνησιότητα τίτλων 
σπουδών εκπαιδευτικού. 
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56 Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών 
και Πολιτικών Επιστηµών 
 

Οι ενέργειες των αρµοδίων οργάνων του Παντείου 
Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών 
για τον έλεγχο καταγγελίας σχετικά µε την εγκυρότητα 
διδακτορικού τίτλου σπουδών µέλους ∆ΕΠ του 
Ιδρύµατος. 

57 ΤΕΙ Αθήνας Ο έλεγχος της νοµιµότητας απασχόλησης Καθηγητή 
του ΤΕΙ Αθήνας σε ιδιωτική µονάδα υπηρεσιών υγείας 
καθώς και η τήρηση των εκπαιδευτικών του 
υποχρεώσεων στο εν λόγω ΤΕΙ. 

58 1ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας Η εξέταση των διαλαµβανοµένων σε καταγγελία 
σχετικά µε τη δηµιουργία «εικονικού» ωρολογίου 
προγράµµατος στο 1ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας, κατά το 
σχολικό έτος 2013-2014. 

59 1ο Γενικό Λύκειο Καισαριανής Η διαδικασία καταχώρισης των απουσιών, η διαδικασία 
διενέργειας σχολικών εκδροµών και οι συνεδριάσεις 
του Συλλόγου ∆ιδασκόντων  στο 1ο Γενικό Λύκειο 
Καισαριανής, κατά το σχολ. έτος 2013-2014. 

60 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) 
Αθήνας 

Η παράλληλη απασχόληση ή /και κατοχή δεύτερης 
έµµισθης θέσης µέλους εκπαιδευτικού προσωπικού του 
ΤΕΙ Αθήνας. 

61 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) από το 2013 και εντεύθεν. 

62 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) 
Στερεάς Ελλάδας 

Η νοµιµότητα της διαδικασίας εξέλιξης µέλους 
εκπαιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 
στη βαθµίδα του αναπληρωτή καθηγητή. 

63 ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Η νοµιµότητα χορήγησης και χρήσης 
εκπαιδευτικών/επιστηµονικών αδειών σε µέλος ∆ΕΠ 
του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. 

64 Εσπερινό Γενικό Λύκειο Παλλήνης Η εξέταση της νοµιµότητας των µετεγγραφών µαθητών 
ηµερησίων Λυκείων στις Γ΄ και ∆΄ τάξεις του 
Εσπερινού Γενικού Λυκείου Παλλήνης, κατά το 
σχολικό έτος 2013-2014. 

65 Εσπερινό Γενικό Λύκειο Χαλκίδας Η εξέταση της νοµιµότητας των µετεγγραφών µαθητών 
ηµερησίων Λυκείων στις Γ΄ και ∆΄ τάξεις του 
Εσπερινού Γενικού Λυκείου Χαλκίδας, κατά το 
σχολικό έτος 2013-2014. 

66 Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας 
και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Ηπείρου και ∆ιεύθυνση ∆/θµιας Εκπ/σης 
Ν. Άρτας 

Η εξέταση της εγκυρότητας τίτλων σπουδών 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που χορηγήθηκαν από 
ιδιωτικά εκπαιδευτήρια σε πρόσωπα τα οποία έκαναν 
χρήση των ανωτέρω τίτλων προκειµένου να διοριστούν  
στο δηµόσιο ή τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ή/και να εξελιχθούν 
υπηρεσιακά. 

67 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ∆ιάφορα θέµατα λειτουργίας του Ι.Ε.Π. 
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68 Σχολή Επιστηµών Υγείας και Πρόνοιας 
του (πρώην) ΑΤΕΙ Λαµίας (νυν Στερεάς 
Ελλάδας) 

Η νοµιµότητα των πράξεων ή/και παραλείψεων 
οργάνων της διοίκησης της Σχολής Επιστηµών Υγείας 
και Πρόνοιας του (πρώην) ΤΕΙ Λαµίας νυν Στερεάς 
Ελλάδας ως προς: 
α) τη διαδικασία ανάθεσης ωρών για το εργαστηριακό 
µέρος του µαθήµατος «Πληροφορική της Υγείας» 
β) τη συµµόρφωση του ανωτέρω φορέα µε τα 
προβλεπόµενα στο Ν. 3861/2010 (Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια) για την ανάρτηση των πράξεων στο 
διαδίκτυο. 

69 Πανεπιστήµιο Πειραιά Η διαδικασία προκήρυξης και επιλογής για την 
πλήρωση θέσης Γραµµατέα Α.Ε.Ι. στο Πανεπιστήµιο 
Πειραιά. 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ 

 Ελεγχόµενη (-ες) υπηρεσία (-ες) Αντικείµενο ελέγχου 
70 ∆ήµος Παγγαίου Ν. Καβάλας Ο έλεγχος νοµιµότητας των διαδικασιών εκµίσθωσης 

του δηµοτικού camping παραλίας Οφρυνίου Καβάλας 
το έτος 2012 και της αδειοδότησης λειτουργίας του 
κατά το έτος 2013. 

71 ∆ήµος Αχαρνών/ Επενδυτική Αχαρνών 
Μονοµετοχική Α.Ε. 

Νοµιµότητα λειτουργίας του Νέου Κοιµητηρίου 
Αχαρνών και της διαδικασίας είσπραξης των εσόδων 
από τη λειτουργία του, κατά τα έτη 2011, 2012 και 
2013. 

72 ∆ήµος Αχαρνών Είσπραξη, διαχείριση και διάθεση των εσόδων των µη 
ενοριακών ναών που λειτουργούν εντός του παλαιού 
και του νέου κοιµητηρίου Αχαρνών κατά τα έτη 2011, 
2012 και 2013. 

73 ∆ήµος Παιανίας Νοµιµότητα λειτουργίας δύο ιδιωτικών παιδικών 
σταθµών στον ∆ήµο Παιανίας. 

74 ∆ήµος Κω Νοµιµότητα λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών σταθµών 
στο ∆ήµο Κω. 

75 ∆ήµος Περάµατος Τήρηση των όρων σύµβασης µίσθωσης του ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος  του ∆ήµου Περάµατος. 

76 Πρώην Κοινότητα Οµαλών  
(νυν Τοπική Κοινότητα Οµαλών  ∆ήµου 
Κεφαλονιάς)  

Η εξέταση τήρησης της νοµιµότητας στην είσπραξη 
εσόδων υπέρ της Κοινότητας Οµαλών, από την 
εκµίσθωση σε µικροπωλητές χώρων εγκατάστασης, 
ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Αγίου Γερασίµου και 
παραχωρηθέντες στην Κοινότητα, προς άσκηση 
υπαίθριου εµπορίου, κατά  την τέλεση  των πανηγύρεων 
του πολιούχου της νήσου Αγίου Γερασίµου στις 15 
Αυγούστου και 20 Οκτωβρίου εκάστου έτους, κατά την 
περίοδο 2000 έως  2012. 

77 Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού 
και Νεολαίας ∆ήµου Αθηναίων 
(Ο.Π.Α.Ν.∆.Α) 
 

Η εξέταση της νοµιµότητας των πράξεων ή τυχόν 
παραλείψεων των υπευθύνων των πρώην Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) 
«Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου Αθηναίων» 
(Π.Ο.∆.Α.) και «∆ήµος Αθηναίων Μουσικά Σύνολα» 
(∆.Α.Μ.Σ.), που συγχωνεύθηκαν στο ΝΠ∆∆ 
«Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας 



 
 

28

∆ήµου Αθηναίων» (Ο.Π.Α.Ν.∆.Α), αναφορικά µε: 
α) τη µη λήψη µέτρων για την αναγκαστική 
είσπραξη οφειλοµένων µισθωµάτων από τους 
µισθωτές του «Αθηναϊκού Καφενείου», 
ιδιοκτησίας του ∆ήµου Αθηναίων,  
β) τη µη είσπραξη εσόδων από εκδοτικό οίκο 
ύψους 17.000,00 € περίπου,  
γ) την προκαταβολή διαφόρων ποσών σε προµηθευτές 
µε την τακτική του «εντέλλεσθε», δηλαδή της εντολής 
του Προέδρου του ∆.Σ. προς τον Ταµία του οργανισµού 
για πληρωµή ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή µη σχετικού 
εγκεκριµένου εντάλµατος, µε αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία µεγάλου ελλείµµατος στον Οργανισµό,  
δ) την κατ’ εξακολούθηση παραβίαση από τον 
Οργανισµό νοµίµων διαδικασιών προµήθειας από 
εταιρεία οργάνωσης συνεδρίων, και 
5) τη µη σύνταξη Ισολογισµών και τη µη εφαρµογή 
διπλογραφικού συστήµατος  
6) την εκµίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 
∆.Α.Μ.Σ., το οποίο βρισκόταν σε κακή κατάσταση, 
έναντι υπέρογκου µηνιαίου µισθώµατος 10.000,00 €, µε 
κόστος µετεγκατάστασης στο ως άνω ακίνητο πλέον 
των 400.000,00 €, χωρίς να υπάρχουν έγγραφα για 
διενεργηθέντα σχετικό διαγωνισµό για την ανωτέρω 
µίσθωση, ενώ οι σχετικές υπηρεσίες του τέως ∆.Α.Μ.Σ. 
στεγάζονται πλέον σε ιδιόκτητο ακίνητο. 

78 Πρώην ∆ήµος Πεντέλης (νυν δηµοτική 
ενότητα Πεντέλης οµώνυµου ∆ήµου) 

Η εξέταση τήρησης της νοµιµότητας στην επιβολή και 
είσπραξη του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) 
ακινήτων του τέως ∆ήµου Πεντέλης (νυν ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Πεντέλης ∆ήµου Πεντέλης), για το χρονικό 
διάστηµα 1999-2011. 

79 ∆ήµος Λαρισαίων 
Πρώην ∆ηµοτικός Οργανισµός 
Πολιτισµού, Αθλητισµού και Επιστηµών 
∆ήµου Λαρισαίων (πλέον ∆/νση 
Αθλητισµού Πολιτισµού και Κοινωνικής 
Πολιτικής) 

Ο έλεγχος νοµιµότητας των ενεργειών του πρώην 
∆ηµοτικού Οργανισµού Πολιτισµού, Αθλητισµού και 
Επιστηµών και του ∆ήµου Λαρισαίων σχετικά µε τις 
προσλήψεις στον ανωτέρω Οργανισµό και 
καταγγελλόµενες οικονοµικές ατασθαλίες στο ∆ήµο 
Λαρισαίων. 

80 Πρώην «∆ηµοτική Κατασκευαστική 
Επιχείρηση ∆ήµου ∆ίου Α.Ε.» 
∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 
της πρώην Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας 
∆/νση Οικισµού-Χωροταξίας και 
Περιβάλλοντος της πρώην Ν.Α. Πιερίας 

α) ∆ιαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης και 
ελέγχου λατοµείου αδρανών υλικών στο ∆ήµο ∆ίου 
β) ∆ιαδικασίες έκδοσης παραστατικών της ∆ηµοτικής 
Κατασκευαστικής Επιχείρησης του ∆ήµου ∆ίου 
γ) ∆ιαδικασίες διαχείρισης χρηµάτων που προήλθαν 
από εισπράξεις παραβόλων για ανανεώσεις αδειών 
παραµονής αλλοδαπών από υπάλληλο του τέως ∆ήµου 
∆ίου, κατά τα έτη 2003 και 2004. 

81 ∆ήµος Τριφυλίας Έλεγχος νοµιµότητας αιτήσεων και δικαιολογητικών 
αθιγγάνων για χορήγηση  στεγαστικών δανείων.  

82 ∆ήµοι Επιδαύρου και Ερµιονίδας  
Ν. Αργολίδας 

Έλεγχος νοµιµότητας αιτήσεων και δικαιολογητικών 
αθιγγάνων για χορήγηση  στεγαστικών δανείων. 

83 ∆ήµος Άργους-Μυκηνών Έλεγχος νοµιµότητας των αιτήσεων και των 
δικαιολογητικών αθιγγάνων για χορήγηση  
στεγαστικών δανείων. 

84 ∆ήµος Ναυπλιέων Ν. Αργολίδας Έλεγχος νοµιµότητας των αιτήσεων και των 
δικαιολογητικών αθιγγάνων για χορήγηση  
στεγαστικών δανείων. 
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85 ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Επιδαύρου  

Περί της  οργάνωσης και λειτουργίας της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης και της νοµιµότητας διαγραφών οφειλών 
υδροληπτών το διάστηµα 2007 - 2010.  

86 Ταµειακή Υπηρεσία του πρώην ∆ήµου 
Πυλαρέων 
(νυν δηµοτική ενότητα Πυλαρέων ∆ήµου 
Κεφαλονιάς) 

Η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών της 
µισθοδοσίας των υπαλλήλων του πρώην ∆ήµου 
Πυλαρέων, του Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Πυλαρέων και του 
Ν.Π.∆.∆. «Ζησιµάτειος Βιβλιοθήκη» έτους 2010 και 
των τυχόν οµοειδών οφειλών προηγούµενων ετών, 
στους δικαιούχους ασφαλιστικούς οργανισµούς. 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 Ελεγχόµενη (-ες) υπηρεσία (-ες) Αντικείµενο ελέγχου 
87  

∆/νση Συντάξεων Προσωπικού ΝΠ∆∆ 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
 

Η διαπίστωση τήρησης της σειράς προτεραιότητας στην 
καταβολή του εφάπαξ βοηθήµατος στους 
συνταξιούχους υπαλλήλους του Ιδρύµατος Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). 

88 Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - 
Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών 
(ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 

Έλεγχος της βασιµότητας των διαλαµβανοµένων σε 
καταγγελία σχετικά µε την απασχόληση εργαζόµενων 
(πρώην ασκούµενων µε το πρόγραµµα STAGE) σε 
υποκαταστήµατα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χωρίς ασφαλιστική 
κάλυψη. 

89  Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης 
(Ε.Τ.Ε.Α.-                             τ. 
Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.). 
 

Εξακρίβωση των αιτιών καθυστέρησης απονοµής 
σύνταξης γήρατος και τυχόν ευθύνες των αρµοδίων 
υπηρεσιακών οργάνων. 
 

90 Ταµείο Ασφάλισης Υπαλλήλων 
Τραπεζών και Επιχειρήσεων 
Κοινής Ωφελείας 
(Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.).   

Η διερεύνηση των διαλαµβανοµένων σε καταγγελία 
αναφορικά µε τη σειρά προτεραιότητας πληρωµής του 
εφάπαξ βοηθήµατος στους συνταξιούχους του (πρώην) 
Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού /∆.Ε.Η.   

91  
Το Υποκατάστηµα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Αγ. 
Αναργύρων.  
 

Η εξέταση των διαλαµβανοµένων σε καταγγελία 
αναφορικά µε τη τήρηση σειράς απονοµής    συντάξεων 
στο Τοπικό Υποκατάστηµα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Αγ. 
Αναργύρων. 

92 Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής 
Ασφάλισης (∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ τ. ΤΕΑΙΕΚ)  

Η εξέταση των διαλαµβανοµένων σε καταγγελία 
αναφορικά µε την µη τήρηση της σειράς 
προτεραιότητας στην απονοµή επικουρικής σύνταξης 
στο Ε.Τ.Ε.Α. (τοµέας ΤΕΑΥΕΚ). 

93 Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – 
Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών 
Υποκατάστηµα Σερρών 

Έλεγχος των ενεργειών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σερρών 
σχετικά µε τον έλεγχο παραρτήµατος επιχείρησης. 

94 Το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Ι.Κ.Α.)– Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης 
Μισθωτών (Ε.Τ.Α.Μ.)- Υποκατάστηµα 
Καβάλας 

Ο έλεγχος των ενεργειών της Υπηρεσίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
Καβάλας- σχετικά µε τον έλεγχο παραρτήµατος 
επιχείρησης. 

Α∆ΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

 Ελεγχόµενη (-ες) υπηρεσία (-ες) Αντικείµενο ελέγχου 
95 ∆ήµος Μονεµβασίας Περί της νοµιµότητας άδειας λειτουργίας 

Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).  

96 ∆ήµος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης Περί της νοµιµότητας έκδοσης αδειών ίδρυσης και 
λειτουργίας  Καταστηµάτων Υγειονοµικού 
Ενδιαφέροντος.  
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97 ∆ήµος Πύργου 
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

Νοµιµότητας λειτουργία Κ.Υ.Ε σε αρχαιολογικό 
χώρο/περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. 

98 ∆ήµος Ναυπακτίας Λειτουργία Κ.Υ.Ε.  για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) 
ετών χωρίς την προβλεπόµενη άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας. 

99 Οργανισµός Λαϊκών Αγορών 
Θεσσαλονίκης 

∆ιαδικασίες θεώρησης – αναθεώρησης των αδειών 
πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν. Θεσσαλονίκης και 
χορήγησης σχετικών αδειών στη Λαϊκή Αγορά 
Ασπροβάλτας. 

100 Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού 
∆υτικής Ελλάδας  

Νοµιµότητα χορήγησης Ειδικού Τέλους Λειτουργίας σε 
ξενοδοχείο, θεωρήσεων µελετών για ενοικιαζόµενα 
δωµάτια. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Ελεγχόµενη (-ες) υπηρεσία (-ες) Αντικείµενο ελέγχου 
101 Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών 

Επενδύσεων (Γ∆ΙΕ) του Υπουργείου 
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και 
Τουρισµού. 

Τα διαλαµβανόµενα σε Έκθεση Οριστικών 
Αποτελεσµάτων Ελέγχου της Ε∆ΕΛ σχετικά µε την 
υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου επιχείρησης στις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την 
Περιφερειακή Σύγκλιση». 

102 Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών 
Επενδύσεων του Υπουργείου 
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. 

∆ιερεύνηση των διαλαµβανοµένων σε σχετική 
καταγγελία αναφορικά µε καθυστέρηση εξέτασης 
αιτήµατος πιστοποίησης ολοκλήρωσης και έναρξης 
παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου 
εταιρείας, από την Γ∆ΙΕ. 

103 Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών 
Επενδύσεων του Υπουργείου 
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. 

∆ιερεύνηση των διαλαµβανοµένων σε καταγγελία 
σχετικά µε παρατυπίες κατά την καταβολή 
επιχορήγησης επενδυτικού σχεδίου σε εταιρεία. 

104 Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών 
Επενδύσεων του Υπουργείου 
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. 

∆ιερεύνηση των διαλαµβανοµένων στην ως άνω 
σχετική καταγγελία η οποία αναφέρεται σε παρατυπίες 
κατά την καταβολή επιχορήγησης επενδυτικού σχεδίου 
εταιρείας. 

105 Πρώην ∆ήµος Μελισσίων (νυν δηµοτική 
ενότητα ∆ήµου Πεντέλης) 

Η εξέταση τήρησης της νοµιµότητας στη διάθεση της 
χρηµατοδότησης του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ», το 
οποίο είχε εγκριθεί και εκταµιεύτηκε για την εξόφληση 
της δαπάνης κατασκευής έργου µε τίτλο 
«Ολοκληρωµένη Παρέµβαση ∆ήµου Μελισσίων για την 
αναβάθµιση προσβασιµότητας ΑΜΕΑ και Λοιπές 
Συναφείς Εργασίες». 

106 Υπουργείο Πολιτισµού & Αθλητισµού Η νοµιµότητα των υπηρεσιακών ενεργειών επί των 
αποτελεσµάτων διενεργηθέντος ελέγχου, που αφορούσε 
στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων στο 
νοµό Αχαΐας. 

107 ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 
Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Έλεγχος νοµιµότητας διαδικασιών επιχορήγησης για 
ανακατασκευή παραδοσιακού ξενώνα στο Οίτυλο 
Λακωνίας από εταιρεία. 

108 Αναπτυξιακή Εταιρεία ∆ήµου Λήµνου 
(ΑΝΕΛ) 

Ο έλεγχος των διαλαµβανοµένων σε καταγγελία, 
σχετικά µε την αξιολόγηση (βαθµολόγηση) των 
επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια 
της 1ης Προκήρυξης του τοπικού Προγράµµατος 
«Προσέγγιση Leader» στη δράση L313-8 «Ιδρύσεις, 
επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής 
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υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της 
υπαίθρου (εναλλακτικές µορφές τουρισµού, χώροι 
αθλοπαιδιών)», από την Αναπτυξιακή Λήµνου ΑΕ 
(ΑΝΕΛ ΑΕ). 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Ελεγχόµενη (-ες) υπηρεσία (-ες) Αντικείµενο ελέγχου 
  
109 

Υπηρεσίες που αναφέρονται σε αρχεία 
του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης. 

Η διαπίστωση της πειθαρχικής εξέλιξης των ποινικών 
υποθέσεων υπαλλήλων που αναφέρονται στα 
ηλεκτρονικά αρχεία που χορήγησε ο Γενικός 
Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στον Υπουργό 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης. 

110 Ειδικός ∆ιαβαθµιδικός Σύνδεσµος  
Ν. Αττικής (Ε.∆.Σ.Ν.Α.) 

Η εξέταση των ενεργειών του Ειδικού ∆ιαβαθµιδικού 
Συνδέσµου Νοµού Αττικής αναφορικά µε υπάλληλό 
του, σε βάρος του οποίου κινήθηκε ποινική διαδικασία. 

111 ∆/νση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης  
Β΄Αθήνας 

Ο έλεγχος των διαλαµβανοµένων σε καταγγελίες για µη 
κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος 
εκπαιδευτικού για τον οποίο είχαν εκδοθεί δύο (2) 
καταδικαστικές ποινικές αποφάσεις.  

112 ∆ήµος Ήλιδας, Νοµού Ηλείας Εξέταση των ενεργειών των αρµοδίων οργάνων του 
∆ήµου για τρεις (3) υπαλλήλους του, σε βάρος των 
οποίων κινήθηκε ποινική διαδικασία. 

113 ∆ήµος Γορτυνίας Η εξέταση των ενεργειών των αρµοδίων οργάνων του 
∆ήµου Γορτυνίας για υπάλληλό του, σε βάρος της 
οποίας κινήθηκε ποινική διαδικασία. 



 
 

32

7.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.∆.∆. ΓΙΑ ΤΟ 2016 
Για τον προγραµµατισµό της δράσης του Σ.Ε.Ε.∆.∆. για το 2016 λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω: 
1. Η µέχρι σήµερα ελεγκτική δράση του Σώµατος και τα αποτελέσµατά της. 
2. Η υποχρέωση διενέργειας επιθεωρήσεων-ελέγχων κατόπιν εντολών Υπουργών, Γενικών 
Γραµµατέων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και αιτηµάτων του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης, καθώς και άλλων φορέων. 
3. Τα στοιχεία που συγκεντρώνει το Σ.Ε.Ε.∆.∆. για τη διαφθορά και την κακοδιοίκηση στις 
δηµόσιες υπηρεσίες σε συνδυασµό µε την αξιολόγηση των πολυάριθµων αναφορών-καταγγελιών 
που απευθύνονται στο Σώµα. 
4. Οι επιθεωρήσεις-έλεγχοι που είχαν ενταχθεί στο πρόγραµµα δράσης του προηγούµενου έτους 
(2015) και δεν κατέστη δυνατόν να διενεργηθούν ή να ολοκληρωθούν. 
5. Η υποχρέωση διενέργειας προκαταρκτικών εξετάσεων-προανακρίσεων κατόπιν εισαγγελικών 
παραγγελιών. 
6. Η στελέχωση του Σ.Ε.Ε.∆.∆. σε συνδυασµό µε τους διαθέσιµους πόρους  για τη διενέργεια 
επιθεωρητικού έργου εκτός έδρας.    
Στοιχεία του προγράµµατος δράσης του Σ.Ε.Ε∆.∆. για το έτος 2016 παρατίθενται στον πίνακα 
που ακολουθεί. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ Σ.Ε.Ε.∆.∆. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 

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). 

126 

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). 

118 

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

126 

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

49 

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

52 

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

39 

Τοµέας Ζ 
(Αφορά στην παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων των δηµοσίων 
υπαλλήλων) 

6 

Περιφερειακά Γραφεία  



 
 

33

Π.Γ.  Θεσσαλονίκης 78 
Π.Γ.  Σερρών 31 
Π.Γ.  Λάρισας 72 
Π.Γ.  Τρίπολης 52 
Π.Γ.  Πατρών 163 
Π.Γ.  Ρεθύµνου 35 

Σύνολο Επιθεωρήσεων-Ελέγχων 947 

 
 
 

2. Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείων και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) 
 
 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  
ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)  

2015 
 
Το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. κατά τη διάρκεια του έτους 2015 εξέδωσε 499 εντολές ελέγχου που αφορούσαν 
σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, διενέργεια Ε∆Ε, Προκαταρκτικής Εξέτασης, Πειθαρχικής 
Ανάκρισης, έρευνας, καταλογισµού καθώς και συµπληρωµατικού ελέγχου σε προηγούµενη 
υπόθεση. Παράλληλα το 2015 διερευνήθηκαν πλέον των 100 υποθέσεων. 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2015 το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. εξέδωσε 234 εκθέσεις ελέγχου (πορίσµατα). 
∆ιευκρινίζεται ότι: 

• Είναι δυνατόν να εκδοθούν περισσότερες από µία εντολές, για το ίδιο γενικό θέµα, όπως 
επίσης είναι δυνατόν να έχουµε περισσότερες από µία εκθέσεις ελέγχου  για ένα θέµα. 
Ακόµη σε µία εντολή, µπορεί να αντιστοιχούν περισσότερες από µία υποθέσεις. 

• ∆εδοµένου ότι ορισµένες εντολές ελέγχου, αφορούσαν περισσότερους από έναν φορείς 
και για την ίδια υπόθεση εκδόθηκαν περισσότερες από µία εντολές, δεν υπάρχει 
αριθµητική αντιστοιχία µεταξύ εντολών, ελεγχόµενων φορέων και αριθµό εκδοθέντων 
εκθέσεων ελέγχου - πορισµάτων. 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

• Έλεγχοι σε ∆ηµόσιες Νοσηλευτικές µονάδες και Νοσοκοµεία ως προς: 
o την εύρυθµη ή µη λειτουργία τους και τις συνθήκες λειτουργίας αυτών  
o τις συνθήκες νοσηλείας ασθενών  
o την άδεια λειτουργίας τους 
o ενδεχόµενο ιατρικό λάθος και αµέλεια 
o τη λειτουργία υποδοµών και εξοπλισµού 
o καταγγελίες για πρακτικές και ενέργειες ιατρών 
o την λειτουργία κλινικών και εργαστηρίων 
o τη διαδικασία προµήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και αντιδραστηρίων. 
o οργανωτικά και λειτουργικά προβλήµατα. 
o την ολοήµερη λειτουργία τους (απογευµατινά ιατρεία) 
o ενδεχόµενο χρηµατισµό ιατρών 
o απασχόληση αποκλειστικών νοσοκόµων 
o την οργάνωση και λειτουργία των φαρµακείων 
o την καταγραφή και καταστροφή ληγµένου - αλλοιωµένου φαρµακευτικού 

υλικού. 
o τη διαχείριση των αποβλήτων τους 

• Έλεγχοι σε Ιδιωτικές κλινικές ως προς: 
o τις συνθήκες νοσηλείας ασθενών και την παροχή υπηρεσιών 
o ενδεχόµενη ιατρική αµέλεια και θάνατο ασθενούς 
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o την προµήθεια και διάθεση φαρµάκων. 
o τις άδειες και τη νοµιµότητα λειτουργίας τους 
o την ασφαλή και σύµφωνα µε τον νόµο διάθεση των αποβλήτων τους 
o τα µέτρα για την διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας 

• Έλεγχοι σε ιδιωτικά ασθενοφόρα ως προς ως προς την νοµιµότητα λειτουργίας τους. 
• Έλεγχοι σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικούς φορείς παροχής πρωτοβάθµιας    

Φροντίδας Υγείας ως προς: 
o την άδεια και την νοµιµότητα λειτουργίας τους, το εξοπλισµό τους και την 

τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας και τα µέτρα προστασίας. 
o την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες υπηρεσιών υγείας. 
o τους ελεγκτικούς µηχανισµούς και την επίβλεψη από  τις αρµόδιες υπηρεσίες της 

περιφερειακής διοίκησης.   
• Έλεγχοι σε αρµόδιες υπηρεσίες της περιφερειακής διοίκησης ως προς τους ελεγκτικούς 

µηχανισµούς και την επίβλεψη που ασκούσαν στους ιδιωτικούς φορείς παροχής 
υπηρεσιών υγείας. 

• Έλεγχοι σε ιδιώτες ιατρούς σχετικά µε τη νοµιµότητα του ιδιωτικού τους ιατρείου και 
ενδεχόµενη παράνοµη συνταγογράφηση 

• Έλεγχοι σε ιδιωτικά φαρµακεία σχετικά µε: 
o τη νοµιµότητα έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών φαρµακείων 
o την οργάνωση και λειτουργία τους 
o ενδεχόµενη κατευθυνόµενη εκτέλεση συνταγών 
o το ωράριο λειτουργίας τους 

• Έλεγχοι κατόπιν καταγγελίας πολιτών σχετικά µε: 
o την παροχή υπηρεσιών υγείας, τις συνθήκες νοσηλείας και την αντιµετώπιση 

ασθενών σε κρατικά νοσοκοµεία και ιδιωτικές κλινικές. 
o ενδεχόµενη αµέλεια και θάνατο ασθενών. 
o ενδεχόµενη µη σύννοµη δραστηριότητα ιατρών Νοσηλευτικών µονάδων.  
o τη νοµιµότητα λειτουργίας, την ποιότητα και επάρκεια των εγκαταστάσεων, του 

εξοπλισµού και των προσφεροµένων υπηρεσιών από Φορείς Πρωτοβάθµιας 
Φροντίδας Υγείας  του ιδιωτικού τοµέα. 

o τις συνθήκες νοσηλείας και λειτουργίας στις δηµόσιες και ιδιωτικές µονάδες 
υγείας. 

• ∆ιενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων ύστερα από Εισαγγελική Παραγγελία 
• ∆ιοικητικο- οικονοµικός έλεγχος στον Εθνικό Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων 
• ∆ιενέργεια Ε∆Ε στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής σχετικά µε κλοπή του ταµείου 

ασθενών 
• Έλεγχος σχετικά µε τη νοµιµότητα απασχόλησης αποκλειστικών νοσοκόµων σε ΓΝΑ 

«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» - ΝΜ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ, ΓΝΑ 
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

• ∆ιαχειριστικός Έλεγχος σχετικά µε τη διακίνηση φαρµάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) σε 
Φαρµακείο ΕΟΠΥΥ Λ. Αλεξάνδρας, Φαρµακείο ΕΟΠΥΥ Καλλιθέας και Φαρµακείο 
ΠΓΝ Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» 

• ∆ιοικητικός Έλεγχος στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών 
• ∆ιαχειριστικός Οικονοµικός Έλεγχος Ταµείου παρακλινικών εξετάσεων στο ΚΥ 

ΓΥΘΕΙΟΥ 
• Έλεγχος λειτουργίας Φαρµακείου στο ΓΝ Αιτωλοακαρνανίας/ΝΜ Αγρινίου 
• Έλεγχος διοικητικής λειτουργίας και οικονοµικής διαχείρισης Κέντρου Πρόληψης 

ΟΚΑΝΑ 
• Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση για διερεύνηση συνθηκών εκδήλωσης πυρκαγιάς και 

θάνατο νοσηλευοµένων στο ΨΝΑ 
• Οικονοµικός-∆ιαχειριστικός Έλεγχος στο ΚΕΕΛΠΝΟ τριετίας 2012-2014 – Τµηµατική 

Έκθεση Ελέγχου για την επικοινωνιακή εκστρατεία του ΚΕΕΛΠΝΟ 
• Τακτικοί έλεγχοι στα εργοστάσια εµφιάλωσης πόσιµου νερού σε όλη τη χώρα 
• Έλεγχος νοµιµότητας λειτουργίας ιδιωτικών ασθενοφόρων 
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• Έλεγχοι προς διαπίστωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και διαχειριστικοί 
έλεγχοι σε δοµές ψυχικής υγείας 

• ∆ιαχειριστικός έλεγχος – έλεγχος διαχείρισης υλικού στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού 
(ΚΑΥ) του Υπουργείου Υγείας 

• Έκτακτος έλεγχος για παράνοµη άσκηση ιδιωτικού έργου επ΄αµοιβή από ιατρό του ΕΣΥ 
• Έκτακτος έλεγχος για παράνοµη διατήρηση ιδιωτικού ιατρείου από ιατρό του ΕΟΠΥΥ 
• Έκτακτοι έλεγχοι για παράνοµη χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων από ιατρούς του ΕΣΥ 
• Τακτικοί έλεγχοι εφαρµογής της αντικαπνιστικής νοµοθεσίας σε δηµόσιες υπηρεσίες, 

σχολεία και δηµόσια νοσηλευτικά ιδρύµατα 
• ∆ιαχείριση ΕΑΥΜ στα Νοσοκοµεία του ΕΣΥ 
• Προκαταρτική Εξέταση κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας για τη διερεύνηση των 

αδικηµάτων της φοροδιαφυγής ή όποιου άλλου αδικήµατος προκύψει και έλεγχος σε 
«πανσιόν» φιλοξενίας ηλικιωµένων. 

• Προκαταρτική Εξέταση κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας για θέµατα που αφορούν την 
Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑµΚΕ) «ΙΡΙΣ» 

• Έλεγχος νοµιµότητας λειτουργίας και παρεχόµενων υπηρεσιών στην ατοµική επιχείρηση 
«Ο Ανθρώπινος Κήπος – Συµβουλευτική για την απεξάρτηση από το αλκοόλ και τα 
ναρκωτικά» 

•  Έλεγχος λειτουργίας και συνθηκών νοσηλείας στον Ψυχιατρικό Τοµέα του 
Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκοµείου Τρίπολης. 

• Έλεγχος καταγγελίας σχετικά µε θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του Ξενώνα 
αυτιστικών εφήβων «ΑΓΓΕΛΙΑ» του Ψυχιατρικού Τοµέα του ΓΝΑ «Γ. Γεννηµατάς». 

• Έλεγχος στο Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου - Αλεξάνδρα» - Νοσηλευτική Μονάδα  «Έλενα 
Βενιζέλου» και αναζήτηση του ιατρικού φακέλου της καταγγέλλουσας που είχε σχέση µε 
τη νοσηλεία-τοκετό της στο νοσοκοµείο το 1967. 

• Συµµετοχή σε µικτό κλιµάκιο ελέγχου , µε εντολή του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης. 

• Έλεγχος για διερεύνηση καταγγελιών ιατρών εργαζοµένων στο Γ.Ν. Ηµαθίας, οι οποίες 
κατά κύριο λόγο αφορούσαν την υπέρβαση του ανώτατου αριθµού εφηµεριών, τη µη 
χορήγηση της αντισταθµιστικής ηµέρας ανάπαυσης µετά από κάθε εφηµερία, τον τρόπο 
κατάρτισης και τροποποίησης των µηνιαίων προγραµµάτων εφηµεριών, θέµατα αµοιβής 
εφηµεριών και άλλα συναφή θέµατα.  

• Έλεγχος για την διερεύνηση υπόθεσης ύστερα από καταγγελία του σωµατίου 
εργαζοµένων Κ.Υ. – Νοσοκοµείου Γουµένισσας  και αφορούσε τοποθέτηση υπαλλήλου 
σε θέση προϊσταµένου τµήµατος.  

• Έλεγχος προκειµένου να διερευνηθούν τα αίτια θανάτου επιτόκου ετών 45 και του 
τραυµατισµού του νεογνού της, καθώς και η διερεύνηση ευθυνών του θεράποντα ιατρού 
της µαιευτήρα-γυναικολόγου σε ιδιωτική κλινική Θεσσαλονίκης.  

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 
 

• Τακτικοί διοικητικοί και υγειονοµικοί έλεγχοι σε δηµόσιους φορείς παροχής 
υπηρεσιών υγείας µε αντικείµενο την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών, την 
εύρυθµη λειτουργία των φορέων, την τήρηση των προβλεποµένων διαδικασιών 
οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών σύµφωνα µε την  κείµενη νοµοθεσία, τις 
συνθήκες νοσηλείας και την χρηστή διοίκηση. 

• Τακτικοί διαχειριστικοί/οικονοµικοί έλεγχοι σε δηµόσια Νοσηλευτικά Ιδρύµατα 
οι οποίοι θα αφορούν στο σύνολο της οικονοµικής διαχείρισης µε στόχο την 
εξάλειψη της διαφθοράς στον ευρύτερο χώρο της δηµόσιας και ψυχικής υγείας. 

• Τακτικοί έλεγχοι σε Ιδιωτικές Κλινικές, ∆ιαγνωστικά Κέντρα και άλλους 
ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, σχετικά µε την προσαρµογή τους 
στις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις, την ποιότητα των παρεχόµενων προς τους 
πολίτες υπηρεσιών και τις σχετικές χρεώσεις. 
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• Τακτικοί έλεγχοι σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και άλλους προνοιακούς 
φορείς για τη διαπίστωση των συνθηκών λειτουργίας και της ορθής διαχείρισης των 
διατιθέµενων πόρων.  

• Έκτακτοι έλεγχοι για τη διερεύνηση καταγγελιών και για την τήρηση και εφαρµογή 
των διατάξεων της νοµοθεσίας περί απαγόρευσης του καπνίσµατος σε ∆ηµόσια 
Νοσοκοµεία, Ιδιωτικές Κλινικές, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, Σχολεία ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης και Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα. 

• Έκδοση εντολών ∆ιενέργειας Προκαταρκτικών Εξετάσεων κατόπιν Εισαγγελικών 
Παραγγελιών από τις Εισαγγελίες της χώρας καθώς και από τους Εισαγγελείς 
∆ιαφθοράς. 

• Έλεγχοι σε φαρµακεία, ιδιώτες ιατρούς, φαρµακευτικές εταιρείες κ.λ.π.. 
 

Προκειµένου το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. να διαπιστώσει την εφαρµογή των διατυπωµένων προτάσεων 
στις εκδοθείσες εκθέσεις ελέγχου και να παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής τους από τους 
ελεγχόµενους φορείς, θα προγραµµατιστούν στο πλαίσιο του δυνατού οι απαιτούµενοι 
επανέλεγχοι. 
 

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

• Πραγµατοποίηση από το Σ.Ε.Υ.Υ.Π  εκπαιδευτικών ηµερίδων για τη συνεχή ενηµέρωση 
– εκπαίδευση  των επιθεωρητών. 

• Συµµετοχή των επιθεωρητών σε σεµινάρια /συνέδρια σχετικά µε το αντικείµενο ελέγχου 
του Σ.Ε.Υ.Υ.Π..  

• Νέα προκήρυξη επιθεωρητών και στελέχωση µε επαρκές ανθρώπινο δυναµικό 
• Πρόσβαση σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων νοµικού περιεχοµένου. 
• Προµήθεια Η/Υ για όλους τους επιθεωρητές και επάρκεια τεχνικής υποδοµής 
• Εγκατάσταση και λειτουργία εφαρµογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, ολοκλήρωση 

πληροφοριακού συστήµατος για όλο το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. και µηχανογράφηση Γραµµατείας µε 
ενιαίο τρόπο για όλους τους Τοµείς. 
 
 

3. Γενική ∆/νση ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων 
 

Ενόψει της κατάρτισης της Ετήσιας Έκθεσης 2015 του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης 
και Ελέγχου σας παραθέτουµε ακολούθως την ελεγκτική δραστηριότητα της Γενικής ∆ιεύθυνσης  
∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων (Γ.∆.∆.Ε.) για το έτος 2015:  

 
Ι. H ελεγκτική δραστηριότητα της Γ.∆.∆.Ε. αφορά: 
α) στη διενέργεια ελέγχων σε φορείς του άρθρου 3 του Ν.3492/2006 αναφορικά µε τη διαχείριση 
του προϋπολογισµού τους και την επάρκεια των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου αυτών,  
β) στη διενέργεια εκτάκτων ελέγχων,  
γ) στον έλεγχο των εθνικών κληροδοτηµάτων, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και 
σε κάθε άλλο φορέα που της ανατίθεται από τον Υπουργό Οικονοµικών.  
δ) στον έλεγχο δαπανών συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων από την Ε.Ε. και το 
Χρηµατοδοτικό Μηχανισµό του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.  
ε) στον έλεγχο ληξιπροθέσµων οφειλών του δηµοσίου (µητρώο δεσµεύσεων). 
Για τη λήψη αποφάσεων επί των ελεγκτικών δραστηριοτήτων α-γ, αρµόδιο συλλογικό όργανο 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4081/2012 είναι η Επιτροπή Συντονισµού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.).  
Για τον έλεγχο των δαπανών του στοιχείου δ, αρµόδια Αρχή Ελέγχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν. 4314/2014, είναι η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε∆ΕΛ). 
 
Ι.1. Οργανωτική διάρθρωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων 
 
Η οργανωτική διάρθρωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης είναι η ακόλουθη: 
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α) ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων (∆ΣΑΕ), µε αντικείµενο, µεταξύ άλλων,  την  
εκπόνηση µεθοδολογικών εργαλείων για τη διενέργεια των ελέγχων και την αποτίµηση των 
αποτελεσµάτων τους, τον σχεδιασµό ελέγχων της Γ.∆.∆.Ε., τη διαµόρφωση γνώµης αναφορικά 
µε την ικανότητα των φορέων για ορθή δηµοσιονοµική διαχείριση των εθνικών και ενωσιακών 
πόρων µέσα από την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των ελέγχων της Επιτροπής Συντονισµού 
Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.) και της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων (Ε.∆.ΕΛ.). 
 
β) ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων (∆∆Ε), µε αντικείµενο, τον εντοπισµό φαινοµένων 
κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς µέσω της 
αποτελεσµατικής άσκησης ελέγχων σε φορείς του άρθρου 3 του ν. 3492/2006, αναφορικά µε τη 
διαχείριση του προϋπολογισµού τους και την επάρκεια των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου 
αυτών. 
 
γ) ∆ιεύθυνση Ελέγχου ∆ιαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων (∆Ε∆ΣΠ), µε 
αρµοδιότητα τον προγραµµατισµό και έλεγχο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων που 
συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), το 
Ταµείο Συνοχής (Τ.Σ.), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.), το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Αλιείας (Ε.Τ.ΑΛ.), το Χρηµατοδοτικό Μηχανισµό του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.), τα Επιχειρησιακά  Προγράµµατα (Ε.Π.) που εντάσσονται στο στόχο της Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας, τα προγράµµατα  του Ταµείου Παγκοσµιοποίησης καθώς και των 
∆ράσεων, Σχεδίων και Επειγόντων Μέτρων του Γενικού Προγράµµατος «Αλληλεγγύη και 
∆ιαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών», για τη διαπίστωση της ουσιαστικής λειτουργίας του 
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου αυτών, καθώς και για τη διασφάλιση της νόµιµης και 
κανονικής συγχρηµατοδότησής τους. 
 
δ) ∆ιεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων (∆ΕΕΕ), µε στόχο την αποτελεσµατική διενέργεια 
εκτάκτων ελέγχων, τον έλεγχο των εθνικών κληροδοτηµάτων, των Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων (ΜΚΟ) και κάθε άλλου φορέα που της ανατίθεται από τον Υπουργό Οικονοµικών.  
 
Στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων λειτουργούν, επίσης, µη αυτοτελή Γραφεία 
στην έδρα κάθε Περιφέρειας, τα οποία έχουν στελεχωθεί µε Οικονοµικούς Επιθεωρητές και µε 
αρµοδιότητα την άσκηση εκτάκτων διαχειριστικών ελέγχων. 
 
Ι.2. Ανθρώπινοι πόροι 
 
Στις ανωτέρω ∆ιευθύνσεις υπηρετούν σήµερα συνολικά 151 υπάλληλοι και προϊστάµενοι 
διευθύνσεων και τµηµάτων. Ειδικότερα:  
-Στη ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων υπηρετούν συνολικά 20 υπάλληλοι 
(∆ιευθύντρια, 3 Προϊστάµενοι Τµηµάτων και 15 ΠΕ/ΤΕ και 1 ∆Ε ).  
-Στη ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων υπηρετούν συνολικά 24 υπάλληλοι (∆ιευθύντρια, 6  
Προϊστάµενοι Τµηµάτων, 15 ΠΕ/ΤΕ και 2 ∆Ε).  
-Στη ∆ιεύθυνση Ελέγχου ∆ιαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων υπηρετούν 
συνολικά 64 υπάλληλοι (∆ιευθύντρια, 5 Προϊστάµενοι Τµηµάτων, 53 ΠΕ/ΤΕ και 5 ∆Ε). 
-Στη ∆ιεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων υπηρετούν 45 υπάλληλοι εκ των οποίων 1 
∆ιευθυντής και 2 Τµηµατάρχες, 8 ΠΕ, 1 ∆Ε και 32 Οικονοµικοί Επιθεωρητές (9 στη Αθήνα, 1 
στο ΠΓ∆Ε  Κοµοτηνής, 9 στο ΠΓ∆Ε  Θεσσαλονίκη, 4 στο ΠΓ∆Ε Ιωαννίνων, 3 στο ΠΓ∆Ε 
Πατρών, 1 στο ΠΓ∆Ε Τρίπολης, 2 στο ΠΓ∆Ε Ηρακλείου Κρήτης και 3 στο ΠΓ∆Ε Κοζάνης).  
 
Επισηµαίνεται ότι στους ελέγχους που διενεργούνται από τη Γ.∆.∆.Ε. συµµετέχουν -πέραν των 
υπηρετούντων σε αυτή- και υπάλληλοι του ΓΛΚ που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο 
∆ηµοσιονοµικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε∆ΕΛ. Οι ανωτέρω υπάλληλοι είναι 
τοποθετηµένοι και υπηρετούν σε άλλες γενικές διευθύνσεις του ΓΛΚ, και ως εκ τούτου υπάρχει 
µεγάλη δυσκολία αποδέσµευσης από τα κύρια καθήκοντα τους και συµµετοχής τους στους 
ελέγχους της Γ.∆.∆.Ε. 
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Επισηµαίνεται ιδιαιτέρως το θέµα της ανεπάρκειας των ανθρώπινων πόρων των ∆ιευθύνσεων της 
Γ.∆.∆.Ε., σε συνδυασµό µε τις ιδιαίτερα αυξηµένες τρέχουσες υποχρεώσεις της, που προκύπτουν 
από τις απαιτήσεις για την προετοιµασία της  προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, τον 
καθορισµό των διαδικασιών κλεισίµατος της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 και τον 
µεγάλο αριθµό υποθέσεων που καλείται να χειριστεί η ∆ΕΕΕ. Στο ανωτέρω πλαίσιο σηµειώνεται 
η ύπαρξη 60 περίπου κενών οργανικών θέσεων στη Γ.∆.∆.Ε.  
 
Ι.3. Νέες οργανωτικές ρυθµίσεις  
 
Με στόχο την καλύτερη οργάνωση της ελεγκτικής δραστηριότητας του Ν. 3492/2006, λόγω της 
έλλειψης διαθέσιµων οικονοµικών στοιχείων χρήσης προηγούµενου έτους πριν τον µήνα Απρίλιο 
κάθε έτους, γεγονός που δηµιουργεί καθυστερήσεις στην επιλογή των προς έλεγχο φορέων 
καθώς και στον έγκαιρο προγραµµατισµό των τακτικών ελέγχων αποφασίστηκε από την ΕΣΕΛ η 
τροποποίηση  του  Κανονισµού ∆ιενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γ∆∆Ε, όσον αφορά την 
έναρξη της ελεγκτικής περιόδου. Συγκεκριµένα κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής περιόδου 
διενεργούνται και οριστικοποιούνται οι έλεγχοι που έχουν σχεδιαστεί και προγραµµατιστεί κατά 
το έτος Ν. Η ελεγκτική περίοδος εκτείνεται από 1/7 κάθε έτους Ν έως 30/6 κάθε έτους Ν+1. 
Κατά συνέπεια η ελεγκτική περίοδος για τους ελέγχους της Ε.Σ.ΕΛ. έτους 2015 εκτείνεται έως 
την 30 Ιουνίου τρέχοντος έτους (ήτοι από 1.1.2015-30.6.2016).   
 
ΙΙ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
Α. ΕΣΕΛ 
 
ΙΙ.1. Ελεγκτική δραστηριότητα ∆∆Ε 

 
i) Τακτικοί Έλεγχοι  

 
Για το έτος 2015, σύµφωνα µε απόφαση της Επιτροπής Συντονισµού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.), για τη 
∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων αποφασίστηκε η διενέργεια ελέγχων σε τριάντα έναν (31) 
φορείς. Η επιλογή πραγµατοποιήθηκε σε δύο φάσεις, λόγω της έλλειψης διαθέσιµων 
οικονοµικών στοιχείων της χρήσης του 2014 στο πρώτο τρίµηνο του 2015.. Κατά την πρώτη 
φάση αποφασίστηκε η διενέργεια ελέγχων σε (11) φορείς που υποδείχθηκαν από τη ∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού, ∆ηµοσιονοµικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας. Ακολούθως και σύµφωνα µε 
τη µεθοδολογία που προβλέπεται στον Κανονισµό ∆ιενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γ∆∆Ε, 
αποφασίστηκε από την Ε.Σ.ΕΛ. η διενέργεια τακτικών ελέγχων σε (20) επιπλέον φορείς. Στόχος 
των ανωτέρω ελέγχων ήταν η διαπίστωση της επάρκειας του συστήµατος διαχείρισης και 
ελέγχου των φορέων, καθώς και η χρηστότητα της διαχείρισης του προϋπολογισµού τους. 
 
Εντός του έτους 2015 διενεργήθηκαν οι τριάντα (30) εξ αυτών, υποβλήθηκαν (21) εκθέσεις 
αποτελεσµάτων ελέγχου και οριστικοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα (15) ελέγχων.  
 
Ο έλεγχος βασίστηκε στην αξιολόγηση των κάτωθι κριτηρίων:  

• Ταυτότητα και πλαίσιο λειτουργίας του φορέα 
• Οργάνωση, στελέχωση, λειτουργία & υποδοµή φορέα  
• Οικονοµική διαχείριση 
• Τήρηση κανόνων δηµοσιότητας και πληροφόρησης 

 
Τα κύρια ευρήµατα από το σύνολο των ελέγχων που διενεργήθηκαν στους (30) ανωτέρω φορείς 
εντοπίστηκαν ιδιαιτέρως στα θέµατα της οικονοµικής διαχείρισης, της µισθοδοσίας και των 
δηµοσίων συµβάσεων και απευθύνθηκαν αντίστοιχες συστάσεις. Ειδικότερα, σε (20) εκ των 
ελεγχθέντων φορέων, απευθύνθηκαν συστάσεις µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις, οι οποίες 
αφορούν κυρίως ευρήµατα που σχετίζονται µε θέµατα µισθοδοσίας και δηµοσίων συµβάσεων. 
∆εδοµένου ότι σε πολλούς εκ των ανωτέρω ελέγχων εκκρεµεί η εξέταση των αντιρρήσεων εκ 
µέρους του αρµόδιου συλλογικού οργάνου (Ε.Σ.ΕΛ.) ή δεν έχει παρέλθει η τεθείσα στην έκθεση 
ελέγχου προθεσµία προς συµµόρφωση στις συστάσεις, δεν επιβλήθηκαν εντός του 2015 οι 
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κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισµό περί επιβολής δηµοσιονοµικών διορθώσεων 
(ΥΑ 2/40379/∆ΥΕΠ/19-4-2013). 
 
Σηµειώνεται ότι πλέον των ανωτέρω, οριστικοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα τριών (3) ελέγχων, οι 
οποίοι είχαν διενεργηθεί σε προηγούµενη ελεγκτική περίοδο και σε εφαρµογή των διατάξεων των 
άρθρων 17-21 του Ν.3492/2006 και του Κανονισµού περί επιβολής δηµοσιονοµικών διορθώσεων 
(ΥΑ 2/40379/∆ΥΕΠ/19-4-2013), εκδόθηκαν αποφάσεις δηµοσιονοµικών διορθώσεων στο 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Βορείου Αιγαίου. Το ποσό των ανωτέρω δηµοσιονοµικών διορθώσεων αποτελεί µείωση των 
πιστώσεων του συνολικού προϋπολογισµού του φορέα, του οποίου η Υπηρεσία διέπραξε την 
παρατυπία και δεν δύναται να διατεθεί για δραστηριότητες άλλων Υπηρεσιών του ιδίου φορέα. 
 
 
ii) Έλεγχοι για τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου (µητρώο δεσµεύσεων) 
 
Εντός του 2015 διενεργήθηκαν  από τη Γ∆∆Ε  46 έλεγχοι για την τήρηση των ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων του ∆ηµοσίου (µητρώο δεσµεύσεων) σε ισάριθµους φορείς. Από αυτούς, οι ένδεκα 
(11) προβλέπονταν σε  υπουργική απόφαση του Νοεµβρίου 2014.  Οι εν λόγω έλεγχοι 
αποσκοπούσαν στο έλεγχο τήρησης του Μητρώου ∆εσµεύσεων σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης 
που είχαν λάβει µεγάλα ποσά στο πλαίσιο του προγράµµατος εξόφλησης ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων. Συγκεκριµένα το έργο των ελεγκτικών κλιµακίων συνίσταται στον έλεγχο: 

• της συνεπούς τήρησης του Μητρώου ∆εσµεύσεων (Μ.∆.) 
• της εξακρίβωσης της ορθότητας των ποσών των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων που 

υποβάλλονται στο Γ.Λ.Κ. µέσω των µηνιαίων δελτίων και εκείνων που προκύπτουν από 
το Μ.∆. 

• της διαπίστωσης σώρευσης νέων ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων και τους λόγους που τις 
δηµιουργούν. 

• της διαπίστωσης της εκκαθάρισης του συνόλου των οφειλών του 2011 από τους φορείς. 
• της συµµόρφωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης µε τις συστάσεις προηγούµενων 

ελέγχων. 
• της κατά προτεραιότητα πληρωµή οφειλών σε εταιρείες παροχής ύδρευσης και 

αποχέτευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου κλπ.   
 
Πλέον των ανωτέρω, η ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων την περίοδο 14/12/2015 έως 
28/01/2016 διεξήγαγε τριάντα (30) ελέγχους επιβεβαίωσης της ορθής καταγραφής των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών σε φορείς γενικής κυβέρνησης. Το έργο των ελεγκτικών κλιµακίων 
συνίστατο ειδικότερα στην εξέταση των διαφορών που εµφανίζονται µεταξύ των στοιχείων που 
υπέβαλαν οι φορείς στο ΓΛΚ στο πλαίσιο της δειγµατοληπτικής καταγραφής των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ), µε ηµεροµηνία αναφοράς την 
30.09.2015, και εκείνων που είχαν αποστείλει στο πλαίσιο των τακτικών δηµοσιονοµικών 
αναφορών µηνός Σεπ ’15. Συγκεκριµένα, ελέγχθηκαν 2 φορείς Κεντρικής ∆ιοίκησης, 17 ∆ήµοι, 2 
Περιφέρειες, 3 Νοσοκοµεία, 1 Ασφαλιστικό Ταµείο και 5 λοιποί φορείς. 
 
Από τους φορείς που ελέγχθηκαν, εντοπίστηκαν τα κάτωθι:  
 
Ευρήµατα ελέγχου Φορέων                                                                                                  
Καµία απόκλιση µε τις αναφορές της 30/09/2015                                                       20% 
Μείωση σε σχέση µε την 30/09/2015                                                                   23,33% 
Αύξηση σε σχέση µε την 30/09/2015                                                                             56,67% 
 
ΙΙ.2. Ελεγκτική δραστηριότητα ∆ΕΕΕ 

 
 

Η ∆ιεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων στελεχώθηκε στο τέλος του 2014. Στη δύναµη της 
∆ιεύθυνσης έχουν τοποθετηθεί και 52 οικονοµικοί επιθεωρητές ανά την Ελλάδα, που προήλθαν 
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από την κατάργηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης, σε εφαρµογή του Ν. 
4254/2014. Η λειτουργία και οι αρµοδιότητες της ∆ΕΕΕ ρυθµίζονται από ένα πλέγµα διατάξεων: 
Ν.3492/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ν.4182/2013, Π.∆. 111/2014 κλπ.   
 
Από την έναρξη λειτουργίας της Γ∆∆Ε (1/11/2012) µέχρι την 13η/4/2016 έχουν καταχωρηθεί 
4.817 υποθέσεις. Από τις ανωτέρω υποθέσεις: 
α) οι Εισαγγελικές παραγγελίες είναι 544: 
-έχουν ολοκληρωθεί  οι 232 και έχει διαβιβασθεί αρµοδίως το πόρισµά τους  
-έχουν εκδοθεί 81 αποφάσεις εντολών ελέγχου και είναι  σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι 
-εκκρεµεί ο έλεγχος για 231 υποθέσεις λόγω έλλειψης ανθρώπινων  πόρων 
β) οι λοιποί διαχειριστικοί έλεγχοι (δηλ. καταγγελίες από πολίτες, υποθέσεις της πρώην ΟΕ αλλά 
και υποθέσεις που έχουν διαβιβασθεί από Γραφεία Υπουργών, από το Γραφείο του ΓΕ∆∆, του 
Σ∆ΟΕ,  Κληροδοτήµατα, ΜΚΟ, Μισθοδοσίες  κλπ) είναι 4.273: 
-έχουν ολοκληρωθεί  οι 195  και έχει διαβιβασθεί αρµοδίως το πόρισµά τους  
-έχουν εκδοθεί 37 αποφάσεις εντολών ελέγχου και είναι  σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι 
-εκκρεµεί ο έλεγχος για 4.041 υποθέσεις λόγω έλλειψης ανθρώπινων  πόρων. 
 
Επισηµαίνεται ότι : 
-  Λόγω έλλειψης προσωπικού  δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη η καταγραφή και η καταχώρηση 
όλων των υποθέσεων,  παρά τη συστηµατική  προσπάθεια που έχει ξεκινήσει. 
- Πολλές υποθέσεις έχουν εισαχθεί ως απλές καταγγελίες, παράλληλα όµως είναι καταχωρηµένες 
και ως εισαγγελικές παραγγελίες (επειδή έχουν κοινοποιηθεί σε εισαγγελείς από τους 
καταγγέλλοντες). 
- Στους  ελέγχους κατόπιν Εισαγγελικών Παραγγελιών δεδοµένου ότι αυτοί εξαιρούνται της 
διαδικασίας του Ν.3492/2006: 
i) Το εύρος του αντικειµένου καθώς και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί καθορίζεται 
από τον αρµόδιο εισαγγελέα 
ii) δεν γίνεται  αξιολόγηση των  ευρηµάτων που διαπιστώνονται.  
Στις περιπτώσεις αυτές το πόρισµα διαβιβάζεται απευθείας στον αρµόδιο Εισαγγελέα πλην ενός 
αντιγράφου που παραµένει στο αρχείο της Υπηρεσίας. 
 
Όσον αφορά στην ελεγκτική  δραστηριότητα έτους  2015: 
α) Από τις 80 εντολές ελέγχου που είχαν εκδοθεί το 2014, διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν 22 
έλεγχοι κατόπιν εισαγγελικής  παραγγελίας. 
β) Εκδόθηκαν 132 νέες αποφάσεις εντολών διενέργειας ελέγχων   
Από τις ανωτέρω αποφάσεις (132): 
• Οι 99 αφορούσαν εισαγγελικές παραγγελίες. Από αυτές είχαν ολοκληρωθεί  55 
υποθέσεις  και οι υπόλοιπες  44 ήταν σε εξέλιξη. 
•  Οι 18 αφορούσαν  έκτακτους διαχειριστικούς έλεγχους.  Από αυτούς είχαν κλείσει   5  
υποθέσεις  µε έλεγχο γραφείου,  3 µε έλεγχο γραφείου και   επιτόπιο  έλεγχο  και οι υπόλοιπες 10 
ήταν σε εξέλιξη.  
Σηµειώνεται ότι η µια εξ αυτών αφορά τη συµµετοχή της ∆ΕΕΕ σε µικτό κλιµάκιο ελέγχου υπό 
την ευθύνη του ΓΕ∆∆ σχετικά µε το Κατάστηµα Κράτησης Νιγρίτας (φυλακές). 
Αναλυτικά οι τρεις υποθέσεις που ολοκληρώθηκαν µε έλεγχο γραφείου και επιτόπιο έλεγχο είναι 
οι εξής: 

- ∆ήµος Θεσσαλονίκης  (ΦΕ 3329). Ολοκλήρωση ελέγχου της πρώην ΟΕ σχετικά µε 
ελλείµµατα στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης κλπ. 

- Ταµείο  Αξιοποίησης Ιδιωτικής  Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆-ΦΕ 3009), η οποία 
ολοκληρώθηκε και εστάλη στο ελεγχόµενο φορέα. Στη συνεδρίαση  της ΕΣΕΛ  για την 
εξέταση των αντιρρήσεων αποφασίσθηκε να υποβληθεί ερώτηµα στο ΝΣΚ για δυο 
ευρήµατα του συγκεκριµένου ελέγχου. 

- Οίκος  Ναύτου (ΦΕ 2874) η οποία ολοκληρώθηκε και το πόρισµα εστάλη στον 
ελεγχόµενο φορέα. 

• Οι 15  αφορούσαν τους εξής ειδικούς διαχειριστικούς ελέγχους-κληροδοτήµατα: (Από 
αυτούς διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν οι  5 και οι λοιποί 10  ήταν σε εξέλιξη).  

1. Έλεγχος διαχείρισης των εκτελεστών διαθήκης «Παντελίδου Ελένης» 
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2. Έλεγχος διαχείρισης του εκτελεστή της σχολάζουσας κληρονοµιάς «Ξυδιά Σταυρούλας» 
3. ∆ιαχειριστικός έλεγχος στο Ίδρυµα «Κων/νου και Ταρσής Μιµηκόπουλου» 
4. ∆ιαχειριστικός έλεγχος στο «Πτωχοκοµείο Θήρας» 
5. ∆ιαχειριστικός έλεγχος στο «κληροδότηµα Ευστρατίου και Μαρίας Καραγιαννόπουλου» 
6. ∆ιαχειριστικός έλεγχος στο «κληροδότηµα Χαρίκλειας Παπαµιχαήλ» 
7. ∆ιαχειριστικός έλεγχος στο «Γηροκοµείο Λάζαρου και Αθηνάς Ρίζου» 
8. Έλεγχος στη διαχείριση της «δωρεάς Άννας Θεοφύλακτου» στον πρώην ∆ήµο 

Βελβεντού, και σήµερα ∆ήµο Σερβίων-Βελβεντού. 
9. Έλεγχος στο Ίδρυµα µε την επωνυµία  « Κληροδότηµα Νικολάου & Μαρίας 

Καρανίκα» και στη Λογοδοσία  Εκτελεστών ∆ιαθήκης «Θάλειας ∆ηµητράτου» 
10. Έλεγχος Λογοδοσίας Συνεκτελεστών ∆ιαθήκης «Σωτηρίου Ζιαζιά» 
11. Έλεγχος οριστικής λογοδοσίας των εκτελεστών της διαθήκης «Φωτεινής ∆. 

Φραγκίσκου» 
12. Έλεγχος της οριστικής λογοδοσίας του εκτελεστή της διαθήκης «∆ηµητρίου 

Κανδυλιώτη» 
13. Έλεγχος εκτελεστή της διαθήκης «Νικολάου Πέτσα του Λεονάρδου» 
14. Έλεγχος διαχείρισης εκτελεστών της διαθήκης «Αικατερίνης ∆ηµήτογλου» 
15. Έλεγχος της οριστικής λογοδοσίας των εκτελεστών της διαθήκης «Χαρίλαου Βάρθη». 

 
Τα συνήθη ευρήµατα στους ανωτέρω ελέγχους αφορούν την τέλεση του σκοπού, την µη έγκαιρη 
υποβολή Προϋπολογισµών και Απολογισµών, την αξιοποίηση της περιουσίας των 
κληροδοτηµάτων κλπ. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε ζηµιά ή έλλειµµα στην κοινωφελή 
περιουσία, έγινε πρόταση για καταλογισµό. 
γ) Από την πρώην Οικονοµική Επιθεώρηση υπήρχαν σε εκκρεµότητα 11 εντολές ελέγχου 
κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών  εκδοθείσες τα έτη 2012-2014 εκ των οποίων οι 8 
ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2015 και έχουν ήδη διαβιβασθεί τα πορίσµατά τους στους 
αρµόδιους Εισαγγελείς, οι δε υπόλοιπες 3 ήταν σε εξέλιξη. 
δ) Εκδόθηκε η µε αρ. 2/64340/Γ∆∆Ε/8-10-2015 εντολή για έλεγχο  συγχρηµατοδοτούµενου 
έργου της Ε∆ΕΛ (ολοκληρώθηκε 4/12/2015) και β) ολοκληρώθηκε (10/2015) η µε 
αρ.πρωτ.2/30542/∆ΥΝΟ/21-3-2013 εντολή ελέγχου (∆ήµος Πειραιά).  
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι εντός του έτους 2015 ολοκληρώθηκαν 100 έλεγχοι.  
 
 
Β. Ε∆ΕΛ 
 
1. ΧΜ ΕΟΧ  
1.1 Περίοδος 2004-2009     
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, εντός του 2015, δεν διενήργησε νέο έλεγχο έργου.  
 
1.2 Περίοδος 2009-2014 
Αναφορικά µε το Χρηµατοδοτικό Μηχανισµό του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου περιόδου 
2009-2014, εντός του 2015, η Ε∆ΕΛ διενήργησε τρεις (3) ελέγχους συστήµατος σε ισάριθµους 
φορείς και τρεις (3) ελέγχους πράξεων. Από τα αποτελέσµατα των ελέγχων συστήµατος και 
πράξεων προέκυψε ότι το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργεί ουσιαστικά, µε 
αποτέλεσµα η Ε∆ΕΛ να διατυπώσει ανεπιφύλακτη γνώµη για την λειτουργία του.  
 
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2007 – 2013 
 
2.1 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 
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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 1.7.2014 
– 30.6.2015 (έτος αναφοράς 2014), η Ε∆ΕΛ πραγµατοποίησε τους κάτωθι ελέγχους: 
 
- Αναφορικά µε τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα των Στόχων 1 & 2 του ΕΣΠΑ, δεκατρείς (13) 
ελέγχους συστήµατος σε ισάριθµους φορείς του κοινού Σ∆Ε και ενενήντα οκτώ (98) 
δειγµατοληπτικοί έλεγχοι πράξεων τυχαίου δείγµατος, εκ των οποίων οι πενήντα ένας (51) 
αφορούσαν το δείγµα των Υποέργων ΕΤΠΑ-ΤΣ και οι σαράντα επτά (47) το δείγµα των 
Υποέργων ΕΚΤ.  
Σηµειώνεται ότι, από τους προαναφερθέντες ελέγχους σε συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου 
φορέων του Σ∆Ε, όλα τα αποτελέσµατα αυτών είχαν καταστεί οριστικά µέχρι την 31η 
∆εκεµβρίου 2015, πλην δύο ελέγχων, οι οποίοι οριστικοποιήθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου του 
τρέχοντος έτους.  
Όσον αφορά τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών ελέγχων πράξεων τυχαίου δείγµατος µέχρι 
και την 31η ∆εκεµβρίου 2015 είχαν οριστικοποιηθεί τα αποτελέσµατα 75 ελέγχων πράξεων (40 
του δείγµατος ΕΤΠΑ-ΤΣ και 35 του δείγµατος ΕΚΤ) και τελούσαν υπό οριστικοποίηση 23 
έλεγχοι πράξεων (11 του δείγµατος ΕΤΠΑ-ΤΣ και 12 του δείγµατος ΕΚΤ). Περί τα µέσα 
Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους είχαν οριστικοποιηθεί όλοι οι έλεγχοι πράξεων του τυχαίου 
δείγµατος.  

 
- Αναφορικά µε τα Προγράµµατα του Στόχου 3 του ΕΣΠΑ Ελλάδα – Κύπρος, Ελλάδα – 
Βουλγαρία και Ελλάδα – Ιταλία, διενεργήθηκαν οκτώ (8), έντεκα (11) και δέκα (10) 
δειγµατοληπτικοί έλεγχοι πράξεων επί ελληνικού εδάφους, αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα όλων 
των ανωτέρω ελέγχων είχαν καταστεί οριστικά µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2015, πλην δύο 
ελέγχων για καθένα από τα Προγράµµατα «Ελλάδα – Κύπρος» και «Ελλάδα – Ιταλία», τα 
αποτελέσµατα των οποίων οριστικοποιήθηκαν τον Ιανουάριο 2016. Σηµειώνεται ότι, σε κανένα 
από τα προαναφερθέντα προγράµµατα δεν κρίθηκε αναγκαία, βάσει της Στρατηγικής Ελέγχου, η 
διενέργεια ελέγχου συστήµατος κατά την µνηµονευόµενη ελεγκτική περίοδο.    
 
- Αναφορικά µε τα Προγράµµατα ΕΕΣ Ελλάδα - Αλβανία και Ελλάδα – ΠΓ∆Μ, ∆ιενεργήθηκαν 
τέσσερις (4) δειγµατοληπτικοί έλεγχοι πράξεων σε κάθε Πρόγραµµα, τα αποτελέσµατα των 
οποίων είχαν καταστεί οριστικά µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2015, πλην ενός ελέγχου του 
Προγράµµατος «Ελλάδα – ΠΓ∆Μ», του οποίου τα αποτελέσµατα έχουν πλέον οριστικοποιηθεί. 
Σηµειώνεται ότι, σε κανένα από τα προαναφερθέντα προγράµµατα δεν κρίθηκε αναγκαία, βάσει 
της Στρατηγικής Ελέγχου της Ε∆ΕΛ, η διενέργεια ελέγχου συστήµατος κατά την µνηµονευόµενη 
ελεγκτική περίοδο.  
 
- Αναφορικά µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιεία, η Ε∆ΕΛ διενήργησε τριάντα (30) 
δειγµατοληπτικούς ελέγχους πράξεων, τα αποτελέσµατα είκοσι ενός (21 ) ελέγχων πράξεων εξ 
αυτών είχαν καταστεί οριστικά µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2015, ενώ µέχρι τον Ιανουάριο 2016 
είχαν οριστικοποιηθεί και τα αποτελέσµατα των υπολειπόµενων εννέα (9) ελέγχων πράξεων.  
Κατά την εξεταζόµενη ελεγκτική περίοδο δεν κρίθηκε αναγκαία, βάσει της Στρατηγικής 
Ελέγχου, η διενέργεια ελέγχου συστήµατος για το ΕΠ Αλιεία 2007-2013. 
 
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.   
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Οι Ετήσιες Γνωµοδοτήσεις των προαναφερθέντων Προγραµµάτων, οι οποίες υποβλήθηκαν στην 
ΕΕ τον ∆εκέµβριο 2015, παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα: 
 
Ετήσιες Γνωµοδοτήσεις που υπεβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ∆εκέµβριο 2015  
 

Eπιχειρησιακό Πρόγραµµα Ετήσια 
Γνωµοδότηση 

Συνολικά 
Προβληθέν 
Ποσοστό 
Σφάλµατος  
(Total Projected 
Error Rate)  

Κοινό Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ Στόχων 1 & 2 
του ΕΣΠΑ (σύµφωνα µε το Άρ. 62, παράγραφος 1, στοιχείο δ) του 
Καν. (ΕΚ) αριθ. 1083/2006) 

Γνώµη µε Επιφύλαξη 
(Qualified Opinion) 2,99% 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα - Βουλγαρία (σύµφωνα µε το Άρ. 62, παράγραφος 1, 
στοιχείο δ) του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1083/2006) 

Γνώµη Xωρίς 
Επιφύλαξη 
(Unqualified 
Opinion) 

4,55% 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – 
Κύπρος (σύµφωνα µε το Άρ. 62, παράγραφος 1, στοιχείο δ) του Καν. 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006) 

Γνώµη Xωρίς 
Επιφύλαξη 
(Unqualified 
Opinion) 

0,95% 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα - Ιταλία (σύµφωνα µε το Άρ. 62, παράγραφος 1, στοιχείο δ) 
του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1083/2006) 

Γνώµη µε Επιφύλαξη 
(Qualified Opinion) 3,28% 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα - Αλβανία (σύµφωνα µε το Άρ. 105 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 
718/2007) 

Γνώµη Xωρίς 
Επιφύλαξη 
(Unqualified 
Opinion) 

0,00% 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 
(σύµφωνα µε το Άρ. 105 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 718/2007) 

Γνώµη µε Επιφύλαξη 
(Qualified Opinion) 5,68% 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2007-2013 (σύµφωνα µε το Άρ. 
61, παράγραφος 1, στοιχείο ε) του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1198/2006) 

Γνώµη µε Επιφύλαξη 
(Qualified Opinion) 1,51% 

 
Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµη µια σύντοµη αναφορά στους λόγους για τους οποίους δόθηκε 
γνώµη µε επιφύλαξη στα ανωτέρω Προγράµµατα κατά την υποβολή των ΕΕΕ τον ∆εκέµβριο 
2015, καθώς και η διαχείριση αυτών σε  συνέχεια της υποβολής των σχετικών Ετήσιων 
Εκθέσεων Ελέγχου.  
 
Αναλυτικότερα, σε ό, τι αφορά το Κοινό Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ 
Στόχων 1 & 2 του ΕΣΠΑ διατυπώθηκε γνώµη µε επιφύλαξη,  λόγω: α) της µερικής λειτουργίας 
των συστηµάτων τεσσάρων (4) φορέων διαχείρισης: της ΚτΠ ΑΕ (∆ράσεις Ψηφιακών 
Ενισχύσεων), της Ε∆Α Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Ε∆Α Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, και 
του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και της Επιτελικής 
∆οµής ΕΣΠΑ ΥΠΑΠΕΝ (πρώην ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ) και β) του µη οριστικοποιηµένου 
υπολειπόµενου κινδύνου από τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους πράξεων. 
  
Κατά την σύνταξη του παρόντος εγγράφου παραµένει η επιφύλαξη για τα ΕΠ των Στόχων 1&2 
του ΕΣΠΑ, αναφορικά µε τη λειτουργία των συστηµάτων των τριών φορέων του Σ∆Ε (ήτοι της 
ΚτΠ Α.Ε., της Ε∆Α Ιονίων Νήσων και της Ε∆Α Πελοποννήσου), καθώς, µέχρι και σήµερα, δεν 
έχουν κατατεθεί από τους ανωτέρω φορείς στοιχεία συµµόρφωσης που να οδηγούν στην 
αναβαθµολόγησή τους. Αντιθέτως, η Ε∆ΕΛ ήρε την επιφύλαξη για τους Ενδιάµεσους Φορείς 
ΚΑΠΕ και Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ ΥΠΑΠΕΝ, καθώς από την οριστικοποίηση των εκθέσεων 
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ελέγχου των ανωτέρω φορέων κρίθηκε ότι το σύστηµά τους «λειτουργεί, όµως απαιτούνται 
κάποιες βελτιώσεις». Αναφορικά µε την επιφύλαξη της Ε∆ΕΛ λόγω µη οριστικοποίησης του 
υπολειπόµενου κινδύνου, σηµειώνεται ότι, σε συνέχεια της οριστικοποίησης του συνόλου των 
αποτελεσµάτων ελέγχων πράξεων το συνολικό προβληθέν σφάλµα ανέρχεται πλέον σε 2,71%. 
 
Αναφορικά µε το ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα – Ιταλία διατυπώθηκε γνώµη µε επιφύλαξη,  λόγω α) µη 
εφαρµογής των διοικητικών διορθωτικών µέτρων που θα έπρεπε να εφαρµοστούν εντός 
συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος προκειµένου να βελτιωθεί το σύστηµα εξακριβωτών στην 
Ιταλία και β) µη τελικού προσδιορισµού του ύψους  του υπολειπόµενου κινδύνου λόγω της µη 
οριστικοποίησης δύο  ελέγχων της Ελληνικής πλευράς. Για τα προβλήµατα που διαπιστώθηκαν 
στη λειτουργία του συστήµατος των εξακριβωτών στην Ιταλία, επιβλήθηκαν οι δέουσες 
δηµοσιονοµικές διορθώσεις, ενώ τέθηκε σε εξαίρεση από την Αρχή Πληρωµής ποσό ύψους 
675.315,37 € για το ιταλικό µέρος του Προγράµµατος. Τέλος  εξειδικεύτηκαν τα διοικητικά 
διορθωτικά µέτρα που θα πρέπει να εφαρµοστούν εντός συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος 
προκειµένου να ενισχυθεί το σύστηµα εξακριβωτών στην Ιταλία.  
Κατά τη σύνταξη του παρόντος οι σχετικές διορθώσεις ύψους 675.315,37€ έχουν καταχωρηθεί 
στο ΟΠΣ (∆Κ∆), ενώ τα ανωτέρω διοικητικά διορθωτικά µέτρα δεν έχουν εφαρµοστεί ακόµα στο 
σύνολό τους, οπότε και παραµένει η επιφύλαξη για το ΕΠ Ελλάδα-Ιταλία σχετικά µε το ιταλικό 
µέρος του Προγράµµατος. Σε ό, τι αφορά την επιφύλαξη που διατυπώθηκε για το ελληνικό µέρος 
του ΕΠ Ελλάδα-Ιταλία και που προερχόταν από την µη οριστικοποίηση δύο ελληνικών εκθέσεων 
ελέγχου, η Ε∆ΕΛ ήρε την εν λόγω επιφύλαξη, καθώς οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου πράξεων 
έχουν πλέον οριστικοποιηθεί και οι σχετικές διορθώσεις έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ. 
 
Για το ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα – ΠΓ∆Μ διατυπώθηκε γνώµη µε επιφύλαξη,  λόγω µη οριστικοποίησης 
των αποτελεσµάτων ενός ελέγχου πράξης µε υψηλό σφάλµα. 
Κατόπιν της οριστικοποίησης του ανωτέρω ελέγχου από την Ε∆ΕΛ και της καταχώρησης στο 
ΟΠΣ των σχετικών διορθώσεων, η Ε∆ΕΛ ήρε την επιφύλαξη που είχε διατυπωθεί στο πλαίσιο 
της ΕΕΕ2015. 
 
Για το ΕΠ Αλιείας 2007-2013 διατυπώθηκε γνώµη µε επιφύλαξη,  λόγω µη οριστικοποίησης των 
αποτελεσµάτων ενός ελέγχου πράξης µε υψηλό σφάλµα. Το εν λόγω σφάλµα χαρακτηρίστηκε 
από την Ε∆ΕΛ  ως µεµονωµένο/ανώµαλο και δεν προβλήθηκε στον ανέλεγκτο πληθυσµό. 
Παρά το γεγονός ότι κατά τη σύνταξη του παρόντος έχουν οριστικοποιηθεί τα αποτελέσµατα του 
ανωτέρω ελέγχου, η διατυπωθείσα από την ετήσια έκθεση γνώµη µε επιφύλαξη παραµένει, 
καθώς τα ανωτέρω ποσά που οριστικοποιήθηκαν ως µη επιλέξιµα από την Ε∆ΕΛ δεν έχουν 
ακόµη αποτελέσει αντικείµενο διόρθωσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 
 
Σε ότι αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  «Ελλάδα – Βουλγαρία», όπως αποτυπώνεται και 
στον ανωτέρω Πίνακα, από τους ελέγχους πράξεων προέκυψε προβαλλόµενο σφάλµα άνω του 
ορίου σηµαντικότητας. ∆εδοµένου, όµως, ότι, έχουν ήδη ληφθεί τα απαραίτητα διορθωτικά 
µέτρα, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Ετήσια Έκθεση.     
 
Σηµειώνεται ότι, οι Ετήσιες Γνωµοδοτήσεις και οι Ετήσιες Εκθέσεις Ελέγχου όλων των 
Προγραµµάτων που υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον ∆εκέµβριο 2015 και 
παρατίθενται στον ανωτέρω Πίνακα, σας αποστέλλονται -σε ηλεκτρονική µορφή- συνηµµένα στο 
παρόν έγγραφο.  
 
2.2 Η Ε∆ΕΛ αποτελεί επίσης κοινή Αρχή Ελέγχου (ΑΕ) των τεσσάρων (4) Ταµείων του Γενικού 
Προγράµµατος «Αλληλεγγύη και ∆ιαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών περιόδου 2007-2013» 
(ν.3613/2007), µετά την κατάργηση της 41ης ∆ιεύθυνσης του ΓΛΚ. Υπενθυµίζεται ότι, το 
προαναφερόµενο Γενικό Πρόγραµµα ακολουθεί τον τρόπο της «επιµερισµένης διαχείρισης» 
(κατ’ αναλογία ΕΣΠΑ), αλλά έχει την ιδιαιτερότητα ότι, η οικονοµική διαχείριση των πόρων του 
γίνεται µέσω Ετησίων Προγραµµάτων (ΕΠ), τα οποία είναι αυτοτελείς διαχειριστικές περίοδοι µε 
περίοδο επιλεξιµότητας 10.01.Ν – 30.06.Ν+2 και «κλείσιµο» 31.03.Ν+3. Κατά λόγο 
αρµοδιότητάς της, η ΑΕ για το «κλείσιµο» εκάστου ΕΠ εκδίδει: Έκθεση ελεγκτικού έργου + 
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Γνώµη για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης & Ελέγχου (Σ∆Ε) + Επικύρωση του αιτήµατος πληρωµής 
υπολοίπου (συνοπτικά: Audit Authority Report - AAR).  
 
Σχετικά µε το ελεγκτικό έργο που επιτελέστηκε το 2015, έγιναν είκοσι δύο (22) συνολικά 
έλεγχοι, από την ΑΕ, από τους οποίους δεκατέσσερις (14) αφορούσαν το ΕΠ2012, επτά (7) το 
ΕΠ2013 και ένας (1) ήταν σε συνέχεια ευρήµατος της έκθεσης του από 10-12/07/2013 
κοινοτικού ελέγχου. 
 
Τα αποτελέσµατα των δεκατεσσάρων (14) ελέγχων που αφορούσαν το ΕΠ2012 και των επτά (7) 
ελέγχων που αφορούσαν το ΕΠ2013 έχουν καταγραφεί στις αντίστοιχες Ετήσιες Εκθέσεις 
Ελέγχου για το κλείσιµο των εν λόγω ΕΠ που υποβλήθηκαν όλες µέσα στο έτος 2015.  
 
Επισηµαίνεται ότι στην Ετήσια Σύνοψη του ∆ηµοσιονοµικού Κανονισµού των ΕΚ για το έτος 
2015 που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο 2016 περιλαµβάνεται όλο το 
ελεγκτικό έργο των ανωτέρω προγραµµάτων κατά το έτος αυτό.   
 
ΙΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 
 
Α. ΕΣΕΛ 
 
 

1. Προγραµµατισµός έτους 2016 της ∆∆Ε  
 
Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Κανονισµού ∆ιενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γ∆∆Ε, 
όπως αποφασίστηκε από την ΕΣΕΛ, η ελεγκτική περίοδος για τους ελέγχους της Ε.Σ.ΕΛ. έτους 
2015 εκτείνεται έως την 30 Ιουνίου τρέχοντος έτους (ήτοι 1.1.2015-30.6.2016).  Κατόπιν αυτού 
του γεγονότος και σε συνέχεια της νοµοθετικής ρύθµισης του άρθρου  3  της ΠΝΠ  24/2015 
(ΦΕΚ Α 182/24-12-2015) µε την οποία αίρεται ο περιορισµός διενέργειας ελέγχων εκ µέρους 
της ∆∆Ε στους εποπτευόµενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς, προγραµµατίστηκε από την 
Ε.Σ.ΕΛ. η διενέργεια ελέγχου σε έξι (6) επιπλέον φορείς κατά το α΄ εξάµηνο 2016. 
 
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό ∆ιενέργειας Ελέγχων και Ερευνών, ο προγραµµατισµός των 
τακτικών ελέγχων της επόµενης ελεγκτικής περιόδου 1-7-2016 έως 30-6-2017 αναµένεται να 
οριστικοποιηθεί από την Ε.Σ.ΕΛ. εντός του µηνός Ιουνίου του τρέχοντος έτους, συνεκτιµώντας 
τους διαθέσιµους ελεγκτικούς πόρους. 
 
 

2. Προγραµµατισµός έτους 2016 της ∆ΕΕΕ  
 

O ακριβής αριθµός των προς υλοποίηση ελέγχων για το έτος 2016  δεν είναι δυνατόν εκ των 
προτέρων να προσδιοριστεί λόγω του ότι η χρονική  διάρκεια των ελέγχων καθώς και ο χρόνος  
που απαιτείται για την µελέτη  του όγκου των εγγράφων του κάθε φακέλου δεν είναι γνωστά εκ 
των προτέρων. Παρόλα αυτά,  προγραµµατίζεται να διενεργηθούν  έλεγχοι σε υποθέσεις 
(Εισαγγελικές παραγγελίες και λοιποί διαχειριστικοί έλεγχοι), είτε µε  βάση  το πρωτόκολλο 
ηµεροµηνίας εισερχοµένου στη ∆ΕΕΕ (ηµεροµηνία εκτύπωσης σχετικής κατάστασης 18/1/2016), 
είτε για λόγους παραγραφής, είτε κατόπιν αποφάσεων της ΕΣΕΛ, είτε κατόπιν αιτήµατος του 
Υπουργού Οικονοµικών κλπ. 
 
Ο προγραµµατισµός διενεργείται σε ετήσια βάση µε ανάθεση ελέγχων  στους ελεγκτές για όλη τη 
περίοδο (µέσος όρος 5 -6 ανά ελεγκτική οµάδα) που σηµαίνει ότι ανά πάσα στιγµή δεν υπάρχει 
διαθέσιµος ελεγκτής και κανένας νέος έλεγχος δεν µπορεί να γίνει χωρίς να διακοπεί ή αναβληθεί 
κάποιος από τους ήδη ανατεθέντες.  
 
Η ∆ΕΕΕ σήµερα µε βάση τους Ανθρώπινους Πόρους που διαθέτει  έχει εξαντλήσει τα ελεγκτικά 
της όρια όσον αφορά τους ελέγχους κατόπιν Εισαγγελικών παραγγελιών: διενεργεί  ήδη 79 
Εισαγγελικούς ελέγχους, προγραµµατίζει µέχρι τέλος του έτους άλλους 46 έχοντας ήδη 
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ολοκληρώσει εντός του έτους 18 ελέγχους (είτε µε ελέγχους γραφείου είτε µε ελέγχους γραφείου 
και επιτόπιους ελέγχους).  
 
Σχετικά µε τους λοιπούς διαχειριστικούς έλεγχους  ο αριθµός των ελέγχων που βρίσκεται σε 
εξέλιξη η πρόκειται να διενεργηθεί µέχρι τέλους του έτους είναι περίπου 40 (Είκοσι από αυτούς 
τους ελέγχους θα αφορούν κοινωφελείς περιουσίες). 

 
Β. Ε∆ΕΛ 

 
1. Αναφορικά µε τον προγραµµατισµό των ελέγχων της τελευταίας διευρυµένης ελεγκτικής 

περιόδου για την ∆’ Π.Π. 2007-2013, η οποία ξεκίνησε την 1.7.2015 και λήγει την 
31.12.2016, 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: 
 
• Πενήντα εννέα (59) δειγµατοληπτικούς ελέγχους πράξεων (τυχαίου και 

συµπληρωµατικού δείγµατος) στα ΕΠ/ΠΕΠ των Στόχων 1 & 2 του ΕΣΠΑ.  
• ∆ύο (2) ελέγχους συστηµάτων και δέκα (10) δειγµατοληπτικούς ελέγχους πράξεων στο 

πλαίσιο του ΕΠ Αλιεία. 
• ∆ύο (2) δειγµατοληπτικούς ελέγχους πράξεων στο Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας του Στόχου 3 του ΕΣΠΑ Ελλάδα – Κύπρος, επί ελληνικού εδάφους. 
• ∆ύο (2) δειγµατοληπτικούς ελέγχους πράξεων στο Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας του Στόχου 3 του ΕΣΠΑ Ελλάδα – Βουλγαρία, επί ελληνικού εδάφους. 
• Τρεις (3) δειγµατοληπτικούς ελέγχους πράξεων στο Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας του Στόχου 3 του ΕΣΠΑ Ελλάδα – Αλβανία. 
• ∆ύο (2) δειγµατοληπτικούς ελέγχους πράξεων στο Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας του Στόχου 3 του ΕΣΠΑ Ελλάδα – ΠΓ∆Μ. 
 

Σηµειώνεται ότι, οι ανωτέρω έλεγχοι επιλέχθηκαν από τον πληθυσµό των δαπανών του έτους 
2015. Πέραν των ανωτέρω προγραµµατισµένων ελέγχων, θα επιλεγούν επιπλέον υποέργα για 
έλεγχο από τον πληθυσµό των δαπανών του 2016, ανάλογα µε την εξέλιξη και τα 
χαρακτηριστικά των τελευταίων ενδιάµεσων αιτηµάτων πληρωµής για την ΠΠ 2007-2013. 
Ειδικά για το ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα-Ιταλία, δεδοµένου ότι δεν δηλώθηκαν δαπάνες κατά το έτος 2015, 
οι έλεγχοι που θα προγραµµατιστούν για την τελευταία ελεγκτική περίοδο της ΠΠ 2007-2013 θα 
αφορούν µόνο δαπάνες που θα δηλωθούν το 2016.  

 
2. Αναφορικά µε το Γενικό Πρόγραµµα «Αλληλεγγύη και ∆ιαχείριση των Μεταναστευτικών 

Ροών περιόδου 2007-2013, για το 2016 προγραµµατίστηκαν τέσσερις (4) έλεγχοι 
συστήµατος για το ΕΠ2013. Ο προγραµµατισµός ελέγχων απεστάλη µέσω SFC στην Ε.Ε.  
 

3. Αναφορικά µε τον Χρηµατοδοτικό Μηχανισµό του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
περιόδου 2009-2014, για το έτος 2016 έχουν προγραµµατιστεί τρεις (3) έλεγχοι συστήµατος 
και τρεις (3) έλεγχοι πράξεων. 
 
 
IV. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΤΗΣ 
 
 

Όσον αφορά την ελεγκτική περίοδο 1.07.2014 έως 30.06.2015 και στο πλαίσιο υλοποίησης των 
προγραµµατισµένων ελέγχων του άρθρου 62 του Καν.1083/06, εντοπίστηκε µία περίπτωση 
ελέγχου πράξης τυχαίου δείγµατος, που έχρηζε περαιτέρω διερεύνησης λόγω ευρηµάτων που 
εντοπίστηκαν και έφεραν υπόνοιες απάτης. Πρόκειται για τον έλεγχο στη πράξη µε MIS 
474165/1 στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου, όπου διατυπώθηκε υπόνοια απάτης 
αναφορικά µε την ελλιπή τεκµηρίωση συναλλαγών. 
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Η Ε∆ΕΛ αποφάσισε την αποστολή της έκθεσης του ανωτέρω ελέγχου στο Σώµα Επιθεωρητών 
Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΣΕΕ∆∆) καθώς και στην ∆ΟΥ Ρεθύµνου προκειµένου να 
διερευνηθούν επαρκώς τα αναφερόµενα. Η ανωτέρω περίπτωση, επί συνόλου ενενήντα οκτώ 
(98) δειγµατοληπτικών ελέγχων πράξεων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του κοινού 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ των Στόχων 1 & 2 του ΕΣΠΑ, εκπροσωπεί το 
1,02% αυτού. 

 
V. Σε ό, τι αφορά τους ελέγχους της Ε∆ΕΛ, κατά τους προγραµµατισµένους ελέγχους 

συστήµατος στις Ε∆Α ∆υτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου αποτέλεσαν σηµείο ελέγχου και δύο 
καταγγελίες οι οποίες αφορούσαν την υλοποίηση δύο πράξεων που διαχειρίζονταν οι ανωτέρω 
φορείς διαχείρισης. 

 
 

4. Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων Υπουργείου Οικονοµικών ∆/νση 
Εσωτερικού Ελέγχου 
 
 
Η παρούσα Έκθεση Απολογισµού υποβάλλεται κατ’ εφαρµογή  του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων. Η κατάρτιση της προβλέπεται, επίσης, από το 
εγκεκριµένο Εγχειρίδιο ∆ιενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών.  

Το 2015 αποτέλεσε το τρίτο έτος εφαρµογής του Εσωτερικού Ελέγχου στη Γενική 
Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.∆.Ε). Από τους πρώτους Εσωτερικούς Ελέγχους που 
διενεργήθηκαν, διαφάνηκε η µεγάλη χρησιµότητα του εγχειρήµατος, δεδοµένου ότι 
αναδείχθηκαν σηµαντικές αδυναµίες σε όλες τις διαδικασίες που εξετάστηκαν. Από την 
έναρξη της λειτουργίας του, ο Εσωτερικός Έλεγχος καθιερώθηκε και απέκτησε σηµαντική 
δυναµική, η υιοθέτηση του δε, καταδεικνύει ότι στη Γ.Γ.∆.Ε. έχει εδραιωθεί η αντίληψη πως ο 
εσωτερικός έλεγχος συνιστά µια λειτουργία που µπορεί να προσδώσει προστιθέµενη αξία και 
να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων της.  

Για τη Γ.Γ.∆.Ε. που έχει βρεθεί στο επίκεντρο των εξελίξεων τα τελευταία χρόνια, είναι 
πρόκληση να αποδείξει ότι µπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες για την αποκατάσταση 
της εµπιστοσύνης των φορολογουµένων και την όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερη 
λειτουργία της. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου, η 
οποία ορίζεται διεθνώς ως «µία ανεξάρτητη και αντικειµενική δραστηριότητα, η οποία στοχεύει 
στη βελτίωση των λειτουργιών και στην επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών του οργανισµού, 
υιοθετώντας µία συστηµατική, επαγγελµατική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και των συστηµάτων εσωτερικού 
ελέγχου». Αποκτά λοιπόν ιδιαίτερη σηµασία το γεγονός ότι η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 
της Γ.Γ.∆.Ε.  εργάζεται σε αυτήν την κατεύθυνση, καθώς είναι η µόνη υπηρεσία στο ελληνικό 
∆ηµόσιο που λειτουργεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα για την Επαγγελµατική Εφαρµογή 
του Εσωτερικού Ελέγχου.  

Σκοπός της παρούσας Έκθεσης είναι να παρουσιάσει, συνοπτικά, το ελεγκτικό έργο που 
επιτελέστηκε από τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου κατά το έτος 2015, τα προβλήµατα που 
διαπιστώθηκαν στην λειτουργία των Υπηρεσιών που ελέγχθηκαν, καθώς και τα 
συµπεράσµατα που προκύπτουν από το έργο αυτό. Παρουσιάζει, επίσης, τις λοιπές δράσεις 
που πραγµατοποιήθηκαν, οι οποίες είχαν ως στόχο τη διαµόρφωση των κατάλληλων 
συνθηκών για την αποτελεσµατική διενέργεια των Εσωτερικών Ελέγχων. 

Στο πρώτο µέρος της Έκθεσης παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν στην οργάνωση και 
λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, το θεσµικό πλαίσιο που τη διέπει, τους 
επιχειρησιακούς της στόχους και το ανθρώπινο δυναµικό που τη στελεχώνει. 

Στο δεύτερο µέρος της Έκθεσης παρουσιάζονται ο προγραµµατισµός του ελεγκτικού έργου 
της ∆ιεύθυνσης για το έτος 2015, οι διενεργηθέντες Εσωτερικοί Έλεγχοι,  οι Έλεγχοι 
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Παρακολούθησης  (follow - up), καθώς και τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών. Επίσης 
παρουσιάζονται οι υπόλοιπες δράσεις της ∆ιεύθυνσης που αφορούν στη διαµόρφωση του 
κανονιστικού πλαισίου του Εσωτερικού Ελέγχου, την ανάπτυξη και βελτίωση της 
µεθοδολογίας του, την ηλεκτρονική υποστήριξή του, την καθοδήγηση Υπηρεσιών της 
Γ.Γ.∆.Ε.  για τη ∆ιαχείριση Κινδύνων και την ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος 
Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και λοιπές υποστηρικτικές δράσεις που είναι απαραίτητες για 
την αποτελεσµατική του λειτουργία. 

Τέλος, στο τρίτο µέρος παρουσιάζεται ο προγραµµατισµός δράσεων της ∆ιεύθυνσης για το 
έτος 2016, µε ιδιαίτερη µνεία στους Εσωτερικούς Ελέγχους και τους Ελέγχους 
Παρακολούθησης που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν. 

1. Θεσµικό πλαίσιο 
 
Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.∆.Ε.) 
συστήθηκε µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Ε΄ του 
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85), µε τις οποίες συγχωνεύτηκαν σε αυτήν η 
∆ιεύθυνση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου και η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης. Είναι ειδική αποκεντρωµένη υπηρεσία, που υπάγεται 
απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα της Γ.Γ.∆.Ε. 
 
Οι διατάξεις που αποτελούν το θεσµικό πλαίσιο της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και 
διέπουν τη λειτουργία της είναι, κυρίως, οι ακόλουθες: 

 

α. Το άρθρο 2 του ν.2343/95 (ΦΕΚ Α΄211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»,  όπως ισχύει 
 
β. Tο άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α’ 210), «Οργάνωση συστήµατος 
ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης του Κρατικού 
Προϋπολογισµού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισµού φορέων κ.ά. 
διατάξεις», όπως ισχύει. 
 
γ. Tο άρθρο πρώτο, παράγραφος Ε του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85), «Μέτρα στήριξης 
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και 
άλλες διατάξεις». 

 
δ. Το π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α’ 178) «Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών» και 
ειδικότερα το άρθρο 61 αυτού. 

 
ε. Το άρθρο 8 της απόφασης αρ. ∆6Α 1058824ΕΞ2014/08-04-2014 του Γενικού 
Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β’ 865) «Ανακαθορισµός της εσωτερικής 
διάρθρωσης και των αρµοδιοτήτων οργανικών µονάδων της Γενικής Γραµµατείας 
∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών και µετονοµασία ορισµένων από 
αυτές», όπως τροποποιήθηκε µε την ∆6Α1096546ΕΞ2015/15-7-2015 (ΦΕΚ Β΄1586) 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων. 

 
στ. Το Εγχειρίδιο ∆ιενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών – 
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων (ΓΓ∆Ε), 2η έκδοση, Mάρτιος 2015. 

 
ζ. Τα ∆ιεθνή Πρότυπα για την Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου 
(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing), The Institute 
of Internal Auditors, 2012 (ελληνική έκδοση: Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών 
Ελεγκτών, 2013). 

 
η. Ο Κώδικας Ηθικής και ∆εοντολογίας του Υπουργείου Οικονοµικών, Μάιος 2013. 
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2. Σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου 
 
Σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου (Ιnternal Αuditing) είναι η διασφάλιση της εύρυθµης και 
αποτελεσµατικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Γ.Γ.∆.Ε., µέσω της αξιολόγησης και του 
εντοπισµού αδυναµιών σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων τους. O Εσωτερικός Έλεγχος 
προσθέτει αξία αυξάνοντας την πιθανότητα επίτευξης των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων 
της Γενικής Γραµµατείας και µειώνοντας την έκθεσή της σε κινδύνους. Για να γίνει δυνατό 
αυτό, ο Εσωτερικός Έλεγχος εξετάζει, πρωτίστως, την επάρκεια, αποτελεσµατικότητα και 
αποδοτικότητα του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου (Ιnternal Control System) που έχει 
θεσπιστεί. Ειδικότερα, ο Εσωτερικός Έλεγχος: 

 
 Επισκοπεί και αξιολογεί τις λειτουργίες, τις διοικητικές διαδικασίες και το 

εφαρµοζόµενο σύστηµα ελέγχων, σε όλα τα επίπεδα, ώστε να εντοπίσει πιθανές 
αδυναµίες και να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητά τους. 
 

 ∆ιενεργεί ελέγχους συµµόρφωσης ως προς την εφαρµογή των θεσπισµένων 
κανόνων και διαδικασιών.   

 
 ∆ιενεργεί ελέγχους απόδοσης ως προς την ποσότητα και ποιότητα του 

παραγόµενου έργου, σε σχέση µε τους διατιθέµενους πόρους. 
 
 Ελέγχει το σύστηµα λογοδοσίας, καθώς και την αξιοπιστία και ακεραιότητα της 

πληροφόρησης που παρέχεται σε θέµατα χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης και 
επιχειρησιακής λειτουργίας. 

 
 Επιβεβαιώνει τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου 

Οικονοµικών, καθώς και την οικονοµική, αποδοτική και αποτελεσµατική διαχείριση 
των πόρων. 

 
 Αξιολογεί τις οργανωτικές αλλαγές και τις επιπτώσεις από την ανάπτυξη νέων 

συστηµάτων και δραστηριοτήτων. 
 
 Αξιολογεί την πιθανότητα ύπαρξης απάτης και τον τρόπο µε τον οποίο ο 

οργανισµός διαχειρίζεται τον κίνδυνο απάτης. 
 
 Εξετάζει κατά πόσο προάγονται µέσα στον οργανισµό οι κατάλληλες ηθικές 

αρχές και αξίες. 
 
Με βάση το σκοπό τους, οι εσωτερικοί έλεγχοι διακρίνονται σε ελέγχους: 

α) Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου (δικλείδων ασφαλείας) 

β) οικονοµικούς 

γ) διοικητικούς 

δ) λειτουργίας 

ε) συµµόρφωσης 

στ) απόδοσης της διακυβέρνησης του Οργανισµού/ Φορέα/ Μονάδας 

ζ) συστηµάτων πληροφορικής και  

η) παρακολούθησης. 
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3. Οργάνωση  και επιχειρησιακοί στόχοι της ∆.Ε.Ε. 
 
 

Σύµφωνα µε το π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178), οι επιχειρησιακοί στόχοι της ∆ιεύθυνσης 
Εσωτερικού Ελέγχου είναι: 

 Η βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών της Γ.Γ.∆.Ε., µέσω του σχεδιασµού, 
της καθοδήγησης και της αξιολόγησης του έργου του Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Η διαµόρφωση και η διαρκής βελτίωση της µεθοδολογίας και των εργαλείων του 
Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Η καθοδήγηση των υπηρεσιών της Γ.Γ.∆.Ε. προκειµένου να ενσωµατώνουν στις 
λειτουργίες και διαδικασίες τους, τους κατάλληλους µηχανισµούς ενδογενούς 
ελέγχου. 

 

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει έδρα τον Νοµό Αττικής και διαρθρώνεται σε τέσσερα 
(4) Τµήµατα, ως κατωτέρω: 

α) Τµήµα Α΄ - Μεθοδολογίας και Σχεδιασµού 

β) Τµήµα Β΄ -  Υλοποίησης, το οποίο διαρθρώνεται στα κατωτέρω Γραφεία: 

(αα)    Γραφείο Α΄ - Υλοποίησης Φορολογικών Εσωτερικών Ελέγχων 

(ββ) Γραφείο Β΄ - Υλοποίησης Τελωνειακών και λοιπών         
Εσωτερικών Ελέγχων  

γ) Τµήµα Γ΄ -  Αξιολόγησης και Παρακολούθησης 

δ) Τµήµα ∆΄- Εσωτερικού Ελέγχου, µε έδρα την Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσσαλονίκης, το οποίο διαρθρώνεται στα κατωτέρω Γραφεία: 

(αα)  Γραφείο Α΄ - Υλοποίησης 

(ββ)  Γραφείο Β΄ - Αξιολόγησης και Παρακολούθησης 

ε) Αυτοτελές Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης. 
 

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάρθρωση της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού 
Ελέγχου. 
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4. Ανθρώπινο δυναµικό 
 
Το ανθρώπινο δυναµικό της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου στις 31/12/2015 αποτελούνταν 
από: 

• Σαράντα πέντε (45) Οικονοµικούς Επιθεωρητές, µε θεωρητική κατάρτιση και 
εµπειρία στον Εσωτερικό Έλεγχο και την Επιθεώρηση, όπως ακριβώς απαιτεί το 
εξειδικευµένο του αντικειµένου και τα ∆ιεθνή Πρότυπα για την Επαγγελµατική 
Εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου. Πέντε (5) Οικονοµικοί Επιθεωρητές είναι 
αποσπασµένοι σε άλλες υπηρεσίες, ως εκ τούτου το πραγµατικό δυναµικό της ∆/νσης 
αριθµούσε σαράντα (40) Οικονοµικούς Επιθεωρητές. 

• ∆ύο (2) ΠΕ Εφοριακούς υπαλλήλους, ένας εκ των οποίων Πιστοποιηµένος από το 
∆ιεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, οι οποίοι συµµετείχαν στις εντολές 
ελέγχου ως εµπειρογνώµονες για την υποστήριξη των ελεγκτικών οµάδων µέσω των 
ειδικών γνώσεών τους. 

• Οκτώ (8) άτοµα, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, για την γραµµατειακή και 
λοιπή υποστήριξη της ∆/νσης. 

Από το ανωτέρω δυναµικό υπηρετούσαν στο ∆΄ Τµήµα, που έχει ως έδρα την Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσσαλονίκης, οκτώ (8) Οικονοµικοί Επιθεωρητές και δύο (2) εφοριακοί υπάλληλοι 
που ασκούσαν τη γραµµατειακή υποστήριξη του Τµήµατος. 

 
1. Εσωτερικοί Έλεγχοι 

1.1 Πρόγραµµα Εσωτερικών Ελέγχων έτους 2015 
 
Στο Πρόγραµµα Εσωτερικών Ελέγχων έτους 2015 είχε σχεδιαστεί, µετά από έγκριση του 
Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, η διενέργεια τριάντα (30) Εσωτερικών Ελέγχων σε 
λειτουργίες και διαδικασίες της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων.  Η επιλογή των 
Εσωτερικών Ελέγχων βασίστηκε σε προτάσεις των Υπηρεσιών, αλλά  και στην εµπειρία που 
έχει αποκτηθεί µετά από τρία έτη λειτουργίας της  ∆ιεύθυνσης.  
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Το Πρόγραµµα Εσωτερικών Ελέγχων 2015 αναθεωρήθηκε στις 30 Ιουνίου του ιδίου έτους, 
χωρίς  ποσοτική µεταβολή του αριθµού των Εσωτερικών Ελέγχων. 
 

1.2 ∆ιενέργεια Εσωτερικών Ελέγχων 

Κατά το έτος 2015, εκδόθηκαν συνολικά τριάντα (30) εντολές Εσωτερικού Ελέγχου, εκ των 
οποίων οι είκοσι οκτώ (28) περιλαµβάνονταν στο Πρόγραµµα Εσωτερικών Ελέγχων έτους 2015, 
που προαναφέρθηκε. Οι άλλες δύο (2) εντολές  αφορούσαν σε εκτάκτους Εσωτερικούς Ελέγχους 
που διενεργήθηκαν µετά από σχετικές εντολές της Γενικής Γραµµατέως ∆ηµοσίων Εσόδων, και 
συγκεκριµένα τις εντολές µε αρ. 25/2015 και αρ. 27/2015. ∆ύο εντολές δεν εκτελέστηκαν, καθώς 
η µία µεταφέρθηκε στον προγραµµατισµό του επόµενου έτους (αρ. 23/2015), ενώ για τη δεύτερη 
αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή της εκτέλεσής της (αρ. 21/2015).    

Οι εκδοθείσες εντός του έτους 2015 εντολές Εσωτερικού Ελέγχου κατανέµονται µε βάση τον 
τοµέα δράσης που αφορούν ως εξής: 

 δεκατέσσερις (14) αφορούν σε αντικείµενα της Φορολογικής ∆ιοίκησης,   

 επτά (7) σε αντικείµενα της Τελωνειακής ∆ιοίκησης,  

 πέντε (5) σε οριζόντιες/διοικητικές λειτουργίες της ΓΓ∆Ε,   

 τρεις (3) σε αντικείµενα κοινής αρµοδιότητας, της Φορολογικής και Τελωνειακής 
∆ιοίκησης, 

 µία (1) σε αντικείµενο της Τελωνειακής ∆ιοίκησης και του Γενικού Χηµείου του 
Κράτους. 
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Ως αποτέλεσµα της διενέργειας των Εσωτερικών Ελέγχων υποβλήθηκαν εντός του έτους 
2015 τριάντα εννέα (39) Εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου (προσωρινές7 και οριστικές), εκ των 
οποίων: 

i. δεκαπέντε (15) προσωρινές εκθέσεις εσωτερικών ελέγχων που διενεργήθηκαν 
κατόπιν εντολών οι οποίες εκδόθηκαν εντός του έτους 2015,  

ii. δώδεκα (12) προσωρινές εκθέσεις εσωτερικών ελέγχων που διενεργήθηκαν κατόπιν 
εντολών οι οποίες εκδόθηκαν εντός του έτους 2014,  

iii. ένδεκα (11) οριστικές εκθέσεις εσωτερικών ελέγχων που διενεργήθηκαν κατόπιν 
εντολών οι οποίες εκδόθηκαν εντός του έτους 2014 και   

iv. µία (1) οριστική έκθεση εσωτερικού ελέγχου που διενεργήθηκε κατόπιν εντολής η 
οποία εκδόθηκε το έτος 2013.  

Στις ανωτέρω ii, iii και iv περιπτώσεις, ενώ οι εντολές εκδόθηκαν εντός του αναφερόµενου 
κάθε φορά έτους, ένα µεγάλο µέρος του ελεγκτικού έργου, καθώς και η υποβολή των 
εκθέσεων πραγµατοποιήθηκε εντός του 2015. Η ολοκλήρωση του ελεγκτικού έργου των 
υπολοίπων δεκαπέντε (15) εντολών ελέγχου που εκδόθηκαν εντός του 2015 αναµένεται να 
πραγµατοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους. Οι εσωτερικοί αυτοί έλεγχοι, βρίσκονται σε 
περισσότερο ή λιγότερο προχωρηµένο στάδιο. 

 

Στον Πίνακα 1, «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΤΟΥΣ 2015»,  που ακολουθεί, παρουσιάζονται: 

‐ οι εντολές εσωτερικού ελέγχου που εκδόθηκαν κατά  το έτος 2015, 

‐ οι ηµεροµηνίες έναρξης των ελέγχων, 

‐ οι Υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για το σχεδιασµό της υπό έλεγχο διαδικασίας, αλλά και 
εκείνες στις οποίες έγινε εξέταση του τρόπου εφαρµογής της και  

‐ το  στάδιο εξέλιξης κάθε ελέγχου.   

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΤΟΥΣ 2015 

                                                 
7  Η  προσωρινή  έκθεση,  η  οποία  περιλαμβάνει  τα  ευρήματα  και  τις  προτάσεις  των  Ελεγκτών, 
αποστέλλεται  στις  αρμόδιες  Υπηρεσίες  και,  μετά  την  αποδοχή  των  προτάσεων  και  την  υπογραφή 
συμφωνίας για την υλοποίηση βελτιωτικών ενεργειών, οριστικοποιείται.  
 

ΑΡ. 
ΕΝΤΟΛΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΝΑΡΞ
Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗ 

31/12/2015 

1/2015 

Εφαρµογή διαδικασιών 
έµµεσων τεχνικών ελέγχου 
φυσικών προσώπων, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρ.27 
ν.4174/2013, ΠΟΛ 1050 & 
1094/2014 

20/1/15 

∆/νση Ελέγχων, 
∆ΗΛΕ∆, 
Ελεγκτικές 
Υπηρεσίες 

Έχει υποβληθεί η 
προσωρινή έκθεση 

2/2015 

∆ιαδικασία επιστροφών ΦΠΑ 
σε νοµικές οντότητες και 
επιτηδευµατίες κατόπιν 
ελέγχου 

20/1/15

∆ΗΛΕ∆, ∆/νση 
Ελέγχου, ∆/νση 
Εφαρµογής 

Φορολ. Πολιτ. & 
Νοµοθεσίας, 

Ελεγκ. 
Υπηρεσίες 

Έχει υποβληθεί η 
προσωρινή έκθεση 

3/2015 
Επικοινωνία µεταξύ 
∆ιευθύνσεων ΚΥ και 
Περιφερειακών υπηρεσιών 

22/1/15 Γ.∆.Φ.∆. Έχει υποβληθεί η 
προσωρινή έκθεση   

4/2015 

∆ιαδικασία απόδοσης ποσών 
παρακράτησης από 
Συµβολαιογράφους και 
λοιπούς φορείς, µετά από 
χορήγηση ΑΦΕ σε οφειλέτη. 

2/2/15 
∆ΗΛΕ∆, ∆/νση 
Εισπράξεων, 

∆.Ο.Υ. 

Έχει υποβληθεί η 
προσωρινή έκθεση 
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5/2015 

Απαλλαγή από το τέλος 
ταξινόµησης επιβατικού ΙΧ 
αυτοκινήτου σε πολύτεκνους 
και τρίτεκνους 

15/3/15 

∆/νση 
∆ασµολογικών  
Θεµάτων & 
Τελωνειακών 

Οικ.Καθεστώτων 

Έχει υποβληθεί η 
προσωρινή έκθεση 

6/2015 

Αξιοποίηση των καταστάσεων 
κοινοτικών εξαφανισµένων 
εµπόρων (missing traders), 
από τις Ελληνικές Ελεγκτικές 
Υπηρεσίες. 

13/2/15 ∆/νση Ελέγχων, 
∆.Ο.Υ. 

Σε εξέλιξη 
(ολοκληρώθηκε το 

35%) 

7/2015 
Καθεστώς προσωρινής 
εισαγωγής-απαλλαγής Ι.Χ. 
επιβατικών αυτοκινήτων 

1/8/15 

∆/νση 
∆ασµολογικών 
Θεµάτων & 
Τελωνειακών 

Οικ.Καθεστώτων 

Σε εξέλιξη: 85% 

8/2015 ∆ιαδικασία διακίνησης και 
διεκπεραίωσης εγγράφων 15/3/15 

∆/νση 
Οργάνωσης, 
∆ΗΛΕ∆, 
Αυτοτελές 
Τµήµα 

∆ιοίκησης 

Σε εξέλιξη: 65% 

9/2015 Πειθαρχικός έλεγχος 
υπαλλήλων 2/2/15 

∆/νση ∆ιαχ/σης 
Ανθρώπινου 
∆υναµικού 

Έχει υποβληθεί η 
προσωρινή έκθεση  

ΑΡ. 
ΕΝΤΟΛΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΝΑΡΞ
Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗ 

31/12/2015 

10/2015 
Εφοδιασµοί πλοίων µε 
υποκείµενα καύσιµα και 
λιπαντικά 

17/2/15 

∆/νση 
∆ασµολογικών 
Θεµάτων & 
Τελων. Οικ. 
Καθεστώτων, 
∆/νση Τελ. 
∆ιαδικασιών, 
∆/νση ΕΦΚ & 
ΦΠΑ, ∆/νση 

Στρατηγ. Τελων. 
Ελέγχων & 
Παραβάσεων 

Έχει υποβληθεί η 
προσωρινή έκθεση 

11/2015 

Χορήγηση αποδεικτικού 
φορολογικής ενηµερότητας 
σύµφωνα µε το άρ.12 
ν.4174/2013 

27/2/15 
∆ΗΛΕ∆, ∆/νση 
Εισπράξεων, 

∆.Ο.Υ 

Έχει υποβληθεί η 
προσωρινή έκθεση 

12/2015 Έλεγχος αποσταγµατοποιείων 1/6/15 

∆/νση Αλκοόλης 
& Τροφίµων, 
∆/νση ΕΦΚ & 

ΦΠΑ 

Έχει υποβληθεί η 
προσωρινή έκθεση 

13/2015 Ενεργητική τελειοποίηση προς 
επανεξαγωγή 15/4/15 

∆/νση 
∆ασµολογικών 
Θεµάτων & 
Τελωνειακών 

Οικ.Καθεστώτων 

Έχει υποβληθεί η 
προσωρινή έκθεση 

14/2015 

Προληπτικά ή διασφαλιστικά 
του δηµοσίου συµφέροντος 
µέτρα άµεσου και επείγοντος 
χαρακτήρα, σε περίπτωση 
φοροδιαφυγής 
 

1/8/15 

∆/νση Ελέγχων, 
∆/νση 

Εισπράξεων 
∆/νση Επίλυσης 

∆ιαφορών 

Χορηγήθηκε 
παράταση για την 
ολοκλήρωση του 
ελέγχου έως 
30/4/2016  

15/2015 

Χαρακτηρισµός οφειλών ως 
ανεπίδεκτων είσπραξης, για 
σύνολο οφειλής µέχρι 
300.000,00 € 

1/8/15 

∆ΗΛΕ∆, ∆/νση 
Εισπράξεων, 

Ε.Μ.ΕΙΣ., ∆/νση 
Τελ.∆ιαδ/σιών 

Χορηγήθηκε 
παράταση 

ολοκλήρωσης του 
ελέγχου έως 
15/2/2016. 

16/2015 

Παραλαβή, εκκαθάριση και 
έλεγχος των δηλώσεων φόρου 
κληρονοµίας, δωρεών και 
γονικών παροχών επί 
ακινήτων που εντάσσονται στο 
αντικειµενικό σύστηµα 

1/8/15 

∆ΗΛΕ∆, ∆/νση 
Εφαρµογής της 
Φορ. Πολ. & 
Νοµ.-Υποδ/νση 
Φορολογίας 
Κεφαλαίου, 
∆.Ο.Υ. 

Χορηγήθηκε 
παράταση 

ολοκλήρωσης του 
ελέγχου έως 
26/2/2016. 
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ΑΡ. 
ΕΝΤΟΛΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΝΑΡΞ
Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗ 

31/12/2015 

17/2015 

∆ιαδικασία επιστροφών 
Φόρου Εισοδήµατος Φυσικών 
Προσώπων χωρίς έλεγχο, 
κατόπιν ανάλυσης κινδύνου 

1/8/15 

∆ΗΛΕ∆, ∆/νση 
Εφαρµογής 

Φορολ.Πολιτ.& 
Νοµοθεσίας 

Χορηγήθηκε 
παράταση 

ολοκλήρωσης του 
ελέγχου έως 
30/4/2016. 

18/2015 

∆ιαχείριση τροποποιητικών, 
ανακλητικών και µε 
επιφύλαξη, ∆ηλώσεων 
Φορολογίας Εισοδήµατος 
Φυσικών Προσώπων, από τις 
∆.Ο.Υ. 

15/7/15 

∆ΗΛΕ∆, ∆/νση 
Εφαρµογής 

Φορολ., Πολιτ. 
& Νοµοθεσίας, 

∆.Ο.Υ. 

∆εν έχει αρχίσει 
ακόµη ο έλεγχος 

19/2015 

Τηλεφωνική και ηλεκτρονική 
επικοινωνία φορολογουµένων 
µε Υπηρεσίες της Γεν.∆/νσης 
Φορ/κής ∆ιοίκησης 

8/6/15 
∆/νση Παροχής 
Φορολογικών 
Υπηρεσιών 

Έχει υποβληθεί η 
προσωρινή έκθεση   

20/2015 

Έλεγχος λειτουργίας 
φορολογικών αποθηκών 
παραγωγής 
βιοµηχανοποιηµένων καπνών 

1/7/15 ∆/νση ΕΦΚ & 
ΦΠΑ Σε εξέλιξη:35% 

21/2015 
Εισηγήσεις για ρυθµίσεις του 
Εθνικού δικαίου-Ενσωµάτωση 
του δικαίου της Ε.Ε. 

1/8/15 

∆/νση 
Εφαρµογής 

Φορολ.Πολιτικής 
& Νοµοθεσίας, 
Γ.∆.Τελ.& ΕΦΚ, 

Γ.∆.ΓΧΚ, 
Αυτ.Τµήµα 
Νοµικής 

Υποστήριξης 

Ο έλεγχος θα 
διενεργηθεί κατά το 

έτος 2016 

22/2015 
Αναγγελίες του ∆ηµοσίου, 
κατά το άρθ.55 ΚΕ∆Ε 
Ν.∆.356/74 

1/9/15 

∆ΗΛΕ∆, ∆/νση 
Εισπράξεων, 
Ελεγκτικές 
Υπηρεσίες, 
∆/νση 

Τελ.∆ιαδ/σιών, 
∆/νση 

Στρατηγικής 
Τελ.Ελέγχων & 
Παρ/σεων 

Έχει υποβληθεί η 
προσωρινή έκθεση 

23/2015 
Κατάσχεση κινητών στα χέρια 
Πιστωτικών ιδρυµάτων ως 
τρίτων 

1/6/15 

∆ΗΛΕ∆, ∆/νση 
Εισπράξεων, 
Ελεγκτικές 
Υπηρ, ∆/νση 

Τελ. ∆ιαδ/σιών, 
∆/νση Στρατηγ. 
Τελ.Ελέγχων & 
Παρ/σεων 

Αναβλήθηκε η 
διενέργεια του 
ελέγχου, διότι η 
διαδικασία δεν 

εκτελείται λόγω των 
περιορισµών στην 
κίνηση κεφαλαίων. 

ΑΡ. 
ΕΝΤΟΛΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΝΑΡΞ
Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗ 

31/12/2015 

24/2015 

∆ιαδικασία άντλησης και 
παρακολούθησης των 
στοιχείων που υποβάλλονται 
από τους Νόµιµους ελεγκτές 
και τα ελεγκτικά γραφεία, σε 
ειδική εφαρµογή που 
προβλέπεται από τις 
σχετικές διατάξεις 

1/9/15 

∆ΗΛΕ∆, 
∆/νση Ελέγχων, 
Ελεγκτικές 
Υπηρεσίες 

Έχει υποβληθεί η 
προσωρινή έκθεση 

25/24/14 

∆ιαδικασία χορήγησης 
απαλλαγής από φόρο 
µεταβίβασης ακινήτων 
φυσικών προσώπων κατά την 
αγορά κατοικίας στη Θράκη 

2/3/15 

∆ΗΛΕ∆, 
∆/νση Ελέγχων, 
Ελεγκτικές 
Υπηρεσίες 

Έχει υποβληθεί η 
προσωρινή έκθεση 

26/2015 

Υποστήριξη ελεγκτικού έργου 
ανάκτησης παράνοµων 
κρατικών ενισχύσεων που 
χορηγήθηκαν µε το 
σχηµατισµό ειδικού 
αφορολόγητου αποθεµατικού 
άρθ. 2 & 3 ν.3220/2004. 

15/9/15 ∆/νση Ελέγχων, 
∆ΗΛΕ∆, ∆.Ο.Υ. Σε εξέλιξη: 40% 

27/2015 Πληροφοριακά συστήµατα της 
ΓΓ∆Ε 

30/12/1
5 
 

∆.ΗΛΕ.∆. 
∆.ΥΠ.ΗΛ.Υ. 

 
Σε εξέλιξη: 25% 

28/2015 
Έκδοση Καταλογιστικών 
Πράξεων και Απαλλακτικών 
Αποφάσεων 

1/10/15 
 
 

∆/νση 
Στρατηγικής 
Τελωνειακών 
ελέγχων & 
Παραβάσεων 

Σε εξέλιξη: 50% 

29/2015 
Έλεγχος διακίνησης αιθυλικής 
αλκοόλης και αλκοολούχων 
ποτών στα ∆ωδεκάνησα 

1/10/15 ∆/νση ΕΦΚ & 
ΦΠΑ 

Έχει υποβληθεί η 
προσωρινή έκθεση 

30/2015 
∆ιαδικασία συµψηφισµού 
χρεών οφειλετών µε απαίτηση 
κατά του ∆ηµοσίου 

2/9/15 
∆ΗΛΕ∆, ∆/νση 
Εισπράξεων, 

∆.Ο.Υ. 
Σε εξέλιξη: 70% 
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Όπως προαναφέρθηκε, πλέον των ελέγχων του Προγράµµατος Εσωτερικών  Ελέγχων έτους 
2015, το ανθρώπινο δυναµικό της ∆ιεύθυνσης, απασχολήθηκε κατά την ίδια χρονική περίοδο και 
µε τη διενέργεια Εσωτερικών Ελέγχων και συναφών µε αυτούς ενεργειών, που είχαν περιληφθεί 
στο Πρόγραµµα Εσωτερικών Ελέγχων των ετών 2013 και 2014, πλην όµως ολοκληρώθηκαν 
εντός του έτους 2015.  

 
Στον Πίνακα 2, «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΤΩΝ 2013-2014 ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015»  παρουσιάζονται: 

‐ οι ηµεροµηνίες υποβολής των προσωρινών και των οριστικών Εκθέσεων των ετών 2013 
και 2014 που υποβλήθηκαν εντός του 2015, 

‐ οι παραµένουσες, την 31/12/2015, εκκρεµότητες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΤΩΝ 2013-2014 
ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 

 

ΑΡΙΘ. 
ΕΝΤΟΛ
ΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 

8/2013 ∆ιαδικασία κατάσχεσης στα χέρια 
τρίτων (άρθ. 30-33 ΚΕ∆Ε) 

Μάιος 2014 Εκκρεµεί8 

9/2013 Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία για 
άµεση αποστολή σε άλλο Κ-Μ 
(καθεστώς 42) εµπορευµάτων, τα οποία 
προηγουµένως είχαν τεθεί σε καθεστώς 
αποταµίευσης (θέση 37 Ε∆Ε: 4271) 

∆εκέµβριος 2014 Φεβρουάριος 2013 

4/2013 ∆ιαδικασίες Τµήµατος ∆ικαστικού 
∆.Ο.Υ. (ένδικα βοηθήµατα και ένδικα 
µέσα) 

Φεβρουάριος 
2014 

Εκκρεµεί9 

1/2014 Πλειστηριασµός ακινήτου Σεπτέµβριος 2014 Μάιος 2015 

2/2014 ∆ιαχείριση κατασχεµένων Βιβλίων και 
Στοιχείων, ∆ελτίων Πληροφοριών 
καθώς και της αξιοποίηση αυτών 

Μάιος 2015 Εκκρεµεί 

3/2014 Απαλλαγή από Φ.Μ.Α. των φυσικών 
προσώπων για αγορά α΄ κατοικίας 

Σεπτέµβριος 2014 Εκκρεµεί 

5/2014 Η χορήγηση αδειών διακίνησης και 
παραλαβής σε καθεστώς αναστολής 
προϊόντων ΕΦΚ (άδεια φορολογικής 
αποθήκης και άδεια εγκεκριµένου 
αποθηκευτή) 

∆εκέµβριος 2014 Μάρτιος 2015 

6/2014 Χρήση και επεξεργασία από τον 
φορολογικό ελεγκτικό µηχανισµό, των 
στοιχείων που υποβάλλονται από τους 

Φεβρουάριος 
2015 

Εκκρεµεί 

                                                 
8,5  Έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, έχει συνταχθεί η προσωρινή έκθεση, αλλά δεν έχουν συμφωνηθεί οι 
διορθωτικές ενέργειες με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες . 
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υπόχρεους βάσει των ΠΟΛ.1177/11, 
ΠΟΛ.1077/12, ΠΟΛ.1195/12,        
ΠΟΛ.1191/13 

7/2014 ∆ασµολογική κατάταξη εµπορευµάτων 
ειδών διατροφής 

Ιούνιος 2015 Σεπτέµβριος  2015 

 
 

ΑΡΙΘ. 
ΕΝΤΟΛ
ΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 

8/2014 Έκδοση βεβαίωσης για αναστολή 
καταβολής ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών 
και λήψης υπηρεσιών από τα ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα , ΤΕΙ κλπ 
(ΠΟΛ.1128/1997) 

Νοέµβριος 2014 Εκκρεµεί 

9/2014 Καταστροφή εµπορευµάτων που 
πραγµατοποιείται υπό τον έλεγχο της 
τελωνειακής αρχής 

Νοέµβριος 2014 Ιανουάριος  2015 

10/2014 ∆ιαδικασία επιστροφής ΦΠΑ χωρίς τη 
διενέργεια ελέγχου, κατόπιν ανάλυσης 
κινδύνου 

∆εκέµβριος 2014 Απρίλιος 2015 

11/2014 Προτιµησιακή καταγωγή εµπορευµάτων ∆εκέµβριος 2014 Μάρτιος 2015 

12/2014 Ειδική ∆ιοικητική ∆ιαδικασία – 
Ενδικοφανής προσφυγή άρθρου 70Β 
Ν.2238/94 

∆εκέµβριος 2014 Φεβρουάριος  2015 

13/2014 Επιστροφές –∆ιαγραφές φορολογικών 
εσόδων και προστίµων 

∆εκέµβριος 2015 Εκκρεµεί 

14/2014 Κοινοποίηση καταλογιστικών πράξεων 
στους ελεγχόµενους µε χειρόγραφο 
τρόπο 

Μάιος 2015 Εκκρεµεί 

15/2014 Επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες του ειδικού 
καθεστώτος 

 ∆εκέµβριος 2015 Εκκρεµεί 

16/2014 Απόδοση ΑΦΜ σε αλλοδαπά φυσικά 
πρόσωπα 

Οκτώβριος 2015 Εκκρεµεί 

17/2014 Προϋποθέσεις υπαγωγής επιχειρήσεων 
στις διατάξεις του άρθρου 99 του 
Ν.3566/07 

Οκτώβριος 2015 Εκκρεµεί 

18/2014 Ο βαθµός εφαρµογής από τους 
παράγοντες τελωνισµού των υποδείξεων 
του υποσυστήµατος ανάλυσης κινδύνου 
στα πλαίσια εφαρµογής του ICISnet 

Μάρτιος 2015 Ιούλιος 2015 

19/2014 Έλεγχος Λειτουργίας Φορολογικών 
Αποθηκών παραγωγής αλκοόλης και 
αλκοολούχων ποτών 

Νοέµβριος 2015 Εκκρεµεί 

20/2014 Η χορήγηση µερικής απαλλαγής του 
ΕΦΚ, µε διαδικασία απαλλαγής, για το Μάρτιος 2015 Ιούνιος 2015 
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πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που 
χρησιµοποιείται από τις βιοµηχανίες, 
βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία και 
προνοιακά ιδρύµατα 

ΑΡΙΘ. 
ΕΝΤΟΛ
ΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 

21/2014 Η διαµόρφωση της δασµολογητέας 
αξίας των εισαγοµένων εµπορευµάτων 
σύµφωνα µε το άρθρο 29 του 
Κανονισµού ΕΟΚ αρ.2913/92 

Μάιος 2015 Ιούλιος 2015 

22/2014 Προµήθεια των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.  
µε υλικά 

Μάρτιος 2015 Ιούλιος 2015 

23/2014 Επιλογή υποθέσεων προς φορολογικό 
έλεγχο κατόπιν ανάλυσης κινδύνου 

 Εκκρεµεί10   

 
 

1.3 Αποτελέσµατα Εσωτερικών Ελέγχων 

 

Όλοι οι εσωτερικοί έλεγχοι που διενεργήθηκαν ανέδειξαν µικρές ή µεγάλες αδυναµίες στις 
διαδικασίες και στις λειτουργίες που εξετάστηκαν. Για την άρση των αδυναµιών αυτών και τον 
περιορισµό των συνακόλουθων κινδύνων, υποβλήθηκαν από τους Εσωτερικούς Ελεγκτές 
προτάσεις, οι οποίες έγιναν, ως επί το πλείστον, δεκτές από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. Ως 
αποτέλεσµα, οι αρµόδιες Υπηρεσίες συµφώνησαν να προβούν σε βελτιωτικές ενέργειες – η 
υλοποίηση των οποίων ελέγχεται µε βάση το συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα.  

Τα αποτελέσµατα των εσωτερικών ελέγχων παρατίθενται, συνοπτικά, ανά έλεγχο ως ακολούθως: 

 

 Εντολή αρ. 9/2013: Καθεστώς 42.71 
 
Πλήρης τίτλος: «∆ιαδικασία θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία για άµεση αποστολή σε άλλο Κ-Μ 
(καθεστώς 42) εµπορευµάτων, τα οποία  προηγουµένως είχαν τεθεί σε καθεστώς τελωνειακής 
αποταµίευσης (θέση 37 του Ε∆Ε11: 42.71)»  
 

Ο συγκεκριµένος Έλεγχος αποτελεί επέκταση του Εσωτερικού Ελέγχου αρ.6/2013, ο οποίος 
αφορούσε στον έλεγχο ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας για το καθεστώς 
42.00, δηλαδή την θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εισαγοµένων από τρίτες χώρες εµπορευµάτων 

                                                 
10 Είναι  σε  εξέλιξη.  Έχουν  ζητηθεί  στοιχεία  από  τις  εμπλεκόμενες  υπηρεσίες  (Δ/νσεις  Επιχειρησιακού 
Σχεδιασμού, Ελέγχων, ΔΗΛΕΔ, Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα). Η εντολή τροποποιήθηκε ως προς την διάρκειά 
της και η περάτωση του ελέγχου προβλέπεται για τις 31/01/2016  

11 Το Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο (ΕΔΕ) που αντικατέστησε την Τελωνειακή Διασάφηση, θεσπίσθηκε από 
το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας την 1η Ιανουαρίου 1988 για την τυποποίηση των τελωνειακών 
εγγράφων, εναρμονίζοντας την κωδικοποίηση και απλοποιώντας τις διαδικασίες στις διεθνείς εμπορικές 
συναλλαγές. 
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µε σκοπό την άµεση αποστολή τους σε άλλο κράτος-µέλος (κ-µ). Σηµειώνεται ότι πρόκειται για 
το καθεστώς που χρησιµοποιεί ο εισαγωγέας προκειµένου να επιτύχει απαλλαγή από τον ΦΠΑ 
εισαγωγής, όταν τα εισαγόµενα αγαθά πρόκειται να µεταφερθούν σε άλλο κράτος-µέλος. Από 
τον έλεγχο εκείνο είχε διαπιστωθεί η επικινδυνότητα του καθεστώτος 42.00, κυρίως λόγω του 
γεγονότος ότι δεν διασφαλίζεται η νοµιµότητα της χορηγούµενης απαλλαγής από ΦΠΑ, διότι δεν 
υπάρχει επαρκής διασφάλιση ότι τα προϊόντα δεν παραµένουν στη χώρα και πράγµατι 
παραδίδονται σε άλλο Κ-Μ.  

Εξαιτίας των ευρηµάτων του προαναφερόµενου ελέγχου και του γεγονότος ότι το τελωνειακό 
καθεστώς 42 αποτελεί διαδικασία υψηλού κινδύνου, µε δηµοσιονοµικές συνέπειες, 
αποφασίστηκε η επέκταση του ελέγχου και στο τελωνειακό καθεστώς 42.71, δηλαδή ειδικά στις 
περιπτώσεις απαλλαγής του εισαγωγέα από τον ΦΠΑ για εµπορεύµατα τα οποία τίθενται σε 
ελεύθερη κυκλοφορία µε σκοπό την άµεση αποστολή τους σε άλλο Κ-Μ, αλλά προηγουµένως 
είχαν τεθεί σε καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης12. Πριν την αποστολή, τηρούνται όλες οι 
απαιτούµενες προϋποθέσεις, διατυπώσεις, εγκρίσεις, διαδικασίες και µέτρα εµπορικής και 
αγροτικής πολιτικής για την θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, εισπράττονται οι εισαγωγικοί 
δασµοί, ενώ δεν εισπράττεται ο ΦΠΑ εισαγωγής. Τα σηµαντικότερα από τα ευρήµατα του εν 
λόγω εσωτερικού ελέγχου συνοψίζονται στα εξής : 

o Απαιτείται αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς 
τελωνειακής αποταµίευσης (Τ.1460/10/Γ0019/21-3-2002 ΑΥΟ) ιδίως µετά την 
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ICISnet. Αναθεώρηση απαιτείται επίσης και 
στις διατάξεις της εν λόγω απόφασης που αναφέρονται στον έλεγχο των τελωνειακών 
αποθηκών, έτσι ώστε αυτοί να είναι στοχευµένοι, ουσιαστικοί και ανάλογοι των 
διαθέσιµων πόρων. 

o ∆εν υπάρχει, για το καθεστώς της τελωνειακής αποταµίευσης, αναλυτική καταγραφή 
της ισχύουσας διαδικασίας, µε συγκεκριµένα βήµατα, στάδια, απαιτούµενα 
δικαιολογητικά κ.λπ. 

o Η ηλεκτρονική εφαρµογή του ICISnet δεν καλύπτει όλες τις λειτουργίες του 
καθεστώτος της τελωνειακής αποταµίευσης. 

o Τα δικαιολογητικά για την πίστωση του καθεστώτος αποταµίευσης και την λογιστική 
παρακολούθηση των αποθηκών αποταµίευσης, χρήζουν αναθεώρησης ως προς τον 
τρόπο διαχείρισης, αλλά και την σκοπιµότητα ορισµένων εξ αυτών, κυρίως λόγω 
εφαρµογής του ICISnet. 

o Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι κατά την καταχώριση των πιστωτικών παραστατικών της 
αποταµίευσης, καθίστανται σε ορισµένες περιπτώσεις αναποτελεσµατικοί, λόγω του 
τρόπου καταχώρισης των δεδοµένων στο σύστηµα, µε συνέπεια τη δυσκολία ή και 
αδυναµία συσχέτισης των ποσοτήτων υπαγωγής µε τις ποσότητες εξόδου.   

o Οι εκτυπώσεις και αναφορές από το πληροφοριακό σύστηµα δεν περιλαµβάνουν το 
σύνολο των αναγκαίων πληροφοριών για την υποβοήθηση των ελέγχων, συχνά δε 
αυτές, δεν είναι ακριβείς. 

 

                                                 
12 Το  καθεστώς  τελωνειακής  αποταμίευσης  επιτρέπει  να  αποθηκεύονται,  σε  αποθήκη  τελωνειακής 
αποταμίευσης,  κατά  κανόνα μη  κοινοτικά  εμπορεύματα για απεριόριστο  χρονικό διάστημα. Πρόκειται 
για  ανασταλτικό  καθεστώς,  κατά  το  οποίο  αναστέλλεται  η  είσπραξη  όλων  των  δασμοφορολογικών 
επιβαρύνσεων. Με τη λήξη του, δεν λήγει η τελωνειακή επιτήρηση των εμπορευμάτων, δεδομένου ότι 
ακολουθεί άλλο τελωνειακό καθεστώς ή προορισμός. 
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Οι ενέργειες που συµφωνήθηκαν µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες περιλαµβάνουν, κυρίως, τα 
ακόλουθα: 

o Αναθεώρηση της υπ΄αριθµ. Τ.1460/10/Γ0019/21/03/02 ΑΥΟ για την λειτουργία των 
αποθηκών τελωνειακής αποταµίευσης, προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του 
Κανονισµού Ε.Ε. 952/2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και να 
αξιολογηθούν οι περαιτέρω δυνατότητες του ICIS net 

o Επανεξέταση των διατάξεων που αφορούν στον έλεγχο των αποθηκών τελωνειακής 
αποταµίευσης, ώστε να είναι στοχευµένοι, ουσιαστικοί και ανάλογοι των διαθέσιµων 
ανθρωπίνων πόρων. Επανεξέταση των στόχων που τίθενται µε το ετήσιο επιχειρησιακό 
σχέδιο, ώστε να προβλεφθεί η επέκταση των ελέγχων και σε άλλες αποθήκες 
αποταµίευσης, πέραν των προϊόντων ΕΦΚ και αυτοκινήτων. 

o Έκδοση εγκύκλιων διαταγών προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα επιµέρους θέµατα 
(groupage, τυποποίηση εντύπων, χορήγηση αντιγράφων διασαφήσεων στους 
αποταµιευτές, κ.λπ.). 

o Βελτίωση των εφαρµογών του ICISnet για την καλύτερη παρακολούθηση του 
καθεστώτος αποταµίευσης και του καθεστώτος 42 και κυρίως των εξής σηµείων: 

- ∆ιασταύρωση των στοιχείων των ΑΦΜ των συναλλασσοµένων από τη θέση 44-1 κατά 
την εφαρµογή του καθεστώτος 42ΧΧ   

- ∆υνατότητα άµεσης πρόσβασης των Τελωνείων στο VIES ως προς το µητρώο των 
συναλλασσοµένων. 

- Τακτοποίηση µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος των εγγυήσεων που κατατίθενται 
στο Τελωνείο υπαγωγής,   

- ∆ιαλειτουργικότητα του Υποσυστήµατος ∆ηλωτικών µε το Υποσύστηµα Εισαγωγών 
όσον αφορά στην πίστωση των αποθηκών αποταµίευσης και των πρωτόκολλων 
καταστροφής.   

 

 

 

 Εντολή αρ. 1/2014: «Πλειστηριασµοί ακινήτων»  
 
Ο συγκεκριµένος Εσωτερικός Έλεγχος έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της ασφάλειας και της 
αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας Πλειστηριασµού Ακινήτων, που επισπεύδεται από το 
∆ηµόσιο ή από τρίτους. Θεωρείται ως ιδιαίτερα σηµαντικός έλεγχος, λόγω της πολυπλοκότητας 
της εφαρµοζόµενης διαδικασίας και του υψηλού κινδύνου που ενέχει για την απώλεια 
σηµαντικών ποσών από τα ∆ηµόσια Έσοδα. 

Συνοπτικά, τα σηµαντικότερα ευρήµατα περιγράφονται ως εξής: 

o Η διαδικασία του πλειστηριασµού ακινήτων δεν έχει τυποποιηθεί, µε αποτέλεσµα να µην 
είναι οµοιόµορφη και ορθή η εφαρµογή της διαδικασίας και να δηµιουργούνται προβλήµατα 
και δυσλειτουργίες, όπως:  

α) δεν διενεργούνται από τις ∆.Ο.Υ. πλειστηριασµοί ακινήτων οφειλετών του δηµοσίου, 
παρά µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις,  
β) δεν έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες σχετικά µε την έκδοση προγραµµάτων πλειστηριασµού 
στις περιπτώσεις που η αξία του ακινήτου του οφειλέτη είναι µικρότερη των χρεών ή το 
ακίνητο έχει πολλαπλά βάρη,  
γ) η έκδοση ειδοποίησης προ προγράµµατος στον οφειλέτη (το οποίο είναι υποχρεωτικό 
βήµα της διαδικασίας) συχνά παραλείπεται, επειδή δεν είναι υποχρεωτικό το αντίστοιχο 
πεδίο της εφαρµογής, 
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δ) δεν παρακολουθούνται επαρκώς τα προγράµµατα πλειστηριασµού που επισπεύδονται από 
τρίτους, γιατί δεν καταχωρούνται όλα στη σχετική εφαρµογή του TAXIS, 
ε) ο υπολογισµός της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων που εκπλειστηριάζονται γίνεται µε 
χειρόγραφη, χρονοβόρα διαδικασία, µε αποτέλεσµα την ύπαρξη λαθών και καθυστερήσεων. 

o Κατά τον έλεγχο επάρκειας του πληροφοριακού συστήµατος TAXIS, διαπιστώθηκαν 
αδυναµίες ως προς την υποστήριξη των βηµάτων της διαδικασίας και την ύπαρξη των 
απαραίτητων πεδίων για την ασφαλή και επαρκή παρακολούθησή της. ∆ιαπιστώθηκε επίσης 
ότι δεν υπάρχει δυνατότητα άντλησης αξιόπιστων πληροφοριακών στοιχείων, διότι οι 
∆.Ο.Υ. δεν ενηµερώνουν σε όλες τις περιπτώσεις τα υφιστάµενα στην εφαρµογή TAXIS 
πεδία.  

o Το τυποποιηµένο έντυπο, που εκδίδεται από τη σχετική εφαρµογή του TAXIS για τις 
επιδόσεις, δεν χρησιµοποιείται από τις ∆.Ο.Υ., διότι θεωρείται ελλιπές. 

o Το έντυπο που εκδίδεται από τη σχετική εφαρµογή για την αίτηση έκδοσης του 
πιστοποιητικού βαρών δεν χρησιµοποιείται πάντοτε από τις ∆.Ο.Υ. 

o ∆εν υπάρχει σύστηµα λήψης πληροφοριών από εξωτερικές πηγές, δηλαδή ηλεκτρονική 
πρόσβαση των ∆.Ο.Υ. στα αρµόδια υποθηκοφυλακεία και κτηµατολογικά γραφεία, για την 
έκδοση του πιστοποιητικού βαρών. 

o Ο τρόπος µε τον οποίο ενηµερώνονται οι ∆.Ο.Υ. από τους συµβολαιογράφους δεν είναι 
επαρκώς ασφαλής ως προς την προστασία των συµφερόντων του δηµοσίου, διότι γίνεται 
τηλεφωνικά.     

 

 

Οι ενέργειες που συµφωνήθηκαν µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες περιλαµβάνουν, κυρίως, τα 
ακόλουθα: 

o Αποστολή εγγράφων προς όλες τις συναρµόδιες Υπηρεσίες επισηµαίνοντας την ανάγκη 
ηλεκτρονικής διασύνδεσης των ∆.Ο.Υ. µε τα Υποθηκοφυλακεία και Κτηµατολογικά 
Γραφεία, δράση η οποία έχει αρχίσει και θα συνεχιστεί έως και την ολοκλήρωση των 
διεπαφών αυτών και την επίτευξη της διασύνδεσης.  

o Αλλαγή τόσο στην εφαρµογή του προγράµµατος πλειστηριασµού όσο και στην εφαρµογή 
του φακέλου κατάσχεσης προκειµένου η αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού βαρών να 
εκδίδεται από την εφαρµογή του φακέλου κατάσχεσης. 

o Συνεργασία µε τον συµβολαιογραφικό σύλλογο προκειµένου να σχεδιαστεί και να 
υλοποιηθεί η κατάλληλη διαδικτυακή εφαρµογή στο taxisnet, έτσι ώστε να είναι εφικτή η 
συµπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων των προγραµµάτων πλειστηριασµού τρίτων από 
τους Συµβολαιογράφους. Προϋπόθεση για την επίτευξη πρόσβασης των ∆.Ο.Υ. στα 
Υποθηκοφυλακεία και Κτηµατολογικά Γραφεία είναι η µηχανογράφηση των υπηρεσιών 
αυτών και η συµφωνία για τη διαλειτουργικότητα.  

o ∆ιασύνδεση της εφαρµογής του ∆ικαστικού µε τη δήλωση Ε9, µε το τµήµα Εσόδων καθώς 
και µε εφαρµογή του Κεφαλαίου, όταν αυτή υλοποιηθεί.  

o Βελτίωση της υπάρχουσας εφαρµογής µε την προσθήκη νέων πεδίων για την ειδοποίηση 
προ προγράµµατος πλειστηριασµού, προκειµένου να είναι υποχρεωτική η έκδοση και 
αποστολή της και προσθήκη νέων πεδίων στην οθόνη καταχώρισης του περιουσιακού 
στοιχείου.   
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Οι προτεινόµενες από τον Εσωτερικό Έλεγχο ενέργειες για τις οποίες δεν επήλθε συµφωνία µε 
τις αρµόδιες Υπηρεσίες και παραπέµφθηκαν για απόφαση στο Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων 
Εσόδων είναι οι  ακόλουθες: 

o Έκδοση εγχειριδίου στο οποίο να ορίζονται ρητά τα βήµατα των διαδικασιών, τόσο όσον 
αφορά τα προγράµµατα Πλειστηριασµού Ακινήτων που επισπεύδονται από το ∆ηµόσιο, 
όσο και αυτά που επισπεύδονται από τρίτους. Μέχρι την έκδοσή του προτείνεται να 
αποσταλεί εγκύκλιος στις ∆.Ο.Υ. µε σχετικές οδηγίες. 

o Παρακολούθηση εφαρµογής της διαδικασίας από την αρµόδια ∆/νση, προκειµένου να 
ελέγχονται οι ∆.Ο.Υ. σε κάθε στάδιο για την ορθή και οµοιόµορφη εκτέλεση αυτής, αλλά 
και για να προκύπτουν άµεσα συµπεράσµατα και στατιστικά στοιχεία για την πορεία και 
την αποτελεσµατικότητά της. 

o Παροχή οδηγιών από την αρµόδια ∆/νση προς όλες τις ∆.Ο.Υ. για την τήρηση των 
διατάξεων ως προς την έκδοση των προγραµµάτων πλειστηριασµού, οι οποίες κατά κανόνα 
εκδίδουν προγράµµατα µόνο για την διακοπή της παραγραφής. 

 

 

 Εντολή αρ. 2/2014: ∆ιαχείριση – αξιοποίηση  κατασχεµένων Βιβλίων & στοιχείων και 
∆ελτίων Πληροφοριών 

 

Πλήρης τίτλος: «∆ιαχείριση κατασχεµένων Βιβλίων & στοιχείων, ∆ελτίων Πληροφοριών, 
καθώς και αξιοποίηση αυτών από τις ∆.Ο.Υ.»  

 

Ο συγκεκριµένος Εσωτερικός Έλεγχος έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της ασφάλειας και της 
αποτελεσµατικότητας των ανωτέρω διαδικασιών. Θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικός λόγω του ότι 
δεν υπάρχει ενιαία καταχώριση των Κατασχεµένων Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς και των 
∆ελτίων Πληροφοριών, σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, µε συνέπεια να είναι δυσχερής η 
αξιοποίησή τους και να αυξάνεται ο κίνδυνος για απώλεια δηµοσίων εσόδων. 

Τα σηµαντικότερα ευρήµατα έχουν, συνοπτικά, ως εξής: 

o Οι ελεγχόµενες διαδικασίες δεν έχουν περιγραφεί µε συγκεκριµένα βήµατα ούτε υπάρχει 
τυποποιηµένη µεθοδολογία αξιολόγησης των ∆ελτίων Πληροφοριών. Επίσης, οι εν λόγω 
διαδικασίες δεν υποστηρίζονται από Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (Ο.Π.Σ.). 

o Η Φορολογική ∆ιοίκηση δεν έχει γνώση του ακριβούς πλήθους των Κατασχεµένων 
Βιβλίων και στοιχείων και των ∆ελτίων Πληροφοριών που εκκρεµούν στην Επικράτεια 
και ανά ∆.Ο.Υ. Επίσης, υφίσταται µεγάλος αριθµός εκκρεµών ∆ελτίων Πληροφοριών 
στις ∆.Ο.Υ., τα οποία αφορούν σε παραγραφόµενες υποθέσεις µεγάλου φορολογικού 
ενδιαφέροντος. 

o ∆εν παρέχεται καµία ασφάλεια και λειτουργικότητα από τον τρόπο µε τον οποίο 
καταγράφονται και παρακολουθούνται τα Κατασχεµένα και τα ∆ελτία Πληροφοριών από 
τις ∆.Ο.Υ., ενώ είναι ευρύτατη η διακριτική ευχέρεια των Προϊσταµένων, µε απουσία 
αντικειµενικών κριτηρίων. 

o Η φόρµα καταχώρισης της ∆/νσης Ελέγχων για ∆ελτία Πληροφοριών στο Intranet της 
Γ.Γ.∆.Ε. δεν χρησιµοποιείται από όλες τις ∆.Ο.Υ., όπως και η σχετική εφαρµογή στο 
σύστηµα Elenxis. 

o Η Επιτροπή για την Αξιολόγηση ∆ελτίων Πληροφοριών του Σ.∆.Ο.Ε. έχει αξιολογήσει 
ελάχιστα ∆ελτία Πληροφοριών µε αποτέλεσµα να καθυστερεί η αξιοποίησή τους από τις 
Ελεγκτικές Υπηρεσίες. 
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 Εντολή αρ. 5/2014: Άδεια φορολογικής αποθήκης ενεργειακών προϊόντων και άδεια 
εγκεκριµένου αποθηκευτή 

 

Πλήρης τίτλος: «Χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας φορολογικής αποθήκης ενεργειακών 
προϊόντων και χορήγησης άδειας εγκεκριµένου αποθηκευτή ενεργειακών προϊόντων»   
 

Ο συγκεκριµένος Εσωτερικός Έλεγχος έχει ως σκοπό την εξέταση της ασφάλειας και 
αποτελεσµατικότητας των ανωτέρω διαδικασιών, οι οποίες αφορούν σε ενεργειακά προϊόντα που 
αποθηκεύονται και διακινούνται σε καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων (Ε.Φ.Κ., 
Φ.Π.Α. και λοιπές επιβαρύνσεις). Οι δύο διαδικασίες εξετάστηκαν παράλληλα, λόγω της 
σπουδαιότητάς τους. Το δε υψηλό δηµοσιονοµικό τους διακύβευµα  (υψηλά έσοδα από Ε.Φ.Κ. και 
Φ.Π.Α.) τις καθιστά διαδικασίες υψηλού κινδύνου από άποψη παραβατικότητας (λαθρεµπόριο 
καυσίµων). 

Συνοπτικά, από τον έλεγχο προέκυψαν τα παρακάτω βασικά ευρήµατα:    

o Το κανονιστικό πλαίσιο χρήζει αναθεώρησης, καθόσον έχει παρέλθει µεγάλο χρονικό διάστηµα 
από την έκδοση των σχετικών Αποφάσεων, αλλά και λόγω της εφαρµογής του ICISnet. 
Συγκεκριµένα, απαιτείται αναθεώρηση των σχετικών αποφάσεων, προκειµένου να 
επανακαθοριστούν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των αδειών και να 
κοινοποιηθούν τυποποιηµένα υποδείγµατα.   

o Στο πληροφοριακό σύστηµα ICISnet εµφανίζονται ορισµένες δυσχέρειες αναφορικά µε την 
επεξεργασία των εκτυπωµένων αρχείων. 

o Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις σχετικές ΑΥΟ είναι κατά βάση επαρκή, ωστόσο, 
στην πράξη οι τελωνειακές αρχές ζητούν άτυπα επιπρόσθετα δικαιολογητικά, ενώ ορισµένα 
από αυτά, που σχετίζονται µε το ενδιαφερόµενο πρόσωπο, ζητούνται και κατά το στάδιο 
έκδοσης άδειας φορολογικής αποθήκης. 

o ∆εν έχει οριστεί συγκεκριµένος τρόπος ελέγχου των δικαιολογητικών, ούτε έχουν δοθεί 
ειδικότερες οδηγίες για θέµατα όπως ο τρόπος διενέργειας και το εύρος της αυτοψίας του 
χώρου, η σύνταξη της έκθεσης καταλληλότητας, το πιστοποιητικό πυρασφάλειας, ο τρόπος 
εξέτασης των σοβαρών και καθ΄ υποτροπή παραβάσεων, ιδίως σε σχέση µε το απόσπασµα 
ποινικού µητρώου, η εγγυητική επιστολή, κλπ. 

 

 

Οι ενέργειες που συµφωνήθηκαν µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες  περιλαµβάνουν, κυρίως, τα 
ακόλουθα: 

o Αναθεώρηση της υπ΄αριθµ.Φ.639/447/14-08-2002 Α.Υ.Ο.Ο. για τη χορήγηση άδειας σύστασης 
και λειτουργίας Φορολογικής Αποθήκης και της υπ΄αριθµ. Φ.883/530/16-09-1999 Α.Υ.Ο. για τη 
χορήγηση άδειας Εγκεκριµένου Αποθηκευτή. Με την αναθεώρηση των αποφάσεων θα 
επανεξεταστούν και καταγραφούν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοση των αδειών 
φορολογικής αποθήκης/εγκεκριµένου αποθηκευτή, θα καταργηθεί η υποχρέωση κοινοποίησης 
της έντυπης άδειας στις εµπλεκόµενες υπηρεσίες, θα επανεξεταστούν οι τύποι της εγγύησης, θα 
κοινοποιηθούν υποδείγµατα εγγυητικής επιστολής και θα αποσαφηνιστούν οι περιπτώσεις 
ανάκλησης και ακύρωσης µίας άδειας.  

o Σύνταξη υποδείγµατος «Έκθεσης Καταλληλότητας» για τα ενεργειακά προϊόντα που 
υποβάλλεται µετά τη διενέργεια της αυτοψίας για τον έλεγχο της καταλληλότητας του 
αποθηκευτικού χώρου, µε στόχο την τυποποίηση και την οµοιόµορφη εφαρµογή από τις 
τελωνειακές αρχές. 
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o Αποσαφήνιση του όρου «σοβαρές και καθ΄ υποτροπή παραβάσεις» που εξετάζεται κατά την 
έκδοση της άδειας εγκεκριµένου αποθηκευτή. Σε διαφορετική περίπτωση, και εφόσον κριθεί 
απαραίτητο, θα προωθηθεί ερώτηµα στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους.  

o Συνεργασία των αρµόδιων ∆ιευθύνσεων για την περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 
ICISnet, µε στόχο την βελτίωση των εκτυπώσεων προκειµένου να αντλούνται χρήσιµα και 
αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία. 

 

 

 Εντολή αρ. 7/2014: «∆ασµολογική κατάταξη µη επιδοτούµενων γεωργικών προϊόντων 
και ειδών διατροφής»  

 

Ο έλεγχος έχει ως σκοπό την εξέταση της ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας της ανωτέρω 
διαδικασίας. Θεωρείται σηµαντική, καθώς η ορθή κατάταξη των εισαγόµενων εµπορευµάτων 
άπτεται τόσο του ύψους των επιβαρύνσεων, όσο και της εµπορικής πολιτικής της Ε.Ε. έναντι 
τρίτων χωρών. Συνεπώς, εξασφαλίζει αφενός τα δηµοσιονοµικά συµφέροντα της χώρας και της 
Ε.Ε. και, αφετέρου, τις αναγκαίες διευκολύνσεις προς το εµπόριο. Ιδιαίτερη δε, είναι η συµβολή 
της στον έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας, µέσω των Χηµικών Υπηρεσιών, στους τοµείς της 
υγείας και ασφάλειας των πολιτών. 

Συνοπτικά, τα σηµαντικότερα ευρήµατα αφορούν στα ακόλουθα σηµεία: 

o Το εθνικό και κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο δεν είναι κωδικοποιηµένο και δεν 
υφίσταται ηλεκτρονική βάση δεδοµένων για την καταχώριση, την κατηγοριοποίηση και 
την άµεση πρόσβαση από τους χρήστες. 

o Το υποσύστηµα TARIC του ICISnet δεν παρέχει δυνατότητα πρόσβασης στις 
επεξηγηµατικές σηµειώσεις, στους κανονισµούς κατάταξης, στις αποφάσεις κλπ. 

o Οι παραγόµενες από το υποσύστηµα Εισαγωγών - Εξαγωγών αναφορές, ενώ εµφανίζουν 
τα αποτελέσµατα των διενεργηθέντων ελέγχων ανά παραστατικό κατά την διαδικασία 
του τελωνισµού, δεν παρέχουν την δυνατότητα διάκρισης µεταξύ των ελέγχων 
εγγράφων, φυσικών ελέγχων και ελέγχων διαδικασίας.  

o Σε κάποιες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι, το ∆ελτίο Χηµικής Ανάλυσης που 
χρησιµοποιήθηκε για τη δασµολογική κατάταξη έχει εκδοθεί  σε  προγενέστερο της 
εισαγωγής χρόνο που ξεπερνά το ένα έτος. 

o Στην πλειονότητα των Ε∆Ε που εξετάστηκαν, στη θέση 31 (∆έµατα και περιγραφή των 
εµπορευµάτων) αναγράφεται η δασµολογική περιγραφή των εµπορευµάτων και όχι η 
συνήθης εµπορική ονοµασία τους, όπως αυτή αναφέρεται στο τιµολόγιο, ώστε να 
προκύπτει η δασµολογική κατάταξή τους. 

o Υπάρχει δυσκολία στην αναζήτηση των «∆εσµευτικών Πληροφοριών» από τις 
τελωνειακές αρχές, µε συνέπεια την αδυναµία πλήρους διασφάλισης της ορθής χρήσης 
των εκδιδόµενων ∆εσµευτικών ∆ασµολογικών Πληροφοριών (∆.∆.Π.)13 από τον  
συναλλασσόµενο. 

 

                                                 
13 Η Δ.Δ.Π. είναι απόφαση δασμολογικής κατάταξης η οποία παρέχεται εγγράφως από τις τελωνειακές 
αρχές ενός κράτους μέλους, κατόπιν σχετικού αιτήματος των οικονομικών φορέων  (εμπόρων). Προάγει 
την  ομοιόμορφη  εφαρμογή  της  τελωνειακής πολιτικής  και  συμβάλλει  στην  εξασφάλιση  της  είσπραξης 
των  σωστών  δασμών.  Η  Δ.Δ.Π.  είναι  νομικά  δεσμευτική  για  όλες  τις  τελωνειακές  αρχές  εντός  της  ΕΕ 
έναντι  του δικαιούχου  της  για διάστημα  έως  και  έξι  χρόνια,  παρέχοντας  έτσι  νομική βεβαιότητα  τόσο 
στον  έμπορο,  όσο  και  στις  τελωνειακές  αρχές  σχετικά  με  τη  δασμολογική  κατάταξη  του  σχετικού 
εμπορεύματος. 
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Οι ενέργειες που συµφωνήθηκαν µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες,  περιλαµβάνουν κυρίως τα 
ακόλουθα: 

 

o Έναρξη κωδικοποίησης των κοινοτικών µέτρων κατάταξης ανά Κεφάλαιο ∆ασµολογίου, 
προς διευκόλυνση των Τελωνειακών Αρχών µέχρι την υλοποίηση του προγράµµατος 
«CLASS».  

o Οι «Εκτυπώσεις Παραµετρικά» θα βελτιωθούν µε την προσθήκη του είδους ελέγχου και 
του αποτελέσµατος αυτού (διακριτά, µε διαφορές ή χωρίς διαφορές). 

o Έκδοση διευκρινιστικής διαταγής για τις επαναλαµβανόµενες αποστολές εµπορευµάτων, 
σχετικά µε το χρονικό ορίζοντα εντός του οποίου µπορούν να γίνονται αποδεκτά  τα 
∆ελτία Χηµικής Ανάλυσης προηγούµενων ετών. 

o Έκδοση εγκυκλίου σχετικά µε την συµπλήρωση της θέσης 31 του Ε∆Ε από τους 
Οικονοµικούς Φορείς και διερεύνηση δυνατότητας έκδοσης ενηµερωτικών φυλλαδίων, ως 
προς τις δυνατότητες  που παρέχει η έκδοση ∆.∆.Π.  

o Αποστολή συγκεντρωτικού αρχείου των ∆.∆.Π. για ενηµέρωση των Τελωνειακών Αρχών. 

o Συνεργασία των συναρµοδίων Τελωνειακών Υπηρεσιών για ενσωµάτωση κανόνων στην 
ανάλυση κινδύνου, στις περιπτώσεις που οι Οικονοµικοί φορείς  έχουν αιτηθεί την 
έκδοση ∆.∆.Π., η οποία εκδίδεται σε άλλο κωδικό από τον αιτηθέντα. 

 

 

 Εντολή αρ. 9/2014: «Καταστροφή βιοµηχανοποιηµένων καπνών που κατάσχονται ως 
αντικείµενο λαθρεµπορίας»    

 

Σκοπός του συγκεκριµένου Εσωτερικού Ελέγχου είναι ο έλεγχος της ασφάλειας και 
αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας καταστροφής βιοµηχανοποιηµένων καπνών που 
κατάσχονται ως αντικείµενο λαθρεµπορίας. Η καταστροφή των λαθρεµπορευµάτων αποσκοπεί 
στην προστασία των συµφερόντων του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της ΕΕ, στην περιστολή της 
λαθραίας διακίνησης καπνικών προϊόντων, στη διασφάλιση του υγιούς εµπορίου και στην 
προστασία του καταναλωτή. Η ελεγχόµενη διαδικασία αποτελεί µία από τις περιπτώσεις 
καταστροφής εµπορευµάτων που πραγµατοποιείται υπό τον έλεγχο της Τελωνειακής Αρχής και 
είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την διαδικασία έκδοσης καταλογιστικής πράξης επιβολής 
πολλαπλών τελών.  

Από τον εσωτερικό έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε η επικινδυνότητα της διαδικασίας, η 
οποία οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να αντληθούν από την ηλεκτρονική 
εφαρµογή του ICISnet επαρκή και ασφαλή στοιχεία για τα βιοµηχανοποιηµένα καπνά που 
κατάσχονται ως αντικείµενο λαθρεµπορίας.  

Συνοπτικά, από τον έλεγχο προέκυψαν τα παρακάτω βασικά ευρήµατα:    

o Η διαδικασία δεν εφαρµόζεται κατά οµοιόµορφο τρόπο από τα Τελωνεία. 

o Οι Τελωνειακές Αρχές που λειτουργούν εντός των Ελευθέρων Ζωνών, από τις οποίες 
κατάσχονται οι µεγαλύτερες ποσότητες βιοµηχανοποιηµένων καπνών, δεν κάνουν χρήση 
της ηλεκτρονικής εφαρµογής ICISnet για την καταχώριση των δεδοµένων, οπότε δεν 
υπάρχει η δυνατότητα άντλησης ασφαλών στοιχείων. 

o  Η διαδικασία τηρείται κατά το πλείστον µε χειρόγραφο τρόπο και για την 
παρακολούθησή της η Κεντρική Υπηρεσία δεν χρησιµοποιεί τις δυνατότητες του  
ICISnet, αλλά συγκεντρώνει στοιχεία δια αλληλογραφίας, τα οποία καταγράφει σε 
πίνακες Excel για να ενηµερώσει τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς, ως έχει υποχρέωση. 



 
 

66

o Παρουσιάζεται ανοµοιοµορφία στη µέθοδο που επιλέγει κάθε Τελωνείο για την 
καταστροφή, καθώς δεν έχει θεσπιστεί φιλική προς το περιβάλλον µέθοδος 
καταστροφής. 

o ∆εν υφίσταται η δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων των εµπλεκοµένων στις 
λαθρεµπορίες µέσω του ICISnet, ενώ το ELENXIS, που παρέχει τη δυνατότητα αυτή, 
δεν χρησιµοποιείται. 

o Τα πληροφοριακά συστήµατα Τελωνείων και Γενικού Χηµείου του Κράτους δεν  
διαλειτουργούν για την αποστολή µηνυµάτων, αιτηµάτων και αποτελεσµάτων 
δειγµατοληψίας. 

 

 

Οι ενέργειες που συµφωνήθηκαν µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες περιλαµβάνουν, κυρίως, τα 
ακόλουθα: 

o ∆ιασύνδεση των Τελωνείων µε τα ηλεκτρονικά συστήµατα των φορέων διαχείρισης των 
Ελευθέρων Ζωνών. 

o Αποστολή εγγράφου για υπενθύµιση στα Τελωνεία να κάνουν χρήση του ELENXIS για την 
άντληση φορολογικών στοιχείων προσώπων που εµπλέκονται σε λαθρεµπορία, µέσω του 
προφίλ συναλλασσοµένων.   

o Ανάρτηση της ∆33Ε5013075ΕΞ2014/30-5-2014 ∆.Υ.Ο. "Οδηγίες περί κατάσχεσης, διαχείρισης 
και καταστροφής λαθραίων καπνικών προϊόντων"  στη διαδικτυακή πύλη  του ΥΠ.ΟΙΚ. 

o Συνεργασία των ∆/νσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας για τον ορισµό των αναγκαίων αναφορών 
στο ICISnet και για τη βελτίωση της ηλεκτρονικής εφαρµογής, ώστε να καταχωρούνται τα 
πρωτόκολλα καταστροφής βιοµηχανοποιηµένων καπνών.  

o Εφοδιασµός των υπαλλήλων της αρµόδιας για τη διαδικασία υπηρεσίας µε κωδικούς 
πρόσβασης στο ICISnet. 

o Υλοποίηση της διαλειτουργικότητας µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων Τελωνείων και 
ΓΧΚ, για τα αιτήµατα δειγµατοληψίας. 

o Πρόβλεψη για την έκδοση µίας απόφασης για κάθε επικείµενη καταστροφή, από την αρµόδια 
Τελωνειακή Περιφέρεια.   

o Έκδοση υποδείγµατος Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Καταστροφής βιοµηχανο-ποιηµένων 
καπνικών προϊόντων. 

o  Έκδοση οδηγιών για επίσπευση της εκποίησης των κατασχεθέντων µεταφορικών µέσων. 

 

 

 Εντολή αρ. 10/2014: «Επιστροφή Φ.Π.Α. χωρίς έλεγχο»  
 

Πλήρης τίτλος: «Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. σε επιχειρήσεις και επιτηδευµατίες 
χωρίς τη διενέργεια ελέγχου, κατόπιν ανάλυσης κινδύνου». 
  
Ο συγκεκριµένος έκτακτος Εσωτερικός Έλεγχος έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της ασφάλειας 
και της αποτελεσµατικότητας της ανωτέρω διαδικασίας. Ο έλεγχος πραγµατοποιήθηκε έπειτα 
από καταγγελία για τις παραµέτρους που τίθενται ως προς την επιλογή των προς έλεγχο 
υποθέσεων. Η διενέργεια επιστροφών Φ.Π.Α. αποτελεί από τη φύση της διαδικασία 
εµπεριέχουσα υψηλό κίνδυνο, τόσο ως προς τη διασφάλιση  των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, 
όσο και ως προς την αµερόληπτη και ταχεία εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων. 

Συνοπτικά, τα σηµαντικότερα ευρήµατα αφορούν στα ακόλουθα θέµατα: 
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o ∆εν έχει προβλεφθεί µηχανισµός περιοδικής αξιολόγησης και αναµόρφωσης των 
κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου. 

o Παρατηρούνται ελλείψεις ως προς την διαδικασία διενέργειας δειγµατοληπτικών 
ελέγχων επί των άµεσων επιστροφών. 

o Σε µεµονωµένες περιπτώσεις, παρά την ύπαρξη επιβαρυντικών στοιχείων, οι αιτήσεις 
παρέµεναν ανεκτέλεστες, χωρίς να έχει ζητηθεί η έγκριση διενέργειας ελέγχου. 

o Η συµπλήρωση του Υπηρεσιακού Σηµειώµατος της ΠΟΛ.1249/8-11-1994 γίνεται 
χειρόγραφα, παρόλο που, σχεδόν στο σύνολό της, η απαιτούµενη πληροφόρηση µπορεί 
να αντληθεί από τα σχετικά πληροφοριακά συστήµατα. Επίσης, το ανωτέρω Υπηρεσιακό 
Σηµείωµα δεν τηρείται από όλες τις ∆.Ο.Υ. στις περιπτώσεις που δεν προκύπτουν ποσά 
για συµψηφισµό. 

o Παρατηρούνται καθυστερήσεις στην εκταµίευση ποσών επιστροφής ΦΠΑ για ποσά άνω 
των 300.000€ λόγω µη έγκαιρης έγκρισής τους (αρµοδιότητα της Κεντρικής Υπηρεσίας).  

o ∆ιαπιστώθηκαν λάθη καταχώρισης των αιτηµάτων επιστροφής στο πληροφοριακό 
σύστηµα αλλά και χρονικές καθυστερήσεις, τόσο στην καταχώρισή τους, όσο και στο 
χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης µέχρι την ηµεροµηνία 
έκδοσης της απόφασης επιστροφής.  

o Η παραλαβή αρχείων πραγµατοποιείται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σε µορφή 
που επιτρέπει την τροποποίησή τους (excel και όχι pdf), µε συνέπεια την µη  ύπαρξη 
ασφάλειας κατά τη διακίνηση των πληροφοριών. ∆ιαπιστώθηκε ότι, σε αρκετές 
περιπτώσεις, τα εν λόγω αρχεία δεν αναγνώστηκαν ή αναγνώστηκαν µε καθυστέρηση.   

o  Παρατηρήθηκε µη διαλειτουργικότητα των εφαρµογών της διαχείρισης της επιστροφής 
ΦΠΑ µε των λοιπών εφαρµογών που υποστηρίζουν την διαδικασία µε άλλα 
πληροφοριακά συστήµατα (ELENXIS, ICIS).  

 

Οι αρµόδιες Υπηρεσίες προέβησαν σε διορθωτικές ενέργειες ακόµη και πριν την 
οριστικοποίηση της Έκθεσης. Αυτές ήταν: 

o Ένταξη των κριτηρίων µοριοδότησης και της διαδικασίας εγκρίσεων για τη διενέργεια 
ελέγχου επί αιτήσεων που έχουν µοριοδοτηθεί για άµεση επιστροφή, σε νέα εφαρµογή του 
πληροφοριακού συστήµατος ELENXIS. 

o Χρήση εφαρµογής του ELENXIS (DISCOVERER) προκειµένου να σταµατήσει η διακίνηση 
αρχείων υποθέσεων µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

o Αποστολή εγκυκλίων από τις αρµόδιες Υπηρεσίες προς τις ∆.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα 
για την επιχειρησιακή παρουσίαση της νέας διαδικασίας και για τη χρήση της νέας 
εφαρµογής. 

o Έκδοση σχετικής εγκυκλίου για τον καθορισµό των κριτηρίων και τις λεπτοµέρειες επιλογής 
του δείγµατος ελέγχου.  

o Επανεξέταση της ΠΟΛ 1249/8-11-1994 µε στόχο τον εκσυγχρονισµό και βελτιστοποίηση 
του Υπηρεσιακού Σηµειώµατος και τον επανασχεδιασµό της διαδικασίας επιστροφής ΦΠΑ.  

 

Περαιτέρω, συµφωνήθηκαν βελτιωτικές ενέργειες που περιλαµβάνουν, κυρίως, τα ακόλουθα: 

o Βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου µε την έκδοση νέας απόφασης για τις  επιστροφές 
ΦΠΑ.  

o Υλοποίηση της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτηµάτων επιστροφής Φ.Π.Α., 
µέσω του συστήµατος ΤΑΧΙSnet.  

o Εκσυγχρονισµός της εφαρµογής «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ» του TAXIS, ούτως ώστε  
να ενηµερώνεται για τις ηλεκτρονικά υποβαλλόµενες αιτήσεις, να απεικονίζει σε κάθε 
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αίτηση τον τρόπο µε τον οποίο θα διενεργείται η επιστροφή και να διενεργεί έλεγχο 
µεταφοράς υπόλοιπου σε επόµενη φορολογική περίοδο.   

o Υποβολή προτάσεων για την τροποποίηση της υφιστάµενης εφαρµογής διαχείρισης των 
∆ελτίων Αξιολόγησης Πληροφοριών.  

 

 

 Εντολή αρ. 11/2014 «Προτιµησιακή καταγωγή εµπορευµάτων κατά την εισαγωγή στα 
πλαίσια ∆ιµερών Συµφωνιών»  

 

Σκοπός του συγκεκριµένου Εσωτερικού Ελέγχου είναι ο έλεγχος της ορθής, οµοιόµορφης και 
καθολικής εφαρµογής της ισχύουσας νοµοθεσίας και η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων για 
την χορήγηση της ευνοϊκής δασµολογικής µεταχείρισης στα δικαιούχα εµπορεύµατα. Η ορθή 
εφαρµογή των ∆ιµερών Συµφωνιών έχει µεγάλη σηµασία για την διασφάλιση των συµφερόντων 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Ε.Ε., λόγω της απώλειας των αναλογούντων δασµών, φόρων 
και λοιπών επιβαρύνσεων που µπορεί να επιφέρει η χορήγηση ευνοϊκής δασµολογικής 
µεταχείρισης σε µη δικαιούχα  εµπορεύµατα. 

Τα σηµαντικότερα από τα ευρήµατα του εν λόγω εσωτερικού ελέγχου συνοψίζονται στα εξής 
: 

o Το κανονιστικό πλαίσιο, λόγω της ευρύτητάς του και των συχνών τροποποιήσεων 
του, δεν είναι εύληπτο και για το λόγο αυτό  απαιτείται η έκδοση εγκυκλίου µε 
οδηγίες και διευκρινίσεις σε προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα τελωνεία κατά την 
εφαρµογή της διαδικασίας. 

o Κατά την εισαγωγή εµπορευµάτων µε προτιµησιακή καταγωγή χρησιµοποιείται το 
ICISnet, το οποίο, αν και παρέχει τις απαραίτητες εκτυπώσεις και αναφορές,  δεν 
ολοκληρώνει τη διαδικασία ηλεκτρονικά. 

o Παρότι η διαδικασία εφαρµόζεται οµοιόµορφα µέσω του πληροφοριακού 
συστήµατος, στις περισσότερες περιπτώσεις ως απόδειξη προτιµησιακής καταγωγής 
των εµπορευµάτων χρησιµοποιείται η ∆ήλωση Εγκεκριµένου Εξαγωγέα επί του 
τιµολογίου, ενώ σε άλλες το αποδεικτικό προτιµησιακής καταγωγής EUR1.   

o Ο έλεγχος γνησιότητας των πιστοποιητικών καταγωγής καθίσταται δυσχερής καθώς 
δεν έχει δοθεί στους τελωνειακούς υπαλλήλους πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστηµα 
παρακολούθησης των υποδειγµάτων των σφραγίδων (SMS_ proof of origin), 
προκειµένου να ελέγχονται κατά την διαδικασία σηµαντικά στοιχεία των 
αποδεικτικών καταγωγής, όπως σφραγίδες και αρχές έκδοσης των πιστοποιητικών.   

 

 

Οι βελτιωτικές ενέργειες που συµφωνήθηκαν µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες περιλαµβάνουν τα 
ακόλουθα: 

o Ολοκλήρωση και  ανάρτηση στη διαδικτυακή πύλη του ICISnet, του νέου 
επικαιροποιηµένου και εξειδικευµένου πίνακα των προτιµησιακών συµφωνιών.  

o Άµεση αποστολή εγκυκλίου µε οδηγίες και διευκρινίσεις για θέµατα που αντιµετωπίζουν 
τα Τελωνεία κατά την εφαρµογή της διαδικασίας, σχετικά µε την καταγωγή των εµπορευµάτων. 

o Ανάρτηση της καταγεγραµµένης διαδικασίας (αναλυτική περιγραφή όλων των βηµάτων 
της διαδικασίας) στο intranet και ολοκλήρωση της ανάρτησης όλων των εγκύκλιων διαταγών.  

o Ολοκλήρωση της διαδικασίας σχετικά µε την πρόσβαση των τελωνειακών υπαλλήλων 
στο ηλεκτρονικό σύστηµα παρακολούθησης των υποδειγµάτων των σφραγίδων (SMS_ proof of 
origin).  
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 Εντολή αρ. 12/2014: Ενδικοφανής προσφυγή  
 
 
Πλήρης τίτλος: «Ειδική ∆ιοικητική ∆ιαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή άρθρου 70Β 
Ν.2238/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.4174/2013» 

 
Σκοπός του συγκεκριµένου Εσωτερικού Ελέγχου είναι η αξιολόγηση της ασφάλειας και ο 
έλεγχος της αποτελεσµατικότητας και ορθής εφαρµογής της ενδικοφανούς προσφυγής του 
άρθρου 70Β ν.2238/94, όπως ισχύει, που υποβάλλεται εκ µέρους του φορολογουµένου όταν 
αµφισβητεί πράξεις που εκδίδονται σε βάρος του από τη φορολογική αρχή. 
Τα σηµαντικότερα από τα ευρήµατα του εν λόγω εσωτερικού ελέγχου συνοψίζονται στα εξής : 

o Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία είναι ελλιπές και δηµιουργεί δυσκολίες 
στην εφαρµογή του. Η διαδικασία δεν έχει κωδικοποιηθεί – τυποποιηθεί και δεν 
υφίστανται τυποποιηµένα έντυπα που να την υποστηρίζουν.  

o Όσον αφορά στον έλεγχο για την επαρκή παρακολούθηση και ορθή εφαρµογή της 
διαδικασίας διαπιστώθηκε ότι:  

α) δεν ελέγχεται από τις ∆.Ο.Υ. η πληρότητα των φακέλων που διαβιβάζονται,  
β) δεν εξετάζονται όλες οι ενδικοφανείς προσφυγές και οι αιτήσεις αναστολής στην 
προθεσµία των 60 ηµερών,  
γ) δεν ακολουθείται σε όλες τις περιπτώσεις ο ίδιος τύπος ενηµέρωσης των 
φορολογουµένων για τις αποφάσεις επί των προσφυγών,  
δ) δεν γίνεται πάντοτε έλεγχος αν έχει προηγηθεί της άσκησης προσφυγής η βεβαίωση 
των φόρων που έχουν καταλογισθεί µε την προσβαλλόµενη Πράξη. 

o Η ηλεκτρονική εφαρµογή που χρησιµοποιείται δεν εντάσσεται σε ολοκληρωµένο 
πληροφοριακό σύστηµα (ΤΑΧIS ή ELENXIS), µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν επαρκείς 
δικλείδες ασφαλείας. Επίσης, παρουσιάζονται αδυναµίες και ελλείψεις, καθώς η 
ηλεκτρονική εφαρµογή δεν έχει τη δυνατότητα:  

‐ εκκαθάρισης φόρων στις περιπτώσεις που οι προσφυγές γίνονται δεκτές, 

‐ ηλεκτρονικής υποβολής των προσφυγών και αιτηµάτων αναστολής, καθώς και 
ηλεκτρονικής έκδοσης των σχετικών αποφάσεων,  

‐ καταχώρισης του τριπλοτύπου βεβαίωσης και του ποσού των αµφισβητουµένων 
φόρων, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος  βεβαίωσής τους  

‐ παρακολούθησης των προσφυγών που υποβάλλονται κατά των µέτρων του αρθρ. 14 
του ν.2523/97 (µέτρα διασφάλισης).   

o ∆εν έχει θεσµοθετηθεί σχετική διαδικασία, ούτε υπάρχουν κριτήρια και σύστηµα 
ιεράρχησης των υποθέσεων που εξετάζονται από τους ελεγκτές.  

o ∆εν είναι ασφαλής ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η επικοινωνία της υπηρεσίας µε 
τους φορολογουµένους που υποβάλλουν ενδικοφανείς προσφυγές. 

 

 

Οι βελτιωτικές ενέργειες που συµφωνήθηκαν µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες περιλαµβάνουν τα 
ακόλουθα: 

o Παροχή οδηγιών προς τις ∆.Ο.Υ. ώστε να διευκρινίζονται οι ενέργειές τους σε επιµέρους 
ζητήµατα που ανακύπτουν. 

o Τυποποίηση των διαβιβαστικών εντύπων των ∆.Ο.Υ. προκειµένου να υπάρχει οµοιόµορφη 
εφαρµογή.   

o Εξέταση θέσπισης νοµοθετικής διάταξης ώστε να παρέχεται στον Προϊστάµενο της 
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Υπηρεσίας η δυνατότητα παράτασης της προθεσµίας εξέτασης των προσφυγών όταν 
γίνεται αναποµπή στη φορολογική αρχή.   

o Εξέταση θέσπισης κριτηρίων και συστήµατος ιεράρχησης των υποθέσεων. 

o Σύνταξη  Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της Υπηρεσίας.  

 

Πριν την οριστικοποίηση του ελέγχου είχαν ήδη πραγµατοποιηθεί ορισµένες διορθωτικές 
ενέργειες, πλέον αυτών που αναφέρονται ανωτέρω: 

1. Θέσπιση διάταξης στο ν.4316/24-12-2014 (ΦΕΚ 270 Α΄ σχετ. ΠΟΛ.1005/30-12-2014) για 
την επέκταση του χρονικού διαστήµατος εξέτασης των Ενδικοφανών προσφυγών σε 
προθεσµία των 90 ηµερών και εξέτασης των αιτηµάτων αναστολής σε προθεσµία 30 
ηµερών.  

2. Επίδοση των αποφάσεων επί των προσφυγών µε συστηµένη επιστολή, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 5 του Ν.4174/2013, όπως ισχύει.  

3.  Σύσταση Οµάδας Έργου για τη δηµιουργία ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος 
παρακολούθησης και διαχείρισης των ενδικοφανών προσφυγών. 

4. Μεταφορά δύο Τµηµάτων Επανεξέτασης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και 
έναρξη λειτουργίας δύο επιπλέον Τµηµάτων Επανεξέτασης  στην Αθήνα. 

 

 
 

 Εντολή αρ. 13/2014: Εκκαθάριση και εξόφληση ΑΦΕΚ  
 
Πλήρης τίτλος: «Εκκαθάριση και εξόφληση ΑΦΕΚ για έκπτωση και επιστροφή βεβαιωµένων 
εσόδων εντός και εκτός προϋπολογισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 16/3.1.1989»  
Ο συγκεκριµένος Εσωτερικός Έλεγχος θεωρείται σηµαντικός εξαιτίας της ύπαρξης αυξηµένου 
κινδύνου µη τήρησης των προβλεποµένων διαδικασιών για τη διαγραφή νόµιµου τίτλου, µε 
συνέπεια την απώλεια εσόδων. Επιπρόσθετα, λόγω των υπερεισπράξεων από λάθη πληρωµών 
βεβαιωµένων οφειλών στις τράπεζες έχει αυξηθεί στις ∆.Ο.Υ. ο αριθµός των ΑΦΕΚ (Ατοµικό 
Φύλλο Έκπτωσης) µε αποτέλεσµα την ύπαρξη δυσλειτουργιών, καθυστερήσεων, λειτουργικού 
και γραφειοκρατικού κόστους.    

