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Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

 

Η καταπολέμηση της διαφθοράς δεν είναι μόνο ένα ζήτημα μελλοντικών μεταρ-
ρυθμίσεων. Απαιτεί την ανάληψη πρωτοβουλιών με έντονο το στοιχείο του πα-
ρόντος, το εδώ και τώρα. Η διαφθορά και η διαπλοκή είναι πρακτικές που στε-
ρούνται ηθικής υπόστασης, είναι με άλλα λόγια ανήθικες πρακτικές συνεπώς 
πρέπει να καταπολεμηθούν μόνο με αποτρεπτικά μέσα τα οποία διαπαιδαγω-
γούν το κοινωνικό σύνολο σε μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, στην ηθική απα-
ξίωση της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς. Οι αυριανοί πολίτες θα πρέπει να 
εκπαιδευθούν στο να οραματίζονται την ευημερία τους όχι ανεξάρτητα ή σε βά-
ρος της ευημερίας των συμπολιτών τους, αλλά ως αναπόσπαστο κομμάτι της 
συλλογικής ευημερίας. Εκεί ακριβώς παρεμβάλλεται παρασιτικά η διαφθορά 
και ως εκ τούτου, για την αποτροπή της, η δημόσια διοίκηση με τους ελεγκτι-
κούς της μηχανισμούς οφείλει να οργανωθεί. 

Το Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου που κατ' ουσίαν ενεργο-
ποιήθηκε τον Απρίλιο του 2016 και αποτελεί σήμερα το σπουδαιότερο εργαλείο 
που διαθέτει η Χώρα για τη χάραξη ενιαίας στρατηγικής στον τομέα των Επι-
θεωρήσεων και των Ελέγχων της Δημόσιας Διοίκησης. 

Η ουσιαστική ενεργοποίηση του ΣΟΕΕ στο διάστημα του τελευταίου χρόνου 
αποτέλεσε τομή στις ελεγκτικές διαδικασίες αφού παρέχει τη δυνατότητα συ-
ντονισμού πολλών διαφορετικών Υπηρεσιών και Σωμάτων αλλά και την ανά-
ληψη από κοινού, ελεγκτικών δράσεων σε σημαντικές υποθέσεις για τις οποίες 
απαιτείτο εξειδικευμένη τεχνογνωσία.  

Η έλλειψη συντονισμού στο έργο των ελεγκτικών μηχανισμών, την οποία κλή-
θηκε το ΣΟΕΕ να θεραπεύσει, ενίσχυε φαινόμενα επικαλύψεων αλλά και αντι-
φάσεων μεταξύ των ελέγχων και των αποτελεσμάτων τους αποδυναμώνοντας 
και απομειώνοντας τελικά το συνολικό αποτέλεσμα της προσπάθειας καταπο-
λέμησης της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης στη χώρα μας. 

Πέρα από το συντονισμό των Σωμάτων και Υπηρεσιών, η δυναμική ώθηση 
στην ελεγκτική διαδικασία από το ΣΟΕΕ, οφείλεται ακριβώς στα πολλαπλασια-
στικά αποτελέσματα της από κοινού δράσης των Σωμάτων. Είναι η πρώτη φορά 
που δημοσιοποιείται και εισέρχεται σε δημόσια σφαίρα το γενικό και ολοκλη-
ρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο πεπραγμένων για την καταπολέμηση της διαφθο-
ράς. Η υλοποίησή και η καταγραφή του θα απελευθερώσει τις δυνάμεις εκείνες, 
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που θα περιορίσουν δραστικά τη μάστιγα αυτή, που τόσο ταλανίζει την ελληνι-
κή κοινωνία και τη διεθνή κοινότητα 

Όπως αναφέρεται στον ιδρυτικό του νόμο, το ΣΟΕΕ αποτελεί το Συλλογικό Όρ-
γανο με το οποίο η Πολιτεία έχει τη δυνατότητα να οργανώνει, να συντονίζει, 
να παρακολουθεί και να εποπτεύει τον έλεγχο σοβαρών υποθέσεων που απαι-
τούν δράση περισσοτέρων του ενός ελεγκτικών φορέων. Με αυτό τον τρόπο: 

α) Καθίσταται εφικτός ο έλεγχος μεγάλων, σύνθετων ή δυσχερών υποθέσεων, οι 
οποίες απαιτούν ειδικό θεσμικό πλαίσιο ή εξειδικευμένες ελεγκτικές γνώσεις 
για περισσότερα του ενός αντικείμενα (π.χ. διαχειριστικά,οικονομικά, διοικητι-
κά κλπ.). 

β) Προλαμβάνονται επικαλύψεις ελέγχου της ίδιας υπόθεσης από περισσότερα 
Ελεγκτικά Σώματα, με ότι αυτό συνεπάγεται σε εξοικονόμηση ανθρωπίνων πό-
ρων και αξιοπιστία του Κράτους. 

γ) Δημιουργεί κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ των Ελεγκτικών Σωμάτων και 
διάχυση των καλών πρακτικών ελέγχου (best practices) αφού από την κοινή ερ-
γασία επιθεωρητών με ποικίλες επιστημονικές εξειδικεύσεις και διαφορετικά 
αντικείμενα εργασίας ανταλλάσσονται και εμπεδώνονται μεταξύ των συμμετε-
χόντων τεχνογνωσία και καλές πρακτικές γεγονός που δημιουργεί γόνιμο έδα-
φος για συνεχή βελτίωση της μεθόδου των ερευνών. 

Κατά το 2016 αποφασίστηκε από τα μέλη του Οργάνου η διενέργεια κοινών ε-
πιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από μικτές ομάδες Επιθεωρητών των Σω-
μάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου που μετέχουν σε αυτό. Οι έ-
λεγχοι αυτοί αφορούσαν σε πολύ σοβαρές υποθέσεις υψηλής διαφθοράς στο 
χώρο της Υγείας αλλά και του ευρύτερου τομέα της Δημόσιας Διοίκησης με αυ-
τονόητη την εμπλοκή σε αυτές και του ιδιωτικού τομέα. 

Πέραν των αποφάσεων αυτών, το ΣΟΕΕ έγινε  δέκτης παραγγελιών από τους 
Εισαγγελείς διαφθοράς και τους Εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος για τη 
διακρίβωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων σε έναν αριθμό πολύ σημαντικών υ-
ποθέσεων που αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση και την εμπλοκή της με τον ιδιω-
τικό τομέα. Οι Εισαγγελικές αυτές παραγγελίες ανατέθηκαν σε μικτά κλιμάκια 
Επιθεωρητών από τα αρμόδια για την κάθε περίπτωση Σώματα και Υπηρεσίες - 
μέλη του ΣΟΕΕ. Οι Επιθεωρητές των μικτών κλιμακίων του ΣΟΕΕ ενεργούν ως 
ανακριτικοί υπάλληλοι και ως ειδικοί επιστήμονες υποβοηθώντας το έργο της 
Δικαιοσύνης για την πάταξη της διαφθοράς.  

Με αυτό τον τρόπο και για πρώτη ίσως φορά με τη δυναμικά συντονισμένη και 
συγκροτημένη από κοινού δράση των Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης 
και Ελέγχου εδραιώθηκε η παροχή υποστήριξης προς τους εισαγγελείς και κυ-
ρίως προς τους Εισαγγελείς Διαφθοράς και τους Οικονομικούς Εισαγγελείς. Δι-
αφαίνεται έτσι η δυνατότητα ισχυρών συνολικών αποτελεσμάτων ικανών να 
δημιουργήσουν μια νέα βελτιωμένη εικόνα για ένα κράτος, το οποίο μαστίζεται 
από τεράστια σκάνδαλα και φαινόμενα διαφθοράς ενώ συγχρόνως, επιτυγχάνε-
ται η ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης. 



 

Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης & Ελέγχου   Ετήσια Έκθεση 2016 7

 

Στο πλαίσιο των παραπάνω συγκροτήθηκε από το ΣΟΕΕ: 

 Μικτό Κλιμάκιο για την εκτέλεση Εισαγγελικής παραγγελίας της Εισαγ-
γελέως Διαφθοράς, με μέλη από το Γραφείο του ΓΕΔΔ, από τη Ανεξάρ-
τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τη ΓΔΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών, 
από την Οικονομική Αστυνομία, από το ΣΔΟΕ και από το ΣΕΕΔΔ, και  
αντικείμενο τον οικονομικό και διοικητικό έλεγχο του Υποθηκοφυλακεί-
ου Αχαρνών καθώς και των αρμόδιωνΥπουργείων. 

 Μικτό Κλιμάκιο  για την εκτέλεση Εισαγγελικής παραγγελίας της Εισαγ-
γελέως Διαφθοράς με συντονιστές ειδικούς επιθεωρητές από το Γραφείο 
του ΓΕΔΔ και μέλη επιθεωρητές από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων, από το ΣΕΥΥΠ, το ΣΕΕΔΔ και τη ΓΔΔΕ του Υπουργείου Οικο-
νομικών, με αντικείμενο τον οικονομικό – διαχειριστικό έλεγχο στο 
ΚΕΕΛΠΝΟ και  την διακρίβωση ενδεχόμενης τέλεσης αυτεπαγγέλτως 
διωκόμενων αξιόποινων πράξεων που σχετίζονται με την οικονομική δια-
χείριση του ΚΕΕΛΠΝΟ.  

 Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου του ΣΟΕΕ με συντονισμό από το Γραφείο του 
ΓΕΔΔ και μέλη από το ΣΕΕΔΔ, το ΣΕΥΥΠ, την Οικονομική Αστυνομία 
και την ΥΠΕΔΥΦΚΑ, με αντικείμενο τον έλεγχο της διαδικασίας έγκρι-
σης, τιμολόγησης και συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων 
και ιδίως των παραγόμενων και τιθέμενων στην ελληνική αγορά από 
φαρμακευτικές εταιρείες. 

 

Στην παρούσα έκθεση του ΣΟΕΕ: 

 καταγράφονται, όλες οι ενέργειες του ΣΟΕΕ για το συντονισμό και την 
αποτελεσματικότητα των εργασιών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ε-
λέγχου της Δημόσιας Διοίκησης. 

 καταγράφονται οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν από τα 
Σώματα Επιθεωρήσεων και Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης, με τις γε-
νικές και ειδικές παρατηρήσεις στα αντικείμενα της αρμοδιότητας κάθε 
Σώματος,  

 γίνεται ειδική μνεία σε κάθε επιμέρους παρουσίαση των υποθέσεων των 
Σωμάτων για τις οποίες ζητήθηκε η κίνηση πειθαρχικής δίωξης ή παρα-
πέμφθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα. 

Προκειμένου να διευθετηθούν ζητήματα θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του 
ΣΟΕΕ έχει ήδη ψηφιστεί διάταξη νόμου και συγκεκριμένα το άρθρο 80 παρ. 12 
του ν. 4478/2017 (ΦΕΚ Α’ 91/23.6.2017) η οποία προβλέπει την έκδοση προε-
δρικού διατάγματος για τον καθορισμό της οργάνωσης και του τρόπου λειτουρ-
γίας του ΣΟΕΕ. Έτσι το ΣΟΕΕ θα αποκτήσει κανονική λειτουργική δομή Συλ-
λογικού Οργάνου και θα ρυθμιστούν θέματα λειτουργίας, γραμματειακής υπο-
στήριξης, κάλυψης δαπανών, προτεραιοτήτων στο ελεγκτικό έργο, επίλυσης τυ-
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χόν διαφορών στις Εκθέσεις Ελέγχου μεταξύ των Ελεγκτικών Σωμάτων, συντο-
νισμού, παρακολούθησης και υποστήριξης του ελεγκτικού έργου κλπ. 

Με την παραδοχή ότι η Διαφθορά αποτέλεσε την κύρια αιτία δημιουργίας της 
δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα, εκτιμώ πως η 
καταπολέμηση της αποτελεί sine qua non παράγοντα για να εξέλθει η Χώρα μας 
από την κρίση αλλά και η μόνη λύση που δίνει ελπίδα και προοπτική αφού μόνο 
έτσι θα μπορέσει το κράτος να βελτιώσει την εικόνα του και να ανακτήσει την 
αξιοπιστία του τόσο προς τους πολίτες του όσο και προς το εξωτερικό.  

Ως εκ τούτου, πρόθεσή μας είναι να ενδυναμώσουμε και να αξιοποιήσουμε στον 
μέγιστο βαθμό το ΣΟΕΕ και τις μεγάλες δυνατότητες που δίδει στον έλεγχο σο-
βαρών και σύνθετων υποθέσεων, και προς την κατεύθυνση αυτή εργαζόμαστε. 

 

Η Γενική Επιθεωρήτρια  
Δημόσιας Διοίκησης 

 

Μαρία Παπασπύρου 



 

Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης & Ελέγχου   Ετήσια Έκθεση 2016 9

 

 

 

 

 

Β. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ  
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

1. Αποστολή αρμοδιότητες 

 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 
296/Α΄/4-12-2002) «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Αναβάθμιση του Σώματος 
Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρη-
σης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στις όμοιες 
του άρθρου 8 του Π.Δ. 77/2005 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/20-05-2005) «Προϋποθέσεις και τρόπος διε-
νέργειας του ελέγχου – Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή 
Δημόσιας Διοίκησης», το Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ) έχει σκο-
πό την παρακολούθηση και το συντονισµό της Επιθεώρησης και του Ελέγχου από το ΣΕΕ∆∆ 
και από όλα τα ιδιαίτερα Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παρ. 2 του άρ-
θρου 1 του αναφερόμενου ως άνω Νόμου. 

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης συγκαλεί το Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρη-
σης και Ελέγχου και προεδρεύει αυτού. 

Το ΣΟΕΕ συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μια φορά το μήνα και εκτάκτως, ύστερα από 
πρόσκληση του/ της Προέδρου του. 

Το ΣΟΕΕ μπορεί να αποφασίζει τη διενέργεια κοινών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
από μικτές ομάδες επιθεωρητών των Σωμάτων Επιθεώρησης που μετέχουν σε αυτό. Οι σχε-
τικές εντολές υπογράφονται από την Πρόεδρό του, ενώ τα μέλη των ομάδων προτείνονται 
από τους προϊσταμένους των Σωμάτων ή των υπηρεσιών και η σχετική εντολή ελέγχου υπο-
γράφεται από την Πρόεδρο του ΣΟΕΕ. Στις μικτές ομάδες επιθεώρησης ελέγχου μπορεί να 
συμμετέχουν και επιθεωρητές ή υπάλληλοι των υπηρεσιακών μονάδων επιθεώρησης των φο-
ρέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3074/2002, οι οποίοι προτείνονται από τον προϊστάμενο 
της υπηρεσίας τους, ύστερα από σχετικό αίτημα του Προέδρου του ΣΟΕΕ  

Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 5, καθώς και τα άρθρα 6 και 7 του νόμου 
3074/2002 που αφορούν στην ελεγκτική διαδικασία, τις προανακριτικές αρμοδιότητες, τις 
δικονομικές ρυθμίσεις αλλά και ζητήματα δικαστικής εποπτείας προς το ΣΕΕΔΔ, εφαρμόζο-
νται αναλόγως και στο ΣΟΕΕ. Ως εκ τούτου, σε εξαιρετικές ή επείγουσες περιπτώσεις μπορεί 
να παραγγέλεται στους Επιθεωρητές Ελεγκτές και στους Βοηθούς Επιθεωρητές Ελεγκτές των 
Σωμάτων και Υπηρεσιών του ΣΟΕΕ έλεγχος από τους Εισαγγελείς. Οι επιθεωρητές ελεγκτές 
στην περίπτωση αυτή, κατά τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης, ενεργούν και ως 
ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, αφού σύμφωνα με το αρθρο 6, του νόμου 3074/2002: «Οι Ε-
πιθεωρητές - Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές δύνανται, κατά τις ειδικότερες 
προβλέψεις του επόμενου άρθρου, να διενεργούν προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση κατό-
πιν εισαγγελικής παραγγελίας, για υποθέσεις για τις οποίες διενεργείται ή έχει διενεργηθεί επι-
θεώρηση - έλεγχος του ΣΕΕΔΔ ή άλλων ελεγκτικών Σωμάτων».  
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Οι επικεφαλής των Σωμάτων Επιθεώρησης και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου 
υποβάλλουν στον Γ.Ε.Δ.Δ. κατά τη μηνιαία συνεδρίαση του ΣΟΕΕ ΠΙΝΑΚΕΣ, στους οποί-
ους παρουσιάζονται περιληπτικά οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι που εκκρεμούν και το στάδιο 
στο οποίο βρίσκονται, καθώς και όσοι έχουν περατωθεί. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται 
στον Γ.Ε.Δ.Δ. και ενδιάμεσα των συνεδριάσεων του ΣΟΕΕ, εφόσον ζητηθούν. 

Στις συνεδριάσεις του ΣΟΕΕ κατά το 2016 συμμετείχαν οι επικεφαλής των κάτωθι Σωμάτων 
και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου: 
 

ΦΟΡΕΙΣ 
1. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 
2. Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος  
3. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης  
4. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ)   
5. Γενική Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων  
6. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου 
7. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων  
8. Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (ΣΕΔΕ)  
9. Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης Δ/νση Στρατηγικής 

Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων (Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄)  
10. Δ/νση Επιθεώρησης Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  
11. Δ/νση Οικονομικής Εποπτείας & Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων Υπουρ-

γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης   
12. Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΥΠΕΔΥΦΚΑ)  
13. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)  
14. Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων 

(ΣΕΠΔΕΜ)  
15. Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυ-

λακής  
16. Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων Ελληνικής Αστυνομίας  
17. Δ/νση Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος  
18. Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης (Υπουργείου Δικαιο-

σύνης)  
19. Μονάδα Εσωτερικού ελέγχου υπουργείου οικονομικών  
20. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύ-

ων (ΣΕΥΥΜΕ)  
21. Δ/νση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος  

 

Σημειώνεται ότι με την ψήφιση του νόμου 4478/2017 (ΦΕΚ Α’ 91/23.6.2017) αποφασίστηκε 
ότι προεδρικό διάταγμα θα καθορίσει εκ νέου την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας του 
ΣΟΕΕ, κατόπιν πρότασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονο-
μικών, Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. (άρθρο 80 παρ. 12) 
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2. Απολογισμός  

 

Οι τακτικές μηνιαίες συνεδριάσεις του Συντονιστικού οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου του 
έτους 2016 ξεκίνησαν το μήνα Απρίλιο μετά την ανάληψη καθηκόντων της κας Μαρίας Πα-
πασπύρου ως Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης.  

Οι συνεδριάσεις του Οργάνου πραγματοποιήθηκαν στα Γραφεία της Γ.Ε.Δ.Δ. υπό την προε-
δρία της, κατά τις κάτωθι ημερομηνίες: 

1η Συνεδρίαση 25-4-2016  

2η Συνεδρίαση 25-5-2016  

3η Συνεδρίαση 29-6-2016 

4η Συνεδρίαση 28-9-2016 

5η Συνεδρίαση 19-10-2016 

6η Συνεδρίαση 30-11-2016 

7η Συνεδρίαση 21-12-2016 

Στις συνεδριάσεις του ΣΟΕΕ κλήθηκαν με πρόσκληση της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας 
Διοίκησης και συμμετείχαν είτε αυτοπροσώπως είτε δια των νομίμων αναπληρωτών τους: 

Ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, 

ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, 

ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, 

ο Προϊστάμενος του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, 

ο Γενικός Επιθεωρητής του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, 

ο Αστυνομικός Δ/τής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας  

ο Διευθυντής της Οικονομικής Αστυνομίας, 

ο Διευθυντής του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελλη-
νικής Ακτοφυλακής, 

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

η προισταμένη της Γενικής Διεύθυνσης  Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, 

ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρί-
ου του Κράτους, 

ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημόσιου Λογιστικού, 

ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών,  

η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, 

ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, 

η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, 

η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας & Επιθεώρησης ΝΠ της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

η Γενική Επιθεωρήτρια του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης Ενέργειας και 
Μεταλλείων, 
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ο Επικεφαλής εποπτικού Συμβουλίου Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, 

ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, 

ο Διευθυντής Επιθεώρησης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.  

Στις συνεδριάσεις του Οργάνου : 

- Ενημερώθηκε συστηματικά και αναλυτικά η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης για 
την πορεία των Επιθεωρήσεων και των Ελέγχων που διενεργούνταν, με αναφορές σε ειδικά 
θέματα και δυσχέρειες που αντιμετώπισαν κάθε φορά οι επιθεωρητές που διενεργούσαν τους 
ελέγχους και για τα οποία προτάθηκαν λύσεις. 

- Συζητήθηκαν τρέχοντα θέματα και προβληματισμοί γύρω από αρμοδιότητες των Σωμάτων. 

- Αναλύθηκαν θέματα της διαδικασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, προκειμένου 
να αποκατασταθούν δυσλειτουργίες και κενά ως προς την υποβολή τους αρμοδίως από τα 
μέλη των Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου. 

- Συζητήθηκαν θέματα λειτουργίας των Σωμάτων και Υπηρεσιών που μετέχουν σε αυτό. 

- Συζητήθηκαν θέματα Εκθέσεων Επιθεώρησης και Ελέγχου σε συσχέτιση με τις διατάξεις 
των άρθρων 43 και 248 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ-
ουν. 

- Αναπτύχθηκαν προβληματισμοί και δόθηκαν λύσεις σε θέματα υφιστάμενων ελέγχων ώστε 
να αποφευχθούν ζητήματα επικαλύψεων. 

- Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της πορείας των ελέγχων που διενεργούνται από τα Σώ-
ματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και ελέγχου, αλλά και της υλοποίησης των προτάσεων 
των πορισμάτων και των εκθέσεων και προκειμένου να ολοκληρώνεται απρόσκοπτα η πει-
θαρχική διαδικασία, όπως επιβάλλεται από τις οικείες πειθαρχικές διατάξεις και τις αρχές της 
χρηστής διοίκησης και από ειδική διάταξη νόμου (παρ.7 του άρθρου 14 του ν.3345/05) η ο-
ποία καθιστά την παραπομπή των εμπλεκομένων σε πειθαρχικά παραπτώματα υπαλλήλων 
που διαπιστώθηκαν σε εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου και την εκδίκαση των υποθέσεων 
αυτών υποχρεωτική (δέσμια αρμοδιότητα), υπενθυμίστηκε η ανάγκη διατύπωσης της αναζή-
τησης των ευθυνών από τους συντάκτες των εκθέσεων επιθεώρησης και ελέγχου με μεγαλύ-
τερη σαφήνεια και κατά το δυνατόν με ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο.  

-Ενημερώθηκαν τα μέλη του ΣΟΕΕ σχετικά με το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας από τον Ορ-
γανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), που αφορά σε διαρθρωτικές με-
ταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα και αναπτύσσεται με την 
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς.  

- Για την περαιτέρω διευκόλυνση του έργου της παρακολούθησης της δράσης των Σωμάτων 
και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου από το ΣΟΕΕ και τον Γ.Ε.Δ.Δ.,  εκτός από τον ε-
ξαμηνιαίο προγραμματισμό δράσης και τα πορίσματα και τις εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγ-
χου, συνεχίστηκε η αποστολή και βραχυχρόνιου προγραμματισμού για τις μείζονος σημασίας 
υποθέσεις και την εξέλιξη της διερεύνησής τους. 

- Σε ειδικές περιπτώσεις που διαπιστώθηκε ανάγκη, υφιστάμενοι έλεγχοι των Σωμάτων και 
Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου τέθηκαν στην ευθύνη του ΣΟΕΕ και κατά περίπτωση 
διευρύνθηκαν με επιθεωρητές από άλλα Σώματα και Υπηρεσίες, υπό το συντονισμό της Γενι-
κής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης. 

- Αποφασίστηκε από τα μέλη του Οργάνου η διενέργεια κοινών επιθεωρήσεων, ελέγχων και 
ερευνών από μικτές ομάδες Επιθεωρητών των Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και 
Ελέγχου που μετέχουν σε αυτό, ώστε οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι να είναι πιο γρήγοροι 
και αποτελεσματικοί, πιο αποδοτικοί, με λιγότερο κόστος και μικρότερη επιβάρυνση των ε-
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λεγχόμενων φορέων. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούσαν σε πολύ σοβαρές υποθέσεις υψηλής διαφ-
θοράς στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης με αυτονόητη την εμπλοκή σε αυτές και του ιδιω-
τικού τομέα. Τα αντικείμενα των τακτικών ελέγχων που αποφασίστηκαν, επικεντρώνονταν 
στο χώρο της Υγείας, σε θέματα απευθείας αναθέσεων έργων ή εργασιών σε Δήμους, σε ε-
λέγχους διαδικασιών μεγάλων ανώνυμων εταιρειών του Δημοσίου. 

- Πέραν των αποφάσεων του ΣΟΕΕ, το Συντονιστικό Όργανο έγινε δέκτης παραγγελιών της 
Εισαγγελέως διαφθοράς και των οικονομικών εισαγγελέων για ελέγχους ως προς τη διακρί-
βωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων σε έναν αριθμό πολύ σημαντικών υποθέσεων που αφο-
ρούν τη Δημόσια Διοίκηση. Οι Εισαγγελικές αυτές παραγγελίες ανατέθηκαν σε μικτά κλιμά-
κια Επιθεωρητών από τα αρμόδια για την κάθε περίπτωση Σώματα και Υπηρεσίες – μέλη του 
ΣΟΕΕ. Οι Επιθεωρητές των μικτών κλιμακίων του ΣΟΕΕ ενεργούν ως ειδικοί ανακριτικοί 
υπάλληλοι, υποβοηθώντας το έργο της Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρά-
φων 4 και 5 του άρθρου 5, καθώς και τα άρθρα 6 και 7 του νόμου 3074/02 που εφαρμόζονται 
αναλόγως και στο ΣΟΕΕ. Οι σχετικές εντολές υπογράφονται από τη Γενική Επιθεωρήτρια 
Δημόσιας Διοίκησης και Πρόεδρό του ΣΟΕΕ 1.  

- Σε εφαρμογή των ως άνω αποφάσεων, αλλά και Παραγγελιών της Εισαγγελίας Διαφθοράς, 
κατά τη διάρκεια του έτους 2016: 

o Συγκροτήθηκε Κλιμάκιο για την εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας για προκαταρ-
κτική εξέταση  με μέλη από το Γραφείο του ΓΕΔΔ, από τη ΓΔΔΕ του ΥπΟικ, από την 
ΑΑΔΕ, από την Οικονομική Αστυνομία, από το ΣΔΟΕ και από το ΣΕΕΔΔ, με αντι-
κείμενο τον οικονομικό και διοικητικό έλεγχο του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών και 
των αρμόδιων Υπουργείων. 

o Ανατέθηκε η Παραγγελία της Εισαγγελέως Εγκλημάτων Διαφθοράς για την διενέρ-
γεια Προκαταρκτικής Εξέτασης στο ΚΕΕΛΠΝΟ, σε Μικτό Κλιμάκιο Επιθεωρητών 
με συντονιστές ειδικούς επιθεωρητές από το Γραφείο του ΓΕΔΔ και μέλη επιθεωρη-
τές από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, από το ΣΕΥΥΠ, το ΣΕΕΔΔ και τη 
ΓΔΔΕ του ΥπΟικ., με αντικείμενο α) τον οικονομικό – διαχειριστικό έλεγχο στο 
ΚΕΕΛΠΝΟ κατά τα έτη 2011-2015 με προοπτική επέκτασης του ελέγχου σε προη-
γούμενο χρονικό διάστημα ανάλογα και με τα ευρήματα του ελέγχου και β) τη δια-
κρίβωση ενδεχόμενης τέλεσης αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αξιόποινων πράξεων που 
σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση του ΚΕΕΛΠΝΟ.  

- Προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η παρακολούθηση της δράσης του ελεγκτι-
κού έργου και της πορείας των διενεργούμενων επιθεωρήσεων και ελέγχων, ζητήθηκαν και 
απεστάλησαν από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου η ενημέρωση της 
Γ.Ε.Δ.Δ. για τις επιθεωρήσεις/ελέγχους που εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο, από την έκ-
δοση της σχετικής εντολής έως πριν τη σύνταξη της έκθεσης και για την κοινοποίηση, όλων 
των εκδιδόμενων εντολών επιθεωρήσεων/ελέγχων.  

- Τέλος, υποβλήθηκαν στην Γ.Ε.Δ.Δ. κατά τις μηνιαίες συνεδριάσεις του ΣΟΕΕ ΠΙΝΑΚΕΣ, 
στους οποίους παρουσιάζονται περιληπτικά οι εκκρεμείς επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι και το 
στάδιο στο οποίο βρίσκονταν, καθώς και όσοι ολοκληρώθηκαν.  

                                                 
1 Τα άρθρα 2 έως 7 του ν. 3074/02 ρυθμίζουν θέματα του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκη-
σης, το άρθρο 8 αφορά στο Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου και τα υπόλοιπα άρθρα αναφέρο-
νται σε διάφορα θέματα 
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Γ. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

Παρακάτω παρατίθενται οι ετήσιες αναφορές της δραστηριότητας για το έτος 2016, των Σωμά-
των και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου που συμμετείχαν στο Συντονιστικό Όργανο Ε-
πιθεώρησης και Ελέγχου. Τα πεπραγμένα του Γραφείου ΓΕΔΔ για το 2016 δεν συγκαταλέγο-
νται στην παρούσα έκθεση καθώς πρόκειται να  ανακοινωθούν στις 4 Σεπτεμβρίου 2017 λόγω 
της παράτασης στην υποβολή  των δηλώσεων  περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες). 

Στις εκθέσεις περιλαμβάνονται στοιχεία για τη δράση των εν λόγω Σωμάτων και των Υπηρε-
σιών, αλλά και πληροφορίες που αφορούν στο νομικό πλαίσιο, στον τρόπο οργάνωσης λει-
τουργίας, καθώς και στην υφιστάμενη δομή τους.  

Τα στοιχεία προέρχονται από τους ίδιους τους φορείς και έχουν τύχει επεξεργασίας από την 
επιμελήτρια της παρούσας έκθεσης μόνο σε ό,τι αφορά στην κατά το δυνατό ομοιόμορφη πα-
ρουσίασή τους. 

 

1. Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος  

 

Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓ ΣΔΟΕ 

Α.1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Αποστολή της ΕΓ ΣΔΟΕ είναι ιδίως η αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών οικονομικού 
εγκλήματος. Το φάσμα του «οικονομικού» εγκλήματος δεν εξαντλείται σε μία λίστα συγκε-
κριμένων αδικημάτων. Ως οικονομικό έγκλημα τυποποιείται η αξιόποινη πράξη, που τελείται 
με εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του οικονομικού συστήματος, προσβάλλοντας την καλή 
λειτουργία της οικονομίας ή λειτουργικά σημαντικών κλάδων της, που αποσκοπεί στην επαύ-
ξηση της περιουσίας του δράστη ή άλλου και κατά κανόνα βλάπτει την περιουσία του Δημο-
σίου, τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, την εθνική οικονομία και το κοινωνικό σύνολο. Συ-
νίσταται: α) σε υλική βλάβη μεγάλης έκτασης της καλής λειτουργίας της οικονομίας και β) σε 
ηθική βλάβη, με την έννοια της διασάλευσης της εμπιστοσύνης των κοινωνών προς την ομα-
λή λειτουργία των οικονομικών θεσμών. Η δράση του υπαιτίου δεν είναι πάντα ευθέως αντί-
θετη στο νόμο, αλλά πολλές φορές λειτουργεί μεθοδευμένα καταστρατηγώντας τις νόμιμες 
διαδικασίες επιδιώκοντας δραστηριότητες με αθέμιτα αποτελέσματα.  

 

Α.2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του 
ΠΔ 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», του ΠΔ 85/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 122) «Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ) του Υπουργείου Οικο-
νομίας και Οικονομικών», του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α΄253), του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94) η 
ΕΓ ΣΔΟΕ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της: 

α) προβαίνει σε διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων δυνάμει εισαγγελικών παραγγελιών, 
προς διακρίβωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων 
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β) προβαίνει σε ελέγχους υποθέσεων που διαβιβάζονται από την «Αρχή Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της 
Τρομοκρατίας και Ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης» 

γ) συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες και διεξάγει έρευνες και ελέγ-
χους για τον εντοπισμό, την αποκάλυψη, την τεκμηρίωση, την καταπολέμηση και την κατα-
στολή οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων σε υποθέσεις που ενδεικτικώς αφορούν:  

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), 

- απάτες, παρατυπίες και παραβάσεις εθνικών και κοινοτικών δαπανών, προμηθειών, 
επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων 

- παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και εκρηκτικών, πρόδρομων και ψυχοτρό-
πων ουσιών, τοξικών και επικίνδυνων ουσιών (ραδιενεργά και πυρηνικά υλικά, τοξικά 
απόβλητα κλπ.) αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών 

- παράνομη κίνηση κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών 

- την προστασία της δημόσιας περιουσίας, του αιγιαλού και της παραλίας, ως και των 
ανταλλάξιμων και δημοσίων κτημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, 
από τις αυθαίρετες καταπατήσεις και κατασκευές επ’ αυτών 

- την παράνομη προέλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, συναλλαγών και δραστηριοτήτων, 
που είναι προϊόν διαφθοράς δημοσίων λειτουργών και άλλων προσώπων που αποκομί-
ζουν οφέλη από τα αδικήματα της ενεργητικής ή παθητικής δωροδοκίας, καθώς και της 
προσφοράς για άσκηση επιρροής 

- διαφθορά, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., των εθνικών δη-
μοσιονομικών συμφερόντων, της εθνικής οικονομίας καθώς και σε βάρος του κοινωνι-
κού συνόλου  

 - παράνομες συναλλαγές, απάτες και δραστηριότητες που διενεργούνται με τη χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων, του διαδικτύου και νέων τεχνολογιών  

- παραβάσεις της τραπεζικής νομοθεσίας και νομοθεσίας κεφαλαιαγοράς 

- παραβάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας 

Η ΕΓ ΣΔΟΕ λειτουργεί με παραμέτρους δράσης που στοχεύουν στη διαφάνεια και την αντι-
κειμενικοποίηση των ελέγχων, χρησιμοποιώντας κριτήρια και μέσα προγραμματισμού, όπως 
μέθοδοι ανάλυσης κινδύνου, διαθέσιμα στοιχεία από βάσεις δεδομένων, διασταυρώσεις, στα-
τιστική ανάλυση και άλλες πηγές πληροφοριών.  

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 από 
30.10.2015 όλες οι αρμοδιότητες και καθήκοντα που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών 
υποθέσεων μεταφέρθηκαν από την ΕΓ ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του 
άρθρου 61 του Ν. 4410/2016 προβλέπεται η μεταφορά των υποθέσεων που έχουν αμιγώς φο-
ρολογικό ή/και τελωνειακό αντικείμενο, μετά από καταγραφή τους και με διαπιστωτικές πρά-
ξεις του Υπουργού Οικονομικών, από την ΕΓ ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ. Στην παρούσα φάση βρί-
σκεται σε εξέλιξη η διαδικασία μεταφοράς 25.000 κατά προσέγγιση υποθέσεων στην ΑΑΔΕ 
με τη δημιουργία 28 επιτροπών παράδοσης – παραλαβής υποθέσεων.  

 

Α.3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΓ ΣΔΟΕ  

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3296/2004, οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ προβαίνουν σε: 

α) ελέγχους των μεταφορικών μέσων, καταστημάτων, αποθηκών και άλλων χώρων, όπου 
βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από τον φορέα εκμετάλλευσής τους και του τελωνειακού κα-
θεστώτος υπό το οποίο τελούν. 
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β) έρευνες εγγράφων και λοιπών στοιχείων, ως και έρευνες σε άλλους χώρους που δεν αφο-
ρούν την επαγγελματική απασχόληση του ελεγχόμενου, όταν υπάρχουν στοιχεία ή βάσιμες 
υπόνοιες για την τέλεση οικονομικών παραβάσεων, μετά από συναίνεση του ελεγχόμενου ή 
του αρμόδιου εισαγγελέα και, σε περίπτωση έλλειψης αυτού, του επιτόπιου δικαστικού λει-
τουργού. Όταν πρόκειται για έρευνα σε κατοικία, είναι πάντοτε απαραίτητη η παρουσία εκ-
προσώπου της δικαστικής αρχής. 

γ) συλλήψεις και ανακρίσεις προσώπων και έρευνες μεταφορικών μέσων, αγαθών, προσώ-
πων, καταστημάτων, αποθηκών, οικιών και λοιπών χώρων, ως και στη διενέργεια ειδικών 
ανακριτικών πράξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά ειδικές διατάξεις 
και τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, για τα αδικήματα που προβλέπονται από 
τη σχετική νομοθεσία και ανάγονται στην καθ` ύλην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Ειδικών 
Ελέγχων (ΥΠΕΕ και πλέον ΕΓ ΣΔΟΕ). 

δ) κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων στοιχείων, συμπε-
ριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων, σύμφω-
να με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

ε) δεσμεύσεις, σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης συμφερόντων του Δημοσίου ή περιπτώ-
σεις οικονομικού εγκλήματος και λαθρεμπορίου, τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών 
στοιχείων, με έγγραφο του προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης της ΕΓ 
ΣΔΟΕ, ενημερώνοντας για την ενέργεια αυτή, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, τον αρμό-
διο εισαγγελέα. 

Οι υπάλληλοι της ΕΓ ΣΔΟΕ έχουν πρόσβαση και λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή 
στοιχείο που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση του έργου και της αποστολής τους, ύστερα 
από σχετική υπηρεσιακή εντολή, μη υποκείμενοι σε περιορισμούς διατάξεων περί απορρή-
του, υποχρεούμενοι όμως στην τήρηση των διατάξεων περί εχεμύθειας του άρθρου 26 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/1999). 

Οι αρμοδιότητες της ΕΓ ΣΔΟΕ εκτείνονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και ασκούνται 
από τις επί μέρους υπηρεσίες της, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις άλλες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Οι υπηρεσίες της ΕΓ ΣΔΟΕ λειτουργούν όλο το 
εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπι-
κού, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και κατά τις ημέρες αργιών 
και τις νυκτερινές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών τους. Το προσωπικό αυτό 
τελεί σε διαρκή ετοιμότητα για την ταχεία επέμβασή του, όταν παρίσταται ανάγκη, και θεω-
ρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε τόπο και χρόνο, κάθε φορά που καθί-
σταται αναγκαία η παρέμβασή του, πάντοτε, όμως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον 
κανονισμό λειτουργίας του και τις εντολές των προϊσταμένων του. 

Η ΕΓ ΣΔΟΕ συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες και στοιχεία, που έχουν σχέση με 
το αντικείμενο της αποστολής της, με άλλες αρχές, υπηρεσίες και φορείς του εσωτερικού και 
του εξωτερικού και συμμετέχει σε θεσμοθετημένα διυπηρεσιακά όργανα. 

Οι αστυνομικές, λιμενικές, στρατιωτικές και λοιπές αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται, όταν 
τους ζητηθεί, να συνδράμουν άμεσα και αποτελεσματικά τους υπαλλήλους της ΕΓ ΣΔΟΕ, 
καθώς επίσης και να χορηγούν κάθε σχετική πληροφορία ή στοιχείο. 

Η ΕΓ ΣΔΟΕ συνεπικουρεί, όποτε της ζητείται, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς για τη διερεύνηση παραβάσεων της τραπεζικής νομοθεσίας και της νομοθε-
σίας για την κεφαλαιαγορά. 

Τα όργανα της ΕΓ ΣΔΟΕ δύνανται να συμμετέχουν στα μικτά κλιμάκια ελέγχου των επιχει-
ρήσεων και χώρων εργασίας του πέμπτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 151 του Ν. 
3655/2008. Ο συντονισμός, η συγκρότηση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση της δράσης των 
μικτών κλιμακίων γίνεται με συνεργασία του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικο-
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νομικού Εγκλήματος, του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του 
Διοικητή του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή των ειδικά από αυτούς εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων με βαθμό 
Προϊσταμένου Διεύθυνσης και για το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και των υποδιοικητών του. Μετά την ο-
λοκλήρωση του κοινού ελέγχου τα όργανα της ΕΓ ΣΔΟΕ προβαίνουν αυτοτελώς σε όλες τις 
νόμιμες ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται από τις αρμοδιότητες τους. 

 

Α.4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Η ΕΓ ΣΔΟΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 111/2014 (άρθρα 107-113) διαρθρώνεται ως εξής: 

(α) Κεντρική Υπηρεσία 

(β) Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης 
Απάτης και Διαφθοράς 

(γ) Περιφερειακές Επιχειρησιακές Διευθύνσεις Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΠΔ 
ΔΟΕ). Οι ΠΔ ΔΟΕ είναι οι ακόλουθες: 

ΠΔ ΔΟΕ Αττικής – Αιγαίου 

ΠΔ ΔΟΕ Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

ΠΔ ΔΟΕ Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίων Ιονίων Νήσων 

ΠΔ ΔΟΕ Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείων Ιονίων Νήσων 

ΠΔ ΔΟΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 

ΠΔ ΔΟΕ Κρήτης 

Σχηματικά η ως άνω διάρθρωση της ΕΓ ΣΔΟΕ παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί:  

 

 

 

 

 

 

Δ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΓ ΣΔΟΕ 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ 

ΠΔ ΔΟΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ 

ΠΔ ΔΟΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

ΠΔ ΔΟΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΔΡΑ ΠΑΤΡΑ 

ΠΔ ΔΟΕ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΠΔ ΔΟΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΛΑΡΙΣΑ 

ΠΔ ΔΟΕ ΚΡΗΤΗΣ ΕΔΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
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Η διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΕΓ ΣΔΟΕ και των Διευθύνσεών της παρουσιάζε-
ται στο αμέσως επόμενο διάγραμμα: 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.5. ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΓ ΣΔΟΕ 

Η σημερινή εικόνα του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει την ΕΓ ΣΔΟΕ διαμορφώ-
θηκε μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4336/2015. Με τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 από 
30.10.2015 όλες οι αρμοδιότητες και καθήκοντα που άπτονται φορολογικών και τελωνει-

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
Δ2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α΄
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ 
ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Δ΄ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 
ΔΙΩΞΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Ε΄
ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ’ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΔΟΕ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΔΟΕ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
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ακών υποθέσεων μεταφέρθηκαν από την ΕΓ ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ. Παράλληλα, μετακινή-
θηκαν στην ΑΑΔΕ και 500 υπάλληλοι της ΕΓ ΣΔΟΕ μαζί με τις οργανικές τους θέσεις.  

Η ΕΓ ΣΔΟΕ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία πεπραγμένων που ακολουθούν, κατάφερε μέσα 
στο έτος 2016 να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα το ελεγκτικό της έργο παρά τη σημαντική 
μείωση του προσωπικού. Αυτό οφείλεται αφενός μεν στις αξιοσημείωτες προσπάθειες των 
υπαλλήλων της Υπηρεσίας και αφετέρου στη σωρευμένη ελεγκτική εμπειρία που η ΕΓ ΣΔΟΕ 
έχει αποκτήσει μέσα σε όλα αυτά τα είκοσι έτη λειτουργίας της. Η δε περαιτέρω ενίσχυση της 
Υπηρεσίας με καταρτισμένο προσωπικό είναι επιβεβλημένη σε μία δύσκολη δημοσιονομικά 
εποχή, στην οποία η καταπολέμηση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος συνι-
στούν πρωταρχικούς κρατικούς στόχους.  

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 

Β.1. ΝΕΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Κατά το έτος 2016, άνοιξαν στην ΕΓ ΣΔΟΕ 1.917 νέες υποθέσεις προς επεξεργασία, έρευνα 
και έλεγχο. Οι υποθέσεις αυτές είτε αφορούν συγκεκριμένες φορολογικές οντότητες (1.275 
υποθέσεις συνολικά), είτε ο έλεγχος έχει γενικό χαρακτήρα (γενικές υποθέσεις) από τις ο-
ποίες προκύπτουν υποθέσεις που αφορούν περισσότερες φορολογικές οντότητες (642 υποθέ-
σεις συνολικά). Στο διάγραμμα που ακολουθεί (Διάγραμμα 3) παρουσιάζεται ο συνολικός 
αριθμός νέων υποθέσεων ανά υπηρεσία της ΕΓ ΣΔΟΕ (ΠΔ ΔΟΕ και Ειδική Διεύθυνση Ελέγ-
χου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς).  

 

Τα ως άνω στοιχεία αντλήθηκαν από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) 
«ELENXIS» της ΕΓ ΣΔΟΕ, που καθιερώνει διαφανές σύστημα ηλεκτρονικών φορολογικών 
ελέγχων, αναβαθμίζοντας όλες τις ελεγκτικές διαδικασίες και το οποίο σταδιακά έχει ήδη τε-
θεί σε πλήρη επιχειρησιακή και παραγωγική λειτουργία σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύν-
σεις της ΕΓ ΣΔΟΕ. Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται ο συνολικός αριθμός των υποθέ-
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σεων που δημιουργήθηκαν κατά τα έτη λειτουργίας του ΟΠΣ «ELENXIS» (έτη 2011-2016) 
για το σύνολο των υπηρεσιών της ΕΓ ΣΔΟΕ.  

 

Στο αμέσως επόμενο διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή για το έτος 2016 των νέων υπο-
θέσεων ανά υπηρεσία της ΕΓ ΣΔΟΕ (ΠΔ ΔΟΕ και Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και 
Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς), με ταυτόχρονη διάκρισή 
τους σε υποθέσεις «βάσει φορολογικής οντότητας» και «γενικές υποθέσεις».  
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Β.2. ΝΕΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Αναφορικά με την ελεγκτική δράση της ΕΓ ΣΔΟΕ και στα πλαίσια των ανωτέρω υποθέσεων 
κατά το έτος 2016 εκδόθηκαν 2.049 νέες εντολές ελέγχου, οι οποίες κατανέμονται στις επι-
μέρους υπηρεσίες της ΕΓ ΣΔΟΕ, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

 

Β.3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 

Τα δικαστικά τμήματα των ΠΔ ΔΟΕ, καθώς και της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών 
και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς, συνεργάζονται στενά 
με τις Εισαγγελικές Αρχές, υποβάλλοντας πορισματικές αναφορές σε εκτέλεση εισαγγελικών 
παραγγελιών. Οι τελευταίες αφορούν τη διερεύνηση διαφόρων οικονομικών εγκλημάτων, 
αλλά και περιπτώσεις προσαύξησης περιουσίας από αδήλωτη φορολογητέα ύλη.  

Συνολικά κατά το έτος 2016 συνετάχθησαν 1.931 αναφορές από το σύνολο των υπηρεσιών 
της ΕΓ ΣΔΟΕ. Από το πλήθος των αναφορών αυτών οι 141 αναφορές εστάλησαν στις ει-
σαγγελικές αρχές. Παρατηρείται, ωστόσο, για το έτος 2016 και σε σχέση με το αμέσως προ-
ηγούμενο έτος, μείωση του αριθμού των πορισματικών αναφορών που υποβλήθηκαν στις ει-
σαγγελικές αρχές και σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (Τελωνεία, ΔΟΥ 
κλπ), γεγονός που συνδέεται άμεσα με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων 
που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων και την αντίστοιχη μετακίνηση 500 
υπαλλήλων από την ΕΓ ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ.  

Τα παραπάνω καταδεικνύουν αφενός μεν το μέγεθος του παραγόμενου ελεγκτικού έργου από 
την ΕΓ ΣΔΟΕ, για το διάστημα που λειτουργούσε στελεχωμένη επαρκώς με ελεγκτικό προ-
σωπικό, αφετέρου τις δυνατότητες της Υπηρεσίας, καθώς ακόμη και το 2016 έφερε εις πέρας 
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ένα σημαντικό αριθμό υποθέσεων με δεδομένη τη δυσαναλογία της σχέσης προσωπικού – 
υποθέσεων. Η επικείμενη δε περαιτέρω στελέχωση της Υπηρεσίας με ανθρώπινο δυναμικό 
αναμένεται να επιφέρει ανάλογα ελεγκτικά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση της πάταξης 
του οικονομικού εγκλήματος.  

 

Β.4. ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 

Βάσει του υπό διερεύνηση είδους δραστηριότητας μπορούμε να εξάγουμε κρίσιμα συμπερά-
σματα ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των διενεργηθέντων από την ΕΓ ΣΔΟΕ ελέγχων. 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι έλεγχοι που διεξήχθησαν σε συγκεκριμένα -
μεταξύ άλλων- είδη δραστηριότητας. Η επιλογή και παρουσίαση των τελευταίων έγινε με 
κριτήριο το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τόσο για το κοινωνικό σύνολο, όσο και 
για το Δημόσιο υπό το πρίσμα της διαφάνειας και του δημοσίου συμφέροντος. Πρόκειται για 
στοχευμένες υποθέσεις που αφορούν συγκεκριμένες φορολογικές οντότητες και προσδιορίζο-
νται βάσει του Αριθμού Φορολογικού τους Μητρώου (στοιχεία εξαχθέντα βάσει του ΟΠΣ 
«ELENXIS»).  

 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΕΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες 35 

Παροχή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών 7 

Παραγωγή ενέργειας (παραγωγή και διανομή ηλεκτρικού ρεύ-
ματος, διανομή φυσικού αερίου) 

13 

Παραποιημένα και νοθευμένα προϊόντα (αιθυλική αλκοόλη 
κ.α.), καπνικά προϊόντα 

16 

Παραγωγή και εμπόριο (λιανικό - χονδρικό) φαρμακευτικών 
προϊόντων  

11 

Σκάφη αναψυχής, επαγγελματικά - τουριστικά σκάφη κλπ. 33 

Επιχορηγούμενες επενδύσεις, χρηματοδοτήσεις με εθνικούς 
πόρους, συγχρηματοδοτήσεις 

36 

Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και βιομηχανικής ιδιο-
κτησίας  

43 

Έλεγχοι διακίνησης σε λιμάνια 5 

Έλεγχοι διακίνησης αλκοόλης - αλκοολούχων ποτών 3 

Έλεγχοι διακίνησης ελεγχόμενων και απαγορευμένων ειδών 3 

Έλεγχοι διακίνησης ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και πρόδρομων 
ουσιών  

2 

Διασκευασμένα προϊόντα 2 

Έλεγχοι διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών 35 

Εφαρμογή άρθρου 39 του Ν. 4135/13 περί παραεμπορίου 16 
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Β.5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Χαρακτηριστικές υποθέσεις  

Πρόκειται για υποθέσεις που δημιουργήθηκαν κατόπιν διενεργηθέντων κατά το έτος 2016 
ελέγχων και με κριτήριο ανάδειξης το σύνολο των προσδοκώμενων για το Δημόσιο εσόδων.  

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψιν μόνον υποθέσεις για τις οποίες τα υπολογισμένα διαφυγό-
ντα τέλη, δασμοί και φόροι υπερβαίνουν το ποσόν των 100.000,00 Ευρώ, οι οποίες χαρακτη-
ρίζονται ως σημαντικές, προκύπτει ότι συνολικά από τις 92 υποθέσεις, που προέκυψαν βάσει 
του ανωτέρω κριτηρίου και χειρίστηκαν οι ΠΔ ΔΟΕ Αττικής – Αιγαίου, Κεντρικής και Ανα-
τολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κρήτης και Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίων 
Ιονίων Νήσων, τα διαφυγόντα για το Ελληνικό Δημόσιο τέλη, δασμοί και φόροι ανέρχονται 
στο ποσό των 269.018.900,74 Ευρώ. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται ορισμένες εκ των ανωτέρω σημαντικές υποθέ-
σεις, οι οποίες διακρίνονται βάσει του κριτηρίου που προαναφέρθηκε. Για λόγους δε τήρησης 
του φορολογικού απορρήτου παρουσιάζονται μόνο τα γενικά χαρακτηριστικά κάθε υπόθεσης 
(φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αδίκημα, συνολική αξία των παραβάσεων). 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ για το ΕΤΟΣ 2016 

 
Νομικό πρόσωπο, χονδρικό εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων, λαθρεμπορία οχημάτων 82.429.190,12 € 

 
Νομικό πρόσωπο, χονδρικό εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων, λαθρεμπορία οχημάτων 47.900,987,16 € 

 
Εκπαιδευτικό ίδρυμα, μη είσπραξη της προβλεπόμε-
νης εισφοράς  40.987.729,05 € 

 
Φυσικό πρόσωπο, χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής, 
έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων  6.072.819,61 € 

 

Νομικό πρόσωπο, ανώνυμη εταιρία παροχής αστρο-
λογικών και πνευματιστικών υπηρεσιών, λαθρεμπο-
ρία καπνικών  5.577,485,37 € 

 
Νομικό πρόσωπο, βιομηχανία πλαστικών, λήψη ει-
κονικών στοιχείων  5.158.496,00 € 

 Αθλητικό κέντρο, προσαύξηση περιουσίας 3.900.000,00 € 

 

Νομικό πρόσωπο, πάροχος υπηρεσιών παραγωγής 
διαφημιστικών ταινιών, λήψη εικονικών φορολογι-
κών στοιχείων και υποβολή ανακριβούς δήλωσης 
ΦΠΑ 3.112.640,80 € 

 

Φυσικό πρόσωπο, λιανικό εμπόριο με εξειδίκευση 
στην πώληση τροφίμων και ποτών, λαθρεμπορία 
οινοπνευματωδών 2.840.622,20 € 

 
Φυσικό πρόσωπο, ανεπάγγελτος, λήπτης εικονικών 
φορολογικών στοιχείων  2.367.200,00 € 

 
Φυσικό πρόσωπο, γιατρός, προσαύξηση περιουσίας 
κατά τα έτη 2007-2010 2.362.187,00 € 

 
Νομικό πρόσωπο, χονδρικό εμπόριο αποσκευών, 
τσαντών και παρόμοιων ειδών, λήψη εικονικών φο- 2.012.521,60 € 
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Γ. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

Στις αρμοδιότητες της ΕΓ ΣΔΟΕ συμπεριλαμβάνονται η έρευνα και η αποκάλυψη περιπτώ-
σεων διαφθοράς και απάτης. Υιοθετώντας τον ορισμό της Γενικής Γραμματείας Καταπολέ-
μησης της Διαφθοράς ως διαφθορά ορίζεται η κατάχρηση εξουσίας (από πρόσωπα που υπη-
ρετούν στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα) με στόχο την απόκτηση ιδιωτικού οφέλους. Παρό-
μοιο ορισμό χρησιμοποιεί άλλωστε και η Διεθνής Διαφάνεια («the abuse of entrusted power 
for private gain»).  

Η ΕΓ ΣΔΟΕ αναπτύσσει αξιοσημείωτη δράση προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης της 
διαφθοράς και του συσχετιζόμενου με αυτήν οικονομικού εγκλήματος, ιδίως δε στα πλαίσια 
λειτουργίας της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Κατα-
πολέμησης Απάτης και Διαφθοράς. Στους επιχειρησιακούς στόχους της εν λόγω διεύθυνσης 
ανήκουν η αποκάλυψη περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος μέσω της διενέργειας ελέγχων 
δημοσίων δαπανών, η προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΕ με 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιπτώσεων οικονομικής απάτης σε βάρος τους και 
ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν συναλλαγές και δραστηριότητες, ως προϊόν μορφών διαφ-

ρολογικών στοιχείων 

 Δήμος  2.000.000,00€

 

Νομικό πρόσωπο, φαρμακείο, μη έκδοση φορολογι-
κών στοιχείων, λήψη εικονικών φορολογικών στοι-
χείων, μη καταχώρηση στοιχείων πώλησης 1.047.444,00 €

 

Νομικό πρόσωπο, παροχή υπηρεσιών παραγωγής 
τηλεοπτικού προγράμματος, εκδότης και λήπτης ει-
κονικών φορολογικών στοιχείων κατά τα έτη 2009-
2011 1.034.341,00 €

 ΚΑΠΗ, κατάχρηση  1.000.000,00 €

 

Φυσικό πρόσωπο, χονδρικό εμπόριο οπωροκηπευτι-
κών, εκδότης εικονικών φορολογικών στοιχείων το 
2010  951.301,00 €

 Σωματείο Αστυφυλάκων 800.000,00€

 

Νομικό πρόσωπο, φαρμακείο, έκδοση και λήψη ει-
κονικών φορολογικών στοιχείων, μη έκδοση στοι-
χείων αγοράς 749.153,00 €

 
Φυσικό πρόσωπο, αυτοκινητιστής, υποκρυπτόμενος 
εκδότης εικονικών φορολογικών στοιχείων  699.321,00 €

 
Νομικό πρόσωπο, γεωτρήσεις, λήπτης εικονικών 
φορολογικών στοιχείων 646.912,00 €

 
Φυσικό πρόσωπο, γιατρός, ανακριβές συμβόλαιο 
αγοραπωλησίας  563.898,00 €

 
Τέως δήμαρχος, προσαύξηση περιουσίας κατά τα 
έτη 2000-2011 415.709,16 €

 Αστυνομική διεύθυνση, διαχειριστικός έλεγχος 400.000,00 €

 
Φυσικό πρόσωπο, δημόσιος υπάλληλος, προσαύξη-
ση περιουσίας 218.839,00 €
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θοράς δημοσίων λειτουργών και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων, που σχετίζονται με το οι-
κονομικό έγκλημα.  

Περαιτέρω, στην Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπο-
λέμησης Απάτης και Διαφθοράς λειτουργεί Τμήμα Ερευνών Διαφθοράς και Νομιμοποίησης 
Παράνομων Εσόδων, το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 111/2014 επικεντρώνεται 
μεταξύ άλλων: α) στη συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών και τη 
διεξαγωγή ερευνών και ελέγχων για τον εντοπισμό, την αποκάλυψη, την τεκμηρίωση, την 
καταπολέμηση και την καταστολή οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων σχετικών με 
την παράνομη προέλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, συναλλαγών και δραστηριοτήτων, που είναι 
προϊόν διαφθοράς δημοσίων λειτουργών και άλλων προσώπων που αποκομίζουν οφέλη από 
τα αδικήματα της ενεργητικής ή παθητικής δωροδοκίας, καθώς και της προσφοράς για άσκη-
ση επιρροής, τις απάτες και παρατυπίες κατά των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού 
Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα, άλλων περιπτώσεων παράνομων δραστη-
ριοτήτων, παραλείψεων και παρατυπιών, ιδιάζουσας φύσης ή ιδιαίτερου οικονομικού ενδια-
φέροντος σε βάρος των συμφερόντων της χώρας και β) στη συνεργασία με συναρμόδιες υπη-
ρεσίες της χώρας και αντίστοιχες υπηρεσίες της ΕΕ, αλλά και τρίτων χωρών, καθώς και με 
την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 3691/2008 και τη ΓΕΓΚΑΔ.  

Ως προς τον έλεγχο περιπτώσεων διαφθοράς δημοσίων λειτουργών, κατά το προηγούμενο 
έτος άνοιξαν στις υπηρεσίες της ΕΓ ΣΔΟΕ (ΠΔ ΔΟΕ και Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών 
και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς) συνολικά 194 νέες 
υποθέσεις. Η τοπική διασπορά αυτών απεικονίζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί: 
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Κατά το ίδιο έτος έκλεισαν από το σύνολο των υπηρεσιών της ΕΓ ΣΔΟΕ 444 υποθέσεις δι-
αφθοράς. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των υποθέσεων 
που έκλεισε ανά υπηρεσία.  

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο βαθμό που τα ανωτέρω στοιχεία αφορούν 
εισαγγελικές παραγγελίες, το πλήθος των υποθέσεων – δικογραφιών που προκύπτουν από 
ορισμένες εξ αυτών είναι πολλαπλάσιο, καθώς απαιτείται η διενέργεια ελέγχων σε περισσό-
τερα του ενός εμπλεκόμενα πρόσωπα. Ως εκ τούτου, και αναφορικά με το πλήθος των εκκρε-
μών υποθέσεων σε σχέση με τον αριθμό των υποθέσεων τις οποίες κάθε υπηρεσία φέρνει εις 
πέρας, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν το γεγονός ότι κάθε εκκρεμής εισαγγελική παραγγελία 
δεν αντιστοιχεί κατ’ ανάγκη σε μία υπόθεση ή ένα ελεγκτικό αποτέλεσμα. Στο αμέσως επό-
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μενο διάγραμμα παρουσιάζονται οι εκκρεμείς υποθέσεις για το έτος 2016 (υποθέσεις που δη-
μιουργήθηκαν προ του έτους 2016 και παρέμειναν εκκρεμείς). Οι εκκρεμείς υποθέσεις διαφ-
θοράς ανέρχονται σε 1.138 υποθέσεις για το σύνολο της ΕΓ ΣΔΟΕ.  

 

 

Δ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η ΕΓ ΣΔΟΕ δέχεται καθημερινά μεγάλο αριθμό καταγγελιών που φθάνουν στην Υπηρεσία 
μας με κάθε πρόσφορο μέσο. Συγκεκριμένα, το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Παρα-
πόνων Πολιτών λαμβάνει σε καθημερινή βάση καταγγελίες πολιτών μέσω του συμβατικού 
και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω φαξ, της τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών 
1517, με φυσική παρουσία ή και καταγγελίες που διαβιβάζονται στο Αυτοτελές Γραφείο από 
άλλες υπηρεσίες.  

Τις εισερχόμενες στην ΕΓ ΣΔΟΕ καταγγελίες επεξεργάζεται η Επιτροπή Μελέτης και Αξιο-
λόγησης Πληροφοριών. Το έργο της επιτροπής αυτής συνίσταται ειδικότερα: α) στην εξέταση 
του περιεχομένου κάθε πληροφορίας, που με οποιοδήποτε τρόπο (σε ηλεκτρονική ή έντυπη 
μορφή, τηλεφωνικά ή προφορικά) περιέχεται σ’ αυτή και β) στην αξιολόγηση των πληροφο-
ριών που αναφέρονται σε διάπραξη φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, απάτης και γενικότερα 
παραβάσεων, η διερεύνηση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΓ ΣΔΟΕ. Οι λοιπές 
πληροφορίες που αναφέρονται σε αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών, διαβιβάζονται άμεσα σ’ 
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αυτές. Η αξιολόγηση της πληροφορίας γίνεται στη βάση κριτηρίων που σχετίζονται με το 
βαθμό ενδιαφέροντος, εμπιστευτικότητας αλλά και αμεσότητας των απαιτούμενων σε κάθε 
περίπτωση ενεργειών.  

Έργο της επιτροπής αυτής είναι η αξιολόγηση του περιεχομένου κάθε πληροφορίας συνίστα-
ται στο χαρακτηρισμό της πληροφορίας από πλευράς ενδιαφέροντος, εμπιστευτικότητας αλλά 
και αμεσότητας δράσης. 

 

Διάγραμμα 10. Παρουσίαση της κατανομής των καταγγελιών που έλαβε η ΕΓ ΣΔΟΕ το έτος 
2016 ανάλογα με το μέσο υποβολής (αλληλογραφία, E-mail, φυσική παρουσία, τηλεφωνική 
γραμμή 1517).  

 

Ε. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 

Η δράση των υπηρεσιών της ΕΓ ΣΔΟΕ στον τομέα της πρόληψης και καταστολής της διακί-
νησης ναρκωτικών ουσιών και όπλων έχει να επιδείξει σημαντικά αποτελέσματα τα οποία 
ενισχύουν το ρόλο της ΕΓ ΣΔΟΕ ως διωκτικής υπηρεσίας. Σε κεντρικό επίπεδο το έργο της 
υπηρεσίας επικεντρώνεται στις παρακάτω δραστηριότητες: 

 Σχεδιασμός και συντονισμός του έργου των τμημάτων δίωξης ναρκωτικών και όπλων των 
περιφερειακών διευθύνσεων 

 Συνεργασία με ΣΟΔΝ, EUROPOL, INTERPOL, ΕΠΙΨΥ και λοιπές εθνικές και διεθνείς 
συναρμόδιες αρχές 

 Ενημέρωση ξένων αντιπροσωπειών για το έργο της υπηρεσίας στο συγκεκριμένο τομέα 

 Ενημέρωση των υπαλλήλων σε θέματα που αφορούν τις νέες τάσεις, τις πρωτοεμφανιζό-
μενες ουσίες, τους τρόπους απόκρυψης, τους δρόμους διακίνησης κλπ. 

 Αποστολή στις περιφερειακές διευθύνσεις υλικού για ενημέρωση – αξιοποίηση πληροφο-
ριών και παροχή οδηγιών 

 Έρευνα και αξιοποίηση ευρημάτων του διαδικτύου στον τομέα της παράνομης διακίνησης 
ναρκωτικών ουσιών 

Ειδικότερα, τα τμήματα δράσης της ΕΓ ΣΔΟΕ, και ιδιαίτερα το τμήμα της ΠΔ ΔΟΕ Αττικής - 
Αιγαίου, κατέσχεσαν κατά τη διάρκεια του έτους 2016 σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών 
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ουσιών. Σε πολλές περιπτώσεις η Υπηρεσία μας συνεργάζεται με αλλοδαπές αρχές, όπως η 
Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA), λόγω του διεθνούς χαρακτήρα που λαμβά-
νουν οι υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και προκειμένου να διερευνηθούν στο μέ-
τρο του δυνατού όλες οι διαδρομές που ακολουθεί η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.  

Ακολουθεί επιγραμματική αναφορά των υποθέσεων κατασχέσεων ναρκωτικών ουσιών για το 
έτος 2016, καθώς και των χαρακτηριστικότερων υποθέσεων και μεγαλύτερων επιτυχιών για 
τη χρονιά που προηγήθηκε: 

 1. Η μεγαλύτερη κατάσχεση φορτίου οπιούχων-ναρκωτικών δισκίων που έχει 
πραγματοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια (κατάσχεση είκοσι έξι εκατομμυρίων ογδόντα 
τεσσάρων χιλιάδων- (26.084.000) οπιούχων-ναρκωτικών δισκίων) 

Η αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών δισκίων ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 
13.000.000 δολαρίων ΗΠΑ (κατά προσέγγιση 11.700.000€). 

 2. Κατάσχεση ταχυδρομικού δέματος με προορισμό την Ιρλανδία που περιείχε 
ακατέργαστη κάνναβη βάρους 5.370 γραμμαρίων με τελικό προορισμό την Ιρλανδία. 

 3. Σύλληψη διεθνώς διωκώμενου υπηκόου Τουρκίας, μέλους εγκληματικής οργάνωσης 
διακίνησης ναρκωτικών 

4. Κατάσχεση ταχυδρομικού δέματος που περιείχε διακόσια τριάντα τέσσερα (234) 
γραμμάρια ηρωίνης ηρωίνη. 

5. Ελεγχόμενη παράδοση ταχυδρομικού δέματος που περιείχε τσάι κόκας 

6. Ελεγχόμενη παράδοση ταχυδρομικού δέματος που περιείχε ηρωίνη 

7. Ελεγχόμενη παράδοση ταχυδρομικού δέματος που περιείχε ηρωίνη και δεξτρομεθορ-
φάνη 

8. Ελεγχόμενη παράδοση ταχυδρομικού δέματος με δισκία XTC (έκσταση) 

9. Ελεγχόμενη παράδοση ταχυδρομικού δέματος με δισκία XTC στη Θεσσαλονίκη 

 

ΣΤ. ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΟΘΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Συχνά η ΕΓ ΣΔΟΕ έρχεται αντιμέτωπη με περιπτώσεις νόθευσης και γενικότερα παραβάσεις 
που εντοπίζονται στην παραγωγή και διακίνηση προϊόντων, όπως συχνά συμβαίνει με την 
αιθυλική αλκοόλη.  

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην αιθυλική αλκοόλη, η εμπειρία των ελεγκτών της ΕΓ ΣΔΟΕ 
και των συναρμόδιων χημικών υπηρεσιών έχει καταγράψει ως μεθοδολογίες διάπραξης πα-
ραβάσεων στην παραγωγή και διακίνηση της αιθυλικής αλκοόλης και των αλκοολούχων πο-
τών τις παρακάτω: 

 Περιπτώσεις εικονικών εξαγωγών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών προς γει-
τονικές τρίτες χώρες 

 Ύπαρξη παράνομων εργαστηρίων παρασκευής ποτών, είτε από εγχώρια και λαθραία υλι-
κά, είτε από νομίμως εισαγόμενα υλικά, αλλά με σκοπό την απομίμηση ευρέως κυκλοφορού-
ντων παρόμοιων προϊόντων 

 Λαθραία εισαγωγή ποσοτήτων αιθυλικής αλκοόλης στη χώρα, κυρίως από όμορες Βαλκα-
νικές χώρες και την Ιταλία: στα φορτωτικά έγγραφα των μεταφορικών εταιρειών δηλώνεται 
ότι μεταφέρεται γλυκόζη, φρουκτόζη ή ελαιόλαδο, ενώ στη πραγματικότητα διακινείται οινό-
πνευμα 

 Αποστάξεις υπερβολικά μεγάλων ποσοτήτων στεμφύλων από μικρά αποστακτήρια, που 
δεν δικαιολογούνται από την παραγωγή των αμπελοκτημάτων τους: οι αποστάξεις αυτές είναι 
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παράνομες, επειδή συντελούνται με την αγορά ποσοτήτων στεμφύλων ή και κρασιού από τρί-
τα πρόσωπα. Με αυτές τις αποστάξεις διακινούνται μεγάλες ποσότητες αφορολόγητου τσί-
πουρου και τσικουδιάς από καφενεία, ουζερί, ταβέρνες και κάβες ποτών 

 Έχει διαπιστωθεί διάθεση στην κατανάλωση συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης εμφιαλωμέ-
νης και συσκευασμένης με την ένδειξη «καθαρό οινόπνευμα 95 βαθμών». 

 Έχει διαπιστωθεί εμφιάλωση λαθραίου οινοπνεύματος, νοθευμένου και μη κανονικού, με 
παραποιημένα σήματα νόμιμων εμφιαλωτών και με παραπλήσιο τρόπο τυπώματος των στοι-
χείων στη φιάλη. 

Βασική μέθοδος που χρησιμοποιείται, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις για τη συγκάλυψη και 
νομιμοποίηση της λαθρεμπορίας αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών, είναι η έκδο-
ση και λήψη πλαστών ή εικονικών τιμολογίων. 

Η ΕΓ ΣΔΟΕ επιδεικνύει σημαντικό έργο στην καταπολέμηση της λαθρεμπορίας αιθυλικής 
αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και συμμετέχει σε κοινές επιχειρήσεις με διωκτικές αρχές 
άλλων χωρών, υπό την αιγίδα της Interpol και της Europol. Σε συναντήσεις που λαμβάνουν 
χώρα στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων παρουσιάζονται ως μελέτες περίπτωσης (case 
studies) επιτυχείς υποθέσεις ελέγχου που διενεργήθηκαν από την υπηρεσία. 

 

ΣΤ.1. OPERATION OPSON V 

Η ΕΓ ΣΔΟΕ έλαβε μέρος, εκπροσωπώντας από κοινού με άλλες υπηρεσίες την Ελλάδα, στο 
συνέδριο «Operation OPSON V» που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη υπό την αιγίδα των 
Europol και Interpol τον Οκτώβριο του 2016. Στόχος του ως άνω κοινού εγχειρήματος είναι 
σε πρώτο επίπεδο η ενίσχυση της συνεργασίας των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου και 
περαιτέρω η διακρατική συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα παραποιημένων 
και νοθευμένων προϊόντων και προστασίας της δημόσιας υγείας σε συνεργασία με ιδιωτικούς 
φορείς. 

Τα προγράμματα OPSON ξεκίνησαν το 2011 με δέκα συμμετέχοντα κράτη – μέλη της ΕΕ. 
Στο πλέον πρόσφατο OPSON V συμμετείχαν 57 κράτη και 21 ιδιωτικοί φορείς. Ειδικότερα, 
από τα 57 κράτη, τα 23 είναι μέλη της ΕΕ, ενώ για πρώτη φορά συμμετείχαν τόσα κράτη – μη 
μέλη ΕΕ. Οι κατασχέσεις παραποιημένων και νοθευμένων τροφίμων και ποτών για το τετρά-
μηνο Δεκέμβριος 2015 – Μάρτιος 2016 ανήλθαν σύμφωνα με την Έκθεση που εκδόθηκε στο 
πλαίσιο του OPSON V σε 11.131,18 τόνους, 1.449.056,40 λίτρα και 5.549.328 τεμάχια.  

Η ΕΓ ΣΔΟΕ παρουσίασε στο συνέδριο OPSON V δύο δικές της επιτυχίες στο πεδίο της πα-
ράνομης αιθυλικής αλκοόλης, έχοντας να επιδείξει μία από τις σημαντικότερες επιδόσεις στο 
σύνολο των συμμετεχόντων του OPSON V.  

Οι χαρακτηριστικότερες υποθέσεις για το έτος 2016 που εξιχνιάστηκαν από την υπηρεσία και 
δη από την ΠΔ ΔΟΕ Αττικής – Αιγαίου και σχετίζονται με εντοπισμό παραβάσεων κατά την 
παραγωγή και διακίνησης αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών ήταν επιγραμματικά:  

Εντοπισμός παράνομου εμφιαλωτηρίου αλκοολούχων ποτών στο Κορωπί, Εντοπισμός παρά-
νομου αποθηκευτικού χώρου στον Ωρωπό Αττικής, Έλεγχοι στην Κρήτη (Ιούλιος – Αύγου-
στος 2016),Έλεγχοι στη Βόρεια Ελλάδα (Οκτώβριος 2016),Έλεγχος στην Καβάλα,Έλεγχος 
στη Θεσσαλονίκη,Έλεγχος στη Δράμα,Σε επιχείρηση παραγωγής και εμπορίας αλκοολούχων 
ποτών κατασχέθηκαν 720 λίτρα Βέροια, Εντοπισμός παράνομου εργαστηρίου εμφιάλωσης 
αλκοολούχων ποτών στο Μενίδι. 
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Ζ. ΚΑΠΝΙΚΑ 

Κατά το έτος 2016 η ΕΓ ΣΔΟΕ έχει να επιδείξει σημαντικά αποτελέσματα προς την κατεύ-
θυνση της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης καπνικών προϊόντων. Οι υπάλληλοι 
της Υπηρεσίας μας συμμετείχαν σε επιχειρήσεις στις οποίες κατασχέθηκαν 131.711.000 τε-
μάχια λαθραίων τσιγάρων, ενώ το σύνολο των διαφυγόντων δασμών ανέρχεται σε 
24.444.568,51 Ευρώ.  

Σε ό,τι αφορά στις μεθόδους λαθρεμπορίας στα βιομηχανοποιημένα καπνά, οι συνηθέστεροι 
τρόποι λαθρεμπορίας που έχουν εντοπισθεί στη χώρα μας κατά τη διακίνηση καπνικών προ-
ϊόντων, αφορούν στην πλειονότητά τους τσιγάρα και είναι οι ακόλουθοι: 

 Με την άφιξη κύρια στο λιμάνι του Πειραιά εμπορευματοκιβωτίων (containers) από λιμά-
νια της Μεσογείου (συνήθως από Κύπρο, Μάλτα και Αίγυπτο), από την Ουκρανία και την 
Κίνα, από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας και από άλλες 
γειτονικές χώρες. 

Η μέθοδος που συνήθως ακολουθείται είναι να αποστέλλονται με νόμιμο τρόπο, από ελληνι-
κή βιομηχανία, τσιγάρα μέσα σε εμπορευματοκιβώτια. Στον τόπο προορισμού, τα τσιγάρα 
ανασυσκευάζονται και επαναποστέλλονται στη χώρα μας, αφού τοποθετηθούν στο πίσω μέ-
ρος άλλων εμπορευματοκιβωτίων, στο μπροστινό μέρος των οποίων τοποθετούνται εμπορεύ-
ματα, συνήθως μικρής αξίας, π.χ. χαρτοκιβώτια με πλαστικά προϊόντα, γυαλικά είδη, χαρτο-
πετσέτες κλπ. και μάλιστα κατά τέτοιο τρόπο που δεν προδιαθέτει τις ελληνικές τελωνειακές 
αρχές να ερευνήσουν το σύνολο του περιεχομένου των εμπορευματοκιβωτίων. 

Με αυτό τον τρόπο, και αφού δηλωθεί στο Τελωνείο εισαγωγής ότι το περιεχόμενο των ε-
μπορευματοκιβωτίων αποτελείται στο σύνολο του από είδη με χαμηλή δασμολόγηση, τα κα-
λυμμένα τσιγάρα καταλήγουν τελικά αφορολόγητα στην εγχώρια κατανάλωση. 

 Με τη λαθραία διακίνηση τσιγάρων (τρίτων χωρών) από ελεύθερη ζώνη χώρας της ΕΕ, 
μέσω ελεύθερης ζώνης της Ελλάδας, συνήθως τον Πειραιά, προς τρίτες χώρες ή άλλες χώρες 
της ΕΕ. 

Στην περίπτωση αυτή τα containers εμφανίζονται στο δηλωτικό που κατατίθεται κατά την 
εκφόρτωσή τους στην ελεύθερη ζώνη του Πειραιά με περιεχόμενο προϊόντα μικρής αξίας, 
ενώ στην πραγματικότητα είναι πλήρη με τσιγάρα, ή με το κανονικό τους φορτίο που είναι 
τσιγάρα. Τα εμπορευματοκιβώτια αυτά είτε μεταφορτώνονται σε άλλα πλοία και εξάγονται 
σε τρίτες χώρες, απ’ όπου επανεισάγονται λαθραία με διάφορους τρόπους σε χώρες της ΕΕ 
(κατασκευή πλαστών εγγράφων π.χ. πιστοποιητικών Κοινοτικού χαρακτήρα Τ2L) είτε διακι-
νούνται μέσω της χώρας μας, προς άλλες χώρες της ΕΕ ή τρίτες, κυρίως όμορες, χώρες, με 
πιστοποιητικά Τ1 (Εξωτερική Κοινοτική Διαμετακόμιση) και διασαφήσεις εξαγωγής αντί-
στοιχα. 

 Με εικονικές εξαγωγές: τα αντίγραφα των συνοδευτικών παραστατικών επιστρέφονται βε-
βαιωμένα για τις εξαγωγές των τσιγάρων, με πλαστογραφημένες τις υπογραφές των υπαλλή-
λων των συνοριακών Τελωνείων, ενώ τα φορτηγά που τα διακινούν παρεκκλίνοντας από το 
δρομολόγιο τους, τα ξεφορτώνουν συνήθως σε παράνομες αποθήκες.  

 Με την τοποθέτηση των τσιγάρων σε ειδικά διασκευασμένες κρύπτες φορτηγών αυτοκινή-
των, τα οποία κατά την είσοδό τους στην Ελλάδα από όμορες χώρες, συνήθως από Αλβανία, 
δηλώνονται ως κενά φορτίου. 

 Με την εξαγωγή στις όμορες χώρες (Αλβανία, Σκόπια κλπ) τσιγάρων, σε πολλές περιπτώ-
σεις πρόχειρα συσκευασμένων (σε πλαστικούς σάκους απορριμμάτων), τα οποία φορτώνο-
νται μαζί με άλλα προϊόντα μικρής αξίας).  

Στην περίπτωση αυτή τα τσιγάρα τοποθετούνται στο πίσω μέρος του φορτηγού, ενώ στο 
μπροστινό τοποθετούνται τα άλλα εμπορεύματα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατος ο 
έλεγχος του συνόλου του περιεχομένου του φορτηγού από τους τελωνειακούς υπαλλήλους 
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των συνόρων. Το αποτέλεσμα είναι τα τσιγάρα να εισάγονται λαθραία στις όμορες χώρες και 
στη συνέχεια να διοχετεύονται με διαφόρους τρόπους σε άλλα κράτη των Βαλκανίων ή της 
ΕΕ. 

 Mε τη λαθραία εισαγωγή και διακίνηση στη χώρα όλο και μεγαλύτερων ποσοτήτων παρα-
ποιημένων (απομιμητικών) τσιγάρων, που προέρχονται κυρίως από την Κίνα. 

Ακολουθεί η παρουσίαση των χαρακτηριστικότερων για το προηγούμενο έτος (2016) επιχει-
ρήσεων ελέγχου και κατάσχεσης ποσότητας λαθραίων καπνικών προϊόντων. 

 

Κατάσχεση καπνικών προϊόντων στο λιμάνι του Πειραιά  

Την 14.4.2016, σε επιχείρηση στο λιμάνι του Πειραιά, οι υπάλληλοι του Τμήματος Δίωξης 
Ναρκωτικών - Όπλων και Λοιπών Ελεγχόμενων Προϊόντων της ΠΔ ΔΟΕ Αττικής-Αιγαίου 
της ΕΓ ΣΔΟΕ σε συνεργασία με το Ε΄ Τελωνείο Πειραιά και τη καθοριστική συμβολή του 
σκύλου ανιχνευτή καπνικών της Υπηρεσίας μας, «DIABLO», καθώς και κατόπιν αξιοποίη-
σης σχετικών πληροφοριών, εντόπισαν και κατάσχεσαν μεγάλες ποσότητες καπνικών σε ένα 
εμπορευματοκιβώτιο που προήρχετο από την Αίγυπτο με δηλωθέν εμπόρευμα στα φορτωτικά 
έγγραφα «πλαστικοί και σιδερένιοι σωλήνες»    

Στον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι το εμπορευματοκιβώτιο περιείχε 90 χαρτο-
κιβώτια, ήτοι 900.000 τεμάχια τσιγάρα μάρκας RICHMAN ROYAL και 1.510 χαρτοκιβώτια, 
ήτοι 7.550.000 τεμάχια τσιγάρα μάρκας RONE SLIMS. 

Στην ίδια φορτωτική υπήρχε και δεύτερο εμπορευματοκιβώτιο το οποίο περιείχε 620 χαρτο-
κιβώτια με πλαστικούς και σιδερένιους σωλήνες και το οποίο χρησιμοποιήθηκε με σκοπό την 
παραπλάνηση των Αρχών.  

Οι διαφυγόντες δασμοί ανέρχονται στο ποσό των 1.570.969,47€. 

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των παραληπτών, των οποίων τα στοιχεία επί των 
φορτωτικών εγγράφων είναι πλαστά. 

Κατάσχεση λαθραίων τσιγάρων στο λιμάνι του Πειραιά 

Στις 12.1.2016, οι υπάλληλοι του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών - Όπλων και Λοιπών Ελεγ-
χόμενων Προϊόντων της ΠΔ ΔΟΕ Αττικής-Αιγαίου της ΕΓ ΣΔΟΕ σε συνεργασία με το Ε΄ 
Τελωνείο Πειραιά, μετά από διερεύνηση και αξιολόγηση συνοδευτικών εγγράφων εμπορευ-
μάτων και αξιοποιώντας πληροφορίες, εντόπισαν, με την καθοριστική συμβολή του σκύλου-
ανιχνευτή της Υπηρεσίας, στο λιμάνι του Πειραιά δύο (2) εμπορευματοκιβώτια που προήρ-
χοντο από τη Μαλαισία με δηλωθέν εμπόρευμα επί των φορτωτικών εγγράφων «Υποδήματα 
ασφαλείας».  

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το ένα εκ των δύο εμπορευματοκιβωτίων 
περιείχε 1.040 χαρτοκιβώτια με λαθραία τσιγάρα, ήτοι 10.400.000 τεμάχια τσιγάρα μάρκας 
ΒΟN, τα οποία και κατασχέθηκαν. Το δεύτερο εμπορευματοκιβώτιο με τα ίδια στοιχεία πα-
ραλήπτη στα φορτωτικά έγγραφα περιείχε 275 χαρτοκιβώτια με υποδήματα για παραπλάνηση 
των Αρχών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των παραληπτών.  

Οι διαφυγόντες δασμοί ανέρχονται στο ποσόν των 1.903.021,10€.  

 

Κατάσχεση λαθραίων τσιγάρων από Σιγκαπούρη στο λιμάνι του Πειραιά 

Στις 20.7.2016, σε συνεργασία με το Ε΄ Τελωνείο Πειραιά και μετά από διερεύνηση και αξιο-
λόγηση συνοδευτικών εγγράφων εμπορευμάτων, που διακινούνται δια της θαλάσσιας οδού 
εντός εμπορευματοκιβωτίων, σε συνδυασμό και με την αξιοποίηση πληροφοριών της Υπηρε-
σίας μας και την καθοριστική συμβολή του σκύλου-ανιχνευτή της Υπηρεσίας μας 
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«DIABLO», εντοπίστηκε στο λιμάνι του Πειραιά ένα εμπορευματοκιβώτιο που προήρχετο 
από τη Σιγκαπούρη με δηλωθέν εμπόρευμα στα φορτωτικά έγγραφα «Ξύλινες και πλαστικές 
ραφιέρες». 

Μετά από σχετική έρευνα του εμπορευματοκιβωτίου διαπιστώθηκε ότι πίσω από δυο σειρές 
ξύλινες και πλαστικές ραφιέρες, περιείχε μεγάλες ποσότητες λαθραίων καπνικών αντί του 
δηλωθέντος εμπορεύματος. Ειδικότερα από τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι 
το εμπορευματοκιβώτιο περιείχε 9.700.000 τεμάχια τσιγάρων, μάρκας ROYAL τα οποία και 
κατασχέθηκαν.  Οι διαφυγόντες δασμοί και λοιποί φόροι ανέρχονται στο συνολικό πο-
σό των 1.808.813,37€.  

 

Κατάσχεση λαθραίων καπνικών από Κίνα στο λιμάνι του Πειραιά 

Στις 28.7.2016 το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών - Όπλων και Λοιπών Ελεγχόμενων Προϊόντων 
της ΠΔ ΔΟΕ Αττικής-Αιγαίου της ΕΓ ΣΔΟΕ σε συνεργασία με το Ε΄ Τελωνείο Πειραιά, μετά 
από διερεύνηση και αξιολόγηση συνοδευτικών εγγράφων εμπορευμάτων, που διακινούνται 
δια της θαλάσσιας οδού εντός εμπορευματοκιβωτίων, σε συνδυασμό και με την αξιοποίηση 
πληροφοριών που είχαν έρθει στην Υπηρεσία μας, αλλά και με τη συμβολή του «DIABLO», 
εντόπισε στο λιμάνι του Πειραιά ένα εμπορευματοκιβώτιο που προήρχετο από τη Κίνα με 
δηλωθέν εμπόρευμα στα φορτωτικά έγγραφα «Έπιπλα κήπου». 

Μετά από σχετική έρευνα του εμπορευματοκιβωτίου διαπιστώθηκε, ότι αντί για έπιπλα κή-
που περιείχε μεγάλες ποσότητες λαθραίων καπνικών. Ειδικότερα, από τον διενεργηθέντα έ-
λεγχο διαπιστώθηκε ότι το εμπορευματοκιβώτιο περιείχε 9.970.000 τεμάχια τσιγάρων, μάρ-
κας CAPITAL, τα οποία και κατασχέθηκαν. 

Οι διαφυγόντες δασμοί και λοιποί φόροι ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 1.859.161,79 €. 

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των παραληπτών, τα στοιχεία των οποίων, επί των 
φορτωτικών εγγράφων, είναι πλαστά. 

 

Η. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

Η ΕΓ ΣΔΟΕ διενεργεί ελέγχους του Ν. 3446/2006 σχετικά με την κυκλοφορία οχημάτων και 
τις επιβατικές μεταφορές, καθώς και ελέγχους παράνομης κυκλοφορίας οχημάτων με αλλο-
δαπές πινακίδες  

Ως χαρακτηριστικότερες μέθοδοι λαθρεμπορίας αυτοκινήτων θα μπορούσαν να αναφερθούν 
οι κατωτέρω:  

 Σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνεται αφαίρεση του αριθμού πλαισίου από αυτοκίνητα ή 
παραποίηση αυτού και τοποθέτησή ή ενσωμάτωσή του σε άλλα αυτοκίνητα, για τα οποία δεν 
έχουν καταβληθεί οι οφειλόμενοι δασμοί και λοιποί φόροι 

 Διαπιστώνονται περιπτώσεις δήλωσης ψευδών στοιχείων ή παραποίησης των κατατιθεμέ-
νων παραστατικών, από τα οποία προσδιορίζεται το έτος πρώτης κυκλοφορίας των αυτοκινή-
των ή η αντιρρυπαντική τεχνολογία αυτών, με αποτέλεσμα τη μη είσπραξη ή την είσπραξη 
μειωμένου τέλους ταξινόμησης. 

 

Υπόθεση φοροδιαφυγής στο ενδοκοινοτικό εμπόριο οχημάτων 

Στο πλαίσιο πολυετούς έρευνας στην οποία συμμετείχε η ΠΔ ΔΟΕ Αττικής – Αιγαίου της ΕΓ 
ΣΔΟΕ συνεργαζόμενη με άλλες φορολογικές και τελωνειακές Αρχές, αλλά και με την αμοι-
βαία διοικητική συνδρομή του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της Κύπρου, αποκα-
λύφθηκε κύκλωμα απάτης τύπου Carousel με σκοπό αφενός την υποτιμολόγηση των συναλ-
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λαγών (πωλήσεις αυτοκινήτων), και ως εκ τούτου την καταβολή μειωμένου τέλους ταξινόμη-
σης, αφετέρου δε την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ στην Ελλάδα ως χώρα τελικού προορισμού. 
Ειδικότερα, Έλληνας υπήκοος – διαχειριστής βρετανικής επιχείρησης εξέδιδε ως υποκρυπτό-
μενο πρόσωπο εικονικά τιμολόγια με εκδότρια τη βρετανική επιχείρηση.  

Η δε επιχείρηση ήταν της μορφής «off the sell company». Πρόκειται για έναν τύπο επιχείρη-
σης όπου όλες οι νομικές διατυπώσεις, εκτός του ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν 
εκ των προτέρων ολοκληρωθεί από τρίτη εταιρία, η οποία είναι υπεύθυνη για τη σύστασή 
τους, έτσι ώστε ο αγοραστής της εταιρίας να έχει τη δυνατότητα να τη μετασχηματίσει με ευ-
κολία και χαμηλό κόστος. Σε κάθε περίπτωση οι εταιρίες της μορφής «off the sell company» 
δεν διαθέτουν βρετανικό ΑΦΜ και δεν νομιμοποιούνται να πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές.  

Η λειτουργία του κυκλώματος είχε την εξής μορφή: η βρετανική επιχείρηση, η οποία δεν δια-
θέτει ΑΦΜ στο Ηνωμένο Βασίλειο εκδίδει για την αγορά του αυτοκινήτου εικονικό τιμολό-
γιο το οποίο υπάγεται στο καθεστώς περιθωρίου κέρδους. Το βρετανικό τιμολόγιο εκδίδεται 
προς Έλληνα ιδιώτη ή επιχείρηση, τα αυτοκίνητα ωστόσο έχουν αγοραστεί στη Γερμανία με 
τιμολόγια που εκδόθηκαν ως ενδοκοινοτική παράδοση ή βάσει του κανονικού καθεστώτος 
ΦΠΑ. Επομένως για το ίδιο αυτοκίνητο έχουν εκδοθεί δύο τιμολόγια, ένα τιμολόγιο που εκ-
δίδεται από γερμανική επιχείρηση βάσει του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ και ένα που εκδί-
δεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από μία επιχείρηση που υπάγεται στο καθεστώς περιθωρίου 
κέρδους. Τα γερμανικά μάλιστα τιμολόγια έχουν υψηλότερη αξία από τα εκδοθέντα από τη 
βρετανική επιχείρηση.  

Όταν τα αυτοκίνητα φθάσουν στη χώρα μας απευθείας από τη Γερμανία και χωρίς να έχουν 
περάσει ποτέ από την Κύπρο ή το Ηνωμένο Βασίλειο, το τιμολόγιο που παρουσιάζεται στο 
Τελωνείο δεν είναι το τιμολόγιο που εκδόθηκε από τη γερμανική επιχείρηση, αλλά το βρετα-
νικό, το οποίο είναι και υποτιμολογημένο, ούτως ώστε να καταβληθεί χαμηλότερο τέλος τα-
ξινόμησης και λόγω του καθεστώτος περιθωρίου κέρδους να μην καταβληθεί και ΦΠΑ. Στη 
συνέχεια μέσω αγγελιών και γνωριμιών τα αυτοκίνητα δειγματίζονται σε υποψήφιους πελά-
τες, οι οποίοι τα αγοράζουν υπογράφοντας υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα στοιχεία που κατατί-
θενται στο Ελληνικό Δημόσιο (συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων) είναι γνήσια και α-
ληθή, ενώ ο εκτελωνισμός των οχημάτων γίνεται στο όνομα του παραλήπτη του οχήματος 
και όχι στο όνομα της εταιρίας διενεργεί την πώληση με απώτερο στόχο την αποφυγή ευθυ-
νών, καθώς και για φορολογικούς λόγους.  

Ο διενεργηθείς από την ΕΓ ΣΔΟΕ έλεγχος έδειξε ότι αναφορικά με τον τελωνισμό 44 οχημά-
των οι διαφυγόντες δασμοί από την καταβολή χαμηλότερου τέλους ταξινόμησης ανέρχονται 
στο ποσόν των 114.449,86 Ευρώ, ενώ οι διαφυγόντες φόροι από τη μη καταβολή ΦΠΑ στο 
ποσόν των 286.251,08 Ευρώ. Συνολικά οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι, όπως αυτοί προκύ-
πτουν από τον πραγματοποιηθέντα έλεγχο ανέρχονται στο ποσόν των 400.700,94 Ευρώ. Το 
δε φυσικό πρόσωπο εξέδωσε ως υποκρυπτόμενο πρόσωπο εικονικά φορολογικά στοιχεία ύ-
ψους 2.367.200 Ευρώ. 

 

Θ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Κατά το έτος 2016 και μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν 21 από κοινού επιτόπιοι έλεγχοι 
της ΕΓ ΣΔΟΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) στα πλαίσια 10 υποθέσεων της τελευταίας. Παράλληλα, έχουν διενεργηθεί έλεγχοι 
εξ ολοκλήρου από την Υπηρεσία μας κατόπιν αιτήματος της OLAF με αποστολή στοιχείων, 
πληροφοριών και της τελικής έκθεσης της ΕΓ ΣΔΟΕ στην ως άνω ευρωπαϊκή υπηρεσία. Α-
ντιστοίχως, αποστέλλεται κατά περίπτωση από την OLAF η Τελική Έκθεση Ερευνών η οποία 
συσχετίζεται με τον φάκελο υπόθεσης που τηρείται από την ΕΓ ΣΔΟΕ. Τέλος, σε υποθέσεις 
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για τις οποίες έχουν ήδη διενεργηθεί επιτόπιοι έλεγχοι ζητείται η συνδρομή της ΕΓ ΣΔΟΕ σε 
ό,τι αφορά σε ειδικότερα στοιχεία και πληροφορίες.  

Περαιτέρω, η ίδια η Υπηρεσία μέσω των αρμόδιων τμημάτων για την ορθή τήρηση των δια-
τάξεων των αναπτυξιακών νόμων για λήψη εθνικών και κοινοτικών επιδοτήσεων διενεργεί 
ελέγχους σε επιδοτούμενες ως επί το πλείστον με ευρωπαϊκά κονδύλια επιχειρήσεις.  

  

Διαπιστούμενες παραβάσεις 

Από τους ελέγχους που έχουν ως τώρα πραγματοποιηθεί σε υποθέσεις εθνικών και ευρωπαϊ-
κών επιδοτήσεων, παρατηρείται ότι οι παραβάσεις που συναντώνται σε μεγαλύτερη συχνότη-
τα είναι οι εξής: 

 Η ωφελούμενη επιχείρηση δεν έχει τηρήσει για το χρονικό διάστημα που προβλέπει ο νό-
μος αφορολόγητο αποθεματικό ίσο με το ύψος της επιδότησης 

 Αποσβέσεις στο λογαριασμό των επιδοτήσεων, οι οποίες δεν επιτρέπονται από το Ν. 
3299/2004  

 Εικονικές συναλλαγές ως προς το σύνολο, κυρίως όμως σε περιπτώσεις ανακαινίσεων, ό-
που δεν μπορεί εύκολα να αποδειχθούν οι προσθήκες, οι τροποποιήσεις κλπ 

 Εικονικότητα συναλλαγών ως προς το πρόσωπο, δηλαδή άλλος υλοποιεί το έργο, άλλος 
εκδίδει τα τιμολόγια 

 Μερικώς εικονικά τιμολόγια. Το φαινόμενο αυτό πηγάζει από την προσπάθεια των επιδο-
τούμενων φορολογικών οντοτήτων να καλύψουν μέρος της ίδιας χρηματοδότησης που είναι 
υποχρεωμένες από το νόμο να καταβάλλουν. Η έκδοση μερικώς εικονικών τιμολογίων είναι η 
συχνότερη παράβαση και στην πράξη έγκειται στην εικονική μέσω του τιμολογίου αύξηση 
των δαπανών της επένδυσης, δαπάνες οι οποίες δεν καταβάλλονται πραγματικά, ενώ ο δικαι-
ούχος της επένδυσης φαίνεται ότι τις πραγματοποιεί. 

 Εκμίσθωση της επιχείρησης σε τρίτο, πώληση μηχανολογικού εξοπλισμού χωρίς να αντι-
κατασταθεί όπως προβλέπει ο νόμος 

 Αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης χωρίς την προηγούμενη άδεια του αρμόδιου φορέα, παύ-
ση του παραγωγικού χαρακτήρα της επένδυσης (είτε με διακοπή στην αρμόδια ΔΟΥ είτε εν 
τοις πράγμασι) 

 

Έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2016 

Το καλοκαίρι του 2016 έγιναν εντατικοί έλεγχοι για την ορθή τήρηση των διατάξεων των α-
ναπτυξιακών νόμων για λήψη εθνικών και κοινοτικών επιδοτήσεων με επίκεντρο ιδίως τα 
νησιά μεγάλου τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως Ρόδος, Κώς και Κέρκυρα.  

Πραγματοποιήθηκαν αποστολές που διήρκησαν 1 βδομάδα η καθεμία και απασχολήθηκαν 
τρία διμελή συνεργεία ελέγχου για κάθε αποστολή. Ο έλεγχος επικεντρώθηκε σχεδόν απο-
κλειστικά σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και παράλληλα άνοιξαν και άλλες υποθέσεις σε 
πολλά σημεία της χώρας.  

Όλες οι ανωτέρω υποθέσεις βρίσκονται αυτή την περίοδο σε διάφορα στάδια: συλλογής και 
επεξεργασίας στοιχείων ή και ολοκλήρωσης του ελέγχου (στάδιο σύνταξης των εκθέσεων). 

Αναφορικά με την επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων, ο αυξημένος όγκος των εισαγγελι-
κών παραγγελιών με τις οποίες επιφορτίζεται η ΕΓ ΣΔΟΕ, καθώς και το πλήθος των εμπλε-
κομένων ΑΦΜ επιβάλλουν την προτεραιοποίηση των υποθέσεων προς έλεγχο με κριτήριο το 
ύψος της επιδότησης. Βάσει αυτής, οι επιδοτήσεις που ελέγχονται ανέρχονται κατά μέσο όρο 
σε 2.000.000€ (δύο εκατομμύρια ευρώ) έκαστη. 
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Ι. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Κατόπιν νομοθετικής πρωτοβουλίας του ΥΠ.ΟΙΚ τροποποιήθηκε ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες 
διακίνησης και αγοράς προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, καταστήματα, λαϊκές αγορές, πε-
τρελαιοειδή κλπ) με το Ν. 4410/2016 (άρθρο 58) στο μέρος που αφορά τις αρμόδιες για τον 
έλεγχο υπηρεσίες.  

Πιο συγκεκριμένα, με το Ν. 4177/2013 ορίζονται κανόνες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
που διακινούνται, διατίθενται και παρέχονται στην ελληνική αγορά, από οικονομικούς φορείς 
που δραστηριοποιούνται στο στεγασμένο, υπαίθριο (πλανόδιο και στάσιμο) και από απόστα-
ση εμπόριο. Μετά από σχετική εισήγηση της ΕΓ ΣΔΟΕ, προστέθηκε στην πρώτη παράγραφο 
του άρθρου 17 υπό τον τίτλο «Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο» η περίπτωση η΄ με την 
οποία συμπεριελήφθη η ΕΓ ΣΔΟΕ στις αρμόδιες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων 
του ως άνω νόμου υπηρεσίες.  

Στις 3.8.2016 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν.4410/2016 «Τροποποίη-
ση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις», ο οποίος ρυθμίζει το θέμα της 
μεταφοράς των υπολοίπων υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υπο-
παραγράφου Δ7 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 από την ΕΓ ΣΔΟΕ στην 
ΑΑΔΕ.  

Περαιτέρω στις 2.9.2016 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η με αριθ. 
ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0002214 ΕΞ 2016 /1-09-2016 απόφαση με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
για την μεταφορά των υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαρα-
γράφου Δ7 της παρ. Δ` του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α` 94) και της παραγράφου 6 του 
άρθρου 61 του Ν. 4410/2016 από την ΕΓ ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ και σύσταση ομάδας εργασίας 
για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της προόδου μεταφοράς των υποθέσεων. 
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2. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ΣΕΕΔΔ 

 

Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΕΔΔ 

Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 6 
του Ν. 2477/1997 και άρχισε να λειτουργεί από το 1998, αποτελεί έναν από τους παλαιότε-
ρους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης και τον μοναδικό, ο οποίος 
έχει γενική αρμοδιότητα ελέγχου του συνόλου σχεδόν των δημοσίων υπηρεσιών.  

Σημειώνεται ότι το ΣΕΕΔΔ διαδέχθηκε το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.ΕΛ.Δ.Δ.) 
το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 17 παρ. 6 του Ν. 1735/1987, ενεργοποιήθηκε με το άρθρο 84 
του Ν. 1892/1990 και λειτούργησε από τις αρχές του 1991 έως τα μέσα του 1997. 

Το ΣΕΕΔΔ λειτουργεί πλέον σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 2 έως 7 του Ν. 
3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α’4-12-2002), με τις οποίες αναβαθμίστηκε ο ρόλος του, μέσω της ε-
πέκτασης της ελεγκτικής του δικαιοδοσίας και στα κρατικά νομικά ιδιωτικού δικαίου, στις 
δημόσιες επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα το Δημόσιο 
με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Επίσης, με τον ίδιο νόμο ανατέθηκε στο ΣΕΕΔΔ ο έλεγχος 
της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των φορέων που ελέγχονται από αυτό και 
προβλέφθηκε η άσκηση από αυτό ειδικών ανακριτικών αρμοδιοτήτων για συγκεκριμένα αδι-
κήματα στα οποία εμπλέκονται υπάλληλοι των ως άνω φορέων. 

Σημειώνεται ότι με το Ν. 4320/2015 (άρθρο 8) το ΣΕΕΔΔ μεταφέρθηκε με τις αρμοδιότητες, 
τις υπηρεσίες και τις δομές του στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθο-
ράς και με το αρ. 1 του Π.Δ. 71/2015 η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφ-
θοράς μεταφέρθηκε ως σύνολο Υπηρεσιών με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπι-
κό και με τους εποπτευόμενους από αυτή φορείς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 

Α.1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΕΔΔ 

Σκοπός της λειτουργίας του ΣΕΕΔΔ είναι η διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής 
λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. 

Το ΣΕΕΔΔ μεριμνά για την επισήμανση φαινομένων: 

 Διαφθοράς 

 Κακοδιοίκησης 

 Αδιαφανών διαδικασιών 

 Αναποτελεσματικότητας  

 Χαμηλής παραγωγικότητας  

 Χαμηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών 

 

Α.2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΕΕΔΔ   

 Η διενέργεια επιθεωρήσεων – ελέγχων και ερευνών. 

 Η διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων μετά από παραγγε-
λία του αρμόδιου εισαγγελέα.  
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 Η συγκέντρωση του απαιτούμενου αποδεικτικού υλικού προκειμένου να διαβιβα-
στεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή η σχετική αναφορά για ορισμένα ποινικά 
αδικήματα που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά δημόσιοι υπάλληλοι.  

 Η διενέργεια ένορκων διοικητικών εξετάσεων (Ε.Δ.Ε.) κατά τη διάρκεια ή μετά το 
πέρας των επιθεωρήσεων–ελέγχων για τη διαπίστωση διάπραξης πειθαρχικών α-
δικημάτων. 

 Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των φορέων που ελέγ-
χονται από το ΣΕΕΔΔ 

 

Α.3. ΠΕΔΙΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΕΔΔ 

Στην αρμοδιότητα του ΣΕΕΔΔ ανήκει ο έλεγχος των υπηρεσιών: 

 του Δημοσίου,  

 των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και 
των επιχειρήσεων τους,  

 των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και  

 των κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων ή ε-
πιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή 
ως μέτοχος. 

 

Το ΣΕΕΔΔ δεν επιλαμβάνεται θεμάτων σχετικών με : 

 τη λειτουργία των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών 

 την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων. 

 

Το ΣΕΕΔΔ δεν εξετάζει υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα : 

 της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. 

 του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας. 

 της Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών. 

 των Συντονιστών–Δημοσιονομικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

Α.4. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Το ΣΕΕΔΔ διενεργεί επιθεωρήσεις, ελέγχους και έρευνες κατ’ αρχήν σύμφωνα με το 
πρόγραμμα ελεγκτικής δράσης του Σώματος. Επίσης, μπορεί να διενεργεί και έκτακτους 
ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες οποτεδήποτε αυτό κριθεί επιβεβλημένο.  

 

Ο Ειδικός Γραμματέας εκδίδει τις εντολές για επιθεώρηση, έλεγχο: 

 Αυτεπαγγέλτως 

 Μετά από εντολή του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων 
Δικαιωμάτων 

 Μετά από εντολή του οικείου Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τις 
υπηρεσίες τους ή τα εποπτευόμενα από αυτούς Ν.Π.Δ.Δ. 
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 Μετά από εντολή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή αίτημα του 
Συνηγόρου του Πολίτη ή του επικεφαλής Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής. 

Οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές, για την εκπλήρωση του έργου τους, μπορούν να επισκέπτονται 
την ελεγχόμενη ή οποιαδήποτε εμπλεκόμενη υπηρεσία που υπάγεται στην ελεγκτική 
αρμοδιότητα του ΣΕΕΔΔ, προκειμένου να διενεργήσουν τον έλεγχο και να διερευνήσουν 
επιτόπου την προς εξέταση υπόθεση. Οι υπηρεσίες που υπάγονται στην ελεγκτική 
αρμοδιότητα του ΣΕΕΔΔ οφείλουν να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο του ΣΕΕΔΔ και 
να παρέχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πληροφορίες ή κάθε άλλο υποβοηθητικό για τον 
έλεγχο στοιχείο. 

Από το 2008, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 4 του Ν. 3613/2007, με σκοπό τη διασφάλιση της 
πληρότητας της τεκμηρίωσης των εκθέσεων επιθεώρησης-ελέγχου, που συντάσσουν οι 
Επιθεωρητές-Ελεγκτές του ΣΕΕΔΔ, οι εκθέσεις εγκρίνονται από Τριμελή Επιτροπή, η οποία 
αποτελείται από τον Ειδικό Γραμματέα του ΣΕΕΔΔ, ως πρόεδρο, και μέλη τον Προϊστάμενο 
Επιθεωρητή που τον αναπληρώνει και τον Προϊστάμενο Επιθεωρητή που είχε συντονίσει το 
συγκεκριμένο έλεγχο.  

Οι Υπηρεσίες οφείλουν, εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της σχετικής έκθεσης 
επιθεώρησης-ελέγχου, να ενημερώσουν το ΣΕΕΔΔ ως προς τις ενέργειες στις οποίες 
προέβησαν για την υλοποίηση των προτάσεων της έκθεσης.  

Σημειώνεται ότι η διαπίστωση, ύστερα από διενέργεια επιθεώρησης ή ελέγχου, παραβάσεων 
που συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα, δεσμεύει τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα για την 
άσκηση της πειθαρχικής δίωξης ([(άρθρο 14, παράγραφος 7, του Νόμου 3345/2005 (ΦΕΚ Α 
138/16.6.2005). 

 

Α.5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Στο ΣΕΕΔΔ προΐσταται Ειδικός Γραμματέας, ο οποίος ορίζεται με κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Ο Ειδικός Γραμματέας διοικεί το Σώμα, προΐσταται των Προϊσταμένων Επιθεωρητών, των 
Επιθεωρητών-Ελεγκτών και του προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, είναι 
πειθαρχικός προϊστάμενός τους και μπορεί να επιβάλλει ποινή επίπληξης ή προστίμου μέχρι 
των αποδοχών ενός μηνός. 

Ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΕΕΔΔ επικουρείται από δεκαπέντε Προϊσταμένους Επιθεωρη-
τές, έξι εκ των οποίων προΐστανται των Περιφερειακών Γραφείων ενώ ο αντίστοιχοι της Κε-
ντρικής Υπηρεσίας έχουν αρμοδιότητα συντονισμού τομέων δράσης του ΣΕΕΔΔ  

Για τη συγκρότηση του ΣΕΕΔΔ προβλέπονται εκατόν πενήντα δύο (152) θέσεις Επιθεωρη-
τών-Ελεγκτών. Σημειώνεται ότι με την παρ.4 του άρθρου 13 του Ν.4275/2014 οι αρχικά προ-
βλεπόμενες σαράντα (40) θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών-Ελεγκτών καταργήθηκαν.  

Το ανθρώπινο δυναμικό του ΣΕΕΔΔ προέρχεται από μονίμους υπαλλήλους διαφόρων υπηρε-
σιών με ποικίλες εξειδικεύσεις και διοικητικές εμπειρίες, όπως ακριβώς απαιτεί το εύρος του 
πεδίου δράσης και η πολυπλοκότητα του αντικειμένου του Σώματος. Ειδικότερα, οι Επιθεω-
ρητές– Ελεγκτές είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ 
βαθμού, κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Δ’ ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης με τετραετή τουλάχιστον υπηρεσία μετά την αποφοίτησή τους, και θα πρέπει να 
έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος 
τους.  

Οι ανωτέρω αποσπώνται στο ΣΕΕΔΔ με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για θητεία τριών ετών, ύστερα από δημόσια πρό-
σκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων, με την οποία μπορεί να καθορίζονται, για ορισμένο 
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αριθμό θέσεων Επιθεωρητών Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών-Ελεγκτών, συγκεκριμένοι 
κλάδοι και ειδικότητες.  

Η επιλογή γίνεται από ειδική επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Αναπληρωτή Υ-
πουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία αξιολογεί τα τυ-
πικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και διαμορφώνει γνώμη για την προσωπικό-
τητα και την ικανότητα άσκησης των καθηκόντων του Επιθεωρητή- Ελεγκτή.  

Η απόσπαση είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου και μπορεί να 
παρατείνεται, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων για μία ή περισσότερες φορές.  

Ανάκληση της απόσπασης μπορεί να γίνει μόνο για σπουδαίο λόγο, ύστερα από αίτηση του 
αποσπασμένου και αποδοχή της από τον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή για λόγους ακαταλληλότητας ή αδυναμίας εκπλήρωσης των κα-
θηκόντων του, ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΕΔΔ 

Σημειώνεται ότι πλέον του 62% των Επιθεωρητών διαθέτει τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών, 
το 25% αυτών είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και το 96% γνωρίζει 
τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα. 

Για τη θωράκιση του Ειδικού Γραμματέα, των Επιθεωρητών- Ελεγκτών, ώστε να ασκούν 
απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους, προβλέπεται ότι οι ανωτέρω δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και 
δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρείται, 
βεβαίως, η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που 
περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η παράβαση του 
καθήκοντος εχεμύθειας, στο οποίο υποχρεούνται οι υπηρετούντες στο ΣΕΕΔΔ και μετά την 
αποχώρησή τους από αυτό. Επιπλέον, εφόσον οι ανωτέρω διώκονται ενώπιον των ποινικών 
δικαστηρίων για πράξεις ή παραλείψεις στις οποίες προέβησαν κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους ή ενάγονται ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, για την ίδια αιτία, μπορούν να 
παρίστανται και να εκπροσωπούνται ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων από μέλος 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Εκτός από την Κεντρική Υπηρεσία του ΣΕΕΔΔ, που εδρεύει στην Αθήνα, έχουν συσταθεί και 
λειτουργούν Περιφερειακά Γραφεία στις πόλεις: Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Λάρισα, Τρίπολη, Πάτρα 
και Ρέθυμνο. Επίσης έχει συσταθεί Περιφερειακό Γραφείο στα Ιωάννινα. 

Στο ΣΕΕΔΔ λειτουργεί Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης για την υποστήριξη του έργου της 
επιθεώρησης και του ελέγχου. Η ανωτέρω Διεύθυνση απαρτίζεται από το Τμήμα Υποστήριξης 
Ελεγκτικού Έργου και το Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού. Το Γραφείο Ανάπτυξης και 
Υποστήριξης Εφαρμογών Πληροφορικής υπάγεται απευθείας στον Ειδικό Γραμματέα. 

Η στελέχωση της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του ΣΕΕΔΔ γίνεται με απόσπαση υπαλ-
λήλων των υπηρεσιών και φορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Σώματος, η οποία διε-
νεργείται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υ-
πουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του οικείου Υπουργού, 
χωρίς γνώμη υπηρεσιακού ή άλλου συμβουλίου. Η ως άνω απόσπαση είναι τριετής, μπορεί να α-
νανεώνεται χωρίς περιορισμό και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία προέλευσης. 

 

Β. TO ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΕΕΔΔ ΚΑΤΑ ΤΟ 2016 

Κατά το έτος 2016 ολοκληρώθηκαν, εγκρίθηκαν από την αρμόδια επιτροπή της παρ. 4 του 
αρ. 4 του ν. 3613/2007 και γνωστοποιήθηκαν αρμοδίως 441 εκθέσεις επιθεώρησης-ελέγχου 
και ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων. Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν 23 προκαταρ-
κτικές εξετάσεις και 1 Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.).  
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ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΕΕΔΔ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ 418 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 23 

ΣΥΝΟΛΟ  441 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 23 

Ε.Δ.Ε. 1 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 465 
 

Στις ως άνω 441 εκθέσεις επιθεώρησης-ελέγχου του έτους 2016 συμπεριλαμβάνονται 5 περι-
πτώσεις για τις οποίες δεν έγινε διεξοδικός έλεγχος (λόγοι αναρμοδιότητας ΣΕΕΔΔ, εκκρεμο-
δικίας, ενασχόλησης με την ίδια υπόθεση άλλου ελεγκτικού φορέα, κ.λπ.) καθώς και 23 έλεγ-
χοι περιουσιακής κατάστασης οι οποίοι, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, παρουσιάζονται σε 
χωριστή ενότητα. Ως εκ τούτου, στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται στοιχεία για 413 εκ-
θέσεις ελέγχων στις οποίες, κατά περίπτωση, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις παραβίασης της 
αρχής της νομιμότητας, αδιαφανών διαδικασιών, κακοδιοίκησης, αναποτελεσματικότητας, 
παρατυπιών, κ.λπ. 

Αναφορικά με το έναυσμα των 413 διενεργηθεισών επιθεωρήσεων-ελέγχων, στον ακόλουθο 
πίνακα παρουσιάζονται τα σχετικά δεδομένα: 

ΕΝΑΥΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Πλήθος Ελέγχων %

Αυτεπάγγελτα 17 4,12

Εντολή Υπουργού 12 2,91

Αίτημα Γ.Ε.Δ.Δ. 49 11,86

Αίτημα Ανεξάρτητης Αρχής 1 0,24

Αίτημα Δικαστικής Αρχής 47 11,38

Εντολή Γ.Γ. Περιφέρειας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης 0 0,00

Αίτημα Δημόσιας Υπηρεσίας 20 4,84

Καταγγελία  267 64,65

Σύνολο 413 100,00

Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι κατά το έτος 2016 πλέον του 64% των 
διενεργηθέντων ελέγχων είχε ως έναυσμα καταγγελίες (επώνυμες ή ανώνυμες) που περιήλθαν 
στο ΣΕΕΔΔ Αυξημένο, για τέταρτη συνεχή χρονιά, ήταν το ποσοστό ελέγχων που διενεργή-
θηκαν το 2016 κατόπιν εντολών Υπουργών, αιτημάτων Εισαγγελικών Αρχών ή του Γενικού 
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. 

Οι καταγγελίες αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης για περιπτώσεις διαφθοράς, απά-
της, παραβίασης της αρχής της νομιμότητας και κακοδιοίκησης. Προς τούτο, οι καταγγελίες 
αξιολογούνται ως προς τις ενδείξεις βασιμότητας και τη βαρύτητά τους και, αναλόγως, αξιο-
ποιούνται στο πλαίσιο της κατάρτισης του ετήσιου προγράμματος δράσης του Σώματος. 

Κατά το έτος 2016 στο ΣΕΕΔΔ υποβλήθηκαν 3.120 καταγγελίες (ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά, 
με τηλεομοιοτυπία, επώνυμες και ανώνυμες). 
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Στον παρακάτω πίνακα κατανέμεται ο αριθμός των καταγγελιών που υποβλήθηκαν στο 
ΣΕΕΔΔ κατά το έτος 2016 ανά οργανωτική μονάδα (Κεντρική Υπηρεσία και στα Περιφερει-
ακά Γραφεία του ΣΕΕΔΔ). 
 

Οργανωτική μονάδα ΣΕΕΔΔ Αριθμός κα-
ταγγελιών 

% 

Κεντρική Υπηρεσία 

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

2.215 70,99 

Π.Γ. Σερρών 

(Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Ν. Σερρών) 

102 3,27 

Π.Γ. Θεσσαλονίκης  

(Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία) 

199 6,38 

Π.Γ. Λάρισας 

(Θεσσαλία, Ήπειρος) 

162 5,19 

Π.Γ. Τρίπολης 

(Πελοπόννησος) 

139 4,46 

Π.Γ. Πάτρας 

(Δυτική Ελλάδα) 

227 7,28 

Π.Γ. Ρεθύμνου 

(Κρήτη) 

76 2,44 

Σύνολο 3.120 100,00
 

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι πλέον του 70% του συνολικού αριθμού καταγγελιών 
που υποβλήθηκαν στο ΣΕΕΔΔ αφορούσαν σε δημόσιες Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Κεντρι-
κής Υπηρεσίας του Σώματος. 

Στον παρακάτω πίνακα και στο γράφημα που ακολουθεί, παρουσιάζεται διαχρονικά (2004-
2016) η ετήσια εισροή καταγγελιών στο ΣΕΕΔΔ με την ποσοστιαία ετήσια μεταβολή τους. 
 

Έτος 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Αρ. καταγγελιών 885 1.018 1.187 1.964 1.747 2.393 3.038 2.954 2.020 2.877 3.691 1.855 3.120

Ετήσια μεταβολή (%)  15,03 16,60 65,46 -11,05 36,98 26,95 -2,76 -31,62 42,43 28,29 -49,74 69,19
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Από τα παραπάνω καθίσταται εμφανής η μέχρι το έτος 2014 αυξητική τάση του πλήθους των 
καταγγελιών που υποβλήθηκαν στο ΣΕΕΔΔ μια αισθητή μείωση (49,74%) αυτών κατά το 
έτος 2015 και μια σημαντική αύξηση (69,19%) κατά το έτος 2016. 

 

Β.1. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται στοιχεία για 413 εκθέσεις στις οποίες, κατά περίπτω-
ση, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις παραβίασης της αρχής της νομιμότητας, αδιαφανών διαδικα-
σιών, κακοδιοίκησης, αναποτελεσματικότητας, παρατυπιών, κ.λπ. Στον πίνακα που ακολου-
θεί παρουσιάζεται η κατανομή των 413 εκ των 441 εκθέσεων επιθεώρησης-ελέγχου ανά θε-
ματικό αντικείμενο και ανά φορέα υπαγωγής των ελεγχθεισών υπηρεσιών. 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Υπουργεία 

Αποκεντρωμέ-
νες Διοικήσεις ΝΠΔΔ Περιφέρειες 

Δήμοι και 
Επιχειρήσεις 

τους Σύνολο 
 

% 

Δόμηση, Χωροταξία 1       46 47 11,38 

Φυσικό Περιβάλλον 1 11   1   13 3,15 

Πολιτιστικό Περιβάλλον 2         2 0,48 
Έργα, Προμήθειες, Συμβά-
σεις 5 2 19 6 33 65 15,74 
Άδειες Επιχειρήσεων, Ά-
σκησης Επαγγελμάτων     1 4 23 28 6,78 

Υγεία, Πρόνοια 1   11 2 3 17 4,12 

Ασφάλιση, Απασχόληση 2   12   2 16 3,87 

Εκπαίδευση, Κατάρτιση 17   25     42 10,17 

Μεταφορές, Επικοινωνίες       1   1 0,24 
Αναπτυξιακά και λοιπά 
Προγράμματα 1   3     4 0,97 

Δημόσια Περιουσία-Έσοδα 4 3 4 2 15 28 6,78 
Αλλοδαποί, μετανάστευση, 
ιθαγένεια   1     4 5 1,21 
Οργάνωση, Λειτουργία Υ-
πηρεσιών  23 1 45 9 39 117 28,33 
Λοιπά θέματα ΟΤΑ Α  ́βαθ-
μού         21 21 5,08 

Πειθαρχικές υποθέσεις     4   3 7 1,69 

ΣΥΝΟΛΟ 57 18 124 25 189 413 100,00 

% 13,80 4,36 30,02 6,05 45,76 100,00   
 

Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι πλέον του 45% των ελέγχων διενεργήθηκε σε Οργα-
νισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού και Επιχειρήσεις τους, για θέματα που αφορού-
σαν κυρίως σε υποθέσεις Δόμησης και Χωροταξίας, στη διαδικασία χορήγησης αδειών ιδίως 
σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και σε υποθέσεις ανάθεσης έργων, προμη-
θειών και σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. Σημαντικό ποσοστό των λοιπών ελέγχων 
αφορούσε στην οργάνωση και λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών, σε υποθέσεις δημοσίων έρ-
γων/συμβάσεων, σε ζητήματα πολεοδομικής φύσης, στην εκπαίδευση και κατάρτιση, σε άλλα 
θέματα Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.  
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Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή (ανά Περιφέρεια) των Υπη-
ρεσιών που αφορούν οι 4122 εκθέσεις επιθεώρησης- ελέγχου  
 

α/α Περιφέρεια Αριθμός ελέγχων Ποσοστό ελέγχων 

1 Αττικής 135 32,77 

Αν. Μακεδονίας-Θράκης 18 4,37 
2 

Κεντρικής Μακεδονίας 26 6,31 

Ιονίων Νήσων 7 1,70 

Δυτικής Ελλάδας 62 15,05 3 

Πελοπόννησος 22 5,34 

Θεσσαλία 42 10,19 
4 

Στερεά Ελλάδα 32 7,77 

Δυτική Μακεδονία 2 0,49 
5 

Ήπειρος 13 3,16 

Β. Αιγαίο 7 1,70 
6 

Ν. Αιγαίο 17 4,13 

7 Κρήτη 29 7,04 

  ΣΥΝΟΛΟ 412 100,00 

 

Β.2. ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Κατά το 2016 εκτελέστηκαν είκοσι τρεις (23) προκαταρκτικές εξετάσεις κατόπιν εισαγγελι-
κής παραγγελίας, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, στο πλαίσιο των οποίων έλαβαν 
χώρα προανακριτικές πράξεις και συμπληρώθηκαν φάκελοι δικογραφιών που διαβιβάστηκαν 
στους αρμόδιους Εισαγγελείς για τις περαιτέρω ενέργειες.  
 

α/α Εισαγγελική Αρχή Φορέας/Υπηρεσία Αντικείμενο 

1 
Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Πειραιά 

Οργανισμός Λιμένα Πειραιά 
Απάτη, απιστία περί την Υπηρεσία 
με περιουσιακό όφελος και ζημία 
που υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ  

2 
Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Πειραιά 

Οργανισμός Λιμένα Πειραιά 
Απάτη, απιστία περί την Υπηρεσία 
με περιουσιακό όφελος και ζημία 
που υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ  

3 
Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Πειραιά 

Οργανισμός Λιμένα Πειραιά 
Απάτη, απιστία περί την Υπηρεσία 
με περιουσιακό όφελος και ζημία 
που υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ  

4 
Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Δήμος Μεγάρων 
Απιστία περί την Υπηρεσία, πλαστο-
γραφία και παράβαση καθήκοντος 

5 
Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Πειραιά 

Οργανισμός Λιμένα Πειραιά 
Απάτη, απιστία περί την Υπηρεσία 
με περιουσιακό όφελος και ζημία 
που υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ  

6 
Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Πειραιά 

Δήμος Κερατσινίου 
Απιστία περί την Υπηρεσία, παρά-
βαση καθήκοντος, πρόκληση βλά-
βης στα συμφέροντα του Δημοσίου 

                                                 
2 Δεν περιλαμβάνεται η έκθεση με αρ. 84/Α/2016 με αντικείμενο τον έλεγχο νομιμότητας λειτουργίας των παι-
δικών χαρών (Δήμων και Περιφερειών), σε πανελλαδικό επίπεδο. 
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7 
Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης 

Δήμος Λαγκαδά 
Παράβαση καθήκοντος, Ηθική αυ-
τουργία σε παράβαση καθήκοντος 

8 
Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης 

Δήμος Νεάπολης – Συκεών 
Επιχειρήσεις του 

Παράβαση καθήκοντος, Ψευδής 
βεβαίωση, Απιστία περί την Υπηρε-
σία 

9 
Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης 

Τμήμα Δασολογίας και Φυσι-
κού Περιβάλλοντος και Ταμείο 
Διοίκησης και Διαχείρισης 
Παν/μιακών Δασών του Α.Π.Θ.

Απιστία περί την Υπηρεσία 

10 
Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης 

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακα-
δημία Θεσσαλονίκης 

 Παράβαση καθήκοντος, Απιστία 
περί την Υπηρεσία 

11 
Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Παράβαση καθήκοντος 

12 
Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Βέροιας 

Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης 
Δήμου Νάουσας 

Σύνταξη πορίσματος 

13 
Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 
Θεσσαλονίκης  

 Παράβαση καθήκοντος από κοινού 
και ηθική αυτουργία  

14 
Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης 

Δήμος Χαλκηδόνας, Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέ-
τευσης Χαλκηδόνας, Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας 
Θράκης 

Παράβαση καθήκοντος ή/και απι-
στία περί την υπηρεσία  

15 
Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης 

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσ-
σαλονίκης 

(υπό διερεύνηση) 

16 
Εισαγγελέας Εγκλημάτων 
Διαφθοράς Θεσσαλονίκης 

Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νο-
σοκομείο 

Απιστία περί την υπηρεσία, Μη νό-
μιμη απόκτηση περιουσιακών στοι-
χείων ιατρικού προσωπικού 

17 
Εισαγγελέας Εγκλημάτων 
Διαφθοράς Θεσσαλονίκης 

Δήμος Νέας Προποντίδας 
Πρόκληση βλάβης στα συμφέροντα 
του Δημοσίου 

18 
Εισαγγελέας Εγκλημάτων 
Διαφθοράς Θεσσαλονίκης 

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσ-
σαλονίκης 

(υπό διερεύνηση) 

19 
Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Έδεσσας 

Δήμος Έδεσσας 
Απιστία περί την υπηρεσία που υ-
περβαίνει το ποσό των 120.000€ 

20 
Εισαγγελέας Εγκλημάτων 
Διαφθοράς Θεσσαλονίκης 

Δήμος Καλαμαριάς 
Ενέργειες του Δήμου ως προς την 
είσπραξη μισθωμάτων από τον 
Ο.Α.Σ.Θ.  

21 
Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Χαλκιδικής 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Π.Ε. Χαλκιδικής 

Παράβαση Καθήκοντος, Υπόθαλψη 
εγκληματία 

22 
Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης 

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσ-
σαλονίκης 

(υπό διερεύνηση) 

23 
Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Ηρακλείου 

Οργανισμός Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης και Παιδείας του Δή-
μου Αρχανών - Αστερουσίων 

Ψευδείς Βεβαιώσεις 

 

 

Β.3. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Το ΣΕΕΔΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3074/2002 (άρθρο 2) και του ν. 3213/2003 (άρ-
θρο 14), είναι αρμόδιο να διενεργεί έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των 
φορέων, που υπάγονται στην ελεγκτική του αρμοδιότητα, ήτοι στο σύνολο σχεδόν των υπαλ-
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λήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, με εξαίρεση τις οριζόμενες στην παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 κατηγορίες υπαλλήλων.  

Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από το ΣΕΕΔΔ με τη διενέργεια εκτάκτων ελέγχων περιουσια-
κής κατάστασης σε υπαλλήλους διαφόρων φορέων του δημοσίου, είτε κατόπιν διαπίστωσης 
παραβατικών ενεργειών τους είτε κατόπιν αξιολόγησης καταγγελιών ή μετά από εισαγγελική 
παραγγελία.  

Ειδικότερα, ο έλεγχος περιουσιακής κατάστασης που διενεργεί το ΣΕΕΔΔ συνίσταται στη 
διερεύνηση του σύννομου ή μη των περιουσιακών προσαυξήσεων του υπαλλήλου, της συζύ-
γου του και των ανήλικων τέκνων του και σε περίπτωση εντοπισμού πόρων που δεν δικαιο-
λογούνται 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 συνεργα-
σία με τις οποίες είναι αναγκαία για τη συλλογή και διασταύρωση των απαιτούμενων στοιχεί-
ων. Για την απλούστευση της ακολουθούμενης διαδικασίας και επιτάχυνση των ελέγχων, το 
ΣΕΕΔΔ έχει υποβάλει αίτημα για την ένταξή του στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογα-
ριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, το οποίο όμως εκκρεμεί μέχρι σήμερα. Επιπλέον, ση-
μαντικό βήμα θα ήταν και η διασφάλιση της πρόσβασης του ΣΕΕΔΔ στο ηλεκτρονικό σύστη-
μα «ΠΟΘΕΝ», όπως άλλωστε προέβλεπε και ο αρχικός σχεδιασμός του εν λόγω συστήματος. 

Κατά το έτος 2016 ολοκληρώθηκαν 23 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης. Σε οκτώ (8) περι-
πτώσεις, μετά από άρση του φορολογικού, τραπεζικού και χρηματιστηριακού απορρήτου, δι-
απιστώθηκε ότι οι ελεγχόμενοι είχαν αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν δικαιολο-
γούνταν από νόμιμα και εμφανή εισοδήματα, λόγο για τον οποίο αναζητήθηκαν πειθαρχικές 
ευθύνες και η σχετική έκθεση διαβιβάσθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στο Γενικό 
Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να προβεί στις απαιτούμε-
νες ενέργειες για τον καταλογισμό σε βάρος του υπαλλήλου ποσού ισάξιου της εντοπισθείσας 
αδικαιολόγητης προσαύξησης των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στην αρμόδια ανά πε-
ρίπτωση Δ.Ο.Υ. για τις ενέργειες αρμοδιότητάς της. Οι περιπτώσεις αυτές παρατίθενται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 

 

α/α Ιδιότητα 
Υπηρεσία υ-
παλλήλου Ευρήματα 

1 Υπάλληλος 
Υπουργείο Οι-
κονομικών 

Απόκτηση πόρων από αδιαφανείς πηγές και υποβολή ανακρι-
βών δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. 

Αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες και η υπόθεση εκκρεμεί 
ενώπιον του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

Γνωστοποίηση της έκθεσης στον Εισαγγελέα Εφετών Αθη-
νών, στο Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για καταλογισμό, καθώς και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

2 Πρώην υπάλληλος 
Δήμος στο ν. 
Αττικής 

Απόκτηση πόρων από αδιαφανείς πηγές. 

Γνωστοποίηση της έκθεσης στον Εισαγγελέα Εφετών Αθη-
νών, στο Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για καταλογισμό, καθώς και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

3 Ιατρός ΕΣΥ 
Δημόσιο Νοσο-
κομείο 

Απόκτηση πόρων από αδιαφανείς πηγές. 

Παραπομπή στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και εν εξελί-
ξει διαδικασία για θέση του υπαλλήλου σε δυνητική αργία. 
Γνωστοποίηση της έκθεσης στον Εισαγγελέα Εφετών Αθη-
νών, στο Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού 
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Συνεδρίου για καταλογισμό και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

4 
Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης 

ΟΤΑ Β΄ Βαθ-
μού 

Απόκτηση πόρων από αδιαφανείς πηγές. 

Γνωστοποίηση της έκθεσης στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρ-
χές, στο Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για καταλογισμό και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

5 
Πρώην Προϊστάμε-
νος Πολεοδομίας 

Νησιωτικός 
Δήμος  

Απόκτηση πόρων από αδιαφανείς πηγές. 

Γνωστοποίηση της έκθεσης στον Εισαγγελέα Εφετών Αθη-
νών, στο Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για καταλογισμό, καθώς και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

6 Υπάλληλος 
Νησιωτικός 
Δήμος 

Απόκτηση πόρων από αδιαφανείς πηγές. 

Γνωστοποίηση της έκθεσης στον Εισαγγελέα Εφετών Αθη-
νών, στο Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για καταλογισμό, καθώς και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

7 
Υπάλληλος Πολεο-
δομίας 

Νησιωτικός 
Δήμος 

Απόκτηση πόρων από αδιαφανείς πηγές. 

Αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Γνωστοποίηση της έκθε-
σης στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στο Γενικό Επίτροπο 
της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για καταλογισμό, 
καθώς και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

8 Υπάλληλος 
Δημόσια Επι-
χείρηση 

Απόκτηση πόρων από αδιαφανείς πηγές. 

Γνωστοποίηση της έκθεσης στον Εισαγγελέα Εφετών Αθη-
νών, στο Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για καταλογισμό, καθώς και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθεται, ενδεικτικά, στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του ΣΕΕΔΔ 
κατά το παρελθόν έτος, που αφορούν στην υλοποίηση προτάσεων που διατύπωσε κατόπιν 
ελέγχων της περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων και εντοπισμού πόρων που δεν δικαιολο-
γούνται από νόμιμα και εμφανή εισοδήματα: 

 

α/α 
Υλοποιηθείσες προτάσεις από ελέγχους περιουσιακής 
κατάστασης που γνωστοποιήθηκαν στο ΣΕΕΔΔ το 2016 

 

Φορέας υλοποίησης 

1 
Αίτηση για καταλογισμό ποσού 339.872,80 € σε βάρος 
δημοτικού υπαλλήλου 

Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

2 
Αίτηση για καταλογισμό ποσού 114.215,89 € σε βάρος 
δημοτικού υπαλλήλου 

Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

3 
Πειθαρχική δίωξη και ανάκληση της τοποθέτησης μέ-
λους ΔΕΠ σε Δημόσιο Νοσοκομείο  

ΑΕΙ 

4 
Αίτηση για καταλογισμό ποσού 435.841,53 € σε βάρος 
υπαλλήλου Πολεοδομίας 

Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

5 
Πειθαρχική δίωξη και ανάκληση της τοποθέτησης μέ-
λους ΔΕΠ σε Δημόσιο Νοσοκομείο  

ΑΕΙ  

6 
Πειθαρχική δίωξη και ανάκληση της τοποθέτησης μέ-
λους ΔΕΠ σε Δημόσιο Νοσοκομείο  

ΑΕΙ  

7 
Παραπομπή υπαλλήλου στο αρμόδιο πειθαρχικό συμ-
βούλιο και θέση σε αργία 

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφο-
ρών & Δικτύων 

8 

α) Παραπομπή υπαλλήλου στο αρμόδιο πειθαρχικό συμ-
βούλιο και  

β) διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης 

α) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττι-
κής 

β) αρμόδια Εισαγγελική Αρχή 

9 Αίτηση για καταλογισμό ποσού 505.707,88 € σε βάρος Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας 
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δημοτικού υπαλλήλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

10 
Καταλογισμός ποσού 6.267 € σε βάρος υπαλλήλου α-
σφαλιστικού φορέα 

Ελεγκτικό Συνέδριο 

11 
Καταλογισμός ποσού 50.000 € σε βάρος πρώην δημοτι-
κού υπαλλήλου 

Ελεγκτικό Συνέδριο 

12 
Βεβαίωση σε βάρος υπαλλήλου Πολεοδομίας συνολικού 
ποσού 925.420,02 € 

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

Γ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ Ή/ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016. 

Από τις 413 εκθέσεις επιθεώρησης-ελέγχου σε 133 (32,20%) από αυτές, αναζητήθηκαν ευ-
θύνες υπαλλήλων/οργάνων της Διοίκησης για πειθαρχικά παραπτώματα ή/και ανέκυψαν εν-
δείξεις για ποινικές ευθύνες οπότε οι σχετικές εκθέσεις γνωστοποιήθηκαν στον Εισαγγελέα 
Εφετών Αθηνών για την ποινική αξιολόγηση των σχετικών πράξεων και παραλείψεων. Το 
ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα αυξημένο για το έτος 2016 σε σχέση με προηγούμενα έτη. Ε-
κτίμηση του ΣΕΕΔΔ είναι ότι ο παράγοντας που συνέβαλε στο αυξημένο αυτό ποσοστό είναι 
η βελτίωση της αξιολόγησης των ενδείξεων βασιμότητας των αρχικών καταγγελιών βάσει 
των οποίων εκδόθηκαν οι σχετικές εντολές ελέγχου. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται 
ο αριθμός των εκθέσεων που περιλαμβάνουν προτάσεις αναζήτησης πειθαρχικών ή/και ποινι-
κών ευθυνών ανά θεματικό αντικείμενο.  
 

Θεματικό αντικείμενο 
Αριθμός 
εκθέσεων 

Αριθμός εκθέσεων με 
αναζήτηση ευθυνών 

Δείκτης παραβατι-
κότητας 

Δόμηση, Χωροταξία 47 15 31,91 

Φυσικό Περιβάλλον 13 7 53,85 

Πολιτιστικό Περιβάλλον  2 0 0,00 

Έργα, Προμήθειες, Συμβάσεις 65 27 41,54 

Άδειες Επιχειρήσεων, Άσκησης Επαγγελ-
μάτων  28 9 32,14 

Υγεία, Πρόνοια 17 4 23,53 

Ασφάλιση, Απασχόληση 16 5 31,25 

Εκπαίδευση, Κατάρτιση 42 11 26,19 

Μεταφορές, Επικοινωνίες 1 0 0,00 

Αναπτυξιακά και λοιπά Προγράμματα 4 0 0,00 

Δημόσια Περιουσία-Έσοδα 28 8 28,57 

Αλλοδαποί, μετανάστευση, ιθαγένεια 5 5 100,00 

Οργάνωση, Λειτουργία Υπηρεσιών 117 31 26,50 

Λοιπά θέματα ΟΤΑ Α' βαθμού 21 10 47,62 

Πειθαρχικές υποθέσεις 7 1 14,29 

Σύνολο 413 133 Γενικός Δείκτης 
32,20 

 

Ο παραπάνω δείκτης παραβατικότητας είναι ενδεικτικός και σε καμία περίπτωση δεν αποδί-
δει με τρόπο αδιαμφισβήτητο την παραβατικότητα που διαπιστώνεται ανά θεματικό αντικεί-
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μενο ελέγχου. Αυτό γιατί στους διενεργηθέντες ελέγχους υπεισέρχονται παράμετροι οι οποίες 
έχουν επιπτώσεις, κατά περίπτωση, στην αποτύπωση της παραβατικότητας (όπως ικανό πλή-
θος ελέγχων ανά θεματικό αντικείμενο, διενέργεια ελέγχων που αποσκοπούν στην απλού-
στευση διαδικασιών, αστοχίες στην αξιολόγηση των καταγγελιών για τις οποίες διενεργήθη-
καν έλεγχοι, κ.α.).  

Οι θεματικοί τομείς με τιμή δείκτη παραβατικότητας μεγαλύτερη εκείνης του Γενικού Δείκτη 
είναι: 

α) όπως και κατά το έτος 2015, το «Φυσικό Περιβάλλον» κατηγορία στην οποία υπεισέρχο-
νται έλεγχοι κυρίως σε Δασικές Υπηρεσίες για πράξεις ή παραλείψεις τους που αφορούν στην 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.  

β) «Λοιπά Θέματα Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και επιχειρήσεών τους». 

γ) «Έργα, Προμήθειες, Συμβάσεις» που αφορά κυρίως σε ελέγχους σχετικούς με τη διαδικα-
σία υλοποίησης δημόσιων και ιδιωτικών έργων, σε προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, στη 
νομιμότητα σύναψης των σχετικών συμβάσεων.  

δ) «Άδειες Επιχειρήσεων, Άσκησης Επαγγελμάτων» που αφορά κυρίως σε ελέγχους για τη 
νομιμότητα χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδια-
φέροντος. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο αριθμός εκθέσεων επιθεώρησης-ελέγχου με περι-
πτώσεις 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 διε-
νεργήθηκαν σε Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οφείλεται ιδίως σε πράξεις 
ή/και παραλείψεις τόσο οργάνων των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας, όσο και των Υπηρε-
σιών που εμπλέκονται, εν γένει, με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

Στον πίνακα που ακολουθεί κατανέμονται οι υπάλληλοι/τα όργανα της Διοίκησης για τους 
οποίους αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες, ανά ιδιότητα και ανά υπηρεσία προέλευσης. Ση-
μειώνεται ότι σε 31 εκθέσεις, από το σύνολο των 133, αναζητούνται μόνον ποινικές ευθύνες 
είτε επειδή, λόγω της ιδιότητας των οργάνων, δεν μπορεί να αναζητηθούν πειθαρχικές ευθύ-
νες (π.χ. όργανα διοίκησης ορισμένων φορέων), είτε επειδή τα πειθαρχικά παραπτώματα εί-
χαν ήδη παραγραφεί. Ως εκ τούτου, διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα α-
φορούν σε 102 επιθεωρήσεις/ελέγχους με αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών και όχι στο σύνο-
λο των 133. 

 

 

Φορέας υπαγωγής 
Αριθμός 
εκθέσεων 

Αρ. εκθέσεων με 
αναζήτηση ευθυνών Δείκτης παραβατικότητας 

Υπουργείο 57 9 15,79 

Αποκεντρωμένες Δ/σεις 18 8 44,44 

Νομικό Πρόσωπο 124 23 18,55 

Περιφέρειες 25 8 32,00 

ΟΤΑ Α’ βαθμού και Επιχειρήσεις τους 189 85 44,97 

Σύνολο 413 133 
Γενικός Δείκτης  

32,20 
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Από τα δεδομένα του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι περίπου πλέον του 58% των λειτουρ-
γών, για τους οποίους προτάθηκε η άσκηση πειθαρχικής δίωξης, προέρχεται από τους Ο.Τ.Α. 
α’ βαθμού και επιχειρήσεις τους. Είναι δε αξιοσημείωτο το ποσοστό των αιρετών (πλέον του 
23%), για τους οποίους προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων. 
Ειδικότερα, στους Ο.Τ.Α α΄ βαθμού οι αιρετοί αποτελούν την πολυπληθέστερη κατηγορία 
(51), για τους οποίους διαπιστώθηκε παραβατική συμπεριφορά σε σχέση με το υπόλοιπο 
προσωπικό τους. Σημειώνεται ότι από τα ως άνω συνολικά στοιχεία προκύπτει ότι οι πειθαρ-
χικές ευθύνες βαρύνουν κατά κύριο λόγο τους υπαλλήλους (37,50%).  

Το παρακάτω γράφημα απεικονίζει τη σχετική συχνότητα3 αναζήτησης ευθυνών την τελευ-
ταία εννεαετία (2008-2016) από τις επιθεωρήσεις/ελέγχους του 
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ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

Από το ανωτέρω γράφημα προκύπτει ότι το ποσοστό των εκθέσεων έτους 2016 με αναζήτηση 
ποινικών ευθυνών ήταν αυξημένο σε σχέση με εκείνο του 2015 (περίπου 27%), και το αντί-
στοιχο ποσοστό των εκθέσεων με αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών σημαντικά αυξημένο 

(περίπου 90%%) σε σχέση με εκείνο του 2015. 

  

                                                 
3 Ποσοστό ελέγχων με πειθαρχικές ευθύνες/σύνολο ελέγχων και ποσοστό ελέγχων με ποινικές ευθύνες/σύνολο 
ελέγχων, αντίστοιχα. 

Ιδιότητα Υπουργεία Αποκ/μένες 
Δ/σεις 

Ν.Π. Περιφέρειες Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού & 
Επιχειρήσεις τους 

Σύνολο Ποσοστό % 

Υπάλληλος  11 4 9 19 47 90 37,50 

Τμηματάρχης  2 2 1 0 19 24 10,00 

Διευθυντής  4 6 7 3 11 31 12,92 

Γεν. Διευθυντής  0 0 0 0 4 4 1,67 

Δήμαρχος          9 9 3,75 

Λοιπά αιρετά 
όργανα      2 3 42 47 19,58 

Άλλοι (μέλη 
ΔΕΠ, ΕΠ, κ.α.) 2   25   8 35 14,58 

 Σύνολο 19 12 44 25 140 240 100,00 

 Ποσοστό % 7,92 5,00 18,33 10,42 58,33 100,00   
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Δ. ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΕΔΔ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 

Σε 177 από τις 413 εκθέσεις που ολοκληρώθηκαν το 2016 διατυπώθηκαν συνολικά 420 προ-
τάσεις. Σε αυτές δεν υπολογίζονται οι προτάσεις που αφορούσαν σε αναζήτηση πειθαρχικών 
ή/και ποινικών ευθυνών δεδομένου ότι αυτές παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ανωτέρω προτάσεις κατανεμημένες ως προς 
το φορέα στον οποίο απευθύνονται και ως προς την κατηγορία τους. 

 

Ε. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΕΔΔ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 

Ε.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Μετά την ανάθεση στο ΣΕΕΔΔ, 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 ΣΕΕΔΔ 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 ΣΕΕΔΔ εκπόνησε και έθεσε στη διάθεση των υπηρεσιών, κατόπιν 
συνεργασίας με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων 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 ΣΕΕΔΔ συγκεντρώνει σε τακτική βάση, σε άμεση συνεργασία με τις 
Γραμματείες των Πειθαρχικών Συμβουλίων στοιχεία για την πρόοδο του έργου των 
Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων. 

Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία για το έτος 2016 σχετικά με τη λειτουργία των Πρωτο-
βάθμιων και Δευτεροβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων. 

Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια: 

Χρονικό διάστημα 
Αρ. εκκρεμών πειθαρ-
χικών υποθέσεων Αρ. αποφάσεων

Αρ. αποφάσεων/αρ. 
εκκρεμών υποθέσεων

1/1/2015 έως 31/12/2015 2.185 675 0,30892449

1/1/2016 έως 31/12/2016 3.316 1.854 0,55910736
 

Κατηγορία πρότασης Υπουργείο 
Αποκ. 
Δ/ση 

Νομικό 
Πρόσωπο 

Περιφέρεια 
ΟΤΑ Α’ 
βαθμού 

Σύνολο % 

Θεσμικό πλαίσιο 33 0 26 0 1 60 14,29 
Νομιμότητα 15 7 18 2 61 103 24,52 
Υλικοτεχνική. υποδομή 4 0 1 1 8 14 3,33 
Κτιριακή υποδομή   0 0 0 1 1 0,24 
Διαδικασίες 57 11 55 13 80 216 51,43 
Διενέργεια ελέγχων από 
άλλες υπηρεσίες 1 0 12 0 10 23 5,48 
Ανθρώπινο δυναμικό 1 0 0 0 2 3 0,71 
Σύνολο 111 18 112 16 163 420 100,00 
% 26,43 4,29 26,67 3,81 38,81 100,00   
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Μολονότι στις 31/12/2016 ο αριθμός των εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων ενώπιον των 
Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων έχει αυξηθεί (+51,76%) σε σχέση με τον αντίστοι-
χο του έτους 2015, διαπιστώνεται σημαντική επιτάχυνση της λειτουργίας των ανωτέρω Συμ-
βουλίων δεδομένου ότι ο λόγος «αποφάσεις/εκκρεμείς υποθέσεις» έχει βελτιωθεί σημαντικά 
για το ίδιο χρονικό διάστημα (αύξηση περίπου 81%). 

Δευτεροβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια: 

Χρονικό διάστημα 
Αρ. εκκρεμών πειθαρ-
χικών υποθέσεων Αρ. αποφάσεων

Αρ. αποφάσεων/αρ. 
εκκρεμών υποθέσεων

1/1/2015 έως 31/12/2015 249 413 1,65863454

1/1/2016 έως 31/12/2016 1.035 231 0,22318841
 

Ο αριθμός των εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων, στις 31/12/2016, ενώπιον των Δευτερο-
βάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με τον αντίστοιχο του 
έτους 2015 (περίπου +316%). Στην περίπτωση αυτή, αντίθετα, διαπιστώνεται μια σημαντική 
επιβράδυνση της λειτουργίας των ανωτέρω Συμβουλίων δεδομένου ότι ο λόγος «αποφά-
σεις/εκκρεμείς υποθέσεις» προκύπτει για το ίδιο χρονικό διάστημα μειωμένος κατά περίπου 
87%. 

 

Ε.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε κατόπιν καταγγελίας μετά από ατύχημα που συνέβη στην παιδική 
χαρά Αγίου Δημητρίου του Δήμου Πετρούπολης. Λόγω των ευρημάτων του ελέγχου ως προς 
το “Ειδικό Σήμα’’ που προβλέπεται να εκδίδεται για τις παιδικές χαρές που λειτουργούν ε-
ντός της διοικητικής περιφέρειας εκάστου Δήμου, ο έλεγχος επεκτάθηκε ως προς την απαι-
τούμενη πιστοποίηση, πανελλαδικά. 

Από τον έλεγχο αυτό προέκυψε ότι:  

- Μόνον ένας πολύ μικρός αριθμός, ήτοι 178 επί συνόλου περίπου 18.000 παιδικών χαρών 
[κατ’ εκτίμηση της ΚΕΔΕ οι παιδικές χαρές πανελλαδικά ανέρχονται περίπου σε 18.000, ενώ 
η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ εκτιμά ότι ανέρχονται σε περίπου 20.000] έχει πιστοποιηθεί και λειτουργεί 
νόμιμα (ποσοστό περίπου 1%), ενώ ήδη από 30 Ιουνίου 2014 παρήλθαν οι προθεσμίες που 
είχαν ορισθεί, με αλλεπάλληλες Υπουργικές Αποφάσεις, για την προσαρμογή - πιστοποίηση 
των παιδικών χαρών, ώστε να λειτουργούν νόμιμα με “Ειδικό Σήμα” κατόπιν πιστοποίησης 
από διαπιστευμένο φορέα. Δεδομένου, επομένως, ότι οι παιδικές χαρές όλης της Χώρας λει-
τουργούν αποκλειστικά με ευθύνη των οικείων Δημοτικών Αρχών, το ΣΕΕΔΔ ανέδειξε την 
αναγκαιότητα να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποφυγή άλλων ατυχημάτων. 

Ειδικότερα, το ΣΕΕΔΔ πρότεινε: 

- Οι τριμελείς Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε 
συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων, οι οποίες γνωρίζουν τους χώρους εγκατά-
στασης παιδικών χαρών και διαθέτουν τα πλήρη στοιχεία αυτών (έτος κατασκευής, τυχόν ε-
πισκευές, συντηρήσεις ή αντικαταστάσεις παιχνιδιών που έχουν γίνει κλπ.), να προβούν άμε-
σα, σύμφωνα με το άρθρο 10 της αρ. Υ.Α. 28492/15-5-2009, σε αυτοψία όλων των παιδικών 
χαρών αρμοδιότητάς τους. Για όσες παιδικές χαρές διαπιστωθεί ότι λειτουργούν χωρίς πιστο-
ποιητικό καταλληλότητας και μη έχοντας λάβει το “Ειδικό Σήμα” πιστοποιημένης λειτουργί-
ας, να συντάσσεται πρακτικό ακαταλληλότητας και να διακόπτεται αμέσως η λειτουργία 
τους, η δε αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη 
διακοπή λειτουργίας τους, σφραγίζοντάς τες και θέτοντας συγχρόνως κατάλληλες προειδο-
ποιητικές σημάνσεις. Σε περίπτωση που παιδική χαρά βρίσκεται σε ανοικτό κοινόχρηστο χώ-
ρο μη περιφραγμένο (πλατεία, πάρκο, άλσος, κλπ.) που είναι δύσκολο να σφραγιστεί, τότε ο 
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Δήμος να προβαίνει στην άμεση αποξήλωση των επικίνδυνων παιχνιδιών-εγκαταστάσεων, 
προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ατύχημα. Στον ανωτέρω έλεγχο μπορεί να ζητείται η συν-
δρομή πιστοποιημένου φορέα ελέγχου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης [σύμφωνα με το 
άρθρο 11 της αρ. Υ.Α. 28492/15-5-2009 (ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 3 της αρ. Υ.Α. 27934/2014 (Β΄ 2029) «Ο ΕΛ.Ο.Τ. και κάθε άλλος φορέας διαπιστευ-
μένος για το σκοπό αυτό από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, αναγνωρίζονται ως αρμό-
διοι φορείς για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας των παιδικών 
χαρών»], προκειμένου να υποδεικνύει άμεσα τα προσήκοντα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
από την οικεία δημοτική ή κοινοτική αρχή, με σκοπό να δρομολογηθεί η πιστοποίηση κάθε 
ελεγχόμενης παιδικής χαράς. Από έρευνα που διενεργήθηκε από το κλιμάκιο ελέγχου, το κό-
στος πιστοποίησης ανά παιδική χαρά από διαπιστευμένο φορέα ανέρχεται περίπου σε 100-
150 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος και την ιδιαιτερότητα εκάστης. Στο κόστος αυτό περιλαμ-
βάνεται, τόσο ο αρχικός έλεγχος του φορέα με βάση τον οποίο υποδεικνύονται τα απαιτούμε-
να μέτρα που πρέπει να ληφθούν, όσο και ο τελικός έλεγχος με τον οποίο πιστοποιείται η υ-
λοποίηση αυτών, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την 
απόκτηση του “Ειδικού Σήματος” πιστοποιημένης λειτουργίας από τη Δ/νση Οργάνωσης & 
Λειτουργίας Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.  

- Οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, εάν κριθεί αναγκαίο, να συγκρο-
τήσουν επιπλέον Επιτροπές Ελέγχου [κατά τις προβλέψεις του άρθρου 9 της αρ. Υ.Α. 
28492/15-5-2009, όπως ισχύει] για την επίσπευση των απαιτούμενων ελέγχων και επανελέγ-
χων, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η πιστοποίηση των παιδικών χα-
ρών.  

- Η αρμόδια Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και οι Α-
ποκεντρωμένες Διοικήσεις, σε συνεργασία με την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ (Ανώνυμη Εταιρεία Βιομη-
χανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών δοκιμών, Πιστοποίησης και 
Ποιότητας, πιστοποιημένος φορέας δημοσίου συμφέροντος), η οποία λειτουργεί υπό την αιγί-
δα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, να προβούν στη διοργάνωση σεμιναρίων ή 
ημερίδων κατάρτισης των μελών των Επιτροπών Ελέγχου Παιδικών Χαρών συμπεριλαμβα-
νομένων και μηχανικών των Τ.Υ. των Δήμων, με σκοπό την εκπαίδευσή τους σε θέματα ε-
λέγχου και ασφάλειας των παιδικών χαρών. 

  

Ε.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας των στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλή-
λων, που διενεργείται σύμφωνα με τις σχετικές Εγκυκλίους του Υ.Δ.Μ.Η.Δ., από τις Διευ-
θύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, 
των κρατικών ΝΠΙΔ και δημοσίων επιχειρήσεων, έχει ανατεθεί στο ΣΕΕΔΔ η παρακολούθη-
ση της υπόψη διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που εκπονήθηκε από το Γραφείο 
Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εφαρμογών Πληροφορικής του ΣΕΕΔΔ και τηρείται από αυτό.  

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, ως αρμόδιες για την εξακρίβωση της νομιμότητας 
των στοιχείων του προσωπικού μητρώου του συνόλου των υπηρετούντων υπαλλήλων, ενη-
μερώνουν το ΣΕΕΔΔ για την πρόοδο και τα αποτελέσματα του ελέγχου καταχωρίζοντας τα 
σχετικά στοιχεία στην ως άνω εφαρμογή. Επιπλέον, στις περιπτώσεις που οι καθ’ ύλην αρμό-
διες υπηρεσίες ή εκδούσες αρχές διαπιστώσουν τη μη έκδοση (πλαστοί τίτλοι) ή την ανακρί-
βεια των στοιχείων (παραποιημένοι τίτλοι) που τους αποστάλθηκαν για εξακρίβωση από τις 
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, κοινοποιούν στο ΣΕΕΔΔ, προς ενημέρωσή του, τη 
σχετική απάντησή τους προς τις υπηρεσίες που έθεσαν το ερώτημα. Από τις συνεχείς κατα-
χωρίσεις στην ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή προκύπτουν στοιχεία ανά υπηρεσία για τους 
πλαστούς-παραποιημένους τίτλους που εντοπίζονται και για τις ενέργειες στις οποίες προβαί-
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νουν στη συνέχεια (πράξεις ανάκλησης διορισμού, ανάκλησης μετάταξης, καταγγελίες συμ-
βάσεων, πειθαρχικές διώξεις, κλπ.). 

Επίσης, το ΣΕΕΔΔ κατά το 2014 ξεκίνησε και ολοκλήρωσε οριζόντιους ελέγχους για τη δια-
κρίβωση της νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού 
μητρώου των υπαλλήλων.  

Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2015 ο έλεγχος του ΣΕΕΔΔ που αφορούσε σε 178 
Δήμους ύστερα από εντολή των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Δι-
ακυβέρνησης και Εσωτερικών, με αντικείμενο την εξέταση της εγκυρότητας των δικαιολογη-
τικών που υπέβαλαν επιτυχόντες σε διαγωνισμούς για την πλήρωση θέσεων δημοτικών αστυ-
νόμων. Ως αποτέλεσμα του ελέγχου, ανακλήθηκαν οι διορισμοί δημοτικών αστυνομικών οι 
οποίοι υπέβαλαν για το διορισμό τους πλαστούς ή νοθευμένους τίτλους σπουδών. Παράλλη-
λα οι σχετικές εκθέσεις απεστάλησαν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για περαιτέρω ποινι-
κή διερεύνηση.  

Επίσης, ήδη από το 2014 είχε ξεκινήσει ο έλεγχος για την εξέταση της εγκυρότητας των πιστο-
ποιητικών 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 διαπί-
στωση της εγκυρότητας τίτλων σπουδών οι οποίοι χορηγήθηκαν από δύο ιδιωτικά εκπαιδευτή-
ρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. 

 

ΣΤ. ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2016 

Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται οι σημαντικότερες επιθεωρήσεις-έλεγχοι που ολο-
κλήρωσε το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ το 2016.  

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΔΟΜΗΣΗ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 

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

1 Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Άνδρου Η εξέταση της νομιμότητας των ενεργειών της ως 
άνω Υπηρεσίας, σε σχέση με υπό ανέγερση οικο-
δομή στη θέση Πέρα Πάντα, στις Στενιές της νή-
σου Άνδρου, για την οποία υφίστατο σήμα διακο-
πής εργασιών, δεδομένου ότι «στον άμεσο περι-
βάλλοντα χώρο του υπό ανέγερση κτιρίου υπάρχει 
νεώτερο μνημείο και συγκεκριμένα ο υδρόμυλος 
Εμπειρίκου, γνωστός ως Φάμπρικα, με ζώνη προ-
στασίας 50 μ. περιμετρικά», οπότε η οικοδομική 
δραστηριότητα ελέγχεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 10, παρ. 3 του ν.3028/2002 «Για την 
Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς» 

2 Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δή-
μου Αθηναίων 

Η νομιμότητα των ενεργειών οργάνων του Δήμου 
Αθηναίων ως προς την αδειοδότηση και τον έλεγχο 
των εργασιών που εκτελούνται στο διατηρητέο α-
κίνητο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ερ-
μού 80 και Αθηνάς 1, στην πλατεία Μοναστηρακί-
ου στην Αθήνα, ιδιοκτησίας της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. 
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3 Υπηρεσίες του Δήμου Κέρκυρας α) η νομιμότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών 
(ΟΑ) για ανέγερση τουριστικής εγκατάστασης σε 
γήπεδο που βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, 
ιδίως σε σχέση με την παραχωρηθείσα στο Δήμο 
έκταση προκειμένου να εγκριθεί υπέρβαση της επι-
τρεπόμενης δόμησης, καθώς σε γήπεδο άνω των 
4000τ.μ. απαιτείται, πριν την έκδοση ΟΑ, να πα-
ραχωρηθεί στον αρμόδιο Δήμο (και ο Δήμος δια 
των αρμοδίων οργάνων του να αποδεχθεί ώστε η 
πράξη παραχώρησης να μεταγραφεί στο αρμόδιο 
υποθηκοφυλακείο και να καταγραφεί στα περιου-
σιακά στοιχεία του Δήμου), γήπεδο συγκεκριμένης 
επιφάνειας που να είναι εύκολα προσπελάσιμο από 
κοινόχρηστο χώρο, β) αν η παραχωρηθείσα έκταση 
ετέθη «εν τοις πράγμασι» σε κοινή χρήση, γ) αν 
επιτεύχθηκε αναστροφή της παραχώρησης, καθώς 
και αν καταβλήθηκε η οφειλόμενη αποζημίωση 
λόγω αναστροφής και δ) αν ζημιώθηκε ο Δήμος 
από τις ενέργειες των οργάνων του. 

4 Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδο-
μών, Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου 
Ρόδου 

Τήρηση ή μη: α) των διατάξεων περί μεταγραφής 
στη μερίδα του Ελληνικού Δημοσίου της συντελε-
σμένης απαλλοτρίωσης για τη διάνοιξη της Ε.Ο. 
Ρόδου-Λίνδου από την πρώην Ν.Α. Δωδεκανήσου 
και των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών σε 
σχέση με την καθαίρεση τυχόν αυθαίρετων κατα-
σκευών επί της απαλλοτριωμένης ζώνης και β) της 
νομιμότητας κατά την αδειοδότηση κυκλοφορια-
κών συνδέσεων καταστημάτων στην Ε.Ο. Ρόδου-
Λίνδου. 

5 Υπηρεσία Δόμησης και λοιπές εμπλε-
κόμενες υπηρεσίες του Δήμου Κοριν-
θίων 

Η νομιμότητα υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 
4178/2013 των αυθαιρέτων κατασκευών ιδιωτικού 
παιδικού σταθμού στην περιοχή Αρχαίας Κορίνθου 
του Δήμου Κορινθίων και της έκδοσης άδειας ε-
κτέλεσης εργασιών αποπεράτωσης. 

6 Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ερμι-
ονίδος Ν. Αργολίδος 

 

 

Η νομιμότητα έκδοσης των αριθ. 72/2011 και 
02/2012 οικοδομικών αδειών επί οικοπέδων που 
βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Φούρνων Δ.Ε. 
Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδος. 

7 Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Διδυμο-
τείχου 

Η νομιμότητα της έκδοσης οικοδομικής άδειας 
πλησίον υδατορέματος και της αλλαγής χρήσης 
κτηρίου εντός του οικισμού Διδυμοτείχου και της 
έκδοσης άδειας επισκευών σε διατηρητέο κτίριο. 
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8 Διεύθυνση Πολεοδομικού – Κυκλο-
φοριακού Σχεδιασμού & Δόμη-
σης/Τμήμα Αδειών & Ελέγχου Δόμη-
σης του Δήμου Πατρέων 

Εξέταση της νομιμότητας των ενεργειών της ελεγ-
χόμενης Υπηρεσίας σε σχέση με τη χορήγηση ά-
δειας δόμησης για αποπεράτωση εργασιών αυθαί-
ρετων κατασκευών κατ’ εφαρμογή της παρ. 17 του 
άρθρου 24 του Ν.4014/2011. 

9 Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δή-
μου Αγρινίου 

Νομιμότητα των ενεργειών της Υπηρεσίας αναφο-
ρικά με σημαντικές πολεοδομικές παραβάσεις (υ-
πέρβαση ορόφου, μετατροπή pilotis σε κατοικία 
κ.α.) σε οικοδομή ιδιοκτησίας πρώην Δημάρχου. 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

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

10 Επτά (7) Δ/νσεις Συντονισμού και Επι-
θεώρησης Δασών των Αποκεντρωμέ-
νων Διοικήσεων, Γενική Δ/νση Ανά-
πτυξης & Προστασίας Δασών & Αγρο-
περιβάλλοντος του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος & Ενέργειας και εταιρεία 
Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφη-
ση (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. 

Η συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών 
Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α), οι οποίες εξε-
τάζουν τις αντιρρήσεις που υποβάλλονται κατά 
του περιεχομένου Δασικού Χάρτη που έχει αναρ-
τηθεί. Δεδομένου ότι η λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α. 
συνδέεται με το στάδιο της ανάρτησης των Δασι-
κών Χαρτών, εξετάστηκαν οι σχετικές ενέργειες 
των αρμοδίων δασικών Υπηρεσιών, για το σύνο-
λο της χώρας, κατόπιν επισκόπησης του εκάστοτε 
ισχύοντος νομικού πλαισίου, αρχής γενομένης 
από το έτος 1976 οπότε ξεκίνησε η διαδικασία 
σύνταξης και ανάρτησης κτηματικών χαρτών και 
κτηματολογικών πινάκων των δασών και των εν 
γένει δασικών εκτάσεων. 

11 Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος, Διεύ-
θυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 
Δελφών και Δασαρχείο Άμφισσας 

Η νομιμότητα των ενεργειών των Υπηρεσιών για 
την οικοδόμηση εκτάσεων κείμενων εντός της Β 
ζώνης του Αρχαιολογικού χώρου των Δελφών, σε 
ευρύτερη δασική έκταση, στη θέση «Τουμπανά-
ρια-Καριοφύλλι» Παρνασσού, του Δήμου Δελ-
φών, του Νομού Φωκίδας. 

12 Δήμος Ύδρας Η νομιμότητα των ενεργειών του Δήμου Ύδρας 
και εμπλεκομένων Υπηρεσιών, ως προς τη λει-
τουργία Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλή-
των (ΧΑΔΑ) σε εδαφική έκταση περιοχής ευθύ-
νης του Δήμου και ως προς τη μεταφορά απορ-
ριμμάτων στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απο-
βλήτων Φυλής Αττικής. 

13 Δασαρχείο Αμφιλοχίας, Διεύθυνση 
Δασών Αιτωλοακαρνανίας και Διεύ-
θυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης 
Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου 

 

Η νομιμότητα της διαδικασίας διενέργειας υλο-
τομίας, απόληψης δασικών προϊόντων για την 
παραγωγή ξυλανθράκων από δύο Δασικούς Α-
γροτικούς Συνεταιρισμούς σε λήμματα εγκεκρι-
μένα οριστικά ως προς την επιφάνεια και τον ό-
γκο. 
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14 Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και Δασαρχείο 
Πολυγύρου της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας – Θράκης 

Διαδικασίες διενέργειας αναγκαστικής απαλλο-
τρίωσης και αποζημίωσης παρόδιων ιδιοκτητών, 
καταστροφή δημόσιας δασικής έκτασης κατά την 
κατά την εκτέλεση έργων βελτίωσης του αγροτι-
κού δρόμου Πολυγύρου – Ορμύλιας στο Νομό 
Χαλκιδικής, διαδικασία περιβαλλοντικής αδειο-
δότησης του έργου, νομιμότητα διαδικασίας κή-
ρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εντός δασι-
κών εκτάσεων, κλπ. 

ΕΡΓΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

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

15 Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιω-
τικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

Οι διαδικασίες ανάθεσης μεταφοράς νερού για 
την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των άνυ-
δρων νησιών του Αιγαίου, η υλοποίηση των σχε-
τικών συμβάσεων και η αξιοποίηση εναλλακτι-
κών λύσεων υδροδότησης. 

16 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Ειδική Υπηρε-
σία Δημοσίων Έργων Μελετών-
Κατασκευών Έργων Παραχώρησης 
Πελοποννήσου, Ειδική Υπηρεσία Δια-
χείρισης Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος Ενίσχυσης Προσπελασιμότητας και 
Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήρι-
ξης 

Εξέταση της τήρησης των προβλεπομένων, από 
το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, διαδι-
κασιών, κατά τη διαδικασία ανάθεσης (από την 
έγκριση της διακήρυξης μέχρι την υπογραφή της 
σύμβασης και την κύρωσή της με νόμο) του έρ-
γου: «Κατασκευή Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης 
(ΛΕΑ) στις σήραγγες Τ1,Τ2 και Τ3», που αποτελεί 
τμήμα του ευρύτερου έργου: «Ολοκλήρωση της 
σύμβασης παραχώρησης του έργου: Μελέτη – Κα-
τασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντή-
ρηση και Εκμετάλλευση του έργου αυτοκινητόδρο-
μος Μαλιακός – Κλειδί» 

17 Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. Οι διαδικασίες διενέργειας ανοικτού δημόσιου 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την 
«Παροχή υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλή-
των και καταλοίπου φορτίου των πλοίων (στε-
ρεών και υγρών) που προσεγγίζουν τη Θαλάσσια 
περιοχή αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος 
Ελευσίνας Α.Ε. για πέντε (5) έτη» 

18 Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας 

 

Η νομιμότητα των διαδικασιών διενέργειας δια-
γωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με ανοικτή 
διαδικασία για την κατασκευή του έργου «Απο-
κατάσταση ΧΑΔΑ “ΒΟΥΚΟΛΙΑ” του Δήμου 
Αμφίκλειας-Ελάτειας», δυνάμει της από 31-7-
2014 διακήρυξης. 

 

19 Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δήμων Τροι-
ζηνίας και Πόρου και Τεχνική Υπηρε-
σία Δήμων και Κοινοτήτων Πειραιά 

Διαδικασίες δημοπράτησης για την ανάθεση και 
εκτέλεση των δημοσίων έργων του Αναπτυξιακού 
Συνδέσμου Δήμων Τροιζηνίας και Πόρου κατά το 
χρονικό διάστημα 2007 έως 2012. 
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20 Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. Η νομιμότητα των αναθέσεων εξωδίκου και δι-
καστικού έργου κατά την πενταετία 2011-2015. 

21 Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία  Οι αναθέσεις, κατά τη χρονική περίοδο 2009-
2011, σε υπεργολάβο/ους έργου συναρμολόγησης 
και κατασκευής απαρτίων και συγκροτημάτων 
αεροσκαφών, τα εταιρικά οχήματα και η υπερω-
ριακή απασχόληση των οδηγών της εταιρείας, τα 
επιδόματα θέσης ευθύνης που χορηγήθηκαν στα 
στελέχη της Ε.Α.Β. Α.Ε. κατά το χρονικό διά-
στημα 2005-2011, η συμμετοχή των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στις συνε-
δριάσεις του κατά τα έτη 2008-2010 και τις κα-
ταβληθείσες για το λόγο αυτό αποζημιώσεις, τα 
δάνεια που χορηγήθηκαν στο προσωπικό της 
Ε.Α.Β. Α.Ε. κατά τα έτη 2006-2010, οι επιχορη-
γήσεις φορέων από την ΕΑΒ Α.Ε., οι αναθέσεις 
νομικών υπηρεσιών σε εξωτερικούς δικηγόρους, 
οι αναθέσεις για τη σύνταξη των οικονομικών 
καταστάσεων της εταιρείας των χρήσεων των ε-
τών 2007-2009, οι αναθέσεις μίσθωσης έργου και 
παροχής υπηρεσιών των ετών 2007-2010 και το 
καθεστώς παράλληλης απασχόλησης των ιατρών 
της εταιρείας από το ΙΚΑ. 

22 Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 

 

Η νομιμότητα ενέργειας του Δημάρχου να ανα-
κοινώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο της 3ης Ιουνί-
ου 2015 ότι θα αναθέσει απευθείας την εκπόνηση 
μελετών για τεχνικά έργα του Δήμου σε μελετη-
τικά γραφεία, τα οποία θα επιλεγούν και θα α-
μειφθούν από ιδιώτες χορηγούς ζητώντας την α-
ναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος και του 
Προϋπολογισμού του Δήμου και απεντάσσοντας 
τις μελέτες για τα έργα από τον Προϋπολογισμό 
που είχε ήδη ψηφισθεί. 

23 Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου Η νομιμότητα των τεχνικών προδιαγραφών και 
της διακήρυξης «Εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού 
Σχεδίου Ανάπτυξης (Master Plan) Λιμένων Χίου, 
Μεστών, Λημνιών, Ψαρών και Οινουσσών», της 
απόφασης του Δ.Σ. του Διαδημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Χίου περί έγκρισης των όρων της διακή-
ρυξης, των διαδικασιών του διενεργηθέντος πρό-
χειρου διαγωνισμού, της απόφασης του Δ.Σ. του 
Δ.Λ.Τ. Χίου με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτι-
κά του πρόχειρου διαγωνισμού και της ανάθεσης, 
ως «παροχής υπηρεσίας» της ανωτέρω αναφερό-
μενης διακήρυξης. 
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24 Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. Η νομιμότητα των διαδικασιών προκήρυξης, α-
νάθεσης και εκτέλεσης προμήθειας 2.000 φωτοα-
ντιγραφικών μηχανημάτων μέσω ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού. 

25 Υπηρεσίες του Δήμου Ρεθύμνης και 
εμπλεκόμενες Υπηρεσίες 

Η νομιμότητα της προκήρυξης, της διαδικασίας 
διενέργειας και κατακύρωσης του διαγωνισμού 
για την εκτέλεση της εργασίας «Ναυαγοσωστικό 
έργο 2014» του Δήμου Ρεθύμνης. 

26 Δήμος Χερσονήσου Η νομιμότητα των αναθέσεων των υπηρεσιών 
καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων από 
το Δήμο Χερσονήσου τα έτη 2012-2015 και η 
παραχώρηση του δημοτικού εξοπλισμού (απορ-
ριμματοφόρα οχήματα) στον εκάστοτε ιδιώτη α-
νάδοχο. 

27 Αυτοτελές Τμήμα Τομέα Αποκατάστα-
σης Σεισμοπλήκτων Ν. Μεσσηνίας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
κατόπιν της διοικητικής υπαγωγής σε 
αυτήν του τέως Τομέα Αποκατάστασης 
Πυρόπληκτων Ν. Αρκαδίας 

Η νομιμότητα της διαδικασίας χορήγησης, από 
τον Τομέα Αποκατάστασης Πυροπλήκτων Αρκα-
δίας, δωρεάν κρατικής αρωγής για ανακατασκευή 
ή για επισκευή κτισμάτων που επλήγησαν από τις 
πυρκαγιές του έτους 2007 και έκδοσης αδειών 
επισκευής τους, για το χρονικό διάστημα 2007-
2014. 

28 Δήμος Παγγαίου Ν. Καβάλας Η νομιμότητα των ενεργειών των υπηρεσιών του 
Δήμου Παγγαίου ως προς την έγκριση, το έτος 
2012, του αποτελέσματος του διαγωνισμού του 
έργου «Αντικατάσταση της εγκατάστασης επε-
ξεργασίας λυμάτων Ελευθερούπολης», προ-
ϋπ/σμού 4 εκατ. € και την προμήθεια, το έτος 
2012, με απ' ευθείας ανάθεση, 127 στρωμάτων 
για τις κατασκηνώσεις του Δήμου Παγγαίου κα-
θώς και της υλοποίησης του δημοτικού έργου 
«Επέκταση δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Πλατανο-
τόπου» του πρώην Δήμου Πιερέων. 

29 Δήμος Παγγαίου Ν. Καβάλας Οι διαδικασίες επιλογής αναδόχου για το έργο 
της αποκομιδής απορριμμάτων των δημοτικών 
ενοτήτων του Δήμου Παγγαίου κατά τα έτη 2011 
και 2012, συνολικής δαπάνης της τάξεως των 
600.000,00 €. 

30 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων ΝΑ Γρε-
βενών (νυν Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) 

Η διαδικασία παραλαβής του έργου «Αρδευτικό 
Έργο Ελεύθερου Ν. Γρεβενών». 

31 Δήμος Καλλικράτειας Ν. Χαλκιδικής Η αξιοποίηση των εισφορών από την υλοποίηση 
σχεδίου Πόλεως για την κατασκευή έργων υπο-
δομής, από τον τέως Δήμο Καλλικράτειας. 

32 Δήμος Μετσόβου Οι ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιών σχετικά με 
τη μη λειτουργία του δημόσιου έργου «Mobile 
Portal» για την ενημέρωση των πολιτών με στόχο 
την προώθηση ευρυζωνικών δικτύων τοπικής 
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πρόσβασης στο Δήμο Μετσόβου (Mobile 
Government). 

ΥΓΕΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ 

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

33 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Ηρακλείου  

Νομιμότητα των διαδικασιών προμήθειας και ε-
λέγχου κατανάλωσης ιατροτεχνολογικών υλικών 
από τη Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική 
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Η-
ρακλείου, κατά το χρονικό διάστημα 2007- 2009. 

34 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/Τοπικό Υποκατάστημα 
Κιλκίς 

Πράξεις ή παραλείψεις των αρμοδίων οργάνων 
της ελεγχόμενης υπηρεσίας κατά τον χειρισμό 
υποθέσεων ανώνυμης εταιρείας αρμοδιότητάς 
της. 

ΔΗΜΟΣΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΣΟΔΑ 

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

35 Δήμος Κω Η δωρεάν παραχώρηση, από το Δήμο Κω, ακινή-
των και οι επιχορηγήσεις που είχαν δοθεί στο 
πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων κατά την πε-
ρίοδο 2012 έως 2014 σε «Κοινωνικές Συνεταιρι-
στικές Επιχειρήσεις». 

36 Δήμος Κισσάμου Η νομιμότητα παραχώρησης το έτος 2010, από τη 
Δημοτική Αρχή, δημοτικού ακινήτου σε ιδιώτη, ο 
οποίος οικειοποιούνταν αυτό, είχε δε προβεί σε 
αυθαίρετες κατασκευές εντός του ακαλύπτου του. 

37 Δήμος Τεμένους, νυν Δημοτική 
Κοινότητα Δήμου Ηρακλείου Κρήτης 

Μη εκπροσώπηση του τέως δήμου Τεμένους (νυν 
δήμου Ηρακλείου) στην εκδίκαση αγωγών που 
κατέθεσαν ιδιώτες εναντίον του, και με αποτέλε-
σμα να αναγνωρισθούν ιδιοκτήτες τμημάτων του 
σχολικού ακινήτου στον οικισμό Αγίου Σύλλα. 

 

38 Δήμος Παγγαίου Καβάλας Ο έλεγχος απογραφής των περιουσιακών στοι-
χείων των πέντε (5) πρώην Καποδιστριακών Δή-
μων που συνενώθηκαν στον Καλλικρατικό Δήμο 
Παγγαίου [αρ. 267, παρ. 7, Ν. 3852/10], ο έλεγ-
χος συσχέτισης των ενταλμάτων πληρωμής ανα-
δόχων δημοτικών έργων με τις αντίστοιχες επιτα-
γές για τα έτη 2011 και 2012 κλπ. 

39 Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας 
Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας, Αυτοτελές Γραφείο Ευβοίας 
και Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού 

Η νομιμότητα δραστηριοτήτων και επεμβάσεων 
σε περιοχή στη Βόρεια Εύβοια που υπάγεται στο 
Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 και 
βρίσκεται σε θεσμοθετημένη Ζώνη Οικιστικού 
Ελέγχου (ΖΟΕ) και ειδικότερα στον πυρήνα του 
υδροβιότοπου «Μικρό και Μεγάλο Λιβάρι». 
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40 Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άν-
νας και Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 

Εξέταση καταγγελίας για καταστροφή από τη δη-
μοτική αρχή δημοσίου έργου, που κατασκευά-
στηκε, από τον πρώην Δήμο Νηλέως, με συγχρη-
ματοδότηση από την Ε.Ε., στην παραλία Αγίας 
Άννας. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

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

41 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού 

Η νομιμότητα της απόρριψης αιτημάτων, κατά τα 
έτη 2013 και 2014, του Πανεπιστημίου Πατρών 
και της Εταιρείας Φίλων της Αρχαίας Ελίκης για 
τη συνέχιση γεωαρχαιολογικής και ανασκαφικής 
έρευνας στην περιοχή της Αρχαίας Ελίκης, που 
διενεργείτο από τους ως άνω φορείς επί σειρά ε-
τών, κατόπιν σχετικών εγκριτικών αποφάσεων του 
Υπουργείου Πολιτισμού. 

42 Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. 
Ο.Τ.Α.-ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. και Περιφε-
ρειακή Ενότητα Τρικάλων 

Οι ενέργειες της «Αναπτυξιακής Τρικάλων-Α.Α.Ε. 
Ο.Τ.Α.», ως προς την αύξηση του μετοχικού της 
κεφαλαίου από το 2010 μέχρι σήμερα. 

43 Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού 
& Νεολαίας Δήμου Αθηναίων 

Η εξέταση της νομιμότητας των ενεργειών ή της 
ύπαρξης παραλείψεων υπηρεσιακών παραγόντων 
του Οργανισμού, μετά τη γνωστοποίηση, από την 
οικεία εκδούσα Αρχή, της πλαστότητας τίτλου 
σπουδών υπαλλήλου αυτού. 

44 Δήμος Αθηναίων Εξέταση των τυχόν παραλείψεων των αρμοδίων 
υπαλλήλων του Δήμου, αναφορικά με τα αποτελέ-
σματα του ελέγχου σχετικά με τη νομιμότητα των 
τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών και λοιπών στοι-
χείων του Μητρώου υπαλλήλου του Δήμου. 

45 Δήμος Αγίου Νικολάου Ο διορισμός μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου, κατό-
πιν χρήσης πλαστών δικαιολογητικών, στην Περι-
φερειακή Ενότητα Αγίου Νικολάου (πρώην Νο-
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αγίου Νικολάου) Νομού 
Λασιθίου.  

46 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περι-
φερειακή Ενότητα Ηλείας, Διεύθυνση 
Διοικητικού –Οικονομικού 

Η νομιμότητα της συγκρότησης των εκλογικών 
συνεργείων και της κατανομής των σχετικών εκλο-
γικών αποζημιώσεων στους υπαλλήλους της ελεγ-
χθείσας Υπηρεσίας την τελευταία πενταετία, της 
νομιμότητας χορήγησης και κατανομής αποζημίω-
σης υπερωριακής απασχόλησης στους υπαλλήλους 
της Υπηρεσίας, της νομιμότητας μετακίνησης υ-
παλλήλου, της νομιμότητας μη απόδοσης οφειλο-
μένων μισθών υπαλλήλου και πράξεων ή παραλεί-
ψεων της Υπηρεσίας σχετικά με την υποχρέωση 
προστασίας και ασφάλειας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την λειτουργία κλειστού κυκλώμα-
τος τηλεόρασης στους χώρους εισόδου του κτηρίου 
που στεγάζεται. 
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47 Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

Η νομιμότητα απασχόλησης Ειδικών Συμβούλων 
στην ΕΥΑΘ Α.Ε., στην ταυτόχρονη είσπραξη από 
αυτούς αμοιβής από την εταιρεία και σύνταξης και 
η νομιμότητα διορισμού πρώην Ειδικού Συμβού-
λου της ΕΥΑΘ Α.Ε. σε θέση εσωτερικού ελεγκτή 
της εταιρείας. 

48 Δήμος Δέλτα Ν. Θεσσαλονίκης Η αδικαιολόγητη απουσία δύο (2) υπαλλήλων από 
την υπηρεσία τους, η διαδικασία χορήγησης άδειας 
άσκησης ιδιωτικού έργου σε αυτούς, η διαδικασία 
έκδοσης και χορήγησης άδειας ανατροφής στη μία 
υπάλληλο, η διαδικασία χορήγησης άδειας λει-
τουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος στην ίδια υπάλληλο και η νομιμότητα δύο α-
πευθείας αναθέσεων προμηθειών από το κατάστη-
μα της υπαλλήλου σε ν.π.δ.δ. του Δήμου. 

49 Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και 
Αλιείας Α.Ε. (Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.) 

Η διερεύνηση της νομιμότητας της διαδικασίας 
διορισμού Διευθύνοντος Συμβούλου στην 
Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. και της γνησιότητας των τίτλων 
σπουδών του. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

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

50 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων 

Εξέταση της τήρησης των διατάξεων του άρθ. 82 
του ν.4172/2013 κατά τη διαδικασία μετάταξης 
εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 
θέσεις εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση με απόφαση του οικείου Υπουργού (Υ.Α. με 
αριθ. 119655/Δ1/30-8-2013). 

51 Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών 
και Επαγγελμάτων 

Εξέταση της διαδικασίας προκήρυξης και επιλογής 
εκπαιδευτών για τις ειδικότητες «Τεχνικός Μαγει-
ρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)» και «Στέλε-
χος Διοίκησης και Οικονομίας» για το Α΄ εξάμηνο 
κατάρτισης 2015-16, στο πλαίσιο της από 1-9-2015 
προκήρυξης του Ι.Ε.Κ. της «Σιβιτανιδείου». 

52 Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελμα-
τικών Προσόντων και Αυτοτελές 
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σχέσεων (πρώην Τμήμα Αναγνώρι-
σης Επαγγελματικών Προσόντων) 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων 

Καθυστερήσεις στη διαδικασία αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματι-
κής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαί-
δευσης (Π.Δ.38/2010). 

53 Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστο-
ποιήσεων / Τμήμα Γ του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των 

Εξέταση της λειτουργίας της Διεύθυνσης Εξετά-
σεων και Πιστοποιήσεων / Τμήμα Γ του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως 
προς την εξέταση αιτημάτων πολιτών για χορήγη-
ση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης 
γλώσσας σύμφωνα με το άρθρο 5. του 
Ν.4250/2014, ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014. 
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54 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η νομιμότητα της διαδικασίας εισδοχής φοιτητών 
στη «Φοιτητική Εστία Ζωγράφου» για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2014-2015. 

55 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
(Ε.Μ.Π.) και Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Μ.Π. 

Η νομιμότητα των αναθέσεων εξωδίκου και δικα-
στικού έργου σε δικηγορικό γραφείο από το 2011 
και εντεύθεν. 

56 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Η νομιμότητα της σύναψης και υλοποίησης των 
όρων προγραμματικής σύμβασης ύψους 
615.000,00 €, το έτος 2015, μεταξύ του κατασκευ-
αστικού φορέα του δημοσίου με την επωνυμία 
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με αντικείμενο 
τη διενέργεια πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγ-
χου 1.782 σχολικών κτιρίων της ηπειρωτικής χώ-
ρας. 

57 Πανεπιστήμιο Πατρών Ενέργειες ή παραλείψεις οργάνων του Πανεπιστη-
μίου σχετικά με τη μη απόδοση του οφειλόμενου 
ποσοστού, επί των αμοιβών των γιατρών μελών 
ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης, από την παράλληλη 
άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος. 

58 Φοιτητική Λέσχη του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

Διαδικασία παροχής υπηρεσιών σίτισης των φοιτη-
τών. 

59 ΤΕΙ Θεσσαλίας Η εκτέλεση του προγράμματος «Αρχιμήδης», η 
συμμετοχή καθηγητή σε συλλογικά όργανα αξιο-
λόγησης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, συμπεριλαμ-
βανομένων και των τέκνων του και η πρόσληψη 
μελών της οικογενείας του για διδακτικό έργο στο 
ΤΕΙ Θεσσαλίας καθώς και στο πρόγραμμα «Ανα-
βάθμιση Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Ηλε-
κτρολογίας, ΤΕΙ Λάρισας, ΕΠΕΑΕΚ Ι – ΚΠΣ ΙΙ». 

60 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έ-
ρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύματος Κρήτης 

Η διαδικασία σύναψης δύο (2) συμβάσεων μίσθω-
σης έργου ιδιωτικού δικαίου για παροχή υπηρε-
σιών από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έ-
ρευνας του ΤΕΙ Κρήτης, σε εφαρμογή σχετικής 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

61 Γενικό Εσπερινό Λύκειο Πατρών Η νομιμότητα της διαδικασίας μετεγγραφών μαθη-
τών στη Γ΄ τάξη και εγγραφών στη Δ΄ τάξη στο 
Εσπερινό Γενικό Λύκειο Πάτρας κατά το σχολικό 
έτος 2015-2016. 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ 

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

62 Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεφαλλονιάς 

Νομιμότητα λειτουργίας της Σχολικής Επιτροπής 
Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλλονιάς ως προς την 
ανάθεση, εκτέλεση και παραλαβή έργων επισκευής 
– συντήρησης των σχολικών κτιρίων αρμοδιότητάς 
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της κατά την τελευταία σχολική τριετία, ήτοι την 
περίοδο 2013 έως 2016. Ο έλεγχος επεκτάθηκε και 
συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τη λειτουργία όλων 
των Σχολικών Επιτροπών της Επικράτειας. 

63 Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνι-
κής Μέριμνας και στη Δ/νση Περι-
βάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, στο Δήμο Κόνι-
τσας και στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρε-
σιών του Δήμου Ιωαννιτών 

Λειτουργία των κοιμητηρίων Δήμου Κόνιτσας, κα-
θώς και την τυχόν καταπάτηση δημόσιας δασικής 
έκτασης στο χώρο του κοιμητηρίου Κάτω Κονί-
τσης. 

64 Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητι-
κός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – 
Βασίλης Παπαδιονυσίου 

Εξέταση της νομιμότητας λειτουργίας του Δήμου 
κατά τα έτη 2011-2014 και ειδικότερα αναφορικά 
με α) τη διοργάνωση και οικονομική διαχείριση 
του Φεστιβάλ Γαλατσίου, β) την είσπραξη και κα-
τάθεση στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου των 
συνδρομών των πολιτιστικών και αθλητικών δρα-
στηριοτήτων στις εγκαταστάσεις του (Δημοτικό 
Γυμναστήριο, Κολυμβητήριο, Ακαδημία Ποδο-
σφαίρου, Στέκια, κλ.π) και γ) τη διαδικασία πρόσ-
ληψης γυμναστών/στριών στο άλσος Βεΐκου κατά 
τη διοργάνωση αθλητικών camps και στο γυμνα-
στήριο γυναικών στην οδό Εκάτης. 

65 Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Η τήρηση της νομιμότητας κατά α) την εκταφή και 
ανακομιδή των οστών του Κοιμητηρίου του «Κόκ-
κινου Μύλου» και β) τη σύναψη και υλοποίηση 
των συμβάσεων εκμίσθωσης του Κυλικείου που 
λειτουργεί εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου, κα-
θώς και του Ανθοπωλείου που λειτουργεί σε κοι-
νόχρηστο δημοτικό χώρο πλησίον του Κοιμητηρί-
ου. 

66 Δήμος Παπάγου-Χολαργού Εξέταση υποθέσεων παράνομων γάμων αλλοδα-
πών και πλαστογράφησης αδειών γάμου στο Δήμο 
Παπάγου-Χολαργού. 

67 Δήμος Μαραθώνος Λειτουργία των κοιμητηρίων και είσπραξη των ε-
σόδων του Δήμου Μαραθώνος κατά τα έτη 2013 
και 2014. 

68 Δήμος Λοκρών 

 

Η διαδικασία είσπραξης των εσόδων από τις λαϊκές 
αγορές του Δήμου Λοκρών κατά τη χρονική περίο-
δο από τον Ιανουάριο του έτους 2013 έως τον Ιού-
νιο του έτους 2015. 

69 Δήμος Πειραιά 

 

Η νομιμότητα χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης, 
τοποθέτησης, μετατόπισης, μίσθωσης και 
λειτουργίας των περιπτέρων χωρικής αρμοδιότητας 
του Δήμου Πειραιά, κατά τη χρονική περίοδο, από 
τον Ιανουάριο του έτους 2014, έως και τον Ιούνιο 
του έτους 2015. 
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70 «Δημοτική Μονομετοχική Ανώνυμη 
Εταιρεία Αξιοποίησης και Εκμετάλ-
λευσης Ακίνητων και Κοινοχρήστων 
Χώρων Δήμου Κισσάμου», Νομού 
Χανίων 

1) η νομιμότητα καταβολής αποδοχών στον Πρόε-
δρο και στα έμμισθα μελών του διοικητικού συμ-
βουλίου της ως άνω εταιρείας, (για το χρονικό διά-
στημα από το έτος 2011 έως και το έτος 2014) 

2) η διαδικασία των απευθείας αναθέσεων της ερ-
γασίας καθαριότητας σε οκτώ αναδόχους, στην πε-
ριοχή Ελαφονησίου και της απέναντι ακτής, το έ-
τος 2013, και 

3) η διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής του 
Ελαφονησίου και της απέναντι ακτής (περιοχής 
ενταγμένης στο δίκτυο NATURA 2000). 

71 Δήμος Μεγαλόπολης Ν. Αρκαδίας Εξέταση πράξεων και παραλείψεων των υπευθύ-
νων ως προς τη μη είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφει-
λών από ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων, ετών 
2006-2008, από τέσσερις (4) υπόχρεες εταιρείες, 
για την εξόρυξη και διάθεση λατομικών προϊόντων 
από το λατομείο της τ.κ. Παραδεισίου του Δήμου 
Μεγαλόπολης. 

72 Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Λη-
ξιαρχείου και Αλλοδαπών Δήμου 
Τρίπολης και εμπλεκόμενες υπηρεσί-
ες 

Η νομιμότητα της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων 
και δικαιολογητικών για την απόκτηση ελληνικής 
ιθαγένειας αλλογενών αλλοδαπών, ετών 2010-
2012. 

ΑΔΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

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

73 Τμήματα Εμπορίου και Πολεοδομι-
κού Ελέγχου και στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου, 
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & 
Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυν-
σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας της Π.Ε. Μαγνησίας & 
Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλί-
ας και Τμήμα Διοικητικού – Οικονο-
μικού Μαγνησίας της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς 
Ελλάδας 

Η νομιμότητα έκδοσης άδειας ίδρυσης και λει-
τουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέρο-
ντος. 

74 Τμήματα Εσόδων και Ρύθμισης Ε-
μπορικών Δραστηριοτήτων της 
Δ/νσης Τοπικής Αγροτικής Οικονομί-
ας του Δήμου Λαρισαίων και Δ/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας της Περι-
φέρειας Θεσσαλίας 

Η νομιμότητα χορήγησης, ανανέωσης ή τυχόν α-
νάκλησης των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορί-
ου των αναφερομένων σε σχετική δικογραφία φυ-
σικών προσώπων. 

75 Δήμος Πρέβεζας και Διεύθυνση Δη-
μόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι-
μνας της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου 

Οι ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιών αναφορικά 
με την αδειοδότηση και λειτουργία Καταστήματος 
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στην Πρέβεζα. 
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76 Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας και της Δ/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ε-
νότητας Τρικάλων 

Οι ενέργειες των Υπηρεσιών ως προς την τήρηση 
των διατάξεων περί ανωτάτου ορίου εκπομπής θο-
ρύβου πλυντηρίου οχημάτων. 

77 Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου 
και σε εμπλεκόμενες υπηρεσίες 

Η νομιμότητα των πράξεων αδειοδότησης κατα-
στήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Δ.Ε. 
Ναυπλίου του Δήμου Ναυπλιέων. 

78 Δήμος Αρταίων, Διεύθυνση Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και 
Εφορία Αρχαιοτήτων Άρτας 

Οι ενέργειες των Υπηρεσιών σχετικά με την αδειο-
δότηση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος στην Άρτα. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

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

79 Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατο-
λισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) 

Η διαδικασία που τηρήθηκε κατά το έτος 2013 για 
την ανάδειξη φορέα υλοποίησης του κοινοτικού 
προγράμματος για τη δωρεάν διανομή τυριού σε 
απόρους της χώρας. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

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

 80 Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού Η διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου υπαλλήλου του 
Δήμου. 

81 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
& Ανθρώπινων Δικαιωμάτων  

Η τήρηση του καθεστώτος της θέσης αυτοδίκαια σε 
αργία υπαλλήλου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας 
Λάρισας. 

82 Ενιαίος Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος 
Νομού Αττικής  

Εξέταση υποθέσεων τεσσάρων υπαλλήλων του 
ΕΔΣΝΑ σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν ποινι-
κές διαδικασίες (εφαρμογή των διατάξεων του 
ν.4093/2012). 

83 Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχο-
λουμένων 

 

Η διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου υπαλλήλου του 
Ταμείου. 

84 Δήμος Δάφνης-Υμηττού Οι ενέργειες των μονομελών πειθαρχικών οργάνων, 
σχετικά με την αρμοδιότητα άσκησης πειθαρχικής 
δίωξης και έκδοσης σχετικής πειθαρχικής απόφα-
σης στις περιπτώσεις υπαλλήλων του φορέα τους, 
οι οποίοι διώχθηκαν για τα πειθαρχικά παραπτώμα-
τα του άρθρου 107 παρ. 1α,γ,δ,θ του Ν. 3528/2007. 

85 Δήμος Πολυγύρου Η μη επιβολή του διοικητικού μέτρου της αυτοδί-
καιης αργίας σε υπάλληλο του Δήμου, κατόπιν της 
παραπομπής της πειθαρχικής υπόθεσής του στο 
αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

86 ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»  Οι ενέργειες των οργάνων του φορέα ως προς τον 
πειθαρχικό έλεγχο υπαλλήλου του, με παραποιημέ-
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νο απολυτήριο λυκείου. 

87 Δήμος Κιλκίς Οι ενέργειες των μονομελών πειθαρχικών οργάνων, 
σχετικά με την αρμοδιότητα άσκησης πειθαρχικής 
δίωξης και έκδοσης σχετικής πειθαρχικής απόφα-
σης. 

88 Δήμος Κομοτηνής Οι ενέργειες των μονομελών πειθαρχικών οργάνων, 
σχετικά με την αρμοδιότητα άσκησης πειθαρχικής 
δίωξης και έκδοσης σχετικής πειθαρχικής απόφα-
σης. 

 

 

Ζ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΕΔΔ ΓΙΑ ΤΟ 2017 

Για τον προγραμματισμό της δράσης του ΣΕΕΔΔ για το 2017 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 Διοικήσεων και αιτημάτων του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσι-
ας Διοίκησης, καθώς και άλλων φορέων. 

3. Τα στοιχεία που συγκεντρώνει το ΣΕΕΔΔ για τη διαφθορά και την κακοδιοίκηση στις δη-
μόσιες 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 (2016) και δεν κατέστη δυνατόν να διενεργηθούν ή να ολοκληρωθούν. 

5. Η υποχρέωση διενέργειας προκαταρκτικών εξετάσεων-προανακρίσεων κατόπιν εισαγγελι-
κών παραγγελιών. 

6. Η στελέχωση του ΣΕΕΔΔ σε συνδυασμό με τους διαθέσιμους πόρους για τη διενέργεια ε-
πιθεωρητικού έργου εκτός έδρας.  
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3. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) 

 

 

Α. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Είναι δυνατόν να εκδοθούν περισσότερες της μίας εντολές, για την ίδια υπόθεση (θέμα), όπως 
επίσης είναι δυνατόν να έχουμε περισσότερες της μιας εκθέσεις ελέγχου (π.χ. τμηματικά πο-
ρίσματα), για μια υπόθεση. Ακόμη σε μία εντολή, μπορεί να αντιστοιχούν περισσότερες της 
μιας υποθέσεις - θέματα. 

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

Για τις εντολές για διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης κατόπιν Εισαγγελικής Παραγγελί-
ας, λόγω του εμπιστευτικού περιεχομένου του φακέλου της δικογραφίας και την διαβίβαση 
της Προκαταρκτικής Εξέτασης στην Εισαγγελία χωρίς να παραμένει στην υπηρεσία αντίγρα-
φο, ή άλλα στοιχεία αυτής, ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η άντληση στοιχείων και η κατη-
γοριοποίηση αυτών στις υπό ανάλυση κατηγορίες σχετικά με το ακριβές αντικείμενο, τους 
φορείς διενέργειας και τα αποτελέσματα των ευρημάτων. 

 

Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2016 ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. 

Β.1 ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΤΥΦΕ) 

Συνοπτική παρουσίαση σημαντικότερων υποθέσεων  

Από το σύνολο των ελέγχων που διενήργησε ο Τομέας Υγειονομικού Φαρμακευτικού Ελέγ-
χου, οι σημαντικότεροι ήταν έλεγχοι σε: 

 Δημόσιες Νοσηλευτικές μονάδες και Νοσοκομεία ως προς: 

 Την εύρυθμη ή μη λειτουργία τους και τις συνθήκες λειτουργίας αυτών. 

 Την νομιμότητα των ενεργειών τους. 

 Τις συνθήκες νοσηλείας ασθενών.  

 Την άδεια λειτουργίας τους 

 Ενδεχόμενο ιατρικό λάθος, αμέλεια, θάνατο. 

 Τη λειτουργία υποδομών και εξοπλισμού και την ορθολογική χρήση αυτών. 

 Καταγγελίες για αντιδεοντολογική συμπεριφορά ιατρών αναφορικά με ενέργειες και 
πρακτικές τους. 

 Την νομιμότητα και τις συνθήκες εκπαίδευσης ειδικευομένων ιατρών. 

 Λειτουργία κλινικών και εργαστηρίων και την ορθολογική και διαχείριση των ανα-
λωσίμων και αντιδραστηρίων. 

 Τις διαδικασίας προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αντιδραστηρίων και ρα-
διοφαρμάκων. 

 Οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα. 

 Οικονομικό– διαχειριστικό έλεγχο. 
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 Τήρηση ορθών διοικητικών διαδικασιών. 

 Τα φαρμακεία, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία τους. 

 Φαρμακεία και κλινικές, σχετικά με την διαχείριση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους 

 Την παράσταση σε καταστροφή ληγμένου - αλλοιωμένου φαρμακευτικού υλικού. 

 Νομιμότητα των διαδικασιών διεξαγωγής κλινικών μελετών. 

 

 Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ως προς: 

 Την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών τους. 

 Την συνταγογράφηση φαρμάκων. 

 Αντιδεοντολογική συμπεριφορά. 

 

 Ιδιωτικές κλινικές ως προς: 

 Τις συνθήκες νοσηλείας ασθενών και την παροχή υπηρεσιών. 

 Τις άδειες και τη νομιμότητα λειτουργίας τους. 

 Τα μέτρα για την διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας 

 Ενδεχόμενη ιατρική αμέλεια και θάνατο ασθενούς. 

 Την προμήθεια και διάθεση φαρμάκων. 

 Την συνταγογράφηση φαρμάκων. 

 Τις διαδικασίες νόμιμης χρέωσης υπηρεσιών στους χρήστες υπηρεσιών υγείας. 

 

 Ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικούς φορείς παροχής πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας ως προς: 

 Την άδεια και την νομιμότητα λειτουργίας τους, το εξοπλισμό τους και την τήρηση 
των όρων υγιεινής και ασφάλειας και τα μέτρα προστασίας. 

 Την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες υπηρεσιών υγείας. 

 

 Ιδιώτες ιατροί σχετικά με: 

 Τη νομιμότητα του ιδιωτικού ιατρείου. 

 Ενδεχόμενη παράνομη συνταγογράφηση. 

 Την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. 

 

 Ιδιωτικά Φαρμακεία σχετικά με: 

 Τη νομιμότητα έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών φαρμακείων. 

 Την οργάνωση και λειτουργία τους. 

 Ενδεχόμενη κατευθυνόμενη εκτέλεση συνταγών. 

 Αντιποίηση φαρμακευτικού επαγγέλματος. 
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 Ελέγχθηκαν υπάλληλοι ΝΠΔΔ που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας για: 

 Την ενδεχόμενη άσκηση ιδιωτικού έργου χωρίς την δέουσα άδεια. 

 Την χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων 

 

 Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι ύστερα από καταγγελία πολιτών σχετικά με: 

 Την παροχή υπηρεσιών υγείας, τις συνθήκες νοσηλείας και την αντιμετώπιση 
ασθενών σε κρατικά νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές. 

 Ενδεχόμενη αμέλεια και θάνατο ασθενών. 

 Ενδεχόμενη μη σύννομη δραστηριότητα ιατρών Νοσηλευτικών μονάδων.  

 Τη νομιμότητα λειτουργίας, την ποιότητα και επάρκεια των εγκαταστάσεων, του 
εξοπλισμού και των προσφερομένων υπηρεσιών από Φορείς Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας του ιδιωτικού τομέα. 

 Τις συνθήκες νοσηλείας και λειτουργίας στις δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες υγείας. 

 Επίσης στις δράσεις των Επιθεωρητών του Σ.Ε.Υ.Υ.Π περιλαμβάνονται και η 
διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων ύστερα από Εισαγγελική καταγγελία. 

 

Προγραμματισμός δράσης 2017 

 Έμφαση στην διενέργεια τακτικών ελέγχων σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς 
παροχής υπηρεσιών υγείας με αντικείμενο την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών 
υγείας και πρόνοιας, τις συνθήκες νοσηλείας και την χρηστή διοίκηση, με στόχο την 
πρόληψη δυσλειτουργιών στους ανωτέρω τομείς. 

 Συνεχιζόμενη εκπαίδευση Επιθεωρητών 

 Διοργάνωση τακτικών σεμιναρίων με ανάπτυξη εξειδικευμένων θεμάτων από 
εξωτερικούς ομιλητές με στόχο την βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των 
επιθεωρητών, την ποιοτικότερη άσκηση των ελέγχων και την διαφύλαξη του κύρους 
του ΣΕΥΥΠ.  

 

Β.2. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΤΔΟΕ) 

 Συνοπτική παρουσίαση σημαντικότερων υποθέσεων  

 Διαχειριστικός Έλεγχος σχετικά με τη διακίνηση φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) 
από 2014-2015 σε Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ. 

 Νομιμότητα Απασχόλησης Αποκλειστικών Νοσοκόμων σε Νοσοκομεία ΕΣΥ 

 Έλεγχος σχετικά με την εκπληρώσει ή μη του κοινωφελούς σκοπού για τις χρήσεις 
2006 -2009 στο Κοινωφελές Ίδρυμα «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» 

 Διοικητικός έλεγχος όσον αφορά την νομιμότητα αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου 
για την επιστημονική διασύνδεση ιδιωτικών μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ) 
στο Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας 

 Διοικητικός Οικονομικός έλεγχος σχετικά με την προμήθεια υπηρεσιών 
καθαριότητας, εστίασης και φύλαξης στο ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
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 Έλεγχος σχετικά με τη δράση πολυεθνικών εταιρειών την τελευταία τετραετία για 
προμήθειες στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

 Διοικητικός έλεγχος σχετικά με την άδεια λειτουργίας και την ποιότητα των 
παρεχομένων υπηρεσιών σε Ιδιωτική Κλινική στη Λάρισα 

 Διοικητικός Οικονομικός έλεγχος σχετικά για εκμετάλλευση των κυλικείων στο ΓΝΑ 
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 

 Οικονομικός έλεγχος σχετικά με διάθεση επιχορήγησης από τον πανελλήνιο έρανο για 
λειτουργία ειδικού κέντρου φροντίδας αποθεραπείας ασθενών με καρκίνο, στην 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Προγραμματισμός δράσης 2017 

Ο προγραμματισμός δράσης του Τομέα Διοικητικού Οικονομικού Ελέγχου για έτος 2016 
προσδιορίζεται σε τακτικούς διοικητικούς και διαχειριστικούς/οικονομικούς ελέγχους σε 
Μονάδες Υγείας. 

 

Β.3. ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΤΔΥΨΥ) 

Συνοπτική παρουσίαση σημαντικότερων υποθέσεων 

 Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης κατόπιν Εισαγγελικής Παραγγελίας στον 
ΟΚΑΝΑ  

 Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης κατόπιν Εισαγγελικής Παραγγελίας σε Μονά-
δες Ψυχικής Υγείας  

 Οικονομικός και Διαχειριστικός Έλεγχος στον ΕΟΜ  

 Οικονομικός και Διαχειριστικός Έλεγχος στον ΟΚΑΝΑ 

 Έκτακτος έλεγχος σχετικά με οικονομικές ατασθαλίες σε συμβάσεις καθαριότητας 
στο Νοσοκομείο της Θήβας 

 Έκτακτος έλεγχος σχετικά με διαδικασίες και νομιμότητα έκδοσης ιατρικών γνωμα-
τεύσεων σε Νοσοκομείο στο ΨΝΑ 

 Έκτακτος έλεγχος σχετικά με ιδιωτική εργασία χωρίς άδεια και παράνομες αμοιβές 
υπαλλήλων του ΨΝΑ 

 Τακτικοί έλεγχοι στα εργοστάσια εμφιάλωσης πόσιμου νερού σε όλη τη χώρα 

 Έλεγχοι προς διαπίστωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και διαχειρι-
στικοί έλεγχοι σε δομές ψυχικής υγείας 

 Τακτικοί έλεγχοι εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας σε δημόσιες υπηρεσίες, 
σχολεία και δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα 

 Διαχείριση ΕΑΥΜ και έλεγχος στις εγκαταστάσεις σίτισης Νοσοκομείων του ΕΣΥ 

 Έκτακτος έλεγχος συνθηκών λειτουργίας και καθαριότητας και υγιεινής παιδικών κα-
τασκηνώσεων στον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) στον Άγιο 
Ιωάννη Ρέντη. 

 

Προγραμματισμός δράσης 2017 

Ο προγραμματισμός δράσης του Τομέα Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας για το έτος 
2017 περιλαμβάνει: 



 

Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης & Ελέγχου   Ετήσια Έκθεση 2016 73

α) Την έκδοση εντολών τακτικού ελέγχου στους επιθεωρητές:  

 Για την τήρηση και εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που αφορά σε όλα τα θέματα 
που σχετίζονται με την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας (πχ., διαχείριση αποβλήτων, 
εμφιαλωτήρια, συνθήκες υγιεινής, κλπ). 

 Για το διαχειριστικό έλεγχο των φορέων που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το 
Υπουργείο Υγείας και σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, τις ψυχικές ασθένειες, την 
προστασία από εξαρτήσεις, κλπ. 

 Για την εξάλειψη της διαφθοράς στον ευρύτερο χώρο της δημόσιας και ψυχικής υγεί-
ας. 

β) Την έκδοση εντολών έκτακτου ελέγχου στους Επιθεωρητές 

 Για τη διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν σε όλα τα αντικείμενα του Τομέα 

 Για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας περί απαγόρευσης του 
καπνίσματος σε Δημόσια Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές, Δημόσιες Υπηρεσίες, 
Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. 

γ) Την έκδοση εντολών Διενέργειας Προκαταρκτικών Εξετάσεων κατόπιν Εισαγγελικών Πα-
ραγγελιών από τις Εισαγγελίες της χώρας καθώς και από τους Εισαγγελείς Διαφθοράς, που 
έχουν χρεωθεί στον Τομέα και αφορούν τους τομείς αρμοδιότητάς του 

 

Β.4. ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΤΕΦΠ) 

Συνοπτική παρουσίαση σημαντικότερων υποθέσεων  

Ο ΤΕΦΠ, παρά την προφανή υποστελέχωσή του (έξι επιθεωρήτριες), διεξήγαγε σημαντικούς 
ελέγχους σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας για τη διαπίστωση των συνθηκών λειτουργίας 
και της ορθής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων, διεκπεραίωσε εισαγγελικές παραγγελίες 
για προκαταρτική εξέταση και συμμετείχε ενεργά, είτε συμπληρωματικά, είτε εξ’ ολοκλήρου 
στην διεκπεραίωση εντολών των υπολοίπων Τομέων του ΣΕΥΥΠ. Οι σημαντικότερες υποθέ-
σεις που χειρίστηκε ο ΤΕΦΠ είναι οι παρακάτω: 

 Προκαταρτική Εξέταση κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας για έλεγχο καταγγελλομέ-
νων για κακοδιαχείριση, κακοδιοίκηση, παραμέληση ηλικιωμένων στο Κ.Κ.Π.Π. Ζα-
κύνθου – ΟΔΑΖ. 

 Προκαταρτική Εξέταση κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας για λήψη μαρτυρικών κα-
ταθέσεων σχετικά με τον έλεγχο των καταγγελλομένων για κακοδιαχείριση, κακο-
διοίκηση, παραμέληση ηλικιωμένων στο Κ.Κ.Π.Π. Ζακύνθου – ΟΔΑΖ. 

 Έλεγχος εύρυθμης λειτουργίας του Γηροκομείου Αθηνών με έμφαση στις συνθήκες 
διαβίωσης, περίθαλψης και φροντίδας των περιθαλπόμενων, καθώς επίσης και στην 
καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων.  

 Έλεγχος για τη διερεύνηση όσων αναφέρονται σε αναρτημένα δημοσιεύματα κατόπιν 
σχετικής αναφοράς του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

 Έλεγχος για τη διερεύνηση καταγγελίας συζύγου ασθενούς που νοσηλεύτηκε 
στο Εθνικό Κέντρο Αποκαταστάσεως. 

 

Προγραμματισμός δράσης 2017 

Ο προγραμματισμός του επόμενου έτους θα επικεντρωθεί στη διενέργεια όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερων τακτικών ελέγχων σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας για τη διαπίστωση των 
συνθηκών λειτουργίας και της ορθής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων. Στις παρούσες 
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συνθήκες ο τακτικός έλεγχος δυσχεραίνεται εξαιτίας της υποστελέχωσης του Τομέα, των 
προκαταρκτικών εξετάσεων κατόπιν εισαγγελικών εντολών και έλλειψης στοιχειώδους υλι-
κοτεχνικής υποδομής. 

 

Β.5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

Συνοπτική παρουσίαση σημαντικότερων υποθέσεων  

 Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης αναφορικά με χρεώσεις στα Ασφαλιστικά Τα-
μεία υπεράριθμων ημερών νοσηλειών για το χρονικό διάστημα 1-5-2007 έως 31-12-
2011 σε Κλινική. 

Ο αριθμός υπεράριθμων ημερών νοσηλείας είναι ακριβής δεδομένου ότι α) βάσει της 
άδειας λειτουργίας της κλινικής υπολογίζεται με ακρίβεια ο μέγιστος αριθμός ημερών 
νοσηλείας επιπροσθέτως δε β) με ακρίβεια υπολογίζεται και ο αριθμός ημερών νοση-
λείας για τις οποίες η κλινική αιτείται αποζημίωση αυτών από τα Ασφαλιστικά Τα-
μεία διότι αναγράφονται αυτές (ημέρες νοσηλείας) στις αποδείξεις παροχής υπηρε-
σιών που έχει εκδώσει η κλινική . 

Το ποσό αποζημίωσης το οποίο αντιστοιχεί στις υπεράριθμες ημέρες νοσηλείας υπο-
λογίστηκε, στη παρούσα έκθεση ελέγχου, κατά προσέγγιση δεδομένου ότι διαφέρουν 
τα ημερήσια νοσήλια μεταξύ των Ασφαλιστικών Ταμείων. Προκειμένου να υπολογι-
στεί το ποσό αποζημίωσης πολλαπλασιάστηκαν οι υπεράριθμες ημέρες νοσηλείας με 
ημερήσιο νοσήλιο το οποίο προέκυψε από τη διαίρεση του συνολικού απαιτούμενου 
από τα Ασφαλιστικά Ταμεία ποσού διά των συνολικών απαιτούμενων προς αποζημί-
ωση από τα Ασφαλιστικά Ταμεία ημερών. 

Το πρόβλημα νοσηλείας υπεράριθμων ασθενών στις κλινικές οφείλεται 

στο γεγονός ότι: 

 Οι Ασφαλιστικοί Φορείς κατήρτιζαν και υπέγραφαν ξεχωριστές συμβάσεις με 
τις κλινικές με αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα σε κάθε κλινική να νο-
σηλεύονται για κάθε ασφαλιστικό φορέα, αριθμός ασφαλισμένων ίσος με τον 
αναφερόμενο στην άδεια λειτουργίας της κλινικής αριθμός, ωστόσο αθροιστι-
κά το σύνολο των νοσηλευόμενων ασθενών όλων των φορέων υπερέβαινε τον 
αριθμό των κλινών της κλινικής 

 Δεν υπήρχε δυνατότητα επέκτασης / αύξησης της δυναμικότητας (κλινών) στις 
υπάρχουσες ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές μέχρι την ψήφιση του άρθρου 41 
του Ν. 3918/2011 

 Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης προς διακρίβωση τέλεσης του αδικήματος της 
ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε Νοσοκομείο. Οι ιατροί του Τμήματος Επειγόντων 
Περιστατικών (ΤΕΠ), έδειξαν τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή. Τον υπέβαλαν στις 
απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις και του έδωσαν τις κατάλληλες οδηγίες, μεταξύ 
αυτών, επανεξέταση επί υποτροπής των συμπτωμάτων και επανεκτίμηση σε ειδικό 
παιδογαστρεντερολογικό ιατρείο. Κατά την επιστημονική μας άποψη, ο θάνατος του 
ασθενούς ήταν αιφνίδιος, οφειλόμενος σε ισχαιμική υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια 
που πυροδοτήθηκε από τη φλεγμονή της κοιλιακής κοιλότητας. Η εξέλιξη αυτή, δεν 
ήταν δυνατόν να προβλεφθεί, καθώς δεν υπήρξαν πρόδρομα συμπτώματα. 

 Έλεγχος, κατόπιν καταγγελίας φαρμακαποθήκης περί άρνησης εφοδιασμού της από 
δύο φαρμακευτικές εταιρείες.  

Για το διάστημα της καταγγελίας, οι φαρμακευτικές εταιρείες υποχρεούνται να διαθέ-
τουν τα εν λόγω φάρμακα στην ελληνική αγορά κατά τρόπο που να καλύπτονται οι 
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ανάγκες των ασθενών της χώρας, καθώς επίσης και να μην αποθεματοποιούν τα εν 
λόγω φάρμακα. 

Οι παραγγελίες της φαρμακαποθήκης εκτελούντο από τις καταγγελλόμενες παραγγε-
λιοδόχους φαρμακευτικές εταιρείες ελλειπτικά μεν, αλλά πάντα αναλογικά, και στο 
διάστημα της απαγόρευσης, και στο υπόλοιπο διάστημα. Η φαρμακαποθήκη για το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και για τις παραγγελίες ορισμένων φαρμάκων που 
καταγγέλλει μη εξυπηρέτησή της, εμφάνισε παραγγελίες οι οποίες υπερέβαιναν υπερ-
βολικά τον μέσο όρο των συνήθων παραγγελιών της. 

Δεν παρατηρήθηκε ουδεμία άρνηση εκτέλεσης παραγγελίας εκ μέρους των φαρμα-
κευτικών εταιρειών, όπως αιτιάται η φαρμακαποθήκη. 

Οι φαρμακευτικές εταιρείες ανταποκρίνονταν κανονικά στις υποχρεώσεις τους έναντι 
των παραγγελιών της φαρμακαποθήκης. 

Αποστολή του πορίσματος στον ΕΟΦ για τυχόν δικές του κατά αρμοδιότητα ενέργει-
ες, σχετικές με το ως άνω. 

 

 

Ασκήθηκαν πειθαρχικές και ποινικές διώξεις σε συνέχεια των πορισμάτων, στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 

 (37) προκαταρκτικές εξετάσεις  

 (15) παραπομπές για πειθαρχικό έλεγχο 

 (46) παραπομπές στον εισαγγελέα για ποινικό έλεγχο 

 (24) παραπομπές για έλεγχο σε άλλο ελεγκτικό Οργανισμό ή Υπηρεσία 

 

Προγραμματισμός δράσης 2017 

Λόγω της υποστελέχωσης σε ανθρώπινο δυναμικό της Υπηρεσίας μας και της προσπάθειας 
που καταβάλλεται ως προς την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων καθίσταται μη εφικτή 
η διατύπωση ολοκληρωμένου και ενδελεχούς προγραμματισμού δράσεων – ενεργειών της 
ελεγκτικής διαδικασίας για το έτος 2017.  

Στην παρούσα φάση δίνεται βαρύτητα στην διευθέτηση των εισαγγελικών παραγγελιών κα-
θώς και στη διερεύνηση των καταγγελιών – αναφορών από πολίτες και φορείς. 

Με την έννοια του προγραμματισμού δράσης εννοείται όλη εκείνη η ελεγκτική διαδικασία 
που αφορά τακτικούς ελέγχους σε φορείς, βάση του κείμενου νομοθετικού πλαισίου, στο 
πλαίσιο της πρόληψης καθώς και στη διατύπωση προτάσεων για την επίτευξη βέλτιστων 
πρακτικών ως προς την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. 

 

Γ. ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. 

Για την ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., προτείνονται τα 
κάτωθι: 

 Προγραμματισμός της πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων σε ανθρώπινο δυνα-
μικό με νέα προκήρυξη Συνεχής εκπαίδευση του ανθρώπινου στελεχιακού δυναμικού 
της Υπηρεσίας μέσω της διοργάνωσης τόσο επιμορφωτικών σεμιναρίων, όσο και άλ-
λων βέλτιστων μορφών επιμόρφωσης. 

 Πρόσβαση σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων νομικού περιεχομένου. 
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 Επικαιροποίηση νόμων που αφορούν το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. 

 Κάλυψη ελλείψεων σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου και σε υλικοτεχνική 
υποδομή έτσι ώστε να διευκολύνεται η εργασία όλων των επιθεωρητών (προμήθεια 
Η/Υ για όλους τους επιθεωρητές. 

 Εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου καθώς και ολο-
κληρωμένου πληροφοριακού συστήματος αρχειοθέτησης (databank), μηχανογράφηση 
Γραμματείας με ενιαίο τρόπο για όλους τους Τομείς. 

Ειδικότερα για το Περιφερειακό Γραφείο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας – Θράκης: 

 μηχανογράφηση και σύνδεση με την κεντρική υπηρεσία των Αθηνών σε πραγματικό 
χρόνο 

 Λειτουργικές παρεμβάσεις στους χώρους εργασίας της Υπηρεσίας, παρεμβάσεις σχε-
τικές με τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες (προμήθεια θερμαντικών σωμάτων το χειμώ-
να και συστημάτων ψύξης το καλοκαίρι). 
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4. Γενική Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων 

 

 

Ι. Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Γ.Δ.Δ.Ε.  

Αφορά: 

α) στη διενέργεια ελέγχων σε φορείς του άρθρου 3 του Ν.3492/2006 αναφορικά με τη διαχεί-
ριση του προϋπολογισμού τους και την επάρκεια των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου 
και στη λήψη ή στην εισήγηση στην Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.Ε.Λ.) των κατάλ-
ληλων μέτρων για τη βελτίωσή τους, 

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 Χρη-
ματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.  

Για τη λήψη αποφάσεων επί των ελεγκτικών δραστηριοτήτων α-γ, αρμόδιο συλλογικό όργα-
νο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3492/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Για τον έλεγχο των δαπανών του στοιχείου δ, αρμόδια Αρχή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Ν. 4314/2014, είναι η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ). 

 

Ι.1. Οργανωτική διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων 

Η οργανωτική διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης είναι η ακόλουθη: 

α) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων (ΔΣΑΕ), με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, 
την εκπόνηση μεθοδολογικών εργαλείων για τη διενέργεια των ελέγχων και την αποτίμηση 
των αποτελεσμάτων τους, τον σχεδιασμό ελέγχων της Γ.Δ.Δ.Ε., τη διαμόρφωση γνώμης ανα-
φορικά 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 Δημοσιονομικών Ελέγχων (Ε.Δ.ΕΛ.). 

β) Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΔΔΕ), με στόχο τον εντοπισμό φαινομένων κακο-
διοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς μέσω της αποτελε-
σματικής άσκησης ελέγχων σε φορείς του άρθρου 3 του ν. 3492/2006, αναφορικά με τη δια-
χείριση του προϋπολογισμού τους και την επάρκεια των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου 
αυτών. 

γ) Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ΔΕΔΣΠ), με αρ-
μοδιότητα τον προγραμματισμό και έλεγχο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγ-
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), το Τα-
μείο Συνοχής (Τ.Σ.), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιεί-
ας (Ε.Τ.ΑΛ.), το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) που εντάσσονται στο στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφι-
κής Συνεργασίας, τα προγράμματα του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης καθώς και των Δράσεων, 
Σχεδίων και Επειγόντων Μέτρων του Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση 
των Μεταναστευτικών Ροών», για τη διαπίστωση της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήμα-
τος διαχείρισης και ελέγχου αυτών, καθώς και για τη διασφάλιση της νόμιμης και κανονικής 
συγχρηματοδότησής τους. 

δ) Διεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων (ΔΕΕΕ), με στόχο την αποτελεσματική διενέρ-
γεια εκτάκτων ελέγχων, τον έλεγχο των εθνικών κληροδοτημάτων, των Μη Κυβερνητικών 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/617�
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Οργανώσεων (ΜΚΟ) και κάθε άλλου φορέα που της ανατίθεται από τον Υπουργό Οικονομι-
κών.  

Στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών 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 Διευθύνσεις υπηρετούν σήμερα συνολικά 144 υπάλληλοι και προϊστάμενοι δι-
ευθύνσεων και τμημάτων. Ειδικότερα:  

-Στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων υπηρετούν συνολικά 21 υπάλληλοι 
(Διευθύντρια, 3 Προϊστάμενοι Τμημάτων και 16 ΠΕ/ΤΕ και 1 ΔΕ ).  

-Στη Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων υπηρετούν συνολικά 23 υπάλληλοι (Διευθύντρια, 6 
Προϊστάμενοι Τμημάτων, 14 ΠΕ/ΤΕ και 2 ΔΕ).  

-Στη Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων υπηρετούν 
συνολικά 59 υπάλληλοι (Διευθύντρια, 5 Προϊστάμενοι Τμημάτων, 48 ΠΕ/ΤΕ και 5 ΔΕ). 

-Στη Διεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων υπηρετούν 41 υπάλληλοι εκ των οποίων 1 
Διευθυντής και 2 Τμηματάρχες, 32 Οικονομικοί Επιθεωρητές (9 στη Αθήνα, 1 στο ΠΓΔΕ 
Κομοτηνής, 9 στο ΠΓΔΕ Θεσσαλονίκη, 4 στο ΠΓΔΕ Ιωαννίνων, 3 στο ΠΓΔΕ Πατρών, 1 στο 
ΠΓΔΕ Τρίπολης, 2 στο ΠΓΔΕ Ηρακλείου Κρήτης και 3 στο ΠΓΔΕ Κοζάνης), 4 Δημοσιονο-
μικοί ελεγκτές (1 στην Κεντρική Υπηρεσία-Αθήνα και 3 με απόσπαση από ΥΔΕ Ροδόπης, 
Ηλείας και Χανίων στα ΠΓΔΕ Κομοτηνής, Πατρών και Ηρακλείου αντίστοιχα), καθώς και 1 
υπάλληλος ΔΕ και 1 υπάλληλος ΠΕ που ασχολούνται με θέματα Γραμματείας και διοικητικής 
υποστήριξης των ελέγχων. 

Επισημαίνεται ότι στους ελέγχους που διενεργούνται από τη Γ.Δ.Δ.Ε. συμμετέχουν -πέραν 
των υπηρετούντων σε αυτή- και υπάλληλοι του ΓΛΚ που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ. Οι ανωτέρω υπάλληλοι είναι τοποθε-
τημένοι και υπηρετούν σε άλλες γενικές διευθύνσεις του ΓΛΚ, και ως εκ τούτου υπάρχει με-
γάλη δυσκολία αποδέσμευσης από τα κύρια καθήκοντα τους και συμμετοχής τους στους ε-
λέγχους της Γ.Δ.Δ.Ε. 

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως το θέμα της ανεπάρκειας των ανθρώπινων πόρων των Διευθύνσεων 
της Γ.Δ.Δ.Ε., σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα αυξημένες τρέχουσες υποχρεώσεις της, που προ-
κύπτουν 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 ΔΕΕΕ, καθώς και την ανάγκη ενί-
σχυσης των κατασταλτικών ελέγχων στα συστήματα διαχείρισης των φορέων από τη ΔΔΕ 
λόγω και της κατάργησης του διενεργούμενου από τις ΥΔΕ προληπτικού ελέγχου.  

 

Ι.3. Νέες οργανωτικές ρυθμίσεις  

Με στόχο την καλύτερη οργάνωση της ελεγκτικής δραστηριότητας της Γ.Δ.Δ.Ε.: 

 Τροποποιήθηκε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών 
και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ., ώστε να διευρύνει το πλήθος των δυνητικών ελεγκτών, προ-
σαρμοζόμενο στις οργανωτικές αλλαγές του ΠΔ 111/2014 προκειμένου να ενισχυθεί το 
ελεγκτικό έργο της Γενικής Διεύθυνσης (άρθρο 7 του Ν. 4374/2016).  

 Επικαιροποιήθηκαν οι φορείς αρμοδιότητας των οικείων Υπουργείων οι οποίοι ελέγχο-
νται από το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του N. 
3492/2006, εκδόθηκαν: 
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o η αρ. 2694/25.07.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2568/19.08.2016) κοινή υπουργική απόφαση με 
τίτλο «Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονο-
μικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών», με την οποία αντικα-
ταστάθηκε η αρ. 2/16946/ΔΥΕΠ/14.02.2013 (ΦΕΚ Β΄ 388) όμοια. 

o η αρ. 3816/03.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3615/04.11.2016) κοινή υπουργική απόφαση με 
τίτλο «Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ελεγχό-
μενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υ-
πουργείου Οικονομικών».  

 Προβλέφθηκε, στις αρμοδιότητες των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγ-
χου (ΔΥΕΕ), η συμμετοχή σε ελέγχους (σύμφωνα με την αρ. 2/99988/0004/30.12.2016 
απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΦΕΚ 
Β΄4480/30.12.2016), με εντολή και υπό την εποπτεία της ΓΔΔΕ, σύμφωνα με τους ν. 
3492/2006, 4151/2013 (Α΄ 103) και του π.δ. 111/2014. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται σε 
Δημόσιους Φορείς, ΟΤΑ α' και β' βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ-
μογής του άρθρου 3 του ν. 3492/2006. Επίσης οι ΔΥΕΕ δύνανται να διενεργούν επιτόπι-
ους ελέγχους εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, για την παρακολούθηση της συμ-
μόρφωσης των φορέων στις συστάσεις των εκθέσεων ελέγχων της Γ.Δ.Δ.Ε., κατόπιν σχε-
τικής προς τούτο εισήγησης των αρμοδίων Διευθύνσεων της Γ.Δ.Δ.Ε. και εντολής του 
Προϊσταμένου της Γ.Δ.Δ.Ε. 

 

ΙΙ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

ΜΕΡΟΣ Α - Επιτροπή Συντονισμού Ελεγχων (Ε.Σ.Ε.Λ.) 

ΙΙ.1. Τακτικοί Έλεγχοι 

ΙΙ.1.1 Ελεγκτική δραστηριότητα Δ.Δ.Ε.  

Στόχος των ελέγχων που διενεργούνται από τη Δ.Δ.Ε. είναι η διαπίστωση της επάρκειας του 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των φορέων, καθώς και της χρηστής διαχείρισης του 
προϋπολογισμού τους. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ελέγχων: 

α) εξετάζονται όλες οι λειτουργίες / υπηρεσίες που συνιστούν το σύστημα διαχείρισης του 
φορέα και 

β) ελέγχεται η ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους αναφοράς. 

Στο πλαίσιο αυτό: 

 εξετάζεται το πλαίσιο λειτουργίας, η οργάνωση και η στελέχωση των φορέων, 

 ελέγχεται η οικονομική τους διαχείριση (βάσει δειγματοληψίας χρηματικών ενταλμάτων) 
ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς και ως προς την τήρηση των κανόνων 
δημοσιότητας και πληροφόρησης 

 ελέγχονται, βάσει δειγματοληψίας, οι δαπάνες μισθοδοσίας, και συγκεκριμένα η τακτική 
μισθοδοσία, τα ειδικά επιδόματα και αποζημιώσεις, καθώς και η υπερωριακή απασχόλη-
ση. 

 ελέγχεται, βάσει δειγματοληψίας επί του συνόλου των συναφθεισών συμβάσεων, η ακο-
λουθούμενη διαδικασία των προμηθειών / υπηρεσιών / έργων των φορέων. 

 αξιολογείται και βαθμολογείται η επάρκεια των συστημάτων των φορέων. 
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Κατά το Α’ Εξάμηνο 2016 η Δ.Δ.Ε. προέβη: 

 στην ολοκλήρωση του προγραμματισμού ελέγχων έτους 2015 με τη διενέργεια ενός ενα-
πομείναντος ελέγχου σε ΟΤΑ, 

 στη διενέργεια δύο ελέγχων σε φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

 στη διενέργεια τεσσάρων ελέγχων σε φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας 
σε συνέχεια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 24.12.2015 (που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του Ν. 4366/2016) με την οποία ήρθη ο περιορισμός διενέργειας ελέγ-
χων εκ μέρους της Δ.Δ.Ε. στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω ελέγχων, η πλειονότητα των ευρημάτων εντοπίστηκε στη θεματική 
ενότητα «Οικονομική Διαχείριση-Τήρηση Νομοθεσίας και Υποχρεώσεων του Φορέα» (πο-
σοστό 48,65%). Επί των εντοπισθέντων ευρημάτων το 50% χαρακτηρίστηκε ως «ουσιαστι-
κό». Το ήμισυ των ουσιαστικών ευρημάτων αφορούσε τη θεματική ενότητα «Οικονομική 
Διαχείριση-Τήρηση Νομοθεσίας και Υποχρεώσεων του Φορέα».  

Σε συνέχεια των ευρημάτων (ουσιαστικών και μη) απευθύνθηκαν οι κατάλληλες συστάσεις 
προς τους ελεγχόμενους φορείς. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε ενέργεια ή παράλειψη 
κατά παράβαση διάταξης νόμου, η οποία οδήγησε στην πρόκληση οικονομικής ζημίας στον 
κρατικό προϋπολογισμό ή στον προϋπολογισμό του φορέα ή σε όσες περιπτώσεις εντοπίστη-
κε η καταβολή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, διατυπώθηκαν συστάσεις με δημοσιο-
νομικές επιπτώσεις (ποσοστό 12,2% επί του συνόλου των διατυπωθέντων συστάσεων). Αυ-
τές αντιστοίχως αφορούσαν: 

- είτε στην πρόταση επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Ε.ΚΕ.Α) η 
οποία οδηγεί σε μείωση των πιστώσεων του συνολικού προϋπολογισμού του φορέα και 
δεν δύναται να διατεθεί για δραστηριότητες άλλων Υπηρεσιών του ιδίου φορέα  

-είτε στον προσδιορισμό και την αναζήτηση από τους φορείς των αχρεωστήτως κατα-
βληθέντων ποσών (Ο.Γ.Α, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ενώ η ενδεχόμενη άρνηση επι-
στροφής αυτών από τους λαβόντες να έχει ως συνέπεια την έκδοση εκ μέρους της 
Γ.Δ.Δ.Ε. απόφασης ισόποσου καταλογισμού σε βάρος των λαβόντων και των συνυπεύ-
θυνων.  

Κατά το Β΄ εξάμηνο έτους 2016 διενεργήθηκαν (19) τακτικοί έλεγχοι. Οι ανωτέρω έλεγχοι 
εντάσσονται στον εγκεκριμένο από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (ΕΣΕΛ) προγραμματισμό 
για την ελεγκτική περίοδο που εκτείνεται από 1.7.2016-30.6.20174. Σημειώνεται ότι για την 
ανωτέρω ελεγκτική περίοδο αποφασίστηκε από την ΕΣΕΛ (49η/16.6.2016 Συνεδρίαση) η 
διενέργεια κατά ανώτατο όριο (46) τακτικών ελέγχων σε ισάριθμους φορείς (6 Ν.Π.Δ.Δ., 6 
Ν.Π.Ι.Δ., 6 ΔΗΜΟΙ, 6 Ν.Π.Δ.Δ. Δήμων, 6 Δ.Ε.Κ.Ο., 6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, 6 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
και 4 Ο.Κ.Α.) 

Από τους (19) διενεργηθέντες τακτικούς ελέγχους έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι τη σύνταξη 
του παρόντος τα αποτελέσματα 8 ελέγχων. Εξ αυτών προέκυψαν τα ακόλουθα: 

Η πλειονότητα των ευρημάτων εντοπίστηκε στη θεματική ενότητα «Οικονομική Διαχείριση-
Τήρηση Νομοθεσίας και Υποχρεώσεων του Φορέα» (ποσοστό 35%). Επί των εντοπισθέντων 
ευρημάτων το 45% χαρακτηρίστηκε ως «ουσιαστικό». Το 27,6 των ουσιαστικών ευρημάτων 
αφορούσε τη θεματική ενότητα «Οικονομική Διαχείριση-Τήρηση Νομοθεσίας και Υποχρεώ-
σεων του Φορέα». 

                                                 
4 Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της ΓΔΔΕ η ελεγκτική περίοδος ε-
κτείνεται από 1/7 κάθε έτους Ν έως 30/6 κάθε έτους Ν+1. 
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Σε συνέχεια των ευρημάτων (ουσιαστικών και μη) απευθύνθηκαν οι αντίστοιχες συστάσεις 
προς τους ελεγχόμενους φορείς. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε ενέργεια ή παράλειψη 
κατά παράβαση διάταξης νόμου, η οποία οδήγησε στην πρόκληση οικονομικής ζημίας στον 
κρατικό προϋπολογισμό ή στον προϋπολογισμό του φορέα ή σε όσες περιπτώσεις εντοπίστη-
κε η καταβολή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, διατυπώθηκαν συστάσεις με δημοσιο-
νομικές επιπτώσεις (ποσοστό 12,3% επί του συνόλου των διατυπωθέντων συστάσεων). Αυ-
τές κυρίως αναφέρονταν σε θέματα μισθοδοσίας (ποσοστό 62,5%) και δημοσίων συμβάσεων 
(ποσοστό 25%).  

Στο πλαίσιο των ανωτέρω ελέγχων και όσον αφορά στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 
"Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" διατυπώθηκε σύσταση για επιβολή κατ΄ αποκοπή δημοσιονομικής διόρ-
θωσης για ευρήματα σχετικά με τη μη τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και πληροφόρη-
σης, καθώς και της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, ενώ στους φορείς ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΛΑΪΚΟ", ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και τον ΔΗΜΟ 
ΠΥΡΓΟΥ εντοπίστηκαν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και προτάθηκε καταρχήν η ανα-
ζήτησή τους από τον φορέα, ενώ η ενδεχόμενη άρνηση επιστροφής των ποσών από τους λα-
βόντες να έχει ως συνέπεια την έκδοση εκ μέρους της Γ.Δ.Δ.Ε. απόφασης ισόποσου καταλο-
γισμού σε βάρος των λαβόντων ή/και των συνυπεύθυνων.  

Επίσης, κατά το έτος 2016, οριστικοποιήθηκαν από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (ΕΣΕΛ) 
τα αποτελέσματα 14 τακτικών ελέγχων που είχαν διενεργηθεί το έτος 2015, κατόπιν εξέτα-
σης των αντιρρήσεων που είχαν υποβάλλει οι ελεγχόμενοι φορείς σύμφωνα με το άρθρο 17 
παρ.3 Ν. 3492/2006 5.  

Πέραν των ανωτέρω τακτικών ελέγχων, κατά το έτος 2016 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στο 
«Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» που αφορούσε στην τήρηση του Μητρώου Δε-
σμεύσεων και σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 2/15216/ΔΔΕ.03.03.2015 απόφασης του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών6.  

 

ΙΙ.1.2. Παρακολούθηση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ελεγχθέντων φορέων στις 
συστάσεις ελέγχων της Δ.Δ.Ε. από τη Δ.Σ.Α.Ε. 

Η ΔΣΑΕ κατά το 2016 προέβη σε διοικητική παρακολούθηση των συστάσεων (48) τακτικών 
ελέγχων.  

i. Δώδεκα (12) τακτικών ελέγχων που είχαν διενεργηθεί κατά τα προηγούμενα έτη 
(2013 και 2014) και τα αποτελέσματά τους οριστικοποιήθηκαν κατά τα έτη 2014-
2016.  

Σε συνέχεια της αξιολόγησης της συμμόρφωσης των ανωτέρω φορέων διαπιστώθη-
καν τα ακόλουθα: 

 Απολογιστικά, το ποσοστό ικανοποιητικής ανταπόκρισης των φορέων (συστάσεις 
για τις οποίες η Υπηρεσία μας έκρινε ότι υπήρξαν ενέργειες επαρκούς συμμόρ-
φωσης προς τις συστάσεις των ελέγχων) στο σύνολο των διατυπωθεισών συστά-
σεων αποτιμάται σε 37 %.  

 Επί διατυπωθέντων συστάσεων αναφορικά με τη μη τήρηση της νομοθεσίας σχε-
τικά με τις δημόσιες συμβάσεις και σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17-

                                                 
5 Οι εν λόγω έλεγχοι αφορούσαν τη διευρυμένη ελεγκτική περίοδο από 1/1/2015 έως 30/06/2016. 
6 Σύμφωνα με την ανωτέρω υπουργική απόφαση αποφασίστηκε η σύσταση κλιμακίων για τη διενέργεια ελέγχων στις οικο-
νομικές υπηρεσίες τριάντα έξι (36) φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα το έργο των ελεγκτικών κλιμακίων συνίστα-
το στον έλεγχο της συνεπούς τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων, της εξακρίβωσης της ορθότητας των ποσών των ληξιπρό-
θεσμων υποχρεώσεων που υποβάλλονται στο ΓΛΚ, κλπ. Εντός του 2015 ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι σε 35 φορείς, πλην 
αυτού στο «Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», λόγω αναστολής της λειτουργίας του φορέα και απόλυσης του προ-
σωπικού από 30.05.2015.  
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21 του Ν.3492/2006 και του Κανονισμού περί επιβολής δημοσιονομικών διορθώ-
σεων (ΥΑ 2/40379/ΔΥΕΠ/19-4-2013), εκδόθηκαν οι προβλεπόμενες Αποφάσεις 
Δημοσιονομικών Διορθώσεων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου και στο Δήμο Φυλής. Επίσης ξεκίνησε από το Δήμο Φυλής η 
τμηματική παρακράτηση αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αντιστοιχούσε 
σε εύρημα σχετικό με τη μισθοδοσία. 

ii. (30) τακτικών ελέγχων (βάσει προγραμματισμού έτους 2015, διενέργειας και οριστι-
κοποίησης αποτελεσμάτων ελέγχου ετών 2015 και 2016).  

Στο πλαίσιο της διοικητικής παρακολούθησης των ανωτέρω ελέγχων (για την οποία 
επισημαίνεται ότι είναι μια διαδικασία σε πλήρη εξέλιξη καθόσον δεν έχουν παρέλθει 
οι τιθέμενες στις εκθέσεις αποτελεσμάτων ελέγχου προθεσμίες συμμόρφωσης για το 
13 % των συστάσεων) προκύπτει ότι μέχρι τη σύνταξη του παρόντος έχει υλοποιηθεί 
περίπου το 16 % των συστάσεων (συστάσεις για τις οποίες η Υπηρεσία μας έκρινε ότι 
υπήρξαν από τους ελεγχόμενους φορείς ενέργειες επαρκούς συμμόρφωσης προς τις 
συστάσεις των ελέγχων). Επισημαίνεται ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η παρακράτηση 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από 3 φορείς (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και ΟΔΙΚΕΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ), ενώ έχει ξεκινήσει η τμηματική παρακράτηση αυτών σε 8 
φορείς ΙΚΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
(ΟΑΕΔ), Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και ΟΣΕ Α.Ε. 

Επίσης έχουν εκδοθεί από τη ΔΔΕ για τους φορείς ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ), ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ), ΟΑΕΔ και 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αποφάσεις Δημοσιονομικής Διόρθωσης σε συνέχεια των 
αντίστοιχων συστάσεων των ελέγχων.  

iii. (6) τακτικών ελέγχων σε φορείς εποπτευόμενους από τα Υπουργεία Υγείας και Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (διενέργεια και οριστι-
κοποίηση αποτελεσμάτων ελέγχου εντός του έτους 2016).  

Στο πλαίσιο της διοικητικής παρακολούθησης των ανωτέρω ελέγχων (για την οποία 
επισημαίνεται ότι είναι μια διαδικασία σε πλήρη εξέλιξη καθόσον δεν έχουν παρέλθει 
οι τιθέμενες στις εκθέσεις αποτελεσμάτων ελέγχου προθεσμίες συμμόρφωσης για το 
21,34 % των συστάσεων) προκύπτει ότι μέχρι τη σύνταξη του παρόντος έχει υλοποι-
ηθεί το 13 % των συστάσεων (συστάσεις για τις οποίες η Υπηρεσία μας έκρινε ότι 
υπήρξαν από τους ελεγχόμενους φορείς ενέργειες επαρκούς συμμόρφωσης προς τις 
συστάσεις των ελέγχων). Επίσης έχουν εκδοθεί από τη ΔΔΕ για τους φορείς Ε.ΚΕ.Α. 
και ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Αποφάσεις Δημοσιονομικής Διόρθωσης σε συνέχεια των αντίστοι-
χων συστάσεων των ελέγχων.  

 

ΙΙ.2. Ελεγκτική δραστηριότητα Διεύθυνση Έκτακτων και Ειδικών Ελέγχων ΔΕΕΕ. 

ΙΙ.2.1. Κατά την διάρκεια του έτους 2016 υλοποιήθηκε πρόγραμμα 242 υποθέσεων:  

-Ολοκληρώθηκαν 165 υποθέσεις, εκ των οποίων οι 120 αφορούσαν ελέγχους κατόπιν εισαγ-
γελικών παραγγελιών και οι υπόλοιποι 45 λοιπούς διαχειριστικούς ελέγχους. Από τις ανωτέ-
ρω περιπτώσεις οι 39 ολοκληρώθηκαν με έλεγχο γραφείου. 

- Είναι σε εξέλιξη 76 έλεγχοι, εκ των οποίων οι 49 αφορούν εισαγγελικές παραγγελίες και οι 
27 λοιπούς διαχειριστικούς ελέγχους.  

- Ένας έλεγχος είναι σε αναστολή.  
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ΙΙ.2.2. Η ΔΕΕΕ. συμμετείχε ή εξακολουθεί να συμμετέχει με εκπροσώπους της στα κατωτέρω 
μικτά κλιμάκια ελέγχου: 

1) Υπό την εποπτεία του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών 
συμμετείχε σε έλεγχο στον ΟΑΣΘ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης) ο 
οποίος ολοκληρώθηκε την 6/12/2016.  

2) Υπό την εποπτεία του ΓΕΔΔ: 

- στο Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας (φυλακές) ο οποίος ολοκληρώθηκε την 7/4/2016. 

- Στην ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. χωρίς να έχει μέχρι σήμερα η Υπηρεσία μας καμία ενημέρωση για τον 
έλεγχο αυτό.  

- Στον ΕΛΟΤ χωρίς να έχει μέχρι σήμερα η Υπηρεσία μας καμία ενημέρωση για τον έλεγχο 
αυτό.  

- Στο Υποθηκοφυλακείο Αχαρνών. 

 

ΙΙ.2.3. α) Κατόπιν εντολής του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη, διε-
νεργούνται από τη ΔΕΕΕ ήδη 7 έκτακτοι διαχειριστικοί έλεγχοι. Ο έκτακτος διαχειριστικός 
έλεγχος που αφορούσε στο ΚΕΕΛΠΝΟ μετά από σχετική αλληλογραφία μεταξύ της ΓΕΔΔ, 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υπηρεσίας μας, θα διενεργηθεί υπό την 
εποπτεία της ΓΕΔΔ με μικτό κλιμάκιο ελέγχου και με την συμμετοχή ενός υπαλλήλου από 
την Υπηρεσία μας. 

β) Η ΔΕΕΕ κατόπιν του αριθμ.599/15-11-2016 εγγράφου του Υπουργού Υποδομών Μεταφο-
ρών κ. Χ. Σπίρτζη προγραμματίζει εντός των προσεχών ημερών τη διενέργεια ελέγχου στον 
Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ.  

 

ΙΙ.2.4. Όσον αφορά στους λοιπούς διαχειριστικούς ελέγχους (πλην Εισαγγελικών) σημειώνο-
νται τα εξής: 

1) Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Ολοκληρώθηκε και εστάλη 
στον ελεγχόμενο φορέα. Στη συνεδρίαση της ΕΣΕΛ για την εξέταση των αντιρρήσεων 
αποφασίσθηκε να υποβληθεί ερώτημα στο ΝΣΚ για δυο θέματα. Η ΔΕΕΕ με το αριθμ. 
2/71076/ΔΕΕΕ/24-8-2016 έγγραφό της προώθησε ερώτημα προς το ΝΣΚ μέσω του 
ΓΓΔΠ. Το θέμα αυτό εκκρεμεί στο Γραφείο του ΓΓΔΠ. 

2) Έλεγχοι μετά από αίτημα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (αποφάσεις 
ΕΣΕΛ κατά τις συνεδριάσεις 31/24-10-2014, 41/8-7-2015 και 42/22-10-2015). 

α) Έλεγχοι μισθοδοσίας που αφορούν τον ΕΟΠΠΕΠ και την ΕΑΒ. Έχουν διενεργη-
θεί, ωστόσο εκκρεμεί η σύνταξη του πορίσματος (λόγω μετακίνησης της ελέγκτριας 
υπαλλήλου από τη ΔΕΕΕ).  

β) Έλεγχοι που αφορούν το 1) ΚΕΠΑ Πανεπιστημίου Αθηνών και 2) την Δημοτική 
Κοινωφελή Επιχείρηση (ΚΕΚΑ) του τέως Δήμου Μελισσίων νυν Δήμου Πεντέλης. 

Η ΔΕΕΕ είχε εκδώσει τις αποφάσεις εντολής για την διενέργεια των ελέγχων, πλην 
όμως μετά: 

- το αριθμ. 45/ΣΟΕΕ/25-11-2016 έγγραφο της ΓΕΔΔ προς την Εισαγγελία Εφετών 
Αθηνών 

-το αριθμ. 2418/28-11-2016 έγγραφο του Εισαγγελέα εγκλημάτων Διαφθοράς προς 
την ΔΕΕΕ 

-το αριθμ. 2/2016/ΣΟΕΕ/12-12-2016 έγγραφο της ΓΕΔΔ 
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-το αριθμ. 2/12-1-2017 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

εκδόθηκαν από την ΔΕΕΕ την 10/1/2017 αποφάσεις αναστολής διενέργειας των ελέγ-
χων διότι τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε μικτά 
κλιμάκια ελέγχου στο Υποθηκοφυλακείο Αχαρνών και στο ΚΕΕΛΠΝΟ, υπό την επο-
πτεία της ΓΕΔΔ. 

γ) Έλεγχος στο Δήμο Μαραθώνα. 

Με την αριθμ. 2/69775/ΔΕΕΕ/27-10-15 απόφαση του Προϊσταμένου της ΓΔΔΕ ανα-
τέθηκε σε υπάλληλο της ΔΕΕΕ η διενέργεια του ελέγχου. Ωστόσο ο Δήμος Μαραθώ-
να δεν προσκόμισε στοιχεία παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις. Η ΔΕΕΕ έχοντας ε-
νημερώσει την ΓΕΔΔ για την ανωτέρω καθυστέρηση απέστειλε τελικά στην ΓΕΔΔ το 
αριθμ. 2/94598/ΔΕΕΕ/7-12-2016 έγγραφο, εισηγούμενη «την άμεση αναστολή του εν 
λόγω ελέγχου και επί μη αποστολής των ζητηθέντων στοιχείων, την θέση του στο αρ-
χείο υπαιτιότητι του φορέα και επιβολής των προβλεπόμενων ποινών σ΄ αυτόν για την 
ματαίωση του ελέγχου». Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει απάντηση από πλευράς 
ΓΕΔΔ. 

Κατόπιν των αναφερομένων στην ενότητα ΙΙ.2.4., τεκμαίρεται ότι η ολοκλήρωση των ανωτέ-
ρω υποθέσεων δεν εξαρτάται από την Υπηρεσία μας. 

 

ΙΙ.2.5. Όσον αφορά τις (15) υποθέσεις ελέγχου κληροδοτημάτων στις οποίες γίνεται αναφορά 
στο με Αριθ. πρωτ. 1809/13.5. 2016 έγγραφο μας που αφορά την ελεγκτική δραστηριότητα 
της ΓΔΔΕ για το έτος 2015 υπάρχουν ορισμένες εκκρεμότητες για (4) υποθέσεις. Επιπλέον 
εντός του 2016 διενεργήθηκε έλεγχος στα εξής κληροδοτήματα: (Από τους ελέγχους αυτούς 
ολοκληρώθηκαν οι (5) και οι λοιποί (10) είναι σε εξέλιξη).  

1. Έλεγχος διαχείρισης των εκτελεστών διαθήκης «ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», ε-
ποπτείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας. 

2. Διαχειριστικός έλεγχος στο ΣΤΑΛΛΕΙΟ - ΓΑΤΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ & 
ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ, εποπτείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –
Στερεάς Ελλάδας. 

3. Διαχειριστικός έλεγχος στο κληροδότημα «ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», εποπτείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας. 

4. Έλεγχος διαχείρισης των εκτελεστών διαθήκης "ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΠΑΖΑΡΕΝΤΖΙΟΥ", εποπτείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 

5. Διαχειριστικός έλεγχος στο κληροδότημα «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΗΜΑΝΙΚΑ» εποπτείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 

6. Έλεγχος της λογοδοσίας «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΤΗΣ 
ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΔΕΟΓΛΟΥ», εποπτείας Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 

7. Έλεγχος της λογοδοσίας «ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ "ΚΑΤΣΙΔΗΜΑ 
ΧΡΗΣΤΟΥ», εποπτείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας 
και Ιονίου. 

8. Διαχειριστικός έλεγχος στο κληροδότημα «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΗ», επο-
πτείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

9. Διαχειριστικός έλεγχος στο κληροδότημα «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 
ΜΠΑΦΑΚΗ», εποπτείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 
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10. Διαχειριστικός έλεγχος στο «ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΗ» εποπτεί-
ας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

11. Διαχειριστικός έλεγχος στο «ΙΔΡΥΜΑ ΟΥΡΑΝΙΑΣ-ΚΟΥΣΟΥΡΕΛΑΚΗ-
ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ», εποπτείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

12. Διαχειριστικός έλεγχος στο «ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ Π. 
ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗ», εποπτείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

13. Διαχειριστικός έλεγχος στο κληροδότημα «ΙΩΑΝΝΟΥ Ζ. ΛΟΥΛΗ» εποπτείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας. 

14. Διαχειριστικός έλεγχος στο κληροδότημα «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΖΕΤΖΟΥ», επο-
πτείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας. 

15. Διαχειριστικός έλεγχος στο «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΛΑΔΑ», εποπτείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας. 

Οι έλεγχοι κληροδοτημάτων προγραμματίζονται σε συνεργασία με τις εποπτεύουσες υπηρε-
σίες και αφορούν και σε περιπτώσεις που έχουν ασκηθεί καταγγελίες. Οι καταγγελίες ασκού-
νται άλλοτε στις ΑΠΔ, άλλοτε στη ΔΕΕΕ και άλλοτε και στις δύο υπηρεσίες. 

Τα συνήθη ευρήματα στους ελέγχους κληροδοτημάτων αφορούν στην τέλεση του σκοπού, τη 
μη έγκαιρη υποβολή Προϋπολογισμών και Απολογισμών, τη μη αξιοποίηση της περιουσίας 
των κληροδοτημάτων κλπ. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε ζημιά ή έλλειμμα στην κοι-
νωφελή περιουσία, έγινε πρόταση για καταλογισμό. Σε περιπτώσεις που οι εποπτεύουσες υ-
πηρεσίες κρίνουν απαραίτητη και την ποινική διερεύνηση προβαίνουν στις απαραίτητες ενέρ-
γειες, (π.χ. αποστολή πορίσματος σε Εισαγγελέα) χωρίς ωστόσο να ενημερώνουν τη ΔΕΕΕ 
για την περαιτέρω εξέλιξη. 

 

ΙΙ.2.6. Από την πρώην Οικονομική Επιθεώρηση όσες υποθέσεις ελέγχου ήταν σε εξέλιξη έ-
χουν ολοκληρωθεί όλες.  

 

ΜΕΡΟΣ Β – Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου ΕΔΕΛ 

 

ΙΙΙ.1. ΧΜ ΕΟΧ  

ΙΙΙ.1.1. Περίοδος 2009-2014 

Αναφορικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιό-
δου 2009-2014, εντός του 2016, η ΕΔΕΛ διενήργησε τρεις (3) ελέγχους συστήματος σε ισά-
ριθμους φορείς και τρεις (3) ελέγχους πράξεων. Από τα αποτελέσματα των ελέγχων συστή-
ματος και πράξεων προέκυψε ότι το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργεί ουσιαστικά, 
με αποτέλεσμα η ΕΔΕΛ να διατυπώσει ανεπιφύλακτη γνώμη για την λειτουργία του.  

 

ΙΙΙ.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007 – 2013 

ΙΙ.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 Δεκεμ-
βρίου κάθε έτους από το 2008 έως το 2015, η ΕΔΕΛ, ως η μόνη αρχή ελέγχου του ΕΣΠΑ, 
υποβάλλει στην Επιτροπή, ετήσια έκθεση ελέγχου στην οποία παρατίθενται τα πορίσματα 
των λογιστικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο που 
λήγει στις 30 Ιουνίου του συγκεκριμένου έτους σύμφωνα με τη στρατηγική λογιστικού ελέγ-
χου του επιχειρησιακού προγράμματος, και αναφέρονται οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθη-
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καν στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου του προγράμματος. Τον Δεκέμβριο 2016, η 
ΕΔΕΛ δεν προέβη στην υποβολή ετήσιας έκθεσης για τους ελέγχους που διενεργήθηκαν κατά 
την διευρυμένη ελεγκτική περίοδο από τις 1.7.2015-31.12.2016 (έτος αναφοράς 2015), καθώς 
για τα ΕΠ των Στόχων 1, 2, 3 του ΕΣΠΑ και για το ΕΠ Αλιεία 2007-2013 θα υποβληθούν 
στις 31.3.2017 τα έγγραφα κλεισίματος από τους αρμόδιους φορείς του ΣΔΕ, ήτοι η Τελική 
Έκθεση από τις οικείες ΕΥΔ, η Τελική Δήλωση Δαπανών από την Αρχή Πιστοποίησης και η 
Τελική Έκθεση Ελέγχου συνοδευόμενη από την Δήλωση Κλεισίματος από την ΕΔΕΛ. Συνε-
πώς, με το παρόν έγγραφο γίνεται αναφορά στο πλήθος των ελέγχων που διενήργησε η ΕΔΕΛ 
κατά την τελευταία ελεγκτική περίοδο της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 για τα προ-
αναφερθέντα ΕΠ, πλην όμως δεν δύναται να παρατεθεί ανάλυση των αποτελεσμάτων των εν 
λόγω ελέγχων, καθώς αυτοί, αφενός, δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, αφετέρου, η σχετική 
ανάλυσή τους θα γίνει στο πλαίσιο της σύνταξης της Τελικής Έκθεσης Ελέγχου και της Δή-
λωσης Κλεισίματος της ΕΔΕΛ, οι οποίες θα υποβληθούν στις 31.3.2017 στην ΕΕ. Σε συνέ-
χεια των ανωτέρω, η ΕΔΕΛ πραγματοποίησε τους κάτωθι ελέγχους, εντός του 2016: 

- Αναφορικά με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Στόχων 1 & 2 του ΕΣΠΑ, τέσσερις (4) 
ελέγχους συστήματος σε ισάριθμους φορείς του κοινού ΣΔΕ και ογδόντα επτά (87) δειγματο-
ληπτικοί έλεγχοι πράξεων τυχαίου δείγματος, εκ των οποίων οι σαράντα εννιά (49) αφορού-
σαν το δείγμα των Υποέργων ΕΤΠΑ-ΤΣ και οι τριάντα οκτώ (38) το δείγμα των Υποέργων 
ΕΚΤ. Επίσης, διενεργήθηκαν πέντε (5) συμπληρωματικοί έλεγχοι για το ΕΤΠΑ, ενώ έχει 
προγραμματιστεί κι ένας έλεγχος συστήματος στην Αρχή Πιστοποίησης, ο οποίος όμως μέχρι 
την υποβολή της παρούσας δεν έχει ακόμη διενεργηθεί.  

- Αναφορικά με τα Προγράμματα του Στόχου 3 του ΕΣΠΑ Ελλάδα – Κύπρος, Ελλάδα – 
Βουλγαρία και Ελλάδα – Ιταλία, διενεργήθηκαν πέντε (5), τέσσερις (4) και έξη (6) δειγματο-
ληπτικοί έλεγχοι πράξεων επί ελληνικού εδάφους, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι, σε κανένα 
από τα προαναφερθέντα προγράμματα δεν κρίθηκε αναγκαία, βάσει της Στρατηγικής Ελέγ-
χου, η διενέργεια ελέγχου συστήματος κατά την μνημονευόμενη ελεγκτική περίοδο.  

Αναφορικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία, η ΕΔΕΛ διενήργησε τέσσερις (4) ελέγ-
χους συστήματος και τριάντα τρεις (33) δειγματοληπτικούς ελέγχους πράξεων τυχαίου δείγ-
ματος για το ΕΠ Αλιεία 2007-2013. 

 

ΙΙ.2.2. Αναφορικά με τα Προγράμματα ΕΕΣ Ελλάδα - Αλβανία και Ελλάδα – ΠΓΔΜ, η 
ΕΔΕΛ υπέβαλε ετήσια έκθεση ελέγχου και γνώμη για την ελεγκτική περίοδο 01.07.2015-
30.06.2016, καθώς τα έγγραφα κλεισίματος για εν λόγω ΕΠ θα υποβληθούν στις 31.3.2018. 
Στο πλαίσιο αυτό, για καθένα από τα ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα-Αλβανία και Ελλάδα-ΠΓΔΜ διενερ-
γήθηκαν τρείς (3) έλεγχοι στην ελληνική επικράτεια σε τρεις πράξεις, ενώ διατυπώθηκε ανε-
πιφύλακτη γνώμη για αμφότερα τα ΕΠ. 