Συνοπτικά τα σηµαντικότερα ευρήµατα συνοψίζονται στα ακόλουθα σηµεία: 

o Απαιτείται αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία. Υπάρχει 
νοµοθετικό κενό καθώς ήδη από  την 01/01/2015 έχει καταργηθεί η νοµοθετική 
εξουσιοδοτική για την έκδοση του Π.∆.  16/03-01-1989 που µεταξύ άλλων ρυθµίζει και 
την συγκεκριµένη διαδικασία. 

o Ο µεγάλος αριθµός των Α.Φ.ΕΚ. που προέρχεται κυρίως από τις υπερεισπράξεις 
πληρωµών µέσω τραπεζών έχει ως επακόλουθο να παρατηρείται καθυστέρηση στην 
προετοιµασία και αποστολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο των σχετικών λογιστικών 
στοιχειών, να δυσχεραίνεται η άσκηση εποπτείας από τους αρµοδίους Προϊσταµένους, 
ιδιαίτερα ως προς την ορθή εφαρµογή του αυτεπάγγελτου συµψηφισµού ενώ σε πολλές 
περιπτώσεις τα Α.Φ.ΕΚ. δεν φέρουν, τις προβλεπόµενες από τις σχετικές διατάξεις, 
υπογραφές και σφραγίδες.  

o Η διαβίβαση των εντολών εξόφλησης των ΑΦΕΚ από τη Γ.Γ.∆.Ε.  προς την Τράπεζα της 
Ελλάδος γίνεται ταχυδροµικά και όχι ηλεκτρονικά, µε συνέπεια να χάνονται  πολλές από 
αυτές και να πρέπει να κινηθεί η  διαδικασία επανέκδοσής τους.  

o ∆εν υπάρχει διαλειτουργικότητα µε  το ICISnet, οπότε δεν καθίσταται δυνατή η άντληση 
πληροφοριών για τα χρέη σε Τελωνεία µε αποτέλεσµα να  δυσχεραίνεται ο έλεγχος για 
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αυτεπάγγελτο συµψηφισµό και µάλιστα σε περιπτώσεις επιστροφής ποσών κάτω των 
1.500 €, όπου δεν απαιτείται η έκδοση φορολογικής ενηµερότητας.  

o Οι πληροφορίες σχετικά µε οφειλές σε Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης, 
λαµβάνονται από την σχετική εφαρµογή της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Η∆ΙΚΑ) που είναι εγκατεστηµένη στις ∆.Ο.Υ., όµως, τα αρχεία της Η∆ΙΚΑ 
ενηµερώνονται κάθε 15-20 ηµέρες, µε αποτέλεσµα στο µεσολαβούν διάστηµα να µην 
υπάρχει η έγκυρη πληροφόρηση.  

o  Στην εφαρµογή «Προσωποποιηµένη Πληροφόρηση» του TAXISNET δεν παρέχεται 
πληροφορία στον φορολογούµενο για την ύπαρξη επιστροφής χρηµάτων από το 
∆ηµόσιο.  

o Στις περιπτώσεις ύπαρξης βεβαιωµένης ρυθµισµένης οφειλής είναι αδύνατη η 
εκκαθάρισή του Α.Φ.ΕΚ. από το τµήµα Εσόδων καθώς απαιτείται η απώλεια της 
ρύθµισης µε υπαιτιότητα της υπηρεσίας, ώστε να µην υπάρχει αλλοίωση των δόσεων που 
πρέπει να πληρωθούν βάσει αυτής.  

  

 Εντολή αρ. 14/2014: «Κοινοποίηση καταλογιστικών πράξεων»  
 

Ο συγκεκριµένος Εσωτερικός Έλεγχος έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της ασφάλειας της 
διαδικασίας κοινοποίησης στους ελεγχόµενους των κάθε είδους καταλογιστικών πράξεων που 
εκδίδονται από τις ελεγκτικές αρχές (∆.Ο.Υ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., κλπ.). Θεωρείται ιδιαίτερα 
σηµαντικός εξαιτίας του µεγάλου αριθµού δικαστικών αποφάσεων που κάνουν δεκτές προσφυγές 
φορολογουµένων για µη νόµιµη επίδοση καταλογιστικών πράξεων, µε συνέπεια την ακύρωση 
τους και την απώλεια σηµαντικών εσόδων για το ∆ηµόσιο ή την καθυστέρηση είσπραξης των 
καταλογισθέντων ποσών. Επιπρόσθετα, για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών 
απασχολείται µεγάλος αριθµός υπαλλήλων από όλα τα Τµήµατα των ∆ΟΥ. 

Συνοπτικά τα σηµαντικότερα ευρήµατα εξειδικεύονται στα ακόλουθα σηµεία: 

o Οι ∆.Ο.Υ. στην πλειοψηφία τους επιδίδουν τις καταλογιστικές πράξεις σύµφωνα µε τον 
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (Κ∆∆), ενώ υφίσταται ειδική διάταξη του Κώδικα 
Φορολογικής ∆ιαδικασίας (Ν.4174/2013), που προβλέπει ότι οι επιδόσεις κατά τον Κ∆∆ 
γίνονται µόνο κατ’ εξαίρεση και εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση µε άλλον τρόπο. 

o Κοινοποιούνται πράξεις µε µη τυποποιηµένα σχέδια αποδεικτικών επίδοσης αλλά και 
όταν αυτά χρησιµοποιούνται, παρατηρείται ελλιπής συµπλήρωσή τους από τους 
υπαλλήλους των ∆OΥ. 

o Πραγµατοποιούνται συχνά µη νόµιµες επιδόσεις σε δ/νσεις ή πρόσωπα διαφορετικά από 
τα αναγραφόµενα στα προς επίδοση έγγραφα π.χ. σε λογιστές, αλλά ούτε διενεργείται 
έλεγχος της νόµιµης επίδοσης αυτών.   

o Οι ∆.Ο.Υ. δεν τηρούν όλα τα προβλεπόµενα  από τη σχετική διαταγή βιβλία ή δεν τα 
τηρούν οµοιόµορφα ή τα τηρούνται κατά τρόπο που καθίσταται δυσχερής η 
παρακολούθηση των επιδόσεων. 

o Μετά την ακύρωση των καταλογιστικών πράξεων µε δικαστικές αποφάσεις, 
διαπιστώθηκε ότι δεν πραγµατοποιείται πάντα επανάληψη της διαδικασίας. 

o ∆εν έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η εφαρµογή για την ηλεκτρονική κοινοποίηση 
πράξεων. 

o Το TAXIS που υποστηρίζει τη διαδικασία είναι ανεπαρκές αφού δεν παρέχει τη 
δυνατότητα καταχώρισης όλων των σχετικών πληροφοριών ανά πράξη, ούτε παρέχει τη 
δυνατότητα παρακολούθησης του συνόλου των πράξεων που επιδόθηκαν, αυτών που 
εκκρεµούν για επίδοση, αυτών που επιδόθηκαν αλλά εκκρεµούν για βεβαίωση, και όσων 
ακυρώθηκαν µε δικαστική απόφαση λόγω µη νόµιµης επίδοσης.  
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 Εντολή αρ. 15/2014: Επιστροφή Φ.Π.Α. σε αγρότες 
 

Πλήρης τίτλος: «∆ιαδικασία επιστροφής Φ.Π.Α. σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 
41 και 42 του ν. 2859/2000». 

Ο συγκεκριµένος Εσωτερικός Έλεγχος έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της ασφάλειας και της 
αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας, προκειµένου να ερευνηθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της, η 
αποτελεσµατικότητα των ελέγχων που διενεργούν οι ∆.Ο.Υ, καθώς και η τυχόν ύπαρξη 
επιστροφής ποσών µεγαλύτερων από το δικαιούµενο σε ήδη φορολογικά ελεγχθείσες υποθέσεις. 

Συνοπτικά, τα σηµαντικότερα ευρήµατα είναι: 

o Ύπαρξη αντικρουόµενων κανονιστικών διατάξεων σχετικά µε τον αρµόδιο φορέα  
εκτέλεσης των χρηµατικών ενταλµάτων επιστροφής ΦΠΑ καθώς και για την 
υποχρεωτικότητα της Ενιαίας ∆ήλωσης Καλλιέργειας/εκτροφής.  

o Ανοµοιόµορφη εφαρµογή της διαδικασίας από τις ∆.Ο.Υ., κυρίως λόγω της ύπαρξης 
πολύπλοκου κανονιστικού πλαισίου, µη κωδικοποίησης της σχετικής ΠΟΛ.1066/13 και 
απουσίας οδηγιών για τις ελάχιστες ελεγκτικές επαληθεύσεις. 

o Απουσία κριτηρίων για την τεκµηρίωση της µη έκδοσης εντολής ελέγχου. 

o Πλήθος παρεκκλίσεων, όπως έκδοση αποφάσεων επιστροφής από αναρµόδιες ∆.Ο.Υ., 
απουσία των απαραίτητων τραπεζικών εγγράφων από το φάκελο, παραβίαση της 
προθεσµίας ολοκλήρωσης των ελέγχων εντός 90 ηµερών.  

o Η εφαρµογή «ΦΠΑ – ∆ιαχείριση Επιστροφών» του ΤΑΧΙS παρουσιάζει πλήθος ελλείψεων 
όπως: δεν υποστηρίζει την µηχανογραφική  διεκπεραίωση  των συµπληρωµατικών-
τροποποιητικών αιτήσεων, δεν αποκλείει τους µη δικαιούχους, δεν διαλειτουργεί µε  τις 
δοµές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ούτε µε άλλες εφαρµογές του 
TAXIS, αλλά και δεν παρέχει τη δυνατότητα συγκεντρωτικών εκτυπώσεων - αναφορών.  

 

 

 Εντολή αρ. 16/2014: Απόδοση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπούς  
 
Πλήρης τίτλος: «Απόδοση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που χορηγείται από τις ∆.Ο.Υ. 
και τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων»  
Ο συγκεκριµένος Εσωτερικός Έλεγχος έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της ασφάλειας και της 
αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας απόδοσης Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που 
χορηγείται από τις ∆.Ο.Υ. και τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων (Γ.Ε.Φ.). Θεωρείται 
σηµαντικός λόγω του ότι η δηµιουργία και απόδοση ενός  µοναδικού ΑΦΜ για κάθε αλλοδαπό 
φυσικό πρόσωπο συνεισφέρει, µεταξύ άλλων, στην µεγιστοποίηση των ∆ηµοσίων Εσόδων µέσω 
της πρόληψης, του εντοπισµού και της καταπολέµησης αποφυγής και διαφυγής φόρων και τελών, 
καθώς και στην ενίσχυση της εκούσιας συµµόρφωσης. 

Συνοπτικά, ως σηµαντικότερα ευρήµατα καταγράφονται τα εξής: 

o Το κανονιστικό πλαίσιο δεν είναι σαφές, πλήρες και απλό, γεγονός που συνδέεται µε την 
ύπαρξη διαχρονικά πλήθους ερωτηµάτων από τις ∆.Ο.Υ. προς την Κεντρική Υπηρεσία 
και µε το γεγονός ότι παρατηρείται µεταξύ των ∆.Ο.Υ. διαφοροποίηση κατά την 
εφαρµογή της διαδικασίας.  

o Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις εγκύκλιους δεν παρέχουν επαρκή 
πληροφόρηση για την πλήρη και ασφαλή ταυτοποίηση των αλλοδαπών φυσικών 
προσώπων. Επίσης, παρατηρήθηκαν στα αρχεία ελλείψεις στα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά ή στα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία.  
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o ∆εν έχουν δοθεί οδηγίες στις ∆.Ο.Υ. για τα έγγραφα που παρέχουν δικαίωµα νόµιµης 
διαµονής στα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα µετά την εφαρµογή του ν. 4251/2014, καθώς 
και  για τον έλεγχο αυτών.  

o Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις απόδοσης διπλών Α.Φ.Μ. καθώς και περιπτώσεις 
προσκόµισης πλαστών εγγράφων, όπως ταυτότητες, διαβατήρια, στοιχεία νόµιµης 
διαµονής στην Ελλάδα, άδεια εργασίας, ακόµα και πλαστής εξουσιοδότησης. Οι 
υπάλληλοι που ασχολούνται µε τη διαδικασία αδυνατούν να διακρίνουν τις περιπτώσεις 
προσκόµισης πλαστών εγγράφων, δεδοµένου ότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της 
γνησιότητας αυτών.   

o ∆εν υπάρχει σήµερα τρόπος ηλεκτρονικής διασταύρωσης των αδειών διαµονής που 
χορηγούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών στους αλλοδαπούς 
υπηκόους τρίτης χώρας πριν τη χορήγηση του Α.Φ.Μ., εκτός από τις «άδειες διαµονής» 
ορισµένων κατηγοριών.  

o ∆εν έχει εκδοθεί κάποια σχετική διαταγή για την υποχρεωτική χρήση της Ηλεκτρονικής 
Υπηρεσίας αναζήτησης στοιχείων µεταναστών υπηκόων τρίτων χωρών, προκειµένου να 
ελέγχονται από τις ∆.Ο.Υ οι προσκοµισθείσες άδειες παραµονής.   

o  Υπάρχουν ελλείψεις στη µηχανογραφική εφαρµογή του Μητρώου: είναι αδύνατη η 
συµπλήρωση στοιχείων όπως: ηµεροµηνία λήξης του διαβατηρίου ή της ταυτότητας, τα 
προσωπικά στοιχεία µε Λατινικούς και Ελληνικούς χαρακτήρες,   τα στοιχεία της άδειας 
διαµονής, ενδεχόµενη χορήγηση Α.Φ.Μ. σε εξουσιοδοτούµενο πρόσωπο. 

o ∆εν διασφαλίζεται η κατανόηση των οδηγιών για τη συµπλήρωση των εντύπων Μ1 και 
Μ7 από τους αλλοδαπούς, γιατί είναι διαθέσιµα µόνο στην Ελληνική γλώσσα, ενώ  
επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86.  

 

 Εντολή αρ. 17/2014: Προ πτωχευτική διαδικασία  
  
Πλήρης τίτλος: «Προ πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης φυσικών ή νοµικών προσώπων κατά 
τον Πτωχευτικό Κώδικα»  
 

Ο συγκεκριµένος Εσωτερικός Έλεγχος έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της ασφάλειας και της 
αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας συµµετοχής του ∆ηµοσίου στην προ πτωχευτική 
διαδικασία µε την εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών και τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση 
των συµφερόντων του (ΠΟΛ.1068/3-4-2013). Θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικός, καθώς µε τη νέα 
διαδικασία, όπως ισχύει µε το Ν. 4013/2011, επήλθε ουσιαστική διαφοροποίηση στην 
αντιµετώπιση του ∆ηµοσίου ως πιστωτή, αφού πλέον κάθε επιτευχθείσα συµφωνία εξυγίανσης, 
εφόσον επικυρωθεί από το αρµόδιο Πτωχευτικό ∆ικαστήριο,  καθίσταται δεσµευτική για το 
σύνολο των πιστωτών, ακόµη και αν δεν είναι συµβαλλόµενοι ή δεν ψήφισαν υπέρ αυτής. 
∆ηµιουργείται εποµένως αυξηµένος κίνδυνος το ∆ηµόσιο να δεσµευτεί µε συµφωνίες εξυγίανσης 
οι οποίες θίγουν τα συµφέροντά του, ακόµη και αν δεν συµφώνησε ή δεν µετείχε σε αυτές. 

Συνοπτικά τα σηµαντικότερα ευρήµατα εξειδικεύονται στα ακόλουθα σηµεία: 

o Απουσία συµµετοχής του αρµοδίου Τµήµατος Ελέγχου των ∆.Ο.Υ/Ελεγκτικών Κέντρων 
στη διαδικασία, όσον αφορά τη διενέργεια ή την επίσπευση ελέγχων των επιχειρήσεων, 
των οποίων επίκειται η υπαγωγή στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα (Πτ.Κ.), καθώς 
και στο σχηµατισµό άποψης για την άσκηση ή µη παρέµβασης. 

o Στις περιπτώσεις που υπάρχουν οφειλές της επιχείρησης σε περισσότερες από µια 
Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ/Ελεγκτικό Κέντρο), η κάθε µία από αυτές διαµορφώνει, διατυπώνει 
και αποστέλλει στο Νοµικό Συµβούλιου του Κράτους (ΝΣΚ) τη δική της άποψη για την 
άσκηση ή µη παρέµβασης του ∆ηµοσίου, χωρίς επί της ουσίας να υπάρχει συνεργασία 
µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα την αποσπασµατική αξιολόγηση των στοιχείων και όχι τη 
συνεκτίµησή τους. 
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o Τα Τελωνεία δεν λαµβάνουν έγκαιρη και ολοκληρωµένη πληροφόρηση των δικογράφων, 
έτσι ώστε να µπορούν να λαµβάνουν άµεσα µέτρα για τη διασφάλιση των συµφερόντων 
του ∆ηµοσίου ή να συµµορφώνονται µε δικαστικές αποφάσεις προληπτικών µέτρων.  

o Οι ενέργειες των Τελωνείων εξαντλούνται στη λήψη αναγκαστικών ή ασφαλιστικών 
µέτρων και στη γνωστοποίηση στον δικαστικό αντιπρόσωπο τυχόν οφειλών των 
επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηµα υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης. Συνέπεια 
των ανωτέρω είναι τα Τελωνεία να µην προβαίνουν σε διατύπωση εισήγησης για την 
άσκηση ή µη παρέµβασης του ∆ηµοσίου σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και να 
µην  παρακολουθείται η εξέλιξη των υποθέσεων εξυγίανσης. 

o ∆ιαπιστώθηκαν ελλείψεις ως προς την πληρότητα και την αµεσότητα λήψης 
αναγκαστικών και εξασφαλιστικών µέτρων. 

o ∆εν υπάρχει σύστηµα άντλησης πληροφοριών για την παρακολούθηση της εξέλιξης των 
υποθέσεων, µε αποτέλεσµα την απώλεια της πληροφορίας της δικαστικής εξέλιξής τους 
και την αδυναµία επαρκούς διαχείρισής τους. Το  χειρόγραφο αρχείο για την 
παρακολούθηση της εξέλιξης των υποθέσεων, όπως ορίζεται στη βασική ΠΟΛ. 
1068/2013, δεν τηρείται. 

o ∆εν υποστηρίζεται η όλη διαδικασία από τις εφαρµογές των  πληροφοριακών 
συστηµάτων TAXIS και ICISnet, µε αποτέλεσµα να µη διασφαλίζεται ούτε άµεση 
πρόσβαση στην εικόνα του κάθε ειδικού οφειλέτη, αλλά ούτε να καθίσταται εύκολη και 
γρήγορη η ενηµέρωση της εικόνας αυτού σχετικά µε την εξέλιξη της διαδικασίας 
εξυγίανσης. Επίσης δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα µεταξύ των πληροφοριακών 
συστηµάτων TAXIS και ICISnet.  

o Αδυναµία του συστήµατος ICIS-NET να παρέχει άµεση πληροφόρηση για την ύπαρξη 
τελωνειακών οφειλών µιας επιχείρησης σε πέραν του ενός Τελωνεία, µε συνέπεια 
καθυστερήσεις στον χρόνο ενηµέρωσης και αντίδρασης των Τελωνείων. 

o ∆εν υπάρχει πρόσβαση σε εξωτερικά πληροφοριακά συστήµατα, όπως του ΓΕΜΗ και 
του Πρωτοδικείου. 

o ∆ιαπιστώθηκαν θέµατα επί της διαδικασίας, τα οποία χρήζουν διευκρινίσεων και 
επισηµάνσεων στο κανονιστικό πλαίσιο όπως:  

α) Ελλείψεις γραπτών οδηγιών για τον χρόνο εµφάνισης στο TAXIS της ρύθµισης 
οφειλών, σε συµµόρφωση µε την επικυρωθείσα συµφωνία εξυγίανσης. 

β) Ασάφεια ως προς το ποσό για το οποίο θα γίνει λήψη ασφαλιστικών µέτρων ή 
αναγκαστικής εκτέλεσης, στις περιπτώσεις µη τήρησης των όρων της επικυρωθείσης  
συµφωνίας. 

γ) Ασάφεια ως προς το χρονικό σηµείο κατά το οποίο θα πρέπει να καταγγελθεί από 
πλευράς ∆.Ο.Υ./Τελωνείου η  επικυρωθείσα  συµφωνία εξυγίανσης,  στις περιπτώσεις µη 
εκπλήρωσης ή καθυστερηµένης εκπλήρωσης των όρων αυτής. 

δ)  ∆εν έχει αποσαφηνιστεί εάν ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας, η οποία καλείται να 
εφαρµόσει την επικυρωθείσα συµφωνία εξυγίανσης, έχει τη διακριτική ευχέρεια να 
χορηγεί παρατάσεις στην περίπτωση που η συµφωνία τελεί υπό την διαλυτική αίρεση 
εκπρόθεσµης καταβολής δόσεων. 

 

 Εντολή αρ. 18/2014: «Ανάλυση κινδύνου στο ICISnet» 
 

Πλήρης τίτλος: «Βαθµός εφαρµογής από τους παράγοντες τελωνισµού των υποδείξεων του 
υποσυστήµατος ανάλυσης κινδύνου στα πλαίσια εφαρµογής του ICISnet» 
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Η ελεγχόµενη διαδικασία αποσκοπεί στην διαπίστωση των κανόνων ασφάλειας και 
αποτελεσµατικότητας της ηλεκτρονικά τυποποιηµένης διαδικασίας τελωνειακών ελέγχων. Με το 
υποσύστηµα ανάλυσης κινδύνου του ICISnet, εφαρµόζεται ο έλεγχος κατά τη διαδικασία 
τελωνισµού των εµπορευµάτων, προκειµένου να εξασφαλίζεται ο οµαλός εφοδιασµός της 
αγοράς, τα µέτρα εµπορικής πολιτικής της Ε.Ε., η παρεµπόδιση φαινοµένων λαθρεµπορίας και 
απώλειας εσόδων καθώς και η διάθεση εµπορευµάτων παραποίησης. 

Συνοπτικά, από τον έλεγχο προέκυψαν τα ακόλουθα ευρήµατα: 

o Για την εξασφάλιση «ολιστικής» αντιµετώπισης της διαδικασίας ελέγχου το θεσµικό 
πλαίσιο χρήζει κωδικοποίησης. Ειδικότερα, κατά το στάδιο της εισαγωγής εµπορευµάτων 
πρέπει να δοθούν περαιτέρω οδηγίες καθώς οι υφιστάµενες δεν είναι προσαρµοσµένες στο 
µηχανογραφικό σύστηµα ICISnet. 

o ∆εν υπάρχουν έρευνες/αναφορές των αιτιών αναβάθµισης ή υποβάθµισης των 
αποτελεσµάτων ανάλυσης κινδύνου, προκειµένου να ανατροφοδοτούνται τα κριτήρια 
ελέγχου του συστήµατος ανάλυσης κινδύνου.  

o Το υποσύστηµα ανάλυσης κινδύνου αντιµετωπίζει τεχνικά προβλήµατα, µε αποτέλεσµα να 
µην µπορεί να καταστεί πλήρως λειτουργικό και αποδοτικό.  

o ∆εν υπάρχει επαρκής επιµόρφωση των υπαλλήλων όσον αφορά την κοινοτική ανάλυση 
επικινδυνότητας. 

o Εξαιτίας της µείωσης των ελέγχων κατά το στάδιο του τελωνισµού, καθίσταται αναγκαία η 
αναθεώρηση του συστήµατος εκ των υστέρων ελέγχων.   
 

 

Οι συµφωνηθείσες  µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες ενέργειες περιλαµβάνουν κυρίως τα 
ακόλουθα:  

o Κωδικοποίηση διατάξεων και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή της ανάλυσης 
κινδύνου και της αναθεώρησης του συστήµατος εκ των υστέρων ελέγχων.  

o Καταγραφή των αιτιών αναβάθµισης/υποβάθµισης των αποτελεσµάτων της 
ανάλυσης κινδύνου, µε παράλληλη δηµιουργία αναφοράς αναρτηµένη στο Oracle 
Discoverer. 

o Υπόµνηση των τεχνικών προβληµάτων του υποσυστήµατος προς την αρµόδια 
∆ιεύθυνση, προκειµένου αυτά να επιλυθούν συντοµότερα. 

o ∆ηµιουργία φακέλου εκπαίδευσης σε θέµατα ανάλυσης κινδύνου και ελέγχων.  

 
 

 Εντολή αρ. 20/2014: Χορήγηση µερικής απαλλαγής για το πετρέλαιο  
 

Πλήρης τίτλος: «Η χορήγηση µερικής απαλλαγής για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που 
χρησιµοποιείται από τις βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, νοσοκοµειακά και προνοιακά 
ιδρύµατα»  

 

Ο έλεγχος αποσκοπεί στην εξέταση της ασφάλειας και της αποτελεσµατικότητας της 
υφιστάµενης διαδικασίας, όσον αφορά την τήρηση των προϋποθέσεων για την επιστροφή  ποσών 
Ε.Φ.Κ. που αντιστοιχούν σε πετρέλαιο κίνησης που έλαβαν δικαιούχα της απαλλαγής πρόσωπα 
και έκαναν νόµιµη χρήση αυτού. Η υφιστάµενη διαδικασία στοχεύει στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης Ελληνικών επιχειρήσεων συγκεκριµένων κλάδων, καθώς 
και στην εφαρµογή µέτρων κοινωνικής πολιτικής. Ωστόσο, κακή χρήση της διαδικασίας µπορεί 
να θίξει δηµοσιονοµικά συµφέροντα και να προκληθεί εκτροπή από τους σκοπούς για τους 
οποίους καθιερώθηκε.  
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Συνοπτικά τα σηµαντικότερα ευρήµατα εξειδικεύονται στα ακόλουθα σηµεία: 

o Η διαδικασία αφενός δεν περιγράφεται κατά βήµα, αφετέρου εφαρµόζεται 
ανοµοιόµορφα από τα Τελωνεία ελέγχου. 

o ∆εν υφίσταται ηλεκτρονική εφαρµογή για την ολοκληρωµένη κάλυψη της διαδικασίας: 
στο  ICISnet  (υποσύστηµα Ε.Φ.Κ.) καταχωρούνται µόνο οι αποφάσεις επιστροφής 
Ε.Φ.Κ. και οι δοθείσες προκαταβολές του φόρου αυτού.  

o Η πληρωµή των ποσών επιστροφής Ε.Φ.Κ. στους δικαιούχους πραγµατοποιείται µε 
έκδοση επιταγών, διαδικασία χρονοβόρα και αναποτελεσµατική, αντί της πίστωσης των 
ποσών επιστροφής σε τραπεζικούς λογαριασµούς των δικαιούχων. 

 

Οι ενέργειες που συµφωνήθηκαν µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες,  περιλαµβάνουν κυρίως τα 
ακόλουθα: 

o Αναθεώρηση των σχετικών Αποφάσεων που προβλέπουν αναποτελεσµατικές και 
χρονοβόρες διαδικασίες µε πρόβλεψη για διεύρυνση των προθεσµιών διαβίβασης των 
αιτήσεων από το τελωνείο ελέγχου στο τελωνείο επιστροφής. Έκδοση  εγκυκλίου µε  
καταγραφή των αναγκαίων βηµάτων  που συντελούνται κατά την διαδικασία. 

o ∆ηµιουργία εφαρµογής στο ICISnet, µε την οποία η διαδικασία της αίτησης, υποβολής 
δικαιολογητικών, ελέγχου και επιστροφής του ΕΦΚ θα γίνεται ηλεκτρονικά. 

o Συνεργασία µεταξύ των αρµοδίων ∆/νσεων για την εξέταση της δυνατότητας  πληρωµής 
των ποσών επιστροφής Ε.Φ.Κ. στους δικαιούχους µε πίστωση σε τραπεζικό λογαριασµό 
τους.  

 

 

 Εντολή 21/2014: ∆ιαµόρφωση της δασµολογητέας αξίας των εισαγοµένων 
εµπορευµάτων  

 

Ο έλεγχος αποσκοπεί στην εξέταση της ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας 
διαµόρφωσης της δασµολογητέας αξίας των εισαγοµένων εµπορευµάτων βάσει των άρθρων 29, 
30 και 31 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Καν. ΕΟΚ 2913/92), µε εξαίρεση τις 
διαδικασίες που αφορούν στον προσδιορισµό της αξίας στα αυτοκίνητα. 

Η ορθή διαµόρφωση της δασµολογητέας αξίας διασφαλίζει τα δηµοσιονοµικά συµφέροντα της 
Ε.Ε. και της Χώρας, καθώς έχει σοβαρό αντίκτυπο στην επιβολή και είσπραξη τόσο των δασµών, 
όσο και του ΦΠΑ και των λοιπών εθνικών φόρων. Επιπλέον, η ορθή διαµόρφωση της 
δασµολογητέας αξίας συµβάλλει στην δηµιουργία όµοιων συνθηκών στα κ-µ της Ε.Ε. και 
ενιαίων κανόνων για τους οικονοµικούς φορείς. 

Συνοπτικά, τα σηµαντικότερα ευρήµατα του ελέγχου είναι: 

o Το κανονιστικό πλαίσιο περιλαµβάνει πλήθος διατάξεων, οι οποίες είναι διάσπαρτες, µε 
διαδοχικές τροποποιήσεις, µη κωδικοποιηµένες και µε κενά που έχουν ως αποτέλεσµα να 
µην εξασφαλίζεται επαρκώς η οµοιόµορφη εφαρµογή της διαδικασίας στο σύνολό της.  

o Παρατηρήθηκε η διατήρηση παρωχηµένων διαδικασιών.  

o ∆εν υπάρχει σαφές και κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο για τον τρόπο διαµόρφωσης της 
αξίας και κατ΄ ακολουθία βεβαίωσης και είσπραξης των δασµοφορολογικών 
επιβαρύνσεων, στις περιπτώσεις που απαιτείται η προσθήκη δικαιωµάτων από 
παραχώρηση άδειας εκµετάλλευσης (Royalties κλπ).  
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o Το Υποσύστηµα Αποτίµησης Αξιών των εµπορευµάτων του ΙCISnet δεν έχει τεθεί 
ακόµη σε παραγωγική λειτουργία και δεν έχει επιτευχθεί ένα ολοκληρωµένο 
ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας. 

o Οι εκ των υστέρων έλεγχοι που πραγµατοποιούνται από τα τελωνεία φαίνεται να µην 
αποδίδουν ικανοποιητικά όσον αφορά την ανίχνευση παραβατικότητας. Επίσης, δεν έχει 
δοθεί έµφαση στους ελέγχους στον τοµέα των συναλλαγών µεταξύ συνδεοµένων 
προσώπων.  

 
 
Οι βελτιωτικές ενέργειες που συµφωνήθηκαν µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες περιλαµβάνουν, 
κυρίως, τα ακόλουθα:  

o Προώθηση σχεδίου κανονιστικής πράξης για την κατάργηση της θεώρησης των τιµολογίων 
από τις Τελωνειακές Περιφέρειες και, γενικότερα, την αντικατάσταση αναποτελεσµατικών 
διαδικασιών. 

o Υποβολή Ενηµερωτικού Σηµειώµατος στη Γενική ∆/νση Τελωνείων & ΕΦΚ, προκειµένου 
να δοθούν οδηγίες στα Τελωνεία για σύσταση και οργάνωση Γραφείων ∆ασµολογικών 
Στοιχείων και την άσκηση των συναφών µε τα θέµατα της δασµολογητέας αξίας 
καθηκόντων. 

o Έκδοση εγκυκλίου για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 181α του 
Καν. ΕΟΚ 2454/93 και σταδιακή αναθεώρηση, ανά αντικείµενο, των εκδοθεισών έως 
σήµερα εγκυκλίων, προκειµένου να αποσυρθούν οι παλαιότερες για σκοπούς απλοποίησης 
και κωδικοποίησης.  

o ∆ιερεύνηση του θέµατος διαµόρφωσης της δασµολογητέας αξίας στις περιπτώσεις που 
απαιτείται η προσθήκη Royalties κλπ, ώστε να υποβληθεί προς την Γ.Γ.∆.Ε. 
ολοκληρωµένη πρόταση για τον τρόπο εφαρµογής του κανονιστικού πλαισίου. 

o Θέση σε παραγωγική λειτουργία του Υποσυστήµατος Αποτίµησης Αξιών εµπορευµάτων 
του ΙCISnet και παροχή πρόσβασης από τα µεγάλα τελωνεία εισαγωγής στο σύστηµα ΑΜΤ 
(Automated Monitoring Tool), του πληροφοριακού συστήµατος AFIS-MAB, για την 
παρακολούθηση των τιµών. 

o Μελέτη του ζητήµατος των ελέγχων στις περιπτώσεις συναλλαγών µεταξύ συνδεοµένων 
προσώπων, ώστε να δοθούν οδηγίες στις τελωνειακές αρχές για αποτελεσµατικότερους 
ελέγχους. Εξέταση της σκοπιµότητας της υιοθέτησης διαδικασίας προελέγχου των 
εταιρειών και της αναγκαιότητας εκχώρησης ειδικής αρµοδιότητας στις Τελωνειακές 
Περιφέρειες για τους ανωτέρω ελέγχους.    

 

 Εντολή αρ. 22/2014: «Προµήθεια των εργαστηριών του Γ.Χ.Κ.  µε υλικά»  
 

Ο έλεγχος αποσκοπεί στην εξέταση της ασφάλειας και της αποτελεσµατικότητας των 
διαδικασιών προµήθειας των εργαστηρίων του Γενικού Χηµείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) µε υλικά, 
οι δαπάνες για τα οποία καλύπτονται από το Ειδικό Ταµείο Ελέγχου Ποιότητας και Παραγωγής 
Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών (ΕΤΕΠΠΑΑ). Εξετάστηκαν οι διαδικασίες του Ν.2286/1995, 
όπως ίσχυε κατά την εξεταζόµενη περίοδο (2013 – 2014). Σηµειώνεται ότι από 01/03/2015 ισχύει 
ο Ν.4281/2014, ο οποίος επιφέρει αλλαγές στη διαδικασία των προµηθειών και για την εφαρµογή 
του οποίου αναµένεται η έκδοση παράγωγου δικαίου. 

Συνοπτικά, τα σηµαντικότερα ευρήµατα έχουν ως εξής: 

o Υφίσταται ανάγκη να καταγραφούν από το Γ.Χ.Κ.  κανόνες και διαδικασίες κρίσιµων 
λειτουργιών µε στόχο την κατάρτιση ενός εγχειριδίου για τις προµήθειες, το οποίο θα 
περιλαµβάνει και όλα τα τυποποιηµένα έντυπα. 
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o ∆εν υφίσταται διαδικασία ενηµέρωσης των Χηµικών Υπηρεσιών για την τύχη των 
αιτηµάτων τους που αφορούν στην προµήθεια υλικών, ενώ το ΟΠΣ δεν υποστηρίζει τη 
διαδικασία προµήθειας υλικών. 

o ∆εν έχει εφαρµοστεί η Συµφωνία Πλαίσιο για τις επισκευές του εξοπλισµού του ΓΧΚ, 
που προβλέπεται από την οδηγία 2004/18/ΕΚ.   

o Λόγω µεγάλων καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των προµηθειών, αρκετά από τα 
υλικά που παραλαµβάνονται βρίσκονται κοντά στην ηµεροµηνία λήξης τους. 

 

Οι συµφωνηθείσες µε την αρµόδια Υπηρεσία ενέργειες περιλαµβάνουν, κυρίως, τα 
ακόλουθα:  

o Συµµετοχή της αρµόδιας ∆/νσης του Γ.Χ.Κ. σε οµάδες εργασίας των αρµοδίων για 
τις κρατικές προµήθειες Αρχών, µε σκοπό την επεξεργασία του παράγωγου δικαίου 
του Ν. 4281/2014. 

o Κατάρτιση ενός ολοκληρωµένου εγχειριδίου στο οποίο θα καταγράφονται οι κανόνες 
και διαδικασίες που ακολουθούνται για τις προµήθειες. Μελέτη των απαραίτητων 
τροποποιήσεων ή επεκτάσεων της ηλεκτρονικής εφαρµογής παρακολούθησης της 
προµήθειας  υλικών, ώστε να εναρµονίζεται µε τις ειδικές ηλεκτρονικές πλατφόρµες 
καταχώρισης στοιχείων (∆ΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜ∆ΗΣ και ΕΣΗ∆ΗΣ).            

o Ανάρτηση στην εσωτερική δικτυακή σελίδα του Γ.Χ.Κ. των πληροφοριών για όλα τα 
στάδια της διαδικασίας προµήθειας (ανάληψη πίστωσης, διακήρυξη, τεχνική 
αξιολόγηση, οικονοµική αξιολόγηση, κατακύρωση/ανάθεση, σύµβαση).
 

o Για τη συντήρηση και επισκευή των αναλυτικών οργάνων, το Γ.Χ.Κ.  θα υλοποιήσει 
διαγωνισµό µε τη µορφή της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟΥ για την επιλογή των 
κατάλληλων αναδόχων.      

 

 

 

Οι ενέργειες για τις οποίες δεν επήλθε συµφωνία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες και 
παραπέµφθηκαν για απόφαση στον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων είναι οι  
ακόλουθες: 

o Υποβολή υποµνήµατος από το Γ.Χ.Κ.  προς τις αρµόδιες για τις προµήθειες 
υπηρεσίες, µε συγκεκριµένες θέσεις και προτάσεις επί της διαδικασίας. 

o Αναγραφή στις συµβάσεις προµήθειας υλικών, όπου αυτό είναι δυνατό από τη φύση 
του υλικού, ότι η ηµεροµηνία λήξεως αυτών θα απέχει τουλάχιστον 2 έτη από την 
ηµεροµηνία εισαγωγής τους στην αποθήκη. 

o Ανάρτηση, σε εσωτερική διαδικτυακή σελίδα του ΓΧΚ, σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα, των αιτηθέντων από τις Υπηρεσίες υλικών που παραλήφθηκαν και 
εκείνων που εκκρεµούν για παραλαβή, έτσι ώστε να γίνεται ορθολογικότερος 
προγραµµατισµός παραγγελιών χηµικών υλικών. 

o Στην αξιολόγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του ΓΧΚ, για το χρονικό διάστηµα 2016-
2017, να συµπεριληφθεί και το ποσοστό ικανοποίησης των αιτηµάτων για 
εργαστηριακά υλικά του Γ.Χ.Κ., σύµφωνα µε το δείκτη: «συνολικό ποσό (€) 
παραληφθέντων υλικών (ικανοποιηθέντων αιτηµάτων) / συνολικό ποσό (€) των 
εγκρίσεων δέσµευσης πίστωσης για προµήθειες υλικών». 

o Σύσταση συνεργείου για την καταχώριση στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του 
ΕΣΗ∆ΗΣ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) 
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όλων των κωδικών και των τεχνικών προδιαγραφών των υλικών προς προµήθεια. 

o Εκπόνηση Κανονισµού Καθηκόντων, στον οποίο να περιγράφονται µε λεπτοµέρεια 
τα καθήκοντα κάθε θέσης εργασίας.       
 

  

 

 Εντολή αρ. 1/2015: Έµµεσες τεχνικές ελέγχου 

  

Πλήρης τίτλος: «Έµµεσες τεχνικές ελέγχου Φυσικών Προσώπων - Τεχνική ανάλυσης 
ρευστότητας» 

Η ελεγχόµενη διαδικασία αποσκοπεί στην εφαρµογή, κατά τον φορολογικό έλεγχο, ενός 
αντικειµενικού τρόπου για τον προσδιορισµό του πραγµατικού φορολογητέου εισοδήµατος. 
Θεωρείται σηµαντική, λόγω του ότι αποτελεί νέα ελεγκτική µέθοδο, η επιτυχής εφαρµογή της 
οποίας προσδοκάται να οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων του ∆ηµοσίου. 

Συνοπτικά, ως σηµαντικότερα ευρήµατα αναφέρονται τα εξής: 

o Η στόχευση δεν πραγµατοποιείται από την Κεντρική Υπηρεσία, όπως προβλέπεται. Αντί 
αυτού, το βάρος της επιλογής των υποθέσεων για την εφαρµογή των έµµεσων τεχνικών 
ελέγχου µεταφέρεται στον Προϊστάµενο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο οποίος έχει και 
την ευθύνη της απόφασης για την επιλογή συγκεκριµένης τεχνικής. 

o Ο τρόπος προσδιορισµού της φορολογητέας ύλης µε τη µέθοδο της τεχνικής ανάλυσης 
ρευστότητας δεν υποστηρίζεται ηλεκτρονικά.  

o Η εφαρµογή των έµµεσων τεχνικών ελέγχου γεννά προβληµατισµούς περί διπλής 
φορολόγησης, µε αποτέλεσµα να υπάρχει ο κίνδυνος της ακύρωσης των πράξεων της 
Φορολογικής ∆ιοίκησης από τα ∆ικαστήρια. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση της 
χρήσης διαφορετικού τρόπου προσδιορισµού φορολογητέου εισοδήµατος ανά έτος αντί 
της εφαρµογής ίδιας ελεγκτικής µεθόδου, για το σύνολο των ελεγχόµενων χρήσεων.  

o Ο έλεγχος τεκµηρίωσης και επαλήθευσης των δηλούµενων εντύπων και στοιχείων από 
τον φορολογούµενο, καθίσταται συχνά χρονοβόρος, δυσχερής ή και ανέφικτος. 

o ∆εν είναι δυνατή η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για τη διαδικασία, διότι δεν 
παρακολουθείται διακριτά. Τα αποτελέσµατα των εν λόγω ελέγχων εντάσσονται στα 
συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία των φορολογικών ελέγχων, ανεξάρτητα από τον 
τρόπο ελέγχου της κάθε υπόθεσης, αφού σχετικά µε την επιλεχθείσα µέθοδο ελέγχου δεν 
υπάρχει σχετική αναφορά στο ELENXIS. 

o ∆εν έχουν τεθεί µετρήσιµοι στόχοι από τη Φορολογική ∆ιοίκηση. 

 

 Εντολή  αρ. 2/2015: «Επιστροφή ΦΠΑ σε νοµικά πρόσωπα»  
 

Σκοπός του συγκεκριµένου Εσωτερικού Ελέγχου είναι η εξαγωγή συµπερασµάτων για την 
εφαρµογή της ως άνω διαδικασίας από τις υπηρεσίες της Γ.Γ.∆.Ε., ώστε να εντοπιστούν τυχόν 
πληµµέλειες και αδυναµίες κατά την εκτέλεσή της. Θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικός, καθώς η 
διενέργεια επιστροφών Φ.Π.Α. αποτελεί από τη φύση της διαδικασία εµπεριέχουσα υψηλό 
κίνδυνο, τόσο ως προς τη διασφάλιση  των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, όσο και ως προς την 
αµερόληπτη και ταχεία εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων. 

Συνοπτικά, από τον έλεγχο προέκυψαν τα παρακάτω βασικά ευρήµατα:    
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o ∆εν έχει προβλεφθεί, στο κανονιστικό πλαίσιο, µηχανισµός περιοδικής αξιολόγησης και 
αναµόρφωσης των κριτηρίων. 

o ∆ιαπιστώθηκε η µη ορθή τήρηση της διαδικασίας, ως προς το χρόνο και την χρονολογική 
σειρά έκδοσης των εντολών ελέγχου. ∆ιαπιστώθηκε, επίσης, ότι ο χρόνος που 
παρεµβάλλεται από την ηµεροµηνία  αίτησης µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης  του 
ελέγχου ξεπερνά το  προβλεπόµενο όριο των  90 ηµερών. 

o ∆εν έχει προβλεφθεί στο κανονιστικό πλαίσιο η επέκταση του ελέγχου σε  προηγούµενες 
φορολογικές περιόδους, από τις οποίες µεταφέρεται πιστωτικό υπόλοιπο για έκπτωση.   

o Η εφαρµογή «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ», που υποστηρίζει τη διαδικασία 
καταγραφής, παρακολούθησης και υλοποίησης των επιστροφών, είναι ανεπαρκής, διότι, 
αφενός δεν έχει δικλείδα ασφαλείας που να αποτρέπει τη µεταφορά του διαµορφωθέντος 
πιστωτικού ποσού για συµψηφισµό σε τρέχουσα φορολογική περίοδο και, αφετέρου, είναι 
σχεδιασµένη για άλλο νοµοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο (ΠΟΛ. 1073/2004). Επίσης, δεν 
παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων επιστροφής απευθείας από 
τον αιτούντα, όπως προβλέπεται από τη βασική ΠΟΛ. 1090/2.4.2012. 

 

 Εντολή  αρ. 3/2015: Επικοινωνία µεταξύ Περιφερειακών και Κεντρικών Υπηρεσιών  
 
Πλήρης τίτλος: «Επικοινωνία µεταξύ Περιφερειακών / Ειδικών Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών 
και  ∆ιευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Φορολογικής ∆ιοίκησης» 

 

Ο συγκεκριµένος Εσωτερικός Έλεγχος θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικός, διότι η επικοινωνία σε 
κάθε της µορφή (γραπτή ή προφορική) αποτελεί κρίσιµη λειτουργία που επηρεάζει την 
αποτελεσµατικότητα των Υπηρεσιών της Φορολογικής ∆ιοίκησης στο σύνολό της.  

Τα σηµαντικότερα ευρήµατα του ελέγχου συνοψίζονται στα ακόλουθα σηµεία: 

o Γενικά, η επικοινωνία µεταξύ Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών, που 
πραγµατοποιείται προς το σκοπό της παροχής οδηγιών και της επίλυσης ερωτηµάτων, 
παρουσιάζει προβλήµατα, τα οποία συνήθως πηγάζουν από την πολυνοµία, το ελλιπές 
και ασαφές νοµοθετικό πλαίσιο, τις συνεχείς οργανωτικές µεταβολές στη Γ.Γ.∆.Ε., την 
καθυστέρηση στην αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, την 
έλλειψη συντονισµού ή και επιχειρησιακού προγραµµατισµού για την υποστήριξή της, 
αλλά και από την αδυναµία των υπαλλήλων των ∆.O.Υ. να διαχειρίζονται τα φορολογικά 
αντικείµενα. 

o Σχετικά µε τη Φορολογία Εισοδήµατος, βρέθηκε πληθώρα γραπτών ερωτηµάτων από τις 
Περιφερειακές Υπηρεσίες προς την αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία. Κύρια αιτία 
πρόκλησης αυτών είναι το ελλιπές και ασαφές νοµοθετικό πλαίσιο που προέκυψε µετά 
την αλλαγή των διατάξεων (κατάργηση του ν.2238/1994 και θέσπιση του ν.4172/2013), 
σε συνδυασµό µε την αλλαγή των λογιστικών προτύπων. 

o Σε ότι αφορά τη Φορολογία Κεφαλαίου, αναδείχθηκε ως συστηµικό πρόβληµα, που 
δυσχεραίνει την επικοινωνία, η έλλειψη εµπειρίας και  νοµικών γνώσεων των υπαλλήλων 
στις ∆.Ο.Υ.   

o Αναφορικά µε τον Φορολογικό Έλεγχο, καταγράφηκε µεγάλος αριθµός αναπάντητων 
εγγράφων, ο οποίος όµως δεν επηρέασε τη γενικότερη άποψη των ερωτώµενων 
Υπηρεσιών για τη µεταξύ τους επικοινωνία, αφού αυτή δεν ήταν αρνητική.  

 

 Εντολή αρ. 4/2015: Απόδοση ποσών από Συµβολαιογράφους, µετά από χορήγηση 
Α.Φ.Ε.  
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Πλήρης τίτλος: «Απόδοση ποσών παρακράτησης από Συµβολαιογράφους και λοιπούς φορείς, 
µετά από χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενηµερότητας (ΑΦΕ) σε οφειλέτη» 

Ο συγκεκριµένος Εσωτερικός  Έλεγχος έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της ασφάλειας της 
ανωτέρω διαδικασίας και θεωρείται σηµαντικός, καθώς αυτή συµβάλει στην είσπραξη οφειλών 
των φορολογούµενων και την αύξηση των ∆ηµοσίων Εσόδων, µέσω της παρακράτησης ποσών 
από τα εισπραττόµενα ποσά των δικαιούχων και την απόδοσή τους  στο ∆ηµόσιο. 

Τα σηµαντικότερα ευρήµατα που ανέδειξε ο εσωτερικός έλεγχος συνοψίζονται στα ακόλουθα 
σηµεία: 

o Η διαδικασία και τα έντυπα που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο αυτής δεν είναι 
τυποποιηµένα. Επιπλέον, δεν έχουν δοθεί οδηγίες στις ∆.Ο.Υ. σχετικά µε τον τρόπο 
διενέργειας ελέγχου απόδοσης των παρακρατούµενων ποσών. 

o Το κανονιστικό πλαίσιο δεν είναι απλό και πλήρες, µε αποτέλεσµα να υφίσταται  ανάγκη 
βελτίωσης και συµπλήρωσής του, για τη διευκόλυνση του ελέγχου απόδοσης. 

o Τα απαιτούµενα πεδία και οι δικλείδες ασφαλείας των εφαρµογών TAXIS δεν 
υποστηρίζουν πλήρως τη διαδικασία και δεν είναι επαρκείς. Τόσο στην περίπτωση 
απόδοσης παρακρατούµενου ποσού απευθείας στη ∆.O.Υ., όσο και  µέσω τραπεζών, 
παρουσιάζονται κενά που καθιστούν δυσχερή ή και αδύνατο τον έλεγχο απόδοσης και 
απαιτούν επιπλέον ενέργειες από τον  αρµόδιο υπάλληλο της  ∆.Ο.Υ. 

o Τα πληροφοριακά συστήµατα της Γ.Γ.∆.Ε. δεν διαλειτουργούν µε εκείνα των φορέων 
απόδοσης, αλλά ούτε και µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα να µην παρέχεται άµεση 
πληροφόρηση στις ∆.Ο.Υ. για την τυχόν ύπαρξη τελωνειακών οφειλών. 

o ∆εν διενεργούνται οι προβλεπόµενοι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι απόδοσης των 
παρακρατούµενων ποσών από τις αρµόδιες Υπηρεσίες.  

 

 

 

 Εντολή αρ. 5/2015: Απαλλαγή πολύτεκνων από το τέλος ταξινόµησης ΙΧ  
 

Πλήρης τίτλος: «Απαλλαγή από το τέλος ταξινόµησης επιβατικών, ιδιωτικής χρήσεως (ΙΧ), 
αυτοκινήτων, που παραλαµβάνονται από πολύτεκνους και τρίτεκνους»  

Ο έλεγχος αποσκοπεί στην εξέταση της ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας 
ελέγχου για τον  προσδιορισµό των δικαιούχων της ατέλειας, φυσικών προσώπων, τα οποία  
πρέπει να αποδεικνύουν την ιδιότητά τους ως τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι γονείς και να ταυτοποιούν 
τα προστατευόµενα τέκνα τους µε επίσηµα και έγκυρα δικαιολογητικά. Θεωρείται σηµαντικός, 
διότι η ορθή τήρηση της διαδικασίας διασφαλίζει τα δηµοσιονοµικά συµφέροντα του ∆ηµοσίου, 
καθώς και την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.  

Συνοπτικά, τα σηµαντικότερα ευρήµατα είναι τα εξής: 

o Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία περιλαµβάνει διάσπαρτες και µη 
κωδικοποιηµένες διατάξεις, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η ενιαία εφαρµογή της 
διαδικασίας. Επίσης, δεν περιγράφονται αναλυτικά τα βήµατά της, ούτε έχουν 
τυποποιηθεί τα προβλεπόµενα έντυπα. 

o Οι οικείες ηλεκτρονικές εφαρµογές του ICISnet δεν προβλέπουν δικλείδες ασφαλείας, 
προκειµένου να καταχωρείται ο σωστός κωδικός ατέλειας και να διασφαλίζεται η ορθή 
είσπραξη των αναλογούντων φόρων. 
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o Το ICISnet αφενός δεν παρέχει στοιχεία για τις ατέλειες που χορηγήθηκαν σε δικαιούχα 
πρόσωπα προ του 2000 και, αφετέρου, δεν παρέχει συγκεντρωτικά στοιχεία για τις 
χορηγηθείσες ατέλειες σε όλη την επικράτεια.  

o Οι υπάλληλοι της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο ICISnet 
προκειµένου να εποπτεύουν και να παρακολουθούν αποτελεσµατικότερα την 
εφαρµοζόµενη διαδικασία, καθώς και να αντλούν συγκεντρωτικά στοιχεία για τα 
τελωνεία όλης της χώρας. 

o ∆ιαπιστώθηκε αδυναµία ελέγχου της εγκυρότητας και γνησιότητας των 
προσκοµισθέντων δικαιολογητικών.  

o ∆εν υφίστανται δικλείδες ασφαλείας και, σε περίπτωση δήλωσης λανθασµένων 
στοιχείων, ενυπάρχει ο κίνδυνος απώλειας των οφειλοµένων δασµοφορολογικών 
επιβαρύνσεων 

 

 Εντολή  αρ. 9/2015: «Πειθαρχικός έλεγχος υπαλλήλων»  
 
 
Σκοπός του συγκεκριµένου Εσωτερικού Ελέγχου είναι η αξιολόγηση της   αποτελεσµατικότητας 
της λειτουργίας τoυ πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων, όπως αυτός ασκείται από τους  
Προϊσταµένους όλων των Υπηρεσιών της Γ.Γ.∆.Ε. 

 

Τα σηµαντικότερα από τα ευρήµατα του εν λόγω εσωτερικού ελέγχου συνοψίζονται στα εξής : 

o ∆εν  υφίσταται τυποποιηµένη διαδικασία.  ∆ιαπιστώθηκε ότι η διαδικασία δεν έχει 
ορισθεί και περιγραφεί µε συγκεκριµένα βήµατα. 

o ∆ιαπιστώθηκε ότι, η παρακολούθηση  της πειθαρχικής διαδικασίας  γίνεται µε καταγραφή 
σε πίνακες excel και τήρηση  βιβλίου καταγραφής οριστικών ποινών, χωρίς την 
ενηµέρωση των υφιστάµενων πληροφοριακών συστηµάτων. 

o Λόγω κατάργησης της Γενικής ∆/νσης Οικονοµικής Επιθεώρησης, αφενός συσσωρεύτηκε 
πληθώρα εκκρεµών υποθέσεων και, αφετέρου, το γεγονός ότι, δεν αποσαφηνίζονται 
πλήρως οι αρµοδιότητες πειθαρχικής διερεύνησης υποθέσεων µεταξύ των συναρµοδίων 
υπηρεσιών, έχει ως αποτέλεσµα ορισµένες εντολές για τη διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου 
να διαβιβάζονται και να επαναδιαβιβάζονται µεταξύ των συναρµοδίων υπηρεσιών.  

o Οι πειθαρχικώς προϊστάµενοι δεν διαθέτουν κατάλληλη εκπαίδευση και ενηµέρωση 
σχετικά µε την πειθαρχική διαδικασία, καθόσον η ενηµέρωσή τους γίνεται µόνο από τη 
µελέτη της σχετικής νοµοθεσίας. 

 

 Εντολή αρ.10/2015: Εφοδιασµοί πλοίων µε καύσιµα  
 

Πλήρης τίτλος: «Εφοδιασµοί πλοίων εξωτερικού, εσωτερικού ή µικτόπλοων (πλην αλιευτικών) 
µε υποκείµενα καύσιµα και λιπαντικά» 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποσκοπεί στην εξέταση της ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας της 
διαδικασίας εφοδιασµού πλοίων µε υποκείµενα καύσιµα και λιπαντικά, τα οποία παραδίδονται µε 
απαλλαγή από τις δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις. Η ορθή τήρηση της διαδικασίας διασφαλίζει 
τα δηµοσιονοµικά συµφέροντα του ελληνικού ∆ηµοσίου και προστατεύει τα έσοδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, σε συνδυασµό µε τους ελέγχους, δηµιουργεί ένα πλέγµα 
αντικινήτρων στην ανάπτυξη του λαθρεµπορίου καυσίµων και γενικότερα της παραοικονοµίας.  

Τα σηµαντικότερα  ευρήµατα συνοψίζονται στα εξής: 
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o Το κανονιστικό πλαίσιο δεν είναι σαφές και εύληπτο, αφήνει δε, περιθώρια 
διαφορετικών ερµηνειών. Η διαδικασία, η οποία είναι σύνθετη και πολύπλοκη, 
εφαρµόζεται ανοµοιόµορφα από τα Τελωνεία. Ο τρόπος ελέγχου των κατατεθειµένων 
παραστατικών καθώς και η παροχή οδηγιών για την έκδοση των συνοδευτικών 
εξαγωγής και την τακτοποίηση των παραστατικών εφοδιασµού εναπόκειται στην 
διακριτική ευχέρεια των Προϊσταµένων των Τελωνείων. 

o ∆εν είναι επαρκείς οι κείµενες διατάξεις αναφορικά µε την εξέταση από τους 
Τελωνειακούς υπαλλήλους της αναγκαιότητας του εφοδιασµού, ενώ η επιτήρησή του 
πραγµατοποιείται µε διαφορετικό τρόπο κατά Τελωνείο. 

o ∆εν παρακολουθούνται κατά έτος τα στοιχεία των εφοδιασµών που καταχωρούνται στο 
σύστηµα, ούτε υπάρχει διαδικασία ελέγχου και εντοπισµού λαθών ή ελλείψεων στις 
καταχωρίσεις. Επιπλέον, δεν υφίσταται η δυνατότητα να αντλούνται στατιστικά στοιχεία 
για το σύνολο των Τελωνείων της χώρας. 

o ∆εν πραγµατοποιείται, µε βάση τη στατιστική αξία, ο υπολογισµός των επιβαρύνσεων, 
από τις οποίες τυγχάνει απαλλαγής ο δικαιούχος. 

o Από το έτος 2008 εκκρεµεί η υλοποίηση του ηλεκτρονικού βιβλίου ατελούς παραλαβής 
καυσίµων, που θα παρέχει τη δυνατότητα στα Τελωνεία Εφοδιασµού να αναζητούν, σε 
πραγµατικό χρόνο, στοιχεία πραγµατοποιηθέντων εφοδιασµών πλοίων, για τον καλύτερο 
έλεγχο των ατελειών καυσίµων και την πάταξη του λαθρεµπορίου κατά τους 
εφοδιασµούς.  

o ∆εν υπάρχει δικλείδα ασφαλείας σχετικά µε την συµπλήρωση της θέσης 30 του Ε∆Ε 
(τόπος Εµπορευµάτων), η οποία παρότι υποχρεωτική, γίνεται αποδεκτή από το ICISnet 
ακόµη και χωρίς  τη συµπλήρωσή της.  

o Σε πολλές περιπτώσεις, παρόλο που η ανάλυση κινδύνου ανέδειξε παραστατικά υψηλής 
επικινδυνότητας, υποβαθµίστηκε η κατάταξή τους σε χαµηλότερη κατηγορία κινδύνου, 
µε αποτέλεσµα να µην διενεργηθούν οι προβλεπόµενοι φυσικοί έλεγχοι. 

 

 Εντολή αρ. 11/2015: Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενηµερότητας 

 
Πλήρης τίτλος: «Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενηµερότητας, σύµφωνα µε το αρ. 12 
του ν. 4174/2013». 

 

Πρόκειται για εσωτερικό έλεγχο που θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικός, διότι η ως άνω διαδικασία 
είναι υψηλού κινδύνου, αφενός λόγω της σηµαντικότητάς της στην επίτευξη των στόχων 
εισπραξιµότητας της Γ.Γ.∆.Ε. και της µείωσης των ληξιπροθέσµων οφειλών και, αφετέρου, 
λόγω του εύρους της διακριτικής ευχέρειας των Προϊσταµένων των ∆.Ο.Υ. 

Συνοπτικά, τα σηµαντικότερα ευρήµατα του ελέγχου έχουν ως εξής: 

o Υπάρχουν ελλείψεις, αντιφάσεις και πολυπλοκότητα στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, 
ιδιαίτερα ως προς τον καθορισµό του ποσοστού παρακράτησης, που επηρεάζουν την 
ορθή εκτέλεση της διαδικασίας µε επιπτώσεις στα δηµόσια έσοδα και στην ταµιακή 
ρευστότητα του δηµοσίου. Επίσης, διαπιστώθηκε ασάφεια στο νοµοθετικό πλαίσιο που 
αφορά την προϋπόθεση εκούσιας καταβολής της πρώτης δόσης ρύθµισης. 

o ∆εν υπάρχει πλήρης διαλειτουργικότητα µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων της 
Φορολογικής ∆ιοίκησης και των φορέων που αιτούνται το Αποδεικτικό Φορολογικής 
Ενηµερότητας (ΑΦΕ) για την διενέργεια πράξεων, µε αποτέλεσµα να  απαιτείται η 
προσέλευση του φορολογούµενου στη ∆.O.Υ., αφού δεν έχει προβλεφθεί η δυνατότητα 
ηλεκτρονικής έκδοσής του, στην περίπτωση που προβλέπεται όρος παρακράτησης επί 
αυτού. 
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o ∆εν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας (φραγές) που να διασφαλίζουν τη διαδικασία, 
αφήνοντας περιθώρια δόλιας καταστρατήγησής της. Το πληροφοριακό σύστηµα 
επιτρέπει την έκδοση ΑΦΕ χωρίς να πληρούνται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις 
επιτρέποντας στον υπάλληλο της ∆.Ο.Υ. να παρέµβει στο σύστηµα. Π.χ. σε περιπτώσεις 
ηλεκτρονικής αίτησης ρύθµισης χρεών, παρέχεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους των 
∆.Ο.Υ. να τις επικυρώνουν, ακόµη και εάν δεν προκύπτει η εκούσια καταβολή της 
πρώτης δόσης της ρύθµισης. Αυτό έχει προβλεφθεί προκειµένου να ξεπεραστεί η 
αδυναµία του πληροφοριακού συστήµατος να ενηµερώνεται άµεσα για πληρωµές που 
διενεργήθηκαν µέσω τράπεζας ή µε γραµµάτια συµψηφισµού άλλων ∆.Ο.Υ.   

o Η εφαρµογή του πληροφοριακού συστήµατος παρουσιάζει αδυναµίες, ελλείψεις και 
προβλήµατα, που σχετίζονται τόσο µε την έκδοση, όσο και µε την παρακολούθηση των 
χορηγηθέντων ΑΦΕ (πχ. ελλιπής τήρηση του βιβλίου παρακρατήσεων). Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι στην αναφορά εκδοθέντων ΑΦΕ δεν αναγράφεται ο κωδικός του χρήστη 
που εξέδωσε την ενηµερότητα, µε αποτέλεσµα, σε περίπτωση παραβατικής 
συµπεριφοράς, να µην είναι δυνατό να ταυτοποιηθεί ο υπάλληλος που προέβη σε αυτήν.  

 

 

 Εντολή αρ. 12/2015:  Έλεγχος Αποσταγµατοποιείων  

 

Με την υπό εσωτερικό έλεγχο διαδικασία, παρακολουθείται και ελέγχεται η λειτουργία των 
αποσταγµατοποιείων, µε σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης της ειδικής ενωσιακής και εθνικής 
νοµοθεσίας περί ποιότητας στην παραγωγή και διακίνηση αποσταγµάτων. Σηµειώνεται ότι, 
αντικείµενο του εσωτερικού ελέγχου αποτέλεσε µόνο ο έλεγχος των αποσταγµατοποιείων που 
διενεργείται από τις Χηµικές Υπηρεσίες. Η ορθή τήρηση της διαδικασίας διασφαλίζει τόσο 
δηµοσιονοµικά συµφέροντα όσο και την οµαλή τροφοδοσία (υγιεινή και ασφάλεια) της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Συνοπτικά, τα σηµαντικότερα ευρήµατα του εσωτερικού ελέγχου είναι: 

o Τόσο στο ν.2969/2001, όσο και στην σχετική υπουργική απόφαση, προβλέπεται η χρήση 
διαφόρων Βιβλίων από τους αποσταγµατοποιούς. Παρότι το κανονιστικό πλαίσιο 
περιλαµβάνει πληροφορίες για το περιεχόµενο και τον τρόπο τήρησής τους, δεν έχουν 
σχεδιαστεί τα σχετικά υποδείγµατα αυτών από το Γ.Χ.Κ., µε συνέπεια σε κάθε Χηµική 
Υπηρεσία τα βιβλία να διαµορφώνονται κατά περίπτωση. Επίσης, τα έντυπα που 
υποστηρίζουν τη διαδικασία δεν είναι τυποποιηµένα και κάθε Χηµική Υπηρεσία 
χρησιµοποιεί δικές της άτυπες φόρµες εντύπων για όλες τις εργασίες των 
αποσταγµατοποιείων. 

o Οι Χηµικές Υπηρεσίες και τα Τελωνεία δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στους 
ελέγχους που αφορούν  στην εισαγωγή και κατεργασία της πρώτης ύλης, καθώς τα 
αποσταγµατοποιεία που εποπτεύουν βρίσκονται συχνά σε µεγάλη απόσταση.  

o Υφίστανται κενά στη διαδικασία για τις ογκοµετρήσεις δεξαµενών αιθυλικής αλκοόλης, 
αποσταγµάτων κλπ. και δεν έχουν γίνει οι αναγκαίες ενέργειες υπόδειξης των 
ενδεδειγµένων σηµείων σφράγισης των µηχανηµάτων και  νοµιµοποίησης της ύπαρξης 
αντλιών στα δοχεία συλλογής αποσταγµάτων που δεν διαθέτουν φυσική ροή.  

o ∆εν υπάρχει διαλειτουργικότητα µεταξύ του Ο.Π.Σ. του Γ.Χ.Κ. και του ICISnet, ώστε 
να αντλούνται αυτόµατα στοιχεία όπως οι άδειες του αποσταγµατοποιού, ο αριθµός 
µητρώου και η χωρητικότητα του άµβυκα, τα υπόλοιπα των φορολογικών αποθηκών 
κ.λπ.  

o Σε ορισµένες περιπτώσεις οι Χηµικές Υπηρεσίες  δεν προβαίνουν στην αποστολή των 
µηνιαίων δηλώσεων παραγωγής και διάθεσης ή αυτό γίνεται µε καθυστέρηση. Επίσης, 
δεν συντάσσονται οι καταστάσεις εκκαθάρισης της αποστακτικής περιόδου.  
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o ∆εν αξιοποιούνται τα ανωτέρω στοιχεία στα πλαίσια ανάλυσης κινδύνου για  
µελλοντικούς ελέγχους. Η αποστολή ορισµένων στοιχείων στην Κεντρική Υπηρεσία, 
όπως η κοινοποίηση της Έκθεσης για τη διαπίστωση της κατεργαζόµενης πρώτης ύλης, 
δεν φαίνεται να έχει προστιθέµενη αξία. 

o ∆εν έχει εκδοθεί ένα αναλυτικό εγχειρίδιο ή οδηγός όπου να καταγράφονται µε 
αναλυτικό τρόπο τα βήµατα του ελέγχου, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία ελέγχου των 
αποσταγµατοποιείων είναι σύνθετη και ιδιαιτέρως απαιτητική.  

 Εντολή αρ. 13/2015: Ενεργητική τελειοποίηση προς επανεξαγωγή  
 

Ο έλεγχος αποσκοπεί στην εξέταση της ασφάλειας του καθεστώτος ενεργητικής τελειοποίησης 
προς επανεξαγωγή, µε το οποίο επιτρέπεται η εισαγωγή εµπορευµάτων από τρίτες χώρες, χωρίς 
την καταβολή δασµοφορολογικών επιβαρύνσεων, υπό την προϋπόθεση επανεξαγωγής των 
παράγωγων προϊόντων. Με την ορθή τήρηση της διαδικασίας προστατεύονται τα συµφέροντα 
των κοινοτικών παραγωγών που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα, 
καθώς  και ο εξαγωγικός τους προσανατολισµός στην παγκόσµια αγορά. Επιπλέον, 
διασφαλίζονται και τα δηµόσια έσοδα. 

Τα σηµαντικότερα ευρήµατα του εσωτερικού ελέγχου είναι, συνοπτικά, τα εξής: 

o Οι αποφάσεις και διαταγές που έχουν εκδοθεί για παροχή οδηγιών προς τα Τελωνεία  δεν 
έχουν κωδικοποιηθεί, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζουν δυσχέρειες κατά την εφαρµογή 
τους. Αρκετές εθνικές διατάξεις έχουν απαξιωθεί, λόγω της εξέλιξης της ενωσιακής 
νοµοθεσίας, αλλά και της λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του 
ICISnet.  

o ∆εν εξασφαλίζεται η οµοιόµορφη εφαρµογή της διαδικασίας και δεν τηρούνται οι ίδιες 
προϋποθέσεις για την έγκριση υπαγωγής στο καθεστώς, ενώ εµφανίζονται 
διαφοροποιήσεις στην εκτέλεσή της από τα Τελωνεία και τις Τελωνειακές Περιφέρειες. 
Επισηµαίνεται ότι, δεν υφίσταται σχετική διάταξη ή οδηγία που να αφορά το σύνολο των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών εγγράφων τα οποία πρέπει να υποβάλλονται στην 
Τελωνειακή Περιφέρεια για την έκδοση  της άδειας υπαγωγής στο καθεστώς.   

o Οι σχετικές µε την καθιέρωση ελέγχων διατάξεις χρήζουν διευκρινίσεων, αφού σε 
πολλές περιπτώσεις η ταυτοποίηση των εµπορευµάτων κατά την επανεξαγωγή δεν 
πραγµατοποιείται µε δειγµατοληψία και υποβαθµίζεται το παραστατικό από τον αρµόδιο 
υπάλληλο. 

o Η διαδικασία δεν είναι πλήρως τυποποιηµένη και προσαρµοσµένη στα νέα δεδοµένα,  
στο υφιστάµενο ηλεκτρονικό περιβάλλον των τελωνείων, καθώς και στη νέα πολιτική 
στον τοµέα των ελέγχων. ∆εν έχει προβλεφθεί  η ηλεκτρονική τήρηση ορισµένων 
αρχείων, µέσω του ICISnet, που θα ήταν χρήσιµα για την ευχερέστερη παρακολούθηση 
του καθεστώτος από τα Τελωνεία Ελέγχου, καθώς και ορισµένες αναφορές και 
εκτυπώσεις για την παροχή των στοιχείων που είναι απαραίτητα στην Κεντρική 
Υπηρεσία. Ελλείψεις υπάρχουν και στην τυποποίηση ορισµένων εντύπων, όπως είναι η 
εγγυητική επιστολή. 

o ∆εν έχει ακόµη ολοκληρωθεί η διαλειτουργικότητα των διαφόρων υποσυστηµάτων και 
υπάρχουν ορισµένες τεχνικές αστοχίες, µε αποτέλεσµα να µη πραγµατοποιείται ακόµη η 
ηλεκτρονική υποβολή του εκκαθαριστικού λογαριασµού. Επίσης, δεν έχει προβλεφθεί η 
ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης προέλευσης εµπορευµάτων κατά την επανεξαγωγή, 
µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται προβλήµατα στις χρεω-πιστώσεις των παραστατικών.  

o Κατά τη διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων, τα Τελωνεία περιορίζονται στα 
παραστατικά και σπανίως προβαίνουν σε περαιτέρω ελεγκτικές επαληθεύσεις στις 
εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων. Οι έλεγχοι αυτοί δεν κρίνονται ουσιαστικοί και 
αποτελεσµατικοί, όσον αφορά στην ανίχνευση παραβατικότητας. Επιπλέον, κατά την 
τελευταία τριετία δεν έχουν πραγµατοποιηθεί έλεγχοι από τις ΕΛΥΤ για το καθεστώς 
ενεργητικής τελειοποίησης. 
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 Εντολή αρ. 19/2015: Επικοινωνία φορολογουµένων µε τη Φορολογική ∆ιοίκηση  
 
Πλήρης τίτλος: «Τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία φορολογουµένων µε Υπηρεσίες της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογικής ∆ιοίκησης» 

 

Σκοπός του συγκεκριµένου εσωτερικού ελέγχου είναι η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας 
της τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας φορολογουµένων µε τις υπηρεσίες της Γενικής 
∆/νσης Φορολογικής ∆ιοίκησης. Κρίνεται ως ιδιαίτερα σηµαντική λειτουργία, διότι επηρεάζει τη 
φήµη της Γ.Γ.∆.Ε., συµµετέχει σε µεγάλο βαθµό στην εκπλήρωση ενός πρωταρχικού σκοπού του 
∆ηµοσίου, που είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη, και συµβάλλει στην οικειοθελή συµµόρφωση 
των φορολογουµένων.   

Συνοπτικά, τα σηµαντικότερα ευρήµατα του ελέγχου είναι τα ακόλουθα: 

o ∆εν έχει γνωστοποιηθεί ευρέως στους φορολογούµενους η δυνατότητα να απευθυνθούν 
στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συναλλασσοµένων (ΚΕΣ), ώστε να θέσουν ερωτήµατα µέσω 
τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κλπ. Ως αποτέλεσµα, οι ∆.Ο.Υ. δέχονται το 
µεγαλύτερο βάρος του χειρισµού των ερωτηµάτων του κοινού. 

o ∆εν έχουν διατεθεί οι αναγκαίοι ανθρώπινοι πόροι και δεν έχει οργανωθεί εσωτερικά 
επαρκώς η λειτουργία της εξυπηρέτησης των φορολογουµένων από απόσταση, έτσι ώστε 
να µειωθεί ο αριθµός των επισκέψεων και των τηλεφωνηµάτων στις ∆.Ο.Υ., καθώς και 
στην Κεντρική Υπηρεσία. 

o ∆εν έχει προβλεφθεί η δυνατότητα άντλησης στατιστικών στοιχείων για τη χρήση του 
τηλεφωνικού κέντρου (ΚΕΣ). 

o Η λειτουργία δύο παράλληλων τηλεφωνικών κέντρων, όπως αυτά προβλέπονται στα 
άρθρα 67 και 70 του Π.∆. 111/2014, το πρώτο για θέµατα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές 
εφαρµογές της Γ.Γ.∆.Ε. και το δεύτερο για την εξυπηρέτηση σε φορολογικά θέµατα, 
απαιτεί πρόσθετους πόρους χωρίς να προσθέτει αξία.  

 

 Εντολή αρ. 22/2015: Αναγγελίες του ∆ηµοσίου  

 
Πλήρης τίτλος: «Αναγγελίες του ∆ηµοσίου κατά το άρθρο 55  ΚΕ∆Ε Ν.∆. 356/74» 

 
Ο συγκεκριµένος Εσωτερικός Έλεγχος θεωρείται σηµαντικός διότι αφορά µία διαδικασία 
υψηλού κινδύνου, δεδοµένου ότι η αναγγελία του ∆ηµοσίου κατά το άρθρο 55 του Ν.∆. 346/74 
συνιστά δήλωση µε την οποία παρεµβαίνει το ∆ηµόσιο σε εκκρεµή διαδικασία εκτέλεσης και 
ζητά να ικανοποιηθεί η δική του απαίτηση, συµµετέχοντας στη διανοµή του εκπλειστηριάσµατος. 
Η µη ορθή τήρηση της διαδικασίας ενέχει τον κίνδυνο η αναγγελία να κριθεί νοµικά ανυπόστατη, 
µε δηµοσιονοµικές συνέπειες σε βάρος του ∆ηµοσίου.  
 

Συνοπτικά, τα σηµαντικότερα ευρήµατα του ελέγχου είναι: 

o Υπάρχουν ελλείψεις και ασάφειες στο σχετικό νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο, µε 
αποτέλεσµα να µην καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται η 
περίπτωση εκποίησης ειδών που τελούν υπό το καθεστώς κάποιας ατέλειας (Α.Ν. 
896/37) και αποτελούν εµπράγµατη ασφάλεια (πχ. εκποιήσεις πλοίων).  

o Η εφαρµογή της διαδικασίας από τις ∆.Ο.Υ. και τα Τελωνεία δεν έχει ορισθεί και 
περιγραφεί µε συγκεκριµένα βήµατα και δεν υφίστανται τυποποιηµένα έντυπα για το 
σύνολό της. Επίσης, δεν είναι διαθέσιµα σε κεντρικό επίπεδο στοιχεία που να καθιστούν 
δυνατή τη συστηµατική παρακολούθηση της διαδικασίας, όπως: το πλήθος των 
αναγγελιών, επιµέρους ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί, το ύψος των χρεών που έχει 
αποσβεσθεί κατόπιν της αναγγελίας. 



 
 

87

o Παρατηρούνται ανοµοιογένεια, πολυπλοκότητα και καθυστερήσεις στον τρόπο 
κοινοποίησης των επικείµενων προγραµµάτων πλειστηριασµού, µε αποτέλεσµα ο 
προβλεπόµενος από τις κείµενες διατάξεις χρόνος διενέργειας αναγγελιών να καθίσταται 
οριακά επαρκής ή να συναντώνται περιπτώσεις µη αναγγελίας από την πλευρά ∆.Ο.Υ. 
και τελωνειακών αρχών. 

o Ανακύπτουν δυσκολίες κατά την ταυτοποίηση των οφειλετών, καθώς το δικόγραφο της 
αναγγελίας δεν περιλαµβάνει σηµαντικά στοιχεία ταυτοποίησης, όπως είναι ο ΑΦΜ του 
οφειλέτη.  

o Τα πληροφοριακά συστήµατα TAXIS και ICISnet παρουσιάζουν ελλείψεις, αφού δεν 
εµφανίζουν συνυπευθυνότητες και συνυποχρεώσεις των οφειλετών και, ως εκ τούτου, η 
διαδικασία ελέγχου τους είναι εξαιρετικά δυσχερής. Επίσης, δεν είναι διαλειτουργικά, 
οπότε καθίσταται αδύνατη η ανταλλαγή πληροφοριών για τη διερεύνηση των χρεών 
κάθε οφειλέτη. 

 

 Εντολή αρ. 24/2015: Στοιχεία υποβαλλόµενα από νόµιµους ελεγκτές  
 

Πλήρης τίτλος: «∆ιαδικασία άντλησης και παρακολούθησης των στοιχείων που υποβάλλονται 
από τους νόµιµους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία»     

 

Ο συγκεκριµένος Εσωτερικός Έλεγχος έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της ασφάλειας της ως άνω 
διαδικασίας. Θεωρείται σηµαντικός διότι η ατελής εκτέλεσή της συνεπάγεται υψηλό κίνδυνο 
απώλειας ∆ηµοσίων Εσόδων, από τη µη επαρκή αξιοποίηση των στοιχείων που περιλαµβάνονται 
στα φορολογικά πιστοποιητικά. 

 Τα σηµαντικότερα από τα ευρήµατα του εν λόγω εσωτερικού ελέγχου συνοψίζονται στα εξής : 

o Το κανονιστικό πλαίσιο ενέχει αντιφάσεις ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης του 
φορολογικού ελέγχου, παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τον καταλογισµό των προστίµων 
και κενό ως προς την επιβολή ή µη κυρώσεων-προστίµων στις περιπτώσεις υποβολής 
εκπρόθεσµων φορολογικών πιστοποιητικών.   

o Οι αρµόδιοι Προϊστάµενοι δεν δύνανται να εισηγηθούν υποθέσεις για έλεγχο προς την 
Επιτροπή του άρθρου 5 §4 της  ΠΟΛ.1159/2011, αφού λόγω αλλαγής των Γενικών 
∆/νσεων της Γ.Γ.∆.Ε. µε το νέο Οργανισµό, η Επιτροπή δεν  λειτουργεί. 

o Το κανονιστικό πλαίσιο ενέχει κινδύνους ως προς την επιλογή του δείγµατος, µε 
αποτέλεσµα να µην στοχεύονται άµεσα υποθέσεις που µπορεί να έχουν εξαιρετικά 
µεγάλο φορολογικό ενδιαφέρον. 

o ∆ιαπιστώθηκαν πολλαπλά προβλήµατα στη στόχευση των υποθέσεων, όπως µη 
στόχευση υποθέσεων για ελέγχους της χρήσης 2011, εξαιρετικά µεγάλη καθυστέρηση 
για ελέγχους της χρήσης 2012 και µη στόχευση υποθέσεων για ελέγχους της χρήσης 
2013. Συνολικά το ποσοστό ελέγχου κρίνεται εξαιρετικά χαµηλό.   

o ∆εν έχουν εφαρµοστεί οι σχετικές οδηγίες του Γενικού Γραµµατέα ως προς την 
εξέταση υποθέσεων, µε συνέπεια να µην διενεργούνται προσωρινοί έλεγχοι στις 
προβλεπόµενες περιπτώσεις.  

o Οι αρµόδιες ∆.Ο.Υ. δεν έχουν επιβάλλει στους Νόµιµους Ελεγκτές και στο αρµόδιο 
ελεγκτικό γραφείο τα προβλεπόµενα πρόστιµα, στην περίπτωση που έχουν προκύψει 
πρόσθετες επιβαρύνσεις από µεταγενέστερο φορολογικό έλεγχο, παρά το γεγονός ότι 
έχουν συνταχθεί πληροφοριακές εκθέσεις. Επίσης, οι αρµόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες 
δεν έχουν επιβάλλει τα πρόστιµα του άρθρου 82 §5 του ν.2238/94 σε επιχειρήσεις που 
αρνήθηκαν τον έλεγχο φορολογικής συµµόρφωσης. 

o Η µηχανογραφική εφαρµογή που παρακολουθεί τη διαδικασία παρουσιάζει 
επικαλύψεις, δηµιουργώντας σύγχυση στις  ελεγκτικές υπηρεσίες.  
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 Εντολή  αρ. 25/2015: Απαλλαγή από το φόρο µεταβίβασης ακινήτων στην Θράκη 
 

Πλήρης τίτλος: «Χορήγηση απαλλαγής από το φόρο µεταβίβασης ακινήτων, φυσικών προσώπων 
κατά την αγορά κατοικίας στην περιοχή της Θράκης, στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων του 
ν.2873/2000, άρθρ.48, των συναφών Α.Υ.Ο. και εγκυκλίων οδηγιών της Φορολογικής 
∆ιοίκησης»  

Ο συγκεκριµένος Εσωτερικός Έλεγχος έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της ασφάλειας και 
αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Τµήµατος Συµµόρφωσης και Σχέσεων µε τους 
Φορολογούµενους των ∆.Ο.Υ. κατά την εκτέλεση της ανωτέρω διαδικασίας.   
Η χορήγηση απαλλαγής από το φόρο µεταβίβασης ακινήτων, σε φυσικά πρόσωπα, κατά την 
αγορά κατοικίας στην περιοχή της Θράκης, αποτελεί ένα σοβαρό κίνητρο για την αύξηση του 
πληθυσµού της Θράκης, τόσο από πολίτες που διαµένουν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όσο 
και από Θράκες που επιθυµούν να επαναπατριστούν. 

 

 Τα σηµαντικότερα από τα ευρήµατα του εν λόγω εσωτερικού ελέγχου συνοψίζονται στα εξής : 

o Το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία δεν είναι σαφές, πλήρες και απλό. 
Παρατηρήθηκε ασάφεια των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν. 2873/2000 και 
αναντιστοιχία αυτών και των οριζόµενων στις σχετικές εγκυκλίους δικαιολογητικών. 
Επίσης, µια σειρά περιπτώσεων δεν ρυθµίζεται νοµοθετικά και χρειάζονται 
διευκρινίσεις. 

o ∆εν είναι τυποποιηµένη η διαδικασία και δεν υποστηρίζεται από τυποποιηµένα 
υποδείγµατα δηλώσεων. Επίσης, προκύπτει ανοµοιοµορφία για την εφαρµογή της 
διαδικασίας ως προς τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά.  

o ∆εν υφίσταται µηχανογραφική εφαρµογή που να υποστηρίζει την ηλεκτρονική 
υποβολή της σχετικής δήλωσης Φ.Μ.Α. Οι εφαρµογές για την µηχανογράφηση των 
διαδικασιών της φορολογίας κεφαλαίου δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς το σχετικό 
υποσύστηµα του TAXIS δεν τέθηκε ποτέ σε παραγωγική λειτουργία. Επίσης, το 
γεγονός ότι δεν καταχωρούνται ηλεκτρονικά τα βιβλία µεταγραφής δηλώσεων ΦΜΑ, 
έχει ως συνέπεια την έλλειψη ιστορικότητας στοιχείων για τη χορήγηση όλων των 
απαλλαγών από το φόρο για απόκτηση οικίας ή οικοπέδου στη Θράκη. 

 

 Εντολή αρ. 29/2015: ∆ιακίνηση αλκοολούχων στα ∆ωδεκάνησα 
 

Πλήρης τίτλος: «Έλεγχος διακίνησης αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών στα 
∆ωδεκάνησα» 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποσκοπεί στην εξέταση της ασφαλείας του καθεστώτος διακίνησης 
αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών στα ∆ωδεκάνησα, όπου ισχύει µειωµένος 
συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στην  αιθυλική αλκοόλη.  
Η ισχύς του µειωµένου συντελεστή ΕΦΚ αποτελεί ένα αντίβαρο στο αυξηµένο κόστος 
µεταφοράς των προϊόντων στη νησιωτική περιοχή της ∆ωδεκανήσου, ωστόσο δηµιουργεί 
κίνητρο για απάτη, καθιστώντας τη διαδικασία διακίνησης ως υψηλού κινδύνου, µε επιπτώσεις 
στα δηµόσια έσοδα.  

Συνοπτικά, τα σηµαντικότερα ευρήµατα έχουν ως εξής:  

o Το κανονιστικό πλαίσιο χρήζει ορισµένων διευκρινίσεων όσον αφορά στις περιπτώσεις 
απώλειας άδειας µεταφοράς από τον µεταφορέα, µη έγκαιρης προσκόµισης της άδειας 
µεταφοράς, ακύρωσης παραγγελίας και επιστροφής εµπορευµάτων, καθώς και 
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καθορισµού διαδικασιών για τις αποστολές  αλκοολούχων στα νησιά της ∆ωδεκανήσου 
που δεν διαθέτουν Τελωνειακή Υπηρεσία (Τήλος, Αστυπάλαια, Νίσυρος κλπ). 

o Υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων  από 
κάθε Τελωνείο, ενώ και τα έντυπα, παρότι είναι τυποποιηµένα µε βάση τις διατάξεις, δεν 
χρησιµοποιούνται σε κάθε περίπτωση οµοιόµορφα. 

o Προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή της άδειας µεταφοράς, αλλά δεν έχει τεθεί ακόµη 
σε παραγωγική λειτουργία, ενώ δεν υπάρχει προς το παρόν πρόβλεψη διαδικασίας για τα 
µη µηχανογραφηµένα τελωνεία (π.χ. Σύµης, Μεγίστης). 

o Υφίσταται πρόβληµα κατά την διαδικασία είσπραξης του ΕΦΚ, η καταβολή του οποίου 
αναστέλλεται µέχρι την 25η ηµέρα του επόµενου µήνα. Οι ∆ηλώσεις ΕΦΚ που 
υποβάλλονται το πρώτο 10ήµερο του µήνα, εµφανίζονται στο ICISnet ως ανεξόφλητες, 
παρόλο που δεν έχει παρέλθει η προθεσµία καταβολής τους.  

o ∆εν υπάρχει δικλείδα ασφαλείας (φραγή) σχετικά µε την καταχώριση του αριθµού της 
εγγύησης (GRN), µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνονται οι διαδικασίες επαλήθευσης.   

o Η χρήση της πίστωσης εγγυήσεων που καλύπτουν το σύνολο των διακινηθέντων 
αλκοολούχων προϊόντων στην ∆ωδεκάνησο από έναν οικονοµικό φορέα, δεν επιτρέπει 
την ασφαλή παρακολούθηση κάλυψης των σχετικών φορολογικών επιβαρύνσεων.  

o Οι εκ των υστέρων έλεγχοι στις επιχειρήσεις για την διαπίστωση  της  διάθεσης των 
προϊόντων στην περιοχή της ∆ωδεκανήσου είναι ιδιαίτερα δυσχερείς και 
αποσπασµατικοί. 

o Υπάρχει ανοµοιογενής τρόπος έκδοσης των αδειών µεταφοράς, της θεώρησης που 
διενεργεί το Τελωνείο άφιξης και της εγγύησης που υποχρεούται να καταθέσει ο 
εγκεκριµένος αποθηκευτής. Επί της αδείας µεταφοράς δεν αναφέρονται πάντα τα 
προβλεπόµενα από το κανονιστικό πλαίσιο στοιχεία (π.χ. αριθµός κυκλοφορίας 
µεταφορικού µέσου), ενώ ορισµένα Τελωνεία αµελούν  την αποστολή της άδειας 
µεταφοράς, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει έγκαιρη ενηµέρωση του Τελωνείου 
προορισµού για τον προγραµµατισµό των ελέγχων.  

o ∆εν εφαρµόζεται οµοιόµορφος τρόπος επιβολής των ∆ικαιωµάτων Εκτέλεσης 
Τελωνειακών ∆ιαδικασιών (∆.Ε.Τ.Ε.) κατά  τη διαδικασία προσκόµισης των αδειών 
µεταφοράς στα Τελωνεία της ∆ωδεκανήσου. 

 
 
 
 

 

 

Σηµειώνεται ότι, σε τρεις (3) εσωτερικούς ελέγχους, κατά τους οποίους προέκυψαν 
ευρήµατα µείζονος σηµασίας, υποβλήθηκαν αµέσως (δηλαδή πριν τη σύνταξη της έκθεσης) 
σχετικά Ενηµερωτικά Σηµειώµατα προς τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, µε 
προτάσεις για την έγκαιρη αντιµετώπιση των ζητηµάτων, έτσι ώστε να περιοριστούν οι 
σοβαροί κίνδυνοι που υπήρχαν.  

 

Επιπλέον, πέντε (5) εκθέσεις διαβιβάστηκαν για περαιτέρω έρευνα στην ∆ιεύθυνση 
Εσωτερικών Υποθέσεων, λόγω ευρηµάτων που άπτονται της αρµοδιότητάς της.    
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1.4 Παρακολούθηση της Προόδου Υλοποίησης των Ενεργειών που Συµφωνήθηκαν 

Μετά την οριστικοποίηση των Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου, οι διορθωτικές ή προληπτικές 
ενέργειες που πραγµατοποιούνται από τις Υπηρεσίες, σε συµµόρφωση προς τις προτάσεις του 
Εσωτερικού Ελέγχου, παρακολουθούνται, αξιολογούνται και  επιβεβαιώνονται  από τους 
Εσωτερικούς Ελεγκτές (follow up). Ο έλεγχος της υλοποίησης των βελτιωτικών ενεργειών 
(Έλεγχος Παρακολούθησης) συνίσταται στα εξής: 

‐ Επιβεβαίωση της πραγµατοποίησης των ενεργειών που είχαν συµφωνηθεί ή, σε 
περίπτωση διαφωνίας, που είχε αποφασιστεί από τον Γ.Γ.∆.Ε.  ότι πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν. 

‐ Εξακρίβωση του βαθµού στον οποίο οι ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν καλύπτουν το 
σύνολο των απαιτήσεων που είχαν τεθεί.  

‐ Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των ενεργειών που πραγµατοποιήθηκαν για τη 
µείωση των κινδύνων και εξέταση της αναγκαιότητας διενέργειας επανελέγχου. 

‐ ∆ιατύπωση προτάσεων που θα µπορούσαν να µειώσουν τον τυχόν υπολειµµατικό 
κίνδυνο που διαπιστώθηκε ότι υπάρχει. 

Μετά το πέρας του Ελέγχου Παρακολούθησης συντάσσεται Έκθεση, η οποία σκοπό έχει να 
ενηµερώσει για την ολοκλήρωση των απαιτούµενων ενεργειών ή/και τη διατήρηση 
υπολειµµατικών κινδύνων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελλιπής εφαρµογή των ενεργειών που 
είχαν οριστεί ή µεταβολή στο θεσµικό και λειτουργικό πλαίσιο των ελεγχθέντων συστηµάτων, 
καθώς και για οποιαδήποτε άλλη επαρκώς δικαιολογηµένη αιτία, µε βάση το βαθµό 
επικινδυνότητας, µπορεί να αποφασιστεί η διενέργεια συµπληρωµατικού ελέγχου ή επανελέγχου.  

Κατά τη διάρκεια του έτους 2015 διενεργήθηκαν δεκαεπτά (17) έλεγχοι παρακολούθησης 
(follow-up), οι οποίοι αντιστοιχούν σε ισάριθµες οριστικές Εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου, η 
θεµατολογία των οποίων καθώς και η εξέλιξή τους παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2015 

ΑΡ.ΕΝΤΟΛΗΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1/2013 

Τρεις διαδικασίες του 
Τµήµατος Μητρώου 
∆.Ο.Υ. (έναρξη και 
διακοπή εργασιών µη 
φυσικού προσώπου) 

 17/11/2014 ΥΠΕΒΛΗΘΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

2/2013 

∆ιαδικασία χορήγησης 
βεβαίωσης 
ηλεκτροδότησης 
ακινήτων  

 19/1/2015 ΥΠΕΒΛΗΘΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 
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3/2013 

∆ιαδικασία χορήγησης 
ορίου απαλλαγής για 
αγορές - ενδοκοινοτικές 
αποκτήσεις - εισαγωγές 
αγαθών που πρόκειται να 
εξαχθούν ή να 
αποσταλούν σε κράτη-
µέλη της ΕΕ - Θεώρηση 
του Ε.∆.∆.Α. 

 22/12/2014 ΥΠΕΒΛΗΘΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

6/2013 

∆ιαδικασία απαλλαγής 
από ΦΠΑ κατά την 
εισαγωγή αγαθών µε 
σκοπό την άµεση 
αποστολή τους σε άλλο 
Κ-Μ (καθεστώς 42) 

  22/12/2014 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

9/2013 

Θέση σε ελεύθερη 
κυκλοφορία για άµεση 
αποστολή σε άλλο Κ-Μ 
(καθεστώς 42) 
εµπορευµάτων, τα οποία 
προηγουµένως είχαν τεθεί 
σε καθεστώς 
αποταµίευσης (θέση 37 
Ε∆Ε: 4271) 

 26/3/2015 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

1/2014 Πλειστηριασµός ακινήτου  18/6/2015 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

4/2014 

∆ικαστικό Τελωνείων, 
∆ιαδικασία τήρησης της 
Λογιστικής 
Παρακολούθησης των 
Εισπρακτέων 
Απαιτήσεων (ίδιοι πόροι, 
εθνικοί πόροι, πρόστιµα, 
πολλαπλά τέλη) 

  6/3/2015 ΤΡΟΠ. 
14/7/2015 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

5/2014 

Η χορήγηση αδειών 
διακίνησης και 
παραλαβής σε καθεστώς 
αναστολής προϊόντων 
ΕΦΚ  

 9/4/2015 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

7/2014 
∆ασµολογική κατάταξη 
εµπορευµάτων ειδών 
διατροφής 

09/11/2015 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΑΡ.ΕΝΤΟΛΗΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

9/2014 

Καταστροφή 
εµπορευµάτων που 
πραγµατοποιείται υπό τον 
έλεγχο της τελωνειακής 
αρχής 

30/4/2015 ΥΠΕΒΛΗΘΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

10/2014 Νέα διαδικασία 
επιστροφής ΦΠΑ  30/4/2015 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

11/2014 Προτιµησιακή Καταγωγή 
εµπορευµάτων 

 9/4/2015 
ΤΡΟΠ.7/7/2015 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 
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12/2014 

Ειδική ∆ιοικητική 
∆ιαδικασία-Ενδικοφανής 
προσφυγή άρθρου 70Β Ν. 
2238/94 

 23/4/2015 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

18/2014 

Ο βαθµός εφαρµογής από 
τους παράγοντες 
τελωνισµού των 
υποδείξεων του 
υποσυστήµατος ανάλυσης 
κινδύνου στα πλαίσια 
εφαρµογής του ICISnet. 

 1/9/2015 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

20/2014 

Η χορήγηση µερικής 
απαλλαγής για το 
πετρέλαιο εσωτερικής 
καύσης που 
χρησιµοποιείται από τις 
βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, 
ξενοδοχεία, νοσοκοµεία 
και προνοιακά ιδρύµατα 

 25/6/2015 
ΤΡΟΠ.7/7/2015 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

21/2014 

Η διαµόρφωση της 
δασµολογητέας αξίας των 
εισαγοµένων 
εµπορευµάτων σύµφωνα 
µε το άρθρο 29 του 
Κανονισµού ΕΟΚ αρ. 
2913/92 

 1/9/2015 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

22/2014 
Προµήθεια των 
εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.  
µε υλικά 

 1/9/2015 ΥΠΕΒΛΗΘΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 

Από τους ανωτέρω περιγραφέντες Ελέγχους Παρακολούθησης, οι δώδεκα (12) βρίσκονται σε 
εξέλιξη, τα δε αποτελέσµατά τους αναµένονται εντός του τρέχοντος έτους και σε κάθε περίπτωση 
εντός του χρονοδιαγράµµατος που κάθε φορά προβλέπεται στην Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου. 
Πέντε (5) από τους διενεργηθέντες Ελέγχους Παρακολούθησης έχουν ολοκληρωθεί και έχουν 
κατατεθεί οι σχετικές αναφορές.  
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Από τη µελέτη των συγκεντρωτικών στοιχείων προκύπτει ότι στο σύνολο των ολοκληρωµένων 
Ελέγχων Παρακολούθησης καταγράφονται πενήντα πέντε (55) συµφωνηθείσες µε τις 
υπηρεσίες ενέργειες, από τις οποίες: 

 29 έχουν κλείσει καθώς υλοποιήθηκαν επιτυχώς,  
 3 έκλεισαν γιατί υλοποιήθηκαν µερικώς,  
 13 έκλεισαν λόγω εξωγενών παραγόντων, κυρίως λόγω αλλαγής του θεσµικού πλαισίου, 
 9 παραµένουν ανοιχτές-εκκρεµείς και  
 1 παραµένει  ανοιχτή, ως µερικώς υλοποιηθείσα. 

  

 

 

 

Τα αποτελέσµατα των Ελέγχων Παρακολούθησης παρατίθενται συνοπτικά ανά έλεγχο στη 
συνέχεια: 
 

 Παρακολούθηση υλοποίησης προτάσεων του Εσωτερικού Ελέγχου µε αρ. εντολής 
02/2013: «∆ιαδικασία χορήγησης βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτων από τις 
∆.Ο.Υ.»   

Ο σκοπός του εν λόγω ελέγχου ήταν η αξιολόγηση της ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας της 
διαδικασίας χορήγησης βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτων που τηρείται από τα Τµήµατα 
Φορολογίας Εισοδήµατος και Ελέγχου των ∆.Ο.Υ. 

Μεταξύ των ευρηµάτων του εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνονται: 

o ∆εν διασφαλίζονται πλήρως τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου, γιατί δεν υπάρχει 
πρόβλεψη για τακτική αναπροσαρµογή των συντελεστών που διαµορφώνουν το 
Κόστος Κατασκευής Οικοδοµής (Κ.Κ.Ο), κάθε φορά που αλλάζουν οι Αντικειµενικές 
ή οι Εµπορικές Αξίες των ακινήτων.   
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o Η διαδικασία δεν εφαρµόζεται οµοιόµορφα και ενιαία από τις ∆.Ο.Υ, καθώς άλλες 
καταχωρούν τις αιτήσεις σε υφιστάµενη στο TAXIS εφαρµογή και άλλες  
χειρόγραφα, όπως προβλέπεται από την ΠΟΛ 1163/2002 (Ελεγχόµενη ∆ιαδικασία) 

o Μέχρι και το έτος 2006 αναζητούνταν στοιχεία που προβλέπονταν από την 
προγενέστερη ΠΟΛ 1277/94 

o ∆εν είχε διενεργηθεί κανένας από τους προβλεπόµενους στην ΠΟΛ 1163/2002   
φορολογικούς ελέγχους, παρά το γεγονός ότι είχαν εκδοθεί οι προβλεπόµενες 
Α.Υ.Ο.Ο., γεγονός που ακυρώνει την ελεγχόµενη διαδικασία, αφού δεν επιτυγχάνεται 
ο βασικός της στόχος, δηλαδή η περιστολή της φοροδιαφυγής στις οικοδοµικές 
επιχειρήσεις και στα συναφή µε την οικοδοµή επαγγέλµατα σε όλα τα στάδια αυτής. 

o Η ηλεκτρονική εφαρµογή του TAXIS, δεν παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης 
της διαδικασίας σε όλα τα βήµατα αυτής, καθώς επίσης και της παρακολούθησης της 
διενέργειας των προβλεποµένων φορολογικών ελέγχων από τις ∆.Ο.Υ. 

Για την άρση των ευρηµάτων συµφωνήθηκε µε τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες η υλοποίηση επτά 
(7) ενεργειών, εκ των οποίων οι δύο (2) υλοποιήθηκαν επιτυχώς και οι πέντε (5) έκλεισαν 
εξαιτίας αλλαγής θεσµικού πλαισίου. Σηµειώνεται ότι η ελεγχθείσα διαδικασία καταργήθηκε από 
1-1-2014 µε την αριθ. πρωτ. ∆12Α 1015993 ΕΞ 2014/24-1-2014 εγκύκλιο του Γεν. Γραµµατέα  
∆ηµοσίων Εσόδων και ισχύει µόνο για τις υποβληθείσες µέχρι την  31-12-2013 αιτήσεις. Οι 
επιτυχώς υλοποιηθείσες ενέργειες αφορούν σε: 

o Έκδοση της αριθ. ∆ΕΛ Β΄1003746ΕΞ2015/5-1-2015 Απόφασης του Γενικού Γραµµατέα 
µε θέµα «Καθορισµός δείγµατος ελέγχου ηλεκτροδότησης ακινήτων». 

o Σε υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης δροµολογήθηκαν για έλεγχο 227 υποθέσεις.   

 Παρακολούθηση υλοποίησης προτάσεων του Εσωτερικού Ελέγχου µε αρ. εντολής 
3/2013: «∆ιαδικασία χορήγησης ορίου απαλλαγής για αγορές ενδοκοινοτικές  
αποκτήσεις-εισαγωγές αγαθών που πρόκειται να εξαχθούν  η να αποσταλούν σε κράτη 
µέλη της Ε.Ε.-.θεώρηση Ε.∆.∆.Α» 

Ο σκοπός του εν λόγω ελέγχου ήταν η αξιολόγηση της ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας της 
ανωτέρω διαδικασίας που κρίθηκε σηµαντική  για τη διασφάλιση των δηµοσίων εσόδων. Μεταξύ 
των ευρηµάτων του εσωτερικού ελέγχου αναφέρονται: 

o Το κανονιστικό πλαίσιο δεν είναι εναρµονισµένο µε την οδηγία 2006/112/ΕΚ της 28ης 
Νοεµβρίου 2006 του Συµβουλίου της ΕΕ σχετικά µε τον χρόνο πραγµατοποίησης των 
εξαγωγών – ενδοκοινοτικών παραδόσεων. Στο αρθρ 164 της Οδηγίας δεν προβλέπεται 
χρονικό όριο.  

o Στέρηση του δικαιώµατος της απαλλαγής σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Κ.Β.Σ , όπως 
ισχύει µε τις νέες διατάξεις του ΚΦΑΣ Ν. 4174/2013 

o Εξακολούθηση θεώρησης στοιχείου Ε∆∆Α ως στοιχείου Φ.Π.Α αν και από την 1/1/2014 
έχει καταργηθεί η θεώρηση όλων των Βιβλίων και Στοιχείων, που υπάγονται στις 
διατάξεις του ΚΦΑΣ. 

o ∆ιάσπαρτο µη κωδικοποιηµένο κανονιστικό πλαίσιο καθώς επίσης πληθώρα αποφάσεων  
o Ασάφεια ως προς την χρονική περίοδο εντός της οποίας µπορεί να γίνει χρήση του 

συµπληρωµατικού ορίου και του χρόνου υποβολής της επόµενης αίτησης 
πολυπλοκότητα στον υπολογισµό του ορίου. 

o Η διαδικασία είναι ελλιπής ως προς τον καθορισµό του τρόπου υπολογισµού του ορίου 
µετά την πάροδο της δωδεκάµηνης περιόδου, σε συνδυασµό  µε τον ασαφή ορισµό της 
νέας επιχείρησης. 

o Η διαδικασία δεν καθίσταται οµοιόµορφα αντιληπτή από το Προσωπικό των ∆.Ο.Υ σε 
πολλά ουσιώδη θέµατα. 



 
 

95

Για την επίλυση των ευρηµάτων συµφωνήθηκε µε τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες η υλοποίηση επτά 
(7) ενεργειών, από τις οποίες έξι (6) έχουν κλείσει και έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς, ενώ µία (1) 
παραµένει ανοικτή και παρακολουθείται γιατί έχει υλοποιηθεί  µερικώς.   

Η µία (1) ανοικτή ενέργεια αφορά στην ηλεκτρονική εφαρµογή της διαδικασίας, η οποία 
αντιµετωπίζει δυσκολίες, λόγω των µεταβαλλόµενων προτεραιοτήτων των αρµοδίων υπηρεσιών. 

Οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν επιτυχώς αφορούν στην έκδοση των Αποφάσεων και εγκυκλίων 
1081/9-3-2014 (ΦΕΚ 964/16-2-2014/Β) ΑΥΟ, ΠΟΛ 1229/20-11-2014 και ΠΟΛ 1167/2015 
(ΦΕΚ 1808/21-8/2015/Β΄). 
 

 Παρακολούθηση υλοποίησης προτάσεων του Εσωτερικού Ελέγχου µε αρ. εντολής 
01/2013: «Εξέταση της ασφάλειας και της αποτελεσµατικότητας τριών διαδικασιών 
του Τµήµατος Μητρώου ∆.Ο.Υ: Α. Έναρξης εργασιών προσωπικών εταιριών 
(Ο.Ε./Ε.Ε.) υγειονοµικού ενδιαφέροντος, Β. Έναρξης επαγγελµατικής δραστηριότητας 
νοµικών προσώπων µέσω Υπηρεσίας Μίας Στάσης, Γ. ∆ιακοπής εργασιών µη φυσικού 
προσώπου»  

 
Ο  εσωτερικός έλεγχος για τις ανωτέρω διαδικασίες πραγµατοποιήθηκε δύο (2) έτη µετά τη 
µεταφορά της αρµοδιότητας έναρξης επιχειρήσεων, πλην των καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος, από τη Γ.Γ.∆.Ε. στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.). Μεταξύ των ευρηµάτων 
του ελέγχου περιλαµβάνονται: 
‐ Επιβολή προστίµων σε νεοσύστατες εταιρείες εξαιτίας εκπρόθεσµης έναρξης που 

πραγµατοποιήθηκε µε υπαιτιότητα της  Υπηρεσίας Μίας Στάσης 
‐ Καθυστερήσεις από τις ∆.Ο.Υ.  για τη διενέργεια αυτοψίας  
‐ Αδυναµία επιβεβαίωσης της απόδοσης του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (Φ.Σ.Κ.) 
‐ Αδυναµία επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των δικαιολογητικών που υποβάλλονται στα 

Τµήµατα Μητρώου των ∆.Ο.Υ. 
‐ Εφαρµογή καταργηθείσας διαδικασίας για τη διακοπή εργασιών νοµικών προσώπων. 

 
Στην έκθεση εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνονται, για τις τρεις διαδικασίες, δεκατρείς (13) 
συστάσεις/προτάσεις, οι οποίες στο σύνολό τους περιλαµβάνουν είκοσι δύο (22) συµφωνηθείσες 
ενέργειες. Από τις δεκατρείς (13) συστάσεις/προτάσεις δώδεκα (12) έχουν κλείσει, ενώ µία (1) 
παραµένει ανοικτή, δηλαδή συνεχίζεται η παρακολούθηση της υλοποίησης της. Σηµειώνεται ότι, 
µετά την υποβολή της Έκθεσης, πραγµατοποιήθηκε µία σειρά θεµελιωδών αλλαγών στο θεσµικό 
πλαίσιο των διαδικασιών και µάλιστα µε κατεύθυνση εντελώς διαφορετική από εκείνη που ίσχυε 
κατά τη διενέργεια του ελέγχου. Τούτο είχε ως αποτέλεσµα ένας µεγάλος αριθµός 
συστάσεων/προτάσεων να κλείσει λόγω αλλαγής του θεσµικού πλαισίου. Οι αλλαγές αυτές, που 
πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο πολιτικών αποφάσεων µε στόχο τη βελτίωση του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και την τόνωση του 
επενδυτικού ενδιαφέροντος στη χώρα, µετέβαλαν ουσιωδώς τις ελεγχόµενες διαδικασίες.   
 
Από τις ανωτέρω δώδεκα (12) κλειστές συστάσεις/προτάσεις: 

‐ πέντε (5) υλοποιήθηκαν επιτυχώς,   
‐ τρεις (3) δεν υλοποιήθηκαν καθώς δεν λήφθηκαν υπόψη κατά την αλλαγή του θεσµικού 

πλαισίου,  
‐ δύο (2) δεν υλοποιήθηκαν διότι άλλαξε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την ελεγχθείσα 

διαδικασία και  
‐ δύο (2) υλοποιήθηκαν µερικώς, η µια δε από αυτές, δεν λήφθηκε υπόψη στο σύνολό της 

κατά την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου.   
 
Μεταξύ των συστάσεων/προτάσεων που υλοποιήθηκαν περιλαµβάνονται: 

‐ Ορίστηκε ρητά η υποχρέωση των Υ.Μ.Σ. να εκδίδουν, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήµατος, τις ανακοινώσεις καταχώρισης στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), 
ώστε να µην επιβάλλονται από τις ∆.Ο.Υ. πρόστιµα εκπρόθεσµης έναρξης.  
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‐ ∆ιασυνδέθηκε το TAXIS µε άλλα Πληροφοριακά  Συστήµατα, µε σκοπό την 
ταυτοποίηση των δικαιολογητικών ως προς τη γνησιότητά τους.   

‐ ∆όθηκε η δυνατότητα στατιστικής παρακολούθησης της πορείας έναρξης εργασιών 
Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος.  

‐ Κατέστη υποχρεωτική η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις περιπτώσεις έναρξης 
επαγγελµατικής δραστηριότητας µε ενδοκοινοτικές συναλλαγές.  

‐ Τέθηκαν κανόνες για τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης διακοπής εργασιών.  
 
Παραµένει ανοιχτή µία (1) σύσταση/πρόταση, η οποία αφορά στη διασύνδεση των 
πληροφοριακών συστηµάτων του Γ.Ε.ΜΗ. και της Γ.Γ.∆.Ε.,  προκειµένου να καθίσταται δυνατή 
η άντληση και παρακολούθηση στοιχείων των φορολογουµένων. Επειδή η πρόταση θεωρείται 
ιδιαίτερα κρίσιµη για τη φορολογική διοίκηση, αλλά εξαντλήθηκαν οι ενέργειες σε διοικητικό 
επίπεδο, το θέµα, το οποίο εκκρεµεί στο Γ.Ε.ΜΗ., τέθηκε υπόψη του Γ.Γ.∆.Ε. 
 
Επίσης κρίθηκε ότι πρέπει να επισπευσθεί η τροποποίηση της νοµοθεσίας που έχει ανακοινώσει 
το Υπουργείο Ανάπτυξης – Γ.Γ. Εµπορίου για να υπαχθεί η ίδρυση των Καταστηµάτων 
Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος στις διαδικασίες των Υπηρεσιών Μίας Στάσης. Επειδή µε την 
κατάργηση του Φ.Σ.Κ. κατά τη σύσταση εταιριών δεν υφίσταται πλέον φορολογικό αντικείµενο, 
θεωρούµε ότι πρέπει να απαλλαγεί η φορολογική διοίκηση από την άσκηση ξένων προς αυτήν 
αρµοδιοτήτων, προκειµένου να επικεντρωθεί στην όσο το δυνατόν αποδοτικότερη άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της.   
 

 Παρακολούθηση υλοποίησης προτάσεων του Εσωτερικού Ελέγχου µε αρ. εντολής 
09/2014: «Καταστροφή βιοµηχανοποιηµένων καπνών που κατάσχονται ως αντικείµενο 
λαθρεµπορίας»  

 

Τα ευρήµατα που προέκυψαν από τον συγκεκριµένο εσωτερικό έλεγχο και οι συµφωνηθείσες µε 
τις υπηρεσίες ενέργειες αποτυπώνονται στην ενότητα 1.3, σελ.  35 της παρούσας έκθεσης.  

Για την αντιµετώπιση των ευρηµάτων συµφωνήθηκε µε τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες η υλοποίηση 
δεκατριών (13) ενεργειών, από τις οποίες επτά (7) έχουν κλείσει ενώ έξι (6) παραµένουν 
ανοικτές.  Από τις επτά  (7) κλειστές συµφωνηθείσες ενέργειες: 

‐ έξι  (6) υλοποιήθηκαν επιτυχώς και    

‐  µία (1) υλοποιήθηκε µερικώς.   

Οι επτά (7) ενέργειες που υλοποιήθηκαν συνοψίζονται ως εξής:  

‐ Αποστολή εγγράφου για υπενθύµιση στα Τελωνεία να κάνουν χρήση του ELENXIS για 
την ταυτοποίηση προσώπων που εµπλέκονται σε λαθρεµπορία.   

‐ Ανάρτηση της ∆33Ε5013075ΕΞ2014/30-5-2014 ∆ΥΟ "Οδηγίες περί κατάσχεσης, 
διαχείρισης και καταστροφής λαθραίων καπνικών προϊόντων"  στη διαδικτυακή πύλη 
του ICISnet. 

‐ Εφοδιασµός των υπαλλήλων της αρµόδιας για τη διαδικασία υπηρεσίας µε κωδικούς 
πρόσβασης στο ICISnet. 

‐ Αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου, προκειµένου να εκδίδεται µία απόφαση για κάθε 
επικείµενη καταστροφή από την αρµόδια Τελωνειακή Περιφέρεια. 

‐ Έκδοση υποδείγµατος Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Καταστροφής 
βιοµηχανοποιηµένων καπνικών προϊόντων. 

‐ Κατάθεση σχολίων στις οµάδες για την αναδιάρθρωση της Τελωνειακής Υπηρεσίας, 
προκειµένου να δοθεί στις Τελωνειακές Περιφέρειες η αρµοδιότητα να ελέγχουν, πριν 
την έκδοση της απόφασης καταστροφής, την τήρηση των απαιτούµενων διατυπώσεων. 

‐ Έκδοση οδηγιών για επίσπευση της εκποίησης των κατασχεθέντων µεταφορικών µέσων 
(µερική υλοποίηση, διότι υφίστανται περιορισµοί από την κείµενη νοµοθεσία)       
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Οι έξι (6) ανοικτές συµφωνηθείσες ενέργειες, οι οποίες βρίσκονται σε κατάσταση εκκρεµότητας 
παρότι έχει παρέλθει το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους, συνοψίζονται ως κατωτέρω:   

 

o ∆ιασύνδεση των Τελωνείων µε τα ηλεκτρονικά συστήµατα των φορέων διαχείρισης των 
Ελευθέρων Ζωνών: Τα Τελωνεία που λειτουργούν εντός των Ελευθέρων Ζωνών, από τις 
οποίες κατάσχονται οι µεγαλύτερες ποσότητες βιοµηχανοποιηµένων καπνών, δεν κάνουν 
χρήση του ICISnet και, παρά τη θέση του σε παραγωγική λειτουργία, η ηλεκτρονική 
υποβολή δηλωτικού από εξωτερικούς χρήστες δεν εφαρµόζεται.  

o Χρήση του ICISnet για τη συγκέντρωση στοιχείων που διαβιβάζονται σε διεθνείς 
οργανισµούς και καταχώριση των πρωτοκόλλων καταστροφής στο ΙCISnet: Είναι ενέργειες 
που θεωρούνται κρίσιµες, καθώς σήµερα δεν εξασφαλίζεται η συγκέντρωση ασφαλών και 
έγκυρων στοιχείων. Η υλοποίησή τους προσκρούει στο γεγονός ότι το ICISnet διανύει τη 
φάση της εγγύησης και µόνο µε την εξασφάλιση χρηµατοδότησης θα µπορούσαν οι 
απαιτήσεις να πραγµατοποιηθούν από τον ανάδοχο. 

o ∆ιαλειτουργικότητα µεταξύ πληροφοριακών συστηµάτων Τελωνείων και ΓΧΚ:  Αποτελεί 
αντικείµενο οµάδας εργασίας  που συστάθηκε από τη Γ.Γ.∆.Ε. και θα ολοκληρώσει το έργο 
της στις 31-10-2016. 

o Φιλική προς το περιβάλλον καύση των κατασχεµένων καπνών: Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα για 
το έτος 2015 στοιχεία, µόνο στο 65% του συνόλου των κατασχεθέντων πραγµατοποιείται 
καύση φιλική προς το περιβάλλον. Υφίσταται ο κίνδυνος να κατηγορηθεί η χώρα µας για µη 
συµµόρφωση προς τις δεσµεύσεις της έναντι του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας. 

o ∆ιερεύνηση της δυνατότητας κεντρικής καύσης των κατασχεθέντων καπνικών προϊόντων: Οι 
υπηρεσίες δεν γνωρίζουν το κόστος ή το όφελος που θα προέκυπτε από την υιοθέτηση µιας 
τέτοιας πρότασης ή εναλλακτικά από την καύση σε περιφερειακό επίπεδο. 

 

 Παρακολούθηση υλοποίησης προτάσεων του Εσωτερικού Ελέγχου µε αρ. εντολής 
22/2014: «Προµήθεια των εργαστηριών του Γ.Χ.Κ.  µε υλικά» 

 

Τα ευρήµατα που προέκυψαν για τον συγκεκριµένο εσωτερικό έλεγχο, οι συµφωνηθείσες µε τις 
υπηρεσίες ενέργειες και αυτές για τις οποίες δεν επήλθε συµφωνία παραπέµφθηκαν για απόφαση 
στο Γενικό Γραµµατέα αποτυπώνονται στην ενότητα 1.3, σελ. 52 της παρούσας.  

Οι έξι (6) συµφωνηθείσες ενέργειες, οι οποίες υλοποιήθηκαν επιτυχώς από τις υπηρεσίες,  
συνοψίζονται ως ακολούθως:  

o Εκδόθηκε Εγχειρίδιο για τη λειτουργία «Έλεγχος δαπανών (υλικά ή υπηρεσίες)», όπου 
αποτυπώθηκαν το θεσµικό πλαίσιο, οι αρµοδιότητες, οι ρόλοι, οι ευθύνες, οι διαδικασίες 
και τα έντυπα.  

o Καταγράφηκαν τα πεδία που απαιτούνται για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του 
Μητρώου Προµηθειών του ΟΠΣ-Γ.Χ.Κ., προκειµένου να καταστεί δυνατή η παραγωγική 
λειτουργία του.   

o Στην εσωτερική δικτυακή σελίδα της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης, στην υπο-σελίδα 
«Προµήθειες Γ.Χ.Κ.», αναρτώνται πληροφορίες για όλα τα στάδια της διαδικασίας 
προµήθειας. 

o Προγραµµατίστηκε η υλοποίηση διαγωνισµού µε τη µορφή «ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – 
ΠΛΑΙΣΙΟ» για τη συντήρηση και επισκευή των οργάνων. 
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o Συµπεριλήφθηκε για τις βλάβες σε κάθε προκήρυξη και σύµβαση ο όρος της "καλής 
λειτουργίας".   

o Η αρµόδια ∆ιεύθυνση ενηµέρωσε για την πρόθεσή της να συµµετάσχει σε Οµάδες 
Εργασίας για την επεξεργασία του παράγωγου δικαίου του ν.4281/2014.  

2.  Λοιπές ∆ράσεις 

2.1. ∆ιαµόρφωση Κανονιστικού Πλαισίου του Εσωτερικού Ελέγχου 

 
Στο πλαίσιο της µέριµνας για τη διαµόρφωση και τη διαρκή βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου 
του εσωτερικού ελέγχου στη Γ.Γ.∆.Ε., και δεδοµένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του 
άρθρου 54 του Π.∆. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών», όπως 
ισχύει: 
 
1. Υποβλήθηκε στη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης πρόταση (έγγραφο µε αριθµ. πρωτ. ∆ΕΕ 
1061190/06.05.2015) για την τροποποίηση της εσωτερικής διάρθρωσης της ∆ιεύθυνσης 
Εσωτερικού Ελέγχου, και ειδικότερα: α) για τη σύσταση Γραφείων εντός των Τµηµάτων Β΄ και 
Γ΄ της ∆ιεύθυνσης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη καθοδήγηση και εποπτεία των 
Εσωτερικών Ελεγκτών, καθώς και β) για την µικρής κλίµακας ανακατανοµή της καθ’ ύλην 
αρµοδιότητας µεταξύ των Τµηµάτων Β΄ και Γ΄, έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσµατική η 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
Μετά την αποδοχή της πρότασης, εκδόθηκε η αριθµ. ∆.ΟΡΓ.Α 1096546 ΕΞ 2015 /15.07.2015 
(Β’ 1586) Απόφαση της Γενικής Γραµµατέως ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών 
για την τροποποίηση του άρθρου 8 της αριθµ. ∆6Α 1058824 ΕΞ 2014/08.04.2014 (Β΄ 865, 1079 
και 1846) Απόφασης Γ.Γ.∆.Ε. 
Επίσης, για λόγους αύξησης της αποτελεσµατικότητας και καλύτερης αξιοποίησης του 
προσωπικού της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, υποβλήθηκε στη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης 
πρόταση (έγγραφο µε αριθµ. πρωτ. ∆ΕΕ 1152842/26.11.2015) για την τροποποίηση της κατά 
τόπο αρµοδιότητας των Τµηµάτων Β, Γ, και ∆ της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, έτσι ώστε 
κάθε Τµήµα της να µπορεί να δραστηριοποιηθεί σε όλη την επικράτεια. Η πρόταση έγινε δεκτή 
από τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και αναµένεται να ενταχθεί σε επόµενη τροποποίηση της αριθµ. 
∆6Α 1058824 ΕΞ 2014/08.04.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) Απόφασης Γ.Γ.∆.Ε. 
 
2. Συντάχθηκε σχέδιο Κανονισµού Λειτουργίας και Κανονισµού Καθηκόντων του Προσωπικού της 
∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (Κανονισµός). Ο Κανονισµός ορίζει τις αρχές και τις 
διαδικασίες για την εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου στη Γ.Γ.∆.Ε. και πραγµατεύεται θέµατα 
όπως είναι ο σκοπός και τα είδη του εσωτερικού ελέγχου, η µεθοδολογική προσέγγιση, η 
διασφάλιση της ποιότητας, τα τηρούµενα αρχεία κ.ά. Το σχέδιο του Κανονισµού εστάλη στην 
αρµόδια για την έκδοσή του ∆ιεύθυνση Οργάνωσης (07.05.2015), η οποία προέβη σε περαιτέρω 
επεξεργασία. Η έκδοση του Κανονισµού θα γίνει δυνατή µετά την επίλυση ορισµένων 
ζητηµάτων που χρήζουν νοµοθετικής ρύθµισης, όπως είναι ο κλάδος προέλευσης των 
Εσωτερικών Ελεγκτών, η σύσταση Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου κ.ά. 

2.2. Ανάπτυξη της Μεθοδολογίας του Εσωτερικού Ελέγχου 

Η µεθοδολογία του εσωτερικού ελέγχου στο Υπουργείο Οικονοµικών περιγράφηκε για πρώτη 
φορά στο Εγχειρίδιο ∆ιενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων (Εγχειρίδιο), το οποίο εκδόθηκε τον 
∆εκέµβριο του 2012. Η εµπειρία που αποκτήθηκε µετά από δύο έτη εφαρµογής του, 
αξιοποιήθηκε για την αναθεώρηση του Εγχειριδίου, τα περιεχόµενα του οποίου εµπλουτίστηκαν 
και εξειδικεύθηκαν, έτσι ώστε αυτό να αποτελεί πληρέστερο Οδηγό για την άσκηση του 
εσωτερικού ελέγχου. Μετά από διαβούλευση µε όλους τους Οικονοµικούς Επιθεωρητές της 
∆/νσης Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και µε τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου 
Οικονοµικών, η 2η έκδοση του Εγχειριδίου, ως πεδίο εφαρµογής του οποίου ορίζεται πλέον η 
Γ.Γ.∆.Ε., εγκρίθηκε από τη Γενική Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων και κυκλοφόρησε τον Μάρτιο 
του 2015.  
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Μεταξύ των αλλαγών και βελτιώσεων που επήλθαν µε τη 2η έκδοση του Εγχειριδίου 
σηµειώνονται:  
‐ η πρόβλεψη για αναθεώρηση του ετήσιου προγράµµατος εσωτερικών ελέγχων στο τέλος του 

α’ εξαµήνου 

‐ η πρόβλεψη για υποβολή δήλωσης από τον Εσωτερικό Ελεγκτή σε περίπτωση ύπαρξης 
ζητήµατος αντικειµενικότητας, καθώς και η πρόβλεψη να αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου 
ότι δεν υπήρχε κανένα  ζήτηµα αντικειµενικότητας 

‐ η καταγραφή των βασικών ερωτηµάτων στα οποία πρέπει να απαντά ο έλεγχος, ανεξαρτήτως 
της φύσης του ελεγχόµενου συστήµατος 

‐ η πρόβλεψη της δυνατότητας αλλαγής της έκτασης του ελέγχου κατά την εξέλιξή του, καθώς 
και η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί για να συµβεί αυτό 

‐ η αναλυτική περιγραφή της µεθοδολογίας παρακολούθησης της υλοποίησης των ενεργειών 
που συµφωνήθηκαν (follow-up). 

 

2.3. Ηλεκτρονική Υποστήριξη του Εσωτερικού Ελέγχου 

Για την ηλεκτρονική υποστήριξη του εσωτερικού ελέγχου είχε αναπτυχθεί ειδικό Υποσύστηµα 
στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Ελεγκτικών Υπηρεσιών (ΟΠΣΕΥ – Elenxis), το 
οποίο όµως δεν είχε χρησιµοποιηθεί, διότι ο σχεδιασµός του (που έγινε κατά το έτος 2008), δεν 
πληρούσε τις λειτουργικές απαιτήσεις που υπήρχαν κατά την έναρξη εφαρµογής του εσωτερικού 
ελέγχου το 2013. 
 
Με στόχο να αναπτυχθεί η κατάλληλη πληροφοριακή υποδοµή, έτσι ώστε, κατ’ αρχάς, να είναι 
ευχερής και ασφαλής η παρακολούθηση των εσωτερικών ελέγχων που εκτελούνται, το Τµήµα Α΄ 
– Μεθοδολογίας και Σχεδιασµού κατέγραψε τις αλλαγές που θεωρούνται ως απολύτως αναγκαίες 
για την έναρξη χρησιµοποίησης της εφαρµογής «∆ιαχείριση Υποθέσεων» του Υποσυστήµατος 
Εσωτερικού Ελέγχου του Elenxis.  
 
Η καταγραφή γνωστοποιήθηκε στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Γ.Γ.∆.Ε., 
η οποία ανέλαβε την πραγµατοποίηση των αναγκαίων αλλαγών, µε ίδια µέσα. Μετά από γόνιµη 
συνεργασία των δύο Υπηρεσιών, η εφαρµογή «∆ιαχείριση Υποθέσεων» τροποποιήθηκε και 
ετέθη σε παραγωγική λειτουργία τον Σεπτέµβριο του 2015.  
 
Παράλληλα, µε στόχο τη διευκόλυνση της διενέργειας των εσωτερικών ελέγχων, αποκτήθηκε 
πρόσβαση στα Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα της Γ.Γ.∆.Ε.  (Taxis, ICIS, Elenxis, 
MIS) για το σύνολο, σχεδόν, των υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.  

 

2.4. Καθοδήγηση Υπηρεσιών της Γ.Γ.∆.Ε.  για τη ∆ιαχείριση Κινδύνων και την 
Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου     

 

∆εδοµένου ότι η συστηµατική διαχείριση κινδύνων και η ύπαρξη ολοκληρωµένου συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου (internal controls) αποτελούν προϋποθέσεις για την αποτελεσµατική 
λειτουργία ενός οργανισµού, αλλά και για την αποδοτικότητα του εσωτερικού ελέγχου (internal 
audit), η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου προέβη στις εξής ενέργειες: 

i. Συντόνισε (µέσω του συντονισµού της Οµάδας Εργασίας για την καταγραφή των διαδικασιών 
της Τελωνειακής ∆ιοίκησης και την Ανάλυση των Κινδύνων αυτής) την επεξεργασία και υποβολή 
πρότασης µεθοδολογίας, σύµφωνης µε το διεθνές πρότυπο ISO 31000:2009, για τη διαχείριση 
κινδύνων στην Τελωνειακή ∆ιοίκηση (12.01.2015). 
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ii. Προσάρµοσε την πιο πάνω µεθοδολογία στην περίπτωση της Φορολογικής ∆ιοίκησης και 
υπέβαλε το σχετικό κείµενο στη ∆ιοίκηση (17.07.2015). 

iii. Πραγµατοποίησε, σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.∆.∆.Α.), διήµερο επιµορφωτικό πρόγραµµα µε θέµα «∆ιαχείριση Κινδύνου 
στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων» (29-30.01.2015).  

iv. Υπέβαλε στην ηγεσία της Γ.Γ.∆.Ε. εισήγηση (27.04.2015) για την ανάπτυξη ολοκληρωµένου 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, το οποίο περιλαµβάνει έξι άξονες:  

‐ ∆ηµιουργία του κατάλληλου «περιβάλλοντος ελέγχου», δηλαδή, υιοθέτηση και διάχυση 
αρχών και κανόνων που συνθέτουν µία αυστηρή «κουλτούρα» ελέγχου εντός της 
Υπηρεσίας. 

‐ Ανάπτυξη της λειτουργίας της διαχείρισης κινδύνων, δηλαδή της συστηµατικής και 
µεθοδικής αναγνώρισης και αξιολόγησης των κινδύνων που απειλούν τους 
αντικειµενικούς σκοπούς της Υπηρεσίας, καθώς και της λήψης µέτρων για τον 
περιορισµό τους. 

‐ ∆ιαµόρφωση και τήρηση γραπτών κανόνων και διαδικασιών για µία σειρά κρίσιµων 
λειτουργιών της Υπηρεσίας, όπως είναι η τεκµηρίωση και η διαφύλαξη  των πληροφοριών, 
η τήρηση κτηµατολογίων, ο έλεγχος δαπανών, η λογοδοσία κ.ά. 

‐ Θέσπιση οργανωτικών ρυθµίσεων που διασφαλίζουν επαρκή εποπτεία και διαχωρισµό 
καθηκόντων για κρίσιµα ζεύγη λειτουργιών όπως είναι η έγκριση επιχειρησιακών 
ενεργειών και η έγκριση δαπανών ή η καταχώριση και η θεώρηση συναλλαγών κ.ά.  

‐ Ενσωµάτωση επαρκών «δικλείδων ασφαλείας» σε όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες 
της Υπηρεσίας. 

‐  Λειτουργία αποτελεσµατικού συστήµατος «τριών γραµµών άµυνας»:  
  α. Εκτελεστικές Υπηρεσίες 
  β. Επιτελικές και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες 
  γ. ∆/νση Εσωτερικού Ελέγχου. 
 

Μετά την αποδοχή της εισήγησης, ως πρώτο βήµα άρχισε η επανεξέταση, από τις καθ’ ύλην 
αρµόδιες Υπηρεσίες, ορισµένων κρίσιµων από την άποψη της ασφάλειας λειτουργιών, όπως είναι 
η τήρηση των αρχείων, η διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, η διαχείριση κρίσεων και 
έκτακτων αναγκών, η διαχείριση της απόδοσης κ.ά.  

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου παρείχε έγγραφη και προφορική καθοδήγηση, ενώ τον 
συντονισµό της δράσης ανέλαβε η ∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Οικονοµικής 
∆ιοίκησης, η οποία δεσµεύτηκε να την εντάξει στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Γ.Γ.∆.Ε. του έτους 
2016.   

 

2.5. Επιµόρφωση του Ανθρώπινου ∆υναµικού  

1. Με στόχο την αύξηση της τεχνογνωσίας των Εσωτερικών Ελεγκτών, και µετά από σχετικά 
αιτήµατα που υποβλήθηκαν στο Ε.Κ.∆.∆.Α. µέσω της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου 
∆υναµικού, πραγµατοποιήθηκαν τα επιµορφωτικά προγράµµατα:   

 
Α)  ∆ιεθνή Πρότυπα 1300, 2120 και 2340 για την Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού 
Ελέγχου  (12-13 Μαρτίου 2015) και  

Β) Χτίζοντας την Αποτελεσµατική Οµάδα  (∆ύο εκπαιδευτικές σειρές: 21-23 Σεπτεµβρίου 
2015 και 28-30 Σεπτεµβρίου 2015). 
 

2. Εν όψει της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρµογής «∆ιαχείριση Υποθέσεων» 
Εσωτερικού Ελέγχου του Elenxis, εκπαιδεύτηκαν ενδοϋπηρεσιακά στη χρήση της 
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εφαρµογής όλοι οι υπηρετούντες στη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (Τρεις εκπαιδευτικές 
σειρές: 14, 15 και 16 Σεπτεµβρίου 2015).   

 
3. Τέσσερις (4) Οικονοµικοί Επιθεωρητές εκπαιδεύτηκαν στη χρήση του νέου Ολοκληρωµένου 
Πληροφοριακού Συστήµατος Τελωνείων (ICISnet). 

4.  Πλέον των προγραµµάτων που προαναφέρθηκαν, κατά τη διάρκεια του έτους δεκαεννέα 
(19) υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου συµµετείχαν σε επιµορφωτικά 
προγράµµατα του ΕΚ∆∆Α, σε θέµατα όπως είναι η Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων, η 
Εκπαίδευση Ελεγκτών Βεβαίωσης και Είσπραξης, το Σύστηµα Πληροφόρησης της ∆ιοίκησης 
κ.ά.). Επίσης, πολλοί υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου συµµετείχαν στις 
«θεµατικές βραδιές» και στο ετήσιο συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών 
Ελεγκτών, επιδιώκοντας µε τον τρόπο αυτό τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων 
τους. 

2.6   Ειδικές  δράσεις     

 
Κατά τη διάρκεια του 2015, η ∆/νση Εσωτερικού Ελέγχου ανέπτυξε, επίσης, τις ακόλουθες 
ειδικές δράσεις:  
 
1. Κατέγραψε και απεικόνισε διαγραµµατικά τη διαδικασία «Σχεδιασµός και εκτέλεση εσωτερικού 
ελέγχου», στο πλαίσιο σχετικού στόχου που είχε τεθεί για όλες τις Υπηρεσίες της Γ.Γ.∆.Ε. 
(30.04.2015).   
 
2. Συνέταξε κείµενο σχολίων επί σχεδίου ερωτηµατολογίου της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικού 
Σχεδιασµού & Οικονοµικής ∆ιοίκησης µε αντικείµενο την έρευνα ικανοποίησης πολιτών οι 
οποίοι  συναλλάσσονται µε τις Υπηρεσίες της Γ.Γ.∆.Ε. (06.11.2015). 

 
3. Ανέλαβε τον Συντονισµό της Οµάδας Εργασίας για τη σύνταξη Κανονισµού Λειτουργίας και 
Κανονισµού Καθηκόντων Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών (αρ. ∆.ΟΡΓ.Β. 
1050317/16.04.2015 Απόφαση Γ.Γ.∆.Ε., Α.∆.Α.: 7ΝΦΕΗ-ΒΧΜ).  

Η Οµάδα Εργασίας άρχισε να λειτουργεί στις 12 Μαΐου 2015, πραγµατοποίησε δεκατρείς (13) 
συνεδριάσεις και αναµένεται να ολοκληρώσει το έργο της στο τέλος Ιανουαρίου 2016.  

 

Πρόγραµµα  ∆ράσεων  Έτους 2016  

Για το έτος 2016 έχουν προγραµµατιστεί οι ακόλουθες δράσεις:  

 Η εκτέλεση Προγράµµατος είκοσι έξι (26) ελέγχων ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας 
διαδικασιών, καθώς και ελέγχων συµµόρφωσης, όπως αυτοί καταγράφονται στον πίνακα του 
Παραρτήµατος Ι. Το Πρόγραµµα καλύπτει όλους τους τοµείς αρµοδιότητας της Γ.Γ.∆.Ε.  και 
περιλαµβάνει σηµαντικό αριθµό διακλαδικών θεµάτων. Η επιλογή των προς έλεγχο 
συστηµάτων βασίστηκε, κυρίως, στην εµπειρία που έχει αποκτηθεί από τη ∆ιεύθυνση 
Εσωτερικού Ελέγχου, αλλά και σε προτάσεις των Υπηρεσιών της ΓΓ∆Ε. 

 Την  ολοκλήρωση των ελέγχων του Προγράµµατος Εσωτερικών Ελέγχων Έτους 2015, που 
δεν έγινε δυνατή για αντικειµενικούς λόγους.  

 Την εκτέλεση Προγράµµατος δεκαοκτώ (18) ελέγχων παρακολούθησης, µέσω των οποίων θα 
διαπιστωθεί η υλοποίηση των βελτιωτικών ενεργειών, οι οποίες συµφωνήθηκαν µε τις 
αρµόδιες Υπηρεσίες της Γ.Γ.∆.Ε. µετά την ολοκλήρωση εσωτερικών ελέγχων των 
Προγραµµάτων των ετών 2013, 2014 και 2015. 

 Την έκδοση του Κανονισµού Λειτουργίας και Κανονισµού Καθηκόντων του Προσωπικού της 
∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, σύµφωνα µε όσα αναπτύχθηκαν στην ενότητα 2.1. 
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 Την αναθεώρηση του Εγχειριδίου ∆ιενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων, η οποία προβλέπεται να 
πραγµατοποιείται ετησίως.  

 Την καθοδήγηση των Υπηρεσιών της Γ.Γ.∆.Ε. για την ανάπτυξη ολοκληρωµένων 
συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στην ενότητα 2.4.  

 Την τροποποίηση, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Γ.Γ.∆.Ε., 
της εφαρµογής «∆ιενέργεια Ελέγχων» του Υποσυστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου του Elenxis 
(βλ. ενότητα 2.3). 

 Την πραγµατοποίηση, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού 
και το ΕΚ∆∆Α, δύο τουλάχιστον, επιµορφωτικών προγραµµάτων για τους υπηρετούντες στη 
∆/νση Εσωτερικού Ελέγχου.  

 
Στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ παρουσιάζονται το Πρόγραµµα Εσωτερικών Ελέγχων έτους 2016 
και το Πρόγραµµα Ελέγχων Παρακολούθησης (follow–up) έτους 2016, αντίστοιχα, όπως 
αυτά εγκρίθηκαν από τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι:  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 

Α/Α ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

1 Τήρηση φυσικών αρχείων 

2 Κινητικότητα ανθρώπινου δυναµικού  
(∆ιαδικασίες µεταθέσεων, αποσπάσεων, µετακινήσεων, µετατάξεων εντός της ΓΓ∆Ε) 

3 ∆ιαχείριση γνώσης 

4 ∆ιαδικασία απόδοσης ρόλων και δικαιωµάτων πρόσβασης σε στοιχεία των 
πληροφοριακών συστηµάτων της ΓΓ∆Ε 

5 Έργο "∆ιαδραστικές Πολυκαναλικές Υπηρεσίες προς τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις "  

6 ∆οµή της Φορολογικής ∆ιοίκησης 

7 Βεβαίωση οφειλόµενων τελών κυκλοφορίας οχηµάτων παρελθουσών χρήσεων 

8 Αξιοποίηση του ΟΠΣ Elenxis 

9  Έλεγχος ενδο-οµιλικών συναλλαγών 

10 ∆ιενέργεια ελέγχων πρόληψης στην έκδοση φορολογικών στοιχείων 

11 ∆ιαδικασία καταχώρισης και παρακολούθησης εντολής µη έκδοσης ΑΦΕ 

12 ∆ιαδικασία πάγιας ρύθµισης 

13 Πράξεις διορθωτικού προσδιορισµού φόρου  

14 Περιορισµός ή άρση κατάσχεσης στα χέρια τρίτων    

15 Εκπρόθεσµη διακοπή δραστηριότητας  

16 Αναστολή πληρωµής ΕΝΦΙΑ στα νοµικά πρόσωπα 

17 ∆ηµοπρασίες αυτοκινήτων (παραλαβή, φύλαξη, καταγραφή, παρακολούθηση, 
εκποίηση) 

18 Εκτίµηση αξίας οχηµάτων και λοιπών προς δηµοπράτηση ειδών 

19 ∆ιαχείριση λαθρεµπορευµάτων 

20 Βεβαίωση τελωνειακών οφειλών και καταχώρησή τους στα λογιστικά βιβλία 
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21 Έγκαιρη και ορθή ανακοίνωση των ιδίων πόρων στην Ε.Ε. 

22 Λογιστική παρακολούθηση/έλεγχος λειτουργίας φορολογικών αποθηκών καυσίµων 

23 Έλεγχος της νόµιµης χρησιµοποίησης υγραερίων που χρησιµοποιούνται ως καύσιµα 
κινητήρων  

24 Φορολογικές αποθήκες αυτοκινήτων   

25 Έλεγχοι στον τοµέα των ενεργειακών προϊόντων 

26 Έκδοση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενηµερότητας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ:  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 
 

Α/Α ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΤΟΛΗΣ 

1 ∆ιαδικασίες Τµήµατος ∆ικαστικού ∆.Ο.Υ. (ένδικα βοηθήµατα 
και ένδικα µέσα) 4/2013 

2 ∆ιαδικασία κατάσχεσης στα χέρια τρίτων (άρθ. 30-33 ΚΕ∆Ε) 8/2013 

3 ∆ιαχείριση κατασχεµένων Βιβλίων και Στοιχείων καθώς και 
αξιοποίηση ∆ελτίων Πληροφοριών 2/2014 

4 Απαλλαγή από Φ.Μ.Α. των φυσικών προσώπων για αγορά α΄ 
κατοικίας 3/2014 

5 

Χρήση και επεξεργασία, από τον φορολογικό ελεγκτικό 
µηχανισµό, των στοιχείων που υποβάλλονται από τους 
υπόχρεους βάσει των ΠΟΛ. 1177/11, ΠΟΛ.  1077/12, ΠΟΛ. 
1195/12, ΠΟΛ. 1191/13 

6/2014 

6 
Έκδοση βεβαίωσης για αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. 
επενδυτικών αγαθών και λήψης υπηρεσιών από τα ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, ΤΕΙ κλπ (ΠΟΛ.1262/93) 

8/2014 

7 Κοινοποίηση καταλογιστικών πράξεων  στους ελεγχόµενους, µε 
χειρόγραφο τρόπο. 14/2014 

8 Χορήγηση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα 16/2014 

9 Προϋποθέσεις υπαγωγής επιχειρήσεων στις διατάξεις του 
άρθρου 99 του ν.3566/07 17/2014 

10 Έλεγχος Λειτουργίας Φορολογικών Αποθηκών παραγωγής 
αλκοόλης και αλκοολούχων 19/2014 

11 
Εφαρµογή διαδικασιών έµµεσων τεχνικών ελέγχου φυσικών 
προσώπων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ.27 ν.4174/2013, 
ΠΟΛ 1050 & 1094/2014 

1/2015 

12 ∆ιαδικασία επιστροφών ΦΠΑ σε νοµικές οντότητες και 
επιτηδευµατίες κατόπιν ελέγχου 2/2015 

13 Επικοινωνία µεταξύ ∆ιευθύνσεων ΚΥ και Περιφερειακών 
υπηρεσιών 3/2015 

14 
∆ιαδικασία απόδοσης ποσών παρακράτησης από 
Συµβολαιογράφους και λοιπούς φορείς, µετά από χορήγηση 
ΑΦΕ σε οφειλέτη. 

4/2015 

15 Πειθαρχικός έλεγχος υπαλλήλων 9/2015 

16 Εφοδιασµοί πλοίων µε υποκείµενα καύσιµα και λιπαντικά 10/2015 

17 Ενεργητική τελειοποίηση προς επανεξαγωγή 13/2015 

18 Τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία φορολογουµένων µε 
Υπηρεσίες της Γεν. ∆/νσης Φορολογικής ∆ιοίκησης 19/2015 

 

 



 
 

105

5. Γενική Γραµµατεία δηµοσίων Εσόδων Υπουργείου Οικονοµικών ∆/νση 
Εσωτερικών Υποθέσεων 

 

∆ιάρθρωση 
 

Με έδρα το νοµό Αττικής, η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων διαρθρώνεται σε τρία (3) 
αυτοτελή Τµήµατα και ένα αυτοτελές Γραφείο, υπαγόµενα απευθείας στο προϊστάµενο αυτής και 
σε µία Υποδιεύθυνση, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και η οποία διαρθρώνεται σε δύο (2) 
Τµήµατα και ένα αυτοτελές Γραφείο, υπαγόµενα απευθείας στο προϊστάµενο της 
Υποδιεύθυνσης. 
Ειδικότερα : 
 
∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων 
 

• Αυτοτελές Τµήµα Α’ – Ελέγχου Ποινικών Αδικηµάτων και Πειθαρχικών 
Παραπτωµάτων, µε τέσσερα (4) Γραφεία, τα οποία εδρεύουν εκτός της έδρας της 
∆ιεύθυνσης  

 Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Πελοποννήσου, µε έδρα τη Τρίπολη 
 Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων ∆υτικής Ελλάδας, µε έδρα τη Πάτρα 
 Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου, µε έδρα τη Μυτιλήνη 
 Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Κρήτης, µε έδρα το Ηράκλειο 

 
• Αυτοτελές Τµήµα Β’ – Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης  

 
• Αυτοτελές Τµήµα Γ’ – ∆ιαχείρισης Πληροφοριακών Συστηµάτων και Στρατηγικής 

 
• Αυτοτελές Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης 

 
Υποδιεύθυνση 
 

• Τµήµα ∆’ – Ελέγχου Ποινικών Αδικηµάτων και Πειθαρχικών Παραπτωµάτων, µε τρία 
(3) Γραφεία, τα οποία εδρεύουν εκτός της έδρας της Υποδιεύθυνσης  

 Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, µε έδρα 
την Κοµοτηνή 

 Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Ηπείρου, µε έδρα τα Ιωάννινα 
 Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Θεσσαλίας, µε έδρα τη Λάρισα 

 
• Τµήµα Ε’ – Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης 

 
• Αυτοτελές Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης  

 
 
 

Ταυτότητα Υπηρεσίας 
 
Ονοµασία 
 
∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων (Ειδική 
Αποκεντρωµένη Υπηρεσία). 
 
Σύσταση :  
 
Απρίλιος 2011   
 
Αποστολή – στόχος  
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Ο εντοπισµός και η άµεση και αποτελεσµατική διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων διαφθοράς, 
η οποία συντελείται µε την εµπλοκή υπαλλήλων της Γ.Γ.∆.Ε., σε ποινικά αδικήµατα και 
πειθαρχικά παραπτώµατα, διασφαλίζοντας παράλληλα  τη νόµιµη συµπεριφορά των υπαλλήλων 
των Υπηρεσιών της Γ.Γ.∆.Ε. και τη διασφάλιση των δηµοσίων εσόδων. 
 
Η ∆ιεύθυνση υποβάλει µηνιαία αναφορά στατιστικών στοιχείων στη ∆ιεύθυνση Στρατηγικού 
Σχεδιασµού και Οικονοµικής ∆ιοίκησης  
 
Κατά τόπο αρµοδιότητα:  Όλη η Ελληνική Επικράτεια. 
 
 
Αρµοδιότητες που καθορίζονται από νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις : 
 
1. Νοµoθετικό Πλαίσιο 
 

• Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3943/2011 (Α΄66)  «Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, 
στελέχωση  των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του 
Υπουργείου Οικονοµικών» όπως  αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, µε τις διατάξεις 
της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν.4110/2013 (Α΄17) 

• Οι διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄180), οι οποίες 
αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του ν.3943/2011 

• Οι διατάξεις των παραγράφων 6, 8, 19, 21 και 22 του άρθρου 30 του ν.3296/2004 
(Α΄253). 

•  Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν.2343/1995 (Α΄211) 
«Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 

 
 
 
 2. Κανονιστικό Πλαίσιο   
 

• Οι διατάξεις του άρθρου 60 του Π.∆.111/2014 (Α΄178), «Οργανισµός του Υπουργείου 
Οικονοµικών» 

• Οι διατάξεις της αριθ. πρωτ. ∆.Π.Ε. 1016047 ΕΞ/26-01-2012 Κοινής απόφασης των 
Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 
Οικονοµικών (Β΄659) «Οργάνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του 
Υπουργείου Οικονοµικών» 

• Οι διατάξεις της αριθ. πρωτ. ∆6 1044950 ΕΞ 2012/15-03-2012 Α.Υ.Ο. «Καθορισµός του 
χρόνου έναρξης λειτουργίας της ∆/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων καθώς και της 
Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων» 

• Οι διατάξεις της αριθ. πρωτ. ∆.6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 Απόφασης του Γενικού 
Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών (Β΄865) «Ανακαθορισµός 
της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρµοδιοτήτων οργανικών µονάδων της Γενικής 
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών και µετονοµασία 
ορισµένων από αυτές» 

 
Προσωπικό ∆ιεύθυνσης 
Επιθεωρητές : 37 
∆ιοικητικοί Υπάλληλοι : 28 
Επιθεωρητές των εκτός έδρας Γραφείων υπαγόµενα στη ∆ιεύθυνση: 9 
∆ιοικητικοί Υπάλληλοι των εκτός έδρας Γραφείων υπαγόµενα στη ∆ιεύθυνση: 10 
 
Προσωπικό Υποδιεύθυνσης 
Επιθεωρητές : 23 
∆ιοικητικοί Υπάλληλοι : 11 
Επιθεωρητές των εκτός έδρας Γραφείων υπαγόµενα στη Υποδιεύθυνση: 7 
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∆ιοικητικοί Υπάλληλοι των εκτός έδρας Γραφείων υπαγόµενα στη Υποδιεύθυνση: 10 
 
Το προσωπικό της ∆ιεύθυνσης συµµετέχει σε προγραµµατισµένα σεµινάρια, κατόπιν 
συνεργασίας µε την Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας 
∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Εµ. Μπενάκη 13-15 και Νικηταρά 1 Αθήνα Τ.Κ. 10184, 
τηλέφωνο 2103804857 
Υποδιεύθυνση Θεσσαλονίκης Νικ. Ουρανού 15 Τ.Κ. 54627, τηλέφωνο 2310517309 

 
 

Οργανόγραµµα Υπηρεσίας  
 

Ένταξη στη διάρθρωση του  
Υπουργείου Οικονοµικών 
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Καταγραφή έργου  
(διεργασίες – ενέργειες) 

 
Στα πλαίσια επίτευξης και συνεχούς βελτίωσης των επιχειρησιακών στόχων της ∆ιεύθυνσης, 
έπρεπε το έργο της όχι µόνο να είναι σωστά ορισµένο, αλλά και στρατηγικά κατευθυνόµενο, έτσι 
ώστε να είναι αποτελεσµατικό και ευθυγραµµισµένο µε τη σηµερινή πραγµατικότητα. 
Το Π.∆.111/29-8-2014, παρέχει µία πλήρη καταγραφή του έργου της ∆ιεύθυνσης από την οποία 
απορρέουν δείκτες οι οποίοι αποτελούν τη βάση για σωστή στοχοθέτηση. 
Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση του έργου της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, όπως 
αυτό περιγράφεται στο Π.∆. 111/29-8-2014. 
 
Τµήµα Α’  Ελέγχου - Ποινικών Αδικηµάτων και Πειθαρχικών Παραπτωµάτων, που διαπράττουν 
ή συµµετέχουν σε αυτά υπάλληλοι της Γ.Γ.∆.Ε. 

• Εντοπισµός, διερεύνηση και εξιχνίαση αδικηµάτων 
• ∆ιενέργεια διοικητικής έρευνας, ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκαταρκτικής 

εξέτασης ή προανάκρισης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή αυτεπαγγέλτως ή 
κατόπιν εντολής από το αρµόδιο όργανο ή µετά από αυτόφωρη σύλληψη, είτε βάση 
καταγγελιών ή πληροφοριών 

• ∆ιενέργεια απαιτούµενων διαδικασιών για τη πειθαρχική ή και ποινική δίωξη υπαλλήλων 
• ∆ιαβίβαση στα Τµήµατα Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης της ∆ιεύθυνσης και της 

Υποδιεύθυνσης των φακέλων και του πληροφοριακού υλικού, εφόσον απαιτείται, των 
υποθέσεων για τις οποίες προέκυψαν παραπτώµατα ή αδικήµατα, προκειµένου να 
διενεργηθεί έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης αυτών 

 
Τµήµα Β’ – Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης υπαλλήλων της Γ.Γ.∆.Ε. 

• ∆ιενέργεια ελέγχων (αποκλειστικά και µόνο από το Τµήµα έκδοση εντολών ελέγχου σε 
ετήσια βάση)  περιουσιακής κατάστασης. Οι έλεγχοι αυτοί µπορεί να γίνονται : 

 στοχευµένα ή δειγµατοληπτικά, σύµφωνα µε κριτήρια, προσδιορισµένο δείγµα 
και διαδικασία, που καθορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Γ.Γ.∆.Ε.  
Ειδικότερα, η αρµοδιότητα αυτή διενεργείται µε την αριθ. πρωτ. ∆.ΕΣ.ΥΠ. 
018131 ΕΞ 2014 ΕΜΠ/12-09-14 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών (Β΄2525/23-09-14) «Καθορισµός των 
κριτηρίων βάσει των οποίων θα διενεργηθούν έλεγχοι της περιουσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονοµικών» 

 σε υπαλλήλους για τους οποίους περιέρχεται στη ∆ιεύθυνση οποιαδήποτε 
πληροφορία που περιέχει στοιχεία, τα οποία δύναται να προκαλέσουν βάσιµες 
υπόνοιες αδικαιολόγητης µεταβολής της υφιστάµενης περιουσιακής τους 
κατάστασης 

 σε υπαλλήλους για τους οποίους διενεργείται έρευνα, προκαταρκτική εξέταση, 
προανάκριση ή ένορκη διοικητική εξέταση από τη διεύθυνση και κρίνεται 
αναγκαίος ο έλεγχος της περιουσιακής τους κατάστασης 

• Εισήγηση στο Γενικό Γραµµατέα της Γ.Γ.∆.Ε. των κριτηρίων για τον προσδιορισµό του 
δείγµατος, που θα επιλεγεί προς έλεγχο 

 
• ∆ιενέργεια απαιτούµενων διαδικασιών για την πειθαρχική ή και ποινική δίωξη των 

υπαλλήλων, καθώς και η διαβίβαση σε Υπηρεσίες φορολογικής ή άλλης Αρχής ή σε 
Τµήµατα Ελέγχου Ποινικών Αδικηµάτων και Πειθαρχικών Παραπτωµάτων της 
∆ιεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης, των φακέλων της υπόθεσης, προκειµένου να 
διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση, όταν προκύψουν πειθαρχικά ή ποινικά 
παραπτώµατα 

 
Τµήµα Γ’ – ∆ιαχείρισης Πληροφοριακών Συστηµάτων και Στρατηγικής 

• Επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση των υφιστάµενων πληροφοριακών στοιχείων και 
δεδοµένων 
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• Κατάρτιση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου της διεύθυνσης σε συνεργασία 
µε όλες τις Οργανικές Μονάδες αυτής 

• ∆ιαχείριση των οικείων ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων για την 
υποστήριξη του έργου της ∆ιεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων 

• Ενέργειες για την άµεση ενηµέρωση και διαβίβαση του πληροφοριακού υλικού που 
περιέρχεται σε γνώση του Τµήµατος, στα αρµόδια Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης και της 
Υποδιεύθυνσης, καθώς και στις εισαγγελικές δικαστικές αρχές, εφόσον αυτό αξιολογηθεί 
ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 

• Τήρηση σε ηλεκτρονική µορφή : 
 πληροφοριακού υλικού που περιέρχεται σε γνώση του Τµήµατος, καθώς και 
αρχείου υποθέσεων που χειρίζεται η Υπηρεσία και ο κάθε υπάλληλος χωριστά 
και η συνεχής ενηµέρωση και αξιοποίηση αυτών 

 των καταγγελιών, πληροφοριών και στοιχείων που αξιολογούνται ως ασαφείς, 
γενικές ή ασήµαντες 

 παλαιών υποθέσεων που επανεξετάζονται για τον εντοπισµό στοιχείων που 
µπορούν να αξιοποιηθούν προς περαιτέρω έρευνα 

 
Στο Τµήµα λειτουργεί Γραφείο Καταγγελιών, το οποίο είναι αρµόδιο για την υποδοχή, 
διερεύνηση, επεξεργασία, σύνθεση, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση καταγγελιών, 
πληροφοριών και κάθε πληροφοριακού υλικού και στοιχείων που σχετίζονται µε την 
αποστολή της Υπηρεσίας. 

 
 
 
 
Αυτοτελές Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης 
 

• ∆ιοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη 
• Εκτίµηση των αναγκών της ∆ιεύθυνσης (έπιπλα, σκεύη, µηχανολογικό και πάσης φύσης 

ηλεκτρονικό εξοπλισµό) και η συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες για την προµήθεια 
αυτών, τη συντήρηση και επισκευή καθώς και για την εξασφάλιση όλων των 
απαιτούµενων για την ορθή και ασφαλή λειτουργία της Υπηρεσίας, καθώς και για την 
υγιεινή των κτιριακών εγκαταστάσεων 
 

• ∆ιάθεση υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης, ως γραµµατέων στις διοικητικές έρευνες και 
εξετάσεις που διενεργούνται 

• Τήρηση και διαχείριση αρχείου ∆ιεύθυνσης καθώς και του αρχείου των Υπηρεσιών της 
Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης των οποίων 
αρµοδιότητες µετά τη  παύση λειτουργίας των, δεν µεταφέρθηκαν σε άλλη Υπηρεσία της 
Γ.Γ.∆.Ε. ή του Υπουργείου Οικονοµικών 

 
Υποδιεύθυνση 

• Τµήµα ∆’ – Ελέγχου Ποινικών Αδικηµάτων και Πειθαρχικών Παραπτωµάτων. Ασκεί τις 
ίδιες αρµοδιότητες µε το Τµήµα Α’  Ελέγχου - Ποινικών Αδικηµάτων και Πειθαρχικών 
Παραπτωµάτων  της ∆ιεύθυνσης 

• Τµήµα Ε’ – Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης. Ασκεί τις ίδιες αρµοδιότητες µε το 
Τµήµα Β’ – Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης της ∆ιεύθυνσης (εκτός της έκδοσης 
εντολών ελέγχου) 

• Αυτοτελές Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης. Ασκεί τις ίδιες αρµοδιότητες µε το 
αντίστοιχο Γραφείο της ∆ιεύθυνσης 
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Απολογισµός έργου ∆ιεύθυνσης  
για το 2015   

 
 
 

Τµήµα Α’ ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και  
∆’ Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων 

 
Η πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη των υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας 

∆ηµοσίων Εσόδων (ΓΓ∆Ε)  
 

Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού, µε εγκύκλιο (Αρ. Πρωτ. ∆∆Α∆ ∆ 1160281 
ΕΞ 2014/5.12.2014), έχει οριοθετήσει ένα σαφές και κατανοητό πλαίσιο µέσα στο οποίο 
καλούνται οι υπάλληλοι όλων των βαθµίδων της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων, να 
εργαστούν, ώστε να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους και τα δικαιώµατά τους, αποσαφηνίζοντας 
το νοµικό πλαίσιο που καθορίζει, τόσο τα διάφορα είδη ευθύνης που φέρουν κατά την άσκηση 
των καθηκόντων τους όσο και τα αντίστοιχα δικαιώµατα και τους µηχανισµούς άµυνας, που 
διαθέτουν για την υπεράσπισή τους.  
Οι υπάλληλοι της Γ.Γ.∆.Ε., υπέχουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για υπαίτια πράξη 
ή παράλειψη, τρία (3) διαφορετικά είδη ευθύνης, ήτοι πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη. 
 
Η πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων απορρέει από την ειδική έννοµη σχέση, η οποία συνδέει 
τον υπάλληλο µε το Κράτος, σχετίζεται µε την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του και επισύρει 
πειθαρχικές ποινές. Ρυθµίζεται από τους κανόνες του πειθαρχικού δικαίου (ν.3528/2007 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει) και δεν αποβλέπει µόνο στην διασφάλιση της εύρυθµης και 
απρόσκοπτης λειτουργίας της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, αλλά και στην αποτελεσµατική προστασία 
των δικαιωµάτων των υπαλλήλων, ως ανθρώπων και πολιτών.  Γι' αυτό και η θεµελίωση της 
πειθαρχικής ευθύνης προϋποθέτει µία σειρά διατυπώσεων, που αν δεν πληρούνται, ο υπάλληλος 
δεν διώκεται. Έτσι, όταν ο υπάλληλος κινείται µέσα στα πλαίσια της  
νοµιµότητας, δε κινδυνεύει να τιµωρηθεί. 
 
Η ποινική ευθύνη των υπαλλήλων γεννάται από πράξεις ή παραλείψεις τους που, βάσει των 
κανόνων του ποινικού δικαίου, χαρακτηρίζονται ως αδικήµατα και προσβάλλουν όχι µόνο την 
εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας αλλά και την οµαλή κοινωνική συµβίωση.  
Οι ποινές που επιβάλλονται σε περίπτωση ενεργοποίησης της ποινικής ευθύνης είναι, είτε 
χρηµατικές κυρώσεις - πρόστιµα είτε ποινές στερητικές της ελευθερίας, δηλαδή φυλάκιση ή 
κάθειρξη, ανάλογα µε τη βαρύτητα 
και τις συνθήκες τέλεσης του συγκεκριµένου ποινικού αδικήµατος. 
 
Η αστική ευθύνη των υπαλλήλων σχετίζεται µε τη ζηµιά που µπορεί να προξενήσουν, είτε στο 
δηµόσιο είτε στους διοικούµενους. Η ευθύνη αυτή των υπαλλήλων υφίσταται µόνο έναντι του 
δηµοσίου και όχι έναντι τρίτων προσώπων – διοικούµενων που τυχόν βλάπτονται. 
 
 
 
 
 
 
Παραδείγµατα πειθαρχικών παραπτωµάτων ή και ποινικών αδικηµάτων τα οποία διαπιστώθηκαν 
από την υπηρεσία µας είναι : 
 

• Η παθητική δωροδοκία υπαλλήλων 
• Ο εκβιασµός και τοκογλυφία 
• Χρήση πλαστών τίτλων σπουδών  
• Παράνοµες επιστροφές Φ.Π.Α. 
• Πλαστογραφία εγγράφων 
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• Χορήγηση Α.Φ.Μ. χωρίς αντίστοιχες αιτήσεις 
• Παραλήψεις που οδήγησαν σε απώλεια εσόδων του κράτους 

 
 
 
 
 

Απολογισµός έργου για το 2015 
 
 

Συνολικός αριθµός εκδοθέντων εντολών από 1/1/2015 έως 31/12/2015 διακόσιες τριάντα επτά 
(237) 

 
 

 
ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟΣ ΑΙΤΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

ΕΝΤΟΛΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΤΟΛΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

   

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ν.4254/2014 95 40,08% 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 56 23,63% 

ΑΥΤΟΦΩΡΗ ΣΥΛΛΗΨΗ 1 0,42% 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 25 10,55% 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 21 8,86% 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΙΤΙΕΣ 39 16,46% 

ΣΥΝΟΛΑ 237   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΚ∆ΟΘΕΝΤΩΝ 
ΕΝΤΟΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΤΟΛΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ-Ε∆Ε 109 45,99% 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ 37 15,61% 

Ε∆Ε 41 17,30% 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 50 21,10% 

ΣΥΝΟΛΑ 237   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εκδοθέντα πορίσµατα  
Πορίσµατα µε  

Ποινικά – Πειθαρχικά 
 

149 32 
 

∆ΙΑΠΙΣΤΩΘΕΝΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ  
ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Προϊστάµενοι Τµηµάτων  
και ∆ιευθύνσεων            15 

 
Υπάλληλοι 
 

          79 

Συνολικός αριθµός  ελεγχοµένων προσώπων µε διαπιστωθέντα 
ποινικά αδικήµατα και πειθαρχικά παραπτώµατα 94 

 
 

 
 
 

 
Αριθµός ολοκληρωθέντων αιφνιδιαστικών επισκέψεων - 
ελέγχων, σε κατά τόπους Υπηρεσίες 

54 

 
Ελλιπής τήρηση διατάξεων, νόµων εγκυκλίων, διαταγών  4 
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Όλες οι υποθέσεις µε τα διαπιστωθέντα ως άνω πειθαρχικά παραπτώµατα ή και ποινικά 
αδικήµατα, διαβιβάστηκαν αρµοδίως στη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού για τον 
περαιτέρω πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων και, κατά περίπτωση, στις αρµόδιες Εισαγγελικές 
Αρχές για την ποινική αξιολόγησή τους. 
 
Επιπλέον, υποθέσεις που οδήγησαν σε απώλεια εσόδων του κράτους, διαβιβάστηκαν στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο (Γενικό Επίτροπο Επικράτειας), προκειµένου να αποφανθεί για την 
αποκατάσταση της τυχόν ζηµίας του δηµοσίου και τον καταλογισµό, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις του άρθρου 38 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα, του άρθρου 68 του ν.4129/2013 και 
του άρθρου 152 του ν.4270/2014. 
 

 
 
 
 
 
 

Τµήµα Β’ ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και  
Ε’ Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων 

 
Με στόχο τη διαφάνεια και τη µη εκµετάλλευση θέσεων εργασίας προς ίδιο όφελος  από τους 
δηµόσιους λειτουργούς και όσους διαχειρίζονται δηµόσιο χρήµα, απορρέει η ανάγκη ελέγχου της 
περιουσιακής κατάστασης αυτών. Μέσα από συγκεκριµένες διαδικασίες,  τα εν λόγω πρόσωπα 
αποδεικνύουν ότι δεν καταχράστηκαν δηµόσιο χρήµα, παρουσιάζοντας, για τα περιουσιακά τους 
στοιχεία, αιτιολογία για κάθε απόκτηση ή για οποιαδήποτε µεγάλη µεταβολή επείλθε σε αυτά.  
Η ανωτέρω συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων γίνεται τηρουµένων όλων των προϋποθέσεων, 
όπως ορίζονται από την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠ∆ΠΧ), 
διασφαλίζοντας έτσι τα έννοµα δικαιώµατα, των προς έλεγχο προσώπων. 
Ως κριτήρια όπου απαιτούνται, για τον προσδιορισµό της κατηγορίας των υπαλλήλων της 
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων, για τους οποίους θα πραγµατοποιηθούν έλεγχοι της 
περιουσιακής τους κατάστασης, µε απόφαση της Γενική Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 
Β' 2525/23-09-2014) καθορίζονται τα παρακάτω: 
 
 
1. Απόκλιση φορολογητέου εισοδήµατος µε τραπεζικό υπόλοιπο 
 
2. Μεταβολή τραπεζικών καταθέσεων 
 
3. Εµβάσµατα στο εξωτερικό 
 
4. Απόκλιση τεκµηρίων διαβίωσης και δηλωθέντων εισοδηµάτων 
 
5. Μεταβολή περιουσιακής κατάστασης 
 
6. Απόκτηση και µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων εντός του ίδιου έτους 
 
7. Απόκλιση του συνόλου των καταθέσεων από ανάλωση κεφαλαίου 
 
8. Υπηρεσία που υπηρετεί, θέση έργου, θέση ευθύνης, χρόνος παραµονής σε θέση ευθύνης 
 
9. Συνυπηρέτηση µε σύζυγο στην ίδια Υπηρεσία 
 
10. Σύζυγος και συγγενείς Α΄ βαθµού λογιστές 
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Απολογισµός έργου για το 2015 

 
Εντολές ελέγχου που εκδόθηκαν και περαιώθηκαν από 1/1/2015 έως 31/12/2015 διακόσιες 

ογδόντα πέντε (285) 
 
 

ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟΣ ΑΙΤΙΑ 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΤΟΛΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

   
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ν.4254/2014 150 52,63% 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 21 7,37% 
ΒΑΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 57 20,00% 
ΑΥΤΟΦΩΡΗ ΣΥΛΛΗΨΗ 2 0,70% 
ΒΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 50 17,54% 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 5 1,75% 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΙΤΙΕΣ 0 0,00% 
ΣΥΝΟΛΑ 285    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Πορίσµατα ελέγχων που διενεργήθηκαν από 1/1/2015 έως 31/12/2015 εκατόν δέκα επτά (117) 

 
 

 
Αποτελέσµατα ελέγχων (117 πορίσµατα) ανά θέση ευθύνης υπαλλήλων της 

ΓΓ∆Ε 
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Προϊστάµενοι Τµηµάτων και ∆ιευθύνσεων 52 
Υπάλληλοι 74 

Συνολικός αριθµός  ελέγχων περιουσιακής κατάστασης  126* 

  
   

 
Από τους ανωτέρω ελέγχους δεν δικαιολογείται απόκτηση περιουσιακού στοιχείου συνολικού 
ποσού 1.152.434,12 €, για εννέα (9) περιπτώσεις, οι οποίες έχουν σταλθεί στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο (Γραφείο Παρέδρου), για καταλογισµό υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

 
 

• Υπάρχουν εντολές στις οποίες περιέχονται περισσότερα του ενός πρόσωπα προς έλεγχο. 
 

Τµήµα Γ  ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων  
 
Από τους βασικότερους παράγοντες υπευθυνότητας, που παρέχει  παράλληλα πληροφορίες για 
την αξιολόγηση των επιχειρησιακών σχεδίων, είναι η Στρατηγική Ανάλυση και ο Σχεδιασµός. 
∆εν αρκεί µόνο η µελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν ή ακόµα και διαµορφώνουν 
διεργασίες, αλλά πρέπει να υπολογίζεται και σε ποιο βαθµό (δείκτες). 
Μέσα στα πλαίσια κόστους, διοίκησης, πολιτικής και προτεραιοτήτων, όταν οι στόχοι 
πραγµατοποιούνται (προγραµµατισµός) τότε µπορούµε να συνδέσουµε τους δείκτες µε τη 
στρατηγική. 
Η χρήση πληροφοριακών συστηµάτων, είτε πρόκειται για συστήµατα του Υπουργείου 
Οικονοµικών είτε πρόκειται για συστήµατα λοιπών Υπηρεσιών και Οργανισµών, αποτελεί 
δυνατό εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή.  
Οι επιλεγόµενοι προς εφαρµογή δείκτες όχι µόνο βοηθούν να καθοριστούν οι στόχοι, αλλά 
αξιολογούν την πρόοδο και βοηθούν στη λήψη αποφάσεων για πιθανές αλλαγές. 
 

Παρακολούθηση των στόχων του  
Επιχειρησιακού Σχεδίου της Γ.Γ.∆.Ε. για το 2015 

 
Κωδικός Στόχου Επιχειρησιακού 
Σχεδίου ΓΓ∆Ε 2015 Σ.4.11 

Περιγραφή Στόχου Επιχειρησιακού 
Σχεδίου ΓΓ∆Ε 2015 

∆ιενέργεια 70 ελέγχων περιουσιακής 
κατάστασης προϊσταµένων 
∆ιευθύνσεων/Τµηµάτων και 130 ελέγχων 
περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων. 
 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

Έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης 
προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων - 

Τµηµάτων 

Έλεγχοι περιουσιακής 
κατάστασης Υπαλλήλων 

   
ΙΑΝ - ΜΑΡ 13 13 
ΑΠΡ - ΙΟΥΝ 17 14 
ΙΟΥΛ - ΣΕΠΤ 10 18 
ΟΚΤ - ∆ΕΚ 12 29 
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ΣΥΝΟΛΑ 52 74 

 
Ποσοστό επίτευξης στόχου 70 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης  προϊσταµένων 74,29% και 
ποσοστό επίτευξης στόχου 130 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων 56,00%. 

 
Κωδικός Στόχου Επιχειρησιακού 
Σχεδίου ΓΓ∆Ε 2015 Σ.4.12 

 
Περιγραφή Στόχου 
Επιχειρησιακού Σχεδίου ΓΓ∆Ε 
2015 

∆ιενέργεια 80 ελέγχων για  εντοπισµό ποινικών 
αδικηµάτων και πειθαρχικών παραπτωµάτων   

 
 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ Ολοκληρωµένοι Έλεγχοι 

Έλεγχοι µε διαπιστωθέντα ποινικά 
αδικήµατα -πειθαρχικά 

παραπτώµατα 

   
ΙΑΝ - ΜΑΡ 24 13 
ΑΠΡ - ΙΟΥΝ 34 4 
ΙΟΥΛ - ΣΕΠΤ 44 5 
ΟΚΤ - ∆ΕΚ 47 10 
   
ΣΥΝΟΛΑ 149 32 

 
Ποσοστό επίτευξης στόχου 80 ελέγχων για  εντοπισµό ποινικών αδικηµάτων και πειθαρχικών 
παραπτωµάτων  186,25%. 
 
 
Κωδικός Στόχου Επιχειρησιακού 
Σχεδίου ΓΓ∆Ε 2015 Σ.4.13 

 
Περιγραφή Στόχου Επιχειρησιακού 
Σχεδίου ΓΓ∆Ε 2015 

∆ιενέργεια 50 επιτόπιων ελέγχων στις κατά 
τόπους υπηρεσίες. 

 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ Ολοκληρωµένοι έλεγχοι Έλεγχοι στους οποίους προέκυψε 

ελλιπής τήρηση  

   
ΙΑΝ - ΜΑΡ 2 2 
ΑΠΡ - ΙΟΥΝ 27 0 
ΙΟΥΛ - ΣΕΠΤ 13 0 
ΟΚΤ - ∆ΕΚ 12 2 
   
ΣΥΝΟΛΑ 54 4 

 
Ποσοστό επίτευξης στόχου 50 επιτόπιων ελέγχων στις κατά τόπους υπηρεσίες 108,00%. 
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Κωδικός Στόχου Επιχειρησιακού 
Σχεδίου ΓΓ∆Ε 2015 Σ.4.14 

Περιγραφή Στόχου Επιχειρησιακού 
Σχεδίου ΓΓ∆Ε 2015 

Αξιολόγηση τουλάχιστον 60% των καταγγελιών 
που αφορούν την εµπλοκή υπαλλήλων της 

Γ.Γ.∆.Ε. σε υποθέσεις διαφθοράς και παράνοµες 
πράξεις. 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

Συνολικός αριθµός 
καταγγελιών προς 

εξέταση 

Συνολικός αριθµός 
καταγγελιών που 
εξετάστηκαν 

Ποσοστό 
αξιολόγησης 

    
ΙΑΝ - ∆ΕΚ 236 218 92,38% 

 
 
 
Στο πλαίσιο αρµοδιοτήτων όπως αυτές  περιγράφονται στο Π.∆. 111, οι υπηρετούντες υπάλληλοι 
στο Τµήµα Γ’ της ∆ιεύθυνσης παρέχουν υποστήριξη στην εκτέλεση εντολών διενέργειας 
ελέγχων περιουσιακής κατάστασης. Από την διαχείριση των ολοκληρωµένων πληροφοριακών 
συστηµάτων, τόσο του Υπουργείου Οικονοµικών όσο και από το Σύστηµα Μητρώου 
Τραπεζικών Λογαριασµών & Λογαριασµών Πληρωµών - ΣΜΤΛ & ΛΠ, συντάσσονται πίνακες 
αναφορικά µε: 

• Προσδιορισµό εισοδήµατος και  δαπανών 
• Τραπεζικών καταθέσεων και  αναλήψεων 
• ∆ανείων και  πιστωτικών καρτών 
• Επενδυτικών προϊόντων 
• Ασφαλιστηρίων 
• Χρηµατιστηριακών συναλλαγών 

 
Οι ανωτέρω πίνακες προέρχονται από επεξεργασία του πληροφοριακού υλικού που λαµβάνεται 
από τα πληροφοριακά συστήµατα κατόπιν: 
 

• µετατροπή τους από έντυπη σε ηλεκτρονική µορφή (όποτε και αν απαιτείται) 
• προσαρµογής των δεδοµένων σε ενιαία µορφή 
• εισαγωγή σε πρόγραµµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων 

 
 
 
 
 

Γραφεία  Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνση και της Υποδιεύθυνσης 
Εσωτερικών Υποθέσεων 

 
Σε κάθε επιχείρηση, Οργανισµό, Υπηρεσία και Τµήµα, η ∆ιοίκηση απαιτεί, σε καθηµερινή βάση, 
την εκτέλεση πάγιων διεργασιών που είναι  απαραίτητες για την εσωτερική και εξωτερική 
επικοινωνία, την υποστήριξη λειτουργίας, των δηµοσίων σχέσεων και την προβολή αυτής. 
Πρόκειται για δραστηριότητες όπως : 
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• δακτυλογραφήσεις και επεξεργασία κειµένων 
• διαχείριση θεµάτων προσωπικού 
• αντίγραφα – εκτυπώσει 
• αλληλογραφία (έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή)  
• πρωτοκόλληση – προώθηση – χρέωση - διανοµή 
• συγκεντρωτικές αναφορές 
• αρχειοθέτηση 

των οποίων η ροή (από και προς) πρέπει να είναι συνεχής, ενηµερωµένη και να διέπεται από 
κανόνες εµπιστοσύνης, εχεµύθειας και ταχύτητας.  
Το συγκεκριµένο έργο καλείται να φέρει εις πέρας το εκάστοτε, ανά επίπεδο ∆ιοίκησης Γραφείο 
Γραµµατείας. 
 
Πέραν των διοικητικών εγγράφων που εξυπηρετούν την επικοινωνία δηµόσιων υπηρεσιών και 
πολιτών καθώς και ∆ηµόσιων Υπηρεσιών µεταξύ τους, το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 
της ∆ιεύθυνσης διεκπεραιώνει την εισερχόµενη αλληλογραφία από τα Χρηµατοπιστωτικά 
Ιδρύµατα, για τις ανάγκες του Τµήµατος Β΄ Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης.  
 
Η συνολική παρουσία του τραπεζικού συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των συνεταιριστικών 
και των υπό εκκαθάριση τραπεζών, ανέρχεται σε πενήντα (50) τον αριθµό, ενώ ο αριθµός των 
ασφαλιστικών και χρηµατιστηριακών εταιριών ξεπερνάει τις εκατόν ογδόντα (180).  
 
Η αποστολή αιτηµάτων για τη διενέργεια ελέγχων περιουσιακής κατάστασης  υπαλλήλων της 
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων του  Υπουργείου  Οικονοµικών,  οι απαντήσεις και ο 
έλεγχος που πραγµατοποιείται για τη παραλαβή των στοιχείων, ώστε να γίνεται εφικτή η 
αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων που θα προκύψουν κατά την επεξεργασία αυτών, δηµιουργούν 
ένα προστιθέµενο όγκο εργασιών και ευθύνης για τα Τµήµατα, τα οποία διεκπεραιώνουν 
αλληλογραφία. 
 
 
 
 

Υποδιεύθυνση  
Εσωτερικών Υποθέσεων 

Η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων , έχοντας ως χωρική αρµοδιότητα τον έλεγχο 
των υπαλλήλων που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων οι 
οποίες εδρεύουν στη Βόρεια Ελλάδα (Κεντρική, ∆υτική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, 
Βόρειο Ιόνιο και Θεσσαλία), καλείται να επιτελέσει την αποστολή της και να επιτύχει τους 
στόχους της σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο και ασταθές περιβάλλον (βόρεια και ανατολικά σύνορα µε 
Τρίτες χώρες, µαζική εισροή προσφύγων και προώθησή τους σε άλλες χώρες µέσω των βόρειων 
συνοριακών φυλακίων, επιβαρυµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα και σοβαρά οικονοµικά 
προβλήµατα, µικρές κοινωνίες µε έντονα στοιχεία αντιπαράθεσης διαπροσωπικών σχέσεων, 
νοοτροπίες «κέντρου-περιφέρειας» που διατρέχουν οριζόντια υπηρεσίες και οργανισµούς, 
ελλείψεις οικονοµικών πόρων, κ.λπ.).   

Αυτές οι δεδοµένες οικονοµικές και κοινωνικές καταστάσεις µπορεί να µην αφορούν µόνο 
τη Βόρεια Ελλάδα (ούτως ή άλλως η εφαρµογή των τριών µνηµονίων και των συνεχιζόµενων 
υφεσιακών µέτρων έχει επηρεάσει όλη την επικράτεια), όµως η έντασή τους είναι εµφανής και 
χαρακτηριστική σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή. Η Ήπειρος και η Θράκη είναι από τις 
φτωχότερες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δε Κεντρική Μακεδονία έχει από τα υψηλότερα 
ποσοστά ανεργίας και η σηµασία της ευρύτερης περιοχής για τα εθνικά και γεωπολιτικά 
στρατηγικά συµφέροντα είναι πολύ µεγάλη.  

Σε αυτό το ενδιαφέρον και προκλητικό πλαίσιο, η Υποδιεύθυνση καλείται να λειτουργήσει 
και να εκπληρώσει τους στόχους της. Στόχοι που εκτός από τα ποσοτικά τους χαρακτηριστικά 
(τα οποία καταγράφονται απολογιστικά στην παρούσα έκθεση) έχουν έντονα ποιοτικά στοιχεία, 
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τα οποία αφορούν στη διαµόρφωση θετικών στάσεων και συµπεριφορών και στην ανάπτυξη 
κλίµατος εµπιστοσύνης ως προς την ύπαρξη και το ρόλο της Υποδιεύθυνσης. Τα ποιοτικά 
στοιχεία είναι τα δυσκολότερα αποτιµούµενα, αλλά είναι εκείνα που, σε βάθος χρόνου, έχουν 
ουσιαστικότερα αποτελέσµατα.   

Εν ολίγοις, αποτιµώντας την παρουσία της Υπηρεσίας, από την ίδρυσή της µέχρι σήµερα, 
διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της ύπαρξης και της παρέµβασής της, όπως και η επιτακτική 
απαίτηση για διεύρυνση των αρµοδιοτήτων της. Η ανάγκη ύπαρξης αφορά στον κατασταλτικό 
της ρόλο (έρευνες για διαπίστωση ποινικών αδικηµάτων και σοβαρών πειθαρχικών 
παραπτωµάτων, έλεγχοι «πόθεν έσχες») και στην προληπτική της παρέµβαση, µέσω της 
δυνατότητας που έχει να ελέγχει και να καταλογίζει. Αυτές όµως οι αρµοδιότητες, παραµένουν 
στατικές και κινδυνεύουν να αποστεωθούν, εάν δεν διευρυνθούν µε νέες και εάν δεν 
εµπλουτισθούν µε καινούργιες δράσεις. Για παράδειγµα, οι Οικονοµικοί Επιθεωρητές της 
Υποδιεύθυνσης µπορούν να διενεργούν προληπτικούς ελέγχους σε Εφορίες και Τελωνεία, χωρίς 
να κάνουν εµφανή την παρουσία τους ή µπορούν να παρακολουθούν -µέσα από τα 
Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα- την πορεία των διαδικασιών, µε στόχο την 
ανακάλυψη ύποπτων κινήσεων. Η εκ των προτέρων συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία των 
πληροφοριών είναι καίριας σηµασίας για τις Υπηρεσίες που έχουν προανακριτικούς, διωκτικούς 
και ελεγκτικούς ρόλους. Επίσης, µπορεί να ζητείται η συνδροµή άλλων ∆ιωκτικών Αρχών, τόσο 
για επιχειρησιακή δράση όσο και για την ανάλυση των δεδοµένων. Σε αυτό το πλαίσιο, 
προτείνεται η δηµιουργία βάσης δεδοµένων υποθέσεων (παραβατικότητα, προφίλ, µεθοδολογία, 
σχέσεις, κ.λπ.), ώστε να διαµορφωθούν δείκτες παραβατικότητας (διαφθοράς και απάτης), καθώς 
και ιστορικότητα παραβάσεων, για τη µελλοντική διαχείριση των υποθέσεων.  