 

ΙΙ.2.3. Η ΕΔΕΛ αποτελεί επίσης κοινή Αρχή Ελέγχου (ΑΕ) των τεσσάρων (4) Ταμείων του 
Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών περιόδου 
2007-2013» (ν.3613/2007), μετά την κατάργηση της 41ης Διεύθυνσης του ΓΛΚ. Υπενθυμίζε-
ται ότι, το προαναφερόμενο Γενικό Πρόγραμμα ακολουθεί τον τρόπο της «επιμερισμένης δι-
αχείρισης» (κατ’ αναλογία ΕΣΠΑ), αλλά έχει την ιδιαιτερότητα ότι, η οικονομική διαχείριση 
των πόρων του γίνεται μέσω Ετησίων Προγραμμάτων (ΕΠ), τα οποία είναι αυτοτελείς δια-
χειριστικές 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: Έκ-
θεση ελεγκτικού έργου + Γνώμη για το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου (ΣΔΕ) + Επικύρωση 
του αιτήματος πληρωμής υπολοίπου (συνοπτικά: Audit Authority Report - AAR).  
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Σχετικά με το ελεγκτικό έργο που επιτελέστηκε το 2016, έγιναν τέσσερις (4) έλεγχοι συστή-
ματος που αφορούσαν το ΕΠ2013 και πέντε (5) έλεγχοι πράξεων που αφορούσαν το ίδιο ΕΠ.  

Από τους ανωτέρω ελέγχους καθώς και εκείνους που διενεργήθηκαν το 2015 και αφορούσαν 
επίσης το ΕΠ2013, τεκμηριώθηκε η ελεγκτική γνώμη που διατυπώθηκε στις αντίστοιχες Ετή-
σιες Εκθέσεις Ελέγχου των τεσσάρων Ταμείων, σύμφωνα με την οποία ΕΔΕΛ διατύπωσε 
γνώμη «με επιφύλαξη» υπό το πρίσμα ότι δεν είχαν γίνει αποδεκτές από τις ΥΑ των Ταμείων 
δαπάνες που η ΑΕ έκρινε μη επιλέξιμες από τους ελέγχους Δράσεων και συστημάτων. 

 

ΙΙΙ.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 

Σύμφωνα με το άρθρο 127, παράγραφος 5 του Καν. (ΕΚ) 1303/2013 για την Προγραμματική 
Περίοδο 2014-2020, η ΕΔΕΛ, 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 χρονικό διάστημα 1/7 του έτους Ν έως 31/12 του έτους Ν+1, 
σύμφωνα με τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου της ΕΔΕΛ, συμπεριλαμβανομένων των ευ-
ρημάτων που εντοπίστηκαν στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και των διορθωτι-
κών μέτρων που προτάθηκαν για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων. Η ετήσια έκ-
θεση ελέγχου της ΕΔΕΛ συνοδεύεται από τη γνώμη λογιστικού ελέγχου.  

Δεδομένου ότι, η διαδικασία ορισμού των αρχών του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για 
τα ΕΠ του Στόχου «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση» που χρηματοδοτού-
νται από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το ΤΣ, στο πλαίσιο της νέας ΠΠ2014-2020 ολοκληρώθηκε τον 
Νοέμβριο του 2015 και έκτοτε δηλώθηκαν δαπάνες στην ΕΕ για τα εν λόγω ΕΠ, η ΕΔΕΛ, 
στο πλαίσιο των καθηκόντων που απορρέουν από το άρθρο 127 του Καν. (ΕΚ) 1303/2013 
διενήργησε επτά (7) ελέγχους συστήματος και σαράντα δύο (42) ελέγχους πράξεων, οι οποίοι 
διενεργήθηκαν εντός του έτους 2016 και αφορούσαν την 2η λογιστική χρήση η οποία αφορά 
το χρονικό διάστημα 1.7.2015-30.6.2016. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων συμπερι-
λήφθησαν στην ετήσια έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 15.2.2017, η οποία συ-
νοδεύτηκε από την γνώμη λογιστικού ελέγχου για καθένα από τα 18 ΕΠ του Στόχου «Επεν-
δύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Μέχρι και την σύνταξη 
της ετήσιας έκθεσης ελέγχου της ΕΔΕΛ, είχε οριστικοποιηθεί το σύνολο των διενεργηθέντων 
ελέγχων της ΕΔΕΛ, πλην ενός ελέγχου συστήματος, του οποίου όμως τα αποτελέσματα ε-
λήφθησαν υπόψη από την ΕΔΕΛ.  

Ειδικότερα, από τους ελέγχους συστημάτων που διενήργησε η ΕΔΕΛ, διαπιστώθηκε η ικανο-
ποιητική ανταπόκριση των ελεγχόμενων φορέων στις θεμελιώδεις απαιτήσεις και στα αντί-
στοιχα κριτήρια αξιολόγησης που ελέγχθηκαν, ενώ εντοπίστηκαν μη σημαντικά ευρήματα για 
τα οποία απευθύνθηκαν κατάλληλες συστάσεις προς την κατεύθυνση βελτιώσεων σε επιμέ-
ρους τομείς της διαχειριστικής ευθύνης ορισμένων φορέων. Σε ό, τι αφορά στους δειγματο-
ληπτικούς ελέγχους πράξεων, το ποσοστό του Συνολικού Ποσοστού Σφάλματος στον πληθυ-
σμό δαπανών του κοινού συστήματος για την 2η λογιστική χρήση, ανέρχεται σε 1,19% μι-
κρότερο δηλαδή του ορίου σημαντικότητας 2%, οπότε και δεν απαιτήθηκαν περαιτέρω διορ-
θώσεις επί των δαπανών που δηλώθηκαν στο πλαίσιο της περιόδου αναφοράς της ετήσιας 
έκθεσης ελέγχου της ΕΔΕΛ.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των λογιστικών ελέγχων της, η ΕΔΕΛ έκρινε ότι, το 
κοινό σύστημα του Στόχου «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση» του ΕΣΠΑ 
2014-2020 λειτουργεί αποτελεσματικά ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις που ορίζονται στον 
Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013 του Συμβουλίου και διατυπώθηκε ανεπιφύλακτη γνώμη.  

Σε ό, τι αφορά το καθένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Στόχου «Επενδύσεις στην 
Ανάπτυξη και την Απασχόληση» του ΕΣΠΑ, διατυπώθηκε ανεπιφύλακτη γνώμη για τα δεκα-
επτά (17) από αυτά, ενώ για το ΠΕΠ Πελοποννήσου καθίστατο αδύνατη η παροχή γνώμης, 
καθώς δεν δηλώθηκαν δαπάνες στην ΕΕ κατά την 2η λογιστική χρήση.  
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Σημειώνεται, τέλος, ότι, αναφορικά με το ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αει-
φόρος Ανάπτυξης», παρότι διατυπώθηκε ανεπιφύλακτη γνώμη από την ΕΔΕΛ η οποία απορ-
ρέει από τα αποτελέσματα των ελέγχων της, στη σχετική ενότητα διατύπωσης γνώμης δόθηκε 
έμφαση επί ειδικού θέματος λόγω αβεβαιότητας σχετικά με το μελλοντικό πόρι-
σμα/αποτέλεσμα της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη έ-
ρευνα αναφορικά με διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και 
μια σύμβαση που συνάφθηκε στο πλαίσιο του εν λόγω ΕΠ.  

 

ΙV. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 

Α. ΕΣΕΛ 

IV.1. Προγραμματισμός έτους 2017 της Δ.Δ.Ε.  

Για την ελεγκτική περίοδο που εκτείνεται από 1.7.2016-30.6.2017, ακολουθείται ο προγραμ-
ματισμός όπως αποφασίστηκε από την ΕΣΕΛ κατά την 49η/16.6.2016 Συνεδρίαση. Ο προ-
γραμματισμός των τακτικών ελέγχων της επόμενης ελεγκτικής περιόδου, ήτοι από 1.7.2017 
έως 30.6.2018, αναμένεται να οριστικοποιηθεί από την Ε.Σ.ΕΛ. εντός του μηνός Ιουνίου του 
τρέχοντος έτους, συνεκτιμώντας τους διαθέσιμους ελεγκτικούς πόρους. 

 

IV.2. Προγραμματισμός έτους 2017 της ΔΕΕΕ.  

O ακριβής αριθμός των προς υλοποίηση ελέγχων για το έτος 2017 δεν είναι δυνατόν εκ των 
προτέρων να προσδιοριστεί λόγω του ότι η χρονική διάρκεια των ελέγχων καθώς και ο χρό-
νος που απαιτείται για την μελέτη του όγκου των εγγράφων του κάθε φακέλου δεν είναι γνω-
στά εκ των προτέρων. Παρόλα αυτά, προγραμματίζεται να διενεργηθούν έλεγχοι σε υποθέ-
σεις (Εισαγγελικές παραγγελίες και λοιποί διαχειριστικοί έλεγχοι), είτε με βάση το πρωτό-
κολλο ημερομηνίας εισερχομένου στη ΔΕΕΕ (ημερομηνία εκτύπωσης σχετικής κατάστασης 
26/1/2017), 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 ΔΕΕΕ με βάση τους Ανθρώπινους Πόρους που σήμερα διαθέτει (και οι οποίοι είναι μειω-
μένοι σε σχέση με το 2016, ενώ η λειτουργία της έχει φθάσει σε οριακό σημείο) διενεργεί 
ήδη 76 ελέγχους και προγραμματίζει επί του παρόντος 85 επιπλέον ελέγχους μέχρι τέλος του 
2017 (κυρίως ελέγχους κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών). 

Από τους ανωτέρω 85 ελέγχους οι 15 αφορούν σε υποθέσεις κληροδοτημάτων, οι οποίες θα 
προσδιοριστούν κυρίως σε συνεργασία με τις εποπτεύουσες υπηρεσίες. Ο αριθμός των προς 
διενέργεια ελέγχων θα εξαρτηθεί από τις απαντήσεις των υπηρεσιών αυτών αλλά και το δια-
θέσιμο ελεγκτικό δυναμικό (λαμβανομένου υπόψη ότι οι ελεγκτές της ΔΕΕΕ διατίθενται κατά 
προτεραιότητα στους ελέγχους κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών).  

 

Β. ΕΔΕΛ 

IV.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 

 Όπως προαναφέρθηκε, για τα ΕΠ του Στόχου 1,2,3 του ΕΣΠΑ 2007-2013 και το ΕΠ Α-
λιεία 2007-2013 θα υποβληθούν τα έγγραφα κλεισίματος στην ΕΕ στις 31.3.2017, οπότε 
δεν πρόκειται να διενεργηθούν άλλοι έλεγχοι, πλην αυτών που διενεργήθηκαν κατά την 
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τελευταία ελεγκτική περίοδο και τα αποτελέσματά τους θα ληφθούν υπόψη για την Τελι-
κή Έκθεση Ελέγχου της ΕΔΕΛ και τη Δήλωση Κλεισίματος.  

 Σε ό, τι αφορά τα ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα - Αλβανία και Ελλάδα – ΠΓΔΜ για την ΠΠ2007-
2013, μέχρι και τη σύνταξη του παρόντος, δεν έχει ακόμη επιλεγεί δείγμα ελέγχων από 
την ΕΔΕΛ, οπότε εκκρεμεί ο προγραμματισμός των ελέγχων για το έτος 2017.  

 Ομοίως, για τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου πε-
ριόδου 2009-2014, δεν έχουν ακόμη προγραμματιστεί για το έτος 2017 έλεγχοι συστήμα-
τος και πράξεων. 

 

IV.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 

 Αναφορικά με τα ΕΠ του Στόχου «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση» που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και ΤΣ, δεδομένου ότι, μέχρι και τη σύνταξη του 
παρόντος, δεν έχει ακόμη επιλεγεί δείγμα ελέγχων από την ΕΔΕΛ, δεν έχουν ακόμη προ-
γραμματιστεί έλεγχοι για το 2017. Ωστόσο, με την τελευταία αναθεώρηση της στρατηγι-
κής ελέγχων της ΕΔΕΛ που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο 2017 προγραμματίστηκαν έλεγχοι 
συστήματος στους πέντε (5) νέους Ενδιάμεσους Φορείς του ΣΔΕ που ορίστηκαν μετά την 
Επίσημη υποβολή της περιγραφής του ΣΔΕ στην ΕΕ.  

 Ομοίως, σε ό, τι αφορά τα Εθνικά Προγράμματα των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ο-
ρισμού των αρχών, δεν έχουν ακόμη προγραμματιστεί έλεγχοι για το 2017.  

 Ούτε για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 
που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους έχουν 
προγραμματιστεί έλεγχοι, μέχρι και την σύνταξη το παρόντος, για το τρέχον έτος. Ση-
μειώνεται ότι, και για τα ανωτέρω Προγράμματα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ορισμού 
του αρχών.  

 Σε ό, τι αφορά το ΕΠ Αλιεία 2014-2020 και τα Προγράμματα ΕΕΣ για την ΠΠ2014-2020, 
για το μεν πρώτο έχει υποβληθεί η περιγραφή του ΣΔΕ στην ΕΔΕΛ για αξιολόγηση, η 
οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, για τα δε άλλα δεν έχει ακόμη υποβληθεί στην ΕΔΕΛ η περι-
γραφή του ΣΔΕ από την αρμόδια αρχή. 

 

V. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΤΗΣ 

Μέχρι και την σύνταξη του παρόντος και όσον αφορά την ελεγκτική περίοδο 1.07.2015 έως 
30.06.2016 και στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμματισμένων ελέγχων του άρθρου 62 του 
Καν.1083/06 (ΠΠ2007-2013), εντοπίστηκαν δύο (2) περιπτώσεις ελέγχων πράξεων, που έ-
χρηζαν περαιτέρω διερεύνησης λόγω ευρημάτων που εντοπίστηκαν και έφεραν υπόνοιες α-
πάτης. Ειδικότερα: 

 Για τον έλεγχο στη πράξη με MIS 369005/1 στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττική, διαπιστώ-
θηκε υπόνοια απάτης λόγω αδυναμίας πιστοποίησης μέρους του επιχορηγούμενου μη-
χανολογικού εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, τρεις προμηθευτές δεν μπορούσαν να επιβε-
βαιώσουν τη γνησιότητα των βεβαιώσεων που φέρεται να είχαν εκδώσει, ενώ μια άλ-
λη προμηθεύτρια εταιρεία επιβεβαίωσε την ορθότητα αναφέροντας ότι αποτελούσε 
πρόχειρη βεβαίωση και ότι μεταγενέστερα είχε στείλει την οριστική. Επίσης, κατά τον 
εν λόγω έλεγχο διαπιστώθηκε πιστοποίηση δαπανών για λογισμικά που δεν είχαν τε-
θεί σε παραγωγική λειτουργία. Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΔΕΛ αποφάσισε την απο-
στολή της έκθεσης του ανωτέρω ελέγχου, με την επισήμανση ότι πρόκειται για περί-
πτωση περαιτέρω διερεύνησης υπόνοιας απάτης, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπο-
λέμησης της Απάτης (OLAF), στo Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκη-
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σης (ΣΕΕΔΔ) και στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, προκειμένου τα εν λό-
γω σώματα να προβούν σε δικές τους, κατά λόγο αρμοδιότητας, ενέργειες και να διε-
ρευνηθούν επαρκώς τα αναφερόμενα στην σχετική έκθεση της ΕΔΕΛ.  

 Για τον έλεγχο στην πράξη με MIS 276454/22 στο πλαίσιο του Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, διαπιστώθηκαν μη επιλέξιμες δαπάνες μισθοδοσίας, λό-
γω μη επιβεβαίωσης από την ΕΡΓΟΣΕ (η οποία είναι δικαιούχος του έργου) της γνη-
σιότητας των τίτλων σπουδών ορισμένων υπαλλήλων της. Με βάση τα αποτελέσματα 
του ανωτέρω ελέγχου, η ΕΔΕΛ αποφάσισε την αποστολή της σχετικής έκθεσης ελέγ-
χου, με την επισήμανση ότι πρόκειται για περίπτωση περαιτέρω διερεύνησης υπόνοι-
ας απάτης, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στo 
Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), προκειμένου τα εν λό-
γω σώματα να προβούν σε δικές τους, κατά λόγο αρμοδιότητας, ενέργειες και να διε-
ρευνηθούν επαρκώς τα αναφερόμενα στην σχετική έκθεση της ΕΔΕΛ.  

 Οι ανωτέρω δύο (2) περιπτώσεις, επί συνόλου ενενήντα δύο (92) δειγματοληπτικών 
ελέγχων πράξεων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του κοινού Συστήματος Διαχείρι-
σης και Ελέγχου των ΕΠ των Στόχων 1 & 2 του ΕΣΠΑ, εκπροσωπεί το 2% αυτού. 
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5. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου  
(πρώην Γ.Γ.Δ.Ε.) 

 

 

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, της Α.Α.Δ.Ε. έχοντας ήδη την εμπειρία των τεσσάρων 
ετών λειτουργίας, προέβη πλέον σε δομικές αλλαγές που προωθούν τον εσωτερικό έλεγχο 
ώστε να προσδώσει αξία στην λειτουργία ολόκληρου του οργανισμού της ΓΓΔΕ. 

Συγκεκριμένα: 

1. Έγιναν κάθετες παρεμβάσεις στη διάρθρωση της Διεύθυνσης, ενδυναμώνοντας τον 
έλεγχο, αναθέτοντας αφενός μεν εξ ολοκλήρου την αρμοδιότητα αυτή σε δύο Τμήματα της 
Διεύθυνσης, αφετέρου την αξιολόγηση όλου του ελεγκτικού έργου σε έτερο Τμήμα, το οποίο 
έχει ως αρμοδιότητα και τη σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης, ώστε να γίνει πιο ορθολογική και 
αποτελεσματική η λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. 

2. Ολοκληρώθηκαν όλοι οι Εσωτερικοί Έλεγχοι, των οποίων οι εντολές είχαν εκδοθεί τα 
προηγούμενα έτη (μέχρι του σταδίου της σύνταξης προσωρινών εκθέσεων και τη διαβίβασής 
τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες), καθώς και οι έλεγχοι του έτους αναφοράς, προκειμένου να 
συνδεθούν με τους Στρατηγικούς Στόχους της ΓΓΔΕ, ώστε τα συμπεράσματά τους να διατυ-
πωθούν στην Ετήσια Έκθεση του εκάστοτε έτους αναφοράς. Ειδικότερα, ολοκληρώθηκαν 27 
εσωτερικοί έλεγχοι έναντι 26 που ήταν ο στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2016. 

3. Αναπτύχθηκε μεθοδολογία για την αποτελεσματική διαχείριση της παρακολούθησης 
της υλοποίησης των συμφωνηθεισών ενεργειών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, συντάχθηκαν 
Τελικές Αναφορές, οι οποίες αξιολογήθηκαν ώστε να εξαχθεί συμπέρασμα σχετικά με την 
αξία που προσθέτει ο κάθε έλεγχος στην επίτευξη των στόχων της ΓΓΔΕ και να επισημαν-
θούν τυχόν υπολειμματικοί κίνδυνοι. Ειδικότερα, ολοκληρώθηκαν 20 έλεγχοι παρακολούθη-
σης με τη σύνταξη ισάριθμων Τελικών Αναφορών, έναντι 18 που ήταν ο στόχος του έτους 
2016. 

4. Αναθεωρήθηκε το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων (Ιούλιο 2016), τόσο ως προς τη 
δομή και τη διάρθρωση, αναπτύσσοντας όλα τα στάδια του εσωτερικού ελέγχου συμβάλλο-
ντας στον εκσυγχρονισμό του εσωτερικού ελέγχου και τον εμπλουτισμό της μεθοδολογίας 
που τον διέπει, όσο και ως προς τη διευκόλυνση του έργου των εσωτερικών ελεγκτών.  

5. Αναπτύχθηκε, σε αρκετές περιπτώσεις ελέγχων, η συμβουλευτική δράση της Διεύ-
θυνσης και ειδικότερα διενεργήθηκαν δύο (2) εσωτερικοί έλεγχοι που είχαν σκοπό, κυρίως, 
την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης (Consulting) μέσω των βελτιωτικών προτεινόμε-
νων ενεργειών, παρά την παροχή διαβεβαίωσης (Assurance), οι οποίες απεστάλησαν στους 
αποδέκτες ως «συμβουλευτικό κείμενο». Επίσης, σε αρκετές άλλες περιπτώσεις εσωτερικών 
ελέγχων, υπήρξε συμβολή σε ενέργειες των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών για την βελτίωση δια-
δικασιών, πριν ακόμα οριστικοποιηθούν οι διενεργούμενοι έλεγχοι με τη συμμετοχή σε ομά-
δες εργασίες με συμβουλευτικό ρόλο.  

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, πέραν του ρόλου της στο πλαίσιο της Γ.Γ.Δ.Ε., συνεργά-
σθηκε και με άλλους φορείς του Δημόσιου Τομέα, προκειμένου να συνεισφέρει στην προα-
γωγή του εσωτερικού ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση γενικότερα, αλλά και στον εκσυγχρο-
νισμό αυτού, μεταφέροντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της. Συγκεκριμένα, ανέπτυξε 
συνεργασίες τόσο με τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς όσο και με 
το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 
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1. Ελεγχόμενοι Τομείς Δράσεις 

Οι 27 εσωτερικοί έλεγχοι που αναφέρθηκαν ανωτέρω, διενεργήθηκαν στους παρακάτω Το-
μείς Δράσης και παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1. 

 Στον Τομέα της Φορολογικής Διοίκησης, δεκαέξι (16) έλεγχοι,  

 Στον Τομέα της Τελωνειακής Διοίκησης, έξι (6) έλεγχοι 

 Σε διοικητικές λειτουργίες της Γ.Γ.Δ.Ε., δύο (2) έλεγχοι 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ελεγχόμενοι Τομείς Δράσης 

 

2. Διαπιστώσεις ανά Τομέα Ελέγχου 

Οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν στις ελεγχόμενες διαδικασίες, αφορούν στους παρακάτω 
πέντε (5) Τομείς Ελέγχου και απεικονίζονται στο Διάγραμμα 2 :  

 κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο,  

 πληροφοριακά συστήματα,  

 παρακολούθηση της εφαρμογής της διαδικασίας,  

 εκπαίδευση του προσωπικού,  

 εργαλεία εφαρμογής της διαδικασίας  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Διαπιστώσεις ανά Τομέα Ελέγχου 

 

3. Εσωτερικοί Έλεγχοι και Στρατηγικοί Στόχοι 
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Μέσω των ελέγχων των διαδικασιών, επιδιώκεται η ενίσχυση των Στρατηγικών Στόχων, 
όπως αυτοί έχουν τεθεί στο Στρατηγικό Σχέδιο 2016 – 2020 της Γ.Γ.Δ.Ε. αλλά και στο 
Επιχειρησιακό της Σχέδιο (Ε.Σ.), τόσο του 2015 όσο και του 2016, που είναι: 

ΣΣ1. Μεγιστοποίηση Δημοσίων Εσόδων.  

ΣΣ2. Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.  

ΣΣ3.Ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, καταπολέμηση του 
λαθρεμπορίου και προστασία της δημόσιας υγείας. 

ΣΣ4. Αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη Διοίκηση με σεβασμό στον πολίτη. 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί, γίνεται ποσοστιαία παρουσίαση της συμβολής των 
Εσωτερικών Ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά το έτος 2016 στους Στρατηγικούς Στόχους 
της Γ.Γ.Δ.Ε.: 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 : Εσωτερικοί Έλεγχοι και Στρατηγικοί Στόχοι 

 

 

Περιπτώσεις με υπόνοια απάτης/κακοδιοίκησης  

Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου της Γ.Γ.Δ.Ε.( Ιούλιος 2016) σε περίπτωση 
που στο πλαίσιο των εσωτερικών ελέγχων υπάρχουν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότη-
τας που χρήζουν ειδικής διερεύνησης πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως στις αρμόδιες Υ-
πηρεσίες, λαμβάνοντας παράλληλα, οι εσωτερικοί ελεγκτές όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να 
μην καταστραφούν ή αλλοιωθούν τα αποδεικτικά στοιχεία.  

Κατά τη διενέργεια των εσωτερικών ελέγχων και της παρακολούθησης των συμφωνηθεισών 
ενεργειών των ελέγχων για τους οποίους υποβλήθηκε Τελική Αναφορά, σημειώθηκαν τέτοιες 
περιπτώσεις για τις οποίες άμεσα ενημερώθηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, προ-
κειμένου να επιληφθεί αρμοδίως. 

 

Προγραμματισμός δράσης για το έτος 2017 

Στον ετήσιο προγραμματισμό της Δ/νσης Εσωτερικού Ελέγχου της Α.Α.Δ.Ε. του έτους 2017, 
έχει προβλεφθεί η διενέργεια είκοσι έξι (26) εσωτερικών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων 
για πρώτη φορά δύο (2) συμβουλευτικών έργων , το οποίο αποτελεί και στόχο της Δ/νσης για 
το ίδιο έτος.  
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6. Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων  

 

 

ΔΔιιάάρρθθρρωωσσηη  ττηηςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  

 

 Με έδρα το νομό Αττικής, η Διεύθυνση 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 στον προϊστάμενο της 
Υποδιεύθυνσης. 

Ειδικότερα : 

I. Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων 

 

 Αυτοτελές Τμήμα Α΄ - Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παρα-
πτωμάτων, με τέσσερα (4) Γραφεία, τα οποία εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης : 

 Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη 

 Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα 

 Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου, με έδρα την Μυτιλήνη 

 Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο 

 

 Αυτοτελές Τμήμα Β΄ - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης . 

 Αυτοτελές Τμήμα Γ΄ - Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Στρατηγικής. 

 Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης. 

 

II. Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων 
 

 Τμήμα Δ΄ - 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.  
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ΟΟρργγααννόόγγρρααμμμμαα  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  

 

 

 
 

 

Συμβούλιο Διοίκησης 
 

Διοικητής 

Αυτοτελές Τμήμα Α΄- Ελέγχου Ποινικών Αδικη-
μάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων

Αυτοτελές Τμήμα Β΄- Ελέγχου Περιουσιακής 
Κατάστασης

Αυτοτελές Τμήμα Γ΄- Διαχείρισης Πληροφορια-
κών Συστημάτων και Στρατηγικής

Αυτοτελές Τμήμα Γραμματειακής 
Υποστήριξης

Αυτοτελές Τμήμα Γραμματειακής 
Υποστήριξης

Τμήμα Ε΄- Ελέγχου Περιουσιακής 
Κατάστασης

Τμήμα Δ΄- Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και 
Πειθαρχικών Παραπτωμάτων
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ΑΑπποοσσττοολλήή  --  ααρρμμοοδδιιόόττηηττεεςς  

 

Στο πλαίσιο επίτευξης και συνεχούς βελτίωσης των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης, 
πρέπει η αποστολή της, υλοποιούμενη μέσω των αρμοδιοτήτων, όχι μόνο να είναι σωστά ο-
ρισμένη, αλλά και στρατηγικά κατευθυνόμενη, έτσι ώστε να είναι ευθυγραμμισμένη με τη 
σημερινή πραγματικότητα. 

Το Π.Δ.111/29-8-2014, παρέχει μία πλήρη καταγραφή των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης και 
της Υποδιεύθυνσης. 

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των αρμοδιοτήτων, οι οποίες ασκούμενες αποτελούν το 
έργο της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, όπως αυτό υλοποιεί-
ται στο πλαίσιο των, κατ΄ έτος, καθοριζόμενων στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου. 

 

I. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 - Αυτοτελές Τμήμα Α΄ Ελέγχου - Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμά-
των, το οποίο επιλαμβάνεται των κατωτέρω ενεργειών - δράσεων, επί υποθέσεων που δια-
πράττουν ή συμμετέχουν, σε αυτά, υπάλληλοι της Γ.Γ.Δ.Ε. (ήδη Α.Α.Δ.Ε.). 

 Ειδικότερα: 

 Εντοπισμός, διερεύνηση και εξιχνίαση αδικημάτων 

 Διενέργεια διοικητικής έρευνας, ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκαταρκτικής εξέ-
τασης ή προανάκρισης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν εντο-
λής από το αρμόδιο όργανο ή μετά από αυτόφωρη σύλληψη, είτε βάση καταγγελιών ή πλη-
ροφοριών 

 Διενέργεια απαιτούμενων διαδικασιών για τη πειθαρχική ή και ποινική δίωξη υπαλ-
λήλων 

 Διαβίβαση στα Τμήμα Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης της Διεύθυνσης των φα-
κέλων και του πληροφοριακού υλικού, εφόσον απαιτείται, των υποθέσεων για τις οποίες 
προέκυψαν παραπτώματα ή αδικήματα, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος της περιουσια-
κής κατάστασης αυτών. 

 

- Αυτοτελές Τμήμα Β΄ - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε. (ήδη 
Α.Α.Δ.Ε), το οποίο επιλαμβάνεται των κατωτέρω ενεργειών - δράσεων, επί υποθέσεων Ελέγ-
χου Περιουσιακής Κατάστασης (Ε.Π.Κ.) υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε. (ήδη Α.Α.Δ.Ε). 

 Διενέργεια ελέγχων περιουσιακής κατάστασης. Οι έλεγχοι αυτοί να γίνονται : 

 στοχευμένα ή δειγματοληπτικά, σύμφωνα με κριτήρια, προσδιορισμένο δείγμα και 
διαδικασία, που καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. (ήδη 
Α.Α.Δ.Ε). 

 Ειδικότερα, η αρμοδιότητα αυτή διενεργείται, σύμφωνα: α) με τις διατάξεις της αριθ. 
πρωτ. Δ.ΕΣ.ΥΠ. 018131 ΕΞ 2014 ΕΜΠ/12-09-14 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημο-
σίων 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 Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και β) με τις δι-
ατάξεις της αριθ. πρωτ. Δ.ΕΣ.ΥΠ. 158709 εξ 2016/15.11.2016 «Διαδικασία ελέγχου περιου-
σιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) 
του Υπουργείου Οικονομικών (Β΄4034). 
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 σε υπαλλήλους για τους οποίους περιέρχεται στη Διεύθυνση 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, προα-
νάκριση ή ένορκη διοικητική εξέταση από τη διεύθυνση και κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος της 
περιουσιακής τους κατάστασης. 

 Εισήγηση στο Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. των κριτηρίων για τον προσδιορισμό 
του δείγματος, που θα επιλεγεί προς έλεγχο 

 Διενέργεια 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 Διεύθυνσης και της 
Υποδιεύθυνσης, των φακέλων της υπόθεσης, προκειμένου να διενεργηθεί ένορκη διοικητική 
εξέταση, όταν προκύψουν πειθαρχικά ή ποινικά παραπτώματα.  

 Έκδοση, αποκλειστικά από το Τμήμα εντολών ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης 
των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε. (ήδη Α.Α.Δ.Ε). 

- Αυτοτελές Τμήμα Γ΄ - Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Στρατηγικής, 
το οποίο επιλαμβάνεται των κατωτέρω δράσεων και ενεργειών: 

 Επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση των υφιστάμενων πληροφοριακών στοιχείων 
και δεδομένων 

 Κατάρτιση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου της διεύθυνσης σε συνεργα-
σία με όλες τις Οργανικές Μονάδες αυτής 

 Διαχείριση των οικείων ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για την υπο-
στήριξη του έργου της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων 

 Διερεύνηση, επεξεργασία, σύνθεση, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση καταγγε-
λιών, που συλλέγει το Γραφείο Καταγγελιών και κάθε πληροφοριακού υλικού και στοιχεί-
ου, που σχετίζονται με την αποστολή της Υπηρεσίας.  

 Ενέργειες για την άμεση ενημέρωση και διαβίβαση του πληροφοριακού υλικού που 
περιέρχεται σε γνώση του Τμήματος, στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης και της Υπο-
διεύθυνσης, καθώς και στις εισαγγελικές δικαστικές αρχές, εφόσον αυτό αξιολογηθεί ότι χρή-
ζει 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 ενημέ-
ρωση 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 όλων 
των καταγγελιών, πληροφοριών και στοιχείων που σχετίζονται με την αποστολή της Υπηρε-
σίας, τα οποία καταγράφει και θέτει υπόψη του Προϊσταμένου του Τμήματος για περαιτέρω 
επεξεργασία. 

- Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης, το οποίο επιλαμβάνεται των κα-
τωτέρω δράσεων και ενεργειών, για την υποστήριξη της Διεύθυνσης: 
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 Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη 

 Εκτίμηση των αναγκών της Διεύθυνσης (έπιπλα, σκεύη, μηχανολογικό και πάσης φύ-
σης 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 

 Διάθεση υπαλλήλων της Διεύθυνσης, ως γραμματέων στις διοικητικές έρευνες και 
εξετάσεις που διενεργούνται 

 Τήρηση και διαχείριση αρχείου Διεύθυνσης καθώς και του αρχείου των Υπηρεσιών 
της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης των οποίων 
αρμοδιότητες μετά τη παύση λειτουργίας των, δεν μεταφέρθηκαν σε άλλη Υπηρεσία της 
Γ.Γ.Δ.Ε. ή του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

IΙ. YΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
  Η Υποδιεύθυνση, ως υποκείμενη Οργανική Μονάδα (στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέ-
σεων, ασκεί, κατά παραπομπή των οικείων κανονιστικών διατάξεων του π.δ/τος 111/2014, 
όμοιες αρμοδιότητες με αυτές της Διεύθυνσης. 

 Ειδικότερα, η Υποδιεύθυνση  

 Τμήμα Δ’ - Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων. Ασκεί 
τις ίδιες αρμοδιότητες με το Αυτοτελές Τμήμα Α’ Ελέγχου - Ποινικών Αδικημάτων και Πει-
θαρχικών Παραπτωμάτων της Διεύθυνσης. 

 Τμήμα Ε’ - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης. Ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες με το 
Αυτοτελές Τμήμα Β’ - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης της Διεύθυνσης (εκτός της έκδο-
σης εντολών ελέγχου). 

 Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης. Ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες με το 
αντίστοιχο Αυτοτελές Γραφείο της Διεύθυνσης. 

 

Απολογισμός έργου Διεύθυνσης για το 2016 

  

ΑΑπποολλοογγιισσμμόόςς  έέρργγοουυ  ΑΑ΄́  &&  ΔΔ΄́  ΤΤμμηημμάάττωωνν  

  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Ι. Η πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων (ήδη Α.Α.Δ.Ε). 
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, με εγκύκλιο (Αρ. Πρωτ. ΔΔΑΔ Δ 
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 Δημοσίων Εσό-
δων, να εργαστούν, ώστε να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους και τα δικαιώματά τους, απο-
σαφηνίζοντας 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 μηχανι-
σμούς άμυνας, που διαθέτουν για την υπεράσπισή τους.  
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 Οι υπάλληλοι της Γ.Γ.Δ.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 συν-
δέει 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 Δημόσιας Υπηρεσίας, αλλά και στην αποτελε-
σματική 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 ένα-
ντι του δημοσίου και όχι έναντι τρίτων προσώπων - διοικούμενων που τυχόν βλάπτονται. 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ως προς την ποινική και αστική ευθύνη των υπαλλήλων, σχετικές 
είναι οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4346/2015 (Α΄152), με τις οποίες ρυθμίζονται ειδικό-
τερα θέματα της Διεύθυνσης, σχετικά με την, υπό προϋποθέσεις, μη ποινική και αστική δίωξη 
των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.  

 

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

 Στα Τμήματα Α΄ & Δ΄, για το περασμένο έτος 2016, ανατέθηκε η υλοποίηση των ακόλουθων 
στόχων της Υπηρεσίας μας, βάσει του Επιχειρησιακού σχεδίου της Γ.Γ.Δ.Ε. (ήδη Α.Α.Δ.Ε).: 

α) (Στόχος: Σ.4.11): Η διενέργεια 80 ελέγχων για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και 
πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε.  

Μέχρι 31/12/2016 ολοκληρώθηκαν 156 έλεγχοι, ως κατωτέρω: 

 

Στόχος έως 

31/12/2016 

Διενεργηθέντες έλεγχοι (Προκαταρκτι-
κές εξετάσεις, Ε.Δ.Ε., κλπ) έως 

31/12/2016 

Ποσοστό Επίτευ-
ξης Στόχου 

80 156 195%  

 

Από τους ανωτέρω 156 ελέγχους, στους πενήντα δύο (52), προέκυψαν Ποινικά και Πειθαρχι-
κά παραπτώματα για συνολικά ογδόντα (80) υπαλλήλους και οι υποθέσεις τους, διαβιβάστη-
καν στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Εισαγγελέα, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, κλπ), 
για τις κατά νόμο ενέργειές τους. 

β) (Στόχος: 4.12) Η διενέργεια σαράντα (40) επιτόπιων αιφνιδιαστικών επισκέψεων στις 
κατά τόπους Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. (Δ.Ο.Υ, Τελωνεία, Χημικές Υπηρεσίες κλπ.), για την 
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τήρηση των διατάξεων νόμων, εγκυκλίων διαταγών και πρόληψης παραβατικής συμπε-
ριφοράς των υπαλλήλων. 

Μέχρι 31/12/2016 διενεργήθηκαν 49 αιφνιδιαστικές επισκέψεις - έλεγχοι, ως κατωτέρω: 

 

Στόχοι έως 

31/12/2016 

Αιφνιδιαστικές επι-
σκέψεις έως 

31/12/2016 

Ποσοστό επίτευξης 

στόχου 

40 49 122,50% 

  

 Κατά τις 49 αιφνιδιαστικές επισκέψεις - ελέγχους, σε τρείς (3), προέκυψαν ζητήματα ελλι-
πούς τήρησης διατάξεων νόμων, εγκυκλίων διαταγών, ή και παραβατικής συμπεριφοράς υ-
παλλήλων και η Υπηρεσία μας προχώρησε στην διενέργεια ερευνών, Προκαταρκτικών Εξε-
τάσεων - Ε.Δ.Ε, κατά περίπτωση και ενημέρωσε, κατά περίπτωση, τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
της Γ.Γ.Δ.Ε., για τις δικές τους ενέργειες.  

Οι ανωτέρω αιφνιδιαστικές επισκέψεις διενεργήθηκαν από Οικονομικούς Επιθεωρητές της 
Υπηρεσίας μας, ή από Μικτά Κλιμάκια (Μ.Κ.) με επικεφαλείς Οικονομικούς Επιθεωρητές 
της Υπηρεσίας μας και τη συμμετοχή εκπροσώπων της Οικονομικής Αστυνομίας, της Δ/νσης 
Εσωτερικών υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ, της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιμενικού 
Σώματος κ.λπ., κατά περίπτωση. 

 

ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 

Κατά το έτος 2016, εκδόθηκαν εκατόν είκοσι δύο (122) εντολές, που αφορούσαν έρευνες, 
Προκαταρκτικές Εξετάσεις και Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις, για εντοπισμό ποινικών αδι-
κημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε, καθώς και σαράντα εννέα 
(49) εντολές αιφνιδιαστικών επιτόπιων επισκέψεων - ελέγχων σε δομές τις Γ.Γ.Δ.Ε., ήτοι συ-
νολικά εκατόν εβδομήντα μία (171) εντολές, ως κατωτέρω: 

 

Πίνακας που εμφανίζει την γενεσιουργό αιτία έκδοσης των εντολών 

 

ΑΙΤΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ  

Α' & Δ΄ 
ποσοστό 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ν.4254/2014, Ν.4336/2015 5 2,9% 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 30 17,5% 

ΑΥΤΟΦΩΡΗ ΣΥΛΛΗΨΗ 1 0,6% 

ΠΡΟΗΓ. ΠΟΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 10 5,8% 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 18 10,5% 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΙΤΙΕΣ 58 33,9% 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 49 28,7% 

ΣΥΝΟΛΟ 171 100,0% 
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Πίνακας που εμφανίζει το είδος των ανωτέρω εκδοθέντων εντολών. 

 

Είδος ελεγκτικής ενέργειας 

ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΤΟΛΩΝ 

ποσοστό 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 45 26,3% 

ΕΔΕ 45 26,3% 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΕΔΕ 17 9,9% 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 15 8,8% 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 49 28,7% 

ΣΥΝΟΛΟ 171 100% 
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ΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 

Κατά το έτος 2016, περαιώθηκαν εκατόν πενήντα έξι (156) εντολές, που αφορούσαν έρευνες, 
Προκαταρκτικές Εξετάσεις και Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις, για εντοπισμό ποινικών αδι-
κημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε, και σαράντα εννέα (49) 
εντολές αιφνιδιαστικών επιτόπιων επισκέψεων - ελέγχων σε δομές τις Γ.Γ.Δ.Ε., ήτοι συνολι-
κά διακόσιες πέντε (205) εντολές, ως κατωτέρω: 

 

Πίνακας που εμφανίζει την γενεσιουργό αιτία έκδοσης των εντολών. 

 

ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟΣ ΑΙΤΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΕΝΤΟΛΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
Α' & Δ΄ 

ποσοστό 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ν.4254/2014, Ν.4336/2015 34 16,6% 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 32 15,6% 

ΑΥΤΟΦΩΡΗ ΣΥΛΛΗΨΗ 3 1,5% 

ΠΡΟΗΓ. ΠΟΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 13 6,3% 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 22 10,7% 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΙΤΙΕΣ 52 25,4% 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 49 23,9% 

ΣΥΝΟΛΟ 205 100,00% 
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Πίνακας που εμφανίζει το είδος των ανωτέρω περαιωμένων εντολών. 

 

Είδος ελεγκτικής ενέργειας 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΤΟΛΩΝ 

ποσοστό 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 47 22,9% 

ΕΔΕ 50 24,4% 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΕΔΕ 45 22,0% 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 14 6,8% 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 49 23,9% 

ΣΥΝΟΛΑ 205 100% 

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω 205 ελέγχων που διεκπεραίωσαν τα Τμήματα Α & Δ κατηγο-
ριοποιούνται - αναλύονται ως κατωτέρω: 

 

Αριθμός ολοκληρωμένων ελέγχων 
που αφορούν ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ, 
ΕΔΕ, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ 
ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ 
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ή ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ 

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

156 52 

 

Τα ευρήματα (πειθαρχικών παραπτωμάτων ή και Ποινικών αδικημάτων) αφορούν συνολικά 80 
υπαλλήλους, από τους οποίους οι 27 κατείχαν τη θέση του Προϊσταμένου Τμήματος/Διεύθυνσης 
και οι υπόλοιποι 53 κατείχαν λοιπές υπαλληλικές θέσεις ευθύνης. 
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Αριθμός ολοκληρωθέντων αιφνιδια-
στικών επισκέψεων - ελέγχων, σε κα-
τά τόπους Υπηρεσίες της ΓΓΔΕ. 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ 
ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΕΛΛΙΠΗΣ 
ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, 
ΝΟΜΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ, 

ΔΙΑΤΑΓΩΝ 

49 3 

  

Περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων ή και ποινικών αδικημάτων τα οποία διαπι-
στώθηκαν από την Υπηρεσία μας είναι 

 

 Η παθητική δωροδοκία υπαλλήλων 

 Ο εκβιασμός και τοκογλυφία 

 Χρήση πλαστών τίτλων σπουδών  

 Παράνομες επιστροφές Φ.Π.Α. 

 Πλαστογραφία εγγράφων 

 Χορήγηση Α.Φ.Μ. χωρίς αντίστοιχες αιτήσεις 

 Παραλήψεις που οδήγησαν σε απώλεια εσόδων του κράτους 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

 

1. Η υπόθεση αφορά σε παλαιότερους ελέγχους, διενεργηθέντων στο πλαίσιο αρμοδιο-
τήτων της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, σχετικά με παράνομες επι-
στροφές ΦΠΑ σε συγκεκριμένη επιχείρηση, από ελεγχόμενη Οργανική Μονάδα της Γ.Γ.Δ.Ε., 
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικής Μακεδονίας. Η εν λόγω υπόθεση περαιώθηκε και ολο-
κληρώθηκε το σύνολο των επιβαλλομένων ενεργειών, από την Υπηρεσία μας. Διαπιστώθη-
καν σε βάρος εμπλεκομένων υπαλλήλων πειθαρχικά παραπτώματα και, εκ παραλλήλου, η 
υπόθεση διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα προς ενημέρωσή του και στον Γενικό Επί-
τροπο Επικράτειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να επιληφθεί των οικείων κατα-
λογισμών.  

2. Η υπόθεση αφορά σε υπάλληλο ελεγχόμενης Οργανικής Μονάδας της Γ.Γ.Δ.Ε., Πε-
ριφερειακής Ενότητας Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος με την ιδιότητα του ως δημοσίου υπολόγου 
- ειδικού ταμία - στη δημόσια διαχείριση που τηρείται εκτός καταστήματος της Υπηρεσίας, 
σε Υπηρεσία (επιπέδου Δ/νσης) άλλου Υπουργείου, προξένησε με δόλο και προς ίδιον όφε-
λος, ζημιά στο Ελληνικό Δημόσιο. - Διαπιστώθηκε πειθαρχικό παράπτωμα στον υπάλληλο 
και, σε βάρος του, ο Οικονομικός Επιθεωρητής επιλήφθηκε του καταλογισμού του διαπιστω-
θέντος ελλείμματος.  

3. Η υπόθεση αφορά σε παλαιότερους ελέγχους, διενεργηθέντων στο πλαίσιο αρμοδιο-
τήτων της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, σχετικά με παράνομες επι-
στροφές ΦΠΑ σε συγκεκριμένη επιχείρηση, από ελεγχόμενη Οργανική Μονάδα της Γ.Γ.Δ.Ε., 
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικής Μακεδονίας. Η εν λόγω υπόθεση περαιώθηκε και ολο-
κληρώθηκε το σύνολο των επιβαλλομένων ενεργειών, από την Υπηρεσία μας. Διαπιστώθη-
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καν σε βάρος εμπλεκομένων υπαλλήλων πειθαρχικά παραπτώματα και, εκ παραλλήλου, η 
υπόθεση διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα προς ενημέρωσή του και στον Γενικό Επί-
τροπο Επικράτειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να επιληφθεί των οικείων κατα-
λογισμών. 

4. Η υπόθεση αφορά σε αυτόφωρη σύλληψη, από την ΕΛ.ΑΣ, με προσημειωμένα χαρ-
τονομίσματα, υπαλλήλου Οργανικής Μονάδας της Γ.Γ.Δ.Ε., Περιφερειακής Ενότητας Αττι-
κής, στα πλαίσια της αυτοφώρου διαδικασίας. Για την εν λόγω υπόθεση ασκήθηκε ποινική 
δίωξη. Διαπιστώθηκε η διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων και η σχετική πορισματική 
έκθεση διαβιβάστηκε αφενός στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και αφε-
τέρου στον αρμόδιο Εισαγγελέα. 

5. Ανώνυμη καταγγελία σε βάρος υπαλλήλου Οργανικής Μονάδας της Γ.Γ.Δ.Ε., Περι-
φερειακής Ενότητας Θεσσαλίας, για τοκογλυφία και εκβιασμούς συναλλασσομένων. Ως προς 
την υπόθεση αυτή, δεδομένου του ότι ο υπάλληλος απώλεσε την υπαλληλική του ιδιότητα, 
πριν την έκδοση της εντολής, δεν διενεργήθηκε η προκ/κή εξέταση - Ε.Δ.Ε. Ωστόσο, ο φάκε-
λος της υπόθεσης διαβιβάστηκε στο αρμόδιο Β΄ Τμήμα της Διεύθυνσης, για έκδοση εντολής, 
με σκοπό τον Έλεγχο Περιουσιακής Κατάστασης (Ε.Π.Κ.). 

6. Ανώνυμη καταγγελία σε βάρος υπαλλήλων Οργανικής Μονάδας της Γ.Γ.Δ.Ε., Περι-
φερειακής Ενότητας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για χρηματισμό. Διαπιστώθηκε 
πειθαρχικό παράπτωμα σε βάρος ενός (1) υπαλλήλου της Υπηρεσίας αυτής και προτάθηκε ο 
Έλεγχος Περιουσιακής Κατάστασης (Ε.Π.Κ.) για αυτόν και ακόμη τρείς (3) υπαλλήλους της 
ίδιας Υπηρεσίας. 

7. Η υπόθεση αφορά σε αυτόφωρη σύλληψη, από την ΕΛ.ΑΣ, υπαλλήλου Οργανικής 
Μονάδας της Γ.Γ.Δ.Ε., Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικής Μακεδονίας, για λαθρεμπορία 
και κατάχρηση εξουσίας, στα πλαίσια της αυτοφώρου διαδικασίας. Για την εν λόγω υπόθεση 
ασκήθηκε ποινική δίωξη. Διαπιστώθηκε η διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων και η σχετι-
κή πορισματική έκθεση διαβιβάστηκε αφενός στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού και αφετέρου στον αρμόδιο Εισαγγελέα. 

8. Της υπόθεσης αυτής, ως εκκρεμούς της πρώην Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών 
της Γ.Δ.Ο.Ε., επελήφθη η Υπηρεσία μας. Η εν λόγω υπόθεση έχει ως αφετηρία καταγγελίες 
σε βάρος υπαλλήλου Οργανικής Μονάδας της Γ.Γ.Δ.Ε., περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Μετά 
την διεξαχθείσα έρευνα διαπιστώθηκαν πειθαρχικά παραπτώματα, τα οποία όμως, λόγω συ-
νταξιοδότησης του ανωτέρω υπαλλήλου, δεν είχαν πειθαρχική εξέλιξη. Ωστόσο, η Υπηρεσία 
θα επιληφθεί των ενεργειών για τον καταλογισμό του διαπιστωθέντος ελλείμματος, σε βάρος 
του υπαλλήλου. 

9. Στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης, εξεδόθησαν τριάντα (30) εντολές Ένορ-
κης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), για ισάριθμους ελέγχους γνησιότητας τίτλων σπουδών, 
υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, από τους οποίους διαπιστώθηκαν 
είκοσι (20) περιπτώσεις υπαλλήλων, οι οποίοι υπέπεσαν σε πειθαρχικά παραπτώματα. Οι πο-
ρισματικές εκθέσεις διαβιβάστηκαν αφενός στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυνα-
μικού και αφετέρου στους αρμόδιους Εισαγγελείς, προς ενημέρωσή τους. 

 

Επίσης, πενήντα μία (51) Πορισματικές Εκθέσεις, για υποθέσεις πλέον των προαναφερθει-
σών, διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, για ποινική αξιολόγηση. 

  

Συμπερασματικά, όλες οι υποθέσεις με τα διαπιστωθέντα πειθαρχικά παραπτώματα ή και 
ποινικά αδικήματα, διαβιβάστηκαν αρμοδίως στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυνα-
μικού για τον περαιτέρω πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων και, κατά περίπτωση, στις αρμό-
διες Εισαγγελικές Αρχές για την ποινική αξιολόγησή τους.  
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Επιπλέον, υποθέσεις που οδήγησαν σε απώλεια εσόδων του κράτους, διαβιβάστηκαν στο Ε-
λεγκτικό Συνέδριο (Γενικό Επίτροπο Επικράτειας), προκειμένου να αποφανθεί για την απο-
κατάσταση της τυχόν ζημίας του δημοσίου και τον καταλογισμό ή και καταλογίστηκαν από 
την Υπηρεσία μας, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 38 του 
Δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, του άρθρου 68 του ν.4129/2013 και του άρθρου 152 του 
ν.4270/2014. 

 

ΑΑπποολλοογγιισσμμόόςς  έέρργγοουυ  ΒΒ΄́  &&  ΕΕ΄́  ΤΤμμηημμάάττωωνν  

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

I. Έλεγχοι Περιουσιακής Κατάστασης Υπαλλήλων 

 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 (Ε.Π.Κ.) αυτών. Μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες, τα εν 
λόγω πρόσωπα αποδεικνύουν ότι δεν καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα και δεν χρηματίζονται 
(ή χρηματίσθηκαν), παρουσιάζοντας, για τα περιουσιακά τους στοιχεία, αιτιολογία για κάθε 
απόκτηση ή για οποιαδήποτε μεγάλη μεταβολή επήλθε σε αυτά.  

 Η ανωτέρω συλλογή και επεξεργασία δεδομένων γίνεται τηρουμένων όλων των προϋποθέ-
σεων, όπως ορίζονται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(ΑΠΔΠΧ), διασφαλίζοντας έτσι τα έννομα δικαιώματα, των προς έλεγχο προσώπων. 

 Ως κριτήρια, όπου απαιτούνται, για τον προσδιορισμό της κατηγορίας των υπαλλήλων της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ήδη Α.Α.Δ.Ε), για τους οποίους θα πραγματοποιη-
θούν Έλεγχοι της Περιουσιακής τους Κατάστασης, με απόφαση της Γενική Γραμματέας Δη-
μοσίων 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. 

 

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

 Για το περασμένο έτος 2016, ανατέθηκε η υλοποίηση του ακόλουθου στόχου της Υπηρεσίας 
μας, βάσει του Επιχειρησιακού σχεδίου της Γ.Γ.Δ.Ε.: 

ΣΤΟΧΟΣ: Σ.4.10: Η διενέργεια 40 Ελέγχων Περιουσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων 
Διευθύνσεων / Τμημάτων και 110 υπαλλήλων (εν ενεργεία και συνταξιούχων) της 
Γ.Γ.Δ.Ε.  
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Μέχρι 31/12/2016 ολοκληρώθηκαν 152 έλεγχοι, ως κατωτέρω: 

 

Στόχοι έως 

31/12/2016 

Επίτευξη έως 
31.12.2016 

Ποσοστό Επί-
τευξης Στόχου 

α) 40 έλεγχοι Προϊσταμέ-
νων Διευθύνσεων Τμημά-

των 

 

β) 110 έλεγχοι Υπαλλή-
λων 

 

40 

 

 

 

112 

 

100% 

 

 

 

101,82% 

ΣΥΝΟΛΟ 152 101,33% 

 

Ειδικότερα, η Διαδικασία Ελέγχου της Περιουσιακής Κατάστασης (Ε.Π.Κ.) η οποία καθορί-
ζεται με την αρ. πρωτ. Δ.ΕΣ.ΥΠ. 158709 ΕΞ 2016/15-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Δημοσίων Εσόδων (Β΄4034), 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 και η συνεργα-
σία με τις οποίες είναι αναγκαία για τη συλλογή και διασταύρωση των απαιτούμενων στοι-
χείων. Καθοριστικός παράγοντας για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που σημειώνο-
νται από πλευράς των Πιστωτικών Ιδρυμάτων για την παροχή στοιχείων και την επιτάχυνση 
των σχετικών ελεγκτικών διαδικασιών θα αποτελέσει η πλήρης και παραγωγική λειτουργία 
του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών - 
Σ.Μ.Τ.Λ. & Λ.Π. εφόσον αυτό ολοκληρωθεί. 

 

ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 

Κατά το έτος 2016, εκδόθηκαν συνολικά εκατόν δώδεκα (112) εντολές, που αφορούν απο-
κλειστικά τον Έλεγχο Περιουσιακής Κατάστασης. 

 

Πίνακας που εμφανίζει την γενεσιουργό αιτία έκδοσης των εντολών. 

 

ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟΣ ΑΙΤΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΕΝΤΟΛΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΑ  

Β' & Ε΄ 
ποσοστό 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ν.4254/2014, Ν.4336/2015 30 26,8%

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 41 36,6%

ΑΥΤΟΦΩΡΗ ΣΥΛΛΗΨΗ 4 3,6%

ΠΡΟΗΓ. ΠΟΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 24 21,4%

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 12 10,7%

ΛΟΙΠΕΣ ΑΙΤΙΕΣ 1 0,9%

ΣΥΝΟΛΟ 112 100,0%
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.  

ΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 

Κατά το έτος 2016, περαιώθηκαν εκατόν σαράντα μία (141) εντολές, που αναλύονται ως κα-
τωτέρω.  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016 : (141) 

 

Πίνακας που εμφανίζει την γενεσιουργό αιτία έκδοσης των εντολών. 

 

ΑΙΤΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ

 Β' & Ε΄ 
ποσοστό 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ν.4254/2014, Ν.4336/2015 37 26,2% 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 24 17,0% 

ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 35 24,8% 

ΑΥΤΟΦΩΡΗ ΣΥΛΛΗΨΗ 2 1,4% 

ΠΡΟΗΓ. ΠΟΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 39 27,7% 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 4 2,8% 

ΣΥΝΟΛΟ 141 100,00% 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 

Οι συνολικοί ΄Ελεγχοι Περιουσιακής Κατάστασης που ολοκληρωθήκαν από την εκτέλεση 
των ανωτέρω 141 εντολών ανέρχονται σε 152 και αναλύονται ως κατωτέρω ανά θέση ευθύ-
νης υπαλλήλων της ΓΓΔΕ. 

 

Αριθμός ολοκληρωμένων έλεγχων περιουσιακής κατάστασης 
Προϊσταμένων Διευθύνσεων/Τμημάτων 

40 

Αριθμός ολοκληρωμένων έλεγχων περιουσιακής κατάστασης 
Υπαλλήλων 

112 

Συνολικός αριθμός ελέγχων περιουσιακής κατάστασης  152 
 

Από τους ανωτέρω 152 ελέγχους δεν δικαιολογείται απόκτηση περιουσιακού στοιχείου 
συνολικού ποσού 958.784,10 €, για έξι (6) υπαλλήλους και οι υποθέσεις τους διαβιβά-
σθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 

 

ΑΑπποολλοογγιισσμμόόςς  έέρργγοουυ  ΓΓ΄́  ΤΤμμήήμμααττοοςς  

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

 

 Ι. Από τους βασικότερους παράγοντες υπευθυνότητας, που παρέχει παράλληλα πληροφορίες 
για την αξιολόγηση των επιχειρησιακών σχεδίων, είναι η Στρατηγική Ανάλυση και ο Σχεδια-
σμός. 

Δεν αρκεί μόνο η μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν ή ακόμα και διαμορφώνουν διερ-
γασίες, αλλά πρέπει να υπολογίζεται και σε ποιο βαθμό (δείκτες). 

 Μέσα στα πλαίσια κόστους, διοίκησης, πολιτικής και προτεραιοτήτων, όταν οι στόχοι πραγ-
ματοποιούνται (προγραμματισμός) τότε μπορούμε να συνδέσουμε τους δείκτες με τη στρατη-
γική. 
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 Η χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων, είτε πρόκειται για Συστήματα του Υπουργείου Οι-
κονομικών είτε πρόκειται για Συστήματα λοιπών Υπηρεσιών και Οργανισμών, αποτελεί δυ-
νατό 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. 

ΙΙ. Στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων όπως αυτές περιγράφονται στο Π.Δ. 111/2014, οι υπηρετού-
ντες υπάλληλοι στο Αυτοτελές Τμήμα Γ΄ της Διεύθυνσης παρέχουν υποστήριξη στην εκτέλε-
ση εντολών διενέργειας Ελέγχων Περιουσιακής Κατάστασης. Από την διαχείριση των ολο-
κληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, τόσο του Υπουργείου Οικονομικών όσο και από 
το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών & Λογαριασμών Πληρωμών - ΣΜΤΛ & 
ΛΠ, συντάσσονται πίνακες αναφορικά με: 

 Προσδιορισμό εισοδήματος και δαπανών 

 Τραπεζικών καταθέσεων και αναλήψεων 

 Δανείων και πιστωτικών καρτών 

 Επενδυτικών προϊόντων 

 Ασφαλιστηρίων 

 Χρηματιστηριακών συναλλαγών 

 

Οι πίνακες αυτοί 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. 

 

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  

Στο Γραφείο καταγγελιών, για το περασμένο έτος 2016, ανατέθηκε η υλοποίηση των ακό-
λουθων στόχων της Υπηρεσίας μας, βάσει του Επιχειρησιακού σχεδίου της Γ.Γ.Δ.Ε.: 

 

(Στόχος: Σ.4.13): Διεκπεραίωση τουλάχιστον του 60% του συνόλου των καταγγελιών 
που περιέρχονται στη γνώση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. 

 

Το Γραφείο καταγγελιών του Τμήματος, κατά το έτος 2016 υποδέχτηκε διακόσιες ογδόντα 
δύο (282) καταγγελίες - αναφορές - πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες καταγγέλλεται, α-
ναφέρεται ή αναγράφεται, ότι έχουν τελεσθεί πειθαρχικά παραπτώματα ή ποινικά αδικήματα, 
εκ μέρους υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε. (ήδη Α.Α.Δ.Ε). 

Στόχος έως 
31/12/2016 

Σύνολο καταγγελιών 
που δέχτηκε η Υπη-

ρεσία μας. 

Σύνολο καταγγελιών που 
διεκπεραίωσε η Υπηρε-

σία μας. 

Ποσοστό Επί-
τευξης Στόχου 

60% του συνό-
λου των καταγ-

γελιών 

 
282 

 
280 

 
165,8%  
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 Από το σύνολο των προαναφερθεισών καταγγελιών, εξετάσθηκαν και αξιολογήθηκαν (εντός 
του 2016) 280 καταγγελίες κ.λπ. Για κάθε μία εξ αυτών δημιουργήθηκε «φάκελος υπόθεσης» 
στο Τμήμα. Οι καταγγελίες διερευνήθηκαν, επεξεργάσθηκαν, έγινε σύνθεση στα αναγραφό-
μενα στοιχεία τους, αναλύθηκαν, αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν, με τη χρήση (πάντα στα 
πλαίσια της νομιμότητας) κάθε δυνατής πηγής πληροφοριών (διαδίκτυο, υπάρχοντα Πληροφο-
ριακά Συστήματα), προκειμένου να διασταυρωθεί, κατά το δυνατό, κάθε αναγραφόμενο στοι-
χείο τους ή αυτή να θεωρηθεί γενικόλογη, αόριστη ή αβάσιμη, προκειμένου, με την επίκληση 
των σχετικών διατάξεων, να τεθεί στο Αρχείο, κατά την προβλεπόμενη εσωτερική λειτουργία 
του Τμήματος.  

 Μετά την διεργασία όλων των προαναφερθέντων ενεργειών, για κάθε μία από αυτές συντά-
χθηκε, η προβλεπόμενη, από την εσωτερική λειτουργία του Τμήματος, εμπεριστατωμένη 
«Εισήγηση - Έκθεση Αξιολόγησης Καταγγελίας» και αυτές (οι καταγγελίες) διαβιβάσθηκαν 
στις, κατά τις οικείες κανονιστικές διατάξεις, αρμόδιες Υπηρεσίες προκειμένου να επιληφ-
θούν κατ΄ αρμοδιότητα. 

 Από τις ανωτέρω καταγγελίες, εξήντα δύο (62) περιπτώσεις καταγγελιών - αναφορών - πλη-
ροφοριών, στις οποίες καταγγέλλεται, αναφέρεται ή αναγράφεται ότι έχουν τελεσθεί πειθαρ-
χικά παραπτώματα ή ποινικά αδικήματα, εκ μέρους υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε., προωθήθηκαν 
κατά λόγο αντικειμένου και μετά από εμπεριστατωμένη αξιολόγηση, στο Αυτοτελές Τμήμα 
Α΄ Ελέγχου πειθαρχικών παραπτωμάτων και ποινικών αδικημάτων και στο Αυτοτελές Τμήμα 
Β΄ Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης, της Διεύθυνσής μας, προκειμένου να επιληφθούν 
κατά αρμοδιότητα (διενέργεια έρευνας, Προκαταρκτικής Εξέτασης, Ε.Δ.Ε., Έλεγχος Περιουσι-
ακής Κατάστασης).  

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι στόχοι και τα σχετικά αποτελέσματα 
που αφορούν τους ελέγχους ποινικών αδικημάτων-πειθαρχικών παραπτωμάτων και των 
επιτόπιων ελέγχων για τα έτη 2013 έως και 2016.  

Εμφανίζονται επίσης σε πίνακα και τα αντίστοιχα ποσοστά επίτευξης των ετήσιων στόχων 
των ετών αυτών. 
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Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι στόχοι και τα σχετικά αποτελέσματα 
που αφορούν τους ελέγχους περιουσιακής κατάστασης για τα έτη 2013 έως και 2016.  

Εμφανίζονται επίσης σε πίνακα και τα αντίστοιχα ποσοστά επίτευξης των ετήσιων στόχων 
των ετών αυτών. 
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Πίνακας	%	επίτευξης	ετήσιου	στόχου	διενέργειας	ελέγχων	περιουσιακής	κα‐
τάστασης	(2013‐2016)	

		 Προϊσταμένων	 Υπαλλήλων	
Επίτευξη	2013	 46,36%	 54,61%	
Επίτευξη	2014	 83,20%	 72%	
Επίτευξη	2015	 74,30%	 56,90%	
Επίτευξη	2016	 100,00%	 101,82%	

 

Στα ανωτέρω διαγράμματα που αφορούν τους Ελέγχους Περιουσιακής Κατάστασης, παρατη-
ρούμε την θετική μεταβολή μεταξύ των ετών 2013 - 2014, που οφείλεται στο γεγονός ότι όλο 
το ανθρώπινο δυναμικό της Υπηρεσίας μας απασχολήθηκε κυρίως με τη διενέργεια Ελέγχων 
Περιουσιακής Κατάστασης σε αντίθεση με το έτος 2015 όπου απασχολήθηκε και με τα άλλα 
αντικείμενα αρμοδιότητάς μας, αναλόγως του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν. Αρνητικός 
παράγοντας για το έτος 2015 ήταν η μη έγκαιρη και έγκυρη παροχή στοιχείων από τα Χρη-
ματοπιστωτικά Ιδρύματα.  

Το έτος 2016 υπήρξε πλήρης επίτευξη του στόχου λόγω της εντατικοποίησης του ρυθμού των 
Οικονομικών Επιθεωρητών που διενεργούν τους ελέγχους, την ανταπόκριση των εξωτερικών 
πηγών, την εργατικότητα και μεθοδικότητα των υπαλλήλων της Δ/νσης. 

Το γραφείο καταγγελιών της Διεύθυνσης συνεχίζει να διατηρεί πολύ υψηλά τα ποσοστά των 
καταγγελιών που αξιολόγησε, ξεπερνώντας κατά πολύ τους στόχους που είχαν ανατεθεί. 

 Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, υπερκαλύπτει τους στόχους σε σταθερή βάση τα 
τελευταία 3 έτη. 

 

  
ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΣΕΣ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΘΕΙΣΕΣ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΞΕΤΑΣΘΕΙΣΩΝ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΣΤΟΧΟΥ  
2014 238 228 95,80% 159,60% 
2015 236 218 92,37% 153,90% 
2016 282 280 99,29% 165,80% 
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Η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων , έχοντας ως χωρική αρμοδιότητα τον έλεγχο των 
υπαλλήλων που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων οι ο-
ποίες εδρεύουν στη Βόρεια Ελλάδα (Κεντρική, Δυτική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ή-
πειρο, 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 μέ-
σω των βόρειων συνοριακών φυλακίων, επιβαρυμένη επιχειρηματική δραστηριότητα και σο-
βαρά οικονομικά προβλήματα, μικρές κοινωνίες με έντονα στοιχεία αντιπαράθεσης διαπρο-
σωπικών 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 υψηλό-
τερα 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 χαρακτηριστι-
κά (τα οποία καταγράφονται απολογιστικά στην παρούσα έκθεση) έχουν έντονα ποιοτικά 
στοιχεία, 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 χρό-
νου, έχουν ουσιαστικότερα αποτελέσματα.  

Εν ολίγοις, αποτιμώντας την παρουσία της Υπηρεσίας, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, δι-
απιστώνεται η αναγκαιότητα της ύπαρξης και της παρέμβασής της, όπως και η επιτακτική 
απαίτηση για διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της. Η ανάγκη ύπαρξης αφορά στον κατασταλτι-
κό της ρόλο (έρευνες για διαπίστωση ποινικών αδικημάτων και σοβαρών πειθαρχικών παρα-
πτωμάτων, έλεγχοι «πόθεν έσχες») και στην προληπτική της παρέμβαση, μέσω της δυνατότη-
τας που έχει να ελέγχει και να καταλογίζει. Αυτές όμως οι αρμοδιότητες, παραμένουν στατι-
κές και κινδυνεύουν να αποστεωθούν, εάν δεν διευρυνθούν με νέες και εάν δεν εμπλουτι-
σθούν με καινούργιες δράσεις. Για παράδειγμα, οι Οικονομικοί Επιθεωρητές της Υποδιεύ-
θυνσης μπορούν να διενεργούν προληπτικούς ελέγχους σε Εφορίες και Τελωνεία, χωρίς να 
κάνουν εμφανή την παρουσία τους ή μπορούν να παρακολουθούν -μέσα από τα Ολοκληρω-
μένα Πληροφοριακά Συστήματα- την πορεία των διαδικασιών, με στόχο την ανακάλυψη ύ-
ποπτων κινήσεων. Η εκ των προτέρων συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία των πληροφοριών 
είναι καίριας σημασίας για τις Υπηρεσίες που έχουν προανακριτικούς, διωκτικούς και ελε-
γκτικούς ρόλους. Επίσης, μπορεί να ζητείται η συνδρομή άλλων Διωκτικών Αρχών, τόσο για 
επιχειρησιακή δράση όσο και για την ανάλυση των δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνε-
ται η δημιουργία βάσης δεδομένων υποθέσεων (παραβατικότητα, προφίλ, μεθοδολογία, σχέ-
σεις, 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 Διωκτικές Αρχές (Λιμενικό Σώμα, Οικο-
νομική Αστυνομία), με σκοπό την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και την πρόληψη της 
παραβατικότητας των υπαλλήλων. Μέσα από αυτή τη συνεργασία αναπτύσσεται η ανταλλα-
γή και η αξιοποίηση των πληροφοριών και οργανώνεται η συντονισμένη δράση για την κατα-
πολέμηση της οικονομικής παραβατικότητας και της διαφθοράς. Η συνεργασία αυτή, αποφέ-
ρει πολύτιμες γνώσεις στους Οικονομικούς Επιθεωρητές, μέσα από την ανταλλαγή εμπει-
ριών, τις συγκριτικές επιδόσεις και την καταγραφή και αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών 
και της ελεγκτικής, διωκτικής και ερευνητικής τεχνογνωσίας. Ως ένα βαθμό, έχουν γίνει στο 
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παρελθόν συνεργασίες με άλλες Διωκτικές Υπηρεσίες, αλλά αυτές μπορούν να λάβουν θε-
σμικό χαρακτήρα και να εντάσσονται στο πλαίσιο συντονισμένων δράσεων υπό την εποπτεία 
της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Καθοριστικής σημασίας ζήτημα 
είναι η διασύνδεση των αρμοδιοτήτων και η ελαχιστοποίηση του υφιστάμενου κατακερματι-
σμού, η οποία επηρεάζει την αποτελεσματικότητα, ενισχύει την αδιαφάνεια και οδηγεί σε α-
τιμωρησία και φτωχά αποτελέσματα. Ο διττός ρόλος της Υπηρεσίας -πρόληψης και καταστο-
λής- 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 εκπαί-
δευση 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 εφο-
ριακούς και τελωνειακούς υπαλλήλους που να αφορούν σε ζητήματα, τα οποία διαχειρίζεται 
η Υποδιεύθυνση και η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σε συνεργασία με τις οργανώ-
σεις-ενώσεις των εφοριακών και τελωνειακών υπαλλήλων.  

Αναφορικά με λειτουργικά προβλήματα που έχουν εντοπισθεί, σημειώνουμε ότι αυτά ξεπερ-
νιούνται με πρωτοβουλίες και ενέργειες που αποσκοπούν στην εύρυθμη και αποτελεσματική 
λειτουργία της Υπηρεσίας. Για παράδειγμα, η εντοπιότητα των Οικονομικών Επιθεωρητών 
σε σχέση με τους ελεγχόμενους, όταν εκτελούν προκαταρκτικές εξετάσεις και Ένορκες Διοι-
κητικές Εξετάσεις, δημιουργεί δυνητικό πρόβλημα, ειδικά στα Περιφερειακά Γραφεία, το ο-
ποίο 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 συγγέ-
νειας - 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 Δικονομίας, ώστε να καλύπτονται όλες οι προανα-
κριτικές ενέργειες, καθώς επίσης, σε περίπτωση που χρειασθεί να επιληφθούν οι Οικονομικοί 
Επιθεωρητές σε σύλληψη υπαλλήλου ή να συμμετάσχουν σε αυτή, να έχουν τη νόμιμη δυνα-
τότητα 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 σημα-
ντικό ρόλο που επιτελεί στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στην πρόληψη της υπαλληλι-
κής παραβατικότητας. Η Υπηρεσία μπορεί να αναδειχθεί ως ο ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ φο-
ρολογικών και τελωνειακών Υπηρεσιών και των επιχειρήσεων και των πολιτών, διασφαλίζο-
ντας από τη μία πλευρά τα συμφέροντα του Δημοσίου 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 Διοίκηση είναι δίκαιη, αποτελε-
σματική, αμερόληπτη και διαφανής στη λειτουργία της και στις σχέσεις της με τις επιχειρή-
σεις και τους πολίτες. 

Τελειώνοντας, ας αναφερθεί η συμβολή της Υποδιεύθυνσης στην διενέργεια και περαίωση 
ικανού αριθμού Ελέγχων Περιουσιακής Κατάστασης (Ε.Π.Κ.), κατά το έτος 2016, σε εκτέλε-
ση αντίστοιχων εκδοθεισών εντολών του Αυτοτελούς Β΄ Τμήματος Ελέγχου Περιουσιακής 
Κατάστασης. Η υπερεντατικοποίηση της Υποδιεύθυνσης στους εν λόγω ελέγχους, καταδει-
κνύει την πρωταρχική σημασία που αποδίδουν οι Οικονομικοί Επιθεωρητές της εν λόγω Υ-
πηρεσίας, στην πάταξη των φαινομένων διαφθοράς, οι οποίοι υπερέβαλλαν κάθε προσπάθεια, 
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έτσι ώστε να καταθέσουν τον μεγαλύτερο αριθμό Πορισματικών Εκθέσεων για τους Ε.Π.Κ., 
από όλη την Υπηρεσία. 

  

ΠΠρροογγρρααμμμμααττιισσμμόόςς  22001177  

Εκφράζοντας το αυτονόητο στην προσδοκώμενη δυναμική της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων, που σε γενικές γραμμές επικεντρώνεται στη διασφάλιση της φορολογικής δικαι-
οσύνης, στη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, στην πάταξη των φαινομένων διαφθοράς και 
στην οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και του Κράτους, η Διεύθυνση 
Εσωτερικών Υποθέσεων, κατά το μέρος που της αναλογεί, είναι εξ ορισμού ταγμένη να υ-
περβεί, μέσω του προσωπικού της, τον εαυτό της σε δράση και σε υπέρβαση του επιτευχθέ-
ντος έργου του περασμένου έτους. Η επιτυχημένη πορεία για το 2016 της Διεύθυνσης δεν 
δικαιολογεί κανενός είδους εφησυχασμό.  

Η περαιτέρω δράση της Διεύθυνσης στο έτος 2017 θα πρέπει, πέραν των μέχρι τώρα παραδε-
δεγμένων ενεργειών, να εξακτινισθεί σε μορφές επιθετικού ελέγχου, μέσω στοχευμένων και 
με απόλυτη οργάνωσή τους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο και το αιφνιδιαστικό 
των ενεργειών της, με σκοπό την πάταξη των φαινομένων διαφθοράς, χωρίς βέβαια να υπο-
λείπεται της επίτευξης των υπολοίπων στόχων. 

Για την ειδικότερη αυτή δυναμική στην οποία πρέπει να αποδυθεί η Διεύθυνση, θα επιδιώ-
ξουμε κάθε δυνατή συνεργασία με Φορείς άλλων Αρχών και Υπηρεσιών (όπως Εισαγγελικές 
Αρχές, Μονάδες της Ελληνικής Αστυνομίας κ.α.).  

Επιδίωξή μας δεν είναι ένας απλός προγραμματισμός, αλλά ένας προγραμματισμός βασισμέ-
νος σε κριτήρια, επάρκεια σε ανθρώπινο δυναμικό, επαγγελματική αρτιότητα, έτσι ώστε να 
αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της Υπηρεσίας, μειώνοντας παράλληλα 
το κόστος επίτευξης των επιθυμητών αποτελεσμάτων. 

Συνυπολογίζοντας πιθανές αιτίες οι οποίες μπορεί να αναπροσαρμόσουν αρνητικά ή θετικά τους 
στόχους, δίνουμε για το 2017, μία εκτίμηση για το πλήθος των ελέγχων και τα ποσοστά υλοποίη-
σης των προτεινόμενων στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου της ΓΓΔΕ (ήδη Α.Α.Δ.Ε.). 

 

Προτεινόμενοι Στόχοι 2017 
 

Κωδικός Στόχου Επιχειρησι-
ακού Σχεδίου ΓΓΔΕ 

Προγραμματισμός ελέγχων από 1/1/2017 έως 
31/12/2017 

 Σ.4.10 
Διενέργεια 30 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης 
προϊσταμένων Διευθύνσεων -Τμημάτων και 90 ελέγ-
χων περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων  

 Σ.4.11 Διενέργεια 100 ελέγχων για εντοπισμό ποινικών αδι-
κημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων  

Σ.4.12 

Διενέργεια 40 επιτόπιων ελέγχων στις κατά τόπους 
Υπηρεσίες για την τήρηση διατάξεων νόμων, εγκυ-
κλίων διαταγών και πρόληψης παραβατικής συμπε-
ριφοράς των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε. 

Σ.4.13 
Διεκπεραίωση τουλάχιστον του 85% του συνόλου 
των καταγγελιών που περιέρχονται στη γνώση της 
Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. 
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7. Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (ΣΕΔΕ) 

 

 

α. Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας 

Για τη διαρκή (περιοδική και έκτακτη) επιθεώρηση των έργων που εκτελούνται από τους φο-
ρείς του Δημόσιου τομέα, όπως αυτός κάθε φορά ορίζεται, έχει συσταθεί το Σώμα Επιθεωρη-
τών Δημόσιων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.), που υπάγεται στον Υπουργό Επικρατείας, Γενική Γραμμα-
τεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. 

Την ως άνω σύσταση του Σ.Ε.Δ.Ε. προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 179 του Ν. 4412/16 
(ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”. 

Το Σ.Ε.Δ.Ε. λειτουργεί από το 1986 με βάση τον Κανονισμό Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έρ-
γων, που εγκρίθηκε με την Απόφαση του (τότε) Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΔ2/01/71/Φ.Ν. 
294/9-6-1986 (ΦΕΚ 374 Β΄). 

 

β. Αρμοδιότητες 

β.1 Οι Επιθεωρητές Δημοσίων Έργων, που ορίζονται με ανάθεση καθηκόντων σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθρου 179 του Ν. 4412/16, έχουν τις αρμοδιότητες που περιγράφει ο Νό-
μος και ο Κανονισμός Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων, για τη διενέργεια επιθεωρήσεων στα 
έργα των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως κάθε φορά ορίζεται. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων, οι επιθεωρήσεις εκτείνονται 
σε όλες τις φάσεις παραγωγής των έργων, ήτοι από το σχεδιασμό, τη μελέτη, τη δημοπράτη-
ση, την κατάρτιση των συμβάσεων, τη διαχείριση των συμβάσεων μέχρι και την οριστική πα-
ραλαβή των έργων και σε οποιοδήποτε στάδιο βρίσκονται οι παραπάνω φάσεις.  

Κάθε Επιθεωρητής Δ.Ε. διενεργεί επιθεώρηση ύστερα από εντολή του Εποπτικού Συμβουλί-
ου του Σ.Ε.Δ.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 Δημοσίων Έργων ρυθμίζονται οι γενικές αρχές βάσει των 
οποίων συντάσσεται η Έκθεση Επιθεώρησης, περιγράφεται ο τρόπος διεξαγωγής των επιθε-
ωρήσεων, καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών Δημοσίων Έρ-
γων κατά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων, τα θέματα που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις 
των Υπηρεσιών των φορέων κατασκευής των έργων, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
της επιθεώρησης, με τους όρους διενέργειάς της, και, επίσης, με κάθε θέμα που σχετίζεται με 
τις βασικές αρχές της επιθεώρησης και της αποτελεσματικότητας του ελέγχου. 

 

β.2 Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Δ.Ε. 

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 179 του Ν. 4412/16: «Το έργο της Επιθεώρησης κατευ-
θύνεται, παρακολουθείται, ελέγχεται και γενικά εποπτεύεται από Εποπτικό Συμβούλιο που 
απαρτίζεται από το Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της 
Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τρία 
μέλη Επιθεωρητές Δημοσίων Έργων που ορίζονται από τον Υπουργό του ιδίου Υπουργείου 
και ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά παράλληλα με το έργο της Επιθεώρησης, το οποίο ανα-
λαμβάνουν ως Επιθεωρητές Δημοσίων Έργων". 
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γ. Αρμοδιότητα ελέγχου 

Οι Επιθεωρητές Δημοσίων Έργων, που ορίζονται με ανάθεση καθηκόντων σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 179 του Ν. 4412/16, έχουν τις αρμοδιότητες που περιγράφει ο Νόμος και ο 
Κανονισμός Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων, για τη διενέργεια επιθεωρήσεων στα έργα των 
φορέων του δημοσίου τομέα, όπως κάθε φορά ορίζεται. 

Επομένως, και οι επιθεωρήσεις Δημοσίων Έργων, που διενεργούνται με βάση το άρθρο 179 
του Ν. 4412/16, 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 Δημοσίου Τομέα, όπως κάθε φορά 
ορίζεται. 

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 μέ-
χρι και την οριστική παραλαβή ή τη λήξη τυχόν ανατεθείσας λειτουργίας των έργων, που πε-
ριλαμβάνεται 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 έ-
γκαιρη πληροφόρηση των υπευθύνων φορέων, ώστε να είναι δυνατές διορθωτικές παρεμβά-
σεις, με κατάλληλες νομοθετικές, διοικητικές και οργανωτικές ρυθμίσεις, και η λήψη μέτρων 
για τον καταλογισμό ευθυνών όταν υπάρχουν. 

 

δ. Στελέχωση Σ.Ε.Δ.Ε. 

Το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.) είναι το πρώτο Ελεγκτικό Σώμα που ι-
δρύθηκε στην Ελλάδα (το 1984), με προβλεπόμενο δυναμικό πενήντα (50) Επιθεωρητών. 

Με την έναρξη του 2016, είχαν ανατεθεί καθήκοντα Επιθεωρητών Δ.Ε. σε 16 Διπλωματού-
χους Μηχανικούς, εξ αυτών έχει χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών σε μία επιθεωρήτρια ενώ σε 
άλλον έχουν ανατεθεί καθήκοντα εκτός Σώματος. 

Κατόπιν των ανωτέρω ο πραγματικός αριθμός των υπηρετούντων ενεργών Επιθεωρητών εί-
ναι 14. Εάν ληφθεί υπόψη ότι μεταξύ των 14 ενεργών επιθεωρητών υπάρχουν τρεις νέοι και 
το ότι για την βέλτιστη απόδοση των επιθεωρητών απαιτείται σημαντικό διάστημα προσαρ-
μογής, τότε γίνεται σαφές ότι η απόδοση του Σώματος δεν είναι ανάλογη του αριθμού των 
επιθεωρητών.  

Όσον αφορά την στελέχωση του Σώματος πρέπει να τονισθεί η ανάγκη ανάθεσης καθηκό-
ντων σε επιθεωρητές περισσότερων ειδικοτήτων από τις ειδικότητες που υπηρετούν σήμερα. 
Συγκεκριμένα απαιτείται η ανάθεση καθηκόντων σε Ηλεκτρολόγους και Μηχανολόγους Μη-
χανικούς, σε Χημικούς Μηχανικούς καθώς και σε εξειδικευμένους μηχανικούς σε ειδικά έργα 
φράγματα, λιμενικά κλπ. 

Βασικό και πάγιο αίτημα των επιθεωρητών είναι και η ανάγκη στελέχωσης του Σώματος με 
ικανό αριθμό Νομικών. Η Νομική υποστήριξη των επιθεωρητών θεωρείται αναγκαία προκει-
μένου οι εκθέσεις και τα πορίσματα των επιθεωρητών να ελέγχονται και να υποστηρίζονται 
από νομικής απόψεως.  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Σ.Ε.Δ.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 

 

1. Το έτος 2016 χρεώθηκαν στο Σ.Ε.Δ.Ε. 39 υποθέσεις δημοσίων έργων και το ίδιο έτος διεκ-
περαιώθηκαν 41 υποθέσεις, οι οποίες είχαν χρεωθεί το 2016 και προγενέστερα έτη. 

Εκ των 39 υποθέσεων, οι οποίες χρεώθηκαν στο Σ.Ε.Δ.Ε. το έτος 2016, διεκπεραιώθηκαν το 
ίδιο έτος οι 8 υποθέσεις. 

2. Από τις 41 υποθέσεις οι οποίες διεκπεραιώθηκαν το έτος 2016: 

 Οι 32 υποθέσεις ολοκληρώθηκαν με σύνταξη Έκθεσης  

 Οι 9 υποθέσεις ολοκληρώθηκαν και μπήκαν στο Αρχείο και 

3. Επισημαίνεται ότι το έτος 2016: 

 7 υποθέσεις διαβιβάστηκαν από τον Γ.Ε.Δ.Δ. και το ίδιο έτος διεκπεραιώθηκαν 7. 

 13 υποθέσεις διαβιβάστηκαν από το Δικαστικό Σώμα το ίδιο έτος διεκπεραιώθηκαν 
10. 

 Οι υπόλοιπες 19 (:39-7-13) υποθέσεις από τις 39 οι οποίες χρεώθηκαν στο Σ.Ε.Δ.Ε. το 
έτος 2015 αφορούν σε καταγγελίες, υποθέσεις που διαβιβάστηκαν στο Σ.Ε.Δ.Ε. από 
Δήμους, Οργανισμούς κλπ. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Δ.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 

1. «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Οικισμού Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας» 

Βασικές διαπιστώσεις Επιθεώρησης: 

 Οι διαδικασίες της δημοπράτησης του εν λόγω έργου, καθώς και οι ενέργειες για την 
έκπτωση του αρχικού μειοδότη, έγιναν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 2 του άρθρου 
26 και των άρθρων 82 και 87 του Ν.3669/2008. 

 Η Δ/νουσα Υπηρεσία του έργου δεν έλεγξε πριν την υπογραφή της σύμβασης (15-01-
2013) τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών που προσκομίσθηκαν από τον ανάδοχο, κα-
τά παράβαση των προβλεπόμενων της εγκυκλίου 17/21-09-2010 του Υπουργείου Μεταφο-
ρών Υποδομών και Δικτύων. 

 Το γεγονός ότι το έργο της επίβλεψης και της επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών 
ασκήθηκε από τα ίδια στελέχη μέχρι την 12-02-2015, αποτελεί παρέκκλιση από τα προβλε-
πόμενα των παρ. 2 του άρθρου 36 και παρ. 3 του άρθρου 53 του Ν.3669/2008. 

 Η συγκρότηση της επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών καθώς και η σύνταξη των πρω-
τοκόλλων χαρακτηρισμού εδαφών έγιναν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 4 του άρ-
θρου 52 του Ν.3669/2008. 

 Η Δ/νουσα Υπηρεσία η οποία πιστοποίησε στον ανάδοχο τον 4ο λογαριασμό λόγω 
παρέλευσης της μηνιαίας προθεσμίας (πλασματική έγκριση), δεν προέβη σε έλεγχο και τυχόν 
διορθώσεις εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών μηνών από την επανυποβολή 
του, κατά παράβαση των προβλεπόμενων στην παρ. 8 του άρθρου 53 του Ν.3669/2008 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η εν λόγω παράλειψη της οφειλόμενης ενέργειας της Υπηρεσίας δηλαδή να ελέγξει, διορθώ-
σει και εγκρίνει τον 4ο λογαριασμό εντός τριών μηνών από την επανυποβολή του συμψηφίζο-
ντας τις απαιτήσεις του σε επόμενο λογαριασμό, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα του Προϊ-
σταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 
40 του Ν.3669/2008. 
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 Η Υπηρεσία προχώρησε στην αναγκαία τροποποίηση της αρχικής μελέτης, όσον αφο-
ρά στον τρόπο κατασκευής των φρεατίων (από έγχυτα σε προκατασκευασμένα, προκειμένου 
να διορθωθούν σφάλματα της, χωρίς να ζητήσει τη σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ. Ο.Α.Κ. Α.Ε. και 
την σχετική έγκριση από την Π.Α., όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 45 του 
Ν.3669/2008. 

Η εν λόγω τροποποίηση, η οποία δεν μετέβαλε το «βασικό σχέδιο» του έργου, δεν επιβάρυνε 
ουσιαστικά τον προϋπολογισμό του έργου, αποτελούσε την πλέον ενδεδειγμένη τεχνικά λύση 
για τις επικρατούσες συνθήκες του εργοταξίου και ήταν επιβεβλημένη για την απρόσκοπτη 
ολοκλήρωση των εργασιών. 

 Στα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης, υπήρξε εσφαλμένος τρόπος υπολογισμού των 
εργασιών με Α.Τ. 3.1., Α.Τ. 3.3., Α.Τ. 4.1, Α.Τ. 6.1. και Α.Τ. 6.2., δεδομένου ότι στην βασική 
τιμή των εν λόγω εργασιών δεν προστέθηκε η δαπάνη της μεταφοράς, σύμφωνα με τα εγκε-
κριμένα Ενιαία Τιμολόγια έργων Υδραυλικών και Λιμενικών. Δικαιολογημένα όμως η Υπη-
ρεσία είχε προβλέψει το άρθρο Α.Τ. 4.2.: («Μεταφορά προϊόντων εκσκαφής»), προκειμένου 
το μεταφορικό έργο των προαναφερθέντων εργασιών να αποζημιωθεί μέσω αυτού. 

 Η Επιτροπή διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 36 του Ν.3669/2008, μετά από αυτοψίες και τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, 
μέσω διερευνητικών τομών στους χάνδακες, διαπίστωσε διαφοροποιήσεις μεταξύ των προ-
βλεπόμενων συμβατικών στοιχείων της μελέτης και των κατασκευασμένων, προτείνοντας 
συνολική περικοπή ποσού 70.763,30€. 

 Ένεκα τούτου και προκειμένου η Υπηρεσία να αποκαταστήσει προηγούμενες πιστο-
ποιήσεις, οι οποίες είχαν βασιστεί σε εσφαλμένα επιμετρητικά στοιχεία, σε συνεργασία με 
την αρμόδια επιτροπή παραλαβής Π.Π.Α.Ε., συνέταξε το 8ο Π.Π.Α.Ε. στο οποίο αδικαιολό-
γητα συμπεριέλαβαν αρνητικές ποσότητες εργασιών, χωρίς να είχαν τη σχετική δυνατότητα 
από την κείμενη νομοθεσία. 

 Εν τέλει με την 6η πιστοποίηση και δεδομένου ότι οι λογαριασμοί είναι ανακεφαλαι-
ωτικοί, αποκαταστάθηκαν οι προηγηθείσες πιστοποιήσεις της Υπηρεσίας οι οποίες είχαν βα-
σιστεί σε εσφαλμένα επιμετρητικά στοιχεία και πιστοποιήθηκε τελικά στον ανάδοχο ποσό 
αντίστοιχο της αξίας των εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο, σύμφωνα με τη σύμβαση. 

 

2. «Άνω Δολιανά Αρκαδίας: Ανακατασκευή γηπέδου» 

Βασικές διαπιστώσεις Επιθεώρησης: 

Κατά την εκτέλεση των έργων επιβάλλεται να εφαρμόζονται πιστά από τον Κύριο του έργου, 
την Προϊσταμένη Αρχή και την Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία, τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του Ν.3669/2008 και να επιδεικνύεται η δέουσα επιμέλεια ώστε: 

 Τα έργα να αποπερατώνονται έγκαιρα, οι εργασίες να ολοκληρώνονται, κατά το δυ-
νατόν, εντός της αρχικής συμβατικής προθεσμίας περάτωσης και να μην εγκρίνεται η χορή-
γηση αδικαιολόγητων παρατάσεων, ειδικά για λόγους δυσμενών καιρικών συνθηκών, καθό-
σον σύμφωνα με τις Συμβάσεις περί Δημοσίων Έργων οι ανάδοχοι είναι ενήμεροι για τις το-
πικές συνθήκες των έργων. 

 Οι υποβληθείσες από την ανάδοχο εταιρεία Αιτήσεις Θεραπείας να εισάγονται στο 
αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο για την έκδοση σχετικών γνωμοδοτήσεων και να λαμβάνονται 
από το αρμόδιο όργανο οι σχετικές αποφάσεις αποφεύγοντας τη σιωπηρή απόρριψης τους, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3669/2008, και των Εγκυ-
κλίων 15 (αριθμ. πρωτ. Δ17γ/161/8/Φ.5.9/04-07-2006) και της 22 (αριθμ. πρωτ. 
Δ17γ/10/146/Φ.5.9/28-09-2011) του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 
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 Να εκδίδεται έγκαιρα τόσο η Έκθεση Περάτωσης των Εργασιών από τον Επιβλέπο-
ντα Μηχανικό των έργων όσο και η Βεβαίωση Περάτωσης αυτών από τον Προϊστάμενο της 
Διευθύνουσας / Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του 
Ν.3669/2008. 

 Η Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία να ελέγχει την Τελική Επιμέτρηση των 
Εργασιών του έργου εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της και να την κοινοποιεί στην 
ανάδοχο εταιρεία τυχόν διορθωμένη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρ-
θρου 52 του Ν.3669/2008. 

 Στην περίπτωση δε της σύνταξης της Τελικής Επιμέτρησης από την Διευθύνουσα 
Υπηρεσία, και την κοινοποίησή της στον ανάδοχο εταιρεία, θα πρέπει να αναμένεται το ορι-
ζόμενο διάστημα στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 52 του Ν.3669/2008. 

 Να ολοκληρώνεται έγκαιρα η διαδικασία παραλαβής των έργων, ώστε να αποφεύγε-
ται η αδικαιολόγητη και καταχρηστική παράταση του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης των 
έργων από τον ανάδοχο, καθώς και η παρακράτηση των εγγυητικών επιστολών των αναδό-
χων με τις ανάλογες γι’ αυτούς οικονομικές επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 74 του Ν.3669/2008. 

Για το υπό εξέταση έργο και δεδομένου ότι έχουν παρέλθει τέσσερα (4) περίπου χρόνια από 
την σύνταξή του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής (26-09-2012), επιβάλλεται η άμεση 
λήψη σχετικής απόφασης από την Προϊσταμένη Αρχή. 

 

3. «Ολοκλήρωση επέκτασης κρηπιδωμάτων βορείου τμήματος δυτικού τομέα νέου λιμέ-
να Καβάλας» 

Βασικές διαπιστώσεις Επιθεώρησης: 

 Η Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ Τ.Π. 1501-09-08-00-00 για την κατασκευή κυ-
ψελωτών κιβωτίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, δεν απαγορεύει την συνέχιση της κατασκευής 
των τοιχείων, κορμού, όταν αυτό ευρίσκεται μερικώς βυθισμένο στο νερό, ήτοι σε κατάσταση 
πλεύσης. 

 Η καταλληλότητα του χρησιμοποιηθέντος συστήματος αναρριχόμενου καλουπιού 
(ειδικά καλούπια) για την κατασκευή των κυψελωτών κιβωτίων αποδεικνύεται από την διε-
θνώς ευρεία εφαρμογή αυτού σε αντίστοιχα έργα και η χρήση του δεν έρχεται σε αντίφαση με 
τα προβλεπόμενα της Τ.Π. ΕΛΟΤ 1501-09-08-00-00 και της ΕΛΟΤ 1501-04-00-00. 

 Επισημαίνεται δε, όπως ορίζεται και στην σχετική Τ.Π., ότι η μεθοδολογία κατα-
σκευής του έγκειται στην επιλογή του αναδόχου. 

 Δεν απαιτείται η διάνοιξη θυρίδων σκυροδέτησης στα καλούπια των caisson, κα-
θόσον ο χρησιμοποιούμενος σωλήνας σκυροδέτησης διαμέτρου 12,5cm δύναται να εισχωρή-
σει σε βάθος εντός του τοιχείου κορμού (καθαρό εύρος οριζόντιων οπλισμών 14,8cm) και η 
σκυροδέτηση να γίνεται από ύψος μικρότερο του επιτρεπόμενου των 2,5m ως προβλέπεται 
στην παρ. 8.3 του Κ.Τ.Σ. 

 Εφαρμόζονται οι απαιτήσεις τόσο της σύμβασης, όσο και της παρ. 5.3 (Σκυροδέ-
τηση των Κιβωτίων) της Τ.Π. ΕΛΟΤ 1501-09-08-00-00:2009, όσον αφορά στις διεργασίες 
εκείνες που εξασφαλίζουν την στεγανότητα των αρμών εργασίας. 

 Η επιβολή αποκλειστικής χρήσης μεταλλοτύπων αποτελεί παράβαση των διατά-
ξεων:  

 του Εθνικού Δικαίου (άρθρο 40 του Ν.4281/2014, άρθρο 26 του Π.Δ.59/2007 και 
άρθρο 53 του Π.Δ.60/2007), και  
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 της Κοινοτικής Νομοθεσίας (άρθρο 23 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και άρθρο 34 της 
Οδηγίας 2004/17/ΕΚ), περί ισότιμης πρόσβασης στους προσφέροντες και της δημιουρ-
γίας συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και διαφάνειας 

 

4. «Κατασκευή Οδικού Τμήματος Ποτίδαια - Κασσανδρεία του Οδικού Κυκλώματος 
Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής» 

Βασικές Διαπιστώσεις Επιθεώρησης: 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), σύννομα 
συνέταξε τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) στον οποίο περιλαμβάνεται η 
1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (Σ.Σ.Ε.), σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 
των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 «Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασί-
ες». 

Αφού έλαβε δε για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλί-
ου Δημοσίων Έργων της Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ. και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμ-
βάσεων, σύννομα αυτός ενεκρίθη από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας με την υπ΄ αριθμ. 908/2016 (Πρακτικό 19/17-05-2016) απόφασή της, μετά μάλι-
στα και από τις σχετικές πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις οποίες δεν κω-
λύετο η υπογραφή του σχεδίου της 1ης Σ.Σ.Ε. του εν λόγω έργου. 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επίσης σύννομα 
προέβη σε Διοικητική Παραλαβή προς Χρήση αυτοτελών τμημάτων του έργου, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 72 «Διοικητική παραλαβή για χρήση» του 
Ν.3669/2008, δεδομένου ότι οι συμβατικά προβλεπόμενες εργασίες είναι σε εξέλιξη και επί-
κειται να ολοκληρωθούν μέχρι την 14-06-2017. 

 

5. «Κατασκευή Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Νομού Μεσσηνίας» 

Βασικές διαπιστώσεις Επιθεώρησης: 

 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 

 Δεν επιμελήθηκε για την εισαγωγή των Αιτήσεων Θεραπείας της αναδόχου εται-
ρείας, στο αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο για την έκδοση σχετικής γνωμοδότησης, 

 Δεν προσκόμισε τα σχέδια απόφασης επί όλων των προαναφερομένων Αιτήσεων 
Θεραπείας στο αρμόδιο όργανο για την λήψη σχετικής απόφασης, 

 Δεν προέβη στις απαραίτητες εκείνες ενέργειες για την έκδοση των σχετικών απο-
φάσεων επί όλων των υποβληθεισών από την ανάδοχο εταιρεία Αιτήσεων Θεραπείας και εν-
στάσεων,  

κατά παράβαση των προβλεπομένων διατάξεων: 

 του άρθρου 76 του Ν. 3669/08, 

 της Εγκυκλίου 15 του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με αρ. πρωτ. Δ17γ/161/8/Φ.5.9/4-7-2006 
και 

 της Εγκυκλίου 22 του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με αρ. πρωτ. Δ17γ/10/146/Φ.5.9/28-09-
2011, 

σε συνδυασμό και με τις δύο βασικές αρχές του διοικητικού δικαίου, δηλαδή της αρχής της 
νομιμότητας της διοικητικής δράσης και της αρχής της χρηστής διοίκησης, 
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 Οι εν λόγω παραλείψεις στην έγκαιρη και εμπρόθεσμη διεκπεραίωση και αξιολό-
γηση των υποβληθεισών από την Ανάδοχο Εταιρεία Αιτήσεων Θεραπείας, επισύρουν πειθαρ-
χικές ευθύνες του αρμοδίου Προϊσταμένου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του 
άρθρου 40 του Ν.3669/2008 και στην Εγκύκλιο 22 του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με αρ. πρωτ. 
Δ17γ/10/146/Φ.5.9/28-09-2011. 

Στο εν λόγω έργο επισημαίνεται ότι δεν έχει απαντηθεί - αξιολογηθεί ουδεμία από τις προα-
ναφερόμενα υποβληθείσες έντεκα (11) Αιτήσεις Θεραπείας και τρείς (3) Ενστάσεις, γεγονός 
το οποίο υποδηλώνει την: 

 Συστηματική παράλειψη διεκπεραίωσης και αξιολόγησης των Αιτήσεων Θεραπείας 

 Κατ’ επανάληψη μη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του νόμου περί δημοσίων 
έργων, 

εκ μέρους της Προϊσταμένης Αρχής του έργου, δηλαδή της Δ/νσης Τεχνικών Μελετών και 
Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

6. «Κατασκευή Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Νομού Μεσσηνίας» Β 

Βασικές διαπιστώσεις Επιθεώρησης: 

 Η Προϊσταμένη Αρχή, μη τηρώντας τις προθεσμίες έγκρισης λογαριασμών, όπως αυ-
τές προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του νόμου περί δημοσίων έργων: 

 δεν φρόντισε για την έγκαιρη έγκριση και εξόφληση των 52ου, 53ου και 54ου Λογα-
ριασμού και οι τυχόν αναγκαίες διαφοροποιήσεις τους να ληφθούν υπόψη σε επόμενο λογα-
ριασμό, δεδομένου ότι αφενός μεν οι πιστοποιήσεις είναι ανακεφαλαιωτικές, αφετέρου δε 
δίδεται η δυνατότητα στην Υπηρεσία σύνταξης αρνητικού λογαριασμού, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 53 του Ν. 3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 134 του Ν.4070/2012, 

 επέστρεψε τους 52ο, 53ο και 54ο Λογαριασμούς στην ανάδοχο εταιρεία για επανυπο-
βολή, αφού παρήλθε ένας μήνας από την ημερομηνία υποβολής τους στην Δ.Τ.Ε., κατά πα-
ράβαση των προβλεπομένων διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 53, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 3 του άρθρου 134 του Ν.4070/2012 και της εγκυκλίου 30/2004 του Υπ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., 
με αριθμό πρωτ. Δ17α/07/116/ΦΝ 294/22-11-2004, που αφορά στην τήρηση προθεσμιών για 
την έγκριση λογαριασμών.  

 λόγω της καθυστέρησης εξόφλησης των τριών προαναφερομένων λογαριασμών πέ-
ραν του προβλεπόμενου από τον νόμο διμήνου, από την ημερομηνία υποβολής εκάστου στην 
Υπηρεσία, παρείχε το δικαίωμα στην ανάδοχο εταιρεία να διακόψει τις εργασίες, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 53 του Ν. 3669/2008, διεκδικώντας σχετική απο-
ζημίωση θετικών ζημιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3669/2008, με οι-
κονομική επιβάρυνση του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου, 

 παρέλειψε την οφειλόμενη ενέργεια να ολοκληρώσει τον έλεγχο, την έγκριση και την 
εξόφληση των 52ου, 53ου και 54ου Λογαριασμού εντός των προβλεπομένων προθεσμιών 
από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, επιτρέποντας έτσι την αυτοδίκαιη έγκριση των εν λό-
γω Λογαριασμών και επισύροντας πειθαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου Προϊσταμένου, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.3669/2008. 

 Η Προϊσταμένη Αρχή, καταχρηστικά και παράνομα εξέδωσε τις υπ’ αριθμ. 
οικ.4406/110755/13-10-2015 και οικ.4408/110787/13-10-2015 αποφάσεις, με τις οποίες ανα-
κλήθηκαν μερικώς οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 3702/126415/20Β2/537/08-10-2014 και 
2082/48603/04-05-2015 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων:  
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 Τροποποιώντας το αρχικά ορισθέν στα συμβατικά τεύχη ποσοστό 18% επί των εκτε-
λούμενων εργασιών, ως Γενικά Έξοδα & Εργολαβικό Όφελος (Γ.Ε. & Ο.Ε.), κατά παράβαση 
της παρ. 4 του άρθρου 5 του Π.Δ 609/1985 και την παρ. 7 του άρθρου17 του Ν.3669/2008 
«Συμβατικά Τεύχη», καθόσον η εν λόγω διάταξη δεν επιδέχεται τροποποίηση και θεωρείται 
«δημοσίας τάξεως», όπως άλλωστε ενδεικτικά αναφέρεται:  

 στην υπ’ αριθμ. 7/1990 απόφαση του Εφετείου Κέρκυρας, που αφορά σε έργο διεπό-
μενο από το ν. 1418/1984: «… Είναι άκυρη κατ’ άρθρο 3 του Αστικού Κώδικα οποιαδήποτε 
συμφωνία των συμβαλλομένων για το ποσοστό για Ο.Ε. & Γ.Ε. που έρχεται σε αντίθεση με 
τον κανόνα δημοσίας τάξεως του άρθρου 5 παρ.4 του π.δ. 609/1985» και  

 στην υπ’ αριθμ. 192/2012 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου: «…ότι η πηγή χρηματο-
δότησης του έργου καθορίζει και το ποσοστό των Γ.Ε. & Ο.Ε. …», που στα συμβατικά τεύχη 
(Διακήρυξη, Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμός και Γενική Ειδική Συγγραφή Υποχρεώ-
σεων) αλλά και στην υπογραφείσα Εργολαβική Σύμβαση, τα Γενικά Έξοδα και το Εργολαβι-
κό Όφελος (Γ.Ε. & Ο.Ε.), ορίζονται σε ποσοστό 18% επί του κόστους των εργασιών, καθώς 
επίσης και των απολογιστικών εργασιών. 

 Απεδέχθη την μη ισχύ της με αρ. 0178110031044/14-05-2009 εγγυητικής επιστολή 
καλής εκτέλεσης για το χρονικό διάστημα από 27/07/2012 (: ημ/νία λήξης ισχύος της παλαιάς 
ε.ε.) μέχρι 09/09/2015 (: ημ/νία κατάθεσης νέας ε.ε.), σε εφαρμογή των αυθαίρετων και μο-
νομερών απόψεων της «Α.Τ.Ε. Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση» περί μη ισχύος της εν λόγω εγ-
γυητικής επιστολής, που κατ’ ουσία συνιστά εκ μέρους της Υπηρεσίας, αποδοχή ότι για την 
εν λόγω περίοδο των τριών (3) ετών περίπου το έργο δεν είχε εγγύηση καλής εκτέλεσης και 
επομένως ασφάλεια όσον αφορά στην εκπλήρωση των όρων της σύμβασης εκ μέρους της α-
ναδόχου εταιρείας, κατά παράβαση του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008 «Εγγυήσεις Καλής Ε-
κτέλεσης».  

 Όσον αφορά δε στην υπ’ αριθμ. οικ.4406/110755/13-10-2015 προαναφερθείσα από-
φαση με την οποία μερικώς ανεκλήθη η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3702/126415/20Β2/537/08-10-2014 
Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων, αυτή εξεδόθη αναρμοδίως από τον Προϊ-
στάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής, δεδομένου ότι ου-
δόλως προκύπτει η αρμοδιότητά του εν λόγω Προϊσταμένου από την υπ’ αριθμ. 
6252/78481/17-07-2015 (ΦΕΚ 1503/τ.Β/17-07-2015) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων σ’ αυτόν, δηλαδή η ανάκληση εκ-
δοθείσας Υπουργικής Απόφασης. 

 Οι Υπηρεσίες του Υ.Α.Α.Τ., δεν επέδειξαν την δέουσα επιμέλεια και δεν προέβησαν 
στις απαιτούμενες εκείνες ενέργειες:  

 επίσπευσης των απαιτούμενων διαδικασιών για την αποφυγή της διακοπής των εργα-
σιών εκσκαφής, για το χρονικό διάστημα από 19/07/2010 έως 09/09/2010 (53 ημέρες) και 
ένεκα τούτου την έγκριση αποζημίωσης στην ανάδοχο εταιρεία ποσού 259.648,60€,  

 ώστε να συμπεριληφθεί έγκαιρα η εν λόγω δαπάνη σε Α.Π.Ε., με αποτέλεσμα η εν 
λόγω καθυστέρηση (1,5 χρόνο μετά από την ημερομηνία προσδιορισμού του ύψους της απο-
ζημίωσης με την από 24/09/2012 σχετική Υπουργική Απόφαση), να είναι ένας από τους λό-
γους που επικαλέστηκε η ανάδοχος εταιρεία στο από 27/11/2013 έγγραφο της, για την 3η δι-
ακοπή εργασιών από 28/11/2013 έως 07/03/2014. 

 Οι Υπηρεσίες του Υ.Α.Α.Τ., λόγω 

 της 3μηνης αρχικά καθυστέρησης έγκρισής του 3ου Α.Π.Ε. από τον Υπ. Α.Α.Τ. και  

 της 7μηνης περαιτέρω καθυστέρησης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης 
της νομιμότητας της 1ης Σ.Σ.Ε., η οποία εμπεριέχεται στον 3ο Α.Π.Ε., 

δεν απέφυγε τη διακοπή των εργασιών κατασκευής σκληρού επιχώματος για το χρονικό διά-
στημα από 25/01/2013 έως 01/04/2013 (66 ημέρες) και ως εκ τούτου την αποζημίωση στην 
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ανάδοχο εταιρεία ποσού ύψους 410.635,80€, με ισόποση επιβάρυνση του προϋπολογισμού 
του έργου. 

 Η Προϊσταμένη Αρχή δεν επέδειξε την δέουσα επιμέλεια και δεν προέβη στις απαι-
τούμενες εκείνες ενέργειες για την επίσπευση των διαδικασιών πληρωμής εκτελεσθεισών ερ-
γασιών και ολοκλήρωσης των απαιτούμενων τεχνικών εγκρίσεων, μέσω του 4ου Α.Π.Ε., έτσι 
ώστε να αποφευχθεί τόσο η διακοπή των εργασιών κατασκευής σκληρού επιχώματος από 
28/11/2013 μέχρι την 23/04/2014, όσο και η αποζημίωση στην ανάδοχο εταιρεία ποσού ύ-
ψους 393.602,03€ (:160.800,00€ αποζημίωση των μηχανημάτων που ευρίσκοντο σε σταλία + 
232.802,03€ αποζημίωση στην ανάδοχο εταιρεία για το εν λόγω διάστημα διακοπής των ερ-
γασιών), με ισόποση επιβάρυνση του προϋπολογισμού του έργου. 

 Ειδικότερα στον 4ο Α.Π.Ε., ο οποίος εγκρίθηκε την 27/02/2014, η επί πλέον δαπάνη 
ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 1.403.919,08€ και περιλαμβάνει:  

 Την αποζημίωση σταλιών λόγω αρχαιολογίας (:259.648,60€ - έγκριση του ποσού, 3,5 
χρόνια μετά την διακοπή των εργασιών για το χρονικό διάστημα από 19/07/2010 έως 
09/09/2010), 

 Την δαπάνη από εργασίες, σύμφωνα με το από 26/09/2013 πρωτόκολλο καταγραφής 
εργασιών αποφυγής κινδύνου (1.129.365,99€) 

 Η εν λόγω δαπάνη αποζημίωσης ποσού 393.602,03€ (:232.802,03€ + 160.800,00€), 
για να καταβληθεί στην ανάδοχο εταιρεία, έπρεπε να συμπεριληφθεί σε Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα Εργασιών. Επισημαίνεται ότι συμπεριελήφθη στον 6ο Α.Π.Ε. και εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 5073/131226/27-11-2015 Υπουργική απόφαση, δηλαδή επτά (7) μήνες μετά την 
από 04/05/2015 Υπουργική απόφαση προσδιορισμού του ύψους της αποζημίωσης και δύο (2) 
χρόνια μετά την ημερομηνία διακοπής των εργασιών (28/11/2013) ένεκα της οποίας προέκυ-
ψε η εν λόγω δαπάνη στην ανάδοχο εταιρεία. 

 Οι καθυστερήσεις αυτές της Προϊσταμένης Αρχής στην έγκριση του 6ου Α.Π.Ε. και 
στην εξόφληση του 52ου, 53ου και του 54ου Λογαριασμού, ανάγκασαν την ανάδοχο εταιρεία 
να διακόψει εκ νέου τις εργασίες από 22/09/2015 μέχρι την 29/12/2015 (99 ημερολογιακές 
ημέρες), υπαιτιότητα του κυρίου του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 9 του 
άρθρου 53 του Ν. 3669/2008, διεκδικώντας δικαιωματικά σχετική αποζημίωση θετικών ζη-
μιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3669/2008, η οποία σύμφωνα με το από 
17/02/2016 σχετικό Πρωτόκολλο της Επιτροπής Διαπίστωσης Πραγματικών Περιστατικών, 
υπολογίστηκε στο ποσό των 347.037,37€, επιφέροντας ισόποση επιβάρυνση του προϋπολογι-
σμού του έργου.  

 Ειδικότερα η Προϊσταμένη Αρχή, καθυστέρησε: 

 την έγκριση του 6ου Α.Π.Ε. κατά έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής του σ’ 
αυτή και πέραν του προβλεπομένου εύλογου χρόνου (τριών μηνών) (:υπεβλήθη την 
29/05/2015 και εγκρίθηκε την 27/11/2015) και  

 την πληρωμή του 52ου, 53ου και 54ου Λογαριασμού, πέραν του διμήνου από την ημε-
ρομηνία υποβολής ενός εκάστου, 

κατά παράβαση των προβλεπομένων διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 53, όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 134 του Ν.4070/2012 και της εγκυκλίου 30/2004 του Υπ. 
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., με αριθμό πρωτ. Δ17α/07/116/ΦΝ 294/22-11-2004, που αφορά στην τήρηση 
προθεσμιών για την έγκριση λογαριασμών, Α.Π.Ε. κ.λπ., επισύροντας πειθαρχικό παράπτωμα 
του αρμοδίου Προϊσταμένου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 40 του 
Ν.3669/2008. 
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7. Η από 05/05/2016 Έκθεση Διερεύνησης Καταγγελίας για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΠΕΛΙΑ, ΚΟΣΙΝΑ ΚΑΙ ΚΟΥΡΒΟΥΛΑ ΤΗΣ ΤΟΠ. 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΡΝΟΚΟΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΗΓΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» 

Βασικές διαπιστώσεις Επιθεώρησης: 

1. Η μελέτη με την οποία δημοπρατήθηκε το έργο δεν ήταν πλήρης, δεν υπήρξε ουσιαστική 
γεωλογική αξιολόγηση του εδάφους και δεν λήφθηκε υπόψη η θέση και η φύση του έργου. 

2. Το έργο υπέστη σοβαρές ζημιές, λόγω κατολισθήσεων, σε τμήματα αγωγών, υδρομαστεύ-
σεις και οδούς πρόσβασης. 

3. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 3669/2008, εισηγήθηκε 
τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.), η οποία περιελάμβανε εργασίες χωρίς 
να συνδέεται η αναγκαιότητα τους με την αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστάσεων και κα-
θόρισε τις τιμές μονάδας των νέων εργασιών της Σ.Σ. εφαρμόζοντας έκπτωση μικρότερη από 
την έκπτωση της εργολαβίας. 

 

8. 1o ΕΡΓΟ: «Προσθήκη Διώροφου κτιρίου ΜΕΘ υπογείου για Τ.Ε.Π., Μ.Α.Φ., και χώ-
ρους για Η/Μ εγκαταστάσεις στο Γ.Ν. Νοσοκομείο Αμαλιάδας (Α΄ Φάση)» 

2o ΕΡΓΟ: «Κατασκευή 1ου Ορόφου στη νέα πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Αμα-
λιάδας για δημιουργία ΜΕΘ και χειρουργείων» 

Βασικές διαπιστώσεις Επιθεώρησης: 

Για το 1ο έργο: 

1. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν εφάρμοσε ορθά τις διαδικασίες σχετικά με την επιβολή ποι-
νικών ρητρών για τις καθυστερήσεις στο έργο και  

2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία επέδειξε ολιγωρία καθώς δεν φρόντισε ώστε να αρθούν οι λόγοι 
που καθιστούσαν μη εφικτή την ολοκλήρωση του έργου και να δώσει σαφείς εντολές και κα-
τευθύνσεις στον ανάδοχο ενώ εξέδωσε αντικρουόμενες αποφάσεις. 

Για το 2ο έργο: 

1. Οι συνεχείς διακοπές εργασιών λόγω μη έγκαιρης χρηματοδότησης είχε ως αποτέλεσμα τη 
μη ολοκλήρωση του έργου. 

2. Η κάλυψη δαπάνης νέων εργασιών από κονδύλια που προέκυψαν από «έλασσον δαπάνες». 

  

9. ΕΡΓΟ: «Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ναυπάκτου» 

Βασικές διαπιστώσεις Επιθεώρησης: 

 Η διαγωνιστική διαδικασία όφειλε να διεξαχθεί με βάση τα οριζόμενα στη Διακήρυξη 
του έργου, δηλαδή να οριστεί και επιτροπή εισήγησης για ανάθεση προκειμένου να προβεί 
στη διενέργεια της 2ης και 3ης Φάσης του διαγωνισμού 

 Ο αποκλεισμός τριών διαγωνιζομένων σχημάτων κατά το Β΄ στάδιο της 2ης Φάσης 
του διαγωνισμού λόγω μη συμμόρφωσης των προσφορών τους με όρους της διακήρυξης και 
συγκεκριμένα με τα απαιτούμενα του κεφαλαίου Α της Τεχνικής Περιγραφής είναι παράτυ-
πος καθώς: 

 Σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού κρίνονται τα στοιχεία των προσφορών που ορίζονται 
από τη διακήρυξη, η οποία αποτελεί και το κανονιστικό πλαίσιο του. Τα ίδια θέματα δεν 
μπορούν να κριθούν σε δύο διαφορετικά στάδια του διαγωνισμού και μάλιστα να κριθούν με 
διαφορετικό τρόπο.  
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 Το θέμα της συμμόρφωσης των προσφορών των διαγωνιζόμενων σχημάτων με τις 
απαιτήσεις του κεφαλαίου Α της Τεχνικής Περιγραφής αποτέλεσε αντικείμενο της Α φάσης 
του 2ου σταδίου του διαγωνισμού που προηγήθηκε και κατά το οποίο κρίθηκε ομόφωνα ότι 
όλα τα διαγωνιζόμενα σχήματα συμμορφώθηκαν με τις εν λόγω απαιτήσεις και ως εκ τούτου 
γίνονται δεκτά στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. 

 Επιπροσθέτως οι επικαλούμενοι λόγοι αποκλεισμού τριών διαγωνιζομένων σχημάτων 
κατά το Β΄ στάδιο της 2ης Φάσης του διαγωνισμού κρίνονται αβάσιμοι, καθώς 

 Στο άρθρο 1 του ΓΟΚ όπου ορίζεται το πεδίο εφαρμογής του αναφέρεται οι ειδικές 
πολεοδομικές διατάξεις κατισχύουν των γενικών διατάξεων που περιέχονται σε αυτόν. Για τις 
εγκαταστάσεις βιολογικών έχουν θεσπιστεί ειδικοί όροι δόμησης (παρ. 6 του άρθρου 209 του 
Ν.3463/2006) και ως εκ τούτου αυτοί κατισχύουν των διατάξεων του ΓΟΚ.  

 Ο αποκλεισμός διαγωνιζομένων, χωρίς βάσιμους και απόλυτα τεκμηριωμένους λό-
γους σχετικά με την παραβίαση του κανονιστικού πλαισίου του διαγωνισμού, δεν προάγει τον 
υγιή ανταγωνισμό και δεν διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον 

 

10. ΕΡΓΟ: «Πρότυπο Βιοκλιματικό κολυμβητήριο - Περιβαλλοντική και ενεργειακή 
αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Δήμου Βύρωνα» 

Βασικές διαπιστώσεις Επιθεώρησης: 

 Kατά τον αρχικό έλεγχο του Ε.Σ.Π.ΕΛ. το έργο κατατάχθηκε στην κατηγορία ii καθώς δι-
απιστώθηκαν σε αυτό ουσιώδη ελαττώματα, με κυριότερο εκείνο της μειωμένης αντοχής του 
σκυροδέματος σε τμήματα της κατασκευής. Μετά την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών 
ενισχύσεων τα ως άνω ελαττώματα άρθηκαν και κατά τον επανέλεγχο από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. το 
έργο κατατάχθηκε στην κατηγορία i. Eκδόθηκε ειδική διαταγή και περιεκόπησαν 60.352,33 
από την αμοιβή του αναδόχου, λόγω ελαττωμάτων της κατασκευής και πλημμελών ποιοτικών 
ελέγχων. 

 Στο έργο του θέματος περιλαμβάνεται η εκτέλεση εξειδικευμένων ηλεκτρομηχανολογικών 
εργασιών με προϋπολογισμό δαπάνης κατά την μελέτη ύψους 5.543.332,49€. Ενώ η Υπηρε-
σία διαθέτει διαχειριστική επάρκεια, η επίβλεψη του έργου ασκήθηκε μόνο από τον Προϊ-
στάμενο της Δ/νουσας Υπηρεσίας με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού, χωρίς να χρησιμοποι-
ηθεί μηχανικός αντίστοιχης ειδικότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η ποιοτική εκτέ-
λεσή των εργασιών, όσο και η ακριβής καταμέτρηση και πιστοποίηση τους.  

 Από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν στο ΣΕΔΕ δεν προκύπτει ότι συστάθηκαν οι επι-
τροπές παραλαβής αφανών εργασιών και χαρακτηρισμού εδαφών, σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 52 του Ν.3669/2008. 

 

11. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή Μεταλλικού Στεγάστρου Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου 
Ηρακλείου» 

Βασικές διαπιστώσεις Επιθεώρησης: 

 Η απόφαση 12 - Πρακτικό 56/12-12-2012 - του ΔΣ/ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, με την ο-
ποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας του έργου της κατασκευής του Μεταλ-
λικού Στεγάστρου του Π.Σ.Κ.Η., στην οποία ορίζεται ως «Εργοδότης - Κύριος του Έργου» η 
Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε ΟΤΑ και όχι ο «Δήμος Ηρακλείου», εκτιμάται ότι δεν ήταν σύμφωνη με 
τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 3669/08 και με το υπόδειγμα Διακήρυξης Α-
νοικτής Δημοπρασίας τύπου Β.  

 Από τα χορηγηθέντα στο Σ.Ε.Δ.Ε. στοιχεία, προκύπτει ότι η Δ/νουσα Υπηρεσία 
του έργου δεν έλεγξε, πριν την υπογραφή της σύμβασης (26/8/2013) τη γνησιότητα των εγ-
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γυητικών επιστολών που προσκομίσθηκαν από τον ανάδοχο, κατά παράβαση των προβλεπο-
μένων της εγκυκλίου 17/21-09-2010 του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων. 

 Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρε-
σία:  

 συμπεριλαμβάνοντας και νέες εργασίες που αφορούν στην τροποποίηση - βελ-
τίωση στοιχείων της κατασκευής,  

 χρησιμοποιώντας τις «επί έλασσον δαπάνες», που προέκυψαν από τις αυξο-
μειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων και για την κάλυψη της δαπάνης νέων εργασιών, 

 καταργώντας την Δ΄ Ομάδα (Μονώσεις Υγρασίας - Ήχου - Θερμότητας) του 
συμβατικού Προϋπολογισμού, δαπάνης 2.686,77€ (μετά την έκπτωση 38%), χωρίς την 
ισόποση μείωση της Σύμβασης, 

 και αφού υπεβλήθησαν προς έγκριση, εγκρίθηκαν στην υπ’ αριθμ. 103/29-08-
2014 συνεδρίαση του Δ.Σ./Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α., χωρίς την σύμφωνη γνώμη του 
Τεχνικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α.,  

κατά παράβαση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 45 και στην παρ. 4 του άρθρου 57, 
του Ν.3669/08. 

 Σύμφωνα με τα διατεθέντα στο Σ.Ε.Δ.Ε. στοιχεία προκύπτει ότι κατά τη σύνταξη 
του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, ο προσδιορισμός της δαπάνης των νέων εργασιών με βάση τα πραγματικά 
στοιχεία κόστους:  

 δεν έγινε από την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις, αρμόδια επιτροπή 
και  

 δεν εφαρμόστηκε η έκπτωση της εργολαβίας σε τιμές εμπορίου υλικών ευρέως 
διαδεδομένων. 

κατά παράβαση των οριζομένων στο άρθρο 57 του Ν. 3669/08. 

 Οι νέες εργασίες εκτελέστηκαν από την ανάδοχο εταιρεία, χωρίς να έχουν προη-
γουμένως εγκριθεί - συμβασιοποιηθεί, μέσω Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, κατά πα-
ράβαση του άρθρου 57 του Ν.3669/08.  

 Η Δ/νουσα Υπηρεσία δεν εκτέλεσε το έργο με βάση τα συμβατικά στοιχεία, καθώς 
δεν προέβη έγκαιρα και εντός του συμβατικού χρόνου στις απαιτούμενες εκείνες ενέργειες, 
προκειμένου: 

 να διορθωθούν προμετρητικά σφάλματα,  

 να τροποποιηθεί η μελέτη για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, καθόσον η Υπη-
ρεσία το έκρινε ως αναγκαίο,  

 να συμπεριληφθούν σε Α.Π.Ε. οι νέες εργασίες που κρίθηκαν από την Υπηρεσία απα-
ραίτητες για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου,  

κατά παράβαση των άρθρων 36 και 57 του Ν.3669/08.  

 

 Νέες μη συμβατικές εργασίες καθώς και οι επιπλέον ποσότητες συμβατικών εργα-
σιών συμπεριελήφθησαν τόσο στα Π.Π.Α.Ε., όσο και στην εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση, 
κατά παράβαση του άρθρου 52 του Ν.3669/08. 

 

 H Προϊσταμένη Αρχή ενέκρινε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 
1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε ο οποίος περιελάμβανε νέες εργασίες, τροποποιούσε την αρχική συμβατική 
μελέτη και έκανε χρήση των «επί έλασσον δαπανών», χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του οικείου 
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Τεχνικού Συμβουλίου και μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου, κατά παράβαση του άρ-
θρου 57 του Ν3669/08. 

 

12. «Κτιριακό Συγκρότημα του τμήματος σχεδιασμού και παραγωγής ενδυμάτων του 
παραρτήματος Κιλκίς του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» 

Βασικές Διαπιστώσεις Επιθεώρησης: 

1. Η Δ.Τ.Υ. (Δ.Υ.) και το Συμβούλιο του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. (Π.Α.) εφάρμοσαν τα προβλεπόμενα 
των διατάξεων του Ν.1418/1984 και του Π.Δ.609/1985 (Ν.3669/2008 Κ.Δ.Ε.) τόσο κατά την 
εκτέλεση της διαλυθείσας Σύμβασης «Κτιριακό Συγκρότημα Τμήματος Σχεδιασμού και Πα-
ραγωγής Ενδυμάτων του Παραρτήματος του ΑΤΕΙΘ στο Κιλκίς» αναδόχου εταιρείας «ΑΙΑΣ 
Α.Ε.» όσο και κατά την εκτέλεση των δύο επόμενων συμβάσεων «Αποκατάσταση Κακοτε-
χνιών» και «Εκτέλεση Εργασιών Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής 
Παραλαβής» του ανωτέρω έργου, με τις οποίες ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενό του. 

2. Το Συμβούλιο του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. (Π.Α.) με σύννομες διαγωνιστικές διαδικασίες και κατ΄ 
εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας προκήρυξε και κατακύρωσε τους διαγωνισμούς τόσο του 
έργου «Αποκατάσταση Κακοτεχνιών», όσο και του σε βάρος και για λογαριασμό της αρχικής 
αναδόχου εταιρείας «ΑΙΑΣ Α.Ε.» «Εκτέλεση Εργασιών Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Παρα-
λαβής». 

3. Το Συμβούλιο του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. (Π.Α.) κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 53 του 
Π.Δ. 609/1985 συγκρότησε Επιτροπή Παραλαβής, χωρίς να περιλάβει σ΄ αυτή μέλος με την 
ειδικότητα του τεχνικού. 

4. Παρά ταύτα ουδέν νομικό αποτέλεσμα παράγεται εξ΄ αυτού, καθόσον η ανάδοχος εται-
ρεία «ΑΙΑΣ Α.Ε» ουδέποτε προσέβαλε ούτε την απόφαση σύστασης της επιτροπής Παραλα-
βής, ούτε πράξη αυτής, ενιστάμενη κατά της νομιμότητας της σύνθεσής της. 

5. Η Δ.Τ.Υ. του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. υποεκτίμησε στον Προϋπολογισμό της Σύμβασης «Αποκατά-
σταση Κακοτεχνιών» ποσού 280.000,00€ την δαπάνη αποκατάστασης των Κακοτεχνιών της 
διαλυθείσας σύμβασης, με αποτέλεσμα μετά το από 20-07-2012 Πρωτόκολλο Προσωρινής 
και Οριστικής Παραλαβής στο οποίο κατεγράφησαν Παρατηρήσεις για πρόσθετες κακότε-
χνες εργασίες στο έργο (πέραν αυτών που αφαιρέθηκαν από το εργολαβικό αντάλλαγμα της 
διαλυθείσας σύμβασης της εταιρείας «ΑΙΑΣ Α.Ε.» μετά την εκκαθάρισή της), να απαιτηθεί η 
με σύννομη διαδικασία ανάθεση της σύμβασης «Εκτέλεση Εργασιών Σύμφωνα με το Πρωτό-
κολλο Παραλαβής» σε βάρος και για λογαριασμό της εταιρείας «ΑΙΑΣ Α.Ε.», προκειμένου 
να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και να καταστεί λειτουργικό το έργο. 

6. Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 35626/ΣΤ1/11-03-2014 απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ. (Δ/νση Π.Ε.Ε, τμήμα 
Α΄), με την οποία απορρίφθηκε η από 04-07-2013 Αίτηση Θεραπείας της εταιρείας «ΑΙΑΣ 
Α.Ε.» είναι αιτιολογημένη επί τη βάση των ισχυουσών διατάξεων και σε απόλυτη συμφωνία 
με τη Γνωμοδότηση (αριθμ. πρακτικού 40/19-12-2013) του Τεχνικού Συμβουλίου του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. με την οποία προτείνεται η απόρριψή της. 

7. Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7824/ΣΤ1/2-05-2014 απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ., πέραν του γεγονότος ότι 
πάσχει νομιμότητας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 59 του Π.Δ.609/1985 (παρ. 10, άρ-
θρο 36 του Ν.3669/2008), πάσχει και επί της ουσίας, καθόσον είναι αδύνατη η εκ των υστέ-
ρων διαπίστωση (μετά προέλευση διετίας) ενδεχόμενης αλληλοκάλυψης εργασιών αποκατά-
στασης κακοτεχνιών που περιλαμβάνονται στις δύο (2) επόμενες της διαλυθείσας σύμβασης 
και φέρουν την ίδια περιγραφή και ενώ μάλιστα οι εργασίες αυτών έχουν ήδη περαιωθεί. 

8. Το Α.Τ.Ε.Ι.Θ. με τις σύννομες αναθέσεις των δύο (2) επόμενων της διαλυθείσας σύμ-
βασης ολοκλήρωσε το φυσικό αντικείμενο του έργου διασφαλίζοντας την κοινοτική συνδρο-
μή των 4.871.262,00€ με το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε το έργο από το Ε.Τ.Π.Α., παρά το 
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γεγονός ότι ήδη από τις 30-06-2009 διαρκώς κινδύνευε ως ημιτελές να απενταχθεί και να α-
πωλεσθεί η συγχρηματοδότηση λόγω λήξης της επιλεξιμότητάς του. 

 

13. «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων γυμνασίου Λιαπάδων του πρώην Δήμου Παλαιοκα-
στριτών» 

Βασικές διαπιστώσεις Επιθεώρησης: 

1. Η ανάδοχος εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ Α.Ε.» με έγγραφά της, επεσήμανε στην 
Τ.Υ.Δ.Κ. τις επιμέρους ελλείψεις της μελέτης, οι οποίες όμως δεν ήταν απαραίτητες τουλάχι-
στον στην αρχική φάση κατασκευής του έργου, ώστε να κωλύεται η έναρξη των εργασιών. 

2. Η ανάδοχος εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ Α.Ε.» προκειμένου να μη προβεί στην έναρξη 
των εργασιών, απαραδέκτως ισχυρίζετο για μεταβολές των ορίων του οικοπέδου. Το οικόπε-
δο μετά την παραχώρηση τμημάτων του προς χρήση για την ασφαλή πρόσβαση στο Γυμνά-
σιο, συνέχιζε να διέπεται από τους πριν την διάνοιξη του δρόμου όρους και προϋποθέσεις, 
αφού η εν λόγω παραχώρηση αποτελούσε δουλεία διόδου. 

3. Η Τ.Υ.Δ.Κ., αιτιολογημένα και δικαιολογημένα απέρριψε το αίτημα του αναδόχου για 
Διάλυση της Σύμβασης, καθόσον οι ισχυρισμοί του για υπαιτιότητα της Υπηρεσίας όσον α-
φορά στην μη έναρξη των εργασιών, κρίνονται ως αβάσιμοι. 

4. Η Τ.Υ.Δ.Κ., νομίμως και κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 47 του Π.Δ.609/1985, απέστειλε 
Ειδική Πρόσκληση στον ανάδοχο, αφού αυτός αδικαιολόγητα καθυστερούσε την έναρξη των 
εργασιών στο έργο. 

5. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλαιοκαστριτών νομίμως και κατ΄ εφαρμογή του 
άρθρου 47 του Π.Δ.609/1985, απέρριψε την ένσταση του αναδόχου κατά της απόφασης του 
Προϊσταμένου της Τ.Υ.Δ.Κ., με την οποία είχε κηρυχθεί έκπτωτος. 

6. Η από 05-02-2008 Προσφυγή του αναδόχου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννί-
νων, κατά τόσο της απόφασης της Τ.Υ.Δ.Κ. με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα του για 
διάλυση της σύμβασης, όσο και της πράξης της Τ.Υ.Δ.Κ. για κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, κρίνεται ως απαραδέκτως ασκηθείσα, καθόσον περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αιτή-
ματα που δεν ετέθηκαν ή απαραδέκτως ετέθηκαν στη διαδικασία της Προδικασίας (Ένσταση 
- Αίτηση Θεραπείας). 

7. Το Σ.Ε.Δ.Ε. θεωρεί, ότι η Υπηρεσία γενικά εφήρμοσε την κείμενη νομοθεσία για την 
εκτέλεση της υπόψη σύμβασης, με εξαίρεση την αμέλεια εφαρμογής της παραγράφου 1 του 
άρθρου 29 του Π.Δ.609/1985 "περί κοινοποίησης" της απόφασης απόρριψης του αιτήματος 
του αναδόχου για διάλυση της σύμβασης. Η εν λόγω παράλειψη, επέτρεψε στον ανάδοχο να 
προβάλει τον ισχυρισμό ότι η σύμβαση είχε ήδη διαλυθεί, παρά το γεγονός ότι συνέτρεχαν οι 
εκ του νόμου προϋποθέσεις για τις οποίες κηρύχτηκε έκπτωτος. 

 

14. «Οριστική μελέτη εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισμών Αγ. Θωμά και Κλει-
δίου Δήμου Τανάγρας και μεταφοράς στον ΒΙΟ.ΚΑ. Σχηματαρίου Οινοφύτων» 

 «Τοπογραφική αποτύπωση έργων αποχέτευσης οικισμών Αγ. Θωμά - Κλειδί Δήμου 
Τανάγρας». 

 «Προκαταρκτική μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δημοτική ενότητα Τανάγρας 
2011». 

Βασικές διαπιστώσεις Επιθεώρησης: 

 Για την εκτέλεση των έργων: 
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1. «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΒΙΟ.ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ». 

2. «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. 
ΘΩΜΑ - ΚΛΕΙΔΙ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ». 

που εγκρίθηκαν να πραγματοποιηθούν λόγω του επείγοντος της κατάστασης με τη χρήση της 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, η Διεύθυνση Τε-
χνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας: 

 ακολούθησε τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του 
Ν.3316/2005 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Ν.3481/2006. 

 συνέταξε τον Προϋπολογισμό Μελέτης των εν λόγω έργων σύμφωνα με το άρ-
θρο ΓΕΝ.4Β της Υπουργικής Απόφασης ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09-08-2005, δηλαδή με βάση την 
ημερήσια απασχόληση επιστήμονα Μηχανικού και όχι κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της πα-
ραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005 ως όφειλε. 

 Αν η Υπηρεσία είχε δημοπρατήσει τα εν λόγω έργα κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της 
παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005, δηλαδή είχαν ακολουθηθεί οι ενιαίες τιμές 
των προεκτιμώμενων αμοιβών, τότε ο προϋπολογισμός της μελέτης για το 1ο έργο θα ανέρχε-
το στο ποσό των 106.821,22€, ποσό που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της εγκριθείσας με-
λέτης (36.870,48€) κατά 70.000,00€ περίπου και για το 2ο έργο θα ανέρχετο στο ποσό των 
60.233,08€, ποσό που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της εγκριθείσας μελέτης (36.407,90€) 
κατά 24.000,00€ περίπου. 

Εκτιμάται ότι δεν προκύπτει ζημία του Ελληνικού Δημοσίου. 

 Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας όφειλε να είχε συντάξει τον 
προϋπολογισμό της μελέτης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 4 
του Ν.3316/2005. 

 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι αν είχαν ακολουθηθεί τα όσα προβλέπονται στις διατάξεις της 
παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005, θα έπρεπε να διαθέτουν μελετητικό πτυχίο 
ανώτερο της Α’ τάξης που διαθέτει ο ανάδοχος μελετητής. 

Επίσης η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας δεν θα μπορούσε να 
ακολουθήσει την διαδικασία ανάθεσης που προβλέπεται στις παραγράφους 2.στ΄, 4 και 5 του 
άρθρου 10 του Ν.3316/2005 «Διαδικασία ανάθεσης με διαπραγματεύσεις» για την ανάθεση 
της μελέτης διότι η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή θα ήταν μεγαλύτερη των 30.000 ευρώ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) που προβλέπεται στις ανωτέρω διατάξεις. 

 Από στοιχεία που προσκομίσθηκαν στο Σ.Ε.Δ.Ε. εκτιμάται ότι δεν προκύπτει με από-
λυτη σαφήνεια το επείγον της ανάθεσης των μελετών των έργων: 

1. «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΒΙΟ.ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ». 

2. «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. 
ΘΩΜΑ - ΚΛΕΙΔΙ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ». 

Σε κάθε περίπτωση όμως η αρμοδιότητα της θετικής ή αρνητικής γνωμοδότησης σχετικά με 
την συνδρομή επείγουσας περιπτώσεως για την ανάθεση μελέτης με διαπραγμάτευση και χω-
ρίς δημοσίευση προκηρύξεως, ανήκει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. 
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Στην συγκεκριμένη περίπτωση για τις εν λόγω μελέτες το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσί-
ων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά σχετικά 
με την συνδρομή επείγουσας περιπτώσεως για την ανάθεση τους. 

 Ο Δήμος προέβη στην απευθείας ανάθεση της μελέτης, «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
2011» εφαρμόζοντας τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 
(Δ.Κ.Κ.), κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν.3316/2005 περί ανάθεσης εκπόνησης μελε-
τών σε ιδιώτες μελετητές δίχως της υπέρβασης του ανωτάτου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης. 

 

15. Η από 30/11/2016 Έκθεση Ελέγχου έργων που εκτελέστηκαν από τη Δ.Τ.Υ. της πρώ-
ην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς κατά την περίοδο 2006 - 2009 με τις διαδικασίες 
του πρόχειρου διαγωνισμού και της απευθείας ανάθεσης 

Βασικές διαπιστώσεις Ελέγχου: 

 Τα (24) έργα που ελέγχθηκαν ήταν υπαρκτά και είχαν εκτελεσθεί σύμφωνα με το πε-
ριγραφόμενο τεχνικό αντικείμενο των Συμβατικών Τευχών (Τεχνική Έκθεση) και τα σχέδια 
της συμβατικής τους μελέτης, όπου αυτή είχε εκπονηθεί. 

 Μεταξύ κάποιων έργων πραγματοποιήθηκε κατάτμηση του φυσικού αντικειμένου, 
δεν δύναται όμως να εκτιμηθεί η έκπτωση που θα προσφερόταν εάν η Δημοπράτηση του μη 
κατατμηθέντος φυσικού αντικειμένου των εν λόγω έργων γινόταν με ανοικτή διαδικασία. 

 Παρανόμως υπέγραφε ή συνυπέγραφε συνταξιούχος, ως επιβλέπων μηχανικός, πρά-
ξεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας την περίοδο 2007 - 2009, καθότι από τις 31-12-2005, δεν ανήκε 
στο τεχνικό δυναμικό αυτής και ο Προϊστάμενος της Δ/νουσας Υπηρεσίας παρανόμως το ε-
πέτρεπε. 

 Δεν συντάχθηκαν διακηρύξεις για την διενέργεια των διαγωνισμών σε όλα τα εξετα-
ζόμενα έργα και δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες για την ανακοίνωση και έγκαιρη ενημέρωση 
για την διεξαγωγή του διαγωνισμού. 

 Γενικώς, δεν υφίστανται ενδείξεις για ζημία του Δημοσίου, και όπου υπάρχουν αυτές 
δεν είναι δυνατή η ακριβής ποσοτικοποίηση αυτής στο σύνολο των εκτελεσθεισών εργασιών 
και για κάθε έργο. 

 Για κάποια έργα συντάχθηκαν προϋπολογισμοί μελετών ώστε να μην υπερβαίνουν τις 
45.000€, προκειμένου να είναι δυνατόν να δημοπρατηθούν με πρόχειρο διαγωνισμό. 

 Οι αποφάσεις έγκρισης των όρων δημοπράτησης των ελεγχόμενων έργων, από τον 
Δ/ντή Τ.Υ. πάσχουν νομιμότητας καθότι η αρμοδιότητα για τον καθορισμό των όρων των δι-
αγωνισμών ανήκε στην αρμόδια Ν.Ε. 

 Η έγκριση από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τ.Υ. σωρευτικά των προϋπολογισμών 
και των όρων των διαγωνισμών (δημοπράτηση με πρόχειρο διαγωνισμό), σε συνδυασμό με 
την συνεπαγόμενη έλλειψη ελέγχου νομιμότητας των σχετικών πράξεων, αποτελεί, κατ΄ ελά-
χιστο, σημαντικό παράγοντα αδιαφάνειας στη διαδικασία της ανάθεσης και παραγωγής των 
ελεγχόμενων έργων 

 

16. Η από 04/07/2016 Έκθεση Ελέγχου των έργων: 

 «Εγνατία οδός: Τμήμα Παναγιά - Γρεβενά από Χ.θ 6+300 έως Χ.Θ. 16+300 (4.1.1s - 
4.1.2.s)»  

 « Εγνατία Οδός: Τμήμα Παναγιά - Γρεβενά από A/Κ Παναγιάς έως Χ.Θ. 6+300 
(4.1.1s)» 
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Βασικές διαπιστώσεις Ελέγχου: 

Και τα δύο έργα έχουν περαιωθεί στις 31-05-2009. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της έρευνας και με δεδομένη την ύπαρξη προσφυγών του 
αναδόχου κατά των ελεγχομένων ενεργειών καθώς και τις δυνατότητες για παραπέρα δικα-
στικές διαδικασίες και των δύο πλευρών (Δημοσίου και αναδόχου) μέχρι να τελεσιδικήσουν, 
δεν ήταν δυνατόν να υπολογιστεί το ύψος της ζημίας που τελικά θα υποστεί το δημόσιο και 
ειδικότερα η Ε.Ο.Α.Ε. 

Ανεξάρτητα όμως από την Δικαστική Διαδικασία και επειδή επί της ουσίας, είναι δεδομένη η 
πλημμελής εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας περί εκτέλεσης δημοσίων έργων, προ-
κύπτει: 

 Σε ό,τι αφορά τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.), παράλειψη οφειλόμενων ενεργειών 
και οφειλόμενου ελέγχου. Σημειώθηκε ειδικότερα, η παράλειψη της οφειλόμενης και συνε-
πούς στάσης στην ακολουθία των νομίμων ενεργειών, ήτοι η καθυστέρηση ολοκλήρωσης ε-
νεργειών, για την επιστροφή από την ανάδοχο του ποσού των 76,2 εκ. ευρώ που εισέπραξε 
αχρεωστήτως, συνολικά και για τις δύο συμβάσεις. 

 Σε ό,τι αφορά τη Διεύθυνση Εποπτείας Έργων (Δ.Ε.Ε.), παράλειψη οφειλόμενου ε-
λέγχου. 

Επιπλέον, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και/ή της Διευθύνουσας Επιτροπής 
(Δ.Ε.) ελέγχονται για την απόφαση ανάθεσης σε Ιδιωτικό Νομικό Γραφείο, τη σύνταξη έκθε-
σης, προκειμένου να εκφράσει συμπερασματική κρίση και προτάσεις, για την επίλυση της 
διαφωνίας που είχε προκύψει, παρά το ότι η Ε.Ο.Α.Ε διαθέτει Νομική Υπηρεσία. 

 

17. Η από 29/06/2016 Έκθεση Ελέγχου καταγγελίας για το έργο: «Επιφανειακή διευθέ-
τηση ομβρίων υδάτων - αποκατάσταση βατότητας πεζοδρομίων για χρήση ΑΜΕΑ» 

Βασικές διαπιστώσεις Ελέγχου: 

 Το ίδιο έργο ελέγχθηκε από το ΣΕΕΔΔ (στις 19/04/2012) και έχει συνταχθεί Έκθεση, 
σύμφωνα με την οποία οι σχετικές εργασίες έχουν υλοποιηθεί και πιστοποιηθεί σύννομα. 

Η αρμόδια επιτροπή προέβη στην οριστική παραλαβή του έργου στις 27/03/2013 καθότι, ό-
πως αναφέρεται, το έργο ποιοτικά και ποσοτικά ανταποκρίνονταν στις σχετικές προδιαγρα-
φές. 

 Η σημερινή κατάσταση του έργου, οι αιτίες για τις οποίες δημιουργήθηκε αυτή, θα 
πρέπει να ελεγχθεί από ειδικό εμπειρογνώμονα προκειμένου να διαπιστωθούν ενδεχόμενες 
ευθύνες και αρμόδιοι. 

 Μετά την εξέταση της κατάστασης των αιτίων που την δημιούργησαν και εφόσον 
προκύπτουν ευθύνες θα πρέπει να αναζητηθούν μέσω των διατάξεων του Αστικού Κώδικα 
(Άρθρο 75 παρ. 4 του Ν. 3669/08) 

 

18. Η από 04/07/2016 Έκθεση Ελέγχου του έργου «Εγνατία Οδός: Τμήμα Παναγιά - 
Γρεβενά από Χ.Θ. 24+540 έως δυτικό Α/Κ Γρεβενών (4.1.3s)» 

Βασικές διαπιστώσεις Ελέγχου: 

Το έργο είχε περαιωθεί στις 22-11-2008. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν πειθαρχικά παραπτώματα που α-
φορούν: 
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α) Την αμέλεια που επέδειξαν οι αρμόδιοι Υπάλληλοι της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την 
ορθή εφαρμογή των προβλεπομένων στο Συμβατικό Τιμολόγιο, με αποτέλεσμα να αποζημιω-
θεί η ανάδοχος, αχρεωστήτως, με το επιπλέον ποσό των 4.357.359,68 €.  

β) Την παράλειψη οφειλόμενων ενεργειών, εκ μέρους των αρμοδίων οργάνων και συγκεκρι-
μένα:  

i) Σε ό,τι αφορά τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, για τη διενέργεια της Προσωρινής Παραλαβής, 
για την απόρριψη της όχλησης και για την άμεση ενημέρωση της Προϊσταμένης Αρχής για 
την υποβολή, από την ανάδοχο, του σχετικού εγγράφου «όχλησης». 

ii) Σε ό,τι αφορά την Προϊσταμένη Αρχή, διότι δεν έδωσαν τις απαραίτητες εντολές στη Δι-
ευθύνουσα Υπηρεσία, μολονότι γνώριζαν ότι είχε υποβληθεί έγγραφο επίσπευσης από τον 
ανάδοχο, το οποίο δεν είχε απορριφθεί ως «όχληση» από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εν 
δυνάμει θα μπορούσε να δημιουργήσει τα προβλήματα που δημιούργησε (δηλ. της αυτοδί-
καιας παραλαβής).  

Σημειώνεται ότι μετά από τη δικαστική διαδικασία, ο ανάδοχος δικαιώθηκε για τυπικούς λό-
γους, η σχετική απόφαση έχει τελεσιδικήσει και συνεπώς, δεν είναι πλέον δυνατό για το Δη-
μόσιο (την Ε.Ο.Α.Ε. εν προκειμένω), να διεκδικήσει την επιστροφή του ανωτέρω ποσού. 

 

19. Η από 18/07/2016 Έκθεση Ελέγχου του έργου «Εθνική οδός Φερρών - Καστανεών, 
Τμήμα Παράκαμψη Διδυμοτείχου έως Ορεστιάδα (80.45 - 701)» 

Βασικές διαπιστώσεις Ελέγχου: 

Το έργο είχε περαιωθεί στις 17-11-2004. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν πειθαρχικά παραπτώματα που α-
φορούν: 

α) την αμέλεια που επέδειξαν οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την 
ορθή εφαρμογή των διατάξεων, σχετικά με τις προπιστοποιήσεις και πιστοποιήσεις υλικών 
επιτόπου, τη σύνταξη προσωρινών τιμών μονάδας, αλλά και τον έλεγχο των υποβληθέντων 
λογαριασμών, με αποτέλεσμα να αποζημιωθεί η ανάδοχος, αχρεωστήτως, με το επιπλέον πο-
σό των 357.630,96 €, και 

β) την παράλειψη οφειλόμενων ενεργειών προκειμένου να επιστραφεί το αχρεωστήτως κατα-
βληθέν ποσό εντόκως, για το διάστημα που αναφέρθηκε παραπάνω, αλλά και να χρεωθούν 
στην ανάδοχο οι τόκοι για τις υπερβάσεις επιτρεπομένων ποσοτήτων και τις προσωρινές υ-
περτιμολογήσεις των υλικών επιτόπου, που είχαν πιστοποιηθεί κατά διαστήματα. 

 

20. ΕΡΓΟ: «Παράνομες πληρωμές είκοσι έξι (26) Δημοσίων Έργων της χρονικής περιό-
δου 2004-2007 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (τ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη-
σης Θεσσαλονίκης» 

 Η υπόθεση αφορά έργο προϋπολογισμού 45.000€ που δημοπρατήθηκε με πρόχειρο 
διαγωνισμό και αποπληρώθηκε με τον 1ο λογαριασμό χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες που 
προβλέπει η Νομοθεσία Δημ. Έργων, (έγκριση τελικής επιμέτρησης, βεβαιώσεις περαίωσης, 
παραλαβές έργου), παρουσιάζει δηλαδή ο φάκελος του έργου βασικές και κύριες ελλείψεις , 
οι οποίες καθιστούν παράνομη την αποπληρωμή του. 

 Ο έλεγχος κατέληξε στην διαπίστωση πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών της 
επίβλεψης και το πόρισμα απεστάλλη στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης (Εισαγγελέας 
Εγκλημάτων Διαφθοράς). 

  (Σημειωτέον ότι οι ευθύνες απεδόθησαν στην τότε Υπηρεσία που επέβλεπε το έργο, 
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δηλαδή την ΔΤΥ Νομού Θεσσαλονίκης, ενώ η διάδοχος Υπηρεσία, δηλαδή η ΔΤΕ της ΠΕΘ 
έχει ενεργήσει τα δέοντα και τα νόμιμα, προκειμένου να ανακληθεί ο 1ος λογαριασμός και 
μοναδικός του έργου). 

 

21. ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 80 κατοικιών, μιας αίθουσας συγκεντρώσεων και 
δυο καταστημάτων με τις εγκαταστάσεις τους και τα έργα υποδομής και διαμόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου (οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμός πε-
ριβάλλοντος χώρου, κλπ.)στην ΚΥΡΑΚΑΛΗ του νομού Γρεβενών με την επωνυμία 
‘’ΚΥΡΑΚΑΛΗ Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ’’». 

Βασικές διαπιστώσεις Επιθεώρησης: 

1. Μη διενέργεια της Παραλαβής των εργασιών της έκπτωτης εργολαβίας σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του ΠΔ609/85. 

2. Μη εκκαθάριση της έκπτωτης 1ης εργολαβίας 

3. Σύναψη νέας σύμβασης (2η εργολαβία) για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων ερ-
γασιών της έκπτωτης εργολαβίας, χωρίς προηγούμενα αυτή να έχει εκκαθαρισθεί. 

4. Κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου ανάκληση της απόφασης ανάθεσης της 2ης 
εργολαβίας από την Π.Α. μετά την υπογραφή της σύμβασής της, καθόσον κατ’ εφαρμογή του 
νόμου ο Φορέας κατασκευής δύνατο να προβεί μόνο στη διάλυση της εργολαβίας. 

5. Παράλειψη του Κυρίου του έργου για φύλαξη και συντήρηση του κατασκευασμένου 
τμήματος του έργου, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα , με αποτέλεσμα να υποστεί σημα-
ντικές φθορές και λεηλασίες, επιβαρύνοντας το οικονομικό αντικείμενο του υπολειπόμενου 
προς εκτέλεση έργου. 

6. Παρατηρήθηκαν αδικαιολογήτως σημαντικές καθυστερήσεις στη διαδικασία εφαρμο-
γής του άρθρου 129 του ν.3669/08 (εφαρμόσθηκε για 1η φορά σε δημόσιο έργο), με αποτέλε-
σμα να προκαλούνται περαιτέρω φθορές στο ήδη εγκαταλειμμένο από το 2008 ημιτελές έργο. 

 

22. ΕΡΓΟ : «Παράνομες πληρωμές είκοσι έξι (26) Δημοσίων Έργων της χρονικής περιό-
δου 2004-2007 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (τ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη-
σης Θεσσαλονίκης» 

 Η υπόθεση αφορά έργο προϋπολογισμού 45.000€ που δημοπρατήθηκε με πρόχειρο 
διαγωνισμό και αποπληρώθηκε με τον 1ο λογαριασμό χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες που 
προβλέπει η Νομοθεσία Δημ. Έργων, (έγκριση τελικής επιμέτρησης, βεβαιώσεις περαίωσης, 
παραλαβές έργου), παρουσιάζει δηλαδή ο φάκελος του έργου βασικές και κύριες ελλείψεις , 
οι οποίες καθιστούν παράνομη την αποπληρωμή του. 

 Ο έλεγχος κατέληξε στην διαπίστωση πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών της 
επίβλεψης και το πόρισμα απεστάλλη στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης (Εισαγγελέας 
Εγκλημάτων Διαφθοράς). 

 

23. ΕΡΓΟ: «Περίφραξη - επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου» 
στη Σταμάτα Αττικής 

Βασικές διαπιστώσεις- συμπεράσματα ελέγχου: 

√ Το Τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ. της (πρώην) Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης 
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής εκπόνησε τη μελέτη του υπόψη έργου, χωρίς 
να λάβει υπόψη - ως όφειλε - την εγκύκλιο Ε38/2005, σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να 
εξεταστούν και να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες, σχετικά με προβλήματα ως προς το ιδι-
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οκτησιακό καθεστώς στην περιοχή της επέκτασης του γηπέδου και τυχόν περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις από την εκτέλεση του έργου. 

√ Το Κοινοτικό Συμβούλιο Σταμάτας Αττικής ενέκρινε τη μελέτη του έργου, χωρίς να 
μεριμνήσει -ως όφειλε- ώστε να έχουν προηγουμένως εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες αδειοδο-
τήσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 

√ Η Τ.Υ.Δ.Κ. της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Διοίκησης Ανατ. Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής εκπόνησε τη μελέτη του εξεταζόμενου έργου με αρκετές ελλείψεις και ασάφειες, οι 
οποίες στην πράξη αποτελούν αιτίες για την απόκλιση από τα αναφερόμενα στις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 11 της Διακήρυξης του έργου, αναφορικά με την αρχή της διαφάνειας 
και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζόμενων. 

√ Η Διευθύνουσα Υπηρεσία παράτυπα τροποποίησε, σε σημαντικό βαθμό, τη συμβατι-
κή μελέτη του έργου, χωρίς να τηρήσει, ως όφειλε, τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 45 
του Ν.3669/2008. 

√ Η Προϊσταμένη Αρχή, παράτυπα και εκ των υστέρων ενέκρινε την τροποποίηση της 
μελέτης του έργου (με την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου), χωρίς να μεριμνήσει ώστε να 
τηρηθούν οι διαδικασίες που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν.3669/2008. 

√ Τα αρμόδια όργανα του κυρίου του έργου (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Διευ-
θύνουσα Υπηρεσία του έργου καθώς και ο -τότε- Δήμαρχος Διονύσου, που ήταν αρμόδιος για 
την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του 
Π.Δ. 171/87) δε μερίμνησαν -ως όφειλαν- προκειμένου ο ανάδοχος να προσκομίσει την απαι-
τούμενη πρόσθετη εγγύηση κατά την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού, όπως ορίζε-
ται στο άρθρο 35 του Ν.3669/2008 και το άρθρο 17 της Διακήρυξης του έργου, και όχι μετά 
την αποπεράτωσή του και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης περαίωσης. 

 Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης 
των διαγωνιζόμενων, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 11.4 της Διακήρυξης του έρ-
γου και προσδιορίζονται αναλυτικά στην εγκύκλιο 7/2006 (αρ. πρωτ. Δ17γ/10/33/ΦΝ 417/27-
02-2006) του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της ίσης 
μεταχείρισης και διαφάνειας στις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων και 
μελετών». 

√ Ο Φορέας Κατασκευής του έργου (Προϊσταμένη Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία) 
εσφαλμένα και αυθαίρετα παρέτεινε την προθεσμία περάτωσης των εργασιών με χρονική α-
φετηρία την κοινοποίηση (αβέβαιη ημερομηνία) της εγκριτικής απόφασης της Προϊσταμένης 
Αρχής (Δημοτικό Συμβούλιο) στον ανάδοχο, αντί της ημερομηνίας λήξης της συμβατικής 
(συνολικής) προθεσμίας περάτωσης των εργασιών, όπως θα έπρεπε, σύμφωνα με τις ισχύου-
σες διατάξεις περί παράτασης των προθεσμιών. 

√ Τα αρμόδια όργανα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εσφαλμένα και αυθαίρετα συνέτα-
ξαν το 2ο και 3ο (κυρίως) Π.Π.Α.Ε. καθώς και το Πρωτόκολλο Ζύγισης των χυτοσιδηρών κα-
λυμμάτων φρεατίων, χωρίς τη συμμετοχή της προβλεπόμενης από τα άρθρα 52 και 36 
Ν.3669/08 επιτροπής τεχνικών υπαλλήλων, η οποία έπρεπε να ορισθεί από τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία για την παραλαβή των αφανών εργασιών του έργου. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

α. Το Σ.Ε.Δ.Ε. δραστηριοποιήθηκε επίσης στην καταγραφή, αξιολόγηση και εξέταση διαπι-
στώσεων του ΕΣΠΕΛ. 

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 64517/ΕΥΣ6195/03 (ΦΕΚ 1539 Β΄/17-10-03) Απόφαση Υφυ-
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την Από-
φαση 8017/Α.Πλ. 1259/07 (ΦΕΚ 260 Β΄/27-2-07) «Ρύθμιση όλων των θεμάτων σχετικά με 
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τους ελέγχους ποιότητας στα δημόσια έργα που διενεργούνται από Ειδικό Σύμβουλο, των ει-
δικών θεμάτων λειτουργίας του καθώς και άλλης σχετικής λεπτομέρειας», στις περιπτώσεις 
που ο ΕΣΠΕΛ κατατάσσει τα έργα στις κατηγορίες (ιι) και (ιιι), οι Τεχνικές Αναφορές υπο-
χρεωτικά κοινοποιούνται στο Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, του άρθρου 22 του Ν. 
1418/84, το οποίο και θέτει τα αντίστοιχα έργα σε διαρκή Επιθεώρηση. 

β. Συλλέγει και αξιολογεί στοιχεία για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων των έργων 
σχεδόν σε όλα τα έργα του κεφαλαίου ΙΙ μετά από επίσκεψη σε αυτά και την αρμόδια Υπηρε-
σία. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

α. Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε, κατά σειρά συχνότητας εμφάνισής 
τους, οι προβλεπόμενες διαδικασίες: 

 Καταμέτρησης και επιμέτρησης των εκτελούμενων εργασιών και πιστοποίησης αυ-
τών. 

 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. 

 Σύνταξης ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών 

εκτελούνται πλημμελώς. 

 

β. Απαιτείται η συμπλήρωση - τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου (ισχύουσας νομοθεσίας 
και Κανονισμού Επιθεωρήσεων), έτσι ώστε: 

- Να συμπεριληφθούν στην αρμοδιότητα επιθεώρησης από το Σ.Ε.Δ.Ε. τα παραγόμενα 
έργα όλων των φορέων που συμπεριλαμβάνονται στο «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέ-
ων της Ελληνικής Διοίκησης», προκειμένου να είναι νομικά εφικτός ο έλεγχος όλων 
των τεχνικών δράσεων ανεξάρτητα του θεσμικού πλαισίου υλοποίησής τους. 

- Να είναι εφικτός ο προληπτικός έλεγχος των διαδικασιών παραγωγής δημοσίων έρ-
γων, ο οποίος είναι και ο πλέον αποτελεσματικός. 

 

γ. Είναι αναγκαία η περαιτέρω ενίσχυση του Σ.Ε.Δ.Ε. με έμπειρους Επιθεωρητές, προκειμέ-
νου να καταστούν εφικτές οι παραπάνω δράσεις αλλά και ο έλεγχος των υποθέσεων που εκ-
κρεμούν.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Οι εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου παρουσιάζονται στο κεφάλαιο ΙΙ και είναι πολλαπλάσιες της 
δυνατότητας του ετήσιου ελέγχου από το υφιστάμενο δυναμικό του Σ.Ε.Δ.Ε. 

Στις εκκρεμείς υποθέσεις του κεφαλαίου ΙΙ συμπεριλαμβάνονται μόνον αυτές οι οποίες έχουν 
διαβιβαστεί στο Σ.Ε.Δ.Ε. από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή αφορούν σε Ει-
σαγγελικές παραγγελίες ή σε εντολές του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων. Σε αυτές 
πρέπει να προστεθούν, ισόποσες, περίπου καταγγελίες οι οποίες έχουν περιέλθει απευθείας 
στο Σ.Ε.Δ.Ε.  

Επιπλέον, από τον Ειδικό Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πλη-
ρωμής (ΕΣΠΕΛ), κατ’ έτος διαπιστώνονται περίπου εβδομήντα (70) περιπτώσεις ποιοτικών 
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αποκλίσεων από τις προδιαγραφές σε εκτελούμενα δημόσια συγχρηματοδοτούμενα έργα, τα 
οποία χρήζουν επιθεώρησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Είναι δε σαφές ότι οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες του Σ.Ε.Δ.Ε. σχετικά με προληπτι-
κούς ελέγχους είναι αδύνατον να υλοποιηθούν με τις παρούσες συνθήκες. 

 

δ. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν ιδιαίτερα νομικά ή τεχνικά θέματα πέραν των όσων α-
φορούν στις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως του Αστικού Κώδικα, του Ποινικού Κώδικα, του 
ευρύτερου πειθαρχικού δικαίου ή ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, ειδικές μελέτες, ποιοτικοί 
έλεγχοι, επιμετρήσεις κλπ απαιτείται η ιδιαίτερη νομική και τεχνική υποστήριξη του Σ.Ε.Δ.Ε. 
είτε με την παρουσία νομικών, όπως προαναφέραμε είτε με τη συνδρομή τεχνικού τμήματος, 
με τεχνικό προσωπικό ακόμη και μέσης ή ανωτέρας εκπαίδευσης που θα ασκούν τα καθήκο-
ντα βοηθών.  

 

ε. Τέλος είναι σκόπιμη η απόδοση κινήτρων (βαθμολογικών και οικονομικών) για την επίτευ-
ξη του έργου του Σ.Ε.Δ.Ε., ανάλογα με αυτά που έχουν ήδη αποδοθεί σε άλλα Σώματα Επι-
θεωρητών με τα οποία στο παρελθόν υπήρχε μισθολογική εξομοίωση. Με βάση τις διαπιστώ-
σεις και τις τεκμηριωμένες προτάσεις των εκθέσεων που συντάχθηκαν μετά τη διενέργεια 
των ελέγχων του ως άνω κεφ. ΙΙ, προκύπτει ότι μέρος της αξίας των εκτελούμενων δημοσίων 
έργων δαπανάται χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις ή επιβαρύνεται μετά από διαφωνίες και κυ-
ρίως δικαστικές αποφάσεις, εξαιτίας παραλείψεων ή έλλειψης οφειλόμενων ενεργειών των 
αρμοδίων οργάνων. 

Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα των επιθεωρήσεων έχει άμεσο αντίκτυπο στην διασφάλιση δη-
μοσίου χρήματος πολλαπλάσιου από την δαπάνη λειτουργίας του σχετικού μηχανισμού ελέγ-
χου. 

Για το σκοπό αυτό, είναι δυνατόν και πρέπει να ληφθούν μέτρα ιδιαίτερης οικονομικής και 
βαθμολογικής ενίσχυσης των Επιθεωρητών, σχετικών και κατ’ αναλογία με το επιτελούμενο 
έργο και τις ιδιάζουσες δυσχέρειες υλοποίησής του. 
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8. Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Δ/νση 
Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων (Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄) 

 

 

H καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της δασμοφοροδιαφυγής, στο πλαίσιο της 
γενικότερης Τελωνειακής Δραστηριότητας, 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 των δραστηριοτήτων για το 2016 είναι τα ακόλουθα:  

 

Δραστηριότητα δικαστικών τμημάτων  

Σύμφωνα με τα διαβιβασθέντα στοιχεία από τις τελωνειακές αρχές της χώρας προς την 
υπηρεσία μας για το έτος 2016 προκύπτει ότι : 

Εκδόθηκαν 9.231 καταλογιστικές πράξεις, καταλογίστηκαν πρόστιμα, πολλαπλά τέλη, 
δασμοί και φόροι, για απλές τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπορίες 524.478.758 ευρώ.  

Εισπράχθηκαν 8.224.984 ευρώ για πρόστιμα, πολλαπλά τέλη, δασμούς και φόρους. 

 

Αποτελέσματα Ελέγχου 

1. Κατασχέσεις τελωνείων  

 

 

 

Α/Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ-
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΩΝ 

ΙΝΔΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ  
(σε γραμμάρια) 

422.543,30 

ΗΡΩΙΝΗ (σε γραμμάρια) 25.835,80 

ΚΟΚΑΪΝΗ (σε γραμμάρια) 5,60 

ΧΑΣΙΣΕΛΑΙΟ (σε ml) 17,80 
ΚΑΝΝΑΒΙΔΙΟΛΗ 
(σε ml) 

1.045,00 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ ΗΡΩΙΝΗΣ 6 

1 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 33 

ΧΑΠΙΑ (σε τεμάχια) 7.680 
ΣΠΡΕΪ ΠΙΠΕΡΙΟΥ Μία φιάλη 40ml 
ΓΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΠΛΩΝ  
(σε τεμάχια) 

12 2 ΟΠΛΑ  3 

ΣΙΔΕΡΟΓΡΟΘΙΕΣ  
(σε τεμάχια) 

2 

ΤΣΙΠΟΥΡΟ-ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ  
(σε λίτρα) 

249.908,68 

ΜΠΥΡΑ (σε λίτρα) 3.201,50 
ΚΡΑΣΙ (σε λίτρα) 29.476,90 
 ΛΙΚΕΡ (σε λίτρα) 233,58 

3 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ 238 

 ΑΜΒΥΚΕΣ (σε τεμάχια) 45 
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ 
 (σε τεμάχια) 

3 

BREEZERS  
(σε άνυδρα λίτρα) 

419,50 

ΣΤΕΜΦΥΛΑ (σε κιλά) 300,00 
ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 
(σε λίτρα) 

22.257,14 

 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ 40 VOL  
(σε λίτρα) 

31.246,75 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  
(σε λίτρα) 

460,00 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  
(σε λίτρα) 

300,00 

ΧΗΜΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ  
(σε κιλά) 

21.260,00 

4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 13 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  
(σε λίτρα) 

4.260,00 

 Ε.Ι.Χ 285 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΜΑΞΕΣ 4 

ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ & ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 1 

ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  1 

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ 3 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
(Ε.Ι.Χ.) 

10 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 2 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 50 

5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 379 

ΦΟΡΤΗΓΑ 32 
ΠΗΛΙΝΟ ΔΟΧΕΙΟ 1 

6 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 2 ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ 
ΑΜΦΟΡΕΩΝ 

1 

ΤΣΙΓΑΡΑ (σε τεμάχια) 456.146.604 

ΠΟΥΡΑ (σε τεμάχια) 801 
ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΠΝΟΣ  
(σε γραμμάρια) 

1.631.241 

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΣ ΚΑΠΝΟΣ  
(σε γραμμάρια) 

14.760.000 

7 ΚΑΠΝΙΚΑ 464 

ΠΟΥΡΟΦΥΛΛΑ  
(σε τεμάχια) 

22.527 

ΕΥΡΩ 6.345.600 € 

ΛΙΡΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ £27.250 

ΡΟΥΒΛΙΑ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ  1.822.500 р. 

ΛΕΚ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 667.000Lek 

ΔΗΝΑΡΙΑ FYROM 10.800 ден. 

ΔΗΝΑΡΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ 15.200 Дин. 

ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 3.450 лв. 

ΛΙΡΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 64.300 YTL 

ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΚΑΝΑΔΑ $33.900 

ΓΟΥΑΝ ΚΙΝΑΣ 1.360 

ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ  $62.000 

ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ 31.850 

8 
 ΡΕΥΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
(ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ) 

212 

ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΗΠΑ $1.220.979 



 

Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης & Ελέγχου   Ετήσια Έκθεση 2016 141

   
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ TOSHIBA  
(σε τεμάχια) 

1.348.000 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΜΕ ΦΡΕΟΝ 598 

ΔΙΑΦΟΡΑ ( ΡΟΥΧΑ, ΚΑΠΕΛΑ, 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΡΟΛΟΓΙΑ, ΓΥΑΛΙΑ 
ΗΛΙΟΥ, ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ, ΒΑΛΙΤΣΕΣ, 
ΤΣΑΝΤΕΣ, ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΚΛΠ) 
(σε τεμάχια) 

334.222 

ΜΠΛΟΚ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 11.220 

9 
ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
(ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ) 

217 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
(σε τεμάχια) 

831 

  ΣΥΝΟΛΟ 1.562     

 

Έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων 

Το Γ΄ Τμήμα της Διεύθυνσης, συγκεντρώνει ανά τρίμηνο στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό 
των κατατεθεισών δηλώσεων διακίνησης ρευστών διαθεσίμων από 10.000 € και άνω, τις 
διαπιστωθείσες υποθέσεις παράνομης ` ρευστών και το ύψος των διοικητικών προστίμων που 
επιβλήθηκαν. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται σε βάση δεδομένων στην Διεύθυνση 
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 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. Τα στατιστικά στοιχεία για το έτος 2016 αναφέρθηκαν στον ανωτέρω πίνακα. 

 

Συμμετοχή σε Τελωνειακές επιχειρήσεις  

Κατά το έτος 2016 η Τελωνειακή Υπηρεσία συμμετείχε στις ακόλουθες τελωνειακές 
επιχειρήσεις , στις οποίες η Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων ήταν 
το εθνικό σημείο επαφής για τον συντονισμό και την εποπτεία των τελωνειακών ελέγχων: 

 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΘΕΜΑ 

1 
ΔΣΤΕΠΒ1037043ΕΞ201
6ΕΜΠ 

08/03/2016  Συμμετοχή στην Επιχείρηση WESTERLIES 4 

2 
ΔΣΤΕΠ Α 110752 ΕΞ 
2016 ΕΜΠ 

10/03/2016 

Εντατικοποίηση τελωνειακών ελέγχων στο πλαίσιο της 
Τελωνειακής Επιχείρησης "ΑΘΗΝΑ" (Καν. 
1210/2003, Καν. 791/2014, Καν. 36/2012, Καν. 
1332/2013) 

3 
ΔΣΤΕΠ Δ 16234 ΕΞ2016 
ΕΜΠ 

16/02/2016 
Εντατικοποίηση τελωνειακών ελέγχων 7-18/3/2016 
στο πλαίσιο της Τελωνειακής Επιχείρησης "ECLIPSE" 
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4 
ΔΣΤΕΠΒ144648ΕΞ2016
ΕΜΠ 

16/09/2016 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ CHIMERA 1η ΦΑΣΗ 

5 
ΔΣΤΕΠΒ146637ΕΞ2016
ΕΜΠ 

27/09/2016 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ CHIMERA 2η ΦΑΣΗ 

6 
ΔΣΤΕΠΒ144796ΕΞ2016
ΕΜΠ 

19/09/2016 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ARMSTRONG 

7 ΔΣΤΕΠ Α 146948 ΕΞ 
2016 ΕΜΠ 
 

28/09/2016 Τελωνειακή Επιχείρηση ORION 3 (Παράνομη Διακί-
νηση Προστατευόμενων Ειδών Πανίδας) 
 

8 
ΔΣΤΕΠΓ155297ΕΞ2016
ΕΜΠ 

08/11/2016 Διεξαγωγή Κοινής Επιχείρησης BALKAN AIR 

9 ΔΣΤΕΠ Γ 155965 
ΕΞ2016EMΠ 
 

10/11/2016 Διεξαγωγή Τελωνειακής Επιχείρησης SMART CAT 

10 ΔΣΤΕΠ Γ 156212 ΕΞ 
2016 ΕΜΠ 
 

11/11/2016 Επιχείρηση CICONIA ALBA - Διαβίβαση επιχειρησι-
ακού σχεδίου. 
 

11 ΔΣΤΕΠ Γ 161837 ΕΞ 
2016 ΕΜΠ 
  

12/12/2016  
Κοινή επιχείρηση «GAMMA» με τα Ρωσσικά Τελω-
νεία – Επιχειρησιακό Σχέδιο 

12 ΔΣΤΕΠ Γ 158630 ΕΞ 
2016 ΕΜΠ 
 

24/11/2016 
Κοινή τελωνειακή επιχείρηση WAFERS 
 

13 ΔΣΤΕΠ Γ 149720 ΕΞ 
2016 ΕΜΠ 
 

11/10/2016 
Επιχείρηση Missing Links 
 

14 ΔΣΤΕΠ Γ 154209 ΕΞ 
2016 ΕΜΠ 
 

02/11/2016 
Κοινή Τελωνειακή Επιχείρηση KNOW HOW II 
 

15 ΔΣΤΕΠ Β 165176 ΕΞ 
2016 ΕΜΠ 
 

30/12/2016 
Εφαρμογή των κριτηρίων κινδύνου CELBET 
 

 

 

Διαχείριση Αιτημάτων Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής σε Τελωνειακά Ζητήματα - 
Πληροφοριακά Δελτία Α.Μ. - Κανονισμός 515/1997 

Το Δ΄ Τμήμα της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων είναι το 
αρμόδιο Τμήμα για τη διαχείριση των αιτημάτων αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής, ως το 
διεθνώς ορισμένο σημείο επαφής της ελληνικής τελωνειακής διοίκησης για το σκοπό αυτό.  

Με το θεσμό της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής επιτυγχάνεται διττός στόχος: αφενός η 
απόκτηση για λογαριασμό των ελληνικών τελωνειακών αρχών των πληροφοριών που 
διαθέτουν οι αλλοδαπές τελωνειακές αρχές και που απαιτούνται στο πλαίσιο των 
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τελωνειακών ελέγχων σχετικά με την ορθή εφαρμογή των τελωνειακών διατάξεων και 
αφετέρου η ικανοποίηση του όρου της αμοιβαιότητας στο θεσμό της αμοιβαίας διοικητικής 
συνδρομής με την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας μας που απορρέουν 
από διμερείς συμφωνίες με άλλες χώρες ή από διμερείς συμφωνίες της Ε.Ε. με τρίτες χώρες, 
και με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας από την κοινοτική νομοθεσία. 

Κατά το έτος 2016, το ως άνω τμήμα χειρίστηκε 277 περιπτώσεις νέων αιτημάτων ελληνικών 
και αλλοδαπών τελωνειακών αρχών για αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά 
ζητήματα ενώ παράλληλα διαχειρίστηκε σχεδόν ισάριθμες περιπτώσεις απαντητικών 
εγγράφων σε προγενέστερα αιτήματα αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής, συμπληρωματικών ή 
διευκρινιστικών αιτημάτων, καθώς και αιτημάτων για υπόμνηση ή επανάληψη. 

Τέλος, κατά το έτος 2016 ελήφθησαν από την OLAF μέσω του συστήματος ΜΑΒ είκοσι 
οκτώ (28) νέα 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 και αφορούσαν σε πρόδρομες ουσίες, αγροτικά και βιομηχανικά 
προϊόντα, καθώς και ορισμένα ΑΜ με συμπληρωματικά στοιχεία για πληροφοριακά δελτία 
προηγούμενων ετών ή του 2016. 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 αξιολογήθηκαν, εστάλησαν στα τελωνεία με οδηγίες για τις κατ΄ 
αρμοδιότητα περαιτέρω ενέργειές τους. 

 

Στοχευμένοι Έλεγχοι  

 Από όλες τις Τελωνειακές Αρχές της χώρας διενεργήθηκαν 70.997 στοχευμένοι έλεγχοι « εκ 
των υστέρων» και «δίωξης» και διαπιστώθηκαν 5.007 παραβάσεις.  

 

 Αριθμός Ελέγχων Αριθμός Παραβάσεων 

Έλεγχοι Δίωξης 66.775 4.361 

Έλεγχοι εκ των Υστέρων 4.222 646 

Σύνολο  70.997 5.007 

 

Ανάλυση κινδύνου: 

Οι έλεγχοι που υποδείχθηκαν από το σύστημα ανάλυσης κινδύνου για τις διασαφήσεις 
εισαγωγής /εξαγωγής , ανήλθαν κατά προσέγγιση στα εξής ποσοστά:  

α)Εισαγωγές : Φυσικός Έλεγχος 4.49%, Έλεγχος Εγγράφων 14.07% , Έλεγχοι Διαδικασίας 
(για δειγματοληψία επιτηρούμενων καθεστώτων και για απαγορεύσεις - περιορισμούς) 
10,98%, Τελωνισμός κατά Δήλωση 66,88%. Τέλος το ποσοστό των παραστατικών για τα 
οποία λόγω τεχνικού προβλήματος το σύστημα της ανάλυση κινδύνου δεν υπέδειξε κάποιο 
βαθμό επικινδυνότητας ανήλθε σε 3,58% (για τα παραστατικά αυτά διενεργήθηκε τοπική 
ανάλυση κινδύνου). 

β) Εξαγωγές : Φυσικός Έλεγχος 2,39%, Έλεγχος Εγγράφων 0,73%, Έλεγχοι Διαδικασίας (για 
δειγματοληψία επιτηρούμενων καθεστώτων και για απαγορεύσεις - περιορισμούς) 10,40%, 
Τελωνισμός κατά Δήλωση 85,55%. Τέλος το ποσοστό των παραστατικών για τα οποία λόγω 
τεχνικού προβλήματος το σύστημα της ανάλυση κινδύνου δεν υπέδειξε κάποιο βαθμό 
επικινδυνότητας ανήλθε σε 0,93% (για τα παραστατικά αυτά διενεργήθηκε τοπική ανάλυση 
κινδύνου).  



 

Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης & Ελέγχου   Ετήσια Έκθεση 2016 144 

Επιπροσθέτως, από το Τμήμα Ανάλυσης Κινδύνου εκδόθηκαν συνολικά 689 δελτία 
μεταβολής επικινδυνότητας και πραγματοποιήθηκαν 2.502 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 
(Διασαφήσεις Εισαγωγής, Εξαγωγής, Διαμετακόμισης, Συνοπτικές Διασαφήσεις 
Εισόδου/Εξόδου, κλπ).  

Όσον αφορά στην έκδοση πληροφοριακών δελτίων επικινδυνότητας (RIF), μέσω κοινοτικού 
συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών, για το έτος 2016 καταχωρήθηκαν 49 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 2016 με κριτήρια επικινδυνότητας τα πληροφοριακά δελτία(RIFs) 
καταχωρήθηκαν στο Υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου 1.100 μεταβολές επικινδυνότητας 
των εμπορευμάτων για τις εισαγωγές και 53 για τις εξαγωγές. 

 

Μέσα δίωξης 

Έγινε αποδεκτό από την OLAF το αίτημα συγχρηματοδότησης που είχε υποβληθεί στο 
πλαίσιο του προγράμματος HERCULES III, για την δράση «Προμήθεια και εγκατάσταση 
συστημάτων αυτόματης καταγραφής πινακίδων κυκλοφορίας διερχομένων οχημάτων». Η 
δράση περιλαμβάνει έξι συνοριακά τελωνεία, δηλαδή τα τελωνεία Κήπων, Καστανεών, 
Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής Μέρτζανης και Νίκης. Επιτεύχθηκε χρηματοδότηση 90%, 
καθώς όλα τα επιλεγμένα σημεία αποτελούν εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. Η δράση ανέρχεται 
στα 658.100 ευρώ, με συμμετοχή της χώρας μας στα 217.173 ευρώ και θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί έως την 31/12/2017.  

Με την υπ΄αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1093480 ΕΞ2016/17.6.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων, συστάθηκε Ομάδα Διοίκησης Έργου στη ΓΓΔΕ για την παρακολούθηση 
της δράσης. Η Ομάδα Διοίκησης Έργου ξεκίνησε εντός του 2016 την μελέτη, επικαιροποίηση 
και επεξεργασία τεχνικών προδιαγραφών για τα συστήματα αυτά. 

Την 9/6/2016 υπεβλήθη νέα πρόταση στην OLAF στο πλαίσιο του προγράμματος HERCULE 
III, για την δράση «Προμήθεια ανιχνευτικών συστημάτων Χ-RΑYS για τον έλεγχο των 
αποσκευών» Η πρόταση περιελάμβανε την προμήθεια έξι (6) συστημάτων για τα τελωνεία 
Σάμου, Κω, Καστανεών, Νίκης, Μέρτζανης, και Α΄ τελωνείο Πειραιά συνολικής αξίας 
240.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η απάντηση της OLAF (Ref. Ares (2016 )6599181 - 24/11/2016 ) 
ήταν απορριπτική.  

Ο Διαγωνισμός για την προμήθεια πέντε (5) συστημάτων σταθερών ανιχνευτικών 
συστημάτων x-ray για τον έλεγχο αποσκευών και δεμάτων που είχε προκηρυχθεί το 2015 και 
διενεργήθηκε το 2016 δεν τελεσφόρησε (αρ. πρωτ. ΔΠΡΟΜΑ 4011264ΕΞ2016/13-06-2016 
έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών).  

Με την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1106806 ΕΞ2016/12-07-2016 συγκροτήθηκε επιτροπή για την 
μελέτη και τον εκσυγχρονισμό - επικαιροποίηση των από 03/05/2011 τεχνικών 
προδιαγραφών σταθερών ανιχνευτικών συστημάτων x-ray για τον έλεγχο αποσκευών και 
δεμάτων . Η Επιτροπή στις 02/12/2016 ολοκλήρωσε το έργο της και υπέβαλε 
επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές.  
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Με την αριθμ. ΔΠΡΟΜ 4012053 ΕΞ 2014/24.12.2015 προκηρύχτηκε ανοικτός διαγωνισμός 
για την προμήθεια τεσσάρων αυτοκινούμενων συστημάτων X-RAYS (ελέγχου φορτηγών & 
εμπορευματοκιβωτίων). Ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Με την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1142104ΕΞ 2016 συστήθηκε Επιτροπή για τη μελέτη και σύνταξη 
σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών, με επικαιροποίηση των από 14/06/2014 καθοριζόμενων 
τεχνικών προδιαγραφών, που αφορούν στην προμήθεια αυτοκινούμενων ανιχνευτικών 
συστημάτων με ακτίνες Χ (αυτοκινούμενα X-RAYS) ελέγχου φορτηγών αυτοκινήτων και 
εμπορευματοκιβωτίων, την κοστολόγηση ενός εκάστου X/RAY και την απάντηση σχετικών 
ερωτημάτων». Η Επιτροπή θα ολοκληρώσει το έργο της τον Φεβρουάριο του 2017.  

Υπεβλήθη αίτημα προμήθειας ενός αυτοκινούμενου x-ray για έλεγχο φορτηγών και 
εμπορευματοκιβωτίων στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της PHILLIP MORRIS IMPACT το 
οποίο όμως απορρίφθηκε. 

Με την αρ. Δ.Κ.Π.Α 00118566/03.12.2015 Απόφαση Αποδοχής Δωρεάς του Αναπληρωτή 
Υπουργού έγινε αποδοχή της δωρεάς ενός αυτοκινούμενου συστήματος ελέγχου με ακτίνες Χ 
για τον έλεγχο φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων από την δωρήτρια εταιρεία 
<<ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ>> στο ΥΠ.ΟΙΚ (Τελωνειακή Υπηρεσία). Στις 11/11/2016 
πραγματοποιήθηκε η παραλαβή του εν λόγω συστήματος από την Τελωνειακή Υπηρεσία.  

Τον Οκτώβριο του 2016 ξεκίνησε η εκπαίδευση τεσσάρων σκύλων - ανιχνευτών για έλεγχο 
ρευστών διαθεσίμων καθώς και η πιλοτική εκπαίδευση ενός σκύλου ανιχνευτή διττής χρήσης 
(έλεγχο ςναρκωτικών και ρευστών διαθεσίμων.) Η εκπαίδευση θα ολοκληρωθεί το 2017. 

Αναλήφθηκε υποχρέωση για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια 
τεσσάρων ενδοσκοπίων για τα τελωνεία ΣΤ’ ΠΕΙΡΑΙΑ, Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΩΝ 
και ΕΛΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΣΣΟΔ Β 1076914 ΕΞ/19-5-2016). Συγκροτήθηκε επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης των ενστάσεων πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια ενδοσκοπίων για υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. (αριθμ. πρωτ. 
Δ.ΠΡΟΜ.Α401931ΕΞ2016/11-10-2016 Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών). Η 
Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού υπέβαλε τον Δεκέμβριο του 2016 στην Γενική Δ/νση 
Οικονομικών Υπηρεσιών πρακτικό απόρριψης του. 

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός της προμήθειας τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) 
σφραγίδων τύπου λουκέτου με πλαστικό κυρίως σώμα (αρ. πρωτ. 
ΔΠΡΟΜ.Α402325ΕΞ2016/25-11-2016 Σύμβαση Προμήθειας. Η προμήθεια θα υλοποιηθεί 
εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017. 

Προκηρύχτηκε στις 27/12/2016, (αρ. πρωτ. Α 4025987ΕΞ2016/27-12-2016 Γενικής Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών) ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια των 500.000 
σφραγίδων τύπου λουκέτου. 

Εγκαταστάθηκαν σταθερά συστήματα ανίχνευσης ραδιενεργών και πυρηνικών υλικών στο 
Τελωνείο Κήπων με έξοδα του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ. 

Παρελήφθησαν φορητές συσκευές ανίχνευσης ραδιενεργών και πυρηνικών υλικών για 
εξοπλισμό Τελωνείων, που μας προμήθευσε το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ. 

Την 13/09/2016 παρελήφθη από την ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής ένα πνευστό ταχύπλοο σκάφος (αρ. 
πρωτ. ΔΤΔ Β 1101945ΕΞ2016/04-07-2016 Απόφαση Παραχώρησης). 

Με την αριθμ. Δ.Κ.Π. 0011850ΕΞ2015/31-07-2015 Απόφαση Αποδοχής Δωρεάς του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών είχε γίνει αποδεκτή η δωρεά μίας γεφυροπλάστιγγας. 
Η εν λόγω γεφυροπλάστιγγα παρελήφθη από το Τελωνείο Σερρών στις 06/04/2016. 

 Με την αριθμ. Α.Π. Δ.Κ.Π. Α 0019748ΕΞ2015 Απόφαση Αποδοχής Δωρεάς του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών είχε γίνει αποδεκτή η δωρεά εξοπλισμού από την 
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δωρήτρια εταιρεία <<ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ>> . Η εν λόγω δωρεά εξοπλισμού παρελήφθη 
στις 23-02-2016.  

Εντός του 2016 διατέθηκαν στις Τελωνειακές Αρχές της χώρας 19 επιβατηγά οχήματα και 1 
δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Συγχρόνως μεταφέρθηκαν από το Σ.Δ.Ο.Ε. και κατανεμήθηκαν στις 
Τελωνειακές Αρχές της χώρας 25 οχήματα (Α.Τ.Δ. Α 1114431ΕΞ 2016/28-07-2016 
Απόφαση Υπουργού Οικονομικών). 
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9. Δ/νση Επιθεώρησης Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  

 

 

Α. Νομοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρμοδιοτήτων 

 Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 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 Δημοσίου Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού των 
Οικονομικών (π.δ. 95/96 «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων»). 

 Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης - μεταξύ άλλων - ανάγεται :  

α) Η επιθεώρηση των Κεντρικών και Περιφερειακών (Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Πάτρας) 
Υπηρεσιών του Τ. Π. & Δανείων, των Γραφείων Παρακαταθηκών που εδρεύουν στις Δ.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 Διεύθυνσης, του Προέδρου του 
Δ.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.Δ.Δ.). 

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 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, ο οποίος και υπογράφει τις εντολές μετάβασης και 
διενέργειας επιθεωρησιακού ελέγχου (2/44022/ΔΕΠ/2016) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών). 

 

Β. Οργάνωση και Δομή 

 Ο αριθμός των Επιθεωρητών που στελεχώνουν τη Διεύθυνση Επιθεώρησης δεν καθορίζεται 
από τον Οργανισμό του Τ. Π. & Δανείων, αλλά πρωτίστως από τον αριθμό των 
υπηρετούντων στην Κεντρική Υπηρεσία υπαλλήλων. Η σημερινή σύνθεση της Διεύθυνσης 
έχει ως ακολούθως:  

 - Προϊστάμενος Διεύθυνσης Επιθεώρησης : Σε εκτέλεση της με αριθμό 51456/24.2.2016 
απόφασης - διαπιστωτικής πράξης του Προέδρου του Δ.Σ. του Ταμείου, καθήκοντα 
Προϊσταμένου ασκεί ο Επιθεωρητής Φώτιος Αγγελόπουλος.  

- Επιθεωρητές: Σε εκτέλεση των με αριθμούς 37187/20.9.2010, 40905/5.4.2012 & 
53284/5.12.2016 αποφάσεων του Προέδρου του Δ.Σ. του Ταμείου, καθήκοντα Επιθεωρητών 
αντιστοίχως, ασκούν οι Δημήτριος Τζουμάκας , Βασιλική Ιωακειμίδου & Αχιλλέας Μέγας. 

- Υπάλληλος: Με την υπ’ αριθμ. 53890/30.11.2016 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του 
Ταμείου τοποθετήθηκε στην Διεύθυνση Επιθεώρησης ο Νικόλαος Χρυσανθόπουλος. 
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Γ. Πεπραγμένα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης κατά το έτος 2016  

Την περίοδο από 1.01.2016 ως 31.12.2016 κατόπιν εντολής του Προέδρου του Δ.Σ. του 
Ταμείου πραγματοποιήθηκαν τριάντα (30) τακτικές επιθεωρήσεις στη διαχείριση Γραφείων 
Παρακαταθηκών, εκ των οποίων επτά (7) εντός του Νομού Αττικής (Αμαρουσίου, Κηφισιάς, 
Καλλιθέας, Γλυφάδας ,Παλλήνης, Περιστερίου Α, Κορωπίου),και είκοσι τρείς (23) στην 
Περιφέρεια (Σπάρτης , Ξάνθης ,Καβάλας, Γιαννιτσών, Κω, Ηγουμενίτσας, Άργους , 
Ναυπλίου, Πύργου, Αμαλιάδας, Λαμίας , Χαλκίδας, Καρπενησίου, Κατερίνης , Πρέβεζας, 
Λευκάδας , Λάρισας Α, Βόλου , Ν.Ιωνίας Βόλου , Τρικάλων, Θήρας , Χίου, Αιγίου). 

 Το εγκεκριμένο από το Δ.Σ. του Ταμείου ετήσιο πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε ποσοστό 90% . 

 2. Πραγματοποιήθηκαν επίσης δυο (2) έκτακτοι έλεγχοι στην Περιφέρεια στα Γραφεία 
Παρακαταθηκών Έδεσσας και Τρίπολης, αντίστοιχα. 

3. Πραγματοποιήθηκαν (2) έλεγχοι στη διαχείριση του κεντρικού ταμία της Κεντρικής 
Υπηρεσίας, ένας (1) έλεγχος στη διαχείριση του κεντρικού ταμία του καταστήματος Πειραιά 
και από ένας (1) έλεγχος στις διαχειρίσεις των κεντρικών ταμιών των Καταστημάτων 
Θεσσαλονίκης και Πάτρας . 

4. Πραγματοποιήθηκε από ένας (1) έλεγχος στις διαχειρίσεις των Τελωνείων Αθηνών, 
Πειραιά ( Ε΄και ΣΤ΄) και Αερολιμένα Αθηνών . 

5. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στο Γραφείο παρακαταθηκών Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου που αφορούσε 
έλλειμμα στη διαχείριση του Γραφείου και εκδόθηκε πόρισμα από το Επιθεωρητή του 
Ταμείου Δημήτριο Τζουμάκα σε βάρος της διαχειρίστριας. Ο φάκελος έχει σταλεί στην 
αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. 

6. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στο Γραφείο παρακαταθηκών Δ.Ο.Υ. Αερόπολης( ανήκει πλέον 
στη Δ.Ο.Υ. Σπάρτης μετά την αναστολή της λειτουργίας της και την μεταφορά των 
αρμοδιοτήτων της) κατόπιν εντολής του Προέδρου του Δ.Σ. του Ταμείου που αφορούσε 
έλλειμμα στη διαχείριση του Γραφείου και εκδόθηκε πόρισμα από το Επιθεωρητή του 
Ταμείου Δημήτριο Τζουμάκα σε βάρος του πρώην Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ και του πρώην 
διαχειριστή του Γραφείου. Κατόπιν τούτου το έλλειμμα της διαχείρισης τακτοποιήθηκε από 
τους υπευθύνους για την δημιουργία του ελλείμματος , πρώην Προϊστάμενο και πρώην 
διαχειριστή της Δ.Ο.Υ. Αρεόπολης, αντίστοιχα. 

7. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος και εκδόθηκε πόρισμα από την Επιθεωρήτρια του Ταμείου 
Βασιλική Ιωακειμίδου για υπόθεση που αφορούσε παραποίηση δικαστικών αποφάσεων από 
τον Δικηγόρο Θεσσαλονίκης Χρήστο Πιτσάκη του Δημητρίου κατά την εξόφληση 
δικαστικών παρακαταθηκών από το Κατάστημα Θεσσαλονίκης του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων. Ο φάκελος έχει σταλεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. 

 8. Ο έλεγχος που διενεργείται στη Διαχείριση του Γραφείου Παρακαταθηκών Ρεθύμνου 
κατόπιν(νέας) εντολής του Προέδρου του ΔΣ του Ταμείου και αφορά το χρονικό διάστημα 
από 1.01.2004 έως 30.06.2015 είναι σε εξέλιξη.  

 9. 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. 

10. Κατόπιν αποφάσεων του Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων, αναφορικά με την εκτέλεση 
τραπεζικών συναλλαγών στο καθεστώς των capital controls, διενεργήθηκαν δειγματοληπτικοί 
έλεγχοι από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης για την τήρηση από τις αρμόδιες Διευθύνσεις, 
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. 
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11 . Όλες οι επιθεωρήσεις (τακτικές και έκτακτες) πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολής του 
Προέδρου του Δ.Σ. του Ταμείου και αφορούσαν στην οικονομική διαχείριση που ασκούν οι 
διαχειριστές. Διαπιστώθηκαν λογιστικές και όχι διαχειριστικές παρατυπίες ,εκτός των 
περιπτώσεων των παρ. 5 & 6, που αφορούσαν ελλείμματα στις διαχειρίσεις των Γραφείων 
παρακαταθηκών. 
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10. Δ/νση Οικονομικής Εποπτείας & Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

 

 

1. Συνοπτική παρουσίαση θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος: 

α) Εκδόθηκαν οι ακόλουθες εντολές: 

Η με αριθμ. Φ.80000/1252/17-10-2016 εντολή ελέγχου έπειτα από επώνυμη καταγγελία που 
μας διαβιβάσθηκε από την Υπηρεσία σας, σχετικά με συνταξιοδοτική περίπτωση 
ασφαλισμένου. 

Η με αριθμ. πρωτ. Φ.80000/53105/1900/6-12-2016 εντολή ελέγχου για διενέργεια ελέγχου 
στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, σχετικά με τις φερόμενες ως μη νόμιμες εγγυητικές επιστολές τις 
οποίες προσκόμισε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Κοινωνικής Φροντίδας, 
προκειμένου να συμμετάσχει σε δύο δημόσιους διαγωνισμούς που προκήρυξε το Ίδρυμα. 

Η έκδοση εντολής κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας μετά από επώνυμη καταγγελία για τη 
διενέργεια έρευνας και αξιολόγηση της λειτουργίας του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων 
Παίδων Σκαραμαγκά. 

 

β) Εγκρίθηκαν οι παρακάτω Απολογισμοί των εποπτευομένων από το Υπουργείο Φορέων: 

Ο απολογισμός οικον. έτους 2014 του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής 
Κ.Κ.Π.Π.Α.» 

Ο απολογισμός οικον. έτους 2015 του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής 
Κ.Κ.Π.Π.Α.» 

Ο απολογισμός οικον. έτους 2011 του «Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η 
ΜΗΤΕΡΑ». 

Ο απολογισμός οικον. έτους 2012 του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η 
ΜΗΤΕΡΑ». 

Ο απολογισμός οικον. έτους 2012 του «Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών 
με Αναπηρία Αττικής». 

Ο απολογισμός οικ. έτους 2013 του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΉΣ - Η ΜΗΤΕΡΑ». 

Ο απολογισμός οικον. έτους 2012 του «Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών 
με Αναπηρία Αττικής». 

Λόγω υπέρβασης στους ΚΑ εξόδων, δεν εγκρίθηκαν οι απολογισμοί οικον. ετών 2013, 2014 
και 2015 του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Κ.Κ.Π.Π.Ι.Ν.)». 

Επίσης εγκρίθηκε ο απολογισμός χρήσης 1996 του Ταμείου Συντάξεων και Πρόνοιας 
Προσωπικού Α.Τ.Ε. 

 

γ) Ελέγχθηκαν εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το άρθρο 84 
του ν. 2084/92, προκειμένου στη συνέχεια να κατατεθούν στη Βουλή των Ελλήνων. Στα 
ανωτέρω πλαίσια υπήρξε αλληλογραφία με τους παρακάτω φορείς: 

π. Ε.Τ.Α.Α.- Τομέας Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 

π. Ε.Τ.Α.Α - Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών 
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π. Ε.Τ.Ε.Α. - Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής 
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Α.Ε.Ι.Γ.Ε.) 

π. Ε.Τ.Ε.Α. - Τ.Ε.Α.Ι.Τ. - Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οινοποιίας-
Ζυθοποιίας-Οινοπνευματοποιίας. 

π. Τ.Α.Π.Ι.Τ. - Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (Τ.Π.Π.Ε.Λ.). 

π. Τ.Α.Π.Ι.Τ - Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντου (Τ.Π.Π.Ε.Τ.). 

π. Τ.Α.Π.Ι.Τ - Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων 

π. Τ.Α.Π.Ι.Τ - Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εθνικού Θεάτρου (Κλάδος Εξόδου). 

 

δ) Συντάχθηκαν έγγραφα αντιρρήσεων, κατόπιν Εκθέσεων Αποτελεσμάτων Τακτικών 
Ελέγχων, που διενήργησε η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους για: 

- Τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)  

- Τον Ο.Γ.Α. 

 

ε) Εκδόθηκαν, κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων, οι ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις: 

- Η αριθμ.πρωτ.Φ.80000/18572/642/21-6-2016 απόφαση, σχετικά με «Ανάθεση παροχής 
υπηρεσιών για το κλείσιμο των ισολογισμών-απολογισμών και οικονομικών καταστάσεων 
του π.δ.80/1997 και την εν γένει λογιστική ενημέρωση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης». 

- Η με αριθμ.πρωτ.Φ.22966/20043/688/4-7-2016 απόφαση, σχετικά με την ανάθεση της 
λογιστικής ενημέρωσης, του κλεισίματος των λογιστικών βιβλίων και τη σύνταξη 
οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου έτους 2016 σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

- Η με αριθμ.πρωτ.Φ.80000/οικ.35384/1276/1-8-2016 απόφαση, σχετικά με τον «Καθορισμό 
της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως 
περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των χρηματικών 
διαθεσίμων των φορέων κύριας κοινωνικής ασφάλισης του άρθρου 53 του ν. 4387/2016, οι 
οποίοι από 1-1-2017 εντάσσονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)». 
Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, εκδόθηκε η με αριθμ.πρωτ.Φ.80000/οικ.42490/1486/20-
9-2016, εγκύκλιος προς τους Φ.Κ.Α. 

- Η με αριθμ.πρωτ.Φ.22966/12286/422/21-11-2016 απόφαση, σχετικά με την ανάθεση των 
εργασιών κλεισίματος των λογιστικών βιβλίων και κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
του Ταμείου για τις οικονομικές χρήσεις 2014 και 2015, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

 

2. α) Έλεγχοι κατόπιν εντολής της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ήταν εκκρεμείς και έχουν ολοκληρωθεί και έχει εκδοθεί 
σχετικό πόρισμα ως ακολούθως: 

Διαχειριστικός έλεγχος στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το σχετικό πόρισμα 
διαβιβάσθηκε στην Εισαγγελία Αθηνών. 

Συμπληρωματικός τακτικός έλεγχος στο ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, κατόπιν προκαταρκτικής παραγγελίας 
του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών που αφορούσε διαχειριστικό έλεγχο της 
οικονομικής χρήσης 2006. 

Έλεγχος στις κινήσεις του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρούσε το τέως ΤΑΔΚΥ 
στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος για το χρονικό διάστημα από 1-8-2008 μέχρι την κατάργηση 
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του λογαριασμού (31-7-2009), προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος είναι ο δικαιούχος της κάθε 
συναλλαγής. 

Έλεγχος στο ΠΕΚΑ Κοζάνης/ΚΑΠ-ΔΕΗ (ΤΑΥΤΕΚΩ) σχετικά με ταμειακό έλλειμμα 
υπόλογου διαχειριστή  

Έλεγχος στον συνταξιοδοτικό φάκελο θανόντος ασφαλισμένου του Ε.Τ.Ε.Α., κατόπιν 
έγγραφης καταγγελίας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι διαδικασίες όσον αφορά 
στην απονομή της σύνταξης στους δικαιούχους λόγω θανάτου, από το εν λόγω Ταμείο. 

 

β) Έλεγχοι που έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται η κατάθεση των πορισμάτων: 

Διαχειριστικός έλεγχος στο Παράρτημα Χρόνιων Παθήσεων Δράμας 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. 

Διαχειριστικός και οικονομικός έλεγχος των χρήσεων 2012 και 2013 (έως 30/9/2013) στο 
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού που συγχωνεύτηκε στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Μετά και τον επιτόπιο έλεγχο κλιμακίου ελέγχου, 
συντάσσεται πόρισμα. 

Διενέργεια 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 Δημόσιας Διοίκησης. Το πόρισμα 
κατατέθηκε το 2017 και έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου για περαιτέρω έλεγχο, μετά από 
πρόταση του ανωτέρω κλιμακίου, αναφορικά με τον προσδιορισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών 
τεσσάρων (4) παρόχων Υγείας. 

Διαχειριστικός έλεγχος στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, μετά από αίτημα του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, λόγω επώνυμης καταγγελίας. Ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί και συντάσσεται πόρισμα. 

Στο ΤΑΥΤΕΚΩ σχετικά με τη χορήγηση των εφάπαξ βοηθημάτων στους ασφαλισμένους της 
Δ.Ε.Η., προκειμένου να διαπιστωθεί το ύψος της οικονομικής ζημίας. Ο έλεγχος έχει 
ολοκληρωθεί και βρίσκεται στο στάδιο σύνταξης του πορίσματος. 

Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με αποφάσεις του Δ.Σ. και του Διοικητή για έργα που έχουν 
ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Α. Ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί και συντάσσεται πόρισμα. 

Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με ανώνυμη καταγγελία, που αναφέρεται σε μεγαλοοφειλέτη του 
Ιδρύματος. Ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί και συντάσσεται πόρισμα καταγραφής των 
ευρημάτων. 

 

γ) Έλεγχοι που είναι σε εξέλιξη: 

Διαχειριστικός έλεγχος σε δύο (2) τομείς του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Πρόνοιας Ιδιωτικού 
Τομέα (Τ.Α.Π.Ι.Τ.). 

Έλεγχος των συντάξεων των περιθαλπομένων συνταξιούχων στο Παράρτημα Χρόνιων 
Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, προκειμένου να εξακριβωθεί το ακριβές ύψος της ζημιάς. 

 

δ) Έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από κοινού με άλλα Σώματα και Υπηρεσίες : 

Δύο (2) έλεγχοι με μικτό κλιμάκιο του Γ.Ε.Δ.Δ. στο πρώην Ε.Τ.Α.Α. και στο πρώην Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.ΑΜ. 
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3. Από τους ελέγχους που (α) ολοκληρώθηκαν το περασμένο έτος, (β) βρίσκονται στο τελικό 
στάδιο σύνταξης του πορίσματος και (γ) βρίσκονται σε εξέλιξη διενεργήθηκαν:  

i. κατόπιν καταγγελίας τρεις (3) ήτοι ποσοστό 19%,  

ii. κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ένας (1) ήτοι ποσοστό 6%,  

iii. κατά παράκληση άλλου φορέα οκτώ (8) ήτοι ποσοστό 50%,. 

iv. αυτεπάγγελτα ένας (1) ήτοι ποσοστό 6% και  

v. κατόπιν εντολής του Γ.Ε.Δ.Δ. τρεις (3) ήτοι ποσοστό 19%. 

4. Από τα υποβληθέντα πορίσματα διαπιστώθηκαν προβλήματα : 

i. κακοδιοίκησης σε δύο (2), ήτοι ποσοστό 40%,  

ii. οργανωτικά σε δύο (2) ήτοι ποσοστό 40% και  

iii) υπεξαίρεση σε ένα (1) ήτοι ποσοστό 20%. 

 

5. Δύο (2) πορίσματα εστάλησαν στην Εισαγγελία Αθηνών για την ποινική διερεύνηση των 
υποθέσεων. 

 

6. Δύο (2) πορίσματα που αφορούσαν το ΕΚΚΑ και το ΕΤΑΑ αντίστοιχα, στο μεν πρώτο δεν 
αποδέχθηκαν τις προτάσεις που διατυπώθηκαν από την Υπηρεσία, στο δε πρώην ΕΤΑΑ τις 
αποδέχθηκαν.  

 

7. 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 Διαχειριστικού και Κατασταλτικού Ελέγχου Εποπτευόμενων Φορέων 
της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.  

Το εν λόγω Τμήμα είναι αρμόδιο για:  

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.ΔΙ.Κ.Α. 
Α.Ε. και της Ε.Α.Α., καθώς και την παρακολούθηση της δράσης των οργάνων ελέγχου τους.  

Την έγκριση των Ισολογισμών και Απολογισμών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
φορέων, όπως επίσης και του Μ.Τ.Π.Υ., της Η.ΔΙ.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. 

Τη διαπίστωση της κανονικής και εύρυθμης λειτουργίας των εποπτευόμενων από το 
Υπουργείο φορέων, όπως επίσης και του Μ.Τ.Π.Υ., της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και της Ε.Α.Α., την 
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. 

Τον έλεγχο της διαχείρισης των υπολόγων διαχειριστών χρημάτων, υλικού και ενσήμων, 
καθώς και της κανονικής και έγκαιρης απόδοσης του λογαριασμού μετρητών.  

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.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και στην 
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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.  

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. 

Τη καθοδήγηση των εποπτευόμενων από το Υπουργείο φορέων, όπως επίσης και του 
Μ.Τ.Π.Υ., της Η.ΔΙ.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 
Διαχειριστικού και Κατασταλτικού Ελέγχου Εποπτευόμενων Φορέων, εκθέσεων, 
επιθεωρησιακών ελέγχων ή αποσπασμάτων αυτών από τις κατά περίπτωση αρμόδιες 
υπηρεσιακές μονάδες και τη διατύπωση παρατηρήσεων επ’ αυτών. 

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.  

 Την έκδοση εντολών ελέγχου στις οποίες δύναται να συμμετάσχουν και άλλοι δημόσιοι 
υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. 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 Τμήμα υπηρετούν, εκτός από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος, οκτώ (8) 
υπάλληλοι. Έξι (6) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, δύο (2) ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 
Επισημαίνεται ότι τρεις (3) υπάλληλοι είναι αποσπασμένοι από άλλες Υπηρεσίες, ενώ ένας (1) 
υπάλληλος τοποθετήθηκε στο Τμήμα στο τέλος του 2016 μετά από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. 

 

8. Προγραμματισμός δράσης για το 2017. 

1. Διενέργεια τακτικών και έκτακτων διαχειριστικών ελέγχων σε εποπτευόμενους φορείς του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

2. Διεξαγωγή ερευνών, ελέγχων και Ε.Δ.Ε. στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο φορείς, 
μετά από καταγγελίες πολιτών, συλλόγων και ομοσπονδιών και μετά από εντολές του 
Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. 

3. Εγκρίσεις ισολογισμών-απολογισμών των ασφαλιστικών οργανισμών, του ΟΑΕΔ, του 
ΜΤΠΥ, του ΕΚΑΦ, της ΗΔΙΚΑ ΑΕ,της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής καθώς και των 
λοιπών εποπτευόμενων από το Υπουργείο φορέων. 

4. Εξέταση των υποβληθεισών εκθέσεων των ορκωτών λογιστών, οι οποίες αφορούν την 
διαχείριση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 
του ν. 2084/92. 

5. Διεξαγωγή 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 
νωρίτερα οι ασφαλιστικοί οργανισμοί. 
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11. Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΥΠΕΔΥΦΚΑ) 

 

 

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ & 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1.1 Σημαντικότερες υποθέσεις του έτους 2016 

Μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων ελέγχου, περιλαμβάνονται οι κάτωθι ανά πάροχο 
υγείας: 

 

ΙΑΤΡΟΙ  

Οι σημαντικότερες παρατηρούμενες παραβάσεις στους ελέγχους της Υπηρεσίας σε ιατρούς 
είναι:  

Εικονική συνταγογράφηση φαρμάκων, εν αγνοία των ασφαλισμένων. 

Έκδοση αναληθών γνωματεύσεων για παροχές υγείας. 

Συνεργασία ιατρών με φαρμακοποιούς, εταιρείες και λοιπούς παρόχους υγείας και παράνομη 
συνταγογράφηση ιδιοσκευασμάτων, επιθεμάτων, σκευασμάτων ειδικής διατροφής κλπ. 

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 ορίων ειδικότητας ιατρού. 

Υπερσυνταγογράφηση και προκλητή ζήτηση διαγνωστικών εξετάσεων, επιθεμάτων, 
σκευασμάτων και λοιπών παροχών υγείας.  

Παρατυπίες κατά τη συνταγογράφηση φαρμάκων με ναρκωτικές ουσίες του Ν. 3459/2006. 

Μη καταχώρηση φαρμακευτικής αγωγής στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου. 

Καταχρηστικές ιδιωτικές χρεώσεις εξετάσεων, επισκέψεων από συμβεβλημένους ιατρούς με 
την αιτιολογία συμπλήρωσης του ορίου των 200 επισκέψεων το μήνα. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι περιπτώσεις: 

Από έλεγχο της συνταγογράφησης συμβεβλημένου ιατρού με τον ΕΟΠΥΥ και της εκτέλεσης 
των συνταγών σε φαρμακεία συγκεκριμένης περιοχής, διαπιστώθηκε ζημία που ανέρχεται σε 
57.681,93€. Ο ιατρός εξέδιδε σε ονόματα ασφαλισμένων συνταγές με διαγνώσεις, από τις 
οποίες οι ασφαλισμένοι δεν έπασχαν και συνταγογραφούσε φάρμακα, των οποίων οι 
ασφαλισμένοι δεν έκαναν χρήση.  

Διερεύνηση καταγγελίας της ασφαλισμένης για χρήση του ΑΜΚΑ εν αγνοία της προκειμένου 
να συνταγογραφηθούν από ιατρούς φάρμακα. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι πράγματι 
τρεις ιατροί είχαν συνταγογραφήσει φάρμακα, τα οποία δεν ελάμβανε η καταγγέλλουσα και 
ένας εξ αυτών είχε επιπλέον συνταγογραφήσει και εργαστηριακές εξετάσεις. 
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Κατόπιν καταγγελίας διερευνήθηκε υπόθεση ιατρού ΕΣΥ, ο οποίος λειτουργούσε παράνομα 
ιδιωτικό ιατρείο και εισέπραττε αμοιβή από τους ασφαλισμένους για την επίσκεψη και τις 
διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπείες που πραγματοποιούσε. 

Σε 30 και πλέον περίπου υποθέσεις που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκε, κατόπιν καταγγελιών των 
ασφαλισμένων, ότι συμβεβλημένοι ιατροί απαιτούσαν επιπλέον αμοιβή από τους 
ασφαλισμένους, με το αιτιολογικό ότι είχε συμπληρωθεί το όριο των 200 επισκέψεων το 
μήνα ,μέχρι της συμπλήρωσης του οποίου οφείλουν να μη ζητούν αμοιβή επίσκεψης από τους 
ασφαλισμένους, σύμφωνα με τη σύμβαση τους με τον ΕΟΠΥΥ. Από τον έλεγχο 
διαπιστώθηκε, ότι οι ιατροί δεν είχαν συμπληρώσει το ανώτατο όριο των 200 επισκέψεων και 
δεν δικαιούντο να αιτούνται αμοιβή από τον ασφαλισμένο. Η Υπηρεσία επέβαλε ποινές και 
προέβη σε προτάσεις προς τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ για την επισήμανση στους 
συμβεβλημένους ιατρούς , να αναρτούν στο site του ΕΟΠΥΥ, εκτός των εκτελεσμένων 
επισκέψεων καθημερινά και όλες τις προγραμματισμένες επισκέψεις , μέχρι της 
συμπλήρωσης του μηνιαίου ορίου των 200 επισκέψεων ,ώστε να μπορούν οι ασφαλισμένοι 
να ελέγχουν τις διαθέσιμες επισκέψεις με τον ΕΟΠΥΥ . 

Διενεργήθηκε έλεγχος σχετικά με δικογραφία της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με 
συνταγογράφηση, από παιδοψυχίατρο σε Νοσοκομείο, αντιψυχωσικών φαρμάκων, σε 
ΑΜΚΑ ασφαλισμένων, τους οποίους χορήγησε ιατρικός επισκέπτης στον ιατρό, εν αγνοία 
των ασφαλισμένων, οι οποίοι κατά δήλωσή τους, δεν πάσχουν από τις σχετικές νόσους που 
αναφέρονται στις συνταγές.  

Η εκτέλεση των συνταγών αυτών έγινε σε φαρμακεία της περιοχής. Από τα μέχρι τώρα 
στοιχεία, το συνολικά αιτηθέν ποσό από τον ΕΟΠΥΥ των εικονικών συνταγών των 
ασφαλισμένων , τα έτη 2014, 2015 και 2016, σύμφωνα με τις τιμές αποζημίωσης των 
αναγραφόμενων φαρμάκων του αρχείου της ΗΔΙΚΑ, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν 
σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών 
(149.447,74€).Ο αριθμός των εικονικών συνταγών ανέρχεται στις 304. Η έρευνα της 
υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη με περαιτέρω διερεύνηση. 

Εξετάστηκαν πανελλαδικά περιπτώσεις χορήγησης συγκεκριμένου φαρμάκου, η συσκευασία 
του οποίου καλύπτει 3 έως 4 μήνες θεραπείας, ενώ η συγκεκριμένη συσκευασία 
συνταγογραφείτο από τους γιατρούς σε μηνιαία βάση. Κατά τον έλεγχο του πρώτου ιατρού 
σε ύψος συνταγογράφησης για το εν λόγω φάρμακο, διαπιστώθηκε ότι συνταγογραφούσε 
χωρίς ο ασφαλισμένος να πάσχει από τη νόσο και μεταγενέστερα ακύρωνε τη 
συνταγογράφηση, χωρίς να εκτελούνται οι συνταγές, ενδεχομένως για να το χρησιμοποιεί ως 
αποδεικτικό στοιχείο συνταγογράφησης, έναντι του εκπροσώπου της αντίστοιχης 
φαρμακευτικής εταιρείας για ίδιον όφελος. Σημειώνεται ότι για τον ιατρό έχει επιβληθεί 
κύρωση και αφαίρεση άδειας επαγγέλματος και από τον Ιατρικό Σύλλογο. 

Διερευνήθηκε υπόθεση, με βάση στοιχεία της Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ, όπου 
διαπιστώθηκε ότι πλέον των 1000 ιατρών παραβαίνουν την οδηγία του ΕΟΠΥΥ περί έκδοσης 
ηλεκτρονικής γνωμάτευσης για χορήγηση επιθεμάτων κατακλίσεων με χρήση και της εικόνας 
του έλκους. Χρησιμοποιείται δηλ. η ίδια φωτογραφία βλάβης, από διαφορετικούς ιατρούς ή 
τον ίδιο γιατρό, για διαφορετικούς ασφαλισμένους, με χρήση αναληθών στοιχείων (ανεύρεση 
φωτογραφιών βλάβης δέρματος που επισυνάφθηκαν σε περισσότερες της μίας γνωμάτευσης). 
Οι φωτογραφίες έλκους ταυτοποιήθηκαν μεταξύ τους με τη μέθοδο της ψηφιακής ανάλυσης, 
από τη Δ/νση Πληροφορίκής του ΕΟΠΥΥ. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι σε πολλές 
περιπτώσεις δηλώθηκε αναληθώς στη γνωμάτευση και η συνύπαρξη νόσου Σακχαρώδους 
διαβήτη σε ασφαλισμένους στους οποίους χορηγήθηκαν επιθέματα. Η κατανομή των ιατρών 
αυτών ανά περιοχή παρουσιάζεται στον κάτωθι πίνακα: 
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ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 17 ΚΟΖΑΝΗΣ  14 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  16 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  18 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ  15 ΚΥΚΛΑΔΩΝ  10 
ΑΤΤΙΚΗΣ  447 ΛΑΡΙΣΗΣ  32 
ΑΧΑΙΑΣ  43 ΛΑΣΙΘΙΟΥ  8 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ  12 ΛΕΣΒΟΥ  13 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ  3 ΛΕΥΚΑΔΑΣ  2 
ΔΡΑΜΑΣ  10 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  18 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  32 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  19 
ΕΒΡΟΥ  33 ΞΑΝΘΗΣ  13 
ΕΥΒΟΙΑΣ  33 ΠΕΛΛΗΣ  13 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  2 ΠΙΕΡΙΑΣ  11 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ  4 ΠΡΕΒΕΖΗΣ  6 
ΗΛΕΙΑΣ  19 ΡΕΘΥΜΝΗΣ  5 
ΗΜΑΘΙΑΣ  13 ΡΟΔΟΠΗΣ  10 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  38 ΣΑΜΟΥ  6 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  4 ΣΕΡΡΩΝ  29 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  126 ΤΡΙΚΑΛΩΝ  10 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  23 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  14 
ΚΑΒΑΛΑΣ  14 ΦΛΩΡΙΝΑΣ  5 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  6 ΦΩΚΙΔΑΣ  3 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  4 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ  11 ΧΑΝΙΩΝ  22 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  6 ΧΙΟΥ  10 
ΚΙΛΚΙΣ  4   

 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 

Οι σημαντικότερες παρατηρούμενες παραβάσεις σε ελέγχους σε φαρμακεία είναι:  

Εικονική εκτέλεση συνταγών, εν αγνοία των ασφαλισμένων 

Παράνομη εξαγωγή και πώληση φαρμάκων 

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 

Εικονική υπερτιμολόγηση σε τιμολόγια αποζημίωσης φαρμάκων 

Παράτυπη διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων με φαρμακευτικές ουσίες που 
εντάσσονται στο περιορισμό διάθεσης περί ναρκωτικών ουσιών του Ν. 1729/87 και 3459/06 

Συνεργασία φαρμακοποιού -ιατρού για συνταγογράφηση φαρμάκων 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι περιπτώσεις: 
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Διενεργείται έλεγχος της εκτέλεσης και συνταγογράφησης των συνταγών φαρμακείου της 
Αθήνας, όπου κατόπιν ελέγχου του ΣΔΟΕ και του ΕΟΦ ανευρέθηκαν 4.000 περίπου 
συσκευασίες φαρμάκων, χωρίς ταινίες γνησιότητας σε αποθηκευτικό χώρο του 
φαρμακοποιού, εκτός φαρμακείου. Με ειδική διάταξη της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. η Γενική 
Επιθεωρήτρια της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. ζήτησε με απόφαση του Δ.Σ.ΕΟΠΥΥ και επιβλήθηκε η 
προσωρινή διακοπή της σύμβασης του φαρμακείου με τον ΕΟΠΥΥ, μέχρι την ολοκλήρωση 
του ελέγχου. Ελέγχθηκε από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ποιοί γιατροί είχαν 
συνταγογραφήσει τα φάρμακα που κατασχέθηκαν, σε ποιους ασφαλισμένους είχαν 
συνταγογραφηθεί και επιβεβαιώνεται σε ποιο φαρμακείο είχαν εκτελεστεί. Η υπόθεση είναι 
σε εξέλιξη με λήψη καταθέσεων. 

Διερευνήθηκε υπόθεση φαρμακείου, όπου ο φαρμακοποιός χρέωσε καταχρηστικά περίπου σε 
260.000€ τον ΕΟΠΥΥ εντός μίας τριετίας. Στο φαρμακοποιό επεβλήθη η ποινή της οριστικής 
καταγγελίας της σύμβασης και η υπόθεση εστάλη στη Δικαιοσύνη, ενώ έγινε συντηρητική 
κατάσχεση της περιουσίας του . 

 Πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε φαρμακείο, όπου διαπιστώθηκε ότι ο φαρμακοποιός είχε 
υποβάλλει τιμολόγια που δεν ανταποκρίνονται στην αξία των συνταγών που έχει καταθέσει 
και έχει αποζημιωθεί για αυτά. Η ζημία για τον ΕΟΠΥΥ υπολογίζεται περίπου σε 148.000 
ευρώ. Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελία, ενώ έγινε συντηρητική 
κατάσχεση της περιουσίας του. 

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε φαρμακείο, όπου διαπιστώθηκε ότι ο φαρμακοποιός είχε 
υποβάλλει τιμολόγια που δεν ανταποκρίνονται στην αξία των συνταγών που έχει καταθέσει 
και έχει αποζημιωθεί για αυτά. Η ζημία για τον ΕΟΠΥΥ υπολογίζεται περίπου σε 88.500 
ευρώ. Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελία, ενώ έγινε συντηρητική 
κατάσχεση της περιουσίας του. 

 Πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε φαρμακείο, όπου διαπιστώθηκε ότι ο φαρμακοποιός είχε 
υποβάλλει τιμολόγια που δεν ανταποκρίνονται στην αξία των συνταγών που έχει καταθέσει 
και έχει αποζημιωθεί για αυτά. Η ζημία για τον ΕΟΠΥΥ υπολογίζεται περίπου σε 28.600 
ευρώ. Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελία.  

Διενεργήθηκε έλεγχος σε φαρμακεία επαρχίας, στα οποία ανευρέθησαν 1221 
επαναλαμβανόμενες παρακρατημένες συνταγές, εύρεση εμβαλλαγίων χωρίς ταινίες 
γνησιότητας, ταινίες γνησιότητας αποκολλημένες από τα εμβαλλάγια τους, ανεκτέλεστες 
συνταγές, παρακράτηση επαναλαμβανόμενων συνταγών, συνεργασία ιατρού και 
φαρμακοποιού, κατευθυνόμενη συνταγογράφηση, συνταγογράφηση σκευασμάτων σε ΑΜΚΑ 
άλλων ασφαλισμένων, συνταγογράφηση εν αγνοία ασφαλισμένων. Διαπιστώθηκε επίσης 
απουσία του φαρμακοποιού από το φαρμακείο. Η υπόθεση είναι σε εξέλιξη. 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΚΑΑ 

Οι σημαντικότερες παρατηρούμενες παραβάσεις που παρατηρήθηκαν σε ελέγχους σε 
Ιδιωτικές κλινικές και ΚΑΑ είναι:  

Καταχρηστικές χρεώσεις κατά τη νοσηλεία ασφαλισμένων σε ιδιωτικές κλινικές 
συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ 

Μη ορθή κοστολόγηση βάσει τα Κ.Ε.Ν (κλειστά ελληνικά νοσήλεια).  

Υπερχρεώσεις και επιπλέον χρεώσεις νοσηλίων σε Ιδιωτικές Κλινικές και Κέντρα 
Αποκατάστασης.  

Μετά από επιτόπιο έλεγχο σε Ιδιωτική Κλινική προέκυψε ότι η Κλινική λειτουργούσε ως 
«οίκος ευγηρίας». Νοσήλευε σε συνεχή διαδοχικά διαστήματα ασφαλισμένους, χωρίς κάποιοι 
εξ αυτών να έχουν ανάγκη νοσηλείας και χρέωνε ΚΕΝ με καταστροφικές παθήσεις στον 
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ΕΟΠΥΥ, για παθήσεις από τις οποίες δεν έπασχαν. Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση 
ασφαλισμένου που νοσηλεύτηκε μέσα στο ίδιο έτος 18 φορές με την τεχνική της εισόδου -
εξόδου , ακολούθως λίγες ημέρες με ιδιωτική χρέωση και μετά πάλι νοσηλεία με χρέωση του 
ΕΟΠΥΥ. 

Κατόπιν καταγγελίας, αλλά και στα πλαίσια τακτικών ελέγχων εξετάστηκαν περί τις 20 
υποθέσεις ιδιωτικών καταχρηστικών χρεώσεων ασφαλισμένων, κατά τη νοσηλεία τους σε 
Ιδιωτικά Θεραπευτήρια, τους , Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τους ελέγχους διαπιστώθηκε 
καταχρηστική χρέωση σε διάφορους ασφαλισμένους ύψους 82.000€, 47.800€, 23.000€, 
20.000€, 4.323,72€, 23.952,41€ κ.α.. Η Γενική Επιθεωρήτρια με έγγραφό της απαίτησε από 
τις κλινικές την επιστροφή των καταχρηστικά χρεωθέντων ποσών στους ασφαλισμένους, ενώ 
επιβλήθηκαν και χρηματικά πρόστιμα. 

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος καταχρηστικών χρεώσεων στον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικών 
Θεραπευτηρίων σχετικά με νοσηλείες σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ). 
Από τη μέχρι τώρα έρευνα σε ιδιωτικά και κρατικά Νοσοκομεία προκύπτει διαφορετικός 
τρόπος χρέωσης από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, αλλά και μεταξύ ιδιωτικών θεραπευτηρίων 
και κρατικών νοσοκομείων. Τεκμαίρεται ελλιπής ενημέρωση των νοσοκομείων και των 
θεραπευτηρίων σχετικά με την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, ασάφειες στις δοθείσες 
οδηγίες και επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ. Ειδικότερα από τη διενέργεια ελέγχου σε Ιδιωτικό 
Μαιευτήριο και συλλογή στοιχείων για τον τρόπο χρέωσης της νοσηλείας νεογνών στη 
ΜΕΝΝ (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) του Μαιευτηρίου,από τον έλεγχο πενήντα ενός (51) φακέλων νεογνών 
προέκυψε, ότι η χρέωση γίνεται με ημερήσιο νοσήλιο και τα εξαιρούμενα αυτού, αντί για 
ΚΕΝ, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία,με αποτέλεσμα την οικονομική ζημία του 
ΕΟΠΥΥ, κατά το ποσό των ογδόντα επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και 
ενενήντα οκτώ λεπτά (87.288,98 ευρώ), για το χρονικό διάστημα 01/05/2015 - 10/05/2015 
που ελέγχθηκε. 

Διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος σε ιδιωτική κλινική. Ελέγχθηκαν οι άδειες ίδρυσης και 
λειτουργίας της κλινικής και οι τροποποιήσεις αυτών και ανευρέθη αναντιστοιχία μεταξύ των 
δεδομένων της τροποποιημένης άδειας λειτουργίας της ιδιωτ. κλινικής και των ευρημάτων 
του επιτόπιου ελέγχου. Ελέγχθηκαν οι νοσηλείες πενήντα τριών (53) ασφαλισμένων, 
(εισιτήριο, εξιτήριο, τιμολόγια ιδιωτικών χρεώσεων, δήλωση αναβάθμισης θέσης), και 
προέκυψε, ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι χρεώσεις -στα τιμολόγια ιδιωτικών 
χρεώσεων- ήταν καταχρηστικές.  

Διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος σε Ιδιωτική Κλινική. Ελέχθησαν οι νοσηλείες δεκατριών 
(13) ασφαλισμένων. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι για τα συγκεκριμένα περιστατικά ο 
ΕΟΠΥΥ χρεώθηκε 25.805,14 ευρώ, ενώ έπρεπε να χρεωθεί 13.822,38 ευρώ, δηλαδή 
επιπλέον επιβάρυνση 11.982,76 ευρώ λόγω λανθασμένης χρέωσης ΚΕΝ. 

Διερεύνηση σχετικά με χρεώσεις υλικών κατά τη διάρκεια της νοσηλείας ασφαλισμένων σε 
ιδιωτικές κλινικές, που επιβαρύνουν τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Ενδεικτικά, σε 
δεκαοχτώ (18) νοσηλείες ασφαλισμένων σε συμβεβλημένη ιδιωτική κλινική, οι εν λόγω 
ασφαλισμένοι εκτός της συμμετοχής τους στο ΚΕΝ, κλήθηκαν να πληρώσουν καταχρηστικά 
επιπλέον ποσά, από 79 ευρώ έως 4.080 ευρώ για τα υλικά που απαιτήθηκαν και τα οποία 
περιλαμβάνονται κανονικά στο επιλεγμένο ΚΕΝ.. 

Σε ελέγχους που έγιναν σε Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης διαπιστώθηκαν 
καταχρηστικές χρεώσεις νοσηλείας των ασθενών. 

 Έλεγχος αιτήματος ασφαλισμένης για την απόδοση από τον ΕΟΠΥΥ της δαπάνης στην 
οποία υπεβλήθη για την προμήθεια νευροδιεγέρτη ουροδόχου κύστης, τον οποίο έκανε 
ακολούθως δωρεά στο νοσοκομείο, προκειμένου να μπορέσει να γίνει η χειρουργική 
επέμβαση εμφύτευσής του. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε κατευθύνθηκε από την 
αδυναμία του νοσοκομείου να προμηθευτεί το υλικό, καθόσον δεν ήταν εξαιρούμενο του 
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ΚΕΝ και η αξία του υπερέβαινε κατά πολύ το κόστος του συγκεκριμένου ΚΕΝ, που όφειλε 
να χρεώσει το νοσοκομείο στον ΕΟΠΥΥ. Η υπόθεση εντάσσεται στα πλαίσια επανελέγχου 
κοστολόγησης των ΚΕΝ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ. 

Οι σημαντικότερες παρατηρούμενες παραβάσεις που παρατηρήθηκαν σε ελέγχους σε 
Διαγνωστικά Εργαστήρια είναι:  

Καταχρηστικές χρεώσεις σε βάρος ασφαλισμένων πέραν της νόμιμης συμμετοχής 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι περιπτώσεις: 

Στα πλαίσια τακτικού ελέγχου αλλά και κατόπιν καταγγελιών ασφαλισμένων για 
καταχρηστικές χρεώσεις σε βάρος τους, διαπιστώθηκε για διαγνωστικές εξετάσεις που 
διενεργήθηκαν σε διάφορα διαγνωστικά κέντρα, η απαίτηση χρέωσης εξέτασης εξ ολοκλήρου 
σε αυτούς ,ενώ καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ και χρέωση ποσών πέραν της νόμιμης 
συμμετοχής, με αιτιολογικό της ψηφιακής ανάλυσης της εξέτασης και διενέργεια 
συμπληρωματικών εξετάσεων με πρωτοβουλία του ακτινολόγου και εν αγνοία του θεράποντα 
ιατρού, με το αιτιολογικό ότι το παραπεμπτικό του θεράποντα ιατρού, δεν θα έδινε 
ολοκληρωμένη εικόνα για τη διερεύνηση της νόσου. Οι υποθέσεις βρίσκονται στη φάση 
επιβολής κυρώσεων.  

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Οι σημαντικότερες παρατηρούμενες παραβάσεις που παρατηρήθηκαν σε ελέγχους σε Φυσι-
κοθεραπευτήρια είναι:  
 Επιπλέον χρεώσεις σε ασφαλισμένους για τη διενέργεια φυσιοθεραπειών με διάφορες 
αιτιολογίες  
 Χρέωση φυσικοθεραπειών σε ιδιωτικό Φυσικοθεραπευτήριο, ενώ διενεργήθηκαν σε κρα-
τική δομή. 
Ενδεικτικά αναφέρονταιι οι κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Διερευνήθηκαν υποθέσεις επιπλέον χρεώσεων σε ασφαλισμένους για τη διενέργεια 
φυσιοθεραπειών με διάφορες αιτιολογίες, όπως διενέργεια επιπλέον θεραπειών, με πρω-
τοβουλία του φυσικοθεραπευτού, χωρίς σύσταση από τον θεράποντα ιατρό, για αποκατά-
σταση του υπάρχοντος προβλήματος.  
2. Διερευνήθηκε υπόθεση παράτυπης συνεργασίας φυσικοθεραπευτή ΕΣΥ με Ιδιωτικό 
Φυσικοθεραπευτήριο, όπου χρεώνοντο φυσικοθεραπείες στο ιδ. Φυσικοθεραπευτήριο, 
ενώ διενεργήθηκαν στην κρατική δομή. 

 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ  
Οι σημαντικότερες παρατηρούμενες παραβάσεις που παρατηρήθηκαν σε ελέγχους σε αναλώ-
σιμο υγειονομικό υλικό, ορθοπεδικά είδη, σκευάσματα ειδικής διατροφής και ειδική αγωγή:  
 Εικονική συνταγογράφηση υλικών/ Μη παραλαβή υλικών από τους ασφαλισμένους  
 Κατευθυνόμενη συνταγογράφηση  
 Μη αναγκαιότητα χορήγησης πρόσθετων υλικών  
 Παρέμβαση εταιρειών αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (επιθέματα κατακλίσεων) 
και σκευασμάτων ειδικής διατροφής κατά τη συνταγογράφηση και χορήγηση 
 Υπερχρέωση και αποζημίωση επιθεμάτων κατακλίσεων και σκευασμάτων ειδικής δι-
ατροφής 
 Υποβολή αναληθών στοιχείων διαγνώσεων στις εκδοθείσες από τους ιατρούς γνωμα-
τεύσεις . 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι περιπτώσεις: 
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1. Σε 10 ελέγχους που έγιναν σχετικά με σκευάσματα ειδικής διατροφής διαπιστώθηκε ότι, 
είτε η χορήγησή τους αφορούσε άτομα που δεν τα είχαν ανάγκη (περίπτωση υπέρβαρου ατό-
μου), είτε η επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης παραλαβής τους 
γινόταν με τη διαμεσολάβηση των προμηθευτριών εταιρειών που τα χορηγούσαν, χωρίς οι 
ασφαλισμένοι να είναι παρόντες στην εν λόγω διαδικασία, ενώ υπήρξε περίπτωση που ο α-
σφαλισμένος δεν είχε παραλάβει τα προϊόντα ειδικής διατροφής. Τα πορίσματα βρίσκονται 
στο στάδιο επιβολής κυρώσεων και έχουν γίνει προτάσεις στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ για τη 
διόρθωση των στρεβλώσεων που ευνοούν τέτοιες συμπεριφορές.  
2. Διερευνήθηκε η συνταγογράφηση και η διαδικασία αναγραφής σκευασμάτων ειδικής δι-
ατροφής σε τρεις νομούς στην Ελλάδα. Ερευνήθηκαν οι ιατροί με τη μεγαλύτερη συνταγο-
γράφηση. Από την έρευνα προκύπτει αναγραφή σκευασμάτων ειδικής διατροφής με αναληθή 
αναγραφή διαγνώσεων-νόσων, από τις οποίες δεν πάσχουν οι ασφαλισμένοι ,αλλά αυτές συ-
νάδουν με τις αναφερόμενες στον ΕΚΠΥ και αναγράφονται στις γνωματεύσεις για να δικαιο-
λογήσουν τη χορήγηση και αποζημίωση. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν προκύπτει ότι οι ιατροί 
έχουν εξετάσει τους ασθενείς. Σχεδόν μία ολόκληρη περιοχή της χώρας πάσχει από «φλεγμο-
νώδη νόσο του εντέρου» και μάλιστα λόγω «φαρμακευτικής αγωγής». Γιατροί συνταγογρα-
φούν σκεύασμα μόνο μίας συγκεκριμένης εταιρείας, με αξία περίπου 450€ για μηνιαία θερα-
πεία ανά ασφαλισμένο. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη. 
3. Από την ανωτέρω έρευνα σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής προέκυψε ότι παραστατικά 
σκευασμάτων ειδικής διατροφής που έχουν αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ, φέρουν σφραγίδα 
ελεγκτή που κατά την ημερομηνία ελέγχου των παραστατικών είχε απωλέσει την ιδιότητα 
του ελεγκτή, έχοντας μάλιστα συνταξιοδοτηθεί και διαφαίνεται η πλαστογράφηση της υπο-
γραφής και της σφραγίδας του. Η υπόθεση είναι σε εξέλιξη.  
4. Ελέχθησαν φάκελοι για τη χορήγηση επιθεμάτων σε ασθενείς ασφαλισμένους, όπου δια-
πιστώθηκε παραβατικότητα στην διαδικασία χορήγησης τους, τόσο από πλευράς συνταγο-
γράφων ιατρών, όσο και από την πλευρά προμηθευτών-εταιρειών. Αναγράφονται παραδείγ-
ματα: 
 Ερευνήθηκε υπόθεση χορήγησης επιθεμάτων κατακλίσεων σε ασφαλισμένους με 
σχέση μεταξύ τους, Α΄ βαθμού συγγένειας. Οι ασφαλισμένοι δήλωσαν ρητά και εγγράφως, 
ότι ουδέποτε έπασχαν από κατάκλιση δέρματος, ουδέποτε έχουν ζητήσει επιθέματα από τον 
Ιατρό που τα ανέγραψε και ότι δεν τα παρέλαβαν ποτέ. 
 Διερευνήθηκε υπόθεση που αφορούσε την δαπάνη για επιθέματα ασφαλισμένου Ο 
έλεγχος έδειξε παραβατικότητα σε ότι όσο αφορά την προμηθεύτρια εταιρεία, καθώς υπήρξε 
προσπάθεια παραπλάνησης της υπηρεσίας για απόδοση δυο φορές της ιδίας δαπάνης. Η υπό-
θεση είναι σε εξέλιξη.  
5. Σε 15 επιτόπιους ελέγχους που έγιναν σχετικά με επιθέματα κατακλίσεων, διαπιστώθηκε 
υπερσυνταγογράφηση επιθεμάτων και διαμεσολάβηση της προμηθεύτριας εταιρείας. Οι α-
σφαλισμένοι δεν έχουν εξεταστεί από τους συγκεκριμένους γιατρούς και στην πλειοψηφία 
τους δεν τους γνωρίζουν. Ευρήματα που είχαν διαπιστωθεί και από ελέγχους το 2015. 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
Οι σημαντικότερες παρατηρούμενες παραβάσεις που παρατηρήθηκαν σε ελέγχους σε ειδική 
αγωγή:  
 Μη διενέργεια συνεδριών 
 Παραπομπή από αναρμόδιους ιατρούς 
Ενδεικτικά αναφέρεται η κάτωθι περίπτωση: 

Σε έλεγχο που έγινε σε ΠΕ.ΔΙ του ΕΟΠΥΥ διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο ποσού 72.551,49€ 
κατατεθειμένων λογαριασμών για συνεδρίες ειδικής αγωγής σε παιδιά, οι 16.895€ (ποσοστό 
23,4%) δεν έπρεπε να αποζημιωθούν, καθώς είτε είχαν κατατεθεί δικαιολογητικά από ιδιώτες 
ιατρούς, ενώ προβλέπεται μόνο από ιατρούς κρατικών νοσοκομείων, είτε απουσίαζαν από τις 
γνωματεύσεις ονοματεπώνυμο και υπογραφή ιατρού, είτε κατατίθεντο παραστατικά αποζη-
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μίωσης για συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών «ειδικής αγωγής», ενώ ταυτόχρονα δεν πιστο-
ποιήθηκε η διενέργεια όλων των συνεδριών που χρεώθηκαν. 
 
Οργανωτικές ή άλλης φύσεως προτάσεις για τη βελτίωση του έργου των ελεγχθέντων 
φορέων και υπηρεσιών. 

H ΥΠΕΔΥΦΚΑ με αφορμή διενεργούμενους ελέγχους και στα πλαίσια βελτίωσης των εσω-
τερικών διαδικασιών απόδοσης των δαπανών υγείας του ΕΟΠΥΥ, υπέβαλε τις κάτωθι προ-
τάσεις: 

1. Με αφορμή ελέγχους της ΥΠΕΔΥΦΚΑ για αναλώσιμο υγειονομικό υλικό διατυπώθηκαν 
οι ακόλουθες προτάσεις: 

- Έρευνα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και καθορισμός τιμής από τoν ΕΟΠΥΥ, 
με στόχο ταχύτερα και πιο ασφαλή αποτελέσματα, σε όφελος του Οργανισμού. 

- Επανυποβολή πρότασης θεσμοθέτησης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων στον ΕΟΠΥΥ για την 
αποζημίωση αναλώσιμων υλικών και ειδικότερα επιθεμάτων και προϊόντων ειδικής διατρο-
φής (για τα οποία το 2015 και 2016 έγιναν εκτενείς έλεγχοι, λόγω του ύψους της δαπάνης που 
διαμορφώνουν και της παραβατικότητας που εντοπίζετο). Προτάθηκε η αποζημίωση επιθε-
μάτων μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις ασθενειών, η ένταξη των προμηθευτών αναλώσι-
μων υλικών σε clawback και rebate και εκφράστηκε η αντίθεση της υπηρεσίας για την απευ-
θείας αποζημίωση των εταιρειών, μέσω εξουσιοδότησης των ασφαλισμένων, χωρίς μάλιστα 
τη σύναψη συγκεκριμένης σύμβασης, στην οποία να προβλέπονται κυρώσεις. Προτάθηκε ε-
πίσης μείωση των τιμών αποζημίωσης ανά τεμάχιο υλικού, αλλά και εξέταση της μείωσης 
του ανώτατου μηνιαίου ποσού αποζημίωσης, κατά περίπτωση, που προβλέπει ο ΕΚΠΥ.  

  Σημειώνεται ότι οι προτάσεις μας, για τη μείωση της τιμής αποζημίωσης ανά τεμάχιο 
των επιθεμάτων κατακλίσεων, και η θεσμοθέτηση σχετικής σύμβασης με τις εταιρείες ιατρο-
τεχνολογικών προϊόντων, έγιναν αποδεκτές από τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ. 

2. Ενημερώθηκε και πάλι η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ 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 αυθαίρε-
τες και παράτυπες χρεώσεις στους ασφαλισμένους,σύμφωνα με τα αποτελέσματα ελέγχων 
και τις καταγγελίες που έχουν λάβει πλέον τη μορφή «χιονοστιβάδας».  

 Προτάθηκε νομοθετική ρύθμιση επιβολής κυρώσεων και παρακράτησης από τον 
ΕΟΠΥΥ εις το διπλάσιο του ποσού των καταχρηστικών χρεώσεων που γίνονται, από 
συμβλημένους παρόχους υγείας, σε ασφαλισμένους και απόδοσης σε αυτούς από τον 
ΕΟΠΥΥ, της καταχρηστικά χρεωθείσας σε αυτούς δαπάνης. 

3. Έγγραφο προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ σχετικά με το αριθμητικό όριο συνταγογογρά-
φησης ανά κατηγορία ιατρικής πράξης. Ειδικότερα η Υπηρεσία μας διαπίστωσε ότι το ηλε-
κτρονικό σύστημα e-ΔΑΠΥ δεν εμπόδιζε, αλλά επέτρεπε στον θεράποντα ιατρό να υπερβεί 
το αριθμητικό όριο συνταγογράφησης, ανά κατηγορία ιατρικής πράξης και ειδικότητας ια-
τρού και συνεπώς η δαπάνη μπορούσε να υποβληθεί από τον πάροχο στον ΕΟΠΥΥ. Προτά-
θηκε λοιπόν να τεθούν στο σύστημα δικλείδες ασφαλείας, για να μην γίνεται υπέρβαση του 
αριθμητικού ορίου συνταγογράφησης, ανά κατηγορία ιατρικής πράξης. 

4. Έγγραφο σχετικά με την αποζημίωση αισθητήρων μέτρησης σακχάρου. 

5. Έγγραφο προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ με τις προτάσεις της ΥΠΕΔΥΦΚΑ σχετικά με 
την ΥΑ3 (γ)/ ΓΠ οικ.25132/ΦΕΚ 908/Β/2016 Απόφαση και το άρθρο 33 του Ν. 4368/2016, 
σχετικά με την υποχρέωση χρήσης του βιβλιάριου ασθενείας και αναγραφής της φαρμακευτι-
κής αγωγής σε αυτό κατά τη συνταγογράφηση και εκτέλεση συνταγών φαρμάκων και στους 
ανασφάλιστους πολίτες. 
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6. Έγγραφο σχετικά με την αποζημίωση φαρμάκων σε ΚΑΑ κλειστής νοσηλείας των νοση-
λευομένων για τις χρόνιες παθήσεις από τις οποίες πάσχουν, για τα οποία η πρόταση της Υ-
πηρεσίας μας ήταν ότι εμπεριέχονται στο ειδικό κλειστό νοσήλιο των 150€ την ημέρα και δεν 
εξαιρούνται αυτού. 

7. Έγγραφο σχετικά με ευρήματα από ελέγχους σε διαγνωστικά κέντρα, που αφορούν την ε-
πανάληψη καταγραφής ίδιων εργαστηριακών εξετάσεων στο ίδιο παραπεμπτικό και πρόταση 
διευθέτησης του θέματος.  

8. Έγγραφο σχετικά με συμπεράσματα από ελέγχους σε ΚΑΑ και ιδιωτικές κλινικές, αναφο-
ρικά με την μη ύπαρξη θέσης νοσηλείας, στην οποία θα νοσηλεύονται οι ασφαλισμένοι του 
ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με την σύμβαση που έχει υπογραφεί. Εχει διαπιστωθεί από τους ελέγχους, 
ότι έχουν υπογραφεί συμβάσεις με ιδιωτικές κλινικές για νοσηλεία σε τετράκλινους θαλά-
μους, ενώ ορισμένες κλινικές δεν διαθέτουν. Αντίστοιχα έχουν υπογραφεί συμβάσεις με 
ΚΑΑ για νοσηλεία ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ σε Γ’ θέση, που εκ του νόμου δεν διαθέτουν. 
Τούτο έχει ως αποτέλεσμα διαχρονικά, υπερχρεώσεις ασφαλισμένων με το αιτιολογικό της 
αναβάθμισης θέσης νοσηλείας η οποία δεν ήταν ουσιαστικά βούληση του ασφαλισμένου, αλ-
λά αναγκαστική επιλογή. 

Προτάθηκε να ληφθεί μέριμνα στις νέες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με ΚΑΑ και ιδιωτικές κλινι-
κές, για «αγορά» συγκεκριμένου αριθμού κλινών χωρίς επιβάρυνση του ασφαλισμένου για 
αναβάθμιση θέσης.  

9. Επειδή το φαινόμενο της καταχρηστικής χρέωσης, από τις συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινι-
κές, , πέραν της νόμιμης συμμετοχής των ασφαλισμένων στο ΚΕΝ της νοσηλείας και της τυ-
χόν αναβάθμισης θέσης - είναι πολύ συχνό, αποτελεί σαφή παράβαση συμβατικής υποχρέω-
σης, μεγάλη οικονομική καταπόνηση των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ σ’ αυτή την εξαιρετικά 
δυσμενή οικονομική συγκυρία της χώρας και ως εκ τούτων έχει απασχολήσει επανειλημμένα 
την Υπηρεσία μας - προκειμένου να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση, κατά καιρούς υπο-
βλήθηκαν, από την ΥΠΕΔΥΦΚΑ, σχετικές προτάσεις προς τη Διοίκηση του Οργανισμού, 
σύμφωνα με τις οποίες ζητήθηκε:  

α. να υπάρξουν τροποποιήσεις στις συμβάσεις που υπογράφει ο ΕΟΠΥΥ με τους παρό-
χους/ιδιωτικές κλινικές, ούτως ώστε να οριστεί ρητά και να καταστεί σαφής ο τρόπος χρέω-
σης της νοσηλείας των ασφαλισμένων, το ποσοστό/ποσό συμμετοχής τους για να περιοριστεί 
η δυνατότητα οποιασδήποτε διαφοροποίησης από πλευράς παρόχων για τις επιπλέον χρεώ-
σεις των ασφαλισμένων πέραν των νομίμων. 

β. Να υπάρχει υποχρέωση υποβολής στο e-dapy - από πλευράς παρόχων - εκτός από τα συ-
νήθη δεδομένα της νοσηλείας των ασφαλισμένων και των ποσών των ιδιωτικών χρεώσεων, 
με τα οποία οι πάροχοι επιβαρύνουν τους ασφαλισμένους, ούτως ώστε ο Οργανισμός να κα-
θίσταται άμεσα ενήμερος τυχόν καταχρηστικών χρεώσεων και κατ’ επέκταση της αντισυμβα-
τικής συμπεριφοράς των παρόχων. 

γ. Να υλοποιηθούν οι Προτάσεις της ΥΠΕΔΥΦΚΑ προς τη Διοίκηση του Οργανισμού, σχε-
τικά με τα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να υποβάλλουν οι πάροχοι για την αποζημίωση 
των νοσηλειών των ασφαλισμένων και ειδικότερα για κάθε νοσηλεία εντός ή εκτός ΚΕΝ 
,ειδικά για χειρουργικά περιστατικά, να επισυνάπτονται: 

α) τα τιμολόγια αγοράς των υλικών από τον πάροχο 

β) δελτίο αποστολής υλικού 

γ) τα στοιχεία του ειδικού υλικού (κωδικοί, κλπ.) 

δ) το ονοματεπώνυμο του ασθενούς που τοποθετήθηκε το υλικό 

ε) το πρακτικό χειρουργείου με τις ποσότητες των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε 
συγκεκριμένη επέμβαση. 
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δ. Να επανεξετασθεί, ενδεχομένως, η αξία διαφόρων ΚΕΝ (π.χ. νευροχειρουργικών, κ.α.), τα 
οποία περιλαμβάνουν πολλά και κοστοβόρα υλικά, προκειμένου να θεωρηθεί ικανοποιητική 
η αποζημίωση του ΕΟΠΥΥ προς τον πάροχο και έτσι να περιοριστεί η μετακύλιση όλου του 
κόστους στους ασφαλισμένους. Ή αντίθετα, ενδεχομένως, να μειωθεί η αξία ορισμένων ΚΕΝ 
ή η ΜΔΝ (ή να υπάρξει αυτόματη αναπροσαρμογή του ΚΕΝ ανάλογα με τη διάρκεια νοση-
λείας), προκειμένου να επιτευχθεί πιο ρεαλιστική προσέγγιση της πραγματικότητας σχετικά 
με τα δεδομένα των νοσηλειών. κ.λ.π 

10.Έγγραφο σχετικά με τα συμπεράσματα από διερεύνηση απόδοσης δαπάνης Ειδικής Αγω-
γής σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ καθώς προέκυψε ότι, οι υποβληθείσες δαπάνες δεν πλη-
ρούσαν τις προϋποθέσεις του ΕΚΠΥ. Προτάθηκε η αναγκαιότητα δημιουργίας ηλεκτρονικής 
γνωμάτευσης, η διαμόρφωση σε ηλεκτρονική μορφή των βεβαιώσεων που εκδίδουν τα ειδικά 
Κέντρα και να δοθούν σχετικές οδηγίες στις ΠΕ.ΔΙ και στους ελεγκτές για την επακριβή ε-
φαρμογή του ΕΚΠΥ για την αποζημίωση τους. 

11. Έγγραφα προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ με θέμα ″Διαβίβαση στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ 
Εκθέσεων Ελέγχου της ΥΠΕΔΥΦΚΑ σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης -αποζημίωσης επιθε-
μάτων σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, αξιολόγηση των συμπερασμάτων αυτών, προτάσεις και 
δράσεις ως προς την αντιμετώπιση της παραβατικότητας″. Με τα ανωτέρω έγγραφα γνωστο-
ποιήθηκαν στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα εκθέσεων 
ελέγχου σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης επιθεμάτων σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ 
και προτάθηκε η διακοπή της διαδικασίας υποβολής παραστατικών προς αποζημίωση 
από τις εταιρίες, η ένταξη των προμηθευτών αναλώσιμων υλικών σε claw back και rebate 
και η θεσμοθέτηση επιτροπής ειδικών εμπειρογνωμόνων για την αποζημίωση αναλωσίμων 
υλικών.  

12. Έγγραφο προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ με θέμα ″Γνωστοποίηση στη Διοίκηση του 
ΕΟΠΥΥ διαπιστώσεων και συμπερασμάτων Εκθέσεων Ελέγχου της ΥΠΕΔΥΦΚΑ σχετικά με τη 
διαδικασία χορήγησης σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ προϊόντων ειδικής διατροφής και αξιο-
λόγηση των συμπερασμάτων αυτών″. Γνωστοποιήθηκαν οι δυσλειτουργίες ως προς τη χορή-
γηση προϊόντων ειδικής διατροφής, όπως προέκυψαν από τις διαπιστώσεις και τα συμπε-
ράσματα ελέγχου της ΥΠΕΔΥΦΚΑ και προτάθηκε οι τιμές των προϊόντων ειδικής διατρο-
φής να μειωθούν άμεσα και κατακόρυφα, να δοθούν σαφείς οδηγίες για αναλυτική γνωμά-
τευση την οποία να συνοδεύει αποδεδειγμένη νοσηλεία σε νοσηλευτικές δομές. Επίσης εκ-
φράστηκε και πάλι η πλήρη αντίθεση της Υπηρεσίας για την πληρωμή μόνο με εξουσιοδό-
τηση προς τις προμηθεύτριες εταιρείες αναλώσιμων υγειονομικών υλικών και σκευασμά-
των ειδικής διατροφής, χωρίς συγκεκριμένες περιοριστικές συμβάσεις και πλαίσιο κυρώ-
σεων. 

13. Έγγραφα προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, σχετικά με την ανώτατο μηνιαίο όριο αποζη-
μίωσης επιθεμάτων και λοιπών υλικών και προϊόντων . 

14. Έγγραφο προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την πρόταση να τεθεί ασφαλιστική 
δικλείδα στο ηλεκτρονικό σύστημα, ώστε να επιτρέπεται το ανώτερο η έκδοση δίμηνης γνω-
μάτευσης από τον ιατρό, ανά ασθενή, προκειμένου να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος της 
αναγκαιότητας χορήγησης των επιθέματων ανά ασφαλισμένο και το χρονικό διάστημα αυτής, 
και να τροποποιηθεί η υπάρχουσα δυνατότητα έκδοσης εκ μέρους των ιατρών τρίμηνων, εξά-
μηνων ή και ακόμα ετήσιων ηλεκτρονικών γνωματεύσεων, για τον ίδιο ασθενή, οι οποίες φέ-
ρουν την ίδια ημερομηνία έκδοσης και συνοδεύονται αναγκαστικά με ανάρτηση της ίδιας 
φωτογραφίας βλάβης στο ηλεκτρονικό σύστημα. 

15. Έγγραφο προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ σχετικά με μη δικαιολογημένες νοσηλείες α-
σφαλισμένων σε ψυχιατρικές κλινικές. 

16. Έγγραφο σχετικά με τον τρόπο χρέωσης και εκτέλεσης εξετάσεων που αδυνατούν να ε-
κτελέσουν ιδιωτικές κλινικές στους νοσηλευόμενους ασφαλισμένους. Προτάθηκε να προσδι-
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οριστούν επακριβώς από τον ΕΟΠΥΥ οι διαδικασίες πραγματοποίησης και χρέωσης αυτών 
των εξετάσεων, μέχρι της έκδοσης του νέου ΕΚΠΥ. 

17. Έγγραφο προς τη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ, όπου προτάθηκε να δο-
θούν πλήρεις και λεπτομερείς οδηγίες στους ελεγκτές ιατρούς αναλογικά με το πρόγραμμα 
που πρέπει να τηρούν κατά τον έλεγχο που ασκούν στις νοσηλείες ασφαλισμένων στις ιδιωτι-
κές κλινικές, ελέγχοντας και τις λοιπές παραμέτρους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης 
και τις ιδιωτικές χρεώσεις των ασφαλισμένων, ώστε ο έλεγχος να είναι ουσιαστικός και όχι 
τυπικός. 

18. Έγγραφο προς τη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού σχετικά με συμπεράσματα από διερεύ-
νηση απόδοσης δαπάνης Ειδικής Αγωγής σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. 

19. Έγγραφο προς τη Δ/νση Νομικών Υποθέσεων σχετικά με την εγκυρότητα της σύμβαση 
των ΚΑΑ. 

20. Επεξεργασία σχεδίων Συμβάσεων ΕΟΠΥΥ με Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές 
κλπ..  

21. Υποβλήθηκαν προτάσεις αναδιάρθρωσης του Οργανογράμματος της ΥΠΕΔΥΦΚΑ (ανα-
κατανομή αρμοδιοτήτων στα τμήματα, ενεργοποίηση και λειτουργία περιφερειακών τμημά-
των κ.α.). 

22. Ενημερώθηκε η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ για τις ελλείψεις σε προσωπικό της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, 
επιθεωρητών και διοικητικών υπαλλήλων και έγιναν επανειλημμένα προτάσεις ενίσχυσης 
της με προσωπικό. 

23. Συντάχθηκαν έγγραφα νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικά με επιβολή ποινών ΥΠΕΔΥΦΚΑ 
στους παρόχους υγείας που ελέγχει.  

24. Σύνταξη εγγράφου ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας κατά της Διαφθοράς του Υ-
πουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την ΥΠΕΔΥΦΚΑ ,τα προβλήματα και τις ελλείψεις σε 
προσωπικό και υποδομές.. 

25. Σύνταξη εγγράφου απάντησης προς τη Γενική Γραμματεία Κοινωνική Ασφάλιση του Υ-
πουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με το 
Ετήσιο ερωτηματολόγιο για την καταπολέμηση της απάτης και του σφάλματος στο πλαίσιο 
των Κανονισμών (ΕΚ) 883/2004 και 987/2009 βάσει της Απόφασης Η5 της 18ης Μαρτίου 
2010 της Διοικητικής Επιτροπής με έτος αναφοράς 2015. 

26. Συγκέντρωση και παροχή στοιχείων σχετικά με τη Διαφθορά στην Ελλάδα για αποστολή 
τους στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την καταπολέμηση της Διαφθοράς (EHFCN) στα πλαίσια 
ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, του οποίου η ΥΠΕΔΥΦΚΑ είναι μέλος. 

 

Ι) Στοιχεία για το σύνολο των ελέγχων και επιθεωρήσεων: 

α) που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα αυτό (2016),  

β) που ήταν εκκρεμείς 31-12-2016, και  

γ) που πραγματοποιήθηκαν από κοινού με άλλα σώματα και υπηρεσίες επιθεώρησης και 
ελέγχου κλιμακίων κατά το 2016.  

 

ΙΙ) Αναφορά στο σύνολο των κυρώσεων που έχει επιβάλλει η ΥΠΕΔΥΦΚΑ το ίδιο διά-
στημα. 