Στο πλαίσιο των διευρυµένων αρµοδιοτήτων της, η Υποδιεύθυνση καλείται να ενισχύσει 
και να πολλαπλασιάσει τις κοινές επιχειρήσεις µε άλλες ∆ιωκτικές Αρχές (Λιµενικό Σώµα, 
Οικονοµική Αστυνοµία), µε σκοπό την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου και την πρόληψη της 
παραβατικότητας των υπαλλήλων. Μέσα από αυτή τη συνεργασία αναπτύσσεται η ανταλλαγή 
και η αξιοποίηση των πληροφοριών και οργανώνεται η συντονισµένη δράση για την 
καταπολέµηση της οικονοµικής παραβατικότητας και της διαφθοράς. Η συνεργασία αυτή, 
αποφέρει πολύτιµες γνώσεις στους Οικονοµικούς Επιθεωρητές, µέσα από την ανταλλαγή 
εµπειριών, τις συγκριτικές επιδόσεις και την καταγραφή  

και αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών και της ελεγκτικής, διωκτικής και ερευνητικής 
τεχνογνωσίας. Ως ένα βαθµό, έχουν γίνει στο παρελθόν συνεργασίες µε άλλες ∆ιωκτικές 
Υπηρεσίες, αλλά αυτές µπορούν να λάβουν θεσµικό χαρακτήρα και να εντάσσονται στο πλαίσιο 
συντονισµένων δράσεων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Καταπολέµησης της 
∆ιαφθοράς. Καθοριστικής σηµασίας ζήτηµα είναι η διασύνδεση των αρµοδιοτήτων και η 
ελαχιστοποίηση του υφιστάµενου κατακερµατισµού, η οποία επηρεάζει την 
αποτελεσµατικότητα, ενισχύει την αδιαφάνεια και οδηγεί σε ατιµωρησία και φτωχά 
αποτελέσµατα. Ο διττός ρόλος της Υπηρεσίας -πρόληψης και καταστολής- πρέπει να παραµείνει 
σε πρώτιστη προτεραιότητα και να καθορίζει τις επιλογές δράσης της, συµβάλλοντας κατ’ αυτό 
τον τρόπο, στο τρίτο στοιχείο του ρόλου της που είναι η εκπαίδευση και η επικοινωνία.  

Οι παραπάνω δράσεις µπορούν να διαχέονται στις Υπηρεσίες και στην κοινωνία, µε 
απώτερο σκοπό την αναγνωρισιµότητα της Υπηρεσίας, την εµπέδωση και την καταξίωση του 
ρόλου της και την ανατροφοδότησή της µε το κοινωνικό σύνολο, τις επαγγελµατικές οµάδες και 
τις δηµόσιες υπηρεσίες που εµπίπτουν -άµεσα ή έµµεσα- στην αρµοδιότητά της. Προτεινόµενες 
ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, είναι η σύνταξη και η διανοµή οδηγιών προς τους 
εφοριακούς και τελωνειακούς υπαλλήλους που να αφορούν σε ζητήµατα, τα οποία διαχειρίζεται 
η Υποδιεύθυνση και η διοργάνωση ενηµερωτικών ηµερίδων σε συνεργασία µε τις οργανώσεις-
ενώσεις των εφοριακών και τελωνειακών υπαλλήλων.  

Αναφορικά µε λειτουργικά προβλήµατα που έχουν εντοπισθεί, σηµειώνουµε ότι αυτά 
ξεπερνιούνται µε πρωτοβουλίες και ενέργειες που αποσκοπούν στην εύρυθµη και 
αποτελεσµατική λειτουργία της Υπηρεσίας. Για παράδειγµα, η εντοπιότητα των Οικονοµικών 
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Επιθεωρητών σε σχέση µε τους ελεγχόµενους, όταν εκτελούν προκαταρκτικές εξετάσεις και 
Ένορκες ∆ιοικητικές Εξετάσεις, δηµιουργεί δυνητικό πρόβληµα, ειδικά στα Περιφερειακά 
Γραφεία, το οποίο επιλύεται µε τη συµµετοχή οικονοµικού επιθεωρητή από την Υποδιεύθυνση. 
Επίσης, µπορεί να διευθετηθεί νοµοθετικά η δυνατότητα που δίνεται στην Υπηρεσία να 
ολοκληρώνει τον  

έλεγχο του «πόθεν έσχες» σε φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται - µε πρώτο βαθµό συγγένειας - µε 
τον άµεσα ελεγχόµενο υπάλληλο, χωρίς να έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου. Με αυτό τον 
τρόπο, ο έλεγχος είναι ολοκληρωµένος και τα εξαχθέντα συµπεράσµατα ισχυρά και επαρκώς 
τεκµηριωµένα. Τέλος, ως προς τις δυνατότητες των Οικονοµικών Επιθεωρητών να διενεργούν 
έρευνες ως ειδικοί προανακριτικοί υπάλληλοι, αυτές πρέπει να εκτελούνται και κατά τις 
διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, ώστε να καλύπτονται όλες οι προανακριτικές 
ενέργειες, καθώς επίσης, σε περίπτωση που χρειασθεί να επιληφθούν οι Οικονοµικοί 
Επιθεωρητές σε σύλληψη υπαλλήλου ή να συµµετάσχουν σε αυτή, να έχουν τη νόµιµη 
δυνατότητα να το πράξουν.  

Οι προοπτικές της Υποδιεύθυνσης κρίνονται θετικές καθώς το εύρος των δραστηριοτήτων 
της σε συνδυασµό µε το έµψυχο δυναµικό και το πεδίο ελέγχου της, αναδεικνύουν το σηµαντικό 
ρόλο που επιτελεί στην καταπολέµηση της διαφθοράς και στην πρόληψη της υπαλληλικής 
παραβατικότητας. Η Υπηρεσία µπορεί να αναδειχθεί ως ο ενδιάµεσος κρίκος µεταξύ 
φορολογικών και τελωνιακών Υπηρεσιών και των επιχειρήσεων και των πολιτών, 
διασφαλίζοντας από τη µία πλευρά τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου και από την άλλη τα 
δικαιώµατα του κοινωνικού συνόλου και την ορθή λειτουργία της επιχειρηµατικότητας. 
Απώτερος στόχος της Υποδιεύθυνσης είναι η εµπέδωση κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ κράτους 
και πολίτη και η διασφάλιση της κοινωνίας ότι η φορολογική και τελωνειακή ∆ιοίκηση είναι 
δίκαιη, αποτελεσµατική, αµερόληπτη και διαφανής στη λειτουργία της και στις σχέσεις της µε τις 
επιχειρήσεις και τους πολίτες.  

 
 

Προγραµµατισµός 2016 
 

Η επιτυχηµένη πορεία 2014-2015 της ∆ιεύθυνσης δεν πρέπει να µας εφησυχάσει.  
Επιδίωξή µας δεν είναι ένας απλός προγραµµατισµός, αλλά ένας προγραµµατισµός βασισµένος 
σε κριτήρια, επάρκεια σε ανθρώπινο δυναµικό, επαγγελµατική αρτιότητα και συνεργαζόµενες 
Οργανικές Μονάδες, έτσι ώστε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα της 
Υπηρεσίας, µειώνοντας παράλληλα το κόστος επίτευξης των επιθυµητών αποτελεµάτων. 
 
Συνυπολογίζοντας πιθανές αιτίες οι οποίες µπορεί να αναπροσαρµόσουν αρνητικά ή θετικά τους 
στόχους, δίνουµε για το 2016, µία εκτίµηση για το πλήθος των ελέγχων και τα ποσοστά 
υλοποίησης των στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου της ΓΓ∆Ε. 
 

 

Κωδικός Στόχου 
Επιχειρησιακού Σχεδίου ΓΓ∆Ε 

Προγραµµατισµός ελέγχων από 1/1/2016 έως 
31/12/2016 

  

 Σ.4.11 
∆ιενέργεια 40 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης 
προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων -Τµηµάτων και 110 ελέγχων 
περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων  

 Σ.4.12 ∆ιενέργεια 80 ελέγχων για  εντοπισµό ποινικών 
αδικηµάτων και πειθαρχικών παραπτωµάτων   



 
 

121

Σ.4.13 
∆ιενέργεια 40 επιτόπιων ελέγχων στις κατά τόπους 
Υπηρεσίες για την τήρηση διατάξεων νόµων, εγκυκλίων 
διαταγών και πρόληψης παραβατικής συµπεριφοράς των 
υπαλλήλων της Γ.Γ.∆.Ε. 

Σ.4.14 
Αξιολόγηση τουλάχιστον 60% των καταγγελιών που 
αφορούν την εµπλοκή υπαλλήλων της Γ.Γ.∆.Ε. σε 
υποθέσεις διαφθοράς και παράνοµες πράξεις. 

 
Η µέχρι τώρα εµπειρία µας οδηγεί στη ένταξη ενός νέου στόχου, «∆ιεκπεραίωση τουλάχιστον 
του 60%  του συνόλου των καταγγελιών που περιέρχονται στη γνώση της ∆ιεύθυνσης 
Εσωτερικών Υποθέσεων», οποίος αποτελεί υπερσύνολο του Σ.4.14 και ο οποίος θα βοηθήσει 
στην καλύτερη αξιολόγηση του επιχειρησιακού σχεδίου.  

 
 
 
Το έργο της ∆ιεύθυνσης δεν πέρασε απαρατήρητο από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, ιδιαίτερα 
από τους ιστοτόπους του διαδικτύου.  Η έγκαιρη και δωρεάν ενηµέρωση τα καθιστούν, πλέον, το 
βασικό µέσο ενηµέρωσης των πολιτών, ασκώντας πολλές φορές αυστηρό δηµόσιο έλεγχο, 
δηµοσιοποιώντας όχι µόνο τα «κακώς γινόµενα», αλλά και, παράλληλα, προβάλλοντας τα όποια 
θετικά βήµατα γίνονται, µε στόχο την ενίσχυση της  εθνικής συνείδησης. 
 

Υπηρεσίες µε τις οποίες συνεργάζεται η ∆ιεύθυνση 
  

• Γραφείο του Γενικού Επιτρόπου στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
• Ελληνική Αστυνοµία και κυρίως µε την ∆/νση Εσωτερικών Υποθέσεων αυτής 

(καταγγελίες, αυτόφωρη σύλληψη υπαλλήλων της ΓΓ∆Ε, διάφορες έρευνες) 
• Οικονοµικός Εισαγγελέας ( Εισαγγελικές Παραγγελίες, διερεύνηση καταγγελιών) 
• Εισαγγελικές Αρχές και τους κατά τόπους αρµόδιους Εισαγγελικούς λειτουργούς, από 

τους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση Εισαγγελικών Παραγγελιών 
• Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (συνεχής συνεργασία για ελέγχους 

περιουσιακής κατάστασης και Ένορκες ∆ιοικητικές Εξετάσεις) 
• Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (άντληση στοιχείων, διασταυρώσεις, 

έρευνες πληροφοριών) 
• Σ.∆.Ο.Ε. και  Περιφερειακές Μονάδες αυτού ( παράλληλοι έλεγχοι) 
• Κάθε αρµόδια ∆/νση ή Υπηρεσία της Γ.Γ.∆.Ε. και του Υπουργείου Οικονοµικών 

γενικότερα (∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού, ∆/νση Στρατηγικού Σχεδιασµού και 
Οικονοµικής ∆ιοίκησης, Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από 
Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες κ.α.) 
 
Πέραν αυτών η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων συµµετέχει στην Οµάδα του 

Εθνικού Συντονιστή κατά της ∆ιαφθοράς και στο Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και 
Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.), στηρίζοντας το έργο τους, µε την παροχή στοιχείων και εισηγήσεων που 
αφορούν τη δράση της ∆ιεύθυνσης στον αγώνα κατά της διαφθοράς, στο µέρος που αφορά 
υπαλλήλους της Γ.Γ.∆.Ε.  

Επιπροσθέτως και κατ’ εντολή του πρώην Υπουργού Επικρατείας κ. Παναγιώτη 
Νικολούδη και του νυν Αναπληρωτή Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων κ. ∆ηµήτρη Παπαγγελόπουλου, η Υπηρεσία µας συστήνει µικτά κλιµάκια 
ελέγχου αποτελούµενα από Οικονοµικούς Επιθεωρητές της Υπηρεσίας µας (ως επικεφαλείς) 
και υπαλλήλους του Σ.∆.Ο.Ε., της ∆/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., της 
Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιµενικού Σώµατος και της Οικονοµικής 
Αστυνοµίας, για αιφνιδιαστικές επισκέψεις και ελέγχους στις Τελωνειακές Αρχές µε σκοπό 
την αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση της διαφθοράς και τη διασφάλιση των συµφερόντων 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου.    
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Προοπτικές - Υποχρεώσεις 
 
 

Για σχεδόν τέσσερα (4) χρόνια η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων καλείται να φέρει 
εις πέρας το έργο που της έχει ανατεθεί. Παρ’ όλα τα προβλήµατα που παρουσιάζονται σε όλες 
τις νέες σε δηµιουργία, στελέχωση και διάρθρωση Υπηρεσίες, η ∆ιεύθυνση προσπαθεί να 
συµβάλει αποφασιστικά στην καταπολέµηση της διαφθοράς µέσα στους κόλπους της Γενικής 
Γραµµατείας  ∆ηµοσιών Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών.  

 
Από τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα του έργου της, οι προοπτικές διαφαίνονται πολύ 

υποσχόµενες. Η εκπλήρωση των στόχων πιστοποιούν τη θετική συµβολή, τόσο του ιδιωτικού 
τοµέα όσο και του Υπουργείου, προς τη διευκόλυνση και βελτίωση της προσπάθειας αυτής.  

 
Το 2016 το προσωπικό της ∆ιεύθυνσης καλείται να εντείνει τις προσπάθειές του και να 

ανταποκριθεί µε συνέπεια στις προκλήσεις µίας κατά τα άλλα δύσκολης χρονικά περιόδου, όχι 
µόνο για την ελληνική οικονοµία αλλά για την ελληνική κοινωνία γενικότερα. 

 
Η διαφάνεια και η σωστή λειτουργία ενός κράτους αποτελεί υποχρέωση των λειτουργών 

του και θεµέλιο λίθο για την ανάκαµψη της εθνικής συνείδησης σε δύσκολους καιρούς. 
 
 
 

6. Σώµα Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων (ΣΕ∆Ε) 
 
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 (Σ.Ε.∆.Ε.), που υπάγεται στον Υπουργό Επικρατείας, Γενική Γραµµατεία για 
την Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς. 
Την ως άνω σύσταση του Σ.Ε.∆.Ε. προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 1418/84 όπως 
αυτό κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο 177 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/18-6-2008) «Κύρωση της 
Κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων». 
Το Σ.Ε.∆.Ε. λειτουργεί από το 1986 µε βάση τον Κανονισµό Επιθεωρήσεων ∆ηµοσίων Έργων, 
που εγκρίθηκε µε την Απόφαση του (τότε) Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Ε∆2/01/71/Φ.Ν. 294/9-6-1986 
(ΦΕΚ 374 Β΄). 

β.    Αρµοδιότητες 
β.1 Οι Επιθεωρητές ∆ηµοσίων Έργων, που ορίζονται µε ανάθεση καθηκόντων 
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 177 του Ν. 3669/08, έχουν τις αρµοδιότητες που 
περιγράφει ο Νόµος και ο Κανονισµός Επιθεωρήσεων ∆ηµοσίων Έργων, για τη 
διενέργεια επιθεωρήσεων στα έργα των φορέων του δηµοσίου τοµέα, όπως κάθε φορά 
ορίζεται. 
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Επιθεωρήσεων ∆ηµοσίων Έργων, οι επιθεωρήσεις 
εκτείνονται σε όλες τις φάσεις παραγωγής των έργων, ήτοι από το 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 Σ.Ε.∆.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 έγκαιρα στο Εποπτικό Συµβούλιο την έκθεσή του. 
Στον Κανονισµό Επιθεωρήσεων ∆ηµοσίων Έργων ρυθµίζονται οι γενικές αρχές βάσει 
των οποίων συντάσσεται η Έκθεση Επιθεώρησης, περιγράφεται ο τρόπος διεξαγωγής 
των επιθεωρήσεων, καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών 
∆ηµοσίων Έργων κατά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων, τα θέµατα που σχετίζονται µε 
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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 του ελέγχου. 

β.2    Εποπτικό Συµβούλιο του Σ.Ε.∆.Ε. 
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 
(νυν ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ) του Υπουργείου Οικονοµίας Υποδοµών Ναυτιλίας και Τουρισµού 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 του στα έργα που 
προγραµµατίζονται και εκτελούνται από τους φορείς που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 14 του Ν. 2190/84, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2527/97 και ισχύει σήµερα. 
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. 
Σχετικά επισηµαίνεται ότι: 
- Επιθεωρήσεις διενεργούνται στα έργα των φορέων του ∆ηµοσίου Τοµέα, όπως κάθε 

φορά ορίζεται (παρ. 1 άρθρο 22 του Ν. 1418/1984 και όµοιό του άρθρο 177 του 
Ν.3669/08)1. 

- Σε επιθεώρηση υπόκεινται οι Υπηρεσίες και τα έργα ολόκληρης της Επικρατείας. Ως 
χώροι επιθεωρήσεων ορίζονται, κυρίως, οι έδρες των αρµοδίων Υπηρεσιών και 
φορέων καθώς και οι τόποι εκτέλεσης των έργων. 

- Οι επιθεωρήσεις εκτείνονται σε όλες τις φάσεις παραγωγής του έργου, από το 
σχεδιασµό, τη µελέτη, τη δηµοπράτηση, την κατάρτιση των συµβάσεων, τη 
διαχείριση των συµβάσεων µέχρι και την οριστική παραλαβή ή τη λήξη τυχόν 
ανατεθείσας λειτουργίας των έργων, που περιλαµβάνεται στη σύµβαση και σε 
οποιοδήποτε στάδιο βρίσκονται οι παραπάνω φάσεις. 

- Σκοπός των επιθεωρήσεων είναι ο έλεγχος, η εξακρίβωση και συγκέντρωση 
στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν στην παραγωγή των έργων, ο εντοπισµός 
και διαπίστωση τυχόν προβληµάτων, ατελειών ή παραλείψεων που εµφανίζονται 
στην πορεία εκτέλεσης και η έγκαιρη πληροφόρηση των υπευθύνων φορέων, ώστε 
να είναι δυνατές διορθωτικές παρεµβάσεις, µε κατάλληλες νοµοθετικές, διοικητικές 
και οργανωτικές ρυθµίσεις, και η λήψη µέτρων για τον καταλογισµό ευθυνών όταν 
υπάρχουν. 

 
Με τις επιθεωρήσεις, πέρα από τον έλεγχο, επιδιώκεται: 
• Η αρµονική συνεργασία µε τις Υπηρεσίες, η ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών για 

το σύνολο των υπηρεσιακών δραστηριοτήτων και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την 
προώθηση και γρήγορη διεκπεραίωση των θεµάτων, µε τελικό στόχο την αύξηση της 
παραγωγικότητας των Υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας και τη µείωση του 
κόστους των έργων. 

• Η επισήµανση δυσχερειών στην άσκηση των υπηρεσιακών ενεργειών καθώς και η 
εκτίµηση του ρόλου και της προσφοράς των Υπηρεσιών κατά την εκτέλεση της 
αποστολής τους. 

• Η δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης και αποδοτικότητας συνεργασίας µεταξύ όλων 
των συντελεστών παραγωγής των έργων. 

δ.    Στελέχωση Σ.Ε.∆.Ε. 
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Το Σώµα Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων (Σ.Ε.∆.Ε.) είναι το πρώτο Ελεγκτικό Σώµα που 
ιδρύθηκε στην Ελλάδα (το 1984), µε προβλεπόµενο δυναµικό πενήντα (50) 
Επιθεωρητών. 
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγµένων 2011 και 2012 του 
Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Παράρτηµα Ι, Κεφάλαιο Β5 «Πεπραγµένα 
Σώµατος Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων – Οργάνωση και ∆οµή»), «Η στελέχωση αυτή 
κρίνεται ως ανεπαρκής σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 177 του Ν. 3669/08…».  
Με την έναρξη του 2016, καθήκοντα Επιθεωρητών ∆.Ε. ασκούσαν 17 ∆ιπλωµατούχοι 
Μηχανικοί. Από τους ανωτέρω Επιθεωρητές πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ήδη έχει 
χορηγηθεί άδεια πενταετούς διάρκειας (άνευ αποδοχών) σε µία Επιθεωρήτρια, ενώ εκ 
των υπολοίπων Επιθεωρητών δύο υπηρετούν στο Σώµα µε παράλληλα καθήκοντα. Στο 
µεσοδιάστηµα ανατέθηκαν καθήκοντα και σε νέα επιθεωρήτρια. 
Κατόπιν των ανωτέρω ο πραγµατικός αριθµός των υπηρετούντων ενεργών Επιθεωρητών 
είναι 15. Εάν ληφθεί υπόψη ότι µεταξύ των 15 ενεργών επιθεωρητών υπάρχουν τέσσερις 
νέοι και το ότι για την βέλτιστη απόδοση των επιθεωρητών απαιτείται σηµαντικό 
διάστηµα προσαρµογής, τότε γίνεται σαφές ότι η απόδοση του Σώµατος δεν είναι 
ανάλογη του αριθµού των επιθεωρητών. Για να γίνει αντιληπτό το πρόβληµα της 
ελλείψεως επιθεωρητών, σηµειώνεται ότι: 
 α) οι έλεγχοι - επιθεωρήσεις εκτελούνται πάντα από δύο τουλάχιστον επιθεωρητές ανά 
υπόθεση και 
 β) εκκρεµούν δεκάδες αιτήµατα για ελέγχους που αντιστοιχούν σε τεράστιο αριθµό 
έργων και φακέλων.  
Περαιτέρω όµως και µε βάση το άρθρο 177 του Ν. 3669/08 οι προβλεπόµενες οργανικές 
θέσεις επιθεωρητών στο Σώµα είναι (50) πενήντα. Αν ληφθεί υπόψη ότι ο αριθµός των 
θέσεων αυτών είχε καθορισθεί µε γνώµονα την κατάσταση που επικρατούσε το 1984 
όταν και συστάθηκε το Σώµα, θα γίνει κατανοητό ότι ακόµη και ο αριθµός αυτός πρέπει 
να αυξηθεί σηµαντικά, αφού η σηµερινή κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική από την 
τότε.  
Σηµαντικό θέµα επίσης είναι και η ανάγκη ανάθεσης καθηκόντων σε επιθεωρητές 
διαφόρων ειδικοτήτων και κλάδων π.χ. Ανάγκη ανάθεσης καθηκόντων σε 
Μηχανολόγους ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, εξειδικευµένους Πολιτικούς Μηχανικούς 
αλλά και σε νοµικούς που θα παρέχουν νοµική στήριξη στους επιθεωρητές του Σώµατος. 
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I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Σ.Ε.∆.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 

1. Το έτος 2015 χρεώθηκαν στο Σ.Ε.∆.Ε. 63 υποθέσεις δηµοσίων έργων και το ίδιο έτος 
διεκπεραιώθηκαν 49 υποθέσεις, οι οποίες είχαν χρεωθεί το 2015 και προγενέστερα έτη. 
Εκ των 63 υποθέσεων, οι οποίες χρεώθηκαν στο Σ.Ε.∆.Ε. το έτος 2015, διεκπεραιώθηκαν 
το ίδιο έτος οι 18 υποθέσεις. 

2. Από τις 49 υποθέσεις οι οποίες διεκπεραιώθηκαν το έτος 2015: 

 Οι 30 υποθέσεις ολοκληρώθηκαν µε σύνταξη Έκθεσης  

 Οι 17 υποθέσεις ολοκληρώθηκαν και µπήκαν στο Αρχείο και 

 Οι 2 υποθέσεις ολοκληρώθηκαν µε σύνταξη Έκθεσης από Μικτό Κλιµάκιο ορισθέν 
από τον Γ.Ε.∆.∆. 

3. Επισηµαίνεται ότι το έτος 2015: 

 8 υποθέσεις διαβιβάστηκαν από τον Γ.Ε.∆.∆., εκ των οποίων το ίδιο έτος 
διεκπεραιώθηκαν οι 4, δηλαδή ποσοστό 50% 

 16 υποθέσεις διαβιβάστηκαν από το ∆ικαστικό Σώµα, εκ των οποίων το ίδιο έτος 
διεκπεραιώθηκαν οι 4, δηλαδή ποσοστό 25%. 

 2 υποθέσεις ανατέθηκαν από το Γ.Ε.∆.∆., για να διερευνηθούν από µικτό κλιµάκιο 
Επιθεωρητών, εκ των οποίων διεκπεραιώθηκαν και οι 2 εντός του 2015, δηλαδή 
ποσοστό 100%. 

 Οι υπόλοιπες 39 (:63-8-16) υποθέσεις από τις 63 οι οποίες χρεώθηκαν στο Σ.Ε.∆.Ε. 
το έτος 2015, αφορούν σε καταγγελίες, υποθέσεις που διαβιβάστηκαν στο Σ.Ε.∆.Ε. 
από ∆ήµους, Οργανισµούς κλπ. 

4. Περαιτέρω συνυποβάλλεται αναλυτικός Πίνακας των υποθέσεων που έχουν αναληφθεί 
από το Σ.Ε.∆.Ε. το έτος 2015.  

ΙΙΙ.      ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Σ.Ε.∆.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 
ΙΙΙ.Α) ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ  

ΕΤΟΥΣ 2015 
 
1.  «∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΤΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΝ 1-2-2015 ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο (Χ.Θ. 38+740) ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» 

• Εντολή για την διενέργεια του ελέγχου: 

Κατόπιν εντολής του Αναπληρωτού Υπουργού Υποδοµών και σε εκτέλεση του µε αρ. 
πρωτ. 6974/3-2-2015 εγγράφου του Γενικού ∆ιευθυντού Συγκοινωνιακών Υποδοµών.  

• Φορέας Εκτέλεσης: 

Εγνατία Οδός Α.Ε. 
• Επιθεωρητής: Πατσούκης ∆ηµήτριος 

• Βασικές ∆ιαπιστώσεις Επιθεώρησης: 

Το πληµµυρικό φαινόµενο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόβληµα αποστράγγισης της 
κλειστής λεκάνης και δεν συνιστά παράλειψη των µελετών αποχέτευσης – αποστράγγισης 
για την κατασκευή της Οδού. 

• Βασικές Προτάσεις – Συστάσεις: 

Να εκπονηθεί από τον αρµόδιο φορέα «Υδρολογική / Γεωυδρολογική Μελέτη» και µε 
βάση αυτή «Μελέτη Αποστράγγισης των Οµβρίων της κλειστής λεκάνης» 

 
2. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΑΦΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ» 

• Εντολή για την διενέργεια του ελέγχου: 
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Κατόπιν της µε αρ. πρωτ. ΕΜΠ. οικ. 106/6-11-2014 Εντολής του Γενικού Γραµµατέα 
Υποδοµών. 

• Φορέας κατασκευής – Προϊσταµένη Αρχή – ∆/νουσα Υπηρεσία: 

Φορέας Κατασκευής: ∆ήµος Κασσάνδρας 
Κύριος του Έργου: ∆ήµος Κασσάνδρας 
Προϊσταµένη Αρχή: ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
∆/νουσα Υπηρεσία: ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Περιβάλλοντος του ∆ήµου 
 

• Επιθεωρητές: Πατσούκης ∆ηµήτριος – Κυριακίδης Γεώργιος 

• Αντικείµενο του Έργου: 

Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων µήκους 4.840 µ., κατασκευή 
360 ιδιωτικών συνδέσεων µήκους 1.080 µ., κατασκευή (2) αντλιοστασίων & 
εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισµού, κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού µήκους 11.400 µ. για 
την µεταφορά των ακαθάρτων στην είσοδο του Ε.Ε.Λ. Ν. Φώκαιας. 

• Βασικές ∆ιαπιστώσεις Επιθεώρησης: 

Βάση των άρθρων 66, 67, 68 και 69 του Ν. 3669/2008 δεν τίθεται θέµα υποκατάστασης 
του αναδόχου. 

• Βασικές Προτάσεις – Συστάσεις: 

Το ΕΠΠΕΡΑΑ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να αρθεί η αναστολή 
χρηµατοδότησης του έργου. 
Ο ∆ήµος Κασσάνδρας να µεριµνήσει ώστε να συνταχθεί ΑΠΕ, να ολοκληρωθούν οι 
υπολειπόµενες εργασίες και δοκιµές, προκειµένου να παραδοθεί το έργο άρτιο και 
λειτουργικό το συντοµότερο δυνατόν.  
 

3. «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
(ΤΣΙΝΑΡΛΙ)» 

• Εντολή για την διενέργεια του ελέγχου: 

Κατόπιν της µε αρ. πρωτ. ΕΜΠ. οικ. 96/17-10-2014 Εντολής Ελέγχου Καταγγελίας του 
Γενικού Γραµµατέα Υποδοµών 

• Φορέας Εκτέλεσης – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: 

Φορέας Κατασκευής: Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας 
Κύριος του Έργου: Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας 
Προϊσταµένη Αρχή: ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πέλλας 
∆/νουσα Υπηρεσία: Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆.Τ.Ε. 

 
• Επιθεωρητές: Σαρκούλα Αγγελική – Πατσούκης ∆ηµήτριος 

• Αντικείµενο του έργου: 

Κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων σε τµήµα του χειµάρρου Τσιναρλί συνολικού µήκους 
2830 µέτρων  

• Βασικές ∆ιαπιστώσεις Επιθεώρησης: 

- Η ∆/νουσα Υπηρεσία συνέταξε µελέτη µε σφάλµατα που όµως δυνατό να 
αντιµετωπισθούν κατά την εκτέλεση του έργου χωρίς να επηρεάζεται το βασικό σχέδιο 
του έργου 

- Αδικαιολόγητη διάλυση της σύµβασης έκπτωσης 57,7% και επαναδηµοπράτηση και 
ανάθεση του υπολειπόµενου µε έκπτωση 3%, µε συνέπεια την αύξηση της συνολικής 
δαπάνης του έργου από 1.349.440€ σε 3.192.796€   

• Βασικές Προτάσεις – Συστάσεις: 

Ο πειθαρχικός έλεγχος των εµπλεκοµένων οργάνων της ∆.Υ. για την διάλυση της πρώτης 
σύµβασης. 
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Ο πειθαρχικός έλεγχος του Προϊσταµένου της ∆.Τ.Ε. (Π.Α) για την ανάθεση της δεύτερης 
σύµβασης µε χαµηλή έκπτωση (3%). 

4.   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ 
ΠΕΛΛΑΣ» 

• Εντολή για την διενέργεια του ελέγχου: 

Κατόπιν της µε αρ. πρωτ. ΕΜΠ. οικ. 77/30-7-2015 Εντολής των Γενικών Γραµµατέων για 
την Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς και Υποδοµών σε συνέχεια του µε αρ. πρωτ. 
Φ192.12/12194/14-05-2014 εγγράφου ΓΕ∆∆.  

• Φορέας Εκτέλεσης – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: 

Φορέας Κατασκευής: Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας 
Κύριος του Έργου: Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας 
Προϊσταµένη Αρχή: ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πέλλας 
∆/νουσα Υπηρεσία: Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆.Τ.Ε. 

 
• Επιθεωρητές: Σαρκούλα Αγγελική – Πατσούκης ∆ηµήτριος 

• Αντικείµενο του έργου: 

Κατασκευή αγωγού για την αντιπληµµυρική Προστασία του Μουσείου Πέλλας µήκους 
1682 µέτρων, εκ των οποίων 320 αφορούν κλειστό ορθογωνικό οχετό διατοµής 3,00Χ2,00 
µ. και τα υπόλοιπα ανοικτό ορθογωνικό οχετό δαιτοµής 3,00Χ1,00 µ.    

• Βασικές ∆ιαπιστώσεις Επιθεώρησης: 

-   Στην Οριστική Μελέτη του ΥΠΠΟ που διαβιβάστηκε στην ∆ΤΕ περιλαµβάνετε 
Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα – Οριζοντιογραφίου όπου ο άξονας διήρχετο από ιδιοκτησίες 
τρίτων. 

-  Το ΥΠΠΟ καθυστέρησε να διαβιβάσει την επικαιροποιηµένη Οριζοντιογραφία 
-  Η ∆ΤΕ σε συνεργασία µε την Ε∆Α δεν προέβησαν στις ενδεδειγµένες διορθωτικές 

ενέργειες προκειµένου να υλοποιηθεί το έργο και µετά την διάλυση της σύµβασης του 
έργου απευτάχθη από το χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα.  

• Βασικές Προτάσεις – Συστάσεις: 

Συστήνεται να εφαρµόζεται µε σύνεση η δυνατότητα που παρέχεται στον φορέα 
κατασκευής από την κείµενη νοµοθεσία για την διάλυση των συµβάσεων και µόνο στις 
περιπτώσεις που αντικειµενικά και ανυπέρβλητα προβλήµατα καθιστούν αδύνατη την 
υλοποίηση των έργων. 

5. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ» 

• Εντολή για την διενέργεια του ελέγχου: 

Κατόπιν της µε Α.Β.Μ.Α 2004/37781 εισαγγελικής Παραγγελίας της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης 

• Φορέας Εκτέλεσης – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: 

Κύριος του Έργου: ∆/νση ∆ασών Πιερίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) 

Προϊσταµένη Αρχή: ∆/νση ∆ασών Πιερίας 
∆/νουσα Υπηρεσία: Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων της ∆/νσης ∆ηµ. 

Έργων της Π.Κ.Μ. 
 

• Επιθεωρητές: Μαυρόµατος Νικόλαος – Πατσούκης ∆ηµήτριος 

• Αντικείµενο του έργου: 

Η αποπεράτωση διώροφου κτιρίου του οποίου είναι κατασκευασµένος ο φέρων 
οργανισµός και αφορά Οικοδοµικές και Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες. 

• Βασικές ∆ιαπιστώσεις Επιθεώρησης: 
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- Η επιτροπή παραλαβής του έργου δεν τήρησε τις προθεσµίες του άρθρου 73 και 75 του 
Ν. 3669/08 

- Ο Προϊστάµενος της ∆/νουσας Υπηρεσίας δεν τήρησε την προθεσµία για την 
κοινοποίηση θεωρηµένης της τελικής Επιµέτρησης που ορίζεται στο άρθρο 38 του Π.∆. 
609/85  

- Παρόλο ότι πληρούντο οι προϋποθέσεις (δ1) και (δ2) του άρθρου 8 του Π.∆. 334/2000, 
δεν πληρούτο η προϋπόθεση της «απρόβλεπτης περίστασης» για την ανάθεση 
Συµπληρωµατικής Σύµβασης Εργασιών. 

Επισηµαίνεται ότι εκ των ανωτέρω ουδέν αποτέλεσµα παρήχθη.  
• Βασικές Προτάσεις – Συστάσεις: 

Ο φορέας διαχείρισης του έργου «Εθνικός ∆ρυµός Ολύµπου» να µεριµνήσει για την 
συντήρηση, την φύλαξη καθώς και για την αποκατάσταση του λεηλατηθέντος συστήµατος 
αντικεραυνικής προστασίας του κτιρίου. 
 

6. «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ – ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ» 

• Εντολή για την διενέργεια του ελέγχου: 

Κατόπιν του µε αρ. πρωτ. Φ.39/13/10240/7-5-2015   
• Φορέας Κατασκευής: 

ΟΛΠ Α.Ε. 
• Επιθεωρητές: Μαυρόµατος Νικόλαος – Πατσούκης ∆ηµήτριος 

• Αντικείµενο του έργου: 

Κατασκευή – Λειτουργία και Εκµετάλλευση ∆ιεθνούς Εκθεσιακού – Συνεδριακού 
Κέντρου 21.500 µ2 µετά συµπληρωµατικών Χρήσεως όπως εµπορικούς χώρους, γραφεία, 
χώρους εστίασης, κινηµατογράφους, αποθήκες κλπ. συνολικού εµβαδού 38.335 µ2. 

• Βασικές ∆ιαπιστώσεις Επιθεώρησης: 

Οι καθυστερήσεις της Περιόδου Κατασκευής του έργου που οδήγησαν στην Καταγγελία 
της µε αρ. 157/2008 συναφθείσας Σύµβασης Παραχώρησης και την διάλυση αυτής, δεν 
προέκυψαν από υπαιτιότητα της ΟΛΠ Α.Ε 

 
7.    «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ» 
• Εντολή για την διενέργεια του ελέγχου: 

Κατόπιν της µε αρ. πρωτ. ΕΜΠ. οικ. 95/14-9-2015 Εντολής Ελέγχου Καταγγελίας των 
Γενικών Γραµµατέων για την Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς και Υποδοµών 

• Φορέας Εκτέλεσης – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: 

Κύριος του Έργου: Νοµαρχία Πειραιώς 
Προϊσταµένη Αρχή: Νοµαρχιακή Επιτροπή και κατά περίπτωση η 

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (∆ΤΥ)  
∆/νουσα Υπηρεσία: Τµήµα Εκτέλεσης Έργων της ∆.Τ.Υ. 

 
• Επιθεωρητές: Πατσούκης ∆ηµήτριος – Κουτσούµπας Σεραφείµ 

• Αντικείµενο του έργου: 

Η επέκταση των βορείων Κρηπιδωµάτων κατά 76,5 µ., των νοτίων κατά 79 µ., η 
κρηπίδωση της εσωτερικής πλευράς µήκους 110 µ. και η κατασκευή προβλήτας 
διαστάσεων 30Χ9,5µ.  

• Βασικές ∆ιαπιστώσεις Επιθεώρησης: 
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Εφαρµόσθηκαν οι διατάξεις περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων. 
 

8. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ – ΜΕΣΟΡΟΥΓΙ – ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ    ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ» 
• Βάσει ποιάς εντολής διενεργήθηκε ο έλεγχος 

Κατόπιν του υπ΄ αριθµ. πρωτ. 238/19-05-2015 εγγράφου του Πταισµατοδικείου Αθηνών, σε 
εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. ΕΓ40-14/71 Εισαγγελικής Παραγγελίας για την διενέργεια 
προκαταρκτικής εξέτασης. 
• Φορέας Εκτέλεσης –Προϊσταµένη Αρχή-∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

 
Φορέας Κατασκευής ∆ιεύθυνση Έργων Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Αχαΐας 
Κύριος του Έργου: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας 
Προϊσταµένη Αρχή: Νοµαρχιακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης   Αχαΐας. 
∆/νουσα Υπηρεσία: ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 

Ενότητας Αχαΐας 
 
• Επιθεωρητές:  Καρανίκα Ελένη - Μπίθας Χαρίλαος 

 
• Αντικείµενο του έργου: 

Βελτίωση του δρόµου Περιστέρα – Μεσορούγι – Χιονοδροµικό Κέντρο Καλαβρύτων Oι 
εργασίες αφορούν βελτίωση υφιστάµενου και διέρχεται κατά κανόνα από δηµόσιες και 
κοινοτικές εκτάσεις. 
• Βασικές διαπιστώσεις Επιθεώρησης: 

Μετά από αυτοψία των Επιθεωρητών του Σ.Ε.∆.Ε. και έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων 
διαπιστώθηκαν τα εξής: 
Σε ορισµένα σηµεία της οδού υπήρχαν προβλήµατα που έχουν σχέση µε καθαρά τοπικής 
σηµασίας αστάθειες και αστοχίες.  
Τα παραπάνω προβλήµατα σύµφωνα µε υπάρχουσα τεχνική µελέτη και τις Τεχνικές αναφορές 
του ΕΣΠΕΛ οφείλονται σε γεωλογικά αίτια, στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες ιδίως κατά τους 
χειµερινούς µήνες και στην σοβαρή βλάβη παρακείµενου δικτύου για µακρό χρονικό διάστηµα. 
Το έργο επισκέφθηκε ο ΕΣΠΕΛ και σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις επί του ποιοτικού και 
ποσοτικού ελέγχου ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των συµβατικών τεχνικών προδιαγραφών µε 
υποδείξεις για: 
Τα µη ουσιώδη ελαττώµατα, που αφορούν σε έργα συντήρησης, σε διαφορικές µετατοπίσεις 
τοίχων αντιστήριξης, σε καταπτώσεις πρανών κλπ. και τα οποία δύνανται να αποκατασταθούν. 
Και τα ουσιώδη ελαττώµατα, που αφορούν σε καταρρεύσεις πρανών, ελαττώµατα τα οποία δεν 
οφείλονται σε κακοτεχνίες ή παραλείψεις της ελεγχόµενης εργολαβίας, αλλά σε εξωγενείς 
παράγοντες, όπως σε δυσµενή γεωλογικά φαινόµενα της ευρύτερης περιοχής. 
 
• Βασικές Προτάσεις –Συστάσεις: 

To Σ.Ε.∆.Ε πρότεινε να προβεί άµεσα η υπηρεσία στις κάτωθι ενέργειες: 
Να πραγµατοποιήσει ειδική υδρολογική / γεωυδρολογική / γεωτεχνική µελέτη στα µεµονωµένα 
σηµεία του οδικού δικτύου στα οποία παρατηρείται αστάθεια των πρανών.  
Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης των µη ουσιωδών βλαβών έτσι ώστε να 
υπάρξει αποχαρακτηρισµός του έργου από τον Ε.Σ.Π.Ε.Λ.  
Στη συνέχεια να µεριµνήσει για την οριστική παραλαβή του έργου ελέγχοντας την τήρηση της 
νοµοθεσίας για συντήρηση του έργο. 
 
9. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ “ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΧΩΡΩΝ” ∆ΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – 

ΧΟΛΑΡΓΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ “ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ”» 
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• Βάσει ποιάς εντολής διενεργήθηκε ο έλεγχος: 
Κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ. 27431/25-09-2014 εγγράφου του ∆ηµάρχου Παπάγου – Χολαργού 
(αίτηµα έκτακτης επιθεώρησης) και της υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΜΠ. οικ. 76/30-07-2015 Εντολής 
Έκτακτης Επιθεώρησης. 

• Φορέας Εκτέλεσης  – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: 
Κύριος του έργου:  ∆ήµος Παπάγου 
Φορέας Κατασκευής:  ∆ήµος Παπάγου 

Προϊσταµένη Αρχή:      ∆ηµαρχιακή Επιτροπή (∆.Ε.) του ∆ήµου Παπάγου για το     
                                           προσυµβατικό στάδιο & το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (∆.Σ.) του   
                                           ∆ήµου Παπάγου µετά την υπογραφή της σύµβασης 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία:    ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Παπάγου  

• Επιθεωρητές: 
Γεώργιος Κυριακίδης  – Σταµατία Σπυροπούλου. 

• Αντικείµενο του έργου: 
Αφορά: 
α. Αναπλάσεις πεζοδροµίων. 
β. Αναπλάσεις παιδικών χαρών. 
γ. Ανάπλαση Ηρώου και της οδού Κύπρου. 
δ. Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αγίας Σκέπης. 
ε. Κατασκευή ποδηλατοδρόµων. 

• Βασικές διαπιστώσεις Επιθεώρησης: 
Κατά την εκτέλεση του εξεταζόµενου έργου, προέκυψαν ορισµένα προβλήµατα, το κυριότερο εκ των 
οποίων ήταν η θραύση και η αποκόλληση κυβόλιθων επί της οδού Κύπρου.  
Από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου του έργου προέκυψε ότι η κυκλοφορία επί της οδού 
ήταν αρκετά µεγαλύτερη από αυτή που είχε προβλεφθεί από τα συµβατικά τεύχη (οδός µέσης 
κυκλοφορίας αντί για πεζόδροµο ήπιας κυκλοφορίας). Ωστόσο, µέχρι σήµερα δεν έχει 
αποσαφηνιστεί από το Φορέα Κατασκευής του έργου, αν οι αστοχίες αυτές οφείλονται στην 
αυξηµένη κυκλοφορία της οδού ή σε πληµµελή κατασκευή εκ µέρους του αναδόχου, αφού δεν 
προέβη σε σχετικές ενέργειες (συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης πραγµατικών περιστατικών και 
διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων από Φορείς του ∆ηµοσίου), δεδοµένου ότι σύµφωνα µε τις 
συµβατικές προδιαγραφές Π.Ε.ΤΕ.Π., οι κυβόλιθοι είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν και σε χώρους 
καταπονούµενους από βαριά κυκλοφορία. 
Η αδράνεια του Φορέα Κατασκευής του έργου στο να αποσαφηνίσει τα πραγµατικά αίτια της 
αστοχίας των κυβόλιθων, είχε ως αποτέλεσµα να καταστεί δυνατή η αυτοδίκαιη παραλαβή του 
έργου, αντίθετα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195 ΦΕΚ Β’ 
1539/17-10-2003 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
Μέχρι σήµερα, δεν έχουν αποκατασταθεί οι αστοχίες των κυβόλιθων επί της οδού Κύπρου, ενώ 
παρατηρούνται και άλλα ελαττώµατα (θραυσµένα επιδαπέδια φωτιστικά επί της οδού Κύπρου, 
οξειδωµένες µεταλλικές επιφάνειες και ασυντήρητες ξύλινες επιφάνειες στα καθίσµατα). 

• Βασικές Προτάσεις  - Συστάσεις: 
Σε ό,τι αφορά στις ευθύνες των εµπλεκοµένων οργάνων: 

1) Να ελεγχθούν πειθαρχικά από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, 
τα µέλη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Παπάγου για τις διαπιστωθείσες πράξεις και 
παραλείψεις. 
2) Να ελεγχθούν πειθαρχικά από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, 
τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Παπάγου - Χολαργού για τις διαπιστωθείσες 
πράξεις και παραλείψεις. 
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3) Να ελεγχθούν πειθαρχικά από το ∆ήµαρχο Παπάγου - Χολαργού τα αρµόδια όργανα της 
∆.Τ.Υ. του ∆ήµου Παπάγου - Χολαργού (και του πρώην ∆ήµου Παπάγου), για τις διαπιστωθείσες 
πράξεις και παραλείψεις. 

Σε ό,τι αφορά στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για το έργο, ο Φορέας Κατασκευής του έργου, 
αφού διακριβωθεί η αιτία των διαπιστωθεισών αστοχιών, θα πρέπει να προβεί άµεσα στην άρση των 
κακοτεχνιών που επισηµάνθηκαν. Επιπλέον, να εκπονηθεί κυκλοφοριακή µελέτη προκειµένου να 
εξεταστεί η δυνατότητα µετατροπής του τµήµατος της οδού Κύπρου από την οδό Ιωνίας έως την 
Πλατεία Πεντέλης σε πεζόδροµο ήπιας κυκλοφορίας, ώστε να ακολουθήσουν οι ανάλογες εργασίες 
αποκατάστασης του οδοστρώµατος (κυβόλιθοι, επιδαπέδια φωτιστικά σώµατα κ.λπ.) 
 
 
 
10. 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ     

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 
2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Ο∆ΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ. 
3)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Ο∆ΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ.» 

• Βάσει ποιάς εντολής διενεργήθηκε ο έλεγχος: 
Κατόπιν της υπ’ αριθµ. Β14/1292/09-03-2015 Παραγγελίας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Κεφαλληνίας. 

• Φορέας Εκτέλεσης  - Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: 
Κύριος του έργου: Ο ∆ήµος Ιθάκης 
Φορέας Κατασκευής: Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (∆.Τ.Υ.) ∆ήµου Ιθάκης 
Προϊσταµένη Αρχή: Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία:  Η ∆.Τ.Υ. ∆ήµου Ιθάκης 

• Επιθεωρητές: 
 Σταύρος Ποτουρίδης  – Σταµατία Σπυροπούλου. 

• Αντικείµενο των έργων: 
Αφορά τους διαγωνισµούς προµήθειας υλικών: 
1) Προµήθεια συνθετικού χλοοτάπητα ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου Σταυρού. 
2) Προµήθεια ετοίµου Σκυροδέµατος για την αποκατάσταση Οδικών ∆ικτύων Βορείου                  
Ιθάκης. 
3) Προµήθεια  ετοίµου Σκυροδέµατος για την αποκατάσταση Οδικών ∆ικτύων Νοτίου Ιθάκης. 

• Βασικές διαπιστώσεις Ελέγχου: 
Σε ό,τι αφορά στον 1ο διαγωνισµό, ο τρόπος απόκτησης και ενσωµάτωσής του αφορά σε 
Προµήθεια υλικού (χλοοτάπητα), µε την προϋπόθεση όµως ότι οι εργασίες υποδοµής και 
υποδοχής του θα έχουν ολοκληρωθεί είτε µε την  εκτέλεσή τους µε αυτεπιστασία, είτε µε 
εργολαβία. Σε κάθε περίπτωση όµως, η προµήθεια δεν υλοποιήθηκε. 
Σε ό,τι αφορά στον 2ο και στον 3ο διαγωνισµό, το συγκεκριµένο αντικείµενο δεν µπορεί να 
θεωρηθεί προµήθεια και η δηµοπράτησή του θα πρέπει να γίνεται  είτε ως εκτέλεση  έργου, είτε 
σε ορισµένες περιπτώσεις ως παροχή υπηρεσιών. Οµοίως, και σε αυτή την περίπτωση η 
προµήθεια δεν υλοποιήθηκε. 

• Βασικές Προτάσεις  - Συστάσεις: 
1) Να ανασυνταχθούν τα τεύχη και να επαναληφθούν και οι τρεις (3) διαγωνισµοί. 
2)Το 1ο έργο, µπορεί να δηµοπρατηθεί ως προµήθεια αφού έχουν εκτελεστεί όλες οι εργασίες 
υποδοµής (περιφράξεις, διαµορφώσεις, στραγγίσεις κ.λ.π), είτε µε  προς τούτο εργολαβία, είτε 
µε αυτεπιστασία. 
3)Το 2ο και το 3ο έργο να δηµοπρατηθούν ως εργολαβίες, είτε να κατασκευαστούν µε 
αυτεπιστασία (σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Π.∆. 171/87)  από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του 
∆ήµου. 
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 4)Να ακυρωθούν οι διεξαχθείσες διαδικασίες ∆ηµοπράτησης των             καταγγελθέντων 
Προµηθειών και να επαναληφθούν κατά τα ανωτέρω. 

 
11. «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ∆ΙΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ» 

• Βάσει ποιάς εντολής διενεργήθηκε ο έλεγχος: 
 Κατόπιν της υπ’ αριθµ. ΓΕ∆∆ Φ.1963.14/31779/24-12-2014 Εντολής του Γενικού Επιθεωρητή 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

• Φορέας Εκτέλεσης  – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: 
Κύριος του έργου: Ο ∆ήµος Μακρακώµης Φθιώτιδας 
Το έργο εκτελέστηκε µε αυτεπιστασία. 

• Επιθεωρητές: 
Σταύρος Ποτουρίδης  – Σταµατία Σπυροπούλου. 

• Αντικείµενο του έργου: 
 Αφορά την επέκταση του δικτύου ύδρευσης στον οικισµό ∆ιλόφου του ∆ήµου Μακρακώµης 

Φθιώτιδας και, σύµφωνα µε την καταγγελία, αυθαίρετη επέκταση προς ιδιωτικό κτήµα σε εκτός 
σχεδίου περιοχή. 

• Βασικές διαπιστώσεις Ελέγχου: 
 Το δίκτυο ύδρευσης κατασκευάστηκε αυθαίρετα και χωρίς την προηγούµενη εκπόνηση της 

σχετικής µελέτης.   

• Βασικές Προτάσεις  - Συστάσεις: 
1) Απαιτείται να εκπονηθεί πλήρης µελέτη ύδρευσης από την ∆.Τ.Υ. του ∆ήµου, σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες προδιαγραφές, και ελεγχθεί η δυνατότητα χρησιµοποίησης του δικτύου που έχει 
ήδη τοποθετηθεί αυθαίρετα, έστω και µε βελτιωτικές παρεµβάσεις, η οποία θα λάβει υπόψη τους 
όρους και τους περιορισµούς που θα τεθούν στην άδεια χρήσης νερού.   
2) Ο προϋπολογισµός για την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να περιληφθεί στο Πρόγραµµα  
του ∆ήµου Μακρακώµης µετά τις προαπαιτούµενες  ενέργειες µε βάση το Π.∆.171/87. 
3) Πρέπει να απαγορευτεί η συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου µέχρι την διεκπεραίωση των 
απαιτούµενων διαδικασιών. 
4) Πρέπει να εξεταστεί, πέραν της επιβολής ∆ιοικητικών (Οικονοµικών) κυρώσεων, που ήδη 
έχουν επιβληθεί, και η επιβολή πειθαρχικής ποινής για αµέλεια για τις ενέργειες εκτέλεσης 
εργασιών επέκτασης ∆ικτύου Ύδρευσης χωρίς τις απαραίτητες άδειες εκτέλεσης έργου και 
χρήσης νερού (Άρθρο 11 του Ν.3199/03) για την επιλογή του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών µε 
αυτεπιστασία χωρίς να τηρούνται όλοι οι όροι που προβλέπονται στο Π.∆. 171/87. 

12. «ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ, ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ». 
 

• Βάσει ποιας εντολής διενεργήθηκε ο έλεγχος:  
Κατόπιν της υπ΄ αριθµ. πρωτ. 454/05-09-2014 καταγγελίας του κ. Πάολο Μελισσάνο, 
κατοίκου πόλεως Κέρκυρας προς τον Υπουργό Υποδοµών και η οποία διαβιβάστηκε 
στο Σ.Ε.∆.Ε. µε το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 5573/03-09-2014 έγγραφο. 

• Επιθεωρήτρια: Καρανίκα Ελένη. 

• Αντικείµενο του έργου: 
Η εξέταση των παρακάτω έργων: 

1. «∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ∆.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ». 

2. «∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ». 
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3. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ – ΦΘΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ΤΕΧΝ. ΠΡ. 2014 
ΣΑΤΑ». 

4. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΕΧΝ. ΠΡ. 2014 
ΣΑΤΑ». 

5. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΕΧΝ. ΠΡ. 2014 ΣΑΤΑ». 
6. «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ∆.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝ – ΦΑΙΑΚΩΝ – 

ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ – ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ – ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ – ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ & ∆ΙΑΠΟΝΤΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ». 

7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ∆.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ – 
ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ – ΠΑΡΕΛΙΩΝ – ΕΣΠΕΡΙΩΝ – ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ». 

• Βασικές διαπιστώσεις Επιθεώρησης: 
1. Λόγω της φύσης των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών, υπήρξε από την 

Υπηρεσία κατ΄ εκτίµηση δαπάνη του συνόλου κάθε οµάδας οµοειδών εργασιών και 
υπολογίστηκε το γενικό σύνολο αυτών, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις του 
άρθρου 17 του Ν.3669/2008. 

2.  ∆εδοµένου ότι τα έργα των διαγραµµίσεων των οδοστρωµάτων δεν    δηµοπρατήθηκαν 
και δεν υπεγράφησαν οι σχετικές εργολαβικές συµβάσεις των έργων συντήρησης, 
αποκατάστασης ζηµιών – φθορών και γενικών καθαρισµών των παραλιών στο ∆ήµο 
Κέρκυρας, κρίνεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι περαιτέρω ελέγχου. 

13. «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ∆ΩΜΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 300 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΝΝΘΑ "Η 
ΣΩΤΗΡΙΑ" 
 

• Βάσει ποιας εντολής διενεργήθηκε ο έλεγχος:  
Κατόπιν του υπ. αρ. ΓΕ∆∆/Φ.1937/13/28322/12-11-2014 έγγραφο του Γενικού 
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  

•  Κύριος του έργου – Φορέας Χρηµατοδότησης – Ανάδοχος: 
 

Κύριος του Έργου: Νοσοκοµείο ΓΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" 
Φορέας Χρηµατοδότησης: Κέντρο Ογκολογίας 

Ανάδοχος: Ιωάννης Σκουρλής 
 

• Επιθεωρητής: Ιωάννης Μουτσόπουλος  

• Αντικείµενο του έργου: 

  Το έργο αφορούσε την κατασκευή στην οροφή του κτιρίου Ζ (∆ώµα στο κτίριο 300 
Γυναικών) στο Νοσοκοµείο ΣΩΤΗΡΙΑ, δύο κτιρίων (Α,Β), επιφάνειας 195m2 και 92m2 
αντιστοίχως  µε ελαφριά µεταλλική κατασκευή, για λειτουργία εξυπηρέτησης γραφείων 
ιατρών, νοσηλευτών, αποδυτηρίων, γραφείων γραµµατείας, αίθουσες συνεδριάσεων και 
αναµονής κοινού καθώς και βοηθητικούς χώρους. Η Σύµβαση, υπεγράφη την 10-8-2009, ως 
ιδιωτικό συµφωνητικό υπεργολαβίας µεταξύ του «ΚΕΝΤΡΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ’ ΠΠΚ 
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» αφ’ ενός και του Αναδόχου 
υπεργολάβου.   

• Βασικές διαπιστώσεις Επιθεώρησης: 
- Οι εργασίες έγιναν για να καλύψουν βασικές ανάγκες επέκτασης των χώρων της 

Ογκολογικής µονάδος της Γ’ Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (ΕΚΠΑ), 
που στεγάζεται στο Νοσοκοµείο ΣΩΤΗΡΙΑ. 

- Η χρηµατοδότηση έγινε από την προαναφερόµενη εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ, µε 
δωρεές ιδιωτών. 

- Η Σύµβαση ήταν ιδιωτική και δεν ενέπιπτε στην αρµοδιότητα του Σ.Ε.∆.Ε.   

• Βασικές Προτάσεις  - Συστάσεις: 
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Η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου θα πρέπει να διασφαλίσει (στο πλαίσιο της διαδικασίας 
Νοµιµοποίησης των ανωτέρω αυθαιρέτων κατασκευών στο δώµα του κτιρίου Ζ), τον έλεγχο 
στατικής επάρκειας των δύο κτιρίων που ανεγέρθησαν (Α και Β) και λειτουργούν. 
14. « ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ» 
• Βάσει ποιας εντολής διενεργήθηκε ο έλεγχος:  

Κατόπιν της από 2-2-2015 καταγγελίας του κ. Παν. Μεταξάτου, προς τον ΓΕ∆∆, που 
διαβιβάστηκε στο Σ.Ε.∆.Ε. µε το υπ’ αρ. ΓΕ∆∆/Φ.231.2015/3843/17-2-2015 έγγραφο. Η 
εντολή διενέργειας ελέγχου για την Σύµβαση εδόθη µε το υπ. αρ. ΕΜΠ. οικ. 87/13-8-2015 
έγγραφο των Γ.Γ. Υποδοµών και Καταπολέµησης της ∆ιαφθοράς.   

• Κύριος του έργου – Φορέας Χρηµατοδότησης – Ανάδοχος: 
 

Κύριος του Έργου: Ελληνικό ∆ηµόσιο 

Εποπτεύουσα Αρχή: Υπ. Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού 
Γεν. ∆/νση Τουριστικής Πολιτικής  

∆/νση Χωροταξικού Σχεδιασµού και Υποδοµών  

Ανάδοχος: (Παραχωρησιούχος) ΜΑΡΙΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α.Ε. 

 
• Επιθεωρητής: Ιωάννης Μουτσόπουλος  
• Αντικείµενο του έργου: 

Η κατασκευή, χρήση και εκµετάλλευση του τουριστικού λιµένος Ερµιόνης από τον Φορέα 
Κατασκευής – ∆ιαχείρισης ΜΑΡΙΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α.Ε.  
Το έργο αφορά κατασκευή υπήνεµου µόλου (65µ.µ.), προσήνεµου µόλου (83µ.µ.), 
τοποθέτηση δύο πλωτών προβλητών 60µµ εκάστη, παραλιακή κρηπίδωση µήκους 194µ. 
(Βόρεια) και αντίστοιχη ∆υτική µήκους 167µ., καθώς και κτιριολογικό πρόγραµµα 
κατασκυής κτιρίου, αποθηκών, δεξαµενών κλπ. 
Η διάρκεια Παραχώρησης ανέρχεται σε 43 έτη. 

• Βασικές διαπιστώσεις Επιθεώρησης: 
Η Εποπτεύουσα Αρχή ενήργησε µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις της Νοµοθεσίας που διέπει 
τις Σύµβασης Παραχώρησης των Τουριστικών Λιµένων (Ν. 2160/93) και σύµφωνα µε τις 
ΚΥΑ που εκδόθηκαν για τον σχεδιασµό του έργου. 

• Βασικές Προτάσεις  - Συστάσεις: 
Συστάθηκε στην Εποπτεύουσα Αρχή να ζητήσει από τον Παραχωρησιούχο 
πρόσθετη/συµπληρωµατική βεβαίωση Τράπεζας για το επιπλέον ποσόν του κόστους των 
έργων, (όπως αυτό διαµορφώθηκε τελικά, σύµφωνα µε την ισχύουσα ΚΥΑ). Η 
Εποπτεύουσα Αρχή ζήτησε από τον Παραχωρησιούχο την πρόσθετη βεβαίωση της 
Τράπεζας, σύµφωνα µε σχετικό έγγραφο που κοινοποίησε στο Σ.Ε.∆.Ε. 

15. «∆ΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΕΡΩΝ» 

• Βάσει ποιας εντολής διενεργήθηκε ο έλεγχος:  
Κατόπιν σχετικής καταγγελίας που κατατέθηκε στην Γραµµατεία του ΓΕ∆∆ και 
διαβιβάστηκε στο Σ.Ε.∆.Ε. µε το υπ’ αρ. πρωτ. ΓΕΕ∆/Φ.1876.14/31135/22-12-14 έγγραφο. 
Η Εντολή ∆ιενέργειας Ελέγχου για το έργο εδόθη µε το υπ. αρ. ΕΜΠ. οικ. 68/24-7-2015 
έγγραφο των Γ.Γ. Υποδοµών και Καταπολέµησης της ∆ιαφθοράς.  

• Κύριος του έργου – Φορέας Χρηµατοδότησης – Ανάδοχος: 
 

Κύριος του Έργου: ∆ΕΥΑΑ (µε Προγραµµατική Σύµβαση ∆ήµου 
Φερών – ∆ΕΥΑΑ) 

Προϊσταµένη Αρχή: ∆ηµοτικό Συµβούλιο (∆.Σ.) ∆ήµου 
Αλεξανδρούπολης    

∆/νουσα Υπηρεσία: ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (∆ΤΥ) ∆ήµου 
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Αλεξανδρούπολης    
Φορέας Κατασκευής: ∆ήµος Αλεξανδρούπολης 

 
• Επιθεωρητής: Ιωάννης Μουτσόπουλος  

• Αντικείµενο του έργου: 

Κατασκευή δικτύου αγωγών ακαθάρτων (εντός της εκτάσεως του εγκεκριµένου 
ρυµοτοµικού σχεδίου) που καταλήγει στον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (ΚΑΑ) και ο 
οποίος θα οδηγεί τα λύµατα σε Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ), η οποία 
πρόκειται να κατασκευασθεί. 
Το συνολικό µήκος αγωγών εσωτερικού δικτύου (που κατασκευάσθηκε µε την εργολαβία) 
ανέρχεται σε 27 km περίπου (δευτερεύον και τριτεύον δίκτυο).   

• Βασικές διαπιστώσεις Επιθεώρησης: 

Οι ενέργειες της Υπηρεσίας (∆.Υ. και Π.Α.) ήταν σύννοµες (διατάξεις Νοµοθεσίας περί 
∆ηµ. Έργων) και ελήφθησαν υπόψη όλες οι απαιτούµενες γνωµοδοτήσεις και προεγκρίσεις 
των αρµοδίων Αρχών και Φορέων, για την έγκριση της Συµπληρωµατικής Σύµβασης και 
των σχετικών ΑΠΕ.  

 
 
16. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Μ.Π. ΒΟΛΟΥ» 
• Βάσει ποιας εντολής διενεργήθηκε ο έλεγχος:  

 
Κατόπιν της από 13-10-2014 καταγγελίας της εταιρείας ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΣ 
ΑΤΕΒΕ και της υπ’ αρ. ΕΜΠ. οικ. 70/24-7-2015 Εντολής Ελέγχου από τον Γενικό 
Γραµµατέα Υποδοµών. 

• Κύριος του έργου – Φορέας Χρηµατοδότησης – Ανάδοχος: 
 

Κύριος του Έργου: ∆ήµος Βόλου 
Προϊσταµένη Αρχή: ∆.Σ. ∆ΕΥΑΜΒ 
∆/νουσα Υπηρεσία: ∆ΤΥ της ∆ΕΥΑΜΒ 
Φορέας Κατασκευής: ∆ΕΥΑΜΒ 

 
• Επιθεωρητής: Ιωάννης Μουτσόπουλος  

• Αντικείµενο του έργου: 

 α. Κατασκευή 2,5km δικτύου αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων (δευτερεύοντος δικτύου) και 
δικτύου αγωγών ύδρευσης σε περιοχές,  

- Κεντρικός δρόµος ∆ιµηνίου 

- Οδοί Βόρειων Συνοικιών ∆ήµου Βόλου 

- ∆ιάφορες περιοχές της Μ.Π. Βόλου 

καθώς και κατασκευή 0,6km δικτύου Ύδρευσης µήκους ~ 6,4km    

• Βασικές διαπιστώσεις Επιθεώρησης: 
Η ∆/νουσα Υπηρεσία (∆.Υ.) και η Προϊσταµένη Αρχή (Π.Α.), εφήρµοσαν ορθώς την 
ερµηνεία του κοινοπρακτικού (Αναδόχου Κοινοπραξίας) και τις διατάξεις περί εκτέλεσης 
∆ηµοσίων έργων. 
Το έργο έχει ολοκληρωθεί. 

 
 
17. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΟΥ ΠΑ.Γ.Ν.Η. ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ 

ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ ΜΕ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥ 
ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ». 
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• Εντολή για την διενέργεια του ελέγχου: 

Κατόπιν του υπ’ αριθµ. πρωτ. 1216 ΠΕ/15-09-2014 εγγράφου του Πταισµατοδικείου 
Ηρακλείου, προς το Σ.Ε.∆.Ε. και της υπ’ αριθµ. Α14/135 Εισαγγελικής Παραγγελίας για 
την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. 
 

• Φορέας Εκτέλεσης – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: 

 
Φορέας Κατασκευής: Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα 

Ηρακλείου.  
Κύριος του Έργου: Περιφέρεια Κρήτης. 

Προϊσταµένη Αρχή: Περιφερειακό Συµβούλιο Περιφέρειας 
Κρήτης. 

∆/νουσα Υπηρεσία: ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. 

• Επιθεωρητές:  

Μαυρόµατος Νικόλαος - Σαρκούλα Αγγελική  
 

• Αντικείµενο του έργου: 

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση της συνολικής µελέτης του εν θέµατι έργου και στην 
εκτέλεση των απαιτουµένων εργασιών διευθέτησης της κυκλοφορίας από την είσοδο του 
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η.), έως τον κόµβο προς 
Σταυράκια, δηλαδή από την Χ.Θ.: 2+770 περίπου έως και την Χ.Θ.: 3+330 περίπου, 
δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα κυκλοφοριακής σύνδεσης των ιδιοκτησιών που 
βρίσκονται ανατολικά του ΠΑ.Γ.Ν.Η.  
Η µελέτη και κατασκευή του έργου χρηµατοδοτήθηκε από ενδιαφερόµενο φυσικό 
πρόσωπο, στο οποίο ανατέθηκε και η εκτέλεση του έργου. 

 
 

• Βασικές ∆ιαπιστώσεις της Έκθεσης Ελέγχου Καταγγελίας: 

 Η διαδικασία εκπόνησης της προµελέτης από ιδιώτη και η αποδοχή της από την 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και το 
Περιφερειακό Συµβούλιο Περιφέρειας Κρήτης, καθώς επίσης η θετική 
γνωµοδότηση για την ολοκλήρωση της συνολικής µελέτης του έργου και η έγκριση 
της Οριστικής Μελέτης του έργου από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, έγιναν κατά παράβαση των προβλεποµένων 
διατάξεων είτε του άρθρου 2Α του Ν.3316/2005, είτε της παρ. 6 του άρθρου 178 του 
Ν.3369/2008. 

 Τοποθετήθηκαν διαχωριστικά στοιχεία στο κατάστρωµα της οδού, ανάµεσα στις δύο 
λωρίδες κυκλοφορίας του καταστρώµατος, κατά παράβαση των Οδηγιών Μελετών 
Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.). 

 Ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ανακριβώς βεβαίωσε µε την από 25-
07-2013 Βεβαίωση Περάτωσης των Εργασιών ότι οι συµβατικές εργασίες του 
υπόψη έργου περαιώθηκαν εµπρόθεσµα, δεδοµένου ότι οι εργασίες περαιώθηκαν 
την 30-04-2013, ενώ η εγκεκριµένη προθεσµία περάτωσης των εργασιών ήταν µέχρι 
31-03-2013.  

 Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν επέβαλε στον ανάδοχο Ποινική Ρήτρα ποσού 
13.936,75€ για τις 30 ηµέρες υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας του έργου, 
δεδοµένου ότι σύµφωνα µε την Βεβαίωση Περαίωσης οι συµβατικές εργασίες 
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περαιώθηκαν την 30-04-2013, ενώ η εγκεκριµένη παράταση του έργου ήταν µέχρι 
την 31-03-2013, κατά παράβαση των προβλεποµένων στο άρθρο 4 του από 13-08-
2012 Ιδιωτικού Συµφωνητικού και της παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν.3669/2008. 

 
Βασικές Προτάσεις – Συστάσεις: 

 Η ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, θα πρέπει: 

 Να προβεί άµεσα στις απαιτούµενες ενέργειες ώστε: 

 Να καταπέσει η Ποινική Ρήτρα που έπρεπε να επιβληθεί στον ανάδοχο 
για κάθε ηµέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας υπέρ του κυρίου 
του έργου. 

 Να διενεργηθεί η Οριστική Παραλαβή του έργου. 

 Να αποµακρυνθούν τα διαχωριστικά στοιχεία, τα οποία είναι 
τοποθετηµένα ανάµεσα στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας του 
καταστρώµατος της κεντρικής και στις παράπλευρους οδούς. 

 Να φροντίζει για την πιστή τήρηση των προθεσµιών, όπως αυτές ορίζονται 
στη κείµενη νοµοθεσία σε όλη τη διαδικασία εκτέλεσης των έργων και 
ιδιαίτερα όσον αφορά στις επιµετρήσεις και στις παραλαβές των έργων. 

 

 Η ανάθεση εκτέλεσης έργων σε ιδιώτες µε δαπάνες τους και κυρίως η αποδοχή 
µελετών προς σκοπό τη δωρεά από ιδιώτες, πρέπει να γίνεται µε τη δέουσα προσοχή 
και την πιστή τήρηση των διατάξεων της νοµοθεσίας, προκειµένου να διασφαλίζεται 
ότι το τελικά παραγόµενο έργο θα εξυπηρετεί ισοβαρώς το δηµόσιο συµφέρον, το 
κοινωνικό σύνολο και τα συµφέροντα του δωρεοδόχου ιδιώτη. 

 
18.  «ΈΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  ΣΤΟ 

∆ΗΜΟ ΛΑΓΚΑ∆Α». 

• Εντολή για την διενέργεια του ελέγχου: 

Κατόπιν της µε αρ. πρωτ. ΕΓ33-14/57γ κατεπείγουσας παραγγελίας της Εισαγγελέως 
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, που διαβιβάστηκε στο Σ.Ε.∆.Ε. µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 
148πρ/06-03-2015 έγγραφο του ∆’ Προανακριτικού Τµήµατος του Πταισµατοδικείου 
Θεσσαλονίκης. 
 

• Φορέας Εκτέλεσης – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: 

                 Κύριος του Έργου: ∆ήµος Λαγκαδά (αρθρ. 1 & 3 του Π.∆. 171/87). 

                 Προϊσταµένη Αρχή: ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου Λαγκαδά. 

                 ∆/νουσα Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λαγκαδά (αρθρ. 
1 του Ν. 3669/08) 

• Επιθεωρητές:  

Ποτουρίδης Σταύρος - Μαυρόµατος Νικόλαος 
• Αντικείµενο του έργου: 

12 έργα εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας στο ∆ήµο Λαγκαδά:  
1. Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας ∆ηµοτικής Ενότητας Ασσήρου (Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λαγκαδά µε αρ. 592/2011). 
2. Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας ∆ηµοτικής Ενότητας Λαχανά (Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λαγκαδά µε αρ. 593/2011 ) 
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3. Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας ∆ηµοτικής Ενότητας Βερτίσκου (Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λαγκαδά µε αρ. 594/2011). 

4. Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας ∆ηµοτικής Ενότητας Σοχού (Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λαγκαδά µε αρ. 595/2011 ). 

5. Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας ∆ηµοτικής Ενότητας Κορώνειας (Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λαγκαδά µε αρ. 596/2011 ). 

6. Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας ∆ηµοτικής Ενότητας Καλοινδίων (Απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λαγκαδά µε αρ. 597/2011 ) 

7. Συντήρηση Εσωτερικής οδοποιίας ∆ηµοτικής Ενότητας Κορώνειας για το έτος 
2011 (Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λαγκαδά µε αρ.787/2011).   

8. Συντήρηση Εσωτερικής οδοποιίας ∆. Ενότητας Βερτίσκου για το έτος 2011 
(Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λαγκαδά µε αρ. 788/2011 ).  

9. Συντήρηση Εσωτερικής οδοποιίας ∆. Ενότητας Καλοινδίων για το έτος 2011 
(Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λαγκαδά 789/2011) 

10. Επισκευή Πλατείας Κρυονερίου ∆ηµοτικής Ενότητας Σοχού (Απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λαγκαδά 771/12) 

11. ∆ιαµόρφωση χώρου πρώην ∆ηµαρχείου Σοχού για µετεγκατάσταση Κ.Ε.Π. 
Σοχού του ∆ήµου Λαγκαδά (Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λαγκαδά 
191/12) 

12. Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας την Τ.Κ. Ηρακλείου και στην Τ.Κ. 
Περιβολακίου έτους 2012 (Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λαγκαδά 
84/30-1-2012)  

 
• Βασικές ∆ιαπιστώσεις της Έκθεσης Ελέγχου: 

  Όσον αφορά στην συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας που αφορά τις δέκα από 
τις δώδεκα εργολαβίες, καθίσταται αδύνατο µε οποιονδήποτε τεχνικό τρόπο η 
εξακρίβωση της υλοποίησης των έργων, λόγω:  

 της κατάστασης είτε του εσωτερικού, είτε του εξωτερικού αγροτικού 
δικτύου,  

 της φύσης των έργων όπως αυτή περιγράφεται στις Τεχνικές  Εκθέσεις και 
στις Τελικές Επιµετρήσεις,  

 των αναφορών της επιτροπής παραλαβής για επαναλαµβανόµενες 
επεµβάσεις στο ίδιο δίκτυο µε ίδιου τύπου εργασίες.  

 
 Ο τρόπος παραλαβής των επτά εκ των δώδεκα εργολαβιών και συγκεκριµένα 

των εργολαβιών: 
 Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας ∆ηµοτικής Ενότητας Ασσήρου,  
 Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας ∆ηµοτικής Ενότητας Λαχανά,  
 Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας ∆ηµοτικής Ενότητας Βερτίσκου, 
 Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας ∆ηµοτικής Ενότητας Καλοινδίων,  
 Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας ∆ηµοτικής Ενότητας Κορώνειας,  
 Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας ∆ηµοτικής Ενότητας Σοχού, 
 Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας στην Τ.Κ Ηρακλείου και στην Τ.Κ 
Περιβολακίου Έτους 2012,  

δεν είναι ο προβλεπόµενος από τις διατάξεις περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων. 
∆ηλαδή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λαγκαδά προχώρησε στην οµαδική 
έγκριση της αυτοδίκαιης Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής χωρίς να 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη από τον νόµο περί δηµοσίων έργων. Την ενέργεια 
αυτή την εισηγήθηκε η επιτροπή που συστάθηκε για την παραλαβή των ανωτέρω 
έργων, η οποία όφειλε να επισκεφθεί τον τόπο των έργων και να συντάξει, 
παρουσία του αναδόχου και των αρµοδίων οργάνων της υπηρεσίας, πρωτόκολλο 
µε όλες τις ενδεχόµενες παρατηρήσεις. Το υπόψη Πρωτόκολλο θα έπρεπε στην 
συνέχεια να υποβληθεί αρµοδίως για έγκριση. Η ενέργεια αυτή θα εξασφάλιζε το 
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δικαίωµα του ∆ήµου να διεκδικήσει ενδεχόµενες επιστροφές ή περικοπές 
αµοιβής εφόσον η επιτροπή παραλαβής έκρινε ότι υπήρχε τέτοια ανάγκη.  
 

 Η παρατήρηση ότι στις εργολαβίες που αφορούσαν στην ίδια ∆ηµοτική 
Ενότητα, δηλαδή στις εργολαβίες:  

 Συντήρηση εσωτερικής Οδοποιίας ∆ηµοτικής Ενότητας Κορώνειας 
για το 2011 (Απόφ. Οικ. Επιτροπής ∆. Λαγκαδά Αρ 787/2011,  

 Συντήρηση εσωτερικής Οδοποιίας ∆ηµοτικής Ενότητας Βερτίσκου για 
το 2011 (Απόφ. Οικ. Επιτροπής ∆. Λαγκαδά Αρ 788/2011),  

 Συντήρηση εσωτερικής Οδοποιίας ∆ηµοτικής Ενότητας Καλυνδίων 
για το 2011 (Απόφ. Οικ. Επιτροπής ∆. Λαγκαδά Αρ 789/2011,  

έγινε διαχωρισµός προκειµένου να µην είναι δυνατή η διαπίστωση επικαλύψεων 
αντικειµένου, δεν µπορεί σήµερα να επιβεβαιωθεί.  
 

 Η αποζηµίωση του εργολαβικού ανταλλάγµατος µε κατ' αποκοπή τίµηµα, δεν 
είναι ενδεδειγµένη µέθοδος για έργα που ανατίθενται ή δηµοπρατούνται µε 
τεύχη όπως τα τεύχη των συγκεκριµένων έργων (συντήρησης οδοποιίας), 
προκειµένου να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των εργολαβιών και η ασφαλής 
οικονοµική και τεχνική εξέλιξη τους. Η επιµέτρηση και παραλαβή ενός έργου 
που αποζηµιώνεται µε κατ’ αποκοπή τίµηµα, γίνεται ως τεµάχιο. Συνεπώς είναι 
αδύνατον να επαληθευθεί η εκτέλεση οποιαδήποτε επί µέρους ποσότητας, πολύ 
δε περισσότερο η ακρίβεια µέτρησής της. 
 

 ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι, η σύσταση των εργολαβιών που αφορούν στην ίδια 
∆.Ε και διαφέρουν µόνο ως προς το αν είναι συντήρηση εσωτερικής ή αγροτικής 
οδοποιίας, κινείται στα όρια της νοµιµότητας, καθότι, οι λέξεις εσωτερική και 
αγροτική όταν πρόκειται για τις ίδιες εργασίες (π.χ διάστρωση αµµοχάλικου), 
δεν διαχωρίζουν - προσδιορίζουν την θέση των έργων, που είναι απαραίτητο 
προκειµένου να αποφεύγεται η κατάτµηση αντικειµένου, το οποίο ρητά 
απαγορεύεται σύµφωνα µε το το άρθρο 12 του Π.∆ 171/87. Ενδεχόµενη 
κατάτµηση του οικονοµικού αντικειµένου σε ποσά που να επιτρέπουν την µε 
απευθείας ανάθεση - σύσταση των εργολαβιών (εφόσον αποδεδειγµένα 
διαπιστώνεται), σε συνδυασµό µε την απευθείας ανάθεση τους, θα ελέγχετο ως 
σοβαρή παράβαση.  
Στην παρούσα περίπτωση η σύσταση µιας  εργολαβίας µε το σύνολο των 
εργασιών ανά ∆ηµοτική Ενότητα θα είχε µεν τον διπλό προϋπολογισµό και δεν 
θα επέτρεπε την µε απευθείας ανάθεση εκτέλεσή τους, αλλά θα απέφερε 
ενδεχοµένως οικονοµικό όφελος για τον ∆ήµο.  
Σηµειώνεται πάντως ότι η απόφαση σύστασης των εργολαβιών και έγκρισης του 
τρόπου επιλογής αναδόχου κρίθηκε νόµιµη και κατακυρώθηκε από την αρµόδια 
∆ιεύθυνση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και στην συνέχεια από τον Επίτροπο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου του ∆ήµου Καλαµαριάς, µε την θεώρηση των 
σχετικών Ενταλµάτων Πληρωµής.  

 
 
 

• Βασικές Προτάσεις – Συστάσεις: 

 Πειθαρχικός έλεγχος των υπαιτίων οργάνων του φορέα κατασκευής των έργων, 
που αφορούν όλες τις εργολαβίες συντήρησης αγροτικής οδοποιίας δεδοµένου 
ότι:  

 η οριστική παραλαβή τους συντελέστηκε αυτοδίκαια και σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 75 παρ 2 του Ν. 3669/08. επιβάλλονται 
πειθαρχικές ποινές στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής.  
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 τα µέλη της επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής δεν 
συνέταξαν το σχετικό πρωτόκολλο, ως όφειλαν και σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3669/08, παρουσία του 
αναδόχου και των αρµοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, στο οποίο αφού θα 
ήλεγχαν, θα κατέγραφαν τα συµβατικά στοιχεία των έργων, την ύπαρξη του 
απαραιτήτου φακέλου ασφαλείας έργου (ΦΑΥ), κάθε παρατήρηση σχετικά 
µε την κατάσταση των έργων, την επιµετρησιµότητα των εργασιών, την 
ποιότητα των ενσωµατωµένων υλικών και την εν γένει διαχείριση του 
έργου. 
 

 Να επισηµανθεί στα µέλη του ∆.Σ του ∆ήµου Λαγκαδά ότι δεν προβλέπεται η 
έγκριση της Αυτοδίκαιης Παραλαβής αλλά η Αυτοδίκαιη Έγκριση.  
Κατόπιν δηλαδή της επιβεβληµένης σύνταξης των Πρωτοκόλλων Προσωρινής 
και Οριστικής Παραλαβής των έργων από τις αρµοδίως συσταθείσες Επιτροπές, 
θα έπρεπε αυτές να εγκριθούν από το ∆.Σ του ∆ήµου Λαγκαδά.  
 

 Να προβλεφθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λαγκαδά, η ένταξη στα 
τεύχη των υπό σύσταση εργολαβιών της συντήρησης οδοποιίας, της υποχρέωσης 
να διεξάγονται τµηµατικές διοικητικές παραλαβές για χρήση των έργων αµέσως 
µετά την περαίωση αυτοτελών τµηµάτων. 

 
 Να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφεύγεται η κατάτµηση του φυσικού 

αντικειµένου, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν διατάξεις που 
ευνοούν εφαρµογή ειδικών ή εξαιρετικών ∆ιαδικασιών όπως η απευθείας 
Ανάθεση. 

 
 Να αποφεύγεται η εκτέλεση εργασιών και η αποζηµίωσή τους µε κατ’ αποκοπή 

τίµηµα, για εργασίες συντήρησης οι οποίες δεν είναι σαφώς προσδιορισµένες. 
Εφόσον κριθεί ότι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης αποτελεί εργολαβία 
εκτέλεσης έργου και όχι παροχής υπηρεσιών, προτείνεται να εφαρµόζεται η 
µέθοδος της δηµοπράτησης µε ενιαία προσφορά έκπτωσης επί των τιµών του 
τιµολογίου της Υπηρεσίας. Με τον τρόπο αυτό η αρµόδια υπηρεσία θα είναι 
υποχρεωµένη να εφαρµόσει όσα προβλέπονται στην νοµοθεσία περί ∆ηµοσίων 
Έργων, όσον αφορά στην επιµέτρηση και στην παραλαβή των εργασιών. 

 

19. «ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ Ο∆ΟΣ ΛΙΒΑ∆ΙΟΥ ΡΟΠΑ ΠΡΟΣ ΚΑΝΑΚΑ∆ΕΣ» 

• Εντολή για την διενέργεια του ελέγχου: 

Κατόπιν του υπ΄ αριθµ. πρωτ. 432/24-09-2014 εγγράφου του Πταισµατοδικείου Αθηνών, 
προς το Σώµα Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων (Σ.Ε.∆.Ε.) σε εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 
Α2014/990 Εισαγγελικής Παραγγελίας. 
 

• Φορέας Εκτέλεσης – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: 

               Φορέας Κατασκευής: ∆ήµος Παρελίων. 
                Κύριος του Έργου: ∆ήµος Παρελίων. 
                Προϊσταµένη Αρχή: ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Παρελίων. 

                ∆/νουσα Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµων Κοινοτήτων 
(Τ.Υ.∆.Κ.) της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων. 

• Επιθεωρητές:  

  Καρανίκα Ελένη - Μαυρόµατος Νικόλαος - Σαρκούλα Αγγελική  
• Αντικείµενο του έργου: 
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Το έργο αφορά στην παρέµβαση σε υφιστάµενο αγροτικό δρόµο µε σκοπό τη βελτίωση 
του για ευκολότερη διέλευση των οχηµάτων. Ο δρόµος αυτός ξεκινάει από την κεντρική 
οδό του Λιβαδίου Ρόπα (ΕΠ 14) στη θέση Γέφυρα Ζαµπέλη και οδηγεί στο ∆.∆. 
Κανακάδων στο ύψος του γηπέδου ποδοσφαίρου. 
Το συνολικό µήκος της παρέµβασης είναι 2.450 µέτρα και πρόκειται να γίνει: 

 Επιφανειακή εκσκαφή στο συνολικό µήκος και σε πλάτος 5,00 µ. για την 
αφαίρεση ακατάλληλου στρώµατος εδάφους και επίστρωση µε γεωύφασµα. 

 Στρώση µε αδιαβάθµητο υλικό σε όλο το µήκος και πλάτος από 5,00 – 4,42 µ. 
πάχους 40 εκ. 

 Στρώση µε υλικό 3Α σε όλο το µήκος και πλάτος από 4,42 – 4,20 µ. πάχους 15 
εκ. 

 Κατασκευή ασφαλτοτάπητα σε όλο το µήκος της οδού σε πλάτος 4,20 µ. 
 Κατασκευή τεσσάρων τεχνικών (γεφυριών) για την αποστράγγιση. 

 
 Βασικές ∆ιαπιστώσεις της Έκθεσης Ελέγχου: 

 Η Τ.Υ.∆.Κ. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων συνέταξε την συµβατική µελέτη 
του έργου χωρίς την δέουσα επιµέλεια και χωρίς την εκπόνηση της 
απαιτούµενης σχετικής γεωτεχνικής µελέτης, µε αποτέλεσµα να 
παρουσιαστούν στο έργο αστοχίες - έντονες ρηγµατώσεις µεγάλου βάθους 
κατά µήκος του δρόµου και σε µεγάλη έκταση. Τα προβλήµατα αυτά 
οφείλονται στην εδαφική πλαστική παραµόρφωση λόγω της σύστασης του 
υπεδάφους, σε συνδυασµό µε τις δυσµενείς τοπικές περιβαλλοντικές δράσεις 
(πολλές βροχοπτώσεις και αυξηµένα ποσοστά υγρασίας). Βάση των 
εµφανισθέντων αυτών ελαττωµάτων, ο Εξειδικευµένος Σύµβουλος 
Ποιότητας Ελέγχου (Ε.Σ.Π.Ε.Λ.) κατέταξε το εν λόγω έργο σε κατηγορία (ii) 
κατά τον 1ο και 2 έλεγχο και σε κατηγορία (iii) κατά τον 3ο έλεγχο. 

 Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ενέκρινε τη διάθεση 
σχετικής πίστωσης για την κατασκευή του έργου και ο Φορέας υλοποίησης 
του έργου προέβη στην δηµοπράτησή του, χωρίς προηγουµένως να έχει 
διασφαλιστεί επαρκώς η ωριµότητα του, αφού η µελέτη του έργου δεν ήταν 
πλήρης. 

 Η Ανάδοχος εταιρεία παρέλειψε να επισηµάνει την ανεπάρκεια της αρχικής 
συµβατικής µελέτης και να ενηµερώσει εγκαίρως την ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία για τις απαιτούµενες και αναγκαίες εκείνες συµπληρωµατικές 
εργασίες, έτσι ώστε συνολικά το έργο να είναι τεχνικά άρτιο και 
λειτουργικό. 

 Λόγω των εγγενών αυτών προβληµάτων και του υψηλού κόστους για την 
επίλυσή τους, η Υπηρεσία αδυνατεί να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για 
την µόνιµη αποκατάσταση των ελαττωµάτων, τον αποχαρακτηρισµό του 
έργου από τον Ε.Σ.Π.Ε.Λ. και την παράδοση του δρόµου προς ασφαλή 
χρήση, στα πλαίσια της εν λόγω εργολαβίας. 

 
• Βασικές Προτάσεις – Συστάσεις: 

 Προς την ∆.Υ. και τον ∆ήµο Κέρκυρας: 

 Λόγω των ελαττωµάτων – αστοχιών του έργου και της επικινδυνότητας της οδού, 
απαιτείται άµεσα η κατάλληλη σήµανση της για την ασφαλή κυκλοφορία των 
οχηµάτων. 

 Να δροµολογηθούν οι διαδικασίες ώστε να συνταχθεί ολοκληρωµένη µελέτη 
εφαρµογής, βάσει της οποίας να αποκατασταθούν τα ελαττώµατα του έργου για να 
είναι αυτό ασφαλές και λειτουργικό, καθώς επίσης να είναι εφικτή η ολοκλήρωση 
της εργολαβίας, µε την σύνταξη και έγκριση σχετικού Πρωτοκόλλου Προσωρινής 
και Οριστικής Παραλαβής.  
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 Να επιδεικνύεται η απαραίτητη επιµέλεια, έτσι ώστε για τα δηµοπρατούµενα έργα 
να συντάσσονται πλήρεις µελέτες εφαρµογής. 

 
20. «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ» 

• Εντολή για την διενέργεια του ελέγχου: 

Κατόπιν του υπ΄ αριθµ. πρωτ. 432/24-09-2014 εγγράφου του Πταισµατοδικείου Αθηνών 
προς το Σώµα Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων (Σ.Ε.∆.Ε.), σε εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 
Α2014/990 Εισαγγελικής Παραγγελίας για την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. 
 

• Φορέας Εκτέλεσης – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: 

Φορέας Κατασκευής: ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Κασσωπαίων (∆.Ε.Υ.Α. 
Κασσωπαίων). 

                 Κύριος του Έργου: ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Κασσωπαίων (∆.Ε.Υ.Α. 
Κασσωπαίων). 

Προϊσταµένη Αρχή: ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Κασσωπαίων (∆.Ε.Υ.Α. Κασσωπαίων) 
Νοµού Κέρκυρας. 

∆/νουσα Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµων Κοινοτήτων 
(Τ.Υ.∆.Κ.) Κέρκυρας. 

• Επιθεωρητές:  

Καρανίκα Ελένη - Μαυρόµατος Νικόλαος - Σαρκούλα Αγγελική  
• Αντικείµενο του έργου: 

Η εκπόνηση της Μελέτης Εφαρµογής για την πλήρη κατασκευή και την 6-µηνη 
αποδοτική λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων ∆ήµου Κασσωπαίων. 
Ειδικότερα δε ο σχεδιασµός και η κατασκευή του έργου ώστε να λειτουργήσει η 
εγκατάσταση για επεξεργασία 5.000,00 ισοδυνάµου πληθυσµού που αντιστοιχεί στην 
τελική φάση µε πρόγνωση 40ετίας. 
 

• Βασικές ∆ιαπιστώσεις της Έκθεσης Ελέγχου: 

 Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία απεδέχθη την αίτηση διάλυσης της σύµβασης λόγω 
υπαιτιότητας του κυρίου του έργου, 2 µήνες µετά την υποβολή της από την ανάδοχο 
εταιρεία, χωρίς να έχει εκδοθεί σχετική απόφαση από την Προϊσταµένη αρχή, κατά 
παράβαση των προβλεποµένων διατάξεων  του άρθρου 62 του Ν. 3669/08. 

 Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν µερίµνησε ώστε να αποφευχθεί η καθυστέρηση 
ολοκλήρωσης του έργου, από την 28-4-2010 (ηµεροµηνία αποδοχής της διάλυσης της 
εργολαβίας), µέχρι την 13-09-2013 (αίτηµα αναδόχου για άρση της διάλυσης και 
υποκατάσταση του), αν και το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα προέβλεπε καταληκτική 
ηµεροµηνία για την ολοκλήρωσή του την 31-12-2013.  

21. Σχετικά µε την «Κατάρρευση στέγης σχολικού συγκροτήµατος Γυµνασίου – Λυκείου 
Μελίκης του ∆ήµου Αλεξανδρείας του Νοµού Ηµαθίας», Έκθεση Ελέγχου που αφορά 
στο έργο:  
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΤΕΓΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ» 

 
• Φορέας Εκτέλεσης – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: 

 
Φορέας Κατασκευής: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηµαθίας. 

                 Κύριος του Έργου: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηµαθίας. 
                 Προϊσταµένη Αρχή: ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.  
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      ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: Τµήµα Συντήρησης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Ν.Α. Ηµαθίας. 

• Επιθεωρητές:  

Μαυρόµατος Νικόλαος - Σαρκούλα Αγγελική  
• Αντικείµενο του έργου: 

Η καθαίρεση του υπάρχοντος φέροντα οργανισµού της ξύλινης στέγης στο Γυµνάσιο και 
ενιαίο Λύκειο Μελίκης και την κατασκευή νέου για επιστέγαση µε φύλλα λαµαρίνας, 
συµπεριλαµβανοµένου των υλικών και της εργασίας για την πλήρη και έντεχνη 
κατασκευή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας, τα 
οποία εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθµ. ∆5γ/289/16-01-2008 απόφαση του Τµήµατος 
Συντήρησης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηµαθίας 
της Π.Κ.Μ.. 
 

• Βασικές ∆ιαπιστώσεις της Έκθεσης Ελέγχου: 

 Για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή της στέγης δεν υπήρξε ολοκληρωµένη 
µελέτη από τις αρµόδιες υπηρεσίες, συνοδευόµενη µε τα απαραίτητα γενικά σχέδια 
εφαρµογής και σχέδια λεπτοµερειών. 

 Τα υλικά τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για την πάκτωση του φέροντος οργανισµού 
της στέγης στο οπλισµένο σκυρόδεµα της πλάκας του δώµατος του κτιρίου, 
κρίνονται ακατάλληλα για την ασφαλή αγκύρωση της στέγης, καθόσον δεν είχαν τις 
απαιτούµενες προδιαγραφές ποιότητας, διατοµής και µήκους, και δεν είναι σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στους κανόνες της οικοδοµικής τέχνης και επιστήµης. 

 Από το φωτογραφικό υλικό και τα εναποµείναντα στοιχεία της στέγης στο χώρο 
φύλαξης, δεν προκύπτει ότι είχε τοποθετηθεί σανίδωµα και σιδηροί σύνδεσµοι, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σχετικό άρθρο του «Τιµολογίου Μελέτης». 

 
22. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Σ.Κ.Η.)» 

• Εντολή για την διενέργεια του ελέγχου: 

Κατόπιν τoυ υπ’ αριθµ. πρωτ. ΓΕ∆∆. Φ.329/09/1305/27-01-2015 εγγράφου του 
Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  
  

• Φορέας Εκτέλεσης – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: 

Φορέας Κατασκευής: Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτισµού Τουρισµού 
και Ανάπτυξης Ηρακλείου (∆.Ε.Π.Τ.Α.Η.) 
(σήµερα ∆.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α.). 

Κύριος του Έργου: Ο ∆ήµος Ηρακλείου.  

Προϊσταµένη Αρχή: Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτισµού Τουρισµού 
και Ανάπτυξης Ηρακλείου (∆.Ε.Π.Τ.Α.Η.) 
(σήµερα ∆.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α.).  

∆/νουσα Υπηρεσία: Η Τεχνική Υπηρεσία της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Πολιτισµού Τουρισµού και Ανάπτυξης Ηρακλείου 
(∆.Ε.Π.Τ.Α.Η.).  

• Επιθεωρητές:  

Μαυρόµατος Νικόλαος - Σαρκούλα Αγγελική  
• Αντικείµενο του έργου: 

Η κατασκευή του κτιριακού συγκροτήµατος του Πολιτιστικού, Συνεδριακού Κέντρου 
Ηρακλείου, συνολικής µικτής επιφάνειας 24.150 Μ2, εκ των οποίων 13.220 Μ2 υπόγειοι 
χώροι, 9.980 Μ2 υπέργειοι, 950 Μ2 ηµιυπαίθριοι, µε ακάλυπτο χώρο έκτασης 1.700 Μ2, 
εκ των οποίων 1.190 Μ2 χώρους πρασίνου, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του ∆ήµου 
Ηρακλείου.  
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• Βασικές ∆ιαπιστώσεις Ελέγχου Καταγγελίας: 

 Όσον αφορά στην συγκρότηση του Τ.Σ./∆.Ε.Π.Τ.Α.Η., το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
∆.Ε.Π.Τ.Α.Η. δεν µερίµνησε για:  

 Την έκδοση των απαιτούµενων σχετικών Προεδρικών ∆ιαταγµάτων (Π.∆.), 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 3 του Ν. 1418/84.  

 Τον αριθµητικό καθορισµό των τακτικών µελών και τον ορισµό των 
αναπληρωµατικών τους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 παρ. 1 του 
Ν. 2690/99.  

 Την εξασφάλιση των απαιτούµενων εγγυήσεων αµερόληπτης κρίσης στα 
διοικητικά όργανα (Τ.Σ. και ∆.Σ.) του Φορέα κατασκευής (∆.Ε.Π.Τ.Α.Η.), 
καθόσον τα ορισµένα τακτικά µέλη του γνωµοδοτικού οργάνου 
(Τ.Σ./∆.Ε.Π.Τ.Α.Η.), ήταν ταυτόχρονα και µέλη του αποφασιστικού οργάνου 
(∆.Σ./ ∆.Ε.Π.Τ.Α.Η.), κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 2690/99. 

 Όσον αφορά µόνο στην δαπάνη για την αµοιβή της τροποποίησης της µελέτης 
αντιστήριξης, στον 1ο Α.Π.Ε. εγκρίθηκε το ποσό των 373.350,50€, ενώ σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του κανονισµού περί «προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών», η εν λόγω 
αµοιβή,  έπρεπε κατά µέγιστο να ανέλθει στο ποσό των 134.387,40€. Συνεπώς, για 
την αµοιβή της τροποποίησης της µελέτης αντιστήριξης, εγκρίθηκε επί πλέον ποσό  
238.963,11€ (: 373.350,51€ – 134.387,40€), κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 
5 του άρθρου 31 του Ν.3316/2005, της απόφασης που αφορά στην έγκριση της Β΄ 
Βελτίωσης Κανονισµού Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της 
παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ. 900Β΄/12-07-2006) και του 
άρθρου ΤΕΧ7 του κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών  µελετών και παροχής 
υπηρεσιών.   

 Η ∆.Υ./∆.Ε.Π.Τ.Α.Η. συνέταξε τον 1ο Α.Π.Ε., το Τ.Σ./∆.ΕΠ.Τ.Α.Η. γνωµοδότησε 
θετικά και το ∆.Σ./∆.Ε.Π.Τ.Α.Η. ενέκρινε τον 1ο Α.Π.Ε., κατόπιν σχετικής εισήγησης 
της ∆.Υ.. Στον εν λόγω Α.Π.Ε., έχει συµπεριληφθεί η δαπάνη για την τροποποίηση 
της στατικής µελέτης και την εκπόνηση άλλων µελετών, ύψους 474.887,66€, η οποία 
διαχωρίστηκε ως εξής:  

 Ποσό 166.210,68€, το οποίο καλύφθηκε από το κονδύλι των απροβλέπτων 
δαπανών της Κύριας Σύµβασης, κατά παράβαση των προβλεποµένων στην παρ. 
2 του άρθρου 43 του Π.∆. 609/85, δεδοµένου ότι η εν λόγω τροποποίηση, 
αφορούσε σε δαπάνη οφειλόµενη σε απρόβλεπτες περιστάσεις.  

 Το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης των µελετών, ύψους 308.676,98€, 
συµπεριελήφθη στην 1η Σ.Σ.Ε., σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 3.δ 
του άρθρου 8 του Π.∆. 334/2000, καθόσον οι εν λόγω µελέτες, αφορούσαν σε 
δαπάνες οφειλόµενες σε απρόβλεπτες περιστάσεις.  

 Με την Απόφαση 7 του Πρακτικού 252/25.06.2008 του ∆.Σ./∆.ΕΠ.Τ.Α.Η, η Π.Α. 
προέβη σε διαδικασίες τροποποίησης της αρχικής συµβατικής µελέτης κλιµατισµού 
του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.Σ.Κ.Η.), όχι λόγω 
απρόβλεπτων περιστάσεων ή για να διορθωθούν σφάλµατα ή να συµπληρωθούν 
ελλείψεις της αρχικής συµβατικής µελέτης κλιµατισµού, αλλά για λόγους βελτίωσης 
του έργου και ειδικότερα για την εξοικονόµηση ενέργειας µε την µέθοδο της 
«αβαθούς γεωθερµίας», κατά παράβαση της παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν.3669/08. 

 Με έγγραφο του ∆/ντή Τ.Υ./∆.Ε.Π.Τ.Α.Η., εδόθη εντολή προς την ανάδοχο Κ/ξία, 
να προχωρήσει στην παραγγελία των Κ.Κ.Μ. και στην κατασκευή των οικοδοµικών 
των αντιστοίχων µηχανοστασίων (εξωσυµβατικές εργασίες), χωρίς προηγουµένως 
να έχει εγκριθεί η µελέτη της τροποποίησης του κλιµατισµού από την Π.Α., µε 
αποτέλεσµα να την δεσµεύει στην έγκριση των εξωσυµβατικών εργασιών, άλλως θα 
έπρεπε να αποζηµιωθεί ο ανάδοχος για τις εκτελεσµένες εργασίες, για τις οποίες 
έλαβε την εντολή από την ∆.Υ..  
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 Η τροποποιηµένη µελέτη κλιµατισµού λόγω αξιοποίησης της «αβαθούς γεωθερµίας» 
και η εφαρµογή της µελέτης για την χρήση της γεωθερµίας εγκρίθηκε µε την 
Απόφαση 1 του υπ’ αριθµ. 259/15.10.2008 πρακτικού του ∆.Σ./∆.ΕΠ.Τ.Α.Η:  

 όχι λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων ή για να διορθωθούν σφάλµατα ή να 
συµπληρωθούν ελλείψεις της αρχικής συµβατικής µελέτης κλιµατισµού, αλλά 
για λόγους βελτίωσης του έργου και  

 χωρίς την σύµφωνη γνώµη του Τ.Σ./∆.Ε.Π.Τ.Α.Η.,  
κατά παράβαση των προβλεποµένων στην παρ. 2 του άρθρου 45  του Ν. 3669/08.  

 Η εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης των Κεντρικών Κλιµατιστικών Μονάδων, 
εγκρίθηκε µε την Απόφαση 5 του υπ’ αριθµ. 261/07.11.2008 πρακτικού του ∆.Σ. της 
∆.ΕΠ.Τ.Α.Η, µε τη διαδικασία του άρθρου 44 του Π∆ 609/1985:  

 Χωρίς οι εν λόγω εργασίες να ενσωµατωθούν στον επόµενο 2ο Α.Π.Ε., αλλά 
στον 3ο Α.Π.Ε. (ο οποίος εγκρίθηκε στις 05.08.2009), κατά παράβαση των 
προβλεποµένων στο άρθρο 44 του Π.∆ 609/85.  

 Με ανεπαρκή εισήγηση και ελλιπή τεκµηρίωση της εκτιµώµενης δαπάνης των 
450.000€, πλέον 18% Γ.Ε.&Ο.Ε. και Αναθεώρησης,   

 Χωρίς να συντρέχουν για τις εν λόγω εγκριθείσες εργασίες οι προϋποθέσεις  
του επείγοντος, ώστε να γίνει χρήση των διατάξεων του άρθρου 44 του Π∆ 
609/1985. 

 Με την απόφαση 7 του πρακτικού 267/19.02.2009 εγκρίθηκε, εν τέλει, η 
τροποποιηµένη µελέτη κλιµατισµού, λόγω της χρήσης της γεωθερµίας 
µεταγενέστερα της έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. 

 Η 2η Σ.Σ.Ε., η οποία περιλαµβάνεται στο 2ο Α.Π.Ε., συντάχθηκε από την 
∆.Υ./∆.Ε.Π.Τ.Α.Η., εγκρίθηκε µε την Απόφαση 2 του Πρακτικού 265/16.12.2008 
του ∆.Σ. της ∆.Ε.Π.Τ.Α.Η. και υπεγράφη µεταξύ της Αναδόχου Κ/ξίας και του 
Προέδρου της ∆.Ε.Π.Τ.Α.Η., κατά παράβαση των προβλεπόµενων διατάξεων της 
παρ. 1 του άρθρου 57 (Αυξοµειώσεις Εργασιών – Νέες Εργασίες) του Ν. 3669/08., 
καθόσον αφορά σε εργασίες βελτίωσης της ποιότητας του αρχικού συµβατικού 
αντικειµένου, λόγω της τροποποίησης της µελέτης κλιµατισµού και της αξιοποίησης 
της «Αβαθούς Γεωθερµίας», µε σκοπό την εξοικονόµηση χρηµάτων και ενέργειας, 
καθώς επίσης τη µείωση των εκλυόµενων ρύπων και χωρίς αυτές να συνιστούν 
εργασίες που κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. 

 Στις τιµές που περιελήφθησαν στο 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του 2ου Α.Π.Ε. και αφορούν σε 
Η/Μ εργασίες: εσφαλµένα έχει εφαρµοστεί ως έκπτωση η µέση τεκµαρτή έκπτωση 
των εργασιών του συγχρηµατοδοτούµενου τµήµατος Μ.Τ.Ε.1= 33,42%, καθότι οι εν 
λόγω εργασίες αφορούν στο σύνολο του έργου (συγχρηµατοδοτούµενο και 
αυτοχρηµατοδοτούµενο τµήµα) και θα έπρεπε να εφαρµοστεί η µέση τεκµαρτή 
έκπτωση των εργασιών του συνόλου της εργολαβίας, δηλαδή Μ.Τ.Ε.0 = 37,16%,  

 Ο 3ος Α.Π.Ε., ο οποίος συντάχθηκε από την ∆.Υ./∆.Ε.Π.Τ.Α.Η. και υπεγράφη 
αυθηµερόν  µε επιφύλαξη από την ανάδοχο Κ/ξία, εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 3 
απόφαση του πρακτικού 278/29.06.2009, χωρίς να προηγηθεί η εξέταση της από 
19/06/2009 ένστασης της αναδόχου Κ/ξίας κατά παράβαση των προβλεποµένων της 
παρ. 8 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008. Στην συνέχεια όµως εξετάστηκε η ένσταση, 
η οποία εν µέρει έγινε αποδεκτή µε την 17 απόφαση του πρακτικού 280/05.08.2009 
του ∆.Σ./∆.Ε.Π.Τ.Α.Η., µε την οποία επανεγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε., διορθωµένος 
πλέον και  κατόπιν της σύµφωνης γνώµης του Τ.Σ./∆.Ε.Π.Τ.Α.Η., σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην παρ. 8 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008.  

 Οι νέες εργασίες, οι οποίες περιλαµβάνονται στον 3ο Α.Π.Ε. (είτε στο 
συγχρηµατοδοτούµενο, είτε στο αυτοχρηµατοδοτούµενο τµήµα), η δαπάνη των 
οποίων καλύπτεται από το κονδύλι των απρόβλεπτων δαπανών του έργου και 
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αφορούν σε οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες, προέκυψαν από απαιτήσεις της 
κατασκευής και κρίθηκαν από την ∆.Υ. απαραίτητες για την αρτιότητα και 
λειτουργικότητα του έργου, καθόσον αυτές θα εξασφάλιζαν την στατική, ενεργειακή 
και λειτουργική επάρκεια του κτιρίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 3 
του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 (απρόβλεπτες δαπάνες – απρόβλεπτα). Με τις εν 
λόγω όµως εργασίες επήλθαν τροποποιήσεις στις µελέτες του έργου χωρίς να έχουν 
προηγηθεί η σύµφωνη γνώµη του Τ.Σ./∆.Ε.Π.Τ.Α.Η. και η σχετική έγκριση της Π.Α. 
κατά παράβαση των προβλεποµένων διατάξεων της παρ. 2 του Άρθρου 45 του 
Ν.3669/2008 αν και το Τ.Σ. και η Π.Α. ενηµερώθηκαν σχετικά µε την έγκριση του 
εν λόγω ΑΠΕ .  

 Οι νέες εργασίες, οι οποίες περιλαµβάνονται στην 3η Σ.Σ.Ε., κρίθηκαν αναγκαίες όχι 
λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, αλλά για λόγους βελτίωσης και ειδικότερα 
πληρέστερης ενεργειακής λειτουργίας του κτιρίου και έντεχνης – λειτουργικής 
ολοκλήρωσης του έργου, κατά παράβαση των προβλεποµένων στην  παρ. 1 του 
άρθρου 57 του Ν. 3669/08, σχετικά µε τις προϋποθέσεις σύναψης Σ.Σ.Ε. και της 
παρ. 1 της Εγκυκλίου 11/2010 του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων, µε αριθµ. πρωτ. ∆17α/01/77/ΦΝ 437/26-04-2010, όσον αφορά στην έννοια 
της «απρόβλεπτης περίστασης».  

 Από δειγµατοληπτικό έλεγχο του Κλιµακίου των νέων εργασιών, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στον 3ο Α.Π.Ε και την 3η Σ.Σ.Ε. και κανονίστηκαν στο 3ο 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 57 του 
Ν.36696/08 [περιπτώσεις (α), (β) και (γ)],  προέκυψε ότι η υπολογισθείσα από την 
υπηρεσία δαπάνη, υπερβαίνει εκείνη του Κλιµακίου κατά 126.526,30€  (πλέον Γ.Ε. 
& Ο.Ε. 18%, και ΦΠΑ). 

 Όσον αφορά στις Συµπληρωµατικές Συµβάσεις Εργασιών που συµπεριλαµβάνονται 
στον 4ο Α.Π.Ε. (: 1ηΣ.Σ.Ε. της 1ηςΣ.Σ.Ε., 1η Σ.Σ.Ε. της 2ης Σ.Σ.Ε., 1η Σ.Σ.Ε. της 3ης 
Σ.Σ.Ε. και 4η Σ.Σ.Ε.), δεν προηγήθηκε της σύναψή τους, προσυµβατικός έλεγχος από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά παράβαση της υπ. αρ. 17 εγκύκλιου µε αρ. πρωτ. ∆17γ/ 
9 /154 /ΦΝ437/21.09.2010 και συνεπώς είναι άκυρες και δεν µπορούν στη συνέχεια 
να νοµιµοποιηθούν, ακόµα κι αν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις σύναψης 
τους. 

 Προ της υπογραφής των ανωτέρω Σ.Σ.Ε. του 4ου Α.Π.Ε., δεν ελέγχθηκε από την 
∆.Υ. η γνησιότητα των σχετικών εγγυητικών  επιστολών, κατά παράβαση των 
προβλεποµένων στην υπ. αρ. 17 εγκύκλιο µε αρ. πρωτ. ∆17γ/9/154 
/ΦΝ437/21.09.2010 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.. 

 Στον 4ο Α.Π.Ε., η αφαίρεση από την εργολαβία του Π.Σ.Κ.Η., των συµβατικών 
τεχνικών αντικειµένων του υποσταθµού, µέρους των κουφωµάτων του κτιρίου, του 
στεγάστρου, των φωτιστικών σωµάτων κ.λ.π., έγινε κατά παράβαση της παρ. 4 του 
άρθρου 57 του Ν. 3669/08, δεδοµένου ότι η αφαίρεση αυτή και η µη εκτέλεση τους 
µέχρι την παράδοση του κτιρίου προς χρήση, να καθιστά το έργο µη άρτιο και µη 
λειτουργικό, δηµιουργώντας έτσι ουσιώδη αλλαγή του τελικού παραδοτέου και µη 
ολοκλήρωση του συµβατικά προβλεπόµενου έργου. 

 Οι εργασίες, οι οποίες περιλαµβάνονται στον 4ο ΑΠΕ του έργου και συγκεκριµένα 
στην 1η Σ.Σ.Ε της 1ης Σ.Σ.Ε, στην 1η Σ.Σ.Ε της 2ης Σ.Σ.Ε, στην 1η Σ.Σ.Ε της 3ης 
Σ.Σ.Ε καθώς και στην 4η Σ.Σ.Ε., δεν κρίνονται αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων 
περιστάσεων και ως εκ τούτου οι εν λόγω Σ.Σ.Ε. του 4ου Α.Π.Ε., συνήφθησαν κατά 
παράβαση των προβλεποµένων στην  παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, 
σχετικά µε τις προϋποθέσεις σύναψης Σ.Σ.Ε. και στην παρ. 1 της Εγκυκλίου 
11/2010 του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, µε αριθµ. πρωτ. 
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∆17α/01/77/ΦΝ 437/26-04-2010, όσον αφορά στην έννοια της «απρόβλεπτης 
περίστασης».  

 Στον 4ο Α.Π.Ε. και σύµφωνα µε τα αναφερθέντα στην ενότητα ∆.2.4.5 της παρούσης 
Έκθεσης, επήλθαν τροποποιήσεις σε κάποια συµβατικά άρθρα του Τιµολογίου 
Μελέτης, στα οποία συµπεριελήφθησαν νέες εργασίες, µε αποτέλεσµα το αρχικό 
συµβατικό άρθρο του Τιµολογίου Μελέτης να µην ανταποκρίνεται στην τελικά 
εκτελούµενη εργασία, κατά παράβαση των προβλεποµένων στις παρ. 1 και 6 του 
άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και του άρθρου 17 του Ν.3669/08. Για τις εν λόγω νέες 
εργασίες, θα έπρεπε να συνταχθεί και εγκριθεί αρµοδίως, ιδιαίτερη τιµή σε 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..  
Οι δαπάνες των νέων εργασιών, «εν τοις πράγµασι» καλύφθηκαν µε χρήση των «επί 
έλασσον δαπανών», κατά παράβαση των προβλεποµένων διατάξεων στην παρ. 4 του 
άρθρου 57 του Ν. 3669/08.  

 Οι αµοιβές  για την τροποποίηση των µελετών εφαρµογής ισχυρών και ασθενών 
ρευµάτων και για τη σύνταξη των σχετικών τευχών,  ενώ θα έπρεπε βάσει των 
διατάξεων του κανονισµού περί «προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών», κατά µέγιστο 
να ανέλθουν στο ποσό των  129.664,49€, η Υπηρεσία ενέκρινε για τις εν λόγω 
µελέτες στον 4ο ΑΠΕ, το ποσό των 179.000,00€, µε αποτέλεσµα η υπερβάλλουσα 
δαπάνη για την σύνταξη των εν λόγω µελετών να ανέλθει στο ποσό των 49.335,51€.  

 Από δειγµατοληπτικό έλεγχο στις τιµές οι οποίες περιλαµβάνονται στον 4ο Α.Π.Ε, 
προέκυψε ότι η υπολογισθείσα από την υπηρεσία δαπάνη υπερβαίνει εκείνη του 
Κλιµακίου, κατά 45.033,50 €  (πλέον Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, και ΦΠΑ). Επίσης όσον 
αφορά στην εργασία «Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από 
οπλισµένο σκυρόδεµα, µε εφαρµογή τεχνικών µη διαταραγµένης κοπής», έγιναν 
εσφαλµένοι υπολογισµοί από την υπηρεσία για την εν λόγω εργασία. 

 Ενώ η προβλεπόµενη αρχική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των εργασιών της Α΄ Φάσης 
του ΠΑΣΚΗ ήταν η 11/04/2008, δηλαδή 730 ηµερολογιακές ηµέρες από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της εργολαβικής Σύµβασης (: 12/04/2006), µέχρι την 
29/10/2010 και λόγω: 

 Των ειδικών απαιτήσεων του έργου και της πολυπλοκότητας των εργασιών, 
 Των προβληµάτων που ανέκυψαν µετά την αποκάλυψη µεγάλης ποσότητας 
υπογείων υδάτων, χωρίς αυτό να είχε προβλεφθεί στην αρχική συµβατική 
µελέτη, µε αποτέλεσµα:  
• Τροποποιήσεις στη µελέτη θεµελίωσης.  
• Την εκµετάλλευση των υπόγειων υδάτων, δια της µεθόδου της «αβαθούς 

γεωθερµίας» και την τροποποίηση εξ’ αυτού του λόγου, της αρχικής 
συµβατικής µελέτης κλιµατισµού και σωρεία οικοδοµικών και Η/Μ 
µεταβολών.  

 Της σύναψης συνολικά επτά συµπληρωµατικών συµβάσεων εργασιών (1η 
Σ..Σ.Ε, 2η Σ.Σ.Ε., 3η Σ.Σ.Ε, 4η Σ.Σ.Ε., 1η Σ.Σ.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε., 1η Σ.Σ.Ε. της 2ης 
Σ.Σ.Ε., 1η Σ.Σ.Ε. της 3ης Σ.Σ.Ε.) 

 Των τροποποιήσεων των µελετών (Στατικά, Αρχιτεκτονικά, Η/Μ).  
εγκρίθηκαν από το ∆.Σ./∆.Ε.Π.Τ.Α.Η., κατόπιν σχετικών εισηγήσεων της 
∆.Υ./∆.Ε.Π.Τ.Α.Η., συνολικά 1.114 ηµερολογιακές ηµέρες παράταση για την 
ολοκλήρωση των εργασιών της Α΄ Φάσης του ΠΑΣΚΗ, δηλαδή µέχρι την 
30/04/2011, µε σχετική επιβάρυνση του προϋπολογισµού του έργου  λόγω 
προσαύξησης της δαπάνης αναθεώρησης.  

 
 

Βασικές Προτάσεις – Συστάσεις: 

 Προς τον Προϊστάµενο της ∆.Τ.Υ./∆.Ε.Π.Τ.Α.Η.:  
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      Να τηρούνται: 
 Οι διατάξεις  Της παρ. 5 του άρθρου 31 του Ν.3316/2005, της 
απόφασης που αφορά στην έγκριση της Β΄ Βελτίωσης Κανονισµού 
Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγρ. 7 
του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ. 900Β΄/12-07-2006) και  

 Τα προβλεπόµενα στην υπ. αρ. 17 εγκύκλιο µε αρ. πρωτ. ∆17γ/ 9 /154 
/ΦΝ437/21.09.2010 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., σχετικά µε:  

• τον προσυµβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, των 
Συµπληρωµατικών Συµβάσεων Εργασιών και   

•  την γνησιότητα των εγγυητικών  επιστολών, οι οποίες 
προσκοµίζονται από τους αναδόχους των έργων.  

 Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και ιδιαίτερα 
όσον αφορά στην διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα), 
µε τις οποίες δεν προβλέπεται να καλύπτονται δαπάνες νέων 
εργασιών, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων 
περιστάσεων.  

 Οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3481/2006, σχετικά  µε την χρήση 
των «επί έλασσον δαπανών» και ιδιαίτερα όσον αφορά στην ρητή 
πρόβλεψη των διατάξεων, ότι µε την «επί έλασσον δαπάνη» που 
εξοικονοµείται, δεν επιτρέπεται η πληρωµή νέων εργασιών, οι οποίες 
δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση.  

 Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 [περιπτώσεις 
(α), (β) και (γ)],  σχετικά µε τον τρόπο σύνταξης Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., µε το 
οποίο κανονίζονται οι τιµές των νέων εργασιών για τις οποίες δεν 
υπάρχουν συµβατικές τιµές µονάδας.  
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επανελεγχθούν από την 
∆.Τ.Υ./∆.Ε.Π.Τ.Α.Η., οι εγκριθείσες νέες τιµές του 3ου Α.Π.Ε. και 4ου 

Α.Π.Ε. και ειδικότερα οι νέες τιµές: 3ΠΝΤ/2, 3ΠΝΤ/3, 3ΠΝΤ/4, 
3ΠΝΤ/5, Α2/ΒΤ4, Α2/ΒΤ5, Α2/ΒΤ6, κ.λπ., καθώς επίσης οι δαπάνες 
που έχουν σχέση µε την εργασία «Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων 
κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε εφαρµογή τεχνικών µη 
διαταραγµένης κοπής», σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ενότητα ∆. 
2.3.5. και ∆.2.4.7. της παρούσης Έκθεσης. 

 Η ∆.Τ.Υ/∆.Ε.Π.Τ.Α.Η. να επανυπολογίσει τις νέες τιµές των Η/Μ που 
περιλαµβάνονται στο 2ο ΠΚΤΜΝΕ, µε ορθή εφαρµογή της έκπτωσης 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ενότητα ∆.2.2.4. 
 

 Την Προϊσταµένη Αρχή και τον Προϊστάµενο της ∆.Τ.Υ./∆.Ε.Π.Τ.Α.Η.:  

 Να τηρείται η προϋπόθεση της «απρόβλεπτης περίστασης», για την 
σύναψη Συµπληρωµατικής Σύµβασης Εργασιών, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 
3669/08 και  η παρ. 1 της Εγκυκλίου 11/2010 του Υπουργείου 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, µε αριθµ. πρωτ. 
∆17α/01/77/ΦΝ 437/26-04-2010, όσον αφορά στην έννοια της 
«απρόβλεπτης περίστασης».  

 Να εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν. 
3669/08, σύµφωνα µε τις οποίες επιτρέπεται η τροποποίηση της 
εγκεκριµένης µελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για τη 
διόρθωση σφαλµάτων της ή τη συµπλήρωση ελλείψεών της ή για 
λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις. 

 Να εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 
3669/08, σύµφωνα µε τις οποίες δεν επιτρέπεται  η αφαίρεση τεχνικού 
αντικειµένου από την αρχική σύµβαση µιας εργολαβίας, η οποία 
επηρεάζει την πληρότητα, την αρτιότητα και την λειτουργικότητά του 
έργου. 
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 Να τηρούνται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν. 3669/08, 
σύµφωνα µε τις οποίες απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του αρµοδίου 
Τεχνικού Συµβουλίου, προκειµένου να εγκριθεί από την προϊσταµένη 
αρχή η τροποποίηση της εγκεκριµένης µελέτης ενός έργου, κατά την 
διάρκεια εκτέλεσής του. 

 
23. «ΈΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 

2010 ÷ 2013 ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» 

• Εντολή για την διενέργεια του ελέγχου: 

Κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ. Ζ13/3287 προκ./14-04-2014 εγγράφου του 
Πταισµατοδικείου Βέροιας.  
 

• Φορέας Εκτέλεσης – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: 

               Φορέας Κατασκευής: Ο ∆ήµος Νάουσας.  
               Κύριος του Έργου: Ο ∆ήµος Νάουσας.  
               Προϊσταµένη Αρχή: Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Νάουσας.  
               ∆/νουσα Υπηρεσία: Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Νάουσας. 
• Επιθεωρητές:  

Κυριακίδης Γεώργιος - Μαυρόµατος Νικόλαος 
• Αντικείµενο του έργου: 

Τα εξεταζόµενα έργα εκτελέστηκαν κατά το χρονικό διάστηµα 2010 ÷ 2013 και αφορούν 
κυρίως σε εργασίες οικοδοµικές, οδοποιίας και αποχιονισµού. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός των έργων αυτών ανήλθε στο ποσό των 1.684.253,18 € 
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), ενώ η τελική δαπάνη υλοποίησης τους ανήλθε στο 
ποσό των 1.021.880,88 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).  
 

• Βασικές ∆ιαπιστώσεις της Έκθεσης Ελέγχου Καταγγελίας: 

 Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος 2010 - 2013, ο ∆ήµος Νάουσας εκτέλεσε 
πλήθος µικρών έργων συντήρησης και αποκατάστασης µε τη διαδικασία της 
αυτεπιστασίας, δηλαδή χωρίς την µεσολάβηση αναδόχου, µε εργατοτεχνικό προσωπικό 
και µηχανικό εξοπλισµό της Υπηρεσίας, τηρώντας γενικά τη διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 11 του Π.∆.171/1987. Συνεπώς, δεν υπάρχει εξ αρχής ζήτηµα 
κατάτµησης φυσικού αντικειµένου ευρύτερου έργου ή παράτυπης διαδικασίας για την 
ανάθεσή τους. 

 Από το έλεγχο ένδεκα (11) από τα τριάντα έξι (36) έργα που εκτελέστηκαν κατά το εν 
λόγω χρονικό διάστηµα προκύπτει ότι, η εκτέλεσή τους έγινε κατά παράβαση ορισµένων 
διατάξεων του Ν.3669/2008 (άρθρα 36, 47, 52, 74, 75 και 79), χωρίς όµως να 
διαπιστωθεί οικονοµική βλάβη του δηµοσίου συµφέροντος.  

 Για τα ίδια έργα, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής και το 
φωτογραφικό υλικό που εστάλη στο Σ.Ε.∆.Ε., δεν προκύπτει ότι υπήρξαν αστοχίες 
υλικών ή κακοτεχνίες.  

 
• Βασικές Προτάσεις – Συστάσεις: 

 Προς την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία:  

 Να µεριµνά, ώστε να εξασφαλίζονται εγκαίρως και πριν την έναρξη των έργων, η 
γνωµοδότηση του αρµόδιου Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων και η 
έκδοση απόφασης έλεγχου νοµιµότητας από το Τµήµα ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
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Π.Ε. Ηµαθίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 του 
Π.∆.171/1987 και την παρ. 3 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010. 

 Ένεκα της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε στην έκδοση των Βεβαιώσεων 
Περάτωσης των εργασιών, να τηρεί τις προβλεπόµενες προθεσµίες όπως αυτές 
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 71 του Ν.3669/2008, δεδοµένου ότι η 
καθυστέρηση αυτή δηµιουργεί επί πλέον παρατάσεις στις Προσωρινές και 
Οριστικές Παραλαβές των έργων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 1 του 
άρθρου 74, στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.3669/2008 και σε σχετική νοµολογία. 

 Παρά το γεγονός ότι ουδέν αποτέλεσµα παρήχθη από την µη τήρηση ηµερολογίου 
και χρονοδιαγράµµατος και τον µη ορισµό τριµελούς επιτροπής για την σύνταξη και 
έγκριση των Π.Π.Α.Ε., κατά την υλοποίηση των έργων, να τηρεί τις διατάξεις που 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 36, του άρθρου 47, στην παρ. 3 του άρθρου 
52, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4070/2012 και στις παρ. 1 και 6 του άρθρου 79 
του Ν.3669/2008. 

 Προς την Προϊσταµένη Αρχή:  

Να τηρεί τις προβλεπόµενες προθεσµίες, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 74 
και στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.3669/2008, παρά το γεγονός ότι ουδέν 
αποτέλεσµα παρήχθη από την έγκριση των Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νάουσας, χωρίς να έχει παρέλθει το προβλεπόµενο από 
την ισχύουσα νοµοθεσία χρονικό διάστηµα,  

 Προς τις Επιτροπές Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων: 

Να επιτελούν το έργο τους στο εύλογο χρονικό διάστηµα των 2 – 3 µηνών από τον 
ορισµό τους, παρά το γεγονός ότι ουδέν αποτέλεσµα παρήχθη από τις 
καθυστερήσεις σύνταξης των Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής 
Παραλαβής των έργων,  

 Προς την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας - Θράκης: 

 Να εξεταστούν οι συνθήκες, οι οποίες δεν επέτρεψαν στο Περιφερειακό Συµβούλιο 
∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Ηµαθίας να γνωµοδοτήσει επί της υπ’ αριθ. 551/19-12-2011 
απόφασης του ∆ήµου Νάουσας, η οποία αφορούσε στην εκτέλεση δύο 
συγκεκριµένων έργων του έτους 2011. 

 Οι αρµόδιες υπηρεσίες (Τµήµατα ∆ιοικητικού – Οικονοµικού) θα πρέπει να 
εκδίδουν υποχρεωτικά πράξεις ελέγχου νοµιµότητας για αποφάσεις των φορέων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π.∆.∆., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του 
άρθρου 225 του Ν.3852/2010. 

 
24. «ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ Ο∆ΟΣ ΛΙΒΑ∆ΙΟΥ ΡΟΠΑ ΠΡΟΣ ΈΡΜΟΝΕΣ» 

• Εντολή για την διενέργεια του ελέγχου: 

Κατόπιν του υπ΄ αριθµ. πρωτ. 432/24-09-2014 εγγράφου του Πταισµατοδικείου Αθηνών, 
προς το Σώµα Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων (Σ.Ε.∆.Ε.) σε εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 
Α2014/990 Εισαγγελικής Παραγγελίας. 
 

• Φορέας Εκτέλεσης – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: 

Φορέας Κατασκευής: ∆ήµος Παρελίων. 
               Κύριος του Έργου: ∆ήµος Παρελίων. 
               Προϊσταµένη Αρχή: ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Παρελίων. 

∆/νουσα Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµων Κοινοτήτων 
(Τ.Υ.∆.Κ.) της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων. 
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• Επιθεωρητές:  

Καρανίκα Ελένη - Μαυρόµατος Νικόλαος - Σαρκούλα Αγγελική  
• Αντικείµενο του έργου: 

Το έργο αφορά στην παρέµβαση σε υφιστάµενο αγροτικό δρόµο µε σκοπό τη βελτίωση 
του για ευκολότερη διέλευση των οχηµάτων. Ο δρόµος αυτός ξεκινάει από την κεντρική 
οδό του Λιβαδίου Ρόπα (ΕΠ 14) στη θέση Γέφυρα Ζαµπέλη και οδηγεί στους Έρµονες 
στο ύψος του γηπέδου γκολφ. 
Το συνολικό µήκος της παρέµβασης είναι 2.600 µέτρα και περιλαµβάνει: 

 Επιφανειακή εκσκαφή στο συνολικό µήκος και σε πλάτος 5,00 µ. για την αφαίρεση 
ακατάλληλου στρώµατος εδάφους και επίστρωση µε γεωύφασµα. 

 Στρώση µε αδιαβάθµητο υλικό σε όλο το µήκος και πλάτος από 5,00 – 4,42 µ. 
πάχους 40 εκ. 

 Στρώση µε υλικό 3Α σε όλο το µήκος και πλάτος από 4,40 – 4,20 µ. πάχους 40 εκ. 
 Κατασκευή ασφαλτοτάπητα σε όλο το µήκος της οδού σε πλάτος 4,20 µ και 
 Κατασκευή τεσσάρων τεχνικών (γεφυριών) για την αποστράγγιση. 

 
 Βασικές ∆ιαπιστώσεις της Έκθεσης Ελέγχου: 

 Η Τ.Υ.∆.Κ. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων συνέταξε την συµβατική µελέτη 
του έργου χωρίς την δέουσα επιµέλεια και χωρίς την εκπόνηση της 
απαιτούµενης σχετικής γεωτεχνικής µελέτης, µε αποτέλεσµα να 
παρουσιαστούν στο έργο αστοχίες - έντονες ρηγµατώσεις µεγάλου βάθους 
κατά µήκος του δρόµου και σε µεγάλη έκταση. Τα προβλήµατα αυτά 
οφείλονται στην  σύσταση του υπεδάφους σε συνδυασµό µε τις δυσµενείς 
τοπικές περιβαλλοντικές δράσεις (πολλές βροχοπτώσεις και αυξηµένα 
ποσοστά υγρασίας), παραµέτρους οι οποίες δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τη 
σύνταξη της τεχνικής µελέτης. 

 Βάση των εµφανισθέντων αυτών ελαττωµάτων, ο Εξειδικευµένος 
Σύµβουλος Ποιότητας Ελέγχου (Ε.Σ.Π.Ε.Λ.) κατέταξε το εν λόγω έργο σε 
κατηγορία (ii) κατά τον 1ο έλεγχο και σε κατηγορία (iii) κατά τον 2ο έλεγχο. 

 Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ενέκρινε τη διάθεση 
σχετικής πίστωσης για την κατασκευή του έργου και ο Φορέας υλοποίησης 
του έργου προέβη στην δηµοπράτησή του, χωρίς προηγουµένως να έχει 
διασφαλιστεί επαρκώς η ωριµότητα του, αφού η µελέτη του έργου δεν ήταν 
πλήρης. 

 Η Ανάδοχος εταιρεία παρέλειψε να επισηµάνει την ανεπάρκεια της αρχικής 
συµβατικής µελέτης και να ενηµερώσει εγκαίρως την ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία για τις απαιτούµενες και αναγκαίες εκείνες συµπληρωµατικές 
εργασίες, έτσι ώστε συνολικά το έργο να είναι τεχνικά άρτιο και 
λειτουργικό. 

 Λόγω των εγγενών αυτών προβληµάτων και του κόστους για την επίλυσή 
τους, η Υπηρεσία από την ολοκλήρωση των εργασιών το έτος 2009 µέχρι 
σήµερα, δεν έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την µόνιµη 
αποκατάσταση των ελαττωµάτων, τον αποχαρακτηρισµό του έργου από τον 
Ε.Σ.Π.Ε.Λ. και την παράδοση του δρόµου προς ασφαλή χρήση, στα πλαίσια 
της εν λόγω εργολαβίας. 
 

• Βασικές Προτάσεις – Συστάσεις: 

 Προς την ∆.Υ. και τον ∆ήµο Κέρκυρας:  

 Λόγω των σοβαρών ελαττωµάτων – αστοχιών του έργου και της υψηλής 
επικινδυνότητας της οδού, απαιτείται άµεσα η απαγόρευση κυκλοφορίας των 
οχηµάτων σ’ αυτήν.  
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 Να δροµολογηθούν οι διαδικασίες ώστε  να συνταχθεί ολοκληρωµένη µελέτη 
εφαρµογής, βάσει της οποίας να αποκατασταθούν τα ελαττώµατα του έργου για να 
είναι αυτό ασφαλές και λειτουργικό, καθώς επίσης να είναι εφικτή η ολοκλήρωση 
της εργολαβίας, µε την σύνταξη και έγκριση σχετικού Πρωτοκόλλου Προσωρινής 
και Οριστικής Παραλαβής.  

 Να επιδεικνύεται η απαραίτητη επιµέλεια, έτσι ώστε για τα δηµοπρατούµενα έργα  
να συντάσσονται πλήρεις µελέτες εφαρµογής. 

25. «ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΚΙΟΣΚΙΑ – ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ) ∆ΥΤΙΚΟΥ   
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑΛΩΣ ΕΩΣ ΓΙΟΦΥΡΟ». 

• Εντολή για την διενέργεια του ελέγχου: 

Κατόπιν τoυ υπ’ αριθµ. πρωτ. ΓΕ∆∆ Φ. 1954.14/31693/23-12-2014 εγγράφου του 
Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της υπ’ αριθµ. πρωτ. ΕΜΠ. οικ. 88/14-08-
2015 Εντολής Ελέγχου Καταγγελίας των Γενικών Γραµµατέων: για την Καταπολέµηση 
της ∆ιαφθοράς και των Υποδοµών. 
 

• Φορέας Εκτέλεσης – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: 

               Φορέας Κατασκευής: Ο ∆ήµος Ηρακλείου του Νοµού Ηρακλείου. 
               Κύριος του Έργου: Ο ∆ήµος Ηρακλείου του Νοµού Ηρακλείου. 
               Προϊσταµένη Αρχή: Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Ηρακλείου του Νοµού 
Ηρακλείου.  

               ∆/νουσα Υπηρεσία: Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων και Μελετών του 
∆ήµου Ηρακλείου του Νοµού Ηρακλείου. 

• Επιθεωρητές:  

Μαυρόµατος Νικόλαος - Σαρκούλα Αγγελική  
• Αντικείµενο του έργου: 

 Συνδυαστική κατασκευή αποτελούµενη από δυο πέργολες Εµβαδού Ε=5,25 µ2 η 
κάθε µια, συνδεόµενες µε τρία ξύλινα κιόσκια µε στέγη από αναδιπλούµενο 
χαλκό εµβαδού E=15,70µ2 έκαστο. Η παραπάνω κατασκευή θα κατασκευαστεί 
σε δυο διαφορετικά σηµεία του παραλιακού µετώπου. 

 Συνδυαστική κατασκευή αποτελούµενη από ένα ξύλινο κιόσκι εµβαδού Ε=6,00 
µ2 συνδεδεµένο εκατέρωθεν µε δύο πέργολες εµβαδού Ε= 18,00 µ2 η κάθε µία. 

 Κατασκευή δυο ξύλινων κατασκευών σκίασης µε ιστία και ειδικό πανί εµβαδού 
Ε1=62,50 µ2 η µια και Ε2=32,76 µ2 η άλλη. 

 Κατασκευή δυο ξύλινων εξεδρών παραστάσεων συνολικού εµβαδού Ε=88,00 µ2 
και ενός ξύλινου οικίσκου θεάτρου εµβαδού Ε=32,00 µ2. 

 Κατασκευή δυο κιοσκιών εµβαδού Ε1=60µ2 και ενός µεγαλύτερου Ε2=100µ2 
µε εξέδρα και καθίσµατα. 

 Τοποθέτηση κάγκελου περίφραξης συνολικής επιφάνειας 350 µ2. 
 
 

• Βασικές ∆ιαπιστώσεις της Έκθεσης Ελέγχου Καταγγελίας: 

 Η αρχική συµβατική µελέτη του έργου δεν συντάχθηκε µε την απαιτούµενη προσοχή 
και επιµέλεια, µε αποτέλεσµα τα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας να περιέχουν 
σφάλµατα και παραλείψεις και στην φάση της κατασκευής η ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Έργων και Μελετών του ∆ήµου Ηρακλείου να προβεί σε αναγκαίες τροποποιήσεις της 
αρχικής συµβατικής µελέτης, µέσω της σύνταξης και έγκρισης δύο (2) 
Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών (Α.Π.Ε.). 

 Όσον αφορά στην πρόβλεψη της µελέτης, για χρήση συγκεκριµένων τύπων ξυλείας: 
 ∆εν εφαρµόστηκε η δηµιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και διαφάνειας 
και παράβαση των διατάξεων του Εθνικού ∆ικαίου (άρθρο 40 του Ν.4281/2014, 
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άρθρο 26 του Π.∆. 59/2007 και άρθρο 53 του Π.∆. 60/2007), όσο και της 
Κοινοτικής Νοµοθεσίας (άρθρο 23 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και άρθρο 34 της 
Οδηγίας 2004/17/ΕΚ), περί ισότιµης πρόσβασης στους προσφέροντες και  

 Με την παράλειψη δε σχετικής παραποµπής στο Τιµολόγιο Μελέτης για τον κάθε 
τύπο ξυλείας στις εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, υπήρξε 
παρέκκλιση από την οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων.  

 Της εγκριτικής απόφασης του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., από το  ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Ηρακλείου, προηγήθηκε η σύµφωνη γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, µε την υπ’ αριθµ. 49/18-02-2015 σύµφωνη 
γνώµη του για την ανάλωση των επί έλασσον δαπανών του 1ου Α.Π.Ε., χωρίς όµως να 
υπάρχει σχετική αναφορά στην τροποποίηση της µελέτης του έργου, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν. 3669/08, αν και είχε ενηµερωθεί αρµοδίως 
από την ∆.Υ., µέσω της εισήγησης του 1ου Α.Π.Ε..  

 
• Βασικές Προτάσεις – Συστάσεις: 

Προς την ∆/νση Τεχνικών Έργων και Μελετών του ∆ήµου Ηρακλείου, όπως κατά την 
εκπόνηση των τεχνικών µελετών και την σύνταξη των ∆ιακηρύξεων και των Τευχών 
∆ηµοπράτησης των έργων:  

 Να αποφεύγεται η πρόβλεψη προϊόντων συγκεκριµένης κατασκευής ή 
προέλευσης, καθώς και την αναγραφή εξειδικευµένων όρων και προϋποθέσεων, 
που κατευθύνουν το διαγωνισµό σε ορισµένο κύκλο υποψηφίων αναδόχων, 
εφαρµόζοντας τις διατάξεις του Εθνικού και Κοινοτικού ∆ικαίου, 
εξασφαλίζοντας κατ’ αυτό το τρόπο την ισότιµη πρόσβαση στους προσφέροντες 
και τη δηµιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και διαφάνειας.  

 Να εφαρµόζονται οι εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και να 
συντάσσονται τα Τιµολόγια Μελέτης µε παραποµπή στις εκάστοτε 
εγκεκριµένες ΕΤΕΠ.  

 Να επιµελείται της  πληρότητας των µελετών σύµφωνα µε τους κανόνες της 
τέχνης και της επιστήµης και τις Εθνικές και Κοινοτικές απαιτήσεις, 
περιλαµβάνοντας σ’ αυτήν:  

• τις απαιτούµενες προδιαγραφές  των υλικών, ακριβή περιγραφή των 
προς εκτέλεση εργασιών, πλήρη σειρά των απαιτούµενων συµβατικών 
τευχών και σχεδίων, χωρίς σφάλµατα και παραλείψεις,  

• καθώς επίσης να εξασφαλίζεται η στατική επάρκεια των κατασκευών 
κατόπιν της στατικής επίλυσης των φορέων τους, σύµφωνα µε τους 
ισχύοντες αντισεισµικούς κανονισµούς και εκείνους του ωπλισµένου 
σκυροδέµατος,  

ώστε αφ’ ενός µεν να αποφεύγονται οι παρερµηνείες και οι τροποποιήσεις της 
αρχικής συµβατικής µελέτης, αφ’ ετέρου δε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των 
χρηστών. 

 Να επιµελείται για την εφαρµογή των οριζοµένων διατάξεων της παρ. 2 του 
άρθρου 45 του Ν. 3669/08, που αφορούν σε τροποποιήσεις εγκεκριµένων 
µελετών.   
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    26.  «Ι∆ΡΥΣΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΚΑΣΟΥ» 
• Βάσει ποιας εντολής διενεργήθηκε ο έλεγχος :  

Σε εκτέλεση της Αριθµ. Πρωτ. ΕΜΠ.οικ. 118/03-12-2014 εντολής διενέργειας ελέγχου του 
Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων για την από την 04/06/2014 αίτηση του αναδόχου του 
έργου του θέµατος 
 
• Φορέας Εκτέλεσης – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία : 

Κύριος του Έργου : Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου/ Περιφερειακή Ενότητα ∆ωδεκανήσου 
Προϊσταµένη Αρχή : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων (∆.Τ.Ε.) Π.Ε. ∆ωδεκανήσου 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία : Τµήµα ∆οµών και Περιβάλλοντος (Τ.∆.Π.) της ∆.Τ.Ε. ∆ωδεκανήσου &  
Γραφείο Τεχνικών Έργων  (Γ.Τ.Ε.) Καρπάθου  
 
• Επιθεωρητής : Τραπεζιώτης ∆ηµήτριος 

 
• Αντικείµενο Έργου :  

Σε οικόπεδο επιφανείας 6.535,80m2  που, βρίσκεται στο ∆ήµο Κάσου του τότε Νοµού 
∆ωδεκανήσου στη θέση Αγ. Παντελεήµων σε περιοχή εκτός σχεδίου όπου η  επικοινωνία γίνεται από 
την είσοδο από τον κύριο δρόµο προβλέπονταν να ανεγερθούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις του 
έργου του θέµατος.  
 Η κάλυψη του οικοπέδου µετά την κατασκευή του έργου ανέρχεται σε 266,26m2 (4,07% του 
εµβαδού του οικοπέδου).  
Το κτίριο τοποθετείται στο οικόπεδο αφήνοντας εµπρός, πίσω και από τα πλάγια του κτιρίου, 
ακάλυπτο χώρο για φύτευση, θέσεις στάθµευσης και δυνατότητα πρόσβασης στις ράµπες για. 
φορτοεκφόρτωση προϊόντων. 
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Μονάδας περιλαµβάνουν χώρους παραλαβής και 
φορτοεκφόρτωσης πρώτων υλών, χώρους σταυλισµού, χώρο σφαγής, χώρους επεξεργασίας, και 
ψυκτικούς θαλάµους, γραφεία και χώρους εξυπηρέτησης προσωπικού.  
Η στάθµη του δαπέδου του βιοµηχανικού κτιρίου ορίζεται στο +0.85m ψηλότερα από τη τελική 
στάθµη του εδάφους που έχει ληφθεί ως ±0.00, για απρόσκοπτη φορτοεκφόρτωση των 
εµπορευµάτων (ύψος φορτηγών, αυτοκινήτων κλπ 
 
• Βασικές ∆ιαπιστώσεις Επιθεώρησης :  

1) Μη τήρηση της προβλεπόµενης νοµοθεσίας περί εκτελέσεως έργων για την έγκριση 
παράτασης της προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών 
2) Μη τήρηση της προβλεπόµενης νοµοθεσίας περί εκτελέσεως έργων για την διάλυση της 
εργολαβικής σύµβασης και της  εγκρίσεως Α.Π.Ε. 
3) Μη εµπρόθεσµη εφαρµογή των όρων της Ε.Σ.Υ. από την ∆.Υ. για την συµµόρφωση του 
αναδόχου ως προς τις υποχρεώσεις του. 
 
• Βασικές Προτάσεις – Συστάσεις :  
1) Πειθαρχικός έλεγχος της διευθύνουσας υπηρεσίας 
2) Ανάκληση διοικητικών πράξεων επιβολής ποινικών ρητρών και έκπτωσης του αναδόχου 
3) Έγκριση Τελικής Επιµέτρησης και Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. καθώς και διενέργεια προσωρινής 
και οριστικής παραλαβής του έργου. 
 
27. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 
• Βάσει ποιας εντολής διενεργήθηκε ο έλεγχος :  

Σε εκτέλεση της Αριθµ. Πρωτ. ΕΜΠ.οικ. 67/24-07-2015  εντολής διενέργειας ελέγχου 
καταγγελίας του Γενικού Γραµµατέα Καταπολέµησης της ∆ιαφθοράς για το από  09/07/2014 
έγγραφο του ∆ήµου Αγρινίου 
• Φορέας Εκτέλεσης – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία : 
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Κύριος του Έργου : Ο ∆ήµος Αγρινίου 
Προϊσταµένη Αρχή : ∆ηµοτικό Συµβούλιο και Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Αγρινίου. 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών &  ∆ιεύθυνση Πρασίνου του ∆ήµου 
Αγρινίου 
• Επιθεωρητής : Τραπεζιώτης ∆ηµήτριος 

 
• Αντικείµενο Έργου :  

Εργασίες ανάπλασης του Παπαστράτειου Πάρκου Αγρινίου καθώς και της περιοχής πέριξ αυτού. 
• Βασικές ∆ιαπιστώσεις Επιθεώρησης :  

1) Μη τήρηση ορθής διαδικασίας για την λήψη των αδειοδοτήσεων του έργου 
2) Εκτέλεση έργου διαφορετικού από τα αναφερόµενα στις σχετικές αδειοδοτήσεις του έργου. 
3) Εκτέλεση εργασιών πρασίνου πέραν των συµβατικώς προβλεποµένων εργασιών 
4) Μη συµµόρφωση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας µε τις υποδείξεις και παρατηρήσεις των 
εµπλεκοµένων µε το έργο Υπηρεσιών. 
• Βασικές Προτάσεις – Συστάσεις :  

1) Πειθαρχικός έλεγχος της διευθύνουσας υπηρεσίας 
2) Ανασύνταξη της µελέτης του έργου σύµφωνα µε τους περιορισµούς που έθεσαν οι αρµόδιες 
µε τις αδειοδοτήσεις του έργου υπηρεσίες. 
3) ∆ιάλυση και εκκαθάρισης του υπαρχόντως έργου και επανα δηµοπράτηση του έργου σύµφωνα 
µε την νέας µελέτη. 
4) Έλεγχος της ∆ιαχειριστικής Αρχής για την διαχείριση του έργου από πλευράς 
χρηµατοδότησης 

 
28. «∆ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΑΝΑΤΟΛΗ»  
 

• Βάσει ποιας εντολής διενεργήθηκε ο έλεγχος :  

Σε εκτέλεση της Αριθµ. Πρωτ. ΕΜΠ.οικ.85/13-08-2015 εντολής διενέργειας ελέγχου του 
Γενικού Γραµµατέα Καταπολέµησης ∆ιαφθοράς για την από την 04/06/2014 αίτηση του 
αναδόχου του έργου του θέµατος 
• Φορέας Εκτέλεσης – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία : 

Κύριος του Έργου : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας 
Προϊσταµένη Αρχή : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων (∆.Τ.Ε.) Π.Ε. Φθιώτιδας 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία : Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων (Τ.Σ.Ε.)/∆.Τ.Ε. της  Π.Ε. Φθιώτιδας 
• Επιθεωρητής : Τραπεζιώτης ∆ηµήτριος 

 
• Αντικείµενο Έργου :  

Σύµφωνα µε την εγκεκριµένη Τεχνική Περιγραφή το τεχνικό αντικείµενο του έργου του θέµατος 
ήταν το εξής : Η βελτίωση της υπάρχουσας οδού από Μάρµαρα έως Ανατολή που ανήκει στο 
επαρχιακό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και αφορά την βελτίωση του 
υπάρχοντα χωµατόδροµου τόσο οριζοντιογραφικά όσο και µηκοτοµικά 
 
• Βασικές ∆ιαπιστώσεις Επιθεώρησης :  

1)  Ορθή τήρηση της νοµοθεσίας για την µη χορήγηση τόκων υπερηµερίας 

2) Από την επι τόπου επίσκεψη στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του θέµατος 
διαπιστώθηκαν τα εξής : 

-- Καταπτώσεις πρανών ανάντη και κατάντη της οδού -Φθορές και διάβρωση των 
κατασκευασθέντων στρώσεων οδοστρωσίας κατά µήκος της οδού λόγω δυσµενών καιρικών 
συνθηκών του περασµένου χειµώνα. 

- Κατά τµήµατα διάβρωση της διατοµής της οδού.  



 
 

156

- Ενεργές κατολισθήσεις σε τµήµατα της οδού  

- Κατά τµήµατα κακή ποιότητα κατασκευής της εκ σκυροδέµατος τριγωνικής τάφρου της οδού 
καθώς επίσης και ζηµίες σε τµήµατα της τριγωνικής τάφρου λόγω των καταπτώσεων πρανών 
ανάντη της οδού. 

- Ενεργές κατολισθήσεις σε τµήµατα της οδού  

- Κατά τµήµατα κακή ποιότητα κατασκευής της εκ σκυροδέµατος τριγωνικής τάφρου της οδού 
καθώς επίσης και ζηµίες σε τµήµατα της τριγωνικής τάφρου λόγω των καταπτώσεων πρανών 
ανάντη της οδού. 

 
• Βασικές Προτάσεις – Συστάσεις :  

1) Να γίνει αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης του έργου του θέµατος και να συνταχθεί 
γεωτεχνική µελέτη για την αντιµετώπιση των διαπιστωθέντων ενεργών κατολισθήσεων και 
καταπτώσεων πρανών 

2) Να γίνει ανακατασκευή της οδοστρωσίας στα σηµεία που παρατηρούνται βλάβες και 
διάβρωση και να ληφθούν µέτρα για την προστασία των κατασκευασθέντων στρώσεων 
οδοστρωσίας από τις δυσµενής καιρικές συνθήκες του χειµώνα 

3) Να γίνει αποξήλωση και ανακατασκευή των διαπιστωθέντων κακής ποιότητας κατασκευής 
τµηµάτων της εκ σκυροδέµατος τριγωνικής τάφρου της οδού καθώς και των τµηµάτων που 
παρουσιάζουν ζηµίες λόγω καταπτώσεων ανάντη της οδού. 

 
29. «ΑΡΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΟΡΙΤΣΑ - ΑΓΡΙΑ  Χ.Θ.16+180 ~ 

Χ.Θ. 19+200 / ΒΟΛΟΣ» 
 
• Εντολή διενέργειας Έκτακτης Επιθεώρησης: 
 

Η Έκτακτη Επιθεώρηση διενεργήθηκε κατόπιν της υπ’ αριθ. ΕΜΠ. οικ. 51/16-06-2011 
Εντολής Ελέγχου Καταγγελίας του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων. 

• Κύριος του Έργου - Φορέας κατασκευής – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία 

Κύριος του έργου 
Το Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων. 

Φορέας κατασκευής 
Το Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων. 

Προϊσταµένη Αρχή 
Η ∆ιεύθυνση Οδικών Έργων ∆1 της Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία  
Από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι τις 28-02-2009 το Τµήµα Κατασκευής Έργων 
Λάρισας της Ε.Υ.∆.Ε./ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ Π.Α.Θ.Ε. και από τις 01-03-2009 και 
µετέπειτα η Ε.Υ.∆.Ε./Κάρλας, σύµφωνα µε την υπ. αριθ. πρωτ. ∆1α/ο/1361/03-04-2009 
απόφαση (ΦΕΚ 688Β/14-04-2009). 

• Επιθεωρητής: Γεώργιος Κυριακίδης Π.Μ. 

• Αντικείµενο του έργου: 

 
Κύριο αντικείµενο του έργου ήταν η κατασκευή της αρτηρίας παράκαµψης Βόλου στο 
τµήµα από τη Γορίτσα (ΧΘ.16+180) ισόπεδος κόµβος (Ι/Κ) µε την οδό ΑΛΚΙΠΗΣ (Οδός 
Π28) µέχρι τη ΧΘ. 19+200 (πριν τη δυτική είσοδο της Αγριάς). 
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Πέραν της αρτηρίας παράκαµψης Βόλου, κύρια τµήµατα της οποίας αποτελούν η 
κατασκευή της σήραγγας (Τ14) και της κοιλαδογέφυρας (Τ15), στο αντικείµενο του έργου 
περιλαµβάνονταν: 
- Ο ισόπεδος κόµβος Α.Γ.Ε.Τ. (Ι/Κ Α.Γ.Ε.Τ.) και η «κάθετη οδός» Π19 του κόµβου. 
- Η διαµόρφωση του Ι/Κ της Π19 µε την παραλιακή οδό Βόλου. 
- Η οδός Απόλλωνος (µία κάθετη οδός αποκατάστασης του οδικού δικτύου του 
πολεοδοµικού συγκροτήµατος του Βόλου). 
- Συγκεκριµένες οδοί εξυπηρέτησης παρόδιων (SR21, οδός Π19Ν. SRα14 και η οδός 
Π30). 
- Η τοπική παράπλευρη οδός SR20, για την προσπέλαση στο κτίριο ελέγχου και 
υποσταθµού της σήραγγας ΓΟΡΙΤΣΑΣ. 
- Η αποκατάσταση δύο οδών µικρού µήκους (Π.ΕΡΓ-1 και Π.ΕΡΓ-2) από το οδικό δίκτυο 
εντός του εργοστασίου Α.Γ.Ε.Τ., που προέκυψε ως αναγκαία, λόγω της επιρροής των 
έργων της αρτηρίας. 
- Συγκεκριµένες εργοταξιακές οδοί προσπέλασης στο δυτικό µέτωπο της σήραγγας 
ΓΟΡΙΤΣΑΣ (οδός ΕΡΓ-10) και στις θέσεις των βάθρων της κοιλαδογέφυρας Α.Γ.Ε.Τ. 
ΓΟΡΙΤΣΑΣ (οδός ΕΡΓ-10) και στις θέσεις των βάθρων της κοιλαδογέφυρας Α.Γ.Ε.Τ. 
(Τ15). 

• Γενικό συµπέρασµα της Έκτακτης Επιθεώρησης 

 
Η αναγκαία απαλλοτρίωση για την υλοποίηση του έργου δεν πραγµατοποιήθηκε έγκαιρα, 
λόγω της µη παρακατάθεσης του συνολικά απαιτούµενου ποσού, µε αποτέλεσµα τη 
σηµαντική χρονική ολίσθηση του έργου, την οικονοµική επιβάρυνσή του και την 
καταβολή πρόσθετης αποζηµίωσης στον ανάδοχο, λόγω της διαφοράς της προβλεπόµενης 
αναθεώρησης και λόγω αλλαγών στις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε την µετέπειτα αδυναµία του αναδόχου να συνεχίσει το 
έργο, οδήγησαν στη ∆ιάλυση της σύµβασης. 

• Βασικές Προτάσεις – Συστάσεις 

 
1) Να ελεγχθεί πειθαρχικά η ∆ιευθύνουσα 
 Υπηρεσία (Τ.Κ.Ε. Λάρισας της Ε.Υ.∆.Ε. / Π.ΑΘ.Ε. και Ε.Υ.∆.Ε. / Κάρλας), διότι 
παρέλειψε να υποχρεώσει τον ανάδοχο να συντάξει τις επιµετρήσεις και να τις εγκρίνει, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 52 του Ν.3669/2008, λόγω 
πιστοποίησης εργασιών χωρίς εγκεκριµένες επιµετρήσεις, παρά µόνο µε προσωρινές 
επιµετρήσεις (µέχρι την 27-11-2009), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 
53 του Ν.3669/2008. 
2) Να ελεγχθεί πειθαρχικά η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (Ε.Υ.∆.Ε. / Κάρλας) για τις 
πράξεις και παραλείψεις και ειδικότερα: 
α) για τη µη τήρηση των απαιτήσεων της παρ. 5 του άρθρου 53 του Ν.3669/2008 και 
αποδέχθηκε την πιστοποίηση υλικών επιτόπου του έργου, τα οποία δεν ευρέθησαν στις 
αποθήκες του αναδόχου, αλλά και δεν ενσωµατώθηκαν στο έργο. 
β) επειδή δεν ενηµέρωσε έγκαιρα την Προϊσταµένη Αρχή για τις δυσκολίες στην εκτέλεση 
του έργου, µετά την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων και δεν υποχρέωσε τον ανάδοχο 
να εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις, αναφορικά µε την τήρηση του 
εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος και δεν προχώρησε στις διαδικασίες που προβλέπονται 
στο άρθρο 61 του Ν.3669/2008, ώστε να διαµορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις είτε 
για τη συµµόρφωση του αναδόχου στην εφαρµογή του χρονοδιαγράµµατος, είτε για την 
Υποκατάστασή του, είτε για την Έκπτωσή του.  
γ) επειδή, µε καθυστέρηση ενός µηνός περίπου από τον ορισµό της ως ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία του έργου (03-04-2009), προέβη στον ορισµό του νέου κλιµακίου επίβλεψης του 
έργου (06-05-2009). 
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3) Να ελεγχθεί πειθαρχικά η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (Τ.Κ.Ε. Λάρισας) διότι δεν 
υποχρέωσε τον ανάδοχο να εκπονήσει τις µελέτες εφαρµογής στο σύνολό τους, όπως 
ορίζεται από το άρθρο 17 (παρ. 17.3.1) του Κεφαλαίου ∆ της Ε.Σ.Υ. και να το υποβάλλει 
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο υποπρόγραµµα µελετών, που συνοδεύει το χρονοδιάγραµµα - 
1η ενηµέρωση (Μάιος 2006).  
4) Κατά τη σύνταξη των µελετών θα πρέπει να διεξάγονται όλες οι απαιτούµενες 
υποστηρικτικές µελέτες (γεωτεχνικές εδαφοτεχνικές κ.α.). 
Κατά τη σύνταξη των Τευχών ∆ηµοπράτησης θα πρέπει να καθορίζονται στην Ε.Σ.Υ. του 
έργου, αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες αυτοτελών τµηµάτων του 
έργου και σταθµών ενδιάµεσου ελέγχου της προόδου του έργου, έτσι ώστε να ελέγχεται η 
χρονική εξέλιξη του και να είναι δυνατή η εφαρµογή των οριζόµενων στα άρθρα 49 
(Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσµιών του έργου) και 61 (Έκπτωση αναδόχου) του 
Ν.3669/2008. 

 
 
30. «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ» 
 
• Εντολή διενέργειας ελέγχου: 

 
Ο έλεγχος της καταγγελίας διενεργήθηκε κατόπιν της υπ’ αριθ. ΕΜΠ. οικ. 3/06-02-2014 
Εντολής Ελέγχου Καταγγελίας του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων, ύστερα από το 
υπ’ αριθ. πρωτ. ΣΕ∆Ε/539/05-12-2013 έγγραφο της Π.Ε.∆.Μ.Η.Ε.∆.Ε. προς την 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που κοινοποιήθηκε και στο 
Σ.Ε.∆.Ε. 

• Κύριος του Έργου - Φορέας κατασκευής – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία 

Κύριος του έργου 
Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου Παιδείας Πολιτισµού και Αθλητισµού του ∆ήµου 
Λέσβου. 

Φορέας κατασκευής 
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

Προϊσταµένη Αρχή 
Για τις αρµοδιότητες του άρθρου 5 του Ν.4071/2012 και του άρθρου 3 του Π.∆. 7/2013 η 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Για λοιπές αρµοδιότητες της 
Προϊσταµένης Αρχής, η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων (∆.Τ.Ε.) της Π.Ε. Λέσβου. 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (Από την υπογραφή της οικείας σύµβασης) 
Το Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λέσβου, της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

• Επιθεωρητές: Μάρκος Κατσιώτης Α.Μ. και Γεώργιος Κυριακίδης Π.Μ. 

• Αντικείµενο του έργου: 

 
Κύριο αντικείµενο του έργου ήταν η εκτέλεση εργασιών επισκευής και αναµόρφωσης του 
∆ηµοτικού Σταδίου Μυτιλήνης, προκειµένου αυτό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 
Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, να καταστεί λειτουργικό και να µπορεί να φιλοξενήσει 
τους εντός έδρας αγώνες της τοπικής οµάδας Α.Ε.Λ. Καλλονής, στο πλαίσιο της 
ποδοσφαιρικής διοργάνωσης Super League.  
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• Βασικές διαπιστώσεις – συµπεράσµατα του ελέγχου 

 
Ο Φορέας Υλοποίησης του έργου (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) στην προσπάθειά του να 
συντοµεύσει όσο ήταν δυνατόν τις προβλεπόµενες διαδικασίες για την υλοποίηση του 
έργου και την ολοκλήρωσή του εντός της αγωνιστικής περιόδου 2013-2014, του 
πρωταθλήµατος της Super League, γνωρίζοντας, ωστόσο, τις αβεβαιότητες που υπήρχαν 
και τα απρόβλεπτα γεγονότα που θα µπορούσαν να συµβούν, προέβη σε ενέργειες 
(επιλογή της εξαιρετικής διαδικασίας του διαγωνισµού µεταξύ περιορισµένου αριθµού 
προσκαλούµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων χωρίς τη δηµοσίευση προκήρυξης κ.λπ.), οι 
οποίες κινούντο στα όρια της νοµιµότητας.  

 

31. «∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆.∆. ∆ΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΩΝ, ΑΓ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ, 
ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ, ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ. 

 

• Βάση ποιας εντολής διενεργήθηκε ο Έλεγχος: 

Η παρούσα Έκθεση Ελέγχου διενεργήθηκε κατόπιν των µε αρ. πρωτ. 693/4.12.2014 και 
82/13.2.2015 σχετικών στο Σ.Ε.∆.Ε. προσκοµισθέντων στοιχείων, που προσκόµισαν οι 
κάτοικοι της τοπικής κοινότητας Κονταριώτισσας του ∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου. 

1) ∆ιονυσίου Πισαλίδη του Αθανασίου 

2) Βασιλείου Κόκκινου του Σταύρου 
         3) Βασιλείου Καραµήτσιου του Θεοχάρη, 

 
Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σε εκτέλεση της µε αρ. πρωτ. ΕΜΠ. Οικ. 75/30 Ιουλίου 
2015 Εντολής Ελέγχου Καταγγελίας του Σ.Ε.∆.Ε. 

• Φορέας Εκτέλεσης-Προϊσταµένη Αρχή-∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

 
Κύριος του Έργου – Φορέας Κατασκευής 
∆ήµος ∆ίου-Ολύµπου του Νοµού Πιερίας 
Προϊσταµένη Αρχή: 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 
∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου 
 

• Επιθεωρητές: Κουτσούµπας Σεραφείµ - Μουτσόπουλος Ιωάννης 
 

• Αντικείµενο του Έργου: 
 

Το έργο αφορά στη συγκέντρωση και µεταφορά λυµάτων από πέντε οικισµούς, στις 
εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισµού του ∆ήµου Κατερίνης, µέσω της κατασκευής 
δικτύων ακαθάρτων στα  ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα του εν λόγω ∆ήµου. 
Eιδικότερα, το αντικείµενο του έργου περιλαµβάνει την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων των ∆.∆. ∆ίου, Πλατανακίων, Αγίου Σπυρίδωνα, Κονταριώτισσας, Ν. Εφέσου 
του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου, καθώς και την κατασκευή των Κεντρικών Αποχετευτικών 
Αγωγών (KAA), µαζί µε τα απαραίτητα αντλιοστάσια,  για τη µεταφορά των λυµάτων στη 
θέση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ). 

 
• Βασικές ∆ιαπιστώσεις Επιθεώρησης 
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 Εκτιµάται σε πολλές περιοχές ότι, η αιτία των παρουσιασθέντων καθιζήσεων στην 
ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, ήταν η µη ικανοποιητική συµπύκνωση ενδιάµεσων 
στρώσεων, στο τµήµα της επίχωσης από την άνω στάθµη της ζώνης αγωγού µέχρι την άνω 
στάθµη της επίχωσης, (κάτω από την οδοστρωσία).  

 Για τους ισχυρισµούς των καταγγελλόντων ότι στην επίχωση τοποθετούνταν αδιακρίτως 
και χωρίς επεξεργασία ως προϊόντα εκσκαφής,  βραχώδη και γενικότερα ακατάλληλα υλικά, 
εκτιµάται ότι κατά κανόνα δεν ευσταθούν, (µε τη γενικότερη επιφύλαξη σε ότι αφορά τα 
υλικά που χρησιµοποιήθηκαν στις κατωτέρω στρώσεις τα οποία και αποτελούν αφανείς 
εργασίες) δεδοµένου ότι: 
α) υφίσταται χώρος απόθεσης βραχωδών και ακατάλληλων προϊόντων στο ∆.∆. 
Κονταριώτισσας, (όπου κατά την Επιθεώρηση διαπιστώθηκε η απόρριψη βραχωδών και 
ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών)  
β) υπάρχει σχετικό φωτογραφικό υλικό, από όπου προκύπτει ότι η επίχωση µε προϊόντα 
εκσκαφής εκτελούνταν µε κατάλληλα και κοσκινισµένα  υλικά (υπήρχε άλλωστε και σήτα – 
φίλτρο για τον διαχωρισµό των λεπτόκοκκων  υλικών για χρήση επιχωµάτων) 
γ) κατά την επιτόπια αυτοψία στην Επιθεώρηση του έργου, δεν διαπιστώθηκε η επίχωση µε 
ακατάλληλα και βραχώδη υλικά. 

 Αναφορικά µε τους ισχυρισµούς των καταγγελλόντων ότι στη στρώση έδρασης και στην 
ζώνη εγκιβωτισµού των σωλήνων στα ορύγµατα, δεν χρησιµοποιούνταν άµµος λατοµείου ή 
χειµάρρου αλλά προϊόντα εκσκαφών, αυτές οι εργασίες, οι του γεγονότος ότι είναι αφανείς, 
δεν µπορεί να επιβεβαιωθούν ή όχι κατά πόσον ευσταθούν οι συγκεκριµένοι ισχυρισµοί. 
    Τεκµαίρεται όµως ότι, οι σχετικές επιτροπές παραλαβής αφανών εργασιών  που 
συστήθηκαν από την Υπηρεσία και η Επίβλεψη µε τον υπεύθυνο ποιότητας του Αναδόχου 
(που ήλεγχαν και κατέγραφαν τις σχετικές εργασίες σε έντυπα του Προγράµµατος 
Ποιότητας), µεριµνούσαν κατά το δυνατόν στην εφαρµογή των σχετικών προδιαγραφών και 
όρων της σύµβασης, κατά την εκτέλεσή τους, ωστόσο παρατηρήθηκαν ότι υπήρχαν και 
αρκετές κακοτεχνίες σε πολλές περιοχές των δικτύων. 
    Κατά την αποκατάσταση των κακοτεχνιών ενδείκνυται να γίνουν έλεγχοι πάχους τόσο 
στις ασφαλτικές στρώσεις, όσο και στις στρώσεις οδοστρωσίας  

 Πέραν των παρουσιασθέντων διαφορικών καθιζήσεων, µετά την εργασία 
αποκατάστασης των οδοστρωµάτων µε τις ασφαλτικές στρώσεις, δεν έγινε πλήρης 
εφαρµογή του Τιµολογίου (ΑΤ.1), αναφορικά µε την χρήση αρµοκόφτη, στα δίκτυα 
διέλευσης των αγωγών αποχέτευσης, στα διάφορα ∆ηµ. ∆ιαµερίσµατα. 

 Για τον ισχυρισµό των καταγγελλόντων ότι δεν έγινε η 2η στρώση οδοστρωσίας (ΠΤΠ-
0150), δεδοµένου ότι η Σύµβαση προέβλεπε δύο(2) στρώσεις), εκτιµάται ότι επειδή είναι 
αφανής εργασία, δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί ή όχι ο εν λόγω ισχυρισµός. 
    Σχολιάζεται όµως το γεγονός, ότι δεν εµφανίζονται, από το εργαστηριακό υλικό που 
απεστάλη  στο Σώµα Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων, έλεγχοι πάχους οδοστρωσίας 
αναλυτικά στις ανωτέρω δύο (2) στρώσεις. 

 Για την καταγγελία ότι δεν εκτελέστηκε η εργασία επάλειψης της πλάκας των φρεατίων 
µε εποξειδική ρητίνη, εκτιµάται ότι, όπως προκύπτει από το ανάλογο φωτογραφικό υλικό 
και από τις σχετικές αναφορές και φωτογραφίες της Έκθεσης του ΕΣΠΕΛ, ότι εκτελέστηκε 
η ανωτέρω εργασία. 

 Σε ότι αφορά εν γένει τον Ποιοτικό Έλεγχο του Έργου, αξιολογούνται µεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 

I. Εν γένει εφαρµόσθηκαν τα προβλεπόµενα στα άρθρα Α-9 και Α-10 της ΕΣΥ. 
II. Αποµένει σηµαντικός αριθµός εργαστηριακών ελέγχων Β, όπως προδιαγράφεται ο 
ελάχιστος αριθµός τους στην ΕΣΥ. 

III. ∆εν έγιναν έλεγχοι Α (Αναδόχου) και Γ (Υπηρεσίας). 
IV. Ουσιώδη έλλειψη του έργου συνιστά η µη εγκατάσταση και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου από τον Ανάδοχο, το δε επιβληθέν πρόστιµο από την Υπηρεσία εκτιµάται ως 
ιδιαίτερα χαµηλό (άρθρο 9.5 ΕΣΥ και άρθρο 176 του Ν.3669/08) και θα πρέπει να 
αναθεωρηθεί µε βάσει αντικειµενικά στοιχεία µίσθωσης των προβλεπόµενων πόρων 
(τεχνίτες και εξοπλισµός) από την ΕΣΥ 

V. Έγιναν ενέργειες από την Υπηρεσία, αναφορικά µε τις παρατηρήσεις στην Έκθεση 
ΕΣΠΕΛ. 
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• Βασικές Προτάσεις – Συστάσεις: 

 
1. Να γίνουν οι απαιτούµενοι Έλεγχοι Γ, για εργασίες 
• Συµπύκνωσης οδοστρωσίας 
• Έλεγχοι πάχους οδοστρωσίας 
• Συµπύκνωσης ασφαλτικών στρώσεων 
Οι Έλεγχοι θα πρέπει να γίνουν επί τόπου, και ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει 
κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισµό, ώστε η Υπηρεσία να έχει άµεση εικόνα των 
αποτελεσµάτων. 
 
2. Είναι δέον και επιβεβληµένο να αναθεωρηθεί επί το αντικειµενικότερο το πρόστιµο από 
την ουσιώδη έλλειψη του Αναδόχου να εγκαταστήσει και λειτουργήσει µε πλήρες 
προσωπικό και µέσα, το Εργοταξιακό Εργαστήριο, όπως καθορίζεται στα Συµβατικά Τεύχη. 
3. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να επιβάλει το προβλεπόµενο πρόστιµο για ελλείποντες 
εργαστηριακούς ελέγχους Β. 
4. Ανεξάρτητα προς τα παραπάνω, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα 250 ΕΥΡΩ 
για κάθε δοκιµή που λείπει. 
5. Τέλος, και σε κάθε περίπτωση που απορρέει τόσο από την κείµενη  Νοµοθεσία των 
∆ηµοσίων Έργων, όσο και από την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να τηρεί το ενδεδειγµένο Αρχείο Ελέγχων, το οποίο και δεσµευτικά θα 
αποτελεί το απαραίτητο δικαιολογητικό που θα είναι προσαρτηµένο στο Πρωτόκολλο 
Προσωρινής Παραλαβής του Έργου. 

 
 
 IV.    ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

α. Το Σ.Ε.∆.Ε. δραστηριοποιήθηκε επίσης στην καταγραφή, αξιολόγηση και εξέταση 
διαπιστώσεων του ΕΣΠΕΛ. 
Σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 64517/ΕΥΣ6195/03 (ΦΕΚ 1539 Β΄/17-10-03) Απόφαση 
Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., όπως τροποποιήθηκε µε 
την Απόφαση 8017/Α.Πλ. 1259/07 (ΦΕΚ 260 Β΄/27-2-07) «Ρύθµιση όλων των θεµάτων 
σχετικά µε τους ελέγχους ποιότητας στα δηµόσια έργα που διενεργούνται από Ειδικό 
Σύµβουλο, των ειδικών θεµάτων λειτουργίας του καθώς και άλλης σχετικής 
λεπτοµέρειας», στις περιπτώσεις που ο ΕΣΠΕΛ κατατάσσει τα έργα στις κατηγορίες (ιι) 
και (ιιι), οι Τεχνικές Αναφορές υποχρεωτικά κοινοποιούνται στο Σώµα Επιθεωρητών 
∆ηµοσίων Έργων, του άρθρου 22 του Ν. 1418/84, το οποίο και θέτει τα αντίστοιχα έργα 
σε διαρκή Επιθεώρηση. 
β. Εξακολουθούν να συλλέγονται στοιχεία για τη διενέργεια ελέγχου των έργων κατά το 
τρέχον έτος 2016 σχεδόν σε όλα τα έργα του κεφαλαίου ΙΙ µετά από επίσκεψη σε αυτά και 
την αρµόδια Υπηρεσία, η αξιολόγηση των οποίων θα γίνει από τους Επιθεωρητές που θα 
οριστούν. 
 

IV. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

α.  Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε, κατά σειρά συχνότητας 
εµφάνισής τους, ότι δεν τηρούνται οι προβλεπόµενες από τον Νόµο περί εκτέλεσης 
∆ηµοσίων Έργων διαδικασίες: 

 Καταµέτρησης και επιµέτρησης των εκτελούµενων εργασιών και πιστοποίησης 
αυτών. 

 Ελέγχου και έγκρισης χρονοδιαγραµµάτων και καταβολής της νόµιµης 
αναθεώρησης. 

 Παρακολούθησης των τµηµατικών προθεσµιών και επιβολής ποινικών ρητρών στην 
περίπτωση που δεν τηρούνται, 

 Ελέγχου των έργων κατά την παραλαβή αυτών από τις αρµόδιες Επιτροπές. 
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 Σύνταξης Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών (Α.Π.Ε.).  

β.  Απαιτείται η τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου (ισχύουσας νοµοθεσίας και 
Κανονισµού Επιθεωρήσεων), έτσι ώστε να συµπεριληφθούν στην αρµοδιότητα 
επιθεώρησης από το Σ.Ε.∆.Ε. τα παραγόµενα 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. 
γ.  Είναι αναγκαία η περαιτέρω ενίσχυση του Σ.Ε.∆.Ε. µε έµπειρους Επιθεωρητές, 
προκειµένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος των υποθέσεων που εκκρεµούν σε εύλογο 
χρονικό διάστηµα. Είναι χαρακτηριστικό, ότι οι εκκρεµείς υποθέσεις αυξάνουν κατ’ έτος.  
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Α. Τίθεται υπόψη σας ότι: 
1) Στο ετήσιο έργο του ΣΕ∆Ε περιλαµβάνεται: 

α) Αριθµός των επιθεωρήσεων, ερευνών, ελέγχων που καταγράφεται στον 
συνηµµένο πίνακα, που θεωρείται αντιπροσωπευτικός όσον αφορά στον ετήσιο 
αριθµό ανάληψης και διεκπεραίωσης υποθέσεων. 

β) Αριθµός υποθέσεων προς έλεγχο που διαβιβάζονται αρµοδίως από τον ΕΣΠΕΛ 
και αφορούν σε ποιοτικές αποκλίσεις των εκτελούµενων έργων (70 περίπου). 

γ) Οι κατά το άρθρο 177 του Ν.3669/08 τακτικοί έλεγχοι των έργων. 
Ως εκ τούτου προκύπτει ότι ο αριθµός των υπηρετούντων επιθεωρητών στο Σ.Ε.∆.Ε. 
(κεφ.Iδ) είναι δυσανάλογα µικρός ως προς το έργο το οποίο τους ανατίθεται, µε 
αποτέλεσµα την ενασχόληση τους µε αυτό σε χρόνο πέραν του καθιερωµένου. 
2) Στα καθήκοντα των επιθεωρητών είναι µεταξύ των άλλων, ο έλεγχος της νοµιµότητας 

των ενεργειών των ελεγχόµενων από ποινικής, αστικής ή πειθαρχικής πλευράς, της 
ποιότητας των εργασιών, της ακρίβειας των επιµετρήσεων, των µελετών κ.λπ., 
γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των επιθεωρητών λόγω έλλειψης νοµικής 
υποστήριξης.  

Για τον σκοπό αυτό προτείνεται, αφενός µεν να αυξηθεί ο αριθµός των υπηρετούντων 
στο ΣΕ∆Ε επιθεωρητών, αφετέρου δε να προβλεφθεί η ένταξη στο Σώµα, νοµικών και 
βοηθών τεχνικών υπαλλήλων. 
Β. Τέλος και προκειµένου να υπάρξει ενδιαφέρον να ενταχθούν νέοι επιθεωρητές στο 
Σώµα, αλλά και να αρθεί η ανισότητα µεταχείρισης των ήδη υπηρετούντων επιθεωρητών 
σε σχέση µε τους υπηρετούντες στα λοιπά υπάρχοντα ελεγκτικά Σώµατα, είναι σκόπιµη 
η θεσµοθέτηση βαθµολογικών και οικονοµικών κινήτρων.  
Άλλωστε 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 
των εκτελούµενων δηµοσίων έργων είτε κατασκευάζεται χωρίς τις νόµιµες 
προϋποθέσεις, είτε επιβαρύνεται οικονοµικά λόγω παραλείψεων των αρµοδίων οργάνων. 
Ως εκ τούτου, το αποτέλεσµα των επιθεωρήσεων έχει άµεσο αντίκτυπο στην διασφάλιση 
δηµοσίου χρήµατος, πολλαπλάσιου από την δαπάνη που θα προκύψει σύµφωνα µε την 
ανωτέρω πρόταση λειτουργίας όλου του σχετικού µηχανισµού ελέγχου. 
 

 
 
7. Γενική ∆/νση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης ∆/νση Στρατηγικής 
Τελωνειακών Ελέγχων και παραβάσεων 

 
 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ 

ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΑΣΜΟΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  01/01/2015- 31/12/2015 
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H καταπολέµηση του λαθρεµπορίου και της δασµοφοροδιαφυγής, στο πλαίσιο της γενικότερης 
Τελωνειακής ∆ραστηριότητας, πραγµατοποιήθηκε από τις κατά τόπον αρµόδιες τελωνειακές 
αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι οποίες υποβοηθήθηκαν στο έργο τους από τα 
µέσα δίωξης που διαθέτει η Τελωνειακή Υπηρεσία. 
 
Τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας των παραπάνω υπηρεσιών για το  2015  είναι τα 
ακόλουθα : 
 
∆ραστηριότητα δικαστικών τµηµάτων    
Σύµφωνα µε τα διαβιβασθέντα στοιχεία από τις τελωνειακές αρχές της χώρας προς την υπηρεσία 
µας για το έτος  2015   προκύπτει ότι : 
Εκδόθηκαν 5.298 καταλογιστικές πράξεις µε τις οποίες επιβλήθηκαν στους παραβάτες 5.299.739 
ευρώ πρόστιµα και  202.747.789 ευρώ πολλαπλά τέλη. Τα βεβαιωθέντα ποσά για δασµούς και 
φόρους από απλές παραβάσεις και λαθρεµπορίες ανήλθαν συνολικά σε 21.877.978 ευρώ. 
 
Αποτελέσµατα ελέγχου  
1. Λαθρεµπόριο Καπνικών Προϊόντων 
Το 2015 πραγµατοποιήθηκαν από όλες τις διωκτικές αρχές της χώρας (Τελωνειακή Υπηρεσία, 
Σ∆ΟΕ, Αστυνοµία, Λιµενικό Σώµα) 2.659 κατασχέσεις καπνικών προϊόντων (765 κατασχέσεις 
καπνού πλην τσιγάρων και 1.894 κατασχέσεις τσιγάρων) όπου κατασχεθήκαν συνολικά 
634.972.879 τεµάχια (4.170.987 γραµµάρια14 καπνού και 630.801.892 τεµάχια τσιγάρα). 

1.1 Καπνός 
Οι τελωνειακές Αρχές της Χώρας (Τελωνεία, ΕΛΥΤ) πραγµατοποίησαν 99 κατασχέσεις. 
Συνολικά κατασχέθηκαν 728.899 γραµµάρια καπνού, ήτοι ποσοστό 17,48% επί του συνολικού 
κατασχεθέντος καπνού στη χώρα. 

1.2 Τσιγάρα 
Τα Τελωνεία της χώρας πραγµατοποίησαν 261 κατασχέσεις τσιγάρων και 16 κατασχέσεις σε 
συνεργασία µε άλλες αρχές. Συνολικά κατασχέθηκαν 368.401.371 τεµάχια τσιγάρα από τις 
τελωνειακές αρχές (εκ των οποίων τα 256.070.232 τεµάχια αφορούν σε συνεργασία µε το Σ∆ΟΕ, 
το Λιµενικό ή την Οικονοµική Αστυνοµία), ήτοι ποσοστό 58,41% επί της συνολικής ποσότητας 
κατασχεµένων τσιγάρων στη χώρα. Οι σηµαντικότερες κατασχεθείσες µάρκες από ποσοτικής 
άποψης ήταν: CLEOPATRA 17,04%, GOLD MOUNT 9,31%, COOPER 8,04%, ROYAL: 
8,01% και RAQUEL 6,15%. 

 

2. Παραποιηµένα προϊόντα  
 Το έτος 2015 η Τελωνειακή Υπηρεσία πραγµατοποίησε τις κάτωθι δεσµεύσεις παραποιηµένων 
προϊόντων: 
2.1)    Εκατόν σαράντα εννιά (149) δεσµεύσεις  οι οποίες αντιστοιχούν σε 6.375.826 
δεσµευθέντα τεµάχια,  στα πλαίσια τελωνειακών ελέγχων στα σύνορα όπως προβλέπονται στον 
Καν (ΕΕ) 608/2013 «Σχετικά µε την τελωνειακή επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας».  
Τα δεσµευθέντα προϊόντα αφορούν : ενδύµατα , υποδήµατα , καλλυντικά , κινητά τηλέφωνα, 
παιχνίδια , τσάντες , πορτοφόλια , ετικέτες, γυαλιά ηλίου , αξεσουάρ κλπ  καθώς και τσιγάρα   
(1η υπόθεση 496.000 πακέτα τσιγάρα – 2η υπόθεση 5.374.000 πακέτα τσιγάρα ,  οι  εν  λόγω 
ποσότητες συµπεριλαµβάνονται στην συνολική ποσότητα των 6.375.826 τεµαχίων.  
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε. το ένα πακέτο τσιγάρων θα πρέπει να 
προσµετράται ως ένα δεσµευθέν τεµάχιο για την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων στη 
κοινοτική βάση δεδοµένων  COPIS, σχετική µε τις δεσµεύσεις παραποιηµένων προϊόντων).  
2.2)    ∆ιακόσιες   (200)  δεσµεύσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε  52.934 δεσµευθέντα τεµάχια στα 
πλαίσια τελωνειακών ελέγχων στο εσωτερικό της χώρας, όπως προβλέπονται στον Ν.4155/2013 
άρθρο 39 « Ρυθµίσεις για το παρεµπόριο – Αποµιµητικά προϊόντα». 