Η ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. κατά το έτος 2016 προσπάθησε να ανταποκριθεί στην πληθώρα των κα-
ταγγελιών που δέχτηκε από ασθενείς-ασφαλισμένους, τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, το Υπουρ-
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γείο Υγείας, ελεγκτικά Σώματα και Υπηρεσίες.,( ΓΕΕΔ, ΣΕΕΔ Σ.Ε.Υ.Υ.Π., Σ.Δ.Ο.Ε., Οικο-
νομική Αστυνομία, Δίωξη Ναρκωτικών, Συνήγορο Πολίτη, Συνήγορο Καταναλωτή κ.α.) αλ-
λά και από τους κατά τόπους Εισαγγελείς. Κατά το 2016 πραγματοποιήθηκαν εκτός από τους 
ελέγχους σε παρόχους υγείας, όπως ιατροί, Ιδιωτικές Κλινικές, Φαρμακεία, Διαγνωστικά Ερ-
γαστήρια, ΚΑΑ και έλεγχοι σε άλλες παροχές, όπως αναλώσιμα υγειονομικά υλικά, σκευά-
σματα ειδικής διατροφής, παροδικά θεραπευτικά μέσα. 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 επι-
θεωρητών-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 ΗΔΙΚΑ, του e-ΔΑΠΥ 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 2016 

α). Κατά το έτος 2016 πραγματοποιήθηκαν 332 έλεγχοι, όπως αναλύονται συνοπτικά ανά 
Δ/νση ΥΠΕΔΥΦΚΑ και είδος παρόχου υγείας στον Πίνακα 1 και ανά Νομό της Ελλάδος και 
είδος παρόχου υγείας στον Πίνακα 2, που ακολουθούν. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΛΕΓΧΟΙ 2016 ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ ΥΠΕΔΥΦΚΑ 
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Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ . 
Αττικής ΥΠΕΔΥΦΚΑ 

6 25 20 2   3 1   2    

ΔΕΥΥ 38 55  38 8 13 12 1 1 4 7 1 11 2 

ΔΕΥΥ/ ΤΜΗΜΑ 
Β. ΕΛΛΑΔΟΣ 

8 2 5 5 2 1 6 1   1    

ΣΥΝΟΛΑ 64 97 28 50 17 15 24 4 3 6 10 1 11 2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΛΕΓΧΟΙ 2016 ΑΝΑ ΝΟΜΟ  
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ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ  4  2           
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ       1        
ΑΝΔΡΟΣ               
ΑΡΚΑΔΙΑ   1 1 1          
ΑΡΤΑ  1         1    
ΑΧΑΪΑ  4 1 1    1     1  
ΒΕΡΟΙΑ  1             
ΔΡΑΜΑ  1             
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ    1           
ΕΒΡΟΣ       1   1 1    
ΕΔΕΣΣΑ  1             
ΕΥΒΟΙΑ   1            
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ  1             
ΕΠΤΑΝΗΣΑ 1 1             
ΗΛΕΙΑ   2             
ΗΜΑΘΙΑ   1   1       1  
ΘΕΣΣΑΛΙΑ       3        
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13 8 3 6 3 1 5 1   2    
ΙΩΑΝΝΙΝΑ             1  
ΚΑΣΤΟΡΙΑ   2            
ΚΟΖΑΝΗ   1 2           
ΚΡΗΤΗ  1    1         
ΚΥΚΛΑΔΕΣ    3     1      
ΛΑΚΩΝΙΑ  2  3     1      
ΛΑΜΙΑ 1   5   1        
ΛΑΡΙΣΣΑ  1 1 1 1          
ΜΑΓΝΗΣΙΑ   2 1 1   3        
ΜΕΣΣΗΝΝΙΑ  1   1 1 1        
ΠΕΛΛΑ  3 2            
ΠΙΕΡΙΑ    2         1  
ΡΟΔΟΠΗ  2  4           
ΡΟΔΟΣ 1  2            
ΣΕΡΡΕΣ  1     1        
ΦΘΙΩΤΙΔΑ  1 1            
ΣΥΝΟΛΑ 64 97 28 50 17 15 24 4 3 6 10 1 11 2 

 

β). Στον Πίνακα 3 παραθέτουμε συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με επιθεωρήσεις και ελέγ-
χους που ήταν εκκρεμείς στις 31-12-2016. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 2016 

Δ/ΝΣΕΙΣ ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 
Κεντρική Δ/νση  10 
Περιφέρεια Αττικής 29 
ΔΕΥΥ 66 
ΔΕΥΥ Τμήμα Β. Ελλάδος  24 
ΣΥΝΟΛΑ 129 
 

Επιπλέον των ανωτέρω οι εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου στην Δ/νση Κεντρικής της 
ΥΠΕΔΥΦΚΑ, για αξιολόγηση, αποστολή κλήσεων εξήγήσεων και εισήγηση απόφασης 
για επιβολή επιβολή κυρώσεων ανέρχονται σε 104 περιπτώσεις. Εκκρεμούν επίσης προς 
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έκδοση 381 αποφάσεις επιβολής κυρώσεων της Γενικής Επιθεωρήτριας, που αφορούν 
την υπόθεση συνταγογράφησης των επιθεμάτων σε συνέχεια των 514 κλήσεων που έχουν 
ήδη αποσταλεί σε ιατρούς, ενώ έχουν εκδοθεί οι 133 αποφάσεις εκ των 514 κλήσεων. 

 

γ) Στον Πίνακα 4 παραθέτουμε συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με υποθέσεις ελέγχου που δι-
εκπεραιώθηκαν σε συνεργασία με άλλα σώματα και ελεγκτικές υπηρεσίες κατά το έτος 2016. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΛΕΓΧΟΙ 2016 ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ και Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 

Οικονομική Αστυνομία 3 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/Δ/νση Υγείας 1 

ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ 4 
ΣΥΝΟΛΑ 8 

 

Στον Πίνακα 5 σας παραθέτουμε συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με επιθεωρήσεις και ε-
λέγχους που διεξήχθηκαν, εκκρεμείς υποθέσεις και υποθέσεις που διεκπεραιώθηκαν σε συ-
νεργασία με άλλα σώματα, ελεγκτικές υπηρεσίες και Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ κατά το έτος 2016. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 
Έλεγχοι- και επιθεωρήσεις κατά το 2016 332 
Εκκρεμείς υποθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου στις 31/12/2016 138 
Επιθεωρήσεις και έλεγχοι σε συνεργασία με άλλα σώματα και 
υπηρεσίες το 2016 (Οικονομική Αστυνομία, Δίωξη Ναρκωτικών, 
Δ/νσεις ΕΟΠΥΥ) 

8 

 

ΙΙ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 2016 

Η ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. κατά το έτος 2016 επέβαλε, βάσει αρμοδιότητας, τις κάτωθι κυρώσεις 
κατόπιν Πορισμάτων που κατέθεσαν στην Γενική Επιθεωρήτρια οι Δ/νσεις της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, 
με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα εκδόθηκαν από τη Γενική Επιθεωρήτρια της 
ΥΠΕΔΥΦΚΑ συνολικά 285 αποφάσεις, οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως: 

1. Εκδόθηκαν 220 (77,19%) αποφάσεις επιβολής κυρώσεων, οι οποίες παρατίθενται στον 
Πίνακα 6 που ακολουθεί. Συνολικά, η Υπηρεσία επέβαλε χρηματικά πρόστιμα και καταλογι-
σμούς σε 220 παρόχους συνολικού ύψους 1.350.289,70€ και εκ των ανωτέρω παρόχων, σε 
16 προσωρινός αποκλεισμός και σε 1 οριστικός αποκλεισμός. 

3. Ελέχθησαν επίσης καταχρηστικές χρεώσεις 25 ασφαλισμένων από Ιδιωτικές Κλινικές συ-
νολικού ύψους 299.344,07€ και εκδόθηκαν αντίστοιχα έγγραφα επιστροφής τους στους 
ασφαλισμένους. 

Συνολικά η ΥΠΕΔΥΦΚΑ επέβαλε χρηματικές κυρώσεις ύψους 1.649.633,77€. 

2. Εκδόθηκαν 65 (22,81%) αποφάσεις μη επιβολής κυρώσεων σε παρόχους (1 φαρμακεία, 
53 ιατροί, 5 κλινικές και 2 διαγνωστικά καθώς οι γραπτές εξηγήσεις που υπέβαλαν αξιολογή-
θηκαν και κρίθηκαν επαρκείς και σε 5 φυσιοθεραπευτές λόγω μη αρμοδιότητας του Γενικού 
Επιθεωρητή ΥΠΕΔΥΦΚΑ (εστάλησαν στη Δ/νση Συμβάσεων για ενέργειες). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΙΝΩΝ, ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ & ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ 
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑΣ ΥΠΕΔΥΦΚΑ ΕΤΟΥΣ 2016 
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Πάροχος Χρηματικό πρόστιμο Προσωρινός / οριστικός αποκλεισμός Μη επιβολή κύρωσης 

Φαρμακεία 
Σε 27 φαρμακεία 
93.648,59 € 

Σε 6 φαρμακεία (από 6 ημέρες ως 3 
μήνες) προσωρινός αποκλεισμός από 
την εκτέλεση συνταγών σε ασφαλισμέ-
νους ΕΟΠΥΥ 

Σε 1 φαρμακείο οριστικός αποκλει-
σμός 

 

Ιατροί 

Σε 184 ιατρούς 
793.201,49€  
(το ποσό αυτό αντιστοι-
χεί αθροιστικά σε χρη-
ματικά πρόστιμα και 
καταλογισμούς ζημίας) 

Σε 10 ιατρούς από 4 μέχρι 12 μήνες 
προσωρινός αποκλεισμός από την πα-
ροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους του 
ΕΟΠΥΥ*  

53 ιατροί 

Ιδιωτικές κλινικές Σε 7 κλινικές 460.000€ - 5 κλινικές 

Διαγνωστικά ερ-
γαστήρια 

Σε 1 διαγνωστικό ερ-
γαστήρια 3.439,70€ 

- 2 εργαστήρια 

Φυσικοθεραπευτές - - 5 φυσικοθεραπευτές 

Καταχρηστικές 
χρεώσεις 25 α-
σφαλισμένων από 
ιδιωτικές κλινικές 

299.344,07€   

Σύνολο  

Σε 219 παρόχους υπη-
ρεσιών υγείας 
1.350.289,70€ και κα-
ταχρηστικές χρεώσεις 
ασφαλισμένων 
299.344,07€=1649.633,
77€ 

Σε 16 παρόχους προσωρινός απο-
κλεισμός και σε 1 οριστικός απο-
κλεισμός 

65 πάροχοι 

*Μία απόφαση περιλαμβάνει μόνο προσωρινό αποκλεισμό και δεν περιλαμβάνεται στις αποφάσεις χρηματικών 
κυρώσεων. Επομένως, οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων είναι 219+1=220. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Στατιστικά στοιχεία επί του συνόλου των υποθέσεων, πόσοι από τους ελέγ-
χους διενεργήθηκαν α. κατόπιν καταγγελίας, β. αυτεπάγγελτα γ. κατόπιν εντολής Γ.Ε.Δ.Δ., δ. 
κατόπιν εντολής Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, ή ε. κατά παράκληση άλ-
λου Φορέα.  

Η πλειοψηφία των ελέγχων που διενεργήθηκαν από την Υπηρεσία έλαβαν χώρα κατόπιν κα-
ταγγελίας ασφαλισμένων για φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, που κατατέθηκαν είτε στο 
Υπουργείο Υγείας, είτε στην Υπηρεσία μας, είτε στη λοιπή Κεντρική Υπηρεσία του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και απεστάλησαν στην Υπηρεσία μας από το γραφείο Υπουργού, τον Πρόεδρο 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το Γραφείο Παραπόνων του ΕΟΠΥΥ, ή από τους ίδιους τους καταγγέλλο-
ντες στα γραφεία της ΥΠΕΔΥΦΚΑ. Επίσης η ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. έλαβε καταγγελίες από διά-
φορα Σώματα και Υπηρεσίες Ελέγχου, όπως ΓΕΕΔ, ΣΕΥΥΠ, Οικονομική Αστυνομία, Συνή-
γορος Πολίτη, Συνήγορο Καταναλωτή 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: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΑΦΟΡΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Αφορμή ελέγχου Ποσοστά 
Καταγγελία  87,20% 
Αυτεπάγγελτα 8,00% 
Παράκληση άλλου φορέα (ΣΕΥΥΠ, Οικον. Αστυνομία, 
ΓΕΕΔ, Συνήγορος Πολίτη, Συνήγορος Καταναλωτή κ.α.) 

4,80% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ  
ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Έλεγχοι που διαβιβάστηκαν  
από άλλους φορείς  

Αριθμός Υποθέσεων 

Εισαγγελία  4 
ΓΕΕΔ 1 
ΣΕΥΥΠ 4 
Οικονομική Αστυνομία  4 
Συνήγορος Πολίτη 1 
Συνήγορο Καταναλωτή 2 
ΣΥΝΟΛΟ 16 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Στατιστικά στοιχεία περιπτώσεων που διαπιστώθηκαν προβλήματα α. διαφθο-
ράς, β. κακοδιοίκησης, γ. οργανωτικά ή δ. άλλα. 

Από το σύνολο των επιβληθέντων ποινών και των καταλογισμών σε φαρμακεία, ιατρούς, ιδι-
ωτικές κλινικές και διαγνωστικά εργαστήρια και έρευνας των καταγγελλομένων διαπιστώθη-
καν με ποσοστιαία εκτίμηση (Πίνακας 9) οι κάτωθι διοικητικές παραβάσεις, που αποτελούν 
ενδείξεις απάτης στο χώρο της υγείας: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ 

Πάροχος Παραβάσεις 
% ανά κα-
τηγορία 
παρόχου 

% επί συνό-
λου παρα-
βάσεων 

Επιπλέον χρεώσεις σε ΕΟΠΥΥ 10,00 0,37 
Επιπλέον χρεώσεις σε ασφαλισμένους  60,00 2,20 
Παρατυπίες στην έκδοση και εκτέλεση 
παραπεμπτικών νοσηλευομένων 

10,00 0,37 

Νοσηλεία άνευ αναγγελίας στον ΕΟΠΥΥ 10,00 0,37 

Ιδιωτική 
Κλινική 

Μη γνωστοποίηση στον ΕΟΠΥΥ Τιμοκα-
ταλόγου ιδιωτικών χρεώσεων 

10,00 0,37 

Διαγνωστικά 
Εργαστήρια 

Άρνηση εκτέλεσης παραπεμπτικού 100,00 0,37 

Εμβαλάγια χωρίς ταινία γνησιότητας 13,04 2,20 
Κατευθυνόμενη εκτέλεση συνταγών 6,52 1,10 
Παρατυπίες εκτέλεσης συνταγών 17,40 2,94 
Εύρεση βιβλιαρίων  4,35 0,73 
Εύρεση αποκολλημένων ταινιών γνησιότη-
τας  

4,35 0,73 

Εύρεση παρακρατημένων επαναλαμβανό-
μενων συνταγών 

10,87 1,84 

Εξαγωγές φαρμάκων από φαρμακείο 2,17 0,37 
Συνεργασία με κλινική για χορήγηση παρε-
ντερικών σκευασμάτων 

4,35 0,73 

Εκτέλεση συνταγής εν αγνοία ασφαλισμέ-
νων 

13,04 2,20 

Φαρμακεία 

Μη παράδοση φαρμάκων 15,22 2,57 
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Μη ορθή εκτέλεση συνταγών ναρκωτικών 
ουσιών 

6,52 1,10 

Εικονικά υπερτιμολογημένα τιμολόγια 
φαρμάκων 

2,17 0,73 

Παράνομη συνταγογράφηση ναρκωτικών  22,30 17,64 
Παράνομη συνταγογράφηση 0,47 0,37 
Ακούπονα εμβαλάγια 0,47 0,37 
Υπερσυνταγογράφηση φαμάκων 4,19 3,30 
Κατευθυνόμενη συνταγογράφηση 5,58 4,41 
Χρέωση επιπλέον αμοιβής 0,47 0,37 
Απουσία αναγραφής αγωγής στα βιβλιάρια 
ασθενών 

3,72 2,94 

Συνταγογράφηση απουσία ασφαλισμένων 0,47 0,37 
Υπερσυνταγογράφηση επιθεμάτων σε συ-
νεργασία με εταιρεία εμπορίας τους 

0,47 0,37 

Λάθος συμμετοχή 1,40 1,10 
Συνταγογράφηση φαρμάκων που δεν παίρ-
νουν οι ασφαλισμένοι 

0,47 0,37 

Συνεργασία με φαρμακείο για χορήγηση 
σκευασμάτων ειδικής διατροφής 

0,47 0,37 

Εκτός ειδικότητας συνταγογράφηση 0,92 0,73 
Ελλιπής διάγνωση  0,92 0,73 
Συνεργασία με εταιρεία χορήγησης επιθε-
μάτων  

2,79 2,20 

Έγκριση ΚΕΝ σε κλινική με μη αντίστοιχη 
διάγνωση εισαγωγής 

0,47 0,37 

Προσπέλαση ιατρικού ιστορικού άνευ ά-
δειας ασθενούς 

0,47 0,37 

Συνταγογράφηση εν αγνοία ασφαλισμένων  1,86 1,47 
Προκλητή ζήτηση 1,40 1,10 
Έκδοση αναληθών γνωματεύσεων επιθε-
μάτων 

49,77 39,3 

Ιατροί 

Λάθος εγκρίσεις νοσηλειών σε ΚΑΑ 0,92 0,73 
 

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 αρ-
μόδιους φορείς για επιβολή σχετικών κυρώσεων (Πίνακας 10): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ  

Αποδέκτες πορισμάτων για επιβολή κυρώσεων 
Αποδέκτης Είδος κύρωσης Περιπτώσεις 

Γενική Επιθεωρήτρια 
ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α 

Χρηματικά πρόστιμα και διακοπή σύμβα-
σης για διοικητικές παραβάσεις 

220 

Εισαγγελέας Ποινικές ευθύνες 10 
Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ  Διοικητικές Κυρώσεις  4 
Π.Φ.Σ & κατά τόπους Συλλόγους  Πειθαρχικές κυρώσεις 11 
ΥΠΕ Πειθαρχικές κυρώσεις 1 
Ι.Σ.Α. και κατά τόπους συλλόγους Πειθαρχικές κυρώσεις 17 
 

Συγκεκριμένα τα Πορίσματα που διαβιβάστηκαν σε Εισαγγελικές αρχές ήταν τα κάτωθι: 

1. Διαβίβαση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, Εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος 
της έκθεσης Ελέγχου σχετικά με την παράνομη συνταγογράφηση επιθεμάτων σε ασφαλισμέ-
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νους του ΕΟΠΥΥ, υπόθεση στην οποία εμπλέκονται δύο ιατροί και μία εταιρία εμπορίας επι-
θεμάτων. 

2. Διαβίβαση τριών (3) Εκθέσεων Ελέγχου της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, σχετικά με παράνομη συντα-
γογράφηση και προμήθεια σκευασμάτων ειδικής διατροφής σε τροφίμους οίκων ευγηρίας και 
ενός ΚΑΑ στην οποία εμπλέκονταν συνταγογράφοι ιατροί Κρατικών Δομών (Νοσοκομείων 
και Κέντρων Υγείας), σε συνεργασία με προμηθεύτριες εταιρίες. 

3. Διαβίβαση σε Εισαγγελία Πρωτοδικών υπόθεσης σχετικά με χορήγηση συμπληρωματικών 
στοιχείων Μηνυτήριας Αναφοράς (Έκθεση ελέγχου που αφορά αποζημίωση σε ασφαλισμέ-
νους, ορθοπεδικών ειδών και επιθεμάτων που δεν τα παρέλαβαν ή δεν τα είχαν ανάγκη, με 
εμπλεκόμενο ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ και κατάστημα ορθοπεδικών με έδρα στην επαρχεία.  

4. Διαβίβαση σε Εισαγγελία πορίσματος για φαρμακείο στην επαρχία. Ο φαρμακοποιός έχει 
υποβάλλει τιμολόγια που είναι πολλαπλάσια της πραγματικής αξίας των συνταγών που φαί-
νεται να έχει εκτελέσει ηλεκτρονικά αλλά και χειρόγραφα. Η ζημία για τον ΕΟΠΥΥ υπολογί-
ζεται περίπου 260.000 ευρώ. 
5. Διαβίβαση σε Εισαγγελία τριών (3) εκθέσεων ελέγχου για φαρμακεία στην επαρχεία. Οι 
φαρμακοποιοί είχαν υποβάλλει τιμολόγια που δεν ανταποκρίνονται στην αξία των συνταγών 
που έχει καταθέσει και έχει αποζημιωθεί για αυτά. Η ζημία για τον ΕΟΠΥΥ υπολογίζεται 
περίπου 28.600, 88.500, 148.000 ευρώ από κάθε ένα από τα τρία φαρμακεία. 

6. Διαβίβαση σε Πταισματοδικείο πορίσματος σχετικού με παράνομες συνταγογραφήσεις ε-
πιθεμάτων. 

 

Επιπλέον των ανωτέρω διαβιβάστηκαν σε: 

Δ/νση Οικονομικής Αστυνομίας 

Έγγραφο με διαβίβαση στοιχείων, αξιολόγηση- ενημέρωση ως προς Έκθεση Ελέγχου της 
Δ/νσης Περιφέρειας Αττικής της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, που αφορούσε διοικητικό έλεγχο αποζημίω-
σης επιθεμάτων στην ΠΕ.ΔΙ /ΕΟΠΥΥ Κεντρικής Αθήνας, για το Μάιο του 2015. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Σε πόσες περιπτώσεις διαπιστώθηκε αποδοχή και εφαρμογή από τους ε-
λεγχόμενους φορείς και υπηρεσίες των προτάσεων που διατυπώθηκαν στα πορίσματα 
καθώς και σε πόσες περιπτώσεις ασκήθηκαν πειθαρχικές και ποινικές διώξεις σε συνέ-
χεια των σχετικών πορισμάτων και εκθέσεων ελέγχου. 

—Σύμφωνα με το αρθρ. 32 του Ν. 3846/11-05-2010 (Α 66) επήλθε αυστηροποίηση των χρη-
ματικών προστίμων και με το άρθρο 18 του ιδίου νόμου, οι αρμοδιότητες του Γενικού Επιθε-
ωρητή διευρύνθηκαν και εμπεριέχεται σε αυτές πλέον και η επιβολή των οριζόμενων από το 
Π.Δ. 121/2008 (ΦΕΚ Α 183) χρηματικών κυρώσεων σε περιπτώσεις διαπιστώσεων από τους 
ελέγχους παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης, ο Γενικός Επιθεωρητής εκδίδει α-
ποφάσεις για διακοπή της σύμβασης ή για αποκλεισμό κάθε μελλοντικής συνεργασίας ια-
τρών, ιδιωτικών κλινικών, ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων με τους ασφαλιστικούς φο-
ρείς, σε περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων τους ,εφόσον από σχετικό έλεγχο διαπι-
στωθούν πράξεις από μέρους των ελεγχόμενων φορέων που ζημιώνουν τους φορείς κοινωνι-
κής ασφάλισης, όπως αυτές ορίζονται από το Π.Δ. 121/08 και τις λοιπές νομοθετικές διατά-
ξεις. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Νόμο 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) ο Γενικός Επιθεωρητής της 
ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. επιβάλει ποινές και σε περιπτώσεις πώλησης φαρμάκων από φαρμακείο σε 
φαρμακαποθήκη (που εντάσσεται στην περίπτωση παράτυπων παράλληλων εξαγωγών). 

Στα πλαίσια εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων κύριο όργανο της αποδοχής ή μη και της 
εφαρμογής των προτάσεων των Πορισμάτων των Δ/νσεων της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. είναι ο Γε-
νικός Επιθεωρητής της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.. Το 2016 ο αριθμός των ελέγχων ανήλθε στους 332 
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(64 Ιδ. Κλινικές, 97 Ιατρούς, 28 Φαρμακεία, 50 Διαγνωστικά Εργαστήρια, 17 ΚΑΑ, 15 
φυσιοθεραπευτές, 24 πορίσματα για αναλώσιμα είδη, 4 για ορθοπεδικά, 3 Ειδική αγωγή, 
10 Ειδική διατροφή, 1 οπτικά, 11 για προμηθευτές 2 για λοιπές παροχές) σε όλη την Ελ-
λάδα. Επιβλήθηκαν από τη Γενική Επιθεωρήτρια χρηματικές κυρώσεις ύψους 1.649.633,77€, 
που αναλύονται ως εξής: σε 220 παρόχους υπηρεσιών συνολικά 1.350.289,70€, (σε 27 φαρ-
μακεία 93.648,59 €, σε 184 ιατρούς 793.201,49 € -το ποσό αυτό αντιστοιχεί αθροιστικά σε 
χρηματικά πρόστιμα και καταλογισμούς ζημίας-, σε 7 κλινικές 460.000 €, σε 1 διαγνωστικό 
εργαστήριο 3.439,70, και σε 16 παρόχους προσωρινός αποκλεισμός και σε 1 οριστικός α-
ποκλεισμός) και επιπλέον καταχρηστικές χρεώσεις 25 ασφαλισμένων από Ιδιωτικές Κλινικές 
συνολικού ύψους 299.344,07€. 

Επίσης, έντεκα (11) πορίσματα φαρμακείων διαβιβάστηκαν στον Πανελλήνιο και στους 
κατά τόπους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και δέκα επτά (17) πορίσματα για ιατρούς 
στον ΙΣΑ και στους λοιπούς κατά τόπους ιατρικούς Συλλόγους αντίστοιχα για επιβολή 
πειθαρχικών κυρώσεων, ενώ δέκα (10) απεστάλησαν στον Εισαγγελέα, τέσσερα (4) στον 
Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ για απόδοση διοικητικών ποινών και ένα (1) στην ΥΠΕ για από-
δοση πειθαρχικών κυρώσεων. 

—Τα έσοδα από τα επιβαλλόμενα χρηματικά ποσά εισπράττονται από τον ΕΟΠΥΥ, σύμφω-
να με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) ή μέσω των λογαριασμών 
που υποβάλλουν προς εξόφληση τα φαρμακεία ή οι ιατρούς και οι λοιποί πάροχοι υγείας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 80 του Ν. 3996/2011. Οι αποφάσεις του Γενικού Επιθε-
ωρητή 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 ποινι-
κών διώξεων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΑΠΟΔΟΧΗ & ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Αποδέκτης Περιπτώσεις Αποδοχής 
Γενική Επιθεωρήτρια 
ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α 

Σε 220 υποθέσεις (77,19%) επιβολή χρημα-
τικών ποινών και 16 προσωρινός και 1 ορι-
στικός αποκλεισμός από τη σύμβαση 
ΕΟΠΥΥ ενώ 65 (22,81%) υποθέσεις αρχείο 
σε σύνολο 285 που εξετάστηκαν 

Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ  Δεν είναι γνωστό 
Φ.Σ.Α Δεν είναι γνωστό 
Ι.Σ.Α. Δεν είναι γνωστό 
Εισαγγελέας Δεν είναι γνωστό 

 

Επιπλέον Δράσεις ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. το 2016 

- Η ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. έχει υποβάλλει προτάσεις σχετικά με βελτίωση των διαδικασιών παρο-
χών υγείας του ΕΟΠΥΥ και επισημάνσεις προβλημάτων και στρεβλώσεων, όπως προκύ-
πτουν από τους διενεργούμενους ελέγχους. 

 - Η ΥΠΕΔΥΦΚΑ συμμετέχει με ένα (1) μόνιμο και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη στην Ει-
δική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων. 

 - Η ΥΠΕΔΥΦΚΑ συμμετέχει με ένα (1) μέλος της στην Επιτροπή έγκρισης φαρμάκων Εξω-
σωματικής Γονιμοποίησης του ΕΟΠΥΥ. 

 - Η ΥΠΕΔΥΦΚΑ συμμετέχει με τρία (3) μέλη της στις Επιτροπές έγκρισης Φαρμάκων Υ-
ψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.). 
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 - Η ΥΠΕΔΥΦΚΑ συμμετέχει με δύο (2) μέλη της στην Επιτροπή Ελέγχου Συνταγογραφίας 
της ΚΜΕΣ του ΕΟΠΥΥ. 

 - Η ΥΠΕΔΥΦΚΑ συμμετέχει με ένα (1) μέλος της στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας 
(ΚΕΠΑ).  

 - Η ΥΠΕΔΥΦΚΑ συμμετέχει με δύο (2) μέλη της σε ομάδες εργασίας ΕΟΠΥΥ που έχουν 
συσταθεί με απόφαση του Προέδρου.  

 - Η ΥΠΕΔΥΦΚΑ συμμετέχει με 3 (τρία) μέλη της στην Επιτροπή Ενστάσεων κατά των Α-
ποφάσεων Επιβολής Κυρώσεων του Γενικού Επιθεωρητή της.  

 - Όλοι οι υπάλληλοι της ΥΠΕΔΥΦΚΑ συμμετέχουν ως εισηγητές με γραπτές εισηγήσεις 
τους και προσωπική παρουσία τους στην Επιτροπή Ενστάσεων κατά των Αποφάσεων Επιβο-
λής Κυρώσεων του Γενικού Επιθεωρητή της.  

 - Όλοι οι υπάλληλοι της Κεντρικής Διεύθυνσης της ΥΠΕΔΥΦΚΑ συντάσσουν νομικά έγ-
γραφα -απόψεις στα δικαστήρια, κατόπιν προσφυγών των παρόχων για κυρώσεις που τους 
έχουν επιβληθεί.  

 - Υπάλληλοι της ΥΠΕΔΥΦΚΑ παρουσιάζονται ως μάρτυρες υπεράσπισης των συμφερόντων 
του ΕΟΠΥΥ, κατά την εκδίκαση υποθέσεων ελέγχων.  

 - Η ΥΠΕΔΥΦΚΑ συμμετέχει με επιθεωρητές της σε μικτά κλιμάκια ελέγχου που συστήνο-
νται από τη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης ή κατόπιν Εισαγγελικής Παραγγελίας 
ή συνδράμει την Οικονομική Αστυνομία κλπ. 

 - Η ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Απάτης και της Διαφθο-
ράς στον Τομέα της Υγείας (ΕΗFCN) και έλαβε μέρος στο Συνέδριο του στη Λισσαβώνα με 
δύο μέλη της και στο Λονδίνο με τρία μέλη της. Επιπλέον παρείχε στοιχεία στο Δίκτυο σχε-
τικά με τη Διαφθορά στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα για τη συγγραφή σχετικού βιβλίου 
και διακρίθηκε για το έργο της. 

 - Η ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. συμμετέχει και στο Διεθνή Οργανισμό κατά της Απάτης και της Δι-
αφθοράς,( HICFG) και έλαβε μέρος στο Συνέδριο του στο Λονδίνο με τρία μέλη της. 

 

Οργανωτική Διάρθρωση 

Η ΥΠ.Ε.Δ.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 Ορ-
γανισμό 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.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. ανή-
κει 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.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. διαρθρώνεται σε: 

α) Διεύθυνση Κεντρικής Υπηρεσίας,  

β) Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής  

γ) Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας.  

Σύμφωνα με αρθρ. 25 του Ν. 3918/2011 στην Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α με-
ταφέρθηκε από 2-9-2011 η Διεύθυνση 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 ( οι οποίες όμως δεν υφίστανται πλέον καθώς μεταφέρ-
θηκαν στο ΕΣΥ με το ν.4238/2014 ) και των συμβεβλημένων με αυτόν φορέων [Διάρθρωση 
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και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας αναφέρονται στο άρθρ. 5 
του ΠΔ. 120/2001 (ΦΕΚ.108/Α) που αντικατέστησε το άρθρο 24 του Π.Δ.266/1989, που είχε 
αντικαταστήσει το άρθρο 20 του Π.Δ. 363/1992]. 

 

Στοιχεία σχετικά με το προσωπικό 

Παρά τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις και τις μείζονες αρμοδιότητες η ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. 
είναι στελεχωμένη από υποπολλαπλάσιο προσωπικό, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον 
Πίνακα 1 του παρόντος, που ακολουθεί. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΧΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ /ΚΕΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

ΚΛΑΔΟΙ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 

ΚΕΝΕΣ  
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ  1 1 - 
ΝΟΜΙΚΟΣ 2 0 2 
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 79 23 56 
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 47* 18 29 
ΠΕ ή ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 46* 8 38 
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 0 3 
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1 1 0 
ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 1 1 0 
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1 1 0 
ΣΥΝΟΛΟ 181 54 127 

* Εκ των ανωτέρω οργανικών θέσεων οι 12 θέσεις φαρμακοποιών και οι 12 θέσεις Διοικητι-
κών ανήκουν στα περιφερειακά μη λειτουργούντα τμήματα ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.  

  

 Εκ των ανωτέρω διοικητικών υπαλλήλων, ένας έχει αποσπασθεί στο Υπουργείο Υ-
γείας ,μία υπάλληλος λείπει από έτους με ειδική άδεια, 3 υπηρετούν στο Τμήμα Βορ. Ελλά-
δος της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, ένας ασχολείται αποκλειστικά με τη γραμματειακή υποστήριξη της 
ΔΕΥΥ ΥΠΕΔΥΦΚΑ, ενώ μόνο ένας υπάλληλος έχει αναλάβει το έργο της γραμματειακής 
υποστήριξης της υπόλοιπης Υπηρεσίας και του Γενικού Επιθεωρητή.  

 Εκ των ανωτέρω υπαλλήλων, γιατρών και φαρμακοποιών, οκτώ (8) μόνο υπάλληλοι 
(συμπεριλαμβανομένου του Δ/ντή και του Τμημ/ρχη) απασχολούνται με την αξιολόγηση των 
εκθέσεων ελέγχου για τη σύνταξη κλήσεων σε εξηγήσεις των παρόχων για τις διαπιστωθείσες 
παραβάσεις, αξιολόγησης των εξηγήσεων, εισήγηση για έκδοση απόφασης επιβολής κυρώ-
σεων από Γενικό Επιθεωρητή, την παρακολούθηση της εφαρμογής αποφάσεων του Γενικού 
Επιθεωρητή από τις υπηρεσίες που έχουν τη σχετική υποχρέωση και τη σύνταξη απόψεων 
στα Δικαστήρια, κατά των προσφυγών των παρόχων, για ποινές που τους έχουν επιβληθεί. 
Επισημαίνεται ότι καμία απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή δεν έχει απορριφθεί από τη 
Δικαιοσύνη για λόγους υπηρεσιακού χειρισμού. 

 Σημειώνουμε επίσης, ότι οκτώ (8) ιατροί που υπηρετούν στην Δ/νση της ΔΕΥΥ της 
ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α στην Αθήνα, είναι τετράωρης απασχόλησης, γεγονός που δημιουργεί πρό-
βλημα στην απόδοση των επιθεωρητών αυτών, λόγω του μειωμένου ωραρίου τους και των 
εξαιρετικά χαμηλών βέβαια αμοιβών τους. Κρίνεται απόλυτα αναγκαία η τροποποίηση της 
σχέσης εργασίας τους, από μερικής απασχόλησης σε πλήρους. Επίσης η συμμετοχή των ια-
τρών σε Επιτροπές μειώνει το παρεχόμενο ελεγκτικό έργο, παρόλο βέβαια που η συμμετοχή 
τους σε αυτές είναι θετικά κρίσιμη για τον Οργανισμό. 

 Γίνεται αντιληπτό ότι το έργο της Υπηρεσίας δεν περιορίζεται μόνο στους ελέγχους 
και τη διερεύνηση καταγγελιών και σύνταξη σχετικών εκθέσεων, αφού έχει και την αρμοδιό-
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τητα επιβολής κυρώσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από ένα έλεγχο (πόρισμα) σε ηλεκτρο-
νικά στοιχεία συνταγογράφησης επιθεμάτων και από άλλο έλεγχο σε ηλεκτρονικά στοιχεία 
συνταγογράφησης προϊόντων ειδικής διατροφής, προέκυψε ανάγκη κλήσης σε εξηγήσεις, μέ-
χρι σήμερα, πλέον των 500 ιατρών και έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων επιβολής κυρώσεων 
και μόνο για περιπτώσεις χορήγησης επιθεμάτων κατακλίσεων. Εξ αυτών δε υποχρεωτικά 
προκύπτει και μεγάλος αριθμός των αντίστοιχων ακόλουθων διαδικασιών (ενστάσεις, προ-
σφυγές, εισηγήσεις), χωρίς να ενισχυθεί με προσωπικό για αυτό το τεράστιο έργο η Υπη-
ρεσία, γεγονός που την καταπόνησε, ενώ υπάρχει ακόμα σε εκκρεμότητα μεγάλο πλήθος 
ελέγχων. 

 

Προγραμματισμός δράσης για το έτος 2017  

Συγκρίνοντας το έργο της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. όσον αφορά την αποτύπωση αυτού στην επιβο-
λή ποινών το 2012, το 2013, το 2014, 2015, 2016 (Πίνακας 14, Σχήμα 3), διαπιστώνεται ότι η 
Υπηρεσία έχει επιτελέσει μέσα σε πολύ αντίξοες οργανωτικά και εθνικά συνθήκες πολύ ση-
μαντικό έργο. Χαρακτηριστικός είναι ο Πίνακας 13 και το διάγραμμα στο Σχήμα 2 με τα συ-
γκριτικά στοιχεία αριθμού ελέγχων των τελευταίων ετών, που ακολουθεί.  

  Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στοιχεία στους Πίνακες 13, 14 διαπιστώνεται ότι μέχρι 
το 2013 έχουμε θεαματική αύξηση των ελέγχων και μετά τη μεγάλη και απότομη υστέρηση 
σε προσωπικό της Υπηρεσίας, αυτό αποτυπώνεται πρώτα στον αριθμό των ελέγχων το 2014 
και σιγά σιγά η Υπηρεσία ανακάμπτει κατά τα έτη 2015 και σαφώς και το 2016, όπως δεί-
χνουν τα στοιχεία της έκθεσης του 2016, με υπερπροσπάθεια του προσωπικού της και κάνο-
ντας χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων του ΕΟΠΥΥ και της νέας τεχνολογίας και όχι 
φυσικά με αύξηση του προσωπικού. Επιπλέον εμφανίζεται αύξηση των χρηματικών ποινών 
από το 2013 έως το 2016 ,γεγονός που καταδεικνύει ενασχόληση του προσωπικού με σοβα-
ρότερες και ποιο δύσκολες παραβάσεις, που απαιτούσαν περισσότερο χρόνο ελέγχου και επε-
ξεργασία.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΕΤΟΣ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Αριθμός 
ελέγχων 

86 199 373 239 267 332 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

έγχων 2012 2013 2014 2015 2016 
Χρηματικά 
πρόστιμα 

331.640,37€ 1.024.412,31€ 1.199.576,67€ 1.143.728,22€ 1649.633,77€

 

Προγραμματισμός 2017 

Κατά τον προγραμματισμό του έργου της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. για το έτος 2017 πρέπει να 
ληφθούν υπόψη τα κάτωθι στοιχεία: 

—Το σύνολο των ασφαλισμένων που λαμβάνουν παροχές υγείας από τον ΕΟΠΥΥ αγγίζει 
σήμερα τα 10 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένων και των ανασφάλιστων, ενώ οι συμβε-
βλημένοι πάροχοι υγείας υπερβαίνουν τις 25.000. 

—Η ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. έχει αναλάβει ως μοναδικός φορέας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ το έργο της επι-
θεώρησης σε όλους τους παρόχους υγείας και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπί-
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στωσης παραβατικών συμπεριφορών από τα Πορίσματα ελέγχου της ΥΠ.Ε.Δ.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, ενώ η Υπηρεσία ασχολείται και ερευνά τις εκατοντάδες καταγγελίες πα-
νελλαδικά για καταχρηστικές χρεώσεις ιατρών, διαγνωστικών κέντρων, κλινικών κ.λ.π, για 
λήψη αμοιβή πέραν της νόμιμης. 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 και να καταστεί δυνατό να διενεργεί περισ-
σότερους τακτικούς ελέγχους. Επισημαίνεται ότι αυτή η προσδοκία εκφράστηκε και την προ-
ηγούμενη χρονιά,χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υλοποιηθεί ο στόχος, δηλ. η υπογραφή νέων 
συμβάσεων η έστω η τροποποίηση άρθρων των παλαιότερων . 

—Το γεγονός ότι υφίστανται αντικειμενικές αδυναμίες που επηρεάζουν την εύρυθμη λει-
τουργία και ανάπτυξη του ελεγκτικού μηχανισμού συνολικά, λόγω της μεγάλης έλλειψης σε: 

α) ανθρώπινο δυναμικό (διοικητική στελέχωση, γραμματειακή υποστήριξη Διευθύνσε-
ων, ειδικό επιστημονικό προσωπικό, όπως υπαλλήλων ΠΕ πληροφορικής, στέρηση νο-
μικής υποστήριξης του ελεγκτικού έργου και της επιβολής ποινών κ.α.),  

β) οργανωτικά προβλήματα (μη λειτουργία περιφερειακών τμημάτων, μη οργάνωση και 
στελέχωση τους)  

γ) υποδομές (έλλειψη FAX- ύπαρξη μόνο ενός FAX για 40 υπαλλήλους, εκτυπωτών, υ-
πολογιστών, μηχανογραφικών προγραμμάτων, ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου) και  

δ) μισθολογική κατάρρευση του προσωπικού (μείωση μισθών, κατάργηση εξόδων κίνη-
σης, υπερωριών, οικονομικών κινήτρων κλπ. με αποτέλεσμα δυσχέρειες στην πραγμα-
τοποίηση των ελέγχων εντός και εκτός Αττικής).  

Στα πλαίσια των ανωτέρω η Υπηρεσία μας θα καταβάλλει προσπάθειες για την επίτευξη του 
προγράμματος δράσης και στόχων για το έτος 2017, το οποίο συνοψίζεται ως ακολούθως: 

1. Εισήγηση για αναγκαίες τροποποιήσεις και διευκρινίσεις επί των παροχών, του νομοθετι-
κού 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 ελέγ-
χου. 

3. Εντατικοποίηση ελέγχων των Δαπανών Υγείας και διενέργεια περισσότερων τακτικών ε-
λέγχων, με άμεσο στόχο την περιστολή τους, οι οποίες βαρύνουν το κοινωνικοασφαλιστικό 
μας σύστημα 

4. Εισήγηση να εξεταστεί το ενδεχόμενο εισαγωγής κριτηρίου ποσόστωσης, ώστε να εξυπη-
ρετείται, παράλληλα με την εξέταση καταγγελιών και ικανός αριθμός τακτικών ελέγχων 
και κατά προσέγγιση τουλάχιστον το ποσοστό των τακτικών ελέγχων να ανέλθει στο πο-
σοστό των 15%-20% των ελέγχων.  

5. Εκτιμάται ότι η Υπηρεσία για το έτος 2017 θα επιβάλλει κυρώσεις και καταλογισμούς, 
που θα προσεγγίζουν το ύψος των ποινών του 2016, καθώς κατά τους δύο πρώτους μήνες 
του έτους ήδη έχει επιβάλλει κυρώσεις που ανέρχονται σε 246.531,93€ σε 41 παρόχους υ-
γείας και σε ένα πάροχο προσωρινό αποκλεισμό από τη σύμβαση του ΕΟΠΥΥ για 12 μή-
νες. 
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6. Θα καταβληθεί προσπάθεια να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ίσος αριθμός ελέγχων σε σχέση 
με αυτούς που διενεργήθηκαν το 2016 με δεδομένη την ίδια δύναμη προσωπικού, συνεκτιμώ-
ντας βέβαια και το είδος των διενεργούμενων ελέγχων και τη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης 
του καθενός από αυτούς. Κρίνεται , σε κάθε περίπτωση, απόλυτα αναγκαίο κατά προτεραιότητα 
η ΥΠΕΔΥΦΚΑ να υποστηριχθεί, ορθολογικά, με προσωπικό και τις απόλυτα αναγκαίες υποδο-
μές. 
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12. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ΣΕΠΕ  

 

 

Α. Σύνοψη απολογισμού έτους 2016 

Κατά το έτος 2016, το Σ.ΕΠ.Ε. διήνυσε το δέκατο έβδομο χρόνο της λειτουργίας του. Σε 
μια περίοδο που οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης ήταν έντονα εμφανείς στην αγορά ερ-
γασίας, οι οποίες παράλληλα είχαν αρνητική επίδραση και στους πόρους του Σ.ΕΠ.Ε., η ανά-
γκη για τη συνέχιση της λειτουργίας ενός αποτελεσματικού και δυναμικού ελεγκτικού Σώμα-
τος ήταν αφενός μεν πρόκληση, αφετέρου δε περισσότερο από ποτέ επιτακτική. Αντιμέτωπο 
λοιπόν με τη ραγδαία αύξηση του ποσοστού ανεργίας, με τη μεγάλης έκτασης αδήλωτη ερ-
γασία, με επισφαλείς εξελίξεις στους τομείς των όρων εργασίας, των μορφών απασχόλησης 
και της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, το Σ.ΕΠ.Ε. εργάστηκε 
προς την κατεύθυνση της προάσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων και της προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. 

Η συνολική ελεγκτική δραστηριότητα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για το έτος 2016 
παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα 1.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Σ.ΕΠ.Ε. 

Έλεγχοι 24.422 28.365  1.158  53.941  

Μηνυτήριες 
αναφορές - Μη-

νύσεις 
605 2.541 3  3.149  

Διακοπές εργα-
σιών 

185 4  -   189 

Επιβληθέντα 
πρόστιμα 

893 

Συνολικός 
Αριθμός 
κυρώσεων 

 

5.865 

Συνολικός 
Αριθμός 
κυρώσεων 

8.410  

214 

Συνολικός 
Αριθμός 
κυρώσεων 

217  

6.972 

Συνολικός 
Αριθμός 
κυρώσεων 

 

Ποσά (σε €) 3.433.627,50 € 26.179.501 € 1.647.060 € 31.260.188,50 €  

 

Σημείωση: Τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα συνοπτικά στατιστικά στοιχεία, όπως αποστέλλονται μηνιαία, 
από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, στην Κεντρική Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. Τα τελικά και ακριβή στοιχεία, θα σας 
αποσταλούν, μαζί με την Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2016, αμέσως μετά την έγκριση της από τους εκπροσώπους 
εργαζομένων και εργοδοτών, στα πλαίσια του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας 
(Σ.Κ.Ε.Ε.Ε).  

Επιπροσθέτως, οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία διερεύνησαν τις αιτί-
ες 6.515 εργατικών ατυχημάτων τα οποία αναγγέλθηκαν στο Σ.ΕΠ.Ε., εκ των οποίων τα 72 
ήταν θανατηφόρα. Από τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, τα 39 χαρακτηρίσθηκαν, με βά-
ση τις σχετικές ιατροδικαστικές εκθέσεις, ως «παθολογικά», δηλαδή ως οφειλόμενα σε παθο-
λογικά αίτια. Τα εκτός των παθολογικών θανατηφόρα ατυχήματα ανήλθαν σε 33. 

Οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων διενήργησαν 13.114 εργατικές διαφορές, από τις 
οποίες επιλύθηκαν οι 6.128 και καταβλήθηκαν στους εργαζόμενους 10.967.951 €. Επιπλέον, 
στα πλαίσια είτε ατομικών, είτε κοινών ελέγχων με την Ε.ΥΠ.Ε.Α., οι Επιθεωρητές Εργασια-
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κών Σχέσεων κατά το έτος 2016 συμμετείχαν σε 34.222 ελέγχους, όπου σε σύνολο 130.310 
εργαζομένων, βρέθηκαν 9.222 ανασφάλιστοι και επιβλήθηκαν 5.564 πρόστιμα, ύψους 
97.327.345 €. 

 

Β. Σύνοψη προγραμματισμού έτους 2017 

Για το έτος 2017 θα καταρτιστεί, όπως κάθε χρόνο, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του 
Σ.ΕΠ.Ε., που στo πλαίσιo του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας 
(Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.) θα τεθεί σε διαβούλευση με εκπροσώπους των εργαζομένων και εργοδοτών. 
Για τη σύνταξή του, λαμβάνονται ο υπόψη στοιχεία, όπως ο αριθμός των απασχολουμένων 
και ο αριθμός των επιχειρήσεων σε κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και οι 
προτάσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη τα 
συμπεράσματα που προκύπτουν ή προέκυψαν από την επεξεργασία των αναλυτικών στατι-
στικών στοιχείων του προηγούμενου έτους και, ειδικότερα, η παραβατικότητα και η επικιν-
δυνότητα που εμφανίζει ο κάθε κλάδος οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και τα στατιστι-
κά στοιχεία που αφορούν σε εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες. Ακόμη, 
λαμβάνονται υπόψη τα προβλήματα που σχετίζονται με τις νέες μορφές εργασίας και τις σύγ-
χρονες μεθόδους και τεχνικές.  

Στον Πίνακα 2, που ακολουθεί, παρουσιάζεται ο προγραμματισμένος αριθμός ελέγχων για το 
έτος 2017, που έγινε με βάση τον αριθμό των υπηρετούντων Επιθεωρητών σε κάθε Υπηρεσία. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Προγραμματισθέντες έλεγχοι 

για το έτος 2017 
Υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 24.178 
Υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων 26.852  
Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών 830  
ΣΥΝΟΛΟ  51.860 

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

Ειδικότερα για τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, έχει 
προγραμματιστεί η υλοποίηση κατά το έτος 2017 των εξής προγραμμάτων ειδικών ελέγχων 
ή ενημερωτικών εκστρατειών: 

1. Ενημερωτική εκστρατεία, ετήσιας διάρκειας, για τα θέματα διαχείρισης της ασφά-
λειας & υγείας στην εργασία στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις (με 
προσωπικό κάτω των 10 και 50 εργαζομένων αντίστοιχα). 

2. Πρόγραμμα ελέγχων και ενημέρωσης σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης, με περίοδο υ-
λοποίησης τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. 

3. Πρόγραμμα ελέγχων και ενημέρωσης σε ξενοδοχειακές μονάδες, με περίοδο υλοποί-
ησης τους μήνες Μάιο έως και Αύγουστο. 

4. Πρόγραμμα ελέγχων και ενημέρωσης σε επιχειρήσεις κοπής και επεξεργασίας μαρ-
μάρων, με περίοδο υλοποίησης τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο.  

 

Για τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, οι έλεγχοι για το 2017 θα επικε-
ντρωθούν σε: 
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ΣΤΟΧΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2017 

 Έλεγχοι σε επιχειρήσεις εστίασης 

 Έλεγχοι σε επιχειρήσεις λιανεμπορίου  

 Έλεγχοι σε εποχικές επιχειρήσεις 

 Έλεγχοι σε επιχειρήσεις φασόν 

 Έλεγχοι σε επιχειρήσεις μεταποίησης 

 Έλεγχοι σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

 Έλεγχοι σε επιχειρήσεις παραγωγής ενδυμά-
των
 Έλεγχοι στον κλάδο των οδικών μεταφορών 

 Έλεγχοι σε επιχειρήσεις καθαρισμού 

 Η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργα-
σίας 

 Η προστασία των εργαζομένων από 
εργοδοτικές αυθαιρεσίες  

 Η προστασία της υγιούς επιχειρημα-
τικότητας από τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
(στο σκέλος των εργασιακών θεμάτων) 

 Η μείωση των παραβατικών εργοδο-
τικών συμπεριφορών 

 Η ενημέρωση των εμπλεκόμενων με-
ρών για το νέο καθεστώς των εργασια-
κών θεμάτων 

 Η καθιέρωση του συμφιλιωτικού και 
συμβουλευτικού ρόλου του Σ.ΕΠ.Ε. στη 
σύγχρονη αγορά εργασίας 

 Ενίσχυση των συνεργασιών με άλλα 
ελεγκτικά σώματα με παρεμφερείς αρμο-
διότητες  Έλεγχοι σε επιχειρήσεις ασφαλείας 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2017 

 

Πιλοτικό πρόγραμμα δράσης στα πλαίσια του τριετούς οδικού χάρτη για την εφαρμογή 
μιας ολιστικής ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης προς την αντιμετώπιση της 
αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα, ο οποίος συμφωνήθηκε σε τριμερές επίπεδο στις 26-
10-2016 ανάμεσα στην Ελληνική Κυβέρνηση, το ΔΟΕ και τους κοινωνικούς εταίρους 
στην Ελλάδα. 

Η δράση έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από τον 3ο έως και τον 9ο μήνα του προγράμμα-
τος και περιλαμβάνει στοχευμένες επιθεωρήσεις, με μικτά κλιμάκια , στο πλαίσιο 3ετούς 
σχεδίου - οδικού χάρτη για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας 2017-2019. 

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενημερωτικής δράσης του Σ.ΕΠ.Ε., θα συνεχισθεί και κατά το 
2017 το ενημερωτικό και εκπαιδευτικό έργο του Σ.ΕΠ.Ε., σε συνεργασία με συνδικαλιστικές 
οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νοσοκομεία, 
επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Τ.Ε.Ε., Επιμελητήρια, Πανεπι-
στήμια, κ.ά.), με διοργάνωση ημερίδων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έκδοση ενημερωτι-
κού υλικού κ.λπ.. 
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13. Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλ-
λείων (ΣΕΠΔΕΜ) 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) 
συστάθηκε με το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής», προκειμένου να συγκεντρωθούν σε μια διοικητική μονάδα επιπέδου 
Γενικής Διεύθυνσης όλες οι ελεγκτικές λειτουργίες του Υπουργείου. 

Σήμερα το ΣΕΠΔΕΜ διαρθρώνεται σε τρεις (3) υπηρεσίες: 

α) Την Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας, με έδρα την Αθήνα και χωρική αρμοδιότητα στις 
Περιφέρειες: Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίου και 
Δυτικής Ελλάδος. Η Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας απαρτίζεται από τα τέσσερα (4) ακόλουθα 
Τμήματα:  

- Επιθεώρηση Περιβάλλοντος, 

- Επιθεώρηση Δόμησης και Κατεδαφίσεων,  

- Επιθεώρηση Ενέργειας και  

- Επιθεώρηση Μεταλλείων.  

Η Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας περιλαμβάνει επίσης το Γραφείο Οινοφύτων που υπάγεται 
στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, και το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου που υπάγε-
ται στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων. 

β) Την Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και χωρική αρμοδιότητα 
στις Περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 
Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου. Η Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδας απαρ-
τίζεται από τα Τμήματα:  

- Επιθεώρηση Περιβάλλοντος, 

- Επιθεώρηση Δόμησης και Κατεδαφίσεων,  

- Επιθεώρηση Ενέργειας και  

- Επιθεώρηση Μεταλλείων.  

γ) Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ), 
με έδρα την Αθήνα και χωρική αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια. 

Ως ελεγκτική αρχή, το ΣΕΠΔΕΜ ελέγχει την εφαρμογή της νομοθεσίας στους τομείς του πε-
ριβάλλοντος, της δόμησης της ενέργειας και των μεταλλείων. Στις περιπτώσεις όπου διαπι-
στώνονται παραβάσεις εισηγείται, ή επιβάλλει, κατά περίπτωση, διοικητικές κυρώσεις (χρη-
ματικά πρόστιμα). Όπου διαπιστώνεται ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή άλλο 
πιθανό ποινικό αδίκημα, το ΣΕΠΔΕΜ παραπέμπει τις υποθέσεις στους αρμόδιους εισαγγε-
λείς. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης πιθανής διαφθοράς ή κακοδιοίκησης, η υπόθεση παραπέ-
μπεται στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. 
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Επιπλέον το ΣΕΠΔΕΜ έχει αυξημένες αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν 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 
ΣΕΠΔΕΜ παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα:  

 

2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

2.1 Διοικητική οργάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες 

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος μπορούν να διενεργούν αυτοψίες σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό 
έργο ή δραστηριότητα που υπάγεται στις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος. Πα-
ράλληλα, για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους μπορούν να προβαίνουν 
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σε ελέγχους και μετρήσεις, καθώς επίσης στη συλλογή κάθε χρήσιμου κατά την κρίση τους 
στοιχείου. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από την τυχόν αρμοδιότητα άλλης αρχής να προβαίνει σε 
ανάλογο έλεγχο. 

Η περιβαλλοντική επιθεώρηση περιλαμβάνει επιτόπιες επισκέψεις, έλεγχο της επίτευξης των 
προτύπων περιβαλλοντικής ποιότητας, εξέταση εκθέσεων, αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
και των εργασιών που εκτελούνται στην ελεγχόμενη εγκατάσταση, έλεγχο των χώρων και του 
σχετικού εξοπλισμού και της καταλληλότητας της εφαρμοζόμενης περιβαλλοντικής διαχείρι-
σης καθώς και έλεγχο των σχετικών αρχείων που τηρούν οι διοικήσεις των ελεγχόμενων ε-
γκαταστάσεων. 

Το έργο της επιθεώρησης συμβάλλει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των λει-
τουργούντων έργων και δραστηριοτήτων, μέσω αφενός του ελέγχου τήρησης των περιβαλλο-
ντικών όρων και αφετέρου της ενημέρωσης των φορέων εκμετάλλευσης σχετικά με τις δυνα-
τές επεμβάσεις βελτίωσης της απόδοσης, καθώς και με τις καλύτερες και πιο φιλικές στο πε-
ριβάλλον τεχνολογίες. 

Οι έλεγχοι διεξάγονται τόσο κατά την κατασκευή όσο και τη λειτουργία έργων, χώρων υγειο-
νομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), τουριστικών εγκαταστάσεων, βιομηχανιών, εξορυ-
κτικών δραστηριοτήτων, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, υδατοκαλλιεργειών και άλλων 
δραστηριοτήτων. Παράλληλα οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος έχουν αρμοδιότητα σε θέματα 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος από καταπατήσεις δημόσιων εκτάσεων, ανέγερσης 
και συντήρησης αυθαίρετων κατασκευών οπουδήποτε και ιδιαίτερα σε προστατευόμενες πε-
ριβαλλοντικά περιοχές, επεμβάσεις σε ρέματα, αιγιαλό και παραλία [όπως προβλέπεται από 
την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2242/1994 (ΦΕΚ Α΄162). Στις περιπτώσεις που διαπιστώνο-
νται παραβάσεις γίνεται εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
ν. 4014/2011. 

Η συγκρότηση και λειτουργία των Τμημάτων Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του ΣΕΠΔΕΜ 
διέπεται από τις αρχές και τη φιλοσοφία λειτουργίας των αντίστοιχων ευρωπαϊκών αρχών ε-
πιθεώρησης (Inspectorates), ακολουθώντας τη Σύσταση 2001/331/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής σχετικά με τα «ελάχιστα κριτήρια για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως επί-
σης σχετικές οδηγίες που συντάσσονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου IMPEL. 

Για την αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου τους, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος έ-
χουν αυξημένες αρμοδιότητες σε σχέση με τους άλλους υπαλλήλους της διοίκησης που διε-
νεργούν περιβαλλοντικούς ελέγχους. Οι αρμοδιότητες αυτές τους έχουν δοθεί από ειδικές δι-
ατάξεις, ως εξής: 

- Διενεργούν 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 δια-
πιστωθούν 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, για την εκπλήρωση του έργου τους, να έχουν πρόσβαση σε κάθε φάκε-
λο δημόσιας υπηρεσίας, σχετικό με την υπόθεση που διερευνούν, συμπεριλαμβανομένων και 
των απορρήτων, με μόνη εξαίρεση στα έγγραφα εκείνα που σχετίζονται με την άσκηση εξω-
τερικής 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 ν.4042/2012) για τη διερεύνηση πράξεων 
ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 28 του ν. 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=MKiLMvBkv28%3d&tabid=329&language=el-GR�
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1650/1986 (Α΄150) όπως ισχύει. Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας διενεργούν προκαταρ-
κτικές εξετάσεις και προανακρίσεις για τα προαναφερόμενα εγκλήματα.  

- Έχουν το δικαίωμα να διενεργούν έρευνα σε μεταφορικά μέσα για την ανεύρεση αποβλή-
των, βάση καταγγελίας ή ισχυρής υπόνοιας (άρθρο 9 ν.4042/2012). 

- Δεν εξετάζονται και δε διώκονται για γνώμη που διατυπώνουν κατά τη διάρκεια των καθη-
κόντων τους, με εξαίρεση την περίπτωση δόλου και την παραβίαση του απορρήτου των πλη-
ροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους (άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3044/2002 ,Α΄197).  

Οι κυριότερες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και που 
υιοθετήθηκαν το 2016, περιλαμβάνονται στο ν. 4409/2016 (Α΄136) και συγκεκριμένα, στο 
άρθρο 51 «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση και θεσμική θωράκιση του Σώματος Επιθεώρησης Πε-
ριβάλλοντος Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ), όπου προβλέπονται τα ακόλου-
θα:  

1. Μέρος των εισπραττόμενων προστίμων από τους ελέγχους των Επιθεωρητών εγγράφεται 
ως πίστωση σε ειδικό κωδικό (ΚΑΕ) που συστήνεται στον τακτικό προϋπολογισμό του 
ΥΠΕΝ για την κάλυψη δαπανών διενέργειας ελέγχων και επιθεωρήσεων των Επιθεωρητών 
του ΣΕΠΔΕΜ. Για την υλοποίηση της πρόβλεψης αυτής εκδόθηκαν στη συνέχεια οι απαι-
τούμενες υπουργικές αποφάσεις που προσδιορίζουν τον κωδικό ΚΑΕ και ορίζουν σε 40% το 
ποσοστό των ως άνω εισπραττόμενων προστίμων για την κάλυψη των δαπανών διενέργειας 
ελέγχων. 

2. Επιτρέπεται η έκδοση ενιαίου ΧΕΠ, χωρίς να απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση, για 
την κάλυψη δαπανών πολλαπλών μετακινήσεων των Επιθεωρητών του ΣΕΠΔΕΜ, με σκοπό 
τη διενέργεια προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων, την εκτέλεση εισαγγελικών παραγ-
γελιών, την παράστασή τους σε δικαστήρια επί υποθέσεων που σχετίζονται με το ελεγκτικό 
τους έργο, καθώς επίσης για τη διερεύνηση των συνθηκών ατυχημάτων, με χρονικό ορίζοντα 
δύο (2) μηνών. 

3. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που συστάθηκε με 
το άρθρο 9 του ν. 2947/2001 (Α΄228) μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα του ΣΕΠΔΕΜ, 
όπως αυτά ορίζονται στο π.δ. 100/2014 (Α΄167) και ασκούνται από τους Επιθεωρητές των 
οικείων Τμημάτων αυτού. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η Ειδική Υπηρεσία Ε-
πιθεωρητών Περιβάλλοντος, νοείται το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέρ-
γειας και μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Το έτος 2016, στα Τμήματα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος υπηρέτησαν ενεργά 19 Επιθεωρη-
τές Περιβάλλοντος, εκ των οποίων, 15 στην Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος και 4 στην Επι-
θεώρηση Βορείου Ελλάδας. Επίσης υπηρέτησαν 6 Διοικητικοί Υπάλληλοι, εκ των οποίων 4 
στην Νότια Ελλάδα και 1 στη Βόρεια Ελλάδα. Οι ειδικότητες των παραπάνω είναι οι εξής: 

- Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος: 8  ΠΕ Μηχανικών, 2 ΠΕ Γεωτεχνικών, 5 ΠΕ Περιβάλλο-
ντος και 4 Διοικητικοί Υπάλληλοι, 

- Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος: 2 ΠΕ Μηχανικών, 2 ΠΕ Περιβάλλοντος και 1 Διοικητι-
κός Υπάλληλος. 

 

2.2 Περιγραφή του έργου της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Νοτίου και Βορείου Ελλά-
δας για το έτος 2016 

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος διενήργησαν 40 νέους ελέγχους κατά το έτος 2016 (27 στην 
Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος και 13 στην Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος). Επιπροσθέτως, 
διενήργησαν συνολικά 9 επανελέγχους, σε συνέχεια παλαιότερων ελέγχων (6 στη Νότια και 
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3 στη Βόρεια Ελλάδα). Στις παραπάνω υποθέσεις περιλαμβάνονται μόνον οι έλεγχοι που έγι-
ναν με επιτόπια αυτοψία των επιθεωρητών.  

Το 25% των νέων ελέγχων του έτους 2016 αφορούσε σε δραστηριότητες του ευρύτερου δη-
μοσίου τομέα (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων και των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων) ενώ το υπόλοιπο 75% αφορούσε σε 
δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα. 

Στο σύνολο των 40 νέων περιβαλλοντικών ελέγχων, το έναυσμα της διαδικασίας ελέγχου 
διαφοροποιείται αναλόγως με το εάν ο έλεγχος ήταν ενταγμένος στον τακτικό προγραμματι-
σμό ή ήταν έκτακτος, δηλαδή διενεργήθηκε έπειτα από καταγγελία ή κατόπιν εντολής του 
Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) ή εισαγγελικής παραγγελίας ή αιτήμα-
τος/εντολής της πολιτικής ηγεσίας ή μετά από ενημέρωση άλλης υπηρεσίας.  

 

Έναυσμα των νέων Περιβαλλοντικών Ελέγχων που Διενεργήθηκαν το έτος 2016 

Αίτημα 
δημόσιου 
φορέα 

Εντολή 
Πολιτι-
κής Ηγε-
σίας 

Εισαγγελι-
κή Παραγ-
γελία 

Εντολή 
ΓΕΔΔ 

Καταγγε-
λία / ανα-
φορά 

Αυτεπάγγελ-
τα (Εκτά-
κτως) 

Τακτικός Προ-
γραμματισμός 

Σύνολο 

5 5 12 1 9 2 6 40 

Έναυσμα των Περιβαλλοντικών Ελέγχων που Εκκρεμούσαν κατά το τέλος του 2016 

Αίτημα 
δημόσιου 
φορέα 

Εντολή 
Πολιτι-
κής Ηγε-
σίας 

Εισαγγελι-
κή Παραγ-
γελία 

Εντολή 
ΓΕΔΔ 

Καταγγε-
λία / ανα-
φορά 

Αυτεπάγγελ-
τα (Εκτά-
κτως) 

Τακτικός Προ-
γραμματισμός 

Σύνολο 

30 11 28 11 49 31 50 210 

 

Οι προαναφερόμενες περιπτώσεις κατηγοριοποιούνται, ανά έλεγχο που διενεργήθηκε το 
έτος 2016, στο πιο κάτω διάγραμμα, όπου φαίνεται το χαμηλό ποσοστό ελέγχων που διενερ-
γούνται βάσει του προγραμματισμού της Υπηρεσίας (15%), έναντι του ποσοστού των ελέγ-
χων βάσει εντολών Εισαγγελέα, Υπουργού και ΓΕΔΔ που ανέρχεται στο 57%, καθώς επίσης 
του ποσοστού ελέγχου λόγω καταγγελιών που ανέρχεται στο 23% του συνόλου. 

Συνολικά, εντός του 2016 ολοκληρώθηκαν 81 υποθέσεις ελέγχου (68 στη Νότια Ελλάδα και 
13 στη Βόρεια Ελλάδα), ενώ μέχρι το τέλος του 2016 βρίσκονταν σε εξέλιξη 210 υποθέσεις 
(67 στη Νότια Ελλάδα και 142 στη Βόρεια Ελλάδα). 

Αναλυτικά, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, κατά το έτος 2016: 

- Συνέταξαν 43 Εκθέσεις Ελέγχου, οι οποίες αφορούσαν σε αυτοψίες/ελέγχους του έτους 
2016 αλλά και παλαιότερων ετών (38 εκθέσεις στην Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας και 5 εκ-
θέσεις στην Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδας). 

- Εξέδωσαν 68 Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης, οι οποίες απεστάλησαν στο σύνολό τους, 
μετά των συνημμένων στοιχείων, στον οικείο Εισαγγελέα Πρωτοδικών (58 πράξεις στην Επι-
θεώρηση Νοτίου Ελλάδας και 10 πράξεις στην Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδας). 

- Εισηγήθηκαν 64 Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (57 εισηγήσεις από την Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας και 7 εισηγήσεις από την 
Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδας), συνολικού ύψους 2.687.750 ευρώ. Επισημαίνεται ότι τα ει-
σηγηθέντα πρόστιμα κατά το έτος 2016 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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Εντός του 2016, υπογράφηκαν 29 Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου από τον Υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, συνολικού ύψους 2.529.950 ευρώ, οι οποίες αφορούν σε εισηγή-
σεις επιβολής προστίμου του 2016 αλλά και προηγούμενων ετών. 

Εκτός από τους προαναφερόμενους ελέγχους που διενεργήθηκαν με επιτόπια αυτοψία, κατά 
το 2016, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος πραγματοποίησαν επιπλέον το εξής έργο: 

- Διαβίβασαν πάνω από 100 υποθέσεις (κυρίως καταγγελίες πολιτών και σωματείων) στις 
κατά τόπο αρμόδιες Δ/νσεις Περιβάλλοντος των Περιφερειών καθώς και σε άλλες υπηρεσίες 
ελέγχου (Δασαρχεία, Κτηματικές Υπηρεσίες) προς διερεύνηση. Σε πολλές από αυτές τις πε-
ριπτώσεις οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος ανέλαβαν το συντονισμό των συναρμοδίων υπηρε-
σιών προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

 

- Διεξήγαγαν άνω των 35 προκαταρτικών εξετάσεων και προανακρίσεων, κατόπιν εισαγ-
γελικών εντολών, σχετικά με εγκλήματα που σχετίζονταν με σοβαρή ρύπανση ή υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος. 

- Παρέστησαν ως μάρτυρες κατηγορίας στα ποινικά δικαστήρια όλης της χώρας σε περί 
των 145 υποθέσεις (εξ αυτών, οι 115 στη Νότια Ελλάδα και οι 30 στη Βόρεια) για τις οποίες 
ασκήθηκε δίωξη από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών μετά από τους ελέγχους που διε-
νήργησαν 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 παρα-
γράφου Α(4) του άρθρου 28 του ν.2947/2001, η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης που συντάσ-
σεται από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος διαβιβάζεται στην αρμόδια Εισαγγελία προς διε-
ρεύνηση 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 επεξερ-
γασμένα ή μη, καθώς και από νερά ποταμών, πηγαδιών, βόθρων ή γεωτρήσεων, προκειμένου 

max:     415.800 € 

min:         1.600 € 

μέσος όρος:       42.663 € 

διάμεσος:       17.450 € 

Σύνολο  2.687.750 € 
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να τεκμηριωθούν περιβαλλοντικές παραβάσεις ή περιβαλλοντικές ζημίες, να εντοπιστούν πι-
θανές πηγές ρύπανσης ή να καταγραφεί η κατάσταση των περιβαλλοντικών μέσων. Συνολικά, 
το 2016 ελήφθησαν 48 δείγματα τα οποία αναλύθηκαν σε κρατικά εργαστήρια και κυρίως 
σε περιφερειακές υπηρεσίες του Γενιού Χημείου του Κράτους, όπως στη Χημική Υπηρεσία 
Λιβαδειάς, Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Χ.Υ. Σερρών, καθώς επίσης 
στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ. Αναλύσεις επίσης διενεργούνται και σε 
ιδιωτικά εργαστήρια τα οποία έχουν τις απαιτούμενες διαπιστεύσεις από το ΕΣΥΔ. 

- Διενήργησαν περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες ελε-
γκτικές αρχές, όπως, για παράδειγμα: 

α) Έλεγχο διασυνοριακής μεταφοράς στον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία 
με το Τελωνείο Θεσσαλονίκης, σε εφαρμογή του άρθρου 57 του ν.4042/2012 που αφορά 
στους ελέγχους διασυνοριακής μεταφοράς. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης αυτής ζη-
τήθηκε η συνδρομή δικαστικού λειτουργού και άλλων υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 

β) Έλεγχος σε ιδιωτική εταιρεία, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ατομικής Ενέρ-
γειας, για διερεύνηση εμφάνισης υψηλών ρυθμών ισοδύναμης δόσης ραδιενέργειας στα πα-
ραγόμενα απόβλητα της εταιρείας λόγω φυσικής ραδιενέργειας. 

- Συνέταξαν εκθέσεις απόψεων για την αντίκρουση προσφυγών και παρείχαν στοιχεία σε 
όσες περιπτώσεις ζητήθηκε από τα Διοικητικά Δικαστήρια, μετά από προσφυγές των ελεγχό-
μενων στους οποίους έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα κατόπιν εισήγησης των επιθεωρη-
τών περιβάλλοντος. 

- Συμμετείχαν ως μάρτυρες κατηγορίας σε συνολικά 4 πράξεις αυτόφωρης διαδικασίας 
που διενεργήθηκαν από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Γενικής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Αθηνών (που έχει αρμοδιότητα για όλη την Ελλάδα) ή από τα κατά τόπους Α-
στυνομικά Τμήματα, σε περιπτώσεις αυτόφωρων εγκλημάτων που σχετίζονται με σοβαρή 
ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 

- Παρείχαν οδηγίες σε συναρμόδιους φορείς για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομο-
θεσίας, σε αρκετές περιπτώσεις. 

- Υπέβαλαν προτάσεις προς τις αρμόδιες αρχές για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής νο-
μοθεσίας 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, ρεαλιστικοί και ευκολότερο να ελεγχθούν, 
βάσει της εμπειρίας που συλλέγεται από τους ελέγχους  

- Συνέταξαν 65 απαντήσεις σε ερωτήσεις ή αναφορές βουλευτών καθώς επίσης σημαντικό 
αριθμό απαντήσεων σε ερωτήματα εισαγγελέων ή δικαστηρίων. 

 

2.3 Οι σημαντικότεροι περιβαλλοντικοί έλεγχοι κατά το 2016 

α) Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας  

Μετά από ελέγχους των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος σε μεταλλευτικές - μεταλλουργικές 
εγκαταστάσεις εξόρυξης χρυσού, επιβλήθηκαν τον Ιανουάριο του 2016 δύο πρόστιμα συνο-
λικού ύψους 1.734.300 ευρώ. 

Οι έλεγχοι στα υποέργα της εταιρείας συνεχίστηκαν το 2016, εξετάζοντας κυρίως το θέμα 
κατασκευής του χώρου υγειονομικής ταφής επικινδύνων αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ). Παράλληλα, 
οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος συνέδραμαν το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας, κατόπιν σχετι-
κού αιτήματος, στο πλαίσιο διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης, για τη διερεύνηση 
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καταγγελίας για τη μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων της εταιρείας χωρίς την τήρηση των 
προβλεπόμενων προδιαγραφών. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. 

β) Παράνομη Διασυνοριακή Μεταφορά αποβλήτων από δύο (2) ιδιωτικές εταιρείες  

Σε συνεργασία με το Τελωνείο Θεσσαλονίκης, έγινε έλεγχος στον Οργανισμό Λιμένος 
Θεσσαλονίκης και απετράπη παράνομη διασυνοριακή μεταφορά προς το Πακιστάν, την Κί-
να και την Ινδία 400 τόνων αποβλήτων, που αποτελούνταν από υπόλειμμα τεμαχισμού Ο-
χημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), ενώ είχαν δηλωθεί ψευδώς από τις εμπλεκόμενες 
εταιρείες ως απόβλητα χαλκού, μπρούντζου, ορείχαλκου. Το υπόλειμμα αυτό (ελαφρύ κλά-
σμα κατατεμαχισμού) προκύπτει μετά την απορρύπανση και την αφαίρεση των μεταλλικών 
εξαρτημάτων των αποσυρόμενων αυτοκινήτων, περιέχει κυρίως διάφορα πλαστικά και α-
φρολέξ σε μορφή τρίμματος και είναι δύσκολη η περαιτέρω αξιοποίησή του, ενώ η διασυ-
νοριακή μεταφορά του επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις και όχι με τη διαδικασία που ακολου-
θήθηκε. Η μεταφορά-εξαγωγή αποβλήτων είχε οργανωθεί από την πρώτη εταιρεία, ενώ το 
συγκεκριμένο φορτίο αποβλήτων είχε φορτωθεί από τη δεύτερη και είχε δηλωθεί ψευδώς 
ως απόβλητα χαλκού, μπρούντζου, ορείχαλκου, των οποίων η εξαγωγή επιτρέπεται. Οι Επι-
θεωρητές Περιβάλλοντος, με τη συνδρομή δικαστικού λειτουργού και αρμοδίων υπηρεσιών 
της Περιφέρειας, διενήργησαν έλεγχο στη δραστηριότητα όπου διαπιστώθηκε ότι λειτουρ-
γούσε παράνομα μηχάνημα τεμαχισμού (shredder) από όπου προέκυψε μεγάλο μέρος των 
αποβλήτων. Από τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι οι ίδιες εταιρείες είχαν ήδη ε-
ξάγει σε εταιρεία της Ινδίας ένα φορτίο αποβλήτων σιδήρου/χαλκού ως δείγμα, και εν συ-
νεχεία εξήγαγαν 10 περίπου κοντέινερ με υπόλειμμα τεμαχισμού οχημάτων, αντί για σκραπ 
σιδήρου χαλκού, οπότε και έγινε καταγγελία από την εταιρεία της Ινδίας στις ελληνικές τε-
λωνειακές αρχές.  

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και υποδεικνύει την άμεση εμπλοκή των Επιθεωρητών Πε-
ριβάλλοντος στην εξιχνίαση του οικονομικού εγκλήματος και της απάτης, αναφορικά με τη 
διαχείριση των αποβλήτων, που είναι συχνά συνυφασμένα με το περιβαλλοντικό έγκλημα. 
Στο Λιμάνι τη Θεσσαλονίκης παραμένουν τα 18 κοντέϊνερ αποβλήτων και το Υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος βρίσκεται σε διαδικασία μεταφοράς τους σε αδειοδοτημένη εταιρεία της χώρας 
για περαιτέρω διαχείριση, με δαπάνη των εμπλεκόμενων εταιρειών.  

γ) Έλεγχος ραδιενεργών αποβλήτων σε εταιρεία εξόρυξης πετρελαίου στην Καβάλα 

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ατομικής Ενέρ-
γειας (ΕΕΑΕ), συνέχισαν τον έλεγχο που είχε ξεκινήσει το 2015 στην ως άνω δραστηριότητα, 
για τη διερεύνηση πιθανής εμφάνισης υψηλών ρυθμών ισοδύναμης δόσης ραδιενέργειας στα 
παραγόμενα απόβλητα, λόγω φυσικής ραδιενέργειας. Παράλληλα, οι Επιθεωρητές Περιβάλ-
λοντος πραγματοποίησαν και έλεγχο για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των χερσαί-
ων και θαλάσσιων εγκαταστάσεων της εταιρείας. Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη. 

δ) Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)  

Ο έλεγχος διενεργήθηκε κατόπιν Εισαγγελικής παραγγελίας και αφορούσε τόσο την εγκατά-
σταση όσο και αντλιοστάσιο της ΕΥΑΘ ΑΕ από το οποίο περιοδικά εκρέουν ανεπεξέργαστα 
λύματα στο Θερμαϊκό. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. 

ε) Διερεύνηση υπόθεσης οσμών στη Δυτική Θεσσαλονίκη - Κορδελιό 

Το έντονο πρόβλημα οσμών στην περιοχή Κορδελιού ξεκίνησε περί τα τέλη Αυγούστου 2016 
και κορυφώθηκε τον Σεπτέμβριο, ενώ τους τελευταίους μήνες το πρόβλημα βρίσκεται σε ύ-
φεση καθώς δεν υπάρχουν καταγγελίες. Η Υπηρεσία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, οι οποίες πραγματοποίησαν ελέγχους σε δραστηριότη-
τες της περιοχής, χωρίς όμως να εντοπιστεί κάποιο ζήτημα που να σχετίζεται με τις οσμές. 
Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει δρομολογηθεί η διενέργεια μετρήσεων από 
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αρμόδιο εργαστήριο του ΑΠΘ προκειμένου να ταυτοποιηθεί η χημική σύσταση των οσμών 
και έτσι να διευκολυνθεί ο εντοπισμός της πηγής.  

Η Υπηρεσία συνεχίζει τη συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης και την Εισαγγελέα Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης και ήδη έχουν δρομολογη-
θεί συγκεκριμένες ενέργειες για τη διερεύνηση του ζητήματος.  

στ) Έλεγχος στον Οργανισμό Λιμένα Ελευσίνας 

Μετά από Εισαγγελική εντολή για τη σύσταση μικτού κλιμακίου ελέγχου των έργων που 
δραστηριοποιούνται στον Οργανισμό Λιμένα Ελευσίνας (ΟΛΕ), τον Ιούλιο του 2016 πραγ-
ματοποιήθηκε περιβαλλοντικός έλεγχος στις δραστηριότητες που υπάγονται στον Οργανισμό 
Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ: α) Κεντρικός Λιμένας Ελευσίνας, β) Παλαιός Λιμένας Ελευσίνας, γ) 
Προβλήτα «Πρώην Αμερικάνικης Βάσης», δ) Προβλήτας στη θέση «Βλύχα», ε) Λιμανάκι 
Αλιέων (παλαιό), στ) Νέος Λιμενίσκος (μαρίνα), ζ) Χώρος στάθμευσης και διαχείμανσης 
σκαφών αναψυχής, η) Λιμενίσκος στη θέση «Καλυμπάκη» (Ναυτικός όμιλος), θ) Κρηπίδωμα 
στη θέση «Κρόνος», ι) Προβλήτας «Αγροτικής Αλιευτικής», παρουσία αξιωματικών από την 
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιμενικού Σώματος. 

Διαπιστώθηκε ότι για το σύνολο των δραστηριοτήτων που λειτουργούν στην περιοχή του 
ΟΛΕ, ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος «Λιμένας Διεθνούς Ενδιαφέροντος», δεν υπάρχει η 
προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Επί-
σης, κατά τον έλεγχο στους ανωτέρω χώρους του Λιμένα, παρατηρήθηκαν εγκαταλειμμένα 
και ανεξέλεγκτα πλοία στη θαλάσσια περιοχή (δεμένα αρόδο) καθώς και στους προβλήτες, 
εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες, χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης που ορίζει η 
σχετική νομοθεσία. Η διαδικασία του ελέγχου είναι σε εξέλιξη. 

ζ) Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων υγειονομι-
κών μονάδων 

Μετά από εντολή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και της Πταισματοδίκη Τρί-
πολης, πραγματοποιήθηκε περιβαλλοντικός έλεγχος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην 
ΒΙΠΕ Τρίπολης. Η γενική εικόνα της μονάδας ήταν ικανοποιητική και η διαδικασία του ελέγ-
χου βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.  

η) Ρύπανση υδροφόρου ορίζοντα στη λεκάνη του Ασωπού ποταμού 

Τον Νοέμβριο του 2016 πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες υγρών αποβλήτων σε 8 δρα-
στηριότητες της ευρύτερης περιοχής των Οινοφύτων - Σχηματαρίου - Θήβας, στο πλαίσιο της 
συνέχισης των ελέγχων στην περιοχή του Ασωπού, ώστε να διερευνηθεί η εξέλιξη της υπό-
θεσης της ρύπανσης της λεκάνης του Ασωπού. 

Από τις χημικές αναλύσεις διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των επιτρεπόμενων οριακών τιμών σε 
μία μόνο περίπτωση, και συγκεκριμένα στο Βιολογικό Καθαρισμό Οινοφύτων. Τα ανωτέρω 
αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, από την άποψη ότι υποδεικνύουν μια γενικότερη τάση 
συμμόρφωσης της δραστηριοτήτων που λειτουργούν μέσα στη λεκάνη απορροής του Ασω-
πού προς την περιβαλλοντική νομοθεσία. Είναι προφανές ότι η ελαχιστοποίηση της περαιτέ-
ρω επιβάρυνσης του υδροφόρου ορίζοντα του Ασωπού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για κά-
θε προσπάθεια περιβαλλοντικής αποκατάστασής του.  

θ) Εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Ασωπό από την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας 

Από έλεγχο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στην περιοχή της κοίτης του Ασωπού ποτα-
μού, στα σύνορα Βοιωτίας - Αττικής, διαπιστώθηκε ότι αποψίλωση και καταστροφή παρό-
χθιων δέντρων και συστάδων σε ευρεία κλίμακα και είχαν πραγματοποιηθεί εκτεταμένα χω-
ματουργικά έργα. Για τις εργασίες αυτές δεν είχε ληφθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων, πα-
ρόλο που απαιτείται από τη νομοθεσία για τα έργα που περιλαμβάνουν απομάκρυνση των 
προσχώσεων, καθώς και για κάθε έργο που μεταβάλει το σχήμα της κοίτης ενός ποταμού. Για 
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την κοπή των δέντρων είχε ληφθεί άδεια από το Δασαρχείο Θηβών που ήταν γενικόλογη και 
ουσιαστικά επέτρεπε την κοπή οποιουδήποτε δέντρου υπήρχε μέσα σε κοίτη οποιουδήποτε 
ποταμού στο νομό Βοιωτίας, χωρίς χρονικό προσδιορισμό. Από τα διαθέσιμα στο ΣΕΠΔΕΜ 
στοιχεία, η άδεια αυτή βρίσκεται ακόμη σε ισχύ. 

Τα κομμένα δέντρα ήταν ιτιές μεγάλης ηλικίας και ο μεγαλύτερος κομμένος κορμός που βρέ-
θηκε είχε περίμετρο 253 εκατοστά. Οι κατεστραμμένες συστάδες είχαν συνολικό μήκος περί-
που 1 χιλιόμετρο, ενώ δεν είχε ληφθεί άδεια από το αρμόδιο Δασαρχείο Αιγάλεω για τα δέ-
ντρα που κόπηκαν εντός του νομού Αττικής. Επιπλέον, δεν είχε ληφθεί υπόψιν ότι ο Ασωπός 
διατρέχει εδάφη δύο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Αττικής & Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλά-
δας), ώστε να σχεδιαστούν ολοκληρωμένα αντιπλημμυρικά έργα για όλον τον ποταμό. Για τις 
ανωτέρω παραβάσεις επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα. 

ι) Έλεγχοι σε εταιρείες ανακύκλωσης συσσωρευτών και παραγωγής μολύβδου 

Το 2016 διενεργήθηκαν έλεγχοι σε δύο εταιρείες ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου 
στον Ασπρόπυργο Αττικής και στην Πάτρα. Διαπιστώθηκαν σημαντικές παραβάσεις, που 
αφορούσαν κυρίως: 

- Στην προσωρινή αποθήκευση των επικινδύνων αποβλήτων σε χώρους που δεν ήταν κατάλ-
ληλοι ή που δεν είχαν αδειοδοτηθεί και γενικά δεν ήταν απόλυτα στεγανοί ώστε να προστα-
τεύονται τα απόβλητα από τις καιρικές συνθήκες και να μην διαφεύγουν ρύποι στο περιβάλ-
λον. Τα απόβλητα αυτά περιέχουν μόλυβδο και η διαφυγή του στο περιβάλλον ενδέχεται να 
έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Σε μία περίπτωση, δεν έχει απομακρυνθεί καμία πο-
σότητα σκωρίας μέχρι σήμερα και η συσσωρευμένη ποσότητα στην εγκατάσταση ανέρχεται 
σε περίπου 5.000 τόνους. 

- Στην πλημμελή παρακολούθηση των μητρώων καταγραφής των παραγόμενων αποβλήτων. 

 

2.4 Προγραμματισμός περιβαλλοντικών ελέγχων για το έτος 2017 

Ο παρών προγραμματισμός του έτους 2017 είναι ενδεικτικός/προσωρινός, δεδομένου ότι από 
τον Ιούνιο του 2016 έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας από τη Γενική Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με σκοπό την κατάρτιση εθνικού σχεδίου και ετήσιων 
προγραμμάτων περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, σε εφαρμογή του άρθρου 20 του 
ν.4014/2011, η οποία αναμένεται να ολοκληρώσει το έργο της εντός του πρώτου τριμήνου 
του 2017. 

Ο ετήσιος προγραμματισμός του παρόντος διαμορφώθηκε για το χρονικό διάστημα μέχρι την 
ολοκλήρωση και εφαρμογή του υπό κατάρτιση εθνικού σχεδίου και των ετήσιων προγραμμά-
των επιθεωρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες: 

- Την ανάγκη τήρησης των απαιτήσεων της νομοθεσίας για τακτικό έλεγχο κάθε δραστηριό-
τητας ή έργου που υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση (άρθρο 20 του ν. 4014/2011, 
Οδηγία 2010/75). 

- Το μειωμένο αριθμό των επιθεωρητών περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξημένες αρ-
μοδιότητες 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 ανα-
φορών άλλων φορέων/υπηρεσιών, εντολών του Γεν. Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης 
(ΓΕΔΔ), Εισαγγελικών Παραγγελιών, καθώς και από έκτακτα περιστατικά (π.χ. περιβαλλο-
ντικά ατυχήματα). Ο αριθμός αυτός αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, σε βάρος του προγραμ-
ματισμού των τακτικών ελέγχων. 

- Τους έκτακτους ελέγχους που διενεργούνται μετά από αξιολόγηση των αναφορών πολιτών, 
μη-κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων, συλλόγων ή άλλων ιδιωτικών φορέων (πε-
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ριλαμβανομένων των ανωνύμων αναφορών) και που τείνουν να καλύψουν επιπλέον 1/3 του 
συνόλου των ελέγχων.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στον παρόντα προσωρινό προγραμματισμό έγινε πρόβλε-
ψη ώστε οι έκτακτοι έλεγχοι να μην υπερβαίνουν συνολικά το ήμισυ των συνολικών ελέγχων, 
έτσι ώστε να μην περιορίζονται οι τακτικοί (προγραμματισμένοι) έλεγχοι σε δυσανάλογα μι-
κρό ποσοστό. Αυτό θα επιτευχθεί με την αξιολόγηση των αναφορών πολιτών και άλλων ιδιω-
τικών φορέων, με βάση τη σπουδαιότητα και το βαθμό τεκμηρίωσής τους.  

 

Ενδεικτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικών ελέγχων για το έτος 2017 

Επιθεώρηση 
Αριθμός 

Προγραμματισμένων
Ελέγχων 

Αναμενόμενος 
αριθμός  

εκτάκτων ελέγχων 
Σύνολο 

Βορείου Ελλάδας 10 5 15 
Νοτίου Ελλάδας 40 15 55 

Σύνολο περιβαλλοντικών 
ελέγχων  

50 20 70 

 

 

3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ  

 3.1 Διοικητική 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 Διευθύντρια του ΣΕΠΔΕΜ. 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 Οδη-
γία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004».  

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ως αρμοδιότητες: 

- 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, καθώς επί-
σης,  

- το συντονισμό των δράσεων των Περιφερειακών Επιτροπών Αντιμετώπισης Περιβαλλοντι-
κών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 

Η κυριότερη νομοθετική ρύθμιση που υιοθετήθηκε το 2016 και αφορούσε στην τροποποίηση 
του π.δ. 148/2009, ήταν ο ν. 4409/2016 (Α΄136) «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες 
εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/30/ΕΕ, 
τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα:  

1. Το άρθρο 33 «Τροποποίηση του π.δ. 148/2009 (Α’ 190) (άρθρο 38 της οδηγίας 
2013/30/ΕΕ)», με το οποίο τροποποιήθηκαν οι ορισμοί της περιβαλλοντικής ζημίας. 

2. Το άρθρο 51 (παράγραφος 5), με το οποίο ενισχύθηκαν οι αρμοδιότητες του ΣΥΓΑΠΕΖ 
με τα καθήκοντα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, συγκεκριμένα: «Οι υπάλληλοι των κλά-
δων ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ Ειδικών Επιστημόνων, που 
υπηρετούν στο Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) 
του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) 
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του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και ο Προϊστάμενος της προαναφερόμε-
νης διοικητικής μονάδας, είναι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, διενεργούν ελέγχους μετά από ε-
ντολή του Γενικού Διευθυντή ΣΕΠΔΕΜ, έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την ε-
κάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία για τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος των Τμημάτων Ε-
πιθεώρησης Περιβάλλοντος του ΣΕΠΔΕΜ και εφαρμόζονται και ως προς αυτούς, οι διατάξεις 
του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3044/2002 (Α’ 197)». 

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο π.δ. 148/2009 περιλαμβάνονται οι έλεγχοι 
(άρθρο 16) καθώς και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (άρθρο 17). Ειδικότερα, η μη συμ-
μόρφωση των φορέων εκμετάλλευσης με τις διατάξεις του π.δ. 148/2009 και τις κατ’ εξουσι-
οδότηση εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις και διοικητικές πράξεις, επιφέρουν την επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 30 του ν. 1650/1986, όπως αυτός ισχύει. 
Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη του φορέα 
εκμετάλλευσης και ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Οι έλεγχοι για την τήρηση των υποχρεώσεων των φορέων 
εκμετάλλευσης μπορούν να διενεργούνται από τα αρμόδια Τμήματα ΣΥΓΑΠΕΖ και Επιθεω-
ρήσεων Περιβάλλοντος του ΣΕΠΔΕΜ.  

Για την υπαγωγή μιας υπόθεσης σε καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης εξετάζονται από την 
αρμόδια αρχή (κατά περίπτωση, ΣΥΓΑΠΕΖ ή οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) τα ακό-
λουθα κριτήρια: 

1. Αν έχει διενεργηθεί περιβαλλοντικός έλεγχος από δημόσια αρχή που έχει την αρμοδιότη-
τα για τον εντοπισμό του υπεύθυνου φορέα εκμετάλλευσης και τον καταλογισμό της περι-
βαλλοντικής ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 9 του π.δ. 148/2009. 

2. Αν έχει υποβληθεί, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τεκμηριωμένο αίτημα ανάληψης 
δράσης αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 1β) και 3 
του π.δ. 148/2009. Το αίτημα αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό με απόφαση της Γενικής Διευ-
θύντριας του ΣΕΠΔΕΜ, με την οποία καταλογίζεται η ευθύνη στον φορέα εκμετάλλευσης. 

3. Πότε και πού προκλήθηκε η περιβαλλοντική ζημία, ή ποιος είναι ο ενδεχόμενος κίνδυνος 
(άμεση απειλή). 

4. Αν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της δραστηριότητας και της ζημίας που προκλή-
θηκε, ή που ενδεχομένως προκληθεί. 

5. Αν η δραστηριότητα περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 21 του π.δ. 
148/2009, ή εάν προκαλείται / απειλείται ζημία σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικό-
τοπους από δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. 

Το προσωπικό του ΣΥΓΑΠΕΖ, κατά το τέλος του 2016 αριθμούσε συνολικά 7 υπαλλήλους (3 
ΠΕ Περιβάλλοντος, 2 ΠΕ Μηχανικών, 1 ΠΕ Γεωτεχνικών και 1 ΔΕ Τεχνικών). 

 

3.2 Περιγραφή του έργου του ΣΥΓΑΠΕΖ για το έτος 2016 

Στο ΣΥΓΑΠΕΖ τηρείται συγκεντρωτικό μητρώο υποθέσεων, όπου καταχωρούνται οι υποθέ-
σεις και κατηγοριοποιούνται, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται, ως: 

1. «Υποθέσεις υπό διερεύνηση», για τις οποίες εξετάζεται η υπαγωγή τους ή μη στις δια-
τάξεις του Π.Δ. 148/2009. Στην κατηγορία αυτή, έως το τέλος του 2016, έχουν υπαχθεί 27 
υποθέσεις. 

2. «Ανοικτές υποθέσεις», που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του π.δ. 148/2009 και μπορεί 
να βρίσκονται σε ένα από τα εξής στάδια: 

• Έκδοση απόφασης για τη λήψη μέτρων πρόληψης/αποκατάστασης,  

• Συμμόρφωση των υπόχρεων φορέων εκμετάλλευσης στις εκάστοτε αποφάσεις,  
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• Ολοκλήρωση των προβλεπόμενων μέτρων. 

Στην κατηγορία αυτή, έως το τέλος του 2016 έχουν υπαχθεί 78 υποθέσεις. 

3. «Κλειστές υποθέσεις», στις οποίες έχουν ολοκληρωθεί τα μέτρα αποκατάστασης. Από 
το 2011 μέχρι το τέλος του 2016 έχουν ολοκληρωθεί τα μέτρα αποκατάστασης για συνολικά 
23 υποθέσεις, 2 εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν εντός του 2016. 

Σημειώνεται ότι 6 υποθέσεις «ανοικτές» ή «υπό διερεύνηση» απερρίφθησαν, κατόπιν εξέτα-
σης συμπληρωματικών στοιχείων που προσκομίστηκαν στις ΠΕΑΠΖ το 2016, καθώς προέ-
κυψε ότι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 148/2009. 

Επίσης, λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσης επί της εξέλιξης από τις αρμόδιες ΠΕΑΠΖ, ένας ση-
μαντικός αριθμός των «ανοικτών» υποθέσεων και των υποθέσεων «υπό διερεύνηση», παρα-
μένει για μεγάλο διάστημα στις «ανοικτές υποθέσεις» αν και γίνονται ενέργειες για την σω-
στή επικαιροποίηση του μητρώου ζητώντας σχετική ενημέρωση σε τακτική βάση, κυρίως 
από τις αρμόδιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (ΠΕΑΠΖ και Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού).  

 

3.3 Οι υποθέσεις περιβαλλοντικής ευθύνης που ολοκληρώθηκαν εντός του 2016 (κλει-
στές υποθέσεις) 

α) Αποκατάσταση μετά από ανεξέλεγκτη-χύδην αποθήκευση νωπού ελαιοπυρήνα, σε μι-
σθωμένη έκταση δυτικά των εγκαταστάσεων πυρηνελαιουργείου, στο Δήμο Ναυπλιέων, Νο-
μού Αργολίδας 

Τον Μάρτιο του 2015, διαπιστώθηκε ανεξέλεγκτη-χύδην αποθήκευση νωπού ελαιοπυρήνα, 
με σκοπό την επεξεργασία του ως πρώτη ύλη, σε μισθωμένη έκταση δυτικά των εγκαταστά-
σεων πυρηνελαιουργείου, εντός περιοχής προστασίας της φύσης που αποτελεί το χερσαίο 
τμήμα οικοσυστήματος βάλτου-ξηράς-θαλάσσης, στο Δήμο Ναυπλιέων, Π.Ε. Αργολίδας. 

Το Φεβρουάριο του 2016, εκδόθηκε απόφαση από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, για την αποκατάσταση της 
περιβαλλοντικής ζημίας, η οποία τροποποιήθηκε το Μάιο του 2016. Η εν λόγω απόφαση 
προβλέπει τη σύνταξη και υποβολή μελέτης αποκατάστασης από τον υπόχρεο φορέα εκμε-
τάλλευσης, για την έγκριση, ταυτοποίηση, συλλογή και μεταφορά τυχόν εναπομείναντων α-
ποβλήτων και ρυπασμένου εδάφους (εναπομείναντες ελαιοπυρήνες, απόβλητα εκσκαφών ε-
φόσον κριθεί σκόπιμο) από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς, καθώς και δειγματοληψίες 
και αναλύσεις σε επιφανειακά νερά, υπόγεια ύδατα και έδαφος για την εκτίμηση της έκτασης 
της περιβαλλοντικής ζημίας και του κόστους εξυγίανσης-αποκατάστασης. 

Τον Σεπτέμβριο του 2016, εκδόθηκε απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης, για την έγκριση της υποβληθείσας μελέτης από τον υπόχρεο φορέα 
εκμετάλλευσης, από την οποία προέκυψε ότι, δεν καταγράφεται ρύπανση του επιφανειακού 
εδάφους, των υπογείων και επιφανειακών υδάτων και συνεπώς δεν προκύπτει ανάγκη λήψης 
περαιτέρω μέτρων αποκατάστασης. 

β) Ολοκλήρωση απομάκρυνσης φυτοφαρμάκων - φυτοπροστατευτικών προϊόντων από το 
αεροδρόμιο Επιταλίου, Π.Ε. Ηλείας  

Στο αεροδρόμιο του Επιτάλιου, διαπιστώθηκε αποθήκευση 29 περίπου τόνων φυτοφαρμάκων 
- φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΚΑ 02.01.08*), εντός και εκτός αποθήκης της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, με κίνδυνο πρόκλησης ζημίας στο έδαφος από τυχόν 
διαφυγή. Κατόπιν ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Ηλείας, για την απομάκρυνση 
και καταστροφή των φυτοφαρμάκων στις 31.10.2012, τα φυτοφάρμακα απομακρύνθηκαν και 
καταστράφηκαν και έγινε καθαρισμός της αποθήκης από αδειοδοτημένο φορέα. Τα σχετικά 
παραστατικά απεστάλησαν στο ΣΥΓΑΠΕΖ το Νοέμβριο του 2016.  
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3.4. Οι σημαντικότερες «ανοικτές» υποθέσεις περιβαλλοντικής ευθύνης του 2016 - Έ-
νταξη νέων υποθέσεων και παρακολούθηση της υλοποίησης έργων αποκατάστασης πα-
λαιών υποθέσεων 

α) Εφαρμογή προγράμματος αποκατάστασης σε βιομηχανία αλουμινίου, στα Οινόφυτα του 
Δήμου Τανάγρας, Π.Ε. Βοιωτίας, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει εντός του πρώτου εξαμή-
νου του 2017 

Τον Οκτώβριο του 2014, βιομηχανία αλουμινίου με έδρα στα Οινόφυτα Βοιωτίας ως «υπό-
χρεος φορέας εκμετάλλευσης», υπέβαλε στο ΣΥΓΑΠΕΖ 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 Ιούνιο του 2016, εκδόθηκε 
κοινή υπουργική απόφαση για την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αποκατάστασης υπό-
γειου υδροφόρου, εντός του γηπέδου της βιομηχανίας. Η εν λόγω ΚΥΑ προβλέπει:  

 Την υλοποίηση πιλοτικής δοκιμής αποκατάστασης, με δοκιμή άντλησης και επεξερ-
γασίας στην επιφάνεια και χρήση ιχνηθετών (πρώτη φάση), καθώς και πιλοτική δοκιμή επι-
τόπιας τεχνικής ελεγχόμενης υδραυλικής κλίσης και έγχυση μείγματος χημικών αντιδραστη-
ρίων (δεύτερη φάση),  

 Τη συνέχιση του προγράμματος παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων στις υφιστά-
μενες υδρογεωτρήσεις, καθώς και την επέκταση αυτού μέσω της ανόρυξης νέων υδρογεω-
τρήσεων,  

 Τη συνέχιση της διερεύνησης για τον εντοπισμό της προέλευσης (πηγής) της ρύπαν-
σης και την άμεση απομάκρυνση της. 

Για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος, το Δεκέμβριο του 2016, εκδόθηκε η προ-
βλεπόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στε-
ρεάς Ελλάδας, για την έγκριση απόρριψης μικρών ποσοτήτων χημικών ουσιών (επταένυδρος 
θειικός σίδηρος, μελάσα και γαλακτοποιημένο φυτικό έλαιο) στον υδροφόρο ορίζοντα, σε 
εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για τα ύδατα. Παράλληλα συνεχίζεται το πρόγραμμα πα-
ρακολούθησης υπόγειων υδάτων στις υφιστάμενες υδρογεωτρήσεις της δραστηριότητας, με 
τη συμμετοχή του ΣΥΓΑΠΕΖ και του Πολυτεχνείου Κρήτης, ως ορισμένου επιστημονικού 
συμβούλου. 

β) Υπόθεση πυρκαγιάς σε Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στην περιοχή 
Δυτικής Αττικής 

Μετά από πυρκαγιά, τον Ιούνιο του 2015, σε δραστηριότητα ανακύκλωσης μεταλλικών και 
μη μεταλλικών μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων - διαλογής (μηχανικής και χειροδιαλο-
γής), κοπής, δεματοποίησης, εμπορίας ανακυκλώσιμων και παραγωγής RDF μετά της προ-
σωρινής αποθήκευσης αυτών, εκδόθηκε απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής 
Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΕΑΠΕΖ). 

Λόγω μη συμμόρφωσης της εταιρείας στην προαναφερόμενη απόφαση, το ΣΥΓΑΠΕΖ ειση-
γήθηκε τη χρηματοδότηση των μέτρων αποκατάστασης από το Πράσινο Ταμείο, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος της Π.Ε. Δυτικής Αττικής. Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα για την επείγουσα αντιμετώπιση της προκληθείσας περιβαλλοντικής επιβάρυνσης 
στην περιοχή και η Περιφέρεια Αττικής ορίστηκε ως δικαιούχος του ποσού των 5.000.000 
ευρώ - Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account), βάσει του άρθρου 9 του π.δ. 148/2009, 
σύμφωνα με το οποίο δίδεται η δυνατότητα στην αρμόδια αρχή να λάβει η ίδια τα μέτρα απο-
κατάστασης, ή να εξουσιοδοτήσει τρίτους να υλοποιήσουν τα μέτρα αυτά. 
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Τον Ιανουάριο του 2016, καταλογίστηκε με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομικών, το κόστος των μέτρων αποκατά-
στασης (5.000.000 €) στον υπεύθυνο φορέα εκμετάλλευσης και στον ΚΑΕ 3517, με την ονο-
μασία «Έσοδα υπέρ ΕΤΕΡΠΣ για λογαριασμό ‘Πράσινο Ταμείο’». Η Περιφέρεια Αττικής, ως 
δικαιούχος του ποσού των 5.000.000€ για την αποκατάσταση του χώρου, προκήρυξε τον συ-
νοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης τεχνικής έκθεσης αποκατάστασης 
περιβαλλοντικής ζημίας στο χώρο της πυρκαγιάς, ο οποίος διεξήχθη στις 29/11/2016. 

Λόγω του ότι δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση των μέτρων αποκατάστασης μέχρι τις 
31/12/2016, υποβλήθηκε αίτημα παράτασης του συμβατικού χρόνου του Δεσμευμένου Λο-
γαριασμού (escrow account) το οποίο έγινε δεκτό από το Πράσινο Ταμείο και παρατάθηκε το 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα έως τις 31/12/2017. 

γ) Πρόκληση / άμεση απειλή πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας και καταδικαστική απόφα-
ση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μετά από επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του Δι-
κτύου ΝΑTURA 2000 με κωδικό GR2550005/SCI «Θίνες Κυπαρισσίας: Νεοχώρι - Κυπαρισ-
σία» στην Π.Ε. Μεσσηνίας 

Από τον Απρίλιο του 2011 μέχρι και τον Απρίλιο του 2013, πραγματοποιήθηκαν σταδιακά 
διάφορες επεμβάσεις στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Αγιαννάκη και Ελαίας, η οποία βρί-
σκεται μέσα στον πυρήνα φωλεοποίησης της θαλάσσιας χελώνας καρέτα (Δήμος Τριφυλίας, 
Π.Ε. Μεσσηνίας). Για τις επεμβάσεις αυτές επιβλήθηκαν πρόστιμα το 2012, από τον Περιφε-
ρειάρχη Πελοποννήσου, λόγω παράβαση των διατάξεων του ν. 1650/1986, καθόσον υλο-
ποιήθηκαν χωρίς να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδό-
τησης. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν εργασίες οδοποιίας και ειδικότερα διάνοιξη-
διαπλάτυνση πέντε οδών κάθετων προς την παραλία, στην απόληξη των οποίων προς τη θά-
λασσα διαπιστώθηκαν επεμβάσεις σε τμήμα αμμοθινών που αποτελούν οικότοπο προτεραιό-
τητας. Ειδικότερα, σημειώθηκε επιπέδωση στο ύψος των οδών και κατάληψη των αμμοθινών 
σε πλάτος ίδιο με την εκάστοτε οδό (με αποτέλεσμα τη διακοπή της συνέχειας του αμμοθινι-
κού συστήματος), επίχωση (µπάζωµα) τµήµατος κοιλώµατος µε υδροχαρή βλάστηση, καθώς 
και εκτεταμένες αρόσεις που προκάλεσαν αποψίλωση της φυσικής βλάστησης και περαιτέρω 
διατάραξη του αμμοθινικού συστήματος. 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 148/2009, το 2012 εκδόθηκε απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία προέβλεπε τη δημιουργία αναχωµάτων για 
τον άμεσο αποκλεισμό της πρόσβασης των τροχοφόρων μέσω των πέντε δρόμων προς την 
παραλία ωοτοκίας, καθώς και την υποβολή μελέτης αποκατάστασης των αµµοθινών από τον 
υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης. Κατά της εν λόγω απόφασης, η εταιρεία κατέθεσε αίτηση 
ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης. 

Τον Μάιο του 2016 εκδόθηκε υπουργική απόφαση με θέμα «Μέτρα για την προστασία των 
χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των “GR2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, 
Στροφυλιά, Κακόβατος”, “GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κα-
τάκολο - Κυπαρισσία” και “GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι - Κυπαρισσία)” και 
της ευρύτερης περιοχής τους». Στην εν λόγω απόφαση καθορίζονται όροι και περιορισμοί για 
την ευρύτερη περιοχή του Κυπαρισσιακού κόλπου και της λίμνης Καϊάφα. Η απόφαση είναι 
προσωρινή, μέχρι να προωθηθούν και να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες έκδο-
σης του προβλεπόμενου προεδρικού διατάγματος. 

Τέλος, το Νοέμβριο του 2016 εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστη-
ρίου (ΔΕΕ) για παραβάσεις της Ελλάδας αναφορικά με την προστασία των θαλάσσιων χελω-
νών και των ειδών στον Κόλπο της Κυπαρισσίας, καθώς θεωρήθηκε ότι: «Η Ελληνική Δημο-
κρατία, έχοντας ανεχθεί … τη δημιουργία υποδομών προσβάσεως στην παραλία εντός της 
ζώνης της Κυπαρισσίας (Ελλάδα), δηλαδή τη διάνοιξη πέντε νέων οδών προς την παραλία 
του Αγιαννάκη, … παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 6, παράγραφος 2, της 
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οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας…». 

Κατόπιν της ανωτέρω Απόφασης ΔΕΕ και σε συμμόρφωση με αυτή, το Δεκέμβριο του 2016 
το ΣΥΓΑΠΕΖ σε συνεργασία με την Δ/νση Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Απο-
βλήτων απευθύνθηκε προς την αρμόδια αρχή (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχε-
διασμού και ΠΕΑΠΖ Πελοποννήσου), για την υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων πρόλη-
ψης/αποκατάστασης, ενώ επισημάνθηκε η ανάγκη ανάληψης δράσης από την αρμόδια αρχή 
για τον άμεσο αποκλεισμό της πρόσβασης μέσω των πέντε κάθετων οδών προς την παραλία 
του Αγιαννάκη, με καταλογισμό των δαπανών στον υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 148/2009. 

δ) Αντιμετώπιση περιβαλλοντικής ζημίας στη Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου, Π.Ε. Ηλείας 

Μετά από εκτεταμένες χωματουργικές παρεμβάσεις αγνώστων, το έτος 2012, στη Λιμνοθά-
λασσα Κοτυχίου και, ειδικότερα, στη λεπτή λουρίδα γης («λουρονησίδα») που διαχωρίζει τη 
λιμνοθάλασσα από τη θάλασσα, η υπόθεση έχει υπαχθεί σε καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύ-
νης, από το 2014, με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος. 

Το ΣΥΓΑΠΕΖ, σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς, 
προέβη σε ενέργειες οι οποίες παρατέθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Έκθεση 2015 (ανάθεση 
και παραλαβή μελέτης αποκατάστασης της λουρονησίδας το Νοέμβριο του 2015, από το Ελ-
ληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών-ΕΛΚΕΘΕ). 

Τα μέτρα αποκατάστασης που προβλέπονται στη μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ (που περιλαμβάνουν 
ήπιες παρεμβάσεις και ενίσχυση της αμμολωρίδας με τεχνητή τροφοδοσία, δηλαδή με μετα-
φορά και απόθεση κατάλληλων υλικών, σε πολλές ετήσιες φάσεις) αναμένονταν να ξεκινή-
σουν να υλοποιούνται εντός του 2016. Ωστόσο, εκκρεμούσε η οριοθέτηση του αιγιαλού, που 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση οποιουδήποτε έργου (επέμβαση) απο-
κατάστασης. 

Τον Δεκέμβριο του 2016, συνεδρίασε η Επιτροπή Αιγιαλού και Παραλίας της Π.Ε. Ηλείας, η 
οποία πραγματοποίησε επιτόπου αυτοψία και αποφάσισε να προχωρήσουν οι απαραίτητες 
διαδικασίες οριοθέτησης που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός του α’ εξαμήνου του 
2017. 

ε) Άμεση απειλή πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας και λήψη μέτρων πρόλη-
ψης/εξυγίανσης/αποκατάστασης, στις εγκαταστάσεις πρώην ραδιοφωνικού σταθμού πλησίον 
του υγροβιότοπου Νέστου, στο Δήμο Τοπείρου, Π.Ε. Ξάνθης 

Τον Μάιο του 2014, το ΣΥΓΑΠΕΖ και οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος Βόρειας Ελλάδας 
πραγματοποίησαν έλεγχο στις εγκαταστάσεις πρώην ραδιοφωνικού σταθμού πλησίον του υ-
γροβιότοπου Νέστου, μετά από καταγγελία για απόβλητα και εξοπλισμό που παρέμεναν στο 
οικόπεδο μετά την παύση λειτουργίας του σταθμού. Η περιοχή ανήκει στο Δίκτυο NATURA 
2000 (με κωδικούς ΕΖΔ-GR1150010 και ΖΕΠ-GR1150001) και στο Εθνικό Πάρκο Ανατολι-
κής Μακεδονίας & Θράκης, και έχει δηλωθεί και ως υγρότοπος της Συνθήκης Ramsar. 

Τον Αύγουστο του 2015 και το Φεβρουάριο του 2016, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χω-
ρικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ενέκρινε τις υποβληθείσες μελέτες για 
εργασίες προστασίας του περιβάλλοντος και εξυγίανσης/αποκατάστασης του χώρου, σύμφω-
να με την ΚΥΑ 13588/725/2007, από τον υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης (Εταιρεία Ακινήτων 
του Δημοσίου-ΕΤΑΔ), οι οποίες προβλέπουν:  

 Τη συλλογή, απομάκρυνση και νόμιμη διαχείριση των επικίνδυνων υλικών (κλοφέν 
PCB, αμίαντος) και των πετρελαιοειδών αποβλήτων, 
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 Την αποξήλωση / αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση / νόμιμη διαχείριση ηλε-
κτρομηχανολογικού εξοπλισμού και 50 κεραιών εκπομπής βραχέων και υπερβραχέων σημά-
των,  

 Τον καθαρισμό κτιριακών εγκαταστάσεων από άχρηστα υλικά και τον καθαρισμό 
χορταριών εξωτερικού χώρου, 

 Αποκατάσταση της περίφραξης του οικοπέδου στα σημεία όπου αυτή έχει καταστρα-
φεί,  

 Την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων στο χώρο των εγκαταστάσεων, μέχρι 
την τελική απομάκρυνσή τους, και 

 Την παρακολούθηση τυχόν επιπτώσεων στα είδη πανίδας και ορνιθοπανίδας για του-
λάχιστον 6 μήνες (20-60 ημέρες) από το πέρας των εργασιών. 

ζ) Μονάδα δεματοποίησης / προσωρινής αποθήκευσης αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων 
στο Δήμο Ερμιονίδας, Π.Ε. Αργολίδας - αποδοχή αιτήματος του άρθρου 13 του π.δ. 148/2009 

Κατόπιν αιτήματος για ανάληψη δράσης αποκατάστασης που υποβλήθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 13 του π.δ. 148/2009 και μετά από εξέταση του θέματος, εκδόθηκε από τη Γενική Δι-
ευθύντρια του ΣΕΠΔΕΜ απόφαση με την οποία έγινε δεκτό το αίτημα και καταλογίστηκε η 
ευθύνη στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η α-
πόφαση διαβιβάστηκε στην ΠΕΑΠΖ Πελοποννήσου, η οποία συνεδρίασε για την εξέταση του 
θέματος το Φεβρουάριο του 2015 ώστε να επιβάλλει στον υπεύθυνο φορέα τα κατάλληλα μέ-
τρα αποκατάστασης. Με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, το Μάιο του 2015 προσδιορίστηκαν τα 
κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης του χώρου. 

Το ΣΥΓΑΠΕΖ στα πλαίσια του συντονιστικού του ρόλου, ζήτησε εγγράφως τον Μάιο του 
2016 ενημέρωση αναφορικά με την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας στο χώρο. 
Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου επικαλείται αδυναμία να εφαρμόσει 
τα μέτρα αποκατάστασης λόγου έλλειψης χώρου υποδοχής των δεματοποιημένων αποβλή-
των. Η ΠΕΑΠΖ Πελοποννήσου έχει εισηγηθεί προς στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης, την τροποποίηση της αρχικής απόφασης αποκατάστασης. 

η) Παρουσία επικίνδυνων αποβλήτων σε πρώην εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων αμιάντου, 
στο Δήμο Πατρέων Π.Ε. Αχαΐας 

Τον Νοέμβριο του 2011, εκδόθηκε απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, για την εξυγίανση του γηπέδου 
εταιρείας που παρήγαγε προϊόντα αμιάντου. Στο γήπεδο βρέθηκαν υλικά και θραύσματα αμι-
αντοτσιμέντου, χημικά αντιδραστήρια, ενώ το έδαφος ήταν ρυπασμένο από πετρελαιοειδή 
και άλλα χημικά.  

Με την ως άνω απόφαση ορίστηκε η διαχείριση των προαναφερομένων επικίνδυνων απόβλη-
των με συλλογή και διασυνοριακή μεταφορά τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους 
του εξωτερικού, σύμφωνα με τη μία (από τις δύο προταθείσες στη μελέτη) εναλλακτική μέ-
θοδο της μελέτης αποκατάστασης που κατέθεσε ο φορέας εκμετάλλευσης προς έγκριση στην 
αρμόδια αρχή (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας). Δε-
δομένου ότι η υλοποίηση της επιλεχθείσας μεθόδου αποκατάστασης (διασυνοριακή μεταφο-
ρά σε αδειοδοτημένους χώρους του εξωτερικού) θα προκαλούσε πολύ υψηλό κόστος (ση-
μειώνεται ότι η επιλεγείσα μέθοδος είχε πολλαπλάσιο κόστος εφαρμογής), η Εθνική Τράπε-
ζα, ως ένας εκ των συνιδιοκτητών της έκτασης που είχε υποβάλλει την μελέτη αποκατάστα-
σης στην αρμόδια αρχή, προσέφυγε το 2012 στο ΣτΕ κατά της εν λόγω απόφασης και αναμέ-
νεται η εκδίκαση της υπόθεσης. 
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θ) Άμεση απειλή περιβαλλοντικής ζημίας - Διαχείριση αποβλήτων καμένης και βρεγμένης 
ξυλείας σε αγροτεμάχιο στη θέση «Γκόριτσα» Ασπροπύργου, Νομού Αττικής 

Η υπόθεση αφορά σε απόθεση αποβλήτων καμένης και βρεγμένης ξυλείας σε αγροτεμάχιο 
στη θέση «Γκόριτσα» Ασπροπύργου η οποία συνιστά απειλή πρόκλησης περιβαλλοντικής 
ζημίας και επακόλουθη απειλή για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 
148/2009. Η υπόθεση εντάχθηκε στο μητρώο υποθέσεων του ΣΥΓΑΠΕΖ το Δεκέμβριο του 
2015, κατόπιν ελέγχου από την Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας του ΣΕΠΔΕΜ και έκδοση σχε-
τική Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης. Το ΣΥΓΑΠΕΖ ανέλαβε το συντονισμό των συναρμό-
διων αρχών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1β) του π.δ. 148/2009, και προέβη σε 
ενέργειες προκειμένου να αναλάβει δράση η αρμόδια ΠΕΑΠΖ της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής. Η ΠΕΑΠΖ, σε συνεδρίαση για την εξέταση του θέματος στις 08.06.2016, ζήτη-
σε από την εταιρεία που έχει αναλάβει τη διαχείριση των αποβλήτων, την υποβολή τεχνικής 
μελέτης και λοιπών στοιχείων προκειμένου να εκδοθεί απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό των κατάλληλων μέτρων πρόληψης και απο-
κατάστασης. 

ι) Πρόκληση περιβαλλοντικής ζημίας - Εργασίες διάνοιξης οδού στην περιοχή «Βασιλικό» 
Ζακύνθου, εντός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και εντός περιοχής του Ευρωπαϊκού 
Οικολογικού Δικτύου «Natura 2000» 

Στην περιοχή «Βασιλικό» Ζακύνθου, σε περιοχή εντός του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζα-
κύνθου και περιοχής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου “Natura 2000” με κωδικό 
GR2210002 (SCI), εκτελέσθηκαν χωματουργικές εργασίες μεγάλης κλίμακας για τη διάνοιξη 
οδού. Η υπόθεση τέθηκε υπόψη μας τον Ιανουάριο 2016 κατόπιν κοινοποίησης στο 
ΣΥΓΑΠΕΖ της από 12.01.2016 αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ Π.Ε. Ζακύνθου και ακολούθησαν σχε-
τικές καταγγελίες από τον Φ.Δ. Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και περιβαλλοντι-
κούς φορείς και οργανώσεις. Η υπόθεση εξετάστηκε από την υπηρεσία μας για υπαγωγή στις 
διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 και εντάχθηκε στο Μητρώο Υποθέσεων του ΣΥΓΑΠΕΖ διότι, 
κατά τα αναφερόμενα στη σχετική αυτοψία του ΚΕΠΠΕ, οι εκτελεσθείσες εργασίες υποβάθ-
μισαν το περιβάλλον, κατέστρεψαν το τοπίο της περιοχής και δημιούργησαν μεγάλη περι-
βαλλοντική ζημία. Η υπηρεσία μας με σχετικά έγγραφα έχει ζητήσει την υποβολή στοιχείων 
τόσο από τον φορέα εκμετάλλευσης όσο και από συναρμόδιους φορείς προκειμένου να προε-
τοιμάσει την συνεδρίαση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΕΑΠΕΖ) 
για τη λήψη μέτρων αποκατάστασης που θα γνωμοδοτήσει προς τον Υπουργό ΠΕΝ για την 
έκδοση σχετικής απόφασης. 

ια) Πρόκληση περιβαλλοντικής ζημίας - Εκτέλεση εργασιών εκχέρσωσης και επιχωματώσε-
ων στον υγρότοπο «Λεγραινών» και εντός περιοχής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου 
«Natura 2000» 

Στον παράκτιο υγρότοπο «Λεγραινών», εντός περιοχής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύ-
ου “Natura 2000” με κωδικό GR3000005 (SCI) και χαρακτηρισμένης Σημαντικής Περιοχής 
για πουλιά με κωδικό GR127, σημειώθηκαν εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες εκχέρσω-
σης και επιχωμάτωσης. Η υπόθεση τέθηκε υπόψη του ΣΥΓΑΠΕΖ το Μάρτιο του 2016, κατό-
πιν σχετικών καταγγελιών περιβαλλοντικών φορέων και οργανώσεων. Διενεργήθηκαν άμεσα 
οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διερευνηθεί η υπαγωγή της υπόθεσης στις διατάξεις 
του π.δ. 148/2009 και η υπόθεση εντάχθηκε στο μητρώο υποθέσεων του ΣΥΓΑΠΕΖ μετά από 
σχετική Έκθεση Αυτοψίας του Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας της Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής, όπου διαπιστώνεται ότι οι πραγματοποιηθείσες παρεμβάσεις συνιστούν 
περιβαλλοντική ζημία. Τα ανωτέρω στοιχεία έχουν αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκη-
ση Αττικής και στην οικεία ΠΕΑΠΖ, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση του Γ.Γ. της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό των κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης. 

ιβ) Πρόκληση περιβαλλοντικής ζημίας - Εκτέλεση παρεμβάσεων στον υγρότοπο «’Ελος Α-
κόνι» Μεγανησίου και εντός της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) 
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Η υπόθεση αφορά σε παρεμβάσεις και εκτέλεση εργασιών επιχωμάτωσης και απάντλησης 
υδάτων (με σκοπό την αποξήρανση) του παράκτιου υγρότοπου «’Ελος Ακόνι» Μεγανησίου, 
εντός της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) «Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, 
Αρκούδι, Άτοκος, Βρώμονας)» με κωδικό GR2220003 και προστατευόμενος ως μικρός νη-
σιώτικος και παράκτιος υγρότοπος με κωδικό Υ224MGN001 κατά τις διατάξεις του από 
19.06.2012 Π.Δ. (ΦΕΚ 229 ΑΑΑΠ).  

Το ΣΥΓΑΠΕΖ ενημερώθηκε για την υπόθεση τον Απρίλιο του 2016, κατόπιν σχετικής κα-
ταγγελίας από περιβαλλοντική οργάνωση και άμεσα προέβη σε ενέργειες προκειμένου να δι-
ερευνηθεί τυχόν πρόκληση περιβαλλοντικής ζημίας (ή η άμεση απειλή ζημίας) στον υγρότο-
πο. Μετά από σχετική Έκθεση Αυτοψίας του Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικο-
νομίας Π.Ε. Λευκάδας, η υπόθεση εντάχθηκε στο μητρώο υποθέσεων του ΣΥΓΑΠΕΖ, ενώ 
παράλληλα διαβιβάστηκε για γνωμοδότηση στην οικεία ΠΕΑΠΖ Ιονίου για τον καθορισμό 
δράσεων και μέτρων για την αποκατάσταση του υγροτόπου. 

 

3.5 Οι σημαντικότερες «υπό διερεύνηση» υποθέσεις του 2016, για υπαγωγή (ή μη) σε 
καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης 

α) Διερεύνηση για πρόκληση / απειλή πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας στον Υγρότοπο-
Καλαμώνα Αμφιθέας της Λίμνης Παμβώτιδας, Π.Ε. Ιωαννίνων 

Στον υγρότοπο Αμφιθέας, περιοχή του Δικτύου NATURA 2000, με κωδικό GR2130005 
(ΕΔΖ/ΖΕΠ), ξεκίνησαν το Δεκέμβριο του 2012 εργασίες κατασκευής στίβου θαλάσσιου σκι 
για τη διεξαγωγή αγώνων, που περιελάμβαναν εκτεταμένη κοπή καλαμιώνων στο βόρειο 
τμήμα της λίμνης. Σημειώνεται ότι το Μάιο του 2016, ακυρώθηκε από τον Υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας η απόφαση ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, η 
οποία είχε εκδοθεί από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτι-
κής Μακεδονίας. 

Εντός του 2016, το ΣΥΓΑΠΕΖ εξέτασε λεπτομερώς τις προσκομισθείσες μελέτες παρακο-
λούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων (εφεξής «μελέτες»), επικεντρώνοντας ειδικότερα στα 
αριθμητικά δεδομένα από τις καταγραφές των τύπων οικοτόπων καθώς και των ειδών χλωρί-
δας, πανίδας, ιχθυοπανίδας και ορνιθοπανίδας που εντοπίστηκαν στο Β-ΒΔ τμήμα της Λίμνης 
Παμβώτιδας, δηλαδή εντός του υγρότοπου Αμφιθέας και περιφερειακά αυτού. 

Από τη συγκριτική παράθεση των νέων αριθμητικών δεδομένων (Νοεμβρίου 2015), με τα 
αντίστοιχα της βάσης δεδομένων NATURA 2000 του Μαΐου 2009, οι πληροφορίες στην 
πρώτη περίπτωση ήταν ακριβέστερες αναφορικά με τους αριθμούς των ατόμων ή των ζευγα-
ριών για τα περισσότερα είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής. Επιπλέον, για συγκεκριμένους τύ-
πους οικοτόπων (καλαμώνες, δάση με ασημοϊτιά), οι προτεινόμενοι στόχοι είναι «να διατη-
ρηθεί σταθερή (ή να αυξηθεί) η έκταση και το εύρος των τύπων οικοτόπων και να μην γίνουν 
μικρότερες (η έκταση και το εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύ-
ρος Αναφοράς αντίστοιχα (ή και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής 
του εντός του εύρους εξάπλωσης». Τέλος, σύμφωνα με τις Μελέτες, εντός της πίστας σκι κα-
ταγράφηκε νέο είδος ιχθυοπανίδας, το οποίο προτείνεται να χαρακτηριστεί ως ενδημικό. 

Από τα παραπάνω προκύπτει καταρχάς η ανάγκη για λήψη κατάλληλων μέτρων πρόληψης 
περιβαλλοντικής ζημίας, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης, προκειμένου να 
προστατευτεί η ορνιθοπανίδα και η ιχθυοπανίδα, καθώς και οι σημαντικοί τύποι οικοτόπων 
του υγρότοπου Αμφιθέας, αλλά και προκειμένου να αποφευχθούν χρήσεις στο μέλλον που 
δεν συνάδουν με τους στόχους διατήρησης. 

 

β) Διερεύνηση για πρόκληση / απειλή πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας στη Λίμνη «Α-
λυκή» Λήμνου Π.Ε. Λέσβου 
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Στη λίμνη «Αλυκή» Λήμνου, περιοχή του Δικτύου ΝΑTURA 2000 (με κωδικούς ΕΖΔ-
GR4110001 και ΖΕΠ-GR4110006) και εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Λήμνου, δια-
πιστώθηκαν το φθινόπωρο του 2015 από το αρμόδιο ΚΕΠΠΕ παρεμβάσεις χωρίς περιβαλλο-
ντική αδειοδότηση, για τη διάνοιξη καναλιού και την παροχέτευση των υδάτων της λίμνης 
προς τη θάλασσα, με χρήση μηχανικού μέσου, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της 
αύξησης της στάθμης της Αλυκής από τις έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα και των πλημ-
μυρικών φαινομένων σε καλλιεργούμενα εδάφη και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πέριξ της 
λίμνης. Το άνοιγμα επέτρεψε την ανταλλαγή των βρόχινων νερών με το θαλασσινό νερό, γε-
γονός που εκτιμήθηκε ότι άλλαξε την αλατότητα του οικοσυστήματος της περιοχής και κατ’ 
επέκταση άλλαξε την οικολογία του ενδιαιτήματος για διάφορους οργανισμούς. Το αποτέλε-
σμα ήταν η διατάραξη της ισορροπίας ενός ιδιαίτερα σημαντικού και ευαίσθητου οικοσυστή-
ματος, με πλούσια βιοποικιλότητα που φιλοξενεί πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας και ιδιαί-
τερα ορνιθοπανίδας, καθώς εκεί βρίσκουν καταφύγιο για αναπαραγωγή και διαχείμαση πολλά 
είδη και αποτελεί σταθμό ανεφοδιασμού για μεταναστευτικά πουλιά. 

Για τις ως άνω διαπιστωθείσες παραβάσεις, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου επέβαλε πρόστιμο 
στο Δήμο Λήμνου τον Ιανουάριο του 2016. Προς εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 
148/2009, η αρμόδια ΠΕΑΠΖ Βορείου Αιγαίου τον Νοέμβριο του 2016 γνωμοδότησε υπέρ 
της λήψης μέτρων πρόληψης για την αποτροπή παρόμοιων πλημμυρικών φαινομένων στο 
μέλλον, με υποβολή σχετικής μελέτης πρόληψης περιβαλλοντικής ζημίας από τον υπεύθυνο 
φορέα εκμετάλλευσης της Αλυκής (εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Ελληνικές Αλυκές 
Α.Ε.»). 

Ωστόσο, δεν τεκμηριώθηκε περιβαλλοντική ζημία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρ-
τημα Ι του π.δ. 148/2009, καθώς, όπως αναφέρθηκε «το άνοιγμα που δημιουργήθηκε έχει 
κλείσει…» και «με την πάροδο του χρόνου και εφόσον δεν υπάρξουν άλλες παρεμβάσεις, με 
τον κυματισμό και τον αέρα, οι αμμοθίνες σε αυτό το σημείο θα αρχίζουν να επανασχηματί-
ζονται». Επί του παρόντος, αναμένεται η ανάληψη περαιτέρω ενεργειών - έκδοση σχετικών 
αποφάσεων από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου και 
την ΠΕΑΠΖ Βορείου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

 

3.6 Επιθεωρήσεις που πραγματοποίησε το ΣΥΓΑΠΕΖ εντός του 2016, σε εφαρμογή 
των άρθρων 51 του ν. 4409/2016 και των άρθρων 16 και 17 του π.δ. 148/2009 

α) Ανεξέλεγκτη διάθεση βιομηχανικών και άλλων αποβλήτων και ζωικών υποπροϊόντων 
στο Δήμο Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων, Π.Ε. Κορινθίας 

Με αποφάσεις του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής 
Ελλάδας - Ιονίου, ο Δήμος Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων ανέλαβε, το 2014, τη λήψη μέ-
τρων αποκατάστασης της περιοχής όπου έγινε η ανεξέλεγκτη διάθεση, και σε περίπτωση ε-
ντοπισμού του υπαίτιου φορέα εκμετάλλευσης, το κόστος να μετακυλιστεί σε αυτόν. Οι απο-
φάσεις προέβλεπαν καταρχήν την άμεση ανάθεση μελέτης αποκατάστασης, επί της οποίας θα 
γνωμοδοτούσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Κατόπιν εντολής της Γενικής Διευθύντριας 
ΣΕΠΔΕΜ, οι Επιθεωρητές του ΣΥΓΑΠΕΖ πραγματοποίησαν έλεγχο το Νοέμβριο του 2016 
για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά το άρθρο 17, λόγω μη συμμόρφωσης του υπεύ-
θυνου φορέα εκμετάλλευσης. 