                                                 
14 Ένα (1) γραµµάριο καπνού ισούται µε ένα (1) τεµάχιο τσιγάρο 
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Τα δεσµευθέντα προϊόντα αφορούν: ενδύµατα, υποδήµατα, γυαλιά ηλίου, ρολόγια,   παιχνίδια, 
τσάντες, πορτοφόλια, γυαλιά ηλίου, αξεσουάρ κλπ. 
Εκτός από τις δεσµεύσεις  των παραποιηµένων προϊόντων, η Τελωνειακή Υπηρεσία 
δραστηριοποιήθηκε για την καταπολέµηση του φαινοµένου της διακίνησης παραποιηµένων 
προϊόντων µε τις ακόλουθες πρωτοβουλίες : 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 H  ∆ιεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων ( ∆ΣΤΕΠ)  συµµετέχει 
ενεργά στον νέο Αναλυτικό Φάκελο Εργασίας της Europol “Copy”, µε αντικείµενο τα 
παραποιηµένα προϊόντα. Σκοπός της δράσης αυτής είναι να προαχθεί η διεθνής συνεργασία 
για την αντιµετώπιση του οργανωµένου διασυνοριακού εγκλήµατος στον τοµέα των 
παραποιηµένων, µε ανταλλαγή πληροφοριών και οργάνωση κοινών ερευνών υπό τον 
συντονισµό της Europol.  

 Η  ∆ΣΤΕΠ  συµµετέχει στην οµάδα  εργασίας του ΥΠ.ΕΞ  το οποίο σε ετήσια βάση 
συγκεντρώνει από όλες τις διωκτικές αρχές τα αποτελέσµατα των δράσεων τους για την 
καταπολέµηση  της διακίνησης των παραποιηµένων και των πειρατικών προϊόντων. 

 Η  ∆ΣΤΕΠ  συµµετέχει στην οµάδα  εργασίας για την καταπολέµηση της απάτης και του 
λαθρεµπορίου του Κέντρου Συνεργασίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη SELEC CENTRE.  

 Η ∆ΣΤΕΠ συµµετέχει στο Συντονιστικό Κέντρο Καταπολέµησης του Παραεµπορίου 
(ΣΥ.Κ.Α.Π) στο οποίο συµµετέχουν εκπρόσωποι από όλες τις εθνικές διωκτικές αρχές µε 
στόχο τον επιχειρησιακό συντονισµό όλων των αρµόδιων υπηρεσιών στον τοµέα του 
παρεµπορίου. Το εν λόγω κέντρο θεσµοθετήθηκε µε το νόµο 4155/2013 άρθρο 40,  αλλά 
λειτουργούσε ήδη από το 2012 και  συµµετέχει εκπρόσωπος της τελωνειακής υπηρεσίας.  

 Στα πλαίσια της συνεργασίας της τελωνειακής υπηρεσίας µε το ΣΥ.Κ.Α.Π και της εντολής 
του Γεν. ∆/ντή Τελωνείων &ΕΦΚ (19/6/2013), η ∆ΣΤΕΠ  έχει οριστεί ως σηµείο επαφής για 
την αποστολή στατιστικών στοιχείων αναφορικά µε τις δεσµεύσεις των παραποιηµένων 
προϊόντων από τα τελωνεία και των  τάσεων απάτης που διαπιστώνονται από τις Τελωνειακές 
Αρχές, σε τριµηνιαία βάση.  

 Επίσης µε την υπ’αριθµ. ∆33Α5039937ΕΞ2012 19/10/2012 ∆ΥΟ  έχει γνωστοποιηθεί στα 
τελωνεία η  σύσταση του ΣΥ.Κ.Α.Π και έχει ζητηθεί  η απρόσκοπτη και αποτελεσµατική 
συνεργασία µε το εν λόγω κέντρο. 

 
3. Κατασχέσεις Ναρκωτικών Ουσιών 
Η Τελωνειακή Υπηρεσία, ως Υπηρεσία διασυνοριακού ελέγχου, έχει θεσµοθετηµένη 
αρµοδιότητα για την καταπολέµηση  της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και όπλων. 
Για την αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση του φαινοµένου, δίνει µεγάλο βάρος στη 
συνεργασία µε τις συναρµόδιες Εθνικές Αρχές καθώς και µε διεθνείς Οργανισµούς όπως ο 
W.C.O, η EUROPOL, η INTERPOL, το κέντρο S.E.L.E.C. 
Σας παραθέτουµε κατωτέρω στοιχεία για υποθέσεις λαθρεµπορίας ναρκωτικών που έλαβαν χώρα 
το έτος 2015  και εµπίπτουν στις διατάξεις του νόµου 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄74/20.03.2013) «Περί 
εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις». 
Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν είκοσι τρεις (23) κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών, ενώ οι 
δώδεκα (12) από τις εν λόγω κατασχέσεις αφορούν σε ελεγχόµενες παραδόσεις.  
 
Συνολικές Κατασχεθείσες ποσότητες ανά είδος Ναρκωτικής Ουσίας έτους 2015  

Α/Α Είδος Ναρκωτικού Κατασχεθείσα 
Ποσότητα (grams) 

1. ΗΡΩΪΝΗ  1 κιλό 83 γραµ. 
2. ΚΑΝΝΑΒΙΣ  91 κιλά 748 γραµ. 
3. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 745 δισκία 
4. ΚΗΑΤ  480 κιλά 841 γραµ. 
5. ΚΟΚΑΪΝΗ  1,3 γραµ. 

 
 
4. Κατασχέσεις Όπλων &  Πυροµαχικών  
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Σας παραθέτουµε στοιχεία για υποθέσεις λαθρεµπορίας Όπλων & Πυροµαχικών που έλαβαν 
χώρα το έτος 2015  και εµπίπτουν στις διατάξεις του ν. 2168/1993 «Ρύθµιση θεµάτων που 
αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις», 
καθώς στις τροποποιητικές διατάξεις του ν.4028/2011. 
 
Συνολικές Κατασχεθείσες ποσότητες Όπλων & Πυροµαχικών έτους 2015   

Α/Α Όπλα & Πυροµαχικά Κατασχεθείσα  
ποσότητα (τεµάχια) 

1. ΠΙΣΤΟΛΙΑ - ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΑ 13  τεµ. 
2. ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣ 11 τεµ. 
3. ΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣ 11 τεµ. 
4. ΑΕΡΟΒΟΛΑ 4 τεµ. 
5. ΣΠΑΘΑ  - ΞΙΦΟΛΟΓΧΗ 2  τεµ. 
6. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ 1 τεµ. 
7. ΠΥΡΙΤΙ∆Α 3 κιλά 640 γραµ. 
8 ΦΥΣΣΙΓΓΙΑ 13.392 τεµ. 
9. ΣΦΑΙΡΕΣ 155 τεµ. 
10. ΣΦΑΙΡΙ∆ΙΑ 19.500 τεµ. 
11. ΤΑΠΕΣ ΦΥΣΣΙΓΓΙΩΝ 2000 τεµ. 
12. ΣΚΑΓΙΑ ΚΗΝΥΓΗΤΙΚΑ 90 κιλά 720 γραµ. 
13. ΓΚΛΟΠ 202 τεµ. 
14. ΚΑΛΥΚΕΣ 277 τεµ. 
15. ΧΕΙΡΟΠΕ∆ΕΣ 100 τεµ. 
16. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΟΠΛΩΝ 124  τεµ. 

 
5. Κατασχέσεις επικίνδυνων για το Περιβάλλον Ουσιών 
Η Τελωνειακή Υπηρεσία, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Montreal (1987), καθώς και του 
Κανονισµού 1005/2009, έχει αρµοδιότητα για την προστασία του Περιβάλλοντος, στην οποία 
εµπίπτουν µεταξύ άλλων ο εντοπισµός και η κατάσχεση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα 
του όζοντος (O.D.S).  
Κατά το έτος 2015 η Τελωνειακή Υπηρεσία πραγµατοποίησε µία (1) κατάσχεση 
διχλωροδιφθοροµεθανίου (φρέον – τύπου R22), λόγω παράνοµης εισαγωγής τους στη χώρα 
µας και συνολικά κατάσχεσε έξι (6) φιάλες µε την εν λόγω επικίνδυνη ουσία. 
 

6.  Κατασχέσεις Προϊόντων από Προστατευόµενα Είδη 
Κατά το έτος 2015 η Τελωνειακή Υπηρεσία πραγµατοποίησε τις εξής κατασχέσεις 

προϊόντων προερχόµενων από προστατευόµενα είδη άγριας ζωής (πανίδας ή χλωρίδας) που 
απειλούνται µε εξαφάνιση, τα οποία διακινήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 
2960/2001 περί Τελωνειακού Κώδικα, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της ∆ιεθνούς Σύµβασης 
CITES (Convention οn International Trade in Endangered Species) και του Καν. 338/1997, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει:  

 µία γυναικεία τσάντα και ένα ζευγάρι γυναικεία παπούτσια κατασκευασµένα από δέρµα 
πύθωνα του είδους Python reticulatus,  

 τέσσερα ενδύµατα που περιείχαν τµήµατα από γουνοδέρµατα λίγκα (Lynx rufus) και  
 δύο ενδύµατα εξολοκλήρου κατασκευασµένα από γουνοδέρµατα γάτας του Geoffroy 
(Leopardus Geoffroyi, Παράρτηµα Ι CITES, που περιλαµβάνει τα είδη υπό απόλυτη 
απαγόρευση διακίνησης για εµπορικούς σκοπούς). 

 
7.  Συµµετοχή σε Κοινές Τελωνειακές Επιχειρήσεις 
Κατά το έτος  2015 η Τελωνειακή Υπηρεσία συµµετείχε στις ακόλουθες τελωνειακές 
επιχειρήσεις, στις οποίες η  ∆/νση  Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων   ήταν 
το εθνικό σηµείο επαφής για τον συντονισµό και την εποπτεία των τελωνειακών ελέγχων: 

 Το χρονικό διάστηµα 01/05/2015 -31/5/2015 διοργανώθηκε η επιχειρησιακή άσκηση 
PROJECT ANTS υπό την εποπτεία του SELEC (Κέντρο Επιβολής του Νόµου της 
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Νοτιοανατολικής Ευρώπης) µε σκοπό την παρακολούθηση και καταγραφή κατασχέσεων 
µικροποσοτήτων τσιγάρων (ant-smuggling) και συγκεκριµένα µεταξύ 2.000 και 100.000 
τεµαχίων. 

 Το χρονικό διάστηµα από 4/5/2015 έως 27/5/2015 διοργανώθηκε η Επιχειρησιακή ∆ράση 
«COBRA III» µε αντικείµενο την καταπολέµηση του παράνοµου εµπορίου 
προστατευόµενων ειδών χλωρίδας και πανίδας, η οποία διοργανώθηκε από την Interpol, σε 
συνεργασία µε ένα δίκτυο διεθνών οργανισµών (Europol, Association of South East Asian 
Nations – Wildlife Enforcement Network, International Consortium on Combating Wildlife 
Crime κ.α.), ενώ αρµόδια για τον επιµέρους συντονισµό της τελωνειακής επιχείρησης στην 
Ευρώπη ήταν η Europol. Στόχος της επιχείρησης ως προς τις ελληνικές τελωνειακές αρχές 
ήταν η εντατικοποίηση των ελέγχων σε εµπορευµατοκιβώτια, ταχυδροµικά δέµατα / δέµατα 
ταχυµεταφορών, αποσκευές επιβατών και οχήµατα., µε σκοπό τον εντοπισµό και τη δέσµευση 
προστατευόµενων ειδών πανίδας και χλωρίδας που διακινούνται παράνοµα µε οποιοδήποτε 
τρόπο. 

 Το χρονικό διάστηµα 12/03/2015- 20/03/2015 διοργανώθηκε η επιχειρησιακή άσκηση 
BALCAN GATE  υπό την εποπτεία τoυ  Παγκόσµιου Οργανισµού Τελωνείων  µε στόχο την 
καταπολέµηση της διακίνησης  παραποιηµένων φαρµάκων, τροφίµων , αλκοολούχων κλπ. 

 Το χρονικό διάστηµα 09/06/2015- 16/06/2015  διοργανώθηκε η επιχειρησιακή άσκηση 
PANGEA υπό την εποπτεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Τελωνείων και της Interpol µε 
στόχο  την καταπολέµηση της διακίνησης παραποιηµένων φαρµάκων. 

 Το χρονικό διάστηµα 21/09/2015- 04/10 /2015 διοργανώθηκε η επιχειρησιακή   άσκηση 
MERCURY  υπό την εποπτεία της INTERPOL   µε στόχο  την καταπολέµηση της 
διακίνησης παραποιηµένων προϊόντων. 

 Το χρονικό διάστηµα 09 /11/2015- 20/11/2015 διοργανώθηκε η επιχειρησιακή   άσκηση 
KNOW HOW  υπό την εποπτεία του SELEC   µε στόχο  την καταπολέµηση της διακίνησης 
παραποιηµένων προϊόντων.  

 Το χρονικό διάστηµα από 09/03/2015 έως και 27/03/2015 και στο πλαίσιο των αρχών του 
RILO, διεξήχθη επιχείρηση µε την ονοµασία «POSTMAN», µε στόχο τον εντοπισµό των 
κύριων προµηθευτών N.P.S, του δικτύου διανοµής τους, καθώς και της αποτροπής συναφών 
αποστολών N.P.S.  

 Το χρονικό διάστηµα 01/10/201 έως και 31/03/2015 στο πλαίσιο του W.C.O διεξήχθη 
επιχείρηση µε την ονοµασία µε την κωδική ονοµασία «SMART CAT», µε στόχο τον 
εντοπισµό της παράνοµης διακίνησης Νέων Ψυχοτρόπων Ουσιών N.P.S., στα κύρια 
αεροδρόµια της χώρας, µέσω της άµεσης ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των 
συµµετεχουσών χωρών. 

 Το χρονικό διάστηµα από 23/09/2015 έως και 25/09/2015 στο πλαίσιο των Κοινών Ηµερών 
δράσης της Εuropol, διεξήχθη µεταξύ εκπροσώπων των Τελωνειακών και Αστυνοµικών 
Αρχών Ελλάδας & Βουλγαρίας, κοινή επιχείρηση µε την κωδική ονοµασία EVROS 2015 το 
επιχειρησιακό κέντρο της οποίας συστήθηκε στο συνοριακό σταθµό των Κήπων -  Έβρος 
Αλεξανδρούπολης, µε στόχο τον εντοπισµό και την κατάσχεση ηρωίνης διακινούµενης µέσω 
οχηµάτων  που εισέρχονται στο ευρωπαϊκό έδαφος από την Τουρκία. 

 Το χρονικό διάστηµα από 15/06/2015 έως και 19/06/2015 στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
των προγραµµάτων EMPACT διεξήχθη µεταξύ των Τελωνειακών και Αστυνοµικών Αρχών η 
α΄ φάση των Κοινών Ηµερών ∆ράσης (JAD) µε την κωδική ονοµασία Blue Amber, µε 
αντικείµενο: i) τα Συνθετικά Ναρκωτικά: Έλεγχος αποστολών δεµάτων προερχοµένων από 
Κίνα και Ινδία µε στόχο τον  εντοπισµό - κατάσχεση Νέων Ψυχοτρόπων Ουσιών σε 
συνεργασία µε ταχυδροµεία και διεθνείς εταιρείες ταχυµεταφορών (Επιχειρησιακό σχέδιο 
Συνθετικών Ναρκωτικών 2015 OAP), ii) την Ηρωίνη: Έλεγχος επιβατών σε σηµεία εισόδου 
(αεροδρόµια)  προερχοµένων από  Πακιστάν και χώρες της Αφρικής (Επιχειρησιακό σχέδιο 
Ηρωίνης 2015 ΟAP) και iii) την Κοκαΐνη: Έλεγχος επιβατών σε σηµεία εισόδου 
(αεροδρόµια)  προερχοµένων από Χώρες παραγωγής κοκαΐνης (Επιχειρησιακό σχέδιο 
Κοκαΐνης 2015 OAP). 

 Το χρονικό διάστηµα από 21/09/2015 έως 25/09/2015 στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των 
προγραµµάτων EMPACT διεξήχθη µεταξύ των Τελωνειακών και Αστυνοµικών Αρχών   η  
β΄  φάση των Κοινών Ηµερών ∆ράσης (JAD) Blue Amber µε στόχο  ελέγχους σε  επιβάτες 
και αποστολές δεµάτων µε προορισµό την Χώρα µας, από χώρες παραγωγής και 
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διαµετακόµισης ναρκωτικών, για την βεβαίωση παραβάσεων  της νοµοθεσίας περί των 
Ναρκωτικών. Στο πλαίσιο υλοποίησης στόχων της Προτεραιότητας Heroin η στόχευση 
περιλάµβανε επιβάτες και δέµατα προερχόµενα απευθείας από Πακιστάν και επιβάτες και 
δέµατα προερχόµενα από Ασία (µε Χώρες Υψηλού Κινδύνου Πακιστάν, Αφγανιστάν, Ιράν 
και Ιράκ) µέσω Χωρών Ανατολικής Αφρικής (µε Χώρες Υψηλού Κινδύνου Τανζανία, Κένυα 
και Ουγκάντα). Στο πλαίσιο υλοποίησης στόχων της Προτεραιότητας Synthetic Drugs  η 
στόχευση περιλάµβανε αποστολές προερχόµενες από Κίνα και Ινδία, για τον εντοπισµό Νέων 
Ψυχοτρόπων Ουσιών, µέσω της συνεργασίας των αρχών επιβολής του Νόµου µε δηµόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς (ταχυδροµείο και εταιρίες ταχυµεταφορών).  

 Το χρονικό διάστηµα από 12/10/2015 έως και 31/10/2015 στο πλαίσιο του W.C.O διεξήχθη 
επιχείρηση µε την ονοµασία «CATALYST», µε στόχο την παρακολούθηση της ραγδαίας 
εξάπλωσης Νέων Ψυχοτρόπων Ουσιών (N.P.S.), που διακινούνται µε όλα τα µέσα.  

 Το χρονικό διάστηµα από 06/03//2015 έως και 15/03/2015 στο πλαίσιο του W.C.O διεξήχθη η 
τρίτη φάση της επιχείρησης που φέρει την ονοµασία «WESTERLIES III», µε στόχο  την 
καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κυρίως µεθαµφεταµίνης 
που διακινείται αεροπορικώς.  

 Το χρονικό διάστηµα από 07/11/2015 έως και 27/11/2015 στο πλαίσιο του W.C.O. και σε 
συνεργασία µε τις Τελωνειακές Αρχές της Κίνας, πραγµατοποιήθηκε η δεύτερη φάση της 
επιχείρησης SKYNET II µε στόχο την καταπολέµηση της παράνοµης εµπορίας ναρκωτικών 
και πρόδροµων χηµικών ουσιών, που διακινούνται µέσω δεµάτων των  ΕΛ.ΤΑ και Εταιρειών 
Ταχυµεταφοράς. 

 Το χρονικό διάστηµα από 01/04/2015 έως και 31/05/2015 διεξήχθη η διεθνής επιχείρηση µε 
την ονοµασία ΜΜΑ. Η επιχείρηση αυτή οργανώθηκε από το ∆ιεθνές Γραφείο Ελέγχου 
Ναρκωτικών των Ηνωµένων εθνών και στόχος της ήταν η συλλογή πληροφοριών α) για την 
χρήση της µεθυλαµίνης στην παράνοµη παρασκευή διεγερτικών τύπου αµφεταµίνης και νέων 
ψυχοτρόπων ουσιών και β) για τους τρόπους εκτροπής της από το νόµιµο εµπόριο.    

 Το χρονικό διάστηµα από 28/09/2015 έως και 01/10/2015  και  από  05/10/2015  έως και 
08/10/2015 διεξήχθη η Κοινή Τελωνειακή Επιχείρηση µε την κωδική ονοµασία SASHA. 
Στόχος της ήταν η πάταξη του λαθρεµπορίου χηµικών προδρόµων ουσιών ναρκωτικών και η 
εξάρθρωση εγκληµατικών οργανώσεων που διακινούν τις ουσίες αυτές. Η επιχείρηση 
διοργανώθηκε µε πρωτοβουλία της Γαλλίας, µε την συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(OLAF). 

 

8. 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 2015 µέσω του συστήµατος MAB 
συνολικά σαράντα τέσσερα (44) 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, τέσσερα (4) αφορούσαν σε πρόδροµες ουσίες και τα 
υπόλοιπα σε αγροτικά και βιοµηχανικά προϊόντα. Η πλειονότητα  αυτών αφορούσε σε 
καινούργια πληροφοριακά δελτία και ορισµένα από αυτά σε αποστολή συµπληρωµατικών 
στοιχείων για πληροφοριακά δελτία προηγούµενων ετών ή του 2015. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF), 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. 
 
9. 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   
∆ιεύθυνση  Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων και  αποστέλλονται  ανά  
τρίµηνο  στην  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή, προκειµένου  να  γίνουν  µελέτες  χρήσιµες  για  την  
ανάλυση  κινδύνου  στον  έλεγχο  των  ρευστών  διαθεσίµων. Παράλληλα φωτοτυπίες  των 
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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  παραπάνω αναφερόµενη Αρχή  για  
περαιτέρω  αξιολόγηση  και  τελική  λήψη  απόφασης  για  αποδέσµευση  ή  µη  των   
δεσµευθέντων  ρευστών  διαθεσίµων, µετά  την  παρακράτηση  των  αναλογούντων  διοικητικών  
χρηµατικών  προστίµων. 
 
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2015 
Αριθµός  δηλώσεων 4.478 
Περιπτώσεις παράνοµης διακίνησης ρευστών διαθεσίµων  168 
Ύψος διοικητικών προστίµων  1.330.226 € περίπου 

 
10. Ανάλυση Κινδύνου  

 Με την αριθµ. ∆ΣΤΕΠ 5016385 ΕΞ 2015/29-07-15 κοινοποιήθηκε η µε Αρ. Πρωτ. ∆. ΟΡΓ. Α 
1094448 ΕΞ 2015/10-7-2015 Απόφασης της Γ.Γ.∆.Ε. (Φ.Ε.Κ. 1574/27-07-2015 τ. Β΄) .  

 Με την αριθµ. ∆ΣΤΕΠ Γ 50245 ΕΞ 2015 ΕΜΠ  /27-1-2015 Εµπιστευτική ∆ιαταγή της 
Γενικής ∆ιευθύντριας Τελωνείων & Ε.Φ.Κ., δόθηκαν οδηγίες για την απόφαση για έλεγχο 
κατά την εφεδρική διαδικασία και αναβάθµιση αποτελέσµατος ανάλυσης κινδύνου στην 
εξαγωγή.  

 Με την ∆ΣΤΕΠ Γ 5003345 ΕΞ 2015  /11-2-2015 ∆ιαταγή της Γενικής ∆ιευθύντριας 
Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. κοινοποιήθηκε η ∆ΣΤΕΠΓ 5028321ΕΞ2014/01-12-2014 Απόφαση, 
σχετικά µε την καθιέρωση ελέγχων διαδικασίας. 

 Επίσης µε την ∆ΣΤΕΠ Γ 5008337 ΕΞ 2015  /21-4-2015 δόθηκαν οδηγίες για τις κατηγορίες 
και Είδη Ελέγχων στο ICISNET για τον Εσωτερικό Έλεγχο.  

 Με την ∆ΣΤΕΠ Γ 51535 ΕΞ 2015 ΕΜΠ /22-5-2014 Εµπιστευτική ∆ιαταγή, δόθηκαν οδηγίες 
σχετικά µε την εφαρµογή του ΚΑΝ.765/2008. 

 Με  την ∆ΣΤΕΠ Γ 5012259 ΕΞ 2015 /4-6-2014 διαταγή, δόθηκαν οδηγίες προς τα τελωνεία 
για την έκδοση εντολής για διαχείριση – διόρθωση παραστατικού. 

 Με την ∆ΣΤΕΠ Γ 5012632 ΕΞ 2015/10-6-2014 ∆ιαταγή, επικαιροποιήθηκαν οι χρήστες του 
Κοινού Συστήµατος ∆ιαχείρισης Κινδύνων (CRMS).  

 Με την ∆ΣΤΕΠ Γ 51868 ΕΞ 2015 ΕΜΠ/12-6-2014 Εµπιστευτική διαταγή, επικαιροποιήθηκε 
η διαδικασία διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων. 

 Με την ∆ΣΤΕΠ Γ 5013120 ΕΞ 2015/17-6-15 διαταγή κοινοποιήθηκε στα Τελωνεία Οδηγός 
εκ των υστέρων ελέγχων και ερωτηµατολόγια ελέγχου. 

 Με την ∆ΣΤΕΠ Γ 51963 ΕΞ 2015 ΕΜΠ/19-06-2015 διαταγή, δόθηκαν οδηγίες στα Τελωνεία 
για την µείωση χρονοµετρητή (timer) αυτόµατου τελωνισµού παραστατικών εισαγωγής 
χαµηλής επικινδυνότητας. 

 Με την ∆ΣΤΕΠ Γ 5016333 ΕΞ 2015 /28-7-15 διαταγή, δόθηκαν οδηγίες στα Τελωνεία για τη 
σφράγιση µεταφορικών µέσων κατά την εξαγωγή ή εφοδιασµό πλοίων. 

 Με την ∆ΣΤΕΠ Γ 53269 ΕΞ 2015 ΕΜΠ/14-10-15 διαταγή, δόθηκαν οδηγίες στα Τελωνεία 
για την απόφαση για έλεγχο εγγράφων στους οικονοµικούς φορείς κατόχους πιστοποιητικού 
Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα (ΑΕΟ). 

Οι έλεγχοι που υποδείχθηκαν από το σύστηµα ανάλυσης κινδύνου για τις διασαφήσεις 
εισαγωγής /εξαγωγής κατά µέσο όρο ανήλθαν κατά προσέγγιση στα εξής ποσοστά:  
α)Εισαγωγές : Φυσικός Έλεγχος 4,84%, Έλεγχος Εγγράφων 19,67% , Έλεγχος ∆ιαδικασίας για 
δειγµατοληψία επιτηρούµενων καθεστώτων 1,81%, Έλεγχος ∆ιαδικασίας για απαγορεύσεις – 
περιορισµούς 10,50%, Τελωνισµός κατά ∆ήλωση (συµπεριλαµβάνονται οι έλεγχοι διαδικασίας) 
74,51%, παραστατικά για τα οποία λόγω τεχνικού προβλήµατος η ανάλυση κινδύνου δεν 
υπέδειξε κάποιο σκορ 0,96%.  
β) Εξαγωγές : Φυσικός Έλεγχος 2,57%, Έλεγχος Εγγράφων 1,26% , Έλεγχος ∆ιαδικασίας για 
δειγµατοληψία επιτηρούµενων καθεστώτων 3,58%, Έλεγχος ∆ιαδικασίας για απαγορεύσεις – 
περιορισµούς 0,51%, Τελωνισµός κατά ∆ήλωση (συµπεριλαµβάνονται οι έλεγχοι διαδικασίας) 
96,08%, παραστατικά για τα οποία λόγω τεχνικού προβλήµατος η ανάλυση κινδύνου δεν 
υπέδειξε κάποιο σκορ 0,08%.  
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Επιπροσθέτως, από το Τµήµα Ανάλυσης Κινδύνου εκδόθηκαν 410 δελτία µεταβολής επικινδυνότητας 
και πραγµατοποιήθηκαν 2232 µεταβολές στις επικινδυνότητες των εµπορευµάτων στο σύστηµα, 
ύστερα από συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία των πληροφοριών από διάφορες πηγές. Οι µεταβολές 
αυτές αφορούν σε όλα τα παραστατικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και υπόκεινται σε κοινοτική ή 
εθνική ανάλυση κινδύνου (∆ιασαφήσεις Εισαγωγής, Εξαγωγής, ∆ιαµετακόµισης, Συνοπτικές 
∆ιασαφήσεις Εισόδου/Εξόδου, κλπ). 
Όσον αφορά στην έκδοση πληροφοριακών δελτίων επικινδυνότητας (RIF), µέσω  κοινοτικού 
συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών, για το έτος 2015 καταχωρήθηκαν 45 πληροφοριακά δελτία 
επικινδυνότητας από τα ελληνικά τελωνεία και το εθνικό σηµείο επαφής. Τα πληροφοριακά δελτία 
(RIFs) που καταχωρήθηκαν από άλλα ΚΜ για εµπορεύµατα υψηλού κινδύνου, όσον αφορά τις 
δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις, δασµούς αντιντάµπινγκ, παραποιηµένα προϊόντα, λαθρεµπόριο 
τσιγάρων, ναρκωτικών, ειδών CITES, πολιτιστικών αγαθών αλλά  και σε  κάθε άλλου είδους απάτη,  
δεν γνωστοποιούνται στα τελωνεία µέσω διαταγών αλλά εντάσσονται στις ως άνω αναφερόµενες 
µεταβολές επικινδυνότητας του Υποσυστήµατος Ανάλυσης Κινδύνου ως ξεχωριστά κριτήρια 
επικινδυνότητας.  Συγκεκριµένα για το έτος 2014 καταχωρήθηκαν στο Υποσύστηµα Ανάλυσης 
Κινδύνου 799 πληροφοριακά δελτία επικινδυνότητας (RIFs) για τις εισαγωγές και 6 για τις 
εξαγωγές. 
 
11. Στοχευµένοι έλεγχοι – Παραβάσεις  
Κατά το έτος  2015  πραγµατοποιήθηκαν από όλα τα Τελωνεία της χώρας 74.076 στοχευµένοι έλεγχοι 
και διαπιστώθηκαν 3.483 παραβάσεις.  
 
12. ΜΕΣΑ ∆ΙΩΞΗΣ 

 Ολοκλήρωση εκπαίδευσης δύο (2) τελωνειακών υπαλλήλων εκπαιδευτών σκύλων 
ανιχνευτών και χειριστών αυτών στη Γερµανία και την Τσεχία, διάρκειας έξι (6) και δέκα 
(10) εβδοµάδων αντίστοιχα, σε πιστοποιηµένα από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τελωνείων 
(ΠΟΤ) εκπαιδευτικά κέντρα τελωνειακών σκύλων ανιχνευτών στην εκπαίδευση σκύλων 
ανιχνευτών καπνικών και ρευστών διαθεσίµων (cash).  

 Ολοκλήρωση Συντηρητικής εκπαίδευσης όλων των σκύλων ανιχνευτών και συνοδών-
χειριστών αυτών της Τελωνειακής Υπηρεσίας.  

 Ολοκλήρωση Τακτικής Επιθεώρησης και Αξιολόγησης όλων των σκύλων ανιχνευτών και 
συνοδών-χειριστών αυτών της Τελωνειακής Υπηρεσίας 

 ∆ιάθεση και κατανοµή δώδεκα (12) υπηρεσιακών αυτοκινήτων τύπου VAN για την ενίσχυση 
των Τελωνειακών Αρχών που πραγµατοποιούν ελέγχους για τον εντοπισµό νοθευµένων 
καυσίµων. 

 ∆ιάθεση τριάντα ενός (31) υπηρεσιακών αυτοκινήτων από τα αζήτητα και κατασχεµένα 
κυριότητας ∆ηµοσίου, για τη κάλυψη αναγκών των Τελωνειακών Αρχών.   

 Άρση κυκλοφορίας οκτώ (8) υπηρεσιακών οχηµάτων λόγω παλαιότητας και µεγάλου 
κυβισµού, στα πλαίσια εφαρµογής διατάξεων για την περιστολή των δηµοσιονοµικών 
δαπανών. 

 ∆ιάθεση και κατανοµή δεκαπέντε (15) συσκευών ανάγνωσης ηλεκτρονικών ετικετών ( 
readers) σε αντίστοιχες Τελωνειακές Αρχές ( Η διαδικασία εγκρίθηκε  από το  Υπουργείο 
Υποδοµών ,Μεταφορών και ∆ικτύων)   

 Έλαβε χώρα κατόπιν αιτήµατός µας η αρ.∆.ΠΡΟΜ.4021403/19.12.15 ∆ιακήρυξη Ανοικτού 
∆ηµοσίου ∆ιαγωνισµού για  πέντε (5) σταθερά  ανιχνευτικά συστήµατα x-rays δεµάτων και 
αποσκευών επιβατών , τα οποία εφόσον ο διαγωνισµός ευδοκιµήσει ,  θα διατεθούν στα 
τελωνεία:Σάµου, Κω, Καστανεών, Μερτζανης και Νίκης.   

 Έλαβε χώρα κατόπιν αιτήµατός µας η αρ.∆.ΠΡΟΜ.4014208/02.07.15 ∆ιακήρυξη Ανοικτού 
∆ηµοσίου ∆ιαγωνισµού για  προµήθεια τεσσάρων εκατοµµυρίων (4.000.000) σφραγίδων 
τύπου λουκέτου µε πλαστικό κυρίως σώµα προς αντικατάσταση των σφραγίδων τύπου δύο 
µεταλλικών πλακών που προορίζονται  για χρήση σε βυτιοφόρα και λοιπές σφραγίσεις.. 

 Κατόπιν αιτήµατός µας  υλοποιήθηκε η προµήθεια  τριακοσίων επτά χιλιάδων και εξακοσίων 
(307.600) σφραγίδων τύπου λουκέτου µε µεταλλικό  κυρίως σώµα προς αντικατάσταση των 
επισφαλών σφραγίδων τύπου κυλινδρικής κεφαλής που προορίζονται  για χρήση σε φορτηγά 
και container & tir εξωτερικού µέσω της αρ.∆.ΠΡΟΜ./ 4018431/11.09.15 Σύµβασης  
προµήθειας  . 
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 Κατόπιν αιτήµατός µας έλαβε χώρα η αρ ∆ΣΣΟ∆ Β 1164350 /13.11.15 ∆ιαβίβαση 
Προέγκρισης  ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και η αρ.∆ΣΣΟ∆ 1147442/13.11.15 Ανάληψη 
Υποχρέωσης για την σχετική διενέργεια  Ανοικτού ∆ηµοσίου ∆ιαγωνισµού για  προµήθεια 
επιπλέον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) σφραγίδων τύπου λουκέτου µε µεταλλικό  κυρίως 
σώµα και αναµένεται η σχετική ∆ιακήρυξη από την ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.  

 Κατόπιν καλής συνεργασίας και σχετικής αποδοχής αιτηµάτων από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ  
για εκπαίδευση τελωνειακών στα όπλα,  διοργανώθηκαν επιτυχώς στο έτος 2015 µε την 
αιγίδα της ΕΛ.ΑΣ έξι (06) πενθήµερα εκπαιδευτικά   προγράµµατα για τα ενδιαφερόµενα  
τελωνεία και τις ΚΟΕ στην Αθήνα , Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα , όπου εκπαιδεύθηκαν 
εκατόν είκοσι (120) συνολικά τελωνειακοί υπάλληλοι κυρίως των τµηµάτων δίωξης στο 
αντικείµενο της <<οπλοτεχνικής, αυτοπροστασίας, εργασιακού στρες, αυτοάµυνας , τεχνικής 
χειροπέδησης , ελέγχου οχηµάτων, θεωρίας & πρακτικής οπλοτεχνικής & άσκησης 
σκοποβολής τις ηµεροµηνίες 18-22.05.2015, 25-29.05.2015, 02-06.11.15, 02-06.11.15, 
09.13.11.15 και 14-18.12.15. 

  Κατόπιν καλής συνεργασίας και σχετικής αποδοχής αιτηµάτων από το ΓΕΣ για εκπαίδευση 
τελωνειακών στα όπλα,  διοργανώθηκε επιτυχώς στο έτος 2015 από το  ΚΕΤΧ Πατρών ένα 
πενθήµερο εκπαιδευτικό   πρόγραµµα για την οµάδα δίωξης του Τελωνείου Πατρών στο 
οποίο εκπαιδεύθηκαν στη  χρήση υπηρεσιακού οπλισµού πέντε υπάλληλοι στις  14-
18.09.2015. 

 Στο  πλαίσιο  του  προγράµµατος  ΗERCULE III   της OLAF υπεβλήθη    αίτηµα   
συνχρηµατοδότησης  για  προµήθεια  και  εγκατάσταση  συστήµατος  αυτόµατης  
καταγραφής  οχηµάτων  για  πέντε  χερσαία  συνοριακά  σηµεία.  

 Με  την αρ. ∆ΚΠ 0011850ΕΞ2015/31-7-2015 πραγµατοποιήθηκε από τον Αναπληρωτή 
Υπουργό  Οικονοµικών αποδοχή  δωρεάς  µίας  γεφυροπλάστιγγας  από  την Συνοµοσπονδία 
Εµπορίου και  Επιχειρηµατικότητας   στο  Τελωνείο  Σερρών (Προµαχώνας).  

 Με την ∆ΚΠΑ 0018566 ΕΞ 2015/03-12-2015 απόφαση πραγµατοποιήθηκε  η αποδοχή της 
δωρεάς της εταιρείας «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.» προς την Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων 
& Ε.Φ.Κ., ενός X-Ray αυτοκινούµενου συστήµατος ελέγχου containers και εµφόρτων 
φορτηγών, του οποίου η παράδοση θα πραγµατοποιηθεί  τον Οκτώβριο 2016. 

 Με την ∆ΚΠΑ 0019748 ΕΞ 2015/22-12-2015 απόφαση πραγµατοποιήθηκε  η αποδοχή της 
δωρεάς της εταιρείας «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.» προς την Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων 
& Ε.Φ.Κ., εξοπλισµού για τις Κινητές Οµάδες Ελέγχου (ΚΟΕ) 

 Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες  προµήθειας και αποστολής σε όλες τις Τελωνειακές 
Περιφέρειες και ΕΛ.Υ.Τ Αττικής και Θεσσαλονίκης, των τεστ ανίχνευσης νοθείας καυσίµων 
και µεταλλικών δοχείων συλλογής καυσίµων.  

 

 
 
 
 

Σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παρ.3 του άρθρου 21 του π.δ. 113/29.08.2014 (180Α), 
στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ελεγκτικό έργο 
ασκεί το Τµήµα ∆ιαχειριστικού και Κατασταλτικού Ελέγχου Εποπτευόµενων Φορέων της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νοµικών Προσώπων της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.  
Το εν λόγω Τµήµα είναι αρµόδιο για:  
i) τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων των διαχειριστικών χρήσεων των 
εποπτευόµενων από το Υπουργείο φορέων, όπως επίσης και του Μ.Τ.Π.Υ., της Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε. 
και της Ε.Α.Α., καθώς και την παρακολούθηση της δράσης των οργάνων ελέγχου τους.  
ii) την έγκριση των Ισολογισµών και Απολογισµών των εποπτευόµενων από το Υπουργείο 
φορέων, όπως επίσης και του Μ.Τ.Π.Υ., της Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε. και της Ε.Α.Α. και των οικονοµικών 
καταστάσεων που προβλέπονται από το π.δ.  80/1997, τον έλεγχο των εκθέσεων των ορκωτών 
ελεγκτών που προβλέπονται από το άρθρο 84 του ν. 2084/1992. 
iii) τη διαπίστωση της κανονικής και εύρυθµης λειτουργίας των εποπτευόµενων από το 
Υπουργείο φορέων, όπως επίσης και του Μ.Τ.Π.Υ., της Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε. και της Ε.Α.Α., την 
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καθοδήγηση των οργάνων τους σε οικονοµικά, διοικητικά και διαχειριστικά θέµατα, την 
παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης του προϋπολογισµού, της λογιστικής ενηµερότητας και 
τον έλεγχο της διαχείρισης των κεφαλαίων και της περιουσίας τους. 
iv) τον έλεγχο της διαχείρισης των υπολόγων διαχειριστών χρηµάτων, υλικού και ενσήµων, 
καθώς και της κανονικής και έγκαιρης απόδοσης του λογαριασµού µετρητών.  
v) τη διενέργεια διαχειριστικών ερευνών και ανακρίσεων σε υποβαλλόµενες καταγγελίες που 
αναφέρονται σε θέµατα διαχειριστικών ανωµαλιών ή καταχρήσεων στους εποπτευόµενους από 
το Υπουργείο φορείς, όπως επίσης και στο Μ.Τ.Π.Υ., στην Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε. και στην Ε.Α.Α. 
καθώς και σε περιπτώσεις διαπιστουµένων κατά τον υπηρεσιακό έλεγχο αδικηµάτων σε θέµατα 
αρµοδιότητας τους κατόπιν εντολής Υπουργού ή εξουσιοδοτηµένου οργάνου και σε έκτακτες 
περιπτώσεις, µη επιδεχόµενες αναβολή, µετά από άµεση σχετική ενηµέρωση και προφορική 
εντολή.  
vi) τη διενέργεια ελέγχου στα βιβλία των επιχειρήσεων για την επαλήθευση της κανονικής 
βεβαίωσης των εισφορών εργοδοτών και ασφαλισµένων και το σχεδιασµό, προγραµµατισµό και 
συγκρότηση των µικτών κλιµακίων ελέγχου επιχειρήσεων του άρθρου 33 του ν. 3863/2010. 
vii) τη καθοδήγηση των εποπτευόµενων από το Υπουργείο φορέων, όπως επίσης και του 
Μ.Τ.Π.Υ., της Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε. και της Ε.Α.Α. επί θεµάτων αρµοδιότητας αυτών κατά το 
διενεργούµενο υπηρεσιακό έλεγχο, τη συνεχή ενηµέρωση της Ηγεσίας του Υπουργείου για τα 
απασχολούντα αυτούς θέµατα, την κοινοποίηση των υποβαλλόµενων στο Τµήµα ∆ιαχειριστικού 
και Κατασταλτικού Ελέγχου Εποπτευόµενων Φορέων, εκθέσεων, επιθεωρησιακών ελέγχων ή 
αποσπασµάτων αυτών από τις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες και τη διατύπωση 
παρατηρήσεων επ’ αυτών. 
viii) τη τήρηση αρχείου εκθέσεων – πορισµάτων, ως και κάθε άλλου στοιχείου για την 
παρακολούθηση του ελεγκτικού και ανακριτικού έργου, καθώς και τη θεώρηση των βιβλίων, 
καταστάσεων και στοιχείων που προβλέπονται από το π.δ. 80/1997.  
ix) την έκδοση εντολών ελέγχου στις οποίες δύναται να συµµετάσχουν και άλλοι δηµόσιοι 
υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.∆.∆. που έχουν ειδικές γνώσεις ή ειδικά προσόντα (ν.δ. 30/30.4.46, 
ν.δ. 3396/55, π.δ. 611/77 και ν. 1256/82).  
 

Στο ανωτέρω Τµήµα υπηρετούν εκτός από την Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του Τµήµατος, 
έξι (6) υπάλληλοι, (5 ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, 1 ∆Ε ∆ιοικητικού - Οικονοµικού).  

 
Λόγω του µεγάλου αριθµού των ελέγχων που βρίσκονται σε εξέλιξη και  ταυτόχρονα της 

διεκπεραίωσης θεµάτων - υποθέσεων που προκύπτουν και χρήζουν άµεσης απάντησης,  
παραθέτουµε κατάσταση : 

Α) µε τους σε εξέλιξη ελέγχους και Β) µε τα πορίσµατα των ελέγχων που αναµένεται να 
κατατεθούν µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα. 
 
Α)   Έλεγχοι σε εξέλιξη : 
1. ∆ιαχειριστικός έλεγχος στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. – Τοµέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού 
Σώµατος για τις χρήσεις 2002 έως και 2007. Παράλληλη έρευνα για τη χορήγηση 
συµπληρωµατικών εφάπαξ βοηθηµάτων.  
2. Έλεγχος στο ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΤΑΑΠΤΓΑΕ) για πληρωµή τιµολογίου από υπάλληλο του 
Ταµείου, σε µη εξουσιοδοτηµένο άτοµο, εταιρείας περιορισµένης ευθύνης.  
3. ∆ιαχειριστικός έλεγχος στο ΤΑΠΙΤ (Τοµέας Πρόνοιας Λιµενεργατών και Τοµέας Πρόνοιας 
Υπαλλήλων ΟΛΠ), για την οικονοµική χρήση από 1/1/2008 έως και 30/9/2008, κατόπιν 
υποβολής στην Υπηρεσία µας, έκθεσης διαχειριστικού ελέγχου ορκωτών-ελεγκτών λογιστών, οι 
οποίοι εξέφρασαν αδυναµία έκφρασης γνώµης, για την ανωτέρω οικονοµική χρήση. 
4. Έλεγχος των συντάξεων των περιθαλποµένων συνταξιούχων στο Παράρτηµα Χρόνιων 
Παθήσεων ∆ράµας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, προκειµένου να εξακριβωθεί το ακριβές ύψος της ζηµιάς, σύµφωνα µε τα 
διαλαµβανόµενα στο απόσπασµα πρακτικού της 17ης/19-9-2014 έκτακτης συνεδρίασης του ∆.Σ. 
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  και Θράκης. Εχει 
προγραµµατισθεί κλιµάκιο ελέγχου να µεταβεί στη ∆ράµα αµέσως µετά το Πάσχα, για επιτόπιο 
έλεγχο και η κατάθεση του πορίσµατος αναµένεται στο τέλος του επόµενου µήνα. 
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Β) Έλεγχοι σε τελικό στάδιο (σύνταξη πορισµάτων) : 

1. ∆ιαχειριστικός έλεγχος στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή. . 

2. Έρευνα και Ε.∆.Ε. στο Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω./ΚΑΠ–∆ΕΗ για απολεσθέντα παραστατικά 
ασφαλισµένου (τιµολόγιο).  

3. ∆ιαχειριστικός και επιτόπιος έλεγχος στο Παράρτηµα Χρόνιων Παθήσεων ∆ράµας του 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τις 
οικονοµικές χρήσεις 2012 και από 1/1/2013 έως και 30/9/2013, κατόπιν τέλεσης πειθαρχικών 
παραπτωµάτων από υπάλληλο του Κέντρου, µε αποτέλεσµα την οικονοµική του ζηµία. Ο 
διαχειριστικός έλεγχος του ως άνω Κέντρου, µετά και την µετάβαση κλιµακίου (της 
αναπληρώτριας Προϊσταµένης και δύο (2) υπαλλήλων) στις 14/2/2016 στο ανωτέρω Παράρτηµα, 
ολοκληρώθηκε και το πόρισµα είναι προς υποβολή. 

4. ∆ιαχειριστικός και οικονοµικός έλεγχος στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. Έχει προγραµµατισθεί για τις 16 Μαΐου να µεταβεί για επιτόπιο έλεγχο η 
αναπληρώτρια Προϊσταµένη του Τµήµατος και (2) δύο υπάλληλοι του τµήµατος. 

5. Έλεγχος στο ΤΑΥΤΕΚΩ, σχετικά µε το ταµειακό έλλειµµα υπόλογου διαχειριστή, στο ΠΕΚΑ 
Κοζάνης/ΚΑΠ-∆ΕΗ.  

6. ∆ιαχειριστικός έλεγχος στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης  (ΕΚΚΑ).Ο έλεγχος 
ολοκληρώθηκε και το πόρισµα έχει κατατεθεί. 

 

Έλεγχοι που πραγµατοποιήθηκαν το 2015 και έχει κατατεθεί σχετικό πόρισµα είναι οι 
ακόλουθοι : 

• Έρευνα-έλεγχος στον  Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Εµπορικής Τραπέζης του ΤΑΥΤΕΚΩ 
µετά από καταγγελία συνταξιούχου του Τοµέα για καθυστέρηση στην απονοµή του εφάπαξ 
βοηθήµατός του, ολοκληρώθηκε και το πόρισµα κατατέθηκε τον Απρίλιο του 2015 . 

Στη διάρκεια του 2015 εκδόθηκαν και οι ακόλουθες εντολές, οι οποίες βρίσκονται σε 
εξέλιξη :  

1. Έρευνα σε λογαριασµό ταµειακής διαχείρισης του τέως Ταµείου Ασφάλισης ∆ηµοτικών 
Κοινοτικών Υπαλλήλων. 

2. Έλεγχο στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σχετικά µε αποφάσεις του ∆.Σ. και του ∆ιοικητή για έργα που 
έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. 

3. Έρευνα στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.ΑΜ. σχετικά µε ανώνυµη καταγγελία, που αναφέρεται σε 
µεγαλοοφειλέτη του Ιδρύµατος, µετά από σύσταση µικτού κλιµακίου από το Γενικό Επιθεωρητή 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

4. ∆ιενέργεια ελέγχου στο ΕΤΑΑ, από µικτό κλιµάκιο, σχετικά µε την εξόφληση ληξιπρόθεσµων 
οφειλών σε παρόχους υγείας από τους Τοµείς Υγείας του ΕΤΑΑ, µετά από σύσταση µικτού 
κλιµακίου από το Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

Προγραµµατισµός δράσης για το 2016 
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 ∆ιενέργεια ελέγχου στο ΤΑΥΤΕΚΩ (τέως ΟΑΠ-∆ΕΗ) για τον προσδιορισµό της 
οικονοµικής ζηµίας που υπέστη το Ταµείο από τη χορήγηση εφάπαξ, µε προσωρινή απόφαση 
συνταξιοδότησης. 

 ∆ιενέργεια τακτικών και έκτακτων διαχειριστικών ελέγχων σε εποπτευόµενους φορείς του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 ∆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.  

 Εγκρίσεις ισολογισµών-απολογισµών των ασφαλιστικών οργανισµών, του ΟΑΕ∆, του 
ΜΤΠΥ, του ΕΚΑΦ, της Η∆ΙΚΑ ΑΕ, της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, των Κέντρων 
Κοινωνικής Πρόνοιας και λοιπών εποπτευόµενων από το Υπουργείο φορέων. 

 Εξέταση των υποβληθεισών εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, οι οποίες αφορούν 
την διαχείριση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 84 
του ν.2084/1992. 

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

 

8. ∆/νση 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 (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 η ακόλουθη: 
i. Κεντρική Υπηρεσία 
ii. Περιφερειακές Υπηρεσίες 
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    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 :   

 - Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης : Σε εκτέλεση της µε αριθµό 46976/29.9.2014 απόφασης - 
διαπιστωτικής πράξης του Προέδρου του ∆.Σ. του Ταµείου, καθήκοντα Προϊσταµένης µέχρι 
31.12.2015 ασκούσε η Επιθεωρήτρια ∆ήµητρα Ψυχάρη.  

-  Επιθεωρητές : Σε εκτέλεση των µε αριθµούς 37187/20.9.2010 και 40905/5.4.2012 
αποφάσεων του Προέδρου του ∆.Σ. του Ταµείου, καθήκοντα Επιθεωρητών αντιστοίχως, 
ασκούν οι ∆ηµήτρης Τζουµάκας και  Βασιλική Ιωακειµίδου.  
 
 
 Γ. Πεπραγµένα της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης κατά το έτος 2015  
 

1. Την περίοδο από 1.1.2015 ως 31.12.2015 κατόπιν εντολής του Προέδρου του ∆.Σ. του 
Ταµείου πραγµατοποιήθηκαν είκοσι τρείς (23) τακτικές επιθεωρήσεις στη διαχείριση  
Γραφείων Παρακαταθηκών,  τέσσερις (4) εντός του Νοµού Αττικής (Καλλιθέας, Κηφισιάς, 
Γλυφάδας ,Παλλήνης), δέκα εννέα (19) στην Περιφέρεια (Πτολεµαϊδας, Λαγκαδά Ν. 
Θεσσαλονίκης, Κύµης, Μυκόνου, Πρέβεζας, Κοζάνης, Αγίου Νικολάου, Βέροιας, 
Έδεσσας, Κέρκυρας , Καστοριάς, Αλεξανδρούπολης , Κοµοτηνής, Ορεστιάδας , 
Ηρακλείου , Σύρου, Λιβαδειάς, Θήβας, Πάρου). 
  Το εγκεκριµένο από το ∆.Σ. του Ταµείου ετήσιο πρόγραµµα υλοποιήθηκε σε ποσοστό 80% . 
   2. Πραγµατοποιήθηκαν επίσης δυο (2) έκτακτοι έλεγχοι στην Περιφέρεια στα Γραφεία 
Παρακαταθηκών Καλαµάτας και Κέρκυρας, αντίστοιχα. 
  3. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στη ∆ιαχείριση του Γραφείου Παρακαταθηκών Ρεθύµνου που 
αφορούσε  τέσσερις περιπτώσεις και εκδόθηκε καταλογιστική απόφαση  σε βάρος της τέως 
∆ιαχειρίστριας του Γραφείου.  
   4. Πραγµατοποιήθηκαν (2) έλεγχοι στη διαχείριση του κεντρικού ταµία της Κεντρικής 
Υπηρεσίας, δυο (2) έλεγχοι στη διαχείριση του κεντρικού ταµία του καταστήµατος της Πάτρας 
και από ένας (1) έλεγχος στις διαχειρίσεις των κεντρικών ταµιών  των Καταστηµάτων 
Θεσσαλονίκης και Πάτρας . 
5. Πραγµατοποιήθηκε από ένας (1) έλεγχος στις διαχειρίσεις των Τελωνείων Αθηνών, Πειραιά ( 
Ε΄και ΣΤ΄) και Αερολιµένα Αθηνών . 
 6. 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. 

7. Κατόπιν αποφάσεων του ∆.Σ. του Τ.Π. & ∆ανείων, αναφορικά µε την εκτέλεση τραπεζικών 
συναλλαγών στο καθεστώς των capital controls, διενεργήθηκαν  δειγµατοληπτικοί έλεγχοι 
από τη ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης για την τήρηση από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις, Καταστήµατα 
και των εν γένει περιφερειακών Υπηρεσιών του Ταµείου, των προβλεποµένων στην από 
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28.06.2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραδείας διαρκείας» 
(ΦΕΚ/Α/65/28-06-2015) όπως συµπληρώνεται και ισχύει. 

8 .  Όλες οι επιθεωρήσεις (τακτικές και έκτακτες) πραγµατοποιήθηκαν κατόπιν εντολής του 
Προέδρου του ∆.Σ. του Ταµείου και αφορούσαν στην οικονοµική διαχείριση που ασκούν οι 
διαχειριστές. ∆ιαπιστώθηκαν λογιστικές και όχι διαχειριστικές παρατυπίες  µε εξαίρεση την 
περίπτωση του καταλογισµού σε βάρος της τέως ∆ιαχειρίστριας του Γραφείου 
Παρακαταθηκών στη ∆.Ο.Υ Ρεθύµνου . 
 
∆. Προγραµµατισµός δράσης για το έτος 2016 
 
    Για το τρέχον έτος προβλέπεται: 
1. Η πραγµατοποίηση τακτικών επιθεωρήσεων σε τριάντα έξι (36) Γραφεία Παρακαταθηκών, είκοσι 
οκτώ(28) στην Περιφέρεια( Καβάλας, Ξάνθης, Κιλκίς, Γιαννιτσών, Κατερίνης ,Σερρών, 
Ηγουµενίτσας , Πρέβεζας, Αργοστολίου , Λευκάδας, Αιγίου ,Πύργου, Αµαλιάδας, Άργους , 
Ναυπλίου, Σπάρτης ,Λάρισας Α΄, Καρδίτσας, Βόλου, Ν. Ιωνίας Βόλου, Τρικάλων , Λαµίας, 
Χαλκίδας , Καρπενησίου, Χίου, Θήρας, Κώ, Ρόδου)  και οκτώ(8) στην Αττική (Αµαρουσίου, 
Κηφισιάς, Γλυφάδας , Καλλιθέας, Κορωπίου, Παλλήνης, Ελευσίνας, Περιστερίου Α΄) σύµφωνα 
τηνυπ΄αριθµ.3578/13/19-01-2016 απόφαση του ∆.Σ του Τ.Π&∆ανείων. 
2. H Πραγµατοποίηση (2) ελέγχων στη διαχείριση του κεντρικού ταµία της Κεντρικής 
Υπηρεσίας, δυο (2) ελέγχων στη διαχείριση του κεντρικού ταµία του καταστήµατος Πειραιά  και 
ενός (1) ελέγχου στις διαχειρίσεις των κεντρικών ταµιών  των Καταστηµάτων Θεσσαλονίκης και 
Πάτρας . 
3. Η Πραγµατοποίηση  ενός (1) έλεγχου στις διαχειρίσεις των Τελωνείων Αθηνών, Πειραιά( 
Ε΄και ΣΤ΄) και Αερολιµένα Αθηνών . 
4. Η συνέχιση από τη ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης των ελέγχων 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. 

5. Η συνέχιση των δειγµατοληπτικών ελέγχων από τη ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης,  αναφορικά µε 
την εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών στο καθεστώς των capital controls, για την τήρηση από 
τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις, Καταστήµατα και των εν γένει περιφερειακών Υπηρεσιών του 
Ταµείου, των προβλεποµένων στην από 28.06.2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου 
«Τραπεζική αργία βραδείας διαρκείας» (ΦΕΚ/Α/65/28-06-2015) όπως συµπληρώνεται και 
ισχύει. 

 

9. ∆/νση Οικονοµικής Εποπτείας και Επιθεώρησης νοµΙκών προσώπων 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 
Σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παρ.3 του άρθρου 21 του π.δ. 113/29.08.2014 (180Α), στο 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ελεγκτικό έργο ασκεί 
το Τµήµα ∆ιαχειριστικού και Κατασταλτικού Ελέγχου Εποπτευόµενων Φορέων της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νοµικών Προσώπων της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών.  
Το εν λόγω Τµήµα είναι αρµόδιο για:  
x) τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων των διαχειριστικών χρήσεων των 
εποπτευόµενων από το Υπουργείο φορέων, όπως επίσης και του Μ.Τ.Π.Υ., της Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε. 
και της Ε.Α.Α., καθώς και την παρακολούθηση της δράσης των οργάνων ελέγχου τους.  
xi) την έγκριση των Ισολογισµών και Απολογισµών των εποπτευόµενων από το Υπουργείο 
φορέων, όπως επίσης και του Μ.Τ.Π.Υ., της Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε. και της Ε.Α.Α. και των οικονοµικών 
καταστάσεων που προβλέπονται από το π.δ.  80/1997, τον έλεγχο των εκθέσεων των ορκωτών 
ελεγκτών που προβλέπονται από το άρθρο 84 του ν. 2084/1992. 
xii) τη διαπίστωση της κανονικής και εύρυθµης λειτουργίας των εποπτευόµενων από το 
Υπουργείο φορέων, όπως επίσης και του Μ.Τ.Π.Υ., της Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε. και της Ε.Α.Α., την 
καθοδήγηση των οργάνων τους σε οικονοµικά, διοικητικά και διαχειριστικά θέµατα, την 
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παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης του προϋπολογισµού, της λογιστικής ενηµερότητας και 
τον έλεγχο της διαχείρισης των κεφαλαίων και της περιουσίας τους. 
xiii) τον έλεγχο της διαχείρισης των υπολόγων διαχειριστών χρηµάτων, υλικού και ενσήµων, 
καθώς και της κανονικής και έγκαιρης απόδοσης του λογαριασµού µετρητών.  
xiv) τη διενέργεια διαχειριστικών ερευνών και ανακρίσεων σε υποβαλλόµενες καταγγελίες που 
αναφέρονται σε θέµατα διαχειριστικών ανωµαλιών ή καταχρήσεων στους εποπτευόµενους από 
το Υπουργείο φορείς, όπως επίσης και στο Μ.Τ.Π.Υ., στην Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε. και στην Ε.Α.Α. 
καθώς και σε περιπτώσεις διαπιστουµένων κατά τον υπηρεσιακό έλεγχο αδικηµάτων σε θέµατα 
αρµοδιότητας τους κατόπιν εντολής Υπουργού ή εξουσιοδοτηµένου οργάνου και σε έκτακτες 
περιπτώσεις, µη επιδεχόµενες αναβολή, µετά από άµεση σχετική ενηµέρωση και προφορική 
εντολή.  
xv) τη διενέργεια ελέγχου στα βιβλία των επιχειρήσεων για την επαλήθευση της κανονικής 
βεβαίωσης των εισφορών εργοδοτών και ασφαλισµένων και το σχεδιασµό, προγραµµατισµό και 
συγκρότηση των µικτών κλιµακίων ελέγχου επιχειρήσεων του άρθρου 33 του ν. 3863/2010. 
xvi) τη καθοδήγηση των εποπτευόµενων από το Υπουργείο φορέων, όπως επίσης και του 
Μ.Τ.Π.Υ., της Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε. και της Ε.Α.Α. επί θεµάτων αρµοδιότητας αυτών κατά το 
διενεργούµενο υπηρεσιακό έλεγχο, τη συνεχή ενηµέρωση της Ηγεσίας του Υπουργείου για τα 
απασχολούντα αυτούς θέµατα, την κοινοποίηση των υποβαλλόµενων στο Τµήµα ∆ιαχειριστικού 
και Κατασταλτικού Ελέγχου Εποπτευόµενων Φορέων, εκθέσεων, επιθεωρησιακών ελέγχων ή 
αποσπασµάτων αυτών από τις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες και τη διατύπωση 
παρατηρήσεων επ’ αυτών. 
xvii) τη τήρηση αρχείου εκθέσεων – πορισµάτων, ως και κάθε άλλου στοιχείου για την 
παρακολούθηση του ελεγκτικού και ανακριτικού έργου, καθώς και τη θεώρηση των βιβλίων, 
καταστάσεων και στοιχείων που προβλέπονται από το π.δ. 80/1997.  
xviii) την έκδοση εντολών ελέγχου στις οποίες δύναται να συµµετάσχουν και άλλοι δηµόσιοι 
υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.∆.∆. που έχουν ειδικές γνώσεις ή ειδικά προσόντα (ν.δ. 30/30.4.46, 
ν.δ. 3396/55, π.δ. 611/77 και ν. 1256/82).  
 

Στο ανωτέρω Τµήµα υπηρετούν εκτός από την Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του Τµήµατος, 
έξι (6) υπάλληλοι, (5 ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, 1 ∆Ε ∆ιοικητικού - Οικονοµικού).  

 
Λόγω του µεγάλου αριθµού των ελέγχων που βρίσκονται σε εξέλιξη και  ταυτόχρονα της 

διεκπεραίωσης θεµάτων - υποθέσεων που προκύπτουν και χρήζουν άµεσης απάντησης,  
παραθέτουµε κατάσταση : 

Α) µε τους σε εξέλιξη ελέγχους και Β) µε τα πορίσµατα των ελέγχων που αναµένεται να 
κατατεθούν µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα. 
 
Α)   Έλεγχοι σε εξέλιξη : 
1. ∆ιαχειριστικός έλεγχος στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. – Τοµέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού 
Σώµατος για τις χρήσεις 2002 έως και 2007. Παράλληλη έρευνα για τη χορήγηση 
συµπληρωµατικών εφάπαξ βοηθηµάτων.  
2. Έλεγχος στο ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΤΑΑΠΤΓΑΕ) για πληρωµή τιµολογίου από υπάλληλο του 
Ταµείου, σε µη εξουσιοδοτηµένο άτοµο, εταιρείας περιορισµένης ευθύνης.  
3. ∆ιαχειριστικός έλεγχος στο ΤΑΠΙΤ (Τοµέας Πρόνοιας Λιµενεργατών και Τοµέας Πρόνοιας 
Υπαλλήλων ΟΛΠ), για την οικονοµική χρήση από 1/1/2008 έως και 30/9/2008, κατόπιν 
υποβολής στην Υπηρεσία µας, έκθεσης διαχειριστικού ελέγχου ορκωτών-ελεγκτών λογιστών, οι 
οποίοι εξέφρασαν αδυναµία έκφρασης γνώµης, για την ανωτέρω οικονοµική χρήση. 
4. Έλεγχος των συντάξεων των περιθαλποµένων συνταξιούχων στο Παράρτηµα Χρόνιων 
Παθήσεων ∆ράµας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, προκειµένου να εξακριβωθεί το ακριβές ύψος της ζηµιάς, σύµφωνα µε τα 
διαλαµβανόµενα στο απόσπασµα πρακτικού της 17ης/19-9-2014 έκτακτης συνεδρίασης του ∆.Σ. 
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  και Θράκης. Εχει 
προγραµµατισθεί κλιµάκιο ελέγχου να µεταβεί στη ∆ράµα αµέσως µετά το Πάσχα, για επιτόπιο 
έλεγχο και η κατάθεση του πορίσµατος αναµένεται στο τέλος του επόµενου µήνα. 
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Β) Έλεγχοι σε τελικό στάδιο (σύνταξη πορισµάτων) : 

1. ∆ιαχειριστικός έλεγχος στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή. . 

2. Έρευνα και Ε.∆.Ε. στο Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω./ΚΑΠ–∆ΕΗ για απολεσθέντα παραστατικά 
ασφαλισµένου (τιµολόγιο).  

3. ∆ιαχειριστικός και επιτόπιος έλεγχος στο Παράρτηµα Χρόνιων Παθήσεων ∆ράµας του 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τις 
οικονοµικές χρήσεις 2012 και από 1/1/2013 έως και 30/9/2013, κατόπιν τέλεσης πειθαρχικών 
παραπτωµάτων από υπάλληλο του Κέντρου, µε αποτέλεσµα την οικονοµική του ζηµία. Ο 
διαχειριστικός έλεγχος του ως άνω Κέντρου, µετά και την µετάβαση κλιµακίου (της 
αναπληρώτριας Προϊσταµένης και δύο (2) υπαλλήλων) στις 14/2/2016 στο ανωτέρω Παράρτηµα, 
ολοκληρώθηκε και το πόρισµα είναι προς υποβολή. 

4. ∆ιαχειριστικός και οικονοµικός έλεγχος στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. Έχει προγραµµατισθεί για τις 16 Μαΐου να µεταβεί για επιτόπιο έλεγχο η 
αναπληρώτρια Προϊσταµένη του Τµήµατος και (2) δύο υπάλληλοι του τµήµατος. 

5. Έλεγχος στο ΤΑΥΤΕΚΩ, σχετικά µε το ταµειακό έλλειµµα υπόλογου διαχειριστή, στο ΠΕΚΑ 
Κοζάνης/ΚΑΠ-∆ΕΗ.  

6. ∆ιαχειριστικός έλεγχος στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης  (ΕΚΚΑ).Ο έλεγχος 
ολοκληρώθηκε και το πόρισµα έχει κατατεθεί. 

 

Έλεγχοι που πραγµατοποιήθηκαν το 2015 και έχει κατατεθεί σχετικό πόρισµα είναι οι 
ακόλουθοι : 

• Έρευνα-έλεγχος στον  Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Εµπορικής Τραπέζης του ΤΑΥΤΕΚΩ 
µετά από καταγγελία συνταξιούχου του Τοµέα για καθυστέρηση στην απονοµή του εφάπαξ 
βοηθήµατός του, ολοκληρώθηκε και το πόρισµα κατατέθηκε τον Απρίλιο του 2015 . 

Στη διάρκεια του 2015 εκδόθηκαν και οι ακόλουθες εντολές, οι οποίες βρίσκονται σε 
εξέλιξη :  

1. Έρευνα σε λογαριασµό ταµειακής διαχείρισης του τέως Ταµείου Ασφάλισης ∆ηµοτικών 
Κοινοτικών Υπαλλήλων. 

2. Έλεγχο στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σχετικά µε αποφάσεις του ∆.Σ. και του ∆ιοικητή για έργα που 
έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. 

3. Έρευνα στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.ΑΜ. σχετικά µε ανώνυµη καταγγελία, που αναφέρεται σε 
µεγαλοοφειλέτη του Ιδρύµατος, µετά από σύσταση µικτού κλιµακίου από το Γενικό Επιθεωρητή 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

4. ∆ιενέργεια ελέγχου στο ΕΤΑΑ, από µικτό κλιµάκιο, σχετικά µε την εξόφληση ληξιπρόθεσµων 
οφειλών σε παρόχους υγείας από τους Τοµείς Υγείας του ΕΤΑΑ, µετά από σύσταση µικτού 
κλιµακίου από το Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
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Προγραµµατισµός δράσης για το 2016 

 ∆ιενέργεια ελέγχου στο ΤΑΥΤΕΚΩ (τέως ΟΑΠ-∆ΕΗ) για τον προσδιορισµό της 
οικονοµικής ζηµίας που υπέστη το Ταµείο από τη χορήγηση εφάπαξ, µε προσωρινή απόφαση 
συνταξιοδότησης. 

 ∆ιενέργεια τακτικών και έκτακτων διαχειριστικών ελέγχων σε εποπτευόµενους φορείς του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 ∆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.  

 Εγκρίσεις ισολογισµών-απολογισµών των ασφαλιστικών οργανισµών, του ΟΑΕ∆, του 
ΜΤΠΥ, του ΕΚΑΦ, της Η∆ΙΚΑ ΑΕ, της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, των Κέντρων 
Κοινωνικής Πρόνοιας και λοιπών εποπτευόµενων από το Υπουργείο φορέων. 

 Εξέταση των υποβληθεισών εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, οι οποίες αφορούν 
την διαχείριση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 84 
του ν.2084/1992. 

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

 
10. Υπηρεσία Ελέγχου ∆απανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ) 
 
1.1 Συνοπτική Παρουσίαση των Σηµαντικότερων Υποθέσεων του έτους 2015 
 
Α. ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 

Οι σηµαντικότερες παρατηρούµενες παραβάσεις σε ελέγχους σε φαρµακεία είναι:  

• Εικονική εκτέλεση συνταγών 
• Παράνοµη εξαγωγή και πώληση φαρµάκων 
• Εκτέλεση συνταγών µετά θάνατο των ασφαλισµένων. 
• Παράτυπη διακίνηση φαρµακευτικών σκευασµάτων µε φαρµακευτικές ουσίες που 

εντάσσονται στο περιορισµό διάθεσης περί ναρκωτικών ουσιών του Ν. 1729/87 και 3459/06 
• Εύρεση ταινιών γνησιότητας φαρµάκων και ταινιών γνησιότητας αναλωσίµων υλικών στους 

χώρους του φαρµακείου 
• Εύρεση ιδιοσκευασµάτων χωρίς ταινίες γνησιότητας στους χώρους του φαρµακείου τα οποία 

είχαν χρεωθεί και αποζηµιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ 
• Εύρεση βιβλιαρίων ασφαλισµένων στους χώρους του φαρµακείου 
• Εύρεση παρακρατηµένων ανεκτέλεστων επαναλαµβανόµενων συνταγών  
• Εύρεση ανεκτέλεστων συνταγών 
• Απουσία υπεύθυνου φαρµακοποιού κατά την ώρα της λειτουργίας του φαρµακείου 
• Απουσία νοσοκοµειακής γνωµάτευσης κατά την εκτέλεση συνταγών µε φάρµακα 

περιορισµένης διάθεσης σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 
• Συνεργασία φαρµακοποιού –ιατρού για συνταγογράφηση φαρµάκων 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι περιπτώσεις: 
1. Σε δύο φαρµακεία διαπιστώθηκε παράνοµη εξαγωγή φαρµάκων. Πώληση φαρµάκων σε 
φαρµακαποθήκες µε στόχο παράλληλες παράτυπες εξαγωγές από τις εν λόγο επιχειρήσεις. 
2. Σε φαρµακείο διαπιστώθηκε εκτέλεση συνταγών φαρµάκων (παρεντερικής διατροφής) µετά το 
θάνατο των ασφαλισµένων και µε τη διαµεσολάβηση της προµηθεύτριας εταιρείας, χωρίς οι 
ασφαλισµένοι να εχουν επισκεφθεί το φαρµακείο. 
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3. Σε συνδροµή της ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ σε έλεγχο, κατόπιν αιτήµατος του Σ∆ΟΕ σε φαρµακείο, 
διαπιστώθηκε µεγάλη διακίνηση φαρµακευτικών σκευασµάτων των Ν. 1729/87 και 3459/06 περί 
ναρκωτικών. 
4. Κατά τη διενέργεια Αξιολόγησης Πορισµάτων σχετικά µε τη συνταγογράφηση Φαρµάκων 
Υψηλού Κόστους σε νεφροπαθή, ο οποίος προµηθεύτηκε µεγάλες ποσότητες φαρµάκων 
αιµοκάθαρσης προσκοµίζοντας σε διάφορα φαρµακεία συνταγές συνταγογραφηµένες από 
διαφορετικούς ιατρούς, εντοπίστηκε έτερος οµοεθνής του µη νεφροπαθής, για τον οποίο 
συνταγογραφούνταν τα ίδια Φάρµακα Υψηλού Κόστους, ενώ δεν ήταν νεφροπαθής, από 
διαφορετικούς ιατρούς και για τον οποίο διενεργήθηκε έλεγχος. Η προσδιορισθείσα ζηµία του 
ΕΟΠΥΥ για την ελεγχθείσα περίπτωση προσεγγίστηκε στα 172.000€ για τον νεφροπαθή, για 
χρονικό διάστηµα από 1/13 έως 8/14 και το πόρισµα θα διαβιβαστεί στη Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Αθηνών.  
5 Εύρεση σε επιτόπιο έλεγχο φαρµακείου επτακοσίων πενήντα ενός (751) ταινιών γνησιότητας, 
εννέα (9) βιβλιαρίων ασφαλισµένων, εκατόν δέκα πέντε (115) επαναλαµβανόµενες 
παρακρατηµένες συνταγές που σε κάποιες από αυτές έχει γίνει προχορήγηση κάποιων φαρµάκων 
και εξήντα έξι (66) ιδιοσκευασµάτων µε αποκολληµένες ταινίες γνησιότητας ,ενώ τα φάρµακα 
είχαν χρεωθεί στον ΕΟΠΥΥ. 
6. Εύρεση σε επιτόπιο έλεγχο φαρµακείου εννιακοσίων εξήντα τριών (963) ταινιών γνησιότητας 
φαρµάκων και δέκα (10) ταινιών γνησιότητας αναλωσίµων στον πάγκο εργασίας του φαρµακείου 
(συρτάρια). Εύρεση εβδοµήντα τεσσάρων (74) ιδιοσκευάσµατων χωρίς ταινίες γνησιότητας στο 
χώρο του εργαστηρίου και σε ράφι του πάγκου εργασίας. Εύρεση πενήντα πέντε (55) 
παρακρατηµένων ανεκτέλεστων επαναλαµβανόµενων συνταγών. Εύρεση σαράντα οκτώ (48) 
απλών ανεκτέλεστων συνταγών. Απουσία υπεύθυνου φαρµακοποιού και ακαταλληλότητα χώρων 
φαρµακείου. 
 
Β. ΙΑΤΡΟΙ 

Οι σηµαντικότερες παρατηρούµενες παραβάσεις στους ελέγχους της Υπηρεσίας σε ιατρούς 
είναι:  
• Παρατυπίες κατά τη συνταγογράφηση φαρµάκων µε ναρκωτικές ουσίες του Ν. 3459/2006 
• Εικονική συνταγογράφηση φαρµάκων, εν αγνοία των ασφαλισµένων  
• Συνεργασία ιατρών µε φαρµακοποιούς και παράνοµη συνταγογράφηση ιδιοσκευασµάτων 
• Προσπέλαση στοιχείων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης χωρίς την άδεια του ασθενούς 
• Συνταγογράφηση φαρµάκων εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων  
• Υπερσυνταγογράφηση/ Υπέρβαση δοσολογίας / Συνταγογράφηση σε ποσότητα που 

υπερβαίνει την αγωγή 30 ηµερών/ Καταχρηστική επανάληψη συνταγογράφησης  
• Συνταγογράφηση εκτός ειδικότητας ιατρού 
• Συνταγογράφηση ιδιοσκευασµάτων που δεν συνάδουν µε την τεθείσα διάγνωση και µη 

αιτιολόγηση µειωµένου ποσοστού συµµετοχής ή αναγραφή λανθασµένου ποσοστού 
συµµετοχής 

• Μη καταχώρηση φαρµακευτικής αγωγής στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισµένου. 
• Υπερσυνταγογράφηση και προκλητή ζήτηση διαγνωστικών εξετάσεων.  
• Καταχρηστικές ιδιωτικές χρεώσεις εξετάσεων, επισκέψεων µε συµβεβληµένους ιατρούς µε 

την αιτιολογία συµπλήρωσης του ορίου των 200 επισκέψεων το µήνα  
 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι περιπτώσεις: 
1. ∆ιενεργήθηκε εκτεταµένη έρευνα στη συνταγογράφηση του ιδιοσκευάσµατος Durogesic 
(ναρκωτικό αναλγητικό σε µορφή αυτοκόλλητου έµπλαστρου). Οι συνταγές εκδίδονταν από 
ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων µε τη χρήση στοιχείων ασφαλισµένων, εν αγνοία αυτών, και µε 
τη µεσολάβηση ατόµου που διώκεται ήδη ποινικά. Σχετικές αποφάσεις επιβολής κυρώσεων 
έχουν εκδοθεί για ορισµένους ιατρούς, ενώ εκκρεµεί ακόµα σηµαντικός αριθµός αποφάσεων για 
τους υπόλοιπους ιατρούς και για φαρµακεία. Τα σχετικά στοιχεία έχουν σταλεί στην Εισαγγελία. 
2. Σε επιτόπιο έλεγχο σε ιατρείο διαπιστώθηκε ότι το ιατρείο δεν είχε άδεια λειτουργίας και ο 
ιατρός είναι συµβεβληµένος µε τον ΕΟΠΥΥ ως παθολόγος, ενώ στον ιατρικό σύλλογο 
εµφανίζεται άνευ ειδικότητας.  
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3. Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε σε ορθοπεδικό ιατρό διαπιστώθηκε κατευθυνόµενη 
εκτέλεση παραπεµπτικών (φυσιοθεραπειών). 
4. Σε έλεγχο σε ορθοπεδικό ιατρό διαπιστώθηκε η µη ύπαρξη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
ιατρείου σύµφωνα µε το Π.∆. 84/2001 και κατευθυνόµενη εκτέλεση παραπεµπτικών 
(φυσιοθεραπειών) σε ιδιωτικό φυσιοθεραπευτήριο, το οποίο διατηρούσε ο ίδιος παρατύπως. 
5. ∆ιερευνήθηκαν στοιχεία της συνταγογράφησης για γυναικολόγο ιατρό συµβεβληµένο µε τον 
ΕΟΠΥΥ και έγινε επιτόπιος έλεγχος στο ιατρείο του µετά από καταγγελία ασφαλισµένης ότι της 
συνταγογραφήθηκαν από τον ιατρό, εν αγνοία της, εξετάσεις. ∆ιαπιστώθηκε ότι ο ιατρός χρέωνε 
τον ΕΟΠΥΥ, σύµφωνα µε τις δηλώσεις  ασφαλισµένων, µε εικονικές επισκέψεις για το χρονικό 
διάστηµα 1ος 2013 έως 9ος 2014 συνταγογραφώντας παράλληλα εξετάσεις που δεν εκτελούνταν 
προκειµένου να δικαιολογήσει τις 200 επισκέψεις κάθε µήνα που χρέωνε στον ΕΟΠΥΥ. 
6. ∆ιερευνήθηκε καταγγελία για εν αγνοία συνταγογράφηση σκευασµάτων αντικαταθληπτικών 
και ινσουλινών από Παθολόγο ιδιώτη ιατρό και χωρίς να έχει πραγµατοποιηθεί σχετική ιατρική 
επίσκεψη. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο ιατρός  συνταγογράφησε εν αγνοία του 
ασφαλισµένου 32 συνταγές αξίας 7.524,8€ και ο φαρµακοποιός δεν παρέδωσε τα σκευάσµατα 
των τριάντα δύο (32) συνταγών στον ασφαλισµένο. Η επιβάρυνση του ταµείου ανέρχεται στο 
ποσό των 6.068,2€ ενώ  η συµµετοχή του ασφαλισµένου επί των τριάντα δύο (32) συνταγών 
ανέρχεται στο ποσό των 702,9 € και συµπίπτει µε το ποσό που αναφέρεται στη καταγγελία ότι 
οφείλει ο ασφαλισµένος στον φαρµακοποιό, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο ασφαλισµένος δεν 
προσέρχονταν στον φαρµακοποιό να εκτελέσει τις συνταγές και συνεπώς ο φαρµακοποιός δεν 
έχει λάβει την συµµετοχή του ασφαλισµένου. 
 
Γ. Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Οι σηµαντικότερες παρατηρούµενες παραβάσεις που παρατηρήθηκαν σε ελέγχους σε 
Ιδιωτικές κλινικές και ΚΑΑ είναι:  
• Μη ορθή κοστολόγηση βάσει τα Κ.Ε.Ν (κλειστά ελληνικά νοσήλεια).  
• Υπερχρεώσεις και επιπλέον χρεώσεις νοσηλίων σε Ιδιωτικές Κλινικές και Κέντρα 

Αποκατάστασης.  
• Χρεώσεις χρονίων πασχόντων ως νοσηλευόµενων ασθενών µε ΚΕΝ µε αποτέλεσµα 

επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ. 
• Υπερχρεώσεις ασφαλισµένων ΕΟΠΥΥ ως ιδιωτών ασθενών κατά τη νοσηλεία τους, µε 

αιτιολογία νοσηλεία ανώτερη θέση αυτής που δικαιολογεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Γ΄ θέση) ή 
υπερχρεώσεις σε νοσηλεία σε ΜΕΘ. 

• Συνταγογράφηση και χρέωση διαγνωστικών εξετάσεων και επισκέψεων σε περιπτώσεις 
κλειστής νοσηλείας ,ενώ αυτές συµπεριλαµβάνονται στο κλειστό νοσήλιο, µε αποτέλεσµα 
επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ και του ασφαλισµένου. 
 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι περιπτώσεις: 
1. Σε έλεγχο σε Ιδιωτική ψυχιατρική κλινική κατόπιν καταγγελίας 26 ασφαλισµένων στον 
ΕΟΠΥΥ και ασφαλισµένου στο Υπ. Υγείας για καταχρηστικές χρεώσεις σε βάρος των 
ασφαλισµένων, επιβεβαιώθηκε η καταγγελία και διαπιστώθηκαν ιδιωτικές χρεώσεις 
ασφαλισµένων σε ποσοστό διπλάσιο της συµµετοχής τους (κυρίως ασφαλισµένων ΙΚΑ) έως του 
ποσού των 300€ κάθε µήνα. Επίσης δηλώθηκε χρέωση ασθενούς µε ταινίες σακχάρου, ενώ δεν 
έπασχε από διαβήτη. ∆ιαπιστώθηκαν επίσης προβλήµατα στις συνθήκες νοσηλείας και διαµονής 
των ασθενών στην κλινική. Το Πόρισµα διαβιβάστηκε στο Υπ. Υγείας για ενέργειες οι οποίες 
ήδη δροµολογήθηκαν. Επίσης, ενηµερώθηκε ο Συνήγορος του Πολίτη κατόπιν αιτήµατος 
διερεύνησης δικής του καταγγελίας. 
2. Σε επιτόπιο έλεγχο σε ιδιωτική κλινική βρέθηκαν 24 βιβλιάρια στο χώρο της κλινικής που 
αφορούσαν νοσηλείες ασθενών που είχαν πάρει εξιτήριο πριν την ηµεροµηνία του ελέγχου. Η 
Βεβαίωση καλής λειτουργίας της κλινικής είχε λήξει. Κατά τον έλεγχο των χρεώσεων φαρµάκων 
διαπιστώθηκε ότι οι τιµές χρέωσης των φαρµάκων παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 
προβλεπόµενες. 
3. ∆ιερευνήθηκε καταγγελία για νοσηλεία ασφαλισµένου σε ιδιωτική κλινική. Η ιδιωτική κλινική 
προέβη σε καταχρηστική χρέωση στον ασφαλισµένο για τη νοσηλεία του µε χρέωση ΚΕΝ και τη 
νοσηλεία του σε ΜΕΘ, του ποσού των 31.628,4 € και στον ΕΟΠΥΥ του ποσού των 4.056.19 €. 
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Το πόρισµα διαβιβάστηκε στη ∆/νση Συµβάσεων του ΕΟΠΥΥ και στη ∆/νση Στρατηγικού 
Σχεδιασµού του ΕΟΠΥΥ µε προτάσεις για ενέργειές τους. 
4. ∆ιερευνήθηκε καταγγελία σχετικά µε τη νοσηλεία του ασφαλισµένου σε ιδιωτική κλινική. Η 
ιδιωτική κλινική προέβη σε καταχρηστική χρέωση στον ασφαλισµένο 5.000 ευρώ για τη 
νοσηλεία του. 
5. ∆ιερευνήθηκε καταγγελία σχετικά µε νοσηλεία στην σε ιδιωτική κλινική. Η ιδιωτική κλινική 
προέβη σε καταχρηστική χρέωση του ασφαλισµένου για τη νοσηλεία µε χρέωση ΚΕΝ, σε ΒΟΧ 
Παίδων του ποσού των 1.400 € .  
6. ∆ιερευνήθηκε καταγγελία από την Ιταλική Πρεσβεία σχετικά µε τον έλεγχο των χρεώσεων 
(49.686,27 ευρώ) από ιδιωτική κλινική Αθηνών που αφορούν τη νοσηλεία Ιταλού υπηκόου. Ο 
ασθενής διεκοµίσθη σε ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο της Αθήνας από το ΚΥ Πάρου, µε το ασθενοφόρο 
αεροσκάφος, που ανήκει στο «Βελέντζειο Ίδρυµα Πρόνοιας και Μορφώσεως Πάρου», µε 
συνοδεία ιατρού, µε διάγνωση πιθανή υπαραχνοειδή αιµορραγία. Σύµφωνα µε την κατάθεση του 
Νευροχειρουργού, ∆/ντη Ν/Χ του Νοσοκοµείου ο ασθενής µε υπογραφή της συζύγου του 
αυθηµερόν  και παρουσία και σύµφωνη γνώµη του εκπροσώπου της Ιταλικής πρεσβείας εξήλθε 
από το Νοσοκοµείο και µεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική Αθηνών αφού πρώτα ενηµερώθηκε 
αρµοδίως ότι ο εµβολισµός που είχε ανάγκη δεν γίνεται στο Νοσοκοµείο, η δε χειρουργική 
επέµβαση θα εγένετο σε προγραµµατισµένη βάση µετά από 5µερο µε άµεσο κίνδυνο της ζωής 
του ασθενούς για επαναιµορραγία. 
Για τη νοσηλεία του Ιταλού υπηκόου στο Νοσοκοµείο και στο ιδιωτικό θεραπευτήριο δεν 
τηρήθηκαν οι διαδικασίες, που προβλέπονται και περιγράφονται στο αρ 29550/25-5-2012 
έγγραφο του ΕΟΠΥΥ σχετικά µε οδηγίες προς τις συµβεβληµένες µε τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικές 
κλινικές για παροχή υγειονοµικής περίθαλψης σε Ευρωπαίους ασφαλισµένους (ηλεκτρονική 
αναγγελία, έκδοση εισιτήριου από την κλινική επίδειξη Ε.Κ.Α.Α ή Π.Π.Α, συµπλήρωση του 
Ε.Ε.Ε.Α), µε αποτέλεσµα η νοσηλεία του να διέπεται από ιδιωτικό χαρακτήρα και όχι από αυτόν 
που περιγράφεται στην ανωτέρω εγκύκλιο και στο ΦΕΚ 1233/11-4-2012 ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ και 
αφορά τους ασφαλισµένους του ΕΟΠΠΥ και αντίστοιχα τους Ευρωπαίους Πολίτες και έτσι να 
µη µπορεί να αποζηµιωθεί για το ποσό που χρεώθηκε. 
7. ∆ιερευνήθηκε καταγγελία σχετικά µε τη νοσηλεία ασφαλισµένου του ΕΟΠΥΥ σε ιδιωτική 
κλινική. Η ιδιωτική κλινική προέβη σε καταχρηστική χρέωση στον ασφαλισµένο για τη νοσηλεία 
του µε χρέωση ΚΕΝ και ηµερήσιο νοσήλιο, του ποσού των 1.981,58 €. 
8. ∆ιερευνήθηκε καταγγελία σχετικά µε τη νοσηλεία ασφαλισµένου του ΕΟΠΥΥ σε ιδιωτική 
κλινική που χρεώθηκε 8.924,63 ευρώ ενώ µετά την επεξεργασία των στοιχείων θα έπρεπε να 
χρεωθεί 1.493,46 ευρώ. 
9. ∆ιερευνήθηκε καταγγελία σχετικά µε τη νοσηλεία ασφαλισµένου του ΕΟΠΥΥ σε Ιδιωτική 
Κλινική και διαπιστώθηκε ότι χρεώθηκε 81.997,71 ευρώ ενώ µετά την επεξεργασία των 
στοιχείων θα έπρεπε να χρεωθεί 9.448 ευρώ.  
10. ∆ιερευνήθηκε καταγγελία σχετικά µε τη νοσηλεία ασφαλισµένου του ΕΟΠΥΥ σε Ιδιωτική 
Κλινική και διαπιστώθηκε ότι χρεώθηκε 2.400 ευρώ, ενώ µετά την επεξεργασία των στοιχείων 
δεν έπρεπε να χρεωθεί καθόλου γιατί επρόκειτο για καρδιοχειρουργική επέµβαση. 
11. ∆ιερευνήθηκε καταγγελία σχετικά µε τη νοσηλεία ασφαλισµένου του ΕΟΠΥΥ σε Ιδιωτική 
Κλινική που χρεώθηκε 32.592,37 ευρώ ενώ µετά την επεξεργασία των στοιχείων η οφειλή του θα 
έπρεπε να περιοριστεί στο ποσό των 2.230,59 ευρώ.  
12. ∆ιερευνήθηκε καταγγελία σχετικά µε τη νοσηλεία ασφαλισµένου του ΕΟΠΥΥ σε Ιδιωτική 
Κλινική και διαπιστώθηκε ότι χρεώθηκε 4.588,40 ευρώ, ενώ µετά την επεξεργασία των 
στοιχείων η οφειλή του θα έπρεπε να περιοριστεί στο ποσό των 264,68 ευρώ. 
13. ∆ιερευνήθηκε καταγγελία σχετικά µε τη νοσηλεία ασφαλισµένου του ΕΟΠΥΥ σε Ιδιωτική 
Κλινική, στο πλαίσιο παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και διαβίβαση στην 
ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ από τη ∆/νση Οικονοµικής Αστυνοµίας. Προέκυψε ζηµίωση του ΕΟΠΥΥ από τη 
µη νοσηλεία του σε Γενική Κλινική κατά το ποσό των 2.155, 15 ευρώ συν το ποσό που 
αντιστοιχεί σε µία ηµέρα νοσηλείας του ΚΕΝ Π03Χα. 
Επίσης, για τον ίδιο ασφαλισµένο έτερη Ιδιωτική κλινική, στην οποία νοσηλεύθηκε, χρέωσε 
καταχρηστικά τον ΕΟΠΥΥ µε 600 ευρώ. 
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∆. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ, 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Οι σηµαντικότερες παρατηρούµενες παραβάσεις που παρατηρήθηκαν σε ελέγχους σε 
αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό, ορθοπεδικά είδη, σκευάσµατα ειδικής διατροφής και ειδική 
αγωγή:  
• Εικονική συνταγογράφηση υλικών/ Μη παραλαβή υλικών από τους ασφαλισµένους  
• Μη αναγκαιότητα χορήγησης πρόσθετων υλικών  
• Παρέµβαση εταιρειών αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού(επιθέµατα κατακλίσεων) και 

σκευασµάτων ειδικής διατροφής κατά τη συνταγογράφηση και χορήγηση. Οι ασθενείς δεν 
γνωρίζουν τους συνταγογράφους ιατρούς στην πλειονότητα των ελέγχων, δεν έχουν 
επισκεφτεί τα ιατρεία συνταγογράφησης και τους ελεγκτές ιατρούς. Σε πολλές περιπτώσεις 
δεν τεκµαίρεται η αναγκαιότητα χρήσης επιθεµάτων και αποζηµείωσης τους . 

• Χρέωση και αποζηµίωση επιθεµάτων κατακλίσεων από τον ΕΟΠΥΥ σε τιµές υψηλότερες 
από αυτές της λιανικής πώλησής τους ή της τιµής πώλησής τους στο διαδίκτυο. 

• Μη παρακράτηση συµµετοχής ασφαλισµένων, ενώ δεν συµπεραίνεται η χρονιότητα της 
κατάστασης στην ιατρική γνωµάτευση και εξ αυτού επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ. 

 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι περιπτώσεις: 
1. Σε ελέγχους που έγιναν σε οριστικοποιηµένα παραστατικά επιθεµάτων κατακλίσεων σε τρείς 
(3) ΠΕ∆Ι του ΕΟΠΥΥ  διαπιστώθηκε:  
α). Αποζηµίωση επιθεµάτων από τον ΕΟΠΥΥ σε τιµές µεγαλύτερες της λιανικής πώλησης ή του 
διαδικτύου (65€ στον ΕΟΠΥΥ και 25€ λιανική, 65€ στο ΕΟΠΥΥ και 15,20€ στο διαδίκτυο, 23€ 
στον ΕΟΠΥΥ και 18,05€ στο διαδίκτυο)  
β). Απόδοση δαπάνης για υγρό ιατροτεχνολογικό προϊόν στοµατικού διαλύµατος µε τις διατάξεις 
δερµατικών επιθεµάτων εξωτερικής χρήσης, αφού σύµφωνα µε τον ΕΚΠΥ αποζηµιώνονται 
επιθέµατα µόνο για έλκη µερικού πάχους δέρµατος, λόγω παράτυπης βεβαίωσης εκδοθείσα από 
τον ΕΟΦ. 

Χορήγηση υγρών επιθεµάτων µε δοσοµετρητή ή σε µορφή spray, τα οποία χορηγούνται 
σε µικρότερο αριθµό τεµαχίων (2 ή 3 και σε µερικές περιπτώσεις 8) από αυτόν που καθορίζεται 
στον ΕΚΠΥ (τουλάχιστον 10 τεµάχια το µήνα).  
γ) Ελλείψεις στην διοικητική διαδικασία αποζηµίωσης επιθεµάτων. Απουσία υπογραφών και 
σφραγίδων των αρµοδίων (υπαλλήλου, προϊσταµένου και διευθυντή) σε αποφάσεις απόδοσης 
δαπάνης. Αποζηµίωση από ΠΕ.∆Ι. αναλωσίµων µε τυποποιηµένες ιατρικές γνωµατεύσεις από 
τον ίδιο ιατρό, µε ίδια διάγνωση και για το ίδιο είδος υλικού. Ελλιπή παραστατικά, χωρίς να 
φέρουν καµία χειρόγραφη συµπλήρωση από τον ασφαλισµένο στην υπεύθυνη δήλωση για την 
παραλαβή των υλικών, του αριθµού των εµβαλλαγίων του σκευάσµατος που παρέλαβε. 
δ) Αποζηµίωση χωρίς την αιτιολόγηση της µη παρακράτησης ποσοστού συµµετοχής καθώς δε 
συµπεραίνεται η χρονιότητα της κατάστασης στην ιατρική γνωµάτευση. 

ε). Επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής των ασφαλισµένων χωρίς την παρουσία τους, κατά 
την εξουσιοδότηση για είσπραξη των χρηµάτων από τον προµηθευτή των υλικών. 
στ). Υπερσυνταγογράφηση επιθεµάτων. Χρήση επιθεµάτων για διάστηµα µικρότερο των 2 
µηνών που αναφέρεται συνήθως στη τυποποιηµένη γνωµάτευση. Οι ασφαλισµένοι κατήγγειλαν 
ότι χρεώθηκαν επιθέµατα που δεν χρειάζονταν και παρελήφθησαν µετά την επούλωση των 
τραυµάτων τους. 
ζ) Ο γνωµατεύων ιατρός τυγχάνει να είναι άγνωστος στον ασφαλισµένο και διαφορετικός από 
τον χειρουργό ιατρό του, ενώ τη συνταγογράφηση αναλαµβάνει άλλος, ίδιος ιατρός, για 
επιθέµατα συγκεκριµένης εταιρείας. 
η) Ο ελεγκτής ιατρός ανήκε στο προσωπικό νοσοκοµείου, ενώ ο ασθενής δεν είχε χειρουργηθεί ή 
επισκεφτεί το εν λόγω νοσοκοµείο και δεν είχε ως εκ τούτου αρµοδιότητα να εγκρίνει τις 
σχετικές δαπάνες. 
Η εικόνα που αποκόµισε ο έλεγχος ήταν: Εκπρόσωποι εταιρειών να κατακλύζουν ∆ηµόσια 
Νοσοκοµεία ή Ιδιωτικές Κλινικές, να συνεννοούνται απευθείας µε τους ιατρούς, να λαµβάνουν 
τα στοιχεία των ασφαλισµένων και τα βιβλιάρια τους και ο ασφαλισµένος να παραλαµβάνει 
«προϊόντα» χωρίς να γνωρίζει τι του έχει γράψει ο ιατρός, τι έχει εγκρίνει ο ελεγκτής και τι 
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παραλαµβάνει, µε την απευθείας διαµεσολάβηση του προµηθευτή και βέβαια δεν γνωρίζει τι έχει 
επιβαρυνθεί ο ΕΟΠΥΥ. 

Το Πόρισµα θα διαβιβαστεί στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, στο Γραφείο του ΓΕ∆∆, στην 
Οικονοµική Αστυνοµία, στον Εισαγγελέα, και στο Υπουργείο Υγείας. 
2. Κατόπιν καταγγελία ασφαλισµένης διαπιστώθηκε καταχώρηση στο βιβλιάριο της χορήγησης 
επιθεµάτων δίµηνης θεραπείας, από ιατρό ο οποίος δεν την είχε εξετάσει και επιπλέον δεν της 
ήταν απαραίτητα. Σύµφωνα µε τη δήλωσή της, η συνταγογράφηση των επιθεµάτων έγινε µε τη 
µεσολάβηση υπαλλήλου σχετικής εταιρείας. Η ασφαλισµένη δεν παρέλαβε τα επιθέµατα από 
την εταιρεία.  
3. Από τον έλεγχο εταιρείας για τη σύννοµη χορήγηση επιθεµάτων διαπιστώθηκε σε ορισµένες 
περιπτώσεις οι παθήσεις που αναγράφονται στις γνωµατεύσεις να µη δικαιολογούν χορήγηση 
επιθεµάτων ολικού πάχους δέρµατος ούτε µακροχρόνια χρήση επιθεµάτων. 
4. Σε παραστατικά εταιρείας ορθοπεδικών ειδών διαπιστώθηκε χρήση πλαστών σφραγίδων και 
υπογραφών στις ιατρικές γνωµατεύσεις. 
 

5.∆ιερεύνηση υπόθεσης σχετικά µε την απόδοση δαπάνης σε υλικά µίας χρήσης σε περιστατικά 
ασφαλισµένων. Το πόρισµα διαβιβάστηκε στη ∆/νση Φαρµάκου ΕΟΠΥΥ, προκειµένου να γίνει 
συνολικός έλεγχος των υπολοίπων αναλόγων περιπτώσεων που συνδέονται µε την συγκεκριµένη 
εταιρεία και επανεξέταση από την αρµόδια υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ του πλαισίου χορήγησης και 
απόδοσης δαπάνης υλικών µίας χρήσης, µε προτάσεις για τον καθορισµό των διαδικασιών και 
των διαδοχικών χρονικών βηµάτων που απαιτούνται σε όλα τα στάδια µέχρι την απόδοση της 
δαπάνης. Το πόρισµα διαβιβάστηκε και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών. 
 
6. ∆ιερεύνηση υπόθεσης σχετικά µε χρήση σφραγίδας και υπογραφής ελεγκτή ιατρού σε ιατρικές 
γνωµατεύσεις για χορήγηση σκευασµάτων ειδικής διατροφής εκδοθείσες από δύο ιατρούς 
νοσοκοµείων σχετικά µε την πλαστότητα τους. Το πόρισµα διαβιβάστηκε στη Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Αθηνών. 
 
7. ∆ιενεργήθηκε έλεγχος στο πλαίσιο διερεύνησης ανώνυµης καταγγελίας, που διαβιβάστηκε 
από τον ΓΕ∆∆ σχετικά µε την ταυτόχρονη χρηµατοδότησή τεσσάρων Κ∆-ΗΦ για ΑΜΕΑ, για 
το χρονικό διάστηµα 24/02/2012-31/12/2012 και από την ΕΕΤΑΑ και από τον ΕΟΠΥΥ. Η 
έκθεση επιβεβαίωσε την καταγγελία για ζηµίωση του ΕΟΠΥΥ κατά το ποσό των 393.000 ευρώ 
περίπου και µε συνηµµένες προτάσεις της ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ διαβιβάστηκε στους αρµοδίους φορείς 
για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 
 
Ε. ∆ιαγνωστικά εργαστήρια  

Οι σηµαντικότερες παρατηρούµενες παραβάσεις που παρατηρήθηκαν σε ελέγχους σε 
∆ιαγνωστικά Εργαστήρια είναι:  
• Χρεώσεις ασφαλισµένων πέραν της νόµιµης συµµετοχής 
 
 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι περιπτώσεις: 
1. Πραγµατοποιήθηκαν έλεγχοι σε αρκετά διαγνωστικά εργαστήρια στα οποία 
παρατηρήθηκε το φαινόµενο επιπλέον χρεώσεων των ασφαλισµένων, πέραν της νόµιµης 
συµµετοχής τους, ισχυριζόµενοι ότι αφορούν εξετάσεις υψηλής καινοτοµίας.  
 
 
1.2 Οργανωτικές ή άλλης φύσεως προτάσεις για τη βελτίωση του έργου των ελεγχθέντων 

φορέων και υπηρεσιών. 
Εκτός των ανωτέρω αναφεροµένων η ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ µε αφορµή διενεργούµενους ελέγχους και στα 

πλαίσια βελτίωσης των εσωτερικών διαδικασιών απόδοσης των δαπανών υγείας του ΕΟΠΥΥ προέβει 
στις κάτωθι προτάσεις: 
1. Με αφορµή ελέγχους της ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ για αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό διατυπώθηκαν οι 
προτάσεις µε: 
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- Έγγραφο προς ∆ιεύθυνση Φαρµάκου για τη διερεύνηση τιµολόγησης συγκεκριµένων 
επιθεµάτων σε πανελλαδικό επίπεδο και τον καταλογισµό υπερχρέωσης επιθεµάτων στις 
εταιρίες. 
- Έρευνα από τις Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και καθορισµός τιµής από τoν ΕΟΠΥΥ, µε στόχο 
ταχύτερα και πιο ασφαλή αποτελέσµατα σε όφελος του Οργανισµού. 
- Πρόταση θεσµοθέτησης Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων στον ΕΟΠΥΥ για την αποζηµίωση 
αναλώσιµων υλικών και ειδικότερα επιθεµάτων και προϊόντων ειδικής διατροφής. Επίσης 
προτάθηκε η αποζηµίωση επιθεµάτων σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, η ένταξη των 
προµηθευτών αναλώσιµων υλικών σε clawback και rebate και εκφράστηκε η αντίθεση της 
υπηρεσίας για την απευθείας αποζηµίωση των εταιρειών µέσω εξουσιοδότησης των 
ασφαλισµένων. 
- Πρόταση να σχεδιαστεί πρότυπη ηλεκτρονική γνωµάτευση για τη χορήγηση των επιθεµάτων 
αλλά και όλων των αναλωσίµων, για τα οποία υφίσταται ανάλογη δυνατότητα, προκειµένου να 
είναι ηλεκτρονικά ανιχνεύσιµες οι γνωµατεύσεις µε υποχρεωτικά πεδία συµπλήρωσης από το 
γιατρό για τον καλύτερο έλεγχο της δαπάνης. 
- Πρόταση να κατατίθενται από τους προµηθευτές αναλωσίµων υλικών δικαιολογητικά 
ασφαλισµένων στις  ΠΕ∆Ι ΕΟΠΥΥ χωρικής  αρµοδιότητας του τόπου κατοικίας του 
ασφαλισµένου και να ληφθεί µέριµνα αναλυτικής καταγραφής των δαπανών αναλωσίµων στο e-
dapy µε την ηλεκτρονική γνωµάτευση που να περιέχει αναλυτικά στοιχεία γιατρού, 
ασφαλισµένου, προϊόντος (τιµή µονάδας κ.λ.π.). 
- Αποστολή του Πορίσµατος στο Υπουργείο Υγείας προκειµένου να διερευνηθεί η ορθότητα της 
γνωστοποίησης του ΕΟΦ επί της κυκλοφορίας συγκεκριµένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 
Μεταγενέστερα του πορίσµατος έγινε ορθή επανάληψη του εγγράφου του Ε.Ο.Φ., σύµφωνα µε 
το οποίο η χρήση επιθέµατος που ελέγχθηκε προορίζεται πλέον αποκλειστικά για το στοµατικό 
βλεννογόνο.  
2. Με αφορµή τον έλεγχο ψυχιατρικής κλινικής έγιναν επισηµάνσεις σχετικά µε: 

-Προβλήµατα πρωτοβάθµιου ελέγχου των Ιδιωτικών κλινικών όπου παρατηρήθηκαν: 
πρωτοβάθµιος έλεγχος από ιατρούς εκτός ειδικότητας, προβλήµατα ελέγχου του ωραρίου των εν 
λόγω υπαλλήλων από την ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ, απασχόληση υπαλλήλων ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ για 
πρωτοβάθµιο έλεγχο εκτός αρµοδιότητας, µη ορισµός ελεγκτών σε κλινικές λοιπής επικράτειας 
λόγω ελλειψης ελεγκτών ιατρών µε αποτέλεσµα να υφίσταται πρωτοβάθµιος έλεγχος για 
νοσηλευόµενους σε ιδιωτικές κλινικές και Κέντρα Αποκατάστασης µόνο στην Αττική και 
Θεσσαλονίκη. 
-Προβλήµατα στην πραγµατοποίηση εργαστηριακών εξετάσεων από νοσηλευόµενους σε 
κλινικές και χρέωσης αυτών των εξετάσεων τους στον ΕΟΠΥΥ, ως εξωτερικοί ασθενείς. 
-Ανάγκη αποασυλοποίησης ατόµων που νοσηλεύονται σε ψυχιατρικές κλινικές και ρόλος του 
ΕΟΠΥΥ. 
-Υπερχρέωση των ασφαλισµένων µε δικαιολογία µη έγκαιρη πληρωµή της Κλινικής από τον 
ΕΟΠΥΥ ή αδυναµίας κάλυψης εξόδων της κλινικής. 
-Προτάσεις καθιέρωσης κυρώσεων και παρακράτηση από τον ΕΟΠΥΥ των επιπλέον 
καταχρηστικών χρεώσεων που γίνονται ,από συµβληµένους παρόχους υγείας, σε ασφαλισµένους 
και απόδοσης σε αυτούς της επιβαρυνθείσας δαπάνης. 
3. Με αφορµή διερεύνηση καταγγελίας ασφαλισµένων για υπερχρεώσεις τους σε νοσηλεία τους 
σε ιδιωτική κλινική η ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ απέστειλε το πόρισµα στη ∆ιοίκηση του ΕΟΠΥΥ 
προκειµένου να διευθετηθεί η εντοπισθείσα αντίθεση που υπάρχει στην παρ Γ1 του αρθρ 10 του 
αριθµ ΕΜΠ 5/ΦΕΚ 3054/18-11-2012 ΕΚΠΥ ΕΟΠΥΥ και στην παρ 9Α της απόφασης 593 της 
συνεδρίασης 131/29-8-2013 του ∆Σ ΕΟΠΥΥ, σχετικά µε την απόδοση του ποσού των 8€ ως 
ηµερήσια φαρµακευτική δαπάνη από τις ιδιωτικές κλινικές πλην των ψυχιατρικών. 
4. Με αφορµή τις διαπιστώσεις περιπτώσεων καταχρηστικών χρεώσεων διαγνωστικών πράξεων 
από συµβεβληµένους µε τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς (π.χ. Triplex αορτής χωρίς την προβλεπόµενη 
ιατρική ένδειξη, κ.ά.) οι αρµόδιες Περιφερειακές ∆/νσεις του ΕΟΠΥΥ ενηµερώθηκαν εγγράφως 
ώστε να περικοπούν κατά την εκκαθάριση τα αντίστοιχα ποσά από την επόµενη πληρωµή των 
παρόχων. Εστάλησαν 16 έγγραφα περικοπής ποσών αποζηµίωσης ιατρών σε ΠΕ∆Ι ΕΟΠΥΥ και 
το καταλογισθέν ποσό ανέρχεται στα 282.152 €. Παράλληλα απεστάλησαν στον ΕΟΠΥΥ 
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σχετικές προτάσεις για περιορισµό της στρέβλωσης περιπρώσεων προκλητής ζήτησης 
διαγνωστικών εξετάσεων. 
5. Υποβλήθηκαν συστάσεις εναρµόνισης µε την υπογραφείσα µε τον ΕΟΠΥΥ σύµβαση προς τα 
διαγνωστικά κέντρα. 
6. Υποβλήθηκαν προτάσεις προς τη ∆/νση Συµβάσεων του ΕΟΠΥΥ: 
- Να ελεγχθούν οι φάκελοι των συµβάσεων του συνόλου των ιατρών που έχουν δικαίωµα 
εκτέλεσης υπερηχογραφηµάτων, ώστε να διαπιστωθεί η ύπαρξη της απαιτούµενης άδειας 
εκτέλεσης  από το ΚΕΣΥ στους φακέλους τους. 
- Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η απαιτούµενη άδεια στο φάκελο του ιατρού να ελεγχθεί από το 
e-Dapy οι εν λόγω ιατροί έχουν υποβάλλει προς αποζηµίωση υπερηχογραφήµατα. 
- Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί προς αποζηµίωση από τον ΕΟΠΠΥ υπερηχογραφήµατα 
από ιατρούς µη κατόχους της ειδικής άδειας να αποσταλεί στις αρµόδιες ΠΕ∆Ι έγγραφο 
παρακράτησης του ποσού που αντιστοιχούν στην εκτέλεση των υπερηχογραφηµάτων. 
- Να προβλεφθεί από τη Η∆ΙΚΑ ο αποκλεισµός εκτέλεσης υπερηχογραφηµάτων για όσους 
ιατρούς δεν κατέχουν την προβλεπόµενη άδεια. 
7. Υποβλήθηκε πρόταση προς τη ∆/νση Στρατηγικού Σχεδιασµού του ΕΟΠΥΥ να εξετάσει και 
να δώσει τις δέουσες οδηγίες για τη συνταγογράφηση συγκεκριµένων διαγνωστικών εξετάσεων 
καθώς από τους ελέγχους προέκυψαν περιπτώσεις αυτοπαραποµπής από συµβεβληµένους 
ιατρούς ειδικοτήτων, µε συνταγογράφηση πακέτου εξετάσεων µαζικά, µε αποτέλεσµα την 
οικοµική επιβάρυνση του ΕΟΠΠΥ µε µη αναγκαίες εξετάσεις για τους ασφαλισµένους. 
8. Ενηµερώθηκε η Γενική ∆/νση Οργάνωσης και Σχεδιασµού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, 
σχετικά µε τις καταχρηστικές χρεώσεις ασφαλισµένων λόγω µη τήρησης της συµβατικής 
υποχρέωσης των κλινικών προς τον ΕΟΠΥΥ για κοινοποίηση του τιµοκαταλόγου ιδιωτικών 
χρεώσεων, µε αποτέλεσµα αυθαίρετες και παράτυπες χρεώσεις στους ασφαλισµένους. 
9. Οι επιθεωρητές φαρµακοποιοί και ιατροί της ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ συµµετείχαν σε οµάδες εργασίας 
µε σκοπό την υποβολή προτάσεων επί των σχεδίων συµβάσεων των ιδιωτικών κλινικών, των 
ΚΑΑ, των διαγνωστικών εργαστηρίων των φυσικοθεραπευτών, της ειδικής αγωγής και του 
σχεδίου του ΕΚΠΥ. Ενδεικτικά αναφέρονται προτάσεις σχετικά µε: 
-υπερχρέωση ασφαλισµένων  
-υπερχρέωση ΕΟΠΥΥ 
-αριθµός διαθέσιµων κλινών σε ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ 
-εξορθολογισµός των δαπανών νοσηλείας  
-την οριοθέτηση διαδικασιών για την αναβάθµιση θέσης σε νοσηλείες ασφαλισµένων 
-την οριοθέτηση διαδικασιών για νοσηλεία σε ΚΑΑ 
-συµµετοχή ασφαλισµένων στη νοσηλεία 
-χρέωση ΕΟΠΥΥ για νοσηλεία σε ΜΕΘ 
-χρέωση ΕΟΠΥΥ για αιµοκαθάρσεις 
-χρεώσεις νοσηλείας σε ψυχιατρικές κλινικές 
-τρόπο χρέωσης φαρµάκων σε νοσηλευόµενους ασθενείς 
-τρόπος χρέωσης σε περιπτώσεις παράτασης νοσηλείας 
10. Υποβλήθηκαν προτάσεις αναδιάρθρωσης του Οργανογράµµατος της ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ 
(ανακατανοµή αρµοδιοτήτων στα τµήµατα, ενεργοποίηση και λειτουργία περιφερειακών 
τµηµάτων κ.α.). 
11. Συντάχθηκε έγγραφο προς Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ για την ανάγκη επανεξέτασης του τρόπου 
εξυπηρέτησης των ασφαλισµένων από ιατρούς του ΕΟΠΥΥ µέσω ραντεβού. 
12. Ενηµερώθηκε η ∆ιοίκηση του ΕΟΠΥΥ για τις ελλείψεις σε προσωπικό της ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ, 
επιθεωρητών και διοικητικών υπαλλήλων και έγιναν επανειληµµένα προτάσεις ενίσχυσης της µε 
προσωπικό. 
13. Συντάχθηκαν έγγραφα νοµοθετικών ρυθµίσεων 2015 σχετικά µε επιβολή ποινών 
ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ σε όλο το φάσµα των παρόχων υγείας που ελέγχει. 
14. Συντάχθηκε πρόταση προς τη ∆/νση Φαρµάκου σχετικά µε αποτύπωση µερικής εκτέλεσης 
επί του εντύπου της συνταγής στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση στην Η∆ΙΚΑ. 
15. Υπεβλήθησαν πέντε εγγράφα στη Νοµική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ για γνωµοδότηση της 
εγκυρότητας των συµβάσεων του ΕΟΠΥΥ µε τα ΚΑΑ. 
16. Εστάλησαν επίσης προς τον Πρόεδρο & ∆/νσεις ΕΟΠΥΥ και Υπουργείου Υγείας τα κάτωθι: 
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-Έγγραφο σχετικά µε υπεράριθµες νοσηλείες σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές κατά τα έτη 
2007-2011 (απόψεις  - προτάσεις). 
- Έγγραφο πρότασης για περιορισµό ενδείξεων συνταγογράφησης φαρµακευτικού 
ιδιοσκευάσµατος. 
- Έγγραφα προτάσεων σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος µη νόµιµης πρόσβασης ιατρών 
στο ιστορικό ασφαλισµένου. 
- Έγγραφο διαβίβασης προτάσεων σχετικά µε διακίνηση προϊόντων ειδικής διατροφής. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: 
Ι) Στοιχεία για το σύνολο των ελέγχων και επιθεωρήσεων  
α). που πραγµατοποιήθηκαν το διάστηµα αυτό (2015),  
β). που ήταν εκκρεµείς 31-12-2015, και  
γ). που πραγµατοποιήθηκαν από κοινού µε άλλα σώµατα και υπηρεσίες επιθεώρησης και 
ελέγχου κλιµακίων κατά το 2015.  
ΙΙ) Αναφορά στο σύνολο των κυρώσεων που επιβάλλει η ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ το ίδιο διάστηµα. 

Η ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. κατά το έτος 2015 προσπάθησε να ανταποκριθεί στην πληθώρα των 
καταγγελιών που δέχτηκε από ασθενείς-ασφαλισµένους, τη ∆ιοίκηση του ΕΟΠΥΥ, το Υπουργείο 
Υγείας, ελεγκτικά Σώµατα και Υπηρεσίες (Σ.Ε.Υ.Υ.Π., Σ.∆.Ο.Ε., ΓΕΕ∆, ΣΕΕ∆, Οικονοµική 
Αστυνοµία, ∆ίωξη Ναρκωτικών, Συνήγορος Πολίτη, κ.α. ) αλλά και από τους κατά τόπους 
Εισαγγελείς. Κατά το 2015 πραγµατοποιήθηκαν έλεγχοι εκτός των καθιερωµένων σε ιατρούς, 
Ιδιωτικές Κλινικές, Φαρµακεία, ∆ιαγνωστικά Εργαστήρια, ΚΑΑ και σε άλλους παρόχους  όπως 
αναλωσίµων υγειονοµικών υλικών, ειδικής διατροφής, παροδικών µέσων, ορθοπεδικών µέσων. 
Επίσης δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στις υπερχρεώσεις ασφαλισµένων από τους παρόχους υγείας 
και στην παράτυπη χρήση των ηλεκτρονικών συστηµάτων συνταγογράφησης από ιατρούς και 
λοιπούς παρόχους υγείας. Παρ΄ όλες τις ελλείψεις της Υπηρεσίας σε προσωπικό και τεχνικά 
µέσα η εµπειρία των επιθεωρητών-ελεγκτών, που στη συντριπτική πλειοψηφία τους είναι ιατροί 
και φαρµακοποιοί µε δεκαετή και πλέον εµπειρία στον έλεγχο δαπανών υγείας, αλλά και η 
ευχέρεια που παρείχαν τα ηλεκτρονικά συστήµατα καταγραφών της Η∆ΙΚΑ, του e-∆ΑΠΥ και 
της ΚΜΕΣ βοήθησαν ώστε να διεκπεραιωθεί σηµαντικό έργο, όπως αναλύεται κατωτέρω.  

Η κατανοµή και το είδος των ελέγχων υπαγορεύτηκε αναγκαστικά από την κατεύθυνση 
που δίνουν οι καταγγελίες και οι υποθέσεις που κατακλύζουν την Υπηρεσία. Συγκεκριµένα σας 
αναφέρουµε σχετικά τα κάτωθι στοιχεία. 
 
Ι) ΕΛΕΓΧΟΙ 2015 
α). Κατά το έτος 2015 πραγµατοποιήθηκαν έλεγχοι σε 267 παρόχους υγείας, όπως αναλύονται 
συνοπτικά ανά ∆/νση ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ και είδος παρόχου υγείας στον Πίνακα 1 και ανά Νοµό της 
Ελλάδος και είδος παρόχου υγείας στον Πίνακα 2, που ακολουθούν. 
 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΛΕΓΧΟΙ 2015 ΑΝΑ ∆/ΝΣΗ ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ 
∆/ΝΣΕΙΣ  
ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ 

Ι∆Ι
ΩΤ
ΙΚ
Η  
ΚΛ
ΙΝ 

ΙΑ
ΤΡ
ΟΙ  

Φ
ΑΡ
Μ
Α
Κ
ΕΙ
Α 

∆
Ι
Α
Γ
Ν
Ω
Σ
Τ
Ι
Κ
Α 

Κ
Α
Α 

ΦΥ
ΣΙ
ΟΘ
ΕΡ
ΑΠ
ΕΙ
Α 

ΑΝ
ΑΛ
ΩΣ
ΙΜ
Α 

ΟΡ
ΘΟ
ΠΕ
∆Ι
ΚΑ 

ΕΙ
∆. 
ΑΓ
ΩΓ
Η 

ΛΟΙ
ΠΕΣ 
ΙΑΤ
ΡΙΚ
ΕΣ 
ΠΡΑ
ΞΕΙ
Σ 

ΕΙ
∆Ι
ΚΗ 
∆Ι
ΑΤ
ΡΟ
Φ
Η 

ΟΠ
ΤΙ
ΚΑ  

ΠΡ
Ο
Μ
ΗΘ
ΕΥ
ΤΕ
Σ 

ΟΙ
ΚΟ
Σ 
ΕΥ
ΓΗ
ΡΙΑ
Σ 

∆/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙ
ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ 

16 43 13 3 10 2 2  5  2    

∆/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Αττικής ΥΠΕ∆Υ

6 12 20    3       1 

∆ΕΥΥ 14 35 1 17 2 6 4 1 2 5 2 1 1  
∆ΕΥΥ/ ΤΜΗΜΑ
Β. ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

6 12 16  2   2       

ΣΥΝΟΛΑ 42 102 50 20 14 8 9 3 7 5 4 1 1 1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΛΕΓΧΟΙ 2015 ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΝΟΜΟΙ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Ι∆. 
ΚΛ
ΙΝ 

ΙΑ
ΤΡ
ΟΙ  

ΦΑ
ΡΜ
Α 

∆
Ι
Α
Γ
Ν
Ω
Σ
Τ
Ι
Κ
Α   

ΚΑ
Α 

ΦΥ
ΣΙ
ΟΘ
ΕΡ
ΑΠ 

ΑΝ
ΑΛ
ΩΣ
ΙΜ
Ο 

ΟΡ
ΘΟ
Π 

ΕΙ
∆. 
ΑΓ
ΩΓ
Η 

ΛΟΙ
Π. 
ΙΑΤ
Ρ. 
ΠΡΑ
Ξ 

ΕΙ
∆. 
∆Ι
ΑΤ
Ρ 

Ο
Π
Τ
Ι
Κ
Α  

ΠΡ
Ο
Μ
ΗΘ 

ΟΙΚ
ΟΣ 
ΕΥΓ
ΗΡΙ
ΑΣΑ 

ΑΤΤΙΚΗ 28 55 22 15 6 4 5 1 4 5 2  1 1 
ΑΙΤΟΛΟΑΚΑΡΝ
Α 

        2      

ΑΝ∆ΡΟ  2             
ΑΡΚΑ∆ΙΑ   2  1          
ΒΟΙΩΤΙΑ   1            
ΒΟΛΟΣ  1             
ΠΕΛΛΑ  1    1         
ΛΑΚΩΝΙΑ   1             
ΕΒΡΟΣ  1     1        
ΛΑΡΙΣΑ  1   2          
ΕΥΒΟΙΑ    1            
ΘΕΣΣΑΛΙΑ   1            
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ10 17 18  4   2       
ΜΕΣΣΗΝΙΑ  1     1        
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 1 2             
ΡΟ∆ΟΣ  1     1        
ΠΙΕΡΙΑ  1    1      1   
ΕΠΤΑΝΗΣΑ 1 3             
ΚΟΖΑΝΗ 1 1  1           
ΡΟ∆ΟΠΗ  3             
ΚΡΗΤΗ 1 3 2   1 1        
ΛΑΚΩΝΙΑ  3 3            
ΛΑΜΙΑ  1  1       2    
ΜΑΓΝΗΣΙΑ  1             
               
ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ  1  2     1      
               
ΑΧΑΙΑ  2             
ΣΕΡΡΕΣ     1          
ΤΡΙΚΑΛΑ    1  1         
ΣΥΝΟΛΑ 42 102 50 20 14 8 9 3 7 5 4 1 1 1 
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β). Στον Πίνακα 3 παραθέτουµε συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά µε επιθεωρήσεις και ελέγχους 
που ήταν εκκρεµείς στις 31-12-2015. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 2015 
∆/ΝΣΕΙΣ ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 
Κεντρική ∆/νση  6 
Περιφέρεια Αττικής 10 
∆ΕΥΥ 60 
∆ΕΥΥ Τµήµα Β. Ελλάδος  12 
ΣΥΝΟΛΑ 88 
 
γ) Στον Πίνακα 4 παραθέτουµε συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά µε υποθέσεις ελέγχου που 
διεκπεραιώθηκαν σε συνεργασία µε άλλα σώµατα και ελεγκτικές υπηρεσίες κατά το έτος 2015. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΛΕΓΧΟΙ 2015 ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ∆/ΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ και ∆/ΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 

Οικονοµική Αστυνοµία 1 
Σ∆ΟΕ 1 
ΠΕ∆Ι Χανίων ΕΟΠΥΥ 2 
ΠΕ∆Ι Φθιώτιδας ΕΟΠΥΥ 2 
∆/νση Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΟΠΥΥ 1 
∆/νση Φαρµάκου ΕΟΠΥΥ 1 
ΠΕ∆Ι Ηρακλείου 1 
ΣΥΝΟΛΑ 9 

 
Στον Πίνακα 5 σας παραθέτουµε συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά µε επιθεωρήσεις και 

ελέγχους που διεξήχθηκαν, εκκρεµείς υποθέσεις και υποθέσεις που διεκπεραιώθηκαν σε 
συνεργασία µε άλλα σώµατα, ελεγκτικές υπηρεσίες και ∆/νσεις του ΕΟΠΥΥ κατά το έτος 2015. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 
Έλεγχοι- και επιθεωρήσεις 
κατά το 2015 

267 

Εκκρεµείς υποθέσεις 
επιθεώρησης και ελέγχου 
στις 31-12-2015 

88 

Επιθεωρήσεις και έλεγχοι σε 
συνεργασία µε άλλα σώµατα 
και υπηρεσίες  το 2015 
(Οικονοµική Αστυνοµία, 
∆ίωξη Ναρκωτικών) 

9 

 
ΙΙ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 2015 

Η ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. κατά το έτος 2015 επέβαλε, βάσει αρµοδιότητας, τις κάτωθι 
κυρώσεις κατόπιν Πορισµάτων που κατέθεσαν στην Γενική Επιθεωρήτρια οι ∆/νσεις της 
ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ, µε βάσει το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο. 

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα εκδόθηκαν από τη Γενική Επιθεωρήτρια της 
ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ συνολικά 143 αποφάσεις, οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως: 
1. Εκδόθηκαν 33 (23,07%) αποφάσεις µη επιβολής κυρώσεων σε παρόχους (6 φαρµακεία, 23 
ιατροί, 2 κλινικές και 2 διαγνωστικά), καθώς οι γραπτές εξηγήσεις που υπέβαλαν αξιολογήθηκαν 
και κρίθηκαν επαρκείς και 
2. Εκδόθηκαν 110 (76,92%) αποφάσεις επιβολής κυρώσεων, οι οποίες παρατίθενται στον 
Πίνακα 6 που ακολουθεί. 
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3. Έγιναν καταλογισµοί σε 23  συµβεβληµένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ λόγω συνολικής 
παραβατικότητας και οικονοµικής ζηµίας που προκάλεσαν στον ΕΟΠΥΥ συνολικού ύψους 
384.743,37€ για συγκεκριµένο διάστηµα που ελέγχθησαν. 
4. Ελέχθησαν επίσης καταχρηστικές χρεώσεις ασφαλισµένων από 16 Ιδιωτικές Κλινικές 
συνολικού ύψους 154.835,55€. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΙΝΩΝ, ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ & ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ 
ΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Πάροχος Χρηµατικό πρόστιµο Προσωρινός / οριστικός 
αποκλεισµός  

Κυρώσεις από 
ελέγχους σε 
Φαρµακεία 

Σε 33 φαρµακεία 111.358,76 € Σε 12 φαρµακεία (από 6 ηµέρες ως 
3 ½ µήνες) προσωρινός 
αποκλεισµός από την εκτέλεση 
συνταγών σε ασφαλισµένους 
ΕΟΠΥΥ 

Κυρώσεις από 
ελέγχους σε Ιατρούς 

Σε 70 ιατρούς 388.905,08 €  
(το ποσό αυτό αντιστοιχεί αθροιστικά 
σε χρηµατικά πρόστιµα και 
καταλογισµούς ζηµίας) 

Σε 7 ιατρούς από 4 µέχρι 12 µήνες 
προσωρινός αποκλεισµός από την 
παροχή υπηρεσιών σε 
ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ 

Κυρώσεις από 
ελέγχους σε Ιδιωτικές 
κλινικές 

Σε 3 κλινικές 85.000 € - 

Κυρώσεις από 
ελέγχους σε 
∆ιαγνωστικά 
εργαστήρια 

Σε 3 διαγνωστικά εργαστήρια 
18.885,46 € 

Σε 1 διαγνωστικό εργαστήριο 
προσωρινός αποκλεισµός 6 µηνών 
από την παροχή υπηρεσιών σε 
ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ 

Καταλογισµοί σε 23 
συµβεβληµένους 
Ιατρούς από τους 59 

384.743,37€  

Καταχρηστικές 
χρεώσεις 
ασφαλισµένων από 16 
Ιδιωτικές κλινικές 

154.835,55€  

Σύνολα Επεβλήθησαν ποινές και έγιναν 
καταλογισµοί σε 148 παρόχους 
1.143.728,22 συνολικού ύψους (εκ 
των οποίων σε 109 παρόχους 
υπηρεσιών υγείας χρηµατικό 
πρόστιµο 604.149,30 €,καταλογισµός 
σε 23 ιατρούς 384.743,37 και 
καταχρηστικές χρεώσεις σε 16 
περιπτώσεις ασφαλισµένων ύψους 
154.835,55) 

Σε 20 παρόχους προσωρινός 
αποκλεισµός  

 
Συνολικά, η Υπηρεσία επέβαλε χρηµατικά πρόστιµα και καταλογισµοί σε 148 παρόχους 

συνολικού ύψους 1.143.728,22 (εκ των οποίων σε 109 παρόχους υπηρεσιών υγείας 604.149,30 
€, σε 23 ιατρούς καταλογισµό 384.743,37 και καταχρηστικές χρεώσεις ασφαλισµένων σε 16  
ασφαλισµένους ύψους 154.835,55)  και σε 20 παρόχους υγείας προσωρινό αποκλεισµό από τη 
Συνεργασία τους µε τον ΕΟΠΥΥ. 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Στατιστικά στοιχεία επί του συνόλου των υποθέσεων, πόσοι από τους 
ελέγχους διενεργήθηκαν α. κατόπιν καταγγελίας, β. αυτεπάγγελτα γ. κατόπιν εντολής 
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Γ.Ε.∆.∆., δ. κατόπιν εντολής Υπουργού ή Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου, ή ε. κατά 
παράκληση άλλου Φορέα.  

Η πλειοψηφία των ελέγχων που διενεργήθηκαν από την Υπηρεσία έλαβαν χώρα κατόπιν 
καταγγελίας ασφαλισµένων για φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, που κατατέθηκαν είτε στο 
Υπουργείο Υγείας, είτε στην Υπηρεσία µας, είτε στην λοιπή Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
και αποστάληκαν στην Υπηρεσία µας από το γραφείο Υπουργού, τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 
ή από τους ίδιους τους καταγγέλλοντες στα γραφεία της Υπηρεσίας. Επίσης η ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. 
έλαβε καταγγελίες από διάφορα Σώµατα και Υπηρεσίες Ελέγχου, όπως ΓΕΕ∆, ΣΕΥΥΠ, 
Οικονοµική Αστυνοµία, Συνήγορος πολίτη, Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, ΥΕ∆ΕΕ, Σ∆ΟΕ, ΓΕΕ∆ 
και τον Εισαγγελέα. 

Τα στατιστικά στοιχεία επί του συνόλου των υποθέσεων σε σχέση µε την αφορµή 
του ελέγχου, εκτιµώνται ως κατωτέρω στον Πίνακα 7 που ακολουθεί: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΑΦΟΡΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Αφορµή ελέγχου Ποσοστά  
Καταγγελία (Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ, 
Υπουργείο Υγείας, λοιποί) 

84,65% 

Αυτεπάγγελτα 7,49% 
Παράκληση άλλου φορέα (ΣΕΥΥΠ, 
Οικον. Αστυνοµία, ΓΕΕ∆, Σ∆ΟΕ, 
Συνήγορος Πολίτη κ.α.) 

7,86% 

 
Στο Πίνακα 8 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν κατά παράκληση 
άλλου φορέα. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΛΛΟΥ 
ΦΟΡΕΑ 

Έλεγχοι που διαβιβάστηκαν 
από άλλους φορείς  

Αριθµός 
Υποθέσεων 

Εισαγγελία Κοµοτηνής  1 
Εισαγγελία Πειραιά 1 
Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης 1 
ΓΕΕ∆ 3 
ΣΕΥΥΠ 3 
ΥΕ∆ΕΕ (Υπηρεσία Ερευνών και ∆ιασφάλισης ∆ηµοσίων εσόδων)  1 
Σ∆ΟΕ 1 
Οικονοµική Αστυνοµία  5 
Συνήγορος Πολίτη 3 
Κίνηση Πολιτών Γιαννιτσά 1 
Ι.Σ. Κοµοτηνής 1 
ΣΥΝΟΛΑ 21 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Στατιστικά στοιχεία περιπτώσεων που διαπιστώθηκαν προβλήµατα α. 
διαφθοράς, β. κακοδιοίκησης, γ. οργανωτικά ή δ. άλλα. 

Από το σύνολο των επιβληθέντων ποινών και των καταλογισµών σε φαρµακεία, ιατρούς, 
ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά εργαστήρια και έρευνας των καταγγελλοµένων 
διαπιστώθηκαν µε ποσοστιαία εκτίµηση (Πίνακας 9) οι κάτωθι διοικητικές παραβάσεις, που 
αποτελούν ενδείξεις απάτης στο χώρο της υγείας: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ 

 Πάροχος Παραβάσεις Ποσοστό % 
ανά 
κατηγορία 
παρόχου 

Ποσοστό % 
επί συνόλου 
παραβάσεων 

 Επιπλέον χρεώσεις σε ΕΟΠΥΥ, 
χρεώσεις νοσηλίων λάθος ΚΕΝ  

14,29 1,68 

 Επιπλέον χρεώσεις σε 
ασφαλισµένους 

9,52 1,12 

 

Ιδιωτική 
Κλινική 

Επιπλέον χρεώσεις στους 
ασφαλισµένους σε νοσηλείες 

76,19 9 

 Μη σύννοµη έδρα 20 0,56 
 Εκτέλεση παραπεµπτικών µετά την 

ηµεροµηνία θανάτου 
20 0,56 

 

Εργαστήρια 

Επιπλέον χρέωση συµµετοχή σε 
ασφαλισµένους 

60 1,68 

 Πώληση εµβαλαγίου χωρίς ταινία 
γνησιότητας 

1,72 0,56 

 Μη παράδοση φαρµάκων  29,31 9,55 
 Παρατυπίες εκτέλεσης συνταγών 1,72 0,56 
 Απουσία εκτέλεσης συνταγών σε 

βιβλιάρια 
20,69 6,74 

 Εύρεση βιβλιαρίων  8,62 2,8 
 Εκτέλεση συνταγής σε αποθανόντα 6,9 2,25 
 Εύρεση ανεκτέλεστων συνταγών 1,72 0,56 
 Εύρεση ταινιών γνησιότητας  5,17 1,68 
 Εύρεση εµβαλαγίων χωρίς ταινίες 

γνησιότητας 
8,62 2,8 

 Εύρεση παρακρατηµένων 
επαναλαµβανόµενων συνταγών 

8,62 2,8 

 Ανάρτηση δυνατότητας εκτέλεσης 
συνταγών µέσω διαδικτύου 

1,72 0,56 

 Παράτυπη εκτέλεση συνταγών 
ναρκωτικών 

1,72 0,56 

 Πώληση φαρµάκων σε 
φαρµακαποθήκη 

1,72 0,56 

 

Φαρµακεία 
 
 

Παράτυπη χορήγηση προϊόντων 
ειδικής διατροφής 

1,72 0,56 

 Συνταγογράφηση φυσιοθεραπειών 
εν αγνοία ασφαλισµένου  

1,06 0,56 

 Συνταγογράφηση παραπεµπτικών 
και γνωµατεύσεων για Ηµερήσια 
νοσηλεία σε ΚΑΑ µε µη 
προβλεπόµενη πάθηση 

4,26 2,25 

 Μη έγκαιρη θεώρηση βιβλίου 
κλινικής 

1,06 0,56 

 

Ιατροί 
 

Θεώρηση παραπεµπτικών 
ηµερήσιας νοσηλείας ΚΑΑ µε µη 

4,26 2,25 



 
 

193

προβλεπόµενη πάθηση 
 Συνταγογράφηση µε λάθος 

ποσοστό συµµετοχής  
3,19 1,68 

 Συνταγογράφηση εκτός ενδείξεων 2,13 1,12 
 Συνταγογράφηση εκτός 

ειδικότητας 
3,19 1,68 

 χωρίς αναγραφή στα βιβλιάρια 
ασθενείας 

6,38 3,37 

 Συνταγογράφηση εν αγνοία 
ασφαλισµένων 

5,32 2,8 

 Συνταγογράφηση σε αποβιώσαντα 5,32 2,8 
 Υπερσυνταγογράφηση  8,51 4,49 
 Κατευθυνόµενη συνταγογράφηση 

παραπεµπτικών και φαρµάκων 
2,13 1,12 

 Παρακράτηση βιβλιαρίων 
ασθένειας 

1,06 0,56 

 Συνταγογράφηση άνευ εξέτασης 
ασφαλισµένου 

1,06 0,56 

 Χρέωση εικονικών επισκέψεων και 
πράξεων και παραπεµπτικών εν 
αγνοία ασφαλισµένων 

5,32 2,8 

 Συνταγογράφηση χωρίς την 
παρουσία ασθενών 
(µεταµεσονύκτια) 

2,13 1,12 

 Χρέωση επιπλέον χρέωσης 
αµοιβής ή εξετάσεων σε 
ασφαλισµένους 

2,13 1,12 

 Ελλιπής συνταγογράφηση 
ναρκωτικών ουσιών 

4,26 2,25 

 Συνταγογράφηση Durogesic χωρίς 
τήρηση κανόνων 
συνταγογράφησης 

37,23 19,66 

 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Σε πόσες περιπτώσεις ο έλεγχος κατέληξε στην διαπίστωση πειθαρχικών και 
ποινικών ευθυνών και το πόρισµα/ έκθεση απεστάλη και στον αρµόδιο εισαγγελέα για την 
ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. 

Από το σύνολο των πορισµάτων που αξιολογήθηκαν τα κατωτέρω αποστάλθηκαν στους 
αρµόδιους φορείς για επιβολή σχετικών κυρώσεων (Πίνακας 10):. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΑΠΟ∆ΕΚΕΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ  

Αποδέκτες πορισµάτων για επιβολή κυρώσεων 
Αποδέκτης  Είδος κύρωσης Περιπτώσεις 
Γενική Επιθεωρήτρια 
ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α 

Χρηµατικά πρόστιµα και διακοπή 
σύµβασης για διοικητικές παραβάσεις 

110 

Εισαγγελέας Ποινικές ευθύνες 14 
∆/νση Αστυνοµίας Καρδίτσας και 
την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας 
Λάρισας, Τµήµα ∆ίωξης 
Ναρκωτικών, 

Ποινικές ευθύνες 3 

Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ  ∆ιοικητικές Κυρώσεις  4 
Π.Φ.Σ & κατά τόπους Συλλόγους  Πειθαρχικές κυρώσεις 141 
Ι.Σ.Α. και κατά τόπους συλλόγους Πειθαρχικές κυρώσεις 128 

 
Συγκεκριµένα τα Πορίσµατα που διαβιβάστηκαν σε Εισαγγελικές αρχές ήταν τα κάτωθι: 
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1. Αποστολή στοιχείων συνολικής παραβατικότητας και οικονοµικής ζηµίας στην Εισαγγελία 
Πληµµελειοδικών, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, για πέντε (5) συµβεβληµένους ιατρούς και 
για έξι (6) ιατρούς µε παραβατική µόνο συµπεριφορά που δεν επέφεραν όµως οικονοµική 
ζηµία στον ΕΟΠΥΥ, για τους οποίους ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ είχε επιβάλλει τετράµηνο 
αποκλεισµό από την συνταγογράφηση µε στατιστική αξιολόγηση, για τους µήνες Ιανουάριο-
Ιούνιο του έτους 2013 και για τους οποίους οι επιθεωρητές της ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ προέβησαν σε 
δευτεροβάθµιο έλεγχο της συνταγογράφησης των παραπεµπτικών ιατρικών πράξεων και των 
εκτελέσεων αυτών, ακόµα και στις περιπτώσεις όπου υπήρχε αυτοπαραποµπή 
(συνταγογράφος και εκτελέσαντας ο ίδιος ιατρός) και εξέδωσαν τα αντίστοιχα πορίσµατα και 
εκθέσεις αξιολόγησης αυτών. 

2. Αποστολή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών των Εκθέσεων Ελέγχου της ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ για τη 
συνταγογράφηση ιατρού (εν αγνοία συνταγογράφηση σε ασφαλισµένους ναρκωτικών ουσιών 
του Ν. 3459/2006). 

3. ∆ιαβίβαση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Έκθεσης Ελέγχου της ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ σχετικά µε 
τη διερεύνηση υπόθεσης δαπάνης σε υλικά µίας χρήσης σε ασφαλισµένους. 

4. ∆ιαβίβαση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Έκθεσης Ελέγχου σχετικά µε χρήση σφραγίδας 
και υπογραφής ελεγκτή ιατρού σε ιατρικές γνωµατεύσεις για χορήγηση σκευασµάτων ειδικής 
διατροφής εκδοθείσες από δύο ιατρούς νοσοκοµείων. 

Τέλος διαβιβάστηκαν τρία (3) πορισµάτα προς τη ∆/νση Αστυνοµίας Καρδίτσας και την 
Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λάρισας, Τµήµα ∆ίωξης Ναρκωτικών, που αφορούσαν Έλεγχο 
παράνοµων συνταγογραφήσεων και εκτελέσεων συνταγών σε τρεις ασφαλισµένες του 
ΕΟΠΥΥ διαδερµικών σκευασµάτων µε δραστική ουσία τη Φαιντανύλη (Durogesic: 
Ναρκωτική Ουσία του Πίνακα Γ). 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Σε πόσες περιπτώσεις διαπιστώθηκε αποδοχή και εφαρµογή από τους 
ελεγχόµενους φορείς και υπηρεσίες των προτάσεων που διατυπώθηκαν στα πορίσµατα 
καθώς και σε πόσες περιπτώσεις ασκήθηκαν πειθαρχικές και ποινικές διώξεις σε συνέχεια 
των σχετικών πορισµάτων και εκθέσεων ελέγχου. 

--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 (ΦΕΚ 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. 
Επιπλέον, σύµφωνα µε τον Νόµο 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) ο Γενικός Επιθεωρητής της 
ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. επιβάλει ποινές και σε περιπτώσεις πώλησης φαρµάκων από φαρµακείο σε 
φαρµακαποθήκη (που εντάσσεται στην περίπτωση παράλληλων εξαγωγών). 

 Στα πλαίσια εφαρµογής των ανωτέρω διατάξεων κύριο όργανο αποδοχής ή µη και 
εφαρµογής των προτάσεων των Πορισµάτων των ∆/νσεων της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. είναι ο Γενικός 
Επιθεωρητής της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α.. Το 2015 ο αριθµός των ελέγχων ανήλθε στους 267 (42 Ιδ. 
Κλινικές, 102 Ιατρούς, 50 Φαρµακεία, 20 ∆ιαγνωστικά Εργαστήρια, 14 ΚΑΑ, 8 
φυσιοθεραπευτές, 9 πορίσµατα για αναλώσιµα είδη, 3 για ορθοπεδικά, 7 Ειδική αγωγή, 4 
Ειδική διατροφή, 1 οπτικά, 1 για προµηθευτή, 1 για οίκο ευγηρίας) σε όλη την Ελλάδα (ενώ 
κατά το έτος 2014 οι έλεγχοι ανήλθαν στους 239). Επιβλήθηκαν από τη Γενική Επιθεωρήτρια 
χρηµατικές κυρώσεις ύψους 1.143.728,22 σε 33 φαρµακεία, 70 ιατρούς, 3 Ιδιωτικές Κλινικές, 3 
∆ιαγνωστικά Εργαστήρια, έγινε καταλογισµός ζηµίας στον ΕΟΠΥΥ για 23 συµβεβληµένους 
ιατρούς, και σε 16 περιπτώσεις για καταχρηστικές χρεώσεις Ιδιωτικών Κλινικών σε 
ασφαλισµένους. Επίσης, επιβλήθη προσωρινός αποκλεισµός από την εκτέλεση και τη 
συνταγογράφηση συνταγών σε 12 φαρµακεία, 7 ιατρούς και 1 ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο. 
Στον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στάλθηκαν για επιβολή διοικητικών κυρώσεων 4 υποθέσεις. 
Επίσης, εκατόν σαράντα ένα (141) πορίσµατα φαρµακείων διαβιβάστηκαν στον Πανελλήνιο 
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και στους κατά τόπους Φαρµακευτικούς Συλλόγους και εκατόν είκοσι οκτώ (128) 
πορίσµατα ιατρών στον ΙΣΑ και στους λοιπούς κατά τόπους ιατρικούς Συλλόγους 
αντίστοιχα για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων ενώ 14 απεστάλθησαν στον Εισαγγελέα και 3 
στη ∆/νση Αστυνοµίας Καρδίτσας και την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λάρισας, Τµήµα ∆ίωξης 
Ναρκωτικών για διερεύνηση ποινικών ευθυνών. 

—Τα έσοδα από τα επιβαλλόµενα χρηµατικά ποσά εισπράττονται από τον ΕΟΠΥΥ 
σύµφωνα µε τις διατάξεις περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.) ή µέσω των λογαριασµών 
που υποβάλλουν προς εξόφληση τα φαρµακεία ή τους ιατρούς και τους λοιπούς παρόχους υγείας, 
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. 

Στον Πίνακα 11 που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα αποδοχής 
των παρατηρήσεων των πορισµάτων και επιβολής εξ αυτών διοικητικών, πειθαρχικών και 
ποινικών διώξεων 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΑΠΟ∆ΟΧΗ & ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Αποδέκτης  Περιπτώσεις Αποδοχής  
Γενική Επιθεωρήτρια 
ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α 

Σε 110 υποθέσεις (76,93%) επιβολή 
χρηµατικών ποινών και 20 προσωρινός 
αποκλεισµός από τη σύµβαση ΕΟΠΥΥ 
ενώ 33 (23,07%) υποθέσεις αρχείο σε 
σύνολο 143 που εξετάστηκαν 

Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ  ∆εν είναι γνωστό 
Φ.Σ.Α ∆εν είναι γνωστό 
Ι.Σ.Α. ∆εν είναι γνωστό 
Εισαγγελέας ∆εν είναι γνωστό 

 
—Σηµειώνεται ότι η Επιτροπή Ενστάσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά των αποφάσεων του Γενικού 
Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. εξέτασε κατά το έτος 2015 σαράντα έξι (46) ενστάσεις εκ των 
οποίων οι 24 ήταν απορριπτικές, οι 16 µεταρρυθµίσθηκαν, 4 έγιναν αποδεκτές και 2 
διαβιβάστηκαν για αίτηση θεραπείας προς την διοικούσα αρχή. Αναλυτικά αναφέρονται τα ποσά 
των χρηµατικών κυρώσεων που µειώθηκαν (µόλις 119.396,51€) από την επιτροπή ενστάσεων 
στον Πίνακα 12, που ακολουθεί. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΝΩΝ 
Α/Α ΑΡΧΙΚΑ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ 
ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

∆ΙΑΚΟΠΗ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΑΤΑ  

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 
ΜΕΙΩΣΗΣ 

1 47.601,12  10.000 37.601,12 
2 4.188,68  1.000 3.188,68 
3 45.358,32 &   8.000 37.358,32 
4 3.810,17  2.857,63 952,54 
5 3.368,79  2.666,96 701,83 
6 6.941,60  5.399 1.542,60 
7 7.018,60  5.848,84 1.169,76 
8 9.831,41 Αποκλεισµός 

σύµβασης 3 
µηνών & 15 
ηµερών 

4.915,81 4.915,60 

9 9.616,30  8413,3 1.203,53 
10 21.788 Αποκλεισµός 

σύµβασης 3 
µηνών 

19.609,2 2.178,8 και 
αποκλεισµός 
σύµβασης 3 
µηνών 

11 4.677,22  2.338,62 2.338,60 
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12 7.416,70  3.708,36 3.708,34 
13 20.000 Οριστικός 

αποκλεισµός  
σύµβασης  

5.000 15.000 και 
Οριστικός 
αποκλεισµός  
σύµβασης 

14 10.000  3.000 7.000 
15 12.000  9.000 3000 
16  Αποκλεισµός 

σύµβασης 4 
µηνών 

 Αποκλεισµός 
σύµβασης 
µεγαλύτερου 
µέρους των 2 
µηνών 

17 10.000  7.000 3.000 
18 992,23  496 496,23 
19 1.720,74  1.548,67 172,07 
20 1.083,77  722,52 361,25 
21 6.000   0 
22 3.022,86   0 
23 7.000   0 
24 1.848,74   0 
ΣΥΝΟΛΑ 245.285,25€   119.396,51€ 125.889,24€ 

 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Συνοπτική περιγραφή του αντικειµένου της Υπηρεσίας, Οργανωτική 
∆ιάρθρωση, στοιχεία σχετικά µε το προσωπικό και νοµοθετικές και οργανωτικές ρυθµίσεις 
που υιοθετήθηκαν κατά το περασµένο έτος. 

 
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.  
i) Αρµοδιότητες 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.  
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  - 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). 

  - Επιπλέον, των κυρώσεων που επέβαλε ο Γενικός Επιθεωρητής σύµφωνα µε τις ήδη 
υπάρχουσες διατάξεις του Π∆ 121/08, προστέθηκε αρµοδιότητα επιβολής ποινών και σε 
περιπτώσεις πώλησης φαρµάκων από φαρµακείο σε φαρµακαποθήκη, σύµφωνα µε τον 
τελευταίο Νόµο 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167), 

  - 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 του Συστήµατος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που δηµιουργήθηκε 
λειτουργεί  µε την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων  και µε την 
εποπτεία της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α..  

  - Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της η Υπηρεσία διερευνά τις υποθέσεις ελέγχων αξιοποιώντας 
στοιχεία από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση (Η∆ΙΚΑ), e-∆ΑΠΥ και την ΚΜΕΣ του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 

  - Επιπλέον, ο έλεγχος των µονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην ΙΚΑ), µέχρι τις αλλαγές 
που επέφερε ο Ν. 4238/2015 (ΦΕΚ 38), 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. 

  - Μέχρι των αλλαγών που επήλθαν µε το Ν. 4238/2015 (ΦΕΚ 38) για την Πρωτοβάθµια 
περίθαλψη, είχε ανατεθεί στην Υπηρεσία από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η τοποθέτηση ελεγκτών 
για πρωτοβάθµιο έλεγχο σε ιδιωτικές κλινικές και νοσοκοµεία. 

  - 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) η ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. 
έχει την αρµοδιότητα του εσωτερικού ελέγχου του ΕΟΠΥΥ. 

  - Τέλος, η ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α κατόπιν εντολής του Υπουργού Υγείας σύµφωνα µε την παρ. 6 
του αρθρ. 21 του Ν. 4208/2013 διενεργεί και διαχειριστικό έλεγχο στα Νοµικά Πρόσωπα 
∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) και στα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆), που 
αποτελούν εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου Υγείας. Σηµειώνεται όµως ότι η 
Υπηρεσία δυστυχώς δεν διαθέτει διοικητικό προσωπικό που απαιτούν οι διενεργούµενοι 
έλεγχοι και µπορεί µόνο να συνδράµει µε εµπειρογνώµονες επί ιατρικών και φαρµακευτικών 
θεµάτων καθώς διαθέτει µόνο προσωπικό των ανωτέρω  ειδικοτήτων. 

 Κατά το έτος 2015 δεν έχουν επέλθει αλλαγές στο νοµοθετικό πλαίσιο της ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ. 
 
 
 

ii) Επιπλέον ∆ράσεις ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. το 2015 
  - Η ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. συµµετείχε στην επιτροπή αναθεώρησης των συµβάσεων των παρόχων 
υγείας (Ιδιωτικές Κλινικές, ∆ιαγνωστικά Εργαστήρια, ΚΑΑ, ΧΝΑ, ΜΤΝ, κ.λ.π.) µε τον 
ΕΟΠΥΥ. 
  - Η ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ συµµετέχει µε ένα (1) µόνιµο και τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη στην Ειδική 
Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφούµενων Φαρµάκων. 
  - Η ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ συµµετέχει µε δύο (2) µέλη της στην Επιτροπή Εξωσωµατικής 
Γονιµοποίησης του ΕΟΠΥΥ. 
  - Η ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ συµµετέχει µε έξι (6) µέλη στην Επιτροπή Φαρµάκων Υψηλού Κόστους 
(ΦΥΚ). 
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  - Η ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ συµµετέχει µε δύο (2) µέλη της στην Επιτροπή Ελέγχου Συνταγογραφίας της 
ΚΜΕΣ του ΕΟΠΥΥ. 
  - Η ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ συµµετείχε το 2015 µε δύο (2) µέλη της στο Ανώτατο Υγειονοµικό 
Συµβούλιο (ΑΥΣ) του ΕΟΠΥΥ. 
  - Η ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ συµµετέχει µε ένα (1)  µέλος της σε Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας 
(ΚΕΠΑ).        
  -Η ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ συµµετείχε µε παρουσίαση και οµιλία τριών (3) µελών της στο 11ο Συνέδριο 
της ΕΣ∆Υ στις 10-11- ∆εκεµβρίου 2015, µε θέµα «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ/ΕΟΠΥΥ». 
  - Η ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. συµµετέχει στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την καταπολέµηση της 
∆ιαφθοράς, ΕΗFCN, και έλαβε µέρος στο 11ο Συνέδριο του µε δύο µέλη της. 
  - Η ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. έχει υποβάλλει προτάσεις προς τον Πρόεδρο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
και τις λοιπές ∆ιευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ σχετικά µε βελτίωση των διαδικασιών παροχών υγείας 
του ΕΟΠΥΥ και επισηµάνσεις προβληµάτων και στρεβλώσεων, όπως προκύπτουν από τους 
διενεργούµενους ελέγχους. 
 
iii) Οργανωτική ∆ιάρθρωση 

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. σύµφωνα και µε τον τελευταίο Ν. 
4238/2015 (ΦΕΚ 38). 
Σύµφωνα µε την ανωτέρω νοµοθεσία η ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. διαρθρώνεται σε: 
α) ∆ιεύθυνση Κεντρικής Υπηρεσίας,  
β) ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής  
γ) ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας.  

Σύµφωνα µε 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]. 
 
iv) Στοιχεία σχετικά µε το προσωπικό 
A. Η οργανωτική διάρθρωση της Υπηρεσίας µας για τη ∆/νση της Κεντρικής της 
ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. και για την ∆/νση Περιφέρειας Αττικής ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α.  καθορίζεται 
µε: 
1) το Π.∆. 275/01, όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ.3 του άρθρου ενδέκατου του Ν.3607/07 
και  
2) µε το άρθρο 32 του Ν.2676/99 όπως έχει τροποποιηθεί µε την προσθήκη του άρθρου 19 του 
Ν.3144/2003. 

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. 
B. Η οργανωτική διάρθρωση σε τµήµατα και αρµοδιότητες,  της 3ης ∆ιεύθυνσης 
Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας (που εντάθηκε στην ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. από το ΙΚΑ) 
περιγράφεται στο άρθρ. 5 του Π∆. 120/2001/ΦΕΚ.108Α που αντικατέστησε το άρθρο 24 του 
Π.∆.266/1989, που είχε αντικαταστήσει το άρθρο 20 του Π.∆. 363/1992. Ασαφής παραµένει η 
κατανοµή οργανικών θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα η οποία ενδεχοµένως και εν µέρει για 
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τους µόνιµους υπαλλήλους του ΙΚΑ παραπέµπει στην παρ. 1ιγ, 8 του άρθρο 39 Μέρος δεύτερο 
Κεφάλαιο Α του Π∆ 266, ΦΕΚ127Α 89, όπως τροποποιηµένο ισχύει (Οργάνωση και σύνθεση 
υπηρεσιών ΙΚΑ, Θέσεις και προσόντα µόνιµου προσωπικού), σύµφωνα µε την οποία στον Κλάδο 
ΠΕ Επιθεωρητών ΙΚΑ έχει από µεταφορά θέσεων στην ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α., έξι (6) θέσεις από τον 
Κλάδο ΠΕ Φαρµακοποιών και δεκατεσσάρων (14) θέσεων από τον Κλάδο ΠΕ Ιατρών. 

Γ. Στις ανωτέρω οργανικές θέσεις της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. έχουν προστεθεί από µεταφορά 
θέσεων από τους ενταχθέντες φορείς, οι οποίοι και τοποθετήθηκαν στην ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Α. µε 
απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, 22 ΠΕ Ιατρών/οδοντιάτρων, 2 ΠΕ φαρµακοποιών και 7 
ΠΕ ∆ιοικητικού. 
 

Το προσωπικό της ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ έχει υποστεί σηµαντική µείωση µετά το Ν. 4238/2014 
(ΦΕΚ 38). 

Παρά τις προβλεπόµενες οργανικές θέσεις και τις µείζονες αρµοδιότητες η ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. 
είναι στελεχωµένη από υποπολλαπλάσιο προσωπικό, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον 
Πίνακα 12 του παρόντος, που ακολουθεί. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 12. ΣΧΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ /ΚΕΝΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΚΛΑ∆ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΚΕΝΕΣ 

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ  1 1 - 
ΝΟΜΙΚΟΣ 2 1 1 
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 79 27 52 
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 47 17 30 
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 46 7 39 
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 0 3 
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  

1 1 0 

∆Ε ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 1 1 0 
∆Ε ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 1 1 0 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ 1 1 0 
ΣΥΝΟΛΟ 182 57 125 
*Σηµείωση: Εκ των ανωτέρω οργανικών θέσεων οι 12 θέσεις φαρµακοποιών και οι 12 θέσεις 
∆ιοικητικών ανήκουν στα περιφερειακά µη λειτουργούντα τµήµατα ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α.  
  
 Επιπλέον στην ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ υπηρετούν και 33 ιατροί/οδοντίατροι του ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι 
έχουν ορισθεί ως ελεγκτές ιατροί, ενώ έχουν τοποθετηθεί στην ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α, µε 
αρµοδιότητα όµως τον πρωτοβάθµιο έλεγχο (έγκριση νοσηλίων) σε ιδιωτικές κλινικές σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη, έργο αλλότριο του έργου της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. 
 Σηµειώνουµε επίσης, ότι σηµαντικός αριθµός ιατρών που υπηρετούν στην ∆/νση της 
∆ΕΥΥ της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α είναι τετράωρης απασχόλησης, γεγονός που δηµιουργεί 
πρόβληµα στην απόδοση των επιθεωρητών αυτών, λόγω του µειωµένου ωραρίου τους και 
των εξαιρετικά χαµηλών βέβαια αµοιβών τους και θα ήταν αναγκαίο η τροποποίηση της 
σχέσης εργασίας τους από µερικής απασχόλησης σε πλήρους. Επίσης η συµµετοχή των 
ιατρών σε Επιτροπές µειώνει το παρεχόµενο ελεγκτικό έργο, παρόλο βέβαια που η 
συµµετοχή τους στις επιτροπές είναι θετικά κρίσιµη για τον Οργανισµό.  
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Σχήµα 1: ΣΧΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ /ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

 
Από το ανωτέρω σχήµα προκύπτει ότι η πρόθεση και πρόβλεψη του νοµοθέτη ήταν 

ικανός αριθµός θέσεων στην Υπηρεσία µεταξύ των κλάδων των ιατρών των φαρµακοποιών και 
των διοικητικών υπαλλήλων. Οι ελλείψεις όµως αναδεικνύουν ελλείψεις σε ιατρούς, 
φαρµακοποιούς και κυρίως διοικητικούς υπαλλήλους οι οποίοι υστερούν δραµατικά στην 
Υπηρεσία, ενώ δεν πληρώθηκαν ποτέ οι θέσεις των υπαλλήλων πληροφορικής, οι οποίοι θα 
συνδράµουν στο χειρισµό και την επεξεργασία δεδοµένων από τα ηλεκτρονικά συστήµατα 
καταγραφών, που χρησιµοποιούνται κατά τους ελέγχους της ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ. Χρήζει επίσης ενός 
τουλάχιστον ακόµα νοµικού για την υποστήριξη του έργου της (Ν. 3918/11). 

Η πλειονότητα των επιθεωρητών και το προσωπικό της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. είναι 
εξαιρετικά υψηλού επιχειρησιακού επιπέδου, καθώς έχει ειδικευτεί στην διενέργεια ελέγχων και 
στις δαπάνες υγείας. Είναι υψηλού µορφωτικού επιπέδου, µε συνεχή επιµόρφωση στο 
αντικείµενο της εργασίας τους. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Προγραµµατισµός δράσης για το έτος 2016  
Συγκρίνοντας το έργο της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. όσον αφορά την αποτύπωση αυτού στην 

επιβολή ποινών το 2012, το 2013, το 2014 και 2015 (Πίνακας 14, Σχήµα 3) διαπιστώνεται ότι η 
Υπηρεσία έχει επιτελέσει µέσα σε πολύ αντίξοες οργανωτικά και εθνικά συνθήκες πολύ 
σηµαντικό έργο. Το ύψος των χρηµατικών ποινών φαίνεται να σταθεροποιείται στο ένα (1) 
εκατοµµύριο ευρώ. Χαρακτηριστικός είναι ο Πίνακας 13 και το διάγραµµα στο Σχήµα 2 µε τα 
συγκριτικά στοιχεία αριθµού ελέγχων των τελευταίων ετών, που ακολουθεί. Επίσης, ο αριθµός 
των ελέγχων σταθεροποιείται περί τους 250 παρόχους υγείας, µε βάσει το συγκεκριµένο αριθµό 
προσωπικού της µετά τη µείωση που υπέστη µε το Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 13  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΕΤΟΣ 2011 2012 2013 2014 2015 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΛΕΓΧΩΝ 

86 199 373 239 267 

 

 
ΣΧΗΜΑ 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

 
Πίνακας 14: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΕΤΟΣ 2012 2013 2014 2015 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ 
ΠΡΟΣΤΙΜΑ 331.640,37€ 1.024.412,31€ 1.199.576,67€ 1.143.728,22€ 
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ΣΧΗΜΑ 3: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

 
Σηµειώνεται ότι το 2014 µετά την εφαρµογή του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38) η 

ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. έχασε µεγάλο µέρος πολύτιµου στελεχιακού δυναµικού έµπειρων ιατρών 
επιθεωρητών και ελεγκτών. 

Η ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. το 2015 είχε, παρόλα τα προβλήµατα, έστω και περιορισµένη 
,πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήµατα καταγραφών (Η∆ΙΚΑ), e-DAPY και στην Κεντρική 
Μονάδα Επεξεργασίας συνταγών για τις συνταγογραφήσεις φαρµάκων και στο e-∆ΑΠΥ για τις 
παρακλινικές εξετάσεις (ανοικτή νοσηλεία) γεγονός που διευκόλυνε και µείωσε το χρόνο 
συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων δαπανών υγείας διευκολύνοντας το έργο της. Παρόλα 
αυτά, δεν έχει ολοκληρωθεί η απόδοση της πρόσβασης από την Η∆ΙΚΑ και αυτή τη στιγµή η 
ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. εξυπηρετείται µε έναν µόνο κωδικό πρόσβασης, µε προβλήµατα στη σύνδεση 
µε τα ηλεκτρονικά συστήµατα και χωρίς ολοκλήρωση και παράδοση του ηλεκτρονικού 
συστήµατος Anti-Fraud, που µένει να αξιολογηθεί και να εγκριθεί από τη ∆ιοίκηση.  

 
 
Κατά τον προγραµµατισµό του έργου της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. κατά το έτος 2016 πρέπει 

να ληφθούν όψη τα κάτωθι στοιχεία: 
—Το σύνολο των ασφαλισµένων που λαµβάνουν παροχές υγείας από τον ΕΟΠΥΥ 

αγγίζει σήµερα τα 10 εκατοµµύρια. 
—Η ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. έχει αναλάβει ως µοναδικός φορέας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ το έργο της 

επιθεώρησης σε όλους τους παρόχους υγείας και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση 
διαπίστωσης παραβατικών συµπεριφορών από τα Πορίσµατα ελέγχου της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α., 
αλλά και τον εσωτερικό έλεγχο του Φορέα. 

—Ο αριθµός των καταγγελιών από ασφαλισµένους, παρόχους, τις υπηρεσίες του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ.α. αυξάνεται συνεχώς µε γεωµετρική πρόοδο, γεγονός που καθιστά δυσχερή τη 
διενέργεια τακτικών ελέγχων. Πιθανόν, µε τις νέες συµβάσεις που θα προκύψουν από τη 
διαπραγµάτευση µε του Παρόχους Υγείας να αρθούν οι στρεβλώσεις και τα θολά σηµεία που 
υπάρχουν µέχρι σήµερα και ευνοούν την εµφάνιση και ανάπτυξη παραβατικότητας, ώστε να 
µειωθεί ο µεγάλος αριθµός καταγγελιών ειδικά για τις καταχρηστικές χρεώσεις παρόχων σε 
ασφαλισµένους που κατακλύζουν την Υπηρεσία προς διεκπεραίωση.  

—Μετά το Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38) η Υπηρεσία στερήθηκε των υπηρεσιών µεγάλου 
αριθµού έµπειρου ελεγκτικά ιατρικού προσωπικού, που απολύθηκε ή εντάχθηκε στα ΠΕ.∆Υ.. 
 —Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήµατα καταγραφών της Η∆ΙΚΑ και του Ε-∆ΑΠΥ 
του ΕΟΠΥΥ δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ αναµένεται η δηµιουργία νέας πλατφόρµας Anti-Fraud 
µε απευθείας παροχή στοιχείων από αυτήν. 

—Το γεγονός ότι υφίστανται αντικειµενικές αδυναµίες που επηρεάζουν την εύρυθµη 
λειτουργία και ανάπτυξη του όλου ελεγκτικού µηχανισµού της λόγω της µεγάλης έλλειψης: 
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α) ανθρώπινου δυναµικού (διοικητική στελέχωση, γραµµατειακή υποστήριξη 
διευθύνσεων, ειδικό επιστηµονικό προσωπικό, όπως υπαλλήλων ΠΕ πληροφορικής, 
στέρηση νοµικής υποστήριξης του ελεγκτικού έργου και της επιβολής ποινών κ.α.),  

β) Οργανωτικά προβλήµατα (µη λειτουργία περιφερειακών τµηµάτων, µη 
οργάνωση και στελέχωση τους)  

γ) υποδοµών (έλλειψη FAX, εκτυπωτών, υπολογιστών, µηχανογραφικών 
προγραµµάτων, ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου) και  

δ) µισθολογικής κατάρρευσης του προσωπικού (µείωση µισθών, κατάργηση εξόδων 
κίνησης, υπερωριών, οικονοµικών κινήτρων κ.λ.π. µε αποτέλεσµα δυσχέρειες στην 
πραγµατοποίηση των ελέγχων εντός και εκτός Αττικής).  
Προγραµµατισµός 2016 

Στα πλαίσια των ανωτέρω η Υπηρεσία µας θα καταβάλλει προσπάθειες για την επίτευξη 
του προγράµµατος δράσης και στόχων το οποίο για το έτος 2016 συνοψίζεται ως ακολούθως: 
1. Εισήγηση για αναγκαίες τροποποιήσεις και διευκρινήσεις επί των παροχών, του νοµοθετικού 
πλαισίου και του κανονισµού παροχών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , όπως αυτές προκύπτουν από τα 
πορίσµατα ελέγχου 
2. Εισήγηση σχετικά µε 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 και διενέργεια περισσότερων τακτικών 
ελέγχων, µε άµεσο στόχο την περιστολή τους, οι οποίες βαρύνουν το κοινωνικοασφαλιστικό µας 
σύστηµα. Η αύξηση των τακτικών ελέγχων από την Υπηρεσία θα συµβάλλει στην έγκαιρη 
επισήµανση των αδύνατων σηµείων της εφαρµοζόµενης πολιτικής παροχών υγείας του ΕΟΠΥΥ 
και στην πρόληψη παραβατικών συµπεριφορών των παρόχων υγείας, αποτρέποντας την 
οικονοµική επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ και των ασφαλισµένων. 
4. Άµεση ανταπόκριση για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν για διενέργεια ελέγχων 
µετά από καταγγελία ή αναφορά που υποβάλλεται στην Υπηρεσία µε εισαγωγή κριτηρίων 
ποσόστωσης, ώστε να εξυπηρετείται και ικανός αριθµός τακτικών ελέγχων και κατά 
προσέγγιση τουλάχιστον το ποσοστό των διενεργούµενων ελέγχων να ανέλθει στο ποσοστό 
των 15%-20% των ελέγχων. 
5. Εκτιµάται ότι η Υπηρεσία για το έτος 2016 θα επιβάλλει κυρώσεις και καταλογισµούς που 
θα προσεγγίζουν το ύψος των ποινών του 2015, καθώς το πρώτο τρίµηνο του 2016 έχουν ήδη 
εκδοθεί αποφάσεις µε χρηµατικές ποινές και καταλογισµούς ζηµίας περί τις 246.896,46 € σε 
51 παρόχους, για 3 παρόχους προσωρινός αποκλεισµός σύµβασης και 393.000€ από 
καταλογισµό ζηµίας του ΕΟΠΥΥ από τα στα Κ∆-ΗΦ, δηλ. συνολικά 639.896,46€. 
6. Θα καταβληθεί προσπάθεια να πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον ίσος αριθµός ελέγχων σε 
σχέση µε αυτούς που διενεργήθηκαν το 2015 µε δεδοµένη την ίδια δύναµη προσωπικού, 
συνεκτιµώντας βέβαια και το είδος των διενεργούµενων ελέγχων και τη χρονική διάρκεια 
ολοκλήρωσης του καθενός από αυτούς.  

Σε κάθε περίπτωση το είδος των επιθεωρήσεων-ελέγχων- ερευνών και οι φορείς που 
θα ελεγχθούν θα προσδιοριστούν και από το είδος και τον όγκο των καταγγελιών που θα λάβει 
η Υπηρεσία αλλά και την αύξηση ανά κατηγορία στις δαπάνες υγείας του ΕΟΠΥΥ. 

Με την ευκαιρία παρακαλούµε, όπως αναλάβετε πρωτοβουλία στο πλαίσιο βελτίωσης 
της αποτελεσµατικότητας του ελεγκτικού έργου συνολικά, για τη διενέργεια επιµορφωτικών 
σεµιναρίων πιστοποίησης των Ελεγκτών Επιθεωρητών προκειµένου να παρέχονται εχέγγυα 
στην Πολιτεία για την διασφάλιση της ακολουθούµενης ελεγκτικής διαδικασίας και του 
επιτελούµενου έργου.  

Σηµειώνεται ότι ήδη η Υπηρεσία µας στο πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας των 
υπηρεσιών της έχει ζητήσει αρµοδίως να πιστοποιηθεί κατά ISO 9001-2008 ή µε εφαρµογή 
Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης. 

Κρίνεται αναγκαία σε κάθε περίπτωση η οικονοµική στήριξη των ελεγκτών -
επιθεωρητών και του διενεργούµενου ελεγκτικού έργου, προκειµένου να δοθούν κίνητρα για την 
περαιτέρω αύξηση της απόδοσης του ελεγκτικού έργου και της στελέχωσης της Υπηρεσίας. 
Επίσης, σηµειώνεται η µεγάλη δυσκολία που αντιµετωπίζει η Υπηρεσία µας στη συγκρότηση 
κλιµακίων ελέγχου στην επαρχία λόγω της δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας αλλά και της 
πολυπλοκότητας των διοικητικών διαδικασιών. 
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Ο θεσµικός ρόλος της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. πρέπει να ενισχυθεί και µε αποφάσεις µέσω 
νοµοθετικών πρωτοβουλιών και της Γενικής Γραµµατείας Καταπολέµησης της ∆ιαφθοράς. 

Τέλος, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η Υπηρεσία να ενισχυθεί µε προσωπικό, αφού 
άλλωστε σε σύγκριση µε αρκετές ∆/νσεις του ΕΟΠΥΥ υστερεί δραµατικά, επισηµαίνοντας 
ενδεικτικά ότι η γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη της Υπηρεσίας, του Γενικού 
Επιθεωρητή και δύο εκ των τριών ∆ιευθύνσεων της ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ, γίνεται από έναν µόνο 
υπάλληλο, µε τη συνδροµή επιθεωρητών φαρµακοποιών, εκτρεπόµενοι από τα κύρια 
καθήκοντα τους που είναι ο έλεγχος.   

 
 
 

11. Σώµα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, ∆όµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων 
(ΣΕΠ∆ΕΜ) 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το Σώµα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, ∆όµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠ∆ΕΜ) 
συστάθηκε µε το π.δ. 100/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής», προκειµένου να συγκεντρωθούν σε µια διοικητική µονάδα επιπέδου 
Γενικής ∆ιεύθυνσης όλες οι ελεγκτικές λειτουργίες του Υπουργείου. 

Πιο συγκεκριµένα, στο ΣΕΠ∆ΕΜ συνενώθηκαν: 

- 4 Ειδικές Υπηρεσίες (η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος – Ε.Υ.Ε.Π., η 
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας – Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ., η Ειδική Υπηρεσία 
Επιθεωρητών ∆όµησης – Ε.Υ.Ε.∆. και η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και 
Κατεδάφισης Αυθαιρέτων – Ε.Υ.Ε.Κ.Α.), 

- 2 Επιθεωρήσεις (η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας και η Επιθεώρηση 
Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδας) και  

- 1 αυτοτελές Γραφείο (το Συντονιστικό  Γραφείο  Αντιµετώπισης  Περιβαλλοντικών  
Ζηµιών – ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ.) 

Ως ελεγκτική αρχή, το ΣΕΠ∆ΕΜ ελέγχει την εφαρµογή της νοµοθεσίας στους τοµείς του 
περιβάλλοντος, της δόµησης της ενέργειας και των µεταλλείων. Στις περιπτώσεις όπου 
διαπιστώνονται παραβάσεις εισηγείται, ή επιβάλλει, κατά περίπτωση, την επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων (χρηµατικών προστίµων). Όπου διαπιστώνεται ρύπανση ή 
υποβάθµιση του περιβάλλοντος ή άλλο πιθανό ποινικό αδίκηµα, το ΣΕΠ∆ΕΜ παραπέµπει 
τις υποθέσεις στους αρµόδιους εισαγγελείς. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης πιθανής 
περίπτωσης διαφθοράς ή κακοδιοίκησης, η υπόθεση παραπέµπεται στο Γενικό Επιθεωρητή 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

Επιπλέον το ΣΕΠ∆ΕΜ έχει αυξηµένες αρµοδιότητες που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την 
πρόληψη και αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο περιβάλλον, όπως επίσης την 
εποπτεία και τον έλεγχο όλων των εξορυκτικών και µεταλλευτικών δραστηριοτήτων της 
χώρας. Αναλυτικά οι αρµοδιότητες αναφέρονται στα επί µέρους κεφάλαια της έκθεσης. 

Το οργανόγραµµα του ΣΕΠ∆ΕΜ παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα:  
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2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

2.1 ∆ιοικητική οργάνωση, στελέχωση και αρµοδιότητες 

Ο έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας στη χώρα µας ασκείται: 

- Από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος που υπηρετούν στα δύο Τµήµατα Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος (Νοτίου και Βορείου Ελλάδας) του ΣΕΠ∆ΕΜ του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

- Από τους υπαλλήλους των ∆ιευθύνσεων Περιβάλλοντος των 13 Περιφερειών καθώς και από 
τους υπαλλήλους που συµµετέχουν στα Κλιµάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος που 
συγκροτούνται σε κάθε Περιφέρεια, 

- Από υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών, όπως τα ∆ασαρχεία, οι Υπηρεσίες ∆όµησης των 
∆ήµων, οι Κτηµατικές Υπηρεσίες, η ∆ιεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του 
Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ.α. 

Για την αποτελεσµατικότερη επιτέλεση του έργου τους, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος έχουν 
αυξηµένες αρµοδιότητες σε σχέση µε τους άλλους υπαλλήλους της διοίκησης που διενεργούν 
περιβαλλοντικούς ελέγχους. Οι αρµοδιότητες αυτές τους έχουν δοθεί από ειδικές διατάξεις, ως 
εξής: 

- ∆ιενεργούν αυτοψία σε κάθε δηµόσιο ή ιδιωτικό έργο ή δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τους 
ελέγχους άλλων αρχών, µε το δικαίωµα να συλλέγουν κάθε στοιχείο ή να διενεργούν 
µετρήσεις και ελέγχους κατά την κρίση τους (άρθρο 9 του ν.2947/2001/Α΄228). Ο έλεγχος 
είναι απροειδοποίητος (άρθρο 20 του ν.4014/2011/Α΄209). Μετά τον έλεγχο και εφόσον 
διαπιστωθούν παραβάσεις, συντάσσουν Πράξη Βεβαίωση Παράβασης η οποία διαβιβάζεται 
στον αρµόδιο Εισαγγελέα για τη διερεύνηση αξιόποινων πράξεων (άρθρο 9 του ν.2947/2001). 
Συντάσσουν επίσης Εισήγηση Προστίµου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(άρθρο 21 παρ. 3 του ν.4014/2011).    

- Έχουν το δικαίωµα να έχουν πρόσβαση σε κάθε φάκελο δηµόσιας υπηρεσίας, 
συµπεριλαµβανοµένων και των απορρήτων, µε µόνη εξαίρεση στα έγγραφα εκείνα που 
σχετίζονται µε την άσκηση εξωτερικής πολιτικής, την εθνική άµυνα και την κρατική ασφάλεια 
(άρθρο 5 παρ. 4α του ν. 3074/2002, άρθρο 38 ν. 3710/2008). 

- Έχουν ειδικά προανακριτικά καθήκοντα (άρθρο 9 του ν.4042/2012) για τα εγκλήµατα που 
σχετίζονται µε τη νοµοθεσία του περιβάλλοντος, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 28 του ν. 
1650/1986 (Α΄150) όπως ισχύει. Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας διενεργούν 
προκαταρκτικές εξετάσεις και προανακρίσεις για τα προαναφερόµενα εγκλήµατα.  

- Έχουν το δικαίωµα να διενεργούν έρευνα σε µεταφορικά µέσα για την ανεύρεση αποβλήτων, 
βάση καταγγελίας ή ισχυρής υπόνοιας (άρθρο 9 του ν.4042/2012). 

- ∆εν εξετάζονται και δε διώκονται για γνώµη που διατυπώνουν κατά τη διάρκεια των 
καθηκόντων τους, µε εξαίρεση την περίπτωση δόλου και την παραβίαση του απορρήτου των 
πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους (άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3044/2002/Α΄197).  

 

Το έτος 2015, στα Τµήµατα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος υπηρέτησαν ενεργά 18 Επιθεωρητές 
Περιβάλλοντος, και εξ αυτών 13 στην Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος και 5 στην Επιθεώρηση 
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Βορείου Ελλάδας. Επίσης υπηρέτησαν 6 ∆ιοικητικοί Υπάλληλοι και εξ αυτών οι 4 στην Νότια 
Ελλάδα και οι 2 στη Βόρεια Ελλάδα. Οι ειδικότητες των παραπάνω είναι οι εξής: 

- Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος: 6 ΠΕ Μηχανικών, 2 ΠΕ Γεωτεχνικών, 5 ΠΕ Περιβάλλοντος 
και 4 ∆ιοικητικοί Υπάλληλοι, 

- Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος: 3 ΠΕ Μηχανικών, 2 ΠΕ Περιβάλλοντος και 2 ∆ιοικητικοί 
Υπάλληλοι.  

 

2.2 Περιγραφή του έργου της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Νοτίου και Βορείου Ελλάδας 
για το έτος 2015 

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος διενήργησαν 117 νέους ελέγχους κατά το έτος 2015 (64 στην 
Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος και 53 στην Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος). Επιπροσθέτως, 
διενήργησαν συνολικά 9 επανελέγχους, σε συνέχεια παλαιότερων ελέγχων (5 εκ των οποίων στη 
Νότιο Ελλάδα και 4 στη Βόρεια Ελλάδα). Στις παραπάνω υποθέσεις περιλαµβάνονται µόνον οι 
έλεγχοι που έγιναν µε επιτόπια αυτοψία των επιθεωρητών.  

Το 40% των ελέγχων του έτους 2015 αφορούσε σε δραστηριότητες του ευρύτερου δηµοσίου 
τοµέα (συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης των αστικών απορριµµάτων και των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυµάτων) ενώ το υπόλοιπο  60% αφορούσε σε 
δραστηριότητες του ιδιωτικού τοµέα. 

Στο σύνολο των 117 νέων ελέγχων, το έναυσµα της διαδικασίας διαφοροποιείται αναλόγως µε 
το εάν ο έλεγχος ήταν ενταγµένος στον τακτικό προγραµµατισµό ή ήταν έκτακτος, δηλαδή 
διενεργήθηκε έπειτα από: 

-  περιβαλλοντικό συµβάν ή ατύχηµα, ή από διαπίστωση των επιθεωρητών κατά την άσκηση 
των καθηκόντων τους, 

-  καταγγελία ή αναφορά ιδιώτη ή ιδιωτικού φορέα,  

-  εντολή του Γ.Ε.∆.∆., της πολιτικής ηγεσίας,  ή εισαγγελικής παραγγελίας ή 
αιτήµατος/ενηµέρωσης άλλης δηµόσιας υπηρεσίας.  

Οι προαναφερόµενες περιπτώσεις κατηγοριοποιούνται, ανά υπόθεση που εξετάστηκε το έτος 
2015, στο πιο κάτω διάγραµµα: 



 
 

208

 

Από το παραπάνω διάγραµµα φαίνεται το χαµηλό ποσοστό ελέγχων που διενεργούνται βάσει του 
προγραµµατισµού της Υπηρεσίας (14%), έναντι του ποσοστού των ελέγχων βάσει εντολών 
Εισαγγελέα, Υπουργού και Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που ανέρχεται στο 39%, 
και του ποσοστού ελέγχου λόγω καταγγελιών που ανέρχεται στο 33% του συνόλου.  

 

 

Ακόµη, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, κατά το έτος 2015: 

- Συνέταξαν 51 Εκθέσεις Ελέγχου, οι οποίες αφορούσαν σε αυτοψίες/ελέγχους του έτους 
2015 αλλά και παλαιότερων ετών (34 εκθέσεις στην Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας και 17 
εκθέσεις στην Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδας). 

- Εξέδωσαν 61 Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης, οι οποίες απεστάλησαν στο σύνολό τους, 
µετά των συνηµµένων στοιχείων, στον οικείο Εισαγγελέα Πρωτοδικών (46 πράξεις στην 
Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας και 15 πράξεις στην Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδας).  

- Εισηγήθηκαν 47 Αποφάσεις Επιβολής Προστίµου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (41 εισηγήσεις από την Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας και 6 εισηγήσεις από την 
Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδας), συνολικού ύψους 4.224.000 ευρώ. Επισηµαίνεται ότι τα 
εισηγηθέντα πρόστιµα κατά το έτος 2015 δεν αφορούν σε ελέγχους µόνο του τρέχοντος 
έτους αλλά και προηγούµενων ετών. Το ύψος του κάθε εισηγούµενου προστίµου 
παρουσιάζεται γραφικά στο παρακάτω διάγραµµα. 
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max: 994.500 €

min: 900 €

μέσος όρος: 89.872 €

διάμεσος: 23.450 €

Σύνολο 4.224.000 €

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκτός από τους προαναφερόµενους ελέγχους που διενεργήθηκαν µε επιτόπια αυτοψία, κατά το 
2015, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος πραγµατοποίησαν επιπλέον το εξής έργο: 

- ∆ιαβίβασαν πάνω από 200 υποθέσεις (κυρίως καταγγελίες πολιτών και σωµατείων) στις κατά 
τόπο αρµόδιες ∆/νσεις Περιβάλλοντος των Περιφερειών καθώς και σε άλλες υπηρεσίες ελέγχου 
(∆ασαρχεία, Κτηµατικές Υπηρεσίες) προς διερεύνηση. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις οι 
Επιθεωρητές Περιβάλλοντος ανέλαβαν το συντονισµό των συναρµοδίων υπηρεσιών προκειµένου 
να ελεγχθεί η τήρηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 

- ∆ιεξήγαγαν 38 προκαταρτικές εξετάσεις και προανακρίσεις, κατόπιν εισαγγελικών εντολών, 
σχετικά µε εγκλήµατα που σχετίζονταν µε σοβαρή ρύπανση ή υποβάθµιση του περιβάλλοντος (εξ 
αυτών, 28 στη Νότια Ελλάδα και 10 στη Βόρεια Ελλάδα). 

- Παρέστησαν ως µάρτυρες κατηγορίας στα ποινικά δικαστήρια όλης της χώρας σε πάνω από 
150 υποθέσεις (εξ αυτών, οι 110 στη Νότια Ελλάδα και οι 40 στη Βόρεια) για τις οποίες 
ασκήθηκε δίωξη από τον αρµόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών µετά από τους ελέγχους που 
διενήργησαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος. Σηµειώνεται ότι βάσει του άρθρου 28 του ν. 
1650/1986, όπως ισχύει, η ρύπανση ή η υποβάθµιση του περιβάλλοντος αποτελεί και ποινικό 
αδίκηµα, πέραν της διοικητικής ποινής (προστίµου) που επιφέρει. Σε εφαρµογή της παρ. Α.4 του 
άρθρου 28 του  ν.2947/2001, η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης που συντάσσεται από τους 
Επιθεωρητές Περιβάλλοντος διαβιβάζεται στην αρµόδια Εισαγγελία προς διερεύνηση  τυχόν  
αξιόποινων  πράξεων και άσκηση ποινικής δίωξης. Η εκδίκαση κάθε υπόθεσης απαιτεί κατά 
µέσο όρο 5 παραστάσεις των Επιθεωρητών στο αρµόδιο δικαστήριο, δεδοµένων των συχνών 
αναβολών της εκδίκασης. 

- Πραγµατοποίησαν δειγµατοληψίες υγρών και στερεών δειγµάτων από απόβλητα 
επεξεργασµένα ή µη, καθώς και από νερά ποταµών, πηγαδιών, βόθρων ή γεωτρήσεων, 
προκειµένου να τεκµηριωθούν περιβαλλοντικές παραβάσεις ή  περιβαλλοντικές ζηµίες, να 

max: 994.500 €

min: 900 €

μέσος όρος: 89.872 €

διάμεσος: 23.450 €

Σύνολο 4.224.000 €
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εντοπιστούν πιθανές πηγές ρύπανσης ή να καταγραφεί η κατάσταση των περιβαλλοντικών 
µέσων. Συνολικά το 2015 ελήφθησαν 131 δείγµατα τα οποία αναλύθηκαν σε Κρατικά 
εργαστήρια και κυρίως στο Χηµική Υπηρεσία Λιβαδειάς (Γενικό Χηµείο του Κράτους) καθώς 
στο Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης της ΕΥ∆ΑΠ.  

- Εξέδωσαν 1 πράξη καταλογισµού περιβαλλοντικής ευθύνης σύµφωνα µε το άρθρο 13 του 
π.δ. 148/2009, κατόπιν αντίστοιχων αιτηµάτων ανάληψης δράσης για την αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος που υποβλήθηκαν από ιδιώτες ή ιδιωτικούς φορείς. Σε εφαρµογή της ανωτέρω 
διάταξης, ο καταλογισµός της περιβαλλοντικής ευθύνης στον υπεύθυνο έγινε µε απόφαση της 
Γενικής ∆ιευθύντριας του ΣΕΠ∆ΕΜ κατόπιν εξέτασης της επαρκούς τεκµηρίωσης του αιτήµατος 
και αφού κλήθηκε να καταθέσει τις απόψεις του ο υπεύθυνος. Επιπλέον παρέπεµψαν στις 
αρµόδιες ΠΕΑΠΖ ή στο ΣΥΓΑΠΕΖ αρκετές υποθέσεις όπου η ζηµία στο περιβάλλον 
διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των επιθεωρητών, σε εφαρµογή του άρθρου 6 παρ. 9 του Π∆ 
148/2009. 

- Συµµετείχαν σε 1 µικτό κλιµάκιο που συγκροτήθηκε από τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης µε την Απόφαση  Φ1982.13/27726/13-12-2013 µε αντικείµενο «Ο τρόπος Λειτουργίας 
του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)» και ολοκληρώθηκε το 2015.   

- ∆ιαβίβασαν στοιχεία για 4 υποθέσεις στον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για 
διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών σε περιπτώσεις ενδεχόµενης κακοδιοίκησης. 

- Συνέταξαν Αντίκρουση προσφυγής και παρείχαν στοιχεία σε όσες περιπτώσεις ζητήθηκε 
από τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια, µετά από προσφυγές των ελεγχόµενων στους οποίους έχουν 
επιβληθεί διοικητικά πρόστιµα κατόπιν εισήγησης των επιθεωρητών περιβάλλοντος. 

- Συµµετείχαν ως µάρτυρες κατηγορίας σε συνολικά 13 πράξεις αυτόφωρης διαδικασίας 
που διενεργήθηκαν από το Τµήµα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Γενικής Αστυνοµικής 
∆ιεύθυνσης Αθηνών (που έχει αρµοδιότητα για όλη την Ελλάδα) ή από τα κατά τόπους 
Αστυνοµικά Τµήµατα, σε περιπτώσεις αυτόφωρων εγκληµάτων που σχετίζονται µε σοβαρή 
ρύπανση ή υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 

- Παρείχαν οδηγίες  σε συναρµόδιους φορείς για  την  εφαρµογή  της  περιβαλλοντικής  
νοµοθεσίας,  σε αρκετές περιπτώσεις. 

- Υπέβαλαν προτάσεις προς τις αρµόδιες αρχές για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής 
νοµοθεσίας καθώς και για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του περιβαλλοντικού ελέγχου. 

- Υπέβαλαν προτάσεις προς τις αρµόδιες αρχές για τη βελτίωση του τρόπου έκδοσης των 
Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, έτσι ώστε οι όροι που τίθενται στα έργα και 
τις δραστηριότητες να είναι αποτελεσµατικότεροι και ευκολότερο να ελεγχθούν, βάσει της 
εµπειρίας που συλλέγεται από τους ελέγχους  

- Συνέταξαν 55 Απαντήσεις σε ερωτήσεις ή αναφορές βουλευτών καθώς και έναν αριθµό 
απαντήσεων σε ερωτήµατα εισαγγελέων ή δικαστηρίων. 

 

2.3 Οι σηµαντικότεροι Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι κατά το 2015  

α) Έλεγχος στην Ολοκληρωµένη Εγκατάσταση ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Άνω Λιοσίων 
(ΟΕ∆Α Άνω Λιοσίων) 

Τον Ιανουάριο του 2015 πολυµελές κλιµάκιο Επιθεωρητών Περιβάλλοντος διενήργησαν έλεγχο 
στην ΟΕ∆Α Άνω Λιοσίων στο ∆ήµο Φυλής, Νοµού Αττικής. Η εγκατάσταση ανήκει στον Ειδικό 
∆ιαβαθµιδικό Σύνδεσµο Νοµού Αττικής (ΕΣ∆ΝΑ), όπου εκπροσωπούνται ο Α' και ο Β' βαθµός 
αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Αττικής. Στο χώρο αυτό γίνεται σήµερα η διάθεση του συνόλου 
σχεδόν των απορριµµάτων που παράγονται στην µητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής.  
Περιλαµβάνει το µεγαλύτερο Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) της χώρας, 
έκτασης 1.000 περίπου στρεµµάτων, που βρίσκεται στη θέση «Σκαλιστήρι» µεταξύ των ορέων 
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Πάρνηθα και Αιγάλεω. Στην ΟΕ∆Α Άνω Λιοσίων λειτουργούν ως διακριτά µέρη οι εξής 
µονάδες:  

- ΧΥΤΑ Φυλής.  

- Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης Απορριµµάτων Άνω Λιοσίων. 
Το εργοστάσιο αυτό παραλαµβάνει σύµµικτα αστικά απορρίµµατα (δηλαδή όπως αυτά 
απορρίπτονται στους πράσινους κάδους  χωρίς καµία προηγούµενη διαλογή,  κυρίως από 
την περιοχή του ∆ήµου Αθηναίων). Από τα απορρίµµατα αυτά διαχωρίζεται το οργανικό 
κλάσµα, που στη συνέχεια αναµιγνύεται µε τα κλαδιά15 και µετά από αερόβια χώνευση 
µετατρέπεται σε εδαφοβελτιωτικό («κοµπόστ»). Από το ανόργανο κλάσµα των 
απορριµµάτων αφαιρούνται τα µέταλλα και στη συνέχεια παράγεται δευτερογενές καύσιµο 
(γνωστό διεθνώς ως RDF- “refuse derived fuel”). 

Η λειτουργία και συντήρηση του εργοστασίου έχει ανατεθεί σε κοινοπραξία ιδιωτικών 
εταιρειών από το 2010 έως και σήµερα. Κάθε µήνα επεξεργάζονται περίπου 15.000 τόνοι 
σύµµεικτων απορριµµάτων. 

- Αποτεφρωτήρας νοσοκοµειακών Αποβλήτων, του οποίου η λειτουργία έχει ανατεθεί σε 
ιδιωτική εταιρεία.  

- Μονάδα Επεξεργασίας των υγρών στραγγισµάτων που προκύπτουν από τα απορρίµµατα 
που διατίθενται στο ΧΥΤΑ. Η συντήρηση και λειτουργία της εγκατάστασης έχει ανατεθεί 
στην ίδια ανωτέρω ιδιωτική εταιρεία από 18-3-2010 ως 17-3-2015. 

Από τον έλεγχο των επιθεωρητών περιβάλλοντος διαπιστώθηκαν παραβάσεις της νοµοθεσίας και 
ξεκίνησε η διαδικασία επιβολής προστίµων. Ειδικότερα διαπιστώθηκε: 

-  Πληµµελής περιφρούρηση του ΧΥΤΑ Φυλής, διαφυγή στραγγισµάτων στο έδαφος και 
πληµµελής διαχείριση των υγρών αποβλήτων, 

- Πληµµελής διάθεση των επεξεργασµένων στραγγισµάτων που προκύπτουν από τη µονάδα 
επεξεργασίας στραγγισµάτων, µε ευθύνη του ΕΣ∆ΝΑ, 

-  Ελλιπής διαχείριση ορισµένων κατηγοριών επικινδύνων αποβλήτων που προκύπτουν από τη 
λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και έλλειψη περιβαλλοντικής αδείας 
για τη λειτουργία του εργοστασίου, µε ευθύνη της εταιρείας λειτουργίας & συντήρησης,  

-  Σε στεγασµένη αποθήκη παρέµενε η τέφρα που είχε προκύψει από τη λειτουργία του 
αποτεφρωτήρα κατά τα παλαιότερα έτη, µε ευθύνη του ΕΣ∆ΝΑ και παρόλο που η τέφρα αυτή 
όφειλε να είχε αποµακρυνθεί σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους της εγκατάστασης. 

Επίσης διαπιστώθηκε ότι πολλά από τα προϊόντα του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και 
Κοµποστοποίησης δεν αξιοποιούνται, αλλά αντίθετα θάβονται στο ΧΥΤΑ, ακυρώνοντας στην 
πράξη εν µέρει το σκοπό ύπαρξης του Εργοστασίου. Ειδικότερα, το παραγόµενο 
εδαφοβελτιωτικό δεν µπορεί να διατεθεί ως τέτοιο σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Υ.Α. 
56366/4351/2014/Β’ 3339), αφού  παράγεται από επεξεργασία σύµµεικτων απορριµµάτων 
(δηλαδή τα οργανικά απορρίµµατα δεν έχουν συλλεγεί εξ αρχής χωριστά από τα υπόλοιπα 
απορρίµµατα). Το παραγόµενο καύσιµο RDF δεν έχει επίσης καταστεί ακόµη δυνατόν να 
διατεθεί.  

β) Έλεγχος σε έργα προστασίας από τη διάβρωση της ακτογραµµής του ∆ερβενίου Νοµού 
Κορινθίας 

Το Νοέµβριο του 2014 έγινε αυτοψία από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος στο ∆ερβένι του 
Νοµού Κορινθίας, σε έργα που κατασκευάζονταν για την  προστασία της ακτογραµµής του 
∆ερβενίου από την διάβρωση.  

                                                 
15 Τα κλαδιά και λοιπά υπολείµµατα από τους κήπους παραλαµβάνονται χωριστά από 
τα υπόλοιπα απορρίµµατα. ∆ιεθνώς είναι γνωστά ως “green waste”. 
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Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχαν πραγµατοποιηθεί από το ∆ήµο Ευρωστίνης – 
Ξυλοκάστρου παρεµβάσεις στην ακτογραµµή του ∆ερβενίου, χωρίς την απαραίτητη 
περιβαλλοντική αδειοδότηση. Συγκεκριµένα, είχε κατασκευαστεί δηµοτικός χώρος στάθµευσης 
στις εκβολές του ποταµού ∆ερβενίου–Ζαχολίτικου, είχε διαστρωθεί ίζηµα στην ακτή για τη 
διαµόρφωση παραλίας και είχαν απορριφθεί µπάζα στην παραλία. 

Ζητήθηκαν επίσης από το Τµήµα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, έγγραφα  αρχείου µε σκοπό να 
διερευνηθεί από τους επιθεωρητές Περιβάλλοντος η διαδικασία µε την οποία απαλλάχθηκε από 
την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης ένα τεχνικό έργο, και συγκεκριµένα η κατασκευή 
υπόγειας συστοιχίας φρεατοπασάλων σε µήκος 120 µέτρων περίπου επί της ακτογραµµής µε 
στόχο την προστασία των σπιτιών από την κυµατική δράση. Το συγκεκριµένο έργο υλοποιήθηκε  
από  την Περιφέρεια Πελοποννήσου χωρίς περιβαλλοντική άδεια. 

Μέχρι σήµερα έχουν γίνει 3 υπενθυµιστικά έγγραφα προς την ∆ιεύθυνση ΠΕΧΩΣ της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου για το εν λόγω θέµα, 
χωρίς να έχει περιέλθει στην Υπηρεσία µας απαντητικό έγγραφο. Σε περίπτωση µη απάντησης, 
εξετάζεται από την υπηρεσία η αποστολή της υπόθεσης στο Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΣΕΕ∆∆) για περαιτέρω διερεύνηση. 

γ) Έλεγχοι σε εταιρείες επεξεργασίας-ανακύκλωσης αποβλήτων συσσωρευτών µολύβδου.   

Κατά το 2015 συνεχίστηκαν οι έλεγχοι σε ιδιωτικές εταιρείες που ανακυκλώνουν  
χρησιµοποιηµένους συσσωρευτές µολύβδου (όπως π.χ. µπαταρίες των αυτοκινήτων). Από τη 
διαδικασία αυτή ανακτάται ο µόλυβδος ο οποίος χρησιµοποιείται στη συνέχεια σε διάφορες 
δραστηριότητες (παραγωγή µολυβδόφυλλων, σωλήνων, σκαγιών κλπ). 

∆ιαπιστώθηκαν και αυτή τη χρονιά περιβαλλοντικές παραβάσεις σε όλες τις εταιρείες που 
ελέγχθηκαν και ήδη ξεκίνησε η διαδικασία επιβολής προστίµων. Σηµαντικότερο πρόβληµα 
παραµένει η αποθήκευση των παραγόµενων επικινδύνων στερεών αποβλήτων µε µη σύννοµο 
τρόπο (µολυβδούχες σκωρίες), µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται εστίες ρύπανσης και 
υποβάθµισης του περιβάλλοντος στις περιοχές όπου λειτουργούν οι µονάδες και να αποτελούν 
κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Το φαινόµενο αυτό συνδέεται µε το µεγάλο 
κόστος της διάθεσης  των αποβλήτων αυτών στο εξωτερικό, µε τη µη ύπαρξη εγκεκριµένου 
χώρου υγειονοµικής ταφής επικινδύνων αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ), και παράλληλα µε την έλλειψη 
ανάπτυξης µεθόδων επεξεργασίας και αξιοποίησης των αποβλήτων αυτών στη χώρα µας. 

Για να αντιµετωπιστεί το γενικότερο πρόβληµα των αποθηκευµένων βιοµηχανικών αποβλήτων, 
εκδόθηκε από τη Γενική Γραµµατέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετική 
εγκύκλιος στις 11-3-201616 µε την οποία δόθηκαν κατευθύνσεις και χρονοδιάγραµµα για την 
αποµάκρυνση και διάθεση των αποβλήτων αυτών.  

δ) Έλεγχοι σε µονάδες ανακύκλωσης ελαστικών οχηµάτων και διαλυτήρια Οχηµάτων Τέλους 
Κύκλου Ζωής. 

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις ανωτέρω µονάδες διαπιστώθηκε η χρόνια 
συσσώρευση µεγάλων ποσοτήτων αποθηκευµένων ελαστικών οχηµάτων, χωρίς να τηρούνται οι 
όροι και προδιαγραφές που ορίζονται από τη νοµοθεσία. Το φαινόµενο αυτό συνδέεται αφενός µε 
την δυσκολία της ανακύκλωσης των ελαστικών και αφετέρου µε την περιορισµένη δυνατότητα 
διάθεσης των παραγόµενων κόκκων ελαστικού στη χώρα µας. Ως αποτέλεσµα προκύπτει 
κίνδυνος για το περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία λόγω των πιθανών πυρκαγιών και της 
δηµιουργίας εστίας εκκόλαψης εντόµων. 

                                                 
16 Εγκύκλιος της Γ.Γ. του ΥΠΕΝ µε α.π. 13141/11-3-2016 µε τίτλο 
«∆ιαχείριση αποβλήτων που παραµένουν επί µακρόν αποθηκευµένα 
εντός των γηπέδων των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων». 
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ε) Έλεγχος σε ανέγερση προσθήκης σε διατηρητέο κτίριο ιδιοκτησίας της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
στο Μοναστηράκι, ∆ήµο Αθηναίων 

Κατόπιν καταγγελιών, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε κτίριο στη γωνία των οδών Αθηνάς και Ερµού 
στο Μοναστηράκι, όπου κατασκευαζόταν προσθήκη καθ΄ύψος και κατ΄επέκταση. Το κτίριο είχε 
κηρυχθεί διατηρητέο από το  1993 και φέρεται ότι ανήκε παλαιότερα στον ποιητή και 
ακαδηµαϊκό Αριστοµένη Προβελέγγιο. Το κτίριο απαλλοτριώθηκε υπέρ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
το 1992 για τις ανάγκες κατασκευής του Μετρό Αθηνών. Το 2002 καθορίστηκε µε Υπουργική 
Απόφαση η χρήση του κτιρίου ως γραφεία της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. Σηµειώνεται ότι βάσει του 
ιδρυτικού νόµου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, οι άδειες δόµησης που αφορούν σε έργα της εταιρείας 
δεν χορηγούνται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες ∆όµησης, αλλά από τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος.   

∆ιαπιστώθηκε ότι η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ είχε εκµισθώσει το κτίριο για χρήση χώρων εστίασης, 
δηλαδή για χρήση διαφορετική από την εγκεκριµένη και ενηµερώθηκε για το θέµα ο Γενικός 
Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Επίσης διαπιστώθηκε ότι η κατασκευαζόµενη προσθήκη 
διέφερε από την εγκεκριµένη τόσο αρχιτεκτονικά όσο και στατικά και ακολούθως επιβλήθηκε 
διακοπή εργασιών από την Υπηρεσία ∆όµησης του ∆ήµου Αθηναίων. Για την υπόθεση 
εκκρεµούν προσφυγές των ενδιαφερόµενων στα διοικητικά δικαστήρια.    

στ) Έλεγχοι σε νοσοκοµεία και υγειονοµικές µονάδες 

Κατά το 2015 συνεχίστηκαν οι έλεγχοι σε νοσοκοµεία και υγειονοµικές µονάδες σχετικά µε τη 
διαχείριση των αποβλήτων τους, η οποία διέπεται από ειδική νοµοθεσία λόγω του ότι πολλά από 
αυτά είναι επικίνδυνα ή µολυσµατικά  

Από τους ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν εντός και εκτός υγειονοµικών µονάδων, και 
αφορούσαν στην διαχείριση επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων διαπιστώθηκε συµµόρφωση των 
υγειονοµικών µονάδων σε µεγάλο βαθµό σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη. Ειδικότερα 
διαπιστώθηκαν τα εξής:  

- Μετά την εντατικοποίηση των µακροσκοπικών ελέγχων εντός των υγειονοµικών µονάδων 
αλλά και στο ΧΥΤΑ Φυλής κατά την εκκένωση των απορριµµατοφόρων των ∆ήµων της 
Αττικής, έχουν εξαλειφθεί τα φαινόµενα ανάµιξης επικινδύνων αποβλήτων υγειονοµικών 
µονάδων µε τα αστικού τύπου απόβλητα.  

- Οι περιβαλλοντικές παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τους ελέγχους στις υγειονοµικές 
µονάδες αφορούν κυρίως σε ελλείψεις στη σήµανση των αποβλήτων και σε αναθεωρήσεις 
των Εσωτερικών Κανονισµών, καθώς και στην µη υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού 
Αποβλήτων στις αρµόδιες αρχές. 

ζ) Έλεγχοι σε µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο 

Πραγµατοποιήθηκαν έλεγχοι σε µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο της 
∆ΕΗ στην περιοχή Λαυρίου, καθώς και σε δύο παρόµοιες µονάδες ιδιωτικής εταιρείας στην 
περιοχή της Θήβας. 

Στις µονάδες της Θήβας διαπιστώθηκαν δευτερεύουσες παραβάσεις ως προς τη διαχείριση 
ορισµένων κατηγοριών επικινδύνων αποβλήτων, για τις οποίες λήφθηκαν άµεσα µέτρα 
συµµόρφωσης από τους υπευθύνους. 

η) Έλεγχος σε εργοστάσιο παραγωγής αλουµινίου  

Τον Οκτώβριο του 2015 πραγµατοποιήθηκε έλεγχος από πολυµελές κλιµάκιο επιθεωρητών 
περιβάλλοντος στις εγκαταστάσεις παραγωγής αλουµίνας, αλουµινίου και Συµπαραγωγής 
Ηλεκτρισµού και Θερµότητας στο νοµό Βοιωτίας. Η διαδικασία ελέγχου βρίσκεται σε εξέλιξη.  
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θ) Μεταλλεία Χρυσού στο νοµό Χαλκιδικής 

Σε συνέχεια περιβαλλοντικών ελέγχων που διενεργήθηκαν από το 2012 έως και το 2014, 
διαπιστώθηκαν παραβάσεις σχετικά µε πληµµελή διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων 
καθώς και έλλειψη σωστής ταξινόµησης της επικινδυνότητας των παραγόµενων προϊόντων που 
είναι απαραίτητη ώστε να τηρούνται τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας για την προστασία του 
περιβάλλοντος και των εργαζοµένων. Το Σεπτέµβριο του 2015 εκδόθηκαν οι σχετικές Πράξεις 
Βεβαίωσης Παράβασης και τον ∆εκέµβριο 2015 επιβλήθηκαν δύο πρόστιµα ύψους 994.500 και 
739.800 ευρώ.   

Παράλληλα, κατά το 2015 διενεργήθηκαν δύο προκαταρκτικές εξετάσεις, σε εκτέλεση σχετικών 
Εισαγγελικών παραγγελιών: η µία αφορούσε στη διερεύνηση καταγγελίας πολιτών σχετικά µε 
θέµατα τήρησης περιβαλλοντικών όρων της µονάδας, και άλλη για την κατασκευή δασικού 
δρόµου. Νέοι έλεγχοι διενεργήθηκαν το Σεπτέµβριο 2015 σε συνεργασία µε το Τµήµα 
Επιθεώρησης Μεταλλείων του ΣΕΠ∆ΕΜ, καθώς και το ∆εκέµβριο του 2015 σε συνεργασία µε 
άλλες Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.   

Οι έλεγχοι των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ανέδειξαν, πέραν των παραβάσεων, τα  ζητήµατα 
ανάγκης επανεξέτασης και τροποποίησης της περιβαλλοντικής άδειας του έργου, όπως επίσης 
και την ανάγκη για διαρκή και επαρκή παρακολούθηση και έλεγχο του έργου. 

ι) Έλεγχος λειτουργίας ελαιοτριβείων του Νοµού Λέσβου 

Στο πλαίσιο εκτέλεσης εντολής του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, κατόπιν σχετικής 
καταγγελίας, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε ελαιοτριβεία του Ν. Λέσβου, οι οποίοι αφορούσαν 
πρωτίστως στη διερεύνηση του τρόπου επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών τους αποβλήτων 
και την ενδεχόµενη πρόκληση ρύπανσης του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και στη διαδικασία 
αδειοδότησης τους. Συγκεντρώθηκαν στοιχεία από την οικεία ∆/νση Ανάπτυξης αναφορικά µε τη 
διαδικασία αδειοδότησης του συνόλου των ελαιοτριβείων (56 τον αριθµό κατά το 2014) καθώς 
και για τον τρόπο διάθεσης των υγρών αποβλήτων. Παράλληλα διενεργήθηκαν δειγµατοληψίες 
υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων, καθώς επίσης και υδάτων από ρέµατα και θάλασσα, στα οποία 
διατίθενται, προκειµένου να διαπιστωθεί ο βαθµός ρύπανσης. 

Συντάχθηκε συνολική έκθεση αποτελεσµάτων, η οποία απεστάλη στο Γενικό Επιθεωρητή 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης καθώς επίσης και στον Εισαγγελέα Μυτιλήνης για τις από µέρους τους 
ενέργειες.  Από την έκθεση προέκυψε ότι η πλειοψηφία των ελαιοτριβείων του νησιού, 
τουλάχιστον από το 2006 έως σήµερα, διαθέτουν ανεπεξέργαστα ή πληµµελώς επεξεργασµένα σε 
φυσικούς αποδέκτες τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής τους διαδικασίας, ενώ παράλληλα 
διαπιστώθηκε ότι οι άδειες λειτουργίας τους εκδίδονται µε την έγκριση των αιρετών αρχών, κατά 
παράβαση των σχετικών διατάξεων που διέπει την νόµιµη λειτουργία τους και παρά τις 
αρνητικές εισηγήσεις των αρµοδίων υπηρεσιών.  Η υπόθεση  διερευνάται περαιτέρω από τον 
Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και τον αρµόδιο Εισαγγελέα.  
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ια) Ανενεργό Μεταλλείο Κίρκης 

Στο πλαίσιο εκτέλεσης Εισαγγελικής παραγγελίας για τη διερεύνηση ρύπανσης και υποβάθµισης 
του περιβάλλοντος, εξ αιτίας του δηµόσιου ανενεργού µεταλλείου Κίρκης στην 
Αλεξανδρούπολη, πραγµατοποιήθηκε αυτοψία στο χώρο του µεταλλείου µε τη συνδροµή και 
άλλων αρµοδίων υπηρεσιών. ∆ιενεργήθηκαν δειγµατοληψίες στερεών εξορυκτικών αποβλήτων 
και υγρών (όξινων απορροών) που βρίσκονται συσσωρευµένα επί µακρόν σε διάφορους χώρους 
του µεταλλείου και του εργοστασίου εκµετάλλευσης, καθώς επίσης και υδάτων από τα δύο 
ρέµατα που διέρχονται των εγκαταλελειµµένων εγκαταστάσεων.  Τα αποτελέσµατα των 
αναλύσεων και ειδικότερα αυτά που αφορούν στην ποιότητα υδάτων των δύο ρεµάτων, 
κατέδειξαν την έκταση του σηµαντικού περιβαλλοντικού προβλήµατος και ειδικότερα της 
ρύπανσης και υποβάθµισής, που συντελείται τουλάχιστον τα τελευταία 16 χρόνια στην περιοχή, 
λόγω αφενός των µεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων (υπολογίζονται περί τους 370.000 t) και 
αφετέρου του ότι παραµένουν επί µακρόν, χωρίς τη λήψη κανενός µέτρου προστασίας του 
περιβάλλοντος και αποτροπής διαφυγής των ίδιων των αποβλήτων στα παρακείµενα ρέµατα.  

Τα στοιχεία αυτά τεκµηριώνουν το γεγονός ότι πρόκειται για µια άµεση και µετρήσιµη 
περιβαλλοντική ζηµιά, αφού συστηµατικά η ευρύτερη περιοχή τροφοδοτείται µε βαρέα µέταλλα, 
απόβλητα και όξινες απορροές, καθιστώντας επιβεβληµένη την ανάγκη άµεσης αποκατάστασης 
του χώρου. Για το λόγο αυτό έγινε πρόταση ένταξης της υπόθεσης στο Π∆ 148/09, ώστε 
δροµολογηθούν το συντοµότερο οι ενέργειες αποκατάστασης της περιοχής.  

ιβ) Έλεγχος ραδιενεργών αποβλήτων 

Προκειµένου να διερευνηθεί καταγγελία σχετικά µε τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων 
προερχόµενων από εγκατάσταση εξόρυξης/παραγωγής πετρελαίου,  κατόπιν σχετική εντολής του 
Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας πραγµατοποιήθηκε κοινή αυτοψία µε την αρµόδια 
Ελληνική Εταιρεία Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Κατά την αυτοψία διενεργήθηκαν επιτόπιες 
µετρήσεις επιπέδων ραδιενέργειας και ελήφθησαν δείγµατα υγρών και στερεών αποβλήτων για 
περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχό τους από την ΕΕΑΕ. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων σε 
ορισµένα απόβλητα έδειξαν υψηλούς ρυθµούς ισοδύναµης δόσης, λόγω φυσικής ραδιενέργειας. 
Από τα ευρήµατα αυτά σε συνδυασµό µε το εν εξελίξει νοµοθετικό πλαίσιο για τις µονάδες που 
υπάγονται στην κατηγορία NORM (Naturally Occuring Radioactive Materials) σύµφωνα µε την 
οδηγία 59/2013, αλλά και γενικότερα για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων, 
αναδείχθηκε η ανάγκη περεταίρω συνεργασίας των Επιθεωρητών Βορείου Ελλάδος µε την ΕΕΑΕ 
για την διερεύνηση του θέµατος, προκειµένου να καθοριστούν, τόσο οι προδιαγραφές 
προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων αυτών, όσο και οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφαλούς 
και περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης τους.     

ιγ) ∆ιασυνοριακή µεταφορά αποβλήτων 

Στο πλαίσιο της αποκλειστικής αρµοδιότητα των επιθεωρητών περιβάλλοντος διενέργειας 
ελέγχων κατά τη διασυνοριακή µεταφορά αποβλήτων (σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 
τελωνειακές υπηρεσίες), σύµφωνα µε την παράγραφο 1.γ)5 του άρθρου 57 του Ν. 4042/2012 και 
το άρθρο 11 του π.δ. 100/2014, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος της Επιθεώρησης Βορείου 
Ελλάδος διενήργησαν ελέγχους σε δυο φορτία αποβλήτων, ένα στο λιµάνι Θεσσαλονίκης και ένα 
καθοδόν επί της Εγνατίας Οδού και ακολούθησε τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 
2947/2001. Οι εν λόγω έλεγχοι οδήγησαν στη διενέργεια αυτοψιών και σε δυο Κέντρα ∆ιαλογής 
Ανακυκλώσιµων Υλικών στη Θεσσαλονίκη και στα Ιωάννινα.  

Συγκεκριµένα, στην πρώτη περίπτωση, πέντε (5) εµπορευµατοκιβώτια µε απόβλητα (χαρτί 
συσκευασίας) που είχαν παραχθεί στη Λεµεσό Κύπρου εξήχθησαν στην Ινδία, από ελβετική 
εταιρεία. Ωστόσο, το τελωνείο στην Ινδία διαπίστωσε υψηλή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε 
πλαστικό και αρνήθηκε την εισαγωγή τους. Ο παραγωγός από την Κύπρο αρνήθηκε να του 
επιστραφούν τα απόβλητα και η ελβετική εταιρεία επέλεξε την αποστολή τους στην Ελλάδα, 
µέσω του λιµένα Θεσσαλονίκης, όπου και έγινε έλεγχος από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος. 
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Εν συνεχεία διενεργήθηκε έλεγχος στο Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών όπου 
συµφωνήθηκε να γίνει η διαχείρισή των αποβλήτων.  

Στη δεύτερη περίπτωση, δυο φορτηγά µε απόβλητα που προέρχονταν από τον Ασπρόπυργο 
Αττικής (την έδρα του παραγωγού) και µε προορισµό τη Βουλγαρία, ελέγχθηκαν στο συνοριακό 
σταθµό Kulata επί βουλγαρικού εδάφους, οπότε διαπιστώθηκε ότι το είδος των µεταφερόµενων 
αποβλήτων (µείγµα αποβλήτων πλαστικού, χαρτιού, χαρτονιού, αλουµινίου) δεν ταυτιζόταν µε 
το είδος που είχε δηλωθεί στα έντυπα που τα συνόδευαν (όπου αναφέρονταν ως απόβλητα 
πλαστικής συσκευασίας «LPDE FILM 50/50), µε αποτέλεσµα να µην επιτραπεί στα δυο φορτία 
να συνεχίσουν την πορεία τους προς τον προορισµό τους. Η εταιρεία που δρούσε ως 
«κοινοποιών» (διαφορετική από την παραγωγό) όφειλε να φροντίσει να επιστραφούν τα φορτία 
στην εγκατάσταση παραγωγής τους.  

Ωστόσο, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις της παραγωγού εταιρείας στον 
Ασπρόπυργο Αττικής, τα απόβλητα έπρεπε να επιστρέψουν σε άλλη εγκατάσταση επί ελληνικού 
εδάφους. Εξαιτίας καθυστερήσεων και πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της προηγούµενης 
γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης, η βουλγαρική αστυνοµία επέβαλε την άµεση 
επιστροφή των δυο φορτίων στην Ελλάδα. Την ίδια ηµέρα, Επιθεωρήτριες Περιβάλλοντος του 
Τοµέα Βορείου Ελλάδος πραγµατοποίησαν αυτοψία στα φορτία αποβλήτων των δυο φορτηγών 
οχηµάτων, επί της Εγνατίας Οδού και ενώ τα δυο φορτηγά οχήµατα βρίσκονταν καθοδόν για 
Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών στα Ιωάννινα. Στη συνέχεια, τα απόβλητα, αν και 
έφθασαν στα Ιωάννινα, δεν παρελήφθησαν στις εγκαταστάσεις του Κ.∆.Α.Υ., λόγω λήξης της 
περιβαλλοντικής άδειας της εγκατάστασης. Μετά από συνεννοήσεις µεταξύ της αρµόδιας αρχής 
και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε., τα φορτία µεταφέρθηκαν σε 
Κ.∆.Α.Υ. στο Νοµό Θεσσαλονίκης. Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος δεν ενηµερώθηκαν εγκαίρως 
για την τελευταία µεταφορά και δεν ήταν παρόντες για την πιστοποίηση της παραλαβής τους από 
το συγκεκριµένο Κ.∆.Α.Υ. 

 

2.4 Προγραµµατισµός περιβαλλοντικών ελέγχων για το έτος 2016 

Ο παρών προγραµµατισµός του έτους 2016 είναι ενδεικτικός, δεδοµένου ότι ήδη έχει 
συγκροτηθεί Οµάδα Εργασίας από τη Γενική Γραµµατέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, µε σκοπό την κατάρτιση εθνικού σχεδίου περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, σε 
εφαρµογή του άρθρου 20 του ν.4014/2011. 

Ο προγραµµατισµός του παρόντος διαµορφώθηκε λαµβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους 
παράγοντες: 

- Την ανάγκη τήρησης των απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τακτικό έλεγχο κάθε 
δραστηριότητας ή έργου που υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση (άρθρο 20 του ν. 
4014/2011, Οδηγία 2010/75). 

- Το µειωµένο αριθµός των επιθεωρητών περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε τις αυξηµένες 
αρµοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί και το σηµαντικό αριθµό των υποθέσεων 
προηγούµενων ετών που δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί.  

- Τους έκτακτους ελέγχους που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο, κατόπιν αιτηµάτων ή 
αναφορών άλλων φορέων/υπηρεσιών, εντολών του Γεν. Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
(Γ.Ε.∆.∆.), Εισαγγελικών Παραγγελιών, καθώς και από έκτακτα περιστατικά (π.χ. 
περιβαλλοντικά ατυχήµατα). Ο αριθµός αυτός αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, σε βάρος του 
προγραµµατισµού των τακτικών ελέγχων. 

- Τους έκτακτους ελέγχους που διενεργούνται µετά από αξιολόγηση των αναφορών πολιτών, 
µη-κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων, συλλόγων ή άλλων ιδιωτικών φορέων 
(περιλαµβανοµένων των ανωνύµων αναφορών) και που τείνουν να καλύψουν επιπλέον 1/3 
του συνόλου των ελέγχων.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στον παρόντα προγραµµατισµό έγινε πρόβλεψη ώστε οι 
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έκτακτοι έλεγχοι να µην υπερβαίνουν συνολικά το ήµισυ των συνολικών ελέγχων, έτσι ώστε να 
µην περιορίζονται οι τακτικοί (προγραµµατισµένοι) έλεγχοι σε δυσανάλογα µικρό ποσοστό. 
Αυτό θα επιτευχθεί µε την αξιολόγηση των αναφορών πολιτών και άλλων ιδιωτικών φορέων, µε 
βάση τη σπουδαιότητα και το βαθµό τεκµηρίωσής τους.  

 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 

Επιθεώρηση 
Αριθµός 

Προγραµµατισµένων 
Ελέγχων 

Αναµενόµενος 
αριθµός  

εκτάκτων ελέγχων 
Σύνολο 

Βορείου Ελλάδας 9 6 15 
Νοτίου Ελλάδας 39 26 65 

Σύνολο περιβαλλοντικών 
ελέγχων  48 32 80 

Αναλογία Βορείου/Νοτίου Τοµέα: 1:3,5 

 

Αναλυτικότερα, η κατανοµή των προβλεπόµενων αυτών ελέγχων σε τοµείς δραστηριοτήτων 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Είδος και περιγραφή 
δραστηριότητας 

Επιθεώρηση Βορείου 
Ελλάδας Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας Σύνολο 

 Προγραµ-
µατισµένοι

Έκτακτοι Σύνολο
ΕΒΕ 

Προγραµ-
µατισµένοι 

Έκτακτοι Σύνολο 
ΕΝΕ 

Γενικό 
Σύνολο 

Βιοµηχανίες, µε προτεραιότητα σε 
εκείνες που εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής της Οδηγίας 
2008/1/ΕΚ για την ολοκληρωµένη 

πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης (Οδηγία IPPC) 

4 1 5 20 7 27 32 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
αστικών λυµάτων (βιολογ. 

καθαρισµοί) 
1 0 1 3 2 5 6 

Χώροι υγειονοµικής ταφής 
απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) Χώροι 

ανεξέλεγκτης διάθεσης 
απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) 

1 0 1 4 2 6 7 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας-
διαχείρισης αποβλήτων, 
περιλαµβανοµένων των 

επικινδύνων 

1 0 1 2 2 4 5 

∆ιασυνοριακή µεταφορά 
επικίνδυνων αποβλήτων 0 1 1 0 0 0 1 

Παράνοµη διακίνηση και 
απόρριψη επικίνδυνων βιοµηχ. 

αποβλήτων 
0 1 1 0 2 2 3 

Επεµβάσεις σε περιοχές 
προστασίας της φύσης, σε εθνικά 
πάρκα, σε δασικές εκτάσεις και 
στη ζώνη αιγιαλού & παραλίας 

0 1 1 0 4 4 5 

∆ραστηριότητες εξόρυξης 0 1 1 2 1 3 4 
Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, περιλαµβανοµένων και 

των ΑΠΕ 
1 0 1 3 2 5 6 

Νοσοκοµεία και µονάδες 
διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων 1 0 1 2 1 3 4 

Αιτήµατα ανάληψης δράσης 
αποκατάστασης περιβαλλοντικής 

ζηµίας και καταλογισµού 
περιβαλλοντικής ευθύνης 

- 1 1 - 2 2 3 

Άλλες δραστηριότητες 0 0 0 3 1 4 4 

ΣΥΝΟΛΟ 9 

 
 

6 15 39 26 65 80 
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3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ   

     

3.1. ∆ιοικητική οργάνωση, στελέχωση και αρµοδιότητες του Συντονιστικού Γραφείου 
Αντιµετώπισής Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) 

Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) λειτουργεί σε 
επίπεδο αυτοτελούς Τµήµατος, υπαγόµενο στη Γενική ∆ιευθύντρια του ΣΕΠ∆ΕΜ. Το ΣΥΓΑΠΕΖ έχει 
την ευθύνη εφαρµογής του π.δ. 148/2009 (Α΄190): «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την 
αποκατάσταση των ζηµιών στο περιβάλλον - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004». Στο πλαίσιο αυτό, έχει τη µέριµνα για την 
αντιµετώπιση του κινδύνου πρόκλησης περιβαλλοντικών ζηµιών στο έδαφος, στα νερά και στη 
βιοποικιλότητα, την εισήγηση µέτρων πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικών ζηµιών καθώς 
και για την παρακολούθηση της υλοποίησης µέτρων πρόληψης και αποκατάστασης και τον 
συντονισµό των δράσεων των Περιφερειακών Επιτροπών Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών. 

Στο ΣΥΓΑΠΕΖ τηρείται µητρώο υποθέσεων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς περιβαλλοντικής ζηµίας, 
στο οποίο έχουν καταχωριστεί συνολικά: 

- 87 υποθέσεις σε καθεστώς περιβαλλοντικής αποκατάστασης,  

- 21 υποθέσεις στις οποίες έχουν ολοκληρωθεί τα µέτρα αποκατάστασης, 

- 64 εκκρεµείς υποθέσεις για τις οποίες δενείναι  γνωστός ο υπαίτιος της ζηµίας (οι περισσότερες 
περιπτώσεις αφορούν την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων). 

Στο ΣΥΓΑΠΕΖ, κατά το 2015, υπηρετούσαν 7 συνολικά υπάλληλοι (2 ΠΕ Περιβάλλοντος, 2 ΠΕ 
Μηχανικών, 2 ΠΕ Γεωτεχνικών, 1 ΠΕ ∆ιοικητικού–Οικονοµικού). 

 

3.2. Οι σηµαντικότερες υποθέσεις που εξετάσθηκαν το έτος 2015 από το ΣΥΓΑΠΕΖ για 
υπαγωγή σε καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης σύµφωνα µε το π.δ. 148/2009 και η υπαγωγή 
τους εκκρεµεί ακόµη:  

α) Πρόκληση ζηµίας στον Υγρότοπο-Καλαµώνα Αµφιθέας της Λίµνης Παµβώτιδας στο νοµό 
Ιωαννίνων 

Στον υγρότοπο Αµφιθέας, περιοχή του δικτύου NATURA 2000 µε κωδικό GR2130005 (SPA/SCI), 
ξεκίνησαν το ∆εκέµβριο 2012 εργασίες κατασκευής στίβου θαλάσσιου σκι για τη διεξαγωγή αγώνων, 
που περιελάµβαναν εκτεταµένη κοπή καλαµιώνων στο Βόρειο τµήµα της Λίµνης. Ήδη από το 2013 
πραγµατοποιήθηκαν έλεγχοι από το Τµήµα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος του 
ΣΕΠ∆ΕΜ, και η υπόθεση υπόψιν του ΣΥΓΑΠΕΖ για τη λήψη µέτρων αποκατάστασης. Από τα 
στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, προέκυψε ότι για λειτουργία του έργου εκδόθηκε Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου τον Αύγουστο του 2013, δηλαδή µετά την κατασκευή του, κατά 
παράβαση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Στην ΑΕΠΟ προβλεπόταν η προσωρινή χρήση του 
στίβου για τη διοργάνωση αγώνων θαλάσσιου σκι, και στη συνέχεια η αποκατάσταση των 
προσωρινών κατασκευών. Τον Οκτώβριο 2014 ακολούθησαν νέες καταγγελίες από τον Σύλλογο 
Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Στις 9 Νοεµβρίου 
2015 πραγµατοποιήθηκε κοινή αυτοψία στη Λίµνη Παµβώτιδα, από το Τµήµα Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος της Επιθεώρησης Βόρειας Ελλάδας του ΣΕΠ∆ΕΜ καθώς και από το ΣΥΓΑΠΕΖ, όπου 
διαπιστώθηκε ότι δεν είχε αποκατασταθεί ο υγρότοπος. 

Η υπόθεση εξετάζεται από το ΣΥΓΑΠΕΖ για να διαπιστωθεί η πρόκληση ή µη περιβαλλοντικής 
ζηµίας και να υπαχθεί στις διατάξεις του π.δ. 148/2009. Για το σκοπό αυτό εξετάζονται τα δεδοµένα 
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που προέκυψαν από τις µελέτες παρακολούθησης των ειδών, των τύπων οικοτόπων και της 
ορνιθοπανίδας της Λίµνης Παµβώτιδας, που ολοκληρώθηκαν από τον Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης 
Παµβώτιδας το Νοέµβριο του 2015. 

Οι έλεγχοι της υπηρεσίας κατέδειξαν κυρίως τις αµφιβόλου νοµιµότητας ενέργειες των υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Ηπείρου, της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου ∆υτικής Μακεδονίας και του ∆ήµου 
Ιωαννιτών και την υποβάθµιση του περιβάλλοντος της περιοχής µε έργα και δραστηριότητες που 
υλοποιήθηκαν χωρίς να έχει προηγηθεί µια ολοκληρωµένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
από επιστήµονα εξειδικευµένο σε θέµατα διαχείρισης φυσικών οικοσυστηµάτων και χωρίς να έχει 
προηγηθεί η έγκριση του συνολικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης του υγροτόπου. Ως προς τις διοικητικές 
παραβάσεις, η υπόθεση παραπέµφθηκε στο Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

Τον Μάιο του 2016 ακυρώθηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Απόφαση 
ανανέωσης της ΑΕΠΟ του έργου που είχε εκδοθεί από το Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτ.Μακεδονίας. Η αποκατάσταση του υγροτόπου εκκρεµεί. 

β) Υπόθεση ανεξέλεγκτης διάθεσης βιοµηχανικών αποβλήτων στο έδαφος, στη θέση "Χαραϊντίνι" 
στη Θήβα Ν. Βοιωτίας 

Στη θέση «Χαραϊντίνι» επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θηβών Ν. Βοιωτίας, εντός λεκάνης απορροής 
Ασωπού ποταµού, διαπιστώθηκε ανεξέλεγκτη διάθεση βιοµηχανικών αποβλήτων στο έδαφος. Η 
υπόθεση τέθηκε υπόψη του ΣΥΓΑΠΕΖ το Φεβρουάριο του 2015 από τους Επιθεωρητές 
Περιβάλλοντος µε τη διαβίβαση σχετικής Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης. Η υπόθεση διερευνάται για 
να καταλογιστεί στον υπεύθυνο η πρόκληση περιβαλλοντικής ζηµίας ώστε να εφαρµοστούν οι 
διατάξεις του π.δ. 148/2009, ενώ αναµένονται πρόσθετα στοιχεία που ζητήθηκαν από την αρµόδια 
υπηρεσία της Απ. ∆ιοίκησης  Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας. 

γ) Εφαρµογή προγράµµατος αποκατάστασης σε βιοµηχανία αλουµινίου, στα Οινόφυτα του ∆ήµου 
Τανάγρας του Νοµού Βοιωτίας 

Τον Οκτώβριο του 2014 υποβλήθηκε στο ΣΥΓΑΠΕΖ από βιοµηχανία αλουµινίου µε έδρα στα 
Οινόφυτα Βοιωτίας («υπόχρεος φορέας εκµετάλλευσης» σύµφωνα µε τους ορισµούς του π.δ. 
148/2009), αίτηµα ανάληψης δράσης για την αποκατάσταση του υπόγειου υδροφόρου εντός του 
γηπέδου της εταιρείας, λόγω διαπίστωσης ρύπανσης των υπόγειων υδάτων µε εξασθενές χρώµιο 
(Cr+6). Τον Ιανουάριο του 2015  το ΣΥΓΑΠΕΖ ζήτησε από το φορέα εκµετάλλευσης την παροχή 
πρόσθετων στοιχείων. Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκαν συσκέψεις µε το φορέα εκµετάλλευσης, κατά 
τις οποίες αποφασίστηκε η άµεση εφαρµογή προγράµµατος παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων 
στις υφιστάµενες ερευνητικές υδρογεωτρήσεις στο γήπεδο της εταιρείας, ώστε να αναπτυχθεί ένα 
υδρογεωλογικό µοντέλο για την πρόβλεψη µεταφοράς ρύπων στα υπόγεια ύδατα. Η υλοποίηση του 
προγράµµατος παρακολούθησης ξεκίνησε τον Μάιο 2015 υπό την επίβλεψη του ΣΥΓΑΠΕΖ, του 
Τµήµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Νοτίου Ελλάδος του ΣΕΠ∆ΕΜ, καθώς και του ΙΓΜΕ µε το 
οποίο υπεγράφη στις 19.10.2015 σχετική σύµβαση για παροχή τεχνικής και συµβουλευτικής 
υποστήριξης.  

Επιπλέον, µέσα στο 2015 ανορύχθηκαν 6 νέες ερευνητικές υδρογεωτρήσεις εντός των εγκαταστάσεων 
της δραστηριότητας, σε θέσεις που υποδείχτηκαν από το ΙΓΜΕ σε συνεργασία µε το ΣΥΓΑΠΕΖ.  

Τέλος, το ΣΥΓΑΠΕΖ συνεργάστηκε µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πολυτεχνείο 
Κρήτης, που υλοποίησαν το πρόγραµµα LIFE+CHARM «Χρώµιο στα υπόγεια νερά της λεκάνης 
απορροής του Ασωπού ποταµού: τεχνολογίες και έργα αποκατάστασης» και επισκέφθηκε τις 
εγκαταστάσεις εφαρµογής πιλοτικής αποκατάστασης στο πλαίσιο του προγράµµατος. Παράλληλα, το 
ΣΥΓΑΠΕΖ συγκέντρωσε πληροφορίες για την εφαρµογή αντιστοίχων προγραµµάτων αποκατάστασης 
υπόγειων νερών σε άλλα ΚΜ. 
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Για την έγκριση των µέτρων αποκατάστασης βάσει του π.δ. 148/2009, το ΣΥΓΑΠΕΖ προετοίµασε 
εισήγηση προς την Επιτροπή Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΕΑΠΕΖ), η οποία αναµένεται 
να αποστείλει την τελική γνωµοδότησή της προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

δ) Εγκαταλελειµµένο εργοστάσιο σωληνουργίας στο ∆ήµο Παύλου Μελά του Νοµού 
Θεσσαλονίκης 

Το ΣΥΓΑΠΕΖ ενηµερώθηκε για την ύπαρξη του εγκαταλελειµµένου εργοστασίου σωληνουργίας 
κατόπιν ερώτησης που κατατέθηκε από Βουλευτές στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου τον 
Μάρτιο του 2015. Ζητήθηκαν εγγράφως από τις εµπλεκόµενες µε το θέµα υπηρεσίες και φορείς, οι 
απαραίτητες πληροφορίες για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και για την κατάσταση του περιβάλλοντος 
στην περιοχή του πρώην εργοστασίου σωληνουργίας. ∆ιερευνήθηκε στη συνέχεια η πρόκληση 
περιβαλλοντικής ζηµίας (ή η άµεση απειλή ζηµίας) λόγω των αποβλήτων αµιάντου που προέκυψαν 
από το φέροντα οργανισµό του κτιρίου, και εξετάστηκε η υπόθεση  σχετικά µε τη δυνατότητα 
υπαγωγής της στις διατάξεις του π.δ. 148/2009 περί περιβαλλοντικής ευθύνης, ώστε να προβεί η 
αρµόδια Αρχή σε καταλογισµό της ζηµίας στον φορέα εκµετάλλευσης της δραστηριότητας.  

Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της υπηρεσίας µας, δεν προέκυψε µε σαφήνεια ο υπεύθυνος 
φορέας εκµετάλλευσης και ο ευθυνόµενος για την ρύπανση του περιβάλλοντος σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του π.δ. 148/2009 και της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, καθώς η συγκεκριµένη επιχείρηση 
τελεί υπό καθεστώς αναγκαστικής εκτέλεσης (βρίσκεται σε διαδικασία πλειστηριασµού). 

Ειδικότερα το ΣΥΓΑΠΕΖ διατύπωσε την άποψη ότι για την επιβολή των οποιονδήποτε ποινικών, 
αστικών και διοικητικών κυρώσεων, θα πρέπει καταρχήν να προσδιοριστεί ο υπεύθυνος, 
αποσαφηνίζοντας τυχόν ζητήµατα συνυπευθυνότητας των ιδιοκτητών ή/και του µισθωτή του 
ακινήτου. 

Η υπόθεση αυτή αποτελεί παράδειγµα µιας ευρύτερης κατηγορίας περιπτώσεων ζηµίας στο 
περιβάλλον που αφορούν σε εργοστάσια που έχουν διακόψει την λειτουργία τους και συχνά έχουν 
εγκαταλειφθεί, ενώ στις εγκαταστάσεις τους εξακολουθούν να παραµένουν σηµαντικές ποσότητες 
επικινδύνων αποβλήτων, πρώτων υλών, καυσίµων ή άλλων υλικών. Το φαινόµενο αυτό έχει ενταθεί 
µετά το 2011 λόγω και της οικονοµικής κρίσης. Σε πολλές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτριες εταιρείες 
βρίσκονται σε πτώχευση ή σε άλλο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η ιδιοκτησία 
έχει περάσει σε τρίτους. Έτσι καθίσταται δυσκολότερος ο καταλογισµός της περιβαλλοντικής ευθύνης 
µε νοµικά ασφαλή τρόπο, ενώ οι σχετικές διαδικασίες είναι χρονοβόρες.  

 

3.3. Οι σηµαντικότερες υποθέσεις που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης και 
παρακολουθούνται από το ΣΥΓΑΠΕΖ ως προς την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης, 
πρόληψης ή αποτροπής επέκτασης της περιβαλλοντικής ζηµίας   

α) Πυρκαγιά µεγάλης έκτασης σε Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών στη θέση «Πεύκο 
Μαυράκη» ή «Πάτηµα», στο ∆ήµο Ασπροπύργου Νοµού Αττικής 

Στις 6 Ιουνίου 2015 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις Κέντρου ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων 
Υλικών, όπου σε χώρο έκτασης 70 περίπου στρεµµάτων ήταν συσσωρευµένες πολύ µεγάλες 
ποσότητες εύφλεκτων και µη υλικών όπως χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, ξύλο, µέταλλο, γυαλί κ.α. Η 
πυρκαγιά αυτή διήρκεσε αρκετές ηµέρες και τα αποτελέσµατα της έγιναν αισθητά σε αρκετές 
περιοχές της Αττικής έως και στο κέντρο της Αθήνας.  

Σηµειώνεται ότι τα Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) λειτουργούν σε διάφορες 
περιοχές της χώρας, µε σκοπό το διαχωρισµό των ανακυκλώσιµων υλικών που συλλέγονται από τους 
µπλε κάδους που έχουν τοποθετηθεί στους ∆ήµους που συνεργάζονται µε την Ελληνική Εταιρεία 
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ). Ο διαχωρισµός αυτός γίνεται από εργαζόµενους σε γραµµές 
χειροδιαλογής, καθώς και µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων. Ορισµένα Κ∆ΑΥ είναι ιδιωτικές 
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επιχειρήσεις ενώ άλλα ανήκουν στους κατά τόπους Φορείς ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (δηλαδή 
στους Συνδέσµους και τις Ανώνυµες Εταιρείες της Α΄βάθµιας Αυτοδιοίκησης).  

Το συγκεκριµένο Κ∆ΑΥ ανήκε σε ιδιωτική επιχείρηση στην οποία είχε ανατεθεί από την Ελληνική 
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, κατόπιν υπογραφής σχετικής Σύµβασης (20-01-2014), η 
διαλογή των ανακυκλώσιµων υλικών που συλλέγονταν από ορισµένους ∆ήµους και η διάθεσή τους 
στα κατάλληλα εργοστάσια ανακύκλωσης. Σύµφωνα µε τη Σύµβαση αυτή, το Κ∆ΑΥ θα λάµβανε 
συγκεκριµένο τίµηµα για κάθε τόνο ανακτώµενου υλικού που πληροί συγκεκριµένες προδιαγραφές 
και που έχει πωληθεί σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Επιπλέον θα ελάµβανε τα έσοδα από την πώληση 
των ανακτηµένων ανακυκλώσιµων υλικών, καθώς και το ποσόν της δαπάνης για τη διάθεση των 
υπολειµµάτων (δηλαδή των υλικών που δεν µπορούν να ανακτηθούν) στο ΧΥΤΑ Φυλής. 

Μετά την πυρκαγιά στο Κ∆ΑΥ Ασπροπύργου, ο όγκος των αποβλήτων που εξακολουθούσαν να 
παραµένουν στο χώρο της δραστηριότητας εκτιµάται ότι ήταν άνω των εκατόν σαράντα χιλιάδων 
κυβικών µέτρων (140.000 m3). 

Το ΣΥΓΑΠΕΖ στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του βάσει του π.δ. 148/2009, ανέλαβε δράση για το 
συντονισµό των ενεργειών αποκατάστασης.  

Κατόπιν εισήγησης προς την Επιτροπή Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΕΑΠΕΖ), η οποία 
συνεδρίασε στις 30.06.2015, εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 244/14.07.2015 Απόφαση Υπουργού ΠΑΠΕΝ για 
την λήψη µέτρων πρόληψης και αποκατάστασης σύµφωνα µε την οποία, ο Φορέας Εκµετάλλευσης, 
θα έπρεπε εντός 5 ηµερών να υποβάλει στην Αρµόδια Αρχή σχέδιο υλοποίησης των µέτρων που του 
επιβλήθηκαν. Ο φορέας εκµετάλλευσης δεν ανταποκρίθηκε.  

Βάσει του άρθρου 9 του π.δ. 148/2009, όπου προβλέπεται ότι η αρµόδια Αρχή µπορεί να αναλάβει η 
ίδια τα µέτρα αποκατάστασης και να καταλογίσει στον υπεύθυνο τις σχετικές δαπάνες, το ΣΥΓΑΠΕΖ 
ανάρτησε στις 21.09.2015 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου,  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
προκειµένου να κατατεθούν κοστολογηµένες προτάσεις, για την αποµάκρυνση των υπολειµµάτων που 
παραµένουν στο χώρο του υπεύθυνου φορέα εκµετάλλευσης, προκειµένου να αποκτηθεί καλύτερη 
εικόνα για το κόστος της διαχείρισης και διάθεσης των συγκεκριµένων αποβλήτων. 

∆εδοµένης της συνεχιζόµενης µη ανταπόκρισης του Φορέα Εκµετάλλευσης και βάσει του άρθρου 11 
του π.δ. 148/2009, εξασφαλίσθηκε η χρηµατοδότηση των δράσεων αποκατάστασης, από το Πράσινο 
Ταµείο, µε δικαιούχο την Περιφέρεια Αττικής. Με την υπ’ αριθµ. 5509/30.12.2015 Απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίθηκε Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα από το Πράσινο 
Ταµείο µε τίτλο «∆ράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2015», για την χρηµατοδότηση της 
αποκατάστασης σηµαντικών περιβαλλοντικών ζηµιών, στις οποίες συµπεριλήφθηκε το έργο: 
«Επείγουσα αντιµετώπιση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στον Ασπρόπυργο της Περιφέρειας Αττικής, 
που προκλήθηκε από την πυρκαγιά που έλαβε χώρα τον Ιούνιο 2015» προϋπολογισµού  5.000.000 
Ευρώ. 

Για την ανάκτηση των δαπανών που θα καταβάλει το ελληνικό δηµόσιο και βάσει της παραγράφου 2 
του άρθρου 11 του π.δ.148/2009, εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 31/21.01.2016 ΚΥΑ Πράξης Καταλογισµού 
προς τον Φορέα εκµετάλλευσης, για το ποσό των 5.000.000€ το οποίο απαιτείται για την 
αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζηµίας στο χώρο της εγκατάστασης.  

Ως προς τον έλεγχο της τήρησης της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας από το Κ∆ΑΥ, η σχετική 
διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 

 

β) Αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής ζηµίας στη Λιµνοθάλασσα Κοτυχίου Νοµού Ηλείας, εντός του 
Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς 
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Μετά τις εκτεταµένες χωµατουργικές παρεµβάσεις που έγιναν από αγνώστους το έτος 2012 στη 
Λιµνοθάλασσα Κοτυχίου και ειδικότερα στη λεπτή λουρίδα γης («λουρονησίδα») που διαχωρίζει τη 
λιµνοθάλασσα από τη θάλασσα, έχει ήδη υπαχθεί η υπόθεση από το 2014 σε καθεστώς 
περιβαλλοντικής ευθύνης, µε απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος. ∆εν κατέστη 
δυνατόν να καταλογισθεί η ζηµία σε συγκεκριµένο υπαίτιο, οπότε η εφαρµογή της δράσης 
αποκατάστασης του περιβάλλοντος έχει αναληφθεί από το ΣΥΓΑΠΕΖ επειδή πρόκειται για περιοχή 
εντός Εθνικού Πάρκου. 

Τον Ιανουάριο του 2015 ανατέθηκε µελέτη από το Φορέα ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-
Στροφυλιάς στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, µε χρηµατοδότηση του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τον προσδιορισµό των µέτρων αποκατάστασης της λουρονησίδας. 
Η µελέτη µε τίτλο «Εµπειρογνωµοσύνη για την αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου 2120 στο βόρειο 
τµήµα της λ/θ Κοτυχίου», παραδόθηκε το Νοέµβριο 2015. Οι παρατηρήσεις, οι τοπογραφικές 
αποτυπώσεις και οι ιζηµατολογικές αναλύσεις στο θαλάσσιο µέτωπο της λιµνοθάλασσας, κατέδειξαν 
τη διαρκή διάβρωση της αµµολωρίδας. Προτάθηκαν ήπιες παρεµβάσεις µε προσαρµογή «στη 
δυναµική της φύσης» και ενίσχυση της αµµολωρίδας µε τεχνητή τροφοδοσία, δηλαδή µε µεταφορά 
και απόθεση κατάλληλων υλικών (από το προσχωσιγενές µέτωπο της τεχνητής λίµνης του φράγµατος 
Πηνειού).  

Τα µέτρα αποκατάστασης αναµένονταν να ξεκινήσουν να υλοποιούνται κατά το 2016. Όµως εκκρεµεί 
το θέµα οριοθέτησης του αιγιαλού, που αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση των έργων 
αποκατάστασης. 

γ) Μονάδα διάλυσης οχηµάτων & ανακύκλωσης αποβλήτων στο ∆ήµο Χαλκίδας 

Κατόπιν ελέγχου του Τµήµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Σώµατος Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος, ∆όµησης, Ενέργειας & Μεταλλείων που πραγµατοποιήθηκε το 2012, η 
δραστηριότητα υπήχθη σε καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης µε απόφαση της Γ.Γ. της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κατά το 2014 και καθορίστηκαν οι 
εργασίες πρόληψης/ αποκατάστασης των ρυπασµένων χώρων. Ο φορέας εκµετάλλευσης υπέβαλλε 
µελέτη εξυγίανσης-αποκατάστασης στην Περιφερειακή Επιτροπή Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών 
Ζηµιών (ΠΕΑΠΖ) Στερεάς Ελλάδας, από την οποία ζητήθηκαν ακολούθως τροποποιήσεις. Το 
Φεβρουάριο του 2015 ο φορέας εκµετάλλευσης µε έγγραφό του δήλωσε συµµόρφωση στις 
τροποποιήσεις που ζητήθηκαν και το Σεπτέµβριο του 2015 δόθηκαν αναλυτικές εντολές από την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στο φορέα εκµετάλλευσης σχετικά µε τον 
ενδεδειγµένο τρόπο διαχείρισης των καµένων αποβλήτων και τη συγκέντρωση των απαραίτητων 
παραστατικών διαχείρισης και τελικής διάθεσης των εν λόγω αποβλήτων, στερεών και υγρών. 
Αναµένεται τελικός έλεγχος από την αρµόδια ΠΕΑΠΖ Στερεάς Ελλάδας της οικείας Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης και ενηµέρωση για την ολοκλήρωση των µέτρων αποκατάστασης. 

δ) ∆ραστηριότητες εκµετάλλευσης 2 λατοµικών χώρων αδρανών υλικών εξόρυξης από εταιρείες 
στη λατοµική περιοχή «Κότσικα-Τούµπι» του ∆. Θηβαίων Ν. Βοιωτίας 

Κατόπιν ελέγχου του Τµήµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Σώµατος Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος, ∆όµησης, Ενέργειας & Μεταλλείων το 2014, οι φορείς εκµετάλλευσης των δύο 
λατοµείων ζητήθηκε να υπαχθούν σε καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης.  Η Γ.Γ. της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας εξέδωσε σχετικές αποφάσεις για τη λήψη 
µέτρων εξυγίανσης – αποκατάστασης στους λατοµικούς χώρους αδρανών υλικών, τον Ιούλιο του 
2014.  

Στις αρχές του 2015 το ΣΥΓΑΠΕΖ κατέθεσε απόψεις και προέβη σε συνεννόηση µε την ΠΕΑΠΖ 
Στερεάς Ελλάδας αναφορικά µε την αντιµετώπιση του ζητήµατος µε ενιαίο τρόπο καθώς οι δύο 
λατοµικοί χώροι αποτελούν ένα ενιαίο εδαφικό σύνολο, χωρίς σαφή ορόσηµα. Βάσει των 
προαναφερόµενων αποφάσεων ο ένας εκ των δύο φορέων εκµετάλλευσης υπέβαλε µελέτη 
αποκατάστασης στην ΠΕΑΠΖ, ενώ ο δεύτερος φορέας εκµετάλλευσης κατέθεσε στοιχεία στην 
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ΠΕΑΠΖ προκειµένου να τεκµηριώσει ότι δεν έχει προκαλέσει ζηµία στον υδροφόρο ορίζοντα. 
Κατόπιν τούτου ζητήθηκε η περαιτέρω διερεύνηση και για ζηµία επί του εδάφους σύµφωνα µε την 
ισχύουσα Απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Στις 
αρχές του 2016 πραγµατοποιήθηκε κοινή αυτοψία από το ΣΥΓΑΠΕΖ και την ΠΕΑΠΖ Στερεάς 
Ελλάδας. Εκκρεµεί η έγκριση των µέτρων αποκατάστασης και για τους δύο φορείς.     

ε) ∆ιαχείριση υπαιθρίως αποθηκευµένων αποβλήτων σε χώρο εργοστασίου κεραµικών προϊόντων 
στο Νοµό Λάρισας 

Σε συνέχεια εκδήλωσης συµβάντος πυρκαγιάς στις 7 Μαΐου 2015 στις εγκαταστάσεις µονάδας 
κεραµικών προϊόντων στη Λάρισα, εκδόθηκε τον ίδιο µήνα Απόφαση από τον εκτελούντα χρέη Γ.Γ. 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, για την πρόληψη κινδύνου 
περιβαλλοντικής ζηµίας. Επίσης, το Σεπτέµβριο του 2015 εκδόθηκε Απόφαση καθορισµού µέτρων 
και δράσεων πρόληψης περιβαλλοντικής ζηµίας, µε δαπάνη του φορέα εκµετάλλευσης. Η  λειτουργία 
της δραστηριότητας είχε ήδη διακοπεί από το 2010  (µε βασική αιτία διακοπής λειτουργίας την 
εκδήλωση περιστατικών πυρκαγιάς από αναφλέξεις στους σωρούς των αποθηκευµένων αποβλήτων 
στον υπαίθριο χώρο της εγκατάστασης). 

Παρά το γεγονός ότι η υπηρεσία µας έλαβε ενηµέρωση από την οικεία υπηρεσία της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, σχετικά µε εκδήλωση νέου περιστατικού πυρκαγιάς στις 2 
∆εκεµβρίου 2015 σε απόβλητα-υλικά (λυµατολάσπη) συσσωρευµένα σε στεγασµένο χώρο εντός του 
γηπέδου των εγκαταστάσεων της εν θέµατι δραστηριότητας, δεν έχουν ληφθεί ακόµη από το φορέα 
εκµετάλλευσης τα κατάλληλα µέτρα πρόληψης περιβαλλοντικής ζηµίας.  

Το ΣΥΓΑΠΕΖ έχει επισηµάνει την ανάγκη άµεσης καταγραφής της ποσότητας των υπαιθρίως 
αποθηκευµένων αποβλήτων ώστε να καταστεί δυνατή η κοστολόγηση της διαχείρισης αυτών για την 
υλοποίηση των µέτρων πρόληψης της περιβαλλοντικής ζηµίας.  

 

 

στ) Υπόθεση παράνοµης χωµατερής εντός του σπηλαιοβάραθρου στο ∆ήµο Λεβαδέων Νοµού 
Βοιωτίας 

Η υπόθεση εντάχθηκε το 2014 στο Μητρώο Υποθέσεων του ΣΥΓΑΠΕΖ, κατόπιν εγγράφου της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, µε το οποίο εισηγήθηκε την ανάληψη 
δράσης αποκατάστασης από τον ∆ήµο Λεβαδέων. Συγκεκριµένα, πρόκειται για ΧΑ∆Α ο οποίος δεν 
είχε δηλωθεί στην καταγραφή των ΧΑ∆Α από τον Καποδιστριακό ∆ήµο το 2004 και αφορά σε 
σπηλαιοβάραθρο χωρίς περίφραξη, εντός του οποίου έχουν εναποτεθεί αστικού τύπου απορρίµµατα, 
καθώς και γεωργικά απόβλητα, πλαστικές σακούλες και µπάζα (ΑΕΚΚ). Τα περισσότερα 
απορρίµµατα είναι παλαιότερων ετών, ενώ σύµφωνα µε την αλληλογραφία που ακολούθησε οι 
απορρίψεις φέρεται να συνεχίστηκαν ως το 2014.  

Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λεβαδέων το 2015, προβλέφθηκε κονδύλι για 
την αποκατάσταση του σπηλαιοβαράθρου. Προκηρύχτηκε διαγωνισµός ύψους 99.000€ και το έργο 
ανατέθηκε τελικά τον ∆εκέµβριο 2015. Οι εργασίες αποκατάστασης έχουν ξεκινήσει και εκτιµάται ότι 
θα ολοκληρωθούν εντός του 2016. 

ζ) Αποδοχή αιτήµατος ανάληψης δράσης αποκατάστασης που αφορά σε Μονάδα 
δεµατοποίησης/προσωρινής αποθήκευσης αστικών σύµµεικτων απορριµµάτων, στο ∆ήµο Ερµιονίδας 
Νοµού Αργολίδας 

Κατόπιν αιτήµατος για ανάληψη δράσης αποκατάστασης που υποβλήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 13 
του Π.∆/τος 148/2009, και µετά από εξέταση του θέµατος, εκδόθηκε από τη Γενική ∆ιευθύντρια του 
ΣΕΠ∆ΕΜ απόφασή µε την οποία έγινε δεκτό το αίτηµα και καταλογίστηκε η ευθύνη στον Φορέα 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η απόφαση διαβιβάστηκε στην 
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αρµόδια Περιφερειακή Επιτροπή Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών Πελοποννήσου, η οποία 
συνεδρίασε για την  εξέταση του θέµατος τον Φεβρουάριο του 2015 ώστε να επιβάλλει στον υπεύθυνο 
Φορέα τα κατάλληλα µέτρα αποκατάστασης. Με απόφαση του Γεν. Γραµ. Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου το Μάιο του 2015 προσδιορίστηκαν τα µέτρα 
αποκατάστασης του χώρου.   

 

3.4. Υποθέσεις για τις οποίες ολοκληρώθηκαν τα µέτρα αποκατάστασης του περιβάλλοντος κατά 
το 2015 

α) ∆ιασυνοριακή µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων υδραργύρου από τη Γερµανία στην Ελλάδα και 
αποθήκευση του µεταλλικού υδραργύρου σε αποθήκη στον Ασπρόπυργο Αττικής 

Στις 18-08-2014 και 21-08-2014, κατόπιν σχετικής ενηµέρωσης από την αρµόδια Αρχή της Ελλάδας 
(Υπουργείο Περιβάλλοντος/∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού) και της Γερµανίας 
(Bezirksregierung Detmold), σχετικά µε παράνοµη διασυνοριακή µεταφορά αποβλήτων υδραργύρου, 
Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Τοµέα Νοτίου Ελλάδος διενήργησαν έκτακτες αυτοψίες τόσο στην 
Εταιρεία που είχε αναλάβει την µεταφορά των αποβλήτων από την Γερµανία στην Ελλάδα, όσο και 
στην εταιρεία όπου είχαν αποθηκευτεί παράνοµα οι ποσότητες αυτές, στο λιµάνι του Πειραιά /σε 
αποθήκη εταιρείας στο ∆ήµο Ασπροπύργου του Ν. Αττικής/ σε εγκαταστάσεις στη θέση «Άγιος 
Γεώργιος» του ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ του ∆ήµου Ασπροπύργου του Ν. Αττικής. Βρέθηκαν 114 ξύλινα 
παλετοκιβώτια, καθαρού βάρους 862,5 kg ανά παλετοκιβώτιο και συνολικά: 114Χ862,5=98.325 Kg 
αποβλήτων υδραργύρου υψηλής επικινδυνότητας. Ποσότητες αποβλήτων υδραργύρου είχαν ήδη 
εξαχθεί προς τρίτες χώρες. 

Σύµφωνα µε την αρµόδια Αρχή της Γερµανίας o υδράργυρος που βρέθηκε προέρχεται από την 
επεξεργασία αποβλήτων σε εγκαταστάσεις Γερµανικής Εταιρείας και αποτελεί επικίνδυνο απόβλητο, 
που ενώ έπρεπε να µετατραπεί σε µορφή κιννάβαρης (HgS) και να διατεθεί σε κατάλληλο υπόγειο 
χώρο διάθεσης στη Γερµανία σύµφωνα µε τις σχετικές άδειες, µεταφέρθηκε και αποθηκεύτηκε 
παράνοµα στην Ελλάδα χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση και συγκατάθεση των ελληνικών Αρχών, στις 
εγκαταστάσεις εταιρείας Logistics η οποία δεν διέθετε την απαιτούµενη άδεια και κατά συνέπεια και 
τους κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους για την ασφαλή αποθήκευση του επικίνδυνου αποβλήτου.  

Το ΣΥΓΑΠΕΖ ανέλαβε το συντονισµό των συναρµόδιων αρχών για την επιστροφή των αποβλήτων 
στη χώρα παραγωγής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1 β) του Π∆ 148/2009, λόγω της 
εξαιρετικής σηµασίας και της έκτακτης ανάγκης που προέκυψαν για την άµεση λήψη προληπτικών 
µέτρων για την  αντιµετώπιση του κινδύνου πρόκλησης περιβαλλοντικής ζηµίας. Σε συνεργασία µε τις 
αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ και του Γερµανικού Κράτους, απεστάλησαν έγγραφες προσκλήσεις 
στους εµπλεκόµενους φορείς εκµετάλλευσης για την κατάθεση των απόψεών τους. Οι εµπλεκόµενοι 
φορείς εκµετάλλευσης ανταποκρίθηκαν εν µέρει, και ο ένας εξ αυτών υπέβαλλε στις 10 Νοεµβρίου 
2015 υπόµνηµα µε το οποίο παρουσίασε τα µέτρα που έχει λάβει καθώς και εκείνα που προτίθεται να 
λάβει,  όσον αφορά τη φύλαξη του υδράργυρου και στην αντιµετώπιση τυχόν κινδύνων που 
προκύπτουν από την αποθήκευσή του. Παράλληλα µε τη διαδικασία του π.δ. 148/2009, οι αρµόδιες 
υπηρεσίες του ΥΠΕΝ µερίµνησαν και ολοκλήρωσαν την διαδικασία επιστροφής των αποβλήτων στη 
χώρα προέλευσης (Γερµανία), η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2016.  

β) Έλεγχος σε βιοµηχανία παραγωγής συνδετικού υλικού (βιδών) στην Εύβοια. 

Σε βιοµηχανία παραγωγής βιδών διαπιστώθηκε περιβαλλοντική ζηµία από τη διάθεση επικίνδυνων 
αποβλήτων σε βόθρο. Επίσης εντοπίστηκαν σιδηρούχα απόβλητα καθώς και ελαιώδη απόβλητα.  Με 
απόφαση της Γ.Γ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας το Μαιο του 2014 
καθορίστηκαν τα µέτρα αποκατάστασης και πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες για την 
αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζηµίας: 



    226

- Άντληση των επικίνδυνων υγρών αποβλήτων και επεξεργασία αυτών σε µονάδα που διαθέτει η 
εν λόγω Βιοµηχανία. 

- Παράδοση της ιλύος που προέκυψε από την επεξεργασία σε αδειοδοτηµένο συλλέκτη  
επικίνδυνων αποβλήτων. 

- Αποξήλωση άνω τµήµατος των βόθρων και πλήρωσή τους. 

- Αποµάκρυνση ελαιωδών αποβλήτων. 

- Αποµάκρυνση επιφανειακού στρώµατος εδάφους 20cm. 

- Αποµάκρυνση σιδηρούχων αποβλήτων. 

Για την ολοκλήρωση των µέτρων αποκατάστασης εκδόθηκε Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας το Φεβρουάριο του 2016. 

 

3.5  Άλλες ∆ράσεις για την προώθηση της εφαρµογής της περιβαλλοντικής ευθύνης κατά το 
2015 

α) Υλοποίηση χρηµατοδοτικού προγράµµατος, σε συνεργασία µε το Πράσινο Ταµείο 

Το ΣΥΓΑΠΕΖ, σε συνεργασία µε το Πράσινο Ταµείο, προώθησε κατά το 2014-2015 την υλοποίηση 
του χρηµατοδοτικού προγράµµατος «Αντιµετώπιση αυθαιρεσίας / παρανοµίας στο φυσικό 
περιβάλλον» συνολικού προϋπολογισµού 1.000.000 €. Το έργο αφορούσε δράσεις  συλλογής και 
διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων για τον περιορισµό πρόκλησης περιβαλλοντικής ζηµίας από 
ανεξέλεγκτες αποθέσεις επικινδύνων αποβλήτων.  

Το έργο υλοποιήθηκε από τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας εντός 
του 2015 στις παρακάτω περιοχές:  

- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Αποκατάσταση Χώρου Εναπόθεσης Φωσφογύψου στο 
∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Αιγινίου του ∆ήµου Πύδνας– Κολινδρού της Περιφερειακής Ενότητας 
Πιερίας.  

- Περιφέρεια Αττικής: αποµάκρυνση ανεξέλεγκτων αποθέσεων στις θέσεις Κανδήλι του ∆ήµου 
Μεγαρέων, Φάκα Ποταµιά του ∆ήµου Ασπροπύργου, στο  ∆ήµο Πειραιά, στο Φίχθι του ∆ήµου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας, στην Κρυψώνα του ∆ήµου Ασπροπύργου και στα Νεόκτιστα του ∆ήµου 
Ασπροπύργου, συνολικής ποσότητας 465.470 kg.  

Επιπλέον, στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράµµατος, η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής  προώθησε 
τις διαδικασίες ανάθεσης εκπόνησης µελέτης µε τίτλο «Μελέτη εξυγίανσης και Αποκατάστασης στη 
θέση Πέτρα Εβραίου στο ∆ήµο Ασπροπύργου» εντός του πλαισίου του προαναφερόµενου 
χρηµατοδοτικού προγράµµατος, η οποία παραλήφθηκε το καλοκαίρι του έτους 2015 και εκκρεµεί 
έγκριση χρηµατοδότησης για την υλοποίηση της δράσης αποκατάστασης.  

β) Καταλογισµός δαπανών αποκατάστασης στον υπεύθυνο φορέα εκµετάλλευσης (εργοστάσιο 
χυµοποιίας) στο νοµό Άρτας 

Λόγω διαφυγής µαζούτ από δεξαµενή αποθήκευσης καυσίµου προκλήθηκε ζηµία στα πρανή και στον 
ποταµό Άραχθο. Τα µέτρα πρόληψης και αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, τον Ιούνιο του 
2010 µε δαπάνες που επιβαρύνθηκε η αρµόδια Αρχή (Περιφέρεια Ηπείρου), συνολικού ύψους 
92.918,70 €.  

Στις 26.05.2015 και σε εφαρµογή της παρ. 2 του Άρθρου 11 του π.δ. 148/2009, υπογράφηκε η ΚΥΑ  
Υπουργών ΠΕΝ και Οικονοµικών για την ανάκτηση των δαπανών από τον υπόχρεο φορέα 
εκµετάλλευσης. Στις 03.06.2015 βεβαιώθηκε ο χρηµατικός κατάλογος από την αρµόδια ∆ΟΥ. 
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γ) Υλοποίηση εκπαιδευτικού σεµιναρίου   

Τον Οκτώβριο του 2015, διοργανώθηκε, από την υπηρεσία µας µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, διήµερο εκπαιδευτικό σεµινάριο για την περιβαλλοντική ευθύνη Environmental Liability 
Directive Training Event, σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων των εµπλεκοµένων 
υπηρεσιών και φορέων σχετικά µε την Οδηγία 2004/35/ΕΚ, καθώς και την εξοικείωση και εκµάθηση 
κατάλληλων τεχνικών εργαλείων που δύνανται να αναπτύξουν τα Κράτη-Μέλη για την 
αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της Οδηγίας. Το σεµινάριο αναγνωρίστηκε από όλους τους 
συµµετέχοντες ως ιδιαίτερα αποτελεσµατικό και µε προστιθέµενη αξία.  

δ) Συµµετοχή του ΣΥΓΑΠΕΖ στο πρόγραµµα «Προώθηση της ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης για 
τη δίωξη εγκληµάτων κατά της άγριας ζωής και ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την 
αποκατάσταση ζηµιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» 

Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΣΥΓΑΠΕΖ), ως αρµόδια 
εποπτεύουσα Αρχή σε κεντρικό επίπεδο, για την εφαρµογή της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την 
περιβαλλοντική ευθύνη βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», συµµετέχει µε την ιδιότητα του 
Συνδικαιούχου στην υλοποίηση του εν θέµατι έργου στο πλαίσιο των προγραµµάτων “LIFE 
Environmental Governance and Information 2014”, που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

 

4. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ  

 

 

4.1 ∆ιοικητική οργάνωση, στελέχωση και αρµοδιότητες 

Σύµφωνα µε το π.δ.100/2014 (Α΄167) του νέου οργανισµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, οι πρώην Επιθεωρήσεις Μεταλλείων Νοτίου και Βορείου Ελλάδος που λειτουργούσαν ως 
ανεξάρτητες ελεγκτικές και αυτοτελείς οργανικές µονάδες επιπέδου ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου, 
λειτουργούν πλέον ως δύο Τµήµατα Επιθεώρησης Μεταλλείων ενταγµένα στην Επιθεώρηση Νοτίου 
Ελλάδος (ENE) και στην Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος (EBE) του ΣΕΠ∆ΕΜ.  

Η Υπηρεσία δεν ασκεί επιθεώρηση σε άλλους δηµόσιους φορείς (πλην των δηµοσίων 
Σµυριδωρυχείων Νάξου που υπάγονται στο Τµήµα Μεταλλείων της ΕΝΕ), αλλά µόνο σε 
επιχειρήσεις µεταλλευτικών και λατοµικών δραστηριοτήτων και το έργο της αφορά στον έλεγχο της 
ορθολογικής αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας που αποτελεί κεντρικό πυλώνα της 
εθνικής οικονοµίας, τον έλεγχο των συνθηκών  ασφάλειας και υγιεινής των εργασιακών χώρων 
µεταλλείων και λατοµείων και τη διερεύνηση των ατυχηµάτων εντός αυτών (δεδοµένου ότι η 
αρµοδιότητα αυτή εντός των µεταλλευτικών και λατοµικών χώρων εργασίας δεν εµπίπτει στις 
αρµοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας, σε αντίθεση µε όλους τους υπόλοιπους εργασιακούς 
χώρους), την αστυνόµευση της παράνοµης µεταλλευτικής και λατοµικής δραστηριότητας κ.λπ.  

Η λειτουργία, η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες της Επιθεώρησης Μεταλλείων διέπονται από τις 
διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/1973) όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 274/1976 και, 
µεταγενέστερα, τις διατάξεις του ν. 669/1977 περί «Εκµεταλλεύσεως Λατοµείων Μαρµάρων και 
Βιοµηχανικών Ορυκτών», του ν. 1428/1984 «Εκµετάλλευση Λατοµείων Αδρανών Υλικών και άλλες 
∆ιατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε το ν.2115/1993, του ν.1568/1985 «Υγιεινή και Ασφάλεια των 
Εργαζοµένων», του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για την Υγεία και την Ασφάλεια των 
Εργαζοµένων», της Κ.Υ.Α. ∆7/Α/Φ1/14080/732/1996 (Οδηγία 92/104 ΕΟΚ), του Κανονισµού 
Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.), καθώς επίσης τις διατάξεις του π.δ. 294/1988 
«Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας …», του π.δ. 17/1996 «Μέτρα για την 
Βελτίωση της Ασφάλειας και της Υγείας των Εργαζοµένων κατά την Εργασία σε Συµµόρφωση µε τις 
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Οδηγίες 89/391 ΕΟΚ και 91/183 ΕΟΚ» και του π.δ. 100/2014 του νέου Οργανισµού του 
Υπουργείου. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθ. 11 του π.δ. 100/2014, στα Τµήµατα Επιθεώρησης 
Μεταλλείων ανήκουν συνοπτικά οι ακόλουθες αρµοδιότητες: 

α) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των µεταλλείων, λατοµείων και των εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας των ορυκτών, των εργοστασίων εµπλουτισµού και των εξαγωγικών µεταλλουργιών, 
εντός µεταλλευτικών και λατοµικών χώρων αντίστοιχα, σε ότι αφορά στην ορθολογική και 
σύννοµη εκµετάλλευση, στην ασφάλεια των έργων, στην προστασία του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης ζωής και υγείας, των γειτνιαζουσών εγκαταστάσεων έργων δηµόσιας ωφέλειας καθώς 
επίσης η επιβολή λήψης των ενδεδειγµένων µέτρων και η επιβολή κυρώσεων, 

β) Ο έλεγχος των πάσης φύσεως ερευνητικών έργων, που αφορούν τη διενέργεια ερευνών για 
µεταλλευτικά, ενεργειακά και λατοµικά ορυκτά,  

γ) Ο έλεγχος της κατασκευής των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας, 
ευρισκοµένων εντός µεταλλευτικών και λατοµικών χώρων αντίστοιχα, µεταλλείων και 
λατοµείων, σύµφωνα µε τις χορηγούµενες άδειες και η επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων 
στους παραβάτες, 

δ) Η γνωµοδότηση και εισήγηση για την αναγκαιότητα των αιτούµενων προς προσωρινή 
κατάληψη ή απαλλοτρίωση εκτάσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εκµετάλλευσης 
µεταλλείων και λατοµείων καθώς και ο έλεγχος των απαλλοτριωµένων εκτάσεων που 
παραχωρήθηκαν κατά χρήση, σύµφωνα µε τη µεταλλευτική και λατοµική νοµοθεσία, ως προς τη 
χρήση τους, για το σκοπό που έγιναν αυτές, 

ε) Η διενέργεια αυτοψιών και η σύνταξη εκθέσεων πραγµατογνωµοσύνης, για ατυχήµατα – 
δυστυχήµατα σε µεταλλεία και λατοµεία καθώς και σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας των 
ορυκτών, που βρίσκονται εντός των µεταλλευτικών ή των λατοµικών χώρων αντίστοιχα, 

στ) Η προσωρινή απαγόρευση και η ανάκληση, καθώς και η εισήγηση αρµοδίως για την οριστική 
διακοπή της λειτουργίας µεταλλείων και λατοµείων για λόγους ασφαλείας, 

ζ) Η αξιολόγηση των στοιχείων δραστηριότητας των µεταλλείων και λατοµείων που υποβάλλονται 
από τις επιχειρήσεις και γνωµοδότηση για την ακρίβεια αυτών, 

η) Ο έλεγχος της εφαρµογής της Μεταλλευτικής Νοµοθεσίας για το γεωθερµικό δυναµικό, 

θ) Όλες οι λοιπές γνωµοδοτήσεις που προβλέπονται από την κείµενη µεταλλευτική και λατοµική 
νοµοθεσία, η αξιολόγηση και γνωµοδότηση επί της δραστηριότητας κάθε µεταλλείου και η 
σύνταξη αντίστοιχων εκθέσεων κρισιολόγησης καθώς και η εκτίµηση της αξίας των µεταλλείων, 
λατοµείων και των εγκαταστάσεων αυτών, 

ι) Κάθε συναφές προς τις ανωτέρω αρµοδιότητες θέµα που ανατίθεται στις Επιθεωρήσεις 
Μεταλλείων από τις κείµενες διατάξεις και τον Κανονισµό Μεταλλευτικών και Λατοµικών 
Εργασιών. 

Το έτος 2015, στα Τµήµατα Επιθεώρησης Μεταλλείων υπηρέτησαν ενεργά στην: 

- Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος:  

α) Τµήµα Μεταλλείων: 5 ΠΕ Μηχανικοί (5 Μηχ. Μεταλλείων) και 4 ∆ιοικητικοί Υπάλληλοι 
(2 µόνιµοι, 2 αποσπασµένοι), 

β) Γραφείο Σµυριδωρυχείων Νάξου: 1 ∆ιοικητικός Υπάλληλος και 2 Φύλακες 

- Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος: 5 ΠΕ Μηχανικοί, (4 Μηχ. Μεταλλείων και 1 Μηχανολόγος 
Μηχανικός), 1 Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. και 2 ∆ιοικητικοί Υπάλληλοι. 
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4.2 Περιγραφή του έργου της Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου και Βορείου Ελλάδος για το 
έτος 2015 

Περιγραφή, απόλυτοι αριθµοί και στατιστικά στοιχεία επί των υποθέσεων των Τµηµάτων 
Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος (ΕΝΕ) και Βορείου Ελλάδος (ΕΒΕ), κατά το έτος 2015, 
εµπεριέχονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πιν. 4.2.1. Υποθέσεις της Επιθεώρησης Μεταλλείων για το έτος 2015 

Αριθµός υποθέσεων 
Τύπος ενέργειας 

ΕΝΕ ΕΒΕ Σύνολο

Εντολές µετακίνησης για εκτός έδρας επιθεωρήσεις / αυτοψίες 
µηχανικών της Υπηρεσίας 195 222 417 

Εκθέσεις αυτοψίας σε µεταλλευτικούς και λατοµικούς χώρους µε 
αντίστοιχα έγγραφα/εντολές προς εκµεταλλευτές µεταλλείων λατοµείων 69 33 102 

Εκθέσεις ατυχηµάτων-δυστυχηµάτων κατόπιν αυτοψίας σε 
λατοµικούς & µεταλλευτικούς χώρους προς τις αρµόδιες κατά τόπο 
εισαγγελικές αρχές 

13 26 39 

Αποφάσεις επιβολής προστίµων (συνολικού ύψους 36.500€) 53 12 65 

∆ηλωµένα ατυχήµατα σε µεταλλευτικούς και λατοµικούς χώρους που 
οδήγησαν σε τραυµατισµό και εξετάστηκαν από την Υπηρεσία 17 24 41 

∆ηλωµένα δυστυχήµατα σε µεταλλευτικούς και λατοµικούς χώρους 
που οδήγησαν σε θάνατο και εξετάστηκαν από την Υπηρεσία 0 2 2 

Γνωµοδοτήσεις για χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών ή/και 
την εκµετάλλευση λατοµικών χώρων 55 320 375 

∆ιαπιστωτικές πράξεις παράτασης αδειών εκµετάλλευσης λατοµείων 
µαρµάρου 1 3 4 
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Γνωµοδοτήσεις για την λειτουργία ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων έργου λατοµείων 1 1 2 

Γνωµοδοτήσεις για χορήγηση άδειας µεταλλευτικών ερευνών ή/και την 
εκµετάλλευση µεταλλευτικών χώρων 1 3 4 

Περιοδικός έλεγχος λατοµείων και µεταλλείων µέσω ελέγχου των 
στοιχείων δελτίων δραστηριότητας που υπέβαλαν οι εκµεταλλευτές 155 379 534 

Εκθέσεις δραστηριότητας µεταλλείων 2 9 11 

Έγγραφα περί κλήσεων σε ακρόαση-διατύπωση απόψεων από 
εκµεταλλευτές µεταλλείων και  λατοµείων και συµµόρφωσης µε τις 
εντολές τις Υπηρεσίας 

34 179 213 

Έγγραφα απαγόρευσης εργασιών σε εκµεταλλευτές µεταλλείων και 
λατοµείων 5 10 15 

Έγγραφα προς την Ελληνική Αστυνοµία για εξέταση καταγγελιών και 
ζητηµάτων της µεταλλευτικής και λατοµικής νοµοθεσίας 38 11 49 

∆ιατύπωση απόψεων επί προσφυγών κατά εντολών και αποφάσεων 
της Υπηρεσίας 36 5 41 

Εκθέσεις προς τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια επί προσφυγών που 
ασκήθηκαν κατά αποφάσεων της Υπηρεσίας για παράνοµες 
εκµεταλλεύσεις σε µεταλλευτικούς και λατοµικούς χώρους 

1 5 6 

Έγγραφα σχετικά µε απαντήσεις στη Βουλή 3 12 15 

Εκθέσεις για απαλλοτριώσεις εκτάσεων για ανάγκες εκµετάλλευσης 
µεταλλείων 0 3 3 

Αποφάσεις έγκρισης χρήσης εκρηκτικών υλών σε µεταλλευτικούς και 
λατοµικούς χώρους 20 20 40 

Υποψήφιοι γοµωτές-πυροδότες που πέρασαν από γραπτή και 
προφορική εξέταση στην Υπηρεσία για την έκδοση νέας άδειας γοµωτή-
πυροδότη 

4 5 9 

 

 

 

4.3 Σηµαντικότερες υποθέσεις της Επιθεώρησης Μεταλλείων το έτος 2015 

Οι σηµαντικότερες υποθέσεις της Επιθεώρησης Μεταλλείων κατά το έτος 2015 συνοψίζονται σε:  

α) Επιθεώρηση και έλεγχο µεταλλευτικών και λατοµικών επιχειρήσεων σε περιοχές µε αυξηµένη 
µεταλλευτική και λατοµική δραστηριότητα όπως ειδικότερα στις περιοχές του Λιγνιτικού 
Κέντρου ∆υτικής Μακεδονίας της ∆.Ε.Η. Α.Ε. (Λιγνιτωρυχεία Πτολεµαΐδας, Αµυνταίου, 
Φλώρινας κ.λπ.), του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης της ∆.Ε.Η. Α.Ε. – Μεταλλεία Βωξίτη – 
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Παρνασσού Γκιώνας Οίτης, Μεταλλεία ΛΑΡΚΟ, Ορυχεία Βιοµηχανικών Ορυκτών Μήλου, 
Σµυριδωρυχεία Νάξου – λόγω του µεγέθους και της πολυπλοκότητάς τους, στους χώρους των 
µεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής (Μεταλλεία Χρυσού), καθώς επίσης σε περιοχές 
λειτουργίας λατοµείων µαρµάρων, αδρανών υλικών, σχιστολιθικών πλακών και βιοµηχανικών 
ορυκτών (Αττική, Αχαΐα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, ∆ράµα, Καβάλα, Θάσος κ.ά.). 

β)  Απαλλοτριώσεις εκτάσεων για τις ανάγκες της ∆.Ε.Η. Α.Ε. και της «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ 
ΑΧΛΑ∆ΑΣ»  Α.Ε., και  

γ) Αυτοψίες και πραγµατογνωµοσύνες 2 δυστυχηµάτων και 24 ατυχηµάτων σε χώρους 
µεταλλευτικής και λατοµικής δραστηριότητας. 

 

4.4 Προγραµµατισµός δράσεων της Επιθεώρησης Μεταλλείων για το 2016 

Οι προτεραιότητες για το έτος 2016 της Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου και Βορείου Ελλάδος 
συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

α) ∆ιενέργεια τουλάχιστον µίας περιοδικής προληπτικής επιθεώρησης και ελέγχου σε χώρους που 
ασκούνται µεταλλευτικές και λατοµικές δραστηριότητες, στα πλαίσια της χωρικής 
αρµοδιότητάς της Υπηρεσίας, 

β) ∆ιενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων µε µεγαλύτερη ένταση στις περιοχές µε αυξηµένη 
µεταλλευτική/λατοµική δραστηριότητα, όπως ειδικότερα στις περιοχές του Λιγνιτικού Κέντρου 
∆υτικής Μακεδονίας της ∆.Ε.Η. Α.Ε. (Λιγνιτωρυχεία Πτολεµαΐδας, Αµυνταίου, Φλώρινας 
κ.λπ.), του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης της ∆.Ε.Η. Α.Ε. - Μεταλλεία Βωξίτη – 
Παρνασσού Γκιώνας Οίτης, Μεταλλεία ΛΑΡΚΟ, Ορυχεία Βιοµηχανικών Ορυκτών Μήλου και 
Σµυριδωρυχεία Νάξου, λόγω του µεγέθους και της πολυπλοκότητάς τους, καθώς επίσης στους 
χώρους των µεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής και σε περιοχές λειτουργίας λατοµείων 
µαρµάρων, αδρανών υλικών, σχιστολιθικών πλακών και βιοµηχανικών ορυκτών (∆ράµα, 
Καβάλα, Θάσος, Αττική, Αχαΐα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες κ.ά.), 

γ) Άµεση και έγκαιρη διενέργεια αυτοψιών και επιθεωρήσεων στην ορθή κάθε φορά χρονική 
στιγµή για ατυχήµατα-δυστυχήµατα, καταγγελίες-αναφορές πολιτών, αυτοψίες-γνωµοδοτήσεις 
σε θέµατα εκµετάλλευσης και απαλλοτριώσεων κ.λπ. που σχετίζονται µε χώρους άσκησης 
µεταλλευτικών και λατοµικών δραστηριοτήτων. Τέλος σηµειώνεται ότι η Υπηρεσία εκτελεί τα 
καθήκοντά της στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της και µέχρι το βαθµό που είναι αυτό εφικτό, µε 
δεδοµένη την υποστελέχωση και τα λοιπά θεσµικά / οργανωτικά προβλήµατα που θα 
αναφερθούν συνολικά σε επόµενα εδάφια. 



    232

12. Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων 
(ΣΕΥΥΜΕ) 

Το Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων 
(Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.) συστάθηκε µε το ν. 2671/98 (ΦΕΚ 289/Α).  

Έκτοτε, υπάγεται, ως φορέας, στην άµεση εποπτεία του  αρµόδιου Υπουργού.  

Η θεσµική του συγκρότηση προέκυψε από το διαρκώς εντεινόµενο καθολικό αίτηµα της εποχής µας 
για πρόληψη και πάταξη των φαινοµένων διαφθοράς, αδιαφάνειας και αναποτελεσµατικότητας σε 
τοµείς που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου στον τοµέα των µεταφορών, µε κυριότερους 
άξονες ελέγχου: 
α. τον εσωτερικό έλεγχο των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων στους 
τοµείς των µεταφορών,  
β. τον εξωτερικό έλεγχο των φορέων που παρέχουν έργο της αρµοδιότητάς του, µε σηµαντικότερους 
πόλους δράσης : 

β.1. τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας,  
β.2 τα Ν.Π.Ι.∆. τα οποία παρέχουν έργο κοινής ωφέλειας στον τοµέα των µεταφορών (πχ. 
Ο.Α.Σ.Α., Ο.ΣΥ. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., Ο.Α.Σ.Θ., Όµιλος Ο.Σ.Ε., ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
Α.Ε.) , 
β.3. Ιδιώτες – Επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί έργο αρµοδιότητας του Υπουργείου, 
όπως επί παραδείγµατι Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, ΚΤΕΛ, πρατήρια υγρών καυσίµων, σταθµοί 
αυτοκινήτων, σχολές οδηγών.  

Το Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. µαζί µε το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (Σώµα Επιθεωρητών των Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας), 
είναι τα µόνα ελεγκτικά Σώµατα που προβλέπεται να έχουν  ελεγκτική αρµοδιότητα επί ιδιωτικών 
φορέων.  
Η σηµερινή δοµή και λειτουργία του Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.  αποτυπώνεται σφαιρικά στις διατάξεις : 

− του άρθρου 6 του Π.∆. 109/ΦΕΚ 176/Α/29-08-2014 (Οργανισµός Υπουργείου Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων), το οποίο ενσωµατώνει και τις προϋφιστάµενες διατάξεις που το 
διέπουν, ήτοι 

− του Π.∆. 338/02 (ΦΕΚ Α 282/21-11-02), 
− του άρθρου 19 του ν. 2671/98 (ΦΕΚ 289/Α). 

 
Ο σκοπός της λειτουργίας του Σώµατος εστιάζεται στη διασφάλιση της εύρυθµης και 
αποτελεσµατικής λειτουργίας όλων των φορέων που υπάγονται στο πεδίο των αρµοδιοτήτων του, µε 
ειδικότερους πόλους :  

 τη συνοχή της έννοµης τάξης,   
 τη διασφάλιση της τήρησης των κειµένων διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας 

και την αναχαίτιση της αποσπασµατικής εφαρµογής της νοµοθεσίας και της κατά περίπτωση 
επιλεκτικής ερµηνείας των εφαρµοζόµενων διατάξεων, 

 τον εντοπισµό και την πρόληψη των φαινοµένων αδιαφάνειας και διαφθοράς, καθώς και την 
καταστολή καταστάσεων που αντίκεινται στο δηµόσιο συµφέρον, µε συνεπαγόµενη ανάδυση 
των ελλειµµατικών ή µη σύννοµων στοιχείων, προς διευθέτηση αυτών και αντιµετώπισή τους 
από τα αρµόδια κατά περίπτωση όργανα (διοικητική εποπτεία - πειθαρχικός – ποινικός 
έλεγχος). 

 την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη,  
 την αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 
Με εφαλτήριο και στόχο την επιτυχή εκπλήρωση των παραπάνω απαιτήσεων, το Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. από 
ιδρύσεώς του και έναρξης  της λειτουργίας του (Μάρτιος του 2000), έχει επιδείξει ένα ευρύτατο 
έργο ελέγχου, που εκτείνεται στο σύνολο της  επικράτειας και έχει ευρείες αρµοδιότητες, 
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συµφυείς µε το έργο άλλων ελεγκτικών φορέων, που αναδύουν τα προβλήµατα που εντοπίζονται 
στις πιο σηµαίνουσες θεµατικές ενότητες του τοµέα µεταφορών (π.χ. άδειες οδήγησης, άδειες 
κυκλοφορίας οχηµάτων, ταξινοµήσεις, µεταβιβάσεις, αδειοδότηση και λειτουργία Ιδιωτικών 
ΚΤΕΟ, πρατηρίων υγρών καυσίµων, σταθµών εξυπηρέτησης οχηµάτων, κλπ). 
Ορισµένες, εξ αυτών, εστιάζονται σε πεδία ελέγχου µε διογκούµενες οικονοµικές επεκτάσεις. 
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, το Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. αντιµετώπισε ένα σύνολο προβληµάτων 
όπως στέγασης, υλικοτεχνικής υποδοµής  και ελλείψεως προσωπικού. 
Ειδικότερα, το πρόβληµα υποστελέχωσης του Σώµατος οξύνθηκε κατά τα τελευταία έτη, µε 
αποκορύφωµα την περίοδο µεταξύ 2011 – 2014 κατά την οποία το Σώµα έφθασε να λειτουργεί (την 
31.12.2013) µε µόλις τρεις (3) επιθεωρητές, από είκοσι (20) που υπηρετούσαν κατά το 2002 έχοντας 
καλύψει το σύνολο των προβλεπόµενων θέσεων. Βασική αιτία του προβλήµατος ήταν ότι δεν είχε 
προβλεφθεί δυνατότητα ανανέωσης της απόσπασης των υπηρετούντων επιθεωρητών πέραν των δύο 
τριετιών, πρόβληµα το οποίο λύθηκε µε νοµοθετική ρύθµιση (ν. 4070/2012/ΦΕΚ 82/Α’) µε την οποία 
καθορίστηκε ο τρόπος παράτασης της απόσπασης των επιθεωρητών - ελεγκτών του Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. µε 
δυνατότητα ανανέωσης για µία ή περισσότερες τριετίες, κάτι που ισχύει και σε άλλα ελεγκτικά 
Σώµατα.  
Από 20.12.2014 ανέλαβαν υπηρεσία (12) δώδεκα νέοι επιθεωρητές – ελεγκτές, κατόπιν σχετικής 
Προκήρυξης και δίµηνης εισαγωγικής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.  
Σήµερα (Απρίλιος 2016), στο Σώµα υπηρετούν συνολικά, κατόπιν αποχωρήσεων, έντεκα (11) 
έντεκα επιθεωρητές.   
Ειδικότερα, κατά το 2015 στο οποίο αναφέρεται η παρούσα Έκθεση Πεπραγµένων , το Σώµα 
αντιµετώπισε δύο βασικά προβλήµατα, ήτοι την απουσία Γενικού Επιθεωρητή από τον Μάρτιο 
2015, λόγω συνταξιοδότησης της τέως Γενικής Επιθεωρήτριας, µέχρι τον Νοέµβριο του 2015 κατά 
τον οποίο ορίστηκε ο νυν αναπληρωτής Γενικός Επιθεωρητής του Σώµατος, καθώς επίσης και τη 
µεταστέγαση του Σώµατος, τον Σεπτέµβριο 2015, από ανεπαρκείς χώρους του κεντρικού κτηρίου 
του Υπουργείου (Παπάγου), όπου στεγάζετο, σε µισθωµένο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας.  
Απότοκος των ανωτέρω προβληµάτων και κυρίως της απουσίας Γενικού Επιθεωρητή του 
Σώµατος για χρονική περίοδο οχτώ (8) µηνών, σε συνδυασµό µε  δυσµενείς συνθήκες εργασίας 
λόγω έλλειψης επαρκών χώρων στέγασης και υλικοτεχνικής υποδοµής, είναι το έργο του Σώµατος 
κατά το 2015 να αντικατοπτρίζει εν τοις πράγµασι  τέσσερις (4) µήνες λειτουργίας του.  
Εν τούτοις, παρά τις δυσµενείς συνθήκες λειτουργίας, το έργο του Σώµατος ανέδειξε σηµαντικά 
ευρήµατα αρκετά εκ των οποίων άπτονται ζητηµάτων δηµοσίου οικονοµικού ενδιαφέροντος, 
εντόπισε παθογένειες, παρατυπίες, πληµµέλειες και αδυναµίες σε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων 
των ελεγχόµενων φορέων, τα οποία επιγραµµατικά συνοψίζονται κατωτέρω ανά τοµέα δράσης και 
για τα οποία υπεβλήθησαν προτάσεις οι οποίες στην πλειοψηφία των περιπτώσεων έγιναν αποδεκτές 
– υιοθετήθηκαν από τους εµπλεκόµενους φορείς/υπηρεσίες : 
 
 
 
Πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών  
 Πληµµελής εκτέλεση των καθηκόντων των εξεταστών υποψηφίων οδηγών  

 Εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών µε οχήµατα βαρέος τύπου (φορτηγά – λεωφορεία) 
µε ακατάλληλα φθαρµένα ή πολυκαιρισµένα ελαστικά  

 Συµµετοχή στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών βαρέων οχηµάτων τα 
οποία δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές του θεσµικού πλαισίου  ως προς ορισµένα από τα κύρια 
χαρακτηριστικά του οχήµατος (αριθµός θέσεων καθηµένων) ή ως  προς το απαιτούµενο 
σύστηµα αντιεµπλοκής πέδησης (ABS), 

διαπιστώσεις για τις οποίες υπεβλήθησαν προτάσεις µε απτά αποτελέσµατα ως προς την υλοποίησή 
τους, όπως :  

 Αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών 
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 Συµµόρφωση µε τις κείµενες διατάξεις, επικαιροποίηση της νοµοθεσίας όπου απαιτείται και 
υπενθύµιση των απαιτήσεών της στους εµπλεκόµενους φορείς 

ενώ περαιτέρω ενέργειες βρίσκονται εν εξελίξει εντός του 2016. 
Θεωρητικές εξετάσεις και εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικών για την είσοδο στην 
αγορά εργασίας (Π.Ε.Ε., ADR)   
 Έλλειµµα νοµοθετικής πρόβλεψης και αντίστοιχης εφαρµογής σε σηµαντικές συνιστώσες της 

εξεταστικής διαδικασίας, όπως η µη διεξαγωγή των εξετάσεων µε Μηχανογραφικό Σύστηµα 
και η µη επικαιροποίηση της εξεταστέας ύλης,  

διαπιστώσεις για τις οποίες υπεβλήθησαν προτάσεις  προκειµένου να συµπεριληφθούν όλες οι 
κατηγορίες θεωρητικής εξέτασης στο Μηχανογραφικό Σύστηµα διεξαγωγής τους, µε στόχο την 
αντικειµενικότητα, τη διαφάνεια, και εν γένει τη  βελτιστοποίηση του όλου πλαισίου διεξαγωγής των 
εξετάσεων, οι οποίες είχαν απτά αποτελέσµατα.    
 
Άδειες κυκλοφορίας οχηµάτων  
 Παρατυπίες σε µια σειρά διαδικασιών κατά την έκδοση αδειών κυκλοφορίας εκπαιδευτικών 

οχηµάτων βαρέος τύπου (αναγραφόµενος αριθµός θέσεων στην άδεια κυκλοφορίας που δεν  
συµφωνεί µε τις προδιαγραφές εκπαιδευτικού λεωφορείου),  

 Πληµµέλειες ή/και ολιγωρία  ∆ιευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της 
χώρας κατά την έκδοση αδειών κυκλοφορίας, τη διαγραφή οχηµάτων, την αναγραφή της 
παρακράτησης κυριότητας και λοιπών αιτηµάτων σχετικών µε άδειες κυκλοφορίας, µε 
αποτέλεσµα ταλαιπωρία πολιτών ή και ακόµη επιβάρυνσή τους µε βεβαιωθέντα τέλη 
κυκλοφορίας,  

 Καταχωρήσεις /διαφηµίσεις υπηρεσιών ιδιωτικών ασθενοφόρων σε πολλές ιστοσελίδες κατά 
παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας, 

 Σύγχυση ως προς τον τρόπο εφαρµογής κανονιστικών διατάξεων που σχετίζονται µε τον 
τεχνικό έλεγχο,  

 ∆ιορθωµένα ή ελλιπώς συµπληρωµένα πρακτικά επιθεώρησης Ειδικού Τεχνικού Ελέγχου, 

 Έντυπα των πρακτικών επιθεώρησης που δεν φέρουν ασφαλιστικές δικλείδες όπως αυτές των 
∆ελτίων του περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου και ως εκ τούτου δεν παρέχουν εχέγγυα για την 
αποτροπή αυθαίρετης παρέµβασης ή ενδεχόµενης νόθευσής τους, 

 Πληµµελής εκτέλεση των καθηκόντων από ορισµένους ελεγκτές Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ως προς τη 
µη καταγραφή σοβαρών ελλείψεων,  

 Μη αποστολή στοιχείων τεχνικού ελέγχου στη βάση δεδοµένων του Υπουργείου  

 Συµµετοχή Σχολής Οδηγών σε διαγωνισµό της ΟΣΥ ΑΕ για την εκπαίδευση οδηγών της µε 
εκπαιδευτικό όχηµα που τυπικά δεν πληρούσε τις προδιαγραφές ως προς τον αναγραφόµενο 
αριθµό θέσεων στην άδεια κυκλοφορίας, 

διαπιστώσεις για τις οποίες υπεβλήθησαν προτάσεις µε απτά αποτελέσµατα ως προς την υλοποίησή 
τους, όπως προτάσεις για:  

 Την αποκατάσταση της νοµιµότητας,  

 Την αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών ή/και τυχόν ποινικών ευθυνών,  

 Την αναδροµική αναζήτηση τελών και φόρων, 

 Την τροποποίηση  και επικαιροποίηση του θεσµικού πλαισίου,  
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 Την τροποποίηση εντύπων µε την πρόβλεψη προδιαγραφών δικλείδων ασφαλείας. 

Σε πολλές περιπτώσεις καταγράφεται συµβολή του Σώµατος στην επίλυση προβληµάτων 
εξυπηρέτησης πολιτών κατά τη διεκπεραίωση αιτηµάτων τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες.   
 
∆ηµόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ    
 Απουσία µακρόπνοου στρατηγικού σχεδιασµού στη διαδικασία εξοπλισµού και συνακόλουθης 

επαναλειτουργίας των ∆ηµοσίων ΚΤΕΟ  

 Έλλειµµα συντονισµού µεταξύ των εµπλεκοµένων οργανικών µονάδων του Υπουργείου για τη 
διαχείριση ζητηµάτων που ανέκυψαν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύµβασης προµήθειας 
εξοπλισµού των ∆ηµοσίων ΚΤΕΟ 

 Το 55% των ∆ηµοσίων ΚΤΕΟ της χώρας παραµένουν αδρανοποιηµένα, µε αναξιοποίητο 
εξοπλισµό, ύψους περίπου 1.915.479 €   

 Άµεση απόρροια των ανωτέρω είναι η απώλεια πολύτιµων εσόδων από τα δηµόσια ταµεία και η 
µη αξιοποίηση της πλειοψηφίας των µηχανηµάτων ελέγχου, τα οποία παραµένουν 
αχρησιµοποίητα εδώ και αρκετά χρόνια, είτε στα ∆ηµόσια ΚΤΕΟ που δεν λειτουργούν είτε στην 
κεντρική αποθήκη του Υπουργείου, βαίνοντας απαξιούµενα, εντός ενός ευµετάβλητου θεσµικού 
περιβάλλοντος, 

διαπιστώσεις για τις οποίες υπεβλήθησαν προτάσεις αναζήτησης ευθυνών ή/και προκαταρκτικής 
εξέτασης.    
Κινητές Μονάδες Ελέγχου Καυσαερίων  
Ακαταλληλότητα σηµείου ελέγχου και υποβολή προτάσεων βελτίωσης της διαχείρισης  των ελέγχων από τις 
κινητές µονάδες. 
Αστικές και Υπεραστικές συγκοινωνίες  
Πληµµελής εξυπηρέτηση πολιτών και συµβολή του Σώµατος στην επίλυση προβληµάτων.  
 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  – ΠΙΝΑΚΕΣ  
 
Συνολικά στατιστικά στοιχεία   
 
Εντός του 2015 πραγµατοποιήθηκαν διακόσιοι πενήντα πέντε (255) έλεγχοι και έρευνες(17) 
(συµπεριλαµβανοµένων των καταγγελιών που διερευνήθηκαν χωρίς την έκδοση σχετικής εντολής).  
 
Τα στοιχεία αποτυπώνονται στον Πίνακα Π-1 που ακολουθεί. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π-1 
Επιθεωρήσεις – Έλεγχοι – Έρευνες 2015  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πλήθος  Μικτά 
Κλιµάκια 
Ελέγχου 

Σε εκκρεµότητα 
την 31.12.2015  

Επιθεωρήσεις – Έλεγχοι – 
Έρευνες 

223 0 15 

∆ιερεύνηση καταγγελιών                  
(χωρίς την έκδοση σχετικής 
εντολής)  

32 0 20 

                                                 
(17) Δεν έχουν προσμετρηθεί οι έλεγχοι – έρευνες για τις οποίες δεν έγιναν ενέργειες εντός του 2015   
     ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εντολής ελέγχου ή την ημερομηνία   
     χρέωσης εγγράφου για τη διερεύνηση καταγγελίας 



    236

ΣΥΝΟΛΟ  255 0 35 
 

 

 

Κατανοµή επιθεωρήσεων-ελέγχων-ερευνών  κατά τοµέα δράσης  
 
Η κατανοµή των ανωτέρω επιθεωρήσεων-ελέγχων-ερευνών κατά τοµέα δράσης, σύµφωνα µε την 
κατηγοριοποίησή τους στα κεφάλαια 3.3. έως 3.10. της Έκθεσης 2015, παρουσιάζεται στον 
ακόλουθο Πίνακα Π-2 και στο αντίστοιχο Γράφηµα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Π-2                                                                 

Κατανοµή των επιθεωρήσεων - ελέγχων και ερευνών του Πίνακα Π-1                   
κατά τοµέα δράσης   

 
2015 

ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΗΣ  
(Κεφ.3.3 – 3.10 της Έκθεσης)  

Πλήθος     
ελέγχων/ 
υποθέσεων 

Ποσοστά 
%  

Σε 
εκκρεµότη
τα την 

31.12.2015 

1 
∆ιευθύνσεις Μ&Ε των Περιφερειών της 
χώρας 1 0,4% 0 

2 Πρακτικές  εξετάσεις υποψηφίων οδηγών  189 74,0% 7 
3 Θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών  9 3,6% 0 
4 Καταγγελίες για άδειες οδήγησης  1 0,4% 0 

5 
Εξετάσεις για την απόκτηση 
Πιστοποιητικού Π.Ε.Ε.  2 0,8% 0 

6 
Εξετάσεις για τη χορήγηση 
Πιστοποιητικού ADR  4 1,6% 0 

7 Άδειες κυκλοφορίας οχηµάτων  12 4,7% 6 

8 
Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων 
(ΚΤΕΟ - ΙΚΤΕΟ) 1 0,4% 0 

9 
Κινητές Μονάδες Ελέγχων καυσαερίων  
(Κ.Μ.Ε.Κ.) 9 3,6% 0 

10 Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχηµάτων  11 4,3% 10 
11 Εποπτευόµενοι, από το ΥΠΥΜΕ∆Ι, Φορείς 16 6,2% 12 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο   255 100 % 35 
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Κατανοµή ανάλογα µε το έναυσµα του ελέγχου      
Η κατανοµή των επιθεωρήσεων-ελέγχων-ερευνών του Πίνακα Π-1, µε 
κριτήριο το έναυσµα του ελέγχου, παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα 
Π-3 και στο αντίστοιχο Γράφηµα . 

Πίνακας Π-3                                                                 
Κατανοµή των επιθεωρήσεων-ελέγχων-ερευνών του Πίνακα Π-1 

µε κριτήριο το έναυσµα του ελέγχου  

Έναυσµα του ελέγχου  
πλήθος 

ελέγχων/υποθέσεων 

Ποσοστό % επί του 
συνόλου των 255 

ελέγχων/υποθέσεων 
Κατόπιν καταγγελίας  23 9 % 
Αυτεπαγγέλτως  215 84 % 
Κατόπιν εντολής ΓΕ∆∆  10 4 % 
Κατόπιν εντολής Υπουργού, 
Υφυπουργού, Γεν.Γραµµατέα 
Υπουργείου  6 2 % 
Κατά παράκληση άλλου φορέα  1 1 % 
ΣΥΝΟΛΟ  255 100 % 

 

 
Κατανοµή των επιθεωρήσεων-ελέγχων-ερευνών µε κριτήριο τις 
διαπιστώσεις προβληµάτων 
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Η κατανοµή των ελέγχων, ερευνών του Πίνακα Π-1, µε κριτήριο τις διαπιστώσεις προβληµάτων, 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα Π-4. 

Πίνακας Π-4                                                              
∆ιαπιστώσεις προβληµάτων  

∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  
προβληµάτων  

πλήθος 
ελέγχων/υποθέσεων  

Ποσοστό % επί του 
συνόλου των 255 

ελέγχων/υποθέσεων * 
∆ιαφθοράς 3 1,2 % 
Κακοδιοίκησης  16 6,3 % 
Οργανωτικά  19 7,5 % 
Άλλα  8 3,0% 
 
*Τα ποσοστά δεν αθροίζονται επειδή οι  διαπιστώσεις από έναν  έλεγχο µπορεί να 
ανήκουν σε περισσότερες από µία    
   κατηγορία 

 
Κατανοµή µε κριτήριο τις διαπιστώσεις πειθαρχικών αδικηµάτων ή/και ενδεχόµενων 
ποινικών ευθυνών/ Αποδοχή προτάσεων        
 
Η κατανοµή των επιθεωρήσεων- ελέγχων- ερευνών του Πίνακα Π-1, µε κριτήριο  τη διαπίστωση 
τέλεσης πειθαρχικών αδικηµάτων ή/και ενδεχόµενων ποινικών ευθυνών, την αποδοχή των 
προτάσεων από τους ελεγχόµενους φορείς/υπηρεσίες  παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα Π-5. 

Πίνακας Π-5                                                              
∆ιαπίστωση πειθαρχικών και ενδεχόµενων ποινικών ευθυνών /                   

Αποδοχή προτάσεων    

∆ιαπίστωση πειθαρχικών και 
ενδεχόµενων ποινικών ευθυνών  

Πλήθος 
ελέγχων/υποθέσεων 

Ποσοστό % επί του 
συνόλου των 255 

ελέγχων/υποθέσεων 
** 

Η Έκθεση απεστάλη στον 
Εισαγγελέα 3 1,2 % 
Ζητήθηκε ο πειθαρχικός έλεγχος  16 6,3 % 
Ασκήθηκαν πειθαρχικές διώξεις  19 7,5 % 
Αποδοχή προτάσεων  8 3 % 
*Τα ποσοστά δεν αθροίζονται επειδή οι  διαπιστώσεις από έναν  έλεγχο µπορεί να 
ανήκουν σε περισσότερες από µία    
   κατηγορία 
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13. Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 

1.1 Συνοπτική παρουσίαση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.                                         
 
1.1.1.  Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων (Υ.Ε.Υ.) είναι ειδική αυτοτελής Υπηρεσία  του 
Υπουργείου  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, 
εξιχνίαση και δίωξη συγκεκριµένων εγκληµάτων διαφθοράς.  

 
1.1.2. Εποπτεύεται από τη διακοµµατική Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας της 
Βουλής των Ελλήνων.  
Το ανακριτικό της έργο τελεί υπό την εποπτεία είτε του αρµόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών είτε του 
αρµόδιου Εισαγγελέα του Ναυτοδικείου. 

 
1.1.3. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων (πρώην Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων) Λιµενικού 
Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ιδρύθηκε τον Ιούλιο του έτους 2001 και διέπεται ως προς τη 
λειτουργία της από ειδικό θεσµικό πλαίσιο. 
 
1.1.4. ∆ιαρθρώνεται σε τρία τµήµατα: 
• Τµήµα 1ο : ∆ηλώσεων Περιουσιακής  Κατάστασης. 
• Τµήµα 2ο : Ειδικών Υποθέσεων Στρατηγικής και Πληροφοριών. 
• Τµήµα 3ο : Επιχειρήσεων, Έρευνας και ∆ίωξης. 

 

1.2 ∆ιαδικασία στελέχωσης – κριτήρια – προϋποθέσεις – προσόντα του προσωπικού.                                    
 
1.2.1. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων στελεχώνεται από το προσωπικό του Αρχηγείου 
Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο επιλέγεται και µετατίθεται σε αυτή για 
τέσσερα έτη.  
Η θητεία αυτή µπορεί να παραταθεί µία φορά για χρονικό διάστηµα τριών ετών, µετά από εισήγηση 
του διευθυντή της Υπηρεσίας. Το προσωπικό, µετά τη συµπλήρωση τεσσάρων ετών από την 
αποχώρησή του από την Υπηρεσία αυτή, µπορεί να επανεπιλέγεται για τη στελέχωσή της. Στη θέση 
του διευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων ορίζεται ανώτατος ή ανώτερος αξιωµατικός 
του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

 
1.2.2. Η επιλογή του προσωπικού για τη στελέχωση της Υ.Ε.Υ.,  λόγω του έργου και της αποστολής 
που της έχει ανατεθεί, γίνεται µε αυστηρά κριτήρια. Το προσωπικό πρέπει να συγκεντρώνει τα 
ακόλουθα προσόντα: 

 
α. Να διακρίνεται για την αποδοτικότητά του και αποτελεσµατικότητά του, το ήθος και τη 
διαγωγή του, καθώς και την υπευθυνότητα και αποφασιστικότητά του.  
 
β. Κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών να έχει αξιολογηθεί µε το γενικό 
χαρακτηρισµό «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» και να έχει κριθεί προακτέος από τα αρµόδια συµβούλια 
κρίσεων. 
Από τους διαθέτοντες τα προαναφερόµενα προσόντα προτιµώνται ιδίως όσοι έχουν διετή 
τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Υπηρεσία ασφαλείας, καθώς και όσοι έχουν γνώσεις στη χρήση 
ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλες ειδικές γνώσεις.  
 

1.2.3. ∆εν επιτρέπεται να µετατεθεί ή να υπηρετεί στην Υ.Ε.Υ.  όποιος:  
α. Έχει τιµωρηθεί από ποινικό δικαστήριο ή εκκρεµεί σε βάρος του ποινική δίωξη, 
 εξαιρουµένων των πταισµάτων και των τροχαίων αδικηµάτων, για τα οποία  επισύρονται 
χρηµατικές ποινές. 
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β. Έχει τιµωρηθεί ή εκκρεµεί σε βάρος του πειθαρχική δίωξη, για παράπτωµα που  επισύρει 
καταστατική πειθαρχική ποινή.  
γ. Έχει τιµωρηθεί για παραπτώµατα τα οποία, ενώ επισύρουν συνήθη πειθαρχική 
    ποινή, µαρτυρούν έλλειψη συνείδησης του υπηρεσιακού καθήκοντος και 
    ακεραιότητας χαρακτήρα.  
δ. Κωλύεται επανειληµµένα στην εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του, για  λόγους 
υγείας.  
ε. Είναι µέλος διοικητικού συµβουλίου συνδικαλιστικής οργάνωσης.  

στ. Έχει υπηρετήσει κατά την προηγούµενη οκταετία ή υπηρετεί µε οποιαδήποτε ιδιότητα, 
συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού ασφαλείας, σε γραφεία µελών της Κυβέρνησης, 
Υφυπουργών, Γενικών Γραµµατέων, Κοµµάτων και Βουλευτών.  

ζ. Έχει υπηρετήσει ή υπηρετεί στο γραφείο του εν ενεργεία Αρχηγού Λ.Σ.  
 

1.2.4. Ο διευθυντής της Υπηρεσίας ορίζεται από τον  Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
µετά από γνώµη της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό της. 

 
1.2.5. Οι αξιωµατικοί και το υπόλοιπο προσωπικό τοποθετούνται µε απόφαση του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού Λιµενικού Σώµατος – 
Ελληνικής Ακτοφυλακής. Για την τοποθέτηση απαιτείται καταρχήν εισήγηση του διευθυντή της 
Υ.Ε.Υ.  

 
1.2.6. Στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων µπορεί, ύστερα από πρόταση του διευθυντή της 
Υ.Ε.Υ. και σύµφωνη γνώµη του προϊσταµένου της Εισαγγελίας  Εφετών της έδρας της Υπηρεσίας, να 
αποσπάται προσωπικό από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα µε εξειδικευµένες γνώσεις σε αντικείµενα της 
Υπηρεσίας, για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα έτος, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής και του αρµόδιου Υπουργού στον οποίο υπάγεται ο υπάλληλος ή µε απόφαση 
του οργάνου διοίκησης του οικείου νοµικού προσώπου, χωρίς να απαιτείται απόφαση υπηρεσιακού 
συµβουλίου. 

 
1.2.7. Επίσης στην Υ.Ε.Υ. µπορεί να αποσπάται, για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα έτος και χωρίς να 
απαιτείται γνώµη του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου, µε απόφαση του Αρχηγού, ύστερα από 
εισήγηση του διευθυντή της Υ.Ε.Υ., προσωπικό του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής 
Ακτοφυλακής µε εξειδικευµένες γνώσεις ή εµπειρία σε αντικείµενα της Υπηρεσίας, το οποίο θα 
πρέπει να διακρίνεται για την αποδοτικότητά του και αποτελεσµατικότητά του, το ήθος και τη 
διαγωγή του, καθώς και για την υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα. Το προσωπικό του Αρχηγείου 
Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που αποσπάται δεν απαιτείται να διαθέτει 
προϋπηρεσία πέντε ετών. 
 

1.3 Προανακριτική – αστυνοµική έρευνα και δίωξη εγκληµάτων διαφθοράς.                                        
 

1.3.1. Η αστυνοµική και προανακριτική έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων ακολουθεί 
τους κανόνες και τις διατάξεις του Κώδικα της Ποινικής ∆ικονοµίας.  

 
1.3.2. Κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης δεν ισχύει το φορολογικό 
απόρρητο. Εφόσον απαιτείται, είναι δυνατή η άρση απορρήτου της επικοινωνίας, του τραπεζικού ή 
χρηµατιστηριακού απορρήτου, σύµφωνα µε συγκεκριµένες δικονοµικές διαδικασίες.  
 
1.3.3. Η Υ.Ε.Υ έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των άλλων Αρχών ή Υπηρεσιών του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα όπου επιλαµβάνεται θεµάτων, στην περιοχή ευθύνης του Λιµενικού Σώµατος– Ελληνικής 
Ακτοφυλακής, που αφορούν το προσωπικό του Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., υπαλλήλους του ευρύτερου 
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δηµόσιου τοµέα ή δηµόσιους λειτουργούς, καθώς και υπαλλήλους ή αξιωµατούχους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσής ή ∆ιεθνών Οργανισµών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια. 
 
1.3..4. Υπό τις οδηγίες του πρώην Υπουργού Επικρατείας έχει συσταθεί και λειτουργεί µικτό κλιµάκιο 
ελέγχου για την καταπολέµηση της λαθρεµπορίας και της διαφθοράς, το οποίο συγκροτείται από 
στελέχη της ∆/νσης Οικονοµικής Αστυνοµίας της ΕΛΑΣ., του Σ∆ΟΕ, της ∆/νσης Εσωτερικών 
Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονοµικών και της Υπηρεσία µας (Υ.Ε.Υ.). Τα προαναφερόµενα 
κλιµάκια εξακολουθούν και δρουν σήµερα, µέσω αιφνιδιαστικών ελέγχων που πραγµατοποιούν σε 
όλη την επικράτεια κατόπιν σχετικών εντολών και γενικών κατευθύνσεων του Αναπληρωτή 
Υπουργού ∆ικαιοσύνης, αρµόδιο για θέµατα Καταπολέµησης της ∆ιαφθοράς.  
 
 

1.4 Εποπτεία και Έλεγχος της Υ.Ε.Υ.– Κοινοβουλευτική και Εισαγγελική.                                        
 
1.4.1. Κοινοβουλευτική εποπτεία  
Το έργο της Υ.Ε.Υ. υπάγεται σε ετήσιο κοινοβουλευτικό έλεγχο από την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή 
Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, ύστερα από έκθεση απολογισµού που διαβιβάζει ο 
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Σκοπός της κοινοβουλευτικής εποπτείας είναι ο 
έλεγχος, η διαφάνεια της λειτουργίας και δράσης της Υπηρεσίας. 

 
1.4.2. Εισαγγελική εποπτεία 
Η προανάκριση και η προκαταρκτική εξέταση και εν γένει το ανακριτικό έργο, που ενεργείται από την 
Υ.Ε.Υ., εποπτεύεται είτε από τον αρµόδιο προϊστάµενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών είτε από τον 
αρµόδιο Εισαγγελέα του Ναυτοδικείου.  
Η εποπτεία αυτή συνίσταται στο δικαίωµα να ενηµερώνονται για τις πληροφορίες ή καταγγελίες που 
περιέρχονται στην Υπηρεσία, να λαµβάνουν γνώση όλων των υποθέσεων που χειρίζεται, να 
παρακολουθούν την πορεία τους, να δίδουν οδηγίες, να κατευθύνουν και να παρίστανται κατά τη 
διενέργεια των ανακριτικών πράξεων. 
 
 

1.5 Νοµικό πλαίσιο-∆ιεύρυνση του έργου και της αποστολής – ∆ιάρθρωση της Υπηρεσίας. 
 
1.5.1. Με τις διατάξεις των άρθρων 49 έως 53 του ν.2935/2001 (Α 162) συστάθηκε το αυτοτελές 
ειδικό γραφείο µε τον διακριτό τίτλο «Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων του Υ.Ε.Ν.»  και ρυθµίστηκαν 
τα θέµατα, της αποστολής, της εποπτείας και της στελέχωσης.  

 
1.5.2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 5 του ν. 3922/2011 (Α 35), «Σύσταση 
Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις», το Γραφείο 
Εσωτερικών Υποθέσεων µετονοµάστηκε σε Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων (Υ.Ε.Υ.) και 
αναβαθµίστηκε σε κεντρική Υπηρεσία υπαγόµενη διοικητικά, ως προς το προσωπικό της, στο 
Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)  
 
1.5.3. 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. 
 
1.5.4. 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.∆.∆..  
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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.Λ.Σ-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. 

 
1.5.5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63) αντικαταστάθηκε 
η παράγραφος 7 του άρθρου 49 του ν.2935/2001 (Α 162) και διευρύνθηκε η αρµοδιότητα της 
Υπηρεσίας για την εξιχνίαση εγκληµάτων που δεν αναφέρονται στο άρθρο του νόµου, τα οποία 
όµως λόγω της φύσεως και των συνθηκών τέλεσης αυτών απαιτούν εξειδικευµένη έρευνα.  
Επίσης για την απεµπλοκή της Υπηρεσίας από υποθέσεις ήσσονος σηµασίας είναι δυνατή η ανάθεση 
σε άλλες Υπηρεσίες ή προανακριτικές αρχές η διερεύνηση των εγκληµάτων του άρθρου 49, εφόσον η 
φύση των εγκληµάτων αυτών και οι συνθήκες τέλεσης δεν απαιτούν εξειδικευµένη έρευνα.   

 
1.5.6. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63) αντικαταστάθηκε η παράγραφος 
1 του άρθρου 50 του ν. 2935/2001 και εναρµονίστηκαν τα θέµατα στελέχωσης, θητείας και 
παράτασης του προσωπικού της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Αρχηγείου Λιµενικού 
Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, όπως προβλέπεται µε τις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 3938/2011 
για τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας. 

 
1.5.7. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63) αντικαταστάθηκε η περίπτωση β 
της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του ν. 2935/2001, µε σκοπό την επίτευξη της αµεσότερης 
τοποθέτησης και µετάθεσης του προσωπικού, καθώς και της “ανεξαρτησίας” οργάνωσης και 
λειτουργίας της Υπηρεσίας, λόγω της ιδιοµορφίας του έργου που της έχει ανατεθεί, χωρίς να 
απαιτείται γνώµη του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου, αλλά µόνο πρόταση του διευθυντή και 
εισήγηση του Αρχηγού στον Υπουργό. 

 
1.5.8. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63) αντικαταστάθηκε η παράγραφος 
12 του άρθρου 50 του ν. 2935/2001 και εναρµονίστηκαν τα θέµατα µετάθεσης µετά τη λήξη της 
θητείας του προσωπικού της Υ.Ε.Υ. του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, 
όπως προβλέπεται µε τις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 3938/2011 για τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικών 
Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας.  

 
1.5.9. Με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63) προστέθηκαν παράγραφοι 16 και 
17 στο άρθρο 50 του ν. 2935/2001 και εναρµονίστηκαν (µε την παράγραφο 16) τα θέµατα απόσπασης 
στην Υπηρεσία υπαλλήλων µε ειδικές γνώσεις από τον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα, όπως προβλέπεται 
µε τις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 3938/2011 για τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της 
Ελληνικής Αστυνοµίας. Με τις διατάξεις της παραγράφου 17 ρυθµίστηκαν θέµατα απόσπασης 
στρατιωτικού προσωπικού, το οποίο διακρίνεται για την αποδοτικότητά του και αποτελεσµατικότητά 
του, το ήθος και τη διαγωγή του καθώς και την υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα, µε 
εξειδικευµένες γνώσεις ή εµπειρία σε αντικείµενα της Υπηρεσίας, για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα 
έτος. 
 
1.5.10. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 103/2014 (Α170) «Οργανισµός  Υπουργείου  Ναυτιλίας 
και Αιγαίου» στο Γραφείο Υπουργού, το οποίο λειτουργεί και στελεχώνεται  σύµφωνα µε τις  
διατάξεις του  π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), συµπεριλήφθηκε µεταξύ άλλων Υπηρεσιών και η Υπηρεσία 
Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία αποτελούσε Κεντρική Υπηρεσία του Αρχηγείου Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ., 
στην οποία προΐσταται ανώτερος ή ανώτατος Αξιωµατικός Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ {περ. γγ) παράγραφος1, 
άρθρου 2}. 
Παράλληλα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις ιδιαίτερα ως προς το ζήτηµα της στελέχωσης σε σχέση 
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 50  του ν.2935/2001 (Α 162) «Στελέχωση - προσόντα 
και διαδικασία επιλογής προσωπικού - Υποχρεώσεις και δικαιώµατα» µε τις διατάξεις του άρθρου 3 
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µειώνονται ως προς τη διάρθρωση και τον αριθµό τα Τµήµατα της Υ.Ε.Υ από τέσσερα σε τρία µε την 
ενσωµάτωση των αρµοδιοτήτων του καταργηθέντος 4ου τµήµατος στο 2ο και 3ο τµήµα. 
 
1.5.11. Με την αριθ. Υ92 /25-02-2015 απόφαση (Β΄285) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού» στον Υπουργό Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, ανατέθηκε η άσκηση των αρµοδιοτήτων της 
Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων {εδάφιο (στ) άρθρου 1}. 
 
1.5.12. Με το π.δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ.) το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου που είχε συγχωνευθεί µε 
την παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 24/2015 µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 
Τουρισµού και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων σε Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, 
Ναυτιλίας και Τουρισµού ανασυνιστάται και µετονοµάζεται σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µεταφέρονται από το πρώην 
Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού το σύνολο των αρµοδιοτήτων, 
υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού του συγχωνευθέντος µε το π.δ. 24/2015 Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου, καθώς και των εποπτευόµενων από αυτό φορέων, όπως έχουν κατά την έκδοση του 
παρόντος διαµορφωθεί. Επίσης όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή ο 
αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού σε θέµατα αρµοδιότητας 
του ανασυνιστώµενου και µετονοµαζόµενου µε το παρόν Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, νοείται εφεξής ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
 
1.5.13. Επίσης αναφέρονται οι διατάξεις του ν. 4320/2015 (Α 29) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων 
µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» σύστασης, αρµοδιοτήτων και οργάνωσης της Γενικής 
Γραµµατείας για την Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς (άρθρο 6 και επόµ.) και το π.δ. 71/2015 (Α 114) 
µε το οποίο η Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς µεταφέρεται ως σύνολο 
Υπηρεσιών µε τις αρµοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί κατά 
την έκδοση του παρόντος και µε τους εποπτευόµενους από αυτή φορείς στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 
 Όπου στο νόµο αναφέρεται Υπουργός αρµόδιος για θέµατα της Γενικής Γραµµατείας 
Καταπολέµησης της ∆ιαφθοράς νοείται εφεξής ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 
Με την αριθ. Υ 30 Απόφαση του Πρωθυπουργού (Β 2183/12.10.2015) στον Αναπληρωτή Υπουργό 
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ανατέθηκε µεταξύ άλλων η καταπολέµηση 
της διαφθοράς και η δίωξη του οικονοµικού εγκλήµατος, στο πλαίσιο αυτό  καταρτίζει συντονισµένα 
προγράµµατα δράσης και ελέγχει την υλοποίησή τους από τους ελεγκτικούς και διωκτικούς 
µηχανισµούς και σώµατα της ∆ιοίκησης. 
 

1.6 Υποβολή ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονοµικών Συµφερόντων –  Έλεγχος 
του «πόθεν έσχες» από Επιτροπές Ελέγχου της Υ.Ε.Υ. 

 
1.6.1.  Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α΄309) όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του 
άρθρου 222 του ν.4281/2014 (περ. κστ΄ παρ. 1), και την παρ. Ζ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 
(Α΄94), ορίζεται ότι υπόχρεοι σε υποβολή ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (∆.Π.Κ.) και 
∆ηλώσεων Οικονοµικών Συµφερόντων (∆.Ο.Σ.) είναι το προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος – 
Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ), καθώς και το πολιτικό προσωπικό του πρώην Υπουργείου 
Εµπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου. 
  
 Οι ∆.Π.Κ. και ∆.Ο.Σ. των υπόχρεων, του/της συζύγου των και των ανήλικων τέκνων τους 
υποβάλλονται και ελέγχονται σε εισαγγελικό λειτουργό της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά, ο οποίος 
ορίζεται από τον Προϊστάµενο της οικείας Εισαγγελίας και επικουρείται στο έργο του από την 
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 
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1.6.2. Πέραν της Κοινοβουλευτικής και Εισαγγελικής εποπτείας τα στελέχη της Υπηρεσίας 
Εσωτερικών Υποθέσεων για λόγους διαφάνειας όπως και τήρησης της αρχής ότι ο ελέγχων µε τον 
ελεγχόµενο δεν δύναται να είναι “ η ίδια Αρχή ή Υπηρεσία ή πρόσωπο”  υπάγονταν από το έτος 
2012 έως το 2014 ως προς το «πόθεν έσχες» στον έλεγχο άλλης Αρχής και συγκεκριµένα στην Αρχή 
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και της 
Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου {µε την παράγραφο 8 του άρθρου 21 του ν. 
4058/2012 (Α΄ 63) αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των περιπτώσεων α, γ και δ της παραγράφου 3 του 
άρθρου 8 του ν.3213/2003 (Α 309)}. 

Από το έτος 2015, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 222 και 224 του ν.42812/2014, οι 
οποίες τροποποιούν το άρθρο 1 και 3 του ν.3213/2003, τα στελέχη της Υπηρεσίας υπάγονται ως προς 
το «πόθεν έσχες» στον έλεγχο της Επιτροπής Ελέγχου ∆.Π.Κ. του άρθρου 3Α του ν.3213/2003 (της 
Βουλής των Ελλήνων).  
 
1.6.3. Κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου 3213/2003, έχει εκδοθεί το π.δ. 112/2007 (Α 144), στο οποίο 
καθορίζονται µεταξύ άλλων και η διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του 
προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  

Στην Υπηρεσία έχουν συγκροτηθεί δύο τριµελείς επιτροπές µε µέλη αυτών από το προσωπικό 
της Υ.Ε.Υ., οι οποίες προβαίνουν στον έλεγχο των υπόχρεων ως προς την εκπλήρωσης της 
υποχρέωσης υποβολής ∆.Π.Κ, καθώς και στον έλεγχο των ∆.Π.Κ ως προς τη διαπίστωση του αληθούς 
περιεχοµένου της δήλωσης και τη διακρίβωση αν η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η 
επαύξηση υφισταµένων, δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων, σε συνδυασµό µε τις 
δαπάνες διαβίωσης των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων.  

Μετά το πέρας του ελέγχου, οι σχετικές Εκθέσεις Ελέγχου υποβάλλονται στον αρµόδιο 
Εισαγγελέα προς ποινική εκτίµηση/άσκηση ποινικής δίωξης  ως προς τα τυχόν ζητήµατα του «πόθεν 
έσχες». 
 
1.6.4. Επιπρόσθετα, µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 3 του ν. 3569/2007 (Α΄122) στο πλαίσιο 
των ελέγχων των ∆.Π.Κ., που διενεργούνται για το προσωπικό του Λ.Σ., είναι δυνατή, ύστερα από 
έγγραφη εντολή του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, η άρση του τραπεζικού, 
χρηµατιστηριακού και φορολογικού απορρήτου. 
 
1.6.5. Στην Υπηρεσία υφίσταται και τηρείται αρχείο των ∆.Π.Κ. περίπου οκτώ χιλιάδων (8.000) 
ατοµικών φακέλων υπόχρεου προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εν ενεργεία και αποστρατεία) και 
πεντακόσιοι ογδόντα δυο (582) ατοµικοί φάκελοι υπόχρεου πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.). Ο συνολικός αριθµός των ατοµικών εντύπων 
∆.Π.Κ. του προσωπικού Λ.Σ. ανέρχεται µέχρι σήµερα περίπου σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες (88.000) και 
σε ετήσια βάση προσαυξάνεται περίπου κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ∆.Π.Κ., ενώ ο συνολικός αριθµός 
των ατοµικών εντύπων ∆.Π.Κ. του πολιτικού προσωπικού του Υ.ΝΑ.Ν.Π. ανέρχεται σε τετρακόσια 
πενήντα ένα  (451). 
          Οι ∆.Π.Κ. και οι ∆.Ο.Σ., σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.3213/2003, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 223 του ν.4281/2014, συντάσσονται σε ειδικό έντυπο, το περιεχόµενο 
των οποίων καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων. 
Η έκδοση όµως της αριθ. ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015 Κ.Υ.Α. (Β΄2579) στις 30 Νοεµβρίου 
2015, αφορά µόνο στην ηλεκτρονική υποβολή των  ∆.Π.Κ. και ∆.Ο.Σ. µε έναρξη ισχύος για τους εν 
θέµατι υπόχρεους την 01η Ιανουαρίου  2016 (άρθρο 7) και συναφώς η ∆.Ο.Σ. υποβάλλεται 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά (άρθρο 6). 
 Για το έτος 2015, υπεβλήθησαν από τους υπόχρεους οι ∆.Π.Κ. µε υπόδειγµα το έντυπο που 
προϋπήρχε σύµφωνα µε το παράρτηµα στο π.δ.112/2007 (Α΄144).   
  
1.6.6. Εντός του έτους 2016, αναµένεται η προαναφερόµενη έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής, του 
ελέγχου και της επεξεργασίας των ∆.Π.Κ. και ∆.Ο.Σ. µέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήµατος 
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«ΠΟΘΕΝ». H πρόσβαση για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (∆ΠΚ) 
και δήλωσης οικονοµικών συµφερόντων (∆ΟΣ) στο πληροφοριακό σύστηµα «ΠΟΘΕΝ», θα είναι 
δυνατή από το διαδίκτυο µέσω της διεύθυνσης (url) https://www.pothen.gr. 
Το συγκεκριµένο πληροφοριακό σύστηµα είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί στις υποδοµές της 
Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων και ∆ιοικητικής Υποστήριξης του υπουργείου 
Οικονοµικών και διασφαλίζει το απόρρητο της διαδικτυακής επικοινωνίας του υπόχρεου µε το 
σύστηµα µε τη χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού. Τα στοιχεία των ∆.Π.Κ. είναι απόρρητα και 
τηρούνται κρυπτογραφηµένα στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του συστήµατος. Το ηλεκτρονικό 
σύστηµα συνοδεύεται από πολιτικές ασφάλειας, που καλύπτουν όλους τους εµπλεκόµενους φορείς 
και εξασφαλίζουν την εµπιστευτικότητα και ακεραιότητα των στοιχείων. 
Οι υπόχρεοι καθώς οι σύζυγοι αυτών θα συνδεθούν στο πληροφοριακό σύστηµα στην 
προαναφερόµενη διεύθυνση (https://www.pothen.gr) κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών τους 
στο TAXISnet. Η αίτηση για τη χορήγηση και η διαχείριση των κωδικών αυτών γίνεται αποκλειστικά 
από το σύστηµα TAXISnet. 
Οι υπόχρεοι πρέπει να συµπληρώσουν υποχρεωτικά όλους τους πίνακες, εφόσον έχουν στην κατοχή 
τους αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία. 
∆εδοµένου ότι οι ∆ΠΚ πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από το έντυπο Ε1 της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήµατος του φορολογικού έτους 2015, και από το έντυπο Ε9 της δήλωσης στοιχείων 
ακινήτων του τελευταίου υποβληθέντος εντύπου Ε9, οι υπόχρεοι κατά τη διαδικασία υποβολής της 
∆ΠΚ και µέσω σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, µπορούν είτε να αποδέχονται η αρµόδια Αρχή Ελέγχου 
να αντλήσει τα στοιχεία από το σύστηµα TAXIS, είτε να επισυνάπτουν οι ίδιοι τα ηλεκτρονικά αρχεία 
των εντύπων Ε1 και Ε9 στη ∆ΠΚ. 
Οι στόχοι  και το  επιδιωκόµενο αποτέλεσµα της ηλεκτρονικής εφαρµογής του «ΠΟΘΕΝ» είναι: 

 Η διευκόλυνση των υπόχρεων και κατά συνέπεια η επιτάχυνση της διαδικασίας 
υποβολής ∆.Π.Κ. 

 Η διαπίστωση της εγκυρότητας των υποβεβληµένων ∆.Π.Κ, µέσω της άντλησης 
στοιχείων από άλλες πηγές, όπως TAXISnet κλπ. 

 Η αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών, µέσω της συνολικής και ενιαίας 
αντιµετώπισης της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής, επεξεργασίας και ελέγχου 
των ∆.Π.Κ. 

 Ο περιορισµός της διαφθοράς µέσω του αυτοµατοποιηµένου ελέγχου των ∆.Π.Κ. των 
υπόχρεων µε αντικειµενικό και µη αµφισβητήσιµο τρόπο. 

 Η αποδοτικότητα των ελεγκτικών µηχανισµών (εξοικονόµηση ανθρωπίνων πόρων, 
απαιτούµενων χώρων, µείωση κόστους). 

 Η αποτελεσµατικότητα των ελεγκτικών µηχανισµών (ταχύτητα, διαφάνεια, 
µεγιστοποίηση της εξυπηρέτησης και του αισθήµατος δικαίου του πολίτη). 

 Η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας, µέσω υλοποίησης ενός ενιαίου Πληροφοριακού 
Συστήµατος για την ηλεκτρονική υποβολή, επεξεργασία και έλεγχο των ∆.Π.Κ. για το  
σύνολο των υπόχρεων. 

 

1.7 Γενική αρµοδιότητα 
 
Η Υ.Ε.Υ. διερευνά εγκλήµατα που προσδιορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν. 
3938/2011 (Α 61). 
 
1.7.1. Για το προσωπικό του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. 
 

1.7.1.1. Από τα άρθρα του Ποινικού Κώδικα: 
 

134–137∆ (Προσβολές του Πολιτεύµατος): Εσχάτη προδοσία, προπαρασκευαστικές πράξεις 
εσχάτης προδοσίας, προσβολές κατά της ζωής φορέων πολιτειακών λειτουργηµάτων, 
βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  
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216 – 222 (Εγκλήµατα σχετικά µε τα υποµνήµατα): Πλαστογραφία, πλαστογραφία 
πιστοποιητικών, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήµων, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, 
ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις και υπεξαγωγή εγγράφων.   

 
235 – 246 (Εγκλήµατα σχετικά µε την υπηρεσία): Παθητική και ενεργητική δωροδοκία, 
δωροδοκία δικαστή, κατάχρηση εξουσίας, παραβάσεις στην εκτέλεση  των ποινών, 
παραβίαση οικιακού ασύλου, ψευδής βεβαίωση, νόθευση και παράλειψη βεβαιώσεως 
ταυτότητας, καταπίεση. 

 
 252 – 263Α (Εγκλήµατα σχετικά µε την υπηρεσία): Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, 
αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης, αθέµιτη συµµετοχή, απιστία σχετική   µε την υπηρεσία, 
εκµετάλλευση εµπιστευµένων πραγµάτων, υπεξαίρεση στην  υπηρεσία, παράβαση 
καθήκοντος, ανυποταξία σε πολιτική αρχή, παρότρυνση  υφισταµένων και ανοχή. 
 
 322 – 324 (Εγκλήµατα κατά της προσωπικής ελευθερίας): Αρπαγή, εµπόριο δούλων, εµπορία 
ανθρώπων και αρπαγή ανηλίκων.   

 
 336 – 353 (Εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήµατα οικονοµικής 
 εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής): Βιασµός, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, 
κατάχρηση σε ασέλγεια, αποπλάνηση παιδιών, απατηλή επίτευξη  συνουσίας, κατάχρηση 
ανηλίκων σε ασέλγεια, ασέλγεια µε κατάχρηση εξουσίας, αιµοµιξία, ασέλγεια µεταξύ 
συγγενών, ασέλγεια παρά φύση, διευκόλυνση ακολασίας άλλων, πορνογραφία ανηλίκων, 
µαστροπεία, εκµετάλλευση πόρνης, σωµατεµπορία, ασέλγεια µε ανήλικο έναντι αµοιβής, 
πρόκληση σκανδάλου µε ακόλαστες πράξεις.   

 
372 – 384Α (Εγκλήµατα κατά της ιδιοκτησίας): κλοπή, διακεκριµένες  περιπτώσεις κλοπής, 
κλοπή χρήσης, υπεξαίρεση, παρασιώπηση ανεύρεσης, κλοπές και  υπεξαιρέσεις 
ευτελούς αξίας, υφαιρέσεις, απόδοση του ιδιοποιηµένου πράγµατος, ληστεία, φθορά ξένης 
ιδιοκτησίας, διακεκριµένες περιπτώσεις φθοράς και καταστολή φθορών που προκαλούν το 
κοινό αίσθηµα.   

 
 385 – 400 και 402 – 406 (Εγκλήµατα κατά των περιουσιακών δικαιωµάτων): Εκβίαση, απάτη, 
απάτη µε υπολογιστή, απάτη ευτελούς αξίας, απάτη σχετική µε τις ασφάλειες, απατηλή 
πρόκληση βλάβης, απιστία, δόλια αποφυγή πληρωµής εισιτηρίου, δόλια αποδοχή παροχών, 
γενικές διατάξεις, αποδοχή και διάθεση  προϊόντων εγκλήµατος, νοµιµοποίηση εσόδων από 
εγκληµατική δραστηριότητα,  παρακώλυση συναγωνισµού, καταδολίευση δανειστών, 
χρεοκοπία, παρακώλυση της άσκησης δικαιώµατος, παράνοµη αλιεία, παραπλάνηση 
ανηλίκων σε χρέη,  τοκογλυφία, αισχροκέρδεια και παραπλάνηση σε χρηµατιστηριακές 
πράξεις.   

 
1.7.1.2. Από τη νοµοθεσία για τα ναρκωτικά, τα παίγνια, τα όπλα, τις αρχαιότητες, τη λαθρεµπορία 
και τους αλλοδαπούς. 

 
1.7.2. Για τους υπαλλήλους και λειτουργούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς και τους 
υπαλλήλους ή αξιωµατούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ∆ιεθνών Οργανισµών που 
δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια. 

 
1.7.2.1. Από τα άρθρα του Ποινικού Κώδικα: 

 
 216 – 222 (Εγκλήµατα σχετικά µε τα υποµνήµατα): Πλαστογραφία, πλαστογραφία 
 πιστοποιητικών, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήµων, προπαρασκευαστικές  πράξεις 
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πλαστογραφίας ενσήµων, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδείς  ιατρικές 
πιστοποιήσεις και υπεξαγωγή εγγράφων.   

 
 235 – 246 (Εγκλήµατα σχετικά µε την υπηρεσία): Παθητική και ενεργητική δωροδοκία, 
δωροδοκία δικαστή, δήµευση του δώρου, κατάχρηση εξουσίας, παραβάσεις στην εκτέλεση 
των ποινών, παραβίαση οικιακού ασύλου, ψευδής βεβαίωση, νόθευση, παράλειψη 
βεβαιώσεως ταυτότητας, καταπίεση, κ.λπ.). 

 
 252–263Α (Εγκλήµατα σχετικά µε την υπηρεσία): Παραβίαση υπηρεσιακού  απορρήτου, 
αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης, αθέµιτη συµµετοχή, απιστία σχετική µε την υπηρεσία, 
εκµετάλλευση εµπιστευµένων πραγµάτων, υπεξαίρεση στην υπηρεσία, παράβαση 
καθήκοντος, ανυποταξία σε πολιτική αρχή, παρότρυνση υφισταµένων και ανοχή. 

 
 323Α–Β και 324 (Εγκλήµατα κατά της προσωπικής ελευθερίας): εµπορία δούλων και 
ανθρώπων, διενέργεια ταξιδιών µε σκοπό από τους µετέχοντες σε αυτά την τέλεση συνουσίας 
ή άλλων ασελγών πράξεων σε βάρος ανηλίκου, αρπαγή ανηλίκων. 

 
 385  (Έγκληµα κατά των περιουσιακών δικαιωµάτων): Εκβίαση.  
 

1.7.2.2. Από τα εγκλήµατα των άρθρων 2, 4 και 5 του ν.3666/2008 (Α 105) (δωροδοκία, παθητική 
δωροδοκία, ενεργητική δωροδοκία, δωροδοκία δικαστή, δωροδοκία µελών αλλοδαπών δηµοσίων 
συνελεύσεων, δωροδοκία αλλοδαπού δηµόσιου λειτουργού, δωροδοκία αλλοδαπών δηµόσιων 
λειτουργών, λειτουργών διεθνών οργανισµών κλπ, δωροδοκία µελών δηµόσιων συνελεύσεων). 

 
1.7.3.  Επιπλέον εγκλήµατα ΄΄ διαφθοράς ΄΄ που δύναται να διερευνώνται από την Υπηρεσία. 
Ο αρµόδιος εισαγγελικός λειτουργός µπορεί να παραπέµπει στην Υ.Ε.Υ. τη διερεύνηση εγκληµάτων 
του Ποινικού Κώδικα ή του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που δεν αναφέρονται ρητά στην 
αρµοδιότητα της Υπηρεσίας, αν κρίνει, µετά από εισήγηση του διευθυντή της Υπηρεσίας, ότι η φύση 
της υπόθεσης και γενικά οι συνθήκες τέλεσης της πράξεως απαιτούν εξειδικευµένη έρευνα. 
 

1.8 Αρµοδιότητες  Τµηµάτων - καθήκοντα 
 

1.8.1. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος ∆ηλώσεων  Περιουσιακής κατάστασης: 
 

α. Η παραλαβή, ο  έλεγχος της  πληρότητας και  η τήρηση  ατοµικών  φακέλων ∆ηλώσεων  
Περιουσιακής Κατάστασης, που υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 
εδάφιο γ΄ του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του π.δ. 112/2007 
(Α΄ 144).  
 
β. Η παροχή συνδροµής και υποστήριξης του έργου των οργάνων ελέγχου των ∆ηλώσεων 
περιουσιακής κατάστασης.  
 
γ. Η εκτέλεση και η τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης των δηλώσεων περιουσιακής 
κατάστασης στις αρµόδιες επιτροπές για έλεγχο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του 
π.δ. 112/2007 (Α΄144).  

 
δ. Η µέριµνα για την υποστήριξη του έργου αρχειοθέτησης, ηλεκτρονικής επεξεργασίας και 
τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης µε την κατάλληλη τεχνική και 
µηχανογραφική υποστήριξη. 

1.8.2. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Ειδικών Υποθέσεων, Στρατηγικής και Πληροφοριών:  
 

α.  Ο έλεγχος και η προστασία του προσωπικού της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.  
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β.  Η έρευνα καταγγελιών, πληροφοριών και στοιχείων, καθώς και η διενέργεια 
προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων, που αφορούν στο προσωπικό της 
Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων ή προσωπικό για το οποίο, κατά την κρίση του 
διευθυντή της Υπηρεσίας, απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισµοί, εξαιτίας της θέσης ή της 
φύσης των καθηκόντων τους.  

γ.  Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση, ανάλυση και αξιολόγηση του πληροφοριακού 
υλικού, που αφορά στη διάπραξη ή συµµετοχή στα εγκλήµατα αρµοδιότητας που 
επιλαµβάνεται η Υπηρεσία. 

δ.  Η εγκληµατολογική, επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση των υφισταµένων 
πληροφοριακών δεδοµένων και στοιχείων.  

ε.  Η εισήγηση λειτουργικού, τακτικού και στρατηγικού σχεδιασµού για την αντιµετώπιση 
της διαφθοράς και την πρόληψη και καταστολή της σχετικής εγκληµατικότητας.  

 
1.8.3. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Επιχειρήσεων, Έρευνας και ∆ίωξης:  
 

α.  Η έρευνα καταγγελιών, πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν στη διάπραξη ή 
συµµετοχή στα εγκλήµατα αρµοδιότητας της Υπηρεσίας, καθώς και η διενέργεια 
προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων για τη διακρίβωση της τέλεσης των ως 
άνω εγκληµάτων.  

β.  Η παροχή συνδροµής στις λοιπές Υπηρεσίες που επιλαµβάνονται της  διερεύνησης 
τέτοιων εγκληµάτων.  

γ.  Η διοικητική µέριµνα του προσωπικού, η οργάνωση της  επιχειρησιακής    ετοιµότητας 
και  της  κίνησης  των οχηµάτων, η γραµµατειακή υποστήριξη η   οµαλή και ασφαλής  
λειτουργία της Υπηρεσίας.   

δ.    Η µέριµνα για την εκπαίδευση  του προσωπικού της Υ.Ε.Υ. 
 ε.   Η διενέργεια Ένορκων ∆ιοικητικών Εξετάσεων. 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
Στο Τµήµα Επιχειρήσεων, Έρευνας και ∆ίωξης λειτουργεί Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποίο:  

 α. Κινητοποιεί το προσωπικό και εξασφαλίζει το συντονισµό και την επικοινωνία του 
προσωπικού της Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής του δράσης.  

 β. Εκτελεί κάθε άλλη αποστολή που σχετίζεται µε το έργο της Υπηρεσίας. 
γ. Λειτουργεί σε 24ωρη βάση κέντρο µε γραµµή καταγγελιών καθώς και ηλεκτρονική 
διεύθυνση για την επικοινωνία  των πολιτών µε την Υπηρεσία 

    .  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                                                   ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 
Για την αποτελεσµατική εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων 
λειτουργεί Κλιµάκιο Βορείου Ελλάδος µε έδρα την Θεσσαλονίκη, το οποίο υπάγεται απευθείας, ως 
προς το έργο της Υπηρεσίας, στον διευθυντή, στον οποίο ανήκει η διοίκηση, η εποπτεία, ο έλεγχος και 
ο συντονισµός των δραστηριοτήτων του κλιµακίου. Η τοποθέτηση του προσωπικού του Κλιµακίου 
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γίνεται από το προσωπικό της Υπηρεσίας, ύστερα από σχετική εισήγηση του διευθυντή της Υ.Ε.Υ., µε 
τον αρχαιότερο του Κλιµακίου  να ορίζεται ως προϊστάµενος. 

 
1.8.4. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Υ.Ε.Υ συνεργάζεται µε αντίστοιχες Υπηρεσίες, 
Οργανισµούς και φορείς του εσωτερικού, χωρών της Ε.Ε. και άλλων τρίτων χωρών, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις και τις διεθνείς συµφωνίες και συµβάσεις αντίστοιχα και εφοδιάζεται µε τα 
αναγκαία µέσα και εξοπλισµό και χρησιµοποιεί επιστηµονικές και τεχνικές µεθόδους. 
 
1.8.5. Η λειτουργία και οργάνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και του Κλιµακίου 
Βορείου Ελλάδος ρυθµίζονται µε απόρρητο Κανονισµό που εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής µετά από εισήγηση του διευθυντή Υ.Ε.Υ.. 
 

1.9 ∆οµή – στελέχωση 
 
1.9.1. Η οργανωτική δοµή, καθώς και οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας, ρυθµίζονται µε το π.δ. 32/2002 
(Α34), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις διατάξεις πλέον του άρθρου 3 του π.δ. 
103/2014 (Α 170) «Οργανισµός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» ο οποίος µε τις διατάξεις του 
άρθρου 89 κατήργησε τις διατάξεις του π.δ 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιµενικού 
Σώµατος –Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α 149), όπως ισχύει, και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που 
αντίκειται ή ρυθµίζει µε άλλο τρόπο τα θέµατα που διέπονται από το π.δ. 103/2014. 
Υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στο οργανωτικό-εποπτικό πλαίσιο της Υπηρεσίας από τη 
∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ, οι οποίες είναι: 

 
   α. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων εποπτεύεται από τον καθ' ύλη και κατά τόπο αρµόδιο 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του Ναυτοδικείου, ενώ η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της 
ΕΛ.ΑΣ εποπτεύεται από Εφέτη Εισαγγελέα µε έδρα του την Υπηρεσία. 

 
   β. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 103/2014 η  Υ.Ε.Υ διαρθρώνεται σε τρία  Τµήµατα: 

Τµήµα 1ο –∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 
 Τµήµα 2ο – Ειδικών Υποθέσεων Στρατηγικής και Πληροφοριών. 
 Τµήµα 3ο– Επιχειρήσεων  Έρευνας και ∆ίωξης. Στο τµήµα έχει ενταχθεί και 
        λειτουργεί Κέντρο Επιχειρήσεων.  

Οι αρµοδιότητες διοικητικής υποστήριξης του έργου και της αποστολής της Υπηρεσίας 
του  Τµήµατος της ∆ιοικητικής Μέριµνας που καταργήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 
3 του π.δ. 103/2014 ασκούνται από το 2ο και 3ο Τµήµα. 

   
γ. Λόγω της µικρής οργανικής δύναµης της Υ.Ε.Υ., η λειτουργία του Κέντρου Επιχειρήσεων 

πραγµατοποιείται µε την 24ωρου ύπαρξη προσωπικού εντός της Υπηρεσίας µε σκοπό την 
ταχύτερη ενεργοποίηση του υποστηρικτικού και συντονιστικού µηχανισµού. 

 
 [Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (∆.Ε.Υ.) της ΕΛ.ΑΣ διαρθρώνεται σε πέντε  Τµήµατα: 

 Τµήµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής,  
 Τµήµα Ειδικών Υποθέσεων, 
 Τµήµα Ερευνών και ∆ίωξης, 
 Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης  
 Τµήµα Παραλαβής και Ελέγχου ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 

 
 Η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας διαρθρώνεται σε δύο (2) Τµήµατα: 
Τµήµα Ερευνών και ∆ίωξης και το Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης]. 
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δ.  Για την αποτελεσµατικότερη εκπλήρωση της αποστολής της Υ.Ε.Υ. λειτουργεί  στη 
Θεσσαλονίκη το Κλιµάκιο Βορείου Ελλάδος (Κ.Β.Ε.), το οποίο υπάγεται απευθείας στον 
διευθυντή. 
Ως παράρτηµα της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (∆.Ε.Υ.) της ΕΛ.ΑΣ  λειτουργεί Υπηρεσία 
στη Βόρεια Ελλάδα, µε έδρα το νοµό Θεσσαλονίκης, η οποία ονοµάζεται «Υποδιεύθυνση 
Εσωτερικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας». 

 
1.9.2 Η στελέχωση της Υπηρεσίας άρχισε µε τον ορισµό προϊσταµένου, ο οποίος εγκρίθηκε για 
πρώτη φορά από τη Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων στις 
18/12/2002.  

 
1.9.3. Στην Υπηρεσία υπηρετούν συνολικά δώδεκα (12) Αξιωµατικοί και είκοσι τρεις (23) 
Ανθυπασπιστές - Υπαξιωµατικοί –Λιµενοφύλακες. 
Από τα προαναφερόµενα στελέχη οι τρεις (03) Αξιωµατικοί και οι επτά (07) Υπαξιωµατικοί – 
Λιµενοφύλακες στελεχώνουν το Κλιµάκιο της Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη.  
1.9.4. Σήµερα, σε επίπεδο οργανωτικής µονάδας ως Υπηρεσία (πρώην Γραφείο), µε ειδικό 
καθεστώς λειτουργίας, µε τη διεύρυνση των αρµοδιοτήτων της ως προς τη διερεύνηση, εξιχνίαση 
και δίωξη εγκληµάτων διαφθοράς, καθώς και µε τη σύσταση/λειτουργία του Κλιµακίου Βορείου 
Ελλάδος, στην Υπηρεσία υπηρετούν τριάντα πέντε (35) στελέχη  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  
Συναφώς αναφέρεται ότι η προβλεπόµενη οργανική σύνθεση είναι σαράντα τέσσερις (44), 
ενώ για το πρώην Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων ήταν συνολικά πενήντα ένα (51) άτοµα, 
χωρίς την προαναφερόµενη διευρυµένη πλέον αρµοδιότητα της Υπηρεσίας. 
Η ενίσχυση της Υπηρεσίας από προσωπικό του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ µε εµπειρία, ερευνητικού-
προανακριτικού έργου, ανακριτικού υπαλλήλου και µε αξιωµατικούς ειδικών καθηκόντων/ 
γνωστικού αντικειµένου (νοµικούς, οικονοµικούς, κ.α.) κρίνεται άµεση και επιβεβληµένη.  
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1.10 ΟργανόγραμμαΥπηρεσίας
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2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

2.1 Γενική παρουσίαση της δραστηριότητας 
α)  Για το έτος 2015 η Υπηρεσία είχε την ακόλουθη δραστηριότητα 

Αντικείµενο Ενεργειών Υποθέσεις έτους 2015 

Προκαταρκτικές 68 

Προανακρίσεις 03  

Συµπλήρωση ή συνέχιση προκαταρκτικών ή 
προανακρίσεων  31 

Συνδροµή Υπηρεσίας στο πλαίσιο κύριας 
ανάκρισης 01 

Καταγγελίες – διερευνήσεις 133 

Σύνολο επιχειρήσεων – αποστολών κλιµακίων 
στελεχών της Υπηρεσίας (µετακινήσεων) για 

προληπτικό έλεγχο  
63 

Σύνολο επιχειρήσεων – αποστολών κλιµακίων 
στελεχών της Υπηρεσίας (µετακινήσεων) στα 
Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου από το µήνα Απρίλιο 

µέχρι 31/12/2015 

31 

 
Σύνολο εκτέλεσης Εισαγγελικών παραγγελιών: 102 
Σύνολο Εισαγγελικών παραγγελιών σε εξέλιξη: 37 

β) Οι υποθέσεις οι οποίες διερευνήθηκαν από την Υπηρεσία προς διαπίστωση τέλεσης αξιόποινων 
πράξεων του Ποινικού Κώδικα αφορούσαν συνήθως σε ζητήµατα όπως:  παράβαση καθήκοντος, 
σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης, ψευδής βεβαίωση, νόθευση, πλαστογραφία, παθητική - 
ενεργητική δωροδοκία, υπεξαγωγή εγγράφων, υπεξαίρεση χρηµάτων, απιστία σχετική µε την 
υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση, κλοπή, λαθρεµπόριο, διακίνηση ναρκωτικών, κατάχρηση παγίας 
προκαταβολής, συκοφαντική δυσφήµιση, συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, παραβίαση 
απορρήτου – καταγραφή συνοµιλίας, φορολογικές παραβάσεις, παραβάσεις του νόµου περί 
αρχαιοτήτων  κ.α. σε συνάρτηση µε πράξεις που διώκονται και από τον Στρατιωτικό Ποινικό 
Κώδικα. 

2.2 Υποθέσεις που ολοκληρώθηκαν   
 
∆ικογραφίες: ∆ιενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης 

Α/Α Συνοπτική περιγραφή της  υπόθεσης και της διερεύνησης τέλεσης αδικηµάτων 
 

01 Εξέταση προς διακρίβωση της βασιµότητας των διαλαµβανοµένων σε ενδικοφανή προσφυγή και 
ατοµικές αναφορές προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τη διερεύνηση ενδεχόµενης διάπραξης ποινικών 
αδικηµάτων (νόθευση – πλαστογραφία εγγράφων) εκ µέρους στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  
 

02 Εκταµίευση χρηµατικού ποσού από προσωπικό Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. από την παγία προκαταβολή Ακαδηµίας 
Εµπορικού Ναυτικού, για την πληρωµή χρηµατικού εντάλµατος. 
 

03 ∆ιενέργεια εκτάκτου ελέγχου σε δεξαµενόπλοιο. 
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04 ∆ιενέργεια εκτάκτου ελέγχου σε δεξαµενόπλοιο. 

 
05 ∆ιερεύνηση της βασιµότητας δηµοσιεύµατος της εφηµερίδας αναφορικά µε παράνοµη διακίνηση 

µεταναστών. 
 

06 Αναφορικά µε µη υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης ετών 2009 και 2010 στελεχών Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. εν αποστρατεία. 
 

07 ∆ιερεύνηση καταγγελίας για χρηµατισµό στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναφορικά µε επιστροφή 
κατασχεµένου καταδυτικού εξοπλισµού. 
 

08 ∆ιερεύνηση καταγγελίας αναφορικά µε την παράνοµη χορήγηση σύνταξης σε ναυτικό από το Ναυτικό 
Αποµαχικό Ταµείο. 
 

09 ∆ιερεύνηση καταγγελίας αναφορικά µε πρόσληψη προσωπικού στο κέντρο επιµόρφωσης στελεχών 
εµπορικού ναυτικού ραδιοηλεκτρονικών – ραδιοεπικοινωνιών. 
 

10 ∆ιερεύνηση τέλεσης αξιόποινων πράξεων από στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναφορικά µε τη συµµετοχή του 
σε ιδιωτική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών θαλάσσιας ασφάλειας µε 
ένοπλους ή και άοπλους φρουρούς πάνω σε πλοία, µε στόχο την προστασία αυτών από πειρατεία, καθώς 
και την υποβολή ανακριβών δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. 
 

11  Ενδεχόµενο διάπραξης ποινικών αδικηµάτων ως προς την τήρηση της αλιευτικής νοµοθεσίας σε 
επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη από προσωπικό Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία υπηρετούσαν σε γραφείο 
αλιείας Κ.Λ/Χ (έτη 2011-2014). 
 

12 Υπόθεση µετατροπής πλαστικού σκάφους από αναψυχής σε ρυµουλκό και διερεύνηση της 
καταλληλότητας αυτού να  εκτελεί βάρδιες ως ρυµουλκό επιφυλακής σε λιµένα.  

13 Καταγγελίες για στέλεχος λιµενικής αρχής ότι προέβη σε κατασχέσεις αλιευµάτων και τα διαθέτει κατά 
παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας σε τοπική κοµµατική οργάνωση. 
 

14 Καταγγελία αλιευτικού συλλόγου για µεροληπτική συµπεριφορά προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  έναντι 
των µελών του συλλόγου τους, σε θέµατα αλιευτικής δραστηριότητας αλιευτικών σκαφών ιδιοκτησίας 
τους. 
 

15 ∆ιερεύνηση τήρησης της νοµοθεσίας από Ε/Γ-Ο/Γ πλοία τα οποία εκτελούν δροµολογηµένους πλόες σε 
πορθµειακή γραµµή µε υπεράριθµους επιβάτες. 
 

16 Τέλεση πληµµεληµάτων του ν. 3213/03 (πόθεν έσχες), από στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για τη µη ορθή 
συµπλήρωση και υποβολή ∆.Π.Κ,. όπου µεταξύ άλλων, δεν αναγράφονταν τα συνολικά χρηµατικά 
ποσά-κέρδη που αποκόµισε και έλεγχος τυχόν παράνοµων ενεργειών (όπως ξέπλυµα χρήµατος µέσω 
κερδών). 
 

17 ∆ιερεύνηση των καταγγελλοµένων σε επιστολή Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Ναυπηγών Μηχανικών, περί 
ζητηµάτων που σχετίζονταν µε τη µετατροπή της χωρητικότητας από GT σε Κ.Ο.Χ.  ελληνικών 
συµφερόντων πλοίων, υπό ξένη σηµαία. 
 

18 Έγκληση πολίτη σε βάρος τριών (03) στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τα αδικήµατα της κλοπής και της 
απειλής κατά τη διαδικασία αστυνοµικού ελέγχου.  
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19 Ζητήµατα έκδοσης αδειών και δραστηριοποίησης λαντζών (Ε/Γ σκάφη) στην περιοχή αρµοδιότητας 
Κεντρικού Λιµεναρχείου. 
 

20 Έγκληση προσωπικού λιµενικής αρχής, κατά προσωπικού της ίδιας λιµ. αρχής για τα αδικήµατα της 
ψευδούς ανωµοτί κατάθεσης – ψευδούς καταµήνυσης – δυσφήµισης – ψευδορκίας µάρτυρα κατ’ 
εξακολούθηση. 
 

21 Καταγγελία πλοιοκτήτριας εταιρείας κατά προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τις διαδικασίες που 
ακολουθήθηκαν κατά την κατάσχεση ναυτικού φυλλαδίου πληρώµατος πλοίου της, αλλά και έκδοσης 
απόφασης επιβολής προστίµου, στην εν λόγω εταιρεία, επί θεµάτων φυλακών πλοίο που βρισκόταν υπό 
συντηρητική κατάσχεση. 
 

22 Καταγγελία περί διάπραξης ποινικών αδικηµάτων (πληµµελή εκτέλεση καθηκόντων) από προσωπικό Κ. 
Λ/Χ κατά τον τροχονοµικό έλεγχο Φ/Γ οχηµάτων σε εµπορικό λιµένα. 
 

23 ∆ιερεύνηση υπόθεσης αναφορικά µε ψευδείς βεβαιώσεις που αφορούσαν σε µελέτες ευστάθειας πλοίων, 
που είχαν εκπονηθεί από διπλωµατούχους ναυπηγούς µηχανολόγους µηχανικούς και θεωρηθεί από 
ελεγκτική Υπηρεσία. 
 

24 ∆ιακρίβωση της βασιµότητας των αδικηµάτων δωροληψίας-παράβασης καθήκοντος-νοµιµοποίησης 
εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα από προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για υπηρεσίες έναντι 
χρηµατικού ανταλλάγµατος (δωροδοκία) διευκόλυνσης παροχής θέσεων αγκυροβολίας ιδιωτικών 
σκαφών αναψυχής, καθώς και τουριστικών σκαφών έναντι άλλων σκαφών αναψυχής και µη τήρησης 
της προβλεπόµενης διαδικασίας. 
 

25 ∆ιερεύνηση ενδεχοµένου παράβασης καθήκοντος στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για παραβίαση του 
καµποτάζ από Φ/Γ πλοίο.  
 

26 ∆ιερεύνηση βασιµότητας καταγγελίας ναυτικού για τις συνθήκες που συγκεκριµένες  εταιρίες 
προέβαιναν στην απόλυση ή/και αποζηµίωση των εργαζοµένων τους µετά από ναυτικά ατυχήµατα σε 
πλοία διαχείρισης ή/και πλοιοκτησίας τους. 
 

27 ∆ιερεύνηση πληµµεληµάτων – κακουργηµάτων (απιστίας σχετική µε την υπηρεσία, υπεξαίρεση, 
παθητική και ενεργητική δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος) από προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  
 

28 ∆ιερεύνηση καταγγελίας σχετικά µε κύκλωµα διακίνησης ναρκωτικών και όπλων µε πιθανή συµµετοχή 
µεταξύ άλλων και στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  
 

29 ∆ιερεύνηση της τέλεσης των αδικηµάτων της κοινώς επικίνδυνης βλάβης και της διατάραξης της 
ασφάλειας των πλοίων από νόµιµο εκπρόσωπο πλοιοκτήτριας εταιρείας κατόπιν επιθεώρησης  Ε/Γ-Ο/Γ 
πλοίου. 
 

30 ∆ιερεύνηση καταγγελλοµένων αναφορικά µε ενέργειες – πράξεις προσωπικού Τµήµατος  Κεντρικής 
Λιµενικής Αρχής και οδηγών Ε.∆.Χ., όσον αφορά στον έλεγχο και στον τρόπο λειτουργίας επιβατηγού 
σταθµού λιµένα Αττικής. 
 

31 ∆ιερεύνηση καταγγελίας περί παράνοµης εργασίας στο εξωτερικό στελέχους της Υπηρεσίας Εναέριων 
µέσων/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. 
 

32 ∆ιερεύνηση πληµµεληµάτων και ιδίως αυτού της παράβασης καθήκοντος από προσωπικό 
Παραρτήµατος Οίκου Ναύτου Λιµενικής Αρχής και ιατρούς, αναφορικά µε τον διαχειριστικό έλεγχο σε 
παράρτηµα του Οίκου Ναύτου (Π.Ο.Ν.) σε νήσο του Σαρωνικού Κόλπου, που συντάχθηκε από οµάδα 
υπαλλήλων-κλιµάκιο ελέγχου του ΕΟΠΥΥ.  
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33 ∆ιερεύνηση κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Οικονοµικού Εγκλήµατος αναφορικά µε 

καταγγελλόµενα για ζητήµατα λαθρεµπορίου. 
 

34 ∆ιερεύνηση ζητηµάτων πληρωµών Παραρτήµατος Οίκου Ναύτου σε µη συµβεβληµένους ιατρούς και 
ενδεχόµενης τέλεσης κακουργηµάτων από το προσωπικό του. 
 

35 Μη υποβολή ∆ήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2010 από στέλεχος Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. 

36 ∆ιερεύνηση διάπραξης τέλεσης πληµµεληµάτων από προσωπικό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ αναφορικά µε 
διαδικασίες λεµβολόγησης σκαφών σε Λιµενική Αρχή. 
 

37 ∆ιερεύνηση αναφορικά µε δηµοσίευµα σε ιστολόγιο σχετικά µε το ενδεχόµενο αποκάλυψης και 
γνωστοποίησης εµπιστευτικών και απόρρητων εγγράφων σε αίθουσα του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
 

38 ∆ιερεύνηση καταγγελλοµένων αναφορικά µε δράση εγκληµατικής οργάνωσης διακίνησης λαθραίων 
τσιγάρων και ναρκωτικών ουσιών σε νησί των Κυκλάδων, υπό την ανοχή των στελεχών Λ.Σ. – 
ΕΛ.ΑΚΤ. της οικείας Λιµενικής Αρχής. 
 

39 ∆ιερεύνηση για την  τυχόν εµπλοκή προσωπικού του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. σε θέµατα εκπαίδευσης πολεµικών 
τεχνών έναντι χρηµατικής αµοιβής και της πιθανής συµµετοχής τους σε εγκληµατική οργάνωση. 
 

40 ∆ιερεύνηση τέλεσης πληµµεληµάτων της πλαστογραφίας µε χρήση και της υφαρπαγής ψευδούς 
βεβαίωσης αναφορικά µε την έκδοση άδειας επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής σε πλοία υπό κοινοτική 
σηµαία µετά την προσκόµιση των φερόµενων ως πλαστών ναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών 
τους. 
 

41 ∆ιερεύνηση προς διακρίβωση ύπαρξης ενδείξεων πλαστογραφίας σε δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας, 
που φέρεται να έχει τελεσθεί από στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
 

42 ∆ιερεύνηση της βασιµότητας καταγγελιών σωµατείου αγροτών και αλιείας για ζητήµατα καταβολής 
λιµενικών τελών, έκδοσης ατοµικών επαγγελµατικών αδειών και αδειών επαγγελµατικών αλιευτικών 
σκαφών και ναυτολόγησης συνταξιούχων και διακρίβωση της περίπτωσης άσκησης ποινικής δίωξης για 
τα αδικήµατα της παράβασης καθήκοντος κατά συρροή και εκµετάλλευσης εµπιστευµένων κατ’ 
εξακολούθηση από προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
 

43 ∆ιερεύνηση του ενδεχόµενου διάπραξης ποινικών αδικηµάτων από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τα 
αναφερόµενα σε µήνυση ιδιώτη σχετικά µε το θέµα της καταγραφής του συµβάντος βλάβης, 
ακυβερνησίας και επιθαλάσσιας αρωγής σκάφους. 
 

44 ∆ιερεύνηση καταγγελίας για ενδεχόµενη ανοχή επί παραβατικών συµπεριφορών-πράξεων (παράνοµη 
αλιεία, εκβιασµούς σε αλιείς, ανάθεση έργου σε περιβαλλοντική εταιρεία διαχείρισης λυµάτων) από 
προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
 

45 ∆ιερεύνηση υπόθεσης συµµετοχής στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων 
και ηλεκτρικών ειδών. 
 

46 ∆ιερεύνηση κατόπιν έγκλησης στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά αγνώστου, πιθανώς υπηρετούντος στο 
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για τέλεση της πράξεως της εξύβρισης και της συκοφαντικής δυσφήµισης σε ιστοσελίδα 
κοινωνικής δικτύωσης. 
 

47 ∆ιερεύνηση καταγγελίας για τη διάπραξη ποινικών αδικηµάτων (χρηµατισµού) από στελέχη Λ.Σ-
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ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τον τροχονοµικό έλεγχο Φ/Γ οχηµάτων. 
 

48 ∆ιερεύνηση υπόθεσης ύπαρξης προσώπου στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος φέρεται ότι εκµεταλλευόµενος 
τη θέση του εξουσιοδότησε, µε σχετική άδεια, τον ‘’εαυτό του’’ να διενεργεί επιθεωρήσεις πλοίων στο 
πλαίσιο µνηµονίου συνεργασίας Paris MOU. 
 

49 ∆ιερεύνηση καταγγελίας για τη διάπραξη του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος από στελέχη 
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αναφορικά µε ζητήµατα θαλασσίων ταξί.  
 

50 ∆ιερεύνηση κακουργηµάτων – πληµµεληµάτων σχετικά µε τη νοµιµότητα αγορών – πωλήσεων µηχανών 
σκαφών. 
 