β) Ανεξέλεγκτη διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων και υγρών βιομηχανικών απο-
βλήτων εντός χωμάτινων δεξαμενών, σε περιοχή του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων, 
Νομού Κορινθίας 

Με αποφάσεις του 2014 που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, ο Δήμος Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων όφειλε 
να προβεί σε λήψη μέτρων αποκατάστασης της περιοχής όπου έλαβε χώρα η ανεξέλεγκτη 
διάθεση. Οι αποφάσεις προέβλεπαν καταρχήν την σύνταξη ειδικής μελέτης αποκατάστασης, 
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καθώς και την εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης, επί των οποίων (μελετών) θα γνωμοδο-
τούσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Κατόπιν εντολής της Γενικής Διευθύντριας ΣΕΠΔΕΜ, οι Επι-
θεωρητές του ΣΥΓΑΠΕΖ πραγματοποίησαν έλεγχο το Νοέμβριο του 2016 για την επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων κατά το άρθρο 17, λόγω μη συμμόρφωσης του υπεύθυνου φορέα εκ-
μετάλλευσης.  

γ) Ανεξέλεγκτη διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων σε ιδιόκτητο οικόπεδο-εργοτάξιο, σε περιο-
χή του Δήμου Μεγαλόπολης, Νομού Αρκαδίας 

Με απόφαση του 2014 που εκδόθηκε από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, ο υπόχρεος φορέας εκμετάλλευσης όφειλε να 
προβεί σε λήψη μέτρων αποκατάστασης της περιοχής όπου έλαβε χώρα η ανεξέλεγκτη διά-
θεση. Η απόφαση προέβλεπε καταρχήν την σύνταξη μελέτης αποκατάστασης, επί της οποίας 
θα γνωμοδοτούσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Κατόπιν εντολής της Γενικής Διευθύντριας 
ΣΕΠΔΕΜ, οι Επιθεωρητές του ΣΥΓΑΠΕΖ πραγματοποίησαν έλεγχο το Δεκέμβριο του 2016 
για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά το άρθρο 17, λόγω μη συμμόρφωσης του υπεύ-
θυνου φορέα εκμετάλλευσης. 

δ) Διενέργεια ελέγχων κατά την εκτέλεση εργασιών και κατασκευών που υποβαθμίζουν το 
περιβάλλον στη ν. Θήρα, Νομού Κυκλάδων 

Κατόπιν σχετικής εντολής της Γενικής Διευθύντριας ΣΕΠΔΕΜ και μετά από καταγγελίες, το 
ΣΥΓΑΠΕΖ συμμετείχε σε δύο μερικούς ελέγχους, που διενεργήθηκαν τον Νοέμβριο του 
2016 στην περιοχή «Βλυχάδα» κοντά στο Ακρωτήρι της νήσου Θήρας, προκειμένου να δια-
πιστωθεί η ύπαρξη κατασκευών και η εκτέλεση εργασιών που υποβαθμίζουν το περιβάλλον.  

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη υπόσκαφης κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα, η οποία δεν 
προβλεπόταν στην υπ’ αρ. 17/2015 άδεια οικοδομής της ΥΔΟΜ Θήρας που είχε χορηγηθεί 
για άλλες εργασίες. Κατά το χρόνο του ελέγχου η κατασκευή ήταν σκεπασμένη με χώμα, ό-
μως περιλάμβανε και στοά μέσω της οποίας η υπόσκαφη κατασκευή είχε αποκτήσει πρόσβα-
ση προς την πλευρά της απόκρημνης ακτής. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε η συνδρομή της Πυ-
ροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία προσέγγισε την κατασκευή από την πλευρά της θάλασσας 
με χρήση σχοινιών.  

Σημειώνεται ότι η ακτή της Βλυχάδας βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού, έχει μήκος 
τριών χιλιομέτρων και είναι κρημνώδης, αποτελούμενη από αποθέσεις λεπτόκοκκης στάχτης 
πάχους έως 40 μέτρων πάνω από την παραλία που προήλθαν από έκρηξη του ηφαιστείου της 
Σαντορίνης. Λόγω της διάβρωσης της ακτής από τους ανέμους έχουν δημιουργηθεί χαρακτη-
ριστικά σχήματα σε όλο το μήκος της ακτής που αποτελεί γεωλογικό σχηματισμό που προ-
στατεύεται από Προεδρικό Διάταγμα (Δ΄139/1990, ΑΑΠ΄144/2012). Συγκεκριμένα απαγο-
ρεύεται κάθε δόμηση ή αλλοίωση του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος σε ζώνη πλά-
τους 150 μ. από τον αιγιαλό. Η εν λόγω υπόσκαφη κατασκευή καθώς και οι «τρύπες» που 
δημιουργήθηκαν στο πρανές της ακτής βρίσκονται εντός της ζώνης πλάτους 150 μ. από τη 
γραμμή αιγιαλού όπου απαγορεύεται η δόμηση. 

Επιπλέον διαπιστώθηκε η μη σύννομη διαχείριση υλικών εκσκαφών και η μη σύννομη εκτέ-
λεση χωματουργικών εργασιών - διαμορφώσεων εδάφους.  

Μετά τη διενέργεια των ελέγχων και τη διαπίστωση παραβάσεων επιβλήθηκαν οι προβλεπό-
μενες διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο). 

 

3.7 Άλλες Δράσεις για την προώθηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής ευθύνης κατά 
το 2016 

Το 2016, το ΣΥΓΑΠΕΖ, σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο, προώθησε την υλοποίηση του 
χρηματοδοτικού προγράμματος «Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος για το έτος 2016», Άξο-
νας προτεραιότητας 2, Δράση «Αντιμετώπιση αυθαιρεσίας φυσικού περιβάλλοντος», αρχικού 
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προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, στο οποίο εντάχθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 
449.558 ευρώ. Το έργο αφορά σε δράσεις συλλογής και διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων 
για τον περιορισμό πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας από ανεξέλεγκτες αποθέσεις για τις 
οποίες δεν έχει εντοπιστεί ο υπεύθυνος φορέας εκμετάλλευσης, και θα υλοποιηθεί από τις 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Αττικής, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και Κεντρικής Μακεδο-
νίας εντός του 2017, στις παρακάτω περιοχές: 

 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την απομάκρυνση ανεξέλεγκτων αποθέσεων, ποσό-
τητας περίπου 15 τόνων, στη θέση ρέμα Φράγκιζα της Π.Ε. Ευβοίας. 

 Περιφέρεια Αττικής για την απομάκρυνση ανεξέλεγκτων αποθέσεων, συνολικής πο-
σότητας 776,9 τόνων στις θέσεις Πέτρα Εβραίου, Νεόκτιστα, Άγιος Γεώργιος και ρέμα Αγίου 
Γεωργίου του Δήμου Ασπροπύργου και στο Μικρό Κατερίνι του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. 

 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την απομάκρυνση αποβλήτων αμιάντου, συ-
νολικής ποσότητας 78 τόνων, από το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο Χίντζου, Δήμου Παύλου 
Μελά. 

Επιπλέον, το Νοέμβριο του 2016, διοργανώθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά από το ΣΥΓΑΠΕΖ, 
με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για την πε-
ριβαλλοντική ευθύνη (ELD Training Event), με σκοπό τη συνεργασία κεντρικών και περιφε-
ρειακών αρμόδιων Αρχών (ΣΥΓΑΠΕΖ - ΠΕΑΠΖ) για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής ευθύνης. Το σεμινάριο εστίασε σε θέματα χρηματοοικο-
νομικής ασφάλειας και στις δυνατότητες αξιοποίησης κοινοτικών και εθνικών πόρων για τη 
χρηματοδότηση δράσεων αποκατάστασης, μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του 
Πράσινου Ταμείου. Τα σημαντικότερα θέματα που επισημάνθηκαν κατά το στάδιο ολοκλή-
ρωσης των εργασιών και διατύπωσης συμπερασμάτων, ήταν η ανάγκη ενίσχυσης των περι-
βαλλοντικών ελέγχων, χρήσης χρηματοοικονομικών εγγυήσεων από τους φορείς εκμετάλ-
λευσης, καθώς και αξιοποίησης των υφιστάμενων εργαλείων (ηλεκτρονικά μητρώα κ.ά.) τα 
οποία θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση αφενός της εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
πολιτικής, και αφετέρου της περιβαλλοντικής ευθύνης. 

Τέλος, το 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 πλη-
ρώνει», συνεχίζει να συμμετέχει, ως συνδικαιούχος, στο πρόγραμμα «Προώθηση της ενημέ-
ρωσης - 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 οποίο υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. 
Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων “LIFE Environmental Governance and Information 2014”, 
και θα ολοκληρωθεί το 2020. 

 

3.8 Προγραμματισμένες Δράσεις του ΣΥΓΑΠΕΖ για το έτος 2017 

Κατά το έτος 2017 θα διενεργηθούν επιθεωρήσεις σε εφαρμογή του άρθρου 51 του ν. 
4409/2016 και των άρθρων 16 και 17 του π.δ. 148/2009. Οι έλεγχοι που προβλέπεται να 
πραγματοποιηθούν για την τήρηση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης ως προς 
την υλοποίηση των μέτρων πρόληψης/αποκατάστασης, είναι οι εξής: 

 Εγκαταλειμμένο εργοστάσιο στην Π.Ε. Αχαΐας, 

 Μονάδα δεματοποίησης ΑΣΑ στην Π.Ε. Αργολίδας, 

 Βιομηχανία χαρτιού στην Π.Ε. Φθιώτιδας, 

 Μονάδα επεξεργασίας ελαιοπυρήνων στην Π.Ε. Μεσσηνίας, 
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 Μονάδα κεραμοποιίας στην Π.Ε. Λάρισας, και 

 Εργοστάσιο εκτός λειτουργίας στην Π.Ε. Μεσσηνίας. 

 

4. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ  

4.1 Διοικητική 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 λει-
τουργούσαν ως ανεξάρτητες ελεγκτικές και αυτοτελείς οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυν-
σης του Υπουργείου, λειτουργούν πλέον ως δύο Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων ενταγ-
μένα στις Επιθεωρήσεις Νοτίου και Βορείου Ελλάδος του ΣΕΠΔΕΜ.  

Η Υπηρεσία δεν ασκεί επιθεώρηση σε άλλους δημόσιους φορείς, αλλά μόνο σε επιχειρήσεις 
μεταλλευτικών και λατομικών δραστηριοτήτων και το έργο της αφορά στον έλεγχο της ορθο-
λογικής αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας που αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ε-
θνικής οικονομίας, τον έλεγχο των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής των εργασιακών χώρων 
μεταλλείων και λατομείων (δεδομένου ότι η αρμοδιότητα αυτή δεν εμπίπτει στις αρμοδιότη-
τες του Υπουργείου Εργασίας, σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους εργασιακούς χώρους), 
την εξάλειψη της παράνομης μεταλλευτικής και λατομικής δραστηριότητας κ.λπ.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του π.δ. 100/2014, στα Τμήματα Επιθεώ-
ρησης 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 μεταλλουρ-
γιών, 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 ω-
φέλειας 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 λατο-
μείων, 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 παρα-
χωρήθηκαν 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 ορυ-
κτών, που βρίσκονται εντός των μεταλλευτικών ή των λατομικών χώρων αντίστοιχα, 

στ) Η προσωρινή απαγόρευση και η ανάκληση, καθώς και η εισήγηση αρμοδίως για την ορι-
στική διακοπή της λειτουργίας μεταλλείων και λατομείων για λόγους ασφαλείας, 

ζ) Η αξιολόγηση των στοιχείων δραστηριότητας των μεταλλείων και λατομείων που υπο-
βάλλονται από τις επιχειρήσεις και γνωμοδότηση για την ακρίβεια αυτών, 

η) Ο έλεγχος της εφαρμογής της Μεταλλευτικής Νομοθεσίας για το γεωθερμικό δυναμικό, 
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θ) Όλες οι λοιπές γνωμοδοτήσεις που προβλέπονται από την κείμενη μεταλλευτική και λα-
τομική 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 2016, στα Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων υπηρέτησαν ενεργά στην: 

- Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος: (δεν έχουν αποσταλεί σχετικά στοιχεία). 

- Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος: 4 Επιθεωρητές Μεταλλείων (3 ΠΕ Μηχανικοί και 1 
ΤΕ Μηχανικών) και 1 Διοικητικός Υπάλληλος. 

 

4.2 Περιγραφή του έργου της Επιθεώρησης Μεταλλείων για το έτος 2016 

Περιγραφή, απόλυτοι αριθμοί και στατιστικά στοιχεία επί των υποθέσεων του Τμήματος Επι-
θεώρησης Μεταλλείων της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος, κατά το έτος 2016, εμπεριέχο-
νται στον παρακάτω πίνακα (δεν έχουν αποσταλεί στοιχεία από την Επιθεώρηση Μεταλλείων 
Νοτίου Ελλάδας): 

 

Υποθέσεις Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος για το έτος 2016 
Αριθμός 
υποθέσεων 

Εντολές μετακίνησης για εκτός έδρας επιθεωρήσεις / αυτοψίες  140 
Εκθέσεις αυτοψίας σε μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους με αντίστοιχα έγ-
γραφα/εντολές προς εκμεταλλευτές μεταλλείων/λατομείων 

48 

Εκθέσεις ατυχημάτων-δυστυχημάτων κατόπιν αυτοψίας σε λατομικούς & μεταλ-
λευτικούς χώρους προς τις αρμόδιες κατά τόπο εισαγγελικές αρχές 

19 

Αποφάσεις επιβολής προστίμων (συνολικού ύψους 224.000€) 30 
Δηλωμένα ατυχήματα σε μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους που οδήγησαν 
σε τραυματισμό και εξετάστηκαν από την Υπηρεσία 

26 

Δηλωμένα δυστυχήματα σε μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους που οδή-
γησαν σε θάνατο και εξετάστηκαν από την Υπηρεσία 

5 

Γνωμοδοτήσεις για χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών ή/και την εκμε-
τάλλευση λατομικών χώρων 

232 

Περιοδικός έλεγχος των λατομείων / μεταλλείων μέσω ελέγχου των στοιχείων 
δελτίων δραστηριότητας έτους 2016 που υπέβαλαν οι εκμεταλλευτές 

450 

Έγγραφα διατύπωσης απόψεων επί προσφυγών κατά εντολών και αποφάσεων 
της Υπηρεσίας 

13  

Εκθέσεις προς τα Διοικητικά Δικαστήρια επί προσφυγών που ασκήθηκαν κατά 
αποφάσεων της Υπηρεσίας για παράνομες εκμεταλλεύσεις σε μεταλλευτικούς και 
λατομικούς χώρους 

7 

Έγγραφα σχετικά με απαντήσεις στη Βουλή 7 
Εκθέσεις για απαλλοτριώσεις εκτάσεων για τις ανάγκες εκμετάλλευσης μεταλλείων 4 
Αποφάσεις έγκρισης χρήσης εκρηκτικών υλών σε μεταλλευτικούς και λατομι-
κούς χώρους 

20 

Κατά το έτος 2016, το σύνολο των εισερχομένων εγγράφων στην Επιθεώρηση Μεταλλείων 
Βορείου Ελλάδος ήταν 3642 και το σύνολο των εξερχόμενων 1147. 

 

4.3 Σημαντικότερες υποθέσεις της Επιθεώρησης Μεταλλείων το έτος 2016 
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Οι σημαντικότερες υποθέσεις της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος, κατά το έτος 
2016, συνοψίζονται στα ακόλουθα (δεν έχουν αποσταλεί στοιχεία από την Επιθεώρηση Με-
ταλλείων Νοτίου Ελλάδας):  

α) Επιθεώρηση και έλεγχος μεταλλευτικών και λατομικών επιχειρήσεων σε περιοχές με αυ-
ξημένη μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα όπως ειδικότερα στις περιοχές του Λιγνι-
τικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της Δ.Ε.Η. Α.Ε. - Λιγνιτωρυχεία Πτολεμαΐδας, Αμυ-
νταίου, Φλώρινας κ.λπ. - λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητάς τους, στους χώρους 
των μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής (Μεταλλεία Χρυσού/Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.) και 
σε περιοχές λειτουργίας λατομείων μαρμάρων (Δράμα, Καβάλα, Θάσος κ.ά.),  

β) Απαλλοτριώσεις εκτάσεων για τις ανάγκες της «Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.» και της 
«ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ» Α.Ε. και  

γ) Αυτοψίες και πραγματογνωμοσύνες 5 δυστυχημάτων και 26 ατυχημάτων σε χώρους με-
ταλλευτικής και λατομικής δραστηριότητας. 

 

4.4 Προγραμματισμός δράσεων της Επιθεώρησης Μεταλλείων για το 2017 

Οι προτεραιότητες για το έτος 2017 της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος συνοψί-
ζονται στα ακόλουθα (δεν έχουν αποσταλεί στοιχεία από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτί-
ου Ελλάδας):  

α) Διενέργεια τουλάχιστον μίας περιοδικής προληπτικής επιθεώρησης και ελέγχου σε χώ-
ρους που ασκούνται μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες, στα πλαίσια της χωρικής 
αρμοδιότητάς της Υπηρεσίας, 

β) Διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων με μεγαλύτερη ένταση στις περιοχές με αυξημένη 
μεταλλευτική/λατομική δραστηριότητα, όπως ειδικότερα στις περιοχές του Λιγνιτικού Κέ-
ντρου Δυτικής Μακεδονίας της Δ.Ε.Η. Α.Ε. - Λιγνιτωρυχεία Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου, Φλώ-
ρινας κ.λπ. - λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητάς τους, στους χώρους των μεταλλείων 
Κασσάνδρας Χαλκιδικής και σε περιοχές λειτουργίας λατομείων μαρμάρων (Δράμα, Καβά-
λα, Θάσος κ.ά.), 

γ) Άμεση διενέργεια αυτοψιών και επιθεωρήσεων στην ορθή κάθε φορά χρονική στιγμή για 
ατυχήματα-δυστυχήματα, καταγγελίες-αναφορές πολιτών, αυτοψίες-γνωμοδοτήσεις σε θέμα-
τα εκμετάλλευσης και απαλλοτριώσεων κ.λπ. που σχετίζονται με χώρους άσκησης μεταλλευ-
τικών 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 τις δυσκο-
λίες έγκρισης πιστώσεων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των Επιθεωρητών Μεταλλείων. 

 

5. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

5.1 Διοικητική οργάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 72/2010 (Α΄132) και το άρθρο 18 του ν. 4122/2013 
(Α΄42), με τον οποίο εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010, συγκροτήθηκε η Ειδι-
κή Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.), η οποία, σύμφωνα με το π.δ.100/2014 
(A΄167), αναδιαρθρώθηκε σε διοικητικές μονάδες του ΣΕΠΔΕΜ και μετονομάστηκε σε Τμή-
μα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδος και Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου Ελ-
λάδος, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) Έλεγχο της εφαρμογής έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτηρίου, 
επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού, έλεγχο της διαδικασίας 
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έκδοσής τους, έλεγχο των Ενεργειακών Επιθεωρητών και των φορέων εκπαίδευσης αυτών 
και εισήγηση για επιβολή κυρώσεων, 

β) Τήρηση, έλεγχο και διαχείριση του (ηλεκτρονικού) Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών 
(κτηρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού) καθώς και του (ηλεκτρονι-
κού) Αρχείου Επιθεώρησης Κτηρίων, 

γ) Συλλογή, επεξεργασία και μελέτη των αποτελεσμάτων από τον έλεγχο των πιστοποιητι-
κών ενεργειακής απόδοσης και της επιθεώρησης των συστημάτων θέρμανσης και κλιματι-
σμού, 

δ) Εκπόνηση και ανάθεση εκπόνησης μελετών και ερευνών σχετικών με το αντικείμενο της 
ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, 

ε) Εφαρμογή και επίβλεψη ενεργειακών ελέγχων σε βιομηχανικές δραστηριότητες ή εγκα-
ταστάσεις. 

Το έτος 2016, στα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας υπηρέτησαν, στην: 

- Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος: πέντε (5) ΠΕ Μηχανικοί (δύο Χημικοί Μηχανικοί, δύο Αρχι-
τέκτονες Μηχανικοί, ένας Πολιτικός Μηχανικός και ένας Μηχανολόγος Μηχανικός), εκ των 
οποίων, δύο (2) μετακινήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ κατά το πρώτο και δεύτερο 
εξάμηνο του 2016. 

- Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος: 4 ΠΕ Μηχανικοί, (2 Πολιτικοί Μηχανικοί, 1 Αγρονόμος-
Τοπογράφος Μηχανικός, και 1 Μηχανολόγος Μηχανικός), εκ των οποίων, η 1 είναι μόνιμη 
υπάλληλος (νεοδιόριστη) και οι λοιπές αποσπασμένες. Σημειώνεται ότι έως 04-04-16 υπηρε-
τούσαν συνολικά 2 ΠΕ Μηχανικοί, ενώ το χρονικό διάστημα από 04-04-16 έως 01-07-16 α-
ποσπάστηκαν στην υπηρεσία 2 ακόμα Μηχανικοί. 

 

5.2 Συνοπτική περιγραφή του έργου των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας των Επι-
θεωρήσεων Νοτίου και Βορείου Ελλάδος κατά το έτος 2016 

Κατά την διάρκεια του έτους 2016, το έργο των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου 
και Βορείου Ελλάδος συνοψίζεται στα ακόλουθα: 

α) Έλεγχος, τήρηση και διαχείριση του ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεργειακών Επιθεω-
ρητών (Ε.Ε.) κτηρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού, μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος (buildingcert.gr), για την υλοποίηση των ακόλουθων: 

 Έγκριση 997 αναγγελιών έναρξης δραστηριότητας Ε.Ε. κτιρίων, 219 αναγγελιών έ-
ναρξης δραστηριότητας Ε.Ε. συστημάτων θέρμανσης και 202 αναγγελιών έναρξης δραστη-
ριότητας Ε.Ε. συστημάτων κλιματισμού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του π.δ. 
100/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του άρθρου 55 του ν. 4409/2016 (Α΄136).  

 Έλεγχος γνησιότητας 29 φωτοαντιγράφων δικαιολογητικών (πτυχία, διπλότυπα εί-
σπραξης) που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους στις αναγγελίες έναρξης δραστηριότητας 
Ε.Ε., σε ποσοστό 5%, σύμφωνα με άρθρο 1 του ν. 4250/2014. 

 Ηλεκτρονική οικονομική ενημερότητα «καρτελών» (έλεγχος και αποδοχή παράβο-
λου ανανέωσης δικαιωμάτων δραστηριότητας Ε.Ε.) 7.773 εγγεγραμμένων Ε.Ε., καθώς και 
779 νέων εγγεγραμμένων Ε.Ε. (έλεγχος και αποδοχή παράβολου εγγραφής Ε.Ε. στο Μη-
τρώο). 

 Διαχείριση 347 αιτήσεων υποψήφιων μόνιμων Ε.Ε. και απόδοση του αναγκαίου κω-
δικού αριθμού συμμετοχής, προκειμένου οι υποψήφιοι να συμμετάσχουν στα σεμινάρια των 
φορέων εκπαίδευσης και να εγγραφούν στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών. 
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 Εγγραφή 9 νομικών προσώπων στο μητρώο νομικών προσώπων, μετά από έλεγχο των 
δικαιολογητικών και αποδοχή παράβολων. 

 Διαχείριση αποτελεσμάτων υποψηφίων Ε.Ε. που συμμετείχαν στις εξετάσεις των Ε-
νεργειακών Επιθεωρητών κτηρίων του ΤΕΕ και ηλεκτρονική καταχώριση αυτών στο ηλε-
κτρονικό Μητρώο των Ε.Ε. (450 επιτυχόντων και 360 αποτυχόντων). 

 Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δοκιμαστικός έλεγχος και ενεργοποίηση της εφαρμογής στο 
πληροφοριακό σύστημα buildingcert.gr, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΚΑΠΕ), για την κατάταξη των Ε.Ε. στις τάξεις Α, Β και Γ, σύμφωνα με το άρθρο 
52 του ν. 4409/2016 (Α΄136). 

 Ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής ΥΠΟΙΚ, στο πλαίσιο της 
Παρακολούθησης Μεταρρυθμίσεων στην Πρόσβαση και Άσκηση Επαγγελμάτων, κάθε τρί-
μηνο: 

- Για τον αριθμό Ε.Ε. που διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις στα κτήρια, καθώς και στα 
συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού αυτών, 

- Για το κόστος των ενεργειακών επιθεωρητών σε κτήρια κατοικιών και κτήρια τριτογενούς 
τομέα. 

β) Έλεγχος, τήρηση και διαχείριση του (ηλεκτρονικού) Αρχείου Επιθεωρήσεως Κτη-
ρίων, μέσω του πληροφοριακού συστήματος (buildingcert.gr), για την υλοποίηση των ακό-
λουθων: 

 Διαχείριση 282.462 Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΠΕΑ) που εκ-
δόθηκαν για λόγους πώλησης, ενοικίασης, εξοικονόμησης κατ’ οίκον (1ο και 2ο ΠΕΑ), 
ΕΠΠΕΡΑΑ, κλπ. και στατιστική επεξεργασία των καταχωρισμένων ηλεκτρονικών αρχείων 
δεδομένων τους. 

 Διαχείριση 3.516 αιτημάτων ανακλήσεων ΠΕΑ που υποβλήθηκαν από τους Ε.Ε. 

 Υλοποίηση, δοκιμαστικός έλεγχος και ενεργοποίηση της εφαρμογής στο πληροφορια-
κό σύστημα buildingcert.gr για την καταχώριση εκθέσεων ενεργειακής επιθεώρησης συ-
στημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. 

 Αναθεώρηση του ηλεκτρονικού αλγορίθμου για τον υπολογισμό επιβολής κυρώσεων 
στους Ε.Ε. κτηρίων. 

 Αξιολόγηση δύο λογισμικών υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτηρίων. 

γ) Διαχείριση του ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών μέσω του πληρο-
φοριακού συστήματος buildingcert.gr, ως ακολούθως: 

 Σχεδιασμός και ανάπτυξη της εφαρμογής στο πληροφοριακό σύστημα buildingcert.gr, 
σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ, για την εγγραφή και υποβολή αναγγελίας έναρξης δραστηριότη-
τας ενεργειακού ελεγκτή των υποψήφιων Μηχανικών στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, 
σύμφωνα με το ν. 4342/2015 (Α΄143) και την υπ΄αρ. 188343/23-12-16 απόφαση Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

 Σχεδιασμός και ανάπτυξη της εφαρμογής στο πληροφοριακό σύστημα buildingcert.gr, 
σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ, για τη δήλωση αναγγελίας του πρώτου ενεργειακού ελέγχου ή 
εφαρμογής συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης από τις μη μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, σύμφωνα με το ν.4342/2015 (Α΄143) και την υπ΄αρ. 188343/23-12-16 απόφαση 
Υπουργού ΠΕΝ και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ. 

δ) Έλεγχος και παρακολούθηση της διαδικασίας και της ποιότητας των ενεργειακών 
επιθεωρήσεων, της ενεργειακής πιστοποίησης, της ορθότητας των εκδοθέντων ΠΕΑ, ως 
ακολούθως: 

http://www.buildingcert.gr/�
http://www.buildingcert.gr/�
http://www.buildingcert.gr/�
http://www.buildingcert.gr/�
http://www.buildingcert.gr/�
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 Διενέργεια αυτεπαγγέλτων δειγματοληπτικών ελέγχων σε 1453 Πιστοποιητικά Ε-
νεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που εκδόθηκαν και υποβλήθηκαν από τους Ε.Ε. κτηρίων στο 
ηλεκτρονικό αρχείο επιθεωρήσεως κτηρίων. 

 Διενέργεια 37 επιτόπιων ελέγχων σε κτήρια για την εξακρίβωση της ορθότητας των 
ΠΕΑ. Ειδικότερα, διενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι σε 13 κτήρια τριτογενούς τομέα, με χρή-
σεις «ξενοδοχείο», «κατάστημα», «πολυώροφα γραφεία», «βρεφικός σταθμός -νηπιαγωγείο», 
«αίθουσες πολλαπλών χρήσεων» και σε 24 κτήρια κατοικιών. 

 Εξέταση 10 καταγγελιών (επτά από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Α-
νάπτυξης - ΕΤΕΑΝ Α.Ε., στο πλαίσιο του προγράμματος «εξοικονόμηση κατοίκον» και τρεις 
από πολίτες, εκ των οποίων η μια αφορούσε την έκδοση ΠΕΑ στο πλαίσιο του προγράμματος 
«εξοικονόμηση κατοίκον» και οι άλλες δύο την έκδοση ΠΕΑ κατά τη μίσθωση κατοικίας και 
καταστήματος). 

Με βάση τα ευρήματα των ανωτέρω ελέγχων: 

- Συντάχθηκαν 36 Εκθέσεις Ελέγχου σε Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτιρίων και 2 Εκθέσεις 
Ελέγχου σε Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΕΚ) που διεξήγαγαν εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα για υποψήφιους Ε.Ε. (σύμφωνα με την ΚΥΑ 192/13-10-11, Β΄2406, των Υπουργών 
ΠΕΚΑ και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων).  

- Εκδόθηκαν 13 Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης σε Ε.Ε. κτηρίων και 2 Πράξεις Βεβαίωσης 
Παράβασης σε πολίτες. 

- Εκδόθηκαν 12 Πράξεις Βεβαίωσης Μη Παράβασης σε Ε.Ε. κτηρίων και 2 Πράξεις Βεβαίω-
σης Μη Παράβασης σε ΚΕΚ που διεξήγαγαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για υποψήφιους Ε.Ε. 
(σύμφωνα με την ΚΥΑ 192/13.10.2011, Β’ 2406 των Υπουργών ΠΕΚΑ και Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων).  

- Συντάχθηκαν δώδεκα 13 Εισηγήσεις Επιβολής Κυρώσεων σε Ε.Ε. κτηρίων και 2 Εισηγή-
σεις Επιβολής Κυρώσεων σε πολίτες. 

- Εκδόθηκε 1 απόφαση Υπουργού ΠΕΝ επιβολής κυρώσεων σε πολίτη (ύψους 2.000 ευρώ) 
και 13 αποφάσεις Υπουργού ΠΕΝ επιβολής κυρώσεων σε Ε.Ε. κτηρίων. Οι διοικητικές κυ-
ρώσεις επιβλήθηκαν ως ακολούθως: 

 Χρηματικό πρόστιμο ύψους 500 - 2.500 ευρώ σε οκτώ Ε.Ε. 

 Αποκλεισμός από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για ένα έτος σε έναν Ε.Ε. 
κτηρίων. 

 Αποκλεισμός από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για ένα - ενάμιση έτος 
και χρηματικό πρόστιμο 1.520 - 4.972 ευρώ σε τέσσερις Ε.Ε. κτηρίων. 

- Εκδόθηκε 1 απόφαση Υπουργού ΠΕΝ απόρριψης ενδικοφανούς προσφυγής Ε.Ε. κτηρίου 
και 1 απόφαση Υπουργού ΠΕΝ απόρριψης ενδικοφανούς προσφυγής πολίτη. 

- Μία υπόθεση που αφορά σε Πιστοποιητικό Ενεργειακής Επιθεώρησης κτηρίου, το οποίο 
δεν είχε εκδοθεί από το πληροφοριακό μας σύστημα (www.buildingcert.gr) και έφερε στοι-
χεία Ε.Ε. μη καταχωρημένου στο μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, απεστάλη στην Εισαγ-
γελία Αθηνών.  

ε) Συλλογή, επεξεργασία και μελέτη των αποτελεσμάτων από τον έλεγχο των πιστο-
ποιητικών ενεργειακής απόδοσης, ως ακολούθως: 

 Στατιστική επεξεργασία εκδοθέντων ΠΕΑ και «ανέβασμα» 22.034 ηλεκτρονικών 
αρχείων στατιστικών αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα http://bpes.ypeka.gr της Υπη-
ρεσίας, ανά τρίμηνο, όπου παρουσιάζονται αποτελέσματα σχετικά με τις ενεργειακές κατανα-
λώσεις των υφισταμένων κτιρίων / κτιριακών μονάδων, των νέων/ριζικά ανακαινισμένων 

http://www.buildingcert.gr/�
http://bpes.ypeka.gr/�
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κτιρίων / κτιριακών μονάδων οικιακού και τριτογενούς τομέα, καθώς και των δημόσιων κτι-
ρίων κατόπιν ελέγχου των ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων των ΠΕΑ. 

 Σύνταξη Έκθεσης Στατιστικής Ανάλυσης ΠΕΑ Κτιρίων Έτους 2015 (εκδοθείσα 
Μάρτιο 2016), στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και ανάρτησή της στην επίσημη ιστοσελί-
δα http://bpes.ypeka.gr της Υπηρεσίας. 

 Σύνταξη Εντύπου «Επισκόπηση Διαδικασιών Δημιουργίας Στατιστικών Αποτελεσμά-
των για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων οικιακού, τριτογενούς τομέα και δημοσίων κτιρίων» 
(έκδοση 1.0, τεύχος 1.0, 15-09-16), με βάση τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊ-
κές στατιστικές. 

στ) Θεσμικό Έργο: 

 Έκδοση της υπ΄αρ. 188343/23-12-16 Απόφασης Υπουργού ΠΕΝ και Αναπληρωτή 
Υπουργού ΠΕΝ «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελε-
γκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων». 

 Τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 54 του ν. 4409 (Α΄136), το οποίο αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν. 4447/2016 (Α΄241). 

ζ) Σύνταξη σχεδίου υπουργικής απόφασης με τίτλο «Συστήματα Αναγνώρισης προσόντων 
και πιστοποιήσεις ενεργειακών ελεγκτών ελέγχων» και σύνταξη διευκρινιστικής εγκυκλίου 
για τους Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4409/2016 (Α’ 136). 

η) Σύνταξη εγγράφων σχετικά με απαντήσεις σε Βουλή και σε υποθέσεις EU Pilot. 

θ) Συμμετοχή σε ημερίδες, επιστημονικά συνέδρια, επιμορφωτικά σεμινάρια και επιτροπές, 
εκπροσωπώντας τη χώρα μας σε ευρωπαϊκές συναντήσεις. 

 

5.3 Προγραμματισμός Δράσεων για το έτος 2017 

Ο προγραμματισμός δράσεων των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου 
Ελλάδας, για το έτος 2017, αναλύεται στις παρακάτω συνιστώσες: 

α) Σύνταξη διαδικασιών για τον τρόπο διεξαγωγής των δειγματοληπτικών ελέγχων στα 
ΠΕΑ και στις επιθεωρήσεις συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, καθώς επίσης ανάπτυ-
ξη ειδικής εφαρμογής δειγματοληπτικού ελέγχου των ηλεκτρονικών αρχείων των ΠΕΑ και 
των εκθέσεων συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού στο πληροφοριακό σύστημα 
buildingcert.gr ανά περιφέρεια, δήμο και έτος. 

β) Υλοποίηση και ενεργοποίηση της εφαρμογής του ηλεκτρονικού μητρώου των ενεργεια-
κών ελεγκτών και του αρχείου των ενεργειακών ελέγχων των μη μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ). 

γ) Σχεδιασμό αυτοματοποιημένης διαδικασίας ελέγχου των δεδομένων των Πιστοποιητικών 
Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων κατά την υποβολή τους στο πληροφοριακό σύστημα 
buildingcert.gr από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές. 

δ) Ανάπτυξη και σχεδιασμό ηλεκτρονικού αλγόριθμου υπολογισμού επιβολής κυρώσεων 
στους Ενεργειακούς Ελεγκτές και στις μη ΜΜΕ. 

ε) Σύνταξη και έκδοση υπουργικής απόφασης σχετικά με τις ανακλήσεις των ΠΕΑ, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 19 του ν. 4122/2013 (Α΄42). 

στ) Σύνταξη σχεδίου ΚΥΑ σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 54 του ν. 4409/2016 
(Α΄136), στην οποία θα καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των παραβόλων 
των υπόχρεων και ωφελούμενων (π.χ. εγγραφή Ενεργειακών Επιθεωρητών και νομικών προ-
σώπων στο Μητρώο, διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης Α, Β και Γ τάξης), η χρήση ηλε-

http://bpes.ypeka.gr/�
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κτρονικών τεχνολογιών, η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, η απευθείας έκδοση 
των πράξεων υπολογισμού. 

 

6. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 

6.1 Διοικητική οργάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες 

Με τη σύσταση του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (π.δ. 
100/2014, Α΄167), συγχωνεύτηκαν η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ) και η 
Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ), δύο υπηρεσίες με 
διαφορετικές αρμοδιότητες, στα Τμήματα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων, των 
Επιθεωρήσεων Βορείου και Νοτίου Ελλάδος.  

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ) συστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 
4030/2011 (Α΄249), όπου καθορίστηκε επίσης η διοικητική διάρθρωση της υπηρεσίας (Τομέ-
ας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος), η γεωγραφική της αρμοδιότητα και η στελέχωσή της. Οι 
αρμοδιότητες της υπηρεσίας προβλέπονται από τα άρθρα 7 και 16 του ιδίου νόμου, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει από την ΥΑ 299/07-01-2014 “Έλεγχος έργων και εργασιών δόμη-
σης” (Β΄57), η οποία αντικατέστησε την ΚΥΑ 9875/24-02-2012 (Β΄465), και συνοψίζονται 
στις εξής:  

• Η διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τον ορισμό ελεγκτών δόμησης (ΕΔ), κατόπιν 
σχετικού αιτήματος του γενικού επιβλέποντα του έργου στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης 
(ΥΔΟΜ) και διαβίβασή του από την ΥΔΟΜ στην ΕΥΕΔ,  

• Ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων των Ελεγκτών Δόμησης, μέσω αυτε-
πάγγελτων δειγματοληπτικών ελέγχων ή ύστερα από καταγγελία, σε κτίρια που έχουν ελέγξει 
οι ελεγκτές δόμησης, 

• Η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του ηλεκτρονικού μητρώου των ελεγκτών δόμησης 
(ΕΔ).  

Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων (ΕΥΚ) συστάθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 
3818/2010, με αρμοδιότητα τον εντοπισμό των αυθαιρέτων κατασκευών στις καμένες δασι-
κές εκτάσεις της Ανατολικής Αττικής από την πυρκαγιά του Αυγούστου του 2009 και την 
εκτέλεση των πράξεων κατεδάφισης. 

Η ΕΥΚ μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων 
(ΕΥΕΚΑ) με το άρθρο 28 του ν.4014/2011 και επιφορτίστηκε με την αρμοδιότητα εντοπι-
σμού αυθαιρέτων κατασκευών και εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε όλη την επικρά-
τεια. Ακολούθως, με την παρ. 13 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 και το άρθρο 39 του ν. 
4067/2012 παρέμεινε στην ΕΥΕΚΑ η αρμοδιότητα κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε 
χώρο αιγιαλού-παραλίας και περιήλθε εκ νέου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση η αρμοδιότη-
τα κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών, στις λοιπές περιοχές του άρθρου 28 του ν. 
4014/2011 (δάσος - δασική έκταση, αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, σε ρέμα κ.τ.λ.) με το 
συντονισμό, την παρακολούθηση και τη συνδρομή της ΕΥΕΚΑ. 

Στη συνέχεια, με τη ψήφιση του ν. 4178/2013 (άρθρο 38), ο ρόλος της ΕΥΕΚΑ έγινε πιο επι-
τελικός. Συγκεκριμένα, οι αμετάκλητες αποφάσεις κατεδάφισης για τις αυθαίρετες κατα-
σκευές της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.4178/2013 (αιγιαλό-παραλία, δάση-δασικές-
αναδασωτέες εκτάσεις, αρχαιολογικούς χώρους, ρέματα, προστατευόμενες περιοχές, κοινό-
χρηστους χώρους κ.α.), εκτελούνται πλέον με ευθύνη της Αποκεντρωμένης διοίκησης, ενώ η 
ΕΥΕΚΑ συντονίζει και παρακολουθεί τις κατεδαφίσεις. 

Με την εφαρμογή του π.δ. 100/27-08-14 (Α΄167), τα Τμήματα Επιθεώρησης Δόμησης και 
Κατεδαφίσεων, που προέρχονται από τη συνένωση των ΕΥΕΔ και ΕΥΕΚΑ, έχουν τις ακό-
λουθες αρμοδιότητες:  
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• Την τήρηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση του μητρώου ελεγκτών δόμησης και τον έ-
λεγχο της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους, καθώς επίσης τη διενέργεια ηλεκτρονικής 
κλήρωσης για τον ορισμό ελεγκτών δόμησης, 

• Τον έλεγχο για τον εντοπισμό αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών, καθώς επίσης 
την παρακολούθηση των διαδικασιών καθαίρεσης και κατεδάφισης αυτών, 

• Το συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την 
υλοποίηση των τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης, 

• Την έκδοση πορίσματος σε περιπτώσεις κατασκευών για τις οποίες παρανόμως υπο-
βλήθηκαν δηλώσεις υπαγωγής στο ν. 4014/2011 (Α΄209) ή στο ν. 4178/2013 (Α΄174), σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα φωτοερμηνείας δορυφορικών εικόνων / ορθοφωτοχαρτών που 
πραγματοποίησε φορέας του Δημοσίου.  

Με την ψήφιση του άρθρου 156 του ν. 4389/2016 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις που αφορούν 
στη δημιουργία νέου ηλεκτρονικού μητρώου ελεγκτών δόμησης, δόθηκε παράταση των υφι-
στάμενων αδειών ελεγκτών δόμησης και τροποποιήθηκαν οι διατάξεις που αφορούν στη σύ-
σταση και λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου του άρθρου 17 του ν. 4030/2011. Με την 
ψήφιση του άρθρου 51 του ν. 4409/2016 δόθηκαν στα Τμήματα Επιθεώρησης Δόμησης και 
Κατεδαφίσεων όλες οι εκ του νόμου αρμοδιότητες των τ. ΕΥΕΔ και τ. ΕΥΕΚΑ. 

Το 2016, υπηρέτησαν στα Τμήματα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων: 

- Της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος: 7 Επιθεωρητές Δόμησης (ΠΕ Μηχανικοί), συμπεριλαμ-
βανομένου της Προϊσταμένης, και 1 Διοικητικός Υπάλληλος, εκ των οποίων μόνιμοι είναι 
μόνον η Προϊσταμένη και 1 Επιθεωρητής, ενώ ο λοιποί υπάλληλοι είναι αποσπασμένοι.  

- Της Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος: 7 Επιθεωρητές Δόμησης (ΠΕ Μηχανικοί), συμπεριλαμ-
βανομένου του Προϊσταμένου και 1 Διοικητικός Υπάλληλος, εκ των οποίων μόνιμοι είναι 
μόνον ο Προϊστάμενος και η Διοικητικός Υπάλληλος και οι λοιποί Επιθεωρητές είναι απο-
σπασμένοι. Σημειώνεται ότι, έως τα τέλη Μαρτίου 2016 υπηρετούσαν συνολικά 4 Επιθεωρη-
τές Δόμησης, ενώ από τις αρχές Απριλίου έως τα τέλη Ιουνίου 2016, ήρθαν με απόσπαση άλ-
λοι 3 Επιθεωρητές Δόμησης. 

 

6.2 Συνοπτική περιγραφή του έργου της Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων 
Νοτίου και Βορείου Ελλάδος για το έτος 2016 

Η Επιθεώρηση Δόμησης και Κατεδαφίσεων, εντός του 2016, συντόνισε τις εμπλεκόμενες υ-
πηρεσίες και φορείς (ΤΕΕ, Υπηρεσίες Δόμησης, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ, Υπουργείο 
Τουρισμού, Πολιτισμού κ.α.) για την έναρξη εφαρμογής της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποδοχής αιτήσεων και ορισμού των ελεγκτών δόμησης, με 
στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, την απαλλαγή σημαντικού διοικητικού βάρους και 
την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη. Από τις 18-01-2016, οι ορισμοί των ελεγκτών 
δόμησης γίνονται πλέον μέσω της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας του Τεχνικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). Κατά το έτος 2016 έγιναν συνολικά 10.786 ορισμοί ελεγκτών δόμησης, 
συνολικής επιφάνειας 9.278.234 τ.μ., στο πλαίσιο του άρθρου 7 του ν. 4030/2011, είτε με την 
παλιά βάση ορισμών (έως 18-10-2016), είτε με το νέο σύστημα (από 18-01-2016 και ένθεν) 
και ελέγχθηκε αντίστοιχος αριθμός πορισμάτων ελεγκτών δόμησης.  

Εντός του 2016, ο αριθμός των εισερχόμενων εγγράφων στα Τμήματα Επιθεώρησης Δόμη-
σης και Κατεδαφίσεων ανήλθε σε αριθμό άνω των 4.300 πρωτοκόλλων (3.000 στη Βόρεια 
και 1.321 στη Νότια Ελλάδα). Αντίστοιχα, ο αριθμός των εξερχόμενων εγγράφων των δύο 
Τμημάτων ανήλθε σε αριθμό άνω των 950 πρωτοκόλλων (530 στη Βόρεια και 420 στη Νότια 
Ελλάδα). 
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Η υπηρεσία συντόνισε συνολικά τις διαδικασίες εκτέλεσης 64 αμετάκλητων πρωτοκόλλων 
κατεδάφισης (27 στη Βόρεια και 37 στη Νότια Ελλάδα) - εκ των οποίων 29 σε δάση-δασικές 
εκτάσεις και 35 σε αιγιαλό-παραλία, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τις αντίστοιχες Απο-
κεντρωμένες Διοικήσεις (ΑΔ), παρουσία των Επιθεωρητών στο πεδίο στην πλειοψηφία εξ’ 
αυτών.  

Επίσης, η Υπηρεσία απέστειλε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (ΑΔ) πρόσκληση υποβολής 
αιτήσεων για την ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού 
Ισοζυγίου 2016» του Πράσινου Ταμείου, συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ, που α-
φορά στην κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών για το έτος 2016, σε δάση, δασικές και ανα-
δασωτέες εκτάσεις. Στη χωρική αρμοδιότητα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδας, κατέθεσαν 
προτάσεις οι ΑΔ Μακεδονίας - Θράκης και Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες αξιο-
λογήθηκαν και έγιναν όλες αποδεκτές, με συνολικό προϋπολογισμό 73.900 €. Στη χωρική 
αρμοδιότητα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας, υπέβαλλαν προτάσεις όλες οι ΑΔ και οι προτά-
σεις αξιολογήθηκαν ως προς το εμπρόθεσμο της υποβολής τους, την πληρότητα και την ωρι-
μότητά τους. Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου ενέκρινε την 
ένταξη των ως άνω αξιολογηθέντων έργων. 

α) Στοιχεία για τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις i) που πραγματοποιήθηκαν εντός του 
2016, ii) που ήταν εκκρεμείς την 31-12-2016 και iii) που διενεργήθηκαν από κοινού με άλλα 
σώματα/υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου 

Η διενέργεια ελέγχων των ελεγκτών δόμησης πραγματοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 16 
του ν. 4030/2011, μέσω αυτεπάγγελτων δειγματοληπτικών ελέγχων ή ύστερα από καταγγελία 
σε κτίρια που έχουν ελέγξει ελεγκτές δόμησης. Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας, πραγ-
ματοποιήθηκαν 103 έλεγχοι από τους Επιθεωρητές Δόμησης και Κατεδαφίσεων του 
ΣΕΠΔΕΜ (76 στη Βόρεια και 27 στη Νότια Ελλάδα). 

Αναλυτικότερα:  

 

Ταξινόμηση δειγματοληπτικών ελέγχων ανάλογα με το στάδιο ελέγχου του έργου 

 Πλήθος Ποσοστό επί συνόλου 

Αρχικός έλεγχος 50 48,5% 

Ενδιάμεσος έλεγχος 2 2,0% 

Τελικός έλεγχος 51 49,5% 

Σύνολο 103 100% 

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του ελέγχου για τον εντοπισμό αυθαίρετων επεμβάσεων και κατα-
σκευών, πραγματοποιήθηκε μετά από σχετικές καταγγελίες πολιτών ή αναφορών άλλων υπη-
ρεσιών, έλεγχος υπαγωγών στο ν. 4178/13 καταγγελλομένων, για τον εντοπισμό αυθαιρέτων 
κατασκευών, λαμβάνοντας υπόψη τις υποβληθείσες υπαγωγές αυθαιρέτων και με σκοπό την 
ενεργοποίηση των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών (Υπηρεσίες Δόμησης) για δικές τους ε-
νέργειες (ανάκληση υπαγωγών). Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 34 έλεγχοι μετά από καταγ-
γελία - αναφορά στην Υπηρεσία μας. 

Σημειώνεται ότι, την 31η Δεκεμβρίου 2016 υπήρχε σε εκκρεμότητα η διενέργεια ελέγχου 2 
δηλώσεων υπαγωγής στον ν. 4178/2013 (παρ. 8, άρθρο 25 του ν. 4178/2013, σε συνδυασμό 
με το άρθρο 51 του ν. 4409/2016), η οποία ζητήθηκε από το ΣΕΕΔΔ / Γραφείο Θεσσαλονί-
κης. Επίσης, Κατά τη διάρκεια του 2016, πραγματοποιήθηκε από κοινού με το Τμήμα Επι-
θεώρησης Περιβάλλοντος Νοτίου Ελλάδας και το ΣΥΓΑΠΕΖ του ΣΕΠΔΕΜ, έλεγχος στη 
Βλυχάδα της Σαντορίνης, μετά από σχετική καταγγελία. 
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β) Στοιχεία για τους ελέγχους που ολοκληρώθηκαν εντός του 2016 ή που εκκρεμούσαν κατά 
το τέλος του, και διενεργήθηκαν i) κατόπιν καταγγελίας, ii) αυτεπαγγέλτως, iii) κατόπιν ε-
ντολής ΓΕΔΔ iv) κατόπιν εντολής Υπουργού ή Γενικού Γραμματέως Υπουργείου ή v κατά 
παράκληση άλλου φορέως 

Οι 101 έλεγχοι (74 στη Βόρεια και 27 στη Νότια Ελλάδα) από το σύνολο των 137 ελέγχων 
(76 στη Βόρεια και 61 στη Νότια Ελλάδα) που πραγματοποιήθηκαν από την Υπηρεσία κατά 
το έτος 2016 ήταν δειγματοληπτικοί, στο πλαίσιο του δειγματοληπτικού ελέγχου που προ-
βλέπει το άρθρο 16 του ν. 4030/11, ενώ οι 36 υπολειπόμενοι έλεγχοι (2 στη Βόρεια και 34 
στη Νότια Ελλάδα) πραγματοποιήθηκαν κατόπιν σχετικής καταγγελίας. Οι έλεγχοι κατόπιν 
σχετικής καταγγελίας έγιναν με εντολή της Γενικής Διευθύντριας του ΣΕΠΔΕΜ. Δεν πραγ-
ματοποιήθηκε κανένας έλεγχος κατόπιν εντολής ΓΕΔΔ, ή Υπουργού ή Γενικού Γραμματέως 
Υπουργείου ή κατά παράκληση άλλου φορέως. Εκκρεμεί η διενέργεια ελέγχου 2 δηλώσεων 
υπαγωγής στον ν. 4178/2013 (παρ. 8 άρθρο 25 του ν. 4178/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 
51 του ν. 4409/2016), η οποία ζητήθηκε από το ΣΕΕΔΔ / Γραφείο Θεσσαλονίκης. 

 

Ταξινόμηση ανάλογα με το έναυσμα των ελέγχων 

 Πλήθος Ποσοστό επί συνόλου 

Δειγματοληπτικοί 101 73,7% 

Κατόπιν σχετικής καταγγε-
λίας 

36 26,3% 

Σύνολο 137 100% 

 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του π.δ. 100/2014 για τον έλεγχο και εντοπισμό αυθαίρετων 
επεμβάσεων και κατασκευών έγινε αποστολή απόψεων και διερεύνηση της δυνατότητας υπα-
γωγής στο ν.4178/13 αυθαιρέτων κατασκευών στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Υπηρεσίες Δόμη-
σης, Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων) για την ενεργοποίησή τους. 

γ) Στοιχεία για το σύνολο των ελέγχων στους οποίους διαπιστώθηκαν προβλήματα i) διαφθο-
ράς, ii) κακοδιοίκησης, iii) οργανωτικά ή iv) άλλα, καθώς και οι τομείς στους οποίους αφο-
ρούν οι διενεργηθέντες έλεγχοι / επιθεωρήσεις ανά περίπτωση (π.χ. προμήθειες, παράβαση 
διοικητικών διαδικασιών, οικονομική διαχείριση, δημόσια έργα, περιβάλλον κλπ.). 

Δε διαπιστώθηκαν προβλήματα διαφθοράς, κακοδιοίκησης ή οργανωτικά σε καμία από τις 
περιπτώσεις που ελέγχθηκαν. Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από τους Επιθεωρητές Δό-
μησης και Κατεδαφίσεων αφορούν σε έλεγχο των πορισμάτων ελεγκτών δόμησης, που ορί-
σθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4030/2011 και την ΥΑ 299/2014.  

Εκκρεμεί η διενέργεια ελέγχου δύο (2) δηλώσεων υπαγωγής στον ν. 4178/2013 (παρ. 8 άρθρο 
25 του ν. 4178/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 51 του ν. 4409/2016), η οποία ζητήθηκε από 
το ΣΕΕΔΔ / Γραφείο Θεσσαλονίκης, και εκ του πορίσματος της Υπηρεσίας, θα διαπιστωθεί η 
ορθή ή μη υπαγωγή. 

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά την ενεργοποίηση των συναρμόδιων υπηρεσιών, 
στο πλαίσιο του ελέγχου για τον εντοπισμό αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών, παρα-
τηρήθηκε σημαντική καθυστέρηση των απαιτούμενων ενεργειών τους, δεδομένης της αισθη-
τής υποστελέχωσης των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ). Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι 
οι ΥΔΟΜ Μυκόνου και Θήρας (Σαντορίνης). 

δ) Στοιχεία για το σύνολο των ελέγχων οι οποίοι κατέληξαν στη διαπίστωση πειθαρχικών 
και ποινικών ευθυνών και το πόρισμα / έκθεση απεστάλη και στον αρμόδιο εισαγγελέα για 
την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. 
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Σε καμία περίπτωση ο έλεγχος δεν κατέληξε στη διαπίστωση πειθαρχικών και ποινικών ευθυ-
νών, καθώς ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Εποπτικό Συμβούλιο (άρθρα 16, 17 και 18 
του ν. 4030/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 156 του ν. 4389/2016 και ισχύει). Σύμ-
φωνα με τη σχετική νομοθεσία, ύστερα από κάθε έλεγχο, συντάσσεται έκθεση ελέγχου και σε 
περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις η σχετική έκθεση επιδίδεται με συστημένη πρό-
σκληση στον ελεγχόμενο ελεγκτή δόμησης, ο οποίος καλείται σε ακρόαση σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 2690/99. Στη συνέχεια συντάσσεται αιτιολογημένη πράξη βε-
βαίωσης ή μη της παράβασης, αντίγραφο της οποίας, μαζί με τον πλήρη φάκελο της υπόθε-
σης αποστέλλεται στο Εποπτικό Συμβούλιο για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου.  

ε) Στοιχεία για τους ελέγχους στους οποίους διαπιστώθηκε αποδοχή και εφαρμογή από 
τους ελεγχόμενους φορείς και υπηρεσίες των προτάσεων που διατυπώθηκαν στα πορίσματα, 
καθώς επίσης για τις περιπτώσεις άσκησης πειθαρχικών και ποινικών διώξεων σε συνέχεια 
των σχετικών πορισμάτων και εκθέσεων ελέγχου.  

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του π.δ. 100/2014, η Υπηρεσία ελέγχει την ορθή εκτέλεση των κα-
θηκόντων των ελεγκτών δόμησης μέσω του ελέγχου του συνόλου των πορισμάτων που υπο-
βάλλονται από αυτούς μετά από κάθε έλεγχο (διοικητικός και τεχνικός έλεγχος). Στην Επι-
θεώρηση Βορείου Ελλάδας υπήρξαν έξι (6) περιπτώσεις πορισμάτων, στις οποίες οι Επιθεω-
ρητές προέβησαν σε αλληλογραφία με τους ελεγκτές δόμησης, προκειμένου να δοθούν εξη-
γήσεις σχετικά με τα πορίσματα (είσπραξη αμοιβής μεγαλύτερης της νόμιμης συνήθως) και 
εν συνεχεία δόθηκαν εντολές και συστάσεις για τη συμμόρφωση των ελεγκτών δόμησης ως 
προς την νομιμότητα. Στην Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας κλήθηκαν σε απολογία 14 ελεγκτές 
δόμησης και συντάχθηκαν επτά (7) βεβαιώσεις παράβασης. Ο πειθαρχικός έλεγχος δεν πραγ-
ματοποιήθηκε, καθώς, μέχρι σήμερα, δεν έχει συγκροτηθεί το Εποπτικό Συμβούλιο του 
ν.4030/2011 (σχέδιο υπουργικής απόφασης για τη συγκρότηση του οποίου προωθείται, επί 
του παρόντος, για υπογραφή). 

Στις περιπτώσεις που διερευνήθηκαν τα καταγγελλόμενα για τον εντοπισμό αυθαιρέτων, οι 
αρμόδιες Υπηρεσίες προέβησαν σε ανάκληση διοικητικών πράξεων (υπαγωγών στο ν. 
4178/13). Η άσκηση πειθαρχικών και ποινικών διώξεων των εμπλεκομένων είναι αρμοδιότη-
τα των ΥΔΟΜ, οι οποίες δεν ενημερώνουν σχετικά την Επιθεώρηση Δόμηση και Κατεδαφί-
σεων. 

 

6.3 Σημαντικότερες υποθέσεις και κυριότερες οργανωτικής φύσεως προτάσεις της Ε-
πιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων για τη βελτίωση του έργου των ελεγχθέντων 
φορέων και υπηρεσιών, για το έτος 2016 

Οι σημαντικότερες υποθέσεις με τις οποίες ασχολήθηκε η Επιθεώρηση Δόμησης και Κατε-
δαφίσεων, κατά το έτος 2016, ήταν: 

• Αυθαίρετες κατασκευές στην προστατευόμενη περιοχή του Υγροτόπου Σχοινιά Μαρα-
θώνα: Ενεργοποίηση του αρμόδιου Δασαρχείου για την καταγραφή των νέων κατασκευών-
επεκτάσεων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, του Δήμου Μαραθώνα για την 
αφαίρεση των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων, συντονισμός της Διεύθυνσης Περι-
βάλλοντος και Χωροταξίας της ΑΔ Αττικής για τη συνέχιση των κατεδαφίσεων με την εκτέ-
λεση των αμετάκλητων αποφάσεων κατεδάφισης, με την εξεύρεση πόρων χρηματοδότησης 
κ.α. 

• Αυθαίρετες κατασκευές στη Νήσο Τουρλίδα: Συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών 
(Λιμεναρχείο, Κτηματική Υπηρεσία, ΑΔ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου) για 
την απρόσκοπτη κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών στην Νήσο Τουρλίδας, καθώς οι αντι-
δράσεις των κατοίκων - αυθαιρετούντων ήταν εξαιρετικά έντονες, προκαλώντας συνεχώς 
προβλήματα στην υλοποίηση της κατεδάφισης. 
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• Αυθαίρετες κατασκευές στη Νήσο Σαντορίνη, περιοχή Βλυχάδας: Διενέργεια αυτοψιών 
και εντοπισμός αυθαίρετων υπόσκαφων κατασκευών σε προστατευόμενη περιοχή, καθ’ υ-
πέρβαση εκδοθείσας οικοδομικής άδειας. 

• Διερεύνηση νομιμότητας κατασκευών στην προστατευόμενη περιοχή της Λίμνης Βου-
λιαγμένης: Διενέργεια αυτοψίας για τον εντοπισμό αυθαιρέτων κατασκευών καθ’ υπέρβαση 
της υπαγωγής στο ν. 4178/13 και αποστολή απόψεων στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμά-
των και Αμφισβητήσεων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για τον έλεγχο υπαγωγής στο νόμο περί 
αυθαιρέτων των κατασκευών στη λίμνη Βουλιαγμένης. 

• Εντοπισμός αυθαίρετων κατασκευών στη Νήσο Σαντορίνη, περιοχή Φηροστεφάνι: Διε-
ρεύνηση των αδειών δόμησης ως προς τη δυνατότητα έκδοσής τους σε προστατευόμενες πε-
ριοχές μετά από καταγγελίες. Η ενεργοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών είχε σαν αποτέλε-
σμα τη διακοπή εργασιών για τη μια από τις ανωτέρω άδειες δόμησης. 

• Έλεγχος καταγγελλομένων σχετικά με τη νομιμότητα της άδειας δόμησης του έργου 
«Σεράφειο Κολυμβητήριο» στο Δήμο Αθηναίων, στο πλαίσιο του εντοπισμού αυθαίρετων 
επεμβάσεων και κατασκευών. 

Επιπλέον, η Υπηρεσία εισηγήθηκε νομοθετικές ρυθμίσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη 
και εύρυθμη λειτουργία της, όσον αφορά: 

 Τη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου του ν.4030/2011, 

 Τις διαδικασίες δημιουργίας νέου μητρώου ελεγκτών δόμησης, 

 Την ενεργοποίηση εντατικότερων ελέγχων της αυθαίρετης δόμησης και των 
δηλώσεων του ν. 4178/13. 

Τα περισσότερα συμπεριλήφθηκαν στην ισχύουσα νομοθεσία εντός του 2016 (ν. 4389/16, 
ΦΕΚ Α΄94). 

 

6.4 Προγραμματισμός δράσεων της Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων για το 
έτος 2017 

Ο προγραμματισμός στόχων και δράσεων για το έτος 2017 είναι ο ακόλουθος: 

 Ολοκλήρωση στο σύνολο (100%) των ορισμών ελεγκτών δόμησης, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στη νομοθεσία. 

 Έλεγχοι στο σύνολο (100%) των πορισμάτων ελεγκτών δόμησης για τη διαπίστωση 
τυχόν ελλιπών πορισμάτων ή πλημμελούς άσκησης καθηκόντων.  

 Αυτεπάγγελτοι επιτόπιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι: Με βάση το υφιστάμενο διαθέσι-
μο επιστημονικό προσωπικό, έχουν προγραμματιστεί περίπου 55 έλεγχοι πορισμάτων ελε-
γκτών δόμησης (5 έλεγχοι/μήνα), εφόσον παραμείνει σταθερό το υφιστάμενο προσωπικό της 
Υπηρεσίας.  

 Έλεγχοι στο σύνολο (100%) των πιστοποιητικών ελέγχων κατασκευών, τα οποία α-
ποστέλλονται στην υπηρεσία από τις αντίστοιχες ΥΔΟΜ. 

 Διενέργεια αυτοψιών, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων εντοπισμού 
και ελέγχου αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών (άρθρο 11 του π.δ. 100/2014), με ενδε-
χόμενο έλεγχο και των δηλώσεων υπαγωγής στο νόμο περί αυθαιρέτων (ν. 4178/13). 

 Έκδοση πορισμάτων στις περιπτώσεις κατασκευών για τις οποίες παρανόμως υπο-
βλήθηκαν δηλώσεις υπαγωγής στο ν. 4014/2011 (Α' 209) ή στο ν. 4178/2013 (Α΄174), σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα φωτοερμηνείας δορυφορικών εικόνων/ ορθοφωτοχαρτών που 
πραγματοποίησε φορέας του Δημοσίου και που έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία. 
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 Διαβίβαση στο Εποπτικό Συμβούλιο (άρθρου 17 του ν. 4030/11), το οποίο αναμένεται 
να συσταθεί εντός του 2017, όλων των Πράξεων Βεβαίωσης Παράβασης των προηγούμενων 
ετών εφαρμογής του ν. 4030/11. 

 Αναφορικά με την αρμοδιότητα συντονισμού και παρακολούθησης εκτέλεσης των 
πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων από τις υπηρεσίες των ΑΔ, έχουν τεθεί οι ακόλουθες 
προτεραιότητες: 

- Διαμόρφωση και θεσμοθέτηση αλγορίθμου ιεράρχησης των πρωτοκόλλων κατεδάφισης. 

- Προμήθεια συστήματος βάσης καταγραφής αυθαιρέτων, αντίστοιχου με αυτό που λειτουρ-
γεί στην ΑΔ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, το οποίο θα έχει εφαρμογή σε πα-
νελλαδική κλίμακα. 

- Συντονισμός διαδικασιών και παρακολούθηση των κατεδαφίσεων που πραγματοποιούνται 
με ευθύνη των ΑΔ και συνδρομή αυτών, στο πλαίσιο του συντονιστικού ρόλου της υπηρεσί-
ας, με κάθε διαθέσιμο μέσο (όπως εξασφάλιση χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο και 
επιτόπια παρουσία όπου απαιτείται κατά την κρίση της Υπηρεσίας). 

 Αναφορικά με τα υπόλοιπα (διοικητικά - οργανωτικά) θέματα, έχουν τεθεί οι ακόλου-
θες προτεραιότητες: 

- Διαμόρφωση και θεσμοθέτηση αλγορίθμου ποινών ελεγκτών δόμησης και εισήγηση επιβο-
λής ποινών στο Εποπτικό Συμβούλιο, εφόσον υπάρξει σχετική νομοθετική πρόβλεψη νομοθε-
τικό πλαίσιο. 

- Λειτουργία και διαχείριση νέου ηλεκτρονικού μητρώου ελεγκτών δόμησης, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 ν.4389/2016). 
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14. Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής 

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. 

 Εποπτεύεται από τη διακομματική Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της 
Βουλής των Ελλήνων.  

Το ανακριτικό της έργο τελεί υπό την εποπτεία είτε του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
είτε του αρμόδιου Εισαγγελέα του Ναυτοδικείου. 

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής(πρώην Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων), ιδρύθηκε τον Ιούλιο του έτους 2001 και 
διέπεται ως προς τη λειτουργία της από ειδικό θεσμικό πλαίσιο. 

Διαρθρώνεται σε τρία τμήματα: 

 Τμήμα 1ο : Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 

 Τμήμα 2ο : Ειδικών Υποθέσεων Στρατηγικής και Πληροφοριών. 

 Τμήμα 3ο : Επιχειρήσεων, Έρευνας και Δίωξης. 

2. Νομικό πλαίσιο-Διεύρυνση του έργου και της αποστολής - Διάρθρωση της Υπηρεσίας. 

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 ρυθ-
μίστηκαν τα θέματα, της αποστολής, της εποπτείας και της στελέχωσης.  

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 5 του ν. 3922/2011 (Α 35), «Σύσταση Αρχη-
γείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις», το Γραφείο Εσω-
τερικών 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.)  

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 Ακτο-
φυλακής» και με τις διατάξεις του άρθρου ρυθμίστηκαν τα θέματα, της διοικητικής εποπτείας 
του οργανωτικού - επιχειρησιακού πλαισίου, της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της 
Υ.Ε.Υ. 

Η Υπηρεσία αρχικά είχε ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκλημάτων, που 
διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά μόνο στελέχη Λ.Σ. ή πολιτικοί υπάλληλοι του πρώην 
Υ.Ε.Ν. και των εποπτευόμενων απ' αυτό Ν.Π.Δ.Δ..  

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 Διεθνών Οργανισμών που 
δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια. 

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.  
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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.  

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 Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της 
Ελληνικής Αστυνομίας. 

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. 

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 Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.  

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 Δημόσιο Τομέα, 
όπως προβλέπεται με τις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 3938/2011 για τη Διεύθυνση 
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. 

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) «Στε-
λέχωση - προσόντα και διαδικασία επιλογής προσωπικού - Υποχρεώσεις και δικαιώματα» με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 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. 

Με την αριθ. Υ92 /25-02-2015 απόφαση (Β΄285) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» στον Υπουργό Αναπληρωτή Υ-
πουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ανατέθηκε η άσκηση των αρμοδι-
οτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων {εδάφιο (στ) άρθρου 1}. 

Με το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) 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 Ανταγωνιστικότη-
τας, Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Οικονομίας, Υποδο-
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μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ανασυνιστάται και μετονομάζεται σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μεταφέρο-
νται 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 φορέ-
ων, όπως έχουν κατά την έκδοση του παρόντος διαμορφωθεί. Επίσης όπου στην κείμενη νο-
μοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυ-
τιλίας 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. 

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 Διαφθοράς (άρθρο 6 και επόμ.) και το 
π.δ. 71/2015 (Α΄ 114) με το οποίο η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθο-
ράς 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 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Όπου στο νόμο αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα της Γενικής Γραμματείας Κατα-
πολέμησης της Διαφθοράς νοείται εφεξής ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων. 

Με την αριθ. Υ 30 Απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 2183/12.10.2015) στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 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 ελε-
γκτικούς και διωκτικούς μηχανισμούς και σώματα της Διοίκησης. 

3.Ελεγχος Δηλώσεων 

(1) 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.  

(2) Στην Υπηρεσία έχουν συγκροτηθεί τριμελείς επιτροπές, με μέλη αυτών το προσωπικό της 
Υ.Ε.Υ., οι οποίες προβαίνουν (α) στον έλεγχο των υπόχρεων ως προς τη διαπίστωση τυχόν 
παράλειψης εμπρόθεσμης υποβολής ετήσιων Δ.Π.Κ, καθώς και (β) στον έλεγχο των υποβλη-
θέντων Δ.Π.Κ ως προς τη διαπίστωση του αληθούς περιεχομένου των δηλώσεων και τη δια-
κρίβωση αν η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφισταμένων, δικαιο-
λογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων, σε συνδυασμό με τις δαπάνες διαβίωσης 
των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων.  

(3) Μετά το πέρας του ελέγχου, υποβάλλονται στον αρμόδιο Εισαγγελέα: (α) στοιχεία των 
υπόχρεων που παρέλειψαν να υποβάλλουν εμπρόθεσμα Δ.Π.Κ. για την άσκηση ποινικής δίω-
ξης που ενεργείται με παραγγελία για προανάκριση ή κύρια ανάκριση ανάλογα με τη βαρύτη-
τα της πράξης, καθώς και (β) οι συνταχθείσες Εκθέσεις Ελέγχου αναφορικά με διακριβωθεί-
σες ανακρίβειες ή ελλείψεις επί του περιεχομένου των Δ.Π.Κ. προς ποινική εκτίμηση/άσκηση 
ποινικής δίωξης. 

(4) Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 3 του ν. 3569/2007 (Α΄122) στο 
πλαίσιο των ελέγχων των Δ.Π.Κ., που διενεργούνται για το προσωπικό του Λ.Σ., είναι δυνα-
τή, ύστερα από έγγραφη εντολή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, η άρση του 
τραπεζικού, χρηματιστηριακού και φορολογικού απορρήτου. 
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4. Δομή - στελέχωση 

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 Υπη-
ρεσιών 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 Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ, οι οποίες είναι: 

α. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων εποπτεύεται από τον καθ' ύλη και κατά τόπο αρμό-
διο Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του Ναυτοδικείου, ενώ η Διεύθυνση 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 -Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 

Τμήμα 2ο - Ειδικών Υποθέσεων Στρατηγικής και Πληροφοριών. 

Τμήμα 3ο- Επιχειρήσεων Έρευνας και Δίωξης. Στο τμήμα έχει ενταχθεί και 

 λειτουργεί Κέντρο Επιχειρήσεων.  

Οι αρμοδιότητες διοικητικής υποστήριξης του έργου και της αποστολής της Υπηρεσίας, 
του Τμήματος της Διοικητικής 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 Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.) της ΕΛ.ΑΣ διαρθρώνεται σε πέντε Τμήματα: 

 Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής,  

 Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων, 

 Τμήμα Ερευνών και Δίωξης, 

 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης  

 Τμήμα Παραλαβής και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 

Η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα: 
Τμήμα Ερευνών και Δίωξης και το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης]. 

δ. Για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής της Υ.Ε.Υ. λειτουργεί στη Θεσ-
σαλονίκη το Κλιμάκιο Βορείου Ελλάδος (Κ.Β.Ε.), το οποίο υπάγεται απευθείας στον διευθυ-
ντή. 

Ως παράρτημα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.) της ΕΛ.ΑΣ λειτουργεί Υπηρε-
σία στη Βόρεια Ελλάδα, με έδρα το νομό Θεσσαλονίκης, η οποία ονομάζεται «Υποδιεύθυνση 
Εσωτερικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας». 

Η στελέχωση της Υπηρεσίας άρχισε με τον ορισμό προϊσταμένου, ο οποίος εγκρίθηκε για 
πρώτη φορά από τη Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων στις 
18/12/2002.  

Στην Υπηρεσία υπηρετούν συνολικά δώδεκα (12) Αξιωματικοί και είκοσι ένα (21) Ανθυπα-
σπιστές - Υπαξιωματικοί -Λιμενοφύλακες. 
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Από τα προαναφερόμενα στελέχη οι τέσσερις (04) Αξιωματικοί και οι πέντε (05) Υπαξιωμα-
τικοί - Λιμενοφύλακες στελεχώνουν το Κλιμάκιο της Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη.  

Σήμερα, σε επίπεδο οργανωτικής μονάδας ως Υπηρεσία (πρώην Γραφείο), με ειδικό καθε-
στώς λειτουργίας, με τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ως προς τη διερεύνηση, εξιχνίαση 
και δίωξη εγκλημάτων διαφθοράς, καθώς και με τη σύσταση/λειτουργία του Κλιμακίου Βο-
ρείου Ελλάδος, στην Υπηρεσία υπηρετούν τριάντα τρία (33) 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.  

5. Οργανόγραμμα Υπηρεσίας 
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6. Γενική παρουσίαση της δραστηριότητας 

α) Για το έτος 2016 η Υπηρεσία είχε την ακόλουθη δραστηριότητα: 

 

Αντικείμενο Ενεργειών Υποθέσεις έτους 2016 
Προκαταρκτικές 101 
Προανακρίσεις 0 
Συμπλήρωση ή συνέχιση προκαταρκτικών ή προανακρίσεων  39 
Αυτόφωρη διαδικασία 02 
Συνδρομή Υπηρεσίας στο πλαίσιο κύριας ανάκρισης 05 
Καταγγελίες - διερευνήσεις 38 
Σύνολο επιχειρήσεων - αποστολών κλιμακίων στελεχών της 
Υπηρεσίας (μετακινήσεων) για προληπτικό έλεγχο  

34 

Σύνολο επιχειρήσεων - αποστολών κλιμακίων στελεχών της 
Υπηρεσίας (μετακινήσεων) στα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου 

07 

 

Σύνολο εκτέλεσης υποβληθεισών Εισαγγελικών παραγγελιών 2016: 142 

Σύνολο εκτέλεσης Εισαγγελικών παραγγελιών σε εξέλιξη: 17 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
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7.Υποθέσεις που ολοκληρώθηκαν 
 

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΝΑΚΡΙΤΙ

ΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΠΟΥ 
ΔΙΕΡΕΥΝΟΥΝ

ΤΑΙ 

[ΠΡΟΣ/ΚΟ 
Λ.Σ. (Π/Λ.Σ.) - 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

(Δ.Υ.) - 
ΙΔΙΩΤΕΣ 

(ΙΔ.)] 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΟΥ 

ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σ 

 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚ
Η ΑΡΧΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟΥ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ Η 
ΜΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.ΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
PORTSTATECONTROL, ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ 
ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

2 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

 

ΙΔ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ 
ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΣΥΝΕΠΙΚΟΥΡΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥΣ. 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
ΜΜΕ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

3 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 

ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ Η 
ΜΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ 
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) 
ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΕ ΞΥΛΙΝΗ 
ΛΕΜΒΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΠΛΩΤΟ 
ΣΚΑΦΟΣ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2015. 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ
ΑΠΟ ΠΕΔΙΛΣ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

4 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ 

ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ  

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ 
ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Λ.Σ-
ΕΛ.ΑΚΤ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΕΡΕΥΝΑ 
Υ.Ε.Υ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

5 

 

& 

 

6 

ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

& 

 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΜΑΤΙΚΗ 

Δ.Υ. 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Σ ΝΑΥΤΙΚΩΝ  

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ. 

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. 

ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

7 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 
ΕΤΕΡΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΩΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ PARIS MOU - PORT STATE 
CONTROL. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

8 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟΥ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ ΤΟ 
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 
ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

9 ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ 
ΑΡΧΕΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΛΕΣΗΣ 
ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
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& 

 

10 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

& 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΣΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ.  

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΛΕΣΗΣ 
ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 
ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. 

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΥΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΘΗΚΑΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΗ 
ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ. 

 

ΟΥ 

11 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
Ν.ΚΥΚΛΑΔΩ
Ν 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ 
Η ΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (EMAIL) ΚΑΙ ΣΕ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΗ 
BLOG, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

12 

 

& 

 

13 

ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

 

& 

 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ 

ΙΔ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ ΑΝ Η ΧΡΗΣΗ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΩΣ 
ΠΛΑΣΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ 
ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΩΣ ΠΛΑΣΤΟΥ ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟΥ, 
ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ 
ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ. 

 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ 
ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΗΣ 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ 
ΈΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΝΟΡΚΩΝ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ. 

ΕΛΕΓΧΟΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

14 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 

Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
ΨΕΥΔΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ (ΔΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ 
ΤΕΛΟΥΜΕΝΗΣ) ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Λ.Σ. ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ 
ΕΤΕΡΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Λ.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΣΕ 
ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.  

ΕΓΚΛΗΣΗ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

15 

 

& 

 

16 

ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

 

& 

 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ 
ΥΠΑΡΞΗΣ Η ΜΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ (ΑΡ. 259 Π.Κ.) ΥΠΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΤΟΥ Λ.Σ, ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΩΣ ΤΕΛΕΣΘΕΙΣΗΣ 
ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΩΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΤΥΧΟΝ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣ 
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

17 

 

& 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

& 

 

Ν.Π.Ι.Δ. 

 

ΙΔ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣ
ΩΝ 

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΝΩΜΟΤΙ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ε/Γ 
ΠΛΟΙΟΥ 

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 
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18 ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ 

 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ΕΑΝ 
ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΕΑΝ Η 
ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΤΑΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΝΗΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΝ ΤΕΛΕΙ 
ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ. 

19 

ΠΕΡΑΙΤΕΡ
Ω 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Ν.Π.Ι.Δ. 

 

ΙΔ. 

 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑ 
ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΝΗΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΩΣ ΑΥΤΟ 
ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΑΧΩΝ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Υ.ΝΑ.Ν.Π. 

ΕΛΕΓΧΟΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

20 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣ
ΩΝ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ 
Η ΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ Η ΜΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΕΛΕΣΗΣ 
ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ 
ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ. 

 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

21 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Ν.Π.Δ.Δ. 

 

ΙΔ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 

Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΈΝΟΡΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ 
ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΤΕΛΩΝ ΑΠΟ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΕΛΛΙΜΕΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ 
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΕΚΘΕΣΗ 
ΕΝΟΡΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΜΑΡΤΥΡΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

22 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

  

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Η ΜΗ ΤΩΝ 
ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΠΛΟΥ Φ/Γ ΠΛΟΙΟΥ 
ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. 

 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

23 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣ
ΟΥ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. 

 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

24 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Ν.Π.Δ.Δ. 

 

ΙΔ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 

Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣ 
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ 
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΤΕΛΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ 
ΣΔΟΕ, ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, 
ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

25 

 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟΥ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ Η 
ΜΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

26 

 

& 

 

27 

ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

 

& 

 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

ΙΔ. 
 

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ 
ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΕΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΞΙ (06) ΝΕΩΝ 
ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟ ΚΡΟΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣ 
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΛΙΚΟΥ. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

28 ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 

Π/Λ.Σ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΘΕΙ 
Η ΥΠΑΡΞΗ Η ΜΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΕΛΕΣΕΩΣ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ



 

Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης & Ελέγχου   Ετήσια Έκθεση 2016 228 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ Η ΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΕΠ’ ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ 
ΚΗΦΙΣΙΑ. 

ΟΥ 

29 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΙΔ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 

Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΩΝ 
ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΜΕΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ 
ΥΦΑΡΠΑΓΗΣ ΨΕΥΔΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΥΠΑΡΞΗ ΠΛΑΣΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ Η ΟΠΟΙΑ 
ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΕ ΚΑΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΥ 
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ. 

ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣ
Η 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

30 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

 

ΙΔ. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣ
ΩΝ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ/ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΑΠΑΤΗΣ, ΨΕΥΔΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΑ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΕΓΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΗ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ 
ΛΑΘΡΟΝΗΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΩΝ 
ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ. 

ΕΓΚΛΗΣΗ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

31 

 

& 

 

32 

ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

& 

 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣ
ΩΝ 

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ 
Η ΜΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ 
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΑ ΣΕ 
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΤΗ 
ΠΑΡΑΤΥΠΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 
ΦΕΡΟΜΕΝΟ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟ-ΒΑΣΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ. 

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣ 
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΛΙΚΟΥ. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟ
ΜΕΝΑ ΣΕ 
ΑΠΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ
ΜΕΝΟΥ  

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

33 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 
ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ 
Η ΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΥ, ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΩΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ 
Λ.Σ. ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑ ΣΕ ΠΛΩΤΟ ΣΚΑΦΟΣ 
Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΙΣΧΥΡΙΣΤΗΚΕ ΟΤΙ ΟΙ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
“ΜΑΥΡΕΣ ΑΔΕΙΕΣ”, ΕΝΩ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ FRONTEX) ΕΝΩ Ο 
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΑΡΧΟΣ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

34 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

ΙΔΙΩΤΗΣ 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
N.ATTIKHΣ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ 
ΑΝ ΕΧΕΙ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΗΔΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ 
ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΥΟ ΕΡΕΥΝΩΜΕΝΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΠ
ΛΗΜΜΕΛΕΙΟ
ΔΙΚΩΝ 

35 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 
Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΘΕΙ 
Η ΤΕΛΕΣΗ ΤΥΧΟΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ 
ΥΠΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ. ΚΑΙ ΔΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 
ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΟΛΙΓΩΡΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

36 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π/Λ.Σ.  

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΕΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΟΥΝ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΤΟ 2013 
ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ/ΝΑΥΠΗΓΩΝ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ
Η 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 
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37 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

 

& 

 

ΠΡΟΑΝΑΚ
ΡΙΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

ΙΔΙΩΤΗΣ 
- 

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ 
ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Λ.Σ. ΚΑΙ 
ΙΔΙΩΤΗ. 

 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΔΙΩΤΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ, 
ΟΠΟΥ ΑΝΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΕΝΑ (01) ΠΙΣΤΟΛΙ 
ΜΑΡΚΑΣ “SMITH AND WESSON”, ΔΥΟ (02) 
ΓΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ (32) ΦΥΣΙΓΓΙΑ, 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Λ.Σ. Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ 
ΚΑΙ Η ΙΔΙΩΤΗΣ ΠΡΟΣΗΧΘΗΣΑΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

38 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 

Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ Η 
ΜΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ (ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ - 
ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ) ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ, 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΑ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΒΙΑΣ - ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΥ ΣΕ 
ΕΓΚΛΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. 

ΕΓΚΛΗΣΗ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

39 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 

Ν.ΚΥΚΛΑΔΩ
Ν 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔΙΩΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ Η ΜΗ 
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Λ.Σ. ΣΕ ΝΗΣΙ ΤΩΝ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2014,ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ 
ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ Ε/Γ-Τ/Ρ 
ΠΛΟΙΩΝ. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

40 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 

Ν.ΚΥΚΛΑΔΩ
Ν 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΕ 
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΨΕΥΔΟΡΚΙΕΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ. ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΛΟΙΟ. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

41 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ Η 
ΜΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΑ ΣΕ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

42 
ΠΡΟΚ/ΚΗ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 
Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜ.ΑΡΧΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟΥ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΙΔΙΩΤΗ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

43 
ΠΡΟΚ/ΚΗ  

ΕΞΕΤΑΣΗ 
Π/Λ.Σ  

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΠΟ 
ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 
ΛΙΜΕΝΑ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

44 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ  

ΠΡΟΚ/ΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜ. ΑΡΧΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΕ 
ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ, ΠΛΟΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 
ΠΑΡΕΛΕΙΠΑΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 72 ΩΡΩΝ ΠΡΟ 
ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ SSN 

- 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 

45 
ΠΡΟΚ/ΚΗ  

ΕΞΕΤΑΣΗ 
Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜ. ΑΡΧΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΤΕΛΕΣΗΣ 
ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΑΔΕΙΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΛΙΜΕΝΑ 

- 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

46 
ΠΡΟΚ/ΚΗ  

ΕΞΕΤΑΣΗ 
Π/Λ.Σ. - 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ 
ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 
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47 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ  

ΠΡΟΚ/ΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π/Λ.Σ. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ 
ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

48 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ  

ΠΡΟΚ/ΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π/Λ.Σ. - 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ 
ΡΥΜΟΥΛΚΑ, ΦΟΡΤΗΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΛΩΤΟΥΣ 
ΓΕΡΑΝΟΥΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΑΝ ΣΟΒΑΡΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 

49 
ΠΡΟΚ/ΚΗ  

ΕΞΕΤΑΣΗ 
Π/Λ.Σ. - 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΑΝΩΝΥΠΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 

50 
ΠΡΟΚ/ΚΗ  

ΕΞΕΤΑΣΗ 
Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜ. ΑΡΧΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΕ 
ΕΦΟΔΙΑΣΤΗΚΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΙΑ 

- 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

51 
ΠΡΟΚ/ΚΗ  

ΕΞΕΤΑΣΗ 
Π/Λ.Σ. - ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΠΚ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΥΕΥ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 

52 
ΠΡΟΚ/ΚΗ  

ΕΞΕΤΑΣΗ 
Π/Λ.Σ. - ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΠΚ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΥΕΥ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 

53 
ΠΡΟΚ/ΚΗ  

ΕΞΕΤΑΣΗ 
Π/Λ.Σ. - ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΠΚ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΥΕΥ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 

54 
ΠΡΟΚ/ΚΗ  

ΕΞΕΤΑΣΗ 
Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΕΚΒΙΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ 
ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

55 
ΠΡΟΚ/ΚΗ  

ΕΞΕΤΑΣΗ 
Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟΥ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ 
ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

56 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ  

ΠΡΟΚ/ΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π/Λ.Σ. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ Η’ ΜΗ ΤΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

57 
ΠΡΟΚ/ΚΗ  

ΕΞΕΤΑΣΗ 
Π/Λ.Σ. - 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ Η’ ΜΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 
ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΕΓΚΛΗΣΗ 

ΙΔΙΩΤΗ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

58 
ΠΡΟΚ/ΚΗ  

ΕΞΕΤΑΣΗ 
Π/Λ.Σ. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ & 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟΥ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΙΔΙΩΤΗ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

59 

ΠΡΟΚ/ΚΗ  

ΕΞΕΤΑΣΗ -
ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ  

ΠΡΟΚ/ΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π/Λ.Σ. - 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΗΣ Η’ ΜΗ ΤΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΥΕΥ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

60 
ΠΡΟΚ/ΚΗ  

ΕΞΕΤΑΣΗ 
Π/Λ.Σ. - 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ Η’ ΜΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 
ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

61 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ  

ΠΡΟΚ/ΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ 
Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 
AIS 

- 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 

62 
ΠΡΟΚ/ΚΗ  

ΕΞΕΤΑΣΗ 
Π/Λ.Σ. - 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΜΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ 
ΕΛ.ΑΣ. ΠΟΥ ΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΤΕΙ 

- 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 
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ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

63 
ΠΡΟΚ/ΚΗ  

ΕΞΕΤΑΣΗ 
Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ Η’ ΜΗ ΤΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 
2518/1997 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ  

- 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

64 
ΠΡΟΚ/ΚΗ  

ΕΞΕΤΑΣΗ 
Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣΣ Η’ ΜΗ 
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

65 
ΠΡΟΚ/ΚΗ  

ΕΞΕΤΑΣΗ 
Π/Λ.Σ.  

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜ
ΑΤΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

66 
ΠΡΟΚ/ΚΗ  

ΕΞΕΤΑΣΗ 
Π/Λ.Σ. - 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΛΕΣΗΣ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ  

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

67 
ΠΡΟΚ/ΚΗ  

ΕΞΕΤΑΣΗ 
Π/Λ.Σ. - 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΛΕΣΗΣ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

68 
ΠΡΟΚ/ΚΗ  

ΕΞΕΤΑΣΗ 
Π/Λ.Σ. - ΙΔ 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟ/ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

69 
ΠΡΟΚ/ΚΗ  

ΕΞΕΤΑΣΗ 
Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΞΥΒΡΙΣΗΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

70 
ΠΡΟΚ/ΚΗ  

ΕΞΕΤΑΣΗ 
Π/Λ.Σ. - 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΜΥΝΗΤΗΡΙΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

71 
ΠΡΟΚ/ΚΗ  

ΕΞΕΤΑΣΗ 
Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ 
ΑΙΓΙΑΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ - ΥΠΕΞΑΓΩΓΗ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

- 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

72 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟΥ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΩΝΣΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΙΩΤΗ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΝ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜ. ΑΡΧΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 

73 

 
ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π/Λ.Σ 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
-ΣΟΥ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

72 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΜΗΝΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΑΤΑ 
ΕΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

75 
ΑΝΑΚΡΙΤΙ
ΚΕΣ 
ΠΡΑΞΕΙΣ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

 

ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑ 
2ΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

76 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Α.ΛΣ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΝΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΟ ΣΤΟΝ 
ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΑΝΑΤΕΘΕΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

77 ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 

Π/Λ.Σ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
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ΕΞΕΤΑΣΗ Α.Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. 

“ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ - 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΈΚΦΡΑΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ” ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

78 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ 
ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

79 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π/Λ.Σ. - Ι.Δ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟΥ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΤΕΡΟΥ ΤΟΝΟΥ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

80 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

81 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΣ 
ΜΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΔΟΛΟ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ 
ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 
ΤΟΥΡΚΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 
ΕΠΗΛΘΕ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΥΠΟΥ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ, ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΣΕ ΤΟΥΡΚΙΚΟ 
ΣΚAΦΟΣ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

82 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ.Π.Κ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  

83 

ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΨΕΥΔΟΥΣ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Υ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟ
Σ 

84 

ΠΑΡΑΓΓΕΛ
ΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σ 
ΒΟΥΛΕΥΜ
ΑΤΟΣ 

ΙΔ. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΛΙΜΕΝΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΘΕΙ Η ΤΥΧΟΝ 
ΤΕΛΕΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΒΟΥΛΕΥΜΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙ-
ΟΔΙΚΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΠΛΗΜΕΛΕΙΟ
ΔΙΚΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ 

85 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟΥ  

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ Η ΜΗ 
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΑΡ. 145 Σ.Π.Κ.) ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΣ ΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

87 

 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟΒΙΒΑΣΕΩΣ 
ΠΑΡΑΤΥΠΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

88 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟΥ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΡΞΗ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
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ΛΙΜΕΝΟΣ. 

89 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟΥ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ (Η ΑΛΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ) ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

90 

ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ Η ΜΗ 
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ 
ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΧΩΡΙΣ 
ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΝΟΜΟΤΥΠΗ ΣΥΛΛΗΨΗ 
ΤΟΥ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

91 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΝΕΠΙΚΟΥΡΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥΣ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

92 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ ΝΗΣΟΥ 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

92 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟΥ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ 
ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ Λ.Σ.-ΕΛ ΑΚΤ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

93 

ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ - 
ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟΥ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ- 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

94 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣ
ΟΥ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

95 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

96 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ Η ΜΗ ΤΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΨΕΥΔΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΠΟ 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

97 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ Η ΜΗ 
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

98 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ Η ΜΗ 
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΤΕΡΟΥ ΤΟΝΟΥ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

99 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ Η ΜΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 
ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
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ΣΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ 
ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΝΕΥ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ 

100 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ Η ΜΗ 
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 
ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

101 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟΥ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΝΕΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ 
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

102 

 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Α.Λ.Σ. -
ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 
ΠΟΥ ΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΤΕΛΕΣΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝΤΕΣ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΑΓΕ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

103 

ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟΥ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΠΡΟΣ 
ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

104 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΙΔ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΕΛΕΣΕΩΣ 
ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

105 

ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ - 
ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟΥ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ- 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

106 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟΥ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΑΝΕΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΦΟΡΚΑ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ 
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

107 

ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ Η ΜΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 
ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ 
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

108 

ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ - 
ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
-ΣΟΥ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ- 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΘΕΙ Η ΤΕΛΕΣΗ 
ΤΥΧΟΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 
ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗ, ΑΠΙΣΤΙΑ ΠΕΡΙ 
ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΕΩΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 73.000,00 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΤΕΡΑ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 
ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ, 
ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

109 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ Η ΜΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 
ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
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ΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 
ΛΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. 

110 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ Η ΜΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 
ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ 
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΛΕΜΒΟΥΧΟΥ-ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΟΥ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

111 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΟΥΝ ΤΑ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ 
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

112 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟΥ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΘΕΙ Η ΤΕΛΕΣΗ 
ΤΥΧΟΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 
ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ. ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 
ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

113 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Α.Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΘΕΙ Η ΥΠΑΡΞΗ Η 
ΜΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

114 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ 
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Κ.Δ.Ν.Δ.). 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

115 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ 
ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

116 

ΠΑΡΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

/ΕΝΤΟΛΗ 

 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΔΩΔ/ΣΟΥ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΕΝΤΟΛΗΣ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ Η ΜΗ ΤΗΣ 
ΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΥΠΗΚΟΟΥ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΕΛΕΣΗ 
ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΕΦΕΤΩΝ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣ
ΟΥ 

 

117 

ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

 

Π/Λ.Σ.-ΙΔ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ Η ΜΗ 
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΙΩΤΗ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

118 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

 

Π/Λ.Σ.-ΙΔ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ Η ΜΗ ΤΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ/Χ ΣΚΑΦΟΥΣ. 

 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

119 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

 

 

Π/Λ.Σ.-ΙΔ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ 
ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ 
ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

120 ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 

 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ 
ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΞΥΒΡΙΣΗ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 
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ΕΞΕΤΑΣΗ 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΝΤΑ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

121 

ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

 

 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

122 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ.-ΙΔ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ 
ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

123 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ . 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

124 

ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ . 

 

 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

125 

ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
ΔΩΔΕΚ/ΝΗΣΟ
Υ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ 

 Λ.Σ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ 

 

 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

126 

ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

 

Π/Λ.Σ. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ 
Π.Σ.Ν.ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Ε/Γ-Ο/Γ 
ΠΛΟΙΩΝ. 

 

 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

127 

 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ 
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΗ 
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ . 

 

 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

128 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. - Δ.Υ. - 
Ι.Δ. 

ΛΙΜ.ΑΡΧΗ 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ, 
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ, ΕΚΘΕΣΗ 
ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 
ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΑΛΛΩΝ 
ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΣΚΟΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  

129 

 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. - Ι.Δ. 
ΛΙΜ.ΑΡΧΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Σ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  

130 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜ.ΑΡΧΗ 
ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ 

131 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜ.ΑΡΧΗ 
ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ Α/Κ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΣΗΣ 
ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ 
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ 

132 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜ.ΑΡΧΗ 
ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗ ΑΠΟ 
ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  
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133 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜ.ΑΡΧΗ 
ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗ ΑΠΟ 
ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  

134 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π/Λ.Σ. 
Λ/Χ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΑΡΧΩΝ  

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

135 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Ι.Δ. Λ/Χ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ  

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

136 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Δ.Υ. 
ΛΙΜ.ΑΡΧΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Σ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΕΛΕΣΗ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ 

137 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Δ.Υ. 
 ΛΙΜ.ΑΡΧΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Σ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΕΛΕΣΗ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  

138 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜ.ΑΡΧΗ 
ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ 
ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ 
ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 25 
Ν.2971/2001 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΒΟΛΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  

139 

ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜ.ΑΡΧΗ 
ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗ ΑΠΟ 
ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  

140 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. - Ι.Δ. 
ΛΙΜ.ΑΡΧΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Σ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ 
ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΕΜΠΛΟΚΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΙΚΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  

141 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜ.ΑΡΧΗ 

 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Σ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΤΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ 
ΙΧΘΥΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ 

142 
ΠΡΟΚΑΤΑΡ
ΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Π/Λ.Σ. 

ΛΙΜ.ΑΡΧΗ  

 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Σ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ Η΄ΜΗ 
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 
ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙ
ΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ 

Αναφορά ενδεικτικών υποθέσεων κοινωνικού ενδιαφέροντος ή δημοσίου συμφέροντος 

Συνοπτικά οι σημαντικότερες υποθέσεις, οι οποίες απασχόλησαν την Υπηρεσία κατά το έτος 
2016 κατόπιν ερευνών, συγκέντρωσης, αξιολόγησης, αξιοποίησης πληροφοριών και στοιχεί-
ων 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: 

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων και προανακρίσεων. 

1.Κύκλωμα παράνομης διακίνησης μεταναστών και καπνικών προϊόντων.  

Προκαταρκτική εξέταση προς διερεύνηση κυκλώματος παράνομης διευκόλυνσης εξόδου από 
τη χώρα και μεταφοράς υπηκόων τρίτων χωρών, έκθεσης σε κίνδυνο, διακίνησης καπνικών 
προϊόντων και για τη διάπραξη άλλων κακουργημάτων το οποίο δραστηριοποιείται κατά κύ-
ριο λόγο σε λιμένα της Δυτικής Ελλάδας ως πύλη εξόδου, καθώς και στη συνοριακή διάβαση 
Ελλάδας - Π.Γ.Δ.Μ. 
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Πιο συγκεκριμένα, περιήλθαν πληροφορίες στην Υπηρεσία ότι μεταξύ άλλων στέλεχος Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. είναι μέλος κυκλώματος παράνομης διακίνησης μεταναστών, σύμφωνα με το οποίο 
παρέχει διευκόλυνση εξόδου από τη χώρα, με προορισμό την Ιταλία. Η Υπηρεσία προέβη σε 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες και κατόπιν Εισαγγελικών Παραγγελιών εγκρίθηκε η άρση 
τηλεφωνικού απορρήτου και καταγραφής δραστηριότητας των εμπλεκομένων. Από τη συλ-
λογή του προανακριτικού υλικού εμφαίνεται ότι το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συμμετείχε κατ’ 
εξακολούθηση σε οργανωμένο κύκλωμα παράνομης εξόδου μεταναστών από τη χώρα, του-
λάχιστον την τελευταία πενταετία, σε συνεργασία με έτερα μέλη του κυκλώματος. 

Η αξιοποίηση του προανακριτικού υλικού οδήγησε στις 26-02-2016 στη σύλληψη του στελέ-
χους Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και οδηγού Φ/Γ οχήματος, στο οποίο εντοπίστηκαν και κατασχέ-
θηκαν 370.740 πακέτα λαθραίων τσιγάρων συνολικής αξίας 1.378.511,77€. Εν συνεχεία δυ-
νάμει των ενταλμάτων σύλληψης κ. Ανακρίτριας Θεσπρωτίας συνελήφθησαν ένα (01) ακόμη 
στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ένας (01) Δημόσιος Υπάλληλος και δύο (02) Ιδιώτες. .2. Διερεύνη-
ση συνθηκών θανάτου επιβαινόντων μεταναστών σε ξύλινη λέμβο κατά τη σύγκρουσή της με 
πλωτό σκάφος Λ.Σ. 

2.Προκαταρκτική εξέταση προς διακρίβωση ύπαρξης ή μη ενδείξεων τέλεσης ποινικών αδι-
κημάτων υπό στελεχών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ Λιμενικής Αρχής του ΒΑ Αιγαίου αναφορικά με τον 
θάνατο τεσσάρων (04) επιβαινόντων μεταναστών σε ξύλινη λέμβο κατά τη σύγκρουση της με 
πλωτό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Στο πλαίσιο εκτέλεσης της παραγγελίας διορίστηκε ειδικός 
πραγματογνώμονας επί ναυτικών ατυχημάτων προκειμένου να αναζητηθούν τα αίτια της 
πρόκλησης του ατυχήματος. Επί του ανωτέρω περιστατικού ασκήθηκε ποινική δίωξη σε υπή-
κοο Συρίας και χειριστή της ξύλινης λέμβου, κατηγορούμενο για τις πράξεις: α) της πρόκλη-
σης ναυαγίου όπου επήλθε θάνατος, β) της παράνομης μεταφοράς στη χώρα υπηκόων τρίτων 
χωρών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος, δια πλωτού μέσου, από την 
οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και πράγματι προέκυψε (πρόσκρουση 
και βύθιση) κατά συρροή, και γ) παράνομης εισόδου στη χώρα υπηκόου τρίτης χώρας, άνευ 
νομίμων διατυπώσεων. 

3. Διερεύνηση καταγγελλομένων επί ζητημάτων είσπραξης και απόδοσης λιμενικών τελών 
καθώς επίσης και πάσης φύσεως εργασιών στους χώρους αρμοδιότητας Οργανισμού Λι-
μένος Ν.Αττικής. 

Κατόπιν βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών και παραγγελία Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών διενεργήθηκαν έλεγχοι - αυτοψίες, με τη συνδρομή αρμοδίων υπαλλήλων του 
ΣΔΟΕ, Γεν.Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και Υπηρεσί-
ας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, στην περιοχή δικαιοδοσίας Οργανισμού Λιμένος προς δια-
κρίβωση των καταγγελλομένων για ενδεχόμενη τέλεση αδικημάτων και ειδικότερα επί ζητη-
μάτων είσπραξης / απόδοσης λιμενικών τελών καθώς επίσης και πάσης φύσεως εργασιών που 
λαμβάνουν χώρα στην εν λόγω περιοχή. Πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες στους χώρους αρμο-
διότητας του Οργανισμού Λιμένος, έλεγχος της διαδικασίας και των βιβλίων είσπραξης τε-
λών ελλιμενισμού της Λιμενικής Αρχής και του Οργανισμού και διενέργεια ελέγχων σε πά-
σης φύσεως εργασίες που λαμβάνουν χώρα στους ανωτέρω χώρους με τη συνδρομή κλιμακί-
ων αρμοδίων υπαλλήλων ανωτέρω Υπηρεσιών ανά αντικείμενο ελέγχου. 

4. Έλεγχος για παράβαση καθήκοντος και θανατηφόρο έκθεση από στελέχη Λ.Σ. Λιμενι-
κής Αρχής Ανατολικού Αιγαίου. 

Προκαταρκτική εξέταση προς διερεύνηση τέλεσης του εγκλήματος της παράβασης καθήκο-
ντος και της θανατηφόρου έκθεσης από στελέχη Λ.Σ. Λιμενικής Αρχής Ανατολικού Αιγαίου 
αναφορικά με παράλειψη ανάληψης οφειλόμενων ενεργειών σε περιστατικό ναυαγίου σκά-
φους στο οποίο επέβαιναν πρόσφυγες.  

5.Έλεγχος αναφορικά με καταγγελία για δραστηριότητα οργανωμένου κυκλώματος έκδο-
σης αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών. 
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Προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση καταγγελλομένων αναφορικά με δραστηριότητα 
οργανωμένου κυκλώματος έκδοσης αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών άνευ συμμετοχής 
στις εξετάσεις, με πιθανή εμπλοκή στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η Υπηρεσία προέβη σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες και κατόπιν Εισαγγελικών Παραγγελιών επετράπη η καταγραφή δρα-
στηριότητας ή άλλων γεγονότων εκτός κατοικίας ατόμων για τη συλλογή περισσοτέρων στοι-
χείων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό μέσο, ενώπιον οιασδήποτε Δικαστι-
κής, Ανακριτικής ή Αστυνομικής Αρχής για τη διακρίβωση του αδικήματος της έκδοσης, από 
Λιμενική Αρχή, αδειών χειριστή ταχυπλόων σκαφών κατά παραγγελία σε ιδιώτες, δίχως τη 
συμμετοχή τους σε εξετάσεις, κατόπιν καταβολής χρηματικού αντιτίμου.  

6.Διερεύνηση εικονικών επιθεωρήσεων σε ρυμουλκά, φορτηγίδες και πλωτούς γερανούς.  

Συμπληρωματική προκαταρκτική εξέταση αναφορικά με τη διερεύνηση ανώνυμης καταγγε-
λίας σε σχέση με φερόμενες εικονικές επιθεωρήσεις σε ρυμουλκά, φορτηγίδες και πλωτούς 
γερανούς, τα οποία εμφάνιζαν σοβαρά προβλήματα στο ναυπηγικό τομέα και συγκεκριμένα, 
εικονικές παχυμετρήσεις των ελασμάτων, ύπαρξη οπών στα ελάσματα ή στο κατάστρωμα 
των πλωτών μέσων, μειωμένα έως και 70% πάχη ελασμάτων, στρεβλά ελάσματα κλπ.. 

7. Διερεύνηση διαπίστωσης κυκλώματος εκμετάλλευσης προσφύγων σχετικά με τη μετα-
φορά τους με λεωφορεία προς μεθοριακό σταθμό. Προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να 
διαπιστωθεί η ύπαρξη κυκλώματος εκμετάλλευσης προσφύγων, δραστηριοποιούμενο σε πε-
ριφέρεια του ν. Αττικής συνεπικουρούμενο από Λιμενικούς, σχετικά με τη μεταφορά αυτών 
με λεωφορεία, κυρίως προς τον μεθοριακό σταθμό της Ειδομένης. Πραγματοποιήθηκαν με-
ταβάσεις κλιμακίων στελεχών της Υπηρεσίας σε χώρους και προβλήτες του λιμένος όπου δι-
ακινούνται πρόσφυγες - μετανάστες και συγκεντρώθηκε υλικό για συναφείς υποθέσεις εκμε-
τάλλευσης προσφύγων που έχουν χειριστεί οι οικείες λιμενικές Αρχές. Στο πλαίσιο της έρευ-
νας έγινε μετάβαση στελεχών της Υπηρεσίας σε νησιά του ΒΑ Αιγαίου και συγκεντρώθηκε 
υλικό για ζητήματα οικονομικής εκμετάλλευσης και παρόμοιου θεματικού αντικειμένου που 
αφορούν πρόσφυγες - μετανάστες. 

8. Έλεγχος για τη διακρίβωση ύπαρξης ενδείξεων τέλεσης των αξιόποινων πράξεων της 
θανατηφόρου εκθέσεως με ενδεχόμενο δόλο και άμεσης συνέργειας σε αυτήν και της κα-
τάχρησης εξουσίας από στελέχη Λ.Σ. 

Προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν οι πλήρεις συνθήκες θανάτου ανήλι-
κου παράτυπου μετανάστη κατά την είσοδό του στη Χώρα σε θαλάσσια περιοχή Δωδεκανή-
σων με δουλεμπορικό σκάφος, το οποίο καταδιώχθηκε από περιπολικά σκάφη Λ.Σ. και να 
εξακριβωθεί η τήρηση από τα πληρώματά τους των κανόνων εμπλοκής με τους διακινητές. 

9. Διερεύνηση της τέλεσης του αδικήματος της διευκόλυνσης μεταφοράς στην Ελλάδα πο-
λιτών τρίτων χωρών. 

Προκαταρκτική εξέταση προς διερεύνηση της τέλεσης του αδικήματος της διευκόλυνσης με-
ταφοράς στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό 
έδαφος, από κερδοσκοπία κατά συρροή, από στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Εν συνεχεία διατά-
χθηκε η συνέχιση της προκαταρκτικής εξέτασης αξιοποιώντας τα ευρήματα της άρσης τηλε-
φωνικού απορρήτου που διατάχθηκε με Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. 

10. Διερεύνηση καταγγελλομένων σχετικά με τη ματαίωση προμήθειας σκαφών Λ.Σ. - 
ΕΛ.ΑΚΤ. 

Προκαταρκτική εξέταση προς διερεύνηση των διαλαμβανομένων σε άνευ ημερομηνίας έγ-
γραφη καταγγελία αγνώστου συντάκτη αναφορικά με τις διαδικασίες ματαίωση προμήθειας 
υπό του Ελληνικού Δημοσίου έξι (06) νέων σκαφών υπό κροατικής εταιρείας. Διερευνήθηκε 
το νομότυπο ή μη της διαδικασίας κατακύρωσης του εν λόγω έργου στην επίμαχη εταιρεία 
και εάν στελέχη Λ.Σ. συμμετείχαν έχοντας αποφασιστική αρμοδιότητα επί της διαδικασίας. 
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Στη συνέχεια διενεργήθηκε συμπλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να 
προσδιοριστεί το ύψος της αξίας της ματαιωθείσης προμήθειας. 

11. Διερεύνηση καταγγελίας περί ολιγωρίας προσωπικού Λιμενικής Αρχής σε περιστατικό 
σύγκρουσης σκαφών. 

Προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διακριβωθεί η τέλεση τυχόν ποινικών αδικημάτων 
υπό στελεχών Λ.Σ., αναφορικώς με την καταγγελία ανωνύμου συντάκτη για τη σύγκρουση 
σκαφών και την ολιγωρία των στελεχών της Λιμενικής Αρχής. Διερεύνηση των αναληφθει-
σών ενεργειών της οικείας Λιμενικής και των τυχόν παραλείψεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
αμέσως μετά την εκδήλωση του περιστατικού (έκθεση σε κίνδυνο όπου επήλθε θάνατος). 

12. Διερεύνηση καταγγελλομένων φερόμενου στελέχους Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. περί ζητημάτων 
λήψης οδοιπορικών εξόδων από προσωπικό πλήρωμα πλωτού σκάφους Λ.Σ.  

Προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η βασιμότητα τηλεφωνικής καταγγελί-
ας ανωνύμου, φερόμενου ως ένστολου του Λ.Σ. και υπηρετούντα σε πλωτό σκάφος Λ.Σ-
ΕΛ.ΑΚΤ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι συνάδελφοι του στο σκάφος λαμβάνουν “μαύρες ά-
δειες”, ενώ την ίδια στιγμή λαμβάνουν και τα αντίστοιχα οδοιπορικά έξοδα των αποστολών 
(σημαντικό τμήμα των χρημάτων καλύπτεται από τη χρηματοδότηση της FRONTEX), ενώ ο 
καπετάνιος και ο ύπαρχος χρησιμοποιούν τα εν λόγω χρήματα για προσωπικές τους ανάγκες. 
Από την Υ.Ε.Υ. ορίστηκε Οικονομικός Αξιωματικός Λ.Σ. προκειμένου ελεγχθεί η διαδικασία 
καταβολής χρηματικής αποζημίωσης (οδοιπορικών εξόδων αποστολής) σε στελέχη Λ.Σ. που 
αποτελούσαν μέλη του πληρώματος σε συγκεκριμένες αποστολές - επιχειρήσεις πλωτού 
σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Συγκεντρώθηκαν ουσιώδη παραστατικά έγγραφα από τους φακέ-
λους των οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης και περαιτέρω στοιχεία (εξοφλητικές αποδείξεις, 
εξουσιοδοτήσεις κ.λπ.). 

13. Έγκληση ιδιώτη και νομίμου εκπροσώπου εταιρείας περί ζητημάτων λαθρονηολογή-
σεων επιβατηγών πλοίων με μηχανές πρόωσης πιστοποιημένης ονομαστικής ιπποδύναμης 
χαμηλότερης της πραγματικής. 

Διερεύνηση προς διακρίβωση πλημμελημάτων/ κακουργημάτων: α) της απάτης εκ της οποίας 
το προσδοκώμενο όφελος και η αντίστοιχη περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό των 
147.000€ τελεσθείσα σε βάρος του Δημοσίου/ΝΠΔΔ, β) ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κα-
κουργήματος και γ) ηθικής αυτουργίας στη β’ πράξη σε βαθμό κακουργήματος. Κατόπιν έ-
γκλησης ιδιώτη και νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας που δραστηριοποιείται στην εμπορία μη-
χανών πρόωσης πλοίων και σκαφών καταγγέλθηκαν ζητήματα που αφορούν διαφαινόμενες 
λαθρονηολογήσεις ανασφαλών επιβατηγών πλοίων, τα οποία φέρουν μηχανές πρόωσης πι-
στοποιημένης ονομαστικής ιπποδύναμης χαμηλότερης της πραγματικής. 

14. Διερεύνηση καταγγελλομένων συλληφθέντα περί φερόμενου ξυλοδαρμού - βασανισμού, 
κατά τη σύλληψη, κράτηση και μεταγωγή του από στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 

Προκαταρκτική εξέτασηπρος διακρίβωση ύπαρξης ή μη ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πρά-
ξεων υπό στελεχών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ Λιμενικής Αρχής Δωδεκανήσων αναφορικά με τα καταγ-
γελλόμενα σε απολογία συλληφθέντα διακινητή παράτυπων μεταναστών όσον αφορά φερό-
μενο ξυλοδαρμό-βασανισμό του κατά τη σύλληψη, την κράτηση και τη μεταγωγή του ενώπι-
ον του Ανακριτή. Στη συνέχεια διενεργήθηκε συμπλήρωση της παραγγελίας προς διακρίβω-
ση των καταγγελλομένων και συγκέντρωση περαιτέρω υλικού προς πιστοποίηση της κατά-
στασης της υγείας του συλληφθέντα ήτοι άπαντα τα ιατρικά έγγραφα, ιατρικά πιστοποιητικά 
νοσηλείας, ιατροδικαστική εξέταση, και ο φάκελος ιατρικών εγγράφων από τα καταστήματα 
κράτησης όπου εγκλείστηκε. 

15. Διερεύνηση αδικημάτων αναφορικά με Τ/Χ σκάφος. 

Προκαταρκτική εξέταση προς διερεύνηση αδικημάτων αναφορικά με τον έλεγχο γνησιότητας 
των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν σε τμήμα Κεντρικού Λιμεναρχείου, της διαδικασίας 
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εγγραφής του εν θέματι ταχύπλοου σκάφους στα Β.Ε.Μ.Σ. (Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκα-
φών) και κυρίως του προσώπου που εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης.  

16. Διερεύνηση περί διενέργειας ελέγχου επί ζητημάτων διευκόλυνσης ανασφάλιστης εργα-
σίας προσωπικού εταιρειών. 

Διενέργεια συμπλήρωσης προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει διε-
νεργηθεί, από τα κατά τόπο αρμόδια υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ήδη έλεγχος αναφορικά 
με τη μη δηλωθείσα παροχή εργασίας δύο (02) ερευνώμενων εταιρειών. Η διενεργηθείσα 
προκαταρκτική εξέταση αφορούσε σε διερεύνηση τέλεσης αξιόποινων πράξεων σε σχέση με 
τη διευκόλυνση ανασφάλιστης εργασίας προσωπικού εταιρειών, σε ναυπηγοεπισκευαστική 
ζώνη της Αττικής, με τη συμμετοχή στελεχών της οικείας Λιμενικής Αρχής και ιδιώτη. Στο 
πλαίσιο της συμπλήρωσης της προκαταρκτικής εξέτασης, αναζητήθηκαν στοιχεία από τα κα-
τά τόπους αρμόδια υποκαταστήματα ΙΚΑ/ΕΤΑΜ και εστάλη σε αυτά, αντίγραφο της σχημα-
τισθείσας δικογραφίας για την εκτέλεση των εντελλομένων στην ως άνω Εισαγγελική παραγ-
γελία. 

17. Έλεγχος τέλεσης ποινικών αδικημάτων από στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 

Προκαταρκτική εξέταση προς διερεύνηση της βασιμότητας των καταγγελλόμενων μηνυτήρι-
ας αναφοράς ιδιώτη, εμπλεκόμενου σε διακίνηση λαθραίων τσιγάρων, αναφορικά με την τέ-
λεση των αδικημάτων της ψευδούς καταμηνύσεως, ψευδορκίας μάρτυρος, κατάχρηση εξου-
σίας, παράβασης καθήκοντος, παρότρυνσης υφισταμένων και ανοχής, και συκοφαντικής δυ-
σφημίσεως από στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 

18. Διερεύνηση τέλεσης από στελέχη Λ.Σ. του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος. 

Προκαταρκτική εξέταση προς διερεύνηση τέλεσης του αδικήματος της παράβασης καθήκο-
ντος από στελέχη Λ.Σ.-μέλη υπηρεσιακού συμβουλίου κρίσεων αναφορικά με τα διαλαμβα-
νόμενα σε ανώνυμη καταγγελία για παράνομη προαγωγή αξιωματικού.  

19. Ψευδείς βεβαιώσεις-δωροδοκία. 

Διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση τέλεσης του αδικήματος της ψευ-
δούς βεβαίωσης κατά συρροή από στελέχη Λ.Σ. που υπηρετούν σε Λιμενική Αρχή Πελοπον-
νήσου αναφορικά με λήψη επιδομάτων επιχειρησιακής ετοιμότητας (νυχτερινά) κατόπιν δή-
λωσης πλασματικών νυχτερινών περιπολιών, καθώς και την έκδοση εικονικών βεβαιώσεων 
ακινησίας σκαφών κατόπιν χρηματισμού και την εκτέλεση παράνομων έργων στη θάλασσα. 

20. Διερεύνηση καταγγελλομένων επί της διαδικασίας μεταθέσεων έτους 2016. 

Προκαταρκτική εξέταση προς διακρίβωση ύπαρξης ή μη ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πρά-
ξεων από στελέχη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. αναφορικά με τα καταγγελλόμενα σε επιστολή της 
Ένωσης Προσωπικού Λ.Σ. Κυκλάδων σχετικά με τη διαδικασία των μεταθέσεων του έτους 
2016 και τη μεροληπτική μεταχείριση στελεχών Λ.Σ. Επιπροσθέτως συγκεντρώθηκε υλικό 
και διερευνήθηκαν ζητήματα αναφορικά με τυχόν δυσχέρειες που έχουν παρουσιασθεί στις 
τοποθετήσεις και μεταθέσεις προσωπικού που υπηρετεί σε υφιστάμενες περιφερειακές Υπη-
ρεσίες Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 

21. Διερεύνηση χρήσης πλαστής άδειας χειριστού ταχυπλόου σκάφους από ιδιώτη. 

Προκαταρκτική εξέταση προς διακρίβωση των πλημμελημάτων της πλαστογραφίας μετά 
χρήσεως και της απόπειρας υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης αναφορικά με ύπαρξη πλαστής 
άδειας χειριστού ταχυπλόου σκάφους, η οποία βρέθηκε σε κατοχή πολίτη κατά τη διενέργεια 
προανάκρισης από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής καθώς επίσης και της έκδοσης τιμολο-
γίου από ατομική επιχείρηση άνευ αγοραπωλησίας. Τα στοιχεία και οι εγγραφές (Α/Α, Νο, 
ΜΤΝ, ΕΚΟΕΜΝ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ κ.λπ.) στην προαναφερθείσα πλαστή άδεια χειρι-
στή ταχυπλόου αντιστοιχούσαν σε πραγματικά πρόσωπα-ιδιώτες τα οποία κατείχαν άδειες 
χειριστή από διάφορες Λιμενικές Αρχές της Αττικής. Επιπροσθέτως διερευνήθηκε η έκδοση 
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τιμολογίου αγοράς εξωλέμβιας μηχανής, από ατομική επιχείρηση σε ιδιώτη, άνευ αγοραπω-
λησίας, προκειμένου να καταχωρηθεί σε φάκελο σκάφους σε Λιμενική Αρχή της Αττικής. 

22. Έλεγχος για παράβαση καθήκοντος προσωπικού Λιμενικής Αρχής. 

Προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση της τέλεσης του αδικήματος της παράβασης κα-
θήκοντος από στελέχη Λ.Σ. Λιμενικής Αρχής Αττικής αναφορικά με τη μη βεβαίωση διοικη-
τικών παραβάσεων και την επιβολή χρηματικών προστίμων σε βάρος ακτοπλοϊκών εταιριών 
σε περιπτώσεις υπέρβασης του ωραρίου εργασίας των ναυτικών και ελλιπούς οργανικής σύν-
θεσης των πλοίων, σύμφωνα με ανάρτηση σε διαδικτυακό τόπο. 

23. Διερεύνηση καταγγελίας για δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ και Ε/Γ πλοίων που εκτελούνται από 
ακτοπλοϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη σύνδεση του Πειραιά με τα νησιά του 
Σαρωνικού. 

Προκαταρκτική εξέταση προς διερεύνηση παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας και της μη 
εκτέλεσης εγκεκριμένων δρομολογίων από λιμένα του ν. Αττικής Ε/Γ-Ο/Γ και Ε/Γπλοίων 
προς τα νησιά του Σαρωνικού. Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, οι ακτοπλοϊκές εταιρείεςα-
φαιρούν από το πρόγραμμα δρομολόγια αν και έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, 
τροποποιώντας τις τιμές των εισιτηρίων και υποχρεώνοντας τους ναυτικούς να υπογράφουν 
διαφορετική χρηματική αμοιβή από αυτή που εισπράττουν. 

24. Έλεγχος για ψευδορκία και ψευδή αναφορά προς την Αρχή. 

Προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση της τέλεσης των αδικημάτων της ψευδορκίας και 
της ψευδούς αναφοράς προς την Αρχή σχετικά με περίπτωση αναντιστοιχίας απολυτηρίου 
τίτλου Λυκείου που ευρίσκεται εντός του ατομικού φακέλου στελέχους Λ.Σ. Λιμενικής Αρ-
χής Κρήτης και των όσων κατέθεσε ενόρκως ενώπιον της αρμοδίας Αρχής. 

25. Διερεύνηση βασιμότητας αναρτήσεων περί παροχής, από στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ερ-
γασίας ως προσωπικό ασφαλείας. 

Προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί η βασιμότητα των διαλαμβανομένων 
στην ηλεκτρονική επιστολή (email) και σε αναρτήσεις σε ιστολόγιο (blog), σχετικά με την 
παροχή εργασίας ως προσωπικό ασφαλείας από συγκεκριμένα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υπη-
ρετούντων σε Λιμενική Αρχή των Κυκλάδων, χωρίς την κατά περίπτωση προβλεπόμενη ά-
δεια εργασίας, ήτοι κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 8 Ν.2518/1997, όπως ισχύει 
μετά την αντικατάστασή του από τη διάταξη του άρθρου 7 Ν.3707/2008. 

26. Διερεύνηση ζητημάτων εγγραφών επί Ειδικού Εντύπου Πληροφοριακών Στοιχείων 
Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής. 

Προκαταρκτική εξέταση για την αναζήτηση πλημμελημάτων και ειδικότερα προς διευκρίνη-
ση αν η χρήση φερόμενης ως πλαστής εγγραφής επί του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριακών 
Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (ΕΕΠΣΕΠΑ) και φερόμενου ως πλαστού ναυ-
λοσυμφώνου έγινε με σκοπό παράνομου περιουσιακού οφέλους και από ποιον. Κατόπιν διε-
νεργήθηκε συνέχιση προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση των έννομων συνεπειών σε 
περίπτωση μη ύπαρξης της φερόμενης πλαστής εγγραφής στο Ειδικό Έντυπο Πληροφορια-
κών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής πλοίου και τις τυχόν συνέπειες που τη μη 
άρσης της παύσεως ισχύος της επαγγελματικής άδειας του σκάφους. 

27. Έλεγχος ζητημάτων χορήγησης αποζημίωσης εργασίας πέραν του πενθημέρου σε στε-
λέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 

Προκαταρκτική εξέταση, κατόπιν καταγγελίας, αναφορικά με τη διακρίβωση ύπαρξης ή μη 
ενδείξεων τέλεσης αξιοποίνων πράξεων από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο πλαίσιο της διαδι-
κασίας επιλογής έτερων στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προκειμένου αυτοί φοιτήσουν σε σχο-
λείο που οργανώθηκε από Υπηρεσία του Υ.ΝΑ.Ν.Π./ Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και τη χορή-
γηση επιδόματος απασχόλησης πέραν του πενθημέρου σε στελέχη που φοίτησαν στο εν λόγω 
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σχολείο και ενδεχομένως δεν το δικαιότατο. Η καταγγέλλουσα δεν πιστοποιήθηκε ως υπαρ-
κτό πρόσωπο. 

28. Διερεύνηση καταγγελλομένων επί ζητημάτων εκπαιδευτικού έργου σε κύκλους σπου-
δών κέντρου επιμόρφωσης ναυτικών. 

Προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση της βασιμότητας των καταγγελλομένων ως προς 
τα ζητήματα εκπαιδευτικού έργου σε κύκλους σπουδών κέντρου επιμόρφωσης ναυτικών και 
θέματα που αφορούν στον μη συμβατό προγραμματισμό ειδικού σχολείου με τον κανονισμό 
του εκπαιδευτικού κέντρου, την παραποίηση του ωραρίου προγράμματος διδασκαλίας, τον 
τρόπο πρόσληψης καθηγητών και του Διευθυντή Σπουδών, μεταξύ άλλων. Στη συνέχεια διε-
νεργήθηκε συμπληρωματική προκαταρκτική εξέταση για τη διευκρίνιση των πλήρη στοιχεί-
ων ταυτότητας του Διευθυντή Σπουδών του κέντρου επιμόρφωσης, ο οποίος εμφαίνεται να 
εργαζόταν ταυτόχρονα σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης παράλληλα με 
τα καθήκοντα του ως Διευθυντής Σπουδών και καθηγητής στο κέντρο επιμόρφωσης ναυτι-
κών, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του. 

29. Διερεύνηση ζητημάτων παράλειψης εγγραφών σε Ημερολόγιο Συμβάντων Λιμενικής 
Αρχής. 

Προκαταρκτική εξέταση προς διερεύνηση της πράξης ψευδούς βεβαιώσεως (δια παραλείψε-
ως τελούμενης) σε βάρος στελέχους Λ.Σ. και της άμεσης συνέργειας σε αυτή σε βάρος έτε-
ρου στελέχους Λ.Σ. Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής, σχετικά με την παράλειψη βεβαιώ-
σεως στο Ημερολόγιο Συμβάντων που αφορά στην εμπλοκή ιδιωτικού σκάφους στη διάσωση 
έτερου ιδιωτικού σκάφους που βρισκόταν σε κίνδυνο σε θαλάσσια περιοχή του Αργοσαρωνι-
κού. 

30.Διερεύνηση περιστατικών μη βεβαίωσης παραβάσεων σε γενόμενους αλιευτικούς ελέγ-
χους από στέλεχος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΤΚ. 

Προκαταρκτική εξέταση προς διερεύνηση του ενδεχομένου τέλεσης της πράξης παθητικής 
δωροδοκίας κατ’ εξακολούθηση και της εκβίασης κατά συρροή από στέλεχος Λ.Σ. - 
ΕΛ.ΑΚΤ. Λιμενικής Αρχής, ν.Κυκλάδων, προκειμένου να μην βεβαιώνονται παραβάσεις σε 
γενόμενους αλιευτικούς ελέγχους το χρονικό διάστημα 2011-2014. 

31. Λήψη δειγμάτων φωνής. 

Εκτέλεση παραγγελίας Ανακρίτριας για διενέργεια ανακριτικών πράξεων και συγκεκριμένα 
τη λήψη δείγματος φωνής από δύο πρόσωπα προκειμένου να διερευνηθεί κατόπιν διενέργειας 
εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης η ταυτότητα του προσώπου του οποίου η φωνή είχε 
καταγραφεί σε ψηφιακό δίσκο. 

32. Έλεγχος για τη διερεύνηση της παράβασης καθήκοντος από στέλεχος Λ.Σ. 

Προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί η τέλεση του αδικήματος της υπεξαίρε-
σης από στέλεχος Λ.Σ. της Κεντρικής Υπηρεσίας του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και οι ακριβείς συν-
θήκες υπό τις οποίες ιδιοποιήθηκε προκαταβολές έναντι οδοιπορικών εξόδων ετέρων στελε-
χών Λ.Σ. ενώ του είχε ανατεθεί η διαχείρισή τους. 

33.Διερεύνηση μηνυτήριας αναφοράς ιδιώτη προς στέλεχος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 

Προκαταρκτική εξέταση προς διερεύνηση της βασιμότητας των καταγγελλόμενων μηνυτήρι-
ας αναφοράς ιδιώτη αναφορικά με την τέλεση του αδικήματος της προσβολή της γενετήσιας 
αξιοπρέπειας, της απειλής και της εξύβρισης από εν ενεργεία στέλεχος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 

34. Έλεγχος για ανασφάλιστη εργασία.  

Προκαταρκτική εξέταση προς διερεύνηση περιστατικών διευκόλυνσης ανασφάλιστης εργα-
σίας στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Ελευσίνας από ιδιωτικά συνεργεία εκτέλεσης ψυχρών 
εργασιών. 



 

Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης & Ελέγχου   Ετήσια Έκθεση 2016 244 

35. Έλεγχος τέλεσης ποινικών αδικημάτων από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Προκαταρκτική εξέταση προς διερεύνηση της μηνυτήριας αναφορά στελέχους Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. επί θεμάτων που άπτονται αρμοδιότητας του Συμβουλίου Μεταθέσεων. 

 

Υποβολή υλικού διερευνήσεων σε Εισαγγελικές Αρχές προς ποινική αξιολόγηση 

Διερευνήσεις: 

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΝΑΚΡΙΤ
ΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΠΟΥ 
ΔΙΕΡΕΥΝΟΥΝ

ΤΑΙ 

[ΠΡΟΣ/ΚΟ 
Λ.Σ. (Π/Λ.Σ.) - 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

(Δ.Υ.) - 
ΙΔΙΩΤΕΣ 

(ΙΔ.)] 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΔΙΕΡΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 

ΕΙΣΑΓΓΕ
ΛΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 

ΥΠΟΒΟΛ
ΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙ
ΩΝ 

1 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΥΛΙΚΟΥ/Ε
ΓΓΡΑΦΩΝ 

ΙΔ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 

Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΛΙΕΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ, ΚΑΙ ΥΠΕΒΛΗΘΗ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙ
ΚΩΝ 

2 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΥΛΙΚΟΥ/Ε
ΓΓΡΑΦΩΝ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΥΛΙΚΟ - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ (BLOG) ΣΤΗΝ 
ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ, ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΛΣ ΚΑΙ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ. 

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 
ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙ
ΚΕΙΟΥ 

3 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΥΛΙΚΟΥ/Ε
ΓΓΡΑΦΩΝ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΥΧΟΝ 
ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΡΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΚΙΝΗΤΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΩΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΣΥΡΙΑΚΗΣ 
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟ 
ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΔΙΟΤΙ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ 
ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΠΟΒΙΒΑΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΣΕ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ. 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ Υ.Ε.Υ. ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΕΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Υ.Ε.Υ. ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΝΩΤΕΡΩ. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙ
ΚΩΝ 

4 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΥΛΙΚΟΥ/Ε
ΓΓΡΑΦΩΝ 

Π/Λ.Σ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕ ΑΝΕΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ 
ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΗΚΕ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙ
ΚΕΙΟΥ 

5 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΥΛΙΚΟΥ/Ε
ΓΓΡΑΦΩΝ 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ ΣΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Λ.Σ., ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 
ΕΤΕΡΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Λ.Σ., ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑ ΣΕ 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ Ν.ΑΧΑΪΑΣ. 

ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

Λ.Σ. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙ
ΚΕΙΟΥ 

6 
ΥΠΟΒΟΛ

Η 
ΥΛΙΚΟΥ/Ε

Π/Λ.Σ. 

 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ. 

 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΥΛΙΚΟ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΕΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙ
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ΓΓΡΑΦΩΝ ΙΔ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ: Α) 
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ, Β) ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ Γ) ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ 
ΔΙΩΞΗΣ ΝΠΙΔ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΑΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΕΒΛΗΘΗ 
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ ΥΛΙΚΟ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΤΥΧΟΝ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΥΠ.ΟΙΚ./ΓΓΔΕ/ΔΕΥ/ΤΜΗΜΑ Α΄ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
ΠΟΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ 

7 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΥΛΙΚΟΥ/Ε
ΓΓΡΑΦΩΝ 

Π/Λ.Σ. 

 

ΠΛΩΤΟ ΣΚΑΦΟΣ 

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ 
ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΣΕ ΣΚΑΦΟΣ ΤΟΥ Λ.Σ. ΟΙ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ “ΜΑΥΡΕΣ ΑΔΕΙΕΣ” 
ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ ΕΚΤΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ 
ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ FRONTEX ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΑΧΘΕΙ ΝΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ ΕΝΩ Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΚΑΙ Ο 
ΥΠΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΟΠΟΥ ΔΙΕΤΑΧΘΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙ
ΚΕΙΟΥ 
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ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΥΛΙΚΟΥ/Ε
ΓΓΡΑΦΩΝ 

Π/Λ.Σ. 

 

Δ.Υ. 

 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ: Α) ΣΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΙΩΤΗ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ 
ΤΗΣ, Β) ΣΕ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ, ΕΠΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ 
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΕΤΕΡΟΥ ΙΔΙΩΤΗ, 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΚΑΙ Γ) ΣΕ ΜΗΝΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΕΞΩΔΙΚΗ 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ, 
ΕΠΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤ. 
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ 
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΕΠΙ ΑΥΤΩΝ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟ 
ΟΠΟΙΟ ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ. 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

ΕΞΩΔΙΚΗ 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙ
ΚΩΝ 

9 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΥΛΙΚΟΥ/Ε
ΓΓΡΑΦΩΝ 

Π/Λ.Σ. 

 

Δ.Υ. 

 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ: 

Α) ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΗ , Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ 
ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΣΕ «ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΣΕ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ 
ΜΙΣΘΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ 
ΣΟΒΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΣΕ ΑΘΕΜΙΤΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ 
ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟ 

ΑΙΤΗΣΗ 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙ
ΚΝ 
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ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ 
ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΣ ΕΧΟΥΝ 
ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΜΟΡΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΙΑΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗ, ΑΣΚΩΝΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΗ 
ΟΜΟΕΙΔΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ 
ΤΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ». 

Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ 
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ - ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΚΑΦΩΝ . 

10 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΥΛΙΚΟΥ/Ε
ΓΓΡΑΦΩΝ 

Π/Λ.Σ. 

 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ: 

Α) ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΙΩΤΗ, ΜΕ 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ, 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΖΗΤΗΜΑ 
ΠΛΑΣΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ 
ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΙΧΕ Ο ΙΔΙΩΤΗΣ. 

Β) ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΙΩΤΗ, 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΛΙΜ.ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ-
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ . 

Γ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΤΟΥ Υ.ΝΑ.Ν.Π., ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ. 

ΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙ
ΚΩΝ 

11 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΥΛΙΚΟΥ/Ε
ΓΓΡΑΦΩΝ 

Π/Λ.Σ. 

 

Δ.Υ. 

 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΑ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΗ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ - 
ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ , ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΟΙΚΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙ
ΚΩΝ 

12 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΥΛΙΚΟΥ/Ε
ΓΓΡΑΦΩΝ 

ΙΔ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ, 
ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ: 

Α) ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
(ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΥΨΩΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΞΕΡΙΖΩΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ) ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ Β) 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΠΛΑΤΟΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ 
ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΔΙΕΛΕΥΣΗ. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙ
ΚΩΝ 

13 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΥΛΙΚΟΥ/Ε
ΓΓΡΑΦΩΝ 

Π/Λ.Σ. 

 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ Η 
ΑΝΕΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Η 
ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΗΛΘΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΣΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΑΚΤΙΚΕΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ». ΣΤΟΝ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΤΑΝ ΩΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Λ.Σ.-
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΝΑ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙ
ΚΕΙΟΥ 
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ΑΙΓΑΙΟΥ.  

14 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΥΛΙΚΟΥ/Ε
ΓΓΡΑΦΩΝ 

Π/Λ.Σ. 

 

Δ.Υ. 

 

ΙΔ. 

 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

& 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΣΕ Ε/Γ ΠΛΟΙΟ ΚΑΙ 
ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 
ΕΞΟΔΟΥΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ -ΧΩΡΟΥΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ. ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ 
ΥΛΙΚΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΗΝΥΣΗ ΙΔΙΩΤΗ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΣΥΝΑΦΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΒΛΗΘΗ 
ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ, 
ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΔΙΑΤΑΧΘΗΚΕ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙ
ΚΩΝ 

15 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΥΛΙΚΟΥ/Ε
ΓΓΡΑΦΩΝ 

Π/Λ.Σ. 

 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΕΛΕΧΟΣ Λ.Σ., ΠΟΥ 
ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ, 
ΠΩΛΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ 
ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙ
ΚΕΙΟΥ 

16 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΥΛΙΚΟΥ/Ε
ΓΓΡΑΦΩΝ 

Π/Λ.Σ. 

 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΜΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΕ 
ΑΙΤΗΜΑ ΙΔΙΩΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΑΥΤΩΝ. ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝ ΥΛΙΚΟ 
ΣΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙ
ΚΕΙΟΥ 

17 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΥΛΙΚΟΥ/Ε
ΓΓΡΑΦΩΝ 

ΙΔ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΙΩΤΗ 
ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΣΕ 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΗ 
ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΤΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝ ΥΛΙΚΟ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙ
ΚΩΝ 

18 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΥΛΙΚΟΥ/Ε
ΓΓΡΑΦΩΝ 

Π/Λ.Σ. 

 

ΙΔ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ 
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 
ΓΙΑ ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΩΝ - 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝ ΥΛΙΚΟ 
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙ
ΚΕΙΟΥ 

19 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΥΛΙΚΟΥ/Ε
ΓΓΡΑΦΩΝ 

Π/Λ.Σ. 

 

 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΕ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔΙΩΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΗΝΥΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ 
ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ ΑΝΩΝΥΜΑ Ο 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ 
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ.  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙ
ΚΕΙΟΥ 

20 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΥΛΙΚΟΥ/Ε
ΓΓΡΑΦΩΝ 

ΙΔ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 

Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΙΔΙΩΤΗ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 
ΜΑΡΙΝΑ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΗ 
ΜΑΡΙΝΑ. ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝ ΥΛΙΚΟ 
ΣΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ 
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙ
ΚΩΝ 
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21 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΥΛΙΚΟΥ/Ε
ΓΓΡΑΦΩΝ 

Π/Λ.Σ. 

 

ΙΔ. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 

Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΜΕ 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, 
ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ 
OFFSHORE ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΙΔΡΥΟΥΝ ΜΕ ΤΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΟΡΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΟ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ. 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΕ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ 
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΣΕΓΓΥΟΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
ΑΥΤΟΨΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΑ 
ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΤΑΧΘΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚ
Ο ΔΕΛΤΙΟ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙ
ΚΩΝ 

22 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΕΓΓΡΑΦΩ
Ν - 

ΣΤΟΙΧΕΙΩ
Ν 

ΙΔ 
ΛΙΜ.ΑΡΧΗ ΔΥΤ. 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΟΧΗ ΠΛΑΣΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙ
ΚΩΝ  

 

23 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΕΓΓΡΑΦΩ
Ν - 

ΣΤΟΙΧΕΙΩ
Ν 

Π/Λ.Σ - Δ.Υ. 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  

ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙ
ΚΩΝ  

24 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΕΓΓΡΑΦΩ
Ν - 

ΣΤΟΙΧΕΙΩ
Ν 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜ. ΑΡΧΗ ΔΥΤ. 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΟΔΗΓΟΥ Φ/Γ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙ
ΚΕΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝ
ΩΝ 

25 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΕΓΓΡΑΦΩ
Ν - 

ΣΤΟΙΧΕΙΩ
Ν 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜ. ΑΡΧΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙ
ΚΕΙΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

26 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΕΓΓΡΑΦΩ
Ν - 

ΣΤΟΙΧΕΙΩ
Ν 

Π/Λ.Σ. - Δ.Υ. 
ΛΙΜ.ΑΡΧΗ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ 

ΕΠΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΕΛΙ
Α 

ΠΡΩΤΟΔΙ
ΚΩΝ  

27 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΕΓΓΡΑΦΩ
Ν - 

ΣΤΟΙΧΕΙΩ
Ν 

ΙΔ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

 ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΚΤΟΣ 
ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΣΤΗ Χ.Ζ. ΛΙΜΕΝΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΕΠΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙ
ΚΩΝ  

28 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΕΓΓΡΑΦΩ
Ν - 

ΣΤΟΙΧΕΙΩ
Ν 

ΙΔ. Δ.Υ. 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚ

ΕΙΟΥ 

ΠΤΑΙΣΜΑ
ΤΟΔΙΚΕΙΟ 

29 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΕΓΓΡΑΦΩ
Ν - 

ΣΤΟΙΧΕΙΩ
Ν 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΑΠΟΠΛΟΥΣ ΠΛΟΙΟΥ ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
ΑΝΕΥ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ 
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙ
ΚΕΙΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

30 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΕΓΓΡΑΦΩ
Ν - 

ΣΤΟΙΧΕΙΩ
Ν 

Π/Λ.Σ. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Α/Κ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ 
ΒΑΡΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Κ.Π.Α. ΓΙΑ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙ
ΚΕΙΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 
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31 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΕΓΓΡΑΦΩ
Ν - 

ΣΤΟΙΧΕΙΩ
Ν 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

 ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
Λ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙ
ΚΕΙΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

32 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΕΓΓΡΑΦΩ
Ν - 

ΣΤΟΙΧΕΙΩ
Ν 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ ΑΠΟ 
ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ. 

ΕΠΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙ
ΚΩΝ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

33 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΕΓΓΡΑΦΩ
Ν - 

ΣΤΟΙΧΕΙΩ
Ν 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΛΟΙΟ ΠΟΥ 
ΕΛΛΙΜΕΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙ
ΚΕΙΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

34 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΕΓΓΡΑΦΩ
Ν - 

ΣΤΟΙΧΕΙΩ
Ν 

Π/Λ.Σ. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ./ΛΙΜΕΝΙΚ

Η ΑΡΧΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ Λ.Σ. 

ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙ
ΚΕΙΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

35 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΕΓΓΡΑΦΩ
Ν - 

ΣΤΟΙΧΕΙΩ
Ν 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΟΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΙΕΙΑΣ Ε/Π-Α/Κ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 
Λ.Σ. 

ΕΠΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙ
ΚΕΙΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

36 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΕΓΓΡΑΦΩ
Ν - 

ΣΤΟΙΧΕΙΩ
Ν 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ 
ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΠΟ 
ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙ
ΚΕΙΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

37 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΕΓΓΡΑΦΩ
Ν - 

ΣΤΟΙΧΕΙΩ
Ν 

Π/Λ.Σ. 
ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ 

ΑΡΧΕΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 
ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ. 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΝΑΥΤΟΔΙ
ΚΕΙΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

38 

ΥΠΟΒΟΛ
Η 

ΕΓΓΡΑΦΩ
Ν - 

ΣΤΟΙΧΕΙΩ
Ν 

Δ.Υ. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Υ.ΝΑ.Ν.Π. 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ Υ.ΝΑ.Ν.Π. ΓΙΑ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ . 

ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛ
ΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙ
ΚΩΝ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

Υποβλητικές Αναφορές σε Εισαγγελικές Αρχές προς ποινική αξιολόγηση ενδεικτικών 
υποθέσεων: 

1. Υποβολή υλικού - στοιχείων, για τυχόν συσχέτιση με φάκελο δικογραφίας, κατόπιν διε-
ρεύνησης ζητημάτων που αναφέρονται σε επιστολή-καταγγελία Ναυτικού Ομίλου και αφο-
ρούν: α) παράνομη εμπορική δραστηριότητα σε υπό κατασκευή Τουριστικό Λιμένα της περι-
οχής, β) ζητήματα νομιμοποίησης αυθαίρετου κτίσματος-καταστήματος και γ) αίτηση άσκη-
σης πειθαρχικής δίωξης ΝΠΙΔ κατά του προϊσταμένου Λιμενικής Αρχής και κατά παντός άλ-
λου συνεργού και συνευθυνόμενου. Επίσης υπεβλήθη υλικό που αφορά σε γνωστοποίηση 
διαπιστώσεων πορισματικής εκθέσεως έρευνας και έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών 
περί παροχής στοιχείων τουριστικής μαρίνας. 

2. Υποβολή εγγράφων-στοιχείων αναφορικά με διερεύνηση ανώνυμης καταγγελίας σε βάρος 
πολιτικής υπαλλήλου του Υ.ΝΑ.Ν.Π., η οποία φέρεται να έχει λάβει χρηματική αποζημίωση 
προηγούμενων μηνών. 
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3. Υποβολή υλικού - στοιχείων προς διερεύνηση ύπαρξης κυκλώματος παρατάσεων και ακυ-
ρώσεων πλειστηριασμών πλοίων, με διευκολύνσεις από στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, προς εξυπη-
ρέτηση ιδίων συμφερόντων και για ξέπλυμα χρήματος μέσω offshore εταιρειών που ιδρύουν 
με τη συμμετοχή επίορκων κρατικών λειτουργών στο Ν.Αττικής.  

4. Υποβολή εγγράφων - στοιχείων προς διερεύνηση έγγραφης καταγγελίας κατοίκων Δήμου 
Ιονίου νήσου αναφορικά με παράνομη δραστηριοποίηση τουριστικών ημερόπλοιων σε 
τοποθεσία της εν λόγω περιοχής. 

5. Υποβολή υλικού - στοιχείων, προς διερεύνηση των καταγγελλομένων σε ανώνυμη επιστο-
λή - καταγγελία στην οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων: 

α) Αυθαίρετες επεμβάσεις - κατασκευές (ισοπέδωση τμήματος του αιγιαλού και ανύψωση 
πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, κατασκευή πέτρινου τοιχίου μπροστά στη θάλασσα, 
ξερίζωμα δέντρων) επί του αιγιαλού σε παραλία Ν.Κορινθίας από ξενοδοχειακές μονάδες και 
β) Τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικής ενδιαφέροντος, που αρ-
χίζουν ακριβώς από τη θάλασσα και καλύπτουν μεγάλη έκταση σε πλάτος με αποτέλεσμα να 
μην είναι δυνατή η διέλευση. 

6. Υποβολή εγγράφων - στοιχείων αναφορικά με τη διερεύνηση επώνυμης καταγγελίας οδη-
γού φορτηγού οχήματος για κακομεταχείρισή του από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Κεντρικού Λι-
μεναρχείου Δυτ.Ελλάδας κατά τη διάρκεια ελέγχου του οχήματός του. 

 

7. Υποβολή εγγράφων-στοιχείων αναφορικά με διερεύνηση τηλεφωνικής καταγγελίας σε 
βάρος στελεχών Λ.Σ. που υπηρετούν σε Λιμενική Αρχή ν. Αττικής για διενέργεια 
μεροληπτικών ελέγχων εκ μέρους τους σε ΤΑΧΙ και τουριστικά λεωφορεία.  

8. Υποβολή συγκεντρωθέντος υλικού προς διερεύνηση των ζητημάτων που αφορούν σε: 

α) αίτηση ιδιώτη, η οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων σε «πλήρη ανατροπή της υλοποίησης του 
υποβληθέντος σε διαγωνισμό επενδυτικού σχεδίου σε μίσθια εγκατάσταση, εξαιτίας των σοβα-
ρών και ανυπέρβλητων προβλημάτων που αφορούν σε πράξεις και παραλείψεις των οργάνων 
των εμπλεκομένων φορέων του Ελληνικού Δημοσίου. Σε αθέμιτο ανταγωνισμό που υφίσταται η 
επιχείρηση του εν λόγω από τρίτους καταπατητές, οι οποίοι παρανόμως και αυθαιρέτως έχουν 
καταλάβει όμορη της μίσθιας εγκατάστασης έκταση, ασκώντας σε αυτή ομοειδείς και ανταγωνι-
στικές της δικής του, επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής». 

β) επιστολή Ναυτικού Ομίλου αναφορικά με παράνομη εμπορική δραστηριότητα εταιρείας 
σε αγκυροβόλιο - μαρίνα τουριστικών σκαφών Ν.Αιτωλοακαρνανίας. 

9. Υποβολή εγγράφων-στοιχείων αναφορικά μεδιερεύνηση ανώνυμης καταγγελίας για 
ύπαρξη ελλείψεων σε ηλεκτρονικά συστήματα και συστήματα ασφαλείας σε πλοίο που 
ελλιμενίζεται σε ναυπηγείο στην περιοχή δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Αττικής. 

10. Υποβολή εγγράφων - στοιχείων αναφορικά με τη διερεύνηση καταγγελίας περί λειτουρ-
γικών θεμάτων Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου, καθώς και περί παρατυπιών από 
καθηγητές της Ακαδημίας. 

11. Υποβολή υλικού - στοιχείων αναφορικά με καταγγελία ιδιώτη και συναφές μήνυμα ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο καταγγέλλεται ο προϊστάμενος Λιμενικής Αρχής για 
αυθαίρετες παραβάσεις προς τους πολίτες και αδικαιολόγητες αναφορές επί πειθαρχικών ζη-
τημάτων του προσωπικού του.  

12. Υποβολή εγγράφων - στοιχείων αναφορικά με τη διερεύνηση καταγγελίας για την από-
κτηση και κατοχή πλαστού πιστοποιητικού κυβερνήτη Εμπορικού Ναυτικού ιδιοκτήτη επιβα-
τηγών τουριστικών σκαφών που δραστηριοποιούνται σε παραθαλάσσια περιοχή της Θεσπρω-
τίας.  
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13. Υποβολή υλικών - στοιχείων που αφορούσε σε καταγγελίες-έγγραφα-αιτήσεις ιδιώτη 
σχετικά με φερόμενη παράνομη λειτουργία εταιρείας που δραστηριοποιείται σε αγκυροβόλιο 
- μαρίνα τουριστικών σκαφών, παράβαση καθήκοντος του Προϊσταμένου της οικείας Λιμενι-
κής Αρχής και λοιπών ζητημάτων συναρμόδιων υπηρεσιών. 

14. Υποβολή εγγράφων - στοιχείων αναφορικά με τη διερεύνηση επώνυμων καταγγελιών 
ιδιώτη για πλημμελείς ελέγχους που διενεργούνται από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Κεντρικού 
Λιμεναρχείου της Κεντρικής Ελλάδος σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός 
Χερσαίας Ζώνης Λιμένος.  

15. Υποβολή εγγράφων - στοιχείων κατόπιν διερεύνησης καταγγελιών συλλόγουεπαγγελμα-
τικής αλιείας αναφορικά με παράνομη αλιεία σε θαλάσσια περιοχή του Ιονίου, περιοχής αρ-
μοδιότητας Λιμενικής Αρχής Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 

16. Υποβολή εγγράφων-στοιχείων αναφορικά με διερεύνηση ανώνυμων καταγγελιών σε 
βάρος ανώτατου και ανώτερου Αξιωματικού Λ.Σ. που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία 
του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και σε Λιμενική Αρχή Πελοποννήσου. 

17. Υποβολή υλικού - αποσπασμάτων αναρτήσεων από ιστολόγιο (blog) περί αποδοχής, από 
προϊστάμενο Κεντρικής Λιμενικής Αρχής ΒΑ Αιγαίου, δώρων από ιδιώτες. 

18. Υποβολή εγγράφων-στοιχείων αναφορικά με διερεύνηση αναφοράς σε βάρος στελέχους 
Λ.Σ. που υπηρετεί σε Λιμενική Αρχή Ευβοίας σχετικά με ανανέωση αδειών εκτέλεσης πλόων 
και αλιείας ε/π-α/κ σκάφους. 

19. Υποβολή υλικού - στοιχείων κατόπιν διερεύνησης επιστολής - καταγγελίας ιδιώτη, κατοί-
κου Δωδεκανήσων αναφορικά με υπεράριθμους επιβάτες σε Ε/Γ πλοίο και τη διενέργεια ε-
λέγχων όσον αφορά εξόδους διαφυγής -χώρους συγκέντρωσης - μελέτες ευστάθειας σύμφω-
να με την κατανομή των επιβατών ανά κατάστρωμα.  

20. Υποβολή εγγράφων-στοιχείων αναφορικά με διερεύνηση επώνυμης καταγγελίας σε βάρος 
στελεχών Λ.Σ. που υπηρετούν σε Λιμενική Αρχή Αττικής για την εκ μέρους τους εξύβριση 
του καταγγέλλοντα.  

21. Υποβολή υλικού - στοιχείων κατόπιν διερεύνησης έγγραφης καταγγελίας συλλόγου ε-
μπόρων Ν.Ευβοίας σύμφωνα με την οποία στέλεχος Λ.Σ., που υπηρετεί στην οικεία Λιμενική 
Αρχή, εμπορεύεται στο κατάστημα της συζύγου αλιεύματα από παράνομη αλιευτική δραστη-
ριότητά του στην ευρύτερη περιοχή.  

22. Διερεύνηση επί ζητημάτων που αναφέρονται: α) σε διαμαρτυρία - αναφορά ιδιώτη, ιδιο-
κτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετά των συνημμένων της, β) σε εξώδικη 
διαμαρτυρία - πρόσκληση και δήλωση, επέχουσα θέση μηνυτήριας αναφοράς, έτερου ιδιώτη, 
προς τον Προϊστάμενο Λιμενικής Αρχής Στ. Ελλάδας και γ) σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου, με συνημμένη εξώδικη διαμαρτυρία - πρόσκληση και δήλωση, επέχουσα θέση μη-
νυτήριας αναφοράς, τα οποία αφορούν σε χορήγηση αδειών και παραχωρήσεις κοινόχρηστων 
χώρων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης σε παράνομες, μεταξύ 
άλλων, κατασκευές επί αυτών.  

23. Υποβολή εγγράφων-στοιχείων αναφορικά με διερεύνηση επώνυμης καταγγελίας- μηνυ-
τήριας αναφοράς για αυθαίρετη χρήση περιπτέρου εκτός κουβουκλίου στη χερσαία ζώνη λι-
μένα Δυτικής Ελλάδας.  

24. Υποβολή εγγράφων-στοιχείων αναφορικά με τη διενέργεια οικονομικού - διαχειριστικού 
ελέγχου σε Λιμενικό Ταμείο Ιονίων Νήσων. 

 

Υποβλητικές Αναφορές σε Εισαγγελικές Αρχές προς ποινική αξιολόγηση και ανάθεση 
στην Υ.Ε.Υ. τη διενέργεια προανακριτικών πράξεων ενδεικτικών υποθέσεων: 
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1. Υποβολή υλικού - στοιχείων προς διερεύνηση ζητημάτων τυχόν εμπλοκής προσωπικού 
Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. επί ζητημάτων παροχής διευκολύνσεων σε διακινητές μεταφοράς προσφύγων 
στην Ελληνική Επικράτεια, κατόπιν πληροφορίας από αλλοδαπό Συριακής καταγωγής, ο ο-
ποίος συνελήφθη ως κυβερνήτης σκάφους μεταφοράς προσφύγων και αποβίβασής τους σε 
νησί των Δωδεκανήσων.  

2. Υποβολή εγγράφων-στοιχείων αναφορικά με διερεύνηση τηλεφωνικής καταγγελίας σε 
βάρος στελεχών Λ.Σ. που υπηρετούν σε Λιμενικές Αρχές Πελοποννήσου για χορήγηση σε 
αυτά επιδομάτων επιχειρησιακής ετοιμότητας και εργασίας πέραν του πενθημέρου. 

3. Διερεύνηση σε άνευ ημερομηνίας και λοιπών στοιχείων επιστολή - καταγγελία αναφορικά 
με φερόμενη παράνομη εργασία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε επιχειρηματία και υποβολή υλι-
κού στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Επί του θέματος παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέτα-
ση από Εισαγγελία Ναυτοδικείου. 

4. Υποβολή εγγράφων-στοιχείων αναφορικά με διερεύνηση καταγγελίας ιδιοκτήτη α/κ σκα-
φών σε βάρος χειριστή Κ.Π.Α. για στοχοποίηση των σκαφών του και άδικη μεταχείρισή του. 

5. Υποβολή υλικού - στοιχείων κατόπιν διερεύνησης καταγγελίας, σύμφωνα με την οποία μέ-
λη πληρώματος σκάφους του Λ.Σ. λαμβάνουν “μαύρες άδειες” για τις οποίες αποζημιώνο-
νται, ενώ βρίσκονται εκτός σκάφους, με χρήματα της FRONTEX, ενώ ο καπετάνιος και ο 
ύπαρχος χρησιμοποιούν τα χρήματα για προσωπικές τους ανάγκες.  

6. Υποβολή εγγράφων-στοιχείων αναφορικά με διερεύνηση τηλεφωνικής καταγγελίας για τον 
άνευ αδείας από Λιμενική Αρχή Ευβοίας απόπλου πλοίου σημαίας Τουρκίας και τις σχετικές 
με την υπόθεση ενέργειες της Λιμενικής Αρχής. 

7. Διερεύνηση που αφορά επιστολή-καταγγελία ιδιώτη, κάτοικο Δωδεκανήσων αναφορικά με 
υπεράριθμους επιβάτες σε Ε/Γ πλοίο και τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά εξόδους διαφυ-
γής -χώρους συγκέντρωσης - μελέτες ευστάθειας σύμφωνα με την κατανομή των επιβατών 
ανά κατάστρωμα. Το ανωτέρω υλικό μαζί με μήνυση ιδιώτη που αφορούσε συναφή ζητήματα 
υπεβλήθη στην Εισαγγελία Πρωτοδικείου, από όπου παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση. 

8. Διερεύνηση ύπαρξης κυκλώματος παρατάσεων και ακυρώσεων πλειστηριασμών πλοίων, 
με διευκολύνσεις από στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, προς εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων και για 
ξέπλυμα χρήματος μέσω offshore εταιρειών που ιδρύουν με τη συμμετοχή επίορκων κρατι-
κών λειτουργών στο Ν.Αττικής. Συγκεντρώθηκε υλικό από Λιμενικές Αρχές της Αττικής 
(στοιχεία κατασχεθέντων πλοίων και μεσεγγυούχων αυτών, εκθέσεις αυτοψίας, κατάσχεσης 
και μεσεγγύησης και τις εκδοθείσες άδειες φύλακα πλοίου και υπεβλήθη στην Εισαγγελία 
Πρωτοδικών όπου και διετάχθη προκαταρκτική εξέταση. 

9. Υποβολή εγγράφων-στοιχείων αναφορικά με διερεύνηση καταγγελίας σε βάρος στελέχους 
Λ.Σ. που υπηρετεί σε Λιμενική Αρχή Κεντρικής Ελλάδας για ανάρμοστη συμπεριφορά του 
προς την εν διαστάσει σύζυγό του. 
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15. Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων Ελληνικής Αστυνομίας 

  

 

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων 

Με το ν.2713/1999 συστήθηκε ως ειδική αυτοτελής Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας η 
Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (εφεξής Δ.Ε.Υ.), με έδρα το νομό Αττικής. Παράρτημα 
της Υπηρεσίας αυτής λειτουργεί στη Βόρεια Ελλάδα με έδρα το νομό Θεσσαλονίκης και ο-
νομάζεται Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας. Κύρια αποστολή της 
Δ.Ε.Υ. αποτελεί η αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς, με τη διερεύνηση, εξιχνίαση 
και δίωξη ορισμένων εγκλημάτων που προβλέπονται στον ως άνω νόμο και τα οποία δια-
πράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά αστυνομικοί, υπάλληλοι ή λειτουργοί του ευρύτερου Δη-
μόσιου Τομέα, καθώς και υπάλληλοι και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών 
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 προκαταρ-
κτικής εξέτασης ή προανάκρισης για τη διακρίβωση ή τη βεβαίωση τέλεσής τους. Ο 
ν.2713/1999 δίνει έμφαση στην αξιοποίηση των πληροφοριών που περιέρχονται στην Υπη-
ρεσία, προκειμένου να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της εγκληματικής συμπεριφοράς, αφού 
είναι γνωστό ότι λόγω των ιδιαίτερων κανόνων, σχέσεων και συναλλαγών που αναπτύσσο-
νται μεταξύ των συνενόχων και του νόμου της σιωπής που επικρατεί στα κυκλώματα διαφθο-
ράς, η εξιχνίαση αυτών των εγκλημάτων εμφανίζει ιδιαίτερη δυσκολία. 

Η Δ.Ε.Υ. ως κεντρικός φορέας της Πολιτείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, 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 εγκλημα-
τικότητας. 

Η Δ.Ε.Υ. 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 (άρθρο 1 του ν.2713/1999).  

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων είναι ο μοναδικός εθνικός ελεγκτικός μηχανισμός για 
θέματα διαφθοράς που εποπτεύεται άμεσα από ανώτατους Εισαγγελικούς λειτουργούς (Ει-
σαγγελέα Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης), οι οποίοι λαμβάνουν γνώση όλων των καταγ-
γελιών και παρακολουθούν τη διερεύνησή τους. Η πρόβλεψη αυτή εγγυάται τη διασφάλιση 
της αποτελεσματικής λειτουργίας της, μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, δημιουργεί κλίμα 
εμπιστοσύνης και αίσθημα ασφάλειας των προσώπων που επιθυμούν να καταγγείλουν τέτοια 
εγκλήματα, παράλληλα δε αναιρείται κάθε υπόνοια ή αμφιβολία για συγκάλυψη, αποσιώπη-
ση ή υποβάθμιση των καταγγελλομένων. Ειδικότερα, όχι μόνο η προανάκριση και η προκα-
ταρκτική εξέταση που διενεργούνται από τη Δ.Ε.Υ., αλλά και η εν γένει δραστηριότητα της 
Υπηρεσίας αυτής, τελούν υπό την άμεση εποπτεία του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών ή Θεσ-
σαλονίκης (άρθρο 3 του ν.2713/1999). 

Ο ετήσιος απολογισμός του έργου και των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας υπόκειται σε κοι-
νοβουλευτική εποπτεία, έλεγχο και διαφάνεια από τη Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφά-
νειας της Βουλής, με την υποβολή κατ΄ έτος, από τον αρμόδιο Υπουργό, σχετικής έκθεσης 
(άρθρο 8 του ν.2713/1999 και άρθρο 6 του π.δ.179/1999). 

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων συμμετέχει στο Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης 
και Ελέγχου (ΣΟΕΕ), μέλος του οποίου είναι και ο επικεφαλής της Υπηρεσίας, διενεργώντας 
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ελέγχους και έρευνες από κοινού με τους λοιπούς ελεγκτικούς μηχανισμούς (άρθρο 8α του 
ν.2477/1997, όπως ισχύει και παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.3074/2002). 

  

 Χειρισμός καταγγελιών/πληροφοριών εγκλημάτων διαφθοράς από τη Διεύθυνση Εσω-
τερικών Υποθέσεων 

Η προανάκριση και η προκαταρκτική εξέταση που διενεργείται από την Διεύθυνση και την 
Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων εποπτεύεται από τους Εισαγγελείς Εφετών Αθηνών 
και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Οι εν λόγω Εισαγγελείς ενημερώνονται για όλες τις πληρο-
φορίες ή καταγγελίες που περιέρχονται στις ανωτέρω Υπηρεσίες, λαμβάνουν γνώση όλων 
των υποθέσεων που χειρίζονται, παρακολουθούν την πορεία τους, δίδουν οδηγίες και κατευ-
θύνσεις και παρίστανται κατά την κρίση τους στη διενέργεια των ανακριτικών πράξεων.  

� Η Δ.Ε.Υ. όταν λαμβάνει επώνυμες καταγγελίες/πληροφορίες διαφθοράς και δωροδοκίας, 
ενεργεί ως ακολούθως: 

α) Σε περιπτώσεις που οι καταγγελίες/πληροφορίες αφορούν ποινικά αδικήματα αρμοδιότη-
τάς μας που διαπράττονται εντός των ορίων της αυτόφωρης διαδικασίας, οι Αξιωματικοί α-
νακριτικοί υπάλληλοι ενεργούν όλες τις προανακριτικές πράξεις για τη βεβαίωσή τους (λήψη 
καταθέσεων, έρευνες σωματικές-αυτοκινήτων-κατ’ οίκον, κατασχέσεις πειστηρίων, συλλή-
ψεις κ.λπ.), σύμφωνα με το άρθρο 243 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και παραπέ-
μπουν τους υπαίτιους στην αρμόδια για την άσκηση της ποινικής δίωξης Εισαγγελική Αρχή.  

β) Σε περιπτώσεις που οι καταγγελίες/πληροφορίες αφορούν ποινικά αδικήματα, μη αναγό-
μενα στη σφαίρα της αυτόφωρης διαδικασίας, είτε σχηματίζεται δικογραφία κατ’ άρθρο 243 
παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (κίνδυνος από την αναβολή), είτε τίθενται υπόψη 
του Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος αφού αξιολογήσει το περιεχόμενό τους, παραγγέλλει:  

 i. Τη διενέργεια προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης, σύμφωνα με τα άρθρα 43 και 50 
παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Στις περιπτώσεις αυτές, επιτρέπεται στους ανακρι-
τικούς υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ., η προσαγωγή μαρτύρων και υπόπτων για εξέταση στην έδρα 
της Υπηρεσίας. Η σχηματισθείσα δικογραφία, μετά την περάτωσή της, υποβάλλεται στον αρ-
μόδιο (κατά τόπο) για την ποινική δίωξη Εισαγγελικό Λειτουργό.  

 ii. Την αποστολή των καταγγελιών/πληροφοριών σε άλλες αστυνομικές υπηρεσίες, αν κρίνει 
ότι η φύση της υπόθεσης και γενικά οι συνθήκες τέλεσης της πράξης δεν απαιτούν εξειδικευ-
μένη έρευνα. Στην περίπτωση αυτή, η σχηματισθείσα δικογραφία υποβάλλεται στην κατά 
τόπο αρμόδια Εισαγγελία και παράλληλα κοινοποιείται στη Δ.Ε.Υ.. Ομοίως, υποθέσεις υπαλ-
λήλων/λειτουργών του δημόσιου τομέα, υπαλλήλων ή αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή Διεθνών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια, για τις ο-
ποίες δεν απαιτείται εξειδικευμένη έρευνα, δύναται να παραπέμπονται για διερεύνηση στις 
αρμόδιες αστυνομικές ή ειδικές υπηρεσίες ελέγχου.  

� Σε περιπτώσεις που οι καταγγελίες/πληροφορίες που περιέρχονται στην Δ.Ε.Υ. είναι ανώ-
νυμες:  

α) Εφόσον περιέχουν στοιχεία που παρέχουν βάση για τη διερεύνησή τους ή τα στοιχεία αυ-
τά, ναι μεν δεν ήταν κατ’ αρχήν επαρκή, προέκυψαν όμως βάσιμα από έρευνα της Υπηρεσίας 
μας, ακολουθείται η κατά τα ανωτέρω στις επώνυμες καταγγελίες διαδικασία (αυτόφωρο, 
σχηματισμός δικογραφίας κατ’ άρθρο 243 παρ. 2 ΚΠΔ, παραγγελία εποπτεύοντος Εισαγγε-
λέα Εφετών). 

β) Σε περίπτωση που δεν περιέχουν στοιχεία που παρέχουν βάση για τη διεύρυνσή τους, η 
έρευνα αναστέλλεται, με πράξη του Διοικητή της Υπηρεσίας, έως ότου αναφανούν νέα στοι-
χεία τα οποία δικαιολογούν επανεξέταση της υπόθεσης (άρθρο 1 παρ. 4 του ν.2713/1999).  
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Με την ολοκλήρωση της έρευνας (υποβολή της δικογραφίας στον αρμόδιο Εισαγγελέα ή αρ-
χειοθέτηση της καταγγελίας/πληροφορίας ή διαβίβασή της σε άλλη αρχή), πραγματοποιείται 
«αποδελτίωση» στην οποία αναφέρονται όλες οι ενέργειες του ερευνητή Αξιωματικού. Με 
την «αποδελτίωση» επιδιώκεται η ενημέρωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων της 
Δ.Ε.Υ.. 

Στις περιπτώσεις που η Δ.Ε.Υ. ενεργεί προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση για αξιόποινες 
πράξεις στις οποίες εμπλέκονται αστυνομικοί, ταυτόχρονα με την υποβολή δικογραφίας στην 
αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, υποβάλλονται αντίγραφα των σχετικών προανακριτικών εκθέ-
σεων στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να αποτελέσουν αποδεικτικό 
υλικό κατά τη διερεύνηση του πειθαρχικού μέρους της εν λόγω υπόθεσης (άρθρο 9 
ν.2713/1999). 

� Διάρθρωση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (π.δ. 179/1999). 

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων διαρθρώνεται ως εξής: 

� Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής 

� Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων 

� Τμήμα Ερευνών και Δίωξης 

� Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 

� Τμήμα Παραλαβής και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης 

� Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος 

� Τμήμα Ερευνών και Δίωξης 

� Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 

� Αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. 

α) Το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών & Στρατηγικής είναι αρμόδιο για τη συγκέντρωση, 
επεξεργασία, σύνθεση, ανάλυση και αξιολόγηση του πληροφοριακού υλικού, την εγκληματο-
λογική, επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση των πληροφοριακών δεδομένων, το σχεδιασμό 
για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, τη διαβίβαση στα αρμόδια τμήματα των πληροφοριών 
που χρήζουν διερεύνησης και την τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, στην οποία κατα-
χωρίζεται το σύνολο του πληροφοριακού υλικού των υποθέσεων (στοιχεία και ιδιότητα ατό-
μων, οχήματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις κατοικιών, επιχειρήσεις, ασκηθείσες ποινικές διώξεις και 
γενικά εξέλιξη υπόθεσης κ.α.). Στο εν λόγω Τμήμα λειτουργεί Κέντρο Επιχειρήσεων το οποίο 
δέχεται καταγγελίες και πληροφορίες που σχετίζονται με την αποστολή της Υπηρεσίας, κατευ-
θύνει, καθοδηγεί και συντονίζει τη δράση του προσωπικού, κυρίως κατά τη διάρκεια των επι-
χειρήσεων και εκτελεί κάθε άλλη αποστολή που του ανατίθεται από το διευθυντή της Υπηρεσί-
ας. 

β) Το Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων είναι αρμόδιο για τον έλεγχο και την προστασία του προ-
σωπικού της Δ.Ε.Υ., την έρευνα καταγγελιών και πληροφοριών, τη διενέργεια προανακρίσε-
ων και προκαταρκτικών εξετάσεων που αφορούν αστυνομικούς για τους οποίους απαιτούνται 
ιδιαίτεροι χειρισμοί εξαιτίας της θέσης ή της φύσης των καθηκόντων τους.  

γ) Το Τμήμα Ερευνών & Δίωξης είναι αρμόδιο για την έρευνα καταγγελιών και πληροφοριών 
που αφορούν την τέλεση από αστυνομικούς των εγκλημάτων που αναφέρονται στο Ν. 
2713/1999 τη διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων για τα ως άνω ε-
γκλήματα και τη συνδρομή σε άλλες αστυνομικές Υπηρεσίες που επιλαμβάνονται της διερεύ-
νησης τέτοιων εγκλημάτων. 

δ) Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για την διακίνηση της αλληλογραφίας, 
τον έλεγχο της κανονικής προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού, την τήρηση και 
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εφαρμογή του σχεδίου ασφάλειας του οικήματος, τον χειρισμό όλων των θεμάτων του προ-
σωπικού, τη διενέργεια των διοικητικών εξετάσεων, τη φροντίδα για τη μισθοδοσία και τον 
εφοδιασμό του προσωπικού με τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικά.  

ε) Το Τμήμα Παραλαβής και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης επικουρεί τον 
εποπτεύοντα την Υπηρεσία Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών ο οποίος είναι αρμόδιος για την πα-
ραλαβή και τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, την τήρηση του αρχείου 
των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και την ασφαλή φύλαξη αυτών.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 περ. γ του ν.3213/2003 όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, οι υπόχρεοι υποβολής της ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστα-
σης στον εποπτεύοντα την Δ.Ε.Υ. εισαγγελικό λειτουργό, είναι: 

� το αστυνομικό προσωπικό, οι συνοριακοί φύλακες, οι ειδικοί φρουροί και το πολιτικό 
προσωπικό που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, καθώς και το προσωπικό του Πυρο-
σβεστικού Σώματος, 

� οι Σωφρονιστικοί υπάλληλοι και οι εξωτερικοί φρουρών των καταστημάτων κράτησης και 

� οι προϊστάμενοι των Δασαρχείων και των Δασονομείων. 

Με το άρθρο 3 του Π.Δ. 148/2005 (ΦΕΚ Α΄-201) καθορίζεται ο τρόπος διαδικασίας ελέγχου.  

Ο έλεγχος, πέραν της διαπίστωσης του αληθούς περιεχομένου της δήλωσης, αφορά, σε κάθε 
περίπτωση, τη διακρίβωση εάν η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφι-
σταμένων, δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων, σε συνδυασμό με τις δα-
πάνες διαβίωσης των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων. 

Μετά την ολοκλήρωση ελέγχου οι προβλεπόμενες από το παραπάνω Π.Δ. τριμελείς επιτρο-
πές Αξιωματικών συντάσσουν Έκθεση Ελέγχου, με την οποία εισηγούνται αιτιολογημένα 
στον αρμόδιο για τη λήψη απόφασης Εισαγγελικό Λειτουργό του άρθρου 3 παρ.1 περ. γ΄ του 
ν.3213/2003 όπως ισχύει, είτε την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, εφόσον τα στοιχεία κρί-
νονται βάσιμα και επαρκή, είτε την αρχειοθέτηση της υπόθεσης. 

Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων Διαχείρισης Πληροφοριών & Στρατηγικής, Ειδικών Υποθέ-
σεων και Ερευνών & Δίωξης, δύνανται κατά την κρίση τους και σύμφωνα με τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας, να συγκροτούν Ομάδες Δίωξης, στις οποίες αναθέτουν την έρευνα σε συγκεκρι-
μένες περιοχές ή για συγκεκριμένη κατηγορία εγκλημάτων. 

Σημειώνεται ότι κατά πάγια πρακτική της Υπηρεσίας μας, καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου 
σε δικογραφίες διαφθοράς που χειρίζονται τα παραπάνω Τμήματα, εκτελούν μόνο αξιωματικοί, 
λόγω της σπουδαιότητας των υποθέσεων και της ιδιαιτερότητας των ελεγχομένων, ιδίως όταν 
πρόκειται για καταγγελίες που αφορούν αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας.  

 Σημαντικότερες υποθέσεις που χειρίστηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων κατά 
το έτος 2016. 

Από τις -557- δικογραφίες που χειρίστηκε η Υπηρεσία το 2016, παρατίθενται ενδεικτικά στη 
συνέχεια μερικές από τις πιο σημαντικές υποθέσεις. 

  

ΑΑ..  ΥΥΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΕΕΓΓΚΚΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ:: 

1. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούταν συστηματικά στη δια-
κίνηση λαθραίων ποτών και την προαγωγή αλλοδαπών γυναικών στην πορνεία. 

Από την κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στη Διεύθυνση Εσωτερικών 
Υποθέσεων και έπειτα από πολύμηνη έρευνα και παρακολούθηση των τηλεφωνικών επικοι-
νωνιών και της δραστηριότητας των μελών του κυκλώματος, επετεύχθη ο εντοπισμός και η 
σύλληψη -4- μελών της εγκληματικής οργάνωσης, εκ των οποίων -1- Ειδικός Φρουρός υπη-
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ρετών σε Υπηρεσία της Αττικής, ενώ συνολικά για την υπόθεση κατηγορήθηκαν -7- τουλάχι-
στον άτομα, εκ των οποίων -1- Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, για τα αδικήματα: 

� Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. 

� Σωματεμπορία. 

� Παράβαση καθήκοντος. 

� Κατάχρηση εξουσίας. 

� Παράβαση του εθνικού τελωνειακού κώδικα. 

� Παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. 

Η εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από το έτος 2014 διακινούσε λαθραία ποτά και προή-
γαγε αλλοδαπές γυναίκες στην πορνεία, ενώ ακολουθούσε συγκεκριμένη μεθοδολογία δρά-
σης έχοντας ιεραρχική δομή με διακριτούς ρόλους προσώπων κατά την προετοιμασία και ε-
κτέλεση των αξιόποινων πράξεων.  

Ηγετικό ρόλο είχε 50χρονος ημεδαπός, ο οποίος καθοδηγούσε τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώ-
ματος, συγκέντρωνε τα χρηματικά ποσά από τη διάθεση των λαθραίων ποτών και την έκδοση 
γυναικών στην πορνεία και αποφάσιζε για τον διαμερισμό των κερδών στα υπόλοιπα μέλη 
της οργάνωσης. 

Τα μέλη του κυκλώματος, αφού κανόνιζαν τα ραντεβού (βίζιτες), μετέφεραν τις εκδιδόμενες 
γυναίκες σε ξενοδοχεία της ευρύτερης περιοχής της Αττικής, καθώς και σε περιοχές της 
Χαλκίδας, προκειμένου να έλθουν σε ερωτική συνεύρεση με τους πελάτες, έναντι χρηματικής 
αμοιβής που κυμαίνονταν από -80- έως -250- ευρώ την ώρα. 

Επιπλέον, ένα εκ των συλληφθέντων μελών του κυκλώματος λειτουργούσε νομιμοφανές κα-
τάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ) στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας, όπου α-
πασχολούσε αλλοδαπές γυναίκες, για τις οποίες κανόνιζε να έλθουν σε σεξουαλική επαφή με 
πελάτες, έναντι χρηματικής αμοιβής. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα δρούσε υπό την ανοχή του συλληφθέντα 
Ειδικού Φρουρού και του ως άνω Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι γνωρί-
ζοντας τις παράνομες δραστηριότητες της οργάνωσης, ζήτησαν από το ηγετικό μέλος αυτής 
να τους φέρει στην έδρα της Υπηρεσία τους, μία γυναίκα, προφανώς από αυτές που εκδίδει, 
ενώ σε μια τουλάχιστον περίπτωση ο Ειδικός Φρουρός διαμεσολάβησε σε αγοραπωλησία λα-
θραίων ποτών.  

Αναφορικά με το λαθρεμπόριο ποτών, η εγκληματική οργάνωση σε καθημερινή βάση και κα-
τόπιν παραγγελιών, διακινούσε μεγάλες ποσότητες οινοπνευματωδών ποτών σε νυχτερινά 
καταστήματα και κάβες, τόσο στην περιοχή στην Αθήνα, όσο και στη Χαλκίδα. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία που ενέκυψαν από την έρευνα, τα λαθραία ποτά εκτιμάται ότι τα προμηθεύονταν 
από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από την Βουλγαρία. 

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες και στα οχήματα των μελών της εγκλη-
ματικής οργάνωσης βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων που σχετίζονται με την 
υπόθεση, ήτοι: 

� Είκοσι οκτώ σφραγισμένες φιάλες οινοπνευματωδών ποτών, που δεν έφεραν τις σχετικές 
ενδείξεις για το νόμιμο της εισαγωγής και διάθεσής τους στην ελληνική επικράτεια. 

� Δεκαοκτώ πλαστικές φιάλες, που περιείχαν υγρό αγνώστου συστάσεως. 

� Πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων, σχετικών με τη διακίνηση λαθραίων ποτών (είδος και 
επωνυμίες οινοπνευματωδών ποτών, τιμές και παραλήπτες αυτών). 

� Διάφορα ατομικά έγραφα (βιβλιάρια τραπέζης, βεβαιώσεις κίνησης τραπεζικού λογαρια-
σμού κ.α.) 



 

Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης & Ελέγχου   Ετήσια Έκθεση 2016 258 

� Ένα δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, για το οποίο είχε δηλωθεί απώλεια. 

� Δώδεκα συσκευές κινητών τηλεφώνων. 

� Εβδομήντα δύο χάρτινα κιβώτια, στα οποία αναγράφονταν επωνυμίες ποτών. 

� Ένα σπρέι πιπεριού. 

Σε βάρος των κατηγορούμενων ασκήθηκε ποινική δίωξη και υπεβλήθησαν περιοριστικοί ό-
ροι, ενώ ο συλληφθείς Ειδικός Φρουρός καθώς και ο Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομί-
ας τέθηκαν άμεσα σε διαθεσιμότητα. 

2. Εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης διακίνησης πυροβόλων όπλων. 

Από την αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων 
και κατόπιν σχετικής παραγγελίας του Εποπτεύοντα την Υπηρεσία Εισαγγελέα Εφετών Αθη-
νών, συντονίστηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν -
5- μέλη του κυκλώματος, εκ των οποίων -4- αστυνομικοί, ενώ ασκήθηκε ποινική δίωξη σε 
βάρος τους για τα αδικήματα: Εγκληματική οργάνωση - Σύσταση συμμορίας, παράβαση της 
νομοθεσίας περί όπλων, παράβαση της νομοθεσίας για την οπλοφορία και τη χρήση όπλων 
από αστυνομικούς, παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, δύο εκ 
των συλληφθέντων αστυνομικών σε συνεργασία με 31χρονο ημεδαπό, αφού παραλάμβαναν, 
σε περιοχή της Κρήτης, παράνομα πυροβόλα όπλα από μέλος του κυκλώματος (αστυνομικό), 
αναλάμβαναν την ασφαλή μεταφορά τους στον Πειραιά μέσω επιβατικών πλοίων που εκτε-
λούν σχετικά δρομολόγια. Κατόπιν, παρέδιδαν τα προς πώληση όπλα σε έτερο μέλος του κυ-
κλώματος (αστυνομικό που υπηρετούσε σε Υπηρεσία της Αττικής), ο οποίος αναλάμβανε τη 
διάθεσή τους σε άγνωστο αλλοδαπό κακοποιό. 

Από την κατάλληλη αξιοποίηση των πληροφοριών και έπειτα από πολύμηνη έρευνα, προέ-
κυψε ότι οι συλληφθέντες δράστες είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση που δραστηριο-
ποιούνταν στο παράνομο εμπόριο πυροβόλων όπλων, ενώ ακολουθούσαν συγκεκριμένη με-
θοδολογία δράσης με διακριτούς ρόλους προσώπων, τόσο κατά την προετοιμασία όσο και 
κατά την εκτέλεση των αξιόποινων πράξεων. 

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες και στα οχήματα των μελών της εγκλη-
ματικής οργάνωσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα και πυρομαχικά που κατείχαν παράνο-
μα, καθώς πλήθος αντικειμένων που σχετίζονται με την υπόθεση, ήτοι έξι πιστόλια, τρεις γεμι-
στήρες πιστολιών, ένα πολεμικό τυφέκιο KALASHNIKOV και ένας γεμιστήρας, μία δίκαννη 
κυνηγετική καραμπίνα, εξακόσια είκοσι φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, τρεις κάλυκες σε 
σχήμα οβίδας πολεμικού υλικού, ένας δυναμίτης με φυτίλι, τέσσερις βυθομετρητές του Πολε-
μικού Ναυτικού, δεκαοκτώ βεγγαλικά, εκ των οποίων τα δεκατρία ναυτικού τύπου, έξι αμπού-
λες και τέσσερα δισκία, περιέχοντα πιθανόν αναβολικές ουσίες, επτά κινητά τηλέφωνα. 

Σε βάρος των συλληφθέντων υπεβλήθησαν, από τον αρμόδιο Ανακριτή, οι περιοριστικοί όροι 
της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα και της εμφάνισης κάθε 15ήμερου στο Αστυνομικό 
Τμήμα του τόπου κατοικίας τους (παρών), ενώ οι αστυνομικοί τέθηκαν άμεσα σε διαθεσιμότη-
τα. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης, πραγματοποιήθηκε ευρείας 
κλίμακας συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφα-
λείας Χανίων και διενεργήθηκαν εκ νέου έρευνες στις κατοικίες ενός εκ των συλληφθέντων 
αστυνομικών, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα και πυρομαχικά που κατείχε 
παράνομα τρία πολεμικά τυφέκια, με τέσσερις γεμιστήρες, ένα πιστόλι, με γεμιστήρα περιέ-
χων οκτώ φυσίγγια, τετρακόσια φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου, χίλια εξακόσια ογδόντα εννιά 
φυσίγγια πιστολιών, εβδομήντα εννιά κάλυκες πολεμικών τυφεκίων, τρεις χειροβομβίδες, ε-
κατόν τριάντα πέντε γραμμάρια πυρίτιδας, είκοσι τέσσερα τεμάχια - μασούρια δυναμίτιδας, 
τριάντα πυροκροτητές, τρία βραδύκαυστα φυτίλια. 
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3. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξέδιδε παράτυπα παροχές ασθενείας, α-
ποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος σε βάρος του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 

Από την κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών για παράνομες ενέργειες υπαλλήλων του 
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και έπειτα από συντονισμένες έρευνες, διενέργεια ειδικών ανακριτικών πρά-
ξεων (άρση τραπεζικού απορρήτου), καθώς και συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και αξιολό-
γηση στοιχείων, επετεύχθη ο εντοπισμός και η σύλληψη -9- μελών της εγκληματικής οργά-
νωσης, εκ των οποίων -4- υπάλληλοι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και -1- υπάλληλος της Βουλής των 
Ελλήνων, ενώ συνολικά για την υπόθεση κατηγορήθηκαν -12- τουλάχιστον άτομα, για τα α-
δικήματα: συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία κατ’ επάγγελμα 
και κατά συνήθεια, ψευδής βεβαίωση - νόθευση, απιστία σχετική με την Υπηρεσία. 

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δρούσε τουλάχιστον από το έτος 2012, χρη-
σιμοποιώντας ιδιαίτερα τεχνάσματα, κατάφεραν να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό ό-
φελος ύψους τουλάχιστον -180.000- ευρώ. 

Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ σε συνεργασία με τους λοιπούς συλληφθέ-
ντες, χρησιμοποιώντας τα προσωπικά στοιχεία ανυποψίαστων ασφαλισμένων, στα οποία εί-
χαν πρόσβαση εκ της ιδιότητάς τους, εξέδιδαν παράτυπα παροχές ασθενείας, που αφορούσαν 
κυρίως αναλώσιμα υλικά. Στη συνέχεια, παρέμβαιναν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα του Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ., αντικαθιστώντας τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του ασφαλισμένου με δι-
κούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους πιστώνονταν τα χρήματα, ενώ μετά την 
πίστωση παρέμβαιναν εκ νέου στο Ηλεκτρονικό Σύστημα, επαναφέροντας τον αριθμό λογα-
ριασμού του ασφαλισμένου.  

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων σε συνεργασία 
με τη Διοικητή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης 
κατόρθωσαν να εκδώσουν παράτυπα τουλάχιστον  
-219- παροχές ασθενείας, επιφέροντας οικονομική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ύψους -
180.000- ευρώ. 

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των εμπλεκομένων, βρέθηκε και κατα-
σχέθηκε πλήθος αντικειμένων που σχετίζονται με την υπόθεση και αποδεικνύουν την παρά-
νομη δράση της οργάνωσης. 

4. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε εκβιασμούς και απάτες κατά 
επιχειρηματιών-καταστηματαρχών. 

Στο πλαίσιο διενέργειας προανάκρισης από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων για την 
πιθανή συμμετοχή υπαλλήλων του Ε.Φ.Ε.Τ. (Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων) σε περι-
πτώσεις δωροδοκία από ιδιοκτήτες επιχειρήσεων-καταστημάτων και έπειτα από πολύμηνη 
μεθοδική έρευνα, παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, διενέργεια ειδικών ανα-
κριτικών πράξεων (άρση τραπεζικού απορρήτου και απορρήτου των επικοινωνιών) και συ-
ντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Χώρας, εντοπίστηκαν και συ-
νελήφθησαν -6- ιδιώτες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού 
χαρακτήρα για τα αδικήματα: συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, εκβίαση 
κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, απάτη κατ’ επάγγελμα, αντιποίηση κατ’ εξακολούθηση. 

Η εγκληματική οργάνωση, η οποία δρούσε για -1- τουλάχιστον χρόνο σε όλη την επικράτεια, 
είχε ιεραρχική δομή με διακριτούς ρόλους και ακολουθούσε συγκεκριμένη μεθοδολογία δρά-
σης.  

Συγκεκριμένα, το ηγετικό μέλος του κυκλώματος χρησιμοποιώντας κάθε φορά διαφορετικά 
ψευδώνυμα και προσποιούμενος τον υπάλληλο διαφόρων Δημόσιων Ελεγκτικών Μηχανι-
σμών (Ε.Φ.Ε.Τ., Ι.Κ.Α., Τμήμα Υγιεινής, Κτηνιατρική Υπηρεσία κ.α.), επικοινωνούσε τηλε-
φωνικά ή δια ζώσης με ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όλη την 
επικράτεια, τους οποίους απειλούσε με ελέγχους στα καταστήματά τους για βεβαίωση παρα-
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βάσεων που επισύρουν υψηλά πρόστιμα, απαιτώντας εκβιαστικά την καταβολή διαφόρων 
χρηματικών ποσών. 

Η κατάθεση των χρημάτων πραγματοποιούνταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, καθ’ υπόδειξη 
του «αρχηγού», οι οποίοι άνηκαν είτε στον ίδιο, είτε στα λοιπά περιφερειακά μέλη της ε-
γκληματικής οργάνωσης. 

Το πλαίσιο έρευνας της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες διέπραξαν τουλάχιστον 
-100- εκβιασμούς και απάτες, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος ιδιαίτερα μεγά-
λης αξίας. 

5. Διερεύνηση της δράσης κυκλώματος υπαλλήλων Διεύθυνσης Μεταφορών που δρα-
στηριοποιείται στην παράνομη έκδοση αδειών οδήγησης. 

Από την κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στη Διεύθυνση Εσωτερικών 
Υποθέσεων και έπειτα από συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων, εξα-
κριβώθηκε έως τώρα η συμμετοχή -1- υπαλλήλου Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 
σε κύκλωμα παράνομης έκδοσης αδειών οδήγησης. 

Συγκεκριμένα, από την διενεργηθείσα -μέχρι στιγμής- έρευνα ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή 
του υπαλλήλου στην παράνομη έκδοση -12- τουλάχιστον αδειών ικανότητας οδήγησης, για 
τις οποίες δεν υποβλήθηκαν καθόλου δικαιολογητικά από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους 
οδηγούς και δεν υφίσταται φάκελος στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

Επιπλέον, -2- ημεδαποί δράστες προκάλεσαν πυρκαγιά στους χώρους της προαναφερόμενης 
Υπηρεσίας, καθ’ υπόδειξη του επίορκου υπαλλήλου με σκοπό να καταστραφούν τα ενοχο-
ποιητικά στοιχεία σε βάρος του κυκλώματος και να παρεμποδιστεί η διενεργούμενη έρευνα 
της υπόθεσης. 

Από Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων συνεχίζεται η διερεύνηση της υποθέσεως, προκει-
μένου να εντοπιστούν όλες οι άδειες οδήγησης που εκδόθηκαν παρανόμως, καθώς η εξακρί-
βωση όλων των μελών του κυκλώματος, με τους οποίους συνεργαζόταν ο προαναφερόμενος 
επίορκος υπάλληλος. 

  

ΒΒ..  ΥΥΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΦΦΘΘΟΟΡΡΑΑΣΣ  ΑΑΣΣΤΤΥΥΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ:: 

1. Σύλληψη ενός αστυνομικού για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων. 

Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στη Δ/νση Εσωτερικών Υπο-
θέσεων, συνελήφθη -1- αστυνομικός (οπλουργός), σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικο-
γραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων. 

Ειδικότερα, ο αστυνομικός οπλουργός, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του, παρουσίαζε ει-
κονική ανάλωση πυρομαχικών από εκπαιδεύσεις αστυνομικών και στη συνέχεια πωλούσε 
πυρομαχικά της Υπηρεσίας σε ιδιώτες αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος. 

Με Απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ο συλληφθείς αστυνομικός τέθηκε 
άμεσα σε διαθεσιμότητα, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέ-
τασης. 

2. Σύλληψη ενός αστυνομικού και ενός ιδιώτη για εμπορία ναρκωτικών ουσιών και κατοχή 
πυροβόλων όπλων. 

Μετά από αξιοποίηση πληροφορίας, σύμφωνα με την οποία αστυνομικός, εκμεταλλευόμενος 
την ιδιότητά του να αποφεύγει τους αστυνομικούς ελέγχους, μεταφέρει με το αυτοκίνητό του 
μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επι-
χείρηση της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με 
Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών. Αποτέλεσμα αυτής ήταν να εντοπιστούν σε περιοχή της Δυ-
τικής Μακεδονίας και να συλληφθούν -2- άτομα, εκ των οποίων -1- αστυνομικός, για τα κατά 
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περίπτωση αδικήματα της παράβασης καθήκοντος και παραβίασης της νομοθεσίας περί εξαρ-
τησιογόνων ουσιών, όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών. 

Ειδικότερα, ο αστυνομικός κατελήφθη να μεταφέρει με το όχημά του -113- δέματα κάνναβης, 
συνολικού βάρους -124,23- κιλών. 

Επιπλέον, κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων βρέθηκε 
και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων που σχετίζονται με την υπόθεση, ήτοι: τέσσερα πολε-
μικά τυφέκια KALASHNIKOV με οκτώ γεμιστήρες, διακόσια τριάντα δύο φυσίγγια πολεμι-
κού όπλου, εκατόν είκοσι έξι φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, δεκαοκτώ χειροβομβίδες 
στρατιωτικού τύπου, εκατόν δεκαεπτά πυροκροτητές, ένα ξίφος, μία ξιφολόγχη, μία σπάθα, 
τρία κυνηγετικά μαχαίρια, ένα κινητό τηλέφωνο, πέντε ανιχνευτές μετάλλων, -785- ευρώ. 

Ο συλληφθείς αστυνομικός, αποδεχόμενος τις σε βάρος του κατηγορίες, δήλωσε ότι παρέλα-
βε τα ναρκωτικά από άγνωστο αλλοδαπό σε περιοχή κοντά στα Ελληνοαλβανικά σύνορα, 
κατ’ εντολή του συλληφθέντα ιδιώτη, με σκοπό να τα μεταφέρει σε μάντρα οικοδομικών υλι-
κών που διατηρεί ο τελευταίος, έναντι χρηματική αμοιβής. Επίσης, παραδέχθηκε ότι κατά το 
τελευταίο τρίμηνο πραγματοποίησε πέντε μεταφορές ναρκωτικών ουσιών, λαμβάνοντας συ-
νολικά το χρηματικό ποσό των -5.000- ευρώ. 

Ο αστυνομικός τέθηκε άμεσα σε διαθεσιμότητα, ενώ σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα προ-
σωρινής κράτησης. 

3. Σύλληψη αστυνομικού για δωροληψία και παράβαση καθήκοντος. 

Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες αστυνομικός, με 
καθήκοντα διαβατηριακού ελέγχου, συνεργάζεται με ιδιώτη συγγενή του και σφραγίζει πλα-
στά διαβατήρια αλλοδαπών υπηκόων Αλβανίας, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνο-
μική επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος και συ-
νελήφθη -1- αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορήθηκαν επιπλέον -2- άτομα, εκ των 
οποίων -1- υπάλληλος αερολιμένα, για τα κατά περίπτωση αδικήματα: δωροληψία υπαλλή-
λου, δωροδοκία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος, παραβίαση του Κώδικας Μετανάστευ-
σης και Κοινωνικής Ένταξης.  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης ανώνυμης καταγγελίας, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς 
αστυνομικός παρέλαβε από 44χρονο συνεργό του (υπάλληλο αερολιμένα) ένα διαβατήριο 
αμφιβόλου γνησιότητας υπό στοιχεία 49χρονης υπηκόου Αλβανίας, καθ’ υπόδειξη της τελευ-
ταίας, προκειμένου να βεβαιώσει παράνομα την έξοδό της από τη Χώρα, έναντι χρηματικής 
αμοιβής ύψους -50- ευρώ.  

Για την υπόθεση κατηγορήθηκε και η 49χρονη αλλοδαπή για ηθική αυτουργία σε δωροδοκία 
υπαλλήλου. Επιπλέον, ο αστυνομικός ισχυρίστηκε ότι είχε επαναλάβει την ως άνω παράνομη 
δραστηριότητα, συνεργαζόμενος με τον 44χρονο υπάλληλο αερολιμένα, τουλάχιστον δύο 
φορές κατά το παρελθόν, έναντι της ίδιας χρηματικής αμοιβής. 

4. Σύλληψη Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας για παροχή υποβοήθησης σε εγκλη-
ματική οργάνωση, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και υπόθαλψη εγκληματία, διότι υπο-
βοηθούσε τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης, παρέχοντας ουσιώδεις πληροφορίες, με σκοπό 
να διευκολύνει τη διάπραξη των επιδιωκόμενων από την Οργάνωση ποινικών αδικημάτων 
(κακουργημάτων).  

Επιπλέον, ο συλληφθείς Αξιωματικός παραβίαζε το υπηρεσιακό απόρρητο, παρέχοντας ου-
σιώδεις πληροφορίες σε μέλη της Οργάνωσης, τις οποίες αντλούσε από το ηλεκτρονικό δί-
κτυο «Police On Line» της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ παράλληλα υπέθαλπε τους δράστες, 
παραλείποντας τη γνωστοποίηση στις αρμόδιες Αρχές της έκνομης δραστηριότητάς τους, ως 
όφειλε εκ της θέσεως και της ιδιότητάς του. 

Με Απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ο συλληφθείς τέθηκε άμεσα σε δια-
θεσιμότητα, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. 
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5. Σύλληψη δύο αστυνομικών και μιας ιδιώτιδας για πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς 
βεβαίωσης και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος άνευ αδείας. 

Από την κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στη Διεύθυνση Εσωτερικών 
Υποθέσεων και έπειτα από ενδελεχή, συνδυαστική και εμπεριστατωμένη έρευνα, συνελήφ-
θησαν -3- άτομα, ενώ για την υπόθεση κατηγορήθηκαν συνολικά -6- δράστες, εκ των οποίων 
-5- αστυνομικοί, για τα αδικήματα:πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση, υφαρπαγή ψευδούς 
βεβαίωσης κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, ψευδής βεβαίωση - νόθευση, κατά-
χρηση εξουσίας κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση, λειτουργία 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος άνευ αδείας. 

Ειδικότερα, ένας εκ των συλληφθέντων αστυνομικών, από κοινού με 31χρονη αλλοδαπή, δι-
ατηρούσε δύο νομιμοφανή καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές της Αττι-
κής, εμφανίζοντας ως ιδιοκτήτη ανύπαρκτο πρόσωπο. Για τη λειτουργίας των ως άνω κατα-
στημάτων, καθώς και για την έκδοση σχετικώς αδειών και Α.Φ.Μ., είχαν καταρτίσει πλαστά 
ταξιδιωτικά έγγραφα υπό στοιχεία ανύπαρκτου αλλοδαπού υπηκόου Πολωνίας. 

Επιπλέον, την παράνομη λειτουργία των καταστημάτων υποβοηθούσαν οι λοιποί κατηγορού-
μενοι (αστυνομικοί) βεβαιώνοντας ψευδώς σε υπεύθυνες δηλώσεις, καθ’ υπόδειξη του ως 
άνω συλληφθέντα, το γνήσιο της υπογραφής του ανύπαρκτου αλλοδαπού. 

Ο συλληφθείς αστυνομικός που εκμεταλλευόταν τα καταστήματα, τέθηκε άμεσα σε διαθεσι-
μότητα, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σε βάρος 
των κατηγορούμενων αστυνομικών. 

6. Σύλληψη δύο αστυνομικών και δύο ιδιωτών για πλαστογραφία και ψευδής βεβαίωση-
νόθευση εγγράφου. 

Ειδικότερα, 31χρονη γυναίκα συνοδευόμενη από τον ένα εκ των συλληφθέντων αστυνομι-
κών, μετέβηκε σε Τμήμα Τροχαίας της Αττικής και επιχείρησε να παραλάβει ακινητοποιημέ-
νο όχημα προσκομίζοντας αμφιβόλου γνησιότητας υπεύθυνη δήλωση - εξουσιοδότηση της 
νόμιμης ιδιοκτήτριας του οχήματος, εν αγνοία της τελευταίας. 

Όπως προέκυψε από την έρευνα που διεξήγαγε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, η προ-
αναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση καταρτίστηκε παράνομα από αστυνομικό που συνόδευε την 
31χρονη γυναίκα στο Τμήμα Τροχαίας, καθ’ υπόδειξη 40χρονου ιδιώτη, ενώ το γνήσιο της 
υπογραφής της φερόμενης ως νόμιμη ιδιοκτήτρια του οχήματος βεβαιώθηκε παράνομα από 
έτερο συλληφθέντα αστυνομικό. 

Επισημαίνεται ότι, το επίμαχο όχημα είχε αγοραστεί, κατά το παρελθόν, από άγνωστο άτομο 
που εκταμίευσε δάνειο στο όνομα της φερόμενης ως ιδιοκτήτριας του οχήματος, εν αγνοία 
της τελευταίας. 

Επιπλέον, στην κατοχή του συλληφθέντα αστυνομικού που βεβαίωσε παράνομα το γνήσιο 
της υπογραφής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι κενές υπεύθυνες δηλώσεις, οι οποίες έφεραν 
εντυπώματα στρόγγυλης σφραγίδας, καθώς και σφραγίδας θεώρησης γνησίου υπογραφής της 
Υπηρεσίας του. 

Οι συλληφθέντες αστυνομικοί και ιδιώτες παραπέμφθηκαν στο αρμόδιο Εισαγγελέα, όπου 
ασκήθηκε σε βάρος τους ποινική δίωξη για τα εγκλήματα: πλαστογραφία, ψευδής βεβαίωση - 
νόθευση. 

Με Απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, οι αστυνομικοί τέθηκαν άμεσα σε 
διαθεσιμότητα, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. 

7. Σύλληψη ενός αστυνομικού και δύο ιδιωτών για ψευδή καταμήνυση και παραβίαση της 
νομοθεσίας περί όπλων. 

Ειδικότερα, αστυνομικός σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί απόφαση ανάκλησης της πρόσ-
ληψής του, καθότι για την κατάταξή του είχε καταθέσει πλαστό απολυτήριο Λυκείου με πα-
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ραποιημένους βαθμούς, κατήγγειλε ψευδώς κλοπή σε βάρος του, σκηνοθετώντας διάρρηξη 
στην οικία των γονιών του, κατά την οποία αφαιρέθηκαν μεταξύ άλλων τα δύο υπηρεσιακά 
πιστόλια που κατείχε, καθώς και το υπηρεσιακό δελτίο αστυνομικής του ταυτότητας. Την 
κλοπή επιβεβαίωσε ψευδώς και η αδερφή του συλληφθέντα αστυνομικού. 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία φιλικού προσώπου του συλληφθέντα αστυνομι-
κού βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων που σχετίζονται με την υπόθεση, ήτοι:τα 
δύο προαναφερόμενα υπηρεσιακά πιστόλια, για τα οποία είχε δηλώσει ψευδώς κλοπή ο συλ-
ληφθείς αστυνομικός, ένα περίστροφο, ένα πιστόλι, πλήθος φυσιγγίων διαφόρων διαμετρη-
μάτων, δύο χειροβομβίδες κρότου λάμψης. 

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, α-
σκήθηκε ποινική δίωξη για τα κατά περίπτωση αδικήματα: ψευδής καταμήνυση, παραβίαση 
της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών υλών, παραβίαση της νομοθεσίας περί οπλοφορί-
ας και χρήσης πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς. 

8. Σύλληψη γυναίκας αστυνομικού για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. 

Στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων περιήλθαν πληροφορίες ότι γυναίκα αστυνομικός 
υπηρετούσα σε Υπηρεσία της Αττικής, η οποία είναι χρήστης ηρωίνης και ινδικής κάνναβης, 
διατηρούσε κατά το παρελθόν ερωτική σχέση με άτομο που δραστηριοποιείται στη διακίνηση 
ναρκωτικών ουσιών. 

Από την κατάλληλη αξιοποίηση των πληροφοριών και έπειτα από διερεύνηση της υπόθεσης, 
η καταγγελλόμενη αστυνομικός συνελήφθη για παράνομη κατοχή ναρκωτικών ουσιών. 

Σε βάρος της συλληφθείσας ασκήθηκε ποινική δίωξη για παραβίαση της νομοθεσίας περί ε-
ξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ τέθηκε άμεσα σε διαθεσιμότητα με απόφαση του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας. 

9. Σύλληψη 38χρονου αστυνομικού για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, φωτοβολί-
δων και πυροτεχνη-μάτων. 

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ενημερώθηκε ότι στο πλαίσιο της ευρωπα-
ϊκής επιχείρησης της EUROPOL με την κωδική ονομασία «OPERATION BOSPHORUS» 
για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης στο έδαφος των κρατών-μελών της Ε.Ε. 
όπλων κρότου-αερίου, που έχουν πωληθεί από εμπόρους πυροβόλων όπλων στη Βουλγαρία, 
διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων ότι ο 38χρονος αστυνομικός, που υπηρετεί σε Υπηρεσία της 
Θεσσαλονίκης, φέρεται να έχει προβεί παράνομα στην αγορά δύο όπλων κρότου - αερίου από 
πόλη της Βουλγαρίας. 

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία και τους χώρους εργασίας του προανα-
φερόμενου αστυνομικού, στο πλαίσιο περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης από τη Διεύθυν-
ση Εσωτερικών Υποθέσεων, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων που κατείχε πα-
ράνομα.  

10. Σύλληψη αστυνομικού για πλαστογραφία, υπεξαίρεση στην Υπηρεσία, κλοπή ρεύματος 
και νερού κατ’ εξακολούθηση, παραβίαση του τελωνειακού κώδικα και της νομοθεσίας περί 
αρχαιοτήτων και όπλων. 

Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσε-
ων ότι αστυνομικός έχει τοποθετήσει στο αυτοκίνητό του πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και 
πραγματοποιεί στην οικία του κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, συντονίστηκε αστυνο-
μική επιχείρηση και εντοπίστηκε ο συλληφθείς αστυνομικός να κινείται παράνομα με το όχη-
μά του φέροντας εμφανώς πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ οι νόμιμες πινακίδες του ο-
χήματος είχαν παραδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το έτος 2010. 

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, επιβεβαιώθηκε από αρμόδιους υπαλλήλους της 
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και της εταιρείας ύδρευσης η κλοπή ρεύματος και νερού με παρεμβολή που είχε 
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πραγματοποιήσει ο ίδιος στους μετρητές, ενώ κατά την έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία 
του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων, τα οποία κατείχε παράνομα.  

11. Σύλληψη δύο βαθμοφόρων αστυνομικών για υπεξαίρεση στην Υπηρεσία, διότι υπηρε-
τούντες σε Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, ιδιοποιήθη-
καν παρανόμως -8.999- δολάρια Η.Π.Α. και -3.300- ευρώ, χρηματικό ποσό το οποίο είχε πα-
ραδώσει προς φύλαξη στην Υπηρεσία κρατούμενος αλλοδαπός υπήκοος Τουρκίας. 

12. Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος αστυνομικού που υπηρετεί σε Τμήμα Ασφαλείας 
της Αττικής και ενός ιδιώτη για ψευδής βεβαίωση-νόθευση και πλαστογραφία. 

Ειδικότερα, ο συλληφθείς αστυνομικός βεβαίωνε ψευδώς ότι ιδιώτης, σε βάρος του οποίου 
είχε υποβληθεί ο περιοριστικός όρος παρουσίασής του στο Τμήμα Ασφαλείας του τόπου δια-
μονής του (παρών), προσερχόταν κανονικά στην αστυνομική Υπηρεσία τις οριζόμενες ημε-
ρομηνίες, ως όφειλε. 

Όπως εξακριβώθηκε από την έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, ο συλληφθείς 
αστυνομικός διέπραττε τα ως άνω αδικήματα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον -8- μηνών, 
καθ’ υπόδειξη του προαναφερόμενου ιδιώτη, χρησιμοποιώντας σε ορισμένες περιπτώσεις τα 
στοιχεία έτερου αστυνομικού που υπηρετούσε στην ίδια Υπηρεσία, εν αγνοία του τελευταίου. 

  

ΓΓ..  ΥΥΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΦΦΘΘΟΟΡΡΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ:: 

1. Σύλληψη ενός ιατρού Δημόσιου Νοσοκομείου της Αττικής και ενός ιδιώτη ιατρού για 
τα κατά περίπτωση αδικήματα της δωροληψίας υπαλλήλου και άμεσης συνέργειας σε 
δωροληψία υπαλλήλου.  

Ειδικότερα, ιδιώτης ιατρός συνέστησε σε ασθενή του να λάβει ενδοφλέβια αντιβίωση για κα-
λύτερη αντιμετώπιση της πάθησής του. Για την πραγματοποίηση της εν λόγω θεραπείας, τον 
παρέπεμψε σε συγκεκριμένο ιατρό δημόσιου νοσοκομείου, ενημερώνοντάς τον παράλληλα 
ότι θα έπρεπε να καταβάλλει στον ιατρό του δημοσίου το ποσό των εκατό -100- ευρώ για την 
«εξυπηρέτηση». 

Ο ασθενής, συνεργαζόμενος με τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, αφού έλαβε την προ-
αναφερόμενη θεραπεία (ενδοφλέβια αντιβίωση), παρέδωσε το προσημειωμένο χρηματικό πο-
σό των -100- ευρώ στον ιατρό του δημόσιου νοσοκομείου, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη, 
ενώ ακολούθησε και η σύλληψη του ιδιώτη ιατρού για άμεση συνέργεια σε δωροληψία υπαλ-
λήλου. 

2. Σύλληψη ενός ιατρού ωτορινολαρυγγολόγου Δημόσιου Νοσοκομείου της Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης για δωροληψία υπαλλήλου και απόπειρα εκβίασης, διότι απαίτησε 
εκβιαστικά και έλαβε από 57χρονο ιδιώτη το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των -500- ευ-
ρώ, προκειμένου να υποβάλει σε χειρουργική επέμβαση τη σύζυγό του, σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, παρακάμπτοντας τη λίστα αναμονής των ασθενών. 

3. Σύλληψη ενός χειρουργού - Διευθυντή Δημόσιου Νοσοκομείου της Αττικής για δωρο-
ληψία υπαλλήλου, διότι απαίτησε παράνομα και έλαβε από 59χρονη ασθενή το προσημειω-
μένο χρηματικό ποσό των -1.000- ευρώ ως «αμοιβή» για χειρουργική επέμβαση που πραγμα-
τοποίησε στο εν λόγω νοσοκομείο. 

4. Σύλληψη ενός νοσοκομειακού ιατρού του Ε.Σ.Υ., με ειδικότητα γυναικολόγου, για το 
αδίκημα της δωροληψίας υπαλλήλου.  

Ειδικότερα, γυναικολόγος δημόσιου νοσοκομείου της Αττικής, ο οποίος παρακολουθούσε 
την πορεία της κύησης εγκυμονούσας γυναίκας, απαίτησε παράνομα από τον σύζυγο της γυ-
ναίκας, η οποία διένυε τον ένατο μήνα της κύησης, το χρηματικό ποσό των -650- ευρώ για να 
αναλάβει ο ίδιος τη διαδικασία του τοκετού. 
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Ο σύζυγος της εγκυμονούσας, συνεργαζόμενος με τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, πα-
ρέδωσε μετά την πραγματοποίηση του τοκετού, το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των -650- 
ευρώ στον γυναικολόγο, εντός του δημόσιου νοσοκομείου, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη. 

Στην κατοχή του συλληφθέντα ιατρού βρέθηκε και κατασχέθηκε επιπλέον το χρηματικό ποσό 
των -500- ευρώ, ως προερχόμενο από άλλες εγκληματικές δραστηριότητες (δωροληψίες). 

5. Σύλληψη ενός ιατρού - Διευθυντή Τμήματος Δημόσιου Νοσοκομείου της Αττικής για 
δωροληψία υπαλλήλου, διότι απαίτησε παράνομα και έλαβε από γονείς το προσημειωμένο 
χρηματικό ποσό των -350- ευρώ, προκειμένου να χειρουργήσει το ανήλικο τέκνο τους. 

6. Σύλληψη δύο ιατρών και ενός τραυματιοφορέα Δημόσιου Νοσοκομείου της Αττικής για 
δωροληψία υπαλλήλου.  

Οι συλληφθέντες ιατροί απαίτησαν χρήματα από γυναίκα προκειμένου να πραγματοποιήσουν 
χειρουργική επέμβαση σε συγγενικό της πρόσωπο. Συγκεκριμένα, απαίτησαν παράνομα το χρη-
ματικό ποσό των -200- ευρώ ως «αμοιβή» της αναισθησιολόγου, το ποσό των -50- ευρώ ως «α-
μοιβή» του τραυματιοφορέα, αφήνοντας ανοιχτό το ύψους της «αμοιβής» του νευροχειρουργού. 

  

ΔΔ..  ΥΥΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΦΦΘΘΟΟΡΡΑΑΣΣ  ΣΣΕΕ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΥΥΣΣ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΟΟΥΥΣΣ  ΤΤΟΟΜΜΕΕΙΙΣΣ:: 

1. Σύλληψη ενός Υποδιευθυντή κεντρικού καταστήματος Τράπεζας για δωροληψία. 

Έπειτα από διερεύνηση επώνυμης καταγγελίας ιδιώτη για δωροληψία δημοσίων υπαλλήλων, συ-
ντονίστηκε αστυνομική επιχείρηση και σε συνεργασία με τον καταγγέλλοντα, επετεύχθη η σύλ-
ληψη -1- Υποδιευθυντή κεντρικού καταστήματος Τράπεζας, ενώ συνολικά για την υπόθεση κα-
τηγορήθηκαν -8- τουλάχιστον άτομα, εκ των οποίων -2- υπάλληλοι του Σ.Δ.Ο.Ε., -1- Προϊστάμε-
νος Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και -1- υπάλληλος του Υπουργείου 
Οικονομικών (πρώην Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης), σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινι-
κή δίωξη για Δωροληψία Υπαλλήλου κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. 

Συγκεκριμένα, το 2012 εγκρίθηκε η ένταξη ιδιώτη σε πρόγραμμα του Ε.Σ.Π.Α. για εγκατά-
σταση φωτοβολταϊκών, με χρηματοδοτούμενο ποσό ύψους -1.500.000- ευρώ, το οποίο θα 
λάμβανε σε τρεις δόσεις. Το έτος 2014, καθότι δεν είχε λάβει ακόμη την πρώτη δόση, απευ-
θύνθηκε σε Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος του απέσπασε χρήματα με την υπό-
σχεση ότι θα τον βοηθήσει να λάβει τα χρήματα του Ε.Σ.Π.Α., παραπέμποντάς τον στη συνέ-
χεια στον έναν εκ των κατηγορουμένων υπαλλήλων του Σ.Δ.Ο.Ε., ο οποίος επίσης απαίτησε 
και έλαβε χρήματα από τον ιδιώτη υποσχόμενος σχετική βοήθεια. 

Έκτοτε, ο κάθε κατηγορούμενος αποσπούσε από τον ως άνω ενδιαφερόμενο ιδιώτη χρήματα 
και τον παρέπεμπε στη συνέχεια σε έτερο υπάλληλο (κατηγορούμενο). Έως και το έτος 2015 
οι κατηγορούμενοι υπάλληλοι απαίτησαν από τον καταγγέλλοντα και έλαβαν τμηματικά το 
συνολικό χρηματικό ποσό των -35.000- ευρώ. 

Μετά την πίστωση του χρηματικού ποσού των -363.223,05- ευρώ (πρώτη δόση των χρημά-
των του Ε.Σ.Π.Α.) σε τραπεζικό λογαριασμό του ενδιαφερόμενου ιδιώτη, ο οποίος όμως είχε 
δεσμευθεί λόγω οφειλών του στη Εφορία, ο τελευταίος απευθύνθηκε στον συλληφθέντα Υ-
ποδιευθυντή τραπεζικού καταστήματος. Για την αποδέσμευση των χρημάτων, ο συλληφθείς, 
ο οποίος είχε τη δυνατότητα λόγω της ιδιότητάς του, να δεσμεύει και να αποδεσμεύει λογα-
ριασμούς, χωρίς τη σύμπραξη άλλου προσώπου, καθώς και να παρακολουθεί την κίνηση των 
λογαριασμών πελατών της Τράπεζας, απαίτησε από τον καταγγέλλοντα να λάβει το ποσό των 
-100.000- ευρώ, όμως κατόπιν διαπραγματεύσεων συμφωνήθηκε τελικώς η καταβολή του 
χρηματικού ποσού των -3.000- ευρώ. 

Ο παθών, συνεργαζόμενος με τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, παρέδωσε το προση-
μειωμένο χρηματικό ποσό των -3.000- ευρώ στον ως άνω Υποδιευθυντή τραπεζικού κατα-
στήματος, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη. 
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Σημειώνεται ότι, προκειμένου να διερευνηθεί η βασιμότητα των καταγγελλομένων και σε συ-
νάρτηση με τα ειδικά μέτρα και προφυλάξεις που λάμβαναν οι κατηγορούμενοι για να απο-
τρέψουν την αποκάλυψη της παράνομης δράσης τους, καταγράφηκαν, σύμφωνα με τις νόμι-
μές διατυπώσεις, οι τηλεφωνικές και δια ζώσης συνομιλίες μεταξύ του καταγγέλλοντος και 
του συλληφθέντα, με τη χρήση ειδικών τεχνικών μέσων καταγραφής ήχου από τη Διεύθυνση 
Εσωτερικών Υποθέσεων. 

2. Σύλληψη υπαλλήλου - Προϊσταμένου Τμήματος της Περιφέρειας Αττικής για εκβίαση 
και δωροληψία. 

Ειδικότερα, Προϊστάμενος Τμήματος της Περιφέρειας Αττικής, στην αρμοδιότητα του οποίου 
υπάγεται η ανανέωση άδειας υδραυλικού, απαίτησε εκβιαστικά από 37χρονο υδραυλικό την 
καταβολή του χρηματικού ποσού των -600- ευρώ, προκειμένου να του ανανεώσει την άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος, η οποία είχε λήξει. Ο 37χρονος, συνεργαζόμενος με τη Διεύθυνση 
Εσωτερικών Υποθέσεων, παρέδωσε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των -600- ευρώ στον 
υπάλληλο, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη. 

3. Σύλληψη τριών τελωνειακών υπαλλήλων για δωροληψία και εκβίαση, με απειλή βλάβης 
της επιχείρησης κατά συναυτουργία, καθώς και παραβίαση την νομοθεσίας περί όπλων. 

Ειδικότερα, -3- τελωνειακοί υπάλληλοι κατά τη διάρκεια ελέγχου σε επιχείρηση εμπορίας αυ-
τοκινήτων, απαίτησαν εκβιαστικά από την ιδιοκτήτρια το χρηματικό ποσό των -1.000- ευρώ, 
καθώς και την αγορά αυτοκινήτου σε μειωμένη τιμή, με την απειλή βεβαίωσης παραβάσεων. 

Η παθούσα επιχειρηματίας, συνεργαζόμενη με τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, παρέ-
δωσε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των -1.000- ευρώ σε δύο εκ των κατηγορουμένων 
υπαλλήλων, οι οποίοι στη συνέχεια συνελήφθησαν. Κατά την παραλαβή των χρημάτων, οι 
δύο συλληφθέντες ανέφεραν στην επιχειρηματία ότι μέρος του ποσού προορίζεται για τον 
προϊστάμενό τους, ο οποίος στη συνέχεια εντοπίστηκε εντός του γραφείου του και συνελήφ-
θη από στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. 

Επιπλέον, σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε στους δύο εκ των συλληφθέντων βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν αντικείμενα που κατείχαν παράνομα. Σε βάρος των συλληφθέντων τελω-
νειακών υπαλλήλων επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της καταβολής χρηματικής εγγύησης 
και της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα. 

4. Σύλληψη υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και ενός λογιστή 
για δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου αντίστοιχα. 

Από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων σχηματίσθηκε δικογραφία, μετά από ενημέρωση 
που είχε από Προϊστάμενο Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπου 
προέκυψε ότι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ο οποίος συμμετείχε 
σε κλιμάκιο της ίδιας Υπηρεσίας, κατά τη διενέργεια ελέγχου σε εμπορικό κατάστημα της 
Αττικής, έλαβε από τον λογιστή της επιχείρησης το χρηματικό ποσό των -3.000- ευρώ, προ-
κειμένου να παραλείψει να βεβαιώσει φορολογικές παραβάσεις αν και όφειλε, κατά παράβα-
ση των καθηκόντων του. 

Η παραπάνω εγκληματική συμπεριφορά, έγινε αντιληπτή από έτερο υπάλληλο του κλιμακίου 
ελέγχου και αναφέρθηκε άμεσα στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του. 

Ο επίορκος υπάλληλος, καθώς και ο λογιστής της επιχείρησης, συνελήφθησαν από αστυνομι-
κούς της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, ενώ για την υπόθεση κατηγορήθηκε και ο ιδι-
οκτήτη της επιχείρησης ως ηθικός αυτουργός σε δωροδοκία υπαλλήλου. 

5. Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος δύο δημοσίων κτηνιάτρων- προϊσταμένων κτηνια-
τρικών κέντρων σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, εκ των οποίων ο ένας 
συνελήφθη στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας. 
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Για τους παραπάνω κατηγορούμενους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα ακόλουθα εγκλήματα: 
Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις, Δωροληψία υπαλλήλου, Υπεξαίρεση στην Υπηρεσία, Παρά-
βαση καθήκοντος, Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη επιζωοτιών, Απάτη κατ’ επάγγελμα 
και κατ’ εξακολούθηση. 

Ειδικότερα, προϊστάμενος κτηνιατρικού κέντρου, ως επικεφαλής κλιμακίου ελέγχων σε κτη-
νοτροφικές μονάδες, πραγματοποιούσε αιμοληψίες σε ζώα και στη συνέχεια προσέγγιζε τους 
ιδιοκτήτες των μονάδων αναφέροντάς τους ψευδώς ότι κατά τον εργαστηριακό έλεγχο των 
δειγμάτων αίματος διαπιστώθηκαν ζώα ύποπτα για μελιταίο πυρετό. Ωστόσο, σύμφωνα με 
αποτελέσματα εξετάσεων σε ιδιωτικά εργαστήρια, διαπιστώθηκε ότι για κανένα ζώο των μο-
νάδων αυτών δεν υπήρχε υποψία για μελιταίο πυρετό. 

Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να τεθούν οι κτηνοτροφικές μονάδες σε καραντίνα, ο ως 
άνω κατηγορούμενος κτηνίατρος προέτρεψε τους ιδιοκτήτες να απευθυνθούν εκ νέου σε προ-
ϊστάμενο έτερου κτηνιατρικού κέντρου (συνεργό του), ο οποίος ζητούσε να αποσταλούν στον 
ίδιο νέα δείγματα αίματος για «άτυπο» εργαστηριακό έλεγχο, έναντι χρηματικής αμοιβής ανά 
δείγμα. Στη συνέχεια, ζητούσε προσχηματικά επανάληψη των εργαστηριακών εξετάσεων, 
επικαλούμενος περιοδικό επανέλεγχο ή επανεμφάνιση δειγμάτων μελιταίου πυρετού, αποκο-
μίζοντας έτσι διάφορα χρηματικά ποσά. Το κόστος της κάθε «άτυπης» εξέτασης συνολικά 
ανερχόταν στο χρηματικό ποσό των -800- ευρώ τουλάχιστον. 

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών 
Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, επετεύχθη η σύλληψη ενός εκ των κατηγορουμένων δημοσίων 
κτηνιάτρων, ο οποίος έλαβε από κτηνοτρόφο το συμφωνηθέν προσημειωμένο χρηματικό πο-
σό των -800- ευρώ, ως αντίτιμο για «άτυπη» εξέταση δειγμάτων αίματος. 

6. Σύλληψη ενός ταχυδρομικού υπαλλήλου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρα-
βίαζε ταχυδρομικούς φακέλους και υπεξαιρούσε χρηματικά ποσά και αντικείμενα, σε 
συνεργασία με έτερο ταχυδρομικό υπάλληλο. 

Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και έρευνα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών 
Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς ταχυδρομικός υπάλληλος από 
το έτος 2011 και έπειτα, κατά τα διαστήματα που υπηρετούσε στο Τμήμα Διαλογής της εται-
ρείας ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., άνοιγε συστηματικά φακέλους και υπεξαιρούσε -κατά περίπτωση- διά-
φορα χρηματικά ποσά και αντικείμενα. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις που εντόπισε φα-
κέλους περιέχοντες ναρκωτικές ουσίες (όπως ινδική κάνναβη), τους παρέδιδε σε έτερο συνά-
δελφο του (συνεργό), καθ’ υπόδειξη του τελευταίου. 

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία και στο χώρο εργασίας τού συλληφθέ-
ντα βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων που σχετίζονται με την υπόθεση, ήτοι: 

� Το ποσό των οκτακοσίων -800- ευρώ, προερχόμενο από την προαναφερθείσα παράνομη 
δραστηριότητα. 

� Συσκευασίες περιέχουσες 22,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. 

� Ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) καθαρού βάρους 3,7 γραμμαρίων. 

Ο συλληφθείς υπάλληλος, αποδεχόμενος τις σε βάρος του κατηγορίες, δήλωσε ότι η συνολι-
κή αξία των χρηματικών ποσών που υπεξαίρεσε ανέρχεται σε-3.500- ευρώ. 

Σε βάρος των κατηγορούμενων ταχυδρομικών υπαλλήλων ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα 
εγκλήματα: 

� Παραβάσεις των ταχυδρομικών υπαλλήλων κατ’ εξακολούθηση. 

� Υπεξαίρεση στην Υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση. 

� Παραβίαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. 
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7. Σύλληψη ενός υπαλλήλου Πολεοδομίας Δήμου της Αττικής και ενός αρχιτέκτονα μηχα-
νικού για τα κατά περίπτωση αδικήματα της δωροληψίας υπαλλήλου και άμεσης συνέργειας 
σε δωροληψία υπαλλήλου. 

Ειδικότερα, 47χρονη ιδιοκτήτρια καταστήματος σε περιοχή της Αττικής απευθύνθηκε σε υπάλ-
ληλο Πολεοδομίας, προκειμένου να διευθετήσει πρόστιμο ύψους -6.653,45- ευρώ για αυθαίρε-
τη κατασκευή, ο οποίος την παρέπεμψε σε «συνεργάτη του» αρχιτέκτονα μηχανικό. Ο τελευ-
ταίος απαίτησε από την ιδιοκτήτρια του καταστήματος το χρηματικό ποσό των -1.100-, αναφέ-
ροντάς της ότι μέρος του ποσού θα κατέληγε στον υπάλληλο της Πολεοδομίας, ο οποίος θα ο-
λοκλήρωνε τη διαδικασία άμεσα και θα μεσολαβούσε στην διαγραφή των προστίμων. 

Η καταστηματάρχης, συνεργαζόμενη με τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, παρέδωσε το 
προσημειωμένο χρηματικό ποσό των -1.100- ευρώ στον αρχιτέκτονα μηχανικό, ο οποίος στη 
συνέχεια συνελήφθη μαζί με τον υπάλληλο της Πολεοδομίας. 

8. Σύλληψη ενός Διευθυντή Σωφρονιστικού Καταστήματος και δύο ιδιωτών για διακί-
νηση ναρκωτικών ουσιών. 

Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών για διακίνηση και εισαγωγή ναρκωτικών 
ουσιών σε Κατάστημα Κράτησης, στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων σε συ-
νεργασία με Τμήμα Ασφαλείας της περιφέρειας συνέλαβαν -1- Διευθυντή Σωφρονιστικού 
Καταστήματος και -2- ιδιώτες ηλικίας 36 και 45 ετών αντίστοιχα, για παραβίαση της νομοθε-
σίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. 

Ειδικότερα, Διευθυντής Σωφρονιστικού Καταστήματος, από κοινού με τον 36χρονο ιδιώτη, 
προμηθεύτηκε ποσότητα κοκαΐνης από τον 45χρονο και κατά την προσπάθειά του να εισέλθει 
στο Σωφρονιστικό Κατάστημα, ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς και σε σωματική έρευνα 
βρέθηκε στην κατοχή του μία νάιλον συσκευασία περιέχουσα 0,7 γραμμάρια κοκαΐνης.  

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων βρέθηκε και κατα-
σχέθηκε πλήθος αντικειμένων που σχετίζονται με την υπόθεση. Σε βάρος των συλληφθέντων 
ασκήθηκε ποινική δίωξη για παραβίαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και πε-
ρί όπλων, ενώ σε βάρος του Διευθυντή Σωφρονιστικού Καταστήματος εκδόθηκε επιπλέον 
ένταλμα προσωρινής κράτησης. 

9. Σύλληψη ενός ιδιοκτήτη Σχολής Οδηγών της Αττικής για το αδίκημα της εμπορίας ε-
πιρροής - μεσάζοντες, διότι απαίτησε και έλαβε από 21χρονη υποψήφια οδηγό μοτοσικλέτας 
το χρηματικό ποσό των -150- ευρώ, προκειμένου να «χρηματίσει» τους εξεταστές της, για να 
εξασφαλίσει την επιτυχία της σε επικείμενες πρακτικές εξετάσεις οδήγησης. 

Κατά την ακινητοποίηση του συλληφθέντα από στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υπο-
θέσεων, ανευρέθη στην κατοχή του το παραπάνω προσημειωμένο χρηματικό ποσό, το οποίο 
του είχε παραδώσει η υποψήφια οδηγός. 

10. Σύλληψη δύο υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος για παραβίαση της νομοθεσίας 
περί εξαρτησιογόνων ουσιών, διότι από την κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που πε-
ριήλθαν στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος και έπειτα από α-
στυνομική επιχείρηση, βρέθηκε στην κατοχή τους ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνο-
λικού βάρους -5,17- γραμμαρίων. 

  

 Συνοπτική παρουσίαση του έργου που επιτελέστηκε από τη Διεύθυνση Εσωτερικών 
Υποθέσεων κατά το έτος 2016. 

1.Καταγγελίες/πληροφορίες που περιήλθαν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. 

Όλες οι καταγγελίες που περιέρχονται στην Υπηρεσία, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρ-
χονται, επεξεργάζονται και αξιολογούνται και εφόσον περιέχουν τα στοιχεία εκείνα που αρ-
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χικά τις εντάσσουν στο νομοθετικό της πλαίσιο, ερευνώνται με τη σύμφωνη γνώμη του επο-
πτεύοντος την Υπηρεσία μας Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών ή Θεσσαλονίκης. 

Σε αντίθετη περίπτωση, διαβιβάζονται για έρευνα στην αρμόδια, κατά περίπτωση, αστυνομι-
κή ή άλλη αρχή. Αυτές αφορούν κυρίως πειθαρχικά παραπτώματα αστυνομικών ή άλλων δη-
μοσίων υπαλλήλων, περιπτώσεις όπου δεν καταγγέλλονται αστυνομικοί ή δημόσιοι υπάλλη-
λοι και διοικητικής φύσεως θέματα. 

Εκτός από τις καταγγελίες, το έτος 2016 επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Υπηρεσία μας μεγά-
λος αριθμός πολιτών, οι οποίοι εξέφρασαν παράπονα σε βάρος αστυνομικών και υπαλλήλων 
του δημοσίου για αντιδεοντολογική συμπεριφορά ή ανέφεραν περιστατικά τα οποία δεν εντάσ-
σονταν στο πεδίο αρμοδιότητάς της, όπως ποινικά αδικήματα ήσσονος σημασίας που δεν προ-
βλέπονται 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. 

Το σύνολο των καταγγελιών/πληροφοριών που δέχθηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσε-
ων κατά το έτος 2016 ήταν -1231-, οι οποίες ταξινομούνται ανά τρόπο λήψης ως ακολούθως: 

� Τηλεφωνικές -362- (ποσοστό: 30%) 

� Έγγραφες (ταχυδρομικά, μέσω fax και e-mail) -829- (ποσοστό: 67%) 

� Αυτοπρόσωπες -40- (ποσοστό: 3%) 

Η εξέλιξη και η ταξινόμηση των ως άνω καταγγελιών/πληροφοριών (ανά ιδιότητα καταγγελ-
λομένων), που περιήλθαν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων κατά το έτος 2016, εμφαί-
νονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:  

 

 

2. Καταγγελίες/πληροφορίες που περιήλθαν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και α-
φορούσαν εγκλήματα διαφθοράς. 

Συνολικά για το έτος 2016 αναφέρεται ότι από τις -1231- καταγγελίες/πληροφορίες που πε-
ριήλθαν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, οι -689- αφορούσαν εγκλήματα διαφθοράς, 
τόσο στην αστυνομία, όσο και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και οι υπόλοιπες -542- αφο-
ρούσαν είτε σε λοιπά αδικήματα της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.2713/1999, είτε σε υποθέσεις 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
(ΑΝΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΩΝ) 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 
ΣΕ ΒΑΡΟΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΕ ΒΑΡΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΣΕ ΒΑΡΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΣΕ 
ΒΑΡΟΣ 
ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 49 18 4 3 74 
ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ (ΑΣΤΥΝ.) 60 24 3 2 89 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΕΙΣΑΓ. ΑΡΧΗ 86 70 35 16 207 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ/ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

5 1 0 0 6 

ΈΡΕΥΝΑ - ΑΡΧΕΙΟ 37 7 3 0 47 
ΑΡΧΕΙΟ 236 45 7 20 308 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΑΡΧΗ 3 33 2 7 45 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΣΤΥΝ. 
ΑΡΧΗ 

245 15 29 61 350 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΝ Γ.Ε.Δ.Δ. 1 22 2 0 25 
ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 62 11 6 1 80 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 784 246 91 110 1231 
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που εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων μας και διαβιβάστηκαν σε άλλους ελεγκτικούς μηχανι-
σμούς ή αρμόδιες αρχές. 

Από το σύνολο των καταγγελιών/πληροφοριών διαφθοράς: 

- οι περισσότερες (60%) αφορούσαν αστυνομικό προσωπικό -416-, 

- ένα σημαντικό ποσοστό 30%, ήταν καταγγελίες κατά δημοσίων υπαλλήλων -204- και 

- το 10% αφορούσαν καταγγελίες με συμμετοχή αστυνομικών και δημοσίων υπαλλήλων -69-. 

Οι καταγγελίες/πληροφορίες που περιήλθαν εντάχθηκαν σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση σε 
κατηγορίες - αδικήματα, με βάση το περιεχόμενο της καταγγελίας.  

Ωστόσο το σύνολο των κατηγοριών - αδικημάτων είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των κα-
ταγγελιών, καθώς μια καταγγελία μπορεί να εμπεριέχει περισσότερες από μία παραβατικές 
συμπεριφορές. 

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

 

Υ
Π
Ο
Θ
Ε
Σ
Ε
ΙΣ

 

Κ
Α
Τ
Α
Γ
Γ
Ε
Λ
Λ
Ο
Μ
Ε
Ν
Ο
Ι 

Υ
Π
Ο
Θ
Ε
Σ
Ε
ΙΣ

 

Κ
Α
Τ
Α
Γ
Γ
Ε
Λ
Λ
Ο
Μ
Ε
Ν
Ο
Ι 

Υ
Π
Ο
Θ
Ε
Σ
Ε
ΙΣ

  

Κ
Α
Τ
Α
Γ
Γ
Ε
Λ
Λ
Ο
Μ
Ε
Ν
Ο
Ι 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ (259 
Π.Κ) 

127 230 48 78 28 56 

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ 
ΕΞΟΥΣΙΑΣ (239 Π.Κ.) 

32 42 5 6 5 13 

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ (216 
Π.Κ.) 

15 42 9 21 0 0 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
(ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ) 

35 35 5 5 2 2 

ΑΠΑΤΗ (386 Π.Κ.) 28 32 20 20 3 3 
ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (236 
Π.Κ.) 

15 32 45 71 5 5 

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 
(ν.3213/2003) 

24 28 0 0 0 0 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ 
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (252 
Π.Κ.) 

10 23 2 3 0 0 

ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (236 
Π.Κ.) 

21 21 32 33 6 6 

ΟΠΛΑ (ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ) 14 14 0 0 0 0 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
(ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 

13 13 3 3 8 8 

ΕΚΒΙΑΣΗ (385 Π.Κ.) 7 12 2 7 3 8 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ (187 Π.Κ.) 

6 10 1 1 4 5 

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ  8 10 1 1 3 4 
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ΕΚΜΕΤΑΛ. ΕΜΠΙΣΤ. 
ΠΡΑΓΜ. (257 Π.Κ.) 

6 9 0 0 0 0 

ΚΛΟΠΗ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 7 9 0 0 1 3 
ΠΑΙΓΝΙΑ 
(ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 
- ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ 
ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ) 

8 7 1 1 0 0 

ΥΠΕΞΑΓΩΓΗ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ (222 Π.Κ.) 

4 5 1 1 0 0 

ΑΠΙΣΤΙΑ (390 Π.Κ.) 2 3 1 1 0 0 
ΜΑΣΤΡΟΠΕΙΑ (349 
Π.Κ.) 

2 3 0 0 0 0 

ΞΕΠΛΥΜΑ  1 3 1 4 0 0 
ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
(ν.1608/1950) 

2 2 3 6 0 0 

ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ (404 
Π.Κ.) 

1 2 0 0 0 0 

ΑΠΙΣΤΙΑ ΣΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ(256 Π.Κ.) 

1 1 6 8 0 0 

ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ (244 
Π.Κ.) 

1 1 0 0 0 0 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 
- ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ (237Α 
Π.Κ.) 

0 0 1 1 0 0 

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (243 
Π.Κ.) 

1 1 0 0 0 0 

ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ & 
ΑΝΟΧΗ (261 Π.Κ.) 

1 1 0 0 0 0 

ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ 
(351 Π.Κ.) 

0 0 1 1 0 0 

ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ 
ΛΟΓΟΥ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ 
(254 Π.Κ.) 

0 0 0 0 1 1 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
(ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 

1 1 1 0 0 0 

ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ (258 Π.Κ.) 

6 9 5 16 0 0 

ΥΠΟΘΑΛΨΗ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ (231 
Π.Κ.) 

2 0 0 0 0 0 

ΥΦΑΡΠΑΓΗ ΨΕΥΔ. 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ (220 
Π.Κ.) 

2 0 0 0 0 0 

ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ, 
ΝΟΘΕΥΣΗ ΚΛΠ. (242 
Π.Κ.) 

13 0 6 0 0 0 

ΨΕΥΔΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΠΙΣΤΩΠΟΙΗΣΕΙΣ (221 
Π.Κ.) 

0 0 4 7 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 416 601 204 295 69 114 

  

Ανάλογα με την Υπηρεσία - Οργανισμό, όπου εργάζεται ο καταγγελλόμενος υπάλληλος, οι 
καταγγελίες/πληροφορίες εντάσσονται σε τομείς.  
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Πρέπει να σημειωθεί ότι, τα περιστατικά για τους καταγγελλόμενους τομείς υπερέχουν αριθ-
μητικά από το πλήθος των αντίστοιχων καταγγελιών, καθώς σε μία καταγγελία ενδέχεται να 
περιλαμβάνονται περισσότεροι του ενός καταγγελλόμενοι τομείς του δημοσίου. 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

   

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Τ.Α. 177  

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 80  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 75  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 53  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 25  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 38  

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 21  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 15  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 9  

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 17  

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ 21  

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 29  

ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3  

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 8  

ΒΟΥΛΗ 4  

ΆΛΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2  

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 4  

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ 8  
ΣΥΝΟΛΟ 589  

 

Από τις -689- καταγγελίες/πληροφορίες που περιήλθαν στην Δ.Ε.Υ. και αφορούν διαφθορά 
αστυνομικών και υπαλλήλων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, οι -285- εξελίχθηκαν σε ποινι-
κή δικογραφία (προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση) που σχημάτισε η Υπηρεσία μας, οι -
291- διαβιβάστηκαν σε αρμόδιες αρχές για τον περαιτέρω χειρισμό τους, ενώ οι υπόλοιπες -
113- τέθηκαν στο αρχείο, όπως αναλυτικά εμφαίνεται στον κάτωθι πίνακα. 

 



 

Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης & Ελέγχου   Ετήσια Έκθεση 2016 273

  

Σημειώνεται ότι οι υποθέσεις που αναφέρονται στον πεδίο «ΑΡΧΕΙΟ» του παραπάνω πίνακα, 
αφορούν κατά την πλειονότητά τους ενημέρωση της Υπηρεσίας μας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 
5 του άρθρου 1 του ν.2713/1999, όπως ισχύει, σχετικά με υποθέσεις διαφθοράς που χειρίστη-
καν άλλες αστυνομικές αρχές. 

3. Δικογραφίες που χειρίστηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων κατά το έτος 2016. 

Το σύνολο των δικογραφιών που χειρίστηκε η Υπηρεσία για τα αδικήματα του ν.2713/1999, 
ανέρχεται σε -557-. Συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων:  

α) σχηματίσθηκαν και υποβλήθηκαν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές -163- δικογραφίες 
(κατ’ άρθρο 243 παρ. 2 Κ.Π.Δ. «αστυνομική προανάκριση»), προερχόμενες από καταγγελί-
ες/πληροφορίες που περιήλθαν απευθείας στη Υπηρεσία και 

β) διεκπεραιώθηκαν συνολικά -394- Εισαγγελικές παραγγελίες για διενέργεια Προκαταρκτι-
κής Εξέτασης ή Προανάκρισης, εκ των οποίων οι -234- αφορούσαν υποθέσεις τις οποίες είχε 
ήδη χειριστεί η Υπηρεσία κατόπιν καταγγελιών/πληροφοριών, ενώ οι λοιπές -160- αφορού-
σαν νέες υποθέσεις αρμοδιότητάς μας. 

4.Υποθέσεις αυτόφωρης διαδικασίας. 

Από τις ως άνω δικογραφίες που χειρίστηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων κατά το 
έτος 2016, σε -63- περιπτώσεις εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία κατά την οποία συνε-
λήφθησαν συνολικά -132- άτομα, όπως αναλυτικά εμφαίνεται στο κάτωθι γράφημα. 

5.Ασκηθείσες ποινικές διώξεις κατόπιν δικογραφιών που σχηματίσθηκαν από τη Διεύθυνση 
Εσωτερικών Υποθέσεων και υποβλήθηκαν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές. 

Σε υποθέσεις που χειρίστηκε η Υπηρεσία το έτος 2016, ασκήθηκαν συνολικά  
-447- ποινικές διώξεις σε βάρος: -201- αστυνομικών και ειδικών φρουρών, -65- υπαλλήλων 
δημοσίου και -181- ιδιωτών. 

Ειδικότερα, κατά το έτος 2016 ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος αστυνομικών και υπαλ-
λήλων δημοσίου για εγκλήματα διαφθοράς, έπειτα από την υποβολή σχετικών δικογραφιών 
από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, όπως αναλυτικά εμφαίνονται (ανά αδίκημα) 
στον κάτωθι πίνακα. 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΑΡΧΕΙΟ 81 64 16 1 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΑΡΧΗ 21 3 16 2 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΣΤΥΝ. ΑΡΧΗ 109 88 9 12 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΝ Γ.Ε.Δ.Δ. 11 1 9 1 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΕΙΣΑΓ. ΑΡΧΗ 150 69 53 28 

ΈΡΕΥΝΑ - ΑΡΧΕΙΟ 32 22 7 3 

ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ (ΑΣΤΥΝ.) 66 41 23 2 

ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ-ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ 168 92 60 16 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 3 3 0 0 

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 48 33 9 4 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 689 416 204 69 
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ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ  

ΣΕ ΒΑΡΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΣΕ ΒΑΡΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

ΕΤΟΥΣ 2016 

187 Π.Κ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 5 15 
216 Π.Κ. ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 10 16 
220 Π.Κ. ΥΦΑΡΠΑΓΗ ΨΕΥΔΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 0 2 
221 Π.Κ. ΨΕΥΔΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 3 0 

231 Π.Κ. ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ 1 0 

235 Π.Κ. ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 25 3 

236 Π.Κ. ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 0 4 
239 Π.Κ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ  14 0 

242 Π.Κ. ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 9 12 

252 Π.Κ. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 0 4 

256 Π.Κ. ΑΠΙΣΤΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  5 1 

258 Π.Κ. ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 3 6 

259 Π.Κ. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ  9 82 
263ΑΠΚ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 1 0 

351 Π.Κ. ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ 0 1 

385 Π.Κ. ΕΚΒΙΑΣΗ 6 3 
386 Π.Κ. ΑΠΑΤΗ 3 6 
390 Π.Κ. ΑΠΙΣΤΙΑ 17 1 
ν.4002/2011 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

0 2 

ν.1590/1986 ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 7 
ν.1608/1950 ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1 1 
ν.2960/2001 ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 0 3 
ν.3028/2002 ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 0 1 
ν.3213/2003 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 8 
ν.3459/2006 ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 0 2 
ν.3583/2007 ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 0 1 
ν.4139/2013 ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 7 8 
π.δ. 180/1979 ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 0 1 
ΣΥΝΟΛΟ 120 190 
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16. Δ/νση Οικονομικής Αστυνομίας 

 

 

Αποστολή 

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.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 Δημοσίου και της εθνικής οι-
κονομίας γενικότερα και εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, κα-
θώς 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 επιχειρησι-
ακό επίπεδο, με άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες, Αρχές και Φορείς, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
κάθε φορά διατάξεις. 

 

 Αρμοδιότητες 

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας όπως προβλέπο-
νται από το άρθρο 32 του Π.Δ. 178/2014 και τις Διαταγές της Υπηρεσίας, είναι οι ακόλουθες: 

1ο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 

 Η επιτελική υποστήριξη του Διευθυντή και Υποδιευθυντή Δ.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 Δ.Ο.Α., σε συνεργασία με τη 
Διεύθυνση 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 αντιπρο-
σωπειών άλλων Χωρών, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες. 

2ο Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών & Στρατηγικής 

 Η αξιολόγηση των πληροφοριών και καταγγελιών και εισήγηση στον Διευθυντή 
της Δ.Ο.Α., προκειμένου να διαβιβαστούν στα Τμήματα της Υπηρεσίας ή σε άλλες αρ-
μόδιες 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. 

 Η τήρηση αρχείου πληροφοριακών δεδομένων που προκύπτουν ή συλλέγονται, στο 
πλαίσιο της επιχειρησιακής δράσης της Δ.Ο.Α., τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των διατά-
ξεων του Ν. 2472/1997. 
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 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 ε-
γκλήματος. 

 Η εκπόνηση της ετήσιας Έκθεσης της Υπηρεσίας και υποβολή τεκμηριωμένων προ-
τάσεων για την υλοποίηση ή αναθεώρηση της στρατηγικής της Διεύθυνσης, για την αντιμε-
τώπιση 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 Δ.Ο.Α.. 

 Η παροχή νομικής υποστήριξης στα επιχειρησιακά Τμήματα, με κατάλληλη αξιοποί-
ηση 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 Διεύθυνση Διαχείρισης 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 Δ.Ο.Α., συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού και υλικού που 
το απαρτίζει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 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. 

3ο Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας 

Η έρευνα και δίωξη οικονομικών εγκλημάτων, τα οποία διαπράττονται από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και βλάπτουν ή απειλούν τα οικονομικά συμφέροντα του ελληνικού Δημοσίου ή 
του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία ειδικότερα αφορούν: 

 Στην καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατάχρηση, φθορά ή μη νόμιμη χρήση της δημόσιας πε-
ριουσίας ή της περιουσίας της Ε.Ε.. 

 Στην αδιαφανή, παράνομη ή εκτός των προβλεπομένων διαδικασιών διαχείριση κοι-
νοτικών πόρων και κρατικών χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων. 

 Σε εγκλήματα όπως απάτη, απιστία και διαφθορά που επηρεάζουν τα οικονομικά 
συμφέροντα του Δημοσίου ή της Ε.Ε. και σχετίζονται άμεσα με προμήθειες του Δημοσίου, 
των Ν.Π.Δ.Δ., του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και Ν.Π.Ι.Δ., 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 Δημο-
σίου και επηρεάζουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της αγοράς και αφορούν ιδίως: 

 Στην παράνομη διακίνηση και νόθευση αγαθών και άλλων προϊόντων. 
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 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 χρημα-
τοπιστωτικού τομέα γενικότερα. 

 Στις παραβάσεις που τελούνται στο πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων, οργανι-
σμών, πρακτορείων ή άλλων φορέων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και καζίνο. 

 Σε κάθε άλλη οικονομική παράβαση, που προβλέπεται σε ποινικό νόμο, από την τέ-
λεση 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 οικονομι-
κή επιβάρυνση σε βάρος των ασφαλιστικών φορέων και του Δημοσίου γενικότερα. 

 Στις υπερτιμολογήσεις φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού, βοηθημάτων και υλικών. 

 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 στοιχεί-
ου, προς το σκοπό χορήγησης ή λήψης παράνομων συντάξεων και λοιπών παροχών, από ο-
ποιονδήποτε 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. 

 

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 α-
πορρήτου, όταν διενεργείται έλεγχος για τη βεβαίωση παραβάσεων της φορολογικής και τε-
λωνειακής νομοθεσίας ή κατά την προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση, για οικονομικά 
εγκλήματα αρμοδιότητάς της. 
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 Αρμοδιότητα ελέγχων για την εφαρμογή των διατάξεων φορολογικής και τελωνειακής νο-
μοθεσίας και την υποβολή της προβλεπομένης, για τη δίωξη των αδικημάτων της φοροδιαφυ-
γής, 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 προσωπι-
κού χαρακτήρα. 

 Πρόσβαση, κατόπιν αιτήματος του Διευθυντή της Δ.Ο.Α., σε κάθε διαθέσιμη πληροφορία 
κρατικών Υπηρεσιών και Φορέων, στους οποίους συμμετέχει ή έχει την εποπτεία το Κράτος, α-
νεξάρτητες Αρχές και λοιπά τρίτα πρόσωπα, ιδίως σε χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Οργανισμούς 
συλλογικών επενδύσεων, επιμελητήρια, συμβολαιογράφους, 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 Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχη-
γείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 

 Τήρηση αρχείου πληροφοριακών δεδομένων. 

 Ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων με σύγχρονα 
πληροφοριακά μέσα (Πληροφοριακό Σύστημα Δ.Ο.Α., i2 και IDEA). 

 Πρόσβαση στην πλατφόρμα EDB (Enforcement Database) του Ευρωπαϊκού Παρατηρητη-
ρίου Επιβολής Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (EUIPO), για την υποβοήθηση των αστυνο-
μικών ερευνών, ιδιαίτερα σε υποθέσεις σχετικές με απομιμητικά και παραποιημένα προϊόντα. 

 

Καταγγελίες 

Η Δ.Ο.Α. είναι Υπηρεσία καθοδηγούμενη από πληροφορίες, προερχόμενες συνήθως από κα-
ταγγελίες, οι οποίες υποβάλλονται είτε από πολίτες είτε από άλλες Υπηρεσίες και Φορείς. 

Για το σκοπό αυτό, λειτουργεί σε 24ωρη βάση η ειδική γραμμή (Hot Line) 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 Δ.O.A. αναλύονται και συσχετίζονται με τυχόν άλλες 
καταγγελίες ή υποθέσεις, με τη βοήθεια του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών 
(Information Management System) της Υπηρεσίας και, στη συνέχεια, είτε εξελίσσονται σε 
προδικαστική έρευνα (δικογραφίες), είτε διαβιβάζονται σε άλλη αρμόδια Αστυνομική Υπη-
ρεσία ή Δημόσια Αρχή, κατά λόγο αρμοδιότητας. 

 Ανθρώπινο Δυναμικό 

H Δ.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 Αξιωματι-
κούς Ειδικών Καθηκόντων (Ε.Κ.), με ειδικότητες Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικών Ε-
φαρμογών, Φοροτεχνικών Εφαρμογών, Λογιστικής, Διερεύνησης Ψηφιακών Πειστηρί-
ων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών- Μηχανικών Η/Υ. 

mailto:11012@hellenicpolice.gr�


 

Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης & Ελέγχου   Ετήσια Έκθεση 2016 279

Καταγγελίες 

Βασική πηγή πληροφοριών για τη Δ.Ο.Α., αποτελούν οι καταγγελίες πολιτών στο τηλεφωνι-
κό κέντρο της Υπηρεσίας, αλλά και αυτές που υποβάλλονται από άλλες Υπηρεσίες και Φο-
ρείς. Όλες οι καταγγελίες που περιέρχονται στην Υπηρεσία, από οποιαδήποτε πηγή και αν 
προέρχονται, τίθενται υπό επεξεργασία και αξιολογούνται κατάλληλα, προκειμένου να διαπι-
στωθεί αν εντάσσονται στο νομοθετικό της πλαίσιο, ώστε να προωθηθούν για διερεύνηση. Σε 
αντίθετη περίπτωση, διαβιβάζονται για έρευνα στην αρμόδια - κατά περίπτωση - αστυνομική 
ή άλλη Αρχή. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Δ.Ο.Α., κατά το έτος 2016, ελήφθησαν συνο-
λικά 1.618 καταγγελίες, οι οποίες ταξινομούνται, ανάλογα τον τρόπο λήψης τους, ως ακο-
λούθως: 

 Τηλεφωνικές: 308 

 Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): 680 

 Με συνήθη αλληλογραφία ή τηλεομοιοτυπία: 607 

 Με αυτοπρόσωπη παρουσία του καταγγέλλοντος: 23 

 

 

Οι καταγγελίες που υπεβλήθησαν στη Δ.Ο.Α. κατά το έτος 2016 παρουσιάζουν μείωση σε 
σχέση με αυτές του 2015, της τάξεως του 30% κατά προσέγγιση, με εντονότερη αυτή των 
τηλεφωνικών καταγγελιών. Ωστόσο, ο αριθμός των τηλεφωνικών κλήσεων που δέχεται το 
Τ/Φ Κέντρο εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλος, καθώς δεκάδες πολίτες επικοινωνούν 
καθημερινά, προκειμένου να ενημερωθούν και να ζητήσουν κατευθύνσεις για θέματα που 
τους απασχολούν). 

 

Γενικότερα, η πορεία του πλήθους των καταγγελιών που καταγράφονται ανά έτος σημειώνει 
πτωτική τάση, με σημείο καμπής το έτος 2014. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η 
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εφαρμοζόμενη διαδικασία συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών, κατά το στάδιο υποβολής 
τους, βελτιστοποιείται διαρκώς. Η βελτιστοποίηση αυτή συνίσταται στην εγκυρότερη πληρο-
φόρηση και καθοδήγηση των πολιτών στις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες, για καταγγελλό-
μενα που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Α. 

 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας σημαντικός αριθμός από τις ληφθείσες καταγγελίες αφορούσε 
περισσότερες από μία περιπτώσεις καταγγελλόμενων αδικημάτων και προσώπων, οι οποίες 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε περισσότερες της μιας υποθέσεις προς διεκπεραίωση από την 
Υπηρεσία. Από το σύνολο των 1.618 καταγγελιών του 2016, ένα μεγάλο ποσοστό (46%) α-
ναφέρονταν κυρίως σε αδικήματα φορολογικής νομοθεσίας, ενώ ακολουθούσαν παραβάσεις 
της νομοθεσίας περί παιγνίων, ασφαλιστικής - εργασιακής νομοθεσίας και απάτες εις βά-
ρος ασφαλιστικών Φορέων. 
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Οι υπόλοιπες καταγγελίες αφορούσαν αδικήματα για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθε-
σίας, παραεμπόριο/απομιμητικά και διάφορες οικονομικές απάτες σε βάρος των συμφερό-
ντων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σημειώνεται ότι, σε αρκετές περιπτώσεις καταγγελιών, με βασικά αδικήματα τα ανωτέρω, 
εμπεριέχονταν και τα αδικήματα της διαφθοράς ή και της νομιμοποίησης εσόδων που σχε-
τίζονταν με τις καταγγελλόμενες παράνομες δραστηριότητες. 

 

Εξελικτική πορεία καταγγελλιών 

Οι πληροφορίες που περιέχονταν στις καταγγελίες, κατά τη διεκπεραίωσή τους, είχαν ως α-
ποτέλεσμα τη διερεύνηση 242 υποθέσεων και τη σύνταξη 59 δικογραφιών, εκ των οποίων 24 
στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Συνεπεία αυτών, συνελήφθησαν 113 άτομα και 
προέκυψαν ακόμη 174 κατηγορούμενοι . 

Οι λοιπές καταγγελίες, εκτός πεδίου αρμοδιότητας Δ.Ο.Α., διαβιβάστηκαν υπηρεσιακά στις 
κατά λόγο αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι η πλειονότητα των καταγγελιών που υπεβλήθησαν στην Υ-
πηρεσία αφορούσε είτε περιπτώσεις ήσσονος σημασίας, είτε αντικείμενο έρευνας άλλης Υπη-
ρεσίας, λόγος για τον οποίο και διαβιβάστηκαν. Αυτό καταδεικνύει το γεγονός ότι οι πολίτες 
δείχνουν να εμπιστεύονται περισσότερο τη Δ.Ο.Α., σε σχέση με τις λοιπές Υπηρεσίες και Φο-
ρείς του Δημοσίου που είναι αρμόδιες να επιληφθούν, κατά περίπτωση. 

 

Ροή καταγγελιών 

 

Υποθέσεις 

Με γνώμονα τις προτεραιότητες που τέθηκαν από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας 
για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες της 
Δ.Ο.Α., κατά το έτος 2016 διεκπεραιώθηκαν 920 υποθέσεις (Γράφημα 9) από καταγγελίες, 
εισαγγελικές παραγγελίες και ελέγχους που διενεργήθηκαν από τα Τμήματα της Δ.Ο.Α. και 
της Υ.Ο.Α.Β.Ε., καθώς και στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλες Υπηρεσίες και Φορείς.  
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Αντίστοιχα, το έτος 2015 είχαν διεκπεραιωθεί 705 υποθέσεις (Ετήσια Έκθεση 2015). 

Από τις διεκπεραιωθείσες υποθέσεις, οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν τους τομείς της 
Προστασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Φοροδιαφυγής Φυσικών και Νομικών Προσώπων . 

Η αύξηση των υποθέσεων που παρατηρείται κατά το έτος 2016 οφείλεται κυρίως στην αντί-
στοιχη αύξηση των επιτόπιων ελέγχων (βλ. ενότητα ελέγχων Δ.Ο.Α.), καθώς και στην αύξη-
ση του αριθμού των εισερχομένων δικογραφιών (εισαγγελικές παραγγελίες). 

Κατά τη διερεύνηση των ανωτέρω υποθέσεων, περαιώθηκαν 205 δικογραφίες κατόπιν εισαγγελι-
κών παραγγελιών και σχηματίστηκαν αυτεπαγγέλτως 113 δικογραφίες, έπειτα από αστυνομική 
προανάκριση (άρθρο 243 § 2 Κ.Π.Δ.). 

Σημειώνεται ότι, εκ των ανωτέρω 318 δικογραφιών, σε 57 περιπτώσεις ακολουθήθηκε η αυ-
τόφωρη διαδικασία (Πίνακας 4). 

Συνολικά, προέκυψαν 326 κατηγορούμενοι, 171 εκ των οποίων συνελήφθησαν. 
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Περαιωθείσες δικογραφίες Δ.Ο.Α. 2016 

 

 

Κατηγορούμενοι & συλληφθέντες Δ.Ο.Α. 2016 

 

Από το παραπάνω Γράφημα, στο οποίο απεικονίζεται το πλήθος των περαιωμένων δικογραφιών της 
Δ.Ο.Α. ανά είδος για το έτος 2016, παρατηρείται ότι το ποσοστό των δικογραφιών που σχηματίσθη-
καν κατόπιν αστυνομικής προανάκρισης (άρθρο 243 § 2 Κ.Π.Δ.) είναι μικρότερο των εισαγγελικών 
παραγγελιών. 

Συνολικά, κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα (έτος 2016), διαβιβάστηκαν στη Δ.Ο.Α. 
από τις Εισαγγελικές Αρχές 339 δικογραφίες προς διεκπεραίωση, η πλειονότητα των οποίων 
αφορούσε αδικήματα φοροδιαφυγής. 
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Αναφορικά με τον αριθμό των εισαγγελικών παραγγελιών που ελήφθησαν και διεκπεραιώ-
θηκαν το έτος 2016, παρατηρείται αύξηση σε σχέση με τον αντίστοιχο του έτους 2015, αλλά 
και αυτόν του έτους 2014 Αντίθετα, οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν κατόπιν αστυνομι-
κής προανάκρισης (άρθρο 243§2 Κ.Π.Δ.) ακολουθούν πτωτική τάση σε σχέση και με τα 
τρία προηγούμενα έτη. 

 

Παράνομες πράξεις σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Οι παράνομες πράξεις από τις οποίες απειλούνται τα συμφέροντα του ελληνικού Δημοσίου και 
της Ε.Ε. ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή διαταράσσεται η κοινωνικοοικονομική ζωή της Χώ-
ρας και αφορούν στη δημόσια περιουσία, σε κοινοτικούς και εθνικούς πόρους και επιχορηγήσεις, 
αποτελούν μερικά από τα πιο σημαντικά πεδία δράσης της Δ.Ο.Α.. 

Κατά το έτος 2016, η Δ.Ο.Α χειρίστηκε τις υποθέσεις, ανά υποκατηγορία, Διασπάθιση Κοι-
νοτικών και Εθνικών Κονδυλίων: 4 υποθέσεις 

Σχηματίστηκαν 3 δικογραφίες, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. 

 Οικονομικά αδικήματα σε βάρος Δημοσίου/Ε.Ε.: 13 υποθέσεις 

 Χρηματοδότηση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.): 5 υποθέσεις 

 Αξιόποινες πράξεις από Α.Ε. (μέτοχος το Δημόσιο): 1 υπόθεση 

 Καταπάτηση δημόσιας περιουσίας: 1 υπόθεση 

 Διαφθορά, υπεξαίρεση και ανακριβής δήλωση Πόθεν Έσχες: 27 υποθέσεις 

 Απάτες και λοιπά Αδικήματα (απάτη, ψευδής βεβαίωση, περί όπλων κ.λπ.): 59 
υποθέσεις. 

 

Διακίνηση προϊόντων παραεμπορίου και παραβάσεις νομοθεσίας Περί Σημάτων 

Στη συγκεκριμένη κατηγορία υποθέσεων, εξετάζονται τρεις βασικές υποκατηγορίες: 

 Η παράνομη διακίνηση και/ή νόθευση αγαθών (τροφίμων, φαρμάκων κλπ.). 
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 Οι παραβάσεις περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα σή-
ματα και λοιπά συναφή εμπορικά δικαιώματα («απομιμητικά»), τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα 
βιομηχανικά σχέδια, προστατευόμενες γεωγραφικές ονομασίες προέλευσης κ.λπ.. 

 Οι παραβάσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, αναφορικά με έργα λογοτεχνίας και 
τέχνης (π.χ. βιβλία), λογισμικό κ.α.. 

Για τη διακίνηση προϊόντων παραεμπορίου και τη Νομοθεσία περί Σημάτων, ολοκληρώθηκαν 
από τη Δ.Ο.Α. 18 υποθέσεις, σχηματίστηκαν 19 δικογραφίες, από τις οποίες οι 9 αυτεπαγγέλτως 
και οι 10 κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. 

Από τις ανωτέρω δικογραφίες, στις 6 ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία, και προέκυψαν συ-
νολικά 23 κατηγορούμενοι, εκ των οποίων οι 17 συνελήφθησαν. 