 

51 ∆ιακρίβωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναφορικά µε επιθεωρήσεις 
πλοίων στο πλαίσιο εφαρµογής του µνηµονίου συνεργασίας των Παρισίων (M.O.U.) 
 

52 ∆ιερεύνηση τέλεσης των πληµµεληµάτων της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της χρήσης πλαστού 
εγγράφου αναφορικά µε διαδικασίες λεµβολόγησης σε Κεντρική Λιµενική Αρχής. 
 

53 ∆ιερεύνηση καταγγελλοµένων αναφορικά µε ύπαρξη αρχαίων αµφορέων εντός κτιρίου Λιµενικής Αρχής 
Βορείου Ελλάδος. 
 

54 ∆ιερεύνηση ταυτότητας προσώπου που συνέταξε καταγγελία αναφορικά µε περιστατικό κλοπής 
κατασχεµένων αντικειµένων φυλασσόµενων από Λιµενική Αρχή Κυκλάδων.  
 

55 ∆ιερεύνηση καταγγελίας επί ζητηµάτων Ε/Γ – Τ/Ρ πλοίου. 
 

56 ∆ιερεύνηση καταγγελλοµένων αναφορικά µε διενέργεια λαθρεµπορίου στην περιοχή της Αττικής. 
 

57 ∆ιερεύνηση καταγγελίας πολιτών συµµετεχόντων στον διαγωνισµό κατάταξης ∆οκίµων Υπαξιωµατικών 
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το έτος 2014.   
 

58 ∆ιερεύνηση ενδεχοµένου διάπραξης ποινικών αδικηµάτων εκ µέρους στελεχών Λιµενικής Αρχής 
Αττικής για τη µη επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 
 

59 ∆ιερεύνηση καταγγελλοµένων περί παραβατικής συµπεριφοράς στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
 

60 ∆ιερεύνηση καταγγελλοµένων κατά στελεχών τροχαίας Λιµενικού Τµήµατος για µεροληπτική 
συµπεριφορά. 
 

61 ∆ιερεύνηση παράβασης καθήκοντος, καθώς κατά τη διάρκεια προανάκρισης ο διενεργών δεν προέβη σε 
συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου ενώ υφίσταντο επαρκείς ενδείξεις ενοχής. 
 

62 ∆ιερεύνηση καταγγελλοµένων αναφορικά µε δωρεάν µετακινήσεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από Ν.Ε. 
 

63 ∆ιερεύνηση καταγγελλοµένων περί µη τήρησης ορίων φόρτωσης κατά τον απόπλου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου από 
στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
 

64 ∆ιερεύνηση καταγγελλοµένων περί αξιόποινων πράξεων εκ µέρους προϊστάµενου Λιµενικής Αρχής. 
 

65 ∆ιερεύνηση καταγγελίας σε βάρος στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για µεροληπτική συµπεριφορά εις βάρος 
Ν.Ε.  
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66 ∆ιερεύνηση & εντοπισµός εταιρειών αν συµµορφώθηκαν µε τη νοµοθεσία και τοποθέτησαν σύστηµα 

αυτόµατου εντοπισµού (AIS). 
 

67 ∆ιερεύνηση καταγγελλοµένων για συµµετοχή στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε κύκλωµα διακίνησης 
λαθραίου πετρελαίου & άλλων παράνοµων δραστηριοτήτων. 
 
 

68 ∆ιερεύνηση ενδεχόµενης διάπραξης ποινικών αδικηµάτων από προϊστάµενο στέλεχος Λιµενικής Αρχής.  
 

                  ∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ: ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

01 ∆ιευκόλυνση ανασφάλιστης εργασίας ιδιωτικών συνεργείων επί πλοίων σε ναυπηγοεπισκευαστική  
ζώνη από στελέχη Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. 
 

02 ∆ιερεύνηση κακουργηµάτων κατόπιν εύρεσης, σε χερσαίο περιπολικό µέσο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ποσότητας 
ναρκωτικών ουσιών. 
 

03 ∆ιερεύνηση τέλεσης του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος κατ΄ εξακολούθηση, αναφορικά µε 
έκδοση αποφάσεων από  κεντρικό λιµεναρχείο περί αποχής προστίµου σε ναυτικά πρακτορεία πλοίων 
τα οποία παρέλειπαν την αναγγελία άφιξης, στην εθνική εφαρµογή SafeSeaNet, προ του κατάπλου τους. 
 

04 ∆ιερεύνηση τέλεσης πληµµεληµάτων επί ζητηµάτων επιθεώρησης ρυµουλκών, φορτηγίδων και πλωτών 
γερανών από προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ιδιώτες. 
 

05 ∆ιερεύνηση ενδεχόµενης παράβασης καθήκοντος για την έκδοση – χορήγηση αδειών σε ρυµουλκά  
λιµένα που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις από προσωπικό  Κ.Λ/Χ. 
 

06 ∆ιερεύνηση πράξεων λαθρεµπορίου και σκάφη που εµπλέκονται σε έκνοµες δραστηριότητες 
λαθρεµπορίας που βρίσκονται σε χώρο ναυπηγείου σε προάστιο της Αττικής. 
 

07 ∆ιερεύνηση νοµιµότητας κατοχής λέµβου. 
 

08 ∆ιερεύνηση παρατυπιών αναφορικά µε επιθεωρήσεις πλοίων στο πλαίσιο εφαρµογής του µνηµονίου 
συνεργασίας των Παρισίων (M.O.U.) 
 

09 ∆ιερεύνηση των αδικηµάτων της υπεξαίρεσης και της πλαστογραφίας από προσωπικό Λιµενικού 
Ταµείου. 
 

10 ∆ιερεύνηση καταγγελλοµένων αναφορικά µε διαδικασία διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για επιλογή 
αναδόχου έργων συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων  Οργανισµού Λιµένος. 
 

 

                 ∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

01 Τέλεση αξιόποινων πράξεων από στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναφορικά µε τη συµµετοχή του σε 
ιδιωτική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών θαλάσσιας ασφάλειας µε 
ένοπλους ή και άοπλους φρουρούς πάνω σε πλοία µε στόχο την προστασία αυτών από πειρατεία, 
καθώς και την υποβολή ανακριβών δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. 
 

02 Έγκληση στελέχους Λ/Χ, σε βάρος τριών (03) στελεχών της ίδιας Υπηρεσίας αναφορικά µε 
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περιστατικό κλοπής κατασχεθέντων υλικών, εντός κατασχεµένου Φ/Γ πλοίου (για λαθρεµπόριο 
καπνικών ειδών). 
  

03 ∆ιερεύνηση για τη χρήση πλαστού εγγράφου και της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης όσον αφορά στη 
διαδικασία λεµβολόγησης Τ/Χ σκάφους σε Λιµενική Αρχή της Αττικής. 
 

04 ∆ιερεύνηση της βασιµότητας δηµοσιεύµατος εφηµερίδας για κυκλώµατα διευκόλυνσης παράνοµης 
εισόδου αλλοδαπών στη χώρα. 
 

05 ∆ιερεύνηση για την εξακρίβωση καταγγελλοµένων περί ζητηµάτων χρηµατισµού και απρεπούς 
συµπεριφοράς υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας, που ασχολείται µε θέµατα εκπαίδευσης 
ναυτικών. 
 

06 ∆ιερεύνηση προς διαπίστωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων από σκάφη και εµπλεκοµένους, οι οποίοι 
έκαναν χρήση πλαστών διαβατηρίων για τις διαδικασίες λεµβολόγησής τους. 
 

07 ∆ιερεύνηση καταγγελίας αναφορικά µε την πράξη της ηθικής αυτουργίας, για παραβίαση του 
απορρήτου της προφορικής συνοµιλίας χωρίς άδεια από στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
 

08 ∆ιακρίβωση στοιχείων πλοιάρχου Φ/Γ πλοίου µε ξένη σηµαία, καθώς και διερεύνηση της  περίπτωσης 
ηθικής αυτουργίας του ιδίου σε ψευδή βεβαίωση έπειτα από προσάραξη του πλοίου και επιθεώρηση 
του από επιθεωρητή M.O.U.  
 

09 ∆ιερεύνηση για τις διαφορετικότητες που διαπιστώθηκαν στο περιεχόµενο εγγράφων – πιστοποιητικών 
(πιστοποιητικών κλάσης – βεβαιωτικών τύπου Α), που εκδόθηκαν από Νηογνώµονα, καθώς και την 
ορθή τήρηση από τους πλοιάρχους των ηµερολογίων γέφυρας πλοίων που επιθεωρήθηκαν. 
 

10 Καταγγελίες συλληφθέντων για διενέργεια  λαθρεµπορίας καπνικών προϊόντων (υπήκοοι τρίτης 
χώρας) ότι στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έκαναν χρήση αστυνοµικής βίας και προκάλεσαν σε αυτούς 
σωµατικές βλάβες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και της σύλληψης τους. 
 

11 Ενδεχόµενη διάπραξη ποινικών αδικηµάτων από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία υπηρετούσαν σε 
γραφείο αλιείας Κ.Λ/Χ σχετικά µε την τήρηση της αλιευτικής νοµοθεσίας αλλά και τη διερεύνηση 
ενδεχόµενης παράβασης καθήκοντος από στελέχη του Κ.Λ/Χ, ως προς το ζήτηµα της τήρησης των 
προβλεπόµενων διαδικασιών επιβολής διοικητικών κυρώσεων για αλιευτικές παραβάσεις. 
 

12 Άσκηση ποινικής δίωξης κατά δεκατριών στελεχών Κ.Λ/Χ για τα αδικήµατα της παράβασης 
καθήκοντος, της ψευδούς βεβαίωσης και της νόθευσης εγγράφων (κλήσεων Κ.Ο.Κ. και βιβλίου 
εκτέλεσης υπηρεσιών ), της απιστίας και της δωροδοκίας προκειµένου να επιτρέπεται η 
φορτοεκφόρτωση υπέρβαρων φορτηγών οχηµάτων ή η διαγραφή ή η µείωση του ποσού των 
προστίµων του Κ.Ο.Κ. 

13 ∆ιερεύνηση των ζητηµάτων µη ορθής επιβολής ή µη επιβολής των προβλεπόµενων διοικητικών 
κυρώσεων, από Κ.Λ/Χ (2012-2014), επί παραβάσεων που βεβαιώθηκαν σε κυβερνήτες αλιευτικών 
σκαφών σύµφωνα µε τις σχετικές διαταγές του Κ.Π.Α. ή την αποχή από την επιβολή τους µε την 
έκδοση απαλλακτικών αποφάσεων. 
 

14 ∆ιερεύνηση αναφορικά µε οικονοµικές ατασθαλίες στον λογαριασµό Κεφαλαίου Ναυτικής 
Εκπαίδευσης (ΚΝΕ). 
 

15 ∆ιερεύνηση καταγγελιών νοµίµου εκπροσώπου ναυτιλιακής εταιρείας για έκνοµες ενέργειες στελέχους 
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. περί ζητηµάτων Ε/Γ –Ο/Γ πλοίου. 
 

16 ∆ιερεύνηση ζητηµάτων κυκλοφορίας υπέρβαρων Φ/Γ εντός λιµένα ν. Κυκλάδων. 
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17 ∆ιερεύνηση αναφορικά µε ευρεθέντα ταχύπλοα σκάφη προερχόµενα από περιστατικά παράνοµης 

εισόδου µεταναστών στη χώρα. 
 

18 ∆ιερεύνηση της βλάβης του δηµοσίου από τη χρήση των φερόµενων ως πλαστών ειδικών εντύπων 
πληροφοριακών στοιχείων επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής (ΕΕΠΣΕΠΑ) σε τέσσερις (04) 
περιπτώσεις επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής (εικονικές εγγραφές-ναυλώσεις). 
 

19 ∆ιερεύνηση σχετικά µε τη διενέργεια ελέγχου δεξαµενόπλοιου. 
 

20 ∆ιερεύνηση καταγγελιών αναφορικά µε εµπλοκή στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε κύκλωµα διακίνησης 
λαθραίων καπνικών προϊόντων. 
 

21 ∆ιερεύνηση καταγγελλοµένων περί παράτυπης και µεροληπτικής συµπεριφοράς στελεχών Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. έναντι πολιτών συµµετεχόντων σε αθλητικές δοκιµασίες διαγωνισµού κατάταξης ∆οκίµων 
Υπαξιωµατικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
 

 

                  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

01 Αναζήτηση τέλεσης πληµµεληµάτων αναφορικά µε κέρδη στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από την ΟΠΑΠ 
Α.Ε. και µη ορθής συµπλήρωσης και υποβολής ∆.Π.Κ.  
 

02 ∆ιερεύνηση αναφορικά µε την παράνοµη λήψη αναρρωτικών αδειών από πολιτική υπάλληλο Υ.Ν.Α. 
 

03 Αδίκηµα µη υποβολής ∆ΠΚ 
 

 
 
 

2.3 Αναφορά ενδεικτικών υποθέσεων κοινωνικού ενδιαφέροντος ή δηµοσίου συµφέροντος 
 
Συνοπτικά οι σηµαντικότερες υποθέσεις, οι οποίες απασχόλησαν την Υπηρεσία κατά το  έτος 2015 
κατόπιν ερευνών, συγκέντρωσης, αξιολόγησης, αξιοποίησης πληροφοριών και στοιχείων και 
υποβολής αυτών στην αρµόδια εισαγγελική αρχή για την ποινική εκτίµηση αυτών και περαιτέρω την 
παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή την άσκηση ποινικών διώξεων ήταν: 
 
∆ιενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων και προανακρίσεων. 
 
2.3.1. Προσδιορισµός αξίας υπεξαιρεθέντων ταχύπλοων σκαφών, τα οποία προέρχονταν από 
περιστατικά παράνοµης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα.   
 Συµπλήρωση προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση του προσδιορισµού της αξίας των 
υπεξαιρεθέντων σκαφών, που εµπλέκονταν σε υποθέσεις παράνοµης εισόδου αλλοδαπών στη Χώρα. 
Τα συγκεκριµένα ταχύπλοα σκάφη δηλώνονταν, από τη λιµενική αρχή, ψευδώς ως βυθισµένα ή 
κατεστραµµένα στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικών εξετάσεων για παράνοµη µεταφορά / 
είσοδο στη χώρα παράτυπων µεταναστών, µε αποτέλεσµα η λιµενική αρχή να µην προβαίνει στην 
κατάσχεση τους. Τα εν λόγω σκάφη στη συνέχεια και µε τη συµµετοχή στελεχών του Λ.Σ. – 
ΕΛ.ΑΚΤ. αποδίδονταν σε ιδιώτες, οι οποίοι τα παρουσίαζαν ως ανευρεθέντα από τους ίδιους 
προκειµένου να τα ιδιοποιηθούν και να τα νοµιµοποιήσουν. Στο πλαίσιο της αρχικής διερεύνησης της 
Υπηρεσίας κατασχέθηκαν δύο (02) ταχύπλοα σκάφη,  ενώ αναζητείται ένα (01) ακόµη, το οποίο 
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σύµφωνα µε µαρτυρίες έχει µεταφέρθεί από το σηµείο που έλαβε χώρα το περιστατικό παράνοµης 
εισόδου αλλοδαπών άνευ ταξιδιωτικών εγγράφων στη χώρα, προς άγνωστη κατεύθυνση. 
Τα δύο (02) ταχύπλοα σκάφη που κατασχέθηκαν διατέθηκαν και εντάχθηκαν ως µέσα µεταφοράς 
παράνοµων µεταναστών, κατά τη διενέργεια εκτέλεσης της προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν 
έκδοσης δύο (02) αντίστοιχων Υπουργικών Αποφάσεων, στη δύναµη των επιχειρησιακών µέσων του 
Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.  
 
2.3.2. Έλεγχος για παράβαση καθήκοντος προσωπικού Λιµενικής Αρχής και σχέση αυτού (του 
προσωπικού) µε ιδιώτες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρµοδιότητας της Λιµενικής 
Αρχής. 
Προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση της τέλεσης των αδικηµάτων της  απιστίας, σχετική µε την 
υπηρεσία κατ' εξακολούθηση, της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία κατ' εξακολούθηση, της ενεργητικής 
δωροδοκίας, της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση και της παράβασης καθήκοντος από 
στελέχη του Λ.Σ. όσον αφορά σε ζητήµατα επιθεωρήσεων πλοίων, διοικητικών παραβάσεων, 
αγκυροβολίας, ελλιµενισµού και είσπραξης λιµενικών τελών - δικαιωµάτων σκαφών αναψυχής. 
Επίσης διενεργήθηκε έλεγχος επί ζητηµάτων περί παράνοµων κτισµάτων, άνευ άδειας της 
Πολεοδοµίας, σε Ναυτικό Όµιλο, είσπραξης εσόδων από τον Όµιλο τελών ελλιµενισµού – 
συντήρησης – επισκευής ιδιωτικών σκαφών αναψυχής εντός του χώρου τους, καθώς και ανεξέλεγκτη 
παραχώρησης, από τον Όµιλο, στα εν λόγω σκάφη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ύδατος, 
παροχές που προσφέρονταν από το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο (∆.Λ.Τ.) Όµιλο για χρήση µόνο των 
ναυταθλητικών δραστηριοτήτων. 
 
2.3.3.  Έλεγχος εγγράφων – Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από Αναγνωρισµένο Νηογνώµονα. 
Συµπλήρωση προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση της τέλεσης των αδικηµάτων της ψευδούς 
βεβαίωσης, της νόθευσης εγγράφου και της ηθικής αυτουργίας στις ως άνω πράξεις, αναφορικά µε τις 
διαφορετικότητες που διαπιστώθηκαν σε περιεχόµενο  εγγράφων – Πιστοποιητικών (Πιστοποιητικών 
Κλάσης – Βεβαιωτικών Τύπου Α΄), που εκδόθηκαν από τον Αναγνωρισµένο Νηογνώµονα, κατόπιν 
επιθεώρησης των πλοίων από επιθεωρητές του Νηογνώµονα, καθώς και την ορθή τήρηση, από τους 
πλοιάρχους, των ηµερολογίων γέφυρας πλοίων που επιθεωρήθηκαν, από τους προαναφερόµενους 
επιθεωρητές του.   
 
2.3.4.  Έλεγχος για παράβαση καθήκοντος προσωπικού Λιµενικής Αρχής. 
Συµπλήρωση προκαταρκτικής εξέτασης αναφορικά µε τη διερεύνηση νόθευσης εγγράφων (κλήσεων 
Κ.Ο.Κ. και βιβλίου υπηρεσιών) Λιµενικής Αρχής και της καταβολής χρηµατικών ποσών για να 
επιτρέπεται η φορτοεκφόρτωση υπέρβαρων φορτηγών οχηµάτων ή η διαγραφή ή µείωση ποσού 
κλήσεων Κ.Ο.Κ. Η εν λόγω δικογραφία σχηµατίσθηκε σε εκτέλεση παραγγελίας της Εισαγγελίας 
Ναυτοδικείου Πειραιώς, στην οποία υπεβλήθησαν στοιχεία που συγκέντρωσε κλιµάκιο της 
Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, κατόπιν ανώνυµων καταγγελιών (γραπτών και προφορικών), 
µετά τη διενέργεια ελέγχων – επιθεωρησέων στα λιµενικά τµήµατα της προαναφερόµενης Λιµενικής 
Αρχής, και της συνεργασίας της Υπηρεσίας µε τον Οργανισµό Λιµένα της περιοχής και Υπηρεσίες 
του ∆ήµου.     

 
2.3.5. Ναυτικά ατυχήµατα εργαζοµένων σε πλοία 
Προκαταρκτική εξέταση προς διερεύνηση της βασιµότητας των καταγγελλόµενων µηνυτήριας 
αναφοράς ναυτικού αναφορικά µε τις συνθήκες που συγκεκριµένες εταιρείες προέβαιναν στην 
απόλυση ή/και αποζηµίωση των εργαζοµένων τους, µετά από ναυτικά ατυχήµατα σε πλοία 
διαχείρισης ή / και πλοιοκτησίας τους. Ειδικότερα σύµφωνα µε την προαναφερθείσα µηνυτήρια 
αναφορά οι εν λόγω εταιρείες αντιµετώπιζαν τους ναυτολογηµένους, στα πλοία τους, ναυτικούς που 
τραυµατίζονταν ως ψυχικώς νοσήσαντες για να αποφύγουν τις νόµιµες υποχρεώσεις τους. Στο πλαίσιο 
διενέργειας της προκαταρκτικής εξέτασης ελήφθησαν καταθέσεις από εβδοµήντα οκτώ (78) πρόσωπα 
– ναυτικούς που αναφέρονταν στη µηνυτήρια αναφορά, από δέκα τρεις (13) συγγενείς αντίστοιχων 
αριθµών ναυτικών, για τους οποίους δεν κατέστη δυνατή, σύµφωνα µε τις καταθέσεις, η 
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αυτοπρόσωπη παρουσία τους, λόγω ναυτολόγησής τους, κατά την ηµέρα της κλήτευσης ή/και λήψης 
της κατάθεσης, σε πλοία που εκτελούσαν πλόες στο εξωτερικό, καθώς και ενός (01) συγγενή ενός 
ναυτικού λόγω πλήρους σωµατικής και πνευµατικής αναπηρίας τους κατόπιν ατυχήµατός του.    
 
2.3.6. Επιθεωρήσεις πλοίων µε ξένη σηµαία στο πλαίσιο του Paris MOU. 
 Συµπλήρωση προκαταρκτικών εξετάσεων προς διακρίβωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων και δη της 
ψευδούς βεβαίωσης, νόθευσης, παθητικής και ενεργητικής δωροδοκίας, ηθικής αυτουργίας και 
άµεσης συνέργειας, αναφορικά µε τη διαφορά που παρατηρείται µεταξύ των καταγεγραµµένων 
παρατηρήσεων σε επιθεωρήσεις στο πλαίσιο του Paris MOU, που αφορούν πλοία που εκτελούν πλόες 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από τη σύγκριση του αριθµού των παρατηρήσεων που 
διαπιστώθηκαν κατά την επιθεώρηση πλοίων µε ξένη σηµαία σε λιµένες της Ελλάδας και του 
εξωτερικού, σε µικρό χρονικό διάστηµα µεταξύ τους και οι οποίες αφορούσαν στα ίδια πλοία, 
διαπιστώθηκε σηµαντικά µικρότερος αριθµός καταχωρηθέντων παρατηρήσεων στις επιθεωρήσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα από αυτών του εξωτερικού.  
 
2.3.7. ∆ιερεύνηση καταγγελίας για χρήση αστυνοµικής βίας και πρόκληση σωµατικών βλαβών από 
στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 
Προκαταρκτική εξέταση αναφορικά µε τη διερεύνηση καταγγελλοµένων συλληφθέντων για 
διενέργεια λαθρεµπορίας καπνικών προϊόντων (υπήκοι τρίτης χώρας) ότι στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  
έκαναν χρήση αστυνοµικής βίας και προκάλεσαν σε αυτούς σωµατικές βλάβες κατά τη διάρκεια της 
επιχείρησης  και της σύλληψής τους. 
 
2.3.8.  ∆ιερεύνηση πράξεων ή παραλείψεων προσωπικού Κεντρικού Λιµεναρχείου Αττικής σε 
επιβατηγό σταθµό : 
Προκαταρκτική εξέταση προς διερεύνηση πράξεων ή παραλείψεων προσωπικού Κεντρικού 
Λιµεναρχείου αναφορικά µε τη διενέργεια ελέγχου του εν λόγω προσωπικού σε οδηγούς Ε∆Χ 
(ΤΑΞΙ), που δραστηριοποιούνται στον επιβατηγό σταθµό περιοχής αρµοδιότητας του Κεντρικού 
Λιµεναρχείου, καθώς και τη διαδικασία βεβαίωσης παράβασης και έκδοσης των σχετικών αποφάσεων 
ή της τηρηθείσας διαδικασίας (λόγοι ακυρώτητας) στις περιπτώσεις ακύρωσης βεβαιωθεισών 
παραβάσεων.  
 
2.3.9.  ∆ιερεύνηση καταγγελλοµένων που αφορούσαν τους χειριστές του Κέντρου Παρακολούθησης 
Αλιείας (Κ.Π.Α.). 
Προκαταρκτική εξέταση προς διερεύνηση των καταγγελλοµένων αλιευτικού συλλόγου αναφορικά µε 
µεροληπτική συµπεριφορά των χειριστών του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (Κ.Π.Α.) του 
Υπουργείου, σε θέµατα αλιευτικής δραστηριότητας αλιευτικών σκαφών ιδιοκτησίας των µελών του 
συλλόγου, καθώς και λειτουργίας της προαναφερθείσας Υπηρεσίας.  
 
2.3.10.  Έλεγχος έκδοσης αδειών ρυµουλκού. 
Προκαταρκτική εξέταση προς διερεύνηση τυχόν τέλεσης του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος 
επί των διαδικασιών έκδοσης, χορήγησης αδειών ρυµουλκών λιµένα - αντικατάστασης παλαιού 
ρυµουλκού από έτερο µικρότερης ηλικίας, τα οποία δραστηριοποιούνταν στην περιοχή δικαιοδοσίας 
Κεντρικού Λιµεναρχείου.  
 
2.3.11.  ∆ιερεύνηση περιστατικού παράνοµης καταγραφής ιδιωτικής συνοµιλίας Υπόθεση κλοπής 
ηλεκτρικών συσσωρευτών από κατασχεµένα φορτηγά οχήµατα. 
 Προκαταρκτική εξέταση αναφορικά µε τη διερεύνηση παράνοµης καταγραφής ιδιωτικής συνοµιλίας, 
η οποία πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου διακρίβωσης  περιστατικού κλοπής ηλεκτρικών 
συσσωρευτών από φορτηγά οχήµατα, τα οποία είχαν κατασχεθεί ως µέσα µεταφοράς παράνοµων 
προϊόντων καπνού στον λιµένα νήσου των Κυκλάδων. Στο πλαίσιο εκτέλεσης της παραγγελίας το 
έργο της Υπηρεσίας συνέδραµε τεχνικά η ∆ιεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών της Ελληνικής 
Αστυνοµίας, η οποία προέβη στη λήψη φωνητικών δειγµάτων προσωπικού της Λιµενικής Αρχής, 
προς επεξεργασία και συγκριτική εξέταση των εν λόγω φωνητικών δειγµάτων µε τις φωνές των 
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ατόµων που περιέχονταν στα αρχεία (παράνοµης καταγραφής ιδιωτικής συνοµιλίας) του ψηφιακού 
δίσκου.      
 
2.3.12. Ζητήµατα έκδοσης αδειών και δραστηριοποίησης λαντζών. 
Προκαταρκτική εξέταση για τη διακρίβωση καταγγελλοµένων σε έγγραφη αναφορά – καταγγελία, 
αναφορικά µεταξύ άλλων, σε ζητήµατα έκδοσης αδειών και δραστηριοποιήσης λαντζών στην περιοχή 
αρµοδιότητας Κεντρικού Λιµεναρχείου. Ειδικότερα στο πλαίσιο εκτέλεσης της σχετικής κλιµάκιο της 
Υπηρεσίας µετέβη στο Κεντρικό Λιµεναρχείο µε σκοπό τη διερεύνηση και τη συλλογή πληροφοριών, 
αναφορικά µε τα διαλαµβανόµενα στην προαναφερόµενη αναφορά – καταγγελία, ενώ παρουσία του 
κλιµακίου διενεργήθηκε από το προσωπικό της Λιµενικής Αρχής ταυτοπροσωπία στις λάντζες.  
 
2.3.13. Εφαρµογή της αλιευτικής νοµοθεσίας κατά τη διαδικασία βεβαίωσης αλιευτικών 
παραβάσεων από στελέχη Λιµενικής Αρχής. 
Συµπλήρωση προκαταρκτικής εξέτασης αναφορικά µε την επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών 
κυρώσεων, από Κεντρικό Λιµεναρχείο, επί παραβάσεων που βεβαιώθηκαν σε κυβερνήτες αλιευτικών 
σκαφών ή την αποχή από την επιβολή τους µε την έκδοση απαλλακτικών αποφάσεων. 
 
2.3.14. Λεµβολόγηση σκάφους σε Τµήµα Κεντρικού Λιµεναρχείου µε χρήση πλαστού εγγράφου. 
Συµπλήρωση προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση τέλεσης αδικηµάτων της ψευδούς 
βεβαίωσης και της χρήσης πλαστού εγγράφου, όσον αφορά στις διαδικασίες λεµβολόγησης και 
µεταβίβασης σκάφους αναψυχής στη Λιµενική Αρχή. 
 
2.3.15. Μη ορθή συµπλήρωση  ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (∆.Π.Κ.) στελέχους Λ.Σ. 
∆ιενέργεια προανάκρισης για τη µη ορθή συµπλήρωση, από στέλεχος Λ.Σ., και υποβολής ∆.Π.Κ. στις 
οποίες, µεταξύ άλλων, δεν αναγράφονταν τα συνολικά χρηµατικά ποσά – κέρδη που αποκόµισε το εν 
λόγω στέλεχος από την εταιρεία «Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.». 
 
2.3.16.  ∆ιερεύνηση καταγγελίας για κύκλωµα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και όπλων. 
Προκαταρκτική εξέταση αναφορικά µε τη διερεύνηση καταγγελίας για κύκλωµα διακίνησης 
ναρκωτικών ουσιών και όπλων στη ν. Εύβοια µε πιθανή συµµετοχή, µεταξύ άλλων, στελέχους του 
Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 
 
2.3.17. ∆ιερεύνηση καταγγελίας για συµµετοχή – εργασία στελέχους Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. σε ιδιωτική 
εταιρεία. 
Προκαταρκτική εξέταση προς διερεύνηση καταγγελίας για την εξακρίβωση ή µη της τέλεσης 
αξιόποινων από στέλεχος Λ/Χ  αναφορικά µε τη συµµετοχή του σε ιδιωτική εταιρεία, η οποία 
δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών θαλάσσιας ασφάλειας µε ένοπλους ή και άοπλους 
φρουρούς πάνω σε πλοία µε στόχο την προστασία αυτών από πειρατεία, καθώς και την υποβολή 
ανακριβών δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. 
 
2.3.18. ∆ιερεύνηση καταγγελίας για τη µετατροπή σκάφους σε ρυµουλκό. 
Προκαταρκτική εξέταση προς διακρίβωση των ζητηµάτων που αναφέρονταν σε επιστολή – καταγγελία 
ναυτικής εταιρείας αναφορικά µε τη µετατροπή σκάφους και το χαρακτηρισµό αυτού από αναψυχής σε 
ρυµουλκό, καθώς και της καταλληλότητάς του να εκτελεί βάρδιες ως ρυµουλκό επιφυλακής σε λιµένα. 
 
2.3.19. ∆ιερεύνηση τέλεσης πληµµεληµάτων αναφορικά µε φερόµενες εικονικές επιθεωρήσεις σε 
ρυµουλκά, φορτηγίδες και πλωτούς γερανούς. 
∆ιενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, συµπεριλαµβανοµένης και πραγµατογνωµοσύνης από 
διπλωµατούχο ναυπηγό, για τη διαπίστωση αν υφίστανται διαβρώσεις-διατρήσεις σε ρυµουλκό και σε 
καταφατική περίπτωση αν αυτές υπήρχαν το χρονικό διάστηµα επιθεώρησης του προαναφεροµένου 
ρυµουλκού. 
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2.3.20. ∆ιερεύνηση επί των ενεργειών πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού σε σχέση µε τα 
αποτελέσµατα έκτακτου έλεγχου που διενεργήθηκε από πλωτό περιπολικό σκάφος σε 
δεξαµενόπλοιο. 
∆ιενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση τέλεσης αξιοποίνων πράξεων από πολιτικό 
και στρατιωτικό προσωπικό Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΝΑΝΠ, καθώς και από προσωπικό Κεντρικού 
Λιµεναρχείου Αττικής, σχετικά µε τη διενέργεια έκτακτων επιθεωρήσεων, την άρση απαγόρευσης 
απόπλου δεξαµενόπλοιου,  καθώς και µε τα διαλαµβανόµενα σε σηµατική αναφορά πλωτού 
περιπολικού σκάφους Λ.Σ.,  που αφορά στον έλεγχο του ανωτέρου δεξαµενόπλοιου κατά τον οποίο:  
α. ∆ιαπιστώθηκε η ύπαρξη τριών χωρισµάτων (διαφράγµατα), στη µία εκ των δεξαµενών του πλοίου, 
που διαµόρφωναν το χώρο του κύτους σε τέσσερις υποδεξαµενές, ενώ στο κάτω µέρος κάθε 
εγκάρσιου (κάθετου) διαφράγµατος διαπιστώθηκε η ύπαρξη οπής (άνοιγµα), η οποία µετέτρεπε τις 
τέσσερις υποδεξαµενές σε µεταξύ τους συγκοινωνούντα δοχεία  και 
β. Ανευρέθηκαν ίχνη υπολειµµάτων πετρελαίου ενός εκατοστού στην αριστερή δεξαµενή έρµατος 
΄΄BALLAST΄΄ του πλοίου, χωρίς να αναφέρεται στο βιβλίο πετρελαίου καµία καταµέτρηση 
πετρελαίου στις δεξαµενές ΄΄BALLAST΄΄.  
 
 
 
2.3.21. ∆ιερεύνηση επί των ενεργειών πολίτικου και στρατιωτικού προσωπικού σε σχέση µε τα 
αποτελέσµατα έκτακτου έλεγχου που διενεργήθηκε από πλωτό περιπολικό σκάφος σε 
δεξαµενόπλοιο. 
∆ιενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για  τη διερεύνηση τέλεσης αξιοποίνων πράξεων σχετικά µε τα 
διαλαµβανόµενα σε σηµατική αναφορά πλωτού περιπολικού σκάφους Λ.Σ., που αφορά στον έλεγχο  
δεξαµενοπλοίου από έτερο πλωτό περιπολικό σκάφος ΛΣ , κατά τον οποίο:   
α. Βρέθηκε πλεόνασµα ποσότητας 1,013 m3  fuel oil και 1,274 m3  MGO (diesel oil).  
β. Ανευρέθηκαν υπολείµµατα πετρελαιοειδών σε µία εκ των δεξιών δεξαµενών έρµατος 
΄΄BALLAST΄΄, καθώς και στο χώρο καθόδου προς τις δεξαµενές έρµατος ΄΄BALLAST΄΄του πλοίου.  
 
2.3.22. ∆ιερεύνηση για την διευκόλυνση ανασφάλιστης εργασίας προσωπικού εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται σε ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Νοµού Αττικής. 
∆ιενέργεια συµπλήρωσης προκαταρκτικής εξέτασης αναφορικά µε τα διαλαµβανόµενα σε καταγγελία 
σχετικά µε διευκόλυνση ανασφάλιστης εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων, επί πλοίων, από στελέχη Λ.Σ-
ΕΛ.ΑΚΤ.    
 
2.3.23. ∆ιερεύνηση καταγγελλοµένων αναφορικά µε πράξεις και παραλείψεις στελεχών Λιµενικής 
Αρχής ν. Κυκλάδων: 
∆ιενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση τέλεσης  αδικηµάτων από στελέχη Λιµενικής 
Αρχής ν. Κυκλάδων, αναφορικά µε υπεξαγωγή έγγραφου, καθώς και µε την παράλειψη διενέργειας 
αστυνοµικού έλεγχου και επιβολής κυρώσεων για κατασκευές που στερούνταν αδείας και 
ευρίσκονταν στον αιγιαλό και την παραλία  
 
2.3.24. ∆ιερεύνηση αναζήτησης πληµµεληµάτων ιδιώτη στο χώρο της εµπορίας µηχανών και 
σκαφών: 
∆ιενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς αναζήτηση πληµµεληµάτων ιδιώτη, δραστηριοποιούµενου 
µεταξύ άλλων στο χώρο εµπορίας σκαφών και µηχανών θαλάσσης 

 
2.3.25. ∆ιερεύνηση βασιµότητας καταγγελλοµένων για ύπαρξη αρχαίων αµφορέων εντός Κεντρικού 
Λιµεναρχείου Μακεδονίας: 
∆ιενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση καταγγελλοµένων ιδιώτη, αναφορικά µε την 
ύπαρξη αρχαίων αµφορέων εντός Κεντρικού Λιµεναρχείου Μακεδονίας και την διερεύνηση υπαγωγής 
τους στις διατάξεις του ν.5351/1932 "περί αρχαιοτήτων", όπως τροποποιήθηκε µε τον ν.3028/2002 
"περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς". 
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2.3.26. ∆ιερεύνηση βασιµότητας καταγγελλοµένων για το έργο της επιτροπής αθλητικών 
δοκιµασιών διαγωνισµού κατάταξης ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.: 
∆ιενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διακρίβωση βασιµότητας ή µη των διαλαµβανοµένων σε 
καταγγελία υποψήφιας και σε Ένσταση-Αίτηση Θεραπείας έτερης υποψήφιας, αναφορικά µε το 
ενδεχόµενο διάπραξης ποινικών αδικηµάτων (ψευδούς βεβαίωσης, παράβασης καθήκοντος ή όποιο 
άλλο ενδεχοµένως προκύψει) εκ µέρους στελεχών του ΛΣ, κατά τη διαδικασία των αθλητικών 
δοκιµασιών στα πλαίσια του διαγωνισµού κατάταξης ∆οκίµων Υπαξιωµατικών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ έτους 
2014. 
 
2.3.27. ∆ιερεύνηση τέλεσης αδικήµατος της υπεξαίρεσης στην Υπηρεσία και υπεξαγωγής 
εγγράφων σε Λιµενικό Ταµείο Μακεδονίας. 
∆ιενέργεια συµπληρωµατικής προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση της τέλεσης του 
αδικήµατος της υπεξαίρεσης στην Υπηρεσία και υπεξαγωγής εγγράφων εκ µέρους υπαλλήλου 
Λιµενικού Ταµείου. 
 
2.3.28. ∆ιερεύνηση βασιµότητας καταγγελλοµένων για τη δωρεάν µετακίνηση στελεχών ΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ Κεντρικού Λιµεναρχείου Μακεδονίας, µετά των οχηµάτων τους κατά την εκτέλεση 
τοπικού δροµολογίου. 
∆ιενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διακρίβωση βασιµότητας ή µη των διαλαµβανοµένων σε 
καταγγελία ιδιώτη, αναφορικά µε τη δωρεάν µετακίνηση στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ Κεντρικού 
Λιµεναρχείου Μακεδονίας, µετά των οχηµάτων τους κατά την εκτέλεση δροµολογίου σε πορθµειακή 
γραµµή. 
 
2.3.29. ∆ιερεύνηση της βασιµότητας µη αποτροπής απόπλου Ε/Γ-Ο/Γ που εκτελούσε δροµολόγιο 
πορθµειακής γραµµής, υπερφορτωµένο:  
∆ιενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση της βασιµότητας των καταγγελλοµένων σε 
αίτηση ιδιώτη προς Λιµενική Αρχή της Βορείου Ελλάδος, αναφορικά µε µη αποτροπή απόπλου Ε/Γ-
Ο/Γ που εκτελούσε δροµολόγιο πορθµειακής γραµµής υπερφορτωµένο 

 
 

2.3.30. ∆ιερεύνηση της ύπαρξης ή µη ενδείξεων πλαστογραφίας δελτίου υπηρεσιακής ταυτότητας. 
∆ιενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση της ύπαρξης ή µη ενδείξεων πλαστογραφίας 
δελτίου υπηρεσιακής ταυτότητας που φέρεται να έχει τελεσθεί από στέλεχος του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 
 
2.3.31. ∆ιερεύνηση βασιµότητας καταγγελλοµένων για µεροληπτική συµπεριφορά στελέχους ΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ, που υπηρετεί σε Κεντρικό Λιµεναρχείο της Μακεδονίας σε βάρος ναυτιλιακής εταιρείας. 
∆ιενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση της βασιµότητας των αναφεροµένων σε 
καταγγελία ιδιώτη, για µεροληπτική συµπεριφορά σε βάρος της εταιρείας του και του Ε/Γ-Ο/Γ 
πλοιοκτησίας της, από στέλεχος του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 

 
2.3.32. ∆ιερεύνηση διακίνησης µη νόµιµων µεταναστών καθώς και διάπραξη άλλων 
κακουργηµάτων: 
∆ιενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση της διακίνησης µη νόµιµων µεταναστών, 
παράνοµης εξόδου από τη χώρα, της έκθεσης σε κίνδυνο, καθώς και της διάπραξης άλλων 
κακουργηµάτων, προς εξυπηρέτηση σκοπών εγκληµατικής οργάνωσης. 
 
2.3.33. ∆ραστηριότητα οργανωµένου κυκλώµατος έκδοσης αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών: 
∆ιενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση της βασιµότητας των αναφεροµένων σε 
ένορκη κατάθεση ιδιώτη, αναφορικά µε δραστηριότητα οργανωµένου κυκλώµατος έκδοσης αδειών 
χειριστών ταχυπλόων σκαφών, χωρίς συµµετοχή σε εξετάσεις και ενδεχόµενη εµπλοκή στελεχών 
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
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2.3.34. ∆ιερεύνηση βασιµότητας καταγγελλοµένων αναφορικά µε παράνοµη αλιευτική 
δραστηριότητα επαγγελµατικών Α/Κ σκαφών µε πιθανή υπαιτιότητα στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. 
∆ιενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση των αναφεροµένων σε ανώνυµη έγγραφη 
καταγγελία αναφορικά µε παράνοµη αλιευτική δραστηριότητα επαγγελµατικών Α/Κ σκαφών  τύπου 
ΓΡΙ-ΓΡΙ στη Μακεδονία µε ενδεχόµενη υπαιτιότητα στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
 
 
 
2.3.35. ∆ιερεύνηση της βλάβης του δηµοσίου από τη χρήση των φερόµενων ως πλαστών ειδικών 
εντύπων πληροφοριακών στοιχείων επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής. 
∆ιενέργεια συµπληρωµατικής προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση της οικονοµικής βλάβης 
του ∆ηµοσίου από τη χρήση πλαστών ειδικών εντύπων πληροφοριακών στοιχείων επαγγελµατικών 
πλοίων αναψυχής (ΕΕΠΕΠΑ) σε τέσσερις (04) περιπτώσεις επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής, που 
βρέθηκαν µε εικονικές εγγραφές και ναυλώσεις κατόπιν ελέγχων από την Κεντρική Υπηρεσία και 
Λιµενικές Αρχές, καθώς επίσης και τον προσδιορισµό της πλαστότητας των εντύπων αυτών. 
 
2.3.36. ∆ιερεύνηση ζητηµάτων πλαστογραφίας σε ναυτιλιακά έγγραφα επαγγελµατικών πλοίων 
αναψυχής κοινοτικής σηµαίας. 
∆ιενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση τέλεσης πληµµεληµάτων πλαστογραφίας µε 
χρήση και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης αναφορικά µε την έκδοση άδειας επαγγελµατικού πλοίου 
αναψυχής σε πλοία υπό κοινοτική σηµαία µετά την προσκόµιση των φερόµενων ως πλαστών 
ναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών τους. 
 
2.3.37. ∆ιερεύνηση εµπλοκής σκαφών σε ποινικά αδικήµατα κατόπιν λεµβολόγησής τους µε τη 
χρήση πλαστών εγγράφων. 
∆ιενέργεια περαιτέρω προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση τέλεσης κακουργηµάτων 
προκειµένου να διαπιστωθούν οι αξιόποινες πράξεις στις οποίες έχουν εµπλακεί σκάφη, καθώς επίσης 
η εξακρίβωση των στοιχείων των εµπλεκοµένων, οι οποίοι έκαναν χρήση πλαστών κυπριακών 
διαβατηρίων για τις διαδικασίες λεµβολόγησής των σκαφών. 
 
2.3.38. ∆ιερεύνηση πληµµεληµάτων από Παράρτηµα Οίκου Νάυτου.  
∆ιενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση πληµµεληµάτων και ιδίως αυτού της 
παράβασης καθήκοντος (θεωρήσεις εντολών και πληρωµές ιαττρών) από προσωπικό Παραρτήµατος 
Οίκου Ναύτου Λιµενικής Αρχής και ιατρούς, αναφορικά µε τον διαχειριστικό έλεγχο στο παράρτηµα 
Οίκου Ναύτου (Π.Ο.Ν.) Λιµενικής Αρχής Σαρωνικού, που συντάχθηκε από οµάδα υπαλλήλων-
κλιµάκιο ελέγχου του ΕΟΠΥΥ. 
 
2.3.39. ∆ιερεύνηση καταγγελιών κατά του ∆ιοικητή και έτερων στελεχών Λιµενικού Τµήµατος 
∆ιενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το ενδεχόµενο διάπραξης ποινικών αδικηµάτων εκ µέρους 
του ∆ιοικητή Λιµενικού Τµήµατος και έτερων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για ζητήµατα και παρατυπίες 
επί της διαδικασίας βεβαίωσης διοικητικών παραβάσεων που αφορούν στην απλή χρήση χώρου από 
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και τη δραστηριοποίηση λιµενεργατών στους χώρους 
λιµένα. 
 
2.4  Υποβολή υλικού διερευνήσεων σε Εισαγγελικές Αρχές προς ποινική αξιολόγηση 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιερευνήσεις: 
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Α/Α Συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης που διερευνήθηκε 

01 
Καταγγελία περί πλήρωσης κενής θέσης του ∆ιευθυντή Σπουδών στο κέντρο επιµόρφωσης 
στελεχών εµπορικού ναυτικού ραδιοηλεκτρονικών – ραδιοεπικοινωνιών. 
 

02 
∆ιευκόλυνση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  που υπηρετούν σε γραφείο ασφάλειας Λιµενικής Αρχης 
για διακίνηση µεταναστών. 
 

03 Παράνοµες κατασκευές στον αιγιαλό και στην παραλία επί της λεωφόρου Ν.Αττικής. 
 

04 
Καταγγελία συλλόγου ναυπηγών µηχανολόγων µηχανικών περί της διαδικασίας µετατροπής των 
gt πλοίων µε ξένη σηµαία σε κοχ. 
 

05 ∆ιερεύνηση για την εγκατάσταση ραδ/κου εξοπλισµού σε πλοία πορθµειακών γραµµών. 

06 Καταγγελία περί πλήρωσης κενής θέσης του διευθυντή σπουδών ΚΕΣΕΝ/Ρ/Η-Ρ/Ε. 
 

07 Παρατυπίες  σε άδεια εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού σκάφους από Λιµενική Αρχή ν. Αττικής. 
 

08 
Βεβαίωση παράβασης, κατόπιν ελέγχου στελέχους Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. σε Φ/Γ όχηµα για υπέρβαση 
ορίων διαστάσεως οχήµατος. 
 

09 
Τροποποιήσεις – µετασκευές – τοποθετήσεις σε Ε/Γ – Ο/Γ  πλοίο χωρίς να είναι σύµφωνες µε τον 
κώδικα Η.S.C και χωρίς να υπολογιστούν στις µελέτες ευστάθειας. 
 

10 
∆ιερεύνηση σχετικά µε την ορθότητα αντικατάστασης α/κ από άλλο α/κ και τη διάλυση του 
πρώτου µε επιδότηση. 
 

11 
∆ιερεύνηση καταγγελλοµένων κρατούµενου φυλακών κατά στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ σε Λ/Χ  ν. 
Ν.Α Αιγαιου. 
 

12 
Παραλείψεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Λ/Χ Ιονίων νήσων σε περιπτώσεις παράνοµων έργων επί 
του αιγιαλού. 
 

13 Έλεγχος διαδικασίας εισήγησης και πρόσληψης ΥΑΛΕ απο ∆.Λ.Τ.  
 

14 

∆ιερεύνηση σχετικά µε αναφορά στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επί περιστατικού παράνοµης εισόδου 
αλλοδαπών άνευ ταξιδιωτικών εγγράφων στη Χώρα, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ν.Ν.Α. 
Αιγαιου. 
 

15 

∆ιερεύνηση σχετικά µε καταγγελία για προσωπικο Λιµενικής Αρχής αναφορικά µε την τύχη 
σκαφών-λεµβών που προέρχονταν απο περιστατικά παράνοµης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα, 
καθώς και θέµατα νυχτερινής και πενθήµερης εργασίας και καταβολής της σχετικής 
αποζηµίωσης. 

16 Καταγγελία  για στέλεχος Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. περί καθυστέρησης καταβολής οδοιπορικών εξόδων. 
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17 Ζητήµατα που σχετίζονται µε την οργάνωση και τη λειτουργια Οργανισµού Λιµένα. 
  

18 
∆ιερεύνηση καταγγελιών – δηµοσιευµάτων περί βύθισης λεµβών παράτυπων µεταναστών και 
προσφύγων σε νήσους του Β.Αιγαίου. 
 

19 Παράνοµη εργασία σε τουριστικά σκάφη που ελλιµενίζονται σε λιµένα.  

20 Παράνοµη εργασία συνταξιούχου ναυτικού σε νήσο ν.Κυκλαδων. 
 

21 
∆ιενέργεια παράνοµης αλιευτικής δραστηριότητας και παράνοµης εργασίας σε αλιευτικά σκάφη 
από στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 
  

22 
∆ιερεύνηση διαδικασίας αρχικής λεµβολόγησης και ταυτοποίησης των στοιχείων ιδιοκτήτη 
κατασχεµένου τ/χ σκάφους. 
 

23 
∆ιερεύνηση σχετικά µε κυκλοφορία διαφηµιστικού εντύπου παροχής υπηρεσιών από τρίτους σε 
νήσο ,το οποίο µεταξύ άλλων ανέγραφε ως πλεονέκτηµα τις στενές σχέσεις µε Λιµενικη Αρχή. 
 

24 ∆ιερεύνηση σχετικά µε καταγγελία χρήσης πλαστών ή µη προβλεπόµενων πτυχίων από στέλεχος 
Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.  κατά την εισαγωγή του στις ταξεις του Λ.Σ. 

25 
Σύλληψη στελέχους Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. επειδή κυβερνούσε κατασχεµένο (από περιστατικό 
σύλληψης παράτυπων µεταναστών) σκάφος στο οποίο είχε ορισθεί ως µεσεγγυούχος. 
   

26 Καταγγελία για προσωπικό που υπηρετεί σε κλάδο του υπουργείου. 
 

27 

∆ιερεύνηση καταγγελίας σχετικά µε στέλεχος Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.  το οποίο ασκεί µαζί µε ιδιώτη 
εµπορία ιστιοπλοϊκών σκαφών και παραδίδει µαθήµατα ιστιοπλοϊας, χωρίς να έχουν άδεια 
λειτουργίας σχολής και χωρίς να εκδίδουν νόµιµα παραστατικά. 
 

28 ∆ηµοσίευµα σχετικά µε λειτουργία παράνοµου αγκυροβολίου πλοίων σε όρµο. 
 

29 Παράνοµη αλιευτική δραστηριότητα σε περιοχή αρµοδιότητας Λ/Χ Πελοποννήσου. 
 

30 
∆ιερεύνηση αναφορικά µε στέλεχος Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο εργάζεται επ΄αµοιβή σε συνεργείο 
µηχανών θαλάσσης και ρυθµίζει τις θέσεις των σκαφών στον λιµένα της νήσου. 
 

31 Παράνοµη αλιεία – εµπορία κοκκινόπτερου τόνου σε περιοχή δικαιοδοσίας τµήµατος λιµενικής 
αρχής. 

32 
 

∆ιερεύνηση σχετικά µε έκνοµες – παράτυπες ενέργειες από στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.. 
  

33 
 ∆ιερευνηση για ξύλινες κατασκευές και γήπεδο βόλεϋ εντός αιγιαλού και παραλίας άνευ άδειας 

στην περιοχή του ν. Αττικής. 

34 Αξιολόγηση των στοιχείων σχετικά µε παράνοµα έργα εντός χερσαίας ζώνης λιµένα και επί του 
αιγιαλού σε νησί των Κυκλάδων, χωρίς την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων από τα 
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στελέχη του Λιµενικού Σταθµου αρµοδιότητας. 

35 ∆ιερεύνηση για χρήση πλαστών ναυτιλιακών εγγράφων φερόµενα ως εκδοθέντα από τις αρµόδιες 
αρχές Χώρας της Ε.Ε. από σκάφη µε άδειες επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής σηµαίας της 
Χώρας αυτής.  

36 ∆ιερεύνηση για την ενδεχόµενη διάπραξη ποινικών αδικηµάτων εκ µέρους υπηρετούντων σε 
Λιµενική Αρχή, όσον αφορά µεταξύ άλλων στη διαδικασία βεβαίωσης παραβάσεων σε 
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος για απλή χρήση χώρου και σε λιµενεργάτες.   

37 ∆ιερεύνηση για αυθαίρετες κατασκευές σε λιµένα και εκµετάλλευση αυτού για ελλιµενισµό και 
εξυπηρέτηση σκαφών, καθώς επίσης και οικειοποίηση κοινόχρηστου χώρου για λειτουργία 
ναυπηγείου/καρνάγιου άνευ άδειας σε νησί του Σαρωνικού. 

38 ∆ιερεύνηση για πλαστή άδεια ταχυπλόου σκάφους που ευρέθη κατά τη διαδικασία ανανέωσης της 
σε Λιµενική Αρχή της Αττικής. 

39 ∆ιερεύνηση καταγγελίας για άτοµο που λαµβάνει σύνταξη πλοιάρχου από το ναυτικό αποµαχικό 
ταµείο, χωρίς να έχει την απαιτούµενη προϋπηρεσία και χωρίς να κατέχει δίπλωµα πλοιάρχου. 

40 ∆ιερεύνηση καταγγελίας ιδιώτη για µεροληψία εις βάρος του κατά τη διαδικασία προκήρυξης για 
την πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού προσωπικού στο Κέντρο Επιµόρφωσης Στελεχών 
Ραδιοηλεκτρονικών-Ραδιοεπικοινωνιών και τη µη επιλογη του.  

41 ∆ιερεύνηση για πλαστές εγγραφές στο ειδικό έντυπο πληροφοριακών στοιχείων επαγγελµατικού 
πλοίου αναψυχής (ΕΕΠΣΕΠΑ), στο οποίο καταχωρούνται οι ηµέρες ναύλωσης και σε 
ναυλοσύµφωνο επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής 

42 ∆ιερεύνηση καταγγελίας αναφορικά µε πλοίο που µετά από συµβάν στο οποίο είχε επέλθει ολική 
καταστροφή (total loss) αυτό φέρεται να µεταφέρθηκε σε νήσου Ν.Α. Αιγαίου µε νέα ναυτιλιακά 
έγγραφα ως νεόκτιστο (new building), µε πιθανή εµπλοκή νηογνώµονα. 

43 ∆ιερεύνηση ζητηµάτων σχετικά µε καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής από παροχείς, οι οποίοι δεν 
κατέχουν τις νόµιµες προϋποθέσεις, εργασία ιδιώτη παρανόµως σε καταδυτικές εργασίες 
στερούµενος άδειας επαγγελµατία δύτη και διενέργεια καταδυτικών εργασιών σε µονάδα 
ιχθυοτροφείων απο ιδιώτες άνευ νοµίµων προσόντων. 

44 ∆ιερεύνηση για παράνοµες εργασίες ιδιωτών σε πλοίο σε περιοχή της Αττικής µε την κάλυψη του 
οικείου Λιµενικού Τµήµατος, ενώ στους ίδιους χώρους παρατηρείται µεταφορά προϊόντων µε 
χρηµατισµό του τελωνιακού υπαλλήλου. 

45 ∆ιερεύνηση ζητηµάτων σχετικά µε χρήση – εκµετάλλευση τουριστικού λιµένα νοµού 
Αιτωλοακαρνανίας και παροχή διευκρινήσεων από τη ∆ιεύθυνση Λιµενικής Αστυνοµίας για την 
εν λόγω λιµενική εγκατάσταση. 

46 ∆ιερεύνηση καταγγελίας για Αξιωµατικό Λ.Σ. ο οποίος εκµεταλλευόµενος τη θέση του 
εξουσιοδότησε τον εαυτό του να διενεργεί επιθεωρήσεις πλοίων µε ξένη σηµαία στο πλαίσιο 
ελέγχων Port State Control – Paris MOU. 
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47 Έγκληση του προέδρου και νόµιµου εκπροσώπου ΝΠΙ∆ - Ναυτικού Οµίλου νοµού 
Αιτωλοακαρνανίας, η οποία κατατέθηκε στην αρµόδια Εισαγγελία Πληµµελειοδικών, κατά του 
Λιµενάρχη και των αρµόδιων οργάνων της οικείας Λιµενικής Αρχής, του διευθύνοντος 
συµβούλου, εκπροσώπου, διαχειριστή και υπεύθυνου της ανώνυµης εταιρείας εκµετάλλευσης 
τουριστικού λιµένα του νοµού Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και κατά κάθε άλλου υπεύθυνου, 
συνεργού και συνευθυνόµενου. 

48 ∆ιερεύνηση για ζητήµατα προσφύγων / µεταναστών, όπου περιγράφονται περιστατικά τα οποία 
φέρεται να έλαβαν χώρα στη θαλάσσια περιοχή του ανατολικού Αιγαίου µε φερόµενους ένοπλους 
άνδρες ειδικών δυνάµεων, οι οποίοι αφαίρεσαν την εξωλέµβια µηχανή της λέµβου µε την οποία 
επιχειρούσαν να εισέλθουν στην ελληνική επικράτεια, οµάδα προσφύγων και σε κουκουλοφόρους 
άνδρες που τρυπούν (καταστρέφουν) τις βάρκες και αφήνουν τους επιβαίνοντες σε κίνδυνο στη 
θάλασσα. Κλιµάκια στελεχών της Υπηρεσίας µετέβησαν σε τρία νησιά του ανατολικού Αιγαίου, 
προέβησαν σε έρευνα για τα ανωτέρω ζητήµατα και υποβλήθηκε συγκεντρωθέν υλικό στις κατά 
τόπο Εισαγγελικές Αρχές. 

49 
∆ιερευνηση επί ζητηµάτων παραχώρησης, χρήσης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης του 
αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών αναψυχής σε νησί των Κυκλάδων. Συγκεντρωθέν υλικό 
υποβλήθηκε στην αρµόδια Εισαγγελική Αρχή. 

50 ∆ιερεύνηση για απασχόληση στελέχους Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ σε ιδιωτικής φύσης υπηρεσίες προστασίας 
και φύλαξης υψηλών προσώπων, καθώς και για τέλεση άλλων υπηρεσιακών παραπτωµάτων. 

 
 
 
 
 

 
 

2.4.1 Υποβλητικές Αναφορές σε Εισαγγελικές Αρχές προς ποινική αξιολόγηση ενδεικτικών 
υποθέσεων: 
 
2.4.1.1 Υποβολή εγγράφων - στοιχείων για τη διερεύνηση καταγγελίας περί ενδεχόµενης 
διευκόλυνσης διακίνησης µεταναστών από προσωπικό Λιµενικής Αρχής που υπηρετεί στο γραφείο 
ασφάλειας.  
 

 
2.4.1.2 Υποβολή εγγράφων - στοιχείων αναφορικά µε παρατυπίες σε εµφαινόµενη ως εκδοθείσα από 
Κεντρικό Λιµεναρχείο άδειας εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού σκάφους (µη ύπαρξη προβλεπόµενων 
δικαιολογητικών για την έκδοση της ΑΕΠ και διπλότυπων είσπραξης – παραβόλων). 
 
2.4.1.3 Υποβολή υλικού-στοιχείων αναφορικά µε τη διερεύνηση έγγραφης διαµαρτυρίας αναφορικά 
µε την κατάσταση Ε/Γ – Τ/Χ πλοίων, στα οποία έχουν πραγµατοποιηθεί, µεταξύ άλλων, 
τροποποιήσεις – µετασκευές – τοποθετήσεις δίχως να έχουν ελεγθεί εάν αυτές είναι σύµφωνες µε τις 
απαιτήσεις του κώδικα H.S.C. (HIGH SPEED CRAFT) ή να έχουν ενσωµατωθεί στις µελέτες 
ευστάθειας .  
 
2.4.1.4 Υποβολή εγγράφων - στοιχείων σχετικά µε τις διαδικασίες αντικατάστασης ενός α/κ σκάφους 
από άλλο και κατόπιν τη διάλυση αυτού µε οικονοµική ενίσχυση της Ε.Ε.   
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2.4.1.5 Υποβολή εγγράφων - στοιχείων αναφορικά µε τη διερεύνηση καταγγελίας κρατουµένου 
φυλακών εις βάρος στελεχών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι σύµφωνα µε την καταγγελία, αναφέρθηκαν 
σε υπηρεσιακό έγγραφο (δελτίο πληροφοριών) αρνητικά για το πρόσωπο του καταγγέλλοντα ότι έχει 
απασχολήσει την Υπηρεσία τους σε περιπτώσεις διάπραξης κλοπών και διακίνησης 
λαθροµεταναστών.   
 
2.4.1.6 Υποβολή εγγράφων - στοιχείων αναφορικά µε τη διερεύνηση καταγγελίας για µη ορθή 
άσκηση των καθηκόντων τους (αστυνοµικός έλεγχος) από προσωπικό λιµενικού τµήµατος λιµενικής 
αρχής, όσον αφορά στον έλεγχο τήρησης της αλιευτικής νοµοθεσίας (παράνοµη αλιευτική 
δραστηριότητα στην περιοχή αρµοδιότητας της λιµενικής αρχής).  
 
2.4.1.7 Υποβολή εγγράφων - στοιχείων αναφορικά µε τη διερεύνηση καταγγελίας για παρεµβάσεις, 
από τον δηµοτικό σύµβουλο της τοπικής κοινότητας, στην παράκτια ζώνη και στον θαλάσσιο χώρο 
της περιοχής, άνευ µελετών και σχεδίων και έκδοσης άδειας έγκρισης της αρµόδιας υπηρεσίας.  
 
2.4.1.8 Υποβολή εγγράφων - στοιχείων αναφορικά µε τις τηρηθείσες, από ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο, 
διαδικασίες για τον ορισµό του υπευθύνου και αναπληρωτή υπευθύνου ασφαλείας λιµενικών 
εγκαταστάσεων (Υ.Α.Λ.Ε.).  
 
2.4.1.9  Υποβολή εγγράφων - στοιχείων σχετικά µε τη διερεύνση καταγγελίας για παράνοµη 
ανασφάλιστη εργασία ναυτικού ως πλοίαρχος σε τουριστικά ταχύπλοα σκάφη που ελλιµενίζονται σε 
µαρίνα περιοχή αρµοδιότητας λιµενικής αρχής.  
 
2.4.1.10 Υποβολή εγγράφων - στοιχείων προς διερεύνηση καταγγελίας αναφορικά µε παράνοµη 
εργασία συνταξιούχου ναυτικού σε Τ/Ρ – Ε/Γ που δραστηριοποιείται σε νησί των Κυκλάδων υπό την 
ανοχή προσωπικού της Λιµενικής Αρχής.  
 
2.4.1.14 Υποβολή εγγράφων - στοιχείων προς διερεύνηση καταγγελίας αναφορικά µε διενέργεια 
παράνοµης αλιευτικής δραστηριότητας και παράνοµης εργασίας σε αλιευτικά σκάφη από προσωπικό 
Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί σε Κεντρικό Λιµεναρχείο.  
 
2.4.1.15 Υποβολή εγγράφων - στοιχείων προς διερεύνηση της διαδικασίας αρχικής λεµβολόγησης 
(έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών) και ταυτοποίησης των στοιχείων ιδιοκτήτη κατασχεµένου τ/χ 
σκάφους.   
 
2.4.1.16 Υποβολή εγγράφων - στοιχείων αναφορικά µε τη διερεύνηση κυκλοφορίας σε µαρίνα 
περιοχής αρµοδιότητας λιµενικής αρχής διαφηµιστικού εντύπου παροχής υπηρεσιών σε σκάφη από 
τρίτους σε νήσο του ν. Κυκλάδων, το οποίο µεταξύ άλλων ανέγραφε ως πλεονέκτηµα «…..τις στενές 
σχέσεις µε τη λιµενική αρχή και την εξασφάλιση πλεονεκτικής θέσης στον λιµένα της……». 
 
2.4.1.17 Υποβολή εγγράφων - στοιχείων προς διερεύνηση καταγγελίας αναφορικά µε τη χρήση 
πλαστών ή µη προβλεπόµενων πτυχίων από στέλεχος Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. για την εισαγωγή του στο Λ.Σ. 
και τη µη τήρηση από πλευράς Λ.Σ. των προβλεπόµενων διαδικασιών αναφορικά µε την εξέταση 
πληρότητας και γνησιότητας των εν λόγω δικαιολογητικών.    
 
2.4.1.18 Υποβολή εγγράφων - στοιχείων προς διερεύνηση υπόθεσης αναφορικά µε σύλληψη 
στελέχους Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος κυβερνούσε κατασχεµένο, από περιστατικό σύλληψης 
παράνοµης εισόδου αλλοδαπών, άνευ ταξιδιωτικών εγγράφων, στη Χώρα, σκάφος στο οποίο είχε 
ορισθεί ως µεσεγγυούχος.  
 
2.4.1.19 Υποβολή εγγράφων - στοιχείων προς διερεύνηση ανώνυµης καταγγελίας σύµφωνα µε την 
οποία εν ενεργεία Αξιωµατικός του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., σε συνεργασία µε ιδιώτη ασκούν εµπορία 
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ιστιοπλοϊκών σκαφών, ενώ παραδίδουν µαθήµατα ιστιοπλοΐας και windsurf, δίχως να έχουν άδεια 
λειτουργίας σχολής και χωρίς να εκδίδουν νόµιµα παραστατικά.   
 
2.4.1.20 Υποβολή εγγράφων - στοιχείων κατόπιν δηµοσιευµάτων έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, 
βάσει των οποίων σε όρµο λειτουργεί παράνοµο αγκυροβόλιο πλοίων.   
 
2.4.1.21 Υποβολή εγγράφων - στοιχείων αναφορικά µε προσωπικό λιµενικής αρχής, το οποίο 
εργάζεται επ’ αµοιβή σε συνεργείο µηχανών θαλάσσης, ενώ ρυθµίζει τις θέσεις των σκαφών στον 
λιµένα της νήσου.   
 
2.4.1.22 Υποβολή εγγράφων - στοιχείων προς διερεύνηση καταγγελίας αναφορικά µε ζητήµατα που 
σχετίζονται µε την οργάνωση και λειτουργία του Οργανισµού Λιµένος, όπως ζητήµατα ελέγχου 
απόπλου – κατάπλου πλοίων, ελλιµενισµός πλοίων, καταβολή – είσπραξη λιµενικών τελών, κα.. 
 
2.4.1.23 Υποβολή εγγράφων – στοιχείων προς διερεύνηση καταγγελίας για ενέργειες προσωπικού 
Κεντρικού Λιµεναρχείου (άσκηση σωµατικής βίας, απειλή, ψευδορκία, αλλοίωση στοιχείων, κ.α.), οι 
οποίες έλαβαν χώρα, σύµφωνα µε τα καταγγελλόµενα, κατά τη διάρκεια σύλληψής του σε 
περιστατικό ανεύρεσης ναρκωτικών ουσιών.   
 

2.4.1.24 Υποβολή υλικού κατόπιν διερεύνησης ανώνυµης Τ/Φ καταγγελίας, σύµφωνα µε την οποία 
πλοηγός της Π.Υ. Κεντρικού Λιµεναρχείου είχε µέσα σε όχηµα µεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων 
προς πώληση. 
 
2.4.1.25 Υποβολή υλικού κατόπιν διερεύνησης επώνυµης καταγγελίας ιδιώτη για καθυστερηµένη 
πλοήγηση Φ/Γ πλοίου και παράνοµη έκδοση τιµολογίου παροχής υπηρεσιών στην περιοχή Στερεάς 
Ελλάδας και Θεσσαλίας. 
2.4.1.26 Υποβολή υλικού κατόπιν διερεύνησης επώνυµης καταγγελίας ναυτιλιακής πρακτόρου περί 
αθέµιτου ανταγωνισµού εκ µέρους των δυο άλλων πρακτορείων που δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή, µε ενδεχόµενη εµπλοκή και στελεχών ΕΛΑΚΤ-Λ.Σ στην περιοχή Στερεάς Ελλάδας. 
 
2.4.1.27 Υποβολή υλικού κατόπιν διερεύνησης επώνυµης καταγγελίας ιδιοκτήτη Ρ/Κ που 
δραστηριοποιείται στην περιοχή του Ιόνιου Πελάγους σχετικά µε ελλιπή µέτρα ασφαλείας σε λιµένα 
Λιµεναρχείου στην ως άνω περιοχή. 
 
2.4.1.28 Υποβολή υλικού κατόπιν διερεύνησης ανώνυµης καταγγελίας αναφορικά µε θέµατα ελέγχων 
υπέρβαρων οχηµάτων και τροχονοµίας σε λιµένα Κεντρικού Λιµεναρχείου του Ιόνιου Πελάγους 
 
2.4.1.29 Υποβολή υλικού κατόπιν διερεύνησης επώνυµης καταγγελίας ιδιώτη αναφορικά µε 
παράνοµη χορήγηση αδειών από Κεντρικό Λιµεναρχείο του Ιόνιου Πελάγους και την κατά τόπου 
Κτηµατική Υπηρεσία σε ιδιοκτήτη ξενοδοχείου. 
 
2.4.1.30 Υποβολή υλικού κατόπιν διερεύνησης καταγγελίας µη υπαρκτού προσώπου αναφορικά µε 
παράνοµη επιθεώρηση Νηογνώµονα σε αλιευτικό που έλαβε χώρα σε περιοχή της Μακεδονίας. 
 
2.4.1.31 Υποβολή υλικού κατόπιν διερεύνησης επώνυµης καταγγελίας ιδιώτη για παράβαση 
καθήκοντος και συγκάλυψη παράνοµων δραστηριοτήτων στελεχών Λιµενικής Αρχής στη Μακεδονία 
για µη γενόµενους ελέγχους σε επιχείρηση εκµίσθωσης θαλασσίων µέσων αναψυχής που 
δραστηριοποιείται στην ως άνω περιοχή. 
 
2.4.1.32 Υποβολή υλικού κατόπιν διερεύνησης της ανώνυµης Τ/Φ καταγγελίας για  ανεξέλεγκτη 
χρήση οµπρελών και τραπεζοκαθισµάτων σε παραλία της περιφέρειας της Μακεδονίας. 
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2.4.1.33 Υποβολή υλικού κατόπιν διερεύνησης επώνυµης καταγγελίας ιδιώτη για χορήγηση πτυχίου 
σε κυβερνήτη τουριστικών σκαφών που δραστηριοποιείται στην περιοχή του Ιόνιου Πελάγους, χωρίς 
να υφίστανται τα απαιτούµενα προσόντα, καθώς και για παράνοµη έκδοση ναυτικού φυλλαδίου. 
 
2.4.1.34 Υποβολή υλικού αναφορικά µε ζητήµατα προσφύγων / µεταναστών, τα οποία φέρεται να 
έλαβαν χώρα στη θαλάσσια περιοχή του ανατολικού Αιγαίου, µε φερόµενους ένοπλους άνδρες 
ειδικών δυνάµεων, οι οποίοι φέρεται να αφαίρεσαν εξωλέµβια µηχανή λέµβου µε την οποία 
επιχειρούσαν να εισέλθουν στην ελληνική επικράτεια οµάδα προσφύγων και σε κουκουλοφόρους 
άνδρες που κατέστρεψαν λέµβο, θέτοντας σε κίνδυνο στη θάλασσα τους επιβαίνοντες. Κλιµάκιο 
στελεχών της Υ.Ε.Υ. µετέβη σε τρία νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και συγκέντρωσε σχετικό υλικό 
το οποίο υποβλήθηκε στις αρµόδιες Εισαγγελικές Αρχές. 
 
2.4.1.35 ∆ιερεύνηση επί ζητηµάτων παραχώρησης, χρήσης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης του 
αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών αναψυχής σε νησί των Κυκλάδων. Συγκεντρώθηκε υλικό το 
οποίο υποβλήθηκε στην αρµόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών. 
 
2.4.1.36 ∆ιερεύνηση ζητηµάτων σχετικά µε καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής από παροχείς οι οποίοι 
δεν κατέχουν τις νόµιµες προϋποθέσεις (στερούνται σχετικού πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας), 
εργασία ιδιώτη παρανόµως σε καταδυτικές εργασίες στερούµενος άδειας επαγγελµατία δύτη και 
διενέργεια καταδυτικών εργασιών σε µονάδα ιχθυοτροφείων απο ιδιώτες άνευ νοµίµων προσόντων. 

 
 

2.5 Υποβλητικές Αναφορές σε Εισαγγελικές Αρχές προς ποινική αξιολόγηση και ανάθεση στην 
Υ.Ε.Υ. τη διενέργεια προανακριτικών πράξεων ενδεικτικών υποθέσεων: 

 
2.5.1. Υποβολή εγγράφων - στοιχείων προς διερεύνηση καταγγελίας για προσωπικό λιµενικής αρχής 
αναφορικά µε την τύχη -  φύλαξη σκαφών – λέµβων, που προέρχονται από περιστατικά παράνοµης 
εισόδου αλλοδαπών στη Χώρα, άνευ ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και θεµάτων νυχτερινής και 
πενθήµερης εργασίας και καταβολής της σχετικής αποζηµίωσης σε προσωπικό της λιµενικής αρχής 
που δεν το δικαιούτο.   
 
2.5.2. Υποβολή εγγράφων - στοιχείων προς διερεύνηση καταγγελίας στελέχους Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. για  
µη έγκαιρη καταβολή αποζηµιώσεων µετακινήσεων προσωπικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. από τον τότε 
προϊστάµενο του γραφείου οδοιπορικών εξόδων.  
 
2.5.3. ∆ιερεύνηση καταγγελίας αναφορικά µε έκνοµες – παράτυπες ενέργειες στελεχών λιµενικής 
αρχής Πελοποννήσου, µετά από συλλογή υλικού κατόπιν µετάβασης κλιµακίου της Υπηρεσίας.  
 
2.5.4. Υποβολή εγγράφων - στοιχείων προς διερεύνηση καταγγελίας για προσωπικό Κεντρικής 
Υπηρεσίας ΥΝΑΝΠ, επί ζητηµάτων, µεταξύ άλλων, παράνοµης συµµετοχής του σε συµβούλια 
µεταθέσεων και κατάχρησης εξουσίας (λόγω θέσης ανώτατου αξιωµατικού).  
  
2.5.5. Υποβολή εγγράφων - στοιχείων προς διερεύνηση καταγγελίας αναφορικά µε παράνοµη αλιεία – 
εµπορία κοκκινόπτερου τόνου σε Λιµενική Αρχή Πελοποννήσου.   
 
2.5.6. Υποβολή εγγράφων - στοιχείων αναφορικά µε τη διερεύνηση καταγγελίας συλλόγου 
διπλωµατούχων ναυπηγών µηχανολόγων µηχανικών, περί ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη 
µετατροπή της χωρητικότητας GT πλοίων υπό ξένη σηµαία (των οποίων η διαχείριση γίνεται από 
ηµεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες) σε Κ.Ο.Χ. και µεταξύ άλλων το ολιγόχρονο διάστηµα ολοκλήρωσης 
των προβλεπόµενων διαδικασιών.  
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2.5.7. Υποβολή εγγράφων - στοιχείων αναφορικά µε τον έλεγχο ραδ/κού εξοπλισµού σε πλοία 
πορθµειακών γραµµών.  
 
2.5.8. Υποβολή εγγράφων - στοιχείων αναφορικά µε τη διερεύνηση καταγγελίας για βεβαίωση 
παράβασης, κατόπιν ελέγχου από στέλεχος Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ., που υπηρετεί σε λιµενικό τµήµα 
Κεντρικού Λιµεναρχείου, φορτηγού οχήµατος (Φ/Γ), το οποίο φορτώθηκε από τον λιµένα της Αρχής 
σε Φ/Γ – Ο/Γ πλοίο, για υπέρβαση των ορίων διαστάσεών του οχήµατος.  

 
2.5.9. Υποβολή υλικού κατόπιν διερεύνησης προς διακρίβωση θεµάτων πλαστογραφίας µε χρήση και 
της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης αναφορικά µε την έκδοση άδειας επαγγελµατικού πλοίου 
αναψυχής σε πλοία υπό κοινοτική σηµαία µετά την προσκόµιση φερόµενων ως πλαστών ναυτιλιακών 
εγγράφων και πιστοποιητικών τους. 
 
2.5.10. Υποβολή εγγράφων – στοιχείων αναφορικά µε τη λειτουργία ναυτικού οµίλου (ελλιµενισµό 
σκαφών αναψυχής και είσπραξη τελών ελλιµενισµού – συντήρηση – επισκευή ιδιωτικών σκαφών 
αναψυχής, µη ανανέωση παραχώρησης χώρου, αυθαίρετες κατασκευές άνευ άδειας πολεοδοµίας - 
διακίνηση ναρκωτικών), µη καταβληθέντα λιµενικά τέλη από ναυτική εταιρεία διαχείρισης πλοίων 
δροµολογιακής γραµµής και παράνοµη αλιευτική δραστηριότητα (µε δυναµίτη, απαγορευµένου 
θαλάσσιου οργανισµού).  
 
2.5.11 Υποβολή εγγράφων – στοιχείων αναφορικά µε πιθανό έλεγχο µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, 
από άγνωστο άτοµο, των κινήσεων περιπολίας πλωτού περιπολικού σκάφους λιµενικής αρχής και την 
µετέπειτα ύπαρξη περιστατικού λαθροµετανάστευσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ελέγχου απο 
το προαναφερθεν Π.Λ.Σ. 
 
2.5.12 Υποβολή καταγγελίας κατόπιν σχετικής διερεύνησης για παροχή σύνταξης από το Ναυτικό 
Αποµαχικό Ταµείο σε ναυτικό χωρίς να έχει την απαιτούµενη προϋπηρεσία και έτερες προϋποθέσεις. 
 
2.5.13 ∆ιερεύνηση προς αναζήτηση πληµµεληµάτων για να διευκρινιστεί αν η χρήση των φερόµενων 
ως πλαστών εγγραφών σε Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελµατικού Πλοίου 
Αναψυχής (έντυπο στο οποίο γίνεται η καταχώρηση των ηµερών ναύλωσης) και σε φερόµενο ως 
πλαστό Ναυλοσύµφωνο µε εικονικές εγγραφές επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής, έγινε µε σκοπό 
παράνοµου περιουσιακού οφέλους και από ποιον. 
 
2.5.14 Υποβολή υλικού για τη διερεύνηση της βασιµότητας των διαλαµβανοµένων σε ηλεκτρονική 
επιστολή (email) και σε αντίγραφα ιστοσελίδας διαδικτύου και δη blog σχετικά µε την παροχή 
εργασίας από συγκεκριµένα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υπηρετούντων σε Λιµενική Αρχή, ως προσωπικό 
ασφαλείας χωρίς την κατά περίπτωση προβλεπόµενη άδεια εργασίας, καθώς και για την τέλεση 
έτερων υπηρεσιακών παραπτωµάτων. 
 
2.5.15 Υποβολή υλικού διερεύνησης κατόπιν εύρεσης σε χερσαίο περιπολικό µέσο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 
ποσότητας ναρκωτικών ουσιών. 
 
2.5.16 Υποβολή υλικού κατόπιν διερεύνησης τυχόν παράβασης καθήκοντος από προσωπικό ΛΣ-
ΕΛΑΚΤ, οι οποίοι υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Λιµενική Αρχή Αττικής, αναφορικά µε  
δραστηριοποίηση Ε/Γ  σε δροµολογιακούς πλόες και χρήση προβλήτα παράνοµα κατασκευασµένου. 

 
2.5.17 Υποβολή κατόπιν διερεύνησης αναφορικά µε καταγγελία περί χρηµατισµού κατά τον 
τροχονοµικό έλεγχο Φ/Γ οχηµάτων σε Κεντρικό Λιµεναρχείο Αττικής. 
 
2.5.18 Υποβολή υλικού διερεύνησης του ενδεχόµενου διάπραξης ποινικών αδικηµάτων εκ µέρους 
στελεχών Λιµενικής Αρχής Πελοποννήσου όσον αφορά µεταξύ άλλων στη διαδικασία βεβαίωσης 
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παραβάσεων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος για απλή χρήση χώρου και σε 
λιµενεργάτες. 
 
2.5.19 Υποβολή υλικού διερεύνησης καταγγελίας για ανοχή παραβατικών συµπεριφορών (µεταξύ 
άλλων για παράνοµη αλιεία, εκβιασµούς σε αλιείς, ανάθεση έργου σε περιβαλλοντική εταιρεία 
διαχείρισης λυµάτων) από προσωπικό Λιµενικής Αρχής Πελοποννήσου. 
 
2.5.20  Υποβολή υλικού για τη διερεύνηση επί ζητηµάτων παραχώρησης, χρήσης, λειτουργίας και 
εκµετάλλευσης του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών αναψυχής σε νησί των Κυκλάδων. 
 
2.5.21. Καταγγελία ιδιώτη αναφορικά µε πλοίο που µετά από συµβάν στο οποίο είχε επέλθει ολική 
καταστροφή (total loss) αυτό φέρεται να µεταφέρθηκε στην Κω µε νέα ναυτιλιακά έγγραφα ως 
νεόκτιστο (new building) µε πιθανή εµπλοκή νηογνώµονα. 
 

3 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

3.1 Νοµοθετικού και οργανωτικού πλαισίου ενίσχυσης της αποστολής 
 
Συνοπτική ανάλυση αιτιολογίας- σκοπιµότητας 
 
Στις επιµέρους προτεινόµενες διατάξεις περιέχονται ρυθµίσεις για την άσκηση της γενικότερης 
εποπτείας επί του ιδιαίτερου ανακριτικού έργου της  Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων,κατά λόγο 
αρµοδιότητας, είτε από τον  Εισαγγελέα Εφετών είτε από τον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού 
∆ικαστηρίου όπως επίσης και ρυθµίσεις για την αποτελεσµατική λειτουργία και δράση της µε τη 
διευκόλυνση της στελέχωσής της και την παροχή κινήτρων εκδήλωσης ενδιαφέροντος µετάθεσης και 
ευδόκιµης παραµονής του προσωπικού της.  

 
1. Με την προσθήκη  της παραγράφου 11 του άρθρου 49 του ν.2935/2001 ρυθµίζεται το ζήτηµα 

της γενικότερης εποπτείας και συντονισµού του συνολικού ανακριτικού έργου της Υπηρεσίας 
Εσωτερικών Υποθέσεων για τη διερεύνηση εξιχνίαση και δίωξη εγκληµάτων διαφθοράς, 
καθώς και της ανάθεσης, σε εξαιρετικές ή επείγουσες περιπτώσεις, διενέργειας 
προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για εγκλήµατα του Π.Κ ή του Σ.Π.Κ.. 
 

2. Με την προσθήκη του  δεύτερου εδαφίου στην παράγραφο 9 του άρθρου 50 του ν.2935/2001 
(Α 162) ρυθµίζεται το ζήτηµα των ειδικών περιπτώσεων πειθαρχικών παραπτωµάτων του 
προσωπικού που υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, ενώ ταυτόχρονα 
εναρµονίζεται µε τις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 2713/1999 (Α 89) για τη ∆ιεύθυνση 
Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας.  
 

3. Με την αντικατάσταση της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν. 2935/2001 (Α 162), 
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του ν. 4058 (Α΄ 63), παρέχονται 
κίνητρα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος µετάθεσης και ευδόκιµης παραµονής του 
προσωπικού της. Σηµειώνεται ότι το προσωπικό µετά τη λήξη της θητείας στην Υπηρεσία 
Εσωτερικών Υποθέσεων και την επανένταξη σε άλλη Υπηρεσία Αρχηγείου Λιµενικού 
Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής µπορεί να κριθεί αξιολογικά από ανώτερο ιεραρχικά 
πρόσωπο, το οποίο λόγω της ιδιαίτερης αποστολής και του έργου της Υπηρεσίας είχε 
ερευνήσει ή ελέγξει. Επίσης κατά την έρευνα, εξιχνίαση και δίωξη των συγκεκριµένων 
εγκληµάτων που έχουν ανατεθεί στην Υπηρεσία, εµπλεκόµενα πρόσωπα στρέφονται µε 
αγωγές κατά στελεχών της Υπηρεσίας. Το γεγονός αυτό προβληµατίζει τα στελέχη της κατά 
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την εκτέλεση των καθηκόντων τους και αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που δεν 
επιδεικνύουν προθυµία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση στην Υπηρεσία. 
 

4. Ταυτόχρονα µε την προσθήκη του εδαφίου στην παράγραφο 10 ρυθµίζεται το θέµα των 
επιπρόσθετων κρατήσεων υπέρ τρίτων το οποίο φτάνει στο 22,55% (κράτηση που γίνεται 
επιπλέον του παρακρατούµενου φόρου), το οποίο µέχρι σήµερα δεν διευκρινίζεται και 
ρυθµίζεται  ανάλογα όπως προβλέπεται στις διατάξεις για το προσωπικό που υπηρετεί µε 
απόσπαση σε άλλες Αρχές ή ανάλογες Υπηρεσίες.  
 

5. Με την προσθήκη στο άρθρο 50 του ν.2935/2001 (Α 162) της παραγράφου 18 ρυθµίζεται το 
ζήτηµα της µη κλήτευσης, του συνόλου, του προσωπικού της Υπηρεσίας ως µάρτυρες, στο 
πλαίσιο διενέργειας Ε.∆.Ε. ή Ανακριτικών Συµβουλίων του προσωπικού Λ.Σ., τα οποία κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως προς το ανακριτικό έργο της Υπηρεσίας ή εκτέλεσης 
εισαγγελικής παραγγελίας έχουν ασχοληθεί για την ίδια υπόθεση. Τα στοιχεία που 
συλλέγονται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για 
την εκπλήρωση της αποστολής της {παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 2935/2001 (ΦΕΚ Α’162)}. 
Σηµειώνεται ότι ο σκοπός της διενέργειας Ε.∆.Ε. όπως και το έργο, αποστολή των 
Ανακριτικών Συµβουλίων του προσωπικού Λ.Σ. παραποµπής είναι διαφορετικό του έργου και 
της αποστολής (διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκληµάτων) που έχει ανατεθεί στην 
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία και λόγω της ιδιαιτερότητας αυτής που έχει δεν 
πρέπει να εµπλέκονται τα στελέχη της σε οποιασδήποτε µορφής διοικητική διαδικασία 
πειθαρχικών ή επιβολής καταστατικών ποινών. 
 

6. Με την αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του ν. 2935/2001 (Α΄ 162), όπως  
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63), ρυθµίζονται 
τα ζητήµατα της στελέχωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων από το στρατιωτικό 
προσωπικό του Αρχηγείου Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ, µε ανακριτικούς υπαλλήλους, λόγω του έργου και 
της αποστολής που της έχει ανατεθεί, της θητείας του, καθώς και της θέσης του υποδιευθυντή 
σε αντικατάσταση της προβλεπόµενης µέχρι σήµερα, στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του 
π.δ. 32/2002 (Α΄ 34), θέσης του βοηθού του προϊσταµένου και παράλληλα εναρµονίζεται µε 
τις αντίστοιχες διατάξεις για το προσωπικό Λ.Σ., της ιεραρχίας των καθηκόντων µε τους 
βαθµούς ή την αρχαιότητα που έχουν οι αξιωµατικοί. 
 

7. Με την αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 103/2014 (Α΄ 170), 
ρυθµίζονται τα ζητήµατα διάρθρωσης της Υπηρεσίας, για την καλύτερη λειτουργία της, σε 
τέσσερα τµήµατα (προστίθεται το Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης) αντί τριών που είναι 
σήµερα.   
 

8. Με την τροποποίηση της παραγράφου 4 και την πρόσθεση νέας παραγράφου 5 του άρθρου 3 
του π.δ. 103/2014 (Α΄ 170) επαναρυθµίζονται οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Επιχειρήσεων, 
Έρευνας και ∆ίωξης, ενώ ρυθµίζονται οι αρµοδιότητες του Τµήµατος ∆ιοικητικής 
Υποστήριξης της Υπηρεσίας.  
 

9. Με την αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του π.δ. 112/2007 (Α΄ 144) 
ρυθµίζονται ζητήµατα προσόντων που πρέπει να κατέχουν τα µέλη των τριµελών Επιτροπών 
που ελέγχουν της δηλώσης περιουσιακής κατάστασης. 
 

10. Με την προσθήκη στον υποπίνακα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του πίνακα 
«Γραφείο Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου του άρθρου 2 της Υ.Α. Αριθ. 
Φ.214.1/2014/Σχ.11685 Α΄ (Β΄ 2993) της θέσης του Υποδιευθυντή της Υπηρεσίας 
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Εσωτερικών Υποθέσεων εναρµονίζεται η σχετική διάταξη µε την αντίστοιχη διάταξη του 
άρθρου 8 του π.δ. 32/2002 (Α΄ 34), στην οποία προβλέπεται θέση Βοηθού Προϊσταµένου, 
ήτοι Υποδιευθυντή. 
 

11. Με την αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139) 
εναρµονίζονται τα ζητήµατα σύνταξης εκθέσεων και σηµειωµάτων αξιολόγησης από το 
προσωπικό της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων βάσει της αρχαιότητας των αξιωµατικών. 
 

Σχέδιο προτεινόµενων διατάξεων 
 

1. Στο άρθρο 49 του ν.2935/2001 (Α΄ 162) προστίθεται παράγραφος 11 ως ακολούθως: 
«11. Το ανακριτικό έργο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων εποπτεύεται κατά λόγο 
αρµοδιότητας είτε από τον Προϊστάµενο της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά είτε από τον 
Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου. Η εποπτεία αυτή ασκείται είτε από τους 
παραπάνω εισαγγελείς  είτε από τους υφιστάµενούς τους εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς και 
συνίσταται στο δικαίωµα να ενηµερώνονται για όλες τις πληροφορίες ή καταγγελίες που 
περιέρχονται στην Υπηρεσία αυτή, να λαµβάνουν γνώση όλων των υποθέσεων που 
χειρίζονται, να παρακολουθούν την εξέλιξή τους και να δίδουν σχετικές οδηγίες. Οι 
εισαγγελείς δύνανται σε εξαιρετικές ή επείγουσες περιπτώσεις, να παραγγέλλουν στους 
ανακριτικούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων τη διενέργεια 
προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για εγκλήµατα του Π.Κ ή του Σ.Π.Κ.» 

 
2. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 50 του ν.2935/2001 (Α΄ 162) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως 

ακολούθως: 
«Για τη βεβαίωση ειδικών περιπτώσεων πειθαρχικών παραπτωµάτων του προσωπικού που 
υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, ο αρµόδιος Υπουργός µπορεί να ζητήσει 
τη διενέργεια της Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης (Ε.∆.Ε.) απευθείας από τον Εισαγγελέα που 
εποπτεύει την Υπηρεσία. Η σχηµατισθείσα Ε.∆.Ε. αποστέλλεται στον αρµόδιο Υπουργό για 
τον τυχόν περαιτέρω πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα 
σχετική νοµοθεσία.» 

 
3. α) Η παράγραφος 12 του άρθρου 50 του ν. 2935/2001 (Α΄ 162), που αντικαταστάθηκε µε την 

παράγραφο 4 του άρθρου 21 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«12. Το προσωπικό της Υπηρεσίας µετά τη λήξη της αρχικής θητείας του µετατίθεται σε 
Υπηρεσία εσωτερικού της επιλογής του ή στην Υπηρεσία από την οποία προέρχεται ή σε 
οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία της ίδιας περιοχής µετάθεσης. Μετά τη λήξη της παράτασης της 
θητείας του το στρατιωτικό προσωπικό της Υπηρεσίας δύναται να µετατίθεται, εφόσον 
επιθυµεί, σε Υπηρεσία της επιλογής του, πλην των εδρών ναυτιλιακών ακολούθων ή του 
προσωπικού αυτών για δεύτερη φορά.»  

 

β) Στην παράγραφο 10 του άρθρου 50 του ν.2935/2001 (Α 162) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως 
ακολούθως: 
«Από την ειδική αποζηµίωση δεν καταβάλλονται κρατήσεις υπέρ τρίτων». 
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γ) Στο άρθρο 50 του ν. ν.2935/2001 (Α 162) προστίθεται παράγραφος 18 ως ακολούθως: 
«18. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων δεν επιτρέπεται να παρίσταται 
για παροχή κατάθεσης ή εξηγήσεων  ούτε στο πλαίσιο διενέργειας Ε.∆.Ε. ή προκαταρκτικής 
εξέτασης για υποθέσεις που σχετίζονται µε το ανακριτικό έργο της Υπηρεσίας ή την εκτέλεση 
των καθηκόντων του, ούτε ενώπιον Ανακριτικών Συµβουλίων του προσωπικού Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. ή άλλων πειθαρχικών οργάνων προσωπικού του ∆ηµοσίου. Κατ΄ εξαίρεση, το 
προσωπικό της Υπηρεσίας δύναται να παραστεί σε ανάλογες διαδικασίες κατόπιν έγκρισης 
του προϊσταµένου αυτής.».  

 
δ) Στο άρθρο 50 του ν.2935/2001 (Α΄ 162), προστίθεται νέα παράγραφος 18 ως ακολούθως: 
«18. Η λειτουργία και οργάνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και του Κλιµακίου 
Βορείου Ελλάδος ρυθµίζονται µε απόρρητο Κανονισµό που εκδίδεται από τον Αρχηγό 
Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, µετά από εισήγηση του διευθυντή της Υ.Ε.Υ., 
κυρώνεται µε απόφαση του Υπουργού  Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και δεν 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.» 
Η συγκεκριµένη νοµοθετική ρύθµιση, ως προς τον απόρρητο Κανονισµό, δύναται να τεθεί 
ανάλογα και για τις κεντρικές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας – Κρατικής Ασφάλειας και ∆ίωξης 
Ναρκωτικών και Λαθρεµπορίου του Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., 

 

ε) Η παράγραφος 1 του άρθρου 50 του ν. 2935/2001 (Α΄ 162), που αντικαταστάθηκε µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 16, στελεχώνεται 
από το στρατιωτικό προσωπικό του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής, το οποίο επιλέγεται και µετατίθεται σε αυτή για τέσσερα έτη. Η θητεία του 
προσωπικού µπορεί να παραταθεί µία φορά για χρονικό διάστηµα τριών ετών, µετά από 
εισήγηση του διευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Το προσωπικό, µετά τη 
συµπλήρωση δύο ετών από την αποχώρησή του από την Υπηρεσία αυτή, µπορεί να 
επανεπιλέγεται για τη στελέχωσή της. Ως διευθυντής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων 
ορίζεται ανώτατος ή ανώτερος αξιωµατικός στο βαθµό του Πλοιάρχου Λ.Σ. και στη θέση του 
υποδιευθυντή τοποθετείται ο αµέσως επόµενος αρχαιότερος αξιωµατικός, ο οποίος και τον 
αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας 
Ο υποδιευθυντής ασκεί τα καθήκοντα που του αναθέτει ο διευθυντής της Υπηρεσίας και 
ενεργεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του για τον έλεγχο και την παροχή οδηγιών και 
κατευθύνσεων στο προσωπικό της Υπηρεσίας. » 
 
στ) Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 2935/2001 (Α' 162) προστίθεται εδάφιο ως 
εξής: 
 
«Το όνοµα και άλλα στοιχεία του καταγγέλλοντος µπορεί µε απόφαση του διευθυντή της 
Υπηρεσίας να µην ανακοινώνονται κατά το στάδιο της διερεύνησης της βασιµότητας των 
καταγγελλοµένων, αν το ζητήσει ρητά ο καταγγέλλων, εφόσον δεν διενεργείται ακόµη 
προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση. Όταν η καταγγελία είναι ανώνυµη, διερευνάται 
εφόσον περιέχει σαφή στοιχεία προσδιορισµού, του αδικήµατος και στην περίπτωση 
αναφοράς και προσώπου οµοίως σαφή στοιχεία προσδιορισµού της εµπλοκής ή συµµετοχής 
του που να παρέχουν βάση για την περαιτέρω διερεύνησή της, άλλως η έρευνα αναστέλλεται 
κατόπιν εισήγησης του αρµόδιου τµήµατος  στο οποίο ανατέθηκε η διερεύνηση , µε 
επισηµειωµατική πράξη του διευθυντή της Υπηρεσίας, έως ότου αναφανούν νέα στοιχεία, τα 
οποία να δικαιολογούν επανεξέταση της υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η 
σύµφωνη γνώµη του κατά το άρθρο 49 εισαγγελικού λειτουργού» 
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ζ) Η παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 2935/2001 (Α' 162), αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«5. Οι αρµοδιότητες των άλλων δικαστικών και διωκτικών αρχών δεν θίγονται από τις 
διατάξεις του νόµου αυτού. Όταν άλλη Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.)  ή αστυνοµική Υπηρεσία ενεργεί, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 243 
παρ. 2 του Κ.Π.∆., προανακριτικές πράξεις για τις αξιόποινες πράξεις της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, που διαπράττονται από προσωπικό του (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) και του προσωπικού 
των εποπτευοµένων Ν.Π.∆.∆., τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, 
καθώς και από υπαλλήλους και λειτουργούς του δηµοσίου τοµέα, υπαλλήλους ή 
αξιωµατούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ∆ιεθνών Οργανισµών που δραστηριοποιούνται 
στην Ελληνική Επικράτεια, υποχρεούται να ενηµερώνει αµέσως µε έγγραφό της, που δεν 
κοινοποιείται σε άλλες Υπηρεσίες ή Αρχές, την Υπηρεσία  Εσωτερικών Υποθέσεων. Οι άλλες 
Αρχές οφείλουν να ενηµερώνουν σχετικά την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.» 
 
η) Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 49 του ν. 2935/2001 (Α' 162) προστίθονται εδάφια ως 
εξής: 
 
«Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 243 του Κ.Π.∆., οι Εισαγγελείς του παρόντος 
άρθρου δύνανται, σε εξαιρετικές ή επείγουσες περιπτώσεις, να παραγγέλλουν στους 
ανακριτικούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας  Εσωτερικών Υποθέσεων τη διενέργεια 
προκαταρκτικής εξέτασης ή προανακριτικών πράξεων, για εγκλήµατα του παρόντος νόµου. 
Κατά τη διάρκεια της προδικαστικής έρευνας επιτρέπεται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η 
προσαγωγή µαρτύρων και υπόπτων στην έδρα της Υπηρεσίας για εξέταση. Η δικογραφία 
διαβιβάζεται µετά την περάτωσή της στον αρµόδιο για την ποινική δίωξη Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών ή του Ναυτοδικείου. » 
«Όποιος προβαίνει στην άσκηση σωµατικής βίας, απειλών ή εκφοβισµού ή οποιασδήποτε 
άλλης επέµβασης στην άσκηση υπηρεσιακών καθηκόντων του εποπτεύοντος εισαγγελικού 
λειτουργού ή του προσωπικού που υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, 
επηρεάζει τον µάρτυρα ή αλλοιώνει ή αποκρύπτει αποδεικτικά µέσα, σε σχέση µε τα 
αδικήµατα του παρόντος άρθρου  µε σκοπό την παρακώλυση του ανακριτικού έργου ή την 
παρεµπόδιση απονοµής της ∆ικαιοσύνης τιµωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 225 του 
Π.Κ., αν η πράξη αυτή δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη ποινική διάταξη. 
 
θ) Η περίπτωση α) της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 2935/2001 (Α' 162) όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11 του ν. 3490/06 (Α 206) αντικαθίσταται ως εξής: 
α) Έχει τιµωρηθεί από ποινικό δικαστήριο, εξαιρουµένων των πταισµάτων και των τροχαίων 
αδικηµάτων για τα οποία επισύρονται χρηµατικές ποινές ή προφυλακίστηκε ή κρατήθηκε 
προσωρινά και αφέθηκε ελεύθερος µε περιοριστικούς όρους. 
 

4. α) Η παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 103/2014 (Α' 170), αντικαθίσταται ως εξής: 
 
Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων (Υ.Ε.Υ.) είναι ειδική αυτοτελής Υπηρεσία µε αποστολή 
τη µέριµνα προς διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη των εγκληµάτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) µέσω των ακόλουθων Τµηµάτων της: α. 
Τµήµα ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, β. Τµήµα Ειδικών Υποθέσεων, Στρατηγικής 
και Πλη− ροφοριών, γ. Τµήµα Επιχειρήσεων, Έρευνας και ∆ίωξης, δ. Τµήµα ∆ιοικητικής 
Υποστήριξης. 
 
β) Η παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 103/2014 (Α΄ 170), αντικαθίσταται ως εξής: 
 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Επιχειρήσεων, Έρευνας και ∆ίωξης είναι: 
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α. Η έρευνα καταγγελιών, πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν στη διάπραξη ή 
συµµετοχή σε εγκλήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν. 3938/2011 
(Α΄61) και η διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων για τη διακρίβση της 
τέλεσης των ως άνω εγκληµάτων. 
β. Η παροχή συνδροµής στις λοιπές Υπηρεσίες που επιλαµβάνονται της διερεύνησης τέτοιων 
εγκληµάτων.  
 
γ) Οι παρ. του άρθρου 3 του π.δ. 103/2004 (Α΄ 170), αναριθµούνται αφού προστίθεται παρ. 5 
ως εξής: 
 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης είναι: 
α. Η διοικητική µέριµνα του προσωπικού και ο χειρισµός όλων των θεµάτων αυτού.  
β. Η γραµµατειακή υποστήριξη. 
γ. Η φροντίδα για τη διάθεση του προσωπικού στις τακτικές και έκτακες εσωτερικές 
υπηρεσίες και ο έλεγχος της κανονικής εκτέλεσης των υπηρειών αυτών. 
δ. Ο έλεγχος της κανονικής προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού. 
ε. Η τήρηση της οµαλής και ασφαλής λειτουργίας της Υπηρεσίας. 
στ. Η µέριµνα για τη φρούρηση, την ασφάλεια, την καθαριότητα και την ευταξία. 
ζ. Η οργάνωση της επιχειρησιακής ετοιµότητας και της της κίνησης των οχηµάτων.  
η. Η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και των λοιπών τηλεπικοινωνιακών µέσων. 
θ. Η φροντίδα για τη διενέργεια ένορκων διοικητικών εξετάσεων για το προσωπικό της 
Υπηρεσίας. 
ι. Ο εφοδιασµός µε όλα τα απαραίτητα µέσα, µηχανήµατα και υλικά και η µέριµνα για την 
καλή λειτουργία και συντήρησή τους. 
ια. Η προµήθεια και διανοµή των εφοδιών και των υλικών στο προσωπικό. 
ιβ. Η έκδοση των ειδικών δελτίων ταυτότητας και η µέριµνα για την εκπαίδευση του 
προσωπικού της Υ.Ε.Υ. 
 
Στο Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης λειτουργεί Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποιο: 
 
α. Κινητοποιεί το προσωπικό και εξασφαλίζει τον συντονισµό και την επικοινωνία του 
προσωπικού της Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής του δράσης. 
β. Λειτουργεί σε 24ώρη βάση τηλεφωνικό κέντρο µε γραµµή καταγγελιών, καθώς και 
ηλεκτρονική διεύθυνση για την επικοινωνία των πολιτών µε την Υπηρεσία.  
 

5. Η παράγραφος 1 του άρθου 4 του π.δ. 112/2007 (Α΄ 144) αντικαθίσταται ως εξής: 
Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 1 
ελέγχονται από τριµελή Επιτροπή προσωπικού της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων 
Υ.ΝΑ.Ν.Π., που συγκροτείται µε απόφαση του ∆ιευθυντή. Ειδικότερα ο έλεγχος των 
δηλώσεων των αξιωµατικών του Λιµενικού Σώµατος ενεργείται από Επιτροπή αξιωµατικών, 
ένας εξ’ αυτών ειδικότητας Οικονοµικού Λ.Σ., ενώ ο έλεγχος των δηλώσεων του υπόλοιπου 
προσωπικού ενεργείται από Επιτροπή εκ των οποίων ο αρχαιότερος είναι αξιωµατικός  του 
Λ.Σ. µε έναν εξ’ αυτών ειδικότητας Οικονοµικού Λ.Σ. 
 

6. Στον υποπίνακα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του πίνακα «Γραφείο Υπουργού 
Ναυτιλίας και Αιγαίου» του άρθρου 2 της Υ.Α. Αριθ. Φ.214.1/2014/Σχ.11685 Α΄ (Β΄ 2993) 
προστίθεται µετά το ∆/ντη πεδίο ως εξής:  
 
 
 
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Αξιωµατικοί Ανθ/στες – 

Υ/Ξ 
Σύνολο 

Υποδιευθυντής 1 ---------- 1 
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7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139) αντικαθίσταται ως εξής: 

Οι εκθέσεις και τα σηµειώµατα αξιολόγησης των προϊσταµένων της Υπηρεσίας Εσωτερικών 
Υποθέσεων και της ∆ιεύθυνσης Παλλαϊκής Άµυνας – Πολιτικής Σχεδίαςσης Έκτακτης 
Ανάγκης και Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών συντάσσονται από τον Αρχηγό Λ.Σ. – 
ΕΛ.ΑΚΤ.και δεν υπόκεινται σε γνωµάτευση. Οι εκθέσεις και τα σηµειώµατα αξιολόγησης 
των Τµηµαταρχών της ∆ιεύθυνσης Παλλαϊκής Άµυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης 
Ανάγκης και Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών, καθώς και εκείνων της Γενικής 
Επιθεώρησης συντάσσονται από τους προϊσταµένους των Υπηρεσίων αυτών και γνωµατεύει 
ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Για το λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στις προαναφερθείσες 
Υπηρεσίες, συντάσσονται εκθέσεις και σηµειώµατα αξιολόγησης από τον εκάστοτε 
Τµηµατάρχη και γνωµατεύει ο αρµόδιος προϊστάµενος. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του 
Υποδιευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων συντάσσονται από τον προϊστάµενο 
της Υπηρεσίας αυτής και γνωµατεύει ο Αρχηγός Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Οι εκθέσεις αξιολόγησης 
των Τµηµαταρχών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων συντάσσονται από τον 
Υποδιευθυντή της Υπηρεσίας αυτής και γνωµατεύει ο προϊστάµενός της.  Για το λοιπό 
προσωπικό που υπηρετεί στη συγκεκριµένη Υπηρεσία, συντάσσονται εκθέσεις και 
σηµειώµατα αξιολόγησης από τον εκάστοτε Τµηµατάρχη και γνωµατεύει ο Υποδιευθυντής 
της Υπηρεσίας. 

 

3.2 Πρόληψης - αντιµετώπισης των περιπτώσεων «διαφθοράς» 
 
Εκτιµώντας τη σοβαρότητα των προβληµάτων και των απειλών που θέτει η διαφθορά στη 
σταθερότητα και την ασφάλεια των κοινωνιών, στους θεσµούς και στις αξίες. 
Εκτιµώντας ακόµη ότι περιπτώσεις διαφθοράς που αφορούν οικονοµικό έγκληµα µεγάλων 
περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν σηµαντικό ποσοστό για τους πόρους του κράτους και ότι 
απαιτείται ευρεία και πολυδιάστατη προσέγγιση για την αποτελεσµατική πρόληψη και την 
καταπολέµηση της διαφθοράς. 
Η αποτελεσµατική εφαρµογή της νοµοθεσίας υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος µε την ενίσχυση των 
µέτρων πρόληψης και καταπολέµησης των κυκλωµάτων διαφθοράς, ιδίως του οργανωµένου 
εγκλήµατος και του οικονοµικού εγκλήµατος αποτελούν βασικό στόχο και υποχρέωση  των 
ελεγκτικών µηχανισµών του κράτους. 
Η εκπλήρωση αυτής της βασικής υποχρέωσης, απαιτεί από τους ελεγκτικούς  µηχανισµούς, εκτός από 
τον έλεγχο, και την υποβολή προτάσεων µε σκοπό την περαιτέρω λήψη αποτελεσµατικών µέτρων, τη 
συµπλήρωση ή επικαιροποίηση του νοµοθετικού πλαισίου για την αντιµετώπιση των αιτιών τέλεσης 
και άλλων µορφών εγκλήµατος που έχουν όµως άµεση σχέση µε τη διαφθορά.  
Στο πλαίσιο αυτό, έχοντας υπόψη το έργο και την αποστολή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων 
σε συνδυασµό µε τις υποθέσεις διαφθοράς που επιλήφθηκε αναφέρονται προς εξέταση εφαρµογής 
ενδεικτικές επιµέρους προτάσεις – εισηγήσεις βελτίωσης ή αντιµετώπισης θεµάτων κυρίως 
προληπτικού χαρακτήρα. 
 
3.2.1 Λήψη ένορκων καταθέσεων µε διάταξη εισαγγελικού λειτουργού ως προς το απόρρητο των 
στοιχείων του µάρτυρα. 
 Λόγω της ιδιαίτερης φύσης και των κινδύνων κατά της ζωής ή περιουσιακών στοιχείων των 
µαρτύρων ή υποβολής µηνύσεων για συκοφαντική δυσφήµιση για υποθέσεις διαφθοράς, από 
υποθέσεις που χειρίστηκε η Υπηρεσία εµφαίνεται ο φόβος ή η απροθυµία µαρτύρων κατάθεσης 
σηµαντικών ζητηµάτων επί των υποθέσεων που σχετίζονται µε τη διαπλοκή και την τέλεση 
εγκληµάτων του Π.Κ. 
Σηµειώνεται ότι πολίτες προσέρχονται στην Υπηρεσία για παροχή στοιχείων ή πληροφοριών για 
υποθέσεις που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση τέλεσης εγκληµάτων διαφθοράς αναζητώντας σε κάθε 
περίπτωση να τους εγγυηθεί η ανωνυµία τους. Επίσης σε υπόθεση, για την οποία είχε υποβληθεί από 
την Υ.Ε.Υ υλικό στην αρµόδια εισαγγελική αρχή για ποινική εκτίµηση, η εκτέλεση της παραγγελίας 
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προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση τέλεσης αδικηµάτων ανατέθηκε σε άλλη Υπηρεσία του 
Λ.Σ και το στέλεχος της Υπηρεσίας κλήθηκε µεταξύ άλλων για τη γνωστοποίηση της πηγής των 
πληροφοριών που συγκέντρωσε κατά τη διαδικασία της εκδίκασης της υπόθεσης. 
Η λήψη ένορκης κατάθεσης, µε την έκδοση σχετικής διάταξης ως προς το απόρρητο των στοιχείων 
του µάρτυρα, ενώπιον εισαγγελικού λειτουργού θα βοηθούσε σηµαντικά στη δίωξη των δραστών 
εγκληµάτων διαφθοράς (όπως της δωροδοκίας, υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων από το 
∆ηµόσιο, κατάχρησης της δηµόσιας περιουσίας και  απιστίας). 
 
3.2.2 Υπεξαίρεση χρηµατικών ποσών, πλαστογραφίας και νόθευσης εγγράφων από υπαλλήλους 
φορέων διοίκησης και  εκµετάλλευσης λιµένων -   Είσπραξη – απόδοση τελών ελλιµενισµού 
σκαφών.  
Για την αντιµετώπιση του ζητήµατος προτείνονται άµεσα: 
Με την αριθ. 8122.1/29/2014 Κ.Υ.Α. η βεβαίωση και είσπραξη των ανταποδοτικών δικαιωµάτων 
προσόρµισης, παραβολής, πρυµνοδέτησης και των ειδικών τελών ελλιµενισµού, των επαγγελµατικών 
πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των µικρών σκαφών, των επαγγελµατικών 
τουριστικών ηµερόπλοιων, καθώς και των παραδοσιακών πλοίων, όπως ορίζονται στο ν. 4256/2014 
‘’Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις’’(Α΄92) διενεργείται πλέον από τους οικείους φορείς 
διοίκησης και εκµετάλλευσης/διαχείρισης λιµένα, δηλ. τα Λιµενικά Ταµεία και τα ∆ηµοτικά Λιµενικά 
Ταµεία.  
Με την προγενέστερη Κ.Υ.Α. η είσπραξη και απόδοση των ανωτέρω προς τα Λιµενικά Ταµεία 
γινόταν από τις Λιµενικές Αρχές, συµπεριλαµβανοµένης της σχετικής ενηµέρωσης των Λιµενικών 
Ταµείων σε µηνιαία βάση.  
Με δεδοµένο ότι τα Λιµενικά Ταµεία ή τα ∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία δύναται να διαχειρίζονται 
πολλούς λιµένες ελλιµενισµού σκαφών [π.χ. το Λιµενικό Ταµείο Κεφαλληνίας διαχειρίζεται τους 
λιµένες της ν. Κεφαλληνίας (Αργοστολίου, Φισκάρδου, Ληξουρίου, Σάµης, Πόρου, κ.α.)  και της ν. 
Ιθάκης (Βαθύ, Πίσω Αετός, κ.α.)] και λαµβάνοντας υπόψη το υφιστάµενο δυναµικό και τις υποδοµές 
προβάλλεται συχνά η αδυναµία να εφαρµοστούν πλήρως τα προβλεπόµενα στην προαναφερόµενη 
Κ.Υ.Α. (έλεγχος – καταγραφή σε ηµερήσια βάση ελλιµενισµένων σκαφών, βεβαίωση και είσπραξη 
λιµενικών τελών). Αντίθετα στους περισσότερους  λιµένες υπάρχει λιµενική αρχή (λιµεναρχείο, 
λιµενικός σταθµός, λιµενικό τµήµα, κ.α.),  η οποία δύναται να εισπράττει, όπως γινόταν στο παρελθόν 
και να αποδίδει στο Λιµενικό Ταµείο τα λιµενικά τέλη.  Συνεπώς προτείνεται η τροποποίηση της 
τελευταίας εν ισχύ Κ.Υ.Α. και ο επανακαθορισµός βεβαίωσης - είσπραξης των λιµενικών τελών από 
τις Λιµενικές Αρχές της χώρας, µε την προϋπόθεση ότι τα πλοία – σκάφη θα υποχρεούνται σε 
αναφορά κατάπλου και απόπλου στον λιµένα ελλιµενισµού τους. Με αυτό τον τρόπο όχι µόνο θα 
εισπράττονται τα τέλη ελλιµενισµού, αλλά η είσπραξη αυτών θα γίνεται για το εύρος των ηµερών που 
το πλοίο – σκάφος ελλιµενίστηκε στο συγκεκριµένο λιµένα. 
Μάλιστα µε τη δηµιουργία ενιαίας ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων καταχώρισης τελών ελλιµενισµού 
στις Λιµενικές Αρχές θα είναι δυνατόν να πραγµατοποιείται έλεγχος όλων των πλοίων - σκαφών που 
κυκλοφορούν στα ελληνικά χωρικά ύδατα (σε ποιους λιµένες έχουν ήδη ελλιµενιστεί, τη διάρκεια 
παραµονής τους σε κάθε λιµένα, ακόµη και αν απέπλευσαν από έναν λιµένα, δίχως να έχουν 
καταβάλει το προβλεπόµενο αντίτιµο ελλιµενισµού). 
Επί του διαδικαστικού θέµατος προτείνεται επιπλέον άµεσα: 

1. Ταυτοποίηση/µοναδικότητα των παραστατικών είσπραξης του Λιµενικού Ταµείου για το 
συνολικό αριθµό των µπλοκ αποδείξεων που εκτυπώνονται και χρησιµοποιούνται - 
κυκλοφορούν κάθε έτος, την αρίθµηση (α/α) αυτών, τη διαδικασία χορήγησης (διπλότυπη) 
των αποδείξεων, ούτως ώστε να αποκλείονται πράξεις υπεξαίρεσης, και απαρέγκλιτα µέσω 
µηχανογραφικών (ηλεκτρονικών) διαδικασιών η είσπραξη και απόδοση αυτών υπέρ του 
∆ηµοσίου.  

2. Τακτικός έλεγχος από την Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου των Βιβλίων Ταµείου 
και των ∆ιπλότυπων Μπλοκ Αποδείξεων είσπραξης υπέρ Λιµενικού Ταµείου προκειµένου να 
αποφεύγονται τυχόν παρατυπίες από τον οικονοµικό διαχειριστή του Λιµενικού Ταµείου. 

 
Και µακροπρόθεσµα: 
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1. Πλήρεις ηλεκτρονικές διαδικασίες αναγραφής των στοιχείων σκαφών, χρέωσης των τελών και 

δικαιωµάτων, καθώς και της είσπραξης αυτών, όπως επίσης και του συνόλου των εισπράξεων 
του Λιµενικού Ταµείου. 

2. Ηλεκτρονικές διαδικασίες ως προς την κράτηση των θέσεων αγκυροβολίας –ελλιµενισµού 
των σκαφών, µε δυνατότητα πλειστηριασµού των θέσεων αυτών σε  τουριστικούς λιµένες µε 
ιδιαίτερη ζήτηση παροχής διευκολύνσεων ελλιµενισµού για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.   
 

3.2.3 Αναζήτηση τέλεσης εγκληµάτων από ιδιώτη ως προς τη νοµιµότητα εµπορίας µηχανών 
σκαφών.  
Για την αντιµετώπιση του ζητήµατος προτείνεται: 
Στο προβλεπόµενο και υπό δηµιουργία στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονοµικών «Μητρώο τουριστικών πλοίων και µικρών σκαφών» µε σκοπό την καταχώριση του 
συνόλου των στοιχείων που απαιτούνται από τις αρµόδιες φορολογικές, τελωνειακές, ελεγκτικές 
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών (άρθρο 2 του ν. 4256/2014 « Τουριστικά σκάφη και άλλες 
διατάξεις» (Α92) να προβλέπεται και η πλήρης πρόσβαση των Υπηρεσιών του Αρχηγείου Λ.Σ- 
ΕΛ.ΑΚΤ.. 
 
Το Μητρώο αυτό διασυνδέεται ηλεκτρονικά µε τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήµατα για 
φορολογικούς, τελωνειακούς, και ελεγκτικούς σκοπούς της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων 
καθώς και του Αρχηγείου Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ. για σκοπούς δίωξης δραστών τέλεσης εγκληµάτων 
 
Σε περίπτωση δηλωθείσας κλοπής σκάφους ή µηχανής θα γίνεται καταχώρηση στο σύστηµα, ούτως 
ώστε σε περίπτωση που ιδιώτης απευθυνθεί σε λιµενική αρχή για καταχώρηση σκάφους ή µηχανής 
που προέρχεται από κλοπή να ανευρίσκεται απευθείας µέσω του συστήµατος. Με τον έλεγχο από τις 
Υπηρεσίες του Αρχηγείου, καθίσταται δυσχερής η περίπτωση ανακρίβειας των δηλωθέντων και των 
πραγµατικών στοιχείων ή η περίπτωση χρήσης πλαστών παραστατικών  (τιµολόγια) αγοράς – 
πώλησης σκαφών και µηχανών θαλάσσης. 
 
3.2.4 ∆ιερεύνηση ζητηµάτων εργατικών ατυχηµάτων ναυτικών και διαδικασία απόλυσής τους 
από πλοία καθώς και για τη διευκόλυνση ανασφάλιστης και παράνοµης εργασίας. 
Προτείνεται η δηµιουργία, ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρµογής στην οποία θα καταχωρούνται ανά 
ναυτικό, στοιχεία σχετικά µε τη θαλάσσια υπηρεσία (όνοµα πλοίου, σηµαία, πλοιοκτήτρια εταιρεία, 
διαχειρίστρια εταιρεία, κ.λπ.), τα αίτια τραυµατισµού ή την ασθένεια του ναυτικού σε πλοίο, ακόµη 
και τους λόγους απόλυσής του.  
 
Οµοίως προτείνεται και για τα ζητήµατα ανασφάλιστης και παράνοµης εργασίας εντός λιµένων και 
λιµενικών περιοχών ναυπηγοεπισκευής σε πλοία, καθώς και της προηγούµενης ηλεκτρονικής 
ενηµέρωσης συναρµόδιων ελεγκτικών Υπηρεσιών προς έκτακτους ελέγχους ως προς τα στοιχεία των 
εργαζοµένων, το είδος της εργασίας, το ωράριο εργασίας, το πλοίο επιβίβασης και τη σύµβαση 
ανάθεσης του έργου. 
 
3.2.5.  Μη εκτέλεση ποινών αφαίρεσης αδειών σε παραβάτες αλιευτικής νοµοθεσίας 
Οι παραβάτες των διατάξεων των ισχυόντων κοινοτικών κανονισµών του τοµέα της αλιείας 
τιµωρούνται µε διοικητικές ποινές ανάλογα µε το είδος της παράβασης. Οι διοικητικές κυρώσεις που 
αφορούν σε χρηµατικά πρόστιµα και αφαίρεση των αδειών αλιείας (ατοµικής – σκάφους) και 
επιβάλλονται µε αποφάσεις των προϊσταµένων των λιµενικών αρχών πρέπει να είναι αιτιολογηµένες 
και να εκδίδονται µετά τη λήψη της απολογίας του παραβάτη ή αφού περάσει άπρακτη η προθεσµία 
που του ορίστηκε µε έγγραφη κλήση για να απολογηθεί.  
Η έκτιση της ποινής αφαίρεσης των αδειών αλιείας (ατοµικής-σκάφους) αρχίζει αφού περάσει 
άπρακτη η προθεσµία άσκησης προσφυγής στο Συµβούλιο Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών και σε 
περίπτωση που ασκήθηκε προσφυγή µετά την κοινοποίηση της απόρριψής της. Η άσκηση προσφυγής 
στο Συµβούλιο Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών δεν αναστέλλει την καταβολή του προστίµου, 
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όµως αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής της αφαίρεσης των άδειων αλιείας (ατοµικής-σκάφους) και 
πρέπει να πραγµατοποιηθεί εντός δεκαπέντε ηµερών από την επίδοση της απόφασης επιβολής 
κυρώσεων. 
Η Υπηρεσία ενεργώντας στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων διαπίστωσε ότι η επίδοση της απόφασης 
αφαίρεσης αδειών έγινε είτε µε θυροκόλληση είτε µέσω αστυνοµικής αρχής και οι παραβάτες δεν 
προσέρχονταν στις κατά τόπους Λιµενικές Αρχές για να παραδώσουν τις άδειες. Ως κύρια 
προβλήµατα για τη µη εκτέλεση των ποινών αυτών αναφέρθηκε η µη ύπαρξη αδειών αλιείας από τους 
παραβάτες, η αδυναµία εντοπισµού των παραβατών µετά την παρέλευση της δεκαπενθήµερης 
άπρακτης προθεσµίας, η µη δυνατότητα κράτησης των αδειών από τις αστυνοµικές αρχές, όταν η 
επίδοση γίνεται µέσω αυτών, η καθυστερηµένη εκδίκαση των προσφυγών από το Συµβούλιο 
Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών που µπορεί να διαρκέσει µέχρι και τρία χρόνια και η µη ύπαρξη 
ενός µηχανογραφηµένου συστήµατος καταχώρισης των σκαφών µε τις διοικητικές ποινές που 
βρίσκονται σε εκκρεµότητα. 
 
Για την αντιµετώπιση του ζητήµατος προτείνονται µεταξύ άλλων και ενδεικτικά: 
α) Η τροποποίηση του Αλιευτικού Κώδικα µε την πρόβλεψη ιδιαίτερα αυστηρότερων χρηµατικών 
προστίµων για τις περιπτώσεις που οι παραβάτες δεν κατέχουν άδειες αλιείας και είναι αδύνατη η 
εκτέλεση της παρεπόµενης ποινής της κράτησή τους ή κατέχουν άδεια ερασιτεχνικής και διενεργούν 
επαγγελµατική αλιεία. 
β) Η δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήµατος καταχώρησης και παρακολούθησης εκτέλεσης των 

παρεπόµενων ποινών των αλιέων – σκαφών σε πανελλαδικό επίπεδο, µε καταχωρήσεις των 
εκκρεµοτήτων, των µη εκτελέσεων των ποινών, των καταθέσεων προσφυγών κτλ. 

γ) Η υποχρεωτική ενηµέρωση των λιµενικών αρχών για τις περιπτώσεις που οι παραβάτες της 
αλιευτικής νοµοθεσίας προσφεύγουν απευθείας στο Συµβούλιο Εκδίκασης Αλιευτικών 
Προσφυγών. 

 
3.2.6  Ζήτηµα ελέγχου νοµιµότητας, κανονικότητας ανακριτικού έργου. 
Η Υπηρεσία έχει γίνει αποδέκτης στο παρελθόν εκτέλεσης εισαγγελικών παραγγελιών από 
Ναυτοδικεία για τη διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων διερεύνησης αξιόποινων πράξεων ή 
αυθαιρεσίας (π.χ. εξύβρισης, απειλής, βιαιοπραγίας κ.λπ.), που καταγγέλθηκαν από εµπλεκόµενους 
πολίτες για στελέχη του Λ.Σ., κατά την άσκηση των αστυνοµικών – ανακριτικών καθηκόντων τους 
(έρευνα – σύλληψη δράστη – διενέργεια δικογραφίας). 
Οι υποθέσεις αυτές και οι οποιασδήποτε µορφής άλλες παραβατικές πράξεις, κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων από το προσωπικό του Λ.Σ. καταγγέλθηκαν ή υποβλήθηκαν στο αρµόδιο Ναυτοδικείο 
και όχι στην Εισαγγελική Αρχή που εποπτεύει το ανακριτικό έργο ή επιλήφθηκε την υπόθεση της 
λιµενικής αρχής όπου υπηρετεί το προσωπικό Λ.Σ. 
Το γεγονός αυτό προβληµατίζει τα στελέχη του Λ.Σ. που επιχειρούν και δραστηριοποιούνται για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους (ανακριτικό – αστυνοµικό) και ως εκ τούτου επηρεάζει την απόδοση 
τους, αφού γνωρίζουν ότι απλώς και µόνο για αντιπερισπασµό, οι θιγόµενοι – εµπλεκόµενοι  δύναται 
να εγείρουν θέµατα εναντίον τους µε αγωγές - µηνύσεις σε διαφορετικό χρόνο και σε άλλη αρµόδια 
Εισαγγελική Αρχή (Ναυτοδικείο), η οποία ενδέχεται να εξετάσει την καταγγελία υπό το πρίσµα των 
αυτοτελών διωκόµενων αδικηµάτων του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (Σ.Π.Κ.) για υπόθεση 
(διενέργεια δικογραφίας) που επιλήφθηκε ή επόπτευσε άλλη Εισαγγελική Αρχή (Πρωτοδικείου), η 
οποία και γνωρίζει πληρέστερα τα ουσιώδη και πραγµατικά περιστατικά της επιχειρησιακής δράσης 
και η οποία λόγω της εποπτείας ελέγχει τη νοµιµότητα, κανονικότητα και πληρότητα του ανακριτικού 
έργου που εκτέλεσαν τα καταγγελλόµενα στελέχη Λ.Σ. 
 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε περίπτωση σύλληψης κυκλώµατος διενέργειας λαθρεµπορίου τσιγάρων, 
κατάσχεσης πλοίου, οι συλληφθέντες µετά από παρέλευση αρκετού χρονικού διαστήµατος υπέβαλλαν 
έγκληση στα στελέχη της κεντρικής υπηρεσίας, για παραβατική συµπεριφορά στην εκτέλεση των 
καθηκόντων τους (άσκοποι πυροβολισµοί, βιαιοπραγία κ.λπ.), η οποία και εξετάζεται από άλλη 
Εισαγγελική Αρχή από εκείνη που είχε την εποπτεία του αστυνοµικού - ανακριτικού έργου.  
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Γεγονότα όπως αυτό εµφαίνεται να αποθαρρύνουν το λοιπό προσωπικό Λ.Σ. ως προς το ζήλο και 
το θάρρος εκτέλεσης των καθηκόντων τους και να δηµιουργούνται σχόλια «προσπάθησε να µην 
µπλέκεις σε υποθέσεις γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα σε απασχολήσουν µε οποιοδήποτε 
τρόπο».   
«Το δίδαγµα προς το σύνολο του προσωπικού είναι ότι το αδιάφορο στέλεχος του Λ.Σ να  
αναδεικνύεται ως παράδειγµα προς µίµηση».  
 
Για τους προαναφερόµενους λόγους και προς εναρµονισµό του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου 
µεταξύ των στελεχών του Λ.Σ. προτείνουµε την επέκταση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 14 του 
άρθρου 50 του ν. 2935/2001 (ΦΕΚ Α’162) και για τα υπόλοιπα στελέχη Λ.Σ. που δεν υπηρετούν στην 
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. 
 
3.2.7 Ζήτηµα διενέργειας Ε.∆.Ε- Ανακριτικά Συµβούλια. 
Κατά τη διάρκεια αστυνοµικών ερευνών ή της ποινικής διερεύνησης από την Υπηρεσία Εσωτερικών 
Υποθέσεων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, παρατηρήθηκε στελέχη της Υπηρεσίας να καλούνται 
ως µάρτυρες στο πλαίσιο διενέργειας Ε.∆.Ε. για την ίδια υπόθεση. 
 
Εκτιµώντας από το άρθρο 241 του Κ.Π.∆., αλλά και από την πάγια νοµολογία ότι η προκαταρκτική 
εξέταση και η προανάκριση είναι µυστική, η οποία έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε την ιδιότητα του 
µάρτυρα επειδή µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 224 του Κ.Π.∆. ο µάρτυρας πρέπει να αποκαλύπτει 
πως έµαθε όσα καταθέτει και να κατονοµάζει την πηγή των πληροφοριών του. 
 
Εκτιµώντας από το άρθρο 211 του Κ.Π.∆. δεν εξετάζονται ως µάρτυρες όσοι άσκησαν ανακριτικά 
καθήκοντα ή έργα γραµµατέα της ανάκρισης στην ίδια υπόθεση. 
 Εκτιµώντας από την παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 2935/2001 (ΦΕΚ Α’162) ότι στοιχεία που 
συλλέγονται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την 
εκπλήρωση της αποστολής της (ποινική δίωξη), εισηγούµαστε: 

1. Την απαγόρευση κλήτευσης των στελεχών της Υπηρεσίας, στο πλαίσιο διενέργειας της Ε.∆.Ε. 
ή Ανακριτικών Συµβουλίων του προσωπικού Λ.Σ., σε υποθέσεις που σχετίζονται µε την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους µε οποιαδήποτε ιδιότητα είτε δηλαδή αυτής του ανακριτικού 
υπαλλήλου είτε µε αυτής του γραµµατέα ή και µε οποιαδήποτε άλλη δράση τους που έλαβε 
χώρα κατά την διερεύνηση της υπό κρίση υπόθεσης. Σηµειώνεται ότι ο σκοπός της 
διενέργειας Ε.∆.Ε. όπως και το έργο, αποστολή των Ανακριτικών Συµβουλίων του 
προσωπικού Λ.Σ. παραποµπής είναι διαφορετικό του έργου και της αποστολής (διερεύνηση, 
εξιχνίαση και δίωξη εγκληµάτων), που έχει ανατεθεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων 
η οποία και λόγω της ιδιαιτερότητας αυτής που έχει δεν πρέπει να εµπλέκονται τα στελέχη 
της σε οποιασδήποτε µορφής διοικητική διαδικασία πειθαρχικών ή επιβολής καταστατικών 
ποινών. 
 

2. Τη µη διαβίβαση φωτοαντίγραφου των σχετικών δικογραφιών στην αρµόδια Υπηρεσία για 
την άσκηση του Πειθαρχικού Ελέγχου και οποιοδήποτε αίτηµα από την ενδιαφερόµενη 
Υπηρεσία να γίνεται µέσω της αρµόδιας Εισαγγελικής Αρχής που είχε την εποπτεία του 
ανακριτικού έργου της Υπηρεσίας προκειµένου εγκρίνει ή δεν εγκρίνει τη χορήγηση του 
υλικού της δικογραφίας. 

 
3.2.8 Επιθεωρήσεις στο πλαίσιο του µνηµονίου συνεργασίας των Παρισίων Paris Memorandum 
of Understanding (Μ.Ο.U.) 

• Προτείνεται η αποστολή στην κεντρική Υπηρεσία του Αρχηγείου (∆ΑΝ) από τους κατά 
τόπους επικεφαλής-επόπτες επιθεωρητές εξαµηνιαίων εκθέσεων αξιολόγησης του έργου των 
επιθεωρητών της δικαιοδοσίας τους µε στατιστικά στοιχεία-δείκτες αξιολογήσεων 
επιθεωρήσεων ανά κατηγορία και ανά επιθεωρητή. Η αξιολόγηση να περιλαµβάνει εκτός του 
αριθµού των πλοίων που επιθεωρήθηκαν και δείκτες ποιότητας επιθεώρησης του πλοίου 
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(σχέση δηλαδή παρατηρήσεων που ευρέθησαν σε συνάρτηση µε την προηγούµενη 
επιθεώρηση και το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί). 
 

• Σε περιπτώσεις που προκύπτει σηµαντική διαφορά ποσοτική ή ποιοτική του αριθµού των 
παρατηρήσεων σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, στο ίδιο πλοίο και σε ιδίου τύπου επιθεώρηση, 
να επιλαµβάνεται η κεντρική Υπηρεσία του Αρχηγείου (∆ΑΝ) και να αξιολογεί τα ευρήµατα 
ζητώντας παράλληλα αιτιολογηµένη έκθεση από τον επιθεωρητή.  

 
• Οµοίως προτείνεται η δηµιουργία ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρµογής στην οποία θα 

καταχωρούνται στοιχεία στελεχών - επιθεωρητών M.O.U, τις εκπαιδεύσεις που έλαβαν, την 
ηµεροµηνία που ορίστηκαν ως επιθεωρητές, καθώς και τα πλοία που επιθεωρούν σε ετήσια 
βάση.  

 
• Η εξέταση της δυνατότητας µεταβίβασης της αρµοδιότητας επιθεωρήσεων σε ανεξάρτητους 

φορείς πιστοποιηµένους - αναγνωρισµένους µε τις ανάλογες αυστηρές διαδικασίες, σε 
επίπεδο νοµικού πλαισίου, που προβλέπονται για τους Αναγνωρισµένους Οργανισµούς (Α.Ο - 
Νηογνώµονες). Τον εν γένει έλεγχο των Α.Ο. ως προς τη ποιότητα και πιστότητα των 
επιθεωρήσεων στο πλαίσιο του M.O.U  να αναλάβουν οι σηµερινοί επιθεωρητές του 
Αρχηγείου (∆ΑΝ). 

 
3.2.9 Θέµατα διαφάνειας διεκπεραίωσης υποθέσεων – αιτηµάτων πολιτών. 
Στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων έχουν περιέλθει ανώνυµες καταγγελίες που αφορούν στη 
διαδικασία της διεκπεραίωσης αιτηµάτων/υποθέσεων των πολιτών, όπως αυτές αναφέρονται στην 
αριθ. 2123/09/2008 υπουργική απόφαση (Β΄ 1576), χορήγηση/ανανέωση διαφόρων αδειών. 
 
Οι καταγγελίες χωρίς να προσδιορίζουν χρόνο ή τόπο τέλεσης αναφέρουν πράξεις οι οποίες αφορούν 
γενικά:                                       

• Στον ασαφή προσδιορισµό του συνολικού κόστους που έχει η διεκπεραίωση του αιτήµατος 
(π.χ. κόστος έκδοσης ατοµικής επαγγελµατικής ή ερασιτεχνικής άδειας αλιείας, εγγραφής 
ερασιτεχνικού σκάφους στα βιβλία εγγραφής µικρών σκαφών, έκδοσης άδειας εκτέλεσης 
πλόων, άδειας σκάφους ερασιτεχνικής αλιείας κ.λπ.). 

• Οµοίως στη διαδικασία του πολίτη κατάθεσης/πρωτοκόλλησης της αίτησης, καθώς και στο 
χρόνο/ προθεσµίας διεκπεραίωσης της υπόθεσής του. 

• Στη δηµιουργία «κωλυµάτων αορίστως» για να οδηγηθούν σε διεκπεραιωτές «τρίτους» των 
υποθέσεων τους, αντί αυτοπροσώπως ή µέσω συγγενικών, φιλικών προσώπων τους. 

• Στο ωράριο υποδοχής/εξυπηρέτησης των πολιτών για τη διεκπεραίωση αιτηµάτων τους. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη την υποχρέωση εισήγησης των ενδεικτικών µέτρων πρόληψης ή  αντιµετώπισης 
των αιτιών, εισηγούµαστε προς εξέταση από την αρµόδια Υπηρεσία: 
 

1. Σε υπόδειγµα της αίτησης του πολίτη να αναγράφεται το συνολικό κόστος έκδοσης της 
αιτούµενης άδειας, καθώς και η ενδεικτική προθεσµία διεκπεραίωσης της υπόθεσης.   

2. Στην περίπτωση µη χρήσης υποδείγµατος αίτησης να σηµειώνεται από τον χειριστή της 
λιµενικής αρχής εγγράφως και επί της αιτήσεως του πολίτη το κόστος και ο χρόνος 
διεκπεραίωσης, στοιχεία που να λαµβάνει γνώση ενυπόγραφα ο ενδιαφερόµενος. 

3. Ο παραλαµβάνων το αίτηµα του πολίτη (αυτοπροσώπως) να πιστοποιεί µε ιδιαίτερη 
επισηµειωµατική πράξη ότι υπέγραψε παρουσία του. 

4. Επί της αίτησης που διεκπεραιώνεται από τρίτο να φαίνεται ότι έλαβε γνώση ο πολίτης 
ενυπόγραφα για το κόστος και τον ενδεικτικό χρόνο ολοκλήρωσης της υπόθεσης του.  Στην 
περίπτωση αυτή να υφίσταται στον φάκελο της υπόθεσης η προβλεπόµενη εξουσιοδότηση 
του πολίτη προς τον τρίτο διεκπεραιωτή για τυχόν χρήση ελέγχου από άλλες Υπηρεσίες (π.χ. 
φορολογικός έλεγχος για έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών ως διεκπεραιωτής κ.λπ.). 
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5. Η αίτηση να είναι εις διπλούν όπου οµοίως και σε αυτήν που παραλαµβάνει ο πολίτης ή ο 
τρίτος να τίθεται ο αριθµός πρωτοκόλλου εισερχοµένων και να εµφανίζεται το κόστος, καθώς 
και ο ενδεικτικός χρόνος /προθεσµία διεκπεραίωσης της υπόθεσης. 

6. Στην αίτηση να αναφέρονται µε σαφήνεια όλα τα επισυναπτόµενα  δικαιολογητικά ή έγγραφα 
που απαιτούνται και σε διαφορετική περίπτωση π.χ. ελλιπή δικαιολογητικά ή µη βεβαίωση 
γνήσιου υπογραφής, να µην παραλαµβάνονται και να επιστρέφονται µε ιδιαίτερη 
επισηµειωµατική πράξη επί της αίτησης.  

 
3.2.10 Υπόθεση ελέγχου πλαστότητας ή νόθευσης δικαιολογητικών/πιστοποιητικών για την 
απόκτηση πτυχίων/διπλωµάτων ναυτικών. 
Για την αποτροπή κατάθεσης από ναυτικούς, πλαστών δικαιολογητικών/πιστοποιητικών προς 
απόκτηση πτυχίων/διπλωµάτων ναυτικών εµπορικού ναυτικού προτείνεται η απευθείας αλληλογραφία 
της Υπηρεσίας µε το εκπαιδευτικό ίδρυµα που χορηγεί το πιστοποιητικό ή άλλα δικαιολογητικά 
προσόντων και η αποστολή µε υπηρεσιακή αλληλογραφία. 
 
Οµοίως για οποιαδήποτε κατάθεση εγγράφων- δικαιολογητικών άλλων Υπηρεσιών επί πάσης φύσεως 
θέµατα εξυπηρέτησης του πολίτη να γίνεται αυτεπάγγελτα µε υπηρεσιακή αλληλογραφία. 
 
3.2.11 Βεβαίωση Ακινησίας Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής - ∆ιαφυγή σηµαντικών εσόδων του 
∆ηµοσίου. 
Επειδή στο ισχύον νοµικό πλαίσιο δεν προβλέπεται ελάχιστος χρόνος ακινησίας των σκαφών από 
ελέγχους της Υπηρεσίας, σε λιµενικές αρχές διαπιστώθηκαν περιπτώσεις που ορισµένοι ιδιοκτήτες 
ιδιωτικών σκαφών αναψυχής είχαν συνεχόµενες καταχωρήσεις ακινησίας σκάφους στο  βιβλίο 
ακινησίας σκαφών.  
 
Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη σκάφους, περιορίζεται σε περίπτωση ακινησίας του κατά τόσα 
δωδέκατα όσοι και οι µήνες ακινησίας του σκάφους. Ως «διάστηµα ακινησίας µεγαλύτερο των 
δεκαπέντε (15) ηµερών υπολογίζεται ως ολόκληρος µήνας» χωρίς να προβλέπεται ελάχιστος 
χρόνος. Στη διάταξη αυτή περιλαµβάνονται όλα τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής (ανεξαρτήτως µήκους).  
 
Για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας σκάφους αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, πρέπει να 
συνυποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του σκάφους µε την δήλωση φορολογίας εισοδήµατος βεβαίωση 
της αρµόδιας λιµενικής αρχής για το ακριβές χρονικό διάστηµα ακινησίας, που προκύπτει από τις 
αντίστοιχες καταχωρήσεις σε βιβλίο ακινησίας σκαφών που τηρείται από τη λιµενική αρχή. 
 
Το ζήτηµα που δηµιουργήθηκε από τους ελέγχους εκτός των ζητηµάτων εικονικής ακινησίας, 
επισηµαίνεται ως προς το θέµα που αφορά τη ‘νόµιµη’ φοροαποφυγή -φοροαπαλλαγή που 
σχετίζεται άµεσα µε τα δηµόσια έσοδα και πως η ετήσια αντικειµενική δαπάνη σκαφών αναψυχής  
δύναται να είναι µηδέν και ως εκ τούτου µηδενική από πλευράς εσόδων του δηµοσίου. 
ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ Η ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΝΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ∆ΙΑΧΕΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 
ΕΚΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ? 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΩΣ ΕΙΧΑΝ ∆ΙΑΤΥΠΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΚΘΕΣΗ Υ.Ε.Υ.  ΕΤΟΥΣ 2014. 
(α) Ιδιοκτήτης 10 µέτρων σκάφους ενδιαίτησης αναψυχής ηλικίας 5 ετών µε αντικειµενική δαπάνη 
διαβίωσης 21.000,00€ και 
(β) ιδιοκτήτης 20 µέτρων σκάφους ενδιαίτησης αναψυχής ηλικίας 5 ετών µε αντικειµενική δαπάνης 
διαβίωσης 216.000,00€ ,   
κάνουν έναρξη της ακινησίας από 01/01/14 µέχρι στις 30/04/14.  
Από το µήνα Μάιο (συνήθης περίοδος δραστηριοποίησης των σκαφών) κάθε ∆ευτέρα ο ιδιοκτήτης 
δηλώνει στη λιµενική αρχή την έναρξη της ακινησίας του σκάφους και κάθε Παρασκευή τη λήξη 
προκειµένου το Σαββατοκύριακο να χρησιµοποιήσει το σκάφος για αναψυχή.  
Στις 30 ή 31 ηµέρες που έχει ο µήνας, από  ∆ευτέρα έως Παρασκευή είναι πέντε (5) ηµέρες ακινησίας 
επί τρείς (3) εβδοµάδες ίσον δεκαπέντε (15) ηµέρες ακινησίας, συν µία (1) ηµέρα της επόµενης 
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εβδοµάδας του µήνα αποτελούν (15+1=16) δεκαέξι ηµέρες ακινησίας, επειδή «∆ιάστηµα ακινησίας 
µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ηµερών, υπολογίζεται ως ολόκληρος µήνας» οπότε έχει ως 
ακινησία έναν ολόκληρο µήνα, ενώ στην πραγµατικότητα έχει 14 ηµέρες κίνησης αναψυχής για 
κάθε µήνα της καλοκαιρινής περιόδου. 
Έναρξη ξανά της ακινησίας του σκάφους από 01/09/2014 έως  31/12/2014.  
Τελικό αποτέλεσµα  12 µήνες ακινησίας για το έτος 2014 και αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης 
σκάφους µηδέν ευρώ µε απαλλαγή του ανάλογου φόρου στο ποσό της αντικειµενικής δαπάνης 
διαβίωσης, µε περαιτέρω δυνατότητα δήλωσης και απόκρυψης ατοµικού εισοδήµατος πολύ 
µικρότερου.  

 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΒΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 
α) ιδιοκτήτης βάση µόνο αντικειµενικής   δαπάνης  του  σκάφους  θα  έπρεπε  να  δήλωνε ετήσιο 
εισόδηµα 21.000,00€ → θα κατέβαλε το ποσό των 2.520,00€ ως φόρο εισοδήµατος (έσοδα 
δηµοσίου). 
β) ιδιοκτήτης βάση µόνο αντικειµενικής   δαπάνης  του  σκάφους  θα  έπρεπε  να  δήλωνε ετήσιο 
εισόδηµα  216.000,00€ →  θα κατέβαλε  το  ποσό  των  84.020,00€   ως   φόρο       
εισοδήµατος (έσοδα δηµοσίου). 

 
Επίσης το ίδιο αποτέλεσµα θα έχει και ο ιδιοκτήτης που κάνει έναρξη ακινησίας κάθε µήνα 
συνεχόµενα από την 1η  ηµέρα έως την 16η ηµέρα, οπότε µε 16 πραγµατικές ηµέρες ακινησίας(άρα 
ένας ολόκληρος µήνας) και 14 ηµέρες κίνησης αναψυχής έχει τελικό αποτέλεσµα 12 µήνες 
ακινησίας και αντικειµενική δαπάνη σκάφους µηδέν   
 
Έχει παρατηρηθεί ιδιωτικά γιωτ να δηλώνουν ακινησία σε κάθε λιµάνι που καταπλέουν και 
άρση ακινησίας µετά από δέκα µέρες, πλου µίας ώρας σε κοντινό προορισµό και ξανά δήλωση 
ακινησίας κ.ο.κ. Ελειπές νοµοθετικό πλαίσιο οπότε οι Λιµενικές Αρχές δεν µπορούν να µην 
δεχθούν την αίτηση ακινησίας. Στο τέλος πληρώνουν µία βεβαίωση ακινησίας µε 
συγκεντρωτικό διάστηµα όλων των λιµενικών αρχών κατάπλου. 
 
3.2.12 Άδειες χειριστών ταχυπλόων σκαφών- ∆ηµιουργία εθνικού µητρώου. 
∆ηµιουργία στο Αρχηγείο Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ µηχανογραφικού συστήµατος «Μητρώου χειριστών 
ταχυπλόων σκαφών και κυβερνητών τουριστικών πλοίων και µικρών σκαφών» µε σκοπό την 
καταχώριση του συνόλου των στοιχείων που απαιτούνται από τις αστυνοµικές, ελεγκτικές υπηρεσίες 
του Υπουργείου  και άλλων Υπηρεσιών.  

 
α) Ο αριθµός µητρώου της άδειας χειριστού ταχυπλόου σκάφους να χορηγείται από Κεντρική 
Υπηρεσία του Αρχηγείου. Η άδεια να είναι ανάλογη όπως η άδεια οδήγησης νέου τύπου. 
β) Καθορισµός νέου ιδιαίτερου κανονισµού των διαδικασιών τήρησης των βιβλίων χορήγησης αδειών 
χειριστών ταχυπλόων σκαφών που να διασφαλίζει  διαφάνεια στη διαδικασία απόκτησης και να 
αποτρέπει οποιαδήποτε παράτυπη ενέργεια. 
 
Μέχρι την εξέταση - υλοποίηση της πρότασης προτείνεται:  
α) Ο αριθµός µητρώου της άδειας χειριστών ταχύπλοων να χορηγείται από Κεντρική Υπηρεσία του 
Αρχηγείου,  στην οποία να δηµιουργηθεί ιδιαίτερο και ενιαίο Μητρώο Αδειών Χειριστών Ταχύπλοων 
Σκαφών και Κυβερνητών. 
 
β) Στην άδεια να αναγράφονται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ.,  καθώς και τα στοιχεία της αστυνοµικής 
ταυτότητας του κατόχου και ακριβές φωτοαντίγραφο αυτής να υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία 
του Αρχηγείου για έλεγχο πιστότητας. 
 
γ) Η δηµιουργία του ενιαίου µηχανογραφηµένου συστήµατος σε Υπηρεσία του Αρχηγείου  (κάθε 
αριθµός µητρώου θα περιλαµβάνει τα πλήρη ατοµικά στοιχεία του κατόχου, το Α.Φ.Μ. και τον Α. ∆. 
Ταυτότητας).  
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Με τον έλεγχο από τις περιφερειακές Υπηρεσίες (Λιµενικές Αρχές) διασταύρωσης των παραπάνω 
στοιχείων, στη βάση δεδοµένων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Αρχηγείου, καθίσταται δυσχερής η 
περίπτωση χρήσης πλαστής άδειας. 
 
δ) Για τη διαδικασία των εξετάσεων: α) να διενεργούνται συγκεκριµένες ηµέρες, όπου τα θέµατα των 
γραπτών εξετάσεων να δίνονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από την Κεντρική Υπηρεσία π.χ. 
δύο (02) ώρες πριν την έναρξη αυτών και να προβλέπεται στα δικαιολογητικά τους η υποχρέωση 
προσκόµισης φορολογικής ενηµερότητας προκειµένου να διαπιστώνεται ο τόπος κατοικίας των 
υποψηφίων. 
 
3.2.13 ∆ιαδικασίες λεµβολόγησης - ∆ηµιουργία Εθνικού Ηλεκτρονικού Μητρώου καταγραφής. 
(Ε.Μ.Η.Λ). 
α. Μεγάλος αριθµός σκαφών, κυρίως ταχυπλόων,  εγγράφονται στις λιµενικές αρχές από 
διεκπεραιωτές και τρίτα  πρόσωπα κατόπιν εξουσιοδοτήσεων από Κ.Ε.Π και υπεύθυνες δηλώσεις των 
ιδιοκτητών τους. Τα εν λόγω έγγραφα στις περισσότερες, υπό διερεύνηση, περιπτώσεις εµφανίζουν µη 
αναγραφή ηµεροµηνίας και µη αποδεικνυόµενα στοιχεία.  
β. Πολλές φορές κατά τη διαδικασία µεταλεµβολόγησης σκαφών από µια λιµενική αρχή σε άλλη 
παρουσιάζονται προσθέσεις στοιχείων και δεδοµένων επί των εγγράφων και των αδειών των υπόψη 
σκαφών που δεν συνάδουν µε τα προσκοµισθέντα, από τους νόµιµους ιδιοκτήτες τους, παραστατικά.  
 
Επειδή ένας αριθµός τέτοιων σκαφών και κυρίως ταχυπλόων, ένεκα της πολλαπλής χρησιµότητάς 
τους, εµφαίνεται να έχουν εµπλακεί σε παράνοµες δραστηριότητες (λαθρεµπόριο – διακίνηση 
µεταναστών άνευ ταξιδιωτικών εγγράφων κ.λπ.) στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί  άµεσα : 

- µέσω κατάλληλων µέτρων, έκδοσης εγκυκλίων και ιδιαίτερων κανονισµών ως προς την 
διαδικασία της λεµβολόγησης των µικρών σκαφών και ταχύπλοων σκαφών, να εξασφαλίζεται  
η λεµβολόγηση από µεσάζοντες και τρίτα πρόσωπα, µε χρήση εικονικών τιµολογίων µε 
σκοπό τη λεµβολόγηση των µε ιδιοκτήτες εικονικές εταιρείες, η πιστοποίηση των 
χαρακτηριστικών των σκαφών – µηχανών, η σύνδεση αυτών µε τον ιδιοκτήτη του σκάφους 
και η οποιαδήποτε  αλλαγή ή πώληση αυτών να γίνεται ανάλογη όπως και για τα οχήµατα. 

- έκδοση ενός και µοναδικού αριθµού λεµβολόγησης σε εθνικό επίπεδο προκειµένου ο έλεγχος 
του σκάφους να γίνεται άµεσα και ανά πάσα στιγµή της ηµέρας από τις κατά τόπους 
διωκτικές υπηρεσίες των  Λιµενικών Αρχών της χώρας.  

 
Σηµειώνεται ότι από το προτεινόµενο, στις δύο προηγούµενες ετήσιες εκθέσεις της Υπηρεσίας 
Εσωτερικών Υποθέσεων, Εθνικό Μητρώο Ηλεκτρονικής Λεµβολόγησης (Ε.Μ.Η.Λ) περιλήφθηκε 
στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών «Μητρώο τουριστικών 
πλοίων και µικρών σκαφών» µε σκοπό την καταχώριση του συνόλου των στοιχείων που 
απαιτούνται από τις αρµόδιες φορολογικές, τελωνειακές, ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου 
Οικονοµικών (άρθρο 2 του ν. 4256/2014 « Τουριστικά σκάφη και άλλες διατάξεις» ( Α 92). 
  
Ο καθορισµός της ενιαίας βάσης δεδοµένων όπου θα καταγράφονται από όλες τις λιµενικές αρχές τα 
στοιχεία [(ταυτότητα) ο αριθµός νηολογίου ενός πλοίου, λεµβολογίου, βιβλίου εγγραφής µικρών 
σκαφών, ΑΜΥΕΝ, κ.λπ.] όλων των λεµβολογηµένων σκαφών της χώρας.   
 
Λαµβανοµένων υπόψη ότι : 

• τα προαναφερόµενα σκάφη ενδιαφέρουν από πλευράς φορολογητέας ύλης , 
• από τεχνικό –ηλεκτρονική προϋπόθεση εµφαίνεται να είναι δυνατή η υποδοχή των στοιχείων 

λεµβολογίου στη βάση δεδοµένων της Γ.Γ.Π.Σ του Υπουργείου Οικονοµικών, 
• υφίσταται η ηλεκτρονική επικοινωνία των λιµενικών αρχών µέσω του  συστήµατος 

«Σύζευξις», 
• η δήλωση-καταγραφή των σκαφών αυτών στα φορολογικά έντυπα (Ε1) εναπόκειται 

αποκλειστικά και µόνο στην επιθυµία ή τη βούληση δήλωσης του φορολογούµενου, 
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• στο φορολογικό έντυπο (Ε1) αναγράφονται ηλεκτρονικά τα οχήµατα, 
• υφίστανται ζητήµατα έκδοσης εικονικών τιµολογίων αγορά-πωλησιών σκαφών και µηχανών 

θαλάσσης και αποφυγής καταβολής φόρου αλλά και  
• δυνατοτήτων διακίνησης σκαφών-µηχανών που έχουν κλαπεί ή εισαχθεί παράνοµα στη χώρα, 

 
προτείνεται όπως οι λιµενικές αρχές της χώρας µέσω του υφιστάµενου συστήµατος να προβαίνουν 
και στην ηλεκτρονική καταχώρηση των δεδοµένων στοιχείων λεµβολογίων-ταχύπλοων σκαφών και 
µε τον τρόπο αυτό για πρώτη φορά χωρίς κόστος στη δηµιουργία του Εθνικού Μητρώου 
Ηλεκτρονικής Λεµβολόγησης (Ε.Μ.Η.Λ). 
 
Αναφορά ενδεικτικού παραδείγµατος ανάδειξης της ανάγκης δηµιουργίας του Εθνικού 
Μητρώου Ηλεκτρονικής Λεµβολόγησης (Ε.Μ.Η.Λ). 
Σε αστυνοµικό µακροσκοπικό έλεγχο από Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ –ΕΛ.-ΑΚΤ ή αναζήτησης 
σκάφους ή καταγγελίας πολίτη για σκάφος µε στοιχεία Λ.Π 123 δεν είναι δυνατή η άµεση εύρεση των 
λοιπών στοιχείων  του σκάφους και κυρίως του ιδιοκτήτη µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος ανάλογο 
για τα οχήµατα . 
Η ένδειξη Λ υποδεικνύει ότι είναι εγεγραµµένο στα βιβλία λεµβολογίων. 
Η ένδειξη Π υποδεικνύει τη λιµενική αρχή εγγραφής του σκάφους η οποία όµως δύναται να είναι 
κάποια από τις λιµενικές αρχές όπως Πάτρας, Πόρου, Πειραιά, Πάτµου, Πάρου, Πρέβεζας κ.λπ. 
Η ένδειξη 123 τον αύξοντα αριθµό εγγραφής του σκάφους σε βιβλίο της λιµενικής αρχής. 
Ο χρόνος αναζήτησης και ταυτοποίησης ως προς τα λοιπά στοιχεία του  σκάφους και του ιδιοκτήτη 
είναι δυσχερής και υπέρµετρος.Η αναγραφή του ονόµατος λεµβολόγησης του σκάφους περιορίζει το 
χρόνο αναζήτησης. Σε κάθε περίπτωση είναι κατανοητή η ανάγκη δηµιουργίας ηλεκτρονικού 
συστήµατος εθνικού µητρώου σκαφών. 

 
3.2.14 Ζήτηµα του καθορισµού ενιαίου ύψους επιβολής διοικητικών κυρώσεων (προστίµων).  
Από τους γενικούς – ειδικούς κανονισµούς λιµένα παρέχεται η διακριτική ευχέρεια επιβολής 
διοικητικού προστίµου (χρηµατικό πρόστιµο) από 30 ευρώ έως και 55.338€ [(άρθρο 157 Κ.∆.Ν.∆. 
(ν.δ. 187/1973), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει], χωρίς να καθορίζονται σαφή κριτήρια ως προς το 
ύψος του ποσού του προστίµου σε σχέση µε τη σοβαρότητα και την έκταση της παράβασης.  
 
Με βάση το προαναφερόµενο κανονιστικό πλαίσιο οι προϊστάµενοι διαφορετικών  λιµενικών αρχών 
δύνανται για την ίδια θεµατική παράβαση, όπως: 

– ερασιτεχνική αλιεία χωρίς να έχει την ατοµική άδεια αλιείας, 
– διενέργεια πλόων χωρίς να έχει την προβλεπόµενη άδεια εκτέλεσης πλόων (άδεια 

κυκλοφορίας σκάφους), 
– οδήγηση ταχύπλοου σκάφους χωρίς να έχει την προβλεπόµενη άδεια χειριστή ταχυπλόου,  
– ιδιοκτήτης σκάφους αναψυχής χωρίς να έχει τα σωστικά µέσα ή χωρίς να έχει την 

προβλεπόµενη ασφαλιστική κάλυψη,  
να εκδίδουν αποφάσεις επιβολής προστίµου µε κυµαινόµενο ή διαφορετικό ύψος ποσού (π.χ. 30€, 
100€ ή 300€ κ.ο.κ.).  
 
Επίσης υφίστανται αποκλίσεις και ως προς το ύψος του προστίµου για την ίδια θεµατική παράβαση 
και µεταξύ των λιµενικών αρχών της χώρας. 
 
Επιπλέον και στις περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του άρθρου 45 του Κώδικα ∆ηµοσίου 
Ναυτικού ∆ικαίου (Κ.∆.Ν.∆.)  παρέχεται, στον προϊστάµενο της Λιµενικής αρχής, η διακριτική 
ευχέρεια επιβολής διοικητικού προστίµου από 300,00€ έως 500.000,00€, δίχως να καθορίζονται σαφή 
κριτήρια ως προς το ύψος του προστίµου σε σχέση µε τη σοβαρότητα και την έκταση της παράβασης. 
Οι αποκλίσεις αυτές ως προς το ύψος του προστίµου για την ίδια θεµατική παράβαση διαπιστώνονται 
στην ίδια λιµενική αρχή που τις επέβαλε όπως και µεταξύ των λιµενικών αρχών. 
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Μάλιστα και στις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις δύναται ο προϊστάµενος της λιµενικής αρχής να 
εκδώσει απαλλακτική απόφαση ή απλή σύσταση.  
 
Η προαναφερόµενη διακριτική ευχέρεια της βεβαίωσης παραβάσεων, επιλογής του ύψους του 
προστίµου, απαλλαγής δύναται να δηµιουργεί συνθήκες µη διαφανείς και άνισης µεταχείρισης των 
πολιτών ενώπιον των κανονισµών. 
 
Για τις προαναφερόµενες περιπτώσεις και ως προς τις διοικητικές κυρώσεις (πρόστιµο) υφίσταται το 
δικαίωµα στον παραβάτη ανάλογα µε την περίπτωση και το είδος της παράβασης να προσφύγει στο 
αρµόδιο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο ή σε ανώτερο του επιβάλλοντος το πρόστιµο διοικητικό όργανο. 
 
Έχοντας υπόψη τα προαναφερόµενα, καταγγελίες για διαφορετική µεταχείριση των πολιτών ως προς 
την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων σε παραβάσεις λόγω της διακριτικής ευχέρειας που 
παρέχεται  και ότι τα διοικητικά πρόστιµα αποτελούν δηµόσιο έσοδο  η υπηρεσία εισηγείται την 
εξέταση από ειδική οµάδα εργασίας, όπου είναι εφικτό, του δύσκολου θέµατος της οµαδοποίησης των 
παραβάσεων και του προκαθορισµένου στενού πλαισίου ύψους του προστίµου ανάλογα µε το 
αντικείµενο της παράβασης (όπως έλλειψη σωστικών-πυροσβεστικών µέσων, παραβάσεις 
ερασιτεχνικής- επαγγελµατικής αλιείας, παραβάσεις αγκυροβολίας ανάλογα το είδος του πλωτού 
µέσου, παραβάσεις κυκλοφορίας -ταχύτητας ή ασφάλειας της ναυσιπλοΐας), όπως ρυθµίζεται σε άλλες 
περιπτώσεις εφαρµογής-επιβολής διοικητικών κυρώσεων π.χ. εφαρµογή και κυρώσεις της νοµοθεσίας 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (δηλ. παράβαση κόκκινου φανού για όλους ποσό 350 ευρώ και όχι 
από 350 έως 1.000), φορολογικής νοµοθεσίας όπως κυρώσεις για µη έκδοση απόδειξης, ούτως ώστε 
να µην αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του προϊσταµένου της λιµενικής αρχής το ύψος του 
προστίµου που θα επιβληθεί ή η δυνατότητα έκδοσης απαλλακτικής απόφασης εκτός των 
προβλεπόµενων περιπτώσεων της εξέτασης της νοµιµότητας ή της ουσίας της υπόθεσης όπως  αν 
έγινε η παράβαση. 
 
3.2.15 Κωδικοποίηση γενικών κανονισµών λιµένα  
Για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των θεµάτων που απασχολούν τις λιµενικές αρχές,  αλλά 
και για την ευχερέστερη ενηµέρωση του πολίτη προτείνεται προς εξέταση η απλοποίηση διαδικασιών, 
η κωδικοποίηση όλων των εκδοθέντων σε ισχύ γενικών κανονισµών λιµένα ανάλογα µε τη θεµατική 
ενότητα (π.χ. θεµατική ενότητα ρυµουλκά, κινήσεις – αγκυροβολία σκαφών, ασφαλής φόρτωση 
πλοίων, εξετάσεις απόκτησης αδειών χειριστών ταχυπλόων, πετρελεύσεις - ανεφοδιασµός πλοίων, 
λεµβολόγια -εγγραφές µικρών σκαφών στα βιβλία εγγραφής σκαφών , κ.α.) και η ενοποίησή τους σε 
ενιαίο κείµενο, όπου σε κάθε κεφάλαιο θεµατικής ενότητας να περιλαµβάνονται  οι επιµέρους 
διατάξεις.  
 
Παράλληλα προτείνεται και η κωδικοποίηση των εκδοθέντων σε ισχύ, ανά λιµενική αρχή, των 
ειδικών κανονισµών λιµένα και η ενοποίησή τους σε ενιαίο κείµενο. 
 
3.2.16 Κλάδος Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) 
Προτείνεται ο ουσιαστικός έλεγχος, από τον Κ.Ε.Π, των στοιχείων που αναφέρονται στις ναυπηγικές 
ή µηχανοηλεκτρολογικές µελέτες µε την χρήση ναυπηγικού λογισµικού για τον ευχερή έλεγχο – 
διασταύρωση των στοιχείων που αναφέρονται στις µελέτες – σχέδια (άθικτης ευστάθειας, ναυπηγικών 
γραµµών, κ.α.) ενός πλοίου. Η εγκατάσταση λειτουργίας, στον Κ.Ε.Π, βάσης δεδοµένων 
ηλεκτρονικής καταχώρησης µελετών, στοιχείων, κ.λπ. του πλοίου, ούτως ώστε σε κάθε µεταβολή των 
στοιχείων του να υφίσταται το ηλεκτρονικό αποτύπωµα το οποίο θα βοηθούσε σηµαντικά 
οποιαδήποτε έρευνα για ανακάλυψη παρατυπιών. Επίσης προτείνεται η επίλυση θεµάτων 
ασυµβίβαστου όσον αφορά την αποφυγή το ίδιο άτοµο να είναι ελέγχων και εγκρίνων µελέτη. Λοιπές 
προτάσεις συνιστούν τα κάτωθι: 
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α) Επίλυση του ζητήµατος για λόγους διαφάνειας και τήρησης της αρχής ότι ο ελέγχων – ελεγχόµενος 
δεν δύναται να είναι “η  ίδια Αρχή ή Υπηρεσία ή πρόσωπο”, ως προς τον Κ.Ε.Ε.Π. που ασχολείται 
µε θέµατα ιδιαίτερης σηµασίας όπως της ασφάλειας πλοίου -επιβαινόντων.  
 
β) Η σύσταση- δηµιουργία Υπηρεσίας στελεχωµένη µε προσωπικό του Λ.Σ. ειδικότητας τεχνικού 
τοµέα ,διπλωµατούχων ναυπηγών µηχανολόγων µηχανικών, η οποία και θα έχει εποπτική 
αρµοδιότητα ή αρµοδιότητες επιτόπιου ελέγχου, διενέργειας επιθεωρήσεων έκτακτων ή κατόπιν 
καταγγελιών, στα πλοία που έχουν ελεγχθεί / επιθεωρηθεί από άλλα κλιµάκια επιθεώρησης. 
Σηµειώνεται ότι για τον έλεγχο της βασιµότητας καταγγελιών ή ενδείξεων παρατυπίας στα θέµατα 
επιθεωρήσεων των πλοίων χρησιµοποιείται ,εκτός των περιπτώσεων διορισµού πραγµατογνωµόνων 
(ανακριτική πράξη), προσωπικό από Υπηρεσίες που πιθανόν να έχουν επιθεωρήσει, ελέγξει, εκδώσει 
ή θεωρήσει τα πιστοποιητικά του πλοίου. 
 
γ)Λειτουργία του Κ.Ε.Ε.Π µε σύστηµα ποιότητας ελέγχου τύπου ISO.  
 
 
3.2.17 Εξέταση αυστηροποίησης του ύψους του προστίµου για παραβίαση υπέρβασης του 
µέγιστου επιτρεπόµενου φορτίου από φορτηγά οχήµατα ν. 3446/2006.   
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία τα πρόστιµα που επιβάλλονται στον παραβάτη για µεταφορά 
υπέρβαρου φορτίου σε ποσοστό 5% και 10% είναι 30€ και 60€ ευρώ αντίστοιχα Σηµειώνεται ότι η 
δυνατότητα µεταφοράς υπέρβαρου φορτίου ιδιαίτερα σε ποσοστό µέχρι και του 10% , δλδ  βάρος έως 
τεσσάρων (4) τόνων ανά φορτηγό µε επιτρεπτό, στην άδεια κυκλοφορίας του,βάρος φορτίου σαράντα 
(40) τόνων µεταφοράς είναι το πιο συχνό φαινόµενο επειδή το όφελος για τον παραβάτη είναι 
πολλαπλάσιο του επιβαλλόµενου  προστίµου.  
 
3.2.18 Συνεχής έλεγχος καλής λειτουργίας γεφυροπλαστιγγών λιµένων. 
Έχει διαπιστωθεί ότι σε λιµένες της χώρας δεν λειτουργούν ή δεν λειτουργούν ορθά [απόκρυψη 
πραγµατικού βάρους φορτηγού οχήµατος (Φ/Γ)] οι γεφυροπλάστιγγες, µε αποτέλεσµα να 
φορτώνονται στα πλοία υπέρβαρα φορτηγά οχήµατα. Θα πρέπει µε µέριµνα των Λιµενικών Ταµείων ή 
των ∆ηµοτικών Λιµενικών Ταµείων να ελεγχθούν ή / και να επισκευαστούν οι ήδη υπάρχουσες 
γεφυροπλάστιγγες, οι οποίες να λειτουργούν καθ' όλο το 24ώρο. ∆εν θα πρέπει να φορτώνεται σε 
πλοίο Φ/Γ όχηµα το οποίο δεν θα διαθέτει ζυγολόγιο, ενώ αυτό (το ζυγολόγιο) θα πρέπει να έχει 
εκδοθεί λίγες µόνο ώρες πριν τη φόρτωση του Φ/Γ οχήµατος στο πλοίο. Επίσης να εξεταστεί σε 
λιµένες µε ιδιαίτερη κίνηση Φ/Γ οχηµάτων, όπου όλα τα οχήµατα εισέρχονται / εξέρχονται από 
συγκεκριµένη πύλη εισόδου / εξόδου η κατασκευή ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας από την οποία θα 
κινούνται αναγκαστικά όλα τα εκφορτωθέντα ή φορτωθέντα στα πλοία Φ/Γ οχήµατα και η οποία 
άµεσα θα δείχνει (σε µεγάλη οθόνη) το πραγµατικό συνολικό βάρος των Φ/Γ οχηµάτων. 
 
3.2.19 Επιθεωρήσεις Περιφερειακών ∆ιοικήσεων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΕ.∆Ι.Λ.Σ.) από Γενικό 
Επιθεωρητή Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 
Έχει διαπιστωθεί ότι για τις υποθέσεις οι οποίες είχαν διερευνηθεί, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων 
τους, από τις ΠΕ.∆Ι.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., µε αρνητικά αποτελέσµατα στη συνέχεια διατάχθηκε από τις 
Εισαγγελικές Αρχές επί αυτών η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Επίσης ενώ Λιµενικές Αρχές 
είχαν επιθεωρηθεί στο πλαίσιο ετήσιων ή έκτακτων επιθεωρήσεων από τις κατά περίπτωση 
ΠΕ.∆Ι.Λ.Σ. άνευ πειθαρχικών ή ποινικών ευρηµάτων στη συνέχεια κατόπιν ελέγχου αυτών από 
κλιµάκια της Υπηρεσίας (Υ.Ε.Υ.) ευρέθησαν ζητήµατα λειτουργίας αυτών προς ποινική αξιολόγηση ή  
πειθαρχικό έλεγχο.  
Συνεπώς προκύπτει η ανάγκη ενίσχυσης και εντατικοποίησης των ελέγχων των Λιµενικών Αρχών από 
τις ΠΕ.∆Ι.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και η εις βάθος διερεύνηση αναφορών – καταγγελιών που αφορούν τις 
προαναφερόµενες Αρχές. Επίσης προστιθέµενη αξία θα είχε και ένας ετήσιος έλεγχος από τον Γενικό 
Επιθεωρητή Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. του έργου και της δραστηριότητας των Περιφερειακών ∆ιοικήσεων 
Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., σε θέµατα ελέγχου των υπαγόµενων σε αυτές υπηρεσιών, κυρίως σε ζήτήµατα που 
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σχετίζονται µε τα γραφεία τροχαίας, βεβαίωσης και έκδοσης αποφάσεων Γ.Κ.Λ., ακινησίες σκαφών, 
επιθεωρήσεις πλοίων, λεµβολογίων, έκδοσης ταχυπλόων σκαφών, διερεύνησης καταγγελιών, κ.α..  
 
3.2.20  Έλεγχος και λειτουργία Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (Κ.Π.Α.) ∆ιεύθυνσης Ελέγχου 
Αλιείας του Υ.ΝΑ.Ν.Π. 
Στο πλαίσιο έρευνας της Υ.Ε.Υ. καταγράφηκε µεγάλη ποσοστιαία απόκλιση επί του συνολικού έργου 
ελέγχου (κλίσεων – προειδοποιήσεων – παραβάσεων  α/κ σκαφών) των χειριστών του Κ.Π.Α..  
Συνεπώς προτείνεται η επιλογή των Α/Κ σκαφών που θα ελέγχονται από τον εκάστοτε χειριστή της 
βάρδιας του κέντρου να γίνεται στη βάση δείγµατος µέσα από τυχαία επιλογή ηλεκτρονικού 
συστήµατος (κατόπιν συγκεκριµένων κριτηρίων) και να µην βασίζεται στην υποκειµενικότητα του 
εκάστοτε χειριστή. Το ως άνω µέτρο περιορίζει σηµαντικά τη διαµόρφωση  παραγόντων για  
ανάπτυξη συµπεριφορών  όπως της µεροληπτικής στάσης, υπολειτουργίας κλπ.). 
Οµοίως προτείνεται η διαµόρφωση τυποποιηµένων διαδικασιών στη ∆.ΕΛ.ΑΛ., προκειµένου το έργο 
και η δραστηριότητα των χειριστών του Κ.Π.Α. να υπόκειται σε συνεχή εποπτεία. 
 
3.2.21 Επανέλεγχος προϋποθέσεων που στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. φέρουν προσωπικό οπλισµό. 
Με δεδοµένο ότι η αναγκαιότητα των στελέχων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. να φέρουν προσωπικό οπλισµό είναι 
συγκεκριµένη και θα πρέπει να είναι απόρροια καθορισµένων συνθηκών, προτείνεται ο συνεχής και 
τακτικός επανέλεγχος των λόγων αίτησης και χορήγησης σε στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. προσωπικού 
οπλισµού, λαµβάνοντας υπόψη τη διαρκή εναλλαγή υπηρεσιών και καθηκόντων, καθώς και 
επικρατουσών συνθηκών (π.χ. µετάθεση από ακριτική περιοχή, αποχαρακτηρισµός στελέχους ΚΕΑ, 
αλλαγή καθηκόντων στη ίδια Υπηρεσία κλπ).  
 
3.2.22 Αναβάθµιση του συστήµατος καταχώρισης επιδοµάτων επιχειρησιακής ετοιµότητας 
προσωπικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 
Προτείνεται η αναβάθµιση του Σύστηµα Ενηµέρωσης Πενθηµέρων – Νυχτερινών (ΣΕΠΕΝ) και 
καταχώρισης των επιδοµάτων επιχειρησιακής ετοιµότητας (νυχτερινής απασχόλησης) και εργασίας 
πέραν του πενθηµέρου για το προσωπικό του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ώστε αυτόµατα το σύστηµα να µην 
επιτρέπει την καταβολή σε άτοµα που δεν έχουν τύχει της προβλεπόµενης έγκρισης π.χ. 
Προϊσταµένων (Λιµεναρχών) ή Υπολιµεναρχών Λιµενικών Αρχών κ.α.. 
 
3.2.23 Αθλητικές δοκιµασίες στα πλαίσια των διαγωνισµών κατάταξης ∆οκίµων στο ΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ: 
Κατόπιν διερεύνησης στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης σε θέµατα αναφορικά µε τη 
διαδικασία των αθλητικών δοκιµασιών στα πλαίσια του διαγωνισµού κατάταξης ∆οκίµων 
Υπαξιωµατικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2014 προτείνεται η  αναµόρφωση των διατάξεων της εκάστοτε 
προκήρυξης κατάταξης και δη στη συγκεκριµένη περίπτωση αναφορικά µε τις αθλητικές δοκιµασίες, 
ήτοι: 
Κατά τη διαδικασία της αθλητικής δοκιµασίας της ελεύθερης κολύµβησης, να υπάρχει χρονόµετρο σε 
εµφανή σηµείο προς όλους τους υποψηφίους προκειµένου να διακρίνεται η διάρκεια κολύµβησης και 
να δηλώνεται µε ηχητικό σήµα η έναρξη και η λήξη της αθλητικής δοκιµασίας προκειµένου να 
αποφευχθούν τυχόν λανθασµένες εντυπώσεις. 
Κατά τη διαδικασία των υπόλοιπων αθλητικών δοκιµασιών, ενώ οι υποψήφιοι υποχρεούνται να 
υποβάλλονται σε όλα τα αγωνίσµατα, προτείνεται σε περίπτωση αποτυχίας να µην συνεχίζουν στα 
υπόλοιπα αθλήµατα, έτσι ώστε να µην δηµιουργούνται παρανοήσεις και αµφιβολίες περί της 
ικανοποίησης των αγωνιστικών απαιτήσεων. Η τήρηση των ορίων επίδοσης στα αγωνίσµατα πρέπει 
να είναι σαφής και ευδιάκριτη.  Οι µέθοδοι που θα χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση των ορίων 
πρέπει να συγκλίνουν µε τους τρόπους µέτρησης που χρησιµοποιούνται από τα εγχώριους και διεθνείς 
αθλητικούς οργανισµούς (λ.χ. ΣΕΓΑΣ και IAAF) κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων. π.χ. δεν 
είναι πρέπον να χρησιµοποιείται µίας πέτρα ως σηµάδι για το όριο στη ρίψη σφαίρας ή στο άλµα εις 
µήκος. Οι εκάστοτε Επιτροπές Αθλητικών ∆οκιµασιών θα ήταν χρήσιµο και σκόπιµο να απαρτίζονται 
από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ που εισήλθαν στις τάξεις του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. είτε ως αθλητές είτε έχουν 
αθλητική εµπειρία (π.χ. γυµναστές, διαιτητές, ερασιτέχνες αθλητές) καθόσον πέραν των γνώσεων, οι 
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εµπειρίες θα συνηγορούν στην άριστη διεξαγωγή των αθλητικών δοκιµασιών και στην διαµόρφωση 
αισθήµατος δικαίου προς τους διαγωνιζόµενους. 

 
3.2.23  Πλαστογραφία δελτίου υπηρεσιακής ταυτότητας. 
Προτείνεται η διαµόρφωση κατάλληλου τύπου ταυτότητας µε τη συµπερίληψη υδατογραφήµατος, 
ιριδίζουσων ταινιών ασφαλείας, κρυφών εκτυπώσεων ορατών µε χρήση ειδικού λαµπτήρα και λοιπών 
προτύπων ασφαλείας έτσι ώστε να αποτρέπονται έκνοµες πράξεις που σχετίζονται µε πλαστογραφία. 
 
3.2.24 Έρευνα Πλοίων Ανεφοδιασµού Καυσίµων  
Από την έρευνα της Υπηρεσίας, επί ποινικών υποθέσεων, που αφορούσαν σε µικρά δεξαµενόπλοια 
µεταφοράς και εµπορίας πετρελαίου εµφαίνονται: 
 
(α) Η κατασκευή «κρυφών» αποθηκευτικών χώρων ή φρακτών εντός των δεξαµενών στα πλοία ( 
κρυφές δεξαµενές) ή η κατασκευή παράπλευρων δικτύων µεταφοράς υγρών καυσίµων (σωληνώσεις) 
χωρίς αυτά να εµφανίζονται στα εγκεκριµένα από την αρµόδια Υπηρεσία Επιθεώρησης Πλοίων 
ναυπηγικά σχέδια (σχέδιο γενικής ή ειδικής διάταξης δεξαµενών – σωληνώσεων κ.λπ.) του πλοίου. 
 
(β) Η αναγραφή στα παραστατικά (φορτωτικές) και υπό την ανοχή αρµόδιων (∆ηµοσίων Υπαλλήλων) 
διαφορετικού ειδικού βάρους (π.χ. σε πετρέλαιο αντί του ειδικού βάρους που είναι 0,83 να 
αναγράφουν 1,00 δηλ. όπως έχει το νερό) µε αποτέλεσµα τη διαφοροποίηση του βάρους του καυσίµου 
σε σχέση µε τη µονάδα µέτρησης του όγκου (λίτρο).  
Παράδειγµα : Πλοίο ∆/Ξ έχει πραγµατική παραγγελία να παραδώσει 83.000 λίτρα και εικονική 
παραγγελία να παραδώσει 100.000 λίτρα. Με τον εικονικό υπολογισµό των 100.000 λίτρων επί το 
αναληθές ειδικό βάρος 1,00 (100.000Χ1,00) είναι 100.000 λίτρα. Με τον αληθή υπολογισµό όµως, 
που δεν γίνεται, του ειδικού και πραγµατικού του βάρους που είναι 0,83 είναι 83.000 λίτρα. 
Με τον τρόπο αυτό φορτώνει επιπλέον 17.000 λίτρα ναυτιλιακό πετρέλαιο το οποίο στη συνέχεια 
διοχετεύει στη γενική αγορά καυσίµων της ενδοχώρας.  
 
(γ) Η χρήση από τα πλοία πινάκων αναγωγής (TRIM CORRECTION FOR CARGO TANKS) ύψους 
στάθµης – χωρητικότητας δεξαµενών φορτίων (πίνακας διόρθωσης του ύψους στάθµης του υγρού 
φορτίου λόγω διαγωγής του πλοίου ώστε η ποσότητα του φορτίου που υπολογίζεται να 
ανταποκρίνεται στην πραγµατική ποσότητα του φορτίου που υπάρχει) διαφορετικών αυτών που έχουν 
θεωρηθεί από την Υπηρεσία Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων. 
Η χρήση και κατά τον έλεγχο από τις αρµόδιες αρχές των πλαστών ή «πειραγµένων» πινάκων 
αναγωγής (TRIM CORRECTION FOR CARGO TANKS) τις παραπλανεί ως προς την πραγµατική 
ποσότητα του φορτίου που υπάρχει. 
 
(δ) Η χρήση δεξαµενών όπου απαγορεύεται η φόρτωση καυσίµων, (όπως είναι οι δεξαµενές έρµατος 
του πλοίου που γεµίζουν µε θαλασσινό νερό προκειµένου να ρυθµίζεται η διαγωγή πλεύσης του 
πλοίου) για τη φόρτωση –απόκρυψη καυσίµου. 
 
(ε) Η απενεργοποίηση του συστήµατος A.I.S. (AutomaticIdentificationSystem) που µεταδίδει 
περιοδικά τη θέση του πλοίου, τη ταχύτητα, τη πορεία του καθώς και άλλες πληροφορίες. 
 
(στ) Εµφαίνεται η διενέργεια (εικονικών) δικογραφιών για παράβαση του νόµου περί θαλάσσιας 
ρύπανσης από πετρέλαιο ή δικογραφίες περί µη ανάδειξης των κρυφών δεξαµενών, καθώς και ρίψης 
νερού σε υπόλοιπο καυσίµου ως δικαιολογία ότι έπλεναν τις δεξαµενές και ότι ήταν από 
παρελθοντική παράδοση κ.λπ. 
 
Οι ενέργειες αυτές από µόνες τους έχουν ως σκοπό να αποκρύψουν από τις ελεγκτικές αρχές ποσότητες 
µεταφερόµενου ναυτιλιακού καυσίµου ή να αποπροσανατολίσουν αυτές κατά τον έλεγχο τους µε 
αποτέλεσµα τη διενέργεια πράξεων λαθρεµπορίου. Η απόκρυψη στοιχείων ή τα τεχνάσµατα που 
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χρησιµοποιούνται, δηλώνουν και την πρόθεση από πλευράς των υπαιτίων των πράξεων αυτών 
διενέργειας λαθρεµπορίου καυσίµου. 
 
Για την αντιµετώπιση του ζητήµατος προτείνονται ενδεικτικά: 
 

1. H επικαιροποίηση και αυστηροποίηση του νοµικού πλαισίου υπό το πρίσµα των διατάξεων 
των άρθρων 291 και 297 του Π.Κ., των άρθρων 31-32 και παρ.1 του άρθρου 235 Κ.∆.Ν.∆. σε 
συνδυασµό µε το π.δ 434/93 (ΦΕΚ Α΄)  

 
2. Η αυστηροποίηση των ποινών για τα πλοία που έχουν απενεργοποιηµένο ή ανενεργό το 

σύστηµα A.I.S.. Η απαγόρευση απόπλου ή διενέργειας εµπορικών πράξεων (πετρελεύσεις – 
φορτοεκφόρτωση καυσίµων) εφόσον δεν λειτουργεί το σύστηµα. 

 
3. Η υποβολή ηλεκτρονικά, στη λιµενική αρχή απόπλου καθώς και στις ενδιάµεσες κατάπλου, 

του αρχικού σχεδίου ταξιδιού από κάθε δεξαµενόπλοιο – εφοδιαστικό όπου θα 
συµπεριλαµβάνονται τα στοιχεία διαγωγής του πλοίου, το cargo plan και το αντίστοιχο trim 
correction ανά δεξαµενή πλοίου. Συγκεκριµένα η αίτηση εφοδιασµού που υποβάλλεται στο 
αρµόδιο τελωνείο να κοινοποιείται και στη λιµενική αρχή χορήγησης άδειας απόπλου για 
διενέργεια πετρέλευσης και να γίνεται µε ηλεκτρονικό τρόπο. 

 
4. Τα πλοία αποτελούν συνήθως από µόνα τους και αυτοτελής ναυτική εταιρεία και ένεκα των 

συχνών µεταβιβάσεων και αλλαγών των στοιχείων τους καθώς και επί της κυριότητας χάνεται 
το στοιχείο της υποτροπής στην παραβατική πράξη. Εποµένως η οποιαδήποτε παραβατική 
πράξη πρέπει να ταυτίζεται σε κάθε περίπτωση και µε τον αριθµό  IMO του πλοίου, ο οποίος 
είναι µοναδικός. 

 
5. Η χρήση οργάνων µέτρησης υπολογισµού δεξαµενών, φορτίων κ.λπ., από πλευράς 

ελεγκτικών αρχών που να προβλέπονται σε νοµικό πλαίσιο προκειµένου να µην τίθενται υπό 
αµφισβήτηση από τους εµπλεκόµενους.  

 
6. Οι δικογραφίες να διενεργούνται από ειδικά µεικτά κλιµάκια ελεγκτικών αρχών και ειδικοί 

στο αντικείµενο λόγω της ιδιοµορφίας που έχει το ζήτηµα.  
 

7. Στοχευόµενοι έλεγχοι- έρευνες από µεικτά κλιµάκια που θα ειδοποιούνται τελευταία στιγµή 
χωρίς να γνωρίζουν το στόχο µέχρι την επιβίβαση επί του πλοίου. 

 
8. Ηλεκτρονικό σύστηµα εισροών – εκροών όπως στα πρατήρια καυσίµων. 

3.2.25 ∆ιερεύνηση ζητηµάτων του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (Ν.Α.Τ.): 
Για την αποτροπή κατάθεσης από ναυτικούς, πλαστών πιστοποιητικών θαλάσσιας υπηρεσίας 
ναυτικού σε πλοία που φέρουν ξένη σηµαία, προτείνεται η εξέταση της κατάθεσης και αποδοχής από 
το Ν.Α.Τ., (Π.Θ.Υ.) εντός συγκεκριµένου συντόµου χρονικού διαστήµατος (π.χ. εντός διετίας) από 
την τελευταία απόλυση του ναυτικού. Για τον έλεγχο της πιστότητας αυτών προτείνεται η τακτική 
ηλεκτρονική υποβολή  των απαραίτητων στοιχείων των πιστοποιητικών θαλάσσιας υπηρεσίας στο 
ΝΑΤ από την αρχής θεώρησης (διπλωµατική ή λιµενική αρχή) ή και από τη ναυτική εταιρεία που 
εµφαίνεται επί του πλοίου της να έχει θαλάσσια υπηρεσία ο ναυτικός. 
 
3.2.26 Άδειες χειριστών ταχυπλόων σκαφών- ∆ηµιουργία εθνικού µητρώου. 
∆ηµιουργία στο Αρχηγείο Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ µηχανογραφικού συστήµατος «Μητρώου χειριστών 
ταχυπλόων σκαφών και κυβερνητών τουριστικών πλοίων και µικρών σκαφών» µε σκοπό την 
καταχώριση του συνόλου των στοιχείων που απαιτούνται από τις αστυνοµικές, ελεγκτικές υπηρεσίες 
του Υπουργείου  και άλλων Υπηρεσιών.  
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α) Ο αριθµός µητρώου της άδειας χειριστού ταχυπλόου σκάφους να χορηγείται από Κεντρική 
Υπηρεσία του Αρχηγείου. Η άδεια να είναι ανάλογη όπως η άδεια οδήγησης νέου τύπου. 
β) Καθορισµός νέου ιδιαίτερου κανονισµού των διαδικασιών τήρησης των βιβλίων χορήγησης αδειών 
χειριστών ταχυπλόων σκαφών που να διασφαλίζει  διαφάνεια στη διαδικασία απόκτησης και να 
αποτρέπει οποιαδήποτε παράτυπη ενέργεια. 
 
Μέχρι την εξέταση - υλοποίηση της πρότασης προτείνεται:  
α) Ο αριθµός µητρώου της άδειας χειριστών ταχύπλοων να χορηγείται από Κεντρική Υπηρεσία του 
Αρχηγείου,  στην οποία να δηµιουργηθεί ιδιαίτερο και ενιαίο Μητρώο Αδειών Χειριστών Ταχύπλοων 
Σκαφών και Κυβερνητών. 
 
β) Στην άδεια να αναγράφονται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ.,  καθώς και τα στοιχεία της αστυνοµικής 
ταυτότητας του κατόχου και ακριβές φωτοαντίγραφο αυτής να υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία 
του Αρχηγείου για έλεγχο πιστότητας. 
 
γ) Η δηµιουργία του ενιαίου µηχανογραφηµένου συστήµατος σε Υπηρεσία του Αρχηγείου  (κάθε 
αριθµός µητρώου θα περιλαµβάνει τα πλήρη ατοµικά στοιχεία του κατόχου, το Α.Φ.Μ. και τον Α. ∆. 
Ταυτότητας).  
Με τον έλεγχο από τις περιφερειακές Υπηρεσίες (Λιµενικές Αρχές) διασταύρωσης των παραπάνω 
στοιχείων, στη βάση δεδοµένων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Αρχηγείου, καθίσταται δυσχερής η 
περίπτωση χρήσης πλαστής άδειας. 
 
δ) Για τη διαδικασία των εξετάσεων: α) να διενεργούνται συγκεκριµένες ηµέρες, όπου τα θέµατα των 
γραπτών εξετάσεων να δίνονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από την Κεντρική Υπηρεσία π.χ. 
δύο (02) ώρες πριν την έναρξη αυτών και να προβλέπεται στα δικαιολογητικά τους η υποχρέωση 
προσκόµισης φορολογικής ενηµερότητας προκειµένου να διαπιστώνεται ο τόπος κατοικίας των 
υποψηφίων. 
  

3.3 Ενίσχυσης στελέχωσης – υλικοτεχνικού εξοπλισµού- µέσων 
 

1. Η Υπηρεσία λειτουργεί έχοντας ως αποστολή τις σηµαντικές διευρυµένες αρµοδιότητες της 
παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 2935/2001, όπωςαντικαταστάθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 5 
του ν. 3938/2011 (Α 61), η στελέχωσή της σε προσωπικό συµπεριλαµβανοµένου  και 
προσωπικού ειδικών καθηκόντων του Λ.Σ. (νοµικός, οικονοµικός, ναυπηγός, µηχανολόγος 
κ.α.) θεωρείται επιβεβληµένη.  

 
2. Ο εφοδιασµός της Υπηρεσίας  µε τα παρακάτω υλικά και µέσα, τα οποία έχουν ήδη ζητηθεί: 

 α) µέσα επικοινωνίας που να διασφαλίζουν το απόρρητο των συνοµιλιών, 
 β) σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο µε δυνατότητα αυτόµατης καταγραφής, 

γ) διάθεση κονδυλίου ετησίως, για την κάλυψη µη ανακοινώσιµων και απρόβλεπτων 
δαπανών. 

3.4 Λοιπές εισηγήσεις- προτάσεις  
1.  Η θεσµοθέτηση, της διαδικασίας που ήδη ακολουθείται, του ετήσιου ελέγχου της Υπηρεσίας 
Εσωτερικών Υποθέσεων από την Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής µε την παρουσία 
του αρµόδιου Υπουργού, για να βελτιώνεται η λειτουργία της, να ενισχύεται ο βαθµός 
διαφάνειας του θεσµού. 

2. Η διοργάνωση ενηµερωτικών συσκέψεων µε τη συµµετοχή των ∆ιευθυντών και ∆ιοικητών 
Κλάδων και Περιφερειακών ∆ιοικήσεων του ΥΝΑΝΠ. Στις συσκέψεις αυτές θα παρουσιάζονται 
ζητήµατα που εντοπίζονται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και θα καθορίζονται 
τρόποι αντιµετώπισής τους. 
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3. Προτείνεται επιπλέον η στελέχωση της Υ.Ε.Υ. µε νοµικούς αξιωµατικούς, οι οποίοι θα 
αξιολογούν τις προτάσεις από τις εξαµηνιαίες αναφορές των τµηµάτων της Υ.Ε.Υ., θα τις 
επεξεργάζονται και θα συντάσσουν σχέδια νοµοθετικών διατάξεων τα οποία σε συνεργασία µε 
τις κατά περίπτωση αρµόδιες Υπηρεσίες του Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., θα προωθούνται. 

4. Η συνεχόµενη συµµετοχή του προσωπικού σε σεµινάρια – εκπαιδεύσεις σε συνεργασία µε 
συναφείς δηµόσιες υπηρεσίες ή φορείς εποπτικού τοµέα .Επίσης η συµµετοχή του προσωπικού 
της Υ.Ε.Υ. σε σεµινάρια επί θεµάτων  ασφαλείας και εκπαιδεύσεις σε θέµατα χειρισµού 
όπλων. 

5. Με δεδοµένο το µη ικανοποιητικό αριθµό προσοντούχων στελεχών Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., που 
εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την τοποθέτησή τους στην Υ.Ε.Υ. προτείνεται η δηµιουργία 
επιπλέον κινήτρων (αύξηση ποσού ειδικής αποζηµίωσης, καθεστώς µετάθεσης µετά το πέρας της 
θητείας κλπ). 

6. Στις σχολές Α/Ξ, Υ/Ξ και Λ/Φ θα πρέπει να συµπεριληφθούν προγράµµατα εκπαίδευσης-
ενηµέρωσης των στελεχών του Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. από την υπηρεσία Υ.Ε.Υ. 

7. Ενίσχυση του νοµικού πλαισίου όσον αφορά την προστασία του προσωπικού της Υ.Ε.Υ κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους. Το έργο της Υ.Ε.Υ. (του διευθυντή, του βοηθού διευθυντή, των 
τµηµαταρχών και του προσωπικού) αποκρυσταλλώνεται στην ετήσια έκθεση απολογισµού που 
υποβάλλεται στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, 
καθώς επίσης και επιµέρους στις εµπεριστατωµένες εκθέσεις και υποβλητικές αναφορές προς τις 
Εισαγγελικές Αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, σύµφωνα και µε τις εισαγγελικές οδηγίες, καταγράφονται 
παρατηρήσεις και διατυπώνονται προτάσεις που είναι δυνατόν να θίγουν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ ή 
δηµοσίους υπαλλήλους ή λειτουργούς ή ιδιώτες. Ως εκ τούτου είναι δυνατόν, όπως άλλωστε έχει 
ήδη συµβεί απλώς και µόνο για αντιπερισπασµό, οι θιγόµενοι να εγείρουν αγωγές ή να ζητούν 
την ποινική δίωξη για τις γνώµες που διατύπωσε το προσωπικό µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται 
το έργο της Υπηρεσίας λόγω της παραποµπής τους σε δίκες, ενώ παράλληλα, αποθαρρύνεται 
στην άσκηση των καθηκόντων του. Η περαιτέρω θωράκιση είναι αναγκαία προκειµένου αφενός 
µεν το προσωπικό της Υ.Ε.Υ. που ελέγχει αδικήµατα διαφθοράς να µη µετατρέπεται σε θύµα 
ενεργειών αγωγών και αφετέρου να µην αποδυναµώνονται τα πορίσµατα των ερευνών εξ αιτίας 
απειλών για προσφυγή σε άλλη κατά τόπο ή καθ’ ύλην αρµόδια Εισαγγελική Αρχή. 

8. Η δυνατότητα µέσω άµεσης ρύθµισης του νοµικού πλαισίου για τη διενέργεια αστυνοµικού -
ανακριτικού και εποπτικού έργου και από τις κεντρικές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας – Κρατικής 
Ασφάλειας και ∆ίωξης Οργανωµένου Εγκλήµατος (λαθρεµπόριο, ναρκωτικά κ.λπ.) του Α.Λ.Σ. - 
ΕΛ.ΑΚΤ., στην επικράτεια σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα για το προσωπικό της Υπηρεσίας 
Εσωτερικών Υποθέσεων. Η ρύθµιση θα συµβάλλει σηµαντικά στην αποτελεσµατική εκπλήρωση 
του έργου και της αποστολής των προαναφερόµενων Υπηρεσιών. 

9. Η τροποποίηση της διαδικασίας διενέργειας των Ε.∆.Ε.. Σηµειώνεται ότι σε υποθέσεις που έχει 
αναλάβει η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων στο εµπλεκόµενο πρόσωπο λαµβάνεται παροχή 
εξηγήσεων, ενώ παράλληλα στην Ε.∆.Ε ο διενεργών αυτή λαµβάνει από το ίδιο πρόσωπο ένορκη 
κατάθεση. 

10.  Η ανάγκη καθορισµού νέου και σύγχρονου πειθαρχικού κώδικα του προσωπικού ως προς το 
είδος των πειθαρχικών ποινών και τα πειθαρχικά παραπτώµατα ώστε να βασίζονται ιδιαίτερα 
στον ποινικό δίκαιο. 

11.  Επειδή από Εισαγγελικές Αρχές έχουν κλητευθεί στελέχη της Υπηρεσίας, µέσω άλλης 
προανακριτικής ή ανακριτικής αρχής, για ένορκη κατάθεση επί των διαλαµβανοµένων σε 
υπηρεσιακές αναφορές, καθώς και επί στοιχείων που συλλέγονται, στο πλαίσιο του γενικότερου 
ανακριτικού έργου και της υποχρέωσης, υποβολής αυτών για ποινική εκτίµηση στην αρµόδια 
εισαγγελική αρχή θα πρέπει να προβλεφθεί η µη κλήτευση των στελεχών λαµβανοµένων υπόψη,  

• της ιδιαίτερης αποστολής της Υπηρεσίας που της έχει ανατεθεί από την Πολιτεία, 
• ότι τα ζητήµατα και τα στοιχεία αναφέρονται στην έγγραφη υποβλητική αναφορά, 
• ενώ σε κάθε περίπτωση η περαιτέρω διερεύνηση τυχόν τέλεσης αδικηµάτων 

διενεργείται µέσω εισαγγελικής παραγγελίας προς την Υ.Ε.Υ. 
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3.5 Εισηγήσεις σχετικά µε τα µικτά κλιµάκια ελέγχου (Μ.Τ.Ε.): 
 Από την µέχρι σήµερα δράση των µικτών κλιµακίων ελέγχων για την καταπολέµηση της 
λαθρεµπορίας και της διαφθοράς, που είχαν συγκροτηθεί υπό τις οδηγίες του πρώην Υπουργού 
Επικρατείας από στελέχη της ∆/νσης Οικονοµικής Αστυνοµίας της ΕΛΑΣ., του Σ∆ΟΕ, της ∆/νσης 
Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονοµικών και της Υπηρεσία µας (Υ.Ε.Υ.) και τα οποία 
εξακολουθούν και δραστηριοποιούνται µέσω αιφνιδιαστικών ελέγχων που πραγµατοποιούν σε όλη την 
επικράτεια κατόπιν σχετικών εντολών και γενικών κατευθύνσεων του Αναπληρωτή Υπουργού 
∆ικαιοσύνης, αρµόδιο για θέµατα Καταπολέµησης της ∆ιαφθοράς, τα αποτελέσµατα είναι ιδιαίτερα 
θετικά.  Συγκεκριµένα, διαµορφώνεται αίσθηµα δικαίου στους πολίτες, οι οποίοι αντιλαµβάνονται τη 
διενέργεια των σχετικών ελέγχων. Επίσης τα υπηρεσιακά στελέχη εκτελούν τα καθήκοντά τους µε 
περισσότερη σιγουρία, συνειδητοποιώντας ότι ο περαιτέρω έλεγχος προσδίδει ασφάλεια και προστασία 
στις ενέργειές τους. Ακόµη τα κλιµάκια συνιστούν έναν επιπλέον παράγοντα αποτροπής εκδήλωσης 
παραεµπορίου και λαθρεµπορίας.  
 Συναφώς στο πλαίσιο  βελτίωσης της λειτουργίας τους η Υπηρεσία εισηγείται τα κάτωθι: 

1. Η ενίσχυση της νοµιµοποιητικής δράσης Μ.Κ.Ε.. (π.χ. η σύσταση περισσοτέρων και 
εµπλουτισµένων από πλευράς στελεχών άλλων αρχών Μ.Κ.Ε., µε απόφαση του αρµόδιου 
Υπουργού στην οποία να καθορίζεται ο αριθµός των Μ.Κ.Ε. και µετά από πρόταση των 
συναρµόδιων Υπηρεσιών, ο αριθµός των υπαλλήλων που µπορούν να συµµετέχουν στα 
Μ.Κ.Ε., η πρόβλεψη χρήσης των αποτυπώσεων ως πειστήρια των Χ-RAYS οχηµάτων 
άλλων τεχνικών ή ηλεκτρονικών µέσων όπως συστήµατα µετρήσεων µε laser. κτλ.)  

 
2. Η δηµιουργία εθνικής ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων για την καταχώρηση, αξιολόγηση και 

αξιοποίηση στοιχείων και δικογραφιών για υποθέσεις λαθρεµπορίου από τις κατά το νόµο 
τοπικές ή εθνικές ελεγκτικές ή διωκτικές αρχές που ανέλαβαν την υπόθεση. 

 
3.  Κατά την άσκηση των καθηκόντων των στελεχών του Μικτού Κλιµακίου να έχει 

απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία όλων των αστυνοµικών και λιµενικών αρχών ή 
Υπηρεσιών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Όλες οι πολιτικές, αστυνοµικές και 
στρατιωτικές αρχές να υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, ακόµη και προφορικά, να 
συνδράµουν άµεσα και ουσιαστικά σε µέσα και προσωπικό τα όργανα του Μ.Κ.Ε..  

 
4. Ο έλεγχος να ασκείται καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, ακόµη και τις αργίες. Η 

διαπίστωση της παράβασης, στις περιπτώσεις ελέγχου ιδιωτών και η επιβολή των 
διοικητικών κυρώσεων να γίνεται επιτόπου από την αρµόδια Υπηρεσία (κατόπιν 
ενηµέρωσης της από το Μ.Κ.Ε.), η οποία και συντάσσει σχετική έκθεση ή ενηµερωτικό 
σηµείωµα προς την αρµόδια αρχή των Μ.Κ.Ε.. 

 
5. Λόγω της σύνθεσης των µελών και των αρµοδιοτήτων του Μ.Κ.Ε. καθώς και του ιδιαίτερου 

έργου που τους έχει ανατεθεί να µην απαιτούνται διαδικασίες προηγούµενης ενηµέρωσης, 
έγγραφης εντολής ή καθεστώς προηγούµενης αδειοδότησης για την είσοδο σε χώρους 
αρµοδιότητας άλλης αρχής τηρουµένων πάντοτε σε κάθε περίπτωση των διατάξεων του 
Κ.Π.∆.. 

 
6. Στα µέλη των Μ.Κ.Ε. να παρέχεται το δικαίωµα της νοµικής στήριξης από εκπροσώπους 

του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων 
για πράξεις ή παραλείψεις ακόµη και αστικής ευθύνης (κάλυψη από το ∆ηµόσιο) που τους 
αποδίδονται στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους κατόπιν αιτήµατος του αρµόδιου 
Υπουργού ή Γ.Γ.. 

 
7. Η σύνταξη κανονισµού λειτουργικού – οργανωτικού πλαισίου προς διευθέτηση των 

ζητηµάτων ως προς τον επιχειρησιακό τρόπο λειτουργίας και την απόρρητη προετοιµασία 
και τη δράσης αυτών ακόµη και µεταξύ των µελών του Μ.Κ.Ε. πριν τη λήψη τυχόν οδηγιών 
και αναχώρησης προς το σηµείο ελέγχου. 
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8. Να µην είναι άδικη η πράξη στελέχους του Μ.Κ.Ε. που, µε εντολή του προϊσταµένου του 

και µε σκοπό την ανακάλυψη ή τη σύλληψη προσώπου εµπλεκόµενου σε διερευνούµενη 
αξιόποινη πράξη, από αυτές που αναφέρονται στο νόµο, εµφανίζεται ως συµµέτοχος της 
πράξης. Το ίδιο ισχύει και για οποιονδήποτε άλλον που µε αυτόν το σκοπό ενεργεί ύστερα 
από πρόταση του προϊσταµένου του. Και στις δύο περιπτώσεις να απαιτείται η σύµφωνη 
γνώµη του εισαγγελικού λειτουργού.  

 
 

9.  Επίσης να µην είναι άδικη η πράξη του ανωτέρω προσωπικού όταν, ύστερα από καταγγελία 
ή βάσιµες υπόνοιες, ενεργεί έρευνα σε µεταφορικό µέσο για την ανεύρεση των πειστηρίων 
εγκληµατικών πράξεων. 

 
10.  Να µην αποτελούν ποινικό ή πειθαρχικό αδίκηµα οι δυσµενείς εκφράσεις που διατύπωσε 

µέλος του Μ.Κ.Ε. κατά την άσκηση των καθηκόντων του είτε προφορικά ή εγγράφως, όπως 
και οι εκδηλώσεις που γίνονται για την εκτέλεση νόµιµων καθηκόντων, την άσκηση νόµιµης 
εξουσίας ή τη διαφύλαξη δικαιώµατος ή από δικαιολογηµένο ενδιαφέρον. Η διάταξη αυτή 
να µην εφαρµόζεται, όταν οι παραπάνω κρίσεις και εκδηλώσεις αποτελούν τα συστατικά 
στοιχεία του αδικήµατος του άρθρου 363 του Ποινικού Κώδικα ή όταν από τον τρόπο της 
εκδήλωσης ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη προκύπτει σκοπός 
εξύβρισης. Επίσης η διάταξη αυτή να µην εφαρµόζεται στην περίπτωση παραβίασης του 
απορρήτου των πληροφοριών και των στοιχείων, που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και στην περίπτωση παράβασης του καθήκοντος 
εχεµύθειας. Η ενηµέρωση του πειθαρχικά προϊσταµένου του ελεγχοµένου (υπαλλήλου) να 
µην συνιστά παραβίαση του απορρήτου. 

 
11. Λαµβανοµένων υπόψη των στατιστικών µεγεθών διακίνησης εµπορίου και των θαλασσίων 

σηµείων εισόδου προϊόντων ή εµπορικών διαµετακοµιστικών κέντρων (κυρίως ΠΕΙΡΑΙΑΣ), 
η δηµιουργία έδρας Εισαγγελέα καθώς και εισαγγελικών λειτουργών ∆ίωξης εγκληµάτων 
Λαθρεµπορίου στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά καθώς και ∆ικαστικής Αρχής εκδίκασης 
υποθέσεων λαθρεµπορίας όπως ανάλογα έχει θεσπισθεί µε τις διατάξεις της παρ.6 του 
άρθρου 111 του ν. 4055/2012 (Α51) για την αντιµετώπιση σε πανελλήνια κλίµακα 
ανάλογων ζητηµάτων διερεύνησης εγκληµατικών υποθέσεων  επί πλοίων, από την 
Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά θα συνέβαλε στην ενιαία και αποτελεσµατική δίωξη και 
εκδίκαση των υποθέσεων λαθρεµπορίας. 

 

4 ΈΛΕΓΧΟΣ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΉΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ (∆.Π.Κ.) 
 
Η διαφάνεια των περιουσιακών στοιχείων λειτουργεί και ως δηµιουργία αντικινήτρου, στο πλαίσιο 
των προληπτικών µέτρων κατά της διαφθοράς, που αποσκοπεί στην αποτροπή ή παρεµπόδιση της 
διοικητικής διαφθοράς, µε την αύξηση των κινδύνων ή πιθανοτήτων επέλευσης σε βάρος των 
προσώπων που δεν µπορούν να δικαιολογήσουν σηµαντική αύξηση των περιουσιακών στοιχείων τους 
(µη εµφανείς πόρους), ανεπιθύµητων έκνοµων συνεπειών (ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων). 
Σύµφωνα µε το ν. 3213/2003 όπως ισχύει, στις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας περιλαµβάνεται και η 
συνδροµή στην Εισαγγελικό Λειτουργό της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά αναφορικά µε την 
παραλαβή και τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του προσωπικού του Λ.Σ. –
ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Η δήλωση υποβάλλεται από τους υπόχρεους µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από την 
απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση) και τα µετέπειτα έτη η δήλωση υποβάλλεται κάθε 
χρόνο και για ένα (1) έτος µετά την απώλεια ή τη λήξη της ιδιότητάς τους για οποιοδήποτε λόγο. Το 
έτος 2015 καθορίσθηκε κατ’ εξαίρεση µε την έκδοση του άρθρου 16 του Ν.4346/2015 (Α΄152), ως 
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τελική ηµεροµηνία υποβολής των δηλώσεων η 31/12/2015. Υπόχρεοι προς υποβολή δήλωσης ήταν 
8.024, εκ των οποίων 7.260 υπέβαλαν εµπρόθεσµα, 359 υπέβαλαν εκπρόθεσµα, ενώ 405 υπόχρεοι δεν 
υπέβαλαν δήλωση περιουσιακής κατάστασης.  
Για τους υπόχρεους που δεν υπέβαλαν δήλωση, ακολουθείται η προβλεπόµενη από το νόµο 
διαδικασία, δηλαδή η ενηµέρωση της αρµόδιας για την άσκηση ποινικής δίωξης Εισαγγελικής Αρχής. 
Επιπλέον, σε περιπτώσεις που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία προανάκριση, ή προκαταρκτική 
εξέταση, έγινε παράλληλα και έλεγχος των δηλωθέντων περιουσιακών στοιχείων σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία σχετικά µε το περιεχόµενο αυτών και σε περιπτώσεις που διαπιστώθηκε 
αναγραφή ανακριβών ή ελλιπών περιουσιακών στοιχείων ενηµερώθηκε ο αρµόδιος Εισαγγελέας. 
Για το έτος 2015 
(1) Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της χειρόγραφης πρωτοκόλλησης των ∆.Π.Κ. έτους 2015.  
 
(2) Ολοκληρώθηκε σχετική ενηµέρωση των υπόχρεων µη υποβολής ∆.Π.Κ  του έτους 2011, στελεχών 
του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εν ενεργεία και εν αποστρατεία) ή  επί των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν από 
τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αρµόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας, για την αποκατάσταση αυτών. 
Θα ακολουθήσει αντίστοιχη ενηµέρωση για τα έτη 2012 και 2013. 
 
(3) Ολοκληρώθηκε η υποβολή στοιχείων περί µη υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης 
έτους 2011 του υπόχρεου προσωπικού (εν ενεργεία και εν αποστρατεία) σε στις αρµόδιες 
εισαγγελικές αρχές. 
 
(4) Υποβλήθηκαν προς έλεγχο, στην Επιτροπή Ελέγχου ∆.Π.Κ. του άρθρου 3Α του Ν.3213/2003, οι 
δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, καθώς οι δηλώσεις οικονοµικών συµφερόντων έτους 2015 των 
υπηρετούντων υπόχρεων στην Υπηρεσία. 
 
(5) Ολοκληρώθηκαν οι εκθέσεις ελέγχου, από τις αρµόδιες Επιτροπές Ελέγχου των δηλώσεων 
περιουσιακής κατάστασης της Υ.Ε.Υ. για εννέα (09) στελέχη εµπλεκόµενα σε ποινικές υποθέσεις οι οποίες 
υπεβλήθησαν στις αρµόδιες Εισαγγελίες Αρχές για ποινική εκτίµηση και τυχόν άσκησης ποινικής δίωξης. 
 
(6) Ολοκληρώθηκε από αρµόδια επιτροπή η καταγραφή και καταστροφή των ∆.Π.Κ. που αφορούσαν 
στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τέθηκαν σε αποστρατεία το έτος 2007 και απώλεσαν την ιδιότητα του 
υπόχρεου για σχετική υποβολή (∆.Π.Κ.). Από την προαναφερόµενη καταστροφή των ∆.Π.Κ. εξαιρέθηκαν 
οι περιπτώσεις που κατόπιν σχετικού ελέγχου από τις αρµόδιες Επιτροπές της Υπηρεσίας, προέκυψαν 
ζητήµατα για τα οποία έχουν ενηµερωθεί οι Εισαγγελικές Αρχές.   
 
(7) Η Υπηρεσία αιτήθηκε, από τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης την άρση τραπεζικού 
απορρήτου για ένα (01) εν ενεργεία στέλεχος Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2010 
έως και  30-09-2015 στο πλαίσιο σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας.  
 
 
∆ηλώσεις περιουσιακής κατάστασης έτους 2015 
Αριθµός προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ υπόχρεου σε δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (∆.Π.Κ.): 
7.442 
Αριθµός εµπρόθεσµης υποβολής  ∆.Π.Κ.: 6.914 
Αριθµός εκπρόθεσµης υποβολής  ∆.Π.Κ.: 254 
Αριθµός µη υποβληθεισών  ∆.Π.Κ.          : 274 
 
Αριθµός πολιτικού προσωπικού ΥΝΑΝΠ υπόχρεου σε δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 
(∆.Π.Κ.): 582 
  
Αριθµός εµπρόθεσµης υποβολής  ∆.Π.Κ.: 346 
Αριθµός εκπρόθεσµης υποβολής  ∆.Π.Κ.: 105 
Αριθµός µη υποβληθεισών  ∆.Π.Κ.          : 131 
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                                   ∆ηλώσεις περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 
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5 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

 Η κατά τον Κανονισµό της Βουλής των Ελλήνων ακρόαση στη Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών 
και ∆ιαφάνειας του διευθυντή Εσωτερικών Υποθέσεων, προσδίδει στην Υπηρεσία ιδιαίτερο 
και εξαιρετικό κύρος. Η Υπηρεσία αυτή βέβαια, δεν αποτελεί “Aνεξάρτητη Αρχή” του 
άρθρου 101 Α του Συντάγµατος.  
 

 Με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 3074/2002 (A 296), o διευθυντής ή στέλεχος 
της Υπηρεσίας µας συµµετέχει στο Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου 
(Σ.Ο.Ε.Ε.), το οποίο αρχικά είχε συσταθεί µε το άρθρο 8α του ν. 2477/1997 ( Α 59). Το 
Σ.Ο.Ε.Ε. συνεδριάζει τακτικά και τουλάχιστον µία φορά το µήνα στην έδρα του Γενικού 
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και υπό την προεδρία αυτού. Η συµµετοχή αυτή αποσκοπεί 
στη συνδροµή του έργου του Γενικού Επιθεωρητή. 
 

 Ο διευθυντής και τα στελέχη της Υπηρεσίας προέρχονται, αξιολογούνται, κρίνονται και 
επανεντάσσονται στο σύστηµα οργάνωσης του προσωπικού Λ.Σ, µετά τη συµπλήρωση της 
θητείας τους στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Το γεγονός αυτό προβληµατίζει τα 
στελέχη της Υπηρεσίας και ιδιαίτερα τα χαµηλόβαθµα, µε αποτέλεσµα να λειτουργούν υπό το 
άγχος και την αγωνία της µελλοντικής τους αντιµετώπισης, εξαιτίας ακριβώς των υποθέσεων 
που κατ' ανάγκη και κατά διαταγή έχουν χειρισθεί ή χειρίζονται είτε στο πλαίσιο 
προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης, είτε στο πλαίσιο της αστυνοµικής διερεύνησης. 
 

 Προσωπικό µετά τη λήξη της θητείας στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και την 
επανένταξη σε άλλη Υπηρεσία του Αρχηγείου µπορεί να κριθεί αξιολογικά από πρόσωπο το 
οποίο λόγω της ιδιαίτερης αποστολής και του έργου της Υπηρεσίας είχε ερευνήσει ή ελέγξει. 
Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι θέσεις του διευθυντή και του υποδιευθυντή να καλύπτονται από 
υψηλόβαθµους αξιωµατικούς όπως επίσης και όλο το προσωπικό να «θωρακίζεται» θεσµικά. 

 
 Για την αποκατάσταση κατηγορηθέντων (στρατιωτικού προσωπικού Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ), σε 

περίπτωση έκδοσης αµετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή αµετάκλητου βουλεύµατος το οποίο 
αποφαίνεται να µην γίνει κατηγορία, προβλέπεται, στις διατάξεις µε τις οποίες ιδρύθηκε η 
Υπηρεσία µας (άρθρο 53 ν. 2935/2001), συγκεκριµένη διαδικασία.  
Παρά το γεγονός αυτό, κατηγορηθέντες και στη συνέχεια απαλλαχθέντες, στρέφονται µε 
αγωγές κατά στελεχών της Υπηρεσίας µας. Το γεγονός αυτό προβληµατίζει τα στελέχη της 
Υπηρεσίας στο κατά πόσο είναι ασφαλή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αυτός 
είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που δεν επιδεικνύουν προθυµία από το προσωπικό 
του Αρχηγείου να στελεχώσουν την Υπηρεσία. 
 

  Σηµειώνεται ότι οι Εισαγγελικές Αρχές Πρωτοδικών του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, 
όπως και η Εισαγγελική Αρχή του Ναυτοδικείου Πειραιά, λόγω του µεγάλου όγκου των 
υποβλητικών αναφορών προς ποινική αξιολόγηση και των δικογραφιών που υπεβλήθησαν, 
υπό τη συνεχή τους εποπτεία έχουν συµβάλει, κατά λόγο αρµοδιότητας, µέσω των 
κατάλληλων οδηγιών και κατευθύνσεων στην αποτελεσµατική εκπλήρωση του έργου της 
Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.  
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14.∆/νση Εσωτερικών Υποθέσεων Ελληνικής Αστυνοµίας  

Με την ποινική Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη διαφθορά τα συµβαλλόµενα 

Κράτη ανέλαβαν την υποχρέωση να ιδρύσουν Ειδικά Σώµατα ή Αρχές για την 

καταπολέµηση της διαφθοράς. Υλοποίηση αυτής αποτέλεσε η ίδρυση το έτος 1999, της 

∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας, ως ειδική Υπηρεσία µε 

αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη συγκεκριµένων εγκληµάτων που 

διαπράττονται στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνοµίας. Αργότερα οι αρµοδιότητες της 

Υπηρεσίας επεκταθήκαν και στα εγκλήµατα διαφθοράς που διαπράττουν ή συµµετέχουν σε 

αυτά υπάλληλοι του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς και ∆ιεθνών Οργανισµών που 

δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια. 

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ως κεντρικός φορέας της Πολιτείας για την 

καταπολέµηση της διαφθοράς, αποσκοπεί στο να προσδιοριστούν τα βασικά ζητήµατα 

ακεραιότητας της αστυνοµίας µε ιδιαίτερη έµφαση στις µορφές και στις διαστάσεις της 

διαφθοράς, για την επίλυση του προβλήµατος. Οι ενέργειες εστιάζονται σε στοχευµένες 

περιπτώσεις υποθέσεων, (υπηρεσιών, τόπων και προσώπων), µε σταδιοποίηση διερεύνησης 

(εισαγωγή στοιχείων υπόθεσης, πληροφορίες, µαρτυρίες – εκτίµηση χαρακτηριστικών – 

σκιαγράφηση προφίλ υπαιτίων – έρευνα – σύλληψη) και ανάλυση προηγουµένων 

περιστατικών. 

Σταθερή και πάγια πρακτική της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων είναι η ουσιαστική 

διερεύνηση καταγγελιών σε βάρος αστυνοµικού προσωπικού και δηµοσίων λειτουργών µε 

ολόπλευρη ουσιαστική, µεθοδική και σε βάθος έρευνα, µε ευθύνη και µοναδικό γνώµονα το 

νόµο για την απόδοση ευθυνών όπου υπάρχουν. Σήµερα η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών 

Υποθέσεων είναι από τις λίγες δηµόσιες Υπηρεσίες µε ευρεία δικαιοδοσία και εφαρµογή 

διεθνούς τεχνογνωσίας στην εξειδικευµένη έρευνα αξιοποίνων πράξεων, διαφθοράς, και 

αντιµετώπισης προσβολών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Η ερευνητική διαδικασία ακολουθεί διεθνή πρότυπα, σύγχρονες τεχνικές και µεθοδολογία, 

εξειδικευµένες µεθόδους έρευνας και αντιµετώπισης του φαινοµένου. Έτσι, o «προληπτικός 

έλεγχος» και η «ανίχνευση περιστατικού» συνδέονται µε τη στρατηγική και επιχειρησιακή 

ανάλυση, την έρευνα, µε βάση την επεξεργασµένη πληροφορία, την στατιστική ανάλυση, 

ανάδειξη των τάσεων, ροπή κατεύθυνσης και συγκεκριµένων συµπεριφορών. 
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Οι Εσωτερικές Υποθέσεις αξιοποιούν τα θεσµικά εργαλεία που τους παρέχονται στο πλαίσιο 

της ελεγκτικής τους αρµοδιότητας, αλλά και της αρµοδιότητάς τους ως φορέα εξειδικευµένης 

έρευνας υποθέσεων διαφθοράς ή άσκοπης και υπερβολικής χρήσης βίας µε εµπλοκή 

αστυνοµικών υλοποιώντας την σαφή βούληση της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας του 

Σώµατος. Πρωταρχικός στόχος της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων είναι να 

επιτυγχάνεται το δόγµα της µηδενικής ανοχής, η δραστική επέµβαση για την περιστολή 

κρουσµάτων διαφθοράς στην Αστυνοµία και το δηµόσιο τοµέα, και να διασφαλίζεται η 

αναγκαία αξιοπιστία του κράτους προς τον πολίτη, τόσο στο επίπεδο που αντιµετωπίζει το 

επαχθές φαινόµενο στις δράσεις της καθηµερινότητάς του, όσο και στο επίπεδο που το 

φαινόµενο εκδηλώνεται µε τη µορφή οργανωµένης εγκληµατικότητας. 

Παράµετροι ενός σφαιρικού σχεδιασµού καταπολέµησης της διαφθοράς είναι η σαφής θέση, 

ότι σε κάθε περίπτωση έχει υιοθετηθεί η πολιτική της µηδενικής ανοχής, και η εκ των 

προτέρων συγκεκριµενοποίηση των κινδύνων της διαφθοράς µε την υλοποίηση εσωτερικών 

ελέγχων για πρόληψη και εντοπισµό πιθανόν προβληµατικών σηµείων. Η αµεσότητα των 

ενεργειών της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων σε θέµατα διαφθοράς, αλλά και σε 

περιπτώσεις που σχετίζονται µε τον σεβασµό της αξιοπρέπειας του ανθρώπου (ακραίας ή 

ρατσιστικής συµπεριφοράς), αποτελεί για το Σώµα, αλλά και για την εικόνα της Χώρας εν 

γένει, ασπίδα προστασίας από επικρίσεις και αρνητικές κριτικές που µειώνουν την αξιοπιστία 

της διεθνώς. 

Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση της διαφθοράς, θα πραγµατοποιηθεί µε σχεδιασµό και 

ισχυρή βούληση, συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο µιας διαφανούς 

διαδικασίας, και την ισχυροποίηση ελεγκτικών µηχανισµών µε την χρήση των νέων 

εργαλείων και προσεγγίσεων. Αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από µια µεταρρυθµιστική 

αλλαγή στο χειρισµό των υποθέσεων µε αυστηρή τήρηση της νοµιµότητας, της εφαρµογής 

των κανόνων της διαφάνειας και της λογοδοσίας. 

Οι προσπάθειες για τον έλεγχο ή την πρόληψη πρέπει να θεωρηθούν ως θετική εξέλιξη, και 

είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε ότι οι στρατηγικές πρόληψης και ελέγχου µε αυξηµένη 

χρήση ειδικών τεχνικών, καθιστούν ρεαλιστικό τον στόχο για εξάλειψη των διεφθαρµένων 

πρακτικών. 

Τέλος, η αντιµετώπιση της διαφθοράς είναι θέµα γενικότερης παιδείας και πολιτικής 

κουλτούρας. Ξεκινά από τον καθένα πολίτη ξεχωριστά, ο οποίος πρέπει να συνειδητοποιήσει 
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ότι πρέπει να δρα σε αρκετούς τοµείς έχοντας ως γενική αρχή την αφοσίωση στο «κοινό 

καλό», βάζοντας στην άκρη, όταν χρειάζεται, το προσωπικό συµφέρον. Να συνειδητοποιήσει 

ότι πρέπει να προχωρούν οι «άξιοι» κι όχι οι «ανάξιοι» που επιδιώκουν µόνο το εύκολο 

«βόλεµα». 

Προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας υπεύθυνων πολιτών, που αγωνίζονται για το κοινό 

καλό, πρέπει να συµβάλλει και η πολιτεία, µέσω της παρεχόµενης παιδείας στα σχολεία και 

τα πανεπιστήµια. Οποιεσδήποτε όµως βελτιώσεις και να γίνουν στο νοµοθετικό πλαίσιο των 

εγκληµάτων της δωροδοκίας, που αποτελούν τον πυρήνα του φαινοµένου της διαφθοράς στη 

δηµόσια δράση και οποιαδήποτε µέτρα να παρθούν από την πολιτεία, δεν µπορούν να γίνουν 

πολλά, χωρίς τη συνειδητοποίηση από τους δηµόσιους λειτουργούς ότι µε τις πράξεις αυτές 

βλάπτουν το κράτος δικαίου, την κοινωνία, το δοκιµαζόµενο λαό. Η αξιοπρέπεια όσων 

κατέχουν «δηµόσιες» θέσεις-θέσεις ευθύνης πρέπει να τους οδηγεί σε αυτόµατη απόρριψη 

µιας λογικής διαφθοράς και απόλυτου εξευτελισµού. Αυτό είναι το χρέος άλλωστε που έχουν 

απέναντι την ίδια την κοινωνία.
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1. Αποστολή 

Σύµφωνα µε το ν. 2713/1999, όπως ισχύει, κύρια αποστολή της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών 

Υποθέσεων (∆.Ε.Υ.), ως ειδικής Αστυνοµικής Υπηρεσίας, αποτελεί η αντιµετώπιση του 

φαινοµένου της διαφθοράς, µε τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη ορισµένων εγκληµάτων 

που προβλέπονται στον ως άνω νόµο και τα οποία διαπράττουν ή συµµετέχουν σε αυτά 

αστυνοµικοί, υπάλληλοι ή λειτουργοί του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, καθώς και 

υπάλληλοι και αξιωµατούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ∆ιεθνών Οργανισµών που 

δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια. 

Η εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας επιτυγχάνεται µε τη συλλογή, αξιολόγηση 

και αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων για τα εγκλήµατα αυτά και τη διενέργεια 

προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για τη διακρίβωση ή τη βεβαίωση τέλεσής 

τους. Ο ν.2713/1999 δίνει έµφαση στην αξιοποίηση των πληροφοριών που περιέρχονται 

στην Υπηρεσία, προκειµένου να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της εγκληµατικής 

συµπεριφοράς, αφού είναι γνωστό ότι λόγω των ιδιαίτερων κανόνων, σχέσεων και 

συναλλαγών που αναπτύσσονται µεταξύ των συνενόχων και του νόµου της σιωπής που 

επικρατεί στα κυκλώµατα διαφθοράς, η εξιχνίαση αυτών των εγκληµάτων εµφανίζει 

ιδιαίτερη δυσκολία. 

Οι εκτεταµένες αρµοδιότητές της, έχουν καταστήσει την ∆ιεύθυνση Εσωτερικών 

Υποθέσεων κεντρικό φορέα της Πολιτείας για την καταπολέµηση της διαφθοράς και ως εκ 

τούτου, ειδικότερα υπό τις ισχύουσες κοινωνικοοικονοµικές συγκυρίες, µε τη δραστική 

επέµβασή της, επιδιώκει την περιστολή κρουσµάτων διαφθοράς στους κόλπους του 

διοικητικού µηχανισµού, ώστε να διασφαλίζεται η αναγκαία αξιοπιστία του κράτους προς 

τον πολίτη, τόσο στο επίπεδο που αντιµετωπίζει το φαινόµενο στις δράσεις της 

καθηµερινότητάς του, όσο και στο επίπεδο που το φαινόµενο εκδηλώνεται µε τη µορφή 

οργανωµένης εγκληµατικότητας. 

  ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 



    308

2. Μέτρα που συµβάλλουν στην διασφάλιση της ανεξαρτησίας της λειτουργίας της 

Υπηρεσίας  

Τα µέτρα που έχουν προβλεφθεί για την διασφάλιση της ανεξαρτησίας της λειτουργίας της 

Υπηρεσίας είναι: 

α) Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής 

Αστυνοµίας. Η πρόβλεψη αυτή επιβάλλεται για λόγους που αφορούν την ιδιαιτερότητα 

και τη σηµασία του έργου της για την αξιοπιστία του Σώµατος, αλλά και την αποφυγή 

παρεµβάσεων για συγκάλυψη περιπτώσεων που ενδεχοµένως να αφορούν και ανώτερα 

στελέχη. 

β) Η εποπτεία του όλου έργου της Υπηρεσίας από Εισαγγελικούς λειτουργούς, εγγυάται τη 

διασφάλιση της αποτελεσµατικής λειτουργίας της, µέσα στα πλαίσια της νοµιµότητας. 

Ειδικότερα, όχι µόνο η προανάκριση και η προκαταρκτική εξέταση που διενεργούνται από 

τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας, αλλά και η εν γένει 

δραστηριότητα της Υπηρεσίας αυτής, τελούν υπό την άµεση εποπτεία του Εισαγγελέα 

Εφετών Αθηνών ή Θεσσαλονίκης. 

γ) Ο ετήσιος απολογισµός του έργου και των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας υπόκειται σε 

κοινοβουλευτική εποπτεία, έλεγχο και διαφάνεια από τη Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και 

∆ιαφάνειας της Βουλής, µε την υποβολή κατ΄ έτος, από τον αρµόδιο Υπουργό, σχετικής 

έκθεσης. 

δ) Για τον ορισµό του ∆ιοικητή, απαιτείται η διατύπωση γνώµης της Επιτροπής Θεσµών 

και ∆ιαφάνειας της Βουλής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής και 

απόφαση του αρµόδιου Υπουργού που υπάγεται η Υπηρεσία. 

ε) Η επιλογή του προσωπικού γίνεται µε αυστηρώς αξιοκρατικά κριτήρια και απόλυτη 

διαφάνεια από το ανώτατο Συµβούλιο Κρίσεων Αξιωµατικών, που αποτελεί υψηλού 

κύρους και εγνωσµένης αντικειµενικότητας συλλογικό όργανο. Με τον τρόπο αυτόν 

εκτιµάται ότι δηµιουργείται η αναγκαία υποδοµή για τον αντικειµενικό, αδιάβλητο και 

ανεπηρέαστο χειρισµό των υποθέσεων και την αποτελεσµατική λειτουργία της ∆ιεύθυνσης 

Εσωτερικών Υποθέσεων. 
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στ) Η θητεία που προβλέπεται για το προσωπικό της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων 

(4 έως 7 έτη) δηµιουργεί κλίµα εµπιστοσύνης και αίσθηµα ασφάλειας, ενώ παράλληλα 

εξασφαλίζεται η αναγκαία προστασία για την ανεπηρέαστη άσκηση των καθηκόντων του, 

χωρίς τον κίνδυνο της µετακίνησής του. 

3. Εγκύκλιοι – Γνωµοδοτήσεις που αφορούν στη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών 

Υποθέσεων  

1. Υπ΄αριθµ. 1/2010 (23-03-2010) Εγκύκλιος Αρείου Πάγου. 

Σύµφωνα µε την ανωτέρω εγκύκλιο, όλες οι καταγγελίες για τα αδικήµατα που αφορούν 

αστυνοµικούς που παραβαίνουν τα καθήκοντά τους ή κακοµεταχειρίζονται κρατουµένους 

στο πλαίσιο της αστυνοµικής προανακριτικής διαδικασίας, ερευνώνται από αρµόδιο 

Εισαγγελέα, καθώς και από την  ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής 

Αστυνοµίας.  

2. Υπ΄αριθµ. 1/2015 Εγκύκλιος του Εποπτεύοντος την ∆ιεύθυνση Εσωτερικών 

Υποθέσεων/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 

Ισιδώρου Ντογιάκου. 

 

Με την ανωτέρω εγκύκλιο, η οποία εκδόθηκε µε αφορµή τις διατάξεις της παραγράφου 2 

του άρθρου 12 του ν.4320/2015, έγινε δεκτό ότι «µετά την έναρξη, είτε αυτεπαγγέλτως είτε 

κατόπιν σχετικής Εισαγγελικής παραγγελίας, του ανακριτικού έργου και µέχρι πέρατος 

αυτού, ουδείς τρίτος, µε οποιαδήποτε ιδιότητα, µε οποιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε 

λόγο, δικαιούται να λάβει γνώση των στοιχείων της ποινικής δικογραφίας, είτε άµεσα είτε 

έµµεσα, πολύ δε περισσότερο µε οποιονδήποτε τρόπο, να παρεµβαίνει στους εκτελούντες 

αυτό ανακριτικούς υπαλλήλους µε εντολές, υποδείξεις, παροτρύνσεις, αιτήµατα, κ.λ.π., 

δεδοµένου ότι η εποπτεία της ανακρίσεως  έχει ανατεθεί από το νοµοθέτη, στο σύνολό της, 

αποκλειστικά και µάλιστα πανηγυρικά, στον εποπτεύοντα την Υπηρεσία σας Εισαγγελικό 

Λειτουργό». 
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3. Υπ΄αριθµ. 96/2008 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.  

 

Σύµφωνα µε την παραπάνω γνωµοδότηση οι διατάξεις του ν.2472/97 περί προσωπικών 

δεδοµένων δεν έχουν εφαρµογή, τόσο στην περίπτωση κατά την οποία ενεργείται από τους 

αστυνοµικούς της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας (βλ. 

άρθρο 9 του π.δ.179/1999), προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση, κατόπιν εισαγγελικής 

παραγγελίας, όσο και στην περίπτωση που διενεργούνται από τους ίδιους αστυνοµικούς 

προανακριτικές πράξεις, αυτεπαγγέλτως, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 243 παρ. 2 του 

Κ.Π.∆., για τα αδικήµατα του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.2713/1999, που διώκονται σε βαθµό 

κακουργήµατος ή πληµµελήµατος που τελείται µε δόλο. Περαιτέρω, έγινε δεκτό ότι το 

θεσπισθέν µε το άρθρο 85 του ν.2238/1994 φορολογικό απόρρητο αίρεται όχι µόνο στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αστυνοµικοί της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της 

Ελληνικής Αστυνοµίας ενεργούν προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση, ύστερα από 

εισαγγελική παραγγελία αλλά και όταν αυτοί διενεργούν προανακριτικές πράξεις κατ’ 

άρθρο 243 παρ. 2 του Κ.Π.∆.. 

4. Υπ΄αριθµ. 6004/1/182 από 24-10-2012 ∆ιαταγή κ. Αρχηγού Ελληνικής 

Αστυνοµίας. 

Σύµφωνα µε την παραπάνω ∆ιαταγή, η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων επιλαµβάνεται, 

κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, των καταγγελιών για τα εγκλήµατα που προβλέπονται από τα 

άρθρα 137Α - 137∆ του Π.Κ. (Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας), καθώς και για κάθε άλλη προσβλητική της προσωπικότητας συµπεριφορά σε 

βάρος αλλοδαπών, εφόσον αυτές εκδηλώθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τού 

ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας ή κατά κατάχρηση της ιδιότητάς του. 

4. Έδρα & εδαφική αρµοδιότητα 

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων εδρεύει στο Νοµό Αττικής και η τοπική της 

αρµοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια.  

Στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργεί η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου 

Ελλάδος (Υ.ΕΣ.Υ.Β.Ε.)», µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, διοικητική υπαγωγή στην ∆ιεύθυνση 

Εσωτερικών Υποθέσεων και τοπική αρµοδιότητα τις Γενικές Περιφερειακές Αστυνοµικές 
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∆ιευθύνσεις (Γ.Ε.Π.Α.∆.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, 

∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου.  

 

 
Εικόνα 1: Εδαφική Αρµοδιότητα 

5. Οργανωτική δοµή - ∆ιάρθρωση ∆.Ε.Υ. 

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων διαρθρώνεται, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 2, ως 

εξής: 

• Τµήµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής 

• Τµήµα Ειδικών Υποθέσεων 

• Τµήµα Ερευνών και ∆ίωξης 

• Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης 

• Τµήµα Παραλαβής και Ελέγχου ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης 
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Παράρτηµα της Υπηρεσίας λειτουργεί στη Βόρεια Ελλάδα, ως Υποδιεύθυνση Εσωτερικών 

Υποθέσεων. 

 

6. Αρµοδιότητες ∆.Ε.Υ. 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.2713/1999, όπως ισχύει, η ∆ιεύθυνση 

Εσωτερικών Υποθέσεων, 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, όπως αναλυτικά εµφαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
ΑΡΘΡΑ 
Π.Κ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 

134 Εσχάτη Προδοσία 
135 Προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας 

135 Α Προσβολές κατά της ζωής φορέων πολιτειακών λειτουργηµάτων 
137 Α Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
137 Β ∆ιακεκριµένες περιπτώσεις βασανισµού 
216 Πλαστογραφία εγγραφών 
217 Πλαστογραφία πιστοποιητικών 
218 Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήµων 
220 Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως 
221 Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις 
222 Υπεξαγωγή εγγραφών 
235 ∆ωροληψία υπαλλήλου 
236 ∆ωροδοκία υπαλλήλου 
237 ∆ωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών 

237 Α Εµπορία επιρροής – Μεσάζοντες 
239 Κατάχρηση Εξουσίας 
240 Παραβάσεις στην εκτέλεση των ποινών 
241 Παραβίαση οικιακού ασύλου 
242 Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κλπ 
243 Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας 
244 Καταπίεση 
245 Γενική διάταξη (καταπίεση-συνενοχή βοηθών) 
246 Γενική διάταξη (παρακράτηση χρηµάτων ή πραγµάτων) 
252 Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου 
254 Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης 
255 Αθέµιτος συµµετοχή 
256 Απιστία σχετικά µε την υπηρεσία 
257 Εκµετάλλευση εµπιστευµένων πραγµάτων 
258 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία 
259 Παράβαση καθήκοντος 
260 Ανυποταξία σε πολιτική αρχή 
261 Παρότρυνση υφισταµένων και ανοχή 
322 Αρπαγή 
323 Εµπορία δούλων 

323 Α Εµπορία ανθρώπων 
322 Β ∆ιενέργεια ταξιδιών µε σκοπό από τους µετέχοντες σε αυτά την τέλεση 

συνουσίας ή άλλων ασελγών πράξεων σε βάρος ανήλικου (σεξουαλικός 
τουρισµός)  

324 Αρπαγή ανηλίκων 
336 Βιασµός 
337 Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας – Έγκληση 
338 Κατάχρηση σε ασέλγεια 

339 Αποπλάνηση παιδιών 
341 Απατηλή επίτευξη συνουσίας – Έγκληση 
342 Κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια 
343 Ασέλγεια µε κατάχρηση εξουσίας 
345 Αιµοµιξία 
346 Ασέλγεια µεταξύ συγγενών 
347 Ασέλγεια παρά φύση 
348 ∆ιευκόλυνση ακολασίας άλλων 

348 Α Πορνογραφία ανηλίκων 
348 Β Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους 
349 Μαστροπεία 
350 Εκµετάλλευση πόρνης 
351 Σωµατεµπορία 

351 Α Ασέλγεια µε ανήλικο έναντι αµοιβής 
352 Β Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύµατος 
353 Πρόκληση σκανδάλου µε ακόλαστες πράξεις 
372 Κλοπή 
373 Κλοπή (νεκροσυλία – τυµβωρυχία) 
374 ∆ιακεκριµένες περιπτώσεις κλοπής 

374 Α Κλοπή (χρήσεως) – Έγκληση 
375 Υπεξαίρεση 
376 Παρασιώπηση ανεύρεσης 
378 Υφαιρέσεις 
380 Ληστεία 
381 Φθορά ξένης ιδιοκτησίας – Έγκληση 
382 ∆ιακεκριµένες περιπτώσεις φθοράς 
385 Εκβίαση 
386 Απάτη 

386 Α Απάτη µε υπολογιστή 
388 Απάτη σχετική µε τις ασφάλειες 
389 Απατηλή πρόκληση βλάβης – Έγκληση 
390 Απιστία 
394 Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήµατος 
396 Παρακώλυση συναγωνισµού 
397 Καταδολίευση δανειστών – Έγκληση 
398 Χρεοκοπία 
399 Παρακώλυση άσκησης δικαιώµατος – Έγκληση 
403 Παραπλάνηση ανηλίκων σε χρέη – Έγκληση 
404 Τοκογλυφία 
405 Αισχροκέρδεια 
406 Παραπλάνηση σε χρηµατιστηριακές πράξεις  
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β) των εγκληµάτων των άρθρων 216-222, 235-246, 252-263Α 323Α, 323Β, 324 και 385 του 

Ποινικού Κώδικα, που διαπράττουν ή συµµετέχουν σ’ αυτά δηµόσιοι λειτουργοί, πρόσωπα 

που παρέχουν δηµόσια Υπηρεσία, ξένοι δηµόσιοι λειτουργοί, υπάλληλοι ή αξιωµατούχοι της 

Ε.Ε. ή ∆ιεθνών Οργανισµών και ιδιώτες (δωροδοκία σε επιχειρηµατικές συναλλαγές), όπως 

αναλυτικά εµφαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 
ΑΡΘΡΑ 
Π.Κ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 

216 Πλαστογραφία εγγράφων 
217 Πλαστογραφία πιστοποιητικών 
218 Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήµων 
220 Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως 
221 Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις 
222 Υπεξαγωγή εγγράφων 
235 Παθητική δωροδοκία 
236 Ενεργητική δωροδοκία 
237 ∆ωροδοκία δικαστή 
238 ∆ήµευση του δώρου 
239 Κατάχρηση εξουσίας 
240 Παραβάσεις στην εκτέλεση των ποινών 
241 Παραβίαση οικιακού ασύλου 
242 Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κλπ 
243 Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας 
244 Καταπίεση 
252 Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου 
254 Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης 
255 Αθέµιτος συµµετοχή 
256 Απιστία σχετική µε την υπηρεσία 
257 Εκµετάλλευση εµπιστευµένων πραγµάτων 
258 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία 
259 Παράβαση καθήκοντος 
260 Ανυποταξία σε πολιτική αρχή 
261 Παρότρυνση υφισταµένων και ανοχή 

323 Α Εµπορία ανθρώπων 

323 Β 
∆ιενέργεια ταξιδιών µε σκοπό από τους µετέχοντες σε αυτά την τέλεση 
συνουσίας ή άλλων ασελγών πράξεων σε βάρος ανηλίκου (σεξουαλικός 
τουρισµός) 

324 Αρπαγή ανηλίκων 

385 Εκβίαση 
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Με ιδιαίτερη δε έµφαση, ανταποκρινόµενη στις θεσµικές επιταγές του ισχύοντος 
νοµοθετικού πλαισίου που επιτάσσουν την προστασία των πολιτών, ανεξαρτήτως φυλής, 
χρώµατος και θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, επεµβαίνει δραστικά για την 
περιστολή ακραίων περιστατικών αστυνοµικής βίας, που αποτελούν ειδικότερες µορφές 
διαφθοράς, και εκδηλώνονται ως ρατσισµός και λεκτική κακοποίηση των πολιτών 
(συµπεριλαµβανοµένης της ρατσιστικής, σεξιστικής και οµοφοβικής δυσφήµησης), 
προσβάλλοντας τα θεµελιώδη δικαιώµατα του ανθρώπου. 

Πλέον αυτών, από το έτος 2006 έως και το έτος 2014, η παραλαβή και ο έλεγχος των 

δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, του αστυνοµικού προσωπικού, συνοριακών 

φυλάκων και ειδικών φρουρών, γινόταν απευθείας από την ∆.Ε.Υ.. Με τις διατάξεις του 

ν.3213/2003, όπως τροποποιήθηκε µε το ν.4281/2014, σε συνδυασµό µε το π.δ.148/2005 η 

∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο της υποστήριξης που παρέχει στον 

εποπτεύοντα την Υπηρεσία Εισαγγελικό Λειτουργό, παραλαµβάνει και ελέγχει τις 

δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, του αστυνοµικού προσωπικού, συνοριακών φυλάκων 

και ειδικών φρουρών, πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, προσωπικού του 

Πυροσβεστικού Σώµατος, σωφρονιστικών υπαλλήλων και εξωτερικών φρουρών των 

καταστηµάτων κράτησης, καθώς και των προϊσταµένων των ∆ασαρχείων και 

∆ασονοµείων. Επίσης συνάσσει εκθέσεις ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης τις 

οποίες υποβάλλει στον αρµόδιο να αποφασίσει εποπτεύοντα την Υπηρεσία µας 

Εισαγγελικό Λειτουργό.  

 

7. Ειδικές Μέθοδοι Έρευνας και θεσµοθέτηση µέτρων που διευκολύνουν τη δράση της 

∆.Ε.Υ. 

Η προληπτική και κατασταλτική δράση της Υπηρεσίας διευκολύνεται µε τη χρήση 

ειδικών µεθόδων έρευνας καθώς και άλλων µέτρων όπως: 

• Άρση του απορρήτου της επιστολής και της τηλεφωνικής ή κάθε άλλης µορφής 

ανταπόκριση και του απορρήτου των τραπεζικών ή χρηµατιστηριακών λογαριασµών, 

καθώς και της καταγραφής δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων εκτός κατοικίας µε 

ειδικές συσκευές ήχου εικόνας ή µε άλλα τεχνικά µέσα και της συσχέτισης ή του 

συνδυασµού δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 
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• ∆εσµεύσεις λογαριασµών και απαγόρευση εκποιήσεως ακινήτων, η αγορά των οποίων 

έγινε µε προσόδους από τα εγκλήµατα του ν.2713/1999. 

• Απαγόρευση της κίνησης τραπεζικών λογαριασµών ή ανοίγµατος θυρίδων. 

• Παύση ισχύος φορολογικού απορρήτου όταν ενεργείται προανάκριση ή 

προκαταρκτική εξέταση. 

• Συγκεκαλυµµένη έρευνα - Ανακριτική διείσδυση. Ειδικότερα προβλέπεται άρση του 

άδικου χαρακτήρα της πράξεως των αστυνοµικών ή άλλων προσώπων, που κατόπιν 

εντολής του προϊσταµένου της ∆.Ε.Υ. και προηγούµενης σύµφωνης γνώµης του 

εποπτεύοντος την Υπηρεσία Εισαγγελέα Εφετών, ενεργούν ή εµφανίζονται ως 

συµµέτοχοι σε εγκλήµατα του ν.2713/1999 προκειµένου να επιτευχθεί η αποκάλυψή 

τους. 

• Έρευνα σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο, ύστερα από καταγγελία ή βάσιµη υπόνοια. 

• Η αποστολή της ∆.Ε.Υ. συνίσταται αποκλειστικά στην διερεύνηση, εξιχνίαση και 

δίωξη ορισµένων εγκληµάτων αστυνοµικών και υπαλλήλων, τα οποία προβλέπονται 

στο ν.2713/1999 εξαντλητικά, ώστε να αποφεύγεται η πολυδιάσπαση του 

αντικειµένου της Υπηρεσίας και η απασχόλησή της µε ήσσονος σηµασίας 

παραβάσεις. 

• Ενθάρρυνση και προστασία µαρτύρων. 

• Ανωνυµία καταγγελλόντων κατά το στάδιο της διερεύνησης της βασιµότητας των 

καταγγελλοµένων. 

• Απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία Υπηρεσιών και Επιχειρήσεων. 

• Ηλεκτρονική διαχείριση εισερχοµένων πληροφοριών (και µέσω τ/φ γραµµής «hot 

line») και ανάλυση αυτών. 

• ∆ηµιουργία δικτύου πληροφόρησης που καλύπτει όλη την επικράτεια και παρέχεται 

δυνατότητα συνδυασµού, συσχετισµού και ηλεκτρονικής διασταύρωσης των σχετικών 

πληροφοριών. 

• Καθιέρωση υποχρέωσης όλων των διωκτικών αρχών, αστυνοµικών και µη, να 

συνδράµουν αποτελεσµατικά στην ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, όταν τους 

ζητηθεί, και να την ενηµερώνουν όταν επιλαµβάνονται εγκληµάτων που άπτονται της 

αρµοδιότητάς της. Η ίδια ως άνω υποχρέωση ενηµέρωσης προβλέπεται ακόµη και για 

την εισαγγελική αρχή στις περιπτώσεις που ασκηθεί δίωξη σε βάρος αστυνοµικών για 

κάποιο από τα προβλεπόµενα στο ν.2713/1999 εγκλήµατα. 
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8. Καταγγελίες 

Η ∆.Ε.Υ. συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, συνθέτει, αναλύει και αξιολογεί καταγγελίες και 

εν γένει πληροφοριακό υλικό, που αφορά την εµπλοκή αστυνοµικών και υπαλλήλων στην 

τέλεση των αδικηµάτων του ν.2713/1999. 

Οι καταγγελίες που εισέρχονται στην ∆.Ε.Υ. υποβάλλονται σε εγκληµατολογική, 

επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση και συσχετίζονται µε τυχόν άλλες καταγγελίες ή 

υποθέσεις, από το ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται στην Υπηρεσία. 

Στη συνέχεια, είτε εξελίσσονται σε προδικαστική έρευνα (δικογραφίες), είτε 

διαβιβάζονται σε άλλη αρµόδια Αστυνοµική Υπηρεσία ή ∆ηµόσια Αρχή, είτε τίθενται στο 

αρχείο µε τη σύµφωνη γνώµη του εποπτεύοντος Εισαγγελέα λόγω αοριστίας ή λόγω 

έλλειψης βασιµότητάς τους µετά από έρευνα της Υπηρεσίας, είτε αναστέλλεται η έρευνα 

µε πράξη του ∆ιευθυντή της ∆.Ε.Υ. έως ότου αναφανούν νέα στοιχεία, τα οποία 

δικαιολογούν επανεξέταση της υπόθεσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1: Τρόποι υποβολής καταγγελιών στη ∆.Ε.Υ. 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 
• Αυτοπροσώπως στην έδρα της Υπηρεσίας. 
• Τηλεφωνικά όλο το 24ωρο: 

∆.Ε.Υ.: 10301, 210-8779700, 
Υ.ΕΣ.Υ.Β.Ε.: 2310-531884 

• Μέσω e-mail: 
dey1@otenet.gr 
internalaffairs@astynomia.gr 

• Μέσω fax: 
∆.Ε.Υ.: 210-6856508 
Υ.ΕΣ.Υ.Β.Ε.: 2310-548690 

• Ταχυδροµικώς: 
∆.Ε.Υ.: Λ. Κηφισίας 23, Μαρούσι Αττικής,  
Τ.Κ.: 15123. 
Υ.ΕΣ.Υ.Β.Ε.: Μοναστηρίου 241, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.:54628  
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9. Εκπαίδευση Προσωπικού 

• Το προσωπικό της ∆.Ε.Υ., λόγω των αυξανόµενων εκπαιδευτικών αναγκών για 

ανάπτυξη συγκεκριµένων ικανοτήτων και εξειδίκευσης, για να ανταποκρίνεται µε 

µεγαλύτερη επάρκεια στα καθήκοντά του, συµµετέχει σε σεµινάρια και εκπαιδεύσεις 

που πραγµατοποιούνται µε πρωτοβουλία εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών 

οργανισµών (TFGR, CEPOL κ.λπ.). 

• Παράλληλα, το έµπειρο, σε θέµατα καταπολέµησης της διαφθοράς προσωπικό της 

Υπηρεσίας, συµµετέχει σε εκπαιδευτικές διαδικασίες και συνέδρια, µε την ιδιότητα 

του εισηγητή/εκπαιδευτή, εντός και εκτός της Υπηρεσίας, στην Ελλάδα ή και το 

Εξωτερικό. 

10. Σχέση µε Αστυνοµικές και άλλες Αρχές - ∆ιαχείριση - Ανταλλαγή Πληροφοριών 

Η ∆.Ε.Υ. έχει δικαιοδοσία σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια και για το λόγο αυτό 

συνεργάζεται µε τις κατά τόπο αρµόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και 

µε άλλες Υπηρεσίες, Αρχές και Φορείς, οι οποίες υποχρεούνται να την συνδράµουν 

αµέσως όταν τους ζητηθεί. 

Στο πλαίσιο λειτουργίας της και για τη διευκόλυνση του έργου της, έχει απρόσκοπτη 

πρόσβαση στα αρχεία όλων των Αστυνοµικών Υπηρεσιών και των άλλων Αρχών ή 

Υπηρεσιών του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, για θέµατα αρµοδιότητάς της. 

Επίσης, για την εκπλήρωση της αποστολής της, συνεργάζεται, σε επίπεδο κυρίως 

ανταλλαγής πληροφοριών, εκτός από τις λοιπές αστυνοµικές Υπηρεσίες και µε άλλες 

Αρχές και Φορείς, όπως: 

• Εισαγγελικές και Ανακριτικές Αρχές 

• Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς 

• Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Γ.Ε.∆.∆.) 

• Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Σ.Ε.Ε.∆.∆.) 

• Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) 

• Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

• Συνήγορος του Πολίτη 
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• Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) 

• Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.∆.Ο.Ε.) 

• Εθνική Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές 

∆ραστηριότητες και Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας 

• Υπουργεία και Υπηρεσίες του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα. 

• Ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισµούς όπως EUROPOL, INTERPOL, OLAF FRA, 

Ο.Ο.Σ.Α., EPAC/EACN, ∆ιεθνή Αµνηστία, ∆ιεθνή ∆ιαφάνεια κ.λπ. 

 

11. Σκοπός της Έκθεσης 

Με την παρούσα έκθεση γίνεται µια προσπάθεια αποτύπωσης των αποτελεσµάτων δράσης 

της ∆.Ε.Υ. κατά το έτος 2015, τα οποία, συγκρινόµενα µε τα αντίστοιχα στοιχεία του 

έτους 2014, θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε χρήσιµα συµπεράσµατα και 

επαναπροσδιορισµό των στόχων της Υπηρεσίας για το έτος 2016. 

Στην επόµενη ενότητα αναλύονται τα στατιστικά δεδοµένα υποθέσεων, ποινικών διώξεων, 

συλλήψεων και λοιπών δράσεων που έχουν προκύψει από τη λειτουργία της Υπηρεσίας το 

έτος 2015. Κατά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων και τη σύγκρισή τους µε τα 

αντίστοιχα του προηγούµενου έτους (2014), καταγράφονται οι εκτιµήσεις ενώ τα 

συµπεράσµατα συνοψίζονται στην τελευταία ενότητα της έκθεσης «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ». 
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Η επιχειρησιακή δράση της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, βασίστηκε στις 

προτεραιότητες και στους στόχους που είχαν τεθεί από την Υπηρεσία, για την 

καταπολέµηση του φαινοµένου της διαφθοράς, σε συνδυασµό µε τις αρµοδιότητες που της 

έχουν ανατεθεί από το νοµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της. 

Στις επόµενες ενότητες παρατίθενται αναλυτικά, κατά τοµέα ενδιαφέροντος, τα 

αποτελέσµατα που έχουν προκύψει από την επεξεργασία των στατιστικών δεδοµένων των 

δράσεων της ∆.Ε.Υ.. 

1. Καταγγελίες 

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. Αυτές αφορούν κυρίως πειθαρχικά παραπτώµατα αστυνοµικών 

ή άλλων δηµοσίων υπαλλήλων, περιπτώσεις όπου δεν καταγγέλλονται αστυνοµικοί ή 

δηµόσιοι υπάλληλοι και διοικητικής φύσεως θέµατα. 

Εκτός από τις καταγγελίες, το έτος 2015 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, όπως ποινικά αδικήµατα ήσσονος 

σηµασίας που δεν προβλέπονται στον ν.2713/1999 καθώς και ζητήµατα διοικητικής ή 

αστικής διαφοράς. Σε όλες τις περιπτώσεις, η ανταπόκριση της Υπηρεσίας ήταν άµεση και 

δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες και κατευθύνσεις έτσι ώστε να διευκολυνθούν και να 

αποφευχθεί η άσκοπη ταλαιπωρία τους. 

  ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 
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Το σύνολο των καταγγελιών που δέχθηκε η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων κατά το 

έτος 2015 ήταν -1223- (Γράφηµα 1) οι οποίες ταξινοµούνται ανά τρόπο λήψης (Γράφηµα 

2) ως ακολούθως: 

• Τηλεφωνικές -197- (ποσοστό: 16%) 

• Έγγραφες (ταχυδροµικά, µέσω fax και e-mail) -1012- (ποσοστό: 83%) 

• Αυτοπρόσωπες ή συλλογή από το προσωπικό της Υπηρεσίας -14- 

(ποσοστό: 1%) 

Συγκριτικά µε τo προηγούµενo έτoς (Γράφηµα 1), διαφαίνεται µια µείωση  κατά ποσοστό 

33%, του πλήθους των καταγγελιών που ελήφθησαν από την Υπηρεσία. 

 

Γράφηµα 1: Σύνολο καταγγελιών 2008-2015 

Σχετικά µε τον τρόπο λήψης, υπάρχει µια υπεροχή στις καταγγελίες που υποβλήθηκαν στη 

∆.Ε.Υ. µέσω αλληλογραφίας, σε σχέση µε την τηλεφωνική, ενώ χαµηλή σε προτίµηση 

είναι η αυτοπρόσωπη επικοινωνία (Γράφηµα 2). 

Επίσης, παρατηρείται προτίµηση υποβολής καταγγελιών µέσω e-mail σε σχέση µε το Fax. 
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Γράφηµα 2: Τρόπος λήψης καταγγελιών 

Από τη σύγκριση των καταγγελιών, διακρίνεται υπεροχή των επωνύµων, σε σχέση µε τις 

ανώνυµες, καθώς αποτελούν το 75% του συνόλου (915 επώνυµες – Γράφηµα 3). Οµοίως, 

το 2014, οι επώνυµες υπερείχαν των ανωνύµων, που αποτελούσαν το 53% του συνόλου 

(Γράφηµα 4). 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται µια σταθερή αύξηση της εµπιστοσύνης των πολιτών στη 

∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, καθόσον όλο και περισσότεροι υποβάλλουν τις 

καταγγελίες τους επωνύµως, διευκολύνοντας την περαιτέρω συνεργασία και διερεύνησή 

τους από την Υπηρεσία. 

 

 

Γράφηµα 3: Είδος καταγγελιών 
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Γράφηµα 4: Είδος καταγγελιών 2014-2015 

Από το σύνολο των καταγγελιών, όπως απεικονίζεται στο Γράφηµα 5, 

 οι περισσότερες 72% αφορούσαν αστυνοµικό προσωπικό -878-, 

 ένα σηµαντικό ποσοστό 17%, ήταν καταγγελίες κατά δηµοσίων υπαλλήλων -213-, 

 το 6% αφορούσαν ιδιώτες -73-, 

 και το 5% αφορούσαν καταγγελίες µε συµµετοχή αστυνοµικών και δηµοσίων 

υπαλλήλων -59-. 

Αντίστοιχη αναλογία υπήρχε στα ποσοστά και για το έτος 2014 (Γράφηµα 6). 

Αυτό που παρατηρείται είναι ότι, οι πολίτες εµπιστεύονται την Υπηρεσία, σε µεγάλο 

βαθµό, καθώς απευθύνονται σ’ αυτήν, για την υποβολή καταγγελιών κατά υπαλλήλων του 

ευρύτερου δηµοσίου τοµέα. 

 



  

    324

Γράφηµα 5: Τοµείς καταγγελλοµένων προσώπων 

 

Γράφηµα 6: Καταγγελίες ανά Τοµέα 2014-2015 

Από τη χαρτογράφηση των καταγγελιών ανά Περιφέρεια της Χώρας, βλέπουµε 

περισσότερες από τις µισές καταγγελίες (54%) που υποβάλλονται στην Υπηρεσία να 

αφορούν την Αττική, ενώ η κατανοµή τους στην υπόλοιπη χώρα είναι σχετικά 

οµοιόµορφη, µε ελαφρά συγκέντρωση στις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, της 

∆υτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου. 

Αυτό εξηγείται λόγω και της αντίστοιχης κατανοµής του πληθυσµού ο οποίος έχει 

συγκεντρωθεί στα αστικά κέντρα (Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα), αλλά και από το 

γεγονός ότι οι περισσότερες Κεντρικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και Υπουργεία βρίσκονται 

στην Αττική. 
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Εικόνα 3: Χάρτης καταγγελιών ανά Περιφέρεια 

5.1 Τοµέας Ελληνική Αστυνοµία: Καταγγελίες 

Από τις συνολικά -1223- καταγγελίες που δέχθηκε η Υπηρεσία το έτος 2015, οι -878- 

αφορούσαν αστυνοµικό προσωπικό, παρουσιάζοντας µια µείωση σε σχέση µε το 2014, 

της τάξης του 24% (Γράφηµα 7). Στο αστυνοµικό προσωπικό περιλαµβάνονται οι 

αστυνοµικοί όλων των βαθµών, οι ειδικοί φρουροί και οι συνοριακοί φύλακες. 
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Γράφηµα 7: Καταγγελίες κατά αστυνοµικών ανά έτος 

Οι καταγγελίες που περιέρχονται στην Υπηρεσία, εντάσσονται σύµφωνα µε µία πρώτη 

εκτίµηση σε δέκα -10- προκαθορισµένες κατηγορίες. 

Η ένταξη αυτή, δεν γίνεται µε βάση κάποιο νοµικό κριτήριο αλλά σύµφωνα µε την 

αντίληψη του πολίτη που καταγγέλλει (Πίνακας 2). 

Το σύνολο των συµπεριφορών είναι µεγαλύτερο από το σύνολο των καταγγελιών, καθώς 

µία καταγγελία µπορεί να εµπεριέχει περισσότερες της µιας παραβατικές 

συµπεριφορές. 

Οι περισσότερες καταγγελίες του 2015, όπως και του 2014, εντάσσονται στην κατηγορία 

«Άλλο» (σε ποσοστό 67%), η οποία περιέχει ένα µεγάλο αριθµό παραβατικών 

συµπεριφορών, µε δεύτερη σε αριθµό την κατηγορία µε τα πειθαρχικά, ενώ στην τρίτη 

θέση κατατάσσονται οι καταγγελθείσες συµπεριφορές που αφορούν τα ναρκωτικά και τα 

καταστήµατα (Πίνακας 2, Γράφηµα 8). 

Η µεγαλύτερη πτώση (-65%) παρατηρείται σε καταγγελίες άνευ περιεχοµένου, καθόσον 

αφενός γίνεται αποτελεσµατικότερη αξιολόγηση των καταγγελιών, βάσει του αντικειµένου 

της ∆.Ε.Υ., αφετέρου οι πολίτες συνειδητοποίησαν σε µεγάλο βαθµό την αποστολή της 
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Υπηρεσίας, ώστε να απευθύνονται σε αυτήν για πιο ουσιαστικές παραβατικές 

συµπεριφορές αστυνοµικών.  

Αξιοσηµείωτη πτώση (-64%) παρατηρείται στις καταγγελίες που αφορούν αλλοδαπούς, 

γεγονός που οφείλεται στην αποτελεσµατικότητα της Υπηρεσίας στα περιστατικά ακραίας 

αστυνοµικής συµπεριφοράς, για τα οποία ορίστηκε ως αρµόδια να επιληφθεί. 

Από τις καταγγελθείσες, για το αστυνοµικό προσωπικό, συµπεριφορές (Πίνακας 2) 

προκύπτει µια σηµαντική µείωση σε ότι αφορά παραβάσεις σχετικές µε οικοδοµές (-63%), 

παίγνια (-50%), καταστήµατα (-39%) και άλλο (-34%). 
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Περιεχόµενο 
Καταγγελίας 2014 

Ποσοστό 
Επί 

Ετησίου 
Συνόλου 

2015 

Ποσοστό 
Επί 

Ετησίου 
Συνόλου 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
∆ΙΑΦΟΡΑ  
(2014-2015) 

Εκµετάλλευση γυναικών 16 1% 12 1% -25% 

Οικοδοµές 16 1% 6 1% -63% 

Άνευ περιεχοµένου 17 1% 6 1% -65% 

Παίγνια 22 1% 11 1% -50% 

Όπλα 26 1% 24 1% -8% 

Αλλοδαποί 84 4% 30 2% -64% 

Ναρκωτικά 112 5% 75 5% -33% 

Καταστήµατα 112 5% 68 4% -39% 

Πειθαρχικά 127 6% 276 17% 117% 

Άλλο 1586 75% 1046 67% -34% 

Σύνολο 2118 100,00% 1554 100,00% -27% 

Πίνακας 2: Καταγγελίες σε βάρος αστυνοµικών 2014-2015 

 

 

Γράφηµα 8: Καταγγελίες σε βάρος αστυνοµικών 2015 
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5.2 Τοµέας ∆ηµόσιο – Καταγγελίες 

Οι καταγγελίες που περιήλθαν στην Υπηρεσία το έτος 2015 και αφορούσαν υπαλλήλους 

του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ήταν -213-, παρουσιάζοντας µείωση 45%, σε σχέση µε το 

προηγούµενο έτος (Γράφηµα 9). 

 

Γράφηµα 9: Καταγγελίες κατά υπαλλήλων δηµοσίου ανά έτος 

1.2.1  Καταγγελλόµενοι τοµείς δηµοσίου 

Ανάλογα µε την Υπηρεσία – Οργανισµό όπου εργάζεται ο καταγγελλόµενος υπάλληλος, οι 

καταγγελίες εντάσσονται σε τοµείς, µε την αντίστοιχη λογική που εφαρµόστηκε και για τις 

καταγγελίες που αφορούσαν το αστυνοµικό προσωπικό. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι, τα περιστατικά για τους καταγγελλόµενους τοµείς υπερέχουν 

αριθµητικά από το πλήθος των αντίστοιχων καταγγελιών, καθώς σε µία καταγγελία 

ενδέχεται να περιλαµβάνονται περισσότεροι του ενός καταγγελλόµενοι τοµείς του 

δηµοσίου. 



  

    330

Από τα στοιχεία του Πίνακα 3, µε τις καταγγελίες ανά τοµέα, προκύπτει ότι, οι 

περισσότερες καταγγελίες αφορούν Υπηρεσίες των Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, όπως και το έτος 2014.  

Ο τοµέας της υγείας αναδεικνύεται από τους πλέον ευαίσθητους, για τον οποίο όλο και 

περισσότεροι πολίτες παίρνουν το θάρρος αλλά και το ρίσκο, µε κίνδυνο της υγείας τους, 

να εµπιστεύονται και να καταγγέλλουν περιστατικά διαφθοράς στην ∆ιεύθυνση 

Εσωτερικών Υποθέσεων. 

. 

Καταγγελίες Επιµέρους Τοµείς ∆ηµοσίου 2014 2015 
Υπηρεσίες Ο.Τ.Α. 143 88 
∆ικαιοσύνη 51 46 
Νοσοκοµεία 73 42 
Υπουργεία 60 37 
Οικονοµικές Υπηρεσίες 48 33 
Υπηρεσίες Περιφέρειας 47 28 
∆ηµόσιες Επιχειρήσεις-Οργανισµοί 23 27 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 14 19 
Ασφαλιστικά Ταµεία 23 12 
Τελωνειακή Υπηρεσία 18 11 
Λιµενικό Σώµα 11 11 
Πυροσβεστικό Σώµα 16 9 
Προξενικές Αρχές 0 4 
Στρατιωτική Υπηρεσία 12 3 
Βουλή 3 1 
Άλλοι Οργανισµοί 1 1 
Ιατροδικαστική Υπηρεσία 0 1 
Χωρίς Προσδιορισµό 7 16 
ΣΥΝΟΛΟ 550 389 
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Πίνακας 3: Καταγγελλόµενοι Τοµείς ∆ηµοσίου 2014-2015 

 

Γράφηµα 10: Ποσοστά Καταγγελλόµενων Τοµέων ∆ηµοσίου 2014-2015 

5.3 Εξελικτική πορεία καταγγελιών 

Τα στοιχεία που αφορούν τον αριθµό των καταγγελιών, τις καταγγελθείσες συµπεριφορές, 

καθώς και τους καταγγελλόµενους τοµείς, δεν είναι από µόνα τους αρκετά για να 

εξαχθούν συµπεράσµατα για την ποιότητα των καταγγελιών. Κρίσιµο δείκτη για την 

ερµηνεία, εκτίµηση και αξιολόγηση της ποιότητάς τους, αποτελεί η σαφής και ακριβής 

γνώση της εξελικτικής τους πορείας (Πίνακας 4). Σηµαντικότεροι δείκτες εξέλιξης είναι οι 

εξής: 

• Η διαβίβαση των καταγγελιών – πληροφοριών σε άλλη αστυνοµική Υπηρεσία ή 

δηµόσια Αρχή. 

• Η εξέλιξη σε προδικαστική έρευνα (δικογραφία), όπου η καταγγελία λόγω των 

επαρκών στοιχείων που περιέχει, µετατρέπεται σε προανάκριση ή 

προκαταρκτική εξέταση. 

• Η αρχειοθέτηση, σύµφωνα µε το π.δ.75/1987 σε συνδυασµό µε άρθ. 3 ν.2713/1999. 
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Από τις καταγγελίες που αφορούν το αστυνοµικό προσωπικό, οι περισσότερες αποτελούν 

αντικείµενο άλλης Αστυνοµικής Υπηρεσίας όπου και διαβιβάζονται ή εφόσον από τη 

διερεύνησή τους δεν προκύπτει αξιόποινη συµπεριφορά αστυνοµικού, τίθενται αρχείο 

(Πίνακας 4). 

Για το ∆ηµόσιο, παρατηρείται ένα ποσοστό περίπου 52% των καταγγελιών, είτε να 

διαβιβάζονται σε άλλη Αστυνοµική ή Ελεγκτική Αρχή, είτε να τίθενται στο αρχείο 

(Πίνακας 4). 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα, αναδεικνύουν την πρόθεση που έχουν οι πολίτες να 

απευθύνονται στην Υπηρεσία για να καταγγείλουν παραβατικές συµπεριφορές 

Αστυνοµικών και δηµοσίων υπαλλήλων, ακόµη και αν δεν έχουν επαρκή στοιχεία. Επίσης 

εκφράζουν την εµπιστοσύνη τους στη συγκεκριµένη Υπηρεσία, σε µια εποχή που η 

διαφθορά στο δηµόσιο τοµέα έχει κλονίσει την πίστη τους στις Υπηρεσίες και Φορείς του 

∆ηµοσίου, ακόµη και όταν πρόκειται για ελεγκτικούς µηχανισµούς µε αποκλειστική 

αρµοδιότητα την καταπολέµηση της διαφθοράς. 

Είδος Εξέλιξης Σύνολο Αστυνοµία ∆ηµόσιο Συµµετοχή Άλλο

Αρχείο 461 401 33 4 23 

∆ιαβίβαση σε άλλη Αρχή 49 3 36 0 10 

∆ιαβίβαση σε Αστυν. Αρχή 251 183 16 22 30 

∆ιαβίβαση στον Γ.Ε.∆.∆. 19 1 18 0 0 

∆ιαβίβαση σε Εισαγ. Αρχή 127 59 42 16 10 

Έρευνα - Αρχείο 30 22 7 1 0 
Προανάκριση-
Προκαταρτική 180 133 41 6 0 

Συσχέτιση 4 4 0 0 0 

Σε εξέλιξη  102 73 19 10 0 

Σύνολο Καταγγελιών 1223 879 212 59 73 

Πίνακας 4: Εξέλιξη καταγγελιών 2015 

Από τη σύγκριση της εξελικτικής πορείας των καταγγελιών για τα έτη 2014 - 2015 

(Πίνακας 5), δεν προκύπτει διαφοροποίηση της ποιότητας των παρεχόµενων στην 
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Υπηρεσία πληροφοριών. Η εκτίµηση αυτή στηρίζεται, αφενός, στα ποσοστά του πλήθους 

των καταγγελιών που εξελίχθηκαν σε υποθέσεις (υπό διερεύνηση) και αφετέρου αυτών οι 

οποίες τέθηκαν στο αρχείο. 

 

ΕΤΗ 
Είδος Εξέλιξης 

2014 2015 

Αρχείο 507 461 

∆ιαβίβαση σε άλλη Αρχή 45 49 

∆ιαβίβαση σε Αστυνοµική Αρχή 626 251 

∆ιαβίβαση σε Εισαγγελική Αρχή 70 127 

∆ιαβίβαση στον Γ. Ε. ∆. ∆ιοίκησης 163 19 

Έρευνα - Αρχείο 33 30 

Προανάκριση 155 180 

Συσχέτιση µε άλλες καταγγελίες/υποθέσεις 5 4 

Υπό ∆ιερεύνηση υποθέσεις 238 102 

Σύνολο καταγγελιών 1842 1223 

Πίνακας 5: Σύγκριση εξέλιξης καταγγελιών 2014-2015 

Κατά τη διεκπεραίωση των -1223- καταγγελιών, διερευνήθηκαν -443- υποθέσεις (1223 

µείον 461 Αρχείο και 319 που διαβιβάστηκαν) και σχηµατίστηκαν -396- δικογραφίες σε 

βάρος -445- κατηγορουµένων (Γράφηµα 21), που οδήγησαν στη σύλληψη -93- ατόµων 

στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας (Εικόνα 4, Γράφηµα 13). 
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2. Υποθέσεις 

Το έτος 2015, από τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων διερευνήθηκαν συνολικά -1403- 

υποθέσεις (Γράφηµα 11), σηµειώνοντας µείωση σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, σε 

ποσοστό 33%. Από αυτές, οι -1223- προέρχονταν από καταγγελίες, ενώ οι -180- από 

Εισαγγελικές παραγγελίες (Εικόνα 4). 

 

Γράφηµα 11: Υποθέσεις ∆.Ε.Υ. 2008-2015 

Από την εξέλιξη των καταγγελιών προέκυψαν -396- αυτεπάγγελτες δικογραφίες (κατ΄ 

άρθρο 243 παρ. 2 Κ.Π.∆.), µε το σύνολο των δικογραφιών που διεκπεραιώθηκαν από την 

Υπηρεσία να φτάνει τις -576- (396+180). 

Σε -51- υποθέσεις εφαρµόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία κατά την οποία συνελήφθησαν -

93- άτοµα (Εικόνα 4). 
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Εικόνα 4: ∆ραστηριότητα ∆.Ε.Υ. 

Από το σύνολο των υποθέσεων που χειρίστηκε η Υπηρεσία, -1002- αφορούσαν 

αστυνοµικό προσωπικό, -258- υπαλλήλους του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, -66- 

συµµετοχή αστυνοµικών και δηµοσίων υπαλλήλων και -77- ιδιώτες (Γράφηµα 12).  

 

Γράφηµα 12: Υποθέσεις ∆.Ε.Υ. ανά Τοµέα
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2.1 ∆ικογραφίες 

Κατά το χρονικό διάστηµα από 1-1-2015 έως 31-12-2015, από τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικών 

Υποθέσεων, διεκπεραιώθηκαν συνολικά -576- δικογραφίες (προανακρίσεις – 

προκαταρκτικές εξετάσεις), αναφορικά µε τη διερεύνηση διάπραξης αδικηµάτων, τόσο 

από αστυνοµικό προσωπικό όσο και από υπάλληλους του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα. 

Ωστόσο διαφαίνεται µια αύξηση στο σύνολο των δικογραφιών του έτους 2015 σε σχέση 

µε το έτος 2014 της τάξεως του 9% (Γράφηµα 15). 

Από αυτές, οι -180- σχηµατίσθηκαν κατόπιν απευθείας παραγγελίας Εισαγγελικών Αρχών, 

ενώ οι υπόλοιπες -396-, 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 (Γράφηµα 13). 

 

Γράφηµα 13: ∆ικογραφίες ∆.Ε.Υ. 2015 

Από την παραπάνω διάκριση προκύπτει ότι, σηµαντικός αριθµός των δικογραφιών που 

χειρίσθηκε η ∆.Ε.Υ. (69%), προήλθαν από την αξιοποίηση καταγγελιών και πληροφοριών 

που περιήλθαν σε αυτήν ή συνέλεξε το προσωπικό της.  
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Από τις -576- δικογραφίες, -393- αφορούσαν αστυνοµικό προσωπικό, -145- υπαλλήλους 

του δηµόσιου τοµέα, -21- συµµετοχή αστυνοµικών και υπαλλήλων του δηµοσίου και -17- 

άλλο. (Γράφηµα 14). 

 

 

Γράφηµα 14: ∆ικογραφίες κατά τοµέα 

 



  

    338

 

Γράφηµα 15: ∆ικογραφίες κατά τοµέα 2014-2015 
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2.2 Αυτόφωρα Συλλήψεις 

Το έτος 2015, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων εφαρµόσθηκε η αυτόφωρη 

διαδικασία σε -51- υποθέσεις, από τις οποίες -33- αφορούσαν εµπλοκή αστυνοµικών, -14- 

δηµοσίων υπαλλήλων, -1- συµµετοχή των δύο παραπάνω κατηγοριών και -3- ιδιωτών 

(Πίνακας 6, Γράφηµα 16).  

 

Γράφηµα 16: Αυτόφωρα κατά τοµέα 

Αντίστοιχα για το 2014, η αυτόφωρη διαδικασία εφαρµόστηκε για 76 υποθέσεις από τις 

οποίες οι -45- αφορούσαν αστυνοµικούς, οι -22- δηµόσιους υπαλλήλους και οι -8- ιδιώτες 

(Γράφηµα 17).  
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Γράφηµα 17: Αυτόφωρα κατά τοµέα 2014-2015 

Κατά τις περιπτώσεις που εφαρµόσθηκε η αυτόφωρη διαδικασία, συνελήφθησαν -93- 

άτοµα (Γράφηµα 17). Από αυτά, -31- ήταν Αστυνοµικοί, -9- Ειδικοί Φρουροί, -16- 

∆ηµόσιοι Υπάλληλοι και -37- Ιδιώτες, όπως απεικονίζονται στο Γράφηµα 18. 

 

Γράφηµα 18: Συλλήψεις κατά τοµέα - ειδικότητα 
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Συγκρίνοντας µε τα αντίστοιχα στοιχεία για το 2014 (Γράφηµα 19), βλέπουµε µια µείωση 

των συλλήψεων της τάξης του 63%, η οποία οφείλεται στη µείωση του αντίστοιχου 

αριθµού των αστυνοµικών και των δηµοσίων υπαλλήλων που έχουν συλληφθεί (ποσοστό 

µείωσης 45% και 64% αντίστοιχα). Αντίθετα, µικρή αύξηση σηµειώνεται στις συλλήψεις 

των ειδικών φρουρών. 

 

Γράφηµα 19: Συλλήψεις κατά τοµέα 2014-2015 

Συγκρίνοντας τις δικογραφίες ανά µήνα από 1-1-2015 έως 31-12-2015 διαφαίνεται µία 

αύξηση το µήνα ∆εκέµβριο της τάξεως του 55% σε σχέση µε τον µήνα Νοέµβριο 

(Γράφηµα 20). Στις υποθέσεις της αυτοφώρου διαδικασίας µετά το µήνα Ιούλιο, 

ακολουθεί σταδιακή µείωση µέχρι τον µήνα Οκτώβριο, ενώ το Νοέµβριο παρουσιάζουν 

αυξητική τάση µέχρι το µήνα ∆εκέµβριο (Γράφηµα 20α). Αντίστοιχη αύξηση παρατηρείται 

για τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο στις συλλήψεις µε την διαδικασία του αυτοφώρου 

(Γράφηµα 20β).    
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Γράφηµα 20: ∆ικογραφίες από 1-1-2015 έως 31-12-2015 
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Γράφηµα 20α: Υποθέσεις αυτοφώρου διαδικασίας από 1-1-2015 έως 31-12-2015 

 

Γράφηµα 20β: Συλλήψεις αυτοφώρου διαδικασίας από 1-1-2015 έως 31-12-2015



2.3 Ποινικές ∆ιώξεις 

Από τις -445- ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν για υποθέσεις που χειρίστηκε η ∆ιεύθυνση 

Εσωτερικών Υποθέσεων το έτος 2015, -220- αφορούσαν αστυνοµικούς και Ειδικούς 

Φρουρούς, -47- Υπαλλήλους ∆ηµοσίου και  

-178- ιδιώτες (Γράφηµα 21-23). 

 

Γράφηµα 21: Ποινικές ∆ιώξεις 
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Γράφηµα 22: Ποινικές ∆ιώξεις 2014-2015 

 

 

Γράφηµα 23: Ποινικές ∆ιώξεις ανά τοµέα 
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2.4 Αδικήµατα Αστυνοµικού Προσωπικού – ∆ηµοσίων Υπαλλήλων – Ιδιωτών έτους 
2015 

Τα αδικήµατα που αφορούν αστυνοµικό προσωπικό, υπαλλήλους του δηµοσίου και 

ιδιώτες για υποθέσεις που χειρίσθηκε η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και για τα 

οποία ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, το έτος 2015, απεικονίζονται στους πίνακες 6, 7 και 8 

που ακολουθούν.  

Οι ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από τις αρµόδιες Εισαγγελικές αρχές έπειτα από την 

υποβολή των σχετικών δικογραφιών από την Υπηρεσία µας.  

Α∆ΙΚΗΜΑ 

ΠΟΙΝ. ∆ΙΩΞΕΙΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙKO

Y
Ν3213/2003 (τροπ. Ν3849/2010) ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ 75 
259ΠΚ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 33
137ΑΠΚ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ 19
308ΠΚ ΑΠΛΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 15
310ΠΚ ΒΑΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 14
333ΠΚ ΑΠΕΙΛΗ 14
361ΠΚ ΕΞΥΒΡΙΣΗ 14
Ν2168/1993 ΠΕΡΙ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 12
258ΠΚ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 11
239ΠΚ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 9
216ΠΚ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 9
242ΠΚ ΨΕΥ∆ΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 8
Ν4139/2013 ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΙΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 7
330ΠΚ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΒΙΑ 6
385ΠΚ ΕΚΒΙΑΣΗ 5
Β∆11/1958 ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΩΣ 5
363ΠΚ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ∆ΥΣΦΗΜΗΣΗ 5
362ΠΚ ∆ΥΣΦΗΜΗΣΗ 5
231ΠΚ ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ 5
224ΠΚ ΨΕΥ∆ΟΡΚΙΑ 4
372ΠΚ ΚΛΟΠΗ 4
381ΠΚ ΦΘΟΡΑ ΞΕΝΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 4
261ΠΚ ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΧΗ 4
Ν3707/2008 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 4
Ν2518/1997 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 4
177ΠΚ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ 4
229ΠΚ ΨΕΥ∆ΗΣ ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΗ 4
Β∆145/1958 ΠΕΡΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ Α∆ΙΚΗΜΑΤΩΝ 4
Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ69967 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 4
187ΠΚ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΙΑ 3
386ΠΚ ΑΠΑΤΗ 3
235ΠΚ ∆ΩΡΟ∆ΟΚΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 3
309ΠΚ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 3
Ν3169/2003 ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗ ΟΠΛΩΝ ΑΠΟ 3
256ΠΚ ΑΠΙΣΤΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 3
N4264/2014 ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ 3
375ΠΚ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ 2
236ΠΚ ∆ΩΡΟ∆ΟΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 2
Ν1608/1950 ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 2
351ΠΚ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ 2
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Ν3944/2011 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΠΛΩΝ 2
222ΠΚ ΥΠΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2
Ν 2696/1999 ΚΟΚ 1
Ν1590/1986 Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1
241ΠΚ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ 1
380ΠΚ ΛΗΣΤΕΙΑ 1
198ΠΚ ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ 1
252ΠΚ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 1
262ΠΚ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1
299ΠΚ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ 1
308ΑΠΚ ΑΠΡΟΚΛΗΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 1
325ΠΚ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ 1
336ΠΚ ΒΙΑΣΜΟΣ 1
353ΠΚ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΚΑΝ∆ΑΛΟΥ ΜΕ ΑΚΟΛΑΣΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1
370ΑΠΚ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1
Ν2472/1997 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 1
349ΠΚ ΜΑΣΤΡΟΠΕΙΑ 1

Πίνακας 6: Ποινικές ∆ιώξεις Αστυνοµικού Προσωπικού ανά αδίκηµα 2015 

Α∆ΙΚΗΜΑ ΠΟΙΝ. 
∆ΙΩΞΕΙΣ ∆.

235ΠΚ ∆ΩΡΟ∆ΟΚΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 18
242ΠΚ ΨΕΥ∆ΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 18
259ΠΚ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 14
386ΠΚ ΑΠΑΤΗ 7
385ΠΚ ΕΚΒΙΑΣΗ 4
375ΠΚ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ 4
258ΠΚ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 3
Ν2960/2001 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ 3
Ν3691/2008 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 2
Ν2523/1997 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2
239ΠΚ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 2
244ΠΚ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ 2
309ΠΚ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 2
216ΠΚ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 1
187ΠΚ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΙΑ 1
Ν1337/1983 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 1
Ν2472/1997 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 1
Ν3418/2005 ΠΕΡΙ ΚΩ∆ΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 1
Ν2464/2014 ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ 1
Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ69967 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 1
333ΠΚ ΑΠΕΙΛΗ 1
361ΠΚ ΕΞΥΒΡΙΣΗ 1
363ΠΚ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ∆ΥΣΦΗΜΗΣΗ 1
173ΠΚ ΑΠΟ∆ΡΑΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ 1
221ΠΚ ΨΕΥ∆ΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1
229ΠΚ ΨΕΥ∆ΗΣ ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΗ 1
Ν3583/2007 ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ 1

Πίνακας 7: Ποινικές ∆ιώξεις ∆ηµοσίων Υπαλλήλων ανά αδίκηµα 2015 

Α∆ΙΚΗΜΑ ΠΟΙΝ. 
∆ΙΩΞΕΙΣ242ΠΚ ΨΕΥ∆ΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 98

235ΠΚ ∆ΩΡΟ∆ΟΚΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 95
236ΠΚ ∆ΩΡΟ∆ΟΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 89
221ΠΚ ΨΕΥ∆ΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 87
222ΠΚ ΥΠΕΑΞΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 87
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225ΠΚ ΨΕΥ∆ΗΣ ΑΝΩΝΟΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 87
385ΠΚ ΕΚΒΙΑΣΗ 10
Ν3691/2008 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 10
187ΠΚ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΙΑ 10
Ν4139/2013 ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 10
351ΠΚ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ 9
308ΠΚ ΑΠΛΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 9
349ΠΚ ΜΑΣΤΡΟΠΕΙΑ 9
Ν2960/2001 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ 8
361ΠΚ ΕΞΥΒΡΙΣΗ 8
Ν2168/1993 ΠΕΡΙ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 8
259ΠΚ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 7
216ΠΚ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 7
386ΠΚ ΑΠΑΤΗ 6
333ΠΚ ΑΠΕΙΛΗ 5
239ΠΚ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 3
363ΠΚ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ∆ΥΣΦΗΜΗΣΗ 3
198ΠΚ ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ 3
167ΠΚ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3
308ΑΠΚ ΑΠΡΟΚΛΗΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 3
325ΠΚ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ 3
Ν2523/1997 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2
Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ69967 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 2
229ΠΚ ΨΕΥ∆ΗΣ ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΗ 2
237ΑΠΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ - ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ 2
242ΠΚ ΨΕΥ∆ΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 8
Ν4139/2013 ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΙΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 7
330ΠΚ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΒΙΑ 6
Ν2696/1999 ΚΟΚ 2
Ν3213/2003 (τροπ. Ν3849/2010) ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ 2
Ν3707/2008 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 2
370ΠΚ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 2
380ΠΚ ΛΗΣΤΕΙΑ 2
Ν2518/1997 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 2
375ΠΚ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ 1
258ΠΚ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1
244ΠΚ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ 1
309ΠΚ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 1
Ν1337/1983 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 1
N4264/2014 ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ 1
Ν3583/2007 ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ 1
169ΠΚ ΑΠΕΙΘΕΙΑ 1
175ΠΚ ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1
224ΠΚ ΨΕΥ∆ΟΡΚΙΑ 1
299ΠΚ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ 1
Ν3459/2006 ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 1
Ν3944/2011 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΠΛΩΝ 1
Ν4251/2014 ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 1
362ΠΚ ∆ΥΣΦΗΜΗΣΗ 1
394ΠΚ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 1
Β∆11/1958 ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΩΣ 1

Πίνακας 8: Ποινικές ∆ιώξεις Ιδιωτών ανά αδίκηµα 2015 



3. Έλεγχος «Πόθεν Έσχες» 

Από την πρώτη εµφάνισή τους στην ελληνική έννοµη τάξη µέχρι την σηµερινή λεπτοµερή 

ρύθµιση των σχετικών µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης θεµάτων, στόχος του 

νοµοθέτη ήταν η εξάλειψη του φαινοµένου διαφθοράς και διαπλοκής στις τάξεις των 

προσώπων που εµφανίζονται ως υπόχρεοι για δήλωση πόθεν έσχες. Αν και συνήθως 

τέτοια φαινόµενα εµφανίζονται µεµονωµένα, πλήττουν σε µεγάλο βαθµό την οµαλή 

λειτουργία του κράτους, γι’ αυτό και είναι επιτακτική η ανάγκη να εφαρµόζονται κατά 

γράµµα οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, συστάθηκε στην ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων 

της Ελληνικής Αστυνοµίας Τµήµα Παραλαβής και Ελέγχου ∆ηλώσεων Περιουσιακής 

Κατάστασης (άρθρο 5Α του π.δ.179/1999, όπως προστέθηκε µε το π.δ.106/2006) αρµόδιο 

για: 

 την παραλαβή, την ταξινόµηση και τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής 

κατάστασης και 

 την τήρηση του αρχείου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και την ασφαλή 

φύλαξη αυτών. 

Με τις διατάξεις του ν.4281/2014 προβλέφθηκε ότι από το έτος 2015, η υποβολή των 

δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης γίνεται, στον Εποπτεύοντα την Υπηρεσία µας 

Εισαγγελικό Λειτουργό της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, ο οποίος επικουρείται από την 

Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, ενώ οι υπόχρεοι υποβολής πλέον είναι: 

 τo αστυνοµικό προσωπικό, οι ειδικοί φρουροί και το πολιτικό προσωπικό που 

υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνοµία, καθώς και το προσωπικό του 

Πυροσβεστικού Σώµατος, 

 οι Σωφρονιστικοί υπάλληλοι και οι εξωτερικοί φρουροί των  καταστηµάτων κράτησης 

και 

 οι προϊστάµενοι των ∆ασαρχείων και των ∆ασονοµείων. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 223 του ως άνω νόµου προβλέφθηκε η 

δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης «πόθεν 

έσχες» του  συνόλου των υποχρέων.  
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Με την ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015 από 30/11/2015  κ.υ.α. «Τύπος και 

περιεχόµενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονοµικών 

συµφερόντων – Ηλεκτρονική υποβολή αυτών» (ΦΕΚ Β΄2579), προβλέφθηκε ότι οι 

υπόχρεοι σε δήλωση οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις περιουσιακής 

κατάστασης και οικονοµικών συµφερόντων από 1η Ιανουαρίου 2016, στο πληροφοριακό 

σύστηµα «ΠΟΘΕΝ» µέσω της διεύθυνσης (url) https://www.pothen.gr . 

Στόχοι της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης είναι: 

 Η διευκόλυνση των υποχρέων και κατά συνέπεια η επιτάχυνση της διαδικασίας 

υποβολής δήλωσης, 

 Η διαπίστωση της εγκυρότητας των υποβεβληµένων δηλώσεων, µέσω της 

άντλησης στοιχείων από άλλες πηγές, όπως TAXISnet, 

 Η αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τον πολίτη µέσω της συνολικής 

και ενιαίας αντιµετώπισης της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής επεξεργασίας 

και ελέγχου των δηλώσεων, 

 Αποδοτικότητα των ελεγκτικών µηχανισµών (εξοικονόµηση ανθρωπίνων πόρων, 

απαιτούµενων χώρων, µείωση κόστους) 

 Αποτελεσµατικότητα των ελεγκτικών µηχανισµών (ταχύτητα, διαφάνεια, 

µεγιστοποίηση της εξυπηρέτησης και του αισθήµατος δικαίου του πολίτη) 

 Επίτευξη οικονοµιών κλίµακας µέσω υλοποίησης ενός ενιαίου πληροφοριακού 

συστήµατος, για την ηλεκτρονική υποβολή, επεξεργασία και έλεγχο των 

δηλώσεων για το σύνολο των υποχρέων. 

Το 2015 καθορίστηκε ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής 

κατάστασης η 31-12-2015.  

Υπόχρεοι προς υποβολή δήλωσης το έτος 2015 ήταν : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝ      ΣΥΝΟΛΟ
Ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας                52742 
Πολιτικό Προσωπικό  της Ελληνικής Αστυνοµίας               1698 
Ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος             14150 
Πολιτικό Προσωπικό  του Πυροσβεστικού Σώµατος             121 
Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι και  εξωτερικοί φρουροί  
Καταστηµάτων κράτησης                                                     4685 

Προϊστάµενοι ∆ασαρχείων και των ∆ασονοµείων                  235 
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Συνολικά υπόχρεοι προς υποβολή δήλωσης ήταν -73631-, από τους οποίους οι-71055- 

υπέβαλαν, ενώ οι -2576- δεν υπέβαλαν (Γράφηµα 24). 

 

 

Γράφηµα 24: ∆ηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 2015 

Από τους υπόχρεους προς υποβολή δήλωσης, υπέβαλαν το 96%  

Από αυτούς :  

 το 73% ήταν Αστυνοµικό Προσωπικό,  

 2% Πολιτικό Προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας,  

 19% Προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος,  

 0,1% Πολιτικό Προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος, 

 5,7% Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι & Εξωτερικοί Φρουροί Καταστηµάτων 

Κράτησης και  

 0,2% Προϊστάµενοι ∆ασαρχείων & ∆ασονοµείων. 

Από τους υπόχρεους προς υποβολή δήλωσης, δεν υπέβαλαν το 4%  

Από αυτούς :  
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 το 31% ήταν Αστυνοµικό Προσωπικό,  

 7,1% Πολιτικό Προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας,  

 32% Προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος,  

 0,4% Πολιτικό Προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος, 

 27,5% Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι & Εξωτερικοί Φρουροί Καταστηµάτων 

Κράτησης και  

 2% Προϊστάµενοι ∆ασαρχείων & ∆ασονοµείων. 

 

 

 

Γράφηµα 25: ∆ηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 2014-2015 

Από την Υπηρεσία µας διενεργήθηκαν το έτος 2015 έλεγχοι δηλώσεων περιουσιακής 

κατάστασης από τις αρµόδιες Επιτροπές Ελέγχου και συντάχθηκαν συνολικά 1637 

εκθέσεις ελέγχου 

Ειδικότερα: 
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 1250 εκθέσεις για µη υποβολή Ε1 έτους 2014 (ειδοποιήθηκαν οι υπόχρεοι για 

συµπληρωµατική υποβολή), 

 40 εκθέσεις για µη υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης παρελθόντων 

ετών (υποβλήθηκαν για γνωστοποίηση στις αντίστοιχες Εισαγγελικές Αρχές), 

 242 εκθέσεις για µη υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (αφορούν 

αστυνοµικούς εν αποστρατεία, οι οποίοι ειδοποιήθηκαν για να τις  υποβάλουν) και 

 105 εκθέσεις µετά από ισάριθµους διενεργηθέντες ελέγχους, κατόπιν σχετικών 

αιτηµάτων των Τµηµάτων (Τ.Ε.Υ.-Τ.Ε.∆.) της ∆/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων 

καθώς και της Υποδ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο 

προανάκρισης και προκαταρκτικής εξέτασης. 

 
Κατά το έτος 2015 από το Τµήµα Παραλαβής και Ελέγχου ∆ηλώσεων Περιουσιακής 

Κατάστασης, διεκπεραιώθηκαν συνολικά -18- δικογραφίες (προανακρίσεις-προκαταρκτικές 

εξετάσεις) αναφορικά µε τη διερεύνηση διάπραξης, συναφών µε το αντικείµενο της 

Υπηρεσίας µας, αδικηµάτων. 

Η υποχρέωση προς δήλωση πόθεν έσχες που επιβλήθηκε στους ως άνω υπόχρεους 

λειτουργούς µε στόχο την πάταξη των φαινοµένων διαφθοράς,  µπορεί, µε τη σωστή εφαρµογή 

των διατάξεων για το πόθεν έσχες, να οδηγήσει σε κράτος και κοινωνία διαφάνειας, τα οποία 

µε τη σειρά τους θα έχουν θετικό αντίκτυπο σε κάθε άτοµο ξεχωριστά.   

 

 

4. Ακραία Αστυνοµική Συµπεριφορά 

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων είναι αρµόδια και επιλαµβάνεται, µεταξύ των άλλων, 

άµεσα και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, σε περιστατικά ακραίας αστυνοµικής 

συµπεριφοράς και εγκληµάτων, που διαπράττονται, από αστυνοµικούς, ειδικούς φρουρούς 

και συνοριακούς φύλακες, και εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 137Α Π.Κ. 

«Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», καθώς και του 

ν.4285/2014 «Καταπολέµηση ρατσισµού και ξενοφοβίας», σε όλη την επικράτεια. 

Από τη µέχρι σήµερα δράση της Υπηρεσίας στον συγκεκριµένο τοµέα, λαµβάνοντας υπόψη 

τις υποθέσεις που έχουν προκύψει, από τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί και τα 

αποτελέσµατα από τη διερεύνησή τους, διαφαίνεται σταδιακή µείωση του φαινοµένου. 
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Οι καταγγελίες που έχουν καταγραφεί στις διάφορες αστυνοµικές Υπηρεσίες και αφορούν 

το συγκεκριµένο τοµέα αδικηµάτων, στο σύνολό τους, είναι σχεδόν ανύπαρκτες τα έτη 

2009 και 2010, ενώ ανεβαίνουν απότοµα το 2012, φτάνοντας στο ανώτατο σηµείο τους -

192- και στη συνέχεια εµφανίζονται να ακολουθούν σταδιακή πτωτική πορεία, µε το 2013 

να κατεβαίνουν στις -56- το 2014 στις -33- και το 2015 στις -26- (Γράφηµα 26).  

Η έλλειψη καταγγελιών τα πρώτα 2 έτη δικαιολογείται, καθώς η σχετική αρµοδιότητα 

ανατέθηκε στη ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων το 2010, µε την 1/2010 Εγκύκλιο 

∆ιαταγή του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, σε συνδυασµό µε την 6004/1/182 από 24-10-2012 

∆ιαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, ενώ για τα προηγούµενα έτη δεν υπήρχε 

σχετική ενηµέρωση από τις άλλες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας. 

Από τις -309- καταγγελίες που έχουν υποβληθεί σε διάφορες Αστυνοµικές Υπηρεσίες, τα 

έτη 2009-2015, οι -49- υπεβλήθησαν απ’ ευθείας στην ∆.Ε.Υ., ενώ για τις υπόλοιπες -260-, 

η ∆.Ε.Υ. ενηµερώθηκε σχετικά από τις επιληφθείσες Υπηρεσίες. 

 

Γράφηµα 26: Καταγγελίες Ακραία Αστυνοµική Συµπεριφορά - Βασανιστήρια 2009-

2015 

Το σύνολο των υποθέσεων που έχουν επιληφθεί οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας 

σε όλη τη Χώρα, από το 2009 έως το 2015, είναι -411-. Από αυτές, η ∆ιεύθυνση 

Εσωτερικών Υποθέσεων έχει διαχειριστεί τις -151-(Γράφηµα 27). 
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Από τις υποθέσεις που χειρίστηκε η ∆.Ε.Υ., -25- αφορούσαν το 2012, -53- το 2013, -25- το 

2014 και -28- το 2015.  

 

Γράφηµα 27: Υποθέσεις Ακραία Αστυνοµική Συµπεριφορά 

Η συνολική εξέλιξη του φαινοµένου, είναι σταθερή τα έτη 2009-2015, κινείται ανοδικά το 

2012, κορυφώνεται το 2013, ενώ το 2014 συνεχίζει µε καθοδική πορεία και το 2015 

ανέρχεται. (Γράφηµα 28). 
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Γράφηµα 28: Συνολικές Υποθέσεις Ακραίας Αστυνοµικής Συµπεριφοράς 2009-2015 

Από τα περιστατικά αυτά συνολικά για τα έτη 2009-2015, τα -107- ήταν σε βάρος 

αλλοδαπών και τα -44- σε βάρος ηµεδαπών, µε το τελευταίο έτος να είναι -12- και -16- 

αντίστοιχα (Γράφηµα 29). 

 

Γράφηµα 29: Υποθέσεις Ακραίας Αστυνοµικής Συµπεριφοράς κατά κατηγορία 2009-

2015 

Ειδικά για τις περιπτώσεις των βασανιστηρίων (άρθρο 137Α), το σύνολο των υποθέσεων 

που χειρίστηκε η Υπηρεσία ήταν -42- (30 σε βάρος αλλοδαπών και 12 σε βάρος ηµεδαπών), 

από τις οποίες οι 2 αφορούσαν το 2014, ενώ οι 3 το 2015. 

Για τα περιστατικά που διαχειρίστηκε η Υπηρεσία, σχηµατίστηκαν συνολικά  

-100- δικογραφίες (στις 5 ακολουθήθηκε αυτόφωρη διαδικασία), από τις οποίες οι -8- 

αφορούσαν το 2015 (σε 1 ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία) (Γράφηµα 30). 
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Γράφηµα 30: ∆ικογραφίες – Αυτόφωρα, Ακραίας Αστυνοµικής Συµπεριφοράς 2009-

2015 

Για τις υποθέσεις που αφορούσαν Ακραία Αστυνοµική Συµπεριφορά (έτη 2009-2015), 

ασκήθηκαν συνολικά -91- ποινικές διώξεις, από τις οποίες οι  

-27- (21 αστυνοµικοί, 6 ειδικοί φρουροί) το 2015, όπως φαίνεται αναλυτικά στο Γράφηµα 

31. 
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Γράφηµα 31: Ποινικές ∆ιώξεις – Συλλήψεις, Ακραίας Αστυνοµικής Συµπεριφοράς 

2009-2015 

Από την εξέλιξη των -151- υποθέσεων συνολικά για όλα τα έτη, -105- έχουν υποβληθεί σε 

Εισαγγελικές Αρχές, -29- έχουν τεθεί στο Αρχείο και -17- εκκρεµούν προς διερεύνηση. 

 

Γράφηµα 32: Εξέλιξη υποθέσεων, Ακραίας Αστυνοµικής Συµπεριφοράς 2009-2015 

Το 79% των υποθέσεων (119 υποθέσεις) που χειρίστηκε η ∆.Ε.Υ., αφορούν σε περιστατικά 

που επιλήφθηκε στην Αττική και συγκεκριµένα το 63% στην Αθήνα (Πίνακες 9 και 10). 

Στην περιφέρεια, οι σχετικές υποθέσεις, κατανέµονται µε τη σειρά που εµφανίζονται στον 

Πίνακα 11. 

Επικράτεια 
Περιοχή Περιστατικά Ποσοστό 
ΑΤΤΙΚΗ 119 79% 
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α 32 21% 

ΣΥΝΟΛΟ: 151  

Πίνακας 9: Κατανοµή Επικράτειας - Ακραία Αστυνοµική Συµπεριφορά - Βασανιστήρια 
2009-2015 

Αττική 
Περιοχή Περιστατικά Ποσοστό 
ΑΘΗΝΑ 75 63% 
∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 15 13% 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 13 11% 
Β/Α ΑΤΤΙΚΗ 10 8% 
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Ν/Α ΑΤΤΙΚΗ 6 5% 

 Πίνακας 10: Κατανοµή Αττικής Ακραία Αστυνοµική Συµπεριφορά - Βασανιστήρια 
2009-2015 

 
 

Περιφέρεια 
Περιοχή Περιστατικά Ποσοστό 
ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ 7 5% 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ 

7 5% 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

5 3% 

∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

3 2% 

ΚΡΗΤΗΣ 2 1% 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2 1% 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 1% 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2 1% 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 1 1% 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1 1% 

Πίνακας 11: Κατανοµή Περιφέρειας Ακραία Αστυνοµική Συµπεριφορά - Βασανιστήρια 
2009-2015
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5. Συνολική Απεικόνιση ∆ραστηριότητας Υπηρεσίας Ετών 1999 - 2015 

Από την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας (25-10-1999), έως και 31-12-2015, έχουν 

ληφθεί -11.881- καταγγελίες, από τις οποίες -9.047- αφορούσαν αστυνοµικό προσωπικό, -

1.635- υπαλλήλους του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, -383- συµµετοχή αστυνοµικών και 

δηµόσιων λειτουργών και -816- ιδιώτες. 

Έχουν διερευνηθεί -14.044- υποθέσεις και έχουν διεκπεραιωθεί -4.290- δικογραφίες, στο 

πλαίσιο των οποίων ασκήθηκαν συνολικά -3.906- ποινικές διώξεις.  

Από αυτές:  

 -1.526- ασκήθηκαν σε βάρος Αστυνοµικού Προσωπικού,  

 -33- σε βάρος Συνοριακών Φυλάκων,  

 -106- σε βάρος Ειδικών Φρουρών,  

 -490- σε βάρος Υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και  

 –1.739- σε βάρος ιδιωτών.  

Τέλος, σε -567- υποθέσεις όπου εφαρµόσθηκε η αυτόφωρη διαδικασία, συνελήφθησαν 

συνολικά -1.321- άτοµα.  

Από αυτά:  

 -351- ήταν Αστυνοµικοί,  

 -15- Συνοριακοί Φύλακες,  

 -55- Ειδικοί Φρουροί,  

 -197- ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι και  

 -699- Ιδιώτες. 
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Αστυνοµία 10.705 

∆ηµόσιο 2.003 

Συµµετοχή 442 
Σύνολο Υποθέσεων 14.044 

Άλλο 894 

Αστυνοµία 9.047 

∆ηµόσιο 1.635 

Συµµετοχή 383 
Σύνολο 

καταγγελιών 11.881 

Άλλο 816 

Αστυνοµία 3.296 

∆ηµόσιο 733 

Συµµετοχή 140 
Σύνολο 

∆ικογραφιών 4.290 

Άλλο 121 

Αστυνοµικό Προσωπικό 1.526 

Υπάλληλοι ∆ηµοσίου 490 

Συνοριακοί Φύλακες 33 

Ειδικοί Φρουροί 106 

Υπάλληλοι τέως Υ.∆.Τ. 12 

Σύνολο Ποινικών 
∆ιώξεων 3.906 

Ιδιώτες 1.739 
Αστυνοµικοί 351 

Υπάλληλοι ∆ηµοσίου 197 

Ειδικοί Φρουροί 55 

Συνοριακοί Φύλακες 15 

Υπάλληλοι τέως Υ.∆.Τ. 4 

Συλλήψεις µε τη 
διαδικασία του 
αυτοφώρου 

1321 

Ιδιώτες 699 

Αστυνοµία 10.705 

∆ηµόσιο 2.003 

Συµµετοχή 442 
Σύνολο Υποθέσεων 14.044 

Άλλο 894 

Αστυνοµία 9.047 

∆ηµόσιο 1.635 

Συµµετοχή 383 
Σύνολο 

καταγγελιών 11.881 

Άλλο 816 

Αστυνοµία 3.296 

∆ηµόσιο 733 

Συµµετοχή 140 
Σύνολο 

∆ικογραφιών 4.290 

Άλλο 121 

Αστυνοµικό Προσωπικό 1.526 

Υπάλληλοι ∆ηµοσίου 490 

Συνοριακοί Φύλακες 33 

Ειδικοί Φρουροί 106 

Υπάλληλοι τέως Υ.∆.Τ. 12 

Σύνολο Ποινικών 
∆ιώξεων 3.906 

Ιδιώτες 1.739 
Αστυνοµικοί 351 

Υπάλληλοι ∆ηµοσίου 197 

Ειδικοί Φρουροί 55 

Συνοριακοί Φύλακες 15 

Υπάλληλοι τέως Υ.∆.Τ. 4 

Συλλήψεις µε τη 
διαδικασία του 
αυτοφώρου 

1321 

Ιδιώτες 699 
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Πίνακας 12: Σύνοψη δραστηριότητας από 25-10-1999 έως 31-12-2015 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Το σύνολο των δικογραφιών περιλαµβάνει τις υποθέσεις που εισήχθησαν 
στην Υπηρεσία απευθείας ως δικογραφίες, τις καταγγελίες που εξελίχθηκαν σε δικογραφίες 
και -2110- δικογραφίες που συσχετίστηκαν µε υπάρχουσες. 
 
 
 

 

Γράφηµα 33: Καταγγελίες-Υποθέσεις-∆ικογραφίες από 25-10-1999 έως 31-12-2015 
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Γράφηµα 34: Ποινικές διώξεις- Αυτόφωρα-Συλλήψεις από 25-10-1999 έως 31-12-2015 

 
 
 

1. ∆ικαστική Εξέλιξη 

Η παρακολούθηση της δικαστικής εξέλιξης των υποθέσεων αποτελεί χρήσιµο δείκτη για 

την αποτίµηση του έργου της Υπηρεσίας αλλά και για την αντικειµενικότερη αποτύπωση 

των διαστάσεων του φαινοµένου της διαφθοράς. 

Από τη µελέτη των αποτελεσµάτων της ποινικής διαδικασίας µπορούν να εξαχθούν 

συµπεράσµατα χρήσιµα για το µελλοντικό χειρισµό ανάλογων υποθέσεων. 
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Από την έως τώρα ενηµέρωση που παρέχεται από τις Εισαγγελικές Αρχές, κατά το 

χρονικό διάστηµα από 25-10-1999 έως 31-12-2015 έχουν συνολικά (σε πρώτο και 

δεύτερο βαθµό) επιβληθεί -115- ποινές κάθειρξης,  

-1172- ποινές φυλάκισης και έχουν εκδοθεί -1226- αθωωτικές αποφάσεις για υποθέσεις 

που χειρίστηκε η Υπηρεσία, όπως αυτές αναλυτικά, κατά κατηγορία, απεικονίζονται 

στους Πίνακες 13, 14 και 15.  

Κάθειρξη Α΄ Βαθµός Β΄ Βαθµός Σύνολο 

Αξιωµατικοί 9 1 10 

Κατώτεροι 23 5 28 Αστυνοµικοί 

Σύνολο 32 6 38 

Υπάλληλοι ∆ηµοσίου 4 2 6 

Ειδικοί Φρουροί 3 0 3 

Συνοριακοί Φύλακες 1 1 2 

Ιδιώτες 56 10 66 

Σύνολο 64 13 77 

Γενικό Σύνολο 96 19 115 

Πίνακας 13: Υποθέσεις που επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης 
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Φυλάκιση Α΄ Βαθµός Β΄ Βαθµός Σύνολο 

Αξιωµατικοί 30 11 41 

Κατώτεροι 256 67 323 Αστυνοµικοί 

Σύνολο 286 78 364 

Υπάλληλοι ∆ηµοσίου 153 43 196 

Ειδικοί Φρουροί 18 2 20 

Συνοριακοί Φύλακες 11 2 13 

Ιδιώτες 494 85 579 

Σύνολο 676 132 808 

Γενικό Σύνολο 962 210 1172 

Πίνακας 14: Υποθέσεις που επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 

 
Αθωωτικές Αποφάσεις Α΄ Βαθµός Β΄ Βαθµός Σύνολο 

Αξιωµατικοί 91 10 101 

Κατώτεροι 419 64 483 Αστυνοµικοί 

Σύνολο 510 74 584 

Υπάλληλοι ∆ηµοσίου 96 35 131 

Ειδικοί Φρουροί 39 2 41 

Συνοριακοί Φύλακες 13 3 16 

Ιδιώτες 410 44 454 

Σύνολο 558 84 642 

Γενικό Σύνολο 1068 158 1226 

Πίνακας 15: Υποθέσεις µε αθωωτικές αποφάσεις 
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2. Πειθαρχικός Έλεγχος 

Ο πειθαρχικός έλεγχος του αστυνοµικού προσωπικού δεν εντάσσεται στις αρµοδιότητες 

της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, αλλά ασκείται από άλλες αρµόδιες Υπηρεσίες. 

Ωστόσο, σύµφωνα µε τα ισχύοντα, η ∆.Ε.Υ. γνωστοποιεί εγγράφως, στη ∆ιεύθυνση 

Αστυνοµικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, τα αποτελέσµατα των 

προδικαστικών ερευνών (προανακρίσεων – προκαταρκτικών εξετάσεων) που διεξάγει, 

υποβάλλοντας ταυτόχρονα φωτοαντίγραφα των σχετικών δικογραφιών και ενηµερώνεται 

για την πορεία και τα αποτελέσµατα του πειθαρχικού ελέγχου που διενεργείται. 

Κατά το χρονικό διάστηµα από 25-10-1999 έως 31-12-2015 διενεργήθηκαν συνολικά, για 

υποθέσεις που χειρίσθηκε η Υπηρεσία, -4.564- πειθαρχικές έρευνες.  

Ειδικότερα, οι -1.847- αφορούν Ένορκες ∆ιοικητικές Εξετάσεις, οι -2.684- Προφορικές 

∆ιοικητικές Εξετάσεις και Προκαταρκτικές Έρευνες.  

Από το σύνολο των ερευνών αυτών, -1.000- ήταν γενικές έρευνες (που δεν συνιστούν 

άσκηση πειθαρχικής δίωξης), ενώ οι -3.564- ήταν έρευνες που στρέφονταν κατά 

συγκεκριµένων προσώπων και ειδικότερα κατά -4.359- αστυνοµικών (Πίνακας 16).  

  Κατά Προσώπων  

Είδος Έρευνας 
Γενικές 
Έρευνες 

Έρευνες 
Αριθµός 

Προσώπων που 
αφορούν 

Σύνολο 
Ερευνών 

Προκαταρκτικές – 
Π ∆ Ε

858 1826 1549 2684 

Απευθείας Κλήση σε 
Απολογία 

0 33 33 33 

Ε.∆.Ε. 142 1705 2777 1847 

Σύνολο 1000 3564 4359 4564 

Πίνακας 16: Πειθαρχικές έρευνες 1999-2015 

Από τις πειθαρχικές έρευνες που διενεργήθηκαν, επιβλήθηκαν συνολικά  

-1122- ποινές, από τις οποίες -514- ήταν ανώτερες ποινές (απόταξη, αργία µε απόλυση, 

αργία µε πρόσκαιρη παύση), ενώ -608- ήταν κατώτερες (επίπληξη, πρόστιµο). 
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Αθωώθηκαν -147- αστυνοµικοί, ενώ τέθηκαν στο αρχείο υποθέσεις για -1.767- 

αστυνοµικούς (Πίνακας 17, Γράφηµα 35). 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Πειθαρχικές 
ποινές Αξιωµατικοί 

Κατώτερο  Κατά 
Βαθµό 

Αστυνοµικό 
Προσωπικό 

Ειδικοί Φρουροί 
Σύνολο 
ποινών 

ΑΡΓΙΑ ΜΕ 
ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ 
ΠΑΥΣΗ 

14 59 6 79 

ΑΡΓΙΑ ΜΕ 
ΑΠΟΛΥΣΗ 26 162 13 201 

ΑΠΟΤΑΞΗ 34 189 11 234 
ΣΥΝΟΛΟ 74 410 30 514 
ΕΠΙΠΛΗΞΗ 16 49 1 66 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 79 435 28 542 

ΣΥΝΟΛΟ 95 484 29 608 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 169 894 59 1122 

Πίνακας 17: Πειθαρχικές ποινές 1999-2015 

 

Γράφηµα 35: Εξέλιξη πειθαρχικών ερευνών 
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3. Υποθέσεις ∆ιαφθοράς  

Οι καταγγελίες που περιήλθαν στην ∆.Ε.Υ. το έτος 2015 σχετικά µε αδικήµατα που 
αφορούν τη διαφθορά στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα ήταν -95-. Ανάλογα µε την 
Υπηρεσία – Οργανισµό όπου εργάζεται ο καταγγελλόµενος υπάλληλος, οι καταγγελίες 
εντάχθηκαν σε τοµείς. 

Ωστόσο τα περιστατικά για τους καταγγελλόµενους τοµείς υπερέχουν αριθµητικά από το 
πλήθος των καταγγελιών, καθώς σε µία καταγγελία ενδέχεται να περιλαµβάνονται 
περισσότεροι του ενός καταγγελλόµενου τοµέα του δηµοσίου. 
Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 18 (και Γράφηµα 36) οι περισσότερες καταγγελίες 
αφορούν τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νοσοκοµεία, που αποτελούν 
το 33% του συνόλου.  
Επιµέρους Τοµείς ∆ηµοσίου Καταγγελίες έτους 2015 που αφορούν 

σε υποθέσεις διαφθοράς υπαλλήλων 
Υπηρεσίες Ο.Τ.Α. 20 
Νοσοκοµεία 17 
Υπουργεία 11 
∆ικαιοσύνη 11 
Οικονοµικές Υπηρεσίες 9 
Υπηρεσίες Περιφέρειας 9 
Ασφαλιστικά Ταµεία 5 
∆ηµόσιες Επιχειρήσεις-Οργανισµοί 5 
Τελωνειακή Υπηρεσία 8 
Πυροσβεστικό Σώµα 2 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 7 
Λιµενικό Σώµα 2 
Προξενικές Αρχές 2 
Βουλή 1 
Άλλοι Οργανισµοί 1 
Χωρίς Προσδιορισµό 1 
ΣΥΝΟΛΟ 111 
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Πίνακας 18: Επιµέρους Τοµείς ∆ηµοσίου Υποθέσεων ∆ιαφθοράς έτους 2015 

 

Γράφηµα 36: Επιµέρους Τοµείς ∆ηµοσίου Υποθέσεων ∆ιαφθοράς έτους 2015 
Σύµφωνα µε τον Πίνακα 19 (και Γράφηµα 37) από τις -95- καταγγελίες που περιήλθαν στην 
∆.Ε.Υ. και αφορούν διαφθορά υπαλλήλων του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, µόνο οι -10- 
διαβιβάσθηκαν σε άλλες αρχές αρµόδιες για την καταπολέµηση της διαφθοράς στον 
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, ενώ µε τις υπόλοιπες επιλήφθηκε η ∆.Ε.Υ. διενεργώντας 
Προκαταρκτική Εξέταση, Αστυνοµική Προανάκριση ή διαβιβάζοντάς αυτές κατόπιν 
αστυνοµικής έρευνας στις αρµόδιες Εισαγγελικές Αρχές.  

 

Πίνακας 19: Εξελικτική Πορεία Υποθέσεων ∆ιαφθοράς Υπαλλήλων 2015 

 

 Εξέλιξη υποθέσεων που αφορούν σε 
διαφθορά υπαλλήλων του ευρύτερου 
δηµοσίου τοµέα 

Έτος 2015 
∆ιαβίβαση σε Εισαγγελική Αρχή 27 
Προκαταρκτική Εξέταση 23 
Αστυνοµική Προανάκριση 10 
∆ιαβίβαση σε Άλλη Αρχή 10 
Εκκρεµείς – Αστυνοµική Έρευνα 18 
Αρχείο 6 
ΣΥΝΟΛΟ 94 
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Γράφηµα 37: Εξελικτική Πορεία Υποθέσεων ∆ιαφθοράς Υπαλλήλων 2015 

Τα αδικήµατα που αφορούν αστυνοµικό προσωπικό και υπαλλήλους του δηµοσίου για 
υποθέσεις που αφορούν διαφθορά και χειρίσθηκε η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, για 
τα οποία ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, το έτος 2015, απεικονίζονται στους πίνακες 20 και 21. 
Οι ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από τις αρµόδιες Εισαγγελικές αρχές έπειτα από την 
υποβολή σχετικών δικογραφιών από την Υπηρεσία µας (Γράφηµα 38). 

Ποινικές ∆ιώξεις 
Υποθέσεων ∆ιαφθοράς 
Υπαλλήλων ∆ηµοσίου Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ 

Έτους 2015 

242 Π.Κ. Ψευδής Βεβαίωση 
18 

235 Π.Κ. ∆ωροδοκία για νόµιµες πράξεις 
18 

386 Π.Κ. Απάτη 
7 

385 Π.Κ. Εκβίαση 
4 

375 Π.Κ. Υπεξαίρεση 
4 

258 Π.Κ. Υπεξαίρεση στην Υπηρεσία 
3 

ν. 2960/2001 Παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα 

3 

239 Π.Κ. Κατάχρηση Εξουσίας  
2 

244 Π.Κ. Καταπίεση 
2 

ν.3691/2008 Νοµιµοποίηση Εσόδων από Παράνοµη 
∆ραστηριότητα 

2 

216 Π.Κ. Πλαστογραφία  
1 
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187 Π.Κ. Σύσταση και Συµµορία 
1 

221 Π.Κ. Ψευδείς Ιατρικές Πιστοποιήσεις  
1 

ν.3583/2007 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας 
1 

Σύνολο 67 

Πίνακας 20: Ποινικές ∆ιώξεις Υποθέσεων ∆ιαφθοράς ∆ηµοσίων Υπάλληλων έτους 2015 

Ποινικές ∆ιώξεις 
Υποθέσεων ∆ιαφθοράς 

Αστυνοµικού 
Προσωπικού 

Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ 

Έτους 2015 

258 Π.Κ. Υπεξαίρεση στην Υπηρεσία 11 

239 Π.Κ. Κατάχρηση Εξουσίας 
9 

216 Π.Κ. Πλαστογραφία 
9 

242 Π.Κ. Ψευδής Βεβαίωση 
8 

385 Π.Κ. Εκβίαση 
5 

231 Π.Κ. Υπόθαλψη Εγκληµατία 
5 

261 Π.Κ. Παρότρυνση Υφισταµένων και Ανοχή 
4 

187 Π.Κ. Σύσταση και Συµµορία 
3 

386 Π.Κ. Απάτη 
3 

235 Π.Κ. ∆ωροδοκία για νόµιµες πράξεις 
3 

256 Π.Κ. Απιστία σχετική µε την Υπηρεσία 
3 

375 Π.Κ. Υπεξαίρεση 
2 

236 Π.Κ. ∆ωροδοκία για παράνοµες πράξεις 
2 

ν.1608/1950 Περί Καταχραστών ∆ηµοσίου 
2 

351 Π.Κ. Σωµατεµπορία 
2 

222 Π.Κ. Υπεξαγωγή Εγγράφων 
2 

ν.1590/1986 Αδικήµατα Περί την Υπηρεσία 
1 
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241 Π.Κ. Παραβίαση Οικιακού Ασύλου 
1 

262 Π.Κ. Εγκλήµατα Σχετικά µε την Υπηρεσία 
1 

349 Π.Κ. Μαστροπεία 
1 

Σύνολο 77 

Πίνακας 21: Ποινικές ∆ιώξεις Υποθέσεων ∆ιαφθοράς Αστυνοµικού Προσωπικού έτους 

2015 

 

 

Γράφηµα 38: Ποινικές ∆ιώξεις Υποθέσεων ∆ιαφθοράς έτους 2015 
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4. Σηµαντικές Υποθέσεις ∆.Ε.Υ. έτους 2015 

Από τις -576- δικογραφίες που χειρίστηκε η Υπηρεσία το 2015, παρατίθενται ενδεικτικά 

στη συνέχεια µερικές από τις πιο σηµαντικές υποθέσεις. 

ΑΑ..  ΥΥΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΕΕΓΓΚΚΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ::    

1.Εξάρθρωση εγκληµατικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη σωµατεµπορία 

και στη µαστροπεία. 

Από την κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στη ∆ιεύθυνση Εσωτερικών 

Υποθέσεων και έπειτα από πολύµηνη έρευνα και παρακολούθηση των τηλεφωνικών 

επικοινωνιών και της δραστηριότητας των µελών του κυκλώµατος, συντονίστηκε ευρείας 

κλίµακας αστυνοµική επιχείρηση και επετεύχθη ο εντοπισµός και η σύλληψη -5- µελών της 

εγκληµατικής οργάνωσης, εκ των οποίων -1- Αξιωµατικός της Ελληνικής Αστυνοµίας, ενώ 

ασκήθηκε ποινική δίωξη σε -7- άτοµα συνολικά, για: 

 Συγκρότηση και Ένταξη σε Εγκληµατική Οργάνωση 

 Σωµατεµπορία 

 Μαστροπεία 

 Κατάχρηση εξουσίας 

 Παράβαση καθήκοντος 

 Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου 

 Παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής 

συνοµιλίας  

 Νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες 

 Παράβαση της νοµοθεσίας περί όπλων. 

Η εγκληµατική οργάνωση, η οποία δρούσε για -7- τουλάχιστον µήνες προάγοντας στην 

πορνεία γυναίκες, διέθετε συγκεκριµένη εσωτερική δοµή, ιεραρχία και ρόλο για το κάθε 

µέλος αυτής.  

Τα µέλη της εγκληµατικής οργάνωσης λειτουργούσαν δύο νοµιµοφανή καταστήµατα 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος (µπαρ), στην Καβάλα, τα οποία χρησιµοποιούσαν 

προκειµένου να δικαιολογούν την παρουσία γυναικών, που έναντι χρηµατικής αµοιβής, 



  

 374

είτε παραχωρούσαν σε πελάτες για παρέα εντός του καταστήµατος «κονσοµασιόν», είτε 

τις εξέδιδαν «βίζιτες» µε ή χωρίς τη θέλησή τους. Συνήθως, η τιµή της ερωτικής 

συνεύρεσης καθορίζονταν στα -80- ευρώ. 

∆ρούσε µε την συνεργασία του Αξιωµατικού, ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στη λειτουργία 

της, τόσο στην κάλυψη της παράνοµης λειτουργίας των καταστηµάτων ως χώρων 

προώθησης γυναικών στην πορνεία, όσο και σε πληροφοριακό επίπεδο (πληροφορίες 

σχετικά µε επικείµενους ελέγχους και εκκρεµείς καταδικαστικές αποφάσεις). 

Επιπλέον, η εγκληµατική οργάνωση ξεκίνησε τις προσπάθειες προκειµένου να οργανώσει 

διεθνές δίκτυο εµπορίας και προαγωγής στην πορνεία αλλοδαπών γυναικών. Ειδικότερα, 

σκόπευε στην παράνοµη µεταφορά στη Χώρα µας αλλοδαπών γυναικών, οι οποίες µέσω 

«εικονικών» γάµων µε ηµεδαπούς, θα αποκτούσαν νοµιµοφανή έγγραφα για την είσοδο 

και την παραµονή τους στην Ελλάδα. 

Κατά τις έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στα καταστήµατα, στις οικίες και στα οχήµατα 
των µελών της οργάνωσης βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειµένων που 
σχετίζονται µε την υπόθεση, ήτοι: 

 Μεγάλος αριθµός µπλοκ, τετραδίων και ηµερολογίων, που περιείχαν κατά περίπτωση 

χειρόγραφες σηµειώσεις (χρηµατικά πόσα, ονόµατα και συνοµιλίες). 

 Πλήθος προσωπικών και ταξιδιωτικών εγγράφων αλλοδαπών γυναικών (πρωτότυπα 

και σε φωτοαντίγραφο). 

 Κάµερες παρακολούθησης κλειστού κυκλώµατος µε καταγραφικό µηχάνηµα. 

 Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές.  

 Χρηµατικό ποσό των -2.900- ευρώ. 

 ∆ιακόσιες είκοσι τρείς αποδείξεις πληρωµής µε ισάριθµα δελτία «ΠΑΜΕ 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ» και «ΚΙΝΟ», συνολικού κέρδους -14.991,61- ευρώ. 

 Ένα αναδιπλούµενο µαχαίρι τύπου σουγιά.  

 ∆υο βιβλιάρια τραπέζης.  

 Κινητά τηλέφωνα. 

Σε βάρος του Αξιωµατικού και του ηγετικού µέλους της εγκληµατικής οργάνωσης, 
εκδόθηκαν από τον αρµόδιο Ανακριτή, εντάλµατα προσωρινής κράτησης, ενώ στους 
λοιπούς συλληφθέντες υπεβλήθησαν περιοριστικοί όροι. 
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22..ΕΕξξάάρρθθρρωωσσηη  εεγγκκλληηµµααττιικκήήςς  οορργγάάννωωσσηηςς  πποουυ  εεκκββίίααζζεε  κκααιι  λλήήσσττεευυεε  ααλλλλοοδδααπποούύςς  σσττοο  

ΚΚέέννττρροο  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς..  

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στη ∆ιεύθυνση Εσωτερικών 
Υποθέσεων και έπειτα από πολύµηνη έρευνα και συντονισµένη αστυνοµική επιχείρηση, 
εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, -5- άτοµα, εκ των 
οποίων -2- αστυνοµικοί, -1- επιχειρηµατίας και   -1- υπάλληλος ιδιωτικής εταιρείας 
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, ενώ συνολικά για την υπόθεση κατηγορήθηκαν -11- 
τουλάχιστον άτοµα, για τα αδικήµατα: 

 Συγκρότηση και Ένταξη σε Εγκληµατική Οργάνωση. 

 Κατάχρηση εξουσίας. 

 Παραβίαση οικιακού ασύλου κατά συναυτουργία. 

 Παράβαση καθήκοντος. 

 Απλές σωµατικές βλάβες. 

 Ληστεία. 

 Εκβίαση. 

 Παράβαση της νοµοθεσίας περί όπλων. 

 Παράβαση της νοµοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. 

Η εγκληµατική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιούνταν για -6- τουλάχιστον µήνες στο 
κέντρο της Αθήνας, είχε ιεραρχική δοµή µε διακριτούς ρόλους προσώπων κατά την 
προετοιµασία και εκτέλεση των αξιόποινων πράξεων, ενώ ακολουθούσε συγκεκριµένη 
µεθοδολογία δράσης.  

Συγκεκριµένα, δύο µέλη της οργάνωσης, παρείχαν πληροφορίες στο ηγετικό µέλος αυτής 
(αστυνοµικό), τον οποίο αποκαλούσαν ως «ΣΤΡΑΤΗΓΟ», αναφορικά µε την ύπαρξη 
αποθηκών µε αποµιµητικά προϊόντα. Αυτός µαζί µε τον έτερο συλληφθέντα αστυνοµικό, 
εκµεταλλευόµενοι την ιδιότητά τους και το ιδιαίτερο αντικείµενο της Υπηρεσίας τους, 
πραγµατοποιούσαν παράνοµους ελέγχους στις παραπάνω αποθήκες ή στις οικίες των 
αλλοδαπών και αφαιρούσαν τα προϊόντα, καθώς και προσωπικά αντικείµενα και χρήµατα 
των θυµάτων τους.  

Στη συνέχεια, τα υπόλοιπα µέλη του κυκλώµατος παραλάµβαναν τα αφαιρεθέντα 
αποµιµητικά προϊόντα και αναλάµβαναν την πώλησή τους σε αλλοδαπούς ασχολούµενους 
µε το εµπόριο παρόµοιων προϊόντων, αποκοµίζοντας µεγάλο οικονοµικό όφελος. 

Σε περίπτωση που οι αλλοδαποί - αγοραστές των προϊόντων, δεν ήταν συνεπείς στις 

οικονοµικές τους υποχρεώσεις, δύο µέλη της εγκληµατικής οργάνωσης που διέθεταν την 
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κατάλληλη σωµατοδοµή, αναλάµβαναν υπό τις υποδείξεις του «ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ» να 

αποσπάσουν τα χρήµατα, χτυπώντας τους και εκβιάζοντάς τους µε απειλή πυροβόλου 

όπλου. 

Κατά τις έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στις οικίες και στα οχήµατα των 
κατηγορουµένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν µεταξύ άλλων: 

 Κινητά τηλέφωνα και κάρτες sim. 

 Πλήθος αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων (φορτιστές, καλώδια σύνδεσης usb, θήκες). 

 Ένα µπλοκ µε χειρόγραφες σηµειώσεις (τηλεφωνικούς αριθµούς και διευθύνσεις 

κατοικιών και αποθηκών στο κέντρο της Αθήνα). 

 Σαράντα έξι πακέτα τσιγάρων άνευ ειδικής ταινίας φορολόγησης. 

 Εκατόν σαράντα αποµιµητικά ρολόγια. 

 Τριάντα εννιά αλυσίδες χεριού και λαιµού. 

 Ναρκωτικές ουσίες (κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη). 

 Πλήθος χαπιών και φιαλιδίων µε άγνωστες ουσίες. 

 Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.  

 Χρηµατικό ποσό των -62.596- ευρώ. 

 Μία σιδερογροθιά. 

 Ένα µαχαίρι. 

Σε βάρος του αποκαλούµενου «ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ» και ενός εκ των µελών της εγκληµατικής 

οργάνωσης, εκδόθηκαν από τον αρµόδιο Ανακριτή, εντάλµατα προσωρινής κράτησης, 

ενώ στους λοιπούς συλληφθέντες υπεβλήθησαν περιοριστικοί όροι.  

  

  

  

  

  

  



  

 377

 
 

33..ΕΕξξάάρρθθρρωωσσηη  κκυυκκλλώώµµααττοοςς  ππααρράάννοοµµηηςς  δδιιαακκίίννηησσηηςς  λλααθθρροοµµεετταανναασσττώώνν  σσεε  χχώώρρεεςς  ττηηςς  

∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕυυρρώώππηηςς,,  µµέέσσωω  ααεερροολλιιµµέένναα  ννηησσιιοούύ  ττοουυ  ΑΑιιγγααίίοουυ..  

Από την κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στη ∆ιεύθυνση Εσωτερικών 

Υποθέσεων και κατόπιν σχετικής παραγγελίας του Εποπτεύοντα την Υπηρεσία 

Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση επί κακουργηµάτων 

και ιδίως για τα αδικήµατα: 

 Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση. 

 Παράβαση του Κώδικα µετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης. 

 Πλαστογραφία µετά χρήσεως. 

 Κατάχρηση εξουσίας. 

 ∆ωροληψία υπαλλήλου. 

Από την προκαταρκτική εξέταση, στο πλαίσιο της οποίας διενεργήθηκε πολύµηνη έρευνα, 

εξετάστηκαν δεκάδες ουσιώδεις µάρτυρες και ελήφθη πλήθος εγγράφων, προέκυψε 

συµµετοχή στην εγκληµατική οργάνωση -11- ατόµων, εκ των οποίων -4- αστυνοµικοί, -1- 

απόστρατος αστυνοµικός, -3- επιχειρηµατίες, -1- πρώην δικηγόρος και -1- οδηγός 

τουριστικών λεωφορείων. 

Οι παραπάνω είχαν διακριτούς ρόλους και συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων του 

εγκληµατικού δικτύου, ο καθένας αντίστοιχα µε την επαγγελµατική του δραστηριότητα.  

Το κύκλωµα για τουλάχιστον -3- έτη προωθούσε και διακινούσε παράνοµα υπηκόους 

τρίτων Χωρών, µέσω αερολιµένα νησιού του Αιγαίου, σε χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, 

ενώ ακολουθούσε συγκεκριµένη µεθοδολογία δράσης, όπως: 

 Υπήκοοι τρίτων Χωρών που εκδήλωναν την επιθυµία τους να ταξιδέψουν προς τις 

Ευρωπαϊκές χώρες, εφοδιάζονταν µε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα από την Αθήνα και 

µετέβαιναν ακτοπλοϊκώς στο εν λόγω νησί.  

 Κατόπιν, δύο µέλη του κυκλώµατος φρόντιζαν για τη µεταφορά τους στο 

αεροδρόµιο, προκειµένου να ταξιδέψουν.  

 Για την αποτελεσµατικότερη παράνοµη διακίνηση των µεταναστών, οι αναχωρήσεις 

τους γίνονταν σε συγκεκριµένες πτήσεις (ηµέρες και ώρες), κατά τις οποίες 
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εκτελούσαν υπηρεσία στο οικείο Αστυνοµικό Τµήµα συγκεκριµένοι αστυνοµικοί - 

µέλη του κυκλώµατος. 

 Σε περίπτωση που υπάλληλοι των εταιρειών επίγειας εξυπηρέτησης που 

διενεργούσαν τον έλεγχο επιβίβασης, διαπίστωναν την πλαστότητα των ταξιδιωτικών 

εγγράφων, «αναλάµβαναν» οι εµπλεκόµενοι αστυνοµικοί. Συνολικά, εντοπίστηκαν -

519- αλλοδαποί φέροντες πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, οι οποίοι επιχείρησαν να 

ταξιδέψουν παράνοµα και παραπέµφθηκαν σε αστυνοµικούς του αερολιµένα. 

 Οι αστυνοµικοί - µέλη του κυκλώµατος, εκµεταλλευόµενοι την ιδιότητά τους, είτε 

επέτρεπαν στους αλλοδαπούς να ταξιδέψουν συνοδεύοντάς τους έως την πύλη 

επιβίβασης παρακάµπτοντας τον διαβατηριακό έλεγχο, είτε τους προµήθευαν µε άλλα 

διαβατήρια, είτε τους άφηναν ελεύθερους κατά παράβαση των καθηκόντων τους, ενώ 

σε ελάχιστες µόνο περιπτώσεις, -60- εξ’ αυτών, σχηµατίσθηκε δικογραφία. 

Η τιµή για κάθε αλλοδαπό που ταξίδευε µε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, ανερχόταν στο 

χρηµατικό ποσό των -2.500- έως -3.000- ευρώ. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, Ισπανική αεροπορική εταιρεία επέβαλλε πρόστιµο στην 

εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης που διενήργησε τον έλεγχο επιβίβασης στον αερολιµένα 

του εν λόγω νησιού, διότι όταν η πτήση έφτασε στην Ισπανία διαπιστώθηκε, µεταξύ των 

επιβατών, µεγάλος αριθµός υπηκόων τρίτων Χωρών, οι οποίοι στην κατοχή τους έφεραν 

πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. 
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44..ΕΕξξάάρρθθρρωωσσηη  οοµµάάδδααςς  αασσττυυννοοµµιικκώώνν  πποουυ  έέκκλλεεββεε  ααλλλλοοδδααπποούύςς  κκαατταασσττηηµµααττάάρρχχεεςς  σσττοο  

ιισσττοορριικκόό  κκέέννττρροο  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς..  

Από την κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στη ∆ιεύθυνση Εσωτερικών 

Υποθέσεων και έπειτα από πολύµηνη έρευνα, σχηµατίσθηκε ποινική δικογραφία σε βάρος 

-7- αστυνοµικών, εκ των οποίων -1- αξιωµατικός, για τα αδικήµατα: 

 Κατάχρηση εξουσίας. 

 Παραβίαση οικιακού ασύλου κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. 

 Κλοπή κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. 

Οι παραπάνω αστυνοµικοί είχαν συστήσει «οµάδα» ενεργώντας ανεξέλεγκτα και χωρίς 

κανέναν περιορισµό, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, λόγω της «κάλυψης» που τους 

παρείχε η ιδιότητά τους. 

Ειδικότερα, εξακριβώθηκε ότι για διάστηµα τουλάχιστον -2- µηνών ενεργούσαν από 

κοινού µε σχεδόν πάντα την ίδια σύνθεση και διέπρατταν κλοπές σε βάρος αλλοδαπών, οι 

οποίοι διατηρούν καταστήµατα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, ενώ ακολουθούσαν 

συγκεκριµένη µεθοδολογία δράσης, όπως: 

 Τελούσαν τις πράξεις τους στο πλαίσιο των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. 

 Επέλεγαν καταστήµατα αλλοδαπών που διακινούσαν ή διαχειρίζονταν µεγάλα 

χρηµατικά ποσά, καθώς και οικίες αλλοδαπών, ξέροντας ότι τα θύµατά τους δεν είναι 

γνώστες της νοµοθεσίας. 

 Εκµεταλλευόµενοι την ιδιότητά τους, διενεργούσαν ελέγχους στα καταστήµατα και 

τις οικίες των θυµάτων τους, απουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τους οποίους 

αφαιρούσαν µεγάλα χρηµατικά ποσά. 

 Έθεταν εκτός λειτουργίας τις κάµερες ασφαλείας που διέθεταν τα καταστήµατα, 

αποξηλώνοντας τα καλώδια τροφοδοσίας αυτών,  µε σκοπό να µην καταγραφούν οι 

κινήσεις τους κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Επιπλέον, αφαιρούσαν από 

παρακείµενα καταστήµατα την κεντρική µονάδα καταγραφής του κλειστού 

κυκλώµατος βιντεοσκόπησης, ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο καταγραφής της 

εγκληµατικής τους δράσης. 



  

 380

Από τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι η «οµάδα», µε τη δράση της, αποκόµισε 

τουλάχιστον το χρηµατικό ποσό των -20.000- ευρώ. 

 
 
 
 
 
  
 

ΒΒ..  ΥΥΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΦΦΘΘΟΟΡΡΑΑΣΣ  ΑΑΣΣΤΤΥΥΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ::  

1.Σύλληψη ενός Ειδικού Φρουρού και τριών ιδιωτών για διακίνηση και χχρρήήσσηη  

ννααρρκκωωττιικκώώνν  οουυσσιιώώνν  κκααιι  ππααρράάββαασσηηςς  ττηηςς  ννοοµµοοθθεεσσίίααςς  ππεερρίί  όόππλλωωνν.. 

Ειδικότερα, από έρευνα της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων προέκυψε ότι ο 

ανωτέρω αστυνοµικός συνοδευόµενος από τους δύο ιδιώτες (τοξικοµανείς), κάνοντας 

χρήση της αστυνοµικής του ιδιότητας, αποπειράθηκε να προµηθευτεί ναρκωτικά δισκία 

«VUBLEGAL» και «HIPNOSEDON» από δύο φαρµακεία στην περιοχή του Πειραιά, 

επιδεικνύοντας πλαστές ιατρικές συνταγές. Στην προσπάθειά του να πείσει τους 

φαρµακοποιούς, τους υπέδειξε το υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητάς του και προσποιήθηκε 

ότι οι συνταγές αφορούν τοξικοµανείς κρατούµενους της Υπηρεσίας του που έχουν 

ανάγκη τα φάρµακα. 

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν µεταξύ άλλων: 

 Μικροποσότητα ηρωίνης. 

 Έξι πλαστές ιατρικές συνταγές ναρκωτικών χαπιών, εκ των οποίων οι πέντε 

φαίνονταν να έχουν συνταγογραφηθεί από ιατρό ο οποίος είχε αποβιώσει, έφεραν δε 

ηµεροµηνία συνταγογράφησης µεταγενέστερη του θανάτου του. 

 Ένα σπρέι πιπεριού. 

Όπως αποδείχθηκε από την προανάκριση, ένας εκ των συλληφθέντων ιδιωτών, υιός του 

θανόντα ιατρού, κατάρτιζε, κατά το χρονικό διάστηµα που ο πατέρας του νοσηλευόταν 

στο νοσοκοµείο, αλλά και µετά το θάνατό του, πλαστές ιατρικές συνταγές αριθµηµένες µε 

κόκκινη γραµµή, στις οποίες συνταγογραφούσε φάρµακα που εµπίπτουν στην έννοια των 

ναρκωτικών, υπογράφοντας ο ίδιος και θέτοντας τη σφραγίδα του πατέρα του (ιατρού), 
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ενώ στη συνέχεια διέθετε τις συνταγές σε τοξικοµανείς έναντι χρηµατικού 

ανταλλάγµατος. 

 

22..ΣΣύύλλλληηψψηη  εεννόόςς  αασσττυυννοοµµιικκοούύ  κκααιι  εεννόόςς  ααλλλλοοδδααπποούύ  γγιιαα  τταα  ααδδιικκήήµµαατταα  ττηηςς  ΠΠααρράάννοοµµηηςς  

κκαατταακκρράάττηησσηηςς,,  ΑΑππόόππεειιρρααςς  ΕΕκκββίίαασσηηςς  κκααττάά  σσυυννααυυττοουυρργγίίαα  κκααιι  ΑΑππρρόόκκλληηττηηςς  

σσωωµµααττιικκήήςς  ββλλάάββηηςς..  

Ειδικότερα, ο συλληφθείς αλλοδαπός από κοινού µε -5- οµοεθνείς του, απαίτησαν 

εκβιαστικά από έτερο αλλοδαπό, ο οποίος κινούταν πεζός στο κέντρο της Αθήνας, να 

τους παραδώσει το χρηµατικό ποσό των -18.000- ευρώ ως παλαιότερη οφειλή προς 

αυτούς. Επιπλέον, ο ένας εξ’ αυτών τον απείλησε ότι εάν δεν τους δώσει τα χρήµατα θα 

τον «κλείσουν είκοσι χρόνια φυλακή» µε την βοήθεια γνωστού τους αστυνοµικού, ενώ 

παράλληλα επικοινώνησε τηλεφωνικά  µε άτοµο, στο οποίο ανέφερε στην Ελληνική 

γλώσσα «έλα αστυνόµε γρήγορα εδώ». 

Όταν ο παθών αρνήθηκε να τους δώσει τα χρήµατα, τον χτύπησαν, του απέσπασαν το 

διαβατήριο και τον οδήγησαν παρά τη θέλησή του στον ηµιώροφο παρακείµενου 

εστιατορίου. Κατόπιν, κατέφθασε στο εστιατόριο ο αστυνοµικός, ο οποίος είχε άµεση 

σχέση µε τους δράστες και «ανέλαβε» ο ίδιος να αποσπάσει βιαίως το παραπάνω 

χρηµατικό ποσό. 

Συγκεκριµένα, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο ωρών, ο αστυνοµικός απαιτούσε 

από τον παθόντα να παραδώσει στα «παιδιά» το χρηµατικό ποσό των -18.000- ευρώ, ή 

τουλάχιστον για «αρχή» το χρηµατικό ποσό των -3.000- ευρώ,  χτυπώντας τον στο 

πρόσωπο και απειλώντας τον ότι αν δεν το πράξει, θα καλέσει και άλλους αστυνοµικούς 

για να τον συλλάβουν. 

Οι δράστες δεν κατάφεραν να αποσπάσουν χρήµατα από τον παθόντα, καθότι επενέβησαν 

άµεσα αστυνοµικοί της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, έπειτα από κατάλληλη 

αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισµένη αστυνοµική επιχείρηση. 
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33..ΣΣύύλλλληηψψηη  ττρριιώώνν  αασσττυυννοοµµιικκώώνν  κκααιι  µµίίααςς  ιιδδιιώώττιιδδααςς  γγιιαα  τταα  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη  ααδδιικκήήµµαατταα  
ττηηςς  ΠΠααρράάββαασσηηςς  κκααθθήήκκοοννττοοςς,,  ΥΥππόόθθααλλψψηηςς  εεγγκκλληηµµααττίίαα  κκααιι  ππααρράάββαασσηηςς  ττηηςς  ννοοµµοοθθεεσσίίααςς  
ππεερρίί  εεξξααρρττηησσιιοογγόόννωωνν  οουυσσιιώώνν  κκααιι  ππεερρίί  όόππλλωωνν..  

Ειδικότερα, ένας αστυνοµικός και µία ιδιώτιδα µετέφεραν µε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ποσότητα 

ναρκωτικής ουσίας, ήτοι ακατέργαστη κάνναβη, σε περιοχή της Ηπείρου. 

Επιπλέον, δύο αστυνοµικοί εκτελώντας διατεταγµένη υπηρεσία στην περιοχή, παρόλο που 

γνώριζαν την πληροφορία για τη µεταφορά ναρκωτικών ουσιών µε το παραπάνω 

αυτοκίνητο, όταν το εντόπισαν και το ακινητοποίησαν, διαπίστωσαν ότι ο οδηγός ήταν 

αστυνοµικός και αφού συνοµίλησαν µαζί του, τον άφησαν να αποχωρήσει από το σηµείο, 

χωρίς να προβούν σε έλεγχο του οχήµατος. 

Στη συνέχεια, το εν λόγω όχηµα εντοπίστηκε εκ νέου από κλιµάκιο της Ειδικής Οµάδας 

Ελέγχων και του Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών και ακινητοποιήθηκε. Κατά τον έλεγχο 

που διενεργήθηκε στο όχηµα, ουδέν ανευρέθη, πλην όµως η ιδιώτιδα (συνοδηγός του 

οχήµατος) οδήγησε τους αστυνοµικούς σε επαρχιακό δρόµο της περιοχής και τους 

υπέδειξε το σηµείο στο οποίο ο αστυνοµικός (οδηγός του οχήµατος) είχε κρύψει επιµελώς 

δύο σάκους µε -22- δέµατα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού µικτού βάρους -24- 

κιλών. 

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν µεταξύ άλλων: 

 Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.  

 Μία νάιλον σακούλα µε σπόρους κάνναβης συνολικού µικτού βάρους -42,7- 

γραµµαρίων.  

 Ένα σπρέι πιπεριού.  

 Τρία κινητά τηλέφωνα. 

 Ένα πτυσσόµενο µαχαίρι µε δύο λάµες. 

 

44..ΣΣύύλλλληηψψηη  εεννόόςς  ΕΕιιδδιικκοούύ  ΦΦρροουυρροούύ  γγιιαα  τταα  ααδδιικκήήµµαατταα  ττηηςς  ΥΥππεεξξααίίρρεεσσηηςς  σσττηηνν  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  

κκααιι  ΚΚλλοοππήήςς, διότι εκτελώντας διατεταγµένη υπηρεσία εποχούµενης περιπολίας, αφαίρεσε 

από αλλοδαπό το χρηµατικό ποσό των -3.745- ευρώ για να το ιδιοποιηθεί παρανόµως. 
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Στη συνέχεια, προσήγαγε τον αλλοδαπό στο οικείο Τµήµα Ασφαλείας, ο οποίος µετά την 

εξακρίβωση της δικαστικής του ταυτότητας, αποχώρησε, χωρίς ο αστυνοµικός να του 

επιστρέψει το χρηµατικό ποσό. 

 

55..ΣΣχχηηµµααττιισσµµόόςς  πποοιιννιικκήήςς  δδιικκοογγρρααφφίίααςς  σσεε  ββάάρροοςς  ΑΑξξιιωωµµααττιικκοούύ  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  

ΑΑσσττυυννοοµµίίααςς  γγιιαα  τταα  ααδδιικκήήµµαατταα  ττηηςς  ΑΑππιισσττίίααςς  σσχχεεττιικκήή  µµεε  ττηηνν  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  κκααιι  

ΥΥππεεξξααίίρρεεσσηηςς  σσττηηνν  ΥΥππηηρρεεσσίίαα,,  κκααττ’’  εεξξαακκοολλοούύθθηησσηη..  

Ειδικότερα, από την κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στη ∆ιεύθυνση 

Εσωτερικών Υποθέσεων και έπειτα από έρευνα σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση 

Οικονοµικής Επιθεώρησης/Α.Ε.Α., προέκυψε ότι Αξιωµατικός της Ελληνικής 

Αστυνοµίας, ως αναπληρωτής διαχειριστή εστιατορίου της Ελληνικής Αστυνοµίας, 

αφαιρούσε διάφορα χρηµατικά ποσά από το ταµείο του εστιατορίου. 

∆ιενεργήθηκε έρευνα στους χώρους του γραφείου διαχείρισης κατά την οποία 

κατασχέθηκαν διάφορα χρηµατικά ποσά και πλήθος εγγραφών σχετικά µε την υπόθεση. 

∆ιαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω Αξιωµατικός δρούσε για τουλάχιστον -6- χρόνια και 

υπεξαίρεσε συνολικά το χρηµατικό ποσό των -442.604,64- ευρώ προξενώντας έτσι 

ελάττωση της δηµόσιας περιουσίας. 

 

66..ΣΣύύλλλληηψψηη  εεννόόςς  αασσττυυννοοµµιικκοούύ  γγιιαα  τταα  ααδδιικκήήµµαατταα  ττηηςς  ΠΠααρρααββίίαασσηηςς  ττοουυ  ααπποορρρρήήττοουυ  ττωωνν  

ττηηλλεεφφωωννηηµµάάττωωνν  κκααιι  ππρροοφφοορριικκήήςς  σσυυννοοµµιιλλίίααςς  κκααιι    ππααρράάββαασσηηςς  ττηηςς  ννοοµµοοθθεεσσίίααςς  ππεερρίί  

ππρροοσστταασσίίαα  ααττόόµµωωνν  ααππόό  ττηηνν  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  δδεεδδοοµµέέννωωνν  ππρροοσσωωππιικκοούύ  χχααρραακκττήήρραα, διότι 

είχε τοποθετήσει συσκευή εντοπισµού θέσης «GPS» σε αυτοκίνητο ιδιώτιδας µε σκοπό 

την παρακολούθηση των κινήσεων της, κατόπιν εντολής του συζύγου της.  

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητο του αστυνοµικού βρέθηκαν και 

κατασχέθηκαν µεταξύ άλλων: 

 -1- συσκευή εντοπισµού θέσης «GPS».  

 -2- βιντεοκάµερες.  

 -1- ασύρµατο τηλεχειριστήριο. 
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77..ΣΣύύλλλληηψψηη  µµίίααςς  αασσττυυννοοµµιικκοούύ  γγιιαα  ττοο  ααδδίίκκηηµµαα  ττηηςς  ΠΠλλαασσττοογγρρααφφίίααςς, διότι στο πλαίσιο 

διενεργούµενης Προκαταρκτικής ∆ιοικητικής Εξέτασης για τραυµατισµό της µετά από 

τροχαίο ατύχηµα, προσκόµισε µεταξύ άλλων και ένα πλαστογραφηµένο ασφαλιστήριο 

συµβόλαιο αυτοκινήτου, το οποίο έφερε εµφανώς αλλοιωµένη την ηµεροµηνία ισχύος 

του. 

 

88..ΣΣύύλλλληηψψηη  εεννόόςς  αασσττυυννοοµµιικκοούύ  κκααιι  εεννόόςς  ιιδδιιώώττηη  γγιιαα  ππααρράάββαασσηη  ττηηςς  ννοοµµοοθθεεσσίίααςς  ππεερρίί  

εεξξααρρττηη--σσιιοογγόόννωωνν  οουυσσιιώώνν, διότι µετά από έρευνα που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητο που 

επέβαιναν, ιδιοκτησίας του παραπάνω αστυνοµικού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4- 

αυτοσχέδιες συσκευασίες (φιξάκια) που περιείχαν ποσότητες ναρκωτικής ουσίας 

«ηρωίνη». 

 

99..ΣΣύύλλλληηψψηη  εεννόόςς  αασσττυυννοοµµιικκοούύ  γγιιαα  ππααρράάββαασσηη  ττηηςς  ννοοµµοοθθεεσσίίααςς  ππεερρίί  όόππλλωωνν, διότι από την 

αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στη ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και 

έπειτα από έρευνες που διενεργήθηκαν τόσο στην οικία όσο και στο χώρο εργασίας του 

παραπάνω αστυνοµικού, βρέθηκε και κατασχέθηκε πολεµικός οπλισµός τον οποίο κατείχε 

παρανόµως, ήτοι: 

 Ένα υπηρεσιακό πιστόλι, το οποίο έφερε κάνη άλλου πιστολιού.  

 Μία κάνη πιστολιού.  

 50 φυσίγγια hollow point.  

 ∆ύο γεµιστήρες. 

 Πλήθος φυσιγγίων διαφόρων διαµετρηµάτων.  

 Μία εκπαιδευτική ρουκέτα χωρίς κεφαλή. 

 Μία οπλοβοµβίδα αδράνειας.  

 Ένας εκτοξευτής µιας χρήσεων χωρίς πυροµαχικό.  

 Μία εκπαιδευτική χειροβοµβίδα χωρίς πυροδοτικό µηχανισµό.  

 ∆ύο µονάδες Η/Υ. 
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1100..ΣΣύύλλλληηψψηη  εεννόόςς  αασσττυυννοοµµιικκοούύ  γγιιαα  τταα  ααδδιικκήήµµαατταα  ττηηςς  ΕΕκκββίίαασσηηςς,,  ΚΚααττάάχχρρηησσηηςς  εεξξοουυσσίίααςς,,  

ΠΠααρράάββαασσηηςς  κκααθθήήκκοοννττοοςς,,  ∆∆ωωρροολληηψψίίααςς  υυππααλλλλήήλλοουυ  κκααιι  ππααρράάββαασσηη  ττηηςς  ννοοµµοοθθεεσσίίααςς  

ππεερρίί  εεξξααρρττηησσιιοογγόόννωωνν  οουυσσιιώώνν..  

Ειδικότερα, δύο αστυνοµικοί εκµεταλλευόµενοι την ιδιότητά τους και προσποιούµενοι 

τους αρµόδιους για το φορολογικό και ασφαλιστικό έλεγχο καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος στην περιοχή της Ζακύνθου, απαίτησαν εκβιαστικά από τους ιδιοκτήτες το 

χρηµατικό ποσό των -20.000- ευρώ, προκειµένου να µην ελέγξουν το εν λόγω κατάστηµα. 

Κατόπιν διαπραγµατεύσεων, το ύψος του χρηµατικού ποσού περιορίστηκε στα -10.540- 

ευρώ. 

Στο πλαίσιο διυπηρεσιακής συνεργασίας της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων µε το 

Τµήµα Ασφαλείας Ζακύνθου, προσηµειώθηκε το χρηµατικό ποσό των -10.540- ευρώ, το 

οποίο παρέδωσαν οι ιδιοκτήτες του καταστήµατος στον έναν αστυνοµικό, ο οποίος στη 

συνέχεια συνελήφθη. 

Επιπλέον, ο συλληφθείς στο παρελθόν είχε αποσπάσει εκβιαστικά από τους παραπάνω 

ιδιοκτήτες το χρηµατικό ποσό των -5.000- ευρώ, γεγονός που επιβεβαίωσε και ο ίδιος. 

Κατά την έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του συλληφθέντα αστυνοµικού βρέθηκε 

και κατασχέθηκε το χρηµατικό ποσό των -2.400- ευρώ, ως προερχόµενο από άλλες 

εγκληµατικές δραστηριότητες.  

 

1111..ΣΣχχηηµµααττιισσµµόόςς  δδιικκοογγρρααφφίίααςς  σσεε  ββάάρροοςς  ΑΑξξιιωωµµααττιικκοούύ  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΑΑσσττυυννοοµµίίααςς  γγιιαα  τταα  

ααδδιικκήήµµαατταα  ττηηςς  ΑΑππιισσττίίααςς  σσχχεεττιικκήή  µµεε  ττηηνν  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  κκααιι  ΥΥππεεξξααίίρρεεσσηηςς  σσττηηνν  ΥΥππηηρρεεσσίίαα,,  

κκααττ’’  εεξξαακκοολλοούύθθηησσηη..  

Από την κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στη ∆ιεύθυνση Εσωτερικών 

Υποθέσεων και έπειτα από έρευνα, προέκυψε ότι Αξιωµατικός της Ελληνικής 

Αστυνοµίας, ως διαχειριστής αστυνοµικής Υπηρεσίας, για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

αφαιρούσε διάφορα χρηµατικά ποσά από το ταµείο της Υπηρεσίας του. 

Συνολικά ο εν λόγω Αξιωµατικός αφαίρεσε χρηµατικό ποσό ύψους -19.600- ευρώ, το 

οποίο ιδιοποιήθηκε παρανόµως λόγω οικονοµικών προβληµάτων, όπως ισχυρίστηκε. 
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ΓΓ..  ΥΥΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΦΦΘΘΟΟΡΡΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ::  

11..ΣΣύύλλλληηψψηη  εεννόόςς  ννοοσσοοκκοοµµεειιαακκοούύ  ιιααττρροούύ  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..,,  µµεε  εειιδδιικκόόττηητταα  χχεειιρροουυρργγοούύ  

οοφφθθααλλµµιιάάττρροουυ,,  γγιιαα  ττοο  ααδδίίκκηηµµαα  ττηηςς  ∆∆ωωρροολληηψψίίααςς  ΥΥππααλλλλήήλλοουυ  κκααττ  εεξξαακκοολλοούύθθηησσηη, διότι 

ως εργαζόµενος σε δηµόσιο νοσοκοµείο της Ηπείρου απαίτησε και έλαβε το χρηµατικό 

ποσό των -200- ευρώ από υπερήλικα ασθενή του, για να προβεί σε χειρουργική επέµβαση 

στο δεξί οφθαλµό (καταρράκτη), ενώ τρεις µήνες αργότερα απαίτησε εκ νέου το 

χρηµατικό ποσό των -200- ευρώ από τον ίδιο ασθενή, προκειµένου να πραγµατοποιήσει 

όµοια χειρουργική επέµβαση στον αριστερό οφθαλµό. 

Κατά την σύλληψη του ιατρού, ανευρέθη στην κατοχή του το παραπάνω προσηµειωµένο 

χρηµατικό ποσό, που του είχε παραδώσει ο ασθενής.  

 

22..ΣΣύύλλλληηψψηη  εεννόόςς  ννοοσσοοκκοοµµεειιαακκοούύ  ιιααττρροούύ  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..,,  µµεε  εειιδδιικκόόττηητταα  µµααιιεευυττήήρραα  

χχεειιρροουυρργγοούύ--γγυυννααιικκοολλόόγγοουυ,,  γγιιαα  ττοο  ααδδίίκκηηµµαα  ττηηςς  ∆∆ωωρροολληηψψίίααςς  ΥΥππααλλλλήήλλοουυ, διότι ως 

εργαζόµενος σε δηµόσιο νοσοκοµείο της Αττικής απαίτησε το χρηµατικό ποσό των -250- 

ευρώ από 37χρονη ασθενή, προκειµένου να προβεί σε επέµβαση απόξεσης λόγω 

παλινδρόµου κυήσεως.  

Ο ιατρός συνελήφθη στο πλαίσιο αστυνοµικής επιχείρησης της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών 

Υποθέσεων, αφού προηγουµένως είχε παραλάβει το παραπάνω προσηµειωµένο 

χρηµατικό ποσό από την ασθενή. 

33..ΣΣύύλλλληηψψηη  ττρριιώώνν  ννοοσσοοκκοοµµεειιαακκώώνν  ιιααττρρώώνν  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..  γγιιαα  τταα  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη  ααδδιικκήήµµαατταα  

ττηηςς  ∆∆ωωρροολληηψψίίααςς  ΥΥππααλλλλήήλλοουυ  κκααιι  ΆΆµµεεσσηηςς  σσυυννέέρργγεειιααςς  σσεε  ∆∆ωωρροολληηψψίίαα  ΥΥππααλλλλήήλλοουυ, 

διότι ως εργαζόµενοι σε δηµόσιο νοσοκοµείο της Αττικής απαίτησαν και έλαβαν από 

30χρονο ασθενή το χρηµατικό ποσό των -100- ευρώ, προκειµένου να υποβληθεί σε 

εξέταση µαγνητικής τοµογραφίας. 

Στην κατοχή του ενός ιατρού βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηµατικό ποσό των -3.365- 

ευρώ, ως προερχόµενο από άλλες εγκληµατικές δραστηριότητες (δωροληψίες). 
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44..ΣΣύύλλλληηψψηη  εεννόόςς  ννοοσσοοκκοοµµεειιαακκοούύ  ιιααττρροούύ  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..,,  µµεε  εειιδδιικκόόττηητταα  γγυυννααιικκοολλόόγγοουυ,,  γγιιαα  ττοο  

ααδδίίκκηηµµαα  ττηηςς  ∆∆ωωρροολληηψψίίααςς  ΥΥππααλλλλήήλλοουυ..  

Ειδικότερα, εγκυµονούσα γυναίκα απευθύνθηκε στον ∆ιευθυντή του µαιευτικού τµήµατος 
δηµόσιου νοσοκοµείου της Αττικής, ο οποίος απαίτησε το χρηµατικό ποσό των    -800- 
ευρώ για να αναλάβει την διαδικασία του τοκετού.  

Λόγω οικονοµικών προβληµάτων, η εγκυµονούσα απευθύνθηκε σε έτερο γυναικολόγο 
του νοσοκοµείου, ο οποίος απαίτησε για τον ίδιο λόγο το χρηµατικό ποσό των -650- 
ευρώ, ζητώντας να του δοθούν τα χρήµατα αµέσως µετά τον τοκετό. 

Η γυναίκα, συνεργαζόµενη µε τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, κανόνισε και 
παρέδωσε το προσηµειωµένο χρηµατικό ποσό των -600- ευρώ στο γυναικολόγο, ο οποίος 
στη συνέχεια συνελήφθη. 

Για την υπόθεση κατηγορήθηκε και ο ∆ιευθυντής του µαιευτικού τµήµατος για το 
αδίκηµα της ∆ωροληψίας Υπαλλήλου, ο οποίος δεν συνελήφθη λόγω παρέλευσης του 
αυτοφώρου.  

 

55..ΣΣύύλλλληηψψηη  εεννόόςς  ννοοσσοοκκοοµµεειιαακκοούύ  ιιααττρροούύ  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..,,  εειιδδιικκεευυόόµµεεννοουυ  χχεειιρροουυρργγοούύ,,  γγιιαα  τταα  

ααδδιικκήήµµαατταα  ττηηςς  ΠΠααρράάββαασσηηςς  κκααθθήήκκοοννττοοςς  κκααιι  ππααρράάββαασσηηςς  ττοουυ  ΚΚώώδδιικκαα  ιιααττρριικκήήςς  

δδεεοοννττοολλοογγίίααςς  κκααιι  ττοουυ  ΕΕθθννιικκοούύ  σσυυσσττήήµµααττοοςς  υυγγεείίααςς..  

Ειδικότερα, ως εργαζόµενος σε δηµόσιο νοσοκοµείο της Αττικής απαίτησε χρηµατικό 

ποσό από 88χρονη ασθενή, προκειµένου να µεταβαίνει ο ίδιος στην οικία της στο πλαίσιο 

της θεραπείας. 

Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν -6- επισκέψεις, για τις οποίες συµφωνήθηκε η καταβολή 

του χρηµατικού ποσού των -50- ευρώ ανά επίσκεψη, ήτοι -300- ευρώ. 

Η µητέρα της ασθενούς, συνεργαζόµενη µε τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, 

παρέδωσε το προσηµειωµένο χρηµατικό ποσό των -300- ευρώ στον ειδικευόµενο ιατρό, ο 

οποίος στη συνέχεια συνελήφθη. 
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∆∆..  ΥΥΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΥΥΣΣ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΟΟΥΥΣΣ  ΤΤΟΟΜΜΕΕΙΙΣΣ::  

11..ΣΣύύλλλληηψψηη  εεννόόςς  υυππααλλλλήήλλοουυ  ΠΠοολλεεοοδδοοµµίίααςς  ∆∆ήήµµοουυ  ττηηςς  ΚΚεεννττρριικκήήςς  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  κκααιι  εεννόόςς  

πποολλιιττιικκοούύ  µµηηχχααννιικκοούύ  γγιιαα    τταα  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη  ααδδιικκήήµµαατταα  ττηηςς  ∆∆ωωρροολληηψψίίααςς  

ΥΥππάάλλλληηλλοουυ  κκααιι  ΣΣυυννέέρργγεειιααςς  σσεε  ∆∆ωωρροολληηψψίίαα  ΥΥππάάλλλληηλλοουυ..  

Ειδικότερα, ο υπάλληλος της Πολεοδοµίας απαίτησε από 50χρονο ιδιοκτήτη 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος το χρηµατικό ποσό των -2.000- ευρώ, 

προκειµένου να διαγράψει πρόστιµο ύψους -13.832- ευρώ, το οποίο είχε επιβληθεί για 

αυθαίρετη κατασκευή που υπήρχε στον προαύλιο χώρο του καταστήµατος.  

Ο καταστηµατάρχης, συνεργαζόµενος µε τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, 

παρέδωσε το προσηµειωµένο χρηµατικό ποσό των -2.000- ευρώ στον πολιτικό µηχανικό, 

καθ’ υπόδειξη του υπαλλήλου της Πολεοδοµίας. 

 

22..ΣΣύύλλλληηψψηη  µµίίααςς  υυππααλλλλήήλλοουυ  --  ΠΠρροοϊϊσσττααµµέέννηηςς  ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηηςς  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν  

κκααιι  εεννόόςς  ιιδδιιώώττηη  γγιιαα  τταα  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη  ααδδιικκήήµµαατταα  ττηηςς  ∆∆ωωρροολληηψψίίααςς  ΥΥππααλλλλήήλλοουυ  κκααιι  

ΆΆµµεεσσηηςς  σσυυννέέρργγεειιααςς  σσεε  ∆∆ωωρροολληηψψίίαα  ΥΥππααλλλλήήλλοουυ..  

Ειδικότερα, αλλοδαπή γυναίκα προ εξαετίας υπέβαλλε σε ∆ήµο της Αττικής αίτηση 

ανανέωσης της άδειας διαµονής της στη Χώρα, καταθέτοντας όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, χωρίς να λάβει καµία απάντηση. 

Κατόπιν αυτού, Προϊστάµενη ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών επικοινώνησε µε 

την αλλοδαπή γυναίκα και απαίτησε από αυτή το χρηµατικό ποσό των -5.000- ευρώ, 

προκειµένου να «προωθήσει» την υπόθεσή της. Όταν αυτή αρνήθηκε λόγω οικονοµικών 

προβληµάτων και κατόπιν διαπραγµατεύσεων, η υπάλληλος της ζήτησε την καταβολή 

τουλάχιστον του χρηµατικού ποσού των -600- ευρώ ως προκαταβολή. 

Καθ’ υπόδειξη της Προϊσταµένης, η αλλοδαπή γυναίκα συναντήθηκε µε έναν άνδρα, στον 

οποίο παρέδωσε το προσηµειωµένο χρηµατικό ποσό των             -600- ευρώ. 
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Για την υπόθεση κατηγορήθηκε και ένας 50χρονος ηµεδαπός ως άµεσος συνεργός στο 

αδίκηµα της ∆ωροληψίας Υπαλλήλου, ο οποίος συµµετείχε σε προγενέστερες της 

σύλληψης συναντήσεις µε την παθούσα, στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων. 

 

33..ΣΣύύλλλληηψψηη  εεννόόςς  ιιδδιιοοκκττήήττηη  κκααιι  µµίίααςς  υυππααλλλλήήλλοουυ  σσχχοολλήήςς  οοδδηηγγώώνν  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  

ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  γγιιαα  ττοο  ααδδίίκκηηµµαα  ττηηςς  ΕΕµµπποορρίίααςς  εεππιιρρρροοήήςς  --  ΜΜεεσσάάζζοοννττεεςς, διότι απαίτησαν 

και έλαβαν από ιδιώτη το χρηµατικό ποσό των -3.600- ευρώ, για να του µετατρέψουν την 

άδεια ικανότητας οδήγησης από Β΄ κατηγορίας σε Γ΄. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τον ιδιώτη, ο ίδιος είχε αποκτήσει  παράνοµα την άδεια 

ικανότητας οδήγησης Β΄ κατηγορίας, µέσω της παραπάνω σχολής οδηγών, έναντι του 

χρηµατικού ποσού των -3.000- ευρώ.  

 

44..ΣΣύύλλλληηψψηη  εεννόόςς  σσωωφφρροοννιισσττιικκοούύ  υυππααλλλλήήλλοουυ,,  ΑΑρρχχιιφφύύλλαακκαα,,  γγιιαα  τταα  ααδδιικκήήµµαατταα  ττηηςς  

∆∆ωωρροολληηψψίίααςς  ΥΥππάάλλλληηλλοουυ,,  ΕΕκκββίίαασσηηςς  κκααιι  εειισσααγγωωγγήήςς  κκιιννηηττώώνν  ττηηλλεεφφώώννωωνν  σσεε  

σσωωφφρροοννιισσττιικκόό  κκααττάάσσττηηµµαα..  

Ειδικότερα, ο σωφρονιστικός υπάλληλος απαίτησε εκβιαστικά το χρηµατικό ποσό των -

5.000- ευρώ από κρατούµενο Φυλακών, προκειµένου να εισηγηθεί θετικά στο ∆ιευθυντή, 

ώστε να λάβει την 9ήµερη προβλεπόµενη άδεια. 

Ο κρατούµενος, συνεργαζόµενος µε τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, παρέδωσε 

στο σωφρονιστικό υπάλληλο το παραπάνω προσηµειωµένο χρηµατικό ποσό κατά τη 

διάρκεια της άδειας του στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. 

Επιπλέον, έτερος κρατούµενος του ίδιου καταστήµατος κράτησης εξεταζόµενος ανέφερε 

ότι ο εν λόγω σωφρονιστικός υπάλληλος:  

 Παρέλαβε το χρηµατικό ποσό των -2000- ευρώ, προκειµένου να του παραδώσει ένα 

κινητό τηλέφωνο. 

 Προσφάτως, εισήγαγε στη φυλακή άλλα δύο κινητά τηλέφωνα, έναντι του 

χρηµατικού ποσού των -2000- ευρώ το καθένα. 
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 Παρέλαβε το χρηµατικό ποσό των -10.000- ευρώ, προκειµένου να µεσολαβήσει για 

χορήγηση αδείας σε κρατούµενο. 

 

 

 

 

55..ΣΣύύλλλληηψψηη  µµίίααςς  υυππααλλλλήήλλοουυ  ∆∆ηηµµόόσσιιααςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς  γγιιαα  τταα  

ααδδιικκήήµµαατταα  ττηηςς  ∆∆ωωρροολληηψψίίααςς  ΥΥππααλλλλήήλλοουυ,,  ΠΠααρράάββαασσηηςς  κκααθθήήκκοοννττοοςς  κκααιι  ΑΑππάάττηηςς..  

Ειδικότερα, η υπάλληλος απαίτησε από γυναίκα το χρηµατικό ποσό των  -3.000- ευρώ, 

προκειµένου να διεκπεραιώσει υπόθεση του συντρόφου της και να διαγράψει πρόστιµα 

ύψους -20.000- ευρώ τουλάχιστον. 

Κατόπιν διαπραγµατεύσεων, συµφωνήθηκε η καταβολή του χρηµατικού ποσού των -

1.500- ευρώ, το οποίο και παραδόθηκε προσηµειωµένο στην υπάλληλο της ∆ηµόσιας 

Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 

66..ΣΣύύλλλληηψψηη  εεννόόςς  υυππααλλλλήήλλοουυ  ττοουυ  ΟΟρργγααννιισσµµοούύ  ΓΓεεωωρργγιικκώώνν  ΑΑσσφφααλλίίσσεεωωνν  γγιιαα  ΑΑππάάττηη, διότι 

απαίτησε και έλαβε από ασφαλισµένο το χρηµατικό ποσό των -900- ευρώ, προκειµένου 

να µεσολαβήσει για να εκδοθεί γρηγορότερα η αναπηρική σύνταξη. 

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι ο συγκεκριµένος υπάλληλος, λόγω αναρµοδιότητας, δεν είχε 

τη δυνατότητα να παρέµβει στην διαδικασία συνταξιοδότησης. 

 

 

 



  

 391

77..ΣΣύύλλλληηψψηη  εεννόόςς  υυππααλλλλήήλλοουυ  ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηηςς  ΑΑγγρροοττιικκήήςς  ΟΟιικκοοννοοµµίίααςς  &&  ΚΚττηηννιιααττρριικκήήςς  κκααιι  

µµίίααςς  ιιδδιιώώττιιδδααςς  γγιιαα  τταα  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη  ααδδιικκήήµµαατταα  ττηηςς  ∆∆ωωρροολληηψψίίααςς  ΥΥππααλλλλήήλλοουυ,,  

ΆΆµµεεσσηηςς  ΣΣυυννέέρργγεειιααςς  σσεε  ∆∆ωωρροολληηψψίίαα  ΥΥππααλλλλήήλλοουυ  κκααιι  ΑΑννττιιπποοίίηησσηηςς..  

Ειδικότερα, ο υπάλληλος απαίτησε το χρηµατικό ποσό των -4.000- ευρώ, προκειµένου να 

νοµιµοποιήσει αγροτεµάχιο σε περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, για το οποίο θα 

επιβάλλονταν πρόστιµο διατήρησης ύψους            -12.000- ευρώ. 

Κατόπιν διαπραγµατεύσεων, συµφωνήθηκε η καταβολή του χρηµατικού ποσού των -

3.100- ευρώ, το οποίο και παραδόθηκε προσηµειωµένο στην ιδιώτιδα, καθ’ υπόδειξη του 

υπαλλήλου. 

 

88..ΣΣύύλλλληηψψηη  εεννόόςς  σσυυννττααξξιιοούύχχοουυ  αασσττυυννοοµµιικκοούύ  κκααιι  εεννόόςς  δδηηµµοοττιικκοούύ  υυππααλλλλήήλλοουυ,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  

δδιιαακκιιννοούύσσαανν  ππααρράάννοοµµαα  πποοσσόόττηηττεεςς  κκααττεερργγαασσµµέέννοουυ  κκααππννοούύ..  

Ειδικότερα, από την κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στη ∆ιεύθυνση 

Εσωτερικών Υποθέσεων και έπειτα από συντονισµένη αστυνοµική επιχείρηση, 

συνελήφθησαν οι παραπάνω στην περιοχή του Αγρινίου και στην κατοχή τους βρέθηκαν 

και κατασχέθηκαν -38- νάιλον σακούλες µε ποσότητα κατεργασµένου καπνού, έτοιµου 

προς πώληση, συνολικού µεικτού βάρους -39,017- κιλών. 

Από τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι, προµηθεύονταν ποσότητες καπνού από 

αγρότες της περιοχής του Αγρινίου και  µεταπωλούσαν τµηµατικά σε πελάτες στην 

ευρύτερης περιοχής των νοµών Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας, στην τιµή των -20- ευρώ 

το κιλό. 

 

99..ΣΣχχηηµµααττιισσµµόόςς  πποοιιννιικκήήςς  δδιικκοογγρρααφφίίααςς  σσεε  ββάάρροοςς  δδύύοο  δδηηµµοοττιικκώώνν  υυππααλλλλήήλλωωνν  ννηησσιιοούύ  ττοουυ  

ΑΑιιγγααίίοουυ  γγιιαα  ττοο  ααδδίίκκηηµµαα  ττηηςς  ∆∆ωωρροολληηψψίίααςς..  

Ειδικότερα, λόγω της ανεξέλεγκτης αυθαίρετης δόµησης σε νησί του Αιγαίου, ανατέθηκε 

σε δύο δηµοτικούς υπαλλήλους να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα, σε συνεργασία µε το 

οικείο Αστυνοµικό Τµήµα.  
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Οι δηµοτικοί υπάλληλοι, αντί να εκτελέσουν το καθήκον που τους είχε ανατεθεί, 

πλησίαζαν πολίτες που ενεργούσαν παράνοµες οικοδοµικές εργασίες και προκειµένου να 

µη τους βεβαιώσουν παραβάσεις απαιτούσαν εκβιαστικά και λάµβαναν διάφορα 

χρηµατικά ποσά. 

Όπως προέκυψε από την έρευνα, απέσπασαν συνολικά το χρηµατικό ποσό των -6.550- 

ευρώ τουλάχιστον, ενώ για την υπόθεση κατηγορήθηκαν επιπλέον -1- αστυνοµικός, -1- 

συνταξιούχος αστυνοµικός και -3- ιδιώτες. 

 

1100..ΣΣύύλλλληηψψηη  ττεεσσσσάάρρωωνν  ιιδδιιωωττώώνν  γγιιαα  ππααρράάββαασσηη  ττοουυ  ΕΕθθννιικκοούύ  ΤΤεελλωωννεειιαακκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα  κκααιι  

ττοουυ  ΚΚώώδδιικκαα  ΜΜεεττααννάάσσττεευυσσηηςς  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΈΈννττααξξηηςς..  

Ειδικότερα, από την κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στη ∆ιεύθυνση 

Εσωτερικών Υποθέσεων και έπειτα από συντονισµένη αστυνοµική επιχείρηση µε τη 

συνδροµή τελωνειακών υπαλλήλων, υπαλλήλου της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης, καθώς και 

αστυνοµικού σκύλου εκπαιδευµένου για ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών, συνελήφθησαν 

οι παραπάνω στην περιοχή της ∆ράµας και στην κατοχή τους βρέθηκαν και 

κατασχέθηκαν µεταξύ άλλων: 

 -31,87- κιλά λεπτοκοµµένου καπνού. 

 -28,14- κιλά αποξηραµένων φύλλων καπνού. 

 Ένα αυτοσχέδιο µηχάνηµα κοπής καπνού. 

 Ένας ηλεκτρονικός αναδευτήρας. 

 Τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές. 

 Μία συσκευή γέµισης κενών τσιγάρων. 

 Πλήθος κενών τσιγάρων. 

Από τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι οι συλληφθέντες στην παράνοµη 

«επιχείρηση» παραγωγής και διακίνησης κατεργασµένου καπνού, απασχολούσαν ως 

εργαζόµενους τρεις αλλοδαπούς υπηκόους Αλβανίας, οι οποίοι βρίσκονται παράτυπα στη 

Χώρα µας. 
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1111..ΣΣύύλλλληηψψηη  εεννόόςς  εεκκππααιιδδεευυττήή  σσχχοολλήήςς  οοδδηηγγώώνν  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς  γγιιαα  ΑΑππάάττηη, διότι απαίτησε και 

έλαβε από υποψήφιο οδηγό µοτοσικλέτας το χρηµατικό ποσό των -120- ευρώ, 

προκειµένου να «χρηµατίσει» τους εξεταστές του, εν’ όψη επικείµενης πρακτικής 

εξέτασης. 

Κατά την σύλληψη του εκπαιδευτή, ανευρέθη στην κατοχή του το παραπάνω 

προσηµειωµένο χρηµατικό ποσό, που του είχε παραδώσει ο υποψήφιος οδηγός. 

 

 

 

1122..ΣΣχχηηµµααττιισσµµόόςς  πποοιιννιικκήήςς  δδιικκοογγρρααφφίίααςς  σσεε  ββάάρροοςς  ΑΑξξιιωωµµααττιικκοούύ  ττοουυ  ΠΠυυρροοσσββεεσσττιικκοούύ  

ΣΣώώµµααττοοςς  γγιιαα  τταα  ααδδιικκήήµµαατταα  ττηηςς  ΚΚααττάάχχρρηησσηηςς  εεξξοουυσσίίααςς,,  ΠΠααρράάββαασσηηςς  κκααθθήήκκοοννττοοςς,,  

ΨΨεευυδδήήςς  ββεεββααίίωωσσηηςς  ννόόθθεευυσσηηςς,,  ΠΠααρρόόττρρυυννσσηηςς  υυφφιισσττααµµέέννοουυ  κκααιι  ΑΑννοοχχήήςς..    

Από την κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στη ∆ιεύθυνση Εσωτερικών 

Υποθέσεων και έπειτα από έρευνα, προέκυψε ότι Αξιωµατικός του Πυροσβεστικού 

Σώµατος είχε διαφοροποιήσει συνταχθείσες εκθέσεις αυτοψίας για πυρκαγιές που είχαν 

εκδηλωθεί στον τοµέα αρµοδιότητας της Υπηρεσίας του.  

Επιπλέον, εξανάγκασε υφισταµένους του να τις υπογράψουν ασκώντας τους ψυχολογική 

πίεση, µε σκοπό την προσωπική του προβολή από τις εξιχνιάσεις υποθέσεων εµπρησµών, 

αλλά και πιθανόν το περιουσιακό όφελος από ασφαλιστικές εταιρείες και ιδιώτες.  

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του παραπάνω Αξιωµατικού βρέθηκαν και 

κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων σχετικά µε την υπόθεση. 
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1. Παράγοντες που λειτουργούν υπέρ της διαφθοράς 

Η ύπαρξη του φαινοµένου της διαφθοράς προϋποθέτει την ύπαρξη πολλών παραγόντων, 

από τη µια πρέπει να υπάρχουν παράγοντες που να δηµιουργούν την ανάγκη σε µια οµάδα 

πληθυσµού να επιζητά τη διαφθορά και από την άλλη παράγοντες που να ευνοούν το 

έδαφος στο οποίο ένας δηµόσιος λειτουργός να βρίσκει την ευκαιρία να µετέχει σε µια 

πράξη διαφθοράς. Η επιθυµία για συµµετοχή σε πράξεις διαφθοράς προϋποθέτει αφενός 

χαλαρή ηθική εκ µέρους του δηµοσίου λειτουργού και αφετέρου την έντονη επιθυµία του 

για γρήγορο πλουτισµό.  

Υπάρχουν µερικοί γενικοί παράγοντες που λειτουργούν υπέρ της διαφθοράς και της 

κακοδιοίκησης, όπως:  

 Νοµοτεχνικά άστοχη και γενικά ασαφής νοµοθεσία, ο υπερβολικός όγκος και το 

δαιδαλώδες των ρυθµίσεων. 

 Έλλειψη κατάλληλων µηχανισµών για τον ακριβή έλεγχο της διοίκησης.  

 Ανέλεγκτη εξουσία που παρέχεται στους αρµόδιους για να αποφασίζουν, την οποία 

ασκούν χωρίς διάκριση και λογικούς περιορισµούς. 

 Έλλειψη διαφάνειας, δηλαδή απουσία κανόνων ή µη εφαρµογή αυτών, ώστε οι 

πολίτες και οι ΜΚΟ να µην µπορούν να αποκτήσουν πληροφορίες για να τις 

χρησιµοποιήσουν για τον έλεγχο της δηµόσιας δράσης και της κακοδιοίκησης. 

 Έλλειψη προληπτικού ελέγχου και η βραδύτητα του κατασταλτικού ελέγχου.  

 Βραδύτητα περί την απονοµή της δικαιοσύνης, κυρίως στα οικονοµικά εγκλήµατα, 

όπου πολλοί διαφεύγουν δια της παραγραφής των αδικηµάτων, όπως και η σε µεγάλο 

βαθµό πειθαρχική ατιµωρησία των δηµοσίων υπαλλήλων, που έχει δηµιουργήσει 

στους παρανοµούντες αίσθηµα ασυδοσίας. 

 Ανεπαρκής εκπαίδευση του προσωπικού των δηµοσίων υπηρεσιών σε θέµατα 

διαφθοράς. 

 Επιλογή διευθυντικών στελεχών σε δηµόσιες Υπηρεσίες µε κριτήρια µη αξιοκρατικά. 

  ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
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 Αδιαφορία εκ µέρους των δηµοσίων λειτουργών για την εκτέλεση του υπαλληλικού 

καθήκοντος µαζί µε την εννοούµενη συναδελφική αλληλεγγύη που συντηρεί ένα 

καθεστώς ατιµωρησίας. 

 Ανεπάρκεια τεχνογνωσίας ή µη ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την καταπολέµηση της 

διαφθοράς και τη βελτίωση των συστηµάτων διοίκησης µε άλλες οικονοµίες. 

 Εξασθένηση στων θεσµών. 

 ∆ιασυνοριακή διαφθορά.  

 Απουσία κοινωνικής συναίνεσης που µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την κινητοποίηση 

και ευαισθητοποίηση των πολιτών στο θέµα της διαφθοράς. Πρέπει να γίνει 

κατανοητό σε όλους ότι η διαφθορά άσχετα αν τους ωφελεί σε κάποια υπόθεση στην 

πραγµατικότητα τους ζηµιώνει πολλαπλά. 

2. Αποτελέσµατα της προσπάθειας πάταξης της διαφθοράς 

Ο αγώνας κατά της διαφθοράς, ως εκ της φύσεώς του είναι µακρύς, δύσκολος και 

επίµονος και αντιµετωπίζει πλείστα εµπόδια, η διεθνής κοινότητα έχει συνειδητοποιήσει 

ότι τα φαινόµενα της διαφθοράς και κακοδιοίκησης µπορούν να παταχθούν µόνο στο 

πλαίσιο ενός στρατηγικού προγράµµατος δράσης, του οποίου ο σχεδιασµός, η υλοποίηση 

και η παρακολούθηση αποτελεί ευθύνη του κράτους. 

Η Ελλάδα, παρόλο που έχει πληγεί από την οικονοµική κρίση, από το έτος 2012 και 

έπειτα σηµείωσε σηµαντική βελτίωση στην καταπολέµηση της διαφθοράς, σε αντίθεση µε 

άλλες πληγείσες από την οικονοµική κρίση χώρες της Ευρώπης. 

Έτσι, σύµφωνα µε την έκθεση της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας για το ∆είκτη Αντίληψης της 

∆ιαφθοράς, η Ελλάδα είναι η χώρα µε τη µεγαλύτερη βελτίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

ανεβαίνοντας κατά -27,78- µονάδες. Συγκεκριµένα από την 36η θέση που βρισκόταν το 

2012, το 2015 βρέθηκε στην 46η θέση. (Σηµειώνεται ότι όσο πιο χαµηλός είναι ο δείκτης 

τόσο πιο διεφθαρµένη είναι η συγκεκριµένη χώρα). 

3. Προτάσεις αντιµετώπισης της διαφθοράς 

Για την αντιµετώπιση της διαφθοράς στο δηµόσιο τοµέα προτείνεται: 

 Πρόβλεψη για την απαγόρευση του ανασταλτικού αποτελέσµατος της εφέσεως για 

αδικήµατα διαφθοράς. 
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 Επιµήκυνση της παραγραφής σε όλες τις περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωµάτων ή 

ποινικών αδικηµάτων που συνδέονται µε διαφθορά. 

 Θέσπιση αυστηρότερων ποινικών και πειθαρχικών ποινών. 

 Αναβάθµιση ποινικών αδικηµάτων που συνδέονται µε διαφθορά σε κακουργήµατα. 

 Θέσπιση ταχύτερων διαδικασιών για την πειθαρχική δίωξη και τη λειτουργία των 

πειθαρχικών συµβουλίων σε περιπτώσεις παραπτωµάτων που συνδέονται µε 

διαφθορά. 

 Στελέχωση των πειθαρχικών συµβουλίων από µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του 

Κράτους ή από καθηγητές Νοµικών Σχολών. 

 Ανταλλαγή πληροφοριών των διαφόρων ελεγκτικών µηχανισµών και άµεση 

ενηµέρωση της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος ή ο λειτουργός ο οποίος 

έχει επιδείξει συµπεριφορά που εντάσσεται στην έννοια της διαφθοράς. 

 Υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες από όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται σε κοµβικές 

θέσεις και διαχειρίζονται δηµόσιο χρήµα.  

 Υλοποίηση του περιουσιολογίου, ενσωµάτωση του πόθεν έσχες σε αυτό και 

θωράκισή του από εξωτερικές παρεµβάσεις. 

 Αυστηροποίηση της νοµοθεσίας σχετικά µε τη διαχείριση δηµόσιου χρήµατος µε 

υποχρεωτική δηµοσιοποίηση στο διαδίκτυο. 

 Άµεση δήµευση της περιουσίας (αναλογικά µε το ποσό που ζηµιώθηκε το δηµόσιο) 

όλων των πολιτικών και µη προσώπων, που αποδεδειγµένα βάσει δικαστικής 

απόφασης έχουν καταχραστεί δηµόσιο χρήµα και επιβαρύνει το Κράτος. 

 

Για την αντιµετώπιση της ακραίας αστυνοµικής συµπεριφοράς και του ρατσισµού 

προτείνεται η λειτουργία του Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, το 

οποίο έχει ήδη συσταθεί µε το ν.3938/11 για τον ανωτέρω σκοπό, πλην όµως µέχρι 

σήµερα δεν έχει στελεχωθεί. 
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15. ∆/νση Οικονοµικής Αστυνοµίας  
 

Το οικονοµικό έγκληµα, ως µορφή αντικοινωνικής δραστηριότητας που σχετίζεται µε τον 
προσπορισµό παράνοµου περιουσιακού οφέλους, τα τελευταία χρόνια αποτελεί µια από τις 
βασικές αιτίες οικονοµικής και κοινωνικής εκτροπής, ενισχυµένη λόγω της γενικότερης 
οικονοµικής κρίσης. Η ζηµία που προκαλεί δεν προσµετράται µόνο µε τη µορφή 
οικονοµικού κόστους, αλλά έχει ευρύτερες αρνητικές επιπτώσεις, όπως η µείωση της 
εµπιστοσύνης του πολίτη απέναντι στους θεσµούς και στο Κράτος. 

Με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι, κατά κανόνα, δεν καταγράφεται βίαιη συµπεριφορά κατά 
την εκδήλωσή του, είτε στο πλαίσιο της «µικροεγκληµατικότητας» είτε ως «οργανωµένο» 
έγκληµα, έχει ως συνέπεια τη διάβρωση όλων των τοµέων της ανθρώπινης δραστηριότητας, 
εµβολίζοντας την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. 

Σε νοµικό - δικαιϊκό επίπεδο, το οικονοµικό έγκληµα έχει προσδιοριστεί κατά καιρούς 
εννοιολογικά ως «εκείνη η µορφή εγκλήµατος που αναφέρεται στην ιδιοκτησία και εµπεριέχει 
την παράνοµη µεταβίβαση της ιδιοκτησίας της περιουσίας που ανήκει σε ένα φυσικό πρόσωπο 
σε ένα άλλο, για προσωπική χρήση και ίδιον όφελος»18. Όσον αφορά τον όρο «οργανωµένο 
οικονοµικό έγκληµα», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) αναφέρει ότι µε αυτόν νοούνται όλες οι 
δραστηριότητες οργανωµένων εγκληµατικών οµάδων, οι οποίες κάνουν κατάχρηση 
χρηµατοοικονοµικών συστηµάτων ή συστηµάτων πληρωµών, µε σκοπό την αποκόµιση 
παράνοµου περιουσιακού οφέλους. 

Το οικονοµικό έγκληµα περιλαµβάνει µια ευρεία κατηγορία αδικηµάτων, σε άµεση 
συνάρτηση µε το χρήµα. Οι βασικές κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται είναι η διαφθορά, η 
απάτη, η κλοπή, η χειραγώγηση, η κατάχρηση, η υπεξαίρεση, η πλαστογραφία, η 
λαθρεµπορία και οι µεγάλες φορολογικές παραβάσεις και απάτες. Η νοµοθετική του ρύθµιση 
περιλαµβάνεται, εκτός από τον ποινικό κώδικα, και σε διάσπαρτους ποινικούς νόµους, οι 
οποίοι αφορούν τον ανταγωνισµό, το απόρρητο, τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες, το περιβάλλον, την πνευµατική ιδιοκτησία, τα προσωπικά δεδοµένα, τις 
χρηµατιστηριακές συναλλαγές κ.λπ.. 

Η διεθνοποίηση του φαινοµένου ωθείται από την αυτόνοµη δυναµική της 

παγκοσµιοποιηµένης πλέον οικονοµίας και η αντιµετώπισή του απασχολεί όλα τα 

κράτη. Η εκδήλωση αυτής της εγκληµατικής συµπεριφοράς διαφέρει από χώρα σε χώρα 

και εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο διαπράττεται (από φυσικά ή µη πρόσωπα, 

                                                 
18EGLIMATOLOGIA.GR. (2015). Οικονοµικό Έγκληµα: ορισµοί (β΄ µέρος). ∆ιαθέσιµο στο διαδίκτυο: 
http://www.eglimatologia.gr/οικονοµικό-έγκληµα-ορισµοί-β-µέρος/  
Ανάκτηση: 01-02-2016 
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µεµονωµένα ή από οργανωµένες εγκληµατικές οµάδες κατά ατόµων, επιχειρήσεων, 

οργανισµών, κατά του Κράτους ή της οικονοµίας στο σύνολό της, της κοινωνίας γενικά 

ή της διεθνούς έννοµης τάξης).  

Στην ελληνική Επικράτεια, το οικονοµικό έγκληµα δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα στοιχεία, 

ωστόσο ανταποκρίνεται σε γενικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά περιγράφονται στον 

Ευρωπαϊκό Κύκλο Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.U. Policy Cycle), στο πλαίσιο της 

εναρµόνισης µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας. 

Όσον αφορά αυτήν την ιδιαίτερη κατηγορία εγκληµάτων, αποτελεί κοινή παραδοχή ότι 

ευκολότερα καταστέλλονται παρά προβλέπονται. Κι αυτό διότι το οικονοµικό έγκληµα δεν 

εµφανίζει τα ίδια χαρακτηριστικά σε σχέση µε το κοινό ποινικό. Έχει ποικίλες εκφάνσεις, 

«κινείται» άυλα µέσα από οικονοµικές, χρηµατιστηριακές, τραπεζικές και λοιπές 

συναλλαγές, διαρκώς αναπτύσσει νέες µορφές και µεθόδους εκδήλωσης, ενώ - σε αρκετές 

περιπτώσεις - η ζηµία από τη διάπραξή του διαχέεται ή δεν είναι ξεκάθαρη. 

Παράλληλα, παράγοντες που ευνοούν την συγκεκριµένη εγκληµατική δραστηριότητα, όπως 

η συνεχώς αυξανόµενη χρήση της τεχνολογίας, η παγκοσµιοποίηση οικονοµικών και 

χρηµατοοικονοµικών κλάδων, η οικονοµική κρίση και η οργανωµένη δράση των 

εγκληµατικών δικτύων καθιστούν δύσκολο το έργο των ∆ιωκτικών Αρχών. 

Η αντεγκληµατική πολιτική 2015-2019 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στον τοµέα 

της ∆ηµόσιας Ασφάλειας, θέτει ως πρωταρχική προτεραιότητα την καταπολέµηση του 

σοβαρού και οργανωµένου εγκλήµατος, και ιδιαίτερα του οικονοµικού, που αποστερεί το 

κράτος από σηµαντικά έσοδα. 

Για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του οικονοµικού εγκλήµατος, ιδρύθηκε στην 

Ελλάδα το 2011, µε το Π∆ 9/2011, η Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας & ∆ίωξης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος (ΥΠ.Ο.Α.∆.Η.Ε.), η οποία στη συνέχεια µε τον Ν. 4249/2014, 

διασπάστηκε στη ∆ιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος (∆Ι.∆.Η.Ε.) και στη 

∆ιεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας (∆.Ο.Α.), στην οποία υπάγεται διοικητικά η 

Υποδιεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας Βορείου Ελλάδος (Υ.Ο.Α.Β.Ε.). 

Με την ίδρυση της Οικονοµικής Αστυνοµίας, επιχειρήθηκε τοµή στη δράση της Ελληνικής 

Αστυνοµίας και η νεοσύστατη Υπηρεσία στελεχώθηκε τόσο από έµπειρους Αστυνοµικούς 

Γενικών Καθηκόντων όσο και από επιστηµονικό προσωπικό, Αξιωµατικούς Ειδικών 
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Καθηκόντων, εξειδικευµένους στα αντικείµενα αρµοδιότητάς της, κατόχους µεταπτυχιακών 

και διδακτορικών διπλωµάτων, οι οποίοι είναι εντεταγµένοι στο Αστυνοµικό Προσωπικό της 

Ελληνικής Αστυνοµίας. 

Στόχο της αποτελεί η εκτίµηση απειλής από το οικονοµικό έγκληµα στη Χώρα, η καταγραφή 

των τάσεων των ειδικότερων εγκληµάτων και η αναγνώριση του επιπέδου απειλής από τις 

µορφές οργανωµένης εγκληµατικής δραστηριότητας, σε εθνικό και ευρωπαϊκό - διεθνές 

επίπεδο, για την αποτελεσµατικότερη καταπολέµησή του. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

12.  Αποστολή 

Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας (∆.Ο.Α.), σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 
4249/2014, έχει ως αποστολή την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονοµικών 
εγκληµάτων που τελέστηκαν σε βάρος των οικονοµικών συµφερόντων του ∆ηµοσίου 
και της εθνικής οικονοµίας γενικότερα και εµφανίζουν τα χαρακτηριστικά του 
οργανωµένου εγκλήµατος, καθώς και την έρευνα, πρόληψη και καταστολή της 
αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, ακόµα και στις 
περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις, µε τοπική αρµοδιότητα που 
εκτείνεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, εκτός από τους χώρους αρµοδιότητας 
του Λιµενικού Σώµατος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

Στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της, παρακολουθεί, µελετά, αναλύει, αξιολογεί 
και αξιοποιεί, αναλόγως, σηµαντικά, ειδικά ή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος οικονοµικά 
γεγονότα και κινήσεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές περιβάλλον και 
επιλαµβάνεται σε υποθέσεις αρµοδιότητάς της, συνεργαζόµενη προς τούτο, τόσο σε 
πληροφοριακό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, µε συναρµόδιες Υπηρεσίες, Αρχές και 
Φορείς, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

13.  Νοµικό Πλαίσιο Λειτουργίας 

Η οργάνωση και λειτουργία της ∆.Ο.Α., για την εκπλήρωση της αποστολής της, διέπεται 
από το ακόλουθο νοµικό πλαίσιο: 
Π∆ 9/2011 (ΦΕΚ Α΄24/21-02-2011) 
«Σύσταση, Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας Οικονοµικής Αστυνοµίας και ∆ίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος» 
Με το Π.∆. 9/2011, συγκροτήθηκε - ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2011 και λειτούργησε, από 
τον Ιούλιο του ίδιου έτους, η Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας και ∆ίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος (ΥΠ.Ο.Α.∆.Η.Ε.), ως ειδική αυτοτελής Υπηρεσία της 
Ελληνικής Αστυνοµίας, µε αποστολή την πρόληψη, διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη 
του οικονοµικού και του ηλεκτρονικού εγκλήµατος. 
Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α΄73/24-03-2014) 

«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της 

Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου 

∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας 

Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» 
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Με την εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 4249/2014 (Α΄73), για την αναδιοργάνωση των 

Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, η ΥΠ.Ο.Α.∆.Η.Ε., διασπάστηκε σε δύο 

αυτοτελείς Κεντρικές ∆ιευθύνσεις, τη ∆ιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος 

(∆Ι.∆.Η.Ε.) και τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας (∆.Ο.Α.), στην οποία υπάγεται 

διοικητικά η Υποδιεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας Βορείου Ελλάδος (Υ.Ο.Α.Β.Ε.). 

Με τα άρθρα 24 και 44 καθορίζεται η αποστολή και η εδαφική αρµοδιότητα της 

∆.Ο.Α. και της Υ.Ο.Α.Β.Ε.. Επίσης, ρυθµίζονται ειδικά θέµατα, όπως η δυνατότητα 

ελέγχων για την ορθή εφαρµογή των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής 

νοµοθεσίας, σε περιπτώσεις παραβάσεων ειδικής βαρύτητας και ενδιαφέροντος, ενώ 

προβλέπεται να περιλαµβάνεται µεταξύ των αρµόδιων Αρχών για την υποβολή 

µηνυτήριας αναφοράς, για τη δίωξη των αδικηµάτων της φοροδιαφυγής, σύµφωνα µε 

την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του Ν.2523/1997, όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει. 

Επιπλέον, σε περιπτώσεις που διενεργείται έλεγχος για τη βεβαίωση παραβάσεων της 

φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας, προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση για 

οικονοµικά εγκλήµατα, η ∆.Ο.Α. δεν δεσµεύεται από το φορολογικό, τελωνειακό, 

τραπεζικό, χρηµατιστηριακό ή επιχειρηµατικό απόρρητο. 

Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160/08-08-2014) 

«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα 

Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» 

Με τις διατάξεις του άρθρου 15, η ∆.Ο.Α. ορίζεται ως κεντρική αυτοτελής Υπηρεσία που 

υπάγεται διοικητικά στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας και εποπτεύεται - ελέγχεται 

από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας. 

Π∆ 178/2014 (ΦΕΚ Α΄281/31-12-2014) 

«Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνοµίας» 

Με το άρθρο 32 του Π.∆. 178/2014 καθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση, ο χαρακτήρας, 

η τοπική αρµοδιότητα και τα καθήκοντα του προσωπικού της ∆.Ο.Α. και της 

Υ.Ο.Α.Β.Ε., καθώς και λοιπές λεπτοµέρειες που αφορούν τη λειτουργία τους. 

Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄29/19-03-2015) 

«Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 
Από το άρθρο 9 «Οργάνωση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.∆.» του Ν. 4320/2015, προβλέπεται η 
λειτουργία Γραφείου Συντονισµού ∆ράσης και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού της 
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∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας, στη Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση 
της ∆ιαφθοράς. 
Με το άρθρο 12 του ίδιου νοµοθετήµατος, ορίζεται ότι ο αρµόδιος για την 
καταπολέµηση της διαφθοράς και του οικονοµικού εγκλήµατος Υπουργός Επικρατείας 
καταρτίζει συντονισµένα προγράµµατα δράσης και ελέγχει την υλοποίησή τους από τους 
ελεγκτικούς και διωκτικούς µηχανισµούς και τα σώµατα της ∆ιοίκησης. Επίσης, ασκεί 
τον επιχειρησιακό έλεγχο της Οικονοµικής Αστυνοµίας, του Σώµατος ∆ίωξης 
Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.∆.Ο.Ε.), των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου των 
Υπουργείων, του Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) 
και συντονίζει και εποπτεύει τη δράση τους, καθορίζει τις προτεραιότητες των 
ελεγκτικών τους δράσεων και τους αναθέτει τη διενέργεια συντονισµένων ή επιµέρους 
ελέγχων και διορίζει από κοινού µε τους συναρµόδιους Υπουργούς τον Ειδικό 
Γραµµατέα Σ.∆.Ο.Ε. και τους επικεφαλής των Υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 
αυτό. 
Π.∆. 71/2015 (ΦΕΚ Α΄114/22-09-2015) 

«Μεταφορά της Γενικής Γραµµατείας για την Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς στο 

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων» 

Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του Π.∆. 71/2015, προβλέπεται ότι η Γενική Γραµµατεία 

για την Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς µεταφέρεται ως σύνολο Υπηρεσιών µε τις 

αρµοδιότητες, όργανα, θέσεις, προσωπικό και µε τους εποπτευόµενους από αυτή Φορείς, 

στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Επίσης, όπου 

στο νόµο αναφέρεται Υπουργός αρµόδιος για θέµατα της ΓΕ.Γ.ΚΑ.∆., νοείται εφεξής ο 

Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 

Υ30 Απόφαση Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2183 /τ’ Β/12-10-2015) 

«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ∆ηµήτριο Παπαγγελόπουλο» 

Με τις διατάξεις της Υ30 από 12-10-2015 Απόφασης του Πρωθυπουργού, ορίζεται ότι 

οι αρµοδιότητες για την καταπολέµηση της διαφθοράς και του οικονοµικού εγκλήµατος 

του Υπουργού Επικρατείας έχουν ανατεθεί στον Αναπληρωτή Υπουργό ∆ιαφάνειας, 

∆ικαιοσύνης και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ∆ηµήτριο Παπαγγελόπουλο. 

Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129/17-10-2015) 

«Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων» 

Με το άρθρο 8 του Ν. 4337/2015, προστέθηκε στο Ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής 

∆ιαδικασίας), το άρθρο 68, το οποίο ορίζει ότι, αν συντρέχει περίπτωση τέλεσης ή 
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απόπειρας τέλεσης εγκληµάτων φοροδιαφυγής, υποβάλλεται αµελλητί µηνυτήρια 

αναφορά από το Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων ή από τα όργανα της 

Φορολογικής ∆ιοίκησης ή από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας και η ποινική 

δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως. 

ΚΥΑ 7001/2/1445-κζ΄(ΦΕΚ B΄2232/01-08-2012) 

«Ενηµέρωση και ανταλλαγή πληροφοριακών στοιχείων µεταξύ ΥΠ.Ο.Α. και Υπηρεσιών 

Υπουργείου Οικονοµικών, για την εφαρµογή της φορολογικής και τελωνειακής 

νοµοθεσίας». 

Για τη συστηµατικότερη αντιµετώπιση των αδικηµάτων της φοροδιαφυγής σε συλλογικό 

επίπεδο και την επιβολή κυρώσεων (ποινικών και διοικητικών), σε περίπτωση 

παραβάσεων της φορολογικής νοµοθεσίας, µε την 7001/2/1445-κζ/2012 Κοινή 

Υπουργική Απόφαση, καθιερώθηκε η πρόσβαση του προσωπικού της Οικονοµικής 

Αστυνοµίας (πρώην ΥΠ.Ο.Α.), στα ηλεκτρονική αρχεία του Υπουργείου Οικονοµικών, µε 

απευθείας (on line) διασύνδεση σε αυτά, µέσω ασφαλούς ηλεκτρονικού συστήµατος 

επικοινωνίας (ELENXIS), καθώς και η υποχρέωση ενηµέρωσης των Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονοµικών, για την άµεση επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 

Κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του Ν. 4249/2014, στο οποίο 

προβλέπεται ότι «Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται ο τρόπος ενηµέρωσης, η διαδικασία ανταλλαγής 

πληροφοριακών στοιχείων και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της φορολογικής 

και τελωνειακής νοµοθεσίας µεταξύ της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας και των 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών», διακινήθηκε το από 11/08/2015 Εισηγητικό 

Σηµείωµα της ∆.Ο.Α., για την έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης των 

συναρµόδιων Υπουργών Οικονοµικών, ώστε να εξασφαλίζεται το δικαίωµα πρόσβασης 

εξουσιοδοτηµένου προσωπικού της ∆.Ο.Α., σε όλες εφαρµογές του Υπουργείου 

Οικονοµικών. 

Το εν λόγω Εισηγητικό Σηµείωµα διακινήθηκε για γνωµάτευση από τη φυσική ηγεσία και 

στη συνέχεια καταρτίστηκε σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τη ∆ιεύθυνση 

Οργάνωσης και Νοµικής Υποστήριξης /Α.Ε.Α., το οποίο έχει προωθηθεί για υπογραφή 

από τους συναρµόδιους Υπουργούς. 

Ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α΄163/12-07-2013) 

«Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναµόρφωση 

Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Ν. 4170/2013, συστάθηκε το «Σύστηµα Μητρώων 

Τραπεζικών Λογαριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών» (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.) στη 

Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, µε 

σκοπό τη διευκόλυνση της διαβίβασης των αιτηµάτων των Υπηρεσιών, στις οποίες 

περιλαµβάνεται και η Οικονοµική Αστυνοµία, για την παροχή, µέσω της 

αυτοµατοποιηµένης πρόσβασης σε αυτό, πληροφοριών που αφορούν κάθε στοιχείο για 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που τηρείται στα πιστωτικά Ιδρύµατα και στα Ιδρύµατα 

πληρωµών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την άρση του 

τραπεζικού και επαγγελµατικού απορρήτου, καθώς και του απορρήτου των στοιχείων. 

Η ρύθµιση των οργανωτικών και τεχνικών θεµάτων λειτουργίας του Σ.Μ.Τ.Λ. και 

Λ.Π. προβλέπονται από την ΠΟΛ 1258/2013 (Β΄ 3101/6-12-2013) και ΠΟΛ 

1131/2014 (Β΄1232/14-05-2014). 

Ν. 2731/1999 (ΦΕΚ Α' 138/05-07-1999)  

Με το άρθρο 12 του Ν. 2731/1999, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 27 του Ν. 
4110/2013 και το άρθρο 76 του Ν. 4170/2013, ορίζεται ότι η επιχορήγηση προς Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), σωµατεία, αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες, 
Ν.Π.Ι.∆. ή φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ποσού επιχορήγησης και από οποιονδήποτε 
φορέα του ∆ηµοσίου και αν προέρχεται, θα επιτρέπεται, µετά από υποβολή ειδικής 
έκθεσης προς τον αρµόδιο Υπουργό, για τη λήψη απόφασης έγκρισης, παρεχοµένης σε 
αυτόν της δυνατότητας αποµείωσης του ύψους της προτεινόµενης δαπάνης ή πλήρους 
απόρριψής της, εάν η δηµοσιονοµική κατάσταση του Κράτους δεν την καθιστά εφικτή. 
Η απόφαση έγκρισης, µε το σχετικό φάκελο κοινοποιείται στην Οικονοµική Αστυνοµία, 
στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονοµικών, στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο και στη ∆ιεύθυνση Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 
57/13-01-2014 παραγγελία του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου προς τους Εισαγγελείς Εφετών 
της Χώρας, µε την οποία καλούνται οι Εισαγγελικοί Λειτουργοί κάθε περιφέρειας να 
διαβιβάζουν στην Οικονοµική Αστυνοµία µόνο την εκτέλεση ανακριτικών πράξεων που 
αφορούν την εξιχνίαση σοβαρής και περίπλοκης εγκληµατικής δραστηριότητας. 
7001/2/1-β΄ από 6/9/2011 Εγκύκλιος ∆ιαταγή του κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας, 
µε την οποία ρυθµίζονται θέµατα συνεργασίας της Οικονοµικής Αστυνοµίας µε τις 
περιφερειακές Αστυνοµικές Υπηρεσίες. 
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14.  Υπαγωγή, έδρα & εδαφική αρµοδιότητα 

Η ∆.Ο.Α., ως κεντρική αυτοτελής Υπηρεσία, υπάγεται στο Αρχηγείο της Ελληνικής 

Αστυνοµίας και εποπτεύεται από τον Υπαρχηγό, ενώ η άσκηση του επιχειρησιακού 

ελέγχου της έχει ανατεθεί στον Αναπληρωτή Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων κ. ∆ηµήτριο Παπαγγελόπουλο. 

Η έδρα της βρίσκεται στην Αθήνα και στεγάζεται εντός του Αστυνοµικού Μεγάρου 

Αθηνών (Λεωφ. Αλεξάνδρας 173), ενώ η εδαφική της αρµοδιότητα εκτείνεται σε όλη την 

Επικράτεια. 

Η Υποδιεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας Βορείου Ελλάδος (Υ.Ο.Α.Β.Ε.) η οποία 

συγκροτήθηκε και λειτουργεί µε έδρα στη Θεσσαλονίκη 

από τον Ιούλιο του 2015, υπάγεται διοικητικά στη ∆.Ο.Α., έχει ταυτόσηµη µε αυτήν 

αποστολή και η τοπική της αρµοδιότητα ταυτίζεται µε την εδαφική αρµοδιότητα του 

Τοµέα Βορείου Ελλάδος,  Γ.Α.∆. Θεσσαλονίκης και Γενικές Περιφερειακές 

Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, 

∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου. 

Η επικοινωνία µε τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας µπορεί να πραγµατοποιηθεί 

µε τους ακόλουθους τρόπους: 

• Με αυτοπρόσωπη παρουσία στην έδρα της Υπηρεσίας 

• Μέσω ταχυδροµείου 

• Μέσω τηλεφώνου 

• Μέσω τηλεοµοιοτυπίας 

• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) 
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15. Οργανωτική δοµή - ∆ιάρθρωση ∆.Ο.Α. 

Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας διαρθρώνεται όπως φαίνεται και στην Εικόνα 2 

ως εξής: 

• Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης 

• Τµήµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής 

• Τµήµα Προστασίας ∆ηµόσιας Περιουσίας 

• Τµήµα Προστασίας Οικονοµίας 

• Τµήµα Φορολογικής Αστυνόµευσης & Ασφαλιστικής Προστασίας 

Σηµειώνεται ότι, από το Π.∆. 178/2014, προβλέπεται επίσης η σύσταση και λειτουργία 

Τµήµατος Ειδικών Ελέγχων και Επιχειρήσεων, η σύσταση του οποίου εκκρεµεί. 

Παράρτηµα της Υπηρεσίας λειτουργεί στη Βόρεια Ελλάδα, ως Υποδιεύθυνση Οικονοµικής 

Αστυνοµίας Βορείου Ελλάδος, µε την ακόλουθη διάρθρωση: 

• Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης 

• Τµήµα Προστασίας ∆ηµόσιας Περιουσίας & Οικονοµίας 

• Τµήµα Φορολογικής Αστυνόµευσης & Ασφαλιστικής Προστασίας 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ∆.Ο.Α. 

Τηλεφωνική Γραµµή 
Καταγγελιών 

11012 
(λειτουργεί όλο το 24ωρο) 

Τηλεφωνική Γραµµή 
Fax 210.6412042 

Ηλεκτρονική διεύθυνση 
(e-mail) 11012@hellenicpolice.gr 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση 
Αστυνοµικό Μέγαρο Αθηνών 

Λεωφ. Αλεξάνδρας 173 
Τ.Κ. 115 22 Αθήνα 
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Εικόνα 3: Οργανόγραµµα ∆.Ο.Α. 

16. Αρµοδιότητες 

Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας όπως 

προβλέπονται από το άρθρο 32 του Π.∆. 178/2014 και τις ∆ιαταγές της Υπηρεσίας, είναι 

οι ακόλουθες: 

1ο Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης 
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• Η επιτελική υποστήριξη του ∆ιευθυντή και Υποδιευθυντή ∆.Ο.Α. στην εκπλήρωση 

των καθηκόντων τους. 

• Ο χειρισµός θεµάτων εσωτερικών λειτουργιών, προσωπικού, διαχείρισης χρηµατικού 

και υλικού και γενικά εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Υπηρεσίας. 

• Ο χειρισµός θεµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της ∆.Ο.Α., σε συνεργασία µε τη 

∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου, καθώς 

και µε άλλες αρµόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς της Χώρας και άλλων χωρών. 

• Η διοργάνωση ή συµµετοχή στη διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων για 

θέµατα αρµοδιότητας της Υπηρεσίας και µέριµνα για την υποδοχή αποστολών και 

αντιπροσωπειών άλλων Χωρών, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Υπηρεσίες. 

2ο Τµήµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών & Στρατηγικής 

• Η αξιολόγηση των πληροφοριών και καταγγελιών και εισήγηση στο ∆ιευθυντή 

της ∆.Ο.Α., προκειµένου να διαβιβαστούν στα Τµήµατα της Υπηρεσίας ή σε άλλες 

αρµόδιες Υπηρεσίες για την περαιτέρω αξιοποίησή τους. 

• Η συλλογή, µελέτη, ανάλυση και επεξεργασία των πληροφοριακών δεδοµένων και 

στοιχείων, για την επιχειρησιακή τους αξιοποίηση, κατά λόγο αρµοδιότητας, καθώς 

και για την εξαγωγή εγκληµατολογικών και στρατηγικού χαρακτήρα συµπερασµάτων 

και στοιχείων. 
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• Η τήρηση αρχείου πληροφοριακών δεδοµένων που προκύπτουν ή συλλέγονται, στο 

πλαίσιο της επιχειρησιακής δράσης της ∆.Ο.Α., τηρουµένων σε κάθε περίπτωση των 

διατάξεων του Ν. 2472/1997. 

• Η παρακολούθηση των εξελίξεων, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, για 

την εκτίµηση και ανάλυση των απειλών, των κινδύνων και των τάσεων του 

οικονοµικού εγκλήµατος. 

• Η εκπόνηση της ετήσιας Έκθεσης της Υπηρεσίας και υποβολή τεκµηριωµένων 

προτάσεων για την υλοποίηση ή αναθεώρηση της στρατηγικής της ∆ιεύθυνσης για 

την αντιµετώπιση των οικονοµικών εγκληµάτων αρµοδιότητάς της. 

• Η συλλογή και διαρκής ενηµέρωση της νοµοθεσίας, καθώς και της διοικητικής και 

ποινικής νοµολογίας που αφορούν στο οικονοµικό έγκληµα αρµοδιότητας ∆.Ο.Α.. 

• Η παροχή νοµικής υποστήριξης στα επιχειρησιακά Τµήµατα, µε κατάλληλη 

αξιοποίηση προς τούτο των δικαστικών αποφάσεων και γνωµοδοτήσεων των 

αρµοδίων δικαστικών και νοµικών οργάνων. 

• Η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων. 

• Η ανάπτυξη συνεργασίας µε τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών 

της Ελληνικής Αστυνοµίας, σε θέµατα συλλογής, ανάλυσης, τεκµηρίωσης και 

διαχείρισης πληροφοριών, καθώς και µε άλλους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς 

οργανισµούς και Υπηρεσίες, για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. 

• Η διαχείριση, συντήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήµατος 

της ∆.Ο.Α., συµπεριλαµβανοµένης της τεχνικής υποστήριξης του λογισµικού και 

υλικού που το απαρτίζει, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής του 

Αρχηγείου, εξασφαλίζοντας τον έλεγχο των δικαιωµάτων πρόσβασης των χρηστών, 

σε όλα τα επίπεδα. 

• Η τεχνική υποστήριξη των επιχειρησιακών Τµηµάτων της Υπηρεσίας, στο πλαίσιο 

άσκησης των αρµοδιοτήτων του, σε θέµατα πληροφορικής και ηλεκτρονικών µέσων, 

µε τη χρήση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισµού. 

• Η υποστήριξη του Τηλεφωνικού Κέντρου της Υπηρεσίας, το οποίο διαθέτει ειδική 

γραµµή καταγγελιών και ηλεκτρονική διεύθυνση, για την επικοινωνία των πολιτών 

µε την Υπηρεσία. 
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3ο Τµήµα Προστασίας ∆ηµόσιας Περιουσίας 

Η έρευνα και δίωξη οικονοµικών εγκληµάτων, τα οποία διαπράττονται από φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα και βλάπτουν ή απειλούν τα οικονοµικά συµφέροντα του ελληνικού 

∆ηµοσίου ή του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία 

ειδικότερα αφορούν: 

• Στην καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατάχρηση, φθορά ή µη νόµιµη χρήση της δηµόσιας 

περιουσίας ή της περιουσίας της Ε.Ε.. 

• Στην αδιαφανή, παράνοµη ή εκτός των προβλεποµένων διαδικασιών διαχείριση 

κοινοτικών πόρων και κρατικών χρηµατοδοτήσεων και ενισχύσεων. 

• Σε εγκλήµατα όπως απάτη, απιστία και διαφθορά που επηρεάζουν τα οικονοµικά 

συµφέροντα του ∆ηµοσίου ή της Ε.Ε. και σχετίζονται άµεσα µε προµήθειες του 

∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα και Ν.Π.Ι.∆., τα οποία 

επιχορηγούνται από τον κρατικό ή κοινοτικό προϋπολογισµό. 

• Σε κάθε άλλη παράνοµη πράξη εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, από την οποία 

απειλείται ή βλάπτεται σοβαρά η δηµόσια περιουσία ή περιουσία της Ε.Ε.. 

4ο Τµήµα Προστασίας Οικονοµίας 

Η έρευνα και δίωξη εγκληµάτων, τα οποία έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στα έσοδα του 

∆ηµοσίου και επηρεάζουν σηµαντικά την οµαλή λειτουργία της αγοράς και αφορούν 

ιδίως: 

• Στην παράνοµη διακίνηση και νόθευση αγαθών και άλλων προϊόντων. 

• Στις παραβάσεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας, άδειας, σήµατος και λοιπών συναφών 

εµπορικών δικαιωµάτων. 

• Στις παράνοµες συναλλαγές ή δραστηριότητες που τελούνται στο πλαίσιο λειτουργίας 

των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων του άρθρου 3 του Ν. 4261/2014 (Α΄ 

107), καθώς και των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και οµίλων, όπως οι έννοιες 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν. 3691/2008 (Α΄ 166), όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει και του χρηµατοπιστωτικού τοµέα γενικότερα. 

• Στις παραβάσεις που τελούνται στο πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων, οργανισµών, 

πρακτορείων ή άλλων φορέων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και καζίνο. 
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• Σε κάθε άλλη οικονοµική παράβαση, που προβλέπεται σε ποινικό νόµο, από την 

τέλεση της οποίας βλάπτονται τα δηµόσια έσοδα και προκαλούνται σηµαντικές 

δυσλειτουργίες στην αγορά. 

5ο Τµήµα Φορολογικής Αστυνόµευσης & Ασφαλιστικής Προστασίας 

Η έρευνα και δίωξη των εγκληµάτων που αφορούν ιδίως: 

• Στη φορολογική νοµοθεσία, ακόµη και στις περιπτώσεις που δεν συνιστούν 

αξιόποινες πράξεις. 

• Στην τελωνειακή νοµοθεσία και ειδικότερα σε λαθρεµπορικές δραστηριότητες 

ιδιαιτέρως µεγάλης αξίας. 

• Στη µη καταβολή των προβλεπόµενων ασφαλιστικών εισφορών από φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα, εταιρείες, οργανισµούς και γενικά από κάθε υπόχρεο προς τούτο. 

• Στις παράνοµες συνταγογραφήσεις. 

• Στις ψευδείς ιατρικές γνωµατεύσεις και πιστοποιήσεις, από τις οποίες επέρχεται 

οικονοµική επιβάρυνση σε βάρος των ασφαλιστικών φορέων και του ∆ηµοσίου 

γενικότερα. 

• Στις υπερτιµολογήσεις φαρµάκων, ιατρικού εξοπλισµού, βοηθηµάτων και υλικών. 
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• Στη χρήση εικονικών, πλαστών ή ψευδών στοιχείων, δικαιολογητικών και 

γνωµατεύσεων για παροχή υπηρεσιών υγείας σε µη δικαιούχους. 

• Στη χρήση παραποιηµένων ή αναληθών δικαιολογητικών ή οποιουδήποτε άλλου 

στοιχείου, προς το σκοπό χορήγησης ή λήψης παράνοµων συντάξεων και λοιπών 

παροχών, από οποιονδήποτε φορέα ή οργανισµό ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας. 

• Στις παραβάσεις της ασφαλιστικής νοµοθεσίας, σχετικά µε την ασφαλιστική κάλυψη 

των εργαζοµένων, την αδήλωτη εργασία και την παράνοµη απασχόληση. 

• Οποιαδήποτε άλλη παράβαση από την οποία προκαλείται οικονοµική βλάβη σε βάρος 

των Οργανισµών, Φορέων, Ταµείων και Υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης και 

πρόνοιας, καθώς και νοσηλευτικών Ιδρυµάτων, Υπηρεσιών και Φορέων παροχής 

ιατρικής φροντίδας. 

17.  Ειδικές Μέθοδοι Έρευνας 

H προληπτική και κατασταλτική δράση της Υπηρεσίας διευκολύνεται µε τη χρήση 

ειδικών µεθόδων έρευνας, όπως: 

• Παύση φορολογικού, τελωνειακού, τραπεζικού, χρηµατιστηριακού ή επιχειρηµατικού 

απορρήτου, όταν διενεργείται έλεγχος για τη βεβαίωση παραβάσεων της φορολογικής 

και τελωνειακής νοµοθεσίας ή κατά την προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση, για 

οικονοµικά εγκλήµατα αρµοδιότητάς της. 

• Αρµοδιότητα ελέγχων για την εφαρµογή των διατάξεων φορολογικής και 

τελωνειακής νοµοθεσίας και για την υποβολή της προβλεποµένης για τη δίωξη των 

αδικηµάτων της φοροδιαφυγής µηνυτήριας αναφοράς. 

• Συγκεκαλυµµένη έρευνα. 

• Άρση απορρήτου και καταγραφή δραστηριότητας εκτός κατοικίας µε συσκευές ήχου 

ή εικόνας ή µε άλλα ειδικά τεχνικά µέσα και συσχέτισης ή συνδυασµού δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

• Πρόσβαση, κατόπιν αιτήµατος του ∆ιευθυντή της ∆.Ο.Α., σε κάθε διαθέσιµη 
πληροφορία κρατικών Υπηρεσιών και Φορέων που συµµετέχει ή έχει την εποπτεία το 
Κράτος, ανεξάρτητες Αρχές και λοιπά τρίτα πρόσωπα, ιδίως σε χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα, Οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων, επιµελητήρια, συµβολαιογράφους, 
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υποθηκοφύλακες, κτηµατολογικά γραφεία, οικονοµικούς και κοινωνικούς 
επαγγελµατικούς φορείς ή οργανώσεις. 

• Άµεση πρόσβαση στο Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασµών και λογαριασµών 
πληρωµών. 

• Πρόσβαση στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του Υπουργείου 
Οικονοµικών (ELENXIS), το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση 
Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας. 

• Τήρηση αρχείου πληροφοριακών δεδοµένων. 

• Ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριακών δεδοµένων και στοιχείων µε 

σύγχρονα πληροφοριακά µέσα (Πληροφοριακό Σύστηµα ∆.Ο.Α., i2 και IDEA). 

18.  Καταγγελίες 

Η ∆.Ο.Α. είναι Υπηρεσία καθοδηγούµενη από πληροφορίες προερχόµενες συνήθως από 
καταγγελίες που υποβάλλονται είτε από πολίτες είτε από άλλες Υπηρεσίες και Φορείς. 

Για το σκοπό αυτό, λειτουργεί σε 24ωρη βάση η ειδική γραµµή καταγγελιών 11012, µέσω 
της οποίας υποβάλλονται οι τηλεφωνικές καταγγελίες. 

Επιπλέον δέχεται καταγγελίες µε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
11012@hellenicpolice.gr και µε φαξ στην τηλεφωνική σύνδεση 2106412042. 

Οι καταγγελίες που εισέρχονται στη ∆.O.A., αναλύονται και συσχετίζονται µε τυχόν 
άλλες καταγγελίες ή υποθέσεις, µε τη βοήθεια του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
Πληροφοριών (Information Management System) της Υπηρεσίας και, στη συνέχεια, είτε 
εξελίσσονται σε προδικαστική έρευνα (δικογραφίες), είτε διαβιβάζονται σε άλλη 
αρµόδια Αστυνοµική Υπηρεσία ή ∆ηµόσια Αρχή, κατά λόγο αρµοδιότητας. 

19.  Ανθρώπινο ∆υναµικό 

H ∆.Ο.Α. και η Υ.Ο.Α.Β.Ε., λόγω της εξειδικευµένης επιχειρησιακής δράσης που 

καλούνται να υλοποιήσουν, στελεχώνονται από έµπειρο αστυνοµικό προσωπικό 

Γενικών Καθηκόντων, προερχόµενο από ειδικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, 

καθώς και από Αξιωµατικούς Ειδικών Καθηκόντων (Ε.Κ.), µε ειδικότητες 

Χρηµατοοικονοµικής, Τραπεζικών Εφαρµογών, Φοροτεχνικών Εφαρµογών, 

Λογιστικής, ∆ιερεύνησης Ψηφιακών Πειστηρίων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών- 

Μηχανικών Η/Υ, όπως εµφαίνεται στους επόµενους πίνακες: 
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∆ΥΝΑΜΗ ∆.Ο.Α 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ 
∆ΥΝΑΜΗ  

ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΥΝΑΜΗ  
 (ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ) 
ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 146 128 

ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 48 40 

ΣΥΝΟΛΟ 194 168 

Πίνακας 9: ∆ύναµη ∆.Ο.Α. 
 

∆ΥΝΑΜΗ Υ.Ο.Α.Β.Ε. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ 
∆ΥΝΑΜΗ  

ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΥΝΑΜΗ  
 (ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ) 
ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 33 32 

ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 11 10 

ΣΥΝΟΛΟ 44 42 

Πίνακας 10: ∆ύναµη Υ.Ο.Α.Β.Ε. 

Η επιλογή του προσωπικού για τη στελέχωση της ∆.Ο.Α. και της Υ.Ο.Α.Β.Ε. 

πραγµατοποιείται µετά από πρόταση του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το 

άρθρο 32 παράγραφο 14 του Π.∆. 178/2014 και έχει καθήκον εχεµύθειας για 

πληροφορίες, στοιχεία ή άλλο διαβαθµισµένο υλικό που λαµβάνει γνώση στο πλαίσιο 

άσκησης των καθηκόντων του. 

20.  Εκπαιδεύσεις - συνέδρια 

Το προσωπικό της ∆.Ο.Α., λόγω των συνεχώς αυξανόµενων εκπαιδευτικών αναγκών για 
ανάπτυξη συγκεκριµένων ικανοτήτων και εξειδίκευσης, προκειµένου να ανταποκρίνεται 
µε µεγαλύτερη επάρκεια στα καθήκοντά του, συµµετέχει σε σεµινάρια και εκπαιδεύσεις 
που πραγµατοποιούνται µε πρωτοβουλία εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισµών 
(Ε.Κ.∆.∆.Α., EUROPOL, CEPOL κ.λπ.). 

Παράλληλα, συµµετέχει σε εκπαιδευτικές διαδικασίες και συνέδρια, µε την ιδιότητα 
του εισηγητή / εκπαιδευτή, προκειµένου να µεταλαµπαδεύσει τη γνώση του εντός και 
εκτός της Υπηρεσίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
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Συγκεκριµένα, κατά το έτος 2015, υλοποιήθηκαν συνολικά -25- εκπαιδευτικές δράσεις, 
στις οποίες συµµετείχε αστυνοµικό προσωπικό της ∆.Ο.Α., όπως αναλυτικά εµφαίνεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

Επιπρόσθετα, κατά το ίδιο έτος, η ∆.Ο.Α. διοργάνωσε -5- συναντήσεις, στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας ως εξής: 

I. ∆ιήµερη συνάντηση στην Αθήνα, µεταξύ εκπροσώπων και Φορέων των Ιταλικών και 

Ελληνικών Αρχών, µε θέµα την καταπολέµηση της απάτης εις βάρος των 

οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της συνάντησης ήταν η 

ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας, σχετικά µε ολοκληρωµένα πληροφοριακά 

συστήµατα διαχείρισης πληροφοριών και καταγγελιών, µε τη χρήση των οποίων 

διευκολύνεται το έργο των εµπλεκοµένων Φορέων και Υπηρεσιών για την 

καταπολέµηση της διαφθοράς και ιδίως των απατών σε βάρος των συµφερόντων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

II. Ηµερίδα, σε συνεργασία µε στελέχη της Υπηρεσίας Ερευνών της Φορολογικής και 

Τελωνειακής ∆ιοίκησης (Fiscal Information and Investigation Service of Netherlands, 

F.I.O.D.) της Ολλανδίας, µε θέµα «Τεχνικές ανάκρισης» («Interview techniques»).  

Οι θεµατικές ενότητες που αναπτύχθηκαν αφορούσαν στη σηµασία, το στρατηγικό 
σχεδιασµό και τα αποδεικτικά στοιχεία της εξακρίβωσης και στοιχειοθέτησης 
αδικηµάτων όπως: φορολογικά αδικήµατα, «ξέπλυµα µαύρου χρήµατος», απάτες 
χρεοκοπίας, επενδυτικές απάτες, ηλεκτρονικό έγκληµα, οργανωµένο έγκληµα, 
τελωνειακά αδικήµατα και λήψη κατάθεσης µετά την εξακρίβωσή τους. 

III. Με ευθύνη της ∆.Ο.Α. πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα, µε τη συµµετοχή πενταµελούς 
αντιπροσωπείας του Συντονιστικού Φορέα Αντιµετώπισης της Απάτης (Anti-Fraud 
Coordination Service – AFCOS) της Βουλγαρίας, εκπροσώπων της Πρεσβείας της 
Βουλγαρίας στην Αθήνα και της Γενικής Γραµµατείας για την Καταπολέµηση της 
∆ιαφθοράς η οποία και διοργάνωσε την 5νθήµερη εκπαιδευτική επίσκεψη.  

IV. Ηµερίδα, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων και φορέων των Ολλανδικών και 
Ελληνικών Αρχών, για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες. 
Βασικό θέµα συζήτησης αποτέλεσε η πρόταση των Ολλανδικών Αρχών για ανάπτυξη 
συνεργασίας µε τις ελληνικές Αρχές, στο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών σε 
υποθέσεις «ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος», στις οποίες εµπλέκονται Ολλανδοί και 
Έλληνες απόδηµοι. 
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V. Εκπαίδευση δύο (2) Σουδανών Αστυνοµικών, σε θέµατα καταπολέµησης 
ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος (combating money laundering), στις 
εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας. Οι θεµατικές ενότητες που αναπτύχθηκαν 
αφορούσαν: 

• ∆ιαχείριση Πληροφοριών οικονοµικού εγκλήµατος – Γραµµή καταγγελιών 

• Καταπολέµηση της απάτης και της διαφθοράς κατά του ∆ηµοσίου και της Ε.Ε. και 

αντιµετώπιση οικονοµικών εγκληµάτων που προκαλούν δυσλειτουργία στην 

αγορά - ξέπλυµα χρήµατος 

• Εγκλήµατα που αφορούν τη φορολογική και τελωνειακή νοµοθεσία, καθώς και 

εγκλήµατα εις βάρος των Οργανισµών και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και 

παροχής ιατρικής φροντίδας 

21. Σχέση µε Αστυνοµικές και άλλες Αρχές – ∆ιαχείριση - Ανταλλαγή Πληροφοριών 

Η ∆.Ο.Α., για την επίτευξη του σκοπού λειτουργίας της και στο πλαίσιο των 
αρµοδιοτήτων της, εκτός από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, συνεργάζεται 
και µε τους ακόλουθους Φορείς: 

• Εισαγγελικές και Ανακριτικές Αρχές (Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, Εισαγγελέα 

κατά της ∆ιαφθοράς, Οικονοµικό Εισαγγελέα) 

• Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

• ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης & Ανάλυσης Πληροφοριών (∆ι.∆.Α.Π.) 

• Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) 

• Ειδική Γραµµατεία Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.∆.Ο.Ε.) 

• Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.∆.Ε.) και ∆ηµόσιες Οικονοµικές 

Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) 

• Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) 

• Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) 

• Ανεξάρτητες Αρχές (Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κ.λπ.) 

• Ενιαίο Σύστηµα Ελέγχου & Πληρωµών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ», του Υπουργείου 

Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας (Η.∆.Ι.Κ.Α. Α.Ε) 
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• Τα Υπουργεία και τις Υπηρεσίες του ευρύτερου ελληνικού ∆ηµόσιου και ιδιωτικού 

τοµέα, όπως η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών 

Κληροδοτηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, η Κτηµατική Υπηρεσία ∆ηµοσίου, 

η Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς, η ∆ιεύθυνση Εποπτείας Καζίνο, οι Επιθεωρητές 

Τοµέα Υγειονοµικού και Φαρµακευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας, τα 

εγκατεστηµένα στην Ελλάδα Χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, οι Οργανισµοί 

Προστασίας Προϊόντων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, ο Ο.Π.Α.Π., I.F.P.I., Ο.Π.Ι. κ.λπ. 

• Ευρωπαϊκούς και ∆ιεθνείς Οργανισµούς όπως EUROPOL, INTERPOL, OLAF, 

FIOD κ.λπ. 

22. Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Συλλογής, ∆ιαχείρισης και Ανάλυσης 
Πληροφοριών 

Η ∆.Ο.Α. έχει υιοθετήσει ως µοντέλο αστυνόµευσης αυτό της καθοδήγησης από 

επεξεργασµένες πληροφορίες (intelligence-led policing), δίνοντας προτεραιότητα στους 

στόχους για την υλοποίηση δράσεων για τη δίωξη εγκληµάτων φορολογικής και 

τελωνειακής νοµοθεσίας, καθώς και αδικηµάτων της ασφαλιστικής νοµοθεσίας, τα 

οποία σχετίζονται άµεσα µε την απώλεια εσόδων του Κράτους. 

Η συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία των πληροφοριακών δεδοµένων και στοιχείων, 

για την επιχειρησιακή τους αξιοποίηση αλλά και για την εξαγωγή εγκληµατολογικών 

συµπερασµάτων στρατηγικού χαρακτήρα, καθώς και η τήρηση αρχείου πληροφοριακών 

δεδοµένων, µε διαβαθµισµένη πρόσβαση του προσωπικού, αποτελούν βασικά 

καθήκοντα της ∆.Ο.Α., για την εκπλήρωση της αποστολής της. 

Προκειµένου να επιτευχθούν τα ανωτέρω, το Τµήµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών και 

Στρατηγικής έχει αναπτύξει και υποστηρίζει Πληροφοριακό Σύστηµα (Π.Σ.), το οποίο 

αποτελείται από το σύστηµα συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών, καθώς και το 

σύνολο του τεχνολογικού εξοπλισµού της Υπηρεσίας.  

Οι πληροφορίες που συλλέγονται ακολουθούν τα στάδια επεξεργασίας της 

πληροφορίας: αξιολόγηση, παραµετροποίηση και ανάλυση, σε στρατηγικό και 

επιχειρησιακό επίπεδο. 

Επιπλέον, υποστηρίζει το σύνολο του προσωπικού της ∆ιεύθυνσης, κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους, µε ανεξάρτητο σύστηµα αυθεντικοποίησης χρηστών, παροχή 
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εξουσιοδοτήσεων µέσω ελέγχου δικαιωµάτων πρόσβασης στους διαθέσιµους πόρους 

του και καταγραφή των δραστηριοτήτων των χρηστών. 

23. Στρατηγική & Επιχειρησιακή Ανάλυση  

Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής της ∆.Ο.Α. 

συµπεριλαµβάνεται η εκπόνηση της Ετήσιας Έκθεσης, µέσα από την οποία µπορεί να 

καθοριστεί ή να αναθεωρηθεί η στρατηγική της Υπηρεσίας για την αντιµετώπιση των 

οικονοµικών εγκληµάτων. 

Κατά την εκπόνησή της ακολουθούνται τα εξής βήµατα: 

• Μελέτη της υφιστάµενης κατάστασης και κωδικοποίηση των πληροφοριών που 

συλλέγονται σε συγκεκριµένες κατηγορίες, µε τον καθορισµό µετρήσιµων ποσοτικού 

χαρακτήρα δεικτών. 

• Καταχώρηση των πληροφοριών µε δοµηµένο τρόπο στο Πληροφοριακό Σύστηµα της 

Υπηρεσίας, από το οποίο εξάγονται οµαδοποιηµένες και απεικονίζονται οι δράσεις της 

Υπηρεσίας. 

• Έλεγχος συνέπειας επίτευξης των στόχων και των προσδοκιών που είχαν τεθεί, µε 

παράλληλη ανάλυση των παραγόντων του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος 

που επηρέασαν τα αποτελέσµατα. 

• Αναγνώριση και καταγραφή των τάσεων και απειλών για τα ειδικότερα οικονοµικά 

εγκλήµατα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθορισµός προτεραιοτήτων της 

επιχειρησιακής δράσης και των στόχων της Υπηρεσίας, µε σκοπό την καλύτερη 

αξιοποίηση των πόρων της (ανθρώπινου δυναµικού και υλικοτεχνικού εξοπλισµού), 

καθώς και την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητάς της στην 

αντιµετώπιση των νέων προκλήσεων του οικονοµικού εγκλήµατος. 

Στην παρακολούθηση, τον καθορισµό και την ενηµέρωση των παραπάνω δεικτών 

συµβάλλει και η παρακολούθηση ανοικτών πηγών και δηµοσιευµάτων (ηλεκτρονικές 

πηγές), για συλλογή πληροφοριών στρατηγικού χαρακτήρα. 
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Σε επίπεδο επιχειρησιακής ανάλυσης, το Τµήµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών και 

Στρατηγικής αναλαµβάνει την αναλυτική υποστήριξη σοβαρών υποθέσεων, µε 

πολύπλοκα και µεγάλου όγκου δεδοµένα, των επιχειρησιακών Τµηµάτων της 

Υπηρεσίας. 

Η αναλυτική υποστήριξη ανατίθεται σε ειδικά εκπαιδευµένο, για το σκοπό αυτό, 

προσωπικό (αναλυτές και βοηθούς αναλυτή), το οποίο προβαίνει στην επεξεργασία και 

αξιολόγηση (σύστηµα 4Χ4) των εισερχόµενων πληροφοριών, προκειµένου αυτές να 

παραµετροποιηθούν κατάλληλα για την εισαγωγή τους σε δοµηµένες βάσεις της 

εφαρµογής ανάλυσης εγκληµατολογικών δεδοµένων i2. 

Κατά την αναλυτική διαδικασία εξάγονται διαγράµµατα, πίνακες, χάρτες και λοιπά 

αρχεία δεδοµένων, βοηθητικά στην υπό διεξαγωγή έρευνα, ενώ εντοπίζονται τα κενά και 

τα σηµεία που πρέπει να διερευνηθούν περισσότερο, καθοδηγώντας τα βήµατα της 

έρευνας, µε την αδιάκοπη συνεργασία αναλυτών και επιχειρησιακών ερευνητών. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, εκπονούνται και παραδίδονται στους 

χειριστές των υποθέσεων Εκθέσεις Επιχειρησιακής Ανάλυσης, στις οποίες 

περιλαµβάνονται τα συµπεράσµατα, οι εκτιµήσεις και οι προτάσεις για περαιτέρω 

έρευνα. 

Το έτος 2015 υποστηρίχθηκαν, σε επίπεδο ανάλυσης, οκτώ -8- υποθέσεις της ∆.Ο.Α.. 

Για τις -3- από αυτές έχει ολοκληρωθεί η αστυνοµική έρευνα, ενώ οι υπόλοιπες -5- 

βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι ολοκληρωµένες υποθέσεις αφορούσαν: 

• Υπόθεση απάτης σε βάρος του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών. 

• Υπόθεση διερεύνησης αξιόποινων πράξεων σε βάρος ∆ηµόσιου Νοσοκοµείου από 
ιατρούς του ίδιου νοσοκοµείου. 

• Υπόθεση κυκλώµατος λαθραίας διακίνησης µεγάλων ποσοτήτων τσιγάρων. 

24. Σκοπός της Έκθεσης 

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι η αποτύπωση των αποτελεσµάτων από τη δράση της 

Υπηρεσίας το παρελθόν έτος, η ανάλυσή τους και η εξαγωγή συµπερασµάτων για τη λήψη 

κατάλληλων αποφάσεων που θα καθορίσουν τη στρατηγική της και τους στόχους της για 

το έτος 2016. 
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Στην ενότητα που ακολουθεί, αναλύονται τα στατιστικά δεδοµένα υποθέσεων, ποινικών 

διώξεων, συλλήψεων και λοιπών δράσεων της Υπηρεσίας, για το έτος 2015.  

Σηµειώνεται ότι, όπου εφεξής αναφέρεται δραστηριότητα της ∆.Ο.Α., εµπεριέχεται και 

αυτή της Υ.Ο.Α.Β.Ε..  

Τα αποτελέσµατα συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα του προηγούµενου έτους και 

καταγράφονται οι εκτιµήσεις που προκύπτουν, ενώ τα συµπεράσµατα που απορρέουν 

συνοψίζονται στην τελευταία ενότητα της έκθεσης, µε τίτλο «ΤΑΣΕΙΣ - 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΤΟΧΟΙ 2016». 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 

1. Καταγγελίες 

Βασική πηγή πληροφοριών για την Υπηρεσία αποτελούν οι καταγγελίες πολιτών, αλλά και 
αυτές που υποβάλλονται από άλλες Υπηρεσίες και Φορείς. 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της ∆.Ο.Α. και του Τηλεφωνικού της Κέντρου, κατά το 
έτος 2015 ελήφθησαν συνολικά -2.324- καταγγελίες, οι οποίες ταξινοµούνται, ανά τρόπο 
λήψης, ως ακολούθως: 

• Τηλεφωνικές: -1.102- 

• Με ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail): -620- 

• Με συνήθη αλληλογραφία ή τηλεοµοιοτυπία: -573- 

• Με την αυτοπρόσωπη παρουσία του καταγγέλλοντος: -29- 

 

Γράφηµα 10: Τόπος λήψης καταγγελιών 

Οι καταγγελίες που υπεβλήθησαν στη ∆.Ο.Α. κατά το έτος 2015 είναι στην 

πλειονότητά τους επώνυµες, σε αντιδιαστολή µε τα προηγούµενα έτη, γεγονός που 

καταδεικνύει την αύξηση της εµπιστοσύνης των πολιτών έναντι της Υπηρεσίας 

και µπορεί να αποδοθεί στη µεθοδευµένη δράση της. 

Η αύξηση του ποσοστού των επωνύµων καταγγελιών ήταν σταδιακή από την έναρξη της 
λειτουργίας της Υπηρεσίας. Το 2012 αποτελούσαν το 21% του συνόλου, το 2013 το 
42%, το 2014 το 45% φτάνοντας το 2015 να ξεπερνούν το 57%. 



 

 422

Ωστόσο, είναι εξίσου σηµαντικό το ποσοστό των ανώνυµων καταγγελιών, που για το 2015 
ήταν 45%.  

 

Γράφηµα 11: Είδος καταγγελιών (2014 - 2015) 

Κατά το έτος 2013, στο πλαίσιο λειτουργίας της ΥΠ.Ο.Α.∆.Η.Ε., ελήφθησαν συνολικά -
3.384- καταγγελίες, µε αναφερόµενα σε αυτές -4.027- αδικήµατα οικονοµικού και 
ηλεκτρονικού εγκλήµατος. 

Κατά το έτη 2014 και 2015, η ∆.Ο.Α. έλαβε -4.091- και -2.324- καταγγελίες αντίστοιχα 
που αφορούσαν, σε πολλές περιπτώσεις, περισσότερα του ενός αδικήµατα οικονοµικού 
ενδιαφέροντος.  

 

Γράφηµα 12: Σύγκριση καταγγελιών ανά έτος 

Η πτωτική πορεία των καταγγελιών που παρατηρείται το 2015, µε σηµείο καµπής το 

έτος 2014, οφείλεται εν µέρει στο γεγονός ότι, κατά το προηγούµενο έτος, 

βελτιστοποιήθηκε η εφαρµοζόµενη διαδικασία συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών 
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κατά το στάδιο υποβολής των καταγγελιών, µε καλύτερη πληροφόρηση και καθοδήγηση 

των πολιτών στις καθ’ ύλην αρµόδιες Υπηρεσίες, για καταγγελλόµενα που δεν αφορούν 

αρµοδιότητα της ∆.Ο.Α.. 

 

Γράφηµα 13: Καταγγελίες & καταγγελλόµενα αδικήµατα 2013 - 2015 

Οι ανωτέρω -2.324- καταγγελίες αναφέρονται κυρίως σε αδικήµατα της φορολογικής 
νοµοθεσίας (57%), ενώ ακολουθούν παραβάσεις της ασφαλιστικής - εργασιακής 
νοµοθεσίας και απάτες εις βάρος ασφαλιστικών Φορέων (11%). 

Οι υπόλοιπες καταγγελίες αφορούν αδικήµατα για παραβάσεις της νοµοθεσίας περί 
παιγνίων, της τελωνειακής νοµοθεσίας, παραεµπόριο/ αποµιµητικά και διάφορες 
οικονοµικές απάτες σε βάρος των συµφερόντων του ∆ηµοσίου και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

Σηµειώνεται ότι, σε µερικές περιπτώσεις, επιπλέον των ανωτέρω αδικηµάτων, 
αναφέρθηκαν και περιπτώσεις διαφθοράς ή νοµιµοποίησης εσόδων, προερχόµενων ή 
άµεσα σχετιζόµενων µε τις καταγγελλόµενες παράνοµες δραστηριότητες. 

Στο Χάρτη 1, στον οποίο απεικονίζονται οι καταγγελίες του 2015 ανά περιφέρεια, φαίνεται 

ότι οι περισσότερες από αυτές συγκεντρώνονται στην Αττική, µε δεύτερη κατά σειρά τη 

Θεσσαλονίκη. 
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Αυτό εξηγείται και λόγω συγκέντρωσης του πληθυσµού στα δύο κύρια αστικά κέντρα της 

Χώρας. Στην Αθήνα, όπου συγκεντρώνεται σχεδόν ο µισός πληθυσµός της Ελλάδας, έχουµε 

και περισσότερες από τις µισές καταγγελίες. 
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1.1 Εξελικτική πορεία καταγγελιών 

Οι πληροφορίες που περιέχονταν στις καταγγελίες κατά τη διεκπεραίωσή τους είχαν ως 

αποτελέσµατα (Γράφηµα 5): 

• τη διερεύνηση -193- υποθέσεων και 

• τη σύνταξη -91- δικογραφιών, εκ των οποίων -26- στο πλαίσιο της αυτόφωρης 

διαδικασίας. 

Συνεπεία των ανωτέρω: 

• κατηγορήθηκαν -119- άτοµα και 

• συνελήφθησαν -47- 

Οι λοιπές καταγγελίες, εκτός του πεδίου αρµοδιότητας της ∆.Ο.Α., διαβιβάστηκαν 

υπηρεσιακά στις κατά λόγο αρµόδιες Υπηρεσίες και Φορείς. 
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Γράφηµα 14: Ροή καταγγελιών 

2. Υποθέσεις 

Με γνώµονα τις προτεραιότητες που τέθηκαν για την καταπολέµηση του οικονοµικού 

εγκλήµατος από την Ελληνική Αστυνοµία, σε συνδυασµό µε τις αρµοδιότητες της 

∆.Ο.Α., κατά το έτος 2015 διεκπεραιώθηκαν -705- υποθέσεις (Γράφηµα 6), από 

καταγγελίες, εισαγγελικές παραγγελίες, και ελέγχους που διενήργησαν τα Τµήµατα της 

∆.Ο.Α., καθώς και στο πλαίσιο συνεργασίας µε άλλες Υπηρεσίες – Φορείς. 
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Γράφηµα 15: Υποθέσεις ∆.Ο.Α. 2015 

Αντίστοιχα, το έτος 2014 είχαν διεκπεραιωθεί -1.909- υποθέσεις (Ετήσια Έκθεση 2014). 

Από τις διεκπεραιωθείσες υποθέσεις, οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν τους 

τοµείς της Προστασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Φοροδιαφυγής Φυσικών και 

Νοµικών Προσώπων (Γράφηµα 6). 

Η σηµαντική µείωση των υποθέσεων που παρατηρείται το έτος 2015 οφείλεται κυρίως 

στην αντίστοιχη µείωση των επιτόπιων ελέγχων (βλέπε ενότητα ελέγχων ∆.Ο.Α.), οι 

οποίοι, σε κάθε περίπτωση, πληρούν τους στόχους που είχαν τεθεί στο ετήσιο 

επιχειρησιακό σχέδιο δράσης της ∆.Ο.Α. για το έτος 2015. 
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Επιπρόσθετα, µε την ενοποίηση των Τµηµάτων Φορολογικής Αστυνόµευσης και 

Ασφαλιστικής Προστασίας, η οποία πραγµατοποιήθηκε το έτος 2015, υπήρξε αντίστοιχα 

και ενοποίηση των υποθέσεων που αφορούσαν τον ίδιο ελεγχόµενο για περισσότερα του 

ενός αδικήµατα αρµοδιότητας ∆.Ο.Α., µε την κάθε υπόθεση να κατηγοριοποιείται - προς 

απλοποίηση - σε έναν εκ των δύο τοµέων. 

Κατά τη διερεύνηση των ανωτέρω υποθέσεων, περαιώθηκαν -175- δικογραφίες κατόπιν 

εισαγγελικών παραγγελιών και σχηµατίστηκαν αυτεπαγγέλτως -134- δικογραφίες από 

αστυνοµική προανάκριση (αρ. 243§2 Κ.Π.∆.). 

Σηµειώνεται ότι, εκ των ανωτέρω -309- δικογραφιών, σε -46- περιπτώσεις 

ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία (Πίνακας 4). Συνολικά προέκυψαν -301- 

κατηγορούµενοι, -100- εκ των οποίων συνελήφθησαν (Πίνακας 5). 

 

Πίνακας 11: Περαιωµένες δικογραφίες ∆.Ο.Α. 2015 
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Πίνακας 12: Κατηγορούµενοι & συλληφθέντες ∆.Ο.Α. 2015 

Στο Γράφηµα 7 απεικονίζεται το πλήθος των διεκπεραιωµένων δικογραφιών της ∆.Ο.Α. 
ανά είδος, για το έτος 2015. Παρατηρείται ότι το ποσοστό των σχηµατισθεισών 
δικογραφιών κατόπιν αστυνοµικής προανάκρισης (άρθρο 243§2 Κ.Π.∆.) είναι µικρότερο 
των εισαγγελικών παραγγελιών. 

 

Γράφηµα 16: ∆ικογραφίες ∆.Ο.Α. 

Συνολικά, κατά το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα (έτος 2015), διαβιβάσθηκαν στη 
∆.Ο.Α. από τις Εισαγγελικές Αρχές -203- δικογραφίες προς διεκπεραίωση, η 
πλειονότητα των οποίων αφορούσε αδικήµατα φοροδιαφυγής (Γράφηµα 8). 
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Γράφηµα 17: Εισερχόµενες δικογραφίες ∆.Ο.Α. 2015 

Στο Γράφηµα 9 απεικονίζονται οι περαιωµένες δικογραφίες κατ’ έτος, από τα Τµήµατα 

της ∆.Ο.Α.. 
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 Γράφηµα 18: Περαιωθείσες δικογραφίες 2013-2015 

Αναφορικά µε τον αριθµό των Εισαγγελικών Παραγγελιών που ελήφθησαν και 

διεκπεραιώθηκαν το έτος 2015, παρατηρείται ελαφρά µείωση, σε σχέση µε τον 

αντίστοιχο του έτους 2014 και σηµαντική αύξηση σε σχέση µε το έτος 2013 (Γράφηµα 

9). Αντίθετα, οι δικογραφίες που σχηµατίστηκαν κατόπιν αστυνοµικής προανάκρισης 

(άρθρο 243§2 Κ.Π.∆.) ακολουθούν έντονα πτωτική τάση σε σχέση και µε τα δύο 

προηγούµενα έτη (Γράφηµα 9, Πίνακας 6). 

Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η πλειονότητα των δικογραφιών αυτού του είδους 

αφορούν τον τοµέα της «φοροδιαφυγής φυσικών και νοµικών προσώπων», πεδίο στο 

οποίο υπήρξαν σηµαντικές νοµοθετικές µεταβολές κατά το προηγούµενο έτος, οι οποίες 

επηρεάζουν άµεσα την έκβαση της κάθε υπόθεσης. 

Συγκεκριµένα, µε το Ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 129/17-10-2015), επήλθαν σηµαντικές 

µεταβολές στα µέχρι πρότινος ισχύοντα εγκλήµατα φοροδιαφυγής του Ν.2523/1997. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής: 

• Καθίσταται ανέγκλητη (αποποινικοποιείται) η πράξη της µη έκδοσης 

αποδείξεων που προβλεπόταν στη διάταξη του άρθρου 19§5 του Ν.2523/1997, µετά 

την κατάργηση των άρθρων 17-21 αυτού. 



 

 432

• Με την τροποποίηση του ορίου του αξιοποίνου για τη µη απόδοση ΦΠΑ και 

λοιπών παρακρατούµενων φόρων, καθίστανται ανέγκλητες οι εν λόγω πράξεις, για 

ποσά µικρότερα των 50.000€ και 100.000€, αντίστοιχα (προϊσχύον όριο 1€). 

• Με την τροποποίηση του ορίου του αξιοποίνου για τη µη υποβολή ή την 

υποβολή ανακριβούς δήλωσης, καθίστανται ανέγκλητες οι εν λόγω πράξεις, για 

ποσά φόρων µικρότερα των 100.000€ ανά διαχειριστικό έτος (προϊσχύον όριο 

15.000€). 

• Με την κατάργηση των άρθρων 17-21 Ν.2523/97 αποκλείεται η τήρηση της 

αυτόφωρης διαδικασίας για τα αδικήµατα φοροδιαφυγής που τελέστηκαν σε 

προγενέστερο χρόνο. 

• Σηµειώνεται, επίσης, ότι από 21/3/2015, µε τη διάταξη του άρθρου 20 του 

Ν.4321/2015, επήλθαν τροποποιήσεις στην ισχύουσα νοµοθεσία, αναφορικά µε το 

αδίκηµα της µη καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο και τρίτους (άρθρο 25 του 

Ν.1882/1990, ως ίσχυε), µε το προαναφερόµενο αδίκηµα να θεωρείται στιγµιαίο και 

όχι διαρκές, οπότε δεν τηρείται πλέον η διαδικασία του αυτοφώρου. 

Συνέπεια των αλλαγών αυτών ήταν και η διενέργεια µικρότερου αριθµού ελέγχων για 

την τήρηση της φορολογικής νοµοθεσίας. 
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Πίνακας 13: Σύγκριση δικογραφιών αστυνοµικής προανάκρισης 2014-2015 

Οµοίως, η µείωση των περαιωµένων δικογραφιών είχε ως άµεση συνέπεια αντίστοιχη 

µείωση του πλήθους των κατηγορουµένων και συλληφθέντων, αναφορικά µε τη 

«φοροδιαφυγή φυσικών και νοµικών προσώπων» και τον «παράνοµο στοιχηµατισµό 

τυχερών παιγνίων» (Πίνακας 6, Γράφηµα 10). 

Σηµειώνεται ότι, µόνο στον τοµέα των Παιγνίων, κατά το έτος 2014, εξαρθρώθηκαν -3- 

εγκληµατικές οργανώσεις και από σύνολο -16- δικογραφιών προέκυψαν -274- 

κατηγορούµενοι (Έκθεση 2014), ενώ, κατά  το έτος 2015, στον τοµέα αυτό, 

περαιώθηκαν -6- δικογραφίες και προέκυψαν -25- κατηγορούµενοι (Πίνακες 4 και 5). 
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Αντίστοιχα, στον τοµέα της Φοροδιαφυγής, κατά το έτος 2014, περαιώθηκαν -330- 

δικογραφίες (άρθρο 243§2 Κ.Π.∆. και εισαγγελικές παραγγελίες) και προέκυψαν -329- 

κατηγορούµενοι, ενώ, κατά το έτος 2015, περαιώθηκαν -161- δικογραφίες και 

προέκυψαν -150- κατηγορούµενοι (Πίνακες 4 και 5). 

 

Γράφηµα 19: Κατηγορούµενοι - συλληφθέντες 2013-2015 

2.1 Παράνοµες πράξεις σε βάρος του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

Οι παράνοµες πράξεις από τις οποίες απειλούνται τα συµφέροντα του ελληνικού ∆ηµοσίου 

και της Ε.Ε. ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή διαταράσσεται η κοινωνικοοικονοµική 

ζωή της Χώρας και αφορούν στη δηµόσια περιουσία, σε κοινοτικούς και εθνικούς πόρους 

και επιχορηγήσεις, αποτελούν µερικά από τα πιο σηµαντικά πεδία δράσης της ∆.Ο.Α.. 

Για το έτος 2015, η ∆.Ο.Α χειρίστηκε τις ακόλουθες υποθέσεις, ανά υποκατηγορία 

(Γράφηµα 6, Πίνακας 4): 

• ∆ιασπάθιση Κοινοτικών και Εθνικών Κονδυλίων: -7- υποθέσεις 

Σχηµατίστηκαν -5- δικογραφίες, από τις οποίες οι -2- αυτεπαγγέλτως και οι -3- 

κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. 

• Οικονοµικά αδικήµατα σε βάρος ∆ηµοσίου/Ε.Ε. που εµπίπτουν στον Π.Κ.: -6- 
υποθέσεις 

Σχηµατίστηκαν -4- δικογραφίες κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.  
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• Χρηµατοδότηση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.):    -6- υποθέσεις 

Σχηµατίστηκαν -6- δικογραφίες, από τις οποίες η -1- αυτεπαγγέλτως και οι -5- 
κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. 

• Καταπάτηση δηµόσιας περιουσίας: -1- υπόθεση 

Σχηµατίστηκε -1- δικογραφία αυτεπαγγέλτως. 

• ∆ιαφθορά, υπεξαίρεση και ανακριβής δήλωση Πόθεν Έσχες:    -19- υποθέσεις 

Σχηµατίστηκαν -19- δικογραφίες κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, και σε µία 
εξ’ αυτών, κατά την έρευνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα και πυροµαχικά. 
Οι εν λόγω υποθέσεις αφορούν κυρίως τοµείς του ∆ηµοσίου αλλά και του 
ευρύτερου ∆ηµοσίου ή και ιδιωτικού τοµέα. 
Ειδικότερα, οι περιοχές που εξετάστηκαν αφορούσαν τους τοµείς της υγείας, των 
αµυντικών δαπανών, των κτηµατοµεσιτικών, των πληρωµών, της τραπεζικής, 
των σωµατείων-συλλόγων, της ενέργειας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των 
µέσων µαζικής ενηµέρωσης. 

• Απάτες και λοιπά Αδικήµατα (πλαστογραφία, κλοπή κ.λπ.):  -40- υποθέσεις 

Σχηµατίστηκαν -39- δικογραφίες, οι -25- κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και 
οι λοιπές (14) αυτεπαγγέλτως.  
Εκ των ανωτέρω δικογραφιών οι -5- οδήγησαν σε σύλληψη προσώπων στο πλαίσιο 
της αυτόφωρης διαδικασίας. Προέκυψαν -9- κατηγορούµενοι, -6- εκ των οποίων 
συνελήφθησαν. 

2.2 ∆ιακίνηση προϊόντων παραεµπορίου και παραβάσεις νοµοθεσίας Περί Σηµάτων 

Για την κατάταξη των αντίστοιχων υποθέσεων της ∆.Ο.Α., εξετάζονται τρεις βασικές 

υποκατηγορίες: 

• Η παράνοµη διακίνηση και/ή νόθευση αγαθών (τροφίµων, φαρµάκων, οικοδοµικών 

υλικών κ.λπ.). 

• Οι παραβάσεις περί βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, η οποία περιλαµβάνει τα σήµατα 

και λοιπά συναφή εµπορικά δικαιώµατα («αποµιµητικά»), τα διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας, τα βιοµηχανικά σχέδια, προστατευόµενες γεωγραφικές ονοµασίες 

προελεύσεως κ.λπ.. 



 

 436

• Οι παραβάσεις περί πνευµατικών δικαιωµάτων, αναφορικά µε έργα λογοτεχνίας 

και τέχνης (π.χ. βιβλία), λογισµικό κ.α.. 

Για τη διακίνηση προϊόντων παραεµπορίου ή τη Νοµοθεσία περί Σηµάτων, 

ολοκληρώθηκαν από τη ∆.Ο.Α. -6- υποθέσεις, σχηµατίστηκαν -5- δικογραφίες, -1- κατόπιν 

εισαγγελικής παραγγελίας και -4- αυτεπαγγέλτως (Γράφηµα 6, Πίνακας 4). 

Από τις παραπάνω δικογραφίες, στις -2- ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία, ενώ 

συνολικά απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος -2- ατόµων, τα οποία συνελήφθησαν 

(Πίνακες 4 και 5). 
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2.3 Παράνοµος στοιχηµατισµός τυχερών παιγνίων 

Για την αντιµετώπιση του φαινόµενου του παράνοµου στοιχηµατισµού τυχερών 

παιγνίων, έχουν ολοκληρωθεί -9- υποθέσεις. Σχηµατίστηκαν συνολικά -6- 

δικογραφίες, από τις οποίες οι -5- αυτεπαγγέλτως (Γράφηµα 6, Πίνακας 4). 

Στις -5- από αυτές ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία, ενώ συνολικά 

κατηγορήθηκαν    -25- άτοµα και συνελήφθησαν -21- (Πίνακες 4 και 5). 

2.4 Παραβίαση κανόνων ελεύθερου ανταγωνισµού – αγοράς 

Σε µια ελεύθερη αγορά, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να δρουν ανταγωνιστικά, γιατί αυτό 

είναι προς όφελος των καταναλωτών. 

Τον ελεύθερο ανταγωνισµό υπονοµεύουν οι επιχειρήσεις που προκαλούν στρέβλωση 

του ανταγωνισµού όταν συνεργάζονται µε ανταγωνιστές τους για τον καθορισµό τιµών 

και την κατανοµή της αγοράς, έτσι ώστε η κάθε µία να έχει µονοπώλιο σ’ ένα τµήµα 

της. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε θέση ισχύος σε µια 

συγκεκριµένη αγορά, αν εκµεταλλεύονται το γεγονός αυτό για να εξαλείψουν τον 

ανταγωνισµό. 

Στη συγκεκριµένη κατηγορία περιλαµβάνονται και υποθέσεις κατά τις οποίες 

διαπιστώνονται άλλες οικονοµικές παραβάσεις που βλάπτουν τα δηµόσια έσοδα και 

προκαλούν δυσλειτουργίες στην αγορά. 

Συνολικά, στην εξεταζόµενη κατηγορία έχουν ολοκληρωθεί -3- υποθέσεις, 

σχηµατίστηκαν -2- δικογραφίες, εκ των οποίων η -1- κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας 

και -1- αυτεπαγγέλτως (Γράφηµα 6, Πίνακας 4). 

2.5 Λαθρεµπόριο 

Το έτος 2015, όσον αφορά το λαθρεµπόριο, από τη ∆.Ο.Α. ολοκληρώθηκαν συνολικά -

15- υποθέσεις (Γράφηµατα 6 και 11), κατά τις οποίες διερευνήθηκαν παραβάσεις του 

Ν.2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 

αφορά κυρίως είδη που υπόκεινται σε Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (π.χ. καύσιµα, 

αλκοόλ, καπνικά προϊόντα κ.λπ.). 
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Γράφηµα 20: Λαθρεµπόριο 

Ειδικότερα, διερευνήθηκαν οι ακόλουθες κατηγορίες: 

• Λαθρεµπόριο καυσίµων: -6- υποθέσεις 

Σχηµατίστηκαν -6- δικογραφίες, από τις οποίες -3- αυτεπαγγέλτως και -3- κατόπιν 

εισαγγελικής παραγγελίας (Πίνακας 4). 

Στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψαν   -4- κατηγορούµενοι εκ των οποίων 

συνελήφθησαν οι -3- (Πίνακας 5).  

Η ζηµία για το ∆ηµόσιο (αναλογούντες δασµοί, φόροι κ.λπ.), από τη διάθεση στην 

αγορά των λαθραίων ποσοτήτων υγρών καυσίµων και υγραερίου κίνησης, υπολογίζεται 

στα 90.247,17€. 

• Λαθρεµπόριο τσιγάρων: -4- υποθέσεις 

Σχηµατίστηκαν -3- δικογραφίες, από τις οποίες -2- αυτεπαγγέλτως και -1- κατόπιν 

εισαγγελικής παραγγελίας. Στο πλαίσιο των υποθέσεων εξαρθρώθηκε -1- διεθνής 

εγκληµατική οργάνωση που διακινούσε µεγάλες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων σε 

Ελλάδα και Εξωτερικό (Πίνακας 4). 

Συνολικά προέκυψαν -39- κατηγορούµενοι και συνελήφθησαν -7- άτοµα (Πίνακας 

5). 

Κατασχέθηκαν µεταξύ άλλων εµπορευµατοκιβώτιο, το οποίο περιείχε -570.000- 

πακέτα τσιγάρα, ενώ σύµφωνα µε υπολογισµούς των Τελωνιακών Αρχών, οι 

διαφυγόντες δασµοί και φόροι ανέρχονται στα 2.086.000€. 
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• Λαθρεµπόριο αλκοόλ: -3- υποθέσεις 

Σχηµατίστηκαν αυτεπαγγέλτως -3- δικογραφίες, εκ των οποίων οι -2- οδήγησαν σε 

σύλληψη στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας (Πίνακας 4).  

Συνολικά προέκυψαν -4- κατηγορούµενοι, εκ των οποίων -3- συνελήφθησαν 

(Πίνακας 5). 

Σηµειώνεται ότι, σε µια εκ των ανωτέρω υποθέσεων αποδόθηκαν επιπροσθέτως 

κατηγορίες για παραβάσεις της νοµοθεσίας περί σηµάτων, καθότι εντοπίστηκαν και 

κατασχέθηκαν -71- φιάλες του οινοπνευµατώδους ποτού βότκα, οι οποίες ήταν 

προϊόντα αποµίµησης και το περιεχόµενο τους αµφιβόλου ποιότητος. 

• Λαθρεµπόριο λοιπών αγαθών: -2- υποθέσεις 

Κατόπιν πληροφοριών, διερευνήθηκαν -2- περιπτώσεις αναφορικά µε λαθρεµπόριο 

υλικών ξυλείας και ενδυµάτων, χωρίς ωστόσο να διαπιστωθούν παραβάσεις. 

2.6 Φοροδιαφυγή 

Η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα και στόχο 
της ∆.Ο.Α.. Στο πλαίσιο της δράσης της, το έτος 2015, εξαρθρώθηκε -1- 
εγκληµατική οργάνωση που εµπλέκονταν σε δεκάδες περιπτώσεις χρήσης 
εικονικών φορολογικών στοιχείων, για την αποκόµιση ιδιαίτερα µεγάλου 
οικονοµικού οφέλους, προκαλώντας αντίστοιχη ζηµία στο Κράτους. 
Επιπλέον, διεξήχθησαν -597- έλεγχοι σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα και 
ολοκληρώθηκαν -221- υποθέσεις. 
Σχηµατίστηκαν -161- δικογραφίες, εκ των οποίων -82- κατόπιν εισαγγελικής 
παραγγελίας και -79- αυτεπαγγέλτως. Εκ των ανωτέρω δικογραφιών για τις   -24- 
ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία. Συνολικά προέκυψαν            -150- 
κατηγορούµενοι και συνελήφθησαν -39- άτοµα. 

Κατά τη διερεύνηση των παραπάνω υποθέσεων διαπιστώθηκαν αδικήµατα και λοιπές 
παραβάσεις της φορολογικής νοµοθεσίας, όπως: 

• µη έκδοση αποδείξεων, δελτίων ή παραστατικών κατά την πώληση προϊόντων ή 
την προσφορά υπηρεσιών 

• µη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ΦΠΑ και παρακρατούµενων φόρων 

• σκόπιµη απόκρυψη και αλλοίωση φορολογητέας ύλης (π.χ. Πλαστά - Εικονικά 
Στοιχεία) 
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• υποβολή ανακριβών/ψευδών δηλώσεων φορολογικού εισοδήµατος 

• µη επίδειξη ή µη τήρηση προβλεπόµενων βιβλίων και στοιχείων 

• µη επίδειξη βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών Φορολογικού Ταµειακού 
Μηχανισµού 

• µη καταβολή χρεών προς το δηµόσιο (Βεβαιωµένα Χρέη) 

• λοιπά φορολογικά αδικήµατα και παραβάσεις 

Η ζηµία του ∆ηµοσίου, για το έτος 2015, από υποθέσεις φοροδιαφυγής ανήλθε στα 

33.763.607,66€. 

Επιπρόσθετα, από την ενηµέρωση των αρµόδιων Φορολογικών Αρχών που έλαβε η 

∆.Ο.Α. για το έτος 2015, προέκυψε ότι καταλογίστηκαν πρόστιµα ύψους 95.755,75€, 

στα πλαίσιο του διοικητικού χειρισµού των βεβαιωµένων από τη ∆.Ο.Α. παραβάσεων. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι εκκρεµεί ο καταλογισµός, από τις αρµόδιες Αρχές, προστίµων 

πολλών εκατοµµυρίων ευρώ, για την υπόθεση εξάρθρωσης εγκληµατικής οργάνωσης 

που εξέδιδε εικονικά φορολογικά στοιχεία. 

Επιπλέον, η βεβαιωµένη ζηµία του ∆ηµοσίου, από υποθέσεις που χειρίστηκε η ∆.Ο.Α. 

αναφορικά µε το αδίκηµα της «Μη καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο» (αρ.25 

Ν.1882/1990, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ανέρχεται στα 136.252.506€. 

Στο πλαίσιο διερεύνησης των υποθέσεων αυτών, συνελήφθησαν -2- άτοµα, η οφειλή 

των οποίων ανέρχεται σε 20.418.498,28€. 

Άλλες συλλήψεις δεν πραγµατοποιήθηκαν λόγω αλλαγής της σχετικής νοµοθεσίας, 

καθώς από 21/3/2015, µε τη διάταξη του άρθρου 20 του Ν.4321/2015, το αδίκηµα της 

µη καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο και τρίτους θεωρείται στιγµιαίο και όχι 

διαρκές, συνεπώς δεν τηρείται πλέον η διαδικασία του αυτοφώρου και οι σχετικές 

εισαγγελικές παραγγελίες που εκκρεµούσαν ανακλήθηκαν, κατόπιν εγγράφου του κ. 

Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος. 
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2.7 Προστασία Κοινωνικής Ασφάλισης 

Στο πεδίο της Προστασίας Κοινωνικής Ασφάλισης, από τη ∆.Ο.Α. κατά το έτος 2015 

εξαρθρώθηκε -1- εγκληµατική οργάνωση και διεξήχθησαν    -597- έλεγχοι σε φυσικά 

και νοµικά πρόσωπα, ενώ ολοκληρώθηκαν        -357- υποθέσεις. 

Σχηµατίστηκαν -35- δικογραφίες, από τις οποίες οι -17- κατόπιν εισαγγελικής 

παραγγελίας και οι -18- αυτεπαγγέλτως. 

Από τις σχηµατισθείσες δικογραφίες, για τις -5- ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία 

και συνελήφθησαν -12- άτοµα, ενώ συνολικά προέκυψαν -63- κατηγορούµενοι. 

Οι παραπάνω υποθέσεις παρουσιάζουν κυρίως παραβάσεις της ασφαλιστικής-

εργατικής νοµοθεσίας, µε κυριότερη την αδήλωτη-ανασφάλιστη εργασία, καθώς και 

εξαπάτηση ασφαλιστικών Οργανισµών και Φορέων παροχής ιατρικής φροντίδας. 

 

Αναλυτικότερα, οι παραβάσεις αφορούσαν: 

• Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από φυσικά και νοµικά πρόσωπα 

• Απάτη σε βάρος Ασφαλιστικών Φορέων (π.χ. εικονικές ασφαλίσεις) 

• Παραποιηµένα η αναληθή δικαιολογητικά, µε σκοπό τη χορήγηση ή λήψη 

παροχών ασφάλισης ή πρόνοιας και συντάξεων 

• Υπερτιµολογήσεις ιατροφαρµακευτικού εξοπλισµού, βοηθηµάτων και υλικών και 

άλλα σχετικά αδικήµατα, κατά την προµήθειά τους από νοσηλευτικά ιδρύµατα 

• Ψευδείς ιατρικές γνωµατεύσεις και πιστοποιήσεις µε οικονοµική επιβάρυνση, σε 

βάρος των ασφαλιστικών Φορέων 

• Παράνοµη παροχή υπηρεσιών υγείας 

• Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (βεβαιωµένα χρέη Α.Ν.86/67, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει) σε Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης 

Η βεβαιωµένη ζηµία του ∆ηµοσίου από την εισφοροδιαφυγή και τις απάτες σε βάρος 

ασφαλιστικών φορέων ανήλθε στα 3.482.001,23€. 
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Από την ενηµέρωση που έλαβε η ∆.Ο.Α. από τις αρµόδιες Υπηρεσίες, ο καταλογισµός 

των προστίµων κατά το έτος 2015, καθώς και η επιτόπια επιβολή τους, κατά τη 

διενέργεια ελέγχων από µεικτά κλιµάκια, σε συνεργασία µε το Σώµα Επιθεώρησης 

Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), υπερβαίνει το ποσό των 573.403,00€. 

2.8 Νοµιµοποίηση Εσόδων από Παράνοµες ∆ραστηριότητες 

Η νοµιµοποίηση των εσόδων που προέρχονται από παράνοµες δραστηριότητες, µε 

σκοπό να υποκρυφθεί η προέλευσή τους, συνδέεται αναπόσπαστα µε εγκληµατική 

συµπεριφορά (βασικό αδίκηµα) που αποφέρει οικονοµικό όφελος. 

Ως αυτοτελές έγκληµα δεν είναι ποινικά κολάσιµο στη Χώρα µας και είναι ιδιαίτερα 

δυσχερής η αποδεικτική διαδικασία κατά την έρευνά του, καθώς απαιτεί τη σύνδεσή 

του µε συγκεκριµένα βασικά εγκλήµατα που έχουν λάβει χώρα (Άρθρο 3 

Ν.3691/2008). 

Στο πλαίσιο αυτό, η ∆.Ο.Α. χειρίστηκε -13- υποθέσεις για «ξέπλυµα χρήµατος» και 

σχηµατίστηκαν -12- δικογραφίες κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. 

2.9 Λοιπές περιπτώσεις (Παραβάσεις Αγορανοµικού-Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος κ.λπ.) 

Κατά τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων σε καταστήµατα και λοιπά εµπορικά 

καταστήµατα και επιχειρήσεις, για τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων φορολογικής και 

ασφαλιστικής νοµοθεσίας, βεβαιώθηκαν παραβάσεις αγορανοµικού/υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος, κυρίως για λειτουργία των επιχειρήσεων άνευ προβλεπόµενης άδειας. 

Συνολικά, ολοκληρώθηκαν -2- υποθέσεις και σχηµατίστηκαν -2- δικογραφίες, από τις 

οποίες έχουν προκύψει -5- κατηγορούµενοι. 

Επιπλέον, κατά τη διενέργεια των ελέγχων, εντοπίστηκαν - µεταξύ άλλων - να 

εργάζονται ανασφάλιστοι -7- αλλοδαποί που διέµεναν παράνοµα στη Χώρα, οι οποίοι 

συνελήφθησαν προκειµένου να ακολουθήσει προβλεπόµενη διαδικασία διοικητικής 

απέλασης. 

3. Καταπολέµηση Σοβαρού & Οργανωµένου Οικονοµικού Εγκλήµατος 

Η πάταξη του σοβαρού και οργανωµένου οικονοµικού εγκλήµατος είναι συναφής µε 

την αποστολή της ∆.Ο.Α., όπως αυτή προβλέπεται από το νοµικό της πλαίσιο, αναφορικά 
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µε τα οικονοµικά εγκλήµατα που τελέστηκαν σε βάρος των συµφερόντων του ∆ηµοσίου 

και της εθνικής οικονοµίας. 

Κατά το έτος 2015, εξιχνιάστηκαν, µεταξύ άλλων, -22- υποθέσεις σοβαρού και 

οργανωµένου οικονοµικού εγκλήµατος, καθώς και πλήθος άλλων σηµαντικών 

υποθέσεων οικονοµικού εγκλήµατος. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των υποθέσεων αυτών που αναδεικνύουν τη σηµαντικότητά 

τους και µπορούν να οδηγήσουν στην αξιολόγηση επερχόµενων κινδύνων ή παρόντων 

απειλών οικονοµικής φύσης, αφορούν σε: 

• σύσταση και συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση (παράβαση του αρ.187 Π.Κ.) 

και/ή περιλαµβάνεται σηµαντικό πλήθος ατόµων (κατηγορούµενων - 

συλληφθέντων) 

• επεξεργασία προϊόντων εγκληµατικής δραστηριότητας, για την υπόκρυψη της 

παράνοµης προέλευσής τους (νοµιµοποίηση εσόδων) 

• µεγάλου µεγέθους ζηµία που υπέστη το ∆ηµόσιο και οι ασφαλιστικοί Φορείς ή 

τρίτοι 

• ύπαρξη κινδύνου για τη δηµόσια υγεία 

• ιδιαίτερη µεθοδολογία δράσης (modus operandi) 

• είδος ή αξία κατασχεµένων προϊόντων 

 
 

Στον πίνακα 7 απεικονίζονται οι υποθέσεις σοβαρού και οργανωµένου εγκλήµατος που 

εξιχνίασε η ∆.Ο.Α. και η Υ.Ο.Α.Β.Ε. το έτος 2015, ανά κατηγορία αδικήµατος, 

ορισµένες εκ των οποίων αναφέρονται εκτενέστερα στην αντίστοιχη ενότητα 

(Ενδεικτικές Υποθέσεις ∆.Ο.Α.). 
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Πίνακας 14: Υποθέσεις ∆.Ο.Α. σοβαρού & οργανωµένου εγκλήµατος 2015 

3.1 Φοροδιαφυγή 

• Εξάρθρωση εγκληµατικής οργάνωσης, τα µέλη της οποίας µέσω εταιρειών 

(καθαρισµού) που είχαν συστήσει εξέδιδαν - λάµβαναν και χρησιµοποιούσαν 

εικονικά φορολογικά στοιχεία, για την αποκόµιση ιδιαίτερα µεγάλου οικονοµικού 

οφέλους, προκαλώντας οικονοµική ζηµία στο Κράτος. 
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Συνολικά, από τις εµπλεκόµενες εταιρείες διακινήθηκαν -903- εικονικά φορολογικά 

στοιχεία, αξίας 25.717.533€, ενώ ο Φ.Π.Α. που δεν αποδόθηκε ανερχόταν στα 

4.581.774€. 

Τα κέρδη από τη φοροδιαφυγή για τις εταιρείες ξεπερνούσαν τα 11.500.000€. 

Ως αποτέλεσµα της έρευνας, συνελήφθησαν τα βασικά µέλη της οργάνωσης, -14- 
ηµεδαποί, ενώ σχηµατίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόµη -21- ατόµων. 

• Φοροδιαφυγή σε βαθµό κακουργήµατος από ιδιοκτήτη ατοµικής επιχείρησης µε 

αντικείµενο δραστηριότητας την λογιστική, τήρηση βιβλίων και την παροχή 

φορολογικών συµβουλών, όπου το ύψος των µη δηλωθέντων εσόδων και οι 

αναλογούντες φόροι ξεπερνούσαν τα 2.900.000€. 

• Εκτεταµένη φοροδιαφυγή σε εταιρείες-συνεργεία αυτοκινήτων µε χρήση πλαστών 

φορολογικών στοιχείων και απόκρυψη φορολογητέας ύλης. 

• Φοροδιαφυγή σε πρατήριο υγρών καυσίµων, από τη µη έκδοση παραστατικών 

πώλησης καυσίµων για το 2012, η αξία των οποίων ξεπερνούσε τις 79.000€, ενώ 

παράλληλα για τα έτη 2011 και 2012 διαπιστώθηκε µη απόδοση Φ.Π.Α. ποσού 

33.500€ περίπου. 

• Φοροδιαφυγή σε βαθµό κακουργήµατος και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες από επιχειρηµατία, µέσω ανακριβούς δήλωσης φορολογίας 

εισοδήµατος, µε την απόκρυψη εσόδων αναλογούντα φόρου ύψους 17.672.513,30€. 

• Φοροδιαφυγή σε εστιατόριο-καφετέρια µε την έκδοση µεγάλου αριθµού 
(τουλάχιστον -15.573-) παράνοµων - εικονικών αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, 
από εξειδικευµένο για το σκοπό αυτό λογισµικό ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

• Φοροδιαφυγή σε φροντιστήριο µέσης εκπαίδευσης, όπου διαπιστώθηκε ότι η 
ελεγχόµενη εταιρία για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2015 έως 02-03-2015 δεν 
είχε εκδώσει -1.947- Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών συνολικής αξίας 256.349€. 

3.2 Λαθρεµπόριο  

-1- υπόθεση παράνοµης διακίνησης τσιγάρων, -2- υποθέσεις λαθρεµπορίου αλκοόλ και 

-3- υποθέσεις λαθρεµπορίου καυσίµων. 
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3.2.1 Τσιγάρα 

Εξάρθρωση διεθνούς εγκληµατικής οργάνωσης µε δραστηριοποίηση στην εισαγωγή 

και περαιτέρω διακίνηση µεγάλων ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων στην Ελλάδα και 

σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συνελήφθησαν -6- µέλη του κυκλώµατος και ο αρχηγός αυτής. 

Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν δύο κοντέινερ, το ένα εκ των οποίων περιείχε -570.000- 

πακέτα λαθραίων τσιγάρων. 

3.2.2 Αλκοόλ 

• Σε έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε σε κέντρο διασκέδασης στην Αθήνα κατασχέθηκαν 

-71- φιάλες οινοπνευµατωδών ποτών, ως προϊόντα αποµίµησης, το περιεχόµενο 

των οποίων ήταν αµφιβόλου ποιότητος και δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούντες 

δασµοί και φόροι. 

• Σε συντονισµένη επιχείρηση σε περιοχή της Θεσσαλονίκης εντοπίστηκαν -2- 

ηµεδαποί να µεταφέρουν µε ΙΧΕ αυτοκίνητο κιβώτια µε λαθραία αλκοολούχα 

ποτά, από την έδρα επιχείρησης εµπορίας εµφιαλωµένων ποτών. 

Κατόπιν έρευνας στην έδρα της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 

-219- λαθραίες φιάλες αλκοολούχων ποτών και µεγάλος αριθµός ταινιών φόρου 

κατανάλωσης αλλοδαπής Αρχής. 

3.2.3 Καύσιµα 

• Σε εταιρεία - πρατήριο υγρών καυσίµων στην Αττική, διαπιστώθηκε η λαθραία 

διακίνηση -120.000- λίτρων υγρών καυσίµων και πλήθος φορολογικών 

παραβάσεων. 

• Κατά τη διενέργεια ελέγχου των φορολογικών στοιχείων πρατηρίου υγρών καυσίµων 

στην περιοχή της Αττικής, προέκυψε ότι, µέσα σε χρονικό διάστηµα τεσσάρων 

µηνών, διέθεσε στην κατανάλωση -1.853,29- λίτρα πετρελαίου κίνησης, χωρίς 

φορολογικά παραστατικά και χωρίς να έχει γίνει αντίστοιχη προµήθεια από τις 

εταιρείες πετρελαιοειδών. 
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Επιπλέον, για το ίδιο διάστηµα, διαπιστώθηκε η µη έκδοση παραστατικών 

πώλησης/διακίνησης συνολικής αξίας 8.026,18€. 

• Στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν στη ∆.Ο.Α., οργανώθηκε 

συντονισµένη αστυνοµική επιχείρηση, κατά την οποία εντοπίστηκε πρατήριο 

καυσίµων στην Αττική να προµηθεύεται υγραέριο βιοµηχανικής χρήσης, µέσω 

∆.Χ.Φ. βυτιοφόρου, το οποίο στη συνέχεια διέθετε ως υγραέριο κίνησης. 

3.3 Προστασίας Κοινωνικής Ασφάλισης 

• Εξάρθρωση εγκληµατικής οργάνωσης, η οποία εµπλεκόταν σε απάτες και 

πλαστογραφίες σε βάρος του Ι.Κ.Α. και του Ο.Α.Ε.Ε., µέσω της παραποίησης 

πιστοποιητικών αναπηρίας και ψευδών δηλώσεων εργατικών ατυχηµάτων, για τη 

χορήγηση επιδοµάτων πρόνοιας, µε προκληθείσα ζηµία στο ∆ηµόσιο άνω των 

360.000€. 

Συνελήφθησαν -8- άτοµα, µεταξύ των οποίων ο αρχηγός της εγκληµατικής 

οργάνωσης και ένας υπάλληλος του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων 

Επαγγελµατιών. 

• Εντοπίστηκαν -3- επιχειρήσεις µε έδρα στην περιοχή της Αττικής, µε 

δραστηριοποίηση στον τοµέα ραφής και εµπορίας ενδυµάτων, να ασφαλίζουν 

εικονικά εργαζόµενους άλλων επιχειρήσεων χωρίς να καταβάλουν τις αντίστοιχες 

ασφαλιστικές εισφορές, ούτε και τους αναλογούντες φόρους στη ∆.Ο.Υ.. 

Η ζηµία που υπέστη το Ι.Κ.Α από τη µη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 

ανέρχεται στο ποσό των 2.340.000€. 

3.4 Παραεµπόριο/Αποµιµητικά 

Εξιχνιάστηκε υπόθεση, κατά την οποία ιδιοκτήτρια εµπορικού καταστήµατος στην 

Αθήνα κατείχε και διέθετε προς πώληση µεγάλες ποσότητες αποµιµητικών προϊόντων 

ένδυσης και αξεσουάρ, γνωστών οίκων του εξωτερικού. 

Σύµφωνα µε την εκτίµηση πραγµατογνώµονα, η ζηµία που υπέστησαν οι νόµιµες 

εταιρείες ξεπερνούσε τα 50.000€. 

3.5 Παράνοµα Τυχερά Παίγνια 

Εντοπίστηκαν -5- οργανωµένα παράνοµα «µίνι καζίνο». 
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3.6 Απάτη σε Βάρος Τρίτων 

Συνελήφθη -1- ηµεδαπός, ο οποίος, µε παρέµβασή του σε µετρητές της ∆.Ε.Η., έναντι 

χρηµατικής αµοιβής, παρεµπόδιζε τη µέτρηση κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Εξακριβώθηκε η παρέµβαση του δράστη σε -24- περιπτώσεις (οικίες - καταστήµατα), 

ενώ εκτιµάται ότι στο πελατολόγιό του συµπεριλαµβάνονταν περισσότεροι από -150- 

καταναλωτές. 

4.  Έλεγχοι 

Οι έλεγχοι που διεξάγονται από τη ∆.Ο.Α. είναι στοχευµένοι, σύµφωνα µε το 

επιχειρησιακό της σχέδιο, έπειτα από την επεξεργασία των πληροφοριών που 

συλλέγονται. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από καταγγελίες, διαταγές, 

ενηµερωτικά ή άλλης µορφής αλληλογραφία την οποία λαµβάνει η Υπηρεσία, καθώς και 

από ανοικτές πηγές (διαδίκτυο). 

Όπως απεικονίζεται στο Γράφηµα 12, το 2015 ελέγχθηκαν -597- επιχειρήσεις και 

εντοπίστηκαν -74- περιπτώσεις µε φορολογικές παραβάσεις και -146- µε παραβάσεις 

της ασφαλιστικής νοµοθεσίας, ενώ το πλήθος των ανασφάλιστων εργαζοµένων 

ανήλθε σε -256- άτοµα. 

Οι αντίστοιχοι έλεγχοι που είχαν πραγµατοποιηθεί το 2014 ανέρχονται σε  -1.218-, µε τη 

διαφορά µεταξύ των δύο ετών να οφείλεται στην ενοποίηση των Τµηµάτων 

Φορολογικής Αστυνόµευσης και Ασφαλιστικής Προστασίας το 2015. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα τη διενέργεια κοινών ελέγχων για τα διαφορετικά αντικείµενα 

αρµοδιότητάς τους. 

Οι έλεγχοι αυξάνονται ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο και τις εορταστικές ηµέρες 

Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς, οπόταν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της 

αγοράς δηµιουργούν συνθήκες ευνοϊκές για την αύξηση των παραβάσεων φορολογικής και 

ασφαλιστικής νοµοθεσίας (Γράφηµα 12). 
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Γράφηµα 21: Έλεγχοι ∆.Ο.Α. 2015 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του σχεδιασµού για την καταπολέµηση της ανασφάλιστης / 
αδήλωτης εργασίας και του παραεµπορίου, η ∆.Ο.Α. συµµετείχε σε µεικτά κλιµάκια µε 
το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), τα οποία πραγµατοποίησαν συντονισµένους 
ελέγχους επιχειρήσεων στην Αττική. 

Από τους ελέγχους αυτούς, σε -6- περιπτώσεις διαπιστώθηκαν να εργάζονται συνολικά -
58- ανασφάλιστοι αλλοδαποί, ενώ εκτιµάται ότι τα καταλογισθέντα από το Σ.ΕΠ.Ε. 
πρόστιµα θα ξεπεράσουν τα 500.000€. 

Τοπικά, οι έλεγχοι εστιάστηκαν στην Αττική (49%) και στην περιφέρεια της 
Κεντρικής Μακεδονίας (35%), όπου αντίστοιχα συγκεντρώνονται και οι περισσότερες 
καταγγελίες που δέχτηκε η Υπηρεσία και δικαιολογούνται από την αντίστοιχη κατανοµή 
του πληθυσµού στις περιοχές αυτές. 

Η αύξηση των ελέγχων στην Κεντρική Μακεδονία, από 6% το 2014 σε 35% το 2015, 
οφείλεται στη λειτουργία της νεοσυσταθείσας Υ.Ο.Α.Β.Ε., η οποία διευκολύνει τη 
διενέργειά τους στην περιφέρεια της Βορείου Ελλάδος, µε παράλληλη εξοικονόµηση 
πόρων, τόσο οικονοµικών όσο και σε ανθρώπινο δυναµικό. 
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5.  Οικονοµικά Μεγέθη – Κατασχέσεις 

Στο παρόν κεφάλαιο αποτυπώνονται, ανά αδίκηµα, η ζηµία σε βάρος του ∆ηµοσίου ή 

τρίτων, η νοµιµοποίηση παράνοµων ή µη δηλωθέντων εσόδων, τα πρόστιµα και οι 

κατασχέσεις για τις υποθέσεις που χειρίστηκε η ∆.Ο.Α.. 

5.1 Ζηµία σε βάρος του ∆ηµοσίου ή Τρίτων 

Η βεβαιωµένη ζηµία του ∆ηµοσίου από υποθέσεις χρεοφειλετών, κατά το έτος 2015, 

ανέρχεται στα 136.252.506,29€ και η εκτιµώµενη στα 39.422.559,57€ (Γράφηµα 13). 

Η ζηµία σε βάρος τρίτων ή ιδιωτών εκτιµάται σε 69.720€ τουλάχιστον και 

προέρχεται από απάτες και υποθέσεις εµπορίας και πώλησης µεγάλων ποσοτήτων 

αποµιµητικών, παραποιηµένων και νοθευµένων προϊόντων (Γράφηµα 13). 

Η νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, καθώς και τα µη 

δηλωθέντα εισοδήµατα από εκτεταµένη φοροδιαφυγή υπολογίστηκαν, για το έτος 

2015, στα 37.023.529€, εκ των οποίων τα 13.500.000€ αφορούσαν κακουργηµατική 

φοροδιαφυγή. 
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Γράφηµα 22: Οικονοµικά µεγέθη 2015 

 

Η εκτιµώµενη ζηµία του ∆ηµοσίου, όπως απεικονίζεται ανά αδίκηµα στο Γράφηµα 14, 
προέκυψε από την εξιχνίαση σηµαντικών υποθέσεων φοροδιαφυγής, λαθρεµπορίου και 
οικονοµικών απατών στον τοµέα της Προστασίας Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Συγκεκριµένα: 

• Από αδικήµατα Φοροδιαφυγής, όπως µη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρου 
προστιθέµενης αξίας, µη απόδοση φόρου εισοδήµατος και έκδοσης - λήψης και 
χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, η ζηµία υπολογίστηκε στα 
33.763.607,66€. 

• Από αδικήµατα σε βάρος της Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως εικονικές ασφαλίσεις 

εργαζοµένων και συσσώρευση χρεών προς τα ασφαλιστικά ταµεία, απάτες και 

πλαστογραφίες µέσω της παραποίησης πιστοποιητικών αναπηρίας και ψευδών 

δηλώσεων εργατικών ατυχηµάτων, καθώς και παράνοµη λήψη επιδοµάτων και 

συντάξεων, η ζηµία υπολογίστηκε στα 3.482.001,23€. 

• Από υποθέσεις Λαθρεµπορίου (τσιγάρων, καυσίµων και αλκοόλ), η ζηµία 

υπολογίστηκε στα 2.176.950,68€. 
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Γράφηµα 23: Ζηµία ∆ηµοσίου 2015 

5.2 Καταλογισθέντα πρόστιµα  

Από το σύνολο των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν από τη ∆.Ο.Α., και κατόπιν 

ενηµέρωσης από τις αρµόδιες Υπηρεσίες (Τελωνεία, ∆.Ο.Υ, Ι.Κ.Α., Σ.ΕΠ.Ε.) ή από 

την επιτόπια επιβολή προστίµων κατά την διενέργεια ελέγχων µεικτών κλιµακίων των 

∆.Ο.Α. - Σ.ΕΠ.Ε., κατά το έτος 2015, το ποσό των καταλογισθέντων προστίµων 

ανήλθε σε 674.258,33€, όπως αναλυτικά φαίνεται, ανά κατηγορία, στον Πίνακα 8: 

 

Πίνακας 15: Καταλογισθέντα πρόστιµα 2015 

Σηµειώνεται ότι εκκρεµεί, από τις αρµόδιες Υπηρεσίες, ο καταλογισµός προστίµων 

ύψους πολλών εκατοµµυρίων ευρώ, για υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν το έτος 2015. 
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5.3 Κατασχεθέντα 

Στον Πίνακα 9 απεικονίζονται τα χρηµατικά ποσά και τα σηµαντικότερα λοιπά είδη 

που κατασχέθηκαν, έπειτα από τη διερεύνηση των υποθέσεων του έτος 2015. 

 

Πίνακας 16: Κατασχέσεις - δεσµεύσεις 2015 
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6.  ∆ράσεις ∆.Ο.Α. έτους 2015 

Η ∆.Ο.Α. εκπονεί ειδικό ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο ∆ράσης, το οποίο βασίζεται 

στους στόχους και προτεραιότητες του Προγράµµατος Αντεγκληµατικής Πολιτικής, 

καθώς και στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αντεγκληµατικής Πολιτικής 

της ΕΛ.ΑΣ.. 

Το ανωτέρω Σχέδιο περιλαµβάνει στόχους και δράσεις µε ποσοτικούς µετρήσιµους 

δείκτες, σε βασικούς τοµείς αρµοδιότητας της ∆.Ο.Α., και συγχρόνως αποτελεί µέρος 

του Εθνικού Προγράµµατος για την αντιµετώπιση και Καταπολέµηση της 

Φοροδιαφυγής. 

Η ∆.Ο.Α., για το έτος 2015, στο ευρύτερο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της, 

πραγµατοποίησε -1.128- δράσεις, οι οποίες αποτυπώνονται αριθµητικά στον Πίνακα 10, 

ανά αντικείµενο. 

 

Πίνακας 17: ∆ράσεις 2015 
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Στο Γράφηµα 15 παρουσιάζονται, ποσοτικά και ανά αντικείµενο, οι δράσεις της ∆.Ο.Α. για τα έτη 2012, 2013, 2014 και 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 24: ∆ράσεις ∆.Ο.Α. 2012 - 2015
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7.  Ενδεικτικές Υποθέσεις ∆.Ο.Α. έτους 2015 

∆ιακίνηση λαθραίων τσιγάρων 
Εξάρθρωση εγκληµατικής οργάνωσης 

Στο πλαίσιο αστυνοµικής επιχείρησης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, 

εξαρθρώθηκε διεθνής εγκληµατική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιούνταν στην 

εισαγωγή και διακίνηση µεγάλων ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων στην Ελλάδα 

και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συνελήφθησαν -7- µέλη της οργάνωσης, µεταξύ των οποίων ο αρχηγός της και η 

ιδιοκτήτρια εταιρείας διεθνών µεταφορών. 

Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη, κατά περίπτωση, για: 

 συγκρότηση και ένταξη σε Εγκληµατική Οργάνωση 

 παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα 

 παραβάσεις της νοµοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της 

νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, κατά 

συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση 

 παράβαση της νοµοθεσίας Περί Όπλων 

Μεθοδολογία δράσης (modus operandi): 

Όπως προέκυψε από πολύµηνη αστυνοµική έρευνα, η εγκληµατική οργάνωση 

χρηµατοδοτούσε την προµήθεια φορτίων καπνικών προϊόντων, τα οποία 

εισήγαγε µε πλοία από τρίτες χώρες σε λιµάνια χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συγκεκριµένα, τα αρχηγικά στελέχη της οργάνωσης ίδρυαν εικονικές εταιρείες 

µε έδρα την Ελλάδα και στα φορτωτικά έγγραφα δηλωνόταν η µεταφορά 

νόµιµων εµπορευµάτων. 

Τα υπόλοιπα µέλη µετέβαιναν στο εξωτερικό, αγόραζαν το παράνοµο εµπόρευµα 

και κανόνιζαν τη µεταφορά του ακτοπλοϊκώς, µε εµπορευµατοκιβώτια 

(κοντέινερ). 
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Στη συνέχεια, µε έγγραφα των εικονικών εταιρειών, µίσθωναν αποθήκες σε 

απόµακρες περιοχές της Αττικής, όπου φύλασσαν το «εµπόρευµα» µετά τον 

εκτελωνισµό του. Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς, τα µέλη λάµβαναν αυξηµένα 

µέτρα προστασίας, µε προποµπούς και συνοδευτικά οχήµατα, ενώ στις 

συνοµιλίες τους χρησιµοποιούσαν ειδικό κώδικα επικοινωνίας. 

Τέλος, σε συνεργασία µε άλλα δίκτυα στο εσωτερικό της Χώρας, διέθεταν τα 

λαθραία τσιγάρα στην εγχώρια λιανική αγορά ή τα διοχέτευαν µε φορτηγά 

διεθνών µεταφορών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Έπειτα από ενδελεχή και εµπεριστατωµένη αστυνοµική έρευνα, εντοπίστηκαν 

και κατασχέθηκαν στο λιµάνι του Πειραιά δύο κοντέινερς που επρόκειτο να 

παραλάβει η εγκληµατική οργάνωση, εκ των οποίων το ένα περιείχε έπιπλα και 

το άλλο -570.000- πακέτα τσιγάρα. 

Σύµφωνα µε υπολογισµούς των Τελωνιακών Αρχών, οι διαφυγόντες δασµοί και 

φόροι ανέρχονταν στο ποσό των 2.086.000€. 

 

Σε έρευνες που επακολούθησαν στις κατοικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν και 

κατασχέθηκαν: 

 ένα κυνηγετικό όπλο,  

 πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών sim,  

 ταξιδιωτικά έγγραφα,  

 εισιτήρια,  

 φορτωτικά έγγραφα εµπορευµάτων 

 ψηφιακά αποθηκευτικά µέσα 

Σε βάρος όλων των συλληφθέντων, εκδόθηκαν από τον αρµόδιο Ανακριτή 

εντάλµατα προσωρινής κράτησης. 

Η έρευνα συνεχίζεται, προκειµένου να διακριβωθεί η συµµετοχή τους και σε 

άλλες αξιόποινες πράξεις. 
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       Εικονικά φορολογικά στοιχεία 

Εξάρθρωση εγκληµατικής οργάνωσης 

Κατόπιν πολύµηνης αστυνοµικής επιχείρησης στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, 

εξιχνιάστηκαν δεκάδες περιπτώσεις χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων 

(τιµολόγια για παροχή υπηρεσιών και πώληση αγαθών) από εταιρείες καθαρισµού, 

µε σκοπό την αποκόµιση ιδιαίτερα µεγάλου οικονοµικού οφέλους, σε βάρος του 

∆ηµοσίου. 

Συνελήφθησαν -14- άτοµα, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορήθηκαν ακόµη -21- 

άτοµα, για τα ίδια αδικήµατα: 

 συγκρότηση και ένταξη σε Εγκληµατική Οργάνωση 

 παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 

 φοροδιαφυγή 

 παραβάσεις της νοµοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της 

νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, κατά 

συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση 

Μεθοδολογία δράσης (modus operandi): 

Οι εµπλεκόµενοι, ως ιδιοκτήτες τριών εταιρειών µε αντικείµενο την παροχή 

υπηρεσιών καθαρισµού, αναλάµβαναν δηµόσιες κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως 

Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα, Υπουργεία, µεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις και 

εγκαταστάσεις µεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

Μετά την κατοχύρωση του διαγωνισµού, παρουσίαζαν και αποτύπωναν στα 

φορολογικά τους βιβλία την εκτέλεση του έργου που είχαν αναλάβει ως 

υπεργολαβία, µε συνεργαζόµενες εταιρείες – ατοµικές επιχειρήσεις ανύπαρκτες 

επί της ουσίας (κέλυφος), οι οποίες είχαν συσταθεί από συνεργούς τους για το 

σκοπό αυτό. 
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Από τις συνεργαζόµενες εταιρείες εκδίδονταν εικονικά φορολογικά στοιχεία, ενώ 

η εκτέλεση του έργου καθαριότητας παρουσιάζονταν ως προϊόν συνεργασιών. 

Οι εταιρείες καθαρισµού που είχαν αναλάβει το έργο χρησιµοποιούσαν τα 

εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προσαύξηση των δαπανών για την αποφυγή 

καταβολής άµεσων φόρων και απόδοσης Φ.Π.Α.. 

Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες των συγκεκριµένων εταιρειών, από τις πληρωµές 

των εν λόγω παραστατικών, οι οποίες πραγµατοποιούνταν κυρίως µέσω 

τραπεζικών και ιδιωτικών επιταγών, καρπώνονταν οι ίδιοι µεγάλα χρηµατικά 

ποσά, καθόσον οι επιταγές πληρώνονταν προς όφελός τους. 

Από την επεξεργασία και ανάλυση του υλικού που συλλέχθηκε, προέκυψε ότι, 

κατά τα έτη 2008-2012, οι εµπλεκόµενες εταιρείες: 
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 διακίνησαν -903- εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 

25.717.533€ 

 δεν απέδωσαν Φ.Π.Α. ύψους 4.581.774€ 

 καρπώθηκαν χρηµατικά ποσά που ξεπερνούν τα 11.500.000€ 

Κατά τις έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 

 το χρηµατικό ποσό των 165.415€ και 770 δολάρια ΗΠΑ 

 33 τραπεζικές επιταγές, συνολικής αξίας 850.976€ 

 πλήθος εγγράφων και παραστατικών  

Οι συλληφθέντες, µε την εις βάρος τους σχηµατισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν 

στις αρµόδιες Εισαγγελικές Αρχές, ενώ τα αποτελέσµατα των φορολογικών 

ελέγχων θα κοινοποιηθούν στις αρµόδιες - κατά περίπτωση - ∆.Ο.Υ., για την 

επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 
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Απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος του Ι.Κ.Α. και του Ο.Α.Ε.Ε. 
Εξάρθρωση εγκληµατικής οργάνωσης 

Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας, µετά από στοχευµένες και πολύµηνες 

αστυνοµικές έρευνες, προέβη στην εξάρθρωση εγκληµατικής οργάνωσης, η 

οποία, συστηµατικά και για µεγάλο χρονικό διάστηµα, διέπραττε απάτες και 

πλαστογραφίες εις βάρος του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και 

του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.). 

Συγκεκριµένα, καταρτίζονταν φάκελοι για έκδοση αναπηρικών συντάξεων, 

προνοιακών επιδοµάτων και λοιπών κοινωνικών παροχών, µε χρήση 

παραποιηµένων πιστοποιητικών αναπηρίας, καθώς και φάκελοι ανύπαρκτων 

εργατικών ατυχηµάτων, κατόπιν ψευδών δηλώσεων, για «πελάτες» που δεν 

πληρούσαν τις νόµιµες προϋποθέσεις. 

Κατόπιν συντονισµένης αστυνοµικής επιχείρησης στην ευρύτερη περιοχή της 

Αττικής, συνελήφθησαν -8- άτοµα, µεταξύ των οποίων ο αρχηγός της 

οργάνωσης, καθώς και υπάλληλος του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων 

Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.). Εις βάρος τους σχηµατίστηκε δικογραφία 

κακουργηµατικού χαρακτήρα για: 

 συγκρότηση και ένταξη σε Εγκληµατική Οργάνωση 

 απάτη κατ’ εξακολούθηση 

 πλαστογραφία και κατάχρηση σε βάρος του ∆ηµοσίου 

Κατηγορήθηκαν -9- ιδιώτες ιατροί, -8- ιατροί του Ιδρύµατος Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και -12- ακόµη άτοµα, κατά περίπτωση, για ψευδείς ιατρικές 

πιστοποιήσεις, παράβαση καθήκοντος και απάτη. 
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Μεθοδολογία δράσης (modus operandi): 

α) Για τις περιπτώσεις των εργατικών ατυχηµάτων, µέσω υπαλλήλου του 

Ο.Α.Ε.Ε., προσεγγίζονταν υποψήφιοι «πελάτες» µε µεγάλη ασφαλιστική 

κάλυψη, προκειµένου τα µέλη της οργάνωσης να αποκοµίσουν µεγαλύτερο 

όφελος. 

Στη συνέχεια οι ιατροί, έναντι αµοιβής, χορηγούσαν γνωµατεύσεις, οι οποίες 

πιστοποιούσαν τις «σωµατικές βλάβες» από το «εργατικό ατύχηµα». 

Επικουρικά, προκειµένου να βεβαιωθεί η τέλεση του ατυχήµατος, 

χρησιµοποιούνταν ψευδοµάρτυρες. 

β) Για τις περιπτώσεις χορήγησης προνοιακών επιδοµάτων, αναπηρικών 

συντάξεων και κοινωνικών παροχών, τα άτοµα που δεν πληρούσαν τις 

νόµιµες προϋποθέσεις, για τη λήψη τους, έρχονταν σε επαφή µε την 

οργάνωση. 
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Κατόπιν επικοινωνίας µε τους εµπλεκόµενος ιατρούς, εκδίδονταν, έναντι 

αµοιβής, ψευδείς ιατρικές γνωµατεύσεις στο όνοµα των υποψηφίων. 

Προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις που θα 

πιστοποιούσαν το υποτιθέµενο πρόβληµα υγείας των «υποψηφίων», 

επιστρατεύονταν συνεργάτες της οργάνωσης, οι οποίοι έπασχαν από πραγµατικά 

προβλήµατα υγείας. 

Αυτοί µετέβαιναν σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, όπου δήλωναν ψευδώς τα 

στοιχεία ταυτότητας του εκάστοτε υποψήφιου και υποβάλλονταν αντ’ αυτού στις 

απαιτούµενες ιατρικές εξετάσεις, µε αποτέλεσµα να προσκοµίζονται στις 

αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές φαινοµενικά ορθά και επαρκή ιατρικά 

δικαιολογητικά. 

Με τις µεθόδους αυτές, η εγκληµατική οργάνωση κατήρτισε και κατέθεσε σε 

ασφαλιστικούς οργανισµούς ιατρικούς φακέλους για αναπηρικές συντάξεις, 

προνοιακά επιδόµατα, κοινωνικές παροχές και ανύπαρκτα εργατικά ατυχήµατα 

συνολικά για   -133- φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. 

Για κάθε παράνοµη χορήγηση προνοιακού επιδόµατος, αναπηρικής σύνταξης 

ή δηµιουργίας «εργατικού ατυχήµατος», τα µέλη της εγκληµατικής 

οργάνωσης λάµβαναν χρηµατικά ποσά που κυµαίνονταν από 2.000€ έως 

5.000€. 

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν µεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: 
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 περισσότερες από 100 ακτινογραφίες διαφόρων παθήσεων 

 46 ατοµικά βιβλιάρια ασθενείας 

 περίπου 600 συσκευασίες διαφόρων φαρµάκων  

 το χρηµατικό ποσό των 8.200 δολαρίων Η.Π.Α. και 8.550€ 

 πλήθος ιατρικών γνωµατεύσεων και ιατρικών φακέλων 

 17 διαβατήρια Λιθουανίας 

 29 σφραγίδες διαφόρων εταιρειών και δηµοσίων υπαλλήλων 

Όπως εξακριβώθηκε, η µέχρι τότε ζηµία σε βάρος του ελληνικού ∆ηµοσίου 

ανερχόταν σε τουλάχιστον 360.000€, ενώ η επαπειλούµενη ζηµία δεν µπορεί να 

προσδιοριστεί, καθόσον η απαλλαγή του κάθε φυσικού προσώπου µε αναπηρική 

σύνταξη ή προνοιακό επίδοµα, είναι διαφορετική σε κάθε περίπτωση (απαλλαγή 

ΕΝΦΙΑ, απαλλαγή τιµολογίων ∆ΕΚΟ κτλ). 

Σύλληψη 57χρονου για φοροδιαφυγή σε βαθµό κακουργήµατος 

Από τη ∆.Ο.Α. συνελήφθη 57χρονος, σε περιοχή του νοµού Αργολίδας, µε την 

κατηγορία της φοροδιαφυγής σε βαθµό κακουργήµατος. 

Ειδικότερα, διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος στην ατοµική επιχείρηση του 

συλληφθέντα και σε εταιρεία στην οποία συµµετείχε, µε αντικείµενο 

δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων, λογιστικού ελέγχου και παροχή 

φορολογικών συµβουλών. 

Από την επεξεργασία και διασταύρωση των στοιχείων που συλλέχθηκαν, 

διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή σε βαθµό κακουργήµατος, καθώς και πλήθος 

ποινικών και διοικητικών παραβάσεων, ενώ το ύψος των αποκρυφθέντων 

εσόδων και οι αναλογούντες φόροι ξεπερνούσαν τα 2.900.000€.  
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Παράνοµη εισαγωγή και διακίνηση λαθραίων αλκοολούχων ποτών 

Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στη ∆.Ο.Α., 

πραγµατοποιήθηκε συντονισµένη επιχείρηση στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, 

κατά την οποία συνελήφθησαν -2- άτοµα, για παράβαση του τελωνειακού 

κώδικα. 

Από έρευνα που ακολούθησε σε αποθηκευτικό χώρο και σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, 

στην έδρα της επιχείρησης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 

 1 ΙΧΕ επιβατικό αυτοκίνητο 

 219 λαθραίες φιάλες αλκοολούχων ποτών 

 450€ 

 µεγάλος αριθµός ταινιών φόρου κατανάλωσης των βουλγάρικων Αρχών 

 εργαλεία αποκόλλησης ταινιών φόρου κατανάλωσης 

 πλήθος χειρόγραφων σηµειώσεων 

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες αποκολλούσαν τις ταινίες του φόρου 

κατανάλωσης των βουλγάρικων Αρχών από τις λαθραίες φιάλες αλκοολούχων 

ποτών, για τις οποίες δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούντες δασµοί και τις 

διακινούσαν σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης, µε σκοπό το παράνοµο περιουσιακό όφελος. 
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Πλαστά φορολογικά στοιχεία - απόκρυψη φορολογητέας ύλης 
Από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας διενεργήθηκε έρευνα και 

σχηµατίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος -3- εταιρειών - συνεργείων 

αυτοκινήτων για χρήση πλαστών φορολογικών στοιχείων και απόκρυψη 

φορολογητέας ύλης, µε σκοπό το παράνοµο περιουσιακό όφελος. 

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία εκπροσώπου ασφαλιστικής εταιρείας 

για παρατυπίες που προέκυψαν σε φακέλους αποζηµιώσεων για τροχαία 

ατυχήµατα. 

Συγκεκριµένα, σε -168- περιπτώσεις αποζηµιώσεων τροχαίων ατυχηµάτων, από 

τον Ιανουάριο του 2011 έως και το Μάιο του 2012, προέκυψε ότι σε -75- 

φακέλους ζηµιών υπήρξαν παρατυπίες στα παραστατικά για την αγορά 

ανταλλακτικών, µε την εµπλοκή των εν λόγω εταιρειών και συγκεκριµένου 

συνεργείου. 

Για -61- περιπτώσεις, η ασφαλιστική εταιρεία κατέβαλε αποζηµιώσεις συνολικού 

ποσού 109.821,13€, ενώ εκκρεµούν οι αποζηµιώσεις για τις υπόλοιπες -14- 

περιπτώσεις, το συνολικό ποσό των οποίων θα ανέρχονταν σε 28.979,58€. 

Από τον εκτενή και εµπεριστατωµένο έλεγχο που διενήργησε η ∆.Ο.Α. στα 

φορολογικά στοιχεία των δύο εταιρειών, οι οποίες προµήθευαν µε ανταλλακτικά 

το συνεργείο αυτοκινήτων όπου επισκευάστηκαν τα οχήµατα, προέκυψαν 

διοικητικές και ποινικές παραβάσεις. 
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Εικονικές ασφαλίσεις εργαζοµένων - µη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 

Κατόπιν µεθοδικής και εµπεριστατωµένης αστυνοµικής έρευνας, ύστερα από 
καταγγελία του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και σε συνεργασία 
µε αυτό, προέκυψε ότι -3- επιχειρήσεις ραφής και εµπορίας ενδυµάτων, µε έδρα 
την Αττική, προέβαιναν σε εικονικές ασφαλίσεις εργαζοµένων, χωρίς να 
καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και τους προβλεπόµενους 
φόρους. 

Από ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν στις έδρες των επιχειρήσεων και σε 
υποκαταστήµατα αυτών, διαπιστώθηκε ότι ορισµένες δεν υπήρξαν ποτέ, ενώ 
άλλες λειτούργησαν για µικρό χρονικό διάστηµα. 

Με σχετικές αποφάσεις του Ι.Κ.Α., η ασφάλιση των εργαζοµένων αυτών των 
επιχειρήσεων κρίθηκε εικονική και ακυρώθηκε. 

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι δύο από τις εν λόγω επιχειρήσεις ασφάλιζαν εικονικά 
εργαζοµένους άλλων επιχειρήσεων, καθώς και τους εργοδότες τους, οι οποίοι 
δραστηριοποιούνταν στο ίδιο αντικείµενο, κατά το παρελθόν. 

Οι συνολικές οφειλές των εν λόγω επιχειρήσεων στην εφορία ανέρχονταν στο 
ποσό των 2.730.000€ περίπου, από µη καταβολή Φ.Π.Α, Φ.Μ.Υ και λοιπές 
φορολογικές υποχρεώσεις. Η ζηµία που προκλήθηκε από την µη καταβολή 
ασφαλιστικών εισφορών, σύµφωνα µε το Ι.Κ.Α., ανέρχεται στο ποσό των 
2.340.000€ περίπου. 

Μη έκδοση αποδείξεων µεγάλης αξίας 

Από τη ∆.Ο.Α. συνελήφθη -1- άτοµο και κατηγορήθηκε -1- ακόµη, διαχειριστές 
και οµόρρυθµα µέλη επιχείρησης (εστιατόριο – καφετέρια) στην Αθήνα, σε 
βάρος των οποίων σχηµατίστηκε δικογραφία για ποινικές και διοικητικές 
παραβάσεις φορολογικής νοµοθεσίας. 

Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε στην έδρα της επιχείρησης, 
εντοπίστηκαν -2- νόµιµες σε χρήση ταµειακές µηχανές και ένας ηλεκτρονικός 
υπολογιστής, που εξέδιδε παράνοµες - εικονικές αποδείξεις, οι οποίες 
προσοµοίαζαν µε τις προβλεπόµενες. 

Από την ανάλυση των δεδοµένων που συλλέχθηκαν κατά το έτος και την αντιπαραβολή 
στοιχείων τους, προέκυψε ότι εκδόθηκαν πάνω από 15.500 παράνοµες αποδείξεις, µε το 
ποσό της φοροδιαφυγής να υπερβαίνει τα 28.000€. 
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Έλεγχοι σε επιχειρήσεις παραγωγής ετοίµων ενδυµάτων, µε το σύστηµα 
«φασόν»  

Στο πλαίσιο των συντονισµένων δράσεων που πραγµατοποιεί η ∆ιεύθυνση 

Οικονοµικής Αστυνοµίας για την εφαρµογή της φορολογικής νοµοθεσίας και την 

αντιµετώπιση της ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας, διενεργήθηκαν έλεγχοι 

σε -4- επιχειρήσεις παραγωγής και εµπορίου ετοίµων ενδυµάτων µε το σύστηµα 

«φασόν», σε διάφορες περιοχές της Αττικής. 

Από τους ελέγχους αυτούς, προέκυψε ότι, από το απασχολούµενο στις 

επιχειρήσεις προσωπικό, -41- αλλοδαποί εργάζονταν ανασφάλιστοι, εκ των 

οποίων -23- άνευ απαιτούµενης άδειας εργασίας και -7- άνευ άδειας παραµονής 

στη χώρα. Για τους τελευταίους έχει κινηθεί η προβλεπόµενη διαδικασία 

επιστροφής στη χώρα καταγωγής τους. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι εις βάρος ενός 

ηµεδαπού εργαζοµένου εκκρεµούσε καταδικαστική απόφαση του 

Πληµµελειοδικείου Αθηνών, µε αποτέλεσµα να συλληφθεί και να οδηγηθεί 

ενώπιον των αρµόδιων Εισαγγελικών Αρχών. 

Για τις παραβάσεις της ανασφάλιστης εργασίας, επιβλήθηκαν άµεσα από το 

Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) οι ανάλογες διοικητικές κυρώσεις, το 

ύψος των οποίων συνολικά ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. 

Σηµειώνεται ότι οι έλεγχοι πραγµατοποιήθηκαν από τη ∆.Ο.Α., σε συνεργασία 

µε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), στο πλαίσιο δράσης των µεικτών 

κλιµακίων ελέγχων, καθώς και µε τη συνδροµή της Οµάδας «∆Ι.ΑΣ.». 
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Εντοπισµός «µίνι καζίνο» και βεβαίωση παραβάσεων σε επιχειρήσεις 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

Στο πλαίσιο της δράσης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας για τον έλεγχο 

και τη βεβαίωση παραβάσεων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, στα 

οποία διεξάγονται παράνοµα τυχερά παίγνια, εντοπίστηκαν -5- επιχειρήσεις στην 

Αττική, οι οποίες είχαν µετατραπεί σε παράνοµα µίνι καζίνο. 

Σηµειώνεται ότι στα εν λόγω καζίνο λαµβάνονταν ιδιαίτερα µέτρα ασφαλείας, 

προκειµένου να αποφεύγονται οι έλεγχοι από τις διωκτικές Αρχές (πόρτες 

ασφαλείας µε µηχανισµούς ανίχνευσης, µηχανισµοί χρονοκαθυστέρησης, 

κάµερες ασφαλείας και ηλεκτρονικού καταγραφείς, συστήµατα παρακολούθησης 

και επιτήρησης στους εξωτερικούς χώρους). 

Κατά τις διεξαχθείσες αστυνοµικές επιχειρήσεις, προέκυψαν -25- 

κατηγορούµενοι, εκ των οποίων -21- συνελήφθησαν και εις βάρος τους 

σχηµατίστηκαν δικογραφίες για: 

 παραβάσεις της νοµοθεσίας περί Παιγνίων 

 παραβάσεις υγειονοµικού και ασφαλιστικού χαρακτήρα 

 πλαστογραφία 

 ψευδή ανωµοτί κατάθεση 

  παράβαση της νοµοθεσίας για την προστασία του ατόµου από την     

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγµατοποιήθηκαν στους χώρους των 

καταστηµάτων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, µεταξύ άλλων: 

 145 πλήρη συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών 

 2 µονάδες server µε υποστηρικτικές κεντρικές µονάδες 

 3 δροµολογητές δικτύου (routers) 

 5 τραπέζια ειδικά διαµορφωµένα για τη διενέργεια τυχερών παιγνίων 
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 2 επιτραπέζιες ρουλέτες 

 11 δέσµες παιγνιόχαρτων 

 το χρηµατικό ποσό των 650€ 

 4 καταγραφικά µηχανήµατα µε ισάριθµες οθόνες 

 22 κάµερες κλειστού κυκλώµατος ασφαλείας 

 3 µπουτόν 

 694 πλαστικές µάρκες 



 

 
 

471

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΤΟΧΟΙ 2016 

1.  Τάσεις – Απειλές 

Το οικονοµικό έγκληµα, ως µορφή εγκλήµατος και αντικοινωνικής 

δραστηριότητας, έχει λάβει τα τελευταία χρόνια σηµαντική διάσταση και 

αποτελεί µια από τις βασικές αιτίες οικονοµικής και κοινωνικής εκτροπής. 

Τα χαρακτηριστικά του διαφέρουν από αυτά του κοινού εγκλήµατος, 

αποκαλούµενου «έγκληµα του δρόµου» (street crime) και η εµπειρία έχει δείξει 

ότι για την αντιµετώπισή του απαιτείται η ύπαρξη αποτελεσµατικών ρυθµιστικών 

µηχανισµών, ευέλικτων ελεγκτικών και διωκτικών Υπηρεσιών. 

∆ιαφθορά 

Όσον αφορά το φαινόµενο της διαφθοράς και σύµφωνα µε τον κατάλογο της 

∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας (Transparency International, TI), η Ελλάδα κατατάσσεται 

στην 58η θέση (σε σύνολο 168 χωρών), συγκεντρώνοντας 46 βαθµούς σε µια 

κλίµακα από το 0 έως το 100, στο πλαίσιο της οποίας οι χώρες κατατάσσονται 

από την πιο διεφθαρµένη µέχρι την πιο ενάρετη19. 

Η διαφθορά των κρατικών υπαλλήλων βρίσκεται ακόµη σε υψηλά επίπεδα, πλην 

όµως αναµένεται µία µελλοντική φθίνουσα τάση του φαινοµένου, καθώς έχουν 

δει το φως της δηµοσιότητας µεγάλα σκάνδαλα παλαιοτέρων ετών, αναφορικά µε 

τη δωροδοκία κρατικών λειτουργών και έχουν αυξηθεί οι ποινές για την τιµωρία 

των υπαιτίων, γεγονός που µπορεί να λειτουργήσει προληπτικά. 

Επιπλέον, εν αναµονή των νέων χρηµατοδοτικών πλαισίων (ΕΣΠΑ) εκτιµάται 

ότι, ενδεχοµένως, θα επαναληφθούν φαινόµενα διασπάθισης των κοινοτικών 

κονδυλίων. Εντούτοις, αφενός λόγω συνεχούς αξιολόγησης της χώρας µας από 

τους θεσµούς, αφετέρου λόγω της κτηθείσας εµπειρίας από τη ∆.Ο.Α. στην 

αντιµετώπιση παρόµοιων υποθέσεων, εκτιµάται ότι τα φαινόµενα αυτά δε θα 

έχουν ευρεία έκταση. 

                                                 
19 http://www.transparency.org/cpi2015 
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Φοροδιαφυγή 

Η εκτεταµένη φοροδιαφυγή εξακολουθεί να πλήττει τα έσοδα του κράτους. 
Θεωρείται, επίσης, έντονα αντικοινωνική συµπεριφορά, δεδοµένου ότι το κόστος 
αυτής θα κληθεί τελικά να επωµισθεί, µε πρόσθετα κυβερνητικά µέτρα, το 
σύνολο των φορολογουµένων. 

Με την εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 4337/2015, οδηγούνται σε πλήρη 
αποδυνάµωση οι επιτόπιοι φορολογικοί έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται 
προκειµένου να διαπιστώνεται εάν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες εκδίδουν τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά. 

Οι διατάξεις αυτές, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από 17 Οκτωβρίου 2015 και 
τροποποιήσαν τον Κώδικα Φορολογικών ∆ιαδικασιών, ουσιαστικά 
αποποινικοποίησαν τις ελαφρύτερες µορφές φοροδιαφυγής, κυρίως τη µη έκδοση 
αποδείξεων, µε αποτέλεσµα να αποδυναµωθεί το έργο των ελεγκτικών 
µηχανισµών. 

Σε αντιδιαστολή των παραπάνω, η χρήση ηλεκτρονικών µέσων πληρωµής 
αναµένεται να περιορίσει τη φοροδιαφυγή και την παραοικονοµία. 

Παραεµπόριο 

Συνεπεία της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης που πλήττει τη Χώρα και έχει 
ως αποτέλεσµα την περιορισµένη αγοραστική δύναµη των πολιτών, παρατηρείται 
αυξανόµενη ζήτηση για προϊόντα παραεµπορίου, γεγονός που ευνοεί την 
ανάπτυξη της παραοικονοµίας. 

Κατά το τελευταίο διάστηµα, στο συγκεκριµένο τοµέα, εµφανίζεται µια 
ανησυχητική στροφή στην παραγωγή και διανοµή προϊόντων παραεµπορίου, 
όπως νοθευµένα αλκοολούχα ποτά, φάρµακα, προϊόντα αποµίµησης παιδικών 
σαµπουάν και κρεµοσάπουνων, καθώς και άλλα είδη, τα οποία θέτουν σε 
κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών. 

Λαθρεµπόριο 

Προϊόντα που επιβαρύνονται µε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ήτοι προϊόντα καπνού, 

αλκοόλ και καύσιµα, καθόσον αποτελούν κύρια πηγή εσόδων για το ∆ηµόσιο, έχουν 

αυξηµένους φορολογικούς συντελεστές, µε αποτέλεσµα να ευνοείται το διασυνοριακό 

παραεµπόριο και το λαθρεµπόριο ανάµεσα σε γειτονικές και τουριστικά 

ανταγωνιστικές χώρες. 
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Τα τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί τα κρούσµατα παράνοµων 

εισαγωγών αλκοολούχων ποτών από γειτονικές χώρες, καθώς τα κυκλώµατα 

λαθρεµπόρων, εκµεταλλευόµενα τη µεγάλη ψαλίδα του φόρου οινοπνεύµατος - 

δεδοµένου ότι ο ΕΦΚ στην Ελλάδα είναι πολλαπλάσιος σε σχέση µε γειτονικές 

χώρες - εισάγουν µεγάλες ποσότητες αλκοόλ, τις οποίες στη συνέχεια 

διοχετεύουν παράνοµα στην αγορά σε τιµές πολύ χαµηλότερες αυτών που 

ισχύουν στο ελληνικό εµπόριο. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να ευνοούνται συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού σε 

βάρος των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες παρακολουθούν τη ζήτηση των 

νοµίµων προϊόντων τους να καταποντίζεται. 

Στον τοµέα του λαθρεµπορίου τσιγάρων, διεθνείς εγκληµατικές οργανώσεις 

δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή και περαιτέρω διακίνηση µεγάλων 

ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων στην Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Εκτιµάται ότι πάνω από 4 δισ. παράνοµα τσιγάρα πωλούνται στην 

Ελλάδα κάθε χρόνο, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 670 εκατοµµύρια ευρώ έσοδα. 

Τα διαφυγόντα κέρδη από φόρους που δεν εισπράττονται δηµιουργούν µεγάλη 

απώλεια στα έσοδα του Κράτους, την οποία καλούνται να  καλύψουν οι 

φορολογούµενοι, ενώ τα ποσά αυτά θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για 

συντάξεις, µισθούς και κοινωνικές δαπάνες. 

Στην κατεύθυνση της καταπολέµησης του λαθρεµπορίου καυσίµων λήφθηκαν 

µέτρα περιορισµού του φαινοµένου, µε την εγκατάσταση του συστήµατος 

εισροών – εκροών. Παρόλα αυτά, η αποδοτικότητα του συστήµατος 

αµφισβητείται, ενώ εκκρεµούν νοµοθετικές ενέργειες που θα διασφαλίζουν τη 

διασταύρωση και τον πλήρη έλεγχο των διακινούµενων ποσοτήτων καυσίµων. 
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Παράνοµα τυχερά παίγνια 

Έναν καθοριστικό και άµεσο τρόπο πλουτισµού αποτελούν τα στοιχηµατικά 

παιχνίδια, στα οποία η συµµετοχή διευκολύνεται µε ποικίλους νόµιµους ή 

παράνοµους τρόπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, κοινωνικής θέσης, επαγγέλµατος και 

µόρφωσης. 

Τα τυχερά παίγνια λειτουργούν εθιστικά, ειδικά στους νέους και στα 

ασθενέστερα κοινωνικά στρώµατα που δεν έχουν ισχυρούς αµυντικούς 

µηχανισµούς αντίστασης έναντι των διαφηµιζόµενων και προβαλλόµενων. 

Η πρόσβαση σε τυχερά παίγνια / στοιχηµατισµό µέσω διαδικτύου είναι εφικτή 

για τον καθένα, σε βαθµό που η ανεξέλεγκτη «παράνοµη» λειτουργία να 

υπερκαλύπτει την ελεγχόµενη νόµιµη, όπως αναφέρεται από τα στοιχεία 

ερευνών, στην παγκόσµια αλλά και την ελληνική Επικράτεια20. 

Από τα προαναφερόµενα εκτιµάται ότι το ανωτέρω φαινόµενο αναµένεται να 

παρουσιάσει δυσκολίες στην αντιµετώπισή του. 

Κοινωνική και Ασφαλιστική Προστασία 

Στον τοµέα των κοινωνικών ασφαλίσεων και εν όψει της υλοποίησης των νέων 

νοµοθετικών ρυθµίσεων, προβλέπεται αύξηση των καταβαλλόµενων 

ασφαλιστικών εισφορών από όλους τους κλάδους επαγγελµατιών. 

Αυτό ενδέχεται να αποτελέσει κίνδυνο για αύξηση της εισφοροδιαφυγής και 

εισφοροαποφυγής. 

Οργανωµένο Οικονοµικό Έγκληµα 

Το σύγχρονο οικονοµικό έγκληµα έχει µετατοπισθεί από τα απλά ποινικά 

αδικήµατα (π.χ. πλαστογραφία, υπεξαίρεση, απάτη, παραχάραξη) σε πιο 

οργανωµένες µορφές εγκληµατικότητας, την οποία αναπτύσσουν οµάδες / 

οργανώσεις µε συγκεκριµένη δοµή και ιεραρχία. 

                                                 
20 http://www.efsyn.gr/arthro/stoihima-kai-koinoniki-pragmatikotita 
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Ο οµάδες αυτές, προκειµένου να δυσχεράνουν εξαιρετικά την αποκάλυψη της 

δραστηριότητάς τους από τις διωκτικές Αρχές και να πετύχουν τους στόχους 

τους, χρησιµοποιούν προηγµένα µέσα και µεθόδους, όπως το µη ορατό  

διαδίκτυο (deep web - dark web) για τις συναλλαγές τους. 

Ο απώτερος σκοπός των οµάδων αυτών είναι το ξέπλυµα χρήµατος (money 

laundering), για την τελική ενσωµάτωση των παρανόµως κτηθέντων εσόδων στο 

νόµιµο οικονοµικό σύστηµα, µε τη χρήση σύνθετων και πολύπλοκων δοµών, 

όπως των παράκτιων εταιρειών (offshore) ή την επένδυση χρηµάτων σε εταιρείες 

- επιχειρήσεις. 

Η παγκοσµιοποίηση, το άνοιγµα των αγορών και η ελεύθερη διακίνηση 

εµπορευµάτων κεφαλαίων και τεχνογνωσίας έχουν συνεισφέρει καταλυτικά στη 

επέκταση του εγκληµατικού αυτού φαινοµένου. 

Η κλιµακούµενη οικονοµική κρίση που σηµειώνεται την τελευταία πενταετία 

αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα ενίσχυσης του σοβαρού και οργανωµένου 

εγκλήµατος στην Ευρώπη, σύµφωνα µε την έκθεση της Europol (SOCTA 2013). 

Η έρευνα τέτοιου είδους υποθέσεων είναι πολύπλοκη, απαιτεί χρόνο και 

ανάλυση σύνθετων και µεγάλου όγκου δεδοµένων. 

2.  Συµπεράσµατα - Στόχοι 

Κατόπιν ανάλυσης της εµπειρίας που αποκτήθηκε από αρχής λειτουργίας της 

Υπηρεσίας µέχρι και σήµερα, καθίσταται σαφές ότι η ∆.Ο.Α. πρόκειται να 

διαδραµατίσει σηµαίνοντα ρόλο στον τοµέα της δίωξης οικονοµικών 

εγκληµάτων. 

Το οικονοµικό έγκληµα ακολουθεί την εξέλιξη της τεχνολογίας και αξιοποιεί τις 

ευκαιρίες που ελαχιστοποιούν το ρίσκο. Για το λόγο αυτό ανακύπτει η ανάγκη 

ετοιµότητας της Υπηρεσίας, προκειµένου να αντιµετωπίσει τις νέες προκλήσεις, 

παρακολουθώντας τις αλλαγές και αναπροσαρµόζοντας τη δράση της, ώστε να 

ανταποκρίνεται επαρκώς στις νέες συνθήκες του εγκληµατικού περιβάλλοντος. 
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i) Για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των εγκληµάτων που άπτονται 

των αρµοδιοτήτων της ∆.Ο.Α. απαιτείται στρατηγική αξιολόγηση, 

χαρτογράφηση ανά περιοχή και αδίκηµα, µε σκοπό τον προγραµµατισµό 

δράσεων. 

ΣΤΟΧΟΙ: 

• Ανάπτυξη µεθοδολογίας αξιολόγησης των δράσεων της Υπηρεσίας ανά 

τοµέα ενδιαφέροντος και εντοπισµός των προβληµάτων που χρήζουν 

επίλυσης, µε την εξατοµικευµένη παρακολούθηση και αξιολόγηση κάθε 

δράσης χωριστά. 

• Εφαρµογή πολιτικής ελέγχου και ανατροφοδότησης, για τη διαπίστωση της 

ποιότητας και απόδοσης των δράσεων, µε την παρακολούθηση της εξέλιξης 

των υποθέσεων που χειρίζεται η Υπηρεσία. 

• Εκτίµηση κινδύνου και απειλών, ανά αδίκηµα και πεδίο εκδήλωσης. 

Τήρηση περισσότερων στατιστικών δεικτών για την παρακολούθηση της 

εκδήλωσης των εγκληµατικών συµπεριφορών ανά αδίκηµα, για την 

καλύτερη αξιολόγηση. 

ii) Προκειµένου να εναρµονιστεί η δράση της Υπηρεσίας µε τις ανάγκες της 

κοινωνίας, επιδιώκεται η επαύξηση της συνεργασίας µε τις άλλες αστυνοµικές 

Υπηρεσίες, µε άλλους δηµόσιους και ιδιωτικούς Φορείς και Οργανισµούς, 

αλλά και µε τους ίδιους τους πολίτες. 

ΣΤΟΧΟΙ: 

• Ενίσχυση της συνεργασίας µε τη νεοϊδρυθείσα ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης και 

Ανάλυσης Πληροφοριών (∆Ι.∆.Α.Π.) και διασύνδεση των πληροφοριακών 

συστηµάτων των δυο Υπηρεσιών, για αµεσότερη ανταλλαγή των 

πληροφοριών. 

• Ενίσχυση της συνεργασίας µε τις λοιπές Υπηρεσίες της Ελληνικής 

Αστυνοµίας, σε πληροφοριακό και επιχειρησιακό επίπεδο. 
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• Συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της 

∆ιαφθοράς, σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών. 

• Ενίσχυση της συνεργασίας µε τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, 

σε επιχειρησιακό επίπεδο (µεικτά κλιµάκια ελέγχου). 

• Ενίσχυση της διυπηρεσιακής συνεργασίας, µε τη συµµετοχή στο 

Συντονιστικό Κέντρο για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου προϊόντων 

που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ), στο οποίο θα 

συµµετέχουν επίσης στελέχη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τελωνείων, του 

Λιµενικού Σώµατος, του Σ.∆.Ο.Ε. και της Γενικής Γραµµατείας για την 

Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς. 

• Ενίσχυση της συνεργασίας µε την Αρχή Καταπολέµησης της 

Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες 

Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των ∆ηλώσεων 

Περιουσιακής Κατάστασης (Αρχή του άρθρου 7), σε επίπεδο ανταλλαγής 

πληροφοριών, για υποθέσεις που χειρίζεται η ∆.Ο.Α.. 

• Συνεργασία µε αντίστοιχες αλλοδαπές διωκτικές Αρχές, σε επίπεδο 

ανταλλαγής πληροφοριών, επί περιπτώσεων αµοιβαίου ενδιαφέροντος. 

• Προώθηση πρότασης προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, προκειµένου 

να οριστεί στη ∆.Ο.Α. επόπτης εισαγγελικός λειτουργός, µε ειδίκευση στα 

οικονοµικά εγκλήµατα, για την υποβοήθηση του ανακριτικού έργου των 

επιχειρησιακών Τµηµάτων. 

• Προώθηση αιτήµατος προς τις αρµόδιες εισαγγελικές Αρχές αποστολής 

στη ∆.Ο.Α. εισαγγελικών παραγγελιών για την εκτέλεση µόνο 

εξειδικευµένων ανακριτικών πράξεων, προς εξιχνίαση σοβαρής και 

πολύπλοκης εγκληµατικής δραστηριότητας, ώστε να περιοριστεί ο όγκος 

υποθέσεων ήσσονος σηµασίας. 
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• ∆ιεύρυνση των δικαιωµάτων χρήσης σε όλες τις εφαρµογές του 

Υπουργείου Οικονοµικών, µε την άµεση πρόσβαση εξουσιοδοτηµένου 

προσωπικού σε αυτές. 

• Πρόσβαση εξουσιοδοτηµένου προσωπικού στην εφαρµογή «Εθνικό 

Κτηµατολόγιο» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τη 

διευκόλυνση διερεύνησης υποθέσεων που αφορούν κατάχρηση, φθορά ή 

µη νόµιµη χρήση της δηµόσιας περιουσίας ή της περιουσίας της Ε.Ε.. 

• Εξασφάλιση πλήρους πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρµα 

«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο της 

αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας. 

• Ενίσχυση συνεργασίας µε ΕΟΦ και ΕΦΕΤ, για την καταπολέµηση της 

διακίνησης παραποιηµένων και ψευδεπίγραφων φαρµάκων. 

• Συνεργασία µε το Υπουργείο Ανάπτυξης (∆ιεύθυνση Μετρολογίας), σε 

πληροφοριακό και επιχειρησιακό επίπεδο, για την καταπολέµηση του 

λαθρεµπορίου και νόθευσης καυσίµων. 

iii) Ο εκσυγχρονισµός της Υπηρεσίας θα διευκολύνει το έργο και την 

αποτελεσµατική της ανταπόκριση στα νέα δεδοµένα και προκλήσεις που 

εµφανίζονται στον τοµέα δράσης της. 

ΣΤΟΧΟΙ: 

• Συµµετοχή του προσωπικού της ∆.Ο.Α. σε επιµορφωτικά συνέδρια, 

ηµερίδες, σεµινάρια και λοιπά εκπαιδευτικά προγράµµατα, για την 

ενίσχυση δεξιοτήτων, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη ανταπόκριση στα 

καθήκοντά του. 



 

 
 

479

• Ανίχνευση προβληµάτων που αντιµετωπίζονται κατά τη λειτουργία της 

Υπηρεσίας και προώθηση προτάσεων, µε νοµοθετικές παρεµβάσεις, οι 

οποίες θα διευκολύνουν το έργο της και θα συµβάλλουν στη νοµοθετική 

εναρµόνιση µε τα διεθνή πρότυπα. 

• Εκσυγχρονισµός της Υπηρεσίας στο πλαίσιο χρηµατοδότησης µέσω 

προγράµµατος, στο οποίο περιλαµβάνεται και η ∆.Ο.Α., από το Ταµείο 

Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την κάλυψη 

µεγάλου µέρους των αναγκών της σε σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισµό 

και αντίστοιχη εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του. 

• Ενίσχυση µε εξειδικευµένο προσωπικό στα οικονοµικά αλλά και νοµικής 

επιστήµης, για την υποστήριξη του έργου της. 

• Εξασφάλιση πρόσβασης σε Τράπεζες Νοµικών Πληροφοριών, για την 

παρακολούθηση των αλλαγών στη νοµοθεσία. 

iv) Ο ρόλος της επικοινωνίας, µε τη µετάδοση κατάλληλων µηνυµάτων στο 

κοινωνικό σύνολο, είναι καθοριστικός για τη διαµόρφωση της γνώµης του. 

Ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι, ως προς την κατεύθυνση των δράσεων που 

αναπτύσσει η ∆.Ο.Α., αποτελούν οι πληροφορίες που εισρέουν σε αυτή, 

κυρίως µε τη µορφή καταγγελιών από τους πολίτες. 

Η σταθερή αυξητική τάση στις επώνυµες καταγγελίες έναντι των ανώνυµων 

από 21% το 2012 έως 57% το 2015 (Γράφηµα 2), αποδεικνύει ότι οι πολίτες 

εµπιστεύονται όλο και περισσότερο την Υπηρεσία, αναγνωρίζοντας την 

άµεση αποτελεσµατικότητά της, σε συνδυασµό µε την εµπιστευτικότητα και 

την ακεραιότητα που διέπει το προσωπικό της. 



 

 
 

480

ΣΤΟΧΟΙ: 

• ∆ηµιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρµας λήψης καταγγελιών, µέσα από τη 

σελίδα της Αστυνοµίας ή αυτόνοµη σελίδα που µπορεί να αναπτυχθεί από 

την οµάδα πληροφορικής της ∆.Ο.Α, για τη διευκόλυνση υποβολής αυτών 

από τους πολίτες και την ορθότερη και ταχύτερη διεκπεραίωσή τους. 

Αντίστοιχη εφαρµογή θα µπορούσε να δηµιουργηθεί και για «έξυπνες» 

συσκευές κινητής τηλεφωνίας (smart phones). Η εν λόγω εφαρµογή θα 

δίνει τη δυνατότητα άµεσης υποβολής καταγγελίας σε πραγµατικό χρόνο 

και θα έχει τη δυνατότητα γεωγραφικού προσδιορισµού της 

καταγγελλόµενης οντότητας. 

• Προβολή του έργου της ∆.Ο.Α. µέσω των Μ.Μ.Ε., για προσέγγιση των 

πολιτών, µε σκοπό τη συνεργασία τους και την παροχή πληροφοριών, προς 

διευκόλυνση του έργου της για την αντιµετώπιση του οικονοµικού 

εγκλήµατος. 

• ∆ιοργάνωση εκπαιδευτικών ηµερίδων και διαλέξεων, προκειµένου να 

ενηµερωθεί το κοινό για τις αρνητικές συνέπειες της φοροδιαφυγής 

(διαµόρφωση φορολογικής συνείδησης), αλλά και για την αναπτυξιακή 

διάσταση της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΕΙ∆ΟΣ     
∆ΡΑΣΗΣ 

ΧΩΡΑ 
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣ

ΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤ/ΝΤ

ΩΝ 

1. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «EMPACT - 
COUNTERFEIT GOODS» 

ΣΥΣΚΕΨ
Η ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 1 

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «IOS 
VI» 

ΣΥΣΚΕΨ
Η ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 1 

3. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 
«ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΣ» 

ΣΥΣΚΕΨ
Η ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 1 

4. 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ «INTERNATIONAL 
ACADEMY FOR TAX CRIME 
INVESTIGATION» 

ΕΚΠΑΙ∆Ε
ΥΣΗ ΙΤΑΛΙΑ 2 

5. 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
«AWF-SOC FP COPY» KAI 
«OPERATION UNDERGROUND»  

ΣΥΣΚΕΨ
Η ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 1 

6. 

ΣΥΣΚΕΨΗ ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΑΠΑΤΗΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
ΤΗΣ Ε.Ε   

ΣΥΣΚΕΨ
Η ΙΤΑΛΙΑ 2 

7. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ - 
CEPOL ΜΕ ΘΕΜΑ 
«ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ - MTIC 
FRAUD» 

ΣΕΜΙΝΑΡ
ΙΟ ΟΥΓΓΑΡΙΑ 2 

8. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 
(CEPOL) ΜΕ ΘΕΜΑ 
«ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ 
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» 

ΣΕΜΙΝΑΡ
ΙΟ ΙΤΑΛΙΑ 1 

9. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ - 
CEPOL ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ - 
CONTAINER SHIPMENT 
TRAFFICKING» 

ΣΕΜΙΝΑΡ
ΙΟ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 1 
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10. 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ 
«ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΩΝ – 
CIGARETTE SMUGLING» 

ΣΥΣΚΕΨ
Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1 

11. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ « ΈΡΕΥΝΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ - 
ΙNVESTIGATION AND 
PREVENTING CORRUPTION» 

ΣΥΣΚΕΨ
Η ΣΛΟΒΑΚΙΑ 1 

12. 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ 
«ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΑSSET RECOVERY» 

ΣΥΣΚΕΨ
Η ΠΟΛΩΝΙΑ 1 

13. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 
(CEPOL) ΜΕ ΘΕΜΑ 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - 
FINANCIAL INVESTIGATIONS» 

ΣΕΜΙΝΑΡ
ΙΟ ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1 

14. 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
«EMPACT – COUNTERFIET 
GOODS» 

ΣΥΣΚΕΨ
Η 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
Σ 1 

 
  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΕΙ∆ΟΣ     
∆ΡΑΣΗΣ 

ΧΩΡΑ 
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣ

ΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤ/ΝΤ

ΩΝ 

15. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 
«AMON » 

ΣΥΣΚΕΨ
Η ΙΣΠΑΝΙΑ 1 

16. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ EMPACT ΓΙΑ 
ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΟΙΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΈΡΕΥΝΑΣ  (JIT) 

ΣΥΣΚΕΨ
Η ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 1 

17. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΣΚΕΨ
Η ΒΕΛΓΙΟ 1 

18. 

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ON-LINE 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΕ 
ΘΕΜΑ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-POLICE 
ENGLISH LANGUAGE» 

ΕΚΠΑΙ∆Ε
ΥΣΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑ
ΚΟ 1 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΕΙ∆ΟΣ     
∆ΡΑΣΗΣ 

ΧΩΡΑ 
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣ

ΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤ/ΝΤ

ΩΝ 

1. 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» 

ΕΚΠΑΙ∆Ε
ΥΣΗ ΕΛΛΑ∆Α 7 

2. 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΚ∆∆Α/ΙΝΕΠ ΜΕ ΘΕΜΑ 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ 
ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ» 

ΕΚΠΑΙ∆Ε
ΥΣΗ ΕΛΛΑ∆Α 1 

3. 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΚ∆∆Α/ΙΝΕΠ ΜΕ ΘΕΜΑ 
«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ SQL» 

ΕΚΠΑΙ∆Ε
ΥΣΗ ΕΛΛΑ∆Α 1 

4. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. 

ΕΚΠΑΙ∆Ε
ΥΣΗ ΕΛΛΑ∆Α 1 

5. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
«MICROSOFT SHAREPOINT 2013» 

ΕΚΠΑΙ∆Ε
ΥΣΗ ΕΛΛΑ∆Α 3 

6. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ E-THEMIS, 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ 
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΣΥΣΚΕΨ
Η ΕΛΛΑ∆Α 3 

7. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙ-
CORRUPTION FORUM ΜΕ ΘΕΜΑ 
«ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ» 

ΣΥΣΚΕΨ
Η ΕΛΛΑ∆Α 8 

 
 