 Παράνομος στοιχηματισμός - τυχερά παίγνια 

Για την αντιμετώπιση του φαινόμενου του παράνομου στοιχηματισμού τυχερών παιγνίων, 
έχουν ολοκληρωθεί 22 υποθέσεις. Σχηματίστηκαν συνολικά 17 δικογραφίες, από τις οποίες 
οι 14 αυτεπαγγέλτως και οι 3 κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. 

Συνολικά προέκυψαν 74 κατηγορούμενοι και συνελήφθησαν 62. 

 

Παραβίαση κανόνων ελεύθερου ανταγωνισμού - αγοράς 

Σε μια ελεύθερη αγορά, οι επιχειρήσεις δρουν ανταγωνιστικά, προς όφελος των καταναλω-
τών. 

Τον ελεύθερο ανταγωνισμό υπονομεύουν οι επιχειρήσεις, όταν συνεργάζονται με ανταγωνι-
στές τους για τον καθορισμό τιμών και την κατανομή της αγοράς, έτσι ώστε η κάθε μία να 
έχει μονοπώλιο σε 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 εξα-
λείψουν τον ανταγωνισμό. 

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται και υποθέσεις, κατά τις οποίες διαπιστώνο-
νται άλλες οικονομικές παραβάσεις, οι οποίες βλάπτουν τα δημόσια έσοδα και προκα-
λούν δυσλειτουργία στην αγορά.  

Συνολικά, στο εν λόγω αντικείμενο, έχουν ολοκληρωθεί 2 υποθέσεις και σχηματίστηκε 1 δι-
κογραφία, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. 

 

 Λαθρεμπόριο 

Κατά το έτος 2016, από τη Δ.Ο.Α. ολοκληρώθηκαν συνολικά 45 υποθέσεις λαθρεμπορίου , 
στο πλαίσιο των οποίων διερευνήθηκαν παραβάσεις του Ν.2960/2001 (Εθνικός Τελωνεια-
κός Κώδικας), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και αφορούν κυρίως είδη που υπόκεινται σε 
Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (π.χ. καύσιμα, αλκοόλ, καπνικά προϊόντα κ.λπ.). 

Ειδικότερα, εξετάστηκαν οι ακόλουθες υποκατηγορίες: 

 Λαθρεμπόριο καυσίμων: 26 υποθέσεις 

Σχηματίστηκαν 18 δικογραφίες, από τις οποίες οι 13 αυτεπαγγέλτως και οι 5 κατόπιν εισαγ-
γελικής παραγγελίας.  

Από τις ανωτέρω δικογραφίες, στις 4 ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία (Πίνακας 4), 
και προέκυψαν 23 κατηγορούμενοι, εκ των οποίων συνελήφθησαν οι 8 (Πίνακας 5). 
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Η ζημία για το Δημόσιο (αναλογούντες δασμοί, φόροι κ.λπ.), από τη διάθεση στην αγορά 
των λαθραίων ποσοτήτων υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης, υπολογίζεται τουλάχιστον 
στα 175.831€. 

 Λαθρεμπόριο τσιγάρων: 4 υποθέσεις 

Κατά το έτος 2016 διερευνήθηκαν 4 υποθέσεις λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων, χωρίς 
ωστόσο να διαπιστωθούν παραβάσεις.  

 Λαθρεμπόριο αλκοόλ: 9 υποθέσεις 

Σχηματίστηκαν 7 δικογραφίες, εκ των οποίων οι 5 αυτεπαγγέλτως και οι 2 κατόπιν εισαγγε-
λικής παραγγελίας.  

Από τις ανωτέρω δικογραφίες, στις 6 ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία (Πίνακας 4) 
και προέκυψαν συνολικά 99 κατηγορούμενοι, εκ των οποίων οι 37 συνελήφθησαν (Πίνακας 
5).  

Η ζημία για το Δημόσιο (αναλογούντες δασμοί, διαφυγόντες φόροι κ.λπ.), από τη διάθεση 
στην αγορά των λαθραίων ποσοτήτων αλκοολούχων ποτών, υπολογίζεται τουλάχιστον στα 
550.297€. 

 Λαθρεμπόριο λοιπών αγαθών: 6 υποθέσεις 

Κατόπιν πληροφοριών, διερευνήθηκαν 6 περιπτώσεις αναφορικά με το λαθρεμπόριο συ-
σκευών κινητής τηλεφωνίας, προϊόντων ένδυσης, τροφίμων και καλλυντικών, χωρίς ωστόσο 
να διαπιστωθούν παραβάσεις. 

 

Φοροδιαφυγή 

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα και στόχο της 
Δ.Ο.Α..  

Στο πλαίσιο της δράσης της, το έτος 2016 διεξήχθησαν 687 έλεγχοι σε φυσικά και νομικά 
πρόσωπα και ολοκληρώθηκαν 241 υποθέσεις, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 8%, σε 
σχέση με το 2015. 

Σχηματίστηκαν 64 δικογραφίες, εκ των οποίων οι 23 αυτεπαγγέλτως και οι 41 κατόπιν εισαγγε-
λικής παραγγελίας και προέκυψαν 10 κατηγορούμενοι. 

Κατά τη διερεύνηση των παραπάνω υποθέσεων, διαπιστώθηκαν παραβάσεις της φορολογικής 
νομοθεσίας (κυρίως διοικητικής φύσεως και σε πολύ μικρότερο ποσοστό ποινικές), όπως: 

 μη έκδοση αποδείξεων, δελτίων ή παραστατικών, κατά την πώληση προϊόντων ή την 
προσφορά υπηρεσιών 

 μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων φόρων 

 σκόπιμη απόκρυψη και αλλοίωση φορολογητέας ύλης (π.χ. πλαστά - εικονικά στοιχεία) 

 υποβολή ανακριβών/ψευδών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 

 μη επίδειξη βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών Φορολογικού Ταμειακού Μηχανισμού 

 μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο (βεβαιωμένα χρέη) 

 λοιπές φορολογικές παραβάσεις 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του διοικητικού χειρισμού των βεβαιωμένων από τη Δ.Ο.Α. παρα-
βάσεων, από την ενημέρωση των αρμόδιων φορολογικών Αρχών για το έτος 2016, προέκυψε 
ότι τα πρόστιμα που καταλογίστηκαν, καθώς και οι πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φό-
ρων, ανέρχονται στα 1.216.558€. 
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Συλλήψεις για φοροδιαφυγή δεν πραγματοποιήθηκαν, κυρίως λόγω αλλαγής της σχετικής νο-
μοθεσίας, καθ’ ότι πλέον δεν τηρείται η διαδικασία του αυτοφώρου για τα αδικήματα αυτά. 

 

Προστασία Κοινωνικής Ασφάλισης 

Στον τομέα της Προστασίας Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά το έτος 2016 διεξήχθησαν 687 έ-
λεγχοι σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ ολοκληρώθηκαν 454 υποθέσεις, σημειώνοντας 
αύξηση της τάξεως του 21%, σε σχέση με το 2015. 

Σχηματίστηκαν 34 δικογραφίες, από τις οποίες οι 16 αυτεπαγγέλτως και οι 18 κατόπιν ει-
σαγγελικής παραγγελίας. 

Από τις σχηματισθείσες δικογραφίες, στις 2 ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία και συ-
νελήφθησαν 6 άτομα, ενώ συνολικά προέκυψαν 16 κατηγορούμενοι. 

Οι παραπάνω υποθέσεις παρουσιάζουν κυρίως παραβάσεις της ασφαλιστικής - εργατικής νο-
μοθεσίας, με κυριότερη την αδήλωτη - ανασφάλιστη εργασία, καθώς και εξαπάτηση ασφαλι-
στικών Οργανισμών και Φορέων παροχής ιατρικής φροντίδας.  

Η ζημία του Δημοσίου από τις απάτες σε βάρος ασφαλιστικών φορέων ανήλθε στα 744.924€. 

Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό προστίμων για τις παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά 
τη διενέργεια των ελέγχων δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθότι τα πρόστιμα καταλογίζονται 
από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες (IKA/ETAM και Σ.ΕΠ.Ε.) και στη συνέχεια κοινοποιούνται 
στη Δ.Ο.Α.. Ενδεικτικά, όμως, αναφέρεται ότι το σύνολο των ανασφάλιστων εργαζομένων, 
κατά τους διενεργηθέντες ελέγχους, ανέρχεται σε 456. 

 

Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες 

Η νομιμοποίηση των εσόδων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, με σκοπό να 
υποκρυφθεί η προέλευσή τους, συνδέεται αναπόσπαστα με εγκληματική συμπεριφορά (βασι-
κό αδίκημα), η οποία αποφέρει οικονομικό όφελος. 

Ως αυτοτελές έγκλημα δεν είναι ποινικά κολάσιμο στη Χώρα μας και καθίσταται ιδιαίτερα 
δυσχερής η αποδεικτική διαδικασία κατά την έρευνά του, καθώς απαιτεί σύνδεση με συγκε-
κριμένα βασικά εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί (Άρθρο 3 Ν.3691/2008).  

Στο πλαίσιο αυτό, η Δ.Ο.Α. χειρίστηκε 26 υποθέσεις για «ξέπλυμα χρήματος» και σχηματί-
στηκαν 25 δικογραφίες, εκ των οποίων η 1 αυτεπαγγέλτως και οι 24 κατόπιν εισαγγελικής 
παραγγελίας. 

Από τις σχηματισθείσες δικογραφίες, στη 1 ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία και συ-
νελήφθησαν 2 άτομα, ενώ συνολικά προέκυψαν 3 κατηγορούμενοι. 

Λοιπές περιπτώσεις (Παραβάσεις Αγορανομικού-Υγειονομικού Ενδιαφέροντος κ.λπ.) 

Διερευνήθηκε 1 υποθέση, μετά από καταγγελία για υψηλές τιμές πώλησης καυσίμων από 
πρατηριούχους. 

 

Καταπολέμηση Σοβαρού & Οργανωμένου Οικονομικού Εγκλήματος 

Η πάταξη του σοβαρού και οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος ταυτίζεται με την απο-
στολή της Δ.Ο.Α., όπως αυτή προβλέπεται από το νομικό της πλαίσιο, αναφορικά με τα οικο-
νομικά εγκλήματα που τελέστηκαν σε βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής 
οικονομίας. Κατά το έτος 2016 εξιχνιάστηκαν, μεταξύ άλλων, 37 υποθέσεις σοβαρού και 
οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, καθώς και πλήθος άλλων σημαντικών υποθέσεων 
οικονομικού εγκλήματος. 
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Τα βασικά κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των υποθέσεων και την έ-
νταξή τους σε αυτήν την κατηγορία, αφορούν χαρακτηριστικά στοιχεία όπως: 

 σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (παράβαση του αρ.187 Π.Κ.) 
και/ή εμπλέκεται σημαντικό πλήθος ατόμων (κατηγορούμενων - συλληφθέντων) 

 επεξεργασία προϊόντων εγκληματικής δραστηριότητας, για την υπόκρυψη της παρά-
νομης προέλευσής τους (νομιμοποίηση εσόδων) 

 μεγάλου μεγέθους ζημία που υπέστη το Δημόσιο 

και οι ασφαλιστικοί Φορείς ή τρίτοι 

 ύπαρξη κινδύνου για τη δημόσια υγεία 

 ιδιαίτερη μεθοδολογία δράσης (modus operandi) 

 αξία κατασχεμένων προϊόντων 

Στον Πίνακα απεικονίζονται οι υποθέσεις σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, που εξι-
χνίασε η Δ.Ο.Α. και η Υ.Ο.Α.Β.Ε. το έτος 2016, ανά κατηγορία αδικήματος, ορισμένες εκ 
των οποίων αναλύονται στην ενότητα 7 (Ενδεικτικές Υποθέσεις Δ.Ο.Α.). 
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Φοροδιαφυγή 

 Φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουργήματος από εταιρεία παροχής υπηρεσιών προβο-
λής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, με σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 
των 2 διαχειριστών της για φορολογικές παραβάσεις. Απέκρυψαν φορολογητέα ύλη συνολι-
κής αξίας 1.052.462€ για τα έτη 2013 και 2014, ενώ δεν έχουν αποδώσει στο ελληνικό Δημό-
σιο φόρους που ξεπερνούν τις 500.000€. 

 Φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουργήματος από εταιρείες μέσω έκδοσης - λήψης εικονι-
κών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές, συνολικής αξίας άνω των 
3.500.000€. 

 

Λαθρεμπόριο  

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας επελήφθη σε 4 υποθέσεις λαθρεμπορίου αλκοόλ και 4 
λαθρεμπορίου καυσίμων. 

 

Αλκοόλ 

 Εξάρθρωση 2 εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή, 
διακίνηση και διάθεση λαθραίων και νοθευμένων αλκοολούχων ποτών. 

Συνολικά συνελήφθησαν 16 άτομα και καταζητούνταν άλλα 19, σε βάρος των οποίων σχη-
ματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα αδικήματα της σύστασης εγκλη-
ματικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας, της νομοθεσίας «περί σημάτων», του εθνικού τελω-
νειακού κώδικα, της νομοθεσίας για πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και του αθέμιτου ανταγωνισμού. 

 Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην 
εισαγωγή, επεξεργασία και διάθεση στην εγχώρια αγορά λαθραίων αλκοολούχων ποτών, 
καθώς και ποσοτήτων αιθυλικής αλκοόλης από τη Βουλγαρία. Συνελήφθησαν συνολικά 
δεκατέσσερα 14 άτομα, ενώ καταζητούνται άλλα 39.  
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Εύβοιας, της Μαγνησίας 
και της Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες αλκοολούχων ποτών και 
οινοπνεύματος.  
Στις ποσότητες που κατασχέθηκαν συμπεριλαμβάνονται πάνω από 33.000 φιάλες οινοπνευ-
ματωδών ποτών, πάνω από 2.600 φιάλες τσίπουρου και ούζου, 11 βαρέλια τσίπουρο, 13 δε-
ξαμενές με αιθυλική αλκοόλη, εργαλεία αποκόλλησης και επικόλλησης ετικετών, καθώς και 
χιλιάδες ετικέτες επώνυμων εταιρειών. 

 Έλεγχος σε επιχείρηση εμπορίας τυροκομικών προϊόντων και ποτών στον Τύρναβο 
Λάρισας, σε συνεργασία με τις Τελωνειακές Αρχές και την οικεία Αστυνομική Διεύθυνση, 
κατά τον οποίο εντοπίστηκαν 73 δεξαμενές και 4 λέβητες απόσταξης, εντός παράνομου απο-
στακτηρίου τσίπουρου και σε γειτονικές αποθήκες, ενώ δεσμεύτηκε ποσότητα τσίπουρου 
άνω των 300 τόνων. 

 Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος 3 ατόμων για λαθρεμπόριο αλκοόλ, κατόπιν ε-
λέγχου σε φορτηγό. Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 3.536 φιάλες αλκοολούχων ποτών. 

 

Καύσιμα 

 Διερεύνηση υπόθεσης λαθρεμπορίας και νόθευσης καυσίμων από δομημένη εγκλη-
ματική ομάδα, η οποία συστηματικά προέβαινε στη νοθεία βενζίνης, χρησιμοποιώντας μεθα-
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νόλη που εισήγαγε από Βουλγαρία. Στη συνέχεια, το νοθευμένο καύσιμο διανέμονταν σε συ-
νεργαζόμενα πρατήρια καυσίμων στο Νομό Αττικής. 

 Δικογραφία σε βάρος 2 ατόμων, εκ των οποίων το ένα συνελήφθη στα όρια του αυτο-
φώρου, διότι, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική, 
διαπιστώθηκαν παρεμβάσεις στις αντλίες τροφοδοσίας υγρών καυσίμων. 

Ειδικότερα, σε 6 ακροσωλήνια τριών διπλών αντλιών του πρατηρίου η ποσότητα του καυσίμου 
που παραδίδονταν ήταν ελλιπής, σε ποσοστό πάνω από το επιτρεπτό όριο και τα εν λόγω ακρο-
σωλήνια σφραγίσθηκαν.  
Σε μεταγενέστερο έλεγχο, κατά τις αμέσως επόμενες ημέρες, διαπιστώθηκε ότι, στο ανωτέρω 
πρατήριο, είχαν παραβιαστεί οι σφραγίδες που έθεσε η Αρχή και διενεργούνταν κανονικά 
εφοδιασμοί οχημάτων, λόγος για τον οποίο ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία σε βάρος 
3 ατόμων τα οποία και συνελήφθησαν. 

 Δικογραφία σε βάρος 5 ατόμων για λαθρεμπόριο καυσίμων, εκ των οποίων τα 3 συνε-
λήφθησαν στα όρια του αυτοφώρου. 
Ειδικότερα, σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκε επικαθήμενο όχη-
μα, το οποίο μετέφερε 14.250 λίτρα υγρών καυσίμων χωρίς νόμιμα παραστατικά, τα οποία 
κατασχέθηκαν.  
Μέρος των καυσίμων επρόκειτο να παραδοθεί στο συγκεκριμένο πρατήριο, στο οποίο, κατό-
πιν εκτενέστερου ελέγχου, διαπιστώθηκαν και άλλες παραβάσεις. 

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι, κατά το χρονικό διάστημα που το πρατήριο λειτουργούσε 
χωρίς νόμιμη άδεια, είχε διαθέσει στην κατανάλωση 379.964,72 λίτρα καυσίμων, καθώς και 
ότι, κατά τη διάρκεια της νόμιμης λειτουργίας του, διέθεσε παράνομα στην αγορά 3.264,39 
λίτρα καυσίμων. 

 Κατά τη διενέργεια ελέγχου των φορολογικών στοιχείων και των αποθεμάτων πρα-
τηρίου υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της κλειστής 
αποθήκης, διαπιστώθηκε διενέργεια λαθρεμπορίας υγρών καυσίμων σε βαθμό κακουργή-
ματος, διότι στο πρατήριο βρέθηκαν 387.521,56 λίτρα καυσίμων πλέον του λογιστικού απο-
θέματος. 

 Σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική διαπιστώθηκε λαθρεμπορία υγρών καυσί-
μων, συνολικού ύψους 123.579€. Συγκεκριμένα, από την επεξεργασία και ανάλυση των στοι-
χείων που ελήφθησαν κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι, σε χρονικό διάστημα 9 μηνών, διέ-
θεσε 121.820,15 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης και 20.449,78 λίτρα πετρελαίου κίνησης για τα ο-
ποία δεν υπήρχαν φορολογικά παραστατικά αγοράς. 

 

Προστασία Κοινωνικής Ασφάλισης 

 Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε εικονικές ασφα-
λίσεις ατόμων, ζημιώνοντας ασφαλιστικούς Φορείς του Δημοσίου. Σχηματίστηκε δικογρα-
φία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 2 λογιστριών, οι οποίες συστηματικά υπέβαλλαν 
ηλεκτρονικά ψευδείς Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις εργαζόμενων στο Ι.Κ.Α. (τουλάχι-
στον 157 περιπτώσεις), οι οποίες δεν ανταποκρίνονταν σε πραγματική εργασία. 

Την παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος διευκόλυνε Αστυνομικός, βεβαιώνοντας 
ψευδώς το γνήσιο της υπογραφής σε διάφορα έγγραφα, θέτοντας σε αυτά τις σφραγίδες της 
Υπηρεσίας του. 

Εναντίον του αστυνομικού αποδόθηκαν σχετικές κατηγορίες και επιπρόσθετα κινήθηκε η δι-
αδικασία του πειθαρχικού ελέγχου.  

Η ζημία των ασφαλιστικών Φορέων του Δημοσίου, από τη δράση της εν λόγω εγκληματικής 
οργάνωσης, ανέρχεται σε τουλάχιστον 153.000€. 
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 Εντοπισμός κυκλώματος με εμπλεκόμενους έναν ιδιοκτήτη φαρμακείου και 4 ιατρούς, 
συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίοι συνταγογραφούσαν και εκτελούσαν συντα-
γές φαρμάκων εν αγνοία των ασφαλισμένων.  

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογρα-
φία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της νομοθεσίας για τα φάρμακα, για 
νοθεία τροφίμων, για απάτη και για ψευδή βεβαίωση, ενώ επίσης ασκήθηκαν κατηγορί-
ες και σε βάρος των 4 ιατρών.  

Σε έρευνες που ακολούθησαν στο φαρμακείο του συλληφθέντα και σε δύο αποθήκες, για τις 
οποίες δεν υπήρχε άδεια από τον Ε.Ο.Φ., βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 3.695 
κουτιά φαρμάκων, από τα οποία έλειπε η ετικέτα γνησιότητας και 1.200 ιατρικές συνταγές. 

 Διερεύνηση υπόθεσης με εικονικές ασφαλίσεις οικοδόμων (τουλάχιστον 140 περι-
πτώσεις), σε έργα στεγαστικής αποκατάστασης, από τις οποίες το Δημόσιο ζημιώθηκε συνο-
λικά κατά 316.315€, από παροχές του Ι.Κ.Α. και του Ο.Α.Ε.Δ., ενώ ερευνήθηκε και η τέλεση 
του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος από προσωπικό του ασφαλιστικού φορέα. 

 Δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος 1 ατόμου για απάτη κατ’ εξακολούθηση σε 
βάρος του Ι.Κ.Α., καθώς λάμβανε παράνομα δεύτερη σύνταξη από τον Φεβρουάριο του 2000 και η 
ζημία που προκλήθηκε στο ταμείο ανέρχεται στα 251.603€.   

 
Παραεμπόριο/Απομιμητικά 

 Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης διεθνικού χαρακτήρα, με δραστηριοποίηση 
στην παρασκευή, διακίνηση και εμπορία αναβολικών φαρμάκων, τόσο στην ελληνική Ε-
πικράτεια όσο και στο εξωτερικό. Ως αποτέλεσμα της έρευνας και της αστυνομικής επιχείρη-
σης που διεξήχθη, συνελήφθηκαν συνολικά 11 άτομα, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό μέλος 
της οργάνωσης και ένας αστυνομικός. 

Τα αναβολικά παρασκευάζονταν σε μια αποθήκη και σε μια μονοκατοικία, στην περιοχή της 
Αττικής.  

Την περαιτέρω διακίνηση των αναβολικών στην εγχώρια αγορά αναλάμβαναν άτομα που εί-
χαν το ρόλο του μεσάζοντα και μεταπωλητή (dealers), με τη μέθοδο της πυραμίδας, ενώ τα 
παράνομα σκευάσματα κατέληγαν σε γυμναστήρια στην Αττική. 

Για τις αποστολές στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Ολλανδία, Ουγγαρία, Μάλτα, Ιταλία κ.α.), χρησιμοποιούσαν εταιρείες ταχυμεταφορών. Εν-
δεικτικά, αναφέρεται ότι από την έρευνα προέκυψαν πάνω από 500 αποστολές στο εξωτερικό 
και αντίστοιχες στο εσωτερικό. 

 Κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων απομιμητικών προϊόντων (24.342 τεμάχια ενδυμά-
των), κατόπιν ελέγχου σε ατομική επιχείρηση στην Πετρούπολη Αττικής, με δραστηριότητα 
το χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ενώ εκτιμάται ότι η 
ζημία που υπέστησαν οι θιγόμενες εταιρείες από την παράνομη δραστηριότητα ξεπερνά τα 
1.500.000€. 

 Κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων απομιμητικών προϊόντων (19.088 τεμάχια) ένδυ-
σης, υπόδησης και αξεσουάρ μεγάλων επωνύμων εταιρειών του εξωτερικού, κατόπιν ελέγχου 
σε μεταφορική εταιρεία στο Βοτανικό Αττικής.  

Συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού, το οποίο βρέθηκε σταθμευμένο στον προαύλιο χώρο της 
εταιρείας, φορτωμένο με τα προϊόντα και προέκυψαν 2 ακόμη κατηγορούμενοι, ο εισαγωγέας 
των προϊόντων και ο παραλήπτης - διακινητής που τα διέθετε στους εμπόρους και σε κατα-
στήματα λιανικής πώλησης.  
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Σύμφωνα με την εκτίμηση των πραγματογνωμόνων, η ζημία που υπέστησαν οι θιγόμενες ε-
ταιρείες ανέρχεται στο ποσό των 2.525.475€. 

 Εξάρθρωση κυκλώματος που διακινούσε παράνομα φάρμακα, με εμπλεκόμενους 
έναν ιδιοκτήτη παράνομης φαρμακαποθήκης και 2 εργαζόμενους, οι οποίοι συνελήφθησαν 
για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για νοθεία τροφίμων κατά συναυ-
τουργία. Κατασχέθηκαν 319 συσκευασίες φαρμάκων, συνολικής αξίας 8.300€, ορισμένες εκ 
των οποίων δεν έφεραν την ετικέτα γνησιότητας. 

 Υπόθεση διάθεσης στην αγορά αμφιβόλου προέλευσης και ποιότητας ελαιολάδου, από 
επιχείρηση εμπορίας λαδιών - ελαίων στη Θεσσαλονίκη.  

Κατόπιν ελέγχου, σε συνεργασία με τον Ε.Φ.Ε.Τ., διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω επιχείρηση είχε 
προμηθευτεί χωρίς παραστατικά 17.987,20 λίτρα ελαιολάδου, συνολικής αξίας 61.444€, αγνώστου 
προέλευσης και ποιότητας. Επιπρόσθετα, έπειτα από τις δειγματοληψίες και την αντίστοιχη χη-
μική ανάλυση σε συσκευασίες με εμπορικές ονομασίες ελαιολάδων της ίδιας επιχείρησης, 
προέκυψε νοθευμένο προϊόν. 

 

Παράνομα Τυχερά Παίγνια 

 Εντοπίστηκαν 13 οργανωμένα παράνομα «μίνι καζίνο» και σχηματίστηκαν ισάριθμες 
δικογραφίες, στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ συνελήφθησαν 62 άτομα. 

 

Οικονομικά αδικήματα κατά Δημοσίου 

 Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας πραγματοποιούσαν συστη-
ματικά παρεμβάσεις σε μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος, έναντι αμοιβής, με σκοπό την κα-
ταγραφή μικρότερων μετρήσεων.  

Συνελήφθησαν 10 άτομα, εκ των οποίων τα 3 ήταν μέλη του κυκλώματος, ενώ οι υπόλοιποι 7 
ιδιοκτήτες επαγγελματικών και οικιακών συνδέσεων.  

Σε βάρος των μελών του κυκλώματος σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή 
σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, ενώ στους λοιπούς αποδό-
θηκαν κατηγορίες για κλοπή κατ’ εξακολούθηση. 

Τα μέλη του κυκλώματος αναζητούσαν αρχικά καταναλωτές ρεύματος με επαγγελματικές ή 
οικιακές συνδέσεις και τους έπειθαν να προχωρήσουν σε ρευματοκλοπή, με σκοπό να πετύ-
χουν τη μείωση του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συνέχεια, και πριν πραγματο-
ποιηθεί καταμέτρηση, αποσφράγιζαν τους μετρητές της Δ.Ε.Η. και παρέμβαιναν στις ενδεί-
ξεις τους, χωρίς αυτό να γίνεται αντιληπτό από τον έλεγχο των στατιστικών στοιχείων του 
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., με αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής καταμετρημένης κατανάλωσης ηλε-
κτρικού ρεύματος. 

Συνολικά, εξακριβώθηκαν 110 περιπτώσεις ρευματοκλοπής. 

 Διερεύνηση υπόθεσης πλαστογραφίας σε βαθμό κακουργήματος και απάτης κατ’ 
επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, από μέλη οργανωμένου κυκλώματος (9 άτομα), που ε-
μπλέκονταν σε πλήθος περιπτώσεων υποβολής ψευδών φορολογικών δηλώσεων εισοδή-
ματος και αιτήσεων για καταβολή οικονομικών ενισχύσεων.  

Τα μέλη του κυκλώματος προέβαιναν σε μεθοδευμένη κατάρτιση και υποβολή πλαστών φορολο-
γικών δηλώσεων, καθώς και πλαστών αιτήσεων για παροχή κοινωνικού μερίσματος και επιδόμα-
τος θέρμανσης. Εξακριβώθηκαν 39 περιπτώσεις πλαστών δηλώσεων και αιτήσεων, με τη ζημία 
σε βάρος του Δημοσίου να ανέρχεται στο ποσό των 30.251€. 
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Διαφθορά 

 Διερεύνηση υπόθεσης απιστίας κατ’ εξακολούθηση από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου Οργανισμού που εποπτεύεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 Κατόπιν ελέγχου στα παραστατικά εσόδων - εξόδων και στα αποδεικτικά πληρωμής αυτών 
και από διασταύρωση με τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία του Οργανισμού, εντοπίστηκε έλ-
λειμμα στο Ταμείο, ύψους 163.086€, το οποίο οφείλονταν σε πράξεις και παραλείψεις των εν 
λόγω μελών, κατά τη διαχείριση των εσόδων του. 

Απάτες εις βάρος του καταναλωτή 

 Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέθετε προς πώληση ποσότητες αγροτικού 
προϊόντος κοινοτικής προέλευσης (πατάτα), απατηλά δηλούμενο κατ’ εξακολούθηση ως προ-
ϊόν εγχώριας παραγωγής. 

Στο πλαίσιο μεγάλης κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν παράλληλες 
έρευνες σε περιοχές της Αττικής και της Πελοποννήσου και διασταύρωση οικονομικών στοι-
χείων της εμπορικής δραστηριότητας 4 επιχειρήσεων, για τα έτη 2014 και 2015. 

Σε βάρος των μελών της οργάνωσης αποδόθηκαν κατηγορίες για τα αδικήματα της σύστασης 
και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης κατ’ εξακολούθηση και της διακεκρι-
μένης έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων. 

Αρχηγικό ρόλο στη συγκεκριμένη υπόθεση διαδραμάτιζαν 2 άτομα, εταίροι επιχείρησης με δρα-
στηριότητα το χονδρικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων. Τα μέλη του κυκλώματος (συνολικά 5) 
χρησιμοποιούσαν τις επιχειρήσεις τους ως όχημα για την «ελληνοποίηση» του αγροτικού προϊό-
ντος, προβαίνοντας στην έκδοση εικονικών παραστατικών (στα οποία το προϊόν δηλώνονταν ως 
εγχώριας παραγωγής) και εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές, με α-
ναγραφόμενη ως λήπτη εταιρεία, ιδιοκτησίας των αρχηγικών μελών. Σημειώνεται ότι, σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις, πραγματοποιούνταν και επεξεργασία του προϊόντος, ώστε να προσομοιάζει εξω-
τερικά με αυτό της εγχώριας παραγωγής. 

Με τον τρόπο αυτό παραπλανούσαν κατ’ εξακολούθηση το καταναλωτικό κοινό που αγόραζε 
με ψευδή πεποίθηση το προϊόν ως εγχώριας παραγωγής, καταβάλλοντας αντίτιμο σημαντικά 
υψηλότερο από την εμπορική του αξία. 

 

Έλεγχοι 

Οι έλεγχοι που διεξάγονται από τη Δ.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 15, το 2016 ελέγχθηκαν 687 επιχειρήσεις και εντοπίστη-
καν 133 περιπτώσεις, με φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, 34 περιπτώσεις με πα-
ραβάσεις της αγορανομικής - υγειονομικής νομοθεσίας, 246 με παραβάσεις της ασφαλι-
στικής νομοθεσίας, ενώ το πλήθος των ανασφάλιστων εργαζομένων ανήλθε σε 456 άτομα. 

Οι αντίστοιχοι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν το 2015 ανέρχονται σε 597, σημειώνοντας 
φέτος αύξηση κατά 15%. 

Οι έλεγχοι παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση τον Απρίλιο (Πάσχα), τους καλοκαιρινούς 
μήνες (ιδιαίτερα τον Ιούλιο και Αύγουστο), καθώς και το Δεκέμβριο (Χριστούγεννα), χρονι-
κές περίοδοι οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία της αγοράς (αύξηση αγοραστικής κίνησης) 
και δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς εκ μέρους 
των επαγγελματιών, αναφορικά με τη φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία (Γράφημα 12). 
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Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε πλήθος ελέγχων σε καταστήματα και εταιρείες, στο πλαίσιο 
δύο σημαντικών επιχειρησιακών δράσεων - υποθέσεων της Δ.Ο.Α.:  

 96 έλεγχοι για την ανεύρεση και κατάσχεση τερματικών ηλεκτρονικών συναλ-
λαγών (POS) συνδεδεμένων με τράπεζα του εξωτερικού, κατά παράβαση της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου, σχετικά με τις ρυθμίσεις για θέσπιση περιορισμών στην 
ανάληψη και μεταφορά των κεφαλαίων. 

Ως αποτέλεσμα των ελέγχων σχηματίστηκαν 21 δικογραφίες, με 20 από αυτές στο πλαίσιο 
της αυτόφωρης διαδικασίας. 

 14 έλεγχοι για τον εντοπισμό και κατάσχεση μηχανισμών ή λογισμικού παραποίησης 
ή παράκαμψης των φορολογικών μηχανισμών, κατά την έκδοση φορολογικών στοιχείων. 
Στο πλαίσιο αυτό, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φορολογικοί μηχανισμοί, πλήθος ψηφιακών 
μονάδων αποθήκευσης, περιφερειακών υπολογιστών και φορολογικών στοιχείων. 

Επισημαίνεται ότι, για τις ανωτέρω υποθέσεις, η έρευνα συνεχίζεται. 

 

 Οικονομικά Μεγέθη - Κατασχέσεις 

Στο παρόν κεφάλαιο αποτυπώνονται, ανά αδίκημα, η ζημία σε βάρος του Δημοσίου ή τρί-
των, η νομιμοποίηση παράνομων ή μη δηλωθέντων εσόδων, τα πρόστιμα και οι κατα-
σχέσεις για τις υποθέσεις που χειρίστηκε η Δ.Ο.Α.. 

 Ζημία σε βάρος του Δημοσίου ή Τρίτων 

Η ζημία σε βάρος του Δημοσίου εκτιμάται στα 9.307.910€ τουλάχιστον και προέκυψε από 
την εξιχνίαση σημαντικών υποθέσεων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και οικονομικών απα-
τών. 

Η ζημία σε βάρος τρίτων ή ιδιωτών εκτιμάται στα 4.160.821€ τουλάχιστον και προέρχεται 
από υποθέσεις εμπορίας και πώλησης μεγάλων ποσοτήτων απομιμητικών, παραποιημένων 
και νοθευμένων προϊόντων. 
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Αναλυτικά, η ζημία σε βάρος του Δημοσίου, όπως απεικονίζεται ανά αδίκημα και στο Γρά-
φημα 17, αφορά: 

 1.121.840€, από αδικήματα Φοροδιαφυγής, όπως μη απόδοση ή ανακριβής από-
δοση φόρου προστιθέμενης αξίας, μη απόδοση φόρου εισοδήματος και έκδοσης - λήψης 
και χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων. 

 1.061.239€, από απάτες στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως εικονικές ασφα-
λίσεις εργαζομένων σε ασφαλιστικούς Φορείς, παράνομες συνταγογραφήσεις φαρμάκων και πα-
ράνομη λήψη συντάξεων. 

 876.129€, από υποθέσεις Λαθρεμπορίου (καυσίμων και αλκοόλ). 

 193.532€, από υποθέσεις Διαφθοράς. 

 6.055.171€, από λοιπές υποθέσεις Απάτης, η ζημία υπολογίστηκε στα με το μεγαλύ-
τερο μέρος αυτής να προέρχεται από υπόθεση κατάχρησης δημοσίου χρήματος από Δημόσιο 
Υπάλληλο (άνω των 6.000.000€). 
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Καταλογισθέντα πρόστιμα  

Από το σύνολο των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν από τη Δ.Ο.Α., και κατόπιν ενημέ-
ρωσης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Τελωνεία, Δ.Ο.Υ, Ι.Κ.Α., Σ.ΕΠ.Ε.), κατά το έτος 
2016, το ποσό των καταλογισθέντων προστίμων, καθώς και των οριστικών πράξεων διορ-
θωτικού προσδιορισμού φόρων ανήλθε στα 1.224.108€. 

 

 

Δράσεις Δ.Ο.Α. έτους 2016 

Η Δ.Ο.Α. εκπονεί ειδικό ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης, το οποίο βασίζεται στους 
στόχους και προτεραιότητες του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος Αντεγκλη-
ματικής Πολιτικής της ΕΛ.ΑΣ.. 

Περιλαμβάνει στόχους και δράσεις με ποσοτικούς μετρήσιμους δείκτες, σε βασικούς τομείς 
αρμοδιότητας της Δ.Ο.Α. και αποτελούσε, έως το 2014, μέρος του Εθνικού Προγράμματος 
για την αντιμετώπιση και Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής. 

Η Δ.Ο.Α., για το έτος 2016, στο ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της, πραγματοποίησε 
1.502 δράσεις. 

 

 



 

Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης & λέγχου   Ετήσια Έκθεση 2016 297

 

Ενδεικτικές Υποθέσεις Δ.Ο.Α. έτους 2016 

 
Παρασκευή και διακίνηση λαθραίων αλκοολούχων ποτών 

Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνης αστυνομικής έρευνας, η 
Δ.Ο.Α. προέβη στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν 
συστηματικά (τουλάχιστον από τον Αύγουστο 2015) στην εισαγωγή, επεξεργασία και διάθε-
ση στην εγχώρια κατανάλωση λαθραίων αλκοολούχων ποτών, καθώς και ποσοτήτων αιθυλι-
κής αλκοόλης από τη Βουλγαρία, ουσιών ιδιαίτερα επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία. 

Συνελήφθησαν 13 μέλη της οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε κακουργηματι-
κού χαρακτήρα δικογραφία για: 

 σύσταση και συμμετοχή σε Εγκληματική Οργάνωση 

 παράβαση της νομοθεσίας περί Σημάτων 

 Πλαστογραφία 

 παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα 

Επιπλέον, συνελήφθη 1 ημεδαπή για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. 

Για την ίδια υπόθεση και για τα κατά περίπτωση αναφερόμενα αδικήματα απαγγέλθηκαν κα-
τηγορίες σε 39 άτομα ακόμη.  

Μεθοδολογία δράσης (modus operandi) 

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εισήγαγαν συστηματικά από τη Βουλγαρία λαθραία 
αλκοολούχα ποτά και ποσότητες οινοπνεύματος, τα οποία στη συνέχεια αποθήκευαν και επε-
ξεργάζονταν, με σκοπό τη διάθεσή τους σε κάβες ποτών ή καταστήματα υγειονομικού ενδια-
φέροντος. Με τον τρόπο αυτό, κατάφερναν να αποφεύγουν την καταβολή των προβλεπόμε-
νων φόρων, τελών, δασμών ή άλλης επιβάρυνσης και να αποκτούν έτσι παράνομο περιουσια-
κό όφελος. 

Αναφορικά με τη δομή και τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, όπως προέκυψε 
από την εξέλιξη της έρευνας, τα μέλη της δραστηριοποιούνταν σε 2 διακριτούς «πυρήνες»: 

Ο πρώτος «πυρήνας» ήταν επιφορτισμένος με την προμήθεια από κυκλώματα πώλησης και 
διακίνησης αλκοολούχων ποτών στη Βουλγαρία, επώνυμων αλκοολούχων ποτών και ποσο-
τήτων οινοπνεύματος, με μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και τιμή και ενεργού-
σε κατ’ εντολή των μελών του δευτέρου «πυρήνα».Για την εισαγωγή των ποτών στην Ελλάδα 
χρησιμοποιούσαν φορτηγά διεθνών μεταφορών, τα οποία εμφάνιζαν ως φορτίο νόμιμα εμπο-
ρεύματα (καυσόξυλα, είδη οικιακής χρήσης κ.λπ.).  

Προκειμένου να αποφεύγουν τους ελέγχους και τον εντοπισμό τους από τις διωκτικές Αρχές, 
λάμβαναν αυξημένα μέτρα προστασίας όπως χρήση ως προπομπών πολυτελών Ι.Χ. επιβατη-
γών αυτοκινήτων, ενώ μεταξύ τους χρησιμοποιούσαν κινητά τηλέφωνα, ενεργοποιημένα σε 
αλλοδαπούς και ειδικό κώδικα επικοινωνίας. Τέλος, φρόντιζαν να διέρχονται από τους μεθο-
ριακούς σταθμούς όταν εκτελούσαν υπηρεσία συγκεκριμένοι τελωνειακοί υπάλληλοι της 
Βουλγαρίας, τους οποίους και δωροδοκούσαν, ώστε να μη γίνονται έλεγχοι στα εμπορεύμα-
τα. 

Ο δεύτερος «πυρήνας» αναλάμβανε την παραλαβή, την αποθήκευση, την επεξεργασία - πα-
ρασκευή και τη διάθεση προς κατανάλωση των λαθραίων αλκοολούχων ποτών.Ειδικότερα, 
με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (ξύστρες, χαρτοκόπτες, ηλεκτρικά πιστόλια θερμού αέ-
ρα και μεταλλικές λάμες), αντικαθιστούσαν τις ετικέτες βουλγαρικής γραφής στις φιάλες με 
τα αλκοολούχα ποτά και επικολλούσαν ετικέτες ελληνικής γραφής. Στη συνέχεια, τα διέθεταν 
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σε καταστήματα - κάβες ιδιοκτησίας τους, καθώς και σε άλλα καταστήματα. Αναφορικά με 
την αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα) που εισήγαγαν, από την έρευνα προέκυψε ότι μέρος αυ-
τής το διέθεταν για παρασκευή αλκοολούχων ποτών με ελληνικές ετικέτες, σε εργαστήρια 
που διατηρούσαν οι ίδιοι στις οικίες τους, ενώ το υπόλοιπο το διέθεταν ως καθαρό οινόπνευ-
μα ή ως λοσιόν σε φιαλίδια, με σήματα επώνυμων γνωστών εταιρειών. 

Στη συνέχεια, κατόπιν ενδελεχούς και επισταμένης έρευνας, οργανώθηκε ευρείας κλίμακας 
αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν Εισαγγελικοί Λειτουργοί, αστυνομικοί των 
Διευθύνσεων Αστυνομίας Ευβοίας και Μαγνησίας, καθώς και υπάλληλοι Τελωνείων και του 
Γενικού Χημείου του Κράτους, ενώ ειδικοί εμπειρογνώμονες.  

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης εντοπίστηκαν οχήματα, καταστήματα και αποθήκες, 
συνελήφθησαν μέλη της οργάνωσης και ταυτοποιήθηκαν οι ειδικότεροι ρόλοι και οι εγκληματικές 
τους δραστηριότητες. 

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες αλκοολούχων ποτών και οινοπνεύ-
ματος. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 33.397 φιάλες οινοπνευματωδών ποτών 

 2.663 φιάλες τσίπουρου και ούζου 

 11 βαρέλια τσίπουρου 

 13 δεξαμενές με αιθυλική αλκοόλη 

 53.670 ευρώ, 120 δολάρια Η.Π.Α., 200 λέβα Βουλγαρίας καθώς και 3 τραπεζικές επι-
ταγές αξίας 39.000 ευρώ 

 22 κινητά τηλέφωνα 

 εργαλεία αποκόλλησης - επικόλλησης ετικετών, πλήθος φιάλες και χιλιάδες ένσημες 
ετικέτες επώνυμων εταιρειών 

Επιπλέον κατασχέθηκαν, ως μέσα μεταφοράς και διακίνησης των λαθραίων εμπορευμάτων, 2 
φορτηγά αυτοκίνητα, 4 ημιφορτηγά αυτοκίνητα τύπου βαν και 2 πολυτελή αυτοκίνητα. 

Οι κατασχεθείσες ποσότητες αλκοολούχων ποτών και αιθυλικής αλκοόλης παραδόθηκαν στις 
Τελωνειακές Αρχές, για να καταλογισθούν οι διαφυγόντες φόροι, ενώ παραγγέλθηκε η εξέ-
τασή τους από το Γενικό Χημείο του Κράτους.Η εκτιμώμενη ζημία του Δημοσίου από διαφυ-
γόντες δασμούς και φόρους ανέρχεται στο ποσό των 546.222 €. 

Παρασκευή και διακίνηση λαθραίων αλκοολούχων ποτών 

Μετά από πολύμηνες έρευνες, κατάλληλη αξιοποίηση και διασταύρωση στοιχείων, εξακρί-
βωση χώρων και ατόμων, εξαρθρώθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, σε 
συνεργασία με Ομάδες ΔΙ.ΑΣ. και Ο.Π.Κ.Ε. σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Θεσ-
σαλονίκης, δύο εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνταν (τουλάχιστον από 
το Νοέμβριο του 2015) στην παρασκευή, διακίνηση και διάθεση λαθραίων και νοθευμένων 
αλκοολούχων ποτών. 

Συνελήφθησαν 16 άτομα και απαγγέλθηκαν κατηγορίες για 19 ακόμη, σε βάρος των οποίων 
σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, για: 

 σύσταση και συμμετοχή σε Εγκληματική Οργάνωση 

 παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα 

 πλαστογραφία 

 παραβάσεις της νομοθεσίας «περί σημάτων», 

 παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθέμιτου ανταγωνισμού 
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 παραβάσεις της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσό-
δων από εγκληματικές δραστηριότητες 

Στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης, διενεργήθηκαν ταυτόχρονα, με τη συνδρομή 
εισαγγελικών λειτουργών, έρευνες σε 5 οικίες, σε καταστήματα πώλησης ποτών (κάβες), απο-
θήκες, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ, club), επιχειρήσεις (μεταφορι-
κή, τυπογραφική, παραγωγής φιαλών) και σε οχήματα (Ι.Χ. και φορτηγά). Στην επιχείρηση 
συμμετείχαν και υπάλληλοι Τελωνείων και του Γενικού Χημείου του Κράτους, καθώς και ειδι-
κοί εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι νόμιμων εταιρειών του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι διευκόλυ-
ναν στη διεξαγωγή της. 

Μεθοδολογία δράσης (modus operandi) 

Τα μέλη της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης παρασκεύαζαν νοθευμένα αλκοολούχα πο-
τά, τα οποία τυποποιούσαν και στη συνέχεια διέθεταν σε καταστήματα υγειονομικού εν-
διαφέροντος της Αττικής, εν γνώσει των υπευθύνων ή των υπαλλήλων αυτών. 

Συγκεκριμένα, το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης είχε εγκαταστήσει, σε ειδικά διαμορφωμέ-
νο χώρο της οικίας του, παράνομο εργαστήριο για την παρασκευή και νόθευση των αλκοο-
λούχων ποτών, όπου βρέθηκαν μεγάλη πλαστική δεξαμενή και μικρότερες ανοξείδωτες, σύ-
στημα μετάγγισης με μοτέρ, μηχάνημα εμφιάλωσης, άδεια μπουκάλια, καπάκια, ετικέτες, 
ταινίες σφράγισης και ποσότητα οινοπνεύματος. 

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση αγόραζε αλκοολούχα ποτά από τη Βουλγαρία, τα οποία, 
μέσω μεταφορικής εταιρείας, μετέφερε σε οικίες μελών της στην περιοχή του Πειραιά, όπου 
αφαιρούνταν οι ετικέτες με τα ξενόγλωσσα λογότυπα και επικολλούνταν πλαστές με ελληνικά. 
Από καταστήματα εμπορίας ποτών (κάβες) ιδιοκτησίας του παράνομου κυκλώματος, τα εν λόγω 
ποτά διοχετεύονταν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ μπαρ - club κ.λπ.) με 
εικονικά τιμολόγια, εν γνώσει των ιδιοκτητών και υπαλλήλων αυτών, καθόσον τα αγόραζαν σε 
χαμηλότερη τιμή. 

Τα μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων χρησιμοποιούσαν κινητά τηλέφωνα, ενεργοποι-
ημένα σε αλλοδαπούς και ειδικό κώδικα επικοινωνίας, με χαρακτηριστικές ονομασίες που 
παραπέμπουν σε χρώματα συσκευασίας γνωστών αλκοολούχων ποτών. 

Επιπλέον, σε όλα τα στάδια της παράνομης δραστηριότητας, λάμβαναν αυξημένα μέτρα α-
σφαλείας και διακινούσαν μικρές ποσότητες ποτών, ώστε, σε περίπτωση ελέγχου, να αποφύ-
γουν την κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων. 

Κατά τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 

 4 δοχεία & δεξαμενή παρασκευαστηρίου 

 σύστημα εμφιάλωσης και σύστημα μετάγγισης 

 1298 αυτοκόλλητες ετικέτες διαφόρων ποτών, γνωστών επωνυμιών 

 100 λίτρα καθαρού οινοπνεύματος 

 1821 γεμάτες φιάλες διαφόρων ποτών 

 1008 κενές φιάλες 

 ποσότητες χύμα κρασιού - ρακί - τσίπουρου 

 1.100 ευρώ 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν: 

 η εταιρεία παραγωγής των φιαλών, από τα οικονομικά στοιχεία και παραστατικά της 
οποίας, αποδεικνύονταν το πλήθος των φιαλών που είχε προμηθευτεί η εγκληματική οργά-
νωση, 
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 η εταιρεία παραγωγής των πωμάτων για τις φιάλες των παράνομων ποτών και 

 η εταιρεία που σχεδίαζε και τύπωνε τις πλαστές ετικέτες που τοποθετούνταν στις φιά-
λες των παράνομων αλκοολούχων ποτών. 

Τα λαθραία και νοθευμένα αλκοολούχα ποτά παραδόθηκαν στις Τελωνειακές Αρχές για να 
καταλογισθούν οι διαφυγόντες φόροι, ενώ παραγγέλθηκε η εξέτασή τους από το Γενικό Χη-
μείο του Κράτους. 

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. 

 

Παρασκευή, διακίνηση και εμπορία αναβολικών σκευασμάτων 

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, κατόπιν ενδελεχούς και επισταμένης έρευνας, προέβη 
στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης διεθνικού χαρακτήρα, τα μέλη της οποίας δρα-
στηριοποιούνταν στην παρασκευή, διακίνηση και εμπορία αναβολικών φαρμάκων. 

Για την πλήρη αποδόμηση και διακρίβωση όλου του εύρους της παράνομης δραστηριότητας 
των μελών της εγκληματικής οργάνωσης και τον εντοπισμό των χώρων παρασκευής και απο-
θήκευσης των αναβολικών φαρμάκων, προηγήθηκε πολύμηνη και εμπεριστατωμένη αστυνο-
μική έρευνα, με τη συμβολή Υπηρεσιών Πληροφοριών του Σώματος. 

Στο πλαίσιο της έρευνας αξιολογήθηκαν και αναλύθηκαν όλα τα στοιχεία και δεδομένα που 
προέκυψαν, ενώ αξιοποιήθηκαν και ειδικές ανακριτικές τεχνικές και τεχνολογικά μέσα. 

Κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης σε όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής, συνε-
λήφθησαν 11 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ένα αρχηγικό μέλος και ένας Αξι-
ωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουρ-
γηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, για: 

 σύσταση και συμμετοχή σε Εγκληματική Οργάνωση 

 παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό 

 νοθεία τροφίμων 

 πλαστογραφία 

 παραβάσεις της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσό-
δων από εγκληματικές δραστηριότητες 

 παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων 

 παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών 

 παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου 

 υπόθαλψη εγκληματία 

Μεθοδολογία δράσης (modus operandi) 

Στο πλαίσιο της διεξαχθείσας έρευνας, διακριβώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν 
την τελευταία τουλάχιστον πενταετία, έχοντας διακριτούς ρόλους και δομημένη δράση, ενώ η 
μεθοδολογία δράσης τους εντοπίζεται σε τρία επίπεδα. Πιο αναλυτικά: 

Στο πρώτο επίπεδο, προμηθεύονταν τις πρώτες ύλες μέσω διαδικτύου από Η.Π.Α., Καναδά 
και Κίνα, πληρώνοντας μέσω εμβασμάτων σε διεθνή εταιρεία μεταφοράς χρημάτων. 
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Στο δεύτερο επίπεδο, παρασκεύαζαν τα αναβολικά σκευάσματα, αρχικά σε αποθήκη σε περι-
οχή της Αττικής και, στη συνέχεια, λόγω αύξησης της παραγωγής και του κύκλου εργασιών, 
σε μονοκατοικία στα νότια προάστια. 

Στους εν λόγω χώρους, χρησιμοποιούσαν κατάλληλο ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό για πα-
ρασκευή δισκίων χαπιών, γέμισμα φιαλιδίων - αμπουλών και συσκευασία των φαρμάκων σε 
καρτέλες.  

Αποκλειστική πρόσβαση στους χώρους αυτούς είχαν τα 2 αρχηγικά μέλη της οργάνωσης και 
4 άτομα της απολύτου εμπιστοσύνης τους, τα οποία εργάζονταν επί πληρωμή για την παρα-
σκευή και τη συσκευασία των αναβολικών, εκτελώντας επιμέρους εργασίες (επικόλληση ετι-
κετών στις αμπούλες, πακετάρισμα συσκευασιών κ.λπ.) ακόμη και στις οικίες τους. 

Το τρίτο και τελευταίο επίπεδο αφορά στην περαιτέρω διακίνηση και διάθεση των αναβολι-
κών σκευασμάτων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.  

Συγκεκριμένα, η οργάνωση προμήθευε με ποσότητες αναβολικών μεσάζοντα, ο οποίος τα δια-
κινούσε μέσω τρίτων με τη μέθοδο της πυραμίδας, προωθώντας τα για περαιτέρω διάθεση και 
πώληση στους τελικούς χρήστες, στους οποίους περιλαμβάνονταν ιδιοκτήτες γυμναστηρίων 
στην Αττική, καθώς και μεμονωμένα άτομα, μεταξύ των οποίων και αθλητές που συμμετείχαν 
σε πανελλήνιους και διεθνείς αγώνες “body building”. 

Τις αποστολές εκτός Αττικής (Θεσσαλονίκη, Βόλος, Πάτρα, Ζάκυνθος, Θήβα, Λάρισα, Τρί-
καλα, Κόρινθος κ.α.) και στο εξωτερικό (Γερμανία, Η.Β., Ολλανδία, Ουγγαρία, Μάλτα, Ιτα-
λία κ.α.), αναλάμβαναν τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος και ένας εργαζόμενος, χρησιμο-
ποιώντας εταιρείες ταχυμεταφορών. 

Από τη μέχρι τώρα έρευνα, έχουν προκύψει πάνω από 500 αποστολές στο εξωτερικό και α-
ντίστοιχες στο εσωτερικό.Τα μέλη της οργάνωσης λάμβαναν αυστηρά μέτρα για να καλύ-
ψουν τα ίχνη τους, με χρήση κινητών τηλεφώνων ενεργοποιημένων σε αλλοδαπούς, ειδικό 
κώδικα επικοινωνίας και δήλωση ψευδών στοιχείων κατά τις αποστολές των δεμάτων. Κατά 
τη διάρκεια της συγκεκριμένης επιχείρησης, εντοπίστηκαν 2 παρασκευαστήρια, 1 αποθήκη 
καθώς και 8 κατοικίες που χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενοι για τις παράνομες δραστηριό-
τητές τους.  

Κατόπιν έρευνας στους χώρους αυτούς, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος υλικοτεχνικού ε-
ξοπλισμού όπως: 

 ειδικός μηχανολογικός εξοπλισμός για την επεξεργασία, παρασκευή και τυποποίηση 
αναβολικών ουσιών και πρώτων υλών αυτών 

 χιλιάδες σκευάσματα αναβολικών ουσιών (χάπια και φιαλίδια) 

 πλήθος χάρτινες κενές συσκευασίες δισκίων, αμπουλών και φιαλιδίων 

 84.310 λίρες Αγγλίας, 34.750 ευρώ, 1.785 δολάρια Καναδά 

 ναρκωτικές ουσίες και όπλα 

 πλήθος αναβολικών σκευασμάτων και υλικών για την τυποποίηση αυτών 

Όσον αφορά την εμπλοκή του Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, προέκυψε ότι προ-
μηθευόταν αναβολικά για ιδία χρήση, από το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης που συνελήφθη, 
ενώ, κατά τη διάρκεια των ερευνών, παρείχε πληροφορίες που ανάγονταν στο υπηρεσιακό 
απόρρητο.  

Με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Αξιωματικός τέθηκε σε διαθεσι-
μότητα, ενώ διατάχθηκε σε βάρος του η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. 

Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή διάθεσης των ανωτέρω σκευασμάτων ανέρχονταν στα 20€ 
με 40€ για τις αμπούλες, ανά συσκευασία και στα 10€ για τα δισκία. Με βάση τα δεδομένα 
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αυτά, αναμένεται ο προσδιορισμός του κέρδος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση και 
η ταυτόχρονη ζημία του Δημοσίου από τη φοροδιαφυγή και την απόκρυψη των παράνομων 
εσόδων που δεν έχουν ακόμη υπολογιστεί. 

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. 

Οι έρευνες συνεχίζονται και στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, προκειμέ-
νου να εξακριβωθεί όλο το εύρος της παράνομης δραστηριότητας της οργάνωσης 

 

Ελληνοποίηση αγροτικών προϊόντων 

Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στη Δ.Ο.Α., εξαρθρώθηκε 
εγκληματική οργάνωση, η οποία διέθετε προς πώληση ποσότητες αγροτικού προϊόντος κοινο-
τικής προέλευσης (πατάτα), απατηλά δηλούμενο κατ' εξακολούθηση ως προϊόν εγχώριας παρα-
γωγής, καθώς επίσης και για έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. 

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης, πραγματοποιήθηκαν παράλληλες και συντονισμένες έρευ-
νες σε περιοχές της Αττικής και της Πελοποννήσου, ενώ επακολούθησε έλεγχος και διασταύ-
ρωση των οικονομικών δεδομένων της εμπορικής δραστηριότητας 4 επιχειρήσεων, για τα έτη 
2014 και 2015. 

Για τα 5 μέλη της οργάνωσης σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα - κατά 
περίπτωση - για: 

 σύσταση και συμμετοχή σε Εγκληματική Οργάνωση 

 απάτη κατ’ εξακολούθηση 

 διακεκριμένη έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων 

Μεθοδολογία δράσης (modus operandi) 

Η εγκληματική οργάνωση είχε ιεραρχική δομή με διακριτή δράση και δραστηριοποίηση από 
το 2014. Αρχηγικό ρόλο κατείχαν 2 ημεδαποί, εταίροι επιχείρησης, με δραστηριότητα στο 
χονδρικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων. 

Μέσω της επιχείρησης αυτής, το κύκλωμα προέβαινε στην «ελληνοποίηση» του προϊόντος, 
με την έκδοση εικονικών παραστατικών, στα οποία το προϊόν δηλώνονταν ως εγχώριας πα-
ραγωγής. Σε ορισμένες, μάλιστα, περιπτώσεις, το προϊόν υπόκειντο σε επεξεργασία, ώστε 
αυτό να προσομοιάζει εξωτερικά με αυτό της εγχώριας παραγωγής. 

Στο εγκληματικό δίκτυο περιλαμβάνονταν ακόμα 3 ημεδαποί, οι οποίοι, μέσω των εμπορικών 
επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονταν, προέβαιναν στην έκδοση εικονικών φορολογικών στοι-
χείων για ανύπαρκτες συναλλαγές με αποδέκτη την εταιρεία των αρχηγικών μελών. Με τον 
τρόπο αυτό, παραπλανούσαν κατ’ εξακολούθηση το καταναλωτικό κοινό που αγόραζε με 
ψευδή πεποίθηση το προϊόν ως εγχώριας παραγωγής, καταβάλλοντας αντίτιμο σημαντικά 
υψηλότερο από την εμπορική του αξία. 

Από τον έλεγχο συνολικά 497 εικονικών τιμολόγιων αξίας 111.139,79 ευρώ, διαπιστώθηκε 
ότι, κατά το Α΄ τρίμηνο του 2015, διατέθηκαν στην αγορά περίπου 283 τόνοι πατάτας κοινο-
τικής προέλευσης, απατηλά δηλούμενοι ως εγχώριας παραγωγής. 

Για την ολοκληρωμένη διερεύνηση της υπόθεσης, λήφθηκαν λογιστικά αρχεία και δεδομένα από 
επιχειρήσεις, τις οποίες εκμεταλλεύονταν τα μέλη της οργάνωσης και προέκυψαν οι εικονικές 
συναλλαγές που πραγματοποιούσαν. 

Ενδεικτικά, από τον Ιανουάριο του 2014 έως τον Απρίλιο του 2015, η βασική εταιρεία του 
κυκλώματος: 
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 εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 208.777 ευρώ (συμπεριλαμ-
βανομένου Φ.Π.Α.), σε 558 περιπτώσεις, ενώ 

 έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 57.055 ευρώ (συμπεριλαμβα-
νομένου Φ.Π.Α.), σε τουλάχιστον 43 περιπτώσεις. 

Για τις παραπάνω φορολογικές παραβάσεις ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Δημόσιες Οικονομι-
κές Υπηρεσίες, για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. 

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους υπεβλήθη στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Αθηνών και οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση. 

Επιπλέον, κατά την έρευνα, εντοπίστηκε η παράνομη δραστηριότητα δημοσίου υπαλλήλου 
για αδικήματα σχετικά με την Υπηρεσία (διαφθορά), η οποία δεν σχετίζονταν με τη συγκε-
κριμένη εγκληματική οργάνωση και αποτέλεσε ξεχωριστό αντικείμενο έρευνας της Δ.Ο.Α., 
από την οποία και εκδηλώθηκαν άμεσα όλες οι απαραίτητες δικονομικές ενέργειες. 

 

Διενέργεια παιγνίων σε παράνομο μίνι καζίνο 

Στο πλαίσιο αστυνομικών επιχειρήσεων, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, για τον 
έλεγχο και τη βεβαίωση παραβάσεων της νομοθεσίας περί παιγνίων, εντοπίστηκε ίντερνετ-
καφέ στην περιοχή του Νέου Κόσμου, το οποίο είχε μετατραπεί σε «μίνι καζίνο» και εντός 
αυτού διενεργούνταν παράνομα τυχερά παίγνια. 

Συνελήφθησαν συνολικά 27 άτομα (4 εργαζόμενοι και 23 παίκτες), σε βάρος των οποίων 
σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, για: 

 παράβαση της νομοθεσίας περί παιγνίων και 

 παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδο-
μένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν εναντίον του ιδιοκτήτη τού καταστήματος. 

Σημειώνεται ότι, κατά τη συγκεκριμένη επιχείρηση, διαπιστώθηκε η λήψη αυξημένων μέ-
τρων ασφαλείας για τον έλεγχο των επισκεπτών, στο χώρο διεξαγωγής της παράνομης δρα-
στηριότητας, με απώτερο σκοπό να αποφεύγονται πιθανοί έλεγχοι των διωκτικών Αρχών.  

Συγκεκριμένα, η είσοδος επιτρεπόταν από θύρα ασφαλείας, κατόπιν ελέγχου από «τσιλιαδό-
ρο», ενώ στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος είχε τοποθετηθεί και λειτουργούσε σύστη-
μα παρακολούθησης, αποτελούμενο από 16 κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. 

Κατόπιν της διεξαχθείσας έρευνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 

58 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 16 κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και αναμεταδό-
της σήματος, ηλεκτρονική ρουλέτα, συνδεδεμένη με κάμερα, 5 τραπέζια ρουλέτας και χαρτο-
παιξίας, 2.600 μάρκες διαφόρων χρωμάτων και δώδεκα δεσμίδες τράπουλας, καταμετρητής 
χρημάτων 

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Ει-
σαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. 

 

Διακίνηση απομιμητικών προϊόντων  

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας για την καταπολέμη-
ση της εμπορίας, αποθήκευσης και διάθεσης απομιμητικών προϊόντων, διενεργήθηκε έλεγχος 
σε μεταφορική εταιρεία στο Βοτανικό Αττικής, κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και 
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κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες απομιμητικών προϊόντων ένδυσης, υπόδησης και αξε-
σουάρ, μεγάλων επώνυμων εταιρειών του εξωτερικού. 

Συνελήφθη ένας 45χρονος, οδηγός και ιδιοκτήτης Δ.Χ. φορτηγού με ρυμουλκό, το οποίο 
βρέθηκε σταθμευμένο στον προαύλιο χώρο της εταιρείας φορτωμένο με τα εν λόγω προϊόντα, 
σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για: πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσί-
ας για τη ρύθμιση της αγοράς προϊόντων, παράβαση της νομοθεσίας περί σημάτων και παρά-
βαση της νομοθεσίας περί αθέμιτου ανταγωνισμού. 

Για τα ίδια αδικήματα κατηγορούνται 2 ακόμη άτομα και συγκεκριμένα ο εισαγωγέας των 
προϊόντων και ο παραλήπτης - διακινητής σε εμπόρους και καταστήματα. 

Τα κατασχεθέντα είδη, τα οποία καταμετρήθηκαν παρουσία πραγματογνωμόνων και κατα-
στράφηκαν με τη συνδρομή του Δήμου Αθηναίων αφορούσαν 2.918 ζεύγη αθλητικών υπο-
δημάτων,11.517 μπλούζες, 1.845 γυναικείες τσάντες, 2.808 λοιπά τεμάχια (πουκάμισα, πα-
ντελόνια, εσώρουχα και καπέλα) 

Εκτιμάται ότι η ζημία που υπέστησαν οι θιγόμενες εταιρείες ανέρχεται στο ποσό των 
2.525.475€. 

Το φορτηγό με το ρυμουλκό κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς προϊόντων εγκλήματος, ενώ η 
έρευνα συνεχίζεται. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδη-
γήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.  

 

Εικονικές ασφαλίσεις  

Κατόπιν πολύμηνης και ενδελεχούς αστυνομικής έρευνας, από τη Διεύθυνση Οικονομικής 
Αστυνομίας διακριβώθηκε η δράση εγκληματικού κυκλώματος που προέβαινε συστηματι-
κά σε εικονικές ασφαλίσεις ατόμων, ζημιώνοντας ασφαλιστικούς Φορείς του Δημοσίου. 

Στην υπόθεση εμπλέκονταν δυο 36χρονες ημεδαπές γυναίκες, οι οποίες διατηρούσαν λογι-
στικό γραφείο στην Αττική και, τουλάχιστον από το έτος 2011, έναντι χρηματικής αμοιβής, 
προέβαιναν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την εικονική ασφάλιση ατόμων (αλλοδα-
πών και ημεδαπών) στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.).  

Την παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος διευκόλυνε αστυνομικός που υπηρετούσε σε 
Υπηρεσία της Αττικής, ο οποίος βεβαίωνε ψευδώς το γνήσιο της υπογραφής σε διάφορα έγ-
γραφα, θέτοντας σε αυτά τις σφραγίδες της Υπηρεσίας του (στρογγυλή και γνησίου υπογρα-
φής). 

Σε βάρος των ανωτέρω σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περί-
πτωση, για σύσταση και συμμετοχή σε Εγκληματική Οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, υ-
φαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, νόθευση κ.λπ. πράξεις τελεσθείσες κατά Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου. 

Επιπλέον, σε βάρος του αστυνομικού, που κατηγορείται για ψευδή βεβαίωση και νόθευση, κι-
νούνται οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες.  

Μεθοδολογία δράσης (modus operandi) 

Οι δύο λογίστριες υπέβαλλαν ηλεκτρονικά ψευδείς Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις εργα-
ζόμενων, οι οποίες δεν ανταποκρίνονταν σε πραγματική εργασία. Όπως προέκυψε από την 
έρευνα, ασφάλισαν εικονικά 157 άτομα, αλλοδαπούς και ημεδαπούς 

Μέσω της διαδικασίας των εικονικών ασφαλίσεων, πολλοί αλλοδαποί κατάφεραν, ανανεώνο-
ντας την ασφαλιστική τους ικανότητα, να τους χορηγηθούν άδειες παραμονής στη χώρα (ε-
ξακριβώθηκαν 47 περιστατικά), ενώ, σε άλλες περιπτώσεις, ιδιόκτητες επιχειρήσεων κατέ-
βαλλαν λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές, εκμεταλλευόμενοι τη νομοθεσία περί επιλογής του 
ασφαλιστικού Φορέα. 
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Για τις εικονικές ασφαλίσεις, οι λογίστριες χρησιμοποιούσαν δύο δικές τους επιχειρήσεις, με 
δραστηριότητα τις διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων και τήρησης λογιστικών βιβλίων, κα-
θώς και τέσσερις άλλες επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι η δράση τους χαρακτηριζόταν από ι-
διαίτερη οργάνωση και λήψη αυξημένων μέτρων για την απόκρυψη των παράνομων δραστη-
ριοτήτων τους από τις διωκτικές Αρχές. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι άλλαζαν συχνά διάφορα στοιχεία των επιχειρήσεων, υποβάλλο-
ντας πλαστές και ψευδείς αναφορές στις Αρχές, σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας των ιδι-
οκτητών, τις έδρες των επιχειρήσεων και την έναρξη ή διακοπή των εργασιών τους. 

Επιπλέον, κατέθεταν σε δημόσιες Υπηρεσίες πλαστογραφημένα έγγραφα και ψευδείς βεβαιώ-
σεις ή νόθευαν γνήσια έγγραφα που είχαν στην κατοχή τους, προκειμένου έτσι να παραπλανούν 
τις Αρχές ως προς τα δεδομένα που παρουσίαζαν και να δυσχεραίνουν - αποπροσανατολίζουν 
τους ελέγχους. 

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα 
έντυπα, όπως αναγγελίες προσλήψεων, φωτοαντίγραφα διαβατηρίων, ατομικά βιβλιάρια υ-
γείας αλλοδαπών, ανάγλυφα γράμματα και αριθμοί για κατασκευή εντυπωμάτων σφραγίδων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η συγκεκριμένη δραστηριότητα προκάλεσε ζημία σε 
ασφαλιστικούς Φορείς του Δημοσίου ύψους τουλάχιστον 153.000€. 

Η δικογραφία υπεβλήθη στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά. 

 

Απάτη σε βάρος του ΕΟΠΠΥ από οργανωμένο κύκλωμα 

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας συνελήφθη 53χρονος ιδιοκτήτης φαρμακείου στην 
Αττική που εκτελούσε συνταγές φαρμάκων, τις οποίες συνταγογραφούσαν 4 ιατροί συμβεβλη-
μένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), εν αγνοία των ασφα-
λισμένων. 

Σε βάρος των ανωτέρω σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβα-
ση της νομοθεσίας για τα φάρμακα, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, 
νοθεία τροφίμων, απάτη τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα και συνήθεια, ψευδή βεβαίωση κατ’ ε-
ξακολούθηση μετά χρήσεως. 

Για την υπόθεση διεξήχθη ενδελεχής αστυνομική έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι συμ-
βεβλημένοι ιατροί με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χρησιμοποιούσαν τον Α.Μ.Κ.Α. των ασφαλισμένων εν 
αγνοία τους και συνταγογραφούσαν φάρμακα. Στη συνέχεια, παρέδιδαν τις συνταγές στον 
53χρονο συλληφθέντα, ο οποίος τις εκτελούσε στο φαρμακείο του και αποζημιωνόταν από 
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 

Αστυνομικοί της Δ.Ο.Α., σε συνεργασία με υπαλλήλους του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων 
(Ε.Ο.Φ.) και παρουσία εισαγγελέα, πραγματοποίησαν έρευνες στο φαρμακείο του συλληφθέ-
ντα και σε δύο αποθήκες που δεν ήταν εφοδιασμένες με άδεια από τον Ε.Ο.Φ., κατά τις ο-
ποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:3.695 κουτιά φαρμάκων, από τα οποία έλειπε η ταινία 
γνησιότητας (μεταξύ αυτών και φάρμακα που εμπίπτουν στους πίνακες των ναρκωτικών ου-
σιών), 48 συσκευασίες φαρμάκων, τα οποία έφεραν ταινία γνησιότητας, αλλά η διάθεσή τους 
επιτρέπεται μόνο στα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των νοσοκομείων, 1.200 ιατρικές συ-
νταγές, 8 ατομικά βιβλιάρια υγείας ασφαλισμένων και 12 βιβλιάρια συνταγογραφήσεων δια-
φόρων ασφαλισμένων. 

Οι έρευνες της Υπηρεσίας συνεχίζονται, σε συνεργασία με το Σώμα Επιθεωρητών Υπη-
ρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π), τον Ε.Ο.Φ. και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προκειμένου 
να αποκαλυφθεί όλο το εύρος της παράνομης δραστηριότητας του κυκλώματος και η τυ-
χόν περαιτέρω διάθεση των φαρμάκων. Η συνολική αξία των παραπάνω φαρμάκων, βάσει 
της τρέχουσας λιανικής τιμής πώλησης και η ταυτόχρονη ζημία του Δημοσίου εκτιμάται ότι 
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ανέρχεται στα 46.000€ τουλάχιστον. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Πειραιά. 

 

Ρευματοκλοπή 

Κατόπιν μεθοδικής και εμπεριστατωμένης αστυνομικής έρευνας από τη Δ.Ο.Α., εξαρθρώ-
θηκε εγκληματική οργάνωση που ενέχεται σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων ρευματοκλοπής, 
με την παραβίαση των μετρητών του ηλεκτρικού ρεύματος της Δ.Ε.Η.. 

Συνελήφθησαν 10 άτομα, εκ των οποίων 3 ήταν μέλη του κυκλώματος και 7 επαγγελματίες 
και οικιακοί πελάτες της Δ.Ε.Η.. Σε βάρος των μελών του κυκλώματος σχηματίστηκε δικο-
γραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, ενώ στους λοιπούς αποδόθηκαν κατηγορίες για κλοπή 
κατ’ εξακολούθηση. 

Μεθοδολογία δράσης (modus operandi) 

Τα μέλη του κυκλώματος αναζητούσαν αρχικά καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, με επαγ-
γελματικές ή οικιακές συνδέσεις και τους έπειθαν να προχωρήσουν σε ρευματοκλοπή, με 
σκοπό να πετύχουν τη μείωση του λογαριασμού τους. 

Στη συνέχεια, και πριν πραγματοποιηθεί καταμέτρηση, αποσφράγιζαν τους μετρητές της 
Δ.Ε.Η. και παρέμβαιναν στις ενδείξεις τους, χωρίς αυτό να γίνεται αντιληπτό από τον έλεγχο 
των στατιστικών στοιχείων του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.), με αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής καταμετρημένης κατανάλω-
σης ηλεκτρικού ρεύματος. 

Η συγκεκριμένη διαδικασία επαναλαμβανόταν ανά τετράμηνο, ενώ η αμοιβή που λάμβαναν 
τα μέλη του κυκλώματος ανερχόταν στα 100 ευρώ για επαγγελματικές και 50 ευρώ για οικια-
κές συνδέσεις. 

Όπως διαπιστώθηκε, τα μέλη του κυκλώματος διέπρατταν ρευματοκλοπή με τον ίδιο τρόπο 
στις οικίες τους και στην επιχείρηση του ενός από αυτούς. 

Από τη μέχρι τώρα έρευνα, έχουν εξακριβωθεί 110 περιπτώσεις παρέμβασης σε μετρητές η-
λεκτρικού ρεύματος. 

Σε έρευνες που έγιναν στις οικίες των μελών του κυκλώματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
εργαλεία για την παρέμβαση στους μετρητές και ιδιόχειρες σημειώσεις. 

Το μέγεθος της οικονομικής ζημίας που προκλήθηκε για το Ελληνικό Δημόσιο Θα υπολογισθεί, 
μετά το τέλος του τεχνικού ελέγχου από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. 

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. 

 

Φορολογικές παραβάσεις από εταιρεία διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 

Από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος διενεργήθηκε εκτενής 
φορολογικός έλεγχος σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών προβολής και διοργάνωσης καλλιτε-
χνικών εκδηλώσεων, κατά τον οποίο προέκυψαν σημαντικές οικονομικές παραβάσεις. 

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία, για τα φορολογικά έτη 2013-2014, απέκρυψε φο-
ρολογητέα ύλη συνολικής αξίας 1.052.461€, με αποτέλεσμα να μην αποδοθούν στο ελληνι-
κό Δημόσιο φόροι που ξεπερνούν τα 500.000€. 

Σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για φορολογικές παραβάσεις σε βά-
ρος 2 ημεδαπών, διαχειριστών της εταιρείας, η οποία υπεβλήθη στην Εισαγγελία Πρωτοδι-
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κών Θεσσαλονίκης, ενώ για τα αποτελέσματα του ελέγχου ενημερώθηκε και η αρμόδια 
Δ.Ο.Υ., για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. 

 

Απάτη με ψευδείς δηλώσεις 

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας διερεύνησε υπόθεση, κατά την οποία εγκληματική 
οργάνωση προέβαινε συστηματικά (τουλάχιστον από το Μάιο 2013) σε απάτες κατά του Δη-
μοσίου, υποβάλλοντας ψευδείς φορολογικές δηλώσεις και αιτήματα για λήψη οικονομικών 
ενισχύσεων, όπως επιδόματα πετρελαίου θέρμανσης και κοινωνικά μερίσματα. 

Στην υπόθεση εμπλέκονται 9 άτομα και προέκυψαν τα ακόλουθα αδικήματα: σύσταση και 
συμμετοχή σε Εγκληματική Οργάνωση, κατ’ επάγγελμα πλαστογραφία μετά χρήσεως, κατ’ 
επάγγελμα απάτη, έγκλημα κατ’ εξακολούθηση. 

Μεθοδολογία δράσης (modus operandi) 

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται ότι αποσπούσαν - με άγνωστη από τη μέχρι 
τώρα έρευνα μέθοδο - στοιχεία ταυτότητας φυσικών προσώπων (υπόχρεων φορολογικής δή-
λωσης), ΑΦΜ κλπ. και στη συνέχεια είτε εν αγνοία τους, είτε εξασφαλίζοντας με απατηλά 
μέσα ενυπόγραφες εξουσιοδοτήσεις, είτε χρησιμοποιώντας πλαστές βεβαιώσεις, ελάμβαναν 
κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα TAXISNET. 

Στη συνέχεια, προέβαιναν στην κατάρτιση πλαστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος με 
ψευδή, κατά περίπτωση, στοιχεία και τις υπέβαλλαν στο σύστημα TAXISNET. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα, από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, να προκύπτει σε όλες τις πε-
ριπτώσεις επιστροφή φόρου, την οποία καρπώνονταν τα μέλη της οργάνωσης.Με παρόμοιο 
τρόπο, τα εν λόγω άτομα ελάμβαναν κοινωνικά μερίσματα και επιδόματα πετρελαίου θέρ-
μανσης. 

Συνολικά, διαπιστώθηκαν 39 περιπτώσεις κατ’ επάγγελμα και κατ’ επανάληψη τέλεσης πλα-
στογραφίας και απάτης, με σκοπό τον πορισμό παράνομου οικονομικού οφέλους. 

Η εκτιμώμενη ζημία του ελληνικού Δημοσίου που φέρεται ότι προκλήθηκε ή απειλήθηκε από 
την ανωτέρω εγκληματική δραστηριότητα, ανέρχεται στο ποσό των 30.251€ τουλάχιστον. 

 

Παράνομη σύνταξη - απάτη κατ’ εξακολούθηση 

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 76χρονου 
ημεδαπού για απάτη κατ’ εξακολούθηση. Ειδικότερα, όπως εξακριβώθηκε από τη διεξαχθεί-
σα έρευνα, ο 76χρονος, από το Φεβρουάριο του 2000, λάμβανε παράνομα δεύτερη σύνταξη 
γήρατος από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Η σχηματισθείσα δικογραφία υ-
πεβλήθη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και ενημερώθηκε το Ι.Κ.Α. για τη διακοπή 
της σύνταξης. 

Η εκτιμώμενη ζημία του Δημοσίου ανέρχεται στο ποσό των 250.000 €. 

 

Λαθρεμπόριο υγρών καυσίμων 

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας υγρών καυσί-
μων, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, με τη συνδρομή υπαλλήλων της Διεύθυνσης 
Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, πραγματοποίησε έλεγχο σε πρατήριο υ-
γρών καυσίμων της Δυτικής Αττικής, κατά τον οποίο προέκυψαν παραβάσεις φορολογικής 
και τελωνειακής νομοθεσίας. 

Στο ελεγχόμενο πρατήριο διενεργήθηκε εκτενής έλεγχος και ελήφθησαν στοιχεία για περαι-
τέρω επεξεργασία, από την ανάλυση των οποίων διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω πρατήριο, σε 
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χρονικό διάστημα περίπου 9 μηνών, διέθεσε 121.820,15 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης και 
20.449,78 λίτρα πετρελαίου κίνησης χωρίς φορολογικά στοιχεία αγοράς, κατά παράβαση της 
τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας. 

Επιπλέον, διαπιστώθηκε η μη έκδοση τουλάχιστον ενός φορολογικού στοιχείου για την πώ-
ληση 1.105,60 λίτρων αμόλυβδης βενζίνης. Για την υπόθεση σχηματίσθηκε ποινική δικογρα-
φία για λαθρεμπορία υγρών καυσίμων, κατά παράβαση των διατάξεων του Εθνικού Τελωνει-
ακού Κώδικα, η οποία υπεβλήθη στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. 

Η εκτιμώμενη ζημία του Δημοσίου από διαφυγόντες δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύν-
σεις ανέρχεται στο ποσό των 123.578,85 ευρώ.  
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17. Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης (Υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης) 

 

  

Το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης πραγματοποίησε το έτος 
2016 22 συνολικά τακτικές επιθεωρήσεις στα Καταστήματα Κράτησης, για τις οποίες συ-
νετάχθησαν ισάριθμες εκθέσεις , καθώς και 14 έκτακτους ελέγχους κατά τους οποίους συνε-
τάχθησαν ισάριθμα πορίσματα ( Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα, Ε.Κ.Κ.Ν. Βόλου, Κ.Κ. Δομοκού, Κ.Κ. 
Ελαιώνα, Κ.Κ. Κέρκυρας, Κ.Κ. Κορυδαλλού, Κ.Κ. Κω, Κ.Κ. Λάρισας 2, Κ.Κ. Ναυπλίου, 
Α.Κ.Κ. Τίρυνθας 3, Κ.Κ. Τρίπολης), τα οποία υπέβαλε αρμοδίως, είτε αυτοτελώς, είτε δια 
των σχετικών εκθέσεων επιθεώρησης. Με τις εν λόγω επιθεωρήσεις και εκτάκτους ελέγχους 
που ενεργεί το Σώμα , ως ανεξάρτητο όργανο, γίνεται έλεγχος της λειτουργίας των Καταστη-
μάτων Κράτησης, αποτυπώνονται τα προβλήματά τους και, όπου είναι εφικτό προτείνονται 
ανάλογες λύσεις ,. Πέραν των όσων, για κάθε μία από τις άνω επιθεωρήσεις στα Καταστήμα-
τα Κράτησης ειδικότερα καταγράψαμε στις σχετικές για κάθε ένα εκθέσεις επιθεώρησης, 
προβαίνουμε με την παρούσα έκθεση σε γενικότερες παρατηρήσεις και προτάσεις για τη βελ-
τίωση και λειτουργία των Καταστημάτων Κράτησης της χώρας. 

 Η συμπεριφορά των σωφρονιστικών υπαλλήλων προς τους κρατουμένους και κατά το έτος 
2016 ήταν γενικώς καλή εντός του αναγκαίου επαγγελματικού τους επιπέδου. Εξαίρεση απο-
τέλεσε μεμονωμένο περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα στο Κατάστημα Κράτησης Κέρκυρας, 
για το οποίο επιλήφθηκε το Σώμα και το συνταχθέν πόρισμα υποβλήθηκε στον κ. Γενικό 
Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής. . Η παρεχόμενη στους κρατούμενους τροφή είναι σε 
όλα τα Καταστήματα Κράτησης επαρκής ποσοτικά και καλή ποιοτικά, ενόψει του ότι παρα-
σκευάζονται εντός των καταστημάτων κράτησης από εργαζόμενους κρατουμένους, υπό την 
επίβλεψη σωφρονιστικών υπαλλήλων.  

 Σημαντικό ρόλο στην ομαλοποίηση της κατάστασης αναφορικά με την υπερπλήρωση των 
καταστημάτων κράτησης έπαιξαν οι διατάξεις των ν 4322/27-4-2015, ν. 4356/24-12-2015 και 
ν.4411/3-8-2016 (υφ΄όρον απόλυση) καθώς και η δημιουργία κλειστών τμημάτων στις αγρο-
τικές φυλακές (Τίρυνθας, Κασσάνδρας, Αγιάς), που είναι αναγκαία για λόγους αποσυμφόρη-
σης, τα οποία θα λειτουργήσουν προσεχώς μετά από σχετικές διαρρυθμίσεις, έτσι, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφαλής κράτηση των κρατουμένων. Στο Κ.Κ.Ν. Κασσαβέτειας λειτουργεί 
ήδη κλειστό τμήμα (βλ. τις υπαριθ. 933316έως 933318 και 93325/1.11.2013 αποφάσεις του 
Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων). Σε τριάντα τέσσερα (34) 
λειτουργούντα Καταστήματα Κράτησης κρατούνται σήμερα 9559 κρατούμενοι, εκ των ο-
ποίων 256 είναι νεαροί κρατούμενοι Με τα συγκεκριμένα μέτρα επιτεύχθηκε αποσυμφόρηση 
των καταστημάτων Κράτησης με αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία τους. 

 Η αθρόα κατά την τελευταία διετία, αλλά και παλαιότερα είσοδος λαθρομεταναστών και οι-
κονομικών μεταναστών στη χώρα μας συνέτεινε κατά πολύ στην αύξηση της παραβατικότη-
τας και την εντεύθεν αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών κρατουμένων, ο αριθμός των ο-
ποίων ανέρχεται σήμερα σε 5193, δηλαδή 54% του συνόλου των κρατουμένων . Αντίστοιχη 
είναι και η αύξηση των εγκλημάτων περί τα ναρκωτικά (συνολικά 2034 ή το 21,3% των Κρα-
τουμένων έχουν κατηγορηθεί ή έχουν καταδικασθεί για παραβάσεις του ΚΝΝ ν. 3459/2006. 
και ν. 4139/2013. Βλπ. Γενικό στατιστικό πίνακα κρατουμένων- ποινών 31-12-2016 Υ. 
Δ/σύνης Γεν. Δ/νση Σωφ/τικής). Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την υπερπλήρωση των 
Καταστημάτων Κράτησης, με συνέπεια την ανάγκη λήψης μέτρων αποσυμφόρησής τους με 
την ψήφιση των πιο πάνω νόμων που ομαλοποίησαν πάλι, έστω και πρόσκαιρα, την κατά-
σταση. Η ομαλοποίηση έχει τα ακόλουθα ευεργετικά αποτελέσματα: 

α) Κάθε κρατούμενος έχει την κλίνη του και ουδείς κοιμάται στο πάτωμα με αποτέλεσμα να 
έχουν αποφευχθεί η μειωθεί στο ελάχιστο έριδες, διαπληκτισμοί και ενδεχόμενες εξεγέρσεις. 



 

Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης & λέγχου   Ετήσια Έκθεση 2016 310 

β) Επιτυγχάνεται σε μεγαλύτερο βαθμό η κατηγοριοποίηση των κρατουμένων, διευκολύνεται 
η μεταχείρισή τους από το επιστημονικό προσωπικό των καταστημάτων και αποτρέπεται ο 
δυσμενής επηρεασμός τους από άλλους καθ’ έξη και υπότροπους συγκρατουμένους τους. 

γ) Μειώνεται ο κίνδυνος, μετάδοσης ασθενειών από ιούς ή μολυσματικές νόσους.  

δ) Η επιτήρηση των θαλάμων και κελιών από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, ιδιαίτερα τις 
νυκτερινές ώρες, γίνεται ευκολότερη, ενώ αντίθετα δεν ευνοείται από τους υπότροπους και 
επικίνδυνους κρατούμενους ο σχηματισμός ομάδων καταπίεσης προς τους αδύναμους ή α-
σθενέστερους κρατούμενους, ώστε να επιβάλλουν σε αυτούς την θέλησή τους ή ακόμα και να 
τους εκβιάζουν. 

Όπως προκύπτει από το σύνολο των υποβληθεισών εκθέσεων επιθεώρησης του έτους 2016 
προς τον κ. Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής διαπιστώθηκαν τόσο κοινά προ-
βλήματα που αφορούν όλα τα καταστήματα κράτησης, όσο και ιδιαίτερα που αναφέρονται σε 
ορισμένα από αυτά.  

Τα προβλήματα αυτά και οι αντίστοιχες προτάσεις για την επίλυσή τους είναι τα ακόλουθα:  

1) Ελλείψεις τόσο στο προσωπικό φύλαξης, όσο και στο διοικητικό προσωπικό Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι ο αριθμός των υπηρετούντων στις δύο νυκτερινές βάρδιες στα Καταστήματα 
Κράτησης, φυλάκων και αρχιφυλάκων ή υπαρχιφυλάκων είναι, κατά μέσο όρο 2 ή 3 φύλακες 
ανά 300 κρατούμενους. Βέβαια οι πτέρυγες, (θάλαμοι και κελιά) κατά τις δύο νυκτερινές 
βάρδιες είναι κλειστές, αλλά πολύ λίγα μπορεί να προσφέρει ο ανωτέρω ελάχιστος αριθμός 
σωφρονιστικών υπαλλήλων και εξωτερικών φρουρών σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων 
(π.χ. πυρκαγιάς, σοβαρής συμπλοκής κρατουμένων, απόπειρας απόδρασης).  

 2) Πρέπει να λειτουργήσουν πλήρως το Κ.Κ. Νιγρίτας Σερρών και το νέο Κατάστημα Κρά-
τησης Χανίων, τα οποία ήδη λειτουργούν, χωρίς να καλύπτουν όλη την χωρητικότητά τους, 
ελλείψει προσωπικού, το πρώτο από του Οκτωβρίου έτους 2010 και το δεύτερο από 15 Δε-
κεμβρίου 2012, ως επίσης και το Κ.Κ. Νικηφόρου Δράμας, οι οικοδομικές εργασίες του ο-
ποίου έχουν αποπερατωθεί κατά τις πληροφορίες μας. Η λειτουργία τους θα βοηθήσει αρκετά 
στην αποσυμφόρηση των Καταστημάτων. 

 3) Ο αριθμός των υπηρετούντων μονίμων ιατρών στα Θεραπευτικά και Σωφρονιστικά Κα-
ταστήματα Κράτησης είναι ανεπαρκής. Ειδικότερα στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλ-
λού με 240 κρατούμενους, ψυχασθενείς και τοξικομανείς, από 1-11-2016 απουσιάζει ο μόνι-
μος ψυχίατρος με 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου. Συνέπεια της απουσίας είναι οι αργίες, τα 
Σαββατοκύριακα και οι νυκτερινές βάρδιες να μην καλύπτονται ψυχιατρικά. Κατ’ επίσκεψη 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους 5 ψυχίατροι, και 14 ιατροί άλλων ειδικοτήτων μεταξύ των ο-
ποίων και 2 παθολόγοι. Επίσης, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 7 εφημερεύοντες ιατροί γενι-
κής ιατρικής . Δεν μπορεί επομένως να γίνει λόγος για ικανή ιατρική φροντίδα. Τα ίδια περί-
που ισχύουν και για τον αριθμό των υπηρετούντων ιατρών σε όλα τα Καταστήματα Κράτη-
σης, με εξαίρεση την ειδικότητα του παθολόγου, που καλύπτεται σχεδόν σε όλα τα λοιπά Κα-
ταστήματα Κράτησης και με τη συνδρομή Αγροτικών ιατρών ή ιατρών Ειδικών Περιφερεια-
κών Ιατρειών Δημοσίων Νοσοκομείων, που λειτουργούν εντός των Καταστημάτων Κράτη-
σης. Οι λοιποί εξειδικευμένοι μόνιμοι ιατροί ελλείπουν και ιδίως Ψυχίατροι, που ούτε «κατ’ 
επίσκεψη» δεν είναι ευχερές πολλές φορές να προσληφθούν, παρά το ότι είναι απαραίτητοι, 
αφού πολύ μεγάλος αριθμός κρατουμένων (περίπου 30%) πάσχει από ψυχασθένειες και ψυ-
χολογικά προβλήματα αλλά και τοξικομανία. Το πρόβλημα της αδυναμίας πρόσληψης μονί-
μου ιατρικού προσωπικού, προέρχεται από τις παρεχόμενες σε αυτούς χαμηλές ιατρικές α-
μοιβές. Με τα άρθρα 12 και 13 του ν.3772/10-7-2009 (ΦΕΚ 112 Α) αυξήθηκαν οι θέσεις του 
προσωπικού Καταστημάτων Κράτησης, ως και του ιατρικού προσωπικού και εντάχθηκε το 
τελευταίο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, εκκρεμεί όμως η έκδοση του σχετικού ΠΔ που θα κα-
θορίσει τα θέματα ένταξης καθώς και υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης του ιατρι-
κού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 
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 4) Όπως και σε επί μέρους εκθέσεις επιθεώρησης αναφέρθηκε, οι περισσότεροι από τους 
κρατούμενους, που εργάζονται (εθελοντικά) στα Καταστήματα Κράτησης με ευεργετικό υ-
πολογισμό ημερών εργασίας, απασχολούνται σε βοηθητικές εργασίες καθαρισμού, βαφής και 
μικροεπισκευών (σιδηρουργικών, υδραυλικών). Πρέπει όμως επιπρόσθετα να δημιουργηθούν 
κατάλληλοι χώροι με τον αναγκαίο εξοπλισμό μηχανημάτων και εργαλείων, ώστε να λει-
τουργήσει, εφοδιασμένη με τη νόμιμη αδειοδότηση, σε κάθε Κατάστημα Κράτησης μια μικρή 
βιοτεχνία ή βιοτεχνίες (π.χ. κατασκευής σιδερένιων κλινών, ξύλινων ή μεταλλικών επίπλων, 
παρασκευής ψωμιού και αρτοσκευασμάτων, αργυροκοσμημάτων, αγγειοπλαστικής, τυπο-
γραφείου, συνεργείου αυτοκινήτων), που θα εξυπηρετούν τις σχετικές ανάγκες σε όλα τα Κα-
ταστήματα Κράτησης της χώρας και να αυξηθούν όπου απαιτείται οι θέσεις εργασίας. Το 
πείραμα έχει ήδη στεφθεί με επιτυχία, ως π.χ. το στρωματοποιείο στο Κ.Κ. Χαλκίδας και το 
βιβλιοδετείο στο Κ.Κ. Κορυδαλλού. Έτσι, σε κάθε Κατάστημα Κράτησης θα παράγεται έργο 
οικονομικά επωφελές, όπως ήδη γίνεται στα Αγροτικά Καταστήματα Κράτησης, ενώ παράλ-
ληλα θα απασχολείται μεγαλύτερος αριθμός κρατουμένων με τις εντεύθεν ευεργετικές συνέ-
πειες στον υπολογισμό ημερών της ποινής τους, στη σωματική και ψυχική τους υγεία (λιγό-
τερη απραξία και αδράνεια), αλλά και την ευκολότερη επαγγελματική τους αποκατάσταση 
και ομαλότερη κοινωνική τους επανένταξη.  

 5) Μερικά Καταστήματα Κράτησης, τα οποία ειδικώς αναφέρουμε στις επί μέρους εκθέσεις 
μας, δεν έχουν εφοδιασθεί ακόμη με μηχάνημα ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων, ενώ 
στα περισσότερα από αυτά δεν υπάρχουν μηχανήματα ανίχνευσης ναρκωτικών ή τα υπάρχο-
ντα είναι σε αχρησία λόγω βλαβών. Είναι συνεπώς αναγκαία η προμήθεια των μηχανημάτων 
αυτών από όσα Καταστήματα Κράτησης δεν έχουν εφοδιασθεί, αφού η χρησιμοποίηση τους 
είναι απαραίτητη κατά την είσοδο νεοεισερχόμενων κρατούμενων, επισκεπτών, αλλά ακόμη 
και σωφρονιστικών υπαλλήλων (άρθρο 36 παρ. 2 του Εσωτ. Κανονισμού Λειτουργίας Κατα-
στημάτων Κράτησης).  

 6) Μετά από σχετική ρύθμιση είναι αναγκαίο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να λειτουργήσει, με διδάσκοντες υπαλλήλους του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης από τις Διευθύνσεις Σωφρονιστικής και Οικονομικού, ταχύρρυθμη σχολή (π.χ. 
εξάμηνης διάρκειας), που θα εκπαιδεύει κατ’ επιλογή, ανάλογα με τις υπηρεσιακές τους εκ-
θέσεις (και κατά προτίμηση ΠΕ), και με οικονομικά κίνητρα, ως επίδομα για τους αποφοιτή-
σαντες, νέους σχετικά (π.χ με δεκαετή υπηρεσία) ,σωφρονιστικούς υπαλλήλους, που υπηρε-
τούν στα τμήματα Διοικητικού των καταστημάτων κράτησης , ώστε να καλύπτονται από αυ-
τούς οι κενούμενες (λόγω αντικατάστασης, συνταξιοδότησης κλπ) θέσεις Διευθυντών, Προϊ-
στάμενων Γραμματείας και Διαχείρισης. 

 7) Θα πρέπει να μελετηθεί το θέμα ίδρυσης τμημάτων εκπαίδευσης σωφρονιστικών υπαλλή-
λων στα ήδη λειτουργούντα ΤΕΙ.  

 8) Σχετικά με τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων κράτησης αυτός ενεργείται σύμ-
φωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 και 2 του Σωφρονιστικού Κώδικα( ν. 2776/1999), εφόσον δεν 
υπάρχει υγειονομικός επιθεωρητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, από την αρμοδία Υγειονο-
μική Επιθεώρηση της Νομαρχίας στην περιφέρεια της οποίας ανήκει το κατάστημα με συμ-
μετοχή ενός εκπροσώπου του τοπικού Ιατρικού Συλλόγου, με την φροντίδα του αρμοδίου δι-
καστικού λειτουργού. Ενόψει του ότι σε μερικά Καταστήματα Κράτησης δεν διενεργείται 
υγειονομικός έλεγχος, ή έχει μεγάλο διάστημα να διενεργηθεί, κρίνουμε σκόπιμο να γίνει 
σχετική υπενθύμιση προς τους Διευθυντές των καταστημάτων κράτησης της χώρας, προκει-
μένου αυτοί να θέτουν υπόψη του αρμοδίου εισαγγελέα την ανάγκη διενεργείας υγειονομικού 
ελέγχου. 

 9) Παρά τους ελέγχους που πραγματοποιούνται στα καταστήματα κράτησης από το προσω-
πικό παρατηρείται πολλές φορές εισαγωγή κινητών τηλεφώνων σε αυτά με τις εντεύθεν συ-
νέπειες οργάνωσης εγκληματικών δραστηριοτήτων εντός και εκτός των καταστημάτων . 
Προς αποτροπή αυτού του γεγονότος έχει ήδη εγκατασταθεί σύστημα απομονωτών κινητών 
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τηλεφώνων (jammers) στους χώρους κράτησης και στα προαύλια των κρατουμένων στο Κ.Κ 
.Θεσσαλονίκης με πολύ καλά αποτελέσματα. Πρέπει, συνεπώς, η εγκατάσταση παρομοίων 
συστημάτων να επεκταθεί και στα λοιπά καταστήματα κράτησης.  

 10) Το συγκρότημα Καταστημάτων Κράτησης Κορυδαλλού είναι ως γνωστόν το μεγαλύτερο 
από όλα τα καταστήματα της χώρας. Θα πρέπει, κατά την άποψή μας, να υπάρξει αναδιάρ-
θρωση της διοικητικής δομής τους έτσι ώστε το Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού, το Κα-
τάστημα Κράτησης Γυναικών και η ΚΑΥΦ να τεθούν υπό ενιαία Διοίκηση (ένας Δ/ντής, ένας 
Προϊστάμενος Διοίκησης, ένας Προϊστάμενος Οικονομικού, ένας Προϊστάμενος Κοινωνικών 
Υπηρεσιών, ένας Προϊστάμενος Προμηθειών, τρεις Αρχιφύλακες) καθώς και το Ψυχιατρείο 
Κρατουμένων Κορυδαλλού και το Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού να τεθούν επίσης 
υπό ενιαία Διοίκηση (ένας Δ/ντής, ένας Προϊστάμενος Διοίκησης, ένας Προϊστάμενος Οικο-
νομικού, ένας Προϊστάμενος Κοινωνικών Υπηρεσιών, ένας Προϊστάμενος Προμηθειών, δύο 
Αρχιφύλακες). 

 11) Στα καινούργια Καταστήματα Κράτησης μετά την έναρξη της λειτουργίας τους, παρου-
σιάζονται στην πράξη προβλήματα λειτουργικά σχετικά με τον σχεδιασμό των χώρων τους . 
Είναι συνεπώς ορθό όταν σχεδιάζονται νέα Καταστήματα Κράτησης, να υπάρχει επαφή με 
τους Διευθυντές ήδη λειτουργούντων νέων Καταστημάτων, προκειμένου οι τελευταίοι να συ-
νεισφέρουν την εμπειρία τους στην ύπαρξη των προβλημάτων αυτών, ώστε να αποφεύγονται 
κατά το σχεδιασμό των νέων καταστημάτων. 

 12) Μετά από έρευνα και συγκέντρωση στοιχείων από όλα τα καταστήματα κράτησης που 
πραγματοποίησε τα Σώμα μας αναφορικά με τις χρεώσεις που επιβάλλουν σε αυτά τόσο οι 
κατά τόπους Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), όσο και η ΔΕΗ 
για τα τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αντίστοιχα του έτους 2015, διαπι-
στώθηκε ότι το σύνολο της δαπάνης ύδρευσης-αποχέτευσης ανέρχεται στο ποσό των 
5.322.399,76 ευρώ, ενώ το σύνολο της δαπάνης ηλεκτροδότησης στο ποσό των 4.550.062,88 
ευρώ. Πέραν του γεγονότος ότι ορισμένες ΔΕΥΑ χρεώνουν τέλη αποχέτευσης παρά την σχε-
τική νομοθετική απαγόρευση (άρθρο 82 του ΒΔ 24/9-20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 60 Ν. 1416/1984), αρνούμενες να συμμορφωθούν με την απαγόρευση αυτή, ενώ 
μόνο αυτά τα τέλη ανέρχονται στο ποσό του 1.113.657,42 ευρώ, είναι προφανές ότι η συνο-
λική σχετική δαπάνη είναι υπέρογκη (βλ. το υπαριθ. Πρωτ. 95646/11.12.2016 έγγραφό μας 
προς τον κ. Γ.Γ. Αντεγκ/κης Πολιτικής με τα σχετικά συνημμένα). Με δεδομένη την διάταξη 
της παρ. 2 του άρθρου εικοστού δευτέρου του Ν. 4411/2016, σύμφωνα με την οποία: «Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οι-
κονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται οι λεπτομέρειες 
για την υπαγωγή των καταστημάτων κράτησης της χώρας σε μειωμένο τιμολόγιο για την πα-
ροχή ύδρευσης και άρδευσης», θα πρέπει να ληφθεί η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία για 
την μείωση των τελών αυτών, να ληφθούν μέτρα για την μη χρέωση των καταστημάτων κρά-
τησης με τέλη αποχέτευσης και την επιστροφή των χρεωθέντων ποσών ως αχρεωστήτως κα-
ταβληθέντων ή τουλάχιστον τον συμψηφισμό τους με μελλοντικές χρεώσεις. Αντίστοιχες κι-
νήσεις θα πρέπει να γίνουν και προς την ΔΕΗ δεδομένου ότι οι κρατούμενοι έχουν ήδη χαρα-
κτηρισθεί και νομοθετικά ως ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.  

 13) Σχετικά με την προμήθεια φαρμάκων εκ μέρους των καταστημάτων κράτησης της χώ-
ρας, μερικά προμηθεύονται τα φάρμακα για τις ανάγκες των κρατουμένων τους από τα κατά 
τόπους κρατικά νοσοκομεία ή τις φαρμακαποθήκες, με αποτέλεσμα να είναι μειωμένη η τιμή 
αυτών κατά το κέρδος των φαρμακείων και μερικά εξακολουθούν και προμηθεύονται από τα 
φαρμακεία. Το θέμα πρέπει να μελετηθεί από τους αρμοδίους, εάν είναι εφικτό να γίνεται η 
προμήθεια των εν λόγω φαρμάκων για όλα τα Καταστήματα Κράτησης από τις κατά τόπους 
φαρμακαποθήκες ή και από τα κατά τόπους κρατικά νοσοκομεία, προκειμένου να υπάρξει 
μείωση των σχετικών δαπανών. Είναι γεγονός ότι η προμήθεια των φαρμάκων για τις ανά-
γκες των κρατουμένων των Καταστημάτων Κράτησης αποτελεί ένα σύνθετο θέμα, που χρή-
ζει ενιαίας ρύθμισης. Σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 6 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουρ-
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γίας Γενικών Καταστημάτων Κράτησης τύπου Α΄ και Β΄, ο ιατρός του Καταστήματος μερι-
μνά για την προμήθεια του φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού σε συνεργασία με τον 
υπεύθυνο του φαρμακείου του Καταστήματος. Στο άρθρο 47 του Εσωτερικού Κανονισμού 
προβλέπονται τα καθήκοντα του φαρμακοποιού των Καταστημάτων Κράτησης, πλην όμως 
φαρμακοποιοί δεν έχουν τοποθετηθεί και τα καθήκοντά τους εκτελούνται από νοσηλευτικό 
προσωπικό ως προβλέπεται στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου. Επίσης, όσον αφορά την προμή-
θεια των φαρμάκων, σύμφωνα με τον διαχειριστικό κανονισμό και κατά εφαρμογή του πρό-
σφατου Ν. 3918/2011, η προμήθεια πραγματοποιείται από το Οικονομικό Τμήμα κατόπιν ε-
γκρίσεως της Διαχειριστικής Επιτροπής του Καταστήματος, η οποία λαμβάνει υπόψη την οι-
κονομική κατάσταση του Καταστήματος και τις πιστωτικές εγκρίσεις του Υπουργείου. Η 
σύνθετη αυτή διαδικασία, η έλλειψη μερικές φορές πιστώσεων, αλλά και οι ενίοτε ελλείψεις 
φαρμάκων, δημιουργούν σύγχυση ως προς τον τρόπο και τις δυνατότητες προμήθειας, προσέ-
τι δε, ως έχουμε ενημερωθεί, ορισμένοι φαρμακευτικοί σύλλογοι, ένεκα ελλείψεως φαρμακο-
ποιού στα Καταστήματα Κράτησης επεμβαίνουν και ζητούν οι προμήθειες να γίνονται μόνο 
από Φαρμακεία με τιμές λιανικής, για λόγους περιφρούρησης των επαγγελματικών τους δι-
καιωμάτων, ήτοι ζητούν από μία υπηρεσία του δημοσίου να μην προμηθεύεται φάρμακα από 
Νοσοκομεία και Φαρμακευτικές Εταιρείες, αλλά μόνο από Φαρμακεία με πολλαπλάσιο κό-
στος, παρόλο που εντός των περισσοτέρων Καταστημάτων Κράτησης λειτουργούν πλέον Ει-
δικά Περιφερειακά Ιατρεία, που ανήκουν στα κατά τόπους Νοσοκομεία και λειτουργούν με 
ιατρούς των Νοσοκομείων. Ως προς το ως άνω θέμα θα πρέπει να υπάρξει μια ενιαία ρύθμιση 
του τρόπου προμήθειας των φαρμάκων για τις ανάγκες των κρατουμένων, ώστε να εξοικονο-
μηθεί σημαντική δαπάνη και υποχρεωτικώς η προμήθεια να γίνεται από Νοσοκομεία και 
Φαρμακευτικές Εταιρείες με τιμές αναλόγως νοσοκομειακές ή χονδρικής, επιδεχομένων και 
τυχόν ειδικών εκπτώσεων. Μόνο σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις μη εύρεσης κάποιου 
φαρμακευτικού σκευάσματος ή ανάγκης άμεσης προμήθειάς του, που θα αιτιολογείται εγ-
γράφως, θα επιλέγεται η λύση των Φαρμακείων με τιμές λιανικής και για περιορισμένες πο-
σότητες.  

 14) Στα περισσότερα Καταστήματα Κράτησης λειτουργούν πλέον Ειδικά Περιφερειακά Ια-
τρεία, που ανήκουν στα κατά τόπους Νοσοκομεία και λειτουργούν με ιατρούς των Νοσοκο-
μείων, έχοντας την ευθύνη της ιατρικής κάλυψης μιας ευάλωτης ομάδας πληθυσμού, όπως 
είναι οι κρατούμενοι. Παρόλα αυτά, για λόγους έλλειψης ιατρικού προσωπικού ή για διάφο-
ρους άλλους λόγους, υπάρχουν Νοσοκομεία, που καθυστερούν να καλύψουν τη θέση του ια-
τρού στο Ειδικό Περιφερειακό τους Ιατρείο, αφήνοντας τους κρατούμενους χωρίς υγειονομι-
κή περίθαλψη κι εμμέσως υποχρεώνοντας το Κατάστημα Κράτησης να καταφύγει στη λύση 
της εξεύρεσης κατ’ επίσκεψη εξωτερικού ιατρού (άρθρο 27 παρ.2 του Σωφρονιστικού Κώδι-
κα) επιβαρύνοντάς το με πρόσθετες δαπάνες αμοιβής. Σε ορισμένες περιπτώσεις Ειδικών Πε-
ριφερειακών Ιατρείων των φυλακών, που η θέση ιατρού έχει καλυφθεί, τα Νοσοκομεία συνε-
χίζουν να διαθέτουν τον ιατρό σε εφημερίες στο ίδιο το Νοσοκομείο και μάλιστα χωρίς να 
έχουν προειδοποιήσει εγκαίρως το Κατάστημα Κράτησης, στις περισσότερες δε περιπτώσεις 
τα Νοσοκομεία δεν ενημερώνουν εκ των προτέρων εγγράφως τα Καταστήματα για το πρό-
γραμμα του ιατρού, τις τυχόν προγραμματισμένες εφημερίες του, το ωράριο, τις άδειες και τις 
ημερήσιες αναπαύσεις, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο εργαζόμενος ιατρός να επικοινωνεί με το 
Κατάστημα και να δηλώνει προφορικά την απουσία του για διάφορους λόγους, για τους ο-
ποίους το Κατάστημα ούτε γνωρίζει, αλλά ούτε μπορεί να ελέγξει. Είναι αναγκαίο να καλύ-
πτεται η θέση του ιατρού στα Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία των φυλακών, που ανήκουν στα 
Νοσοκομεία ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες, διότι οι κρατούμενοι αποτελούν ιδιαίτε-
ρα ευάλωτη ομάδα πληθυσμού, που δεν μπορεί να στερείται ιατρικής παρακολούθησης. Επί-
σης, τα Νοσοκομεία θα πρέπει να ενημερώνουν εγγράφως και εγκαίρως, τα Καταστήματα 
Κράτησης για το πρόγραμμα του ιατρού του Ειδικού Περιφερειακού Ιατρείου, τις τυχόν εφη-
μερίες του, το ωράριο, τις άδειες και τις ημερήσιες αναπαύσεις του.  
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 15) Ασφάλεια Καταστημάτων Κράτησης. Πολλά Καταστήματα, που ξεκίνησαν την λειτουρ-
γία τους τα τελευταία χρόνια, διαθέτουν σύγχρονες προδιαγραφές κατασκευής και προηγμένα 
συστήματα ασφαλείας. Ωστόσο, υπάρχουν Καταστήματα Κράτησης, που κατασκευάστηκαν 
προ αρκετών ετών, με τις τότε ισχύουσες προδιαγραφές λειτουργίας, που υπολείπονται των 
συγχρόνων μέτρων ασφαλείας και πρέπει να καταβάλλεται συνεχώς προσπάθεια, ώστε τα μέ-
τρα αυτά να τηρούνται σε ικανοποιητικό επίπεδο, ως αναφέρουμε αναλυτικώς για κάθε Κα-
τάστημα στις επιμέρους Εκθέσεις μας.  

 17) Αυθαίρετα κτίσματα και κατασκευές. Σοβαρό πρόβλημα αποτελεί η ύπαρξη αυθαιρέτων 
κατασκευών σε πολλά καταστήματα με αποτέλεσμα αυτό να είναι εμπόδιο για την ανέγερση 
οποιασδήποτε νέας κατασκευής., ή τη διαρρύθμιση και βελτίωση των υπαρχουσών. Θα πρέ-
πει, συνεπώς, να γίνει νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων και μάλιστα χωρίς δαπάνη 
για το Δημόσιο.  
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18. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Υπουργείο Οκονομικών) 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Με τις διατάξεις του Κεφ. Α «Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό Οικονομικών» του 
άρθρου 5 του Π.Δ 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄178) συστά-
θηκε στο Υπουργείο Οικονομικών Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου η οποία είναι οργανική μο-
νάδα επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών.  

Στον παρόντα Απολογισμό έτους 2016, παρατίθενται αριθμητικά δεδομένα και ανάλυση 
στοιχείων για την δραστηριότητα των δύο λειτουργούντων Τμημάτων από τα τρία προβλεπό-
μενα, ενώ παρατίθενται λοιπές ενέργειες στα πλαίσια βελτίωσης λειτουργίας της Υπηρεσίας 
μας. 

 

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 (α) Εσωτερικός Έλεγχος για ασφάλεια και αποτελεσματικότητα που εφαρμόζονται στις ε-
γκρίσεις των καταπτώσεων των εγγυήσεων σε βάρος τού Δημοσίου και υπέρ τρίτων, όπου 
συντάχθηκε η Οριστική Έκθεση, 504 σελίδων, και απεστάλη για περαιτέρω ενέργειες στις 
αρμόδιες υπηρεσίες.  

 (β) Μετά από επεξεργασία στοιχείων της Δ/νσης Λογαριασμών Δημοσίου (Τμήμα Α΄) του 
Γ.Λ.Κ επιβεβαιώθηκε ότι για καθυστερήσεις αποδόσεων οφειλόμενων ποσών προς την Ε.Ε. 
παρελθόντων ετών συνολικά 3.548.124,74 €, καταβλήθηκαν τόκοι υπερημερίας από το Ελλη-
νικό Δημόσιο προς την Ε.Ε. το 2015 & το 2016 (με ισόποση ζημία του Δημοσίου) που ανήλ-
θαν στο το ποσό των 10.514.783,96 €  

(γ) Σε Δ.Ο.Υ της Αττικής με ανυπόστατους τίτλους πληρωμή διενεργήθηκε η καταβολή χρη-
μάτων ή ο συμψηφισμός χρεών ύψους 8.088.553,29 €, με αντίστοιχες οφειλές σε έξι (6) επι-
χειρήσεις. Μετά από σχετική εντολή του Προϊσταμένου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 
με την υποβολή έξι (6) πορισματικών εκθέσεων εκδόθηκαν αιτιολογημένες ισάριθμες κατα-
λογιστικές αποφάσεις κατά των ανοικείων λαβόντων τα χρήματα ή των συμψηφισμών με ο-
φειλές στο Δημόσιο των συγκεκριμένων έξι (6) εταιρειών, συντάχθηκαν χρηματικοί κατάλο-
γοι και βεβαιώθηκαν τα καταλογιζόμενα ποσά ύψους 8.088.553,29 €, πλέον προσαυξήσεων 
2.627.657,53 ήτοι συνολικά 10.716.210,82 €.  

(δ) Διαπίστωση ελλείμματος στη διαχείριση χρηματικού ποσού σε Δ.Ο.Υ. Αττικής, μετά από 
αιφνιδιαστικό έλεγχο, ύψους 183.955,00 €. με ενημέρωση των υπηρεσιών για τις νόμιμες ε-
νέργειες. Μετά τη διαπίστωση του ελλείμματος και την επίδοση στη διαχειρίστρια της 
Δ.Ο.Υ., πρόσκλησης προς αναπλήρωση του ως άνω ελλείμματος, έγινε ο σχετικός καταλο-
γισμός και η διαχειρίστρια τέθηκε σε διαθεσιμότητα  

(ε) Διαπιστώθηκε έλλειμμα στη διαχείριση Χρηματικού & Υλικού σε Δ.Ο.Υ. Αττικής, μετά 
από αιφνιδιαστικό έλεγχο, συνολικού ποσού ύψους 341.655,53 €. Μετά τη διαπίστωση του 
ελλείμματος και την επίδοση στη διαχειρίστρια της Δ.Ο.Υ., πρόσκλησης προς αναπλήρωση 
του ως άνω ελλείμματος, έγινε ο σχετικός καταλογισμός. Η διαχειρίστρια, απέδωσε το 2016 
το ποσόν των 267.500,00 €, ενώ ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και η αρμόδια 
Δικαστική αρχή για την αξιόποινη πράξη και η διαχειρίστρια τέθηκε σε διαθεσιμότητα  

(στ) Εισαγγελική παραγγελία για παρατυπίες κατά τη διαδικασία παροχής εγγυήσεων του 
Ελληνικού Δημοσίου (Δ/νση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων & Αξιών του 
Γ.Λ.Κ.) για λήψη δανείου από επιχείρηση της Θράκης, ύψους 27.000.000,00, μέσω της Α-
γροτικής Τράπεζας της Ελλάδος. Άσκηση ποινικών διώξεων)  
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(ζ) Εισαγγελική Παραγγελία για την διάπραξη παραπτωμάτων από υπαλλήλους της ΕΤΑΔ, 
για τη μη ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών Περιφερειακών Δ/νσεων Δημόσιας Περιου-
σίας σχετικά με την μη σύναψη μισθώσεων Δημοσίων Κτημάτων προκειμένου να ληφθούν 
μέτρα προστασίας. Αναδείχθηκε ζημιά του Ελληνικού Δημοσίου και εκδόθηκαν Πρωτόκολλα 
Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης ύψους 500.000 Ευρώ. 

(η) Εισαγγελική παραγγελία για διάπραξη αδικημάτων από υπαλλήλους Διεύθυνσης Δημόσι-
ας Περιουσίας, και προσδιορισμός της ζημιάς που υπέστη το Δημόσιο από τη μη λήψη μέ-
τρων σχετικά με την καταπάτηση 100 περίπου αστικών ακινήτων του Δημοσίου στην περιοχή 
Λαυρίου. Διαπιστώθηκε η μη λήψη μέτρων προστασίας των δικαιωμάτων του Ελληνικού 
Δημοσίου στα εν λόγω 100 Δημόσια κτήματα από υπαλλήλους Περιφερικής Διεύθυνσης Δη-
μόσιας Περιουσίας. Αναδείχθηκε ζημιά του Ελληνικού Δημοσίου και εκδόθηκαν Πρωτόκολ-
λα Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης ύψους 6.036.621,51 Ευρώ στα πλαίσια 
εκτέλεσης της Εισαγγελικής παραγγελίας. Ασκήθηκε ποινική Δίωξη κατά της αρμόδιας υ-
παλλήλου από την Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς. Παραπέμφθηκε στο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο αρμόδια υπάλληλος.  

(θ) Έρευνα για διάπραξη τυχόν πειθαρχικών αδικημάτων από τους υπαλλήλους Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας, οι οποίοι εισηγήθηκαν στην έκδοση Απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παραχώρηση χρήσης ζώνης αιγιαλού συνεχόμενου ή 
παρακείμενου θαλάσσιου χώρου και πυθμένα για την εκτέλεση έργων και υποβρύχιας ζεύξης 
Αιολικών Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε νησίδα. Το πόρισμα Έρευνας διαβι-
βάστηκε αρμοδίως για τις περαιτέρω ενέργειες, και στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών προς ενη-
μέρωση, ο οποίος έκρινε απαραίτητη την δικαστική διερεύνηση, η οποία βρίσκεται σε εξέλι-
ξη, ενώ έχουν δώσει ανωμοτί εξηγήσεις οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Γ΄) 
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Τα προαναφερόμενα αποτελέσματα αναλυόμενα ανά Τμήμα και παρατίθενται στους Πίνακες 
επόμενων παραγράφων 1.1. και 1.2. 

 

1.1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α΄ 
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1.2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ΄ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

2.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α’ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Συνοπτικά το έργο που επιτελέσθηκε από το Α΄ Τμήμα (Εσωτερικού Ελέγχου) της Μονάδας 
Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών κατά το έτος 2016 έχει ως κάτωθι: 
 

2.1.1. ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Α΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

2.1.
1.1. 

 Ολοκλήρωση εντολής εσωτερικού ελέγχου 
(έκδοση της Οριστικής Έκθεση Εσωτερικού 
Ελέγχου), με σκοπό την εξέταση της ασφά-
λειας και αποτελεσματικότητας των διαδικα-
σιών που εφαρμόζονται από Διεύθυνση του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, επί των 
καταπτώσεων των εγγυήσεων του Ελληνικού 
Δημοσίου σε φορείς του Δημοσίου, Πιστωτικά 
Ιδρύματα, Φυσικά Πρόσωπα, επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τομέα και συνεταιριστικές οργανώ-
σεις, καθώς και της ασφάλειας των πληροφο-
ριακών συστημάτων που υποστηρίζουν τις 
διαδικασίες αυτές. 

Ελεγχόμενο σύστημα 

Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους. 

Στόχος: Η αξιολόγηση της ασφάλειας και της 
αποτελεσματικότητας των ως άνω περιγραφο-
μένων διαδικασιών. 

 

 

Ως απόρροια της σχετικής εντολής εσωτερικού ελέγχου, 
(με την προσωρινή Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου), ήταν 
συμπεράσματα για την ελεγχόμενη διαδικασία και τις 
ελεγχόμενες υπηρεσίες αναφορικά με: 

 τη σαφήνεια και πληρότητα, τις αντιφάσεις, επι-
καλύψεις, αρμοδιοτήτων και τις συχνές τροποποιήσεις του 
νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. 

 την ύπαρξη σύγχρονης και αποτελεσματικής υπο-
δοχής και παρακολούθησης των αιτημάτων κατάπτωσης των 
εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου αναφορικά με την πρω-
τοκόλληση, διακίνηση, χρέωση και αρχειοθέτηση αυτών. 

  την ύπαρξη σύγχρονης και αποτελεσματικής υπο-
δοχής, παρακολούθησης και εκτέλεσης των αιτημάτων για 
την έκδοση ανάληψης υποχρέωσης, τον έλεγχο των δικαιο-
λογητικών και την αποστολή τους στην Υ.Δ.Ε, λόγω κατά-
πτωσης των εγγυήσεων του Δημοσίου 

 την εφαρμογή, εκτέλεση και παρακολούθηση των 
αιτημάτων κατάπτωσης.  

  την παρακολούθηση της είσπραξης των βεβαιω-
μένων οφειλών από τις Δ.Ο.Υ. 

 την επάρκεια και ασφάλεια του πληροφοριακού 
συστήματος, καθώς και τη διαλειτουργικότητα με άλλα 
συστήματα (εσωτερικά και εξωτερικά). 

 την διαχείριση, την επαρκή καθοδήγηση και επο-
πτεία του προσωπικού  

Η Οριστική Έκθεση Ελέγχου, 504 σελίδων, απεστάλη τον 
Ιανουάριο του 2017 , στις αρμόδιες υπηρεσίες, για την έγ-
γραφη αποδοχή των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των 
ενεργειών που συμφωνήθηκαν για την επίλυση των ανακυ-
πτόντων θεμάτων, που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο. 

2.1.2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Α΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
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ΜΕΧΡΙ 31/12/2014 175 50 225 55 40  66 161 
ΑΠΟ 1/1 - 31/12/15 20 127 147  6  45  29 49 129 
ΑΠΟ 1/1 - 31/12/16 11 93 104 23 64 63 36 186 
ΣΥΝΟΛΑ 206 270 476 84 149 92 151 476 
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Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

2.1.2.1. Περαιωθέντες διαχειριστικοί έλεγχοι 

 Στο αρχείο Προγραμματισμού διαχειριστικών ελέγχων 
της Υπηρεσίας μας, εκκρεμούσαν πληροφοριακά δελτία, 
σχετικά με τη διενέργεια διαχειριστικών ελέγχων σε 
Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία. 

Από το Τμήμα Α΄ της υπηρεσίας μας, κατά το έτος 2016, 
εκδόθηκαν συνολικά τρείς (3) εντολές εκτάκτων ελέγ-
χων των Διαχειρίσεων στις Δ.Ο.Υ & Τελωνεία της επι-
κράτειας και υποβλήθηκαν από τους Οικονομικούς Επι-
θεωρητές συνολικά δέκα (10) πορισματικές εκθέσεις 
(αφορούν και εκδοθείσες εντολές έτους 2015 οι οποίες 
ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2016), ενώ άλλες είκο-
σι τρείς (23) πορισματικές εκθέσεις σχετικά με διαχειρι-
στικούς ελέγχους παραδόθηκαν από το Γ΄ Τμήμα, το 
οποίο συνέδραμε, λόγω πιεστικών υπηρεσιακών ανα-
γκών 

 

 

 

Σύμφωνα με τις δέκα (10) πορισματικές εκθέσεις, που 
υπέβαλαν οι ορισμένοι οικονομικοί επιθεωρητές, δια-
πιστώθηκαν τα παρακάτω:  

α) Σε (5) περιπτώσεις Δ.Ο.Υ. , δεν προέκυψαν διαφο-
ρές. 

β) Σε (6) περιπτώσεις Δ.Ο.Υ. & Τελωνείων, ανέκυψαν 
τα παρακάτω ευρήματα:  

 1. Διαπίστωση και καταλογισμός ελλείμματος αξιών 
υλικού € 24.749,49 σε Δ.Ο.Υ. της περιοχής Θεσσαλο-
νίκης. 

2. Εντοπισμός εκκρεμότητας σε Δ.Ο.Υ. της Αττικής 
σχετικά με έλλειμμα παραβόλων ύψους 500,00 € , με 
ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών για τις νόμιμες 
ενέργειες. 

3.Κατόπιν διαχειριστικού ελέγχου σε (2) Δ.Ο.Υ της 
Αττικής και της Μακεδονίας εντοπίσθηκε παλιά εκ-
κρεμότητα για πλαστά χαρτονομίσματα ύψους 
1.200,00 € και 250,00 € αντίστοιχα και ενημερώθηκαν 
οι αρμόδιες υπηρεσίες για τις περαιτέρω ενέργειες. 

4. Κατόπιν διαχειριστικού ελέγχου σε Δ.Ο.Υ της 
Αττικής συνεπεία κλοπής, ενημερώθηκαν οι αρμόδι-
ες υπηρεσίες για τις περαιτέρω έρευνα σχετικά με 
τακτοποίηση σχετικού ελλείμματος σε μετρητά πο-
σού 33.825,64 € καθώς και παλιά εκκρεμότητα σχε-
τικά με τακτοποίηση πλαστών χαρτονομισμάτων 
ποσού 991,00 € και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπη-
ρεσίες για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

2.1.2.2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Α΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 1. Μετά από Εισαγγελική Παραγγελία και με Ει-
σήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον Γενικό 
Γραμματέα Δημ. Εσόδων συγκροτήθηκε Ειδικό Συνερ-
γείο Διαχειριστικού Ελέγχου για τον έλεγχο σε πρώην 
Δ.Ο.Υ. Νησιωτικής Ελλάδος, αποτελούμενο από (3) 
εφοριακούς υπαλλήλους έμπειρους σε θέματα Εσόδων 
και Εξόδων, που εποπτεύονται από Οικονομικό Επιθεω-
ρητή του Τμήματος Α΄ της Μ.Ε.Ε., σε βάθος 12ετιας, 
διότι υφίστανται εκκρεμότητες στον λογαριασμό αντιτί-
μων, ύψους 710.402,52 € από 01/01/1999 

Εντός του έτους 2016 ολοκληρώθηκε η Εισαγγελική 
παραγγελία και το σχετικό πόρισμα απεστάλη στον 
αρμόδιο Εισαγγελέα καθώς και στις αρμόδιες Υπη-
ρεσίες για τις περαιτέρω ενέργειες. Μαζί με το εν 
λόγω πόρισμα συντάχθηκαν και απεστάλησαν στον 
αρμόδιο Εισαγγελέα εξήντα (60) εκθέσεις για ισά-
ριθμους φορολογούμενους που αφορούσαν επιστρο-
φή φόρων σ΄ αυτούς με ελεγχόμενα έτη 1998-2013. 
Σε δειγματοληπτικό έλεγχο επιστροφών συνολικού 
ύψους 279.135,50 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία και 
τα δικαιολογητικά που συλλέχθηκαν , φέρεται να 
υφίσταται ζημία του Δημοσίου, συνολικού ύψους 
4.527,17 ευρώ. Για τις λοιπές επιστροφές το Μικτό 
Κλιμάκιο αποφάνθηκε, είτε ότι πιθανόν να υφίσταται 
ζημία δημοσίου ύψους 57.925,65 ευρώ, είτε ότι δεν 
δύναται να διαμορφώσει ασφαλή κρίση, λόγω έλλει-
ψης στοιχείων 80.960,54 ευρώ, είτε ότι ήταν ορθές 
με προβλήματα στην διαδικασία, ενώ σε 3 περιπτώ-
σεις ότι ήταν ορθές. Σε ουδεμία περίπτωση όμως 
τηρήθηκε η διαδικασία αποστολής των Αντιτίμων 
προς την Υ.Δ.Ε. προς τακτοποίησή τους, συνολικού 
ύψους 710.402,52 € . Οι δυσκολίες του ελέγχου ήταν 
μεγάλες λόγω παλαιών ετών ελέγχου και μη εύρεση 
στοιχείων. 
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2.1.2.3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ  
ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Α΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 Εκδόθηκε μία (1) εντολή για την Διενέργεια έρευνας 
σχετικά με την διαδικασία ανάκλησης πάγιας προκατα-
βολής υλικού της Γ.Γ.Δ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθ.112 και 113 του ν.4270/2014 (Α’ 143), «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού και άλλες Διατάξεις» η οποία 
βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Εκκρεμεί για το επόμενο έτος 

 

2.1.2.4 ΕΡΕΥΝΑ Α΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ 

 

Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του 
ν.3492/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπε-
ται η σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε όλα τα 
Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώ-
ρας, με σκοπό τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομι-
κής διαχείρισης καθώς και ότι μέχρι τη σύστασή τους η 
Μ.Ε.Ε. του ΥΠ.ΟΙΚ. ήταν αρμόδια για τη διεκπεραίωση 
όλων των σχετικών υποθέσεων. Μετά την έναρξη λει-
τουργίας των εν λόγω Μονάδων η υπηρεσία μας διεξή-
γαγε εμπεριστατωμένη έρευνα προκειμένου να εντοπι-
στούν οι φάκελοι εκείνοι που αφορούσαν υποθέσεις που 
ήταν αρμοδιότητα άλλων Μονάδων Εσωτερικού Ελέγ-
χου . 

Κατόπιν της παραπάνω έρευνας εντοπίστηκαν πενή-
ντα τέσσερες (52) υποθέσεις, οι οποίες και διαβιβά-
στηκαν στις αρμόδιες Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου 
άλλων Υπουργείων προκειμένου να προβούν στις 
δικές τους κατά νόμο ενέργειες , καθότι διοικητική 
πράξη που εκδίδεται από αναρμόδιο όργανο πάσχει 
ακυρότητας.  

 

 

2.1.3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Α΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ κλπ. 

Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

α.α. Κατηγορία Ε-
λέγχου 

Εκδοθ. 
Εντολές 

Συνταχθ. 
Πορίσματα 

1 Απώλεια Δι-
πλοτ. Είσπρ. 

1 2 

 

2 Απώλεια Χ.Ε.Π 
& άλλων τίτ-
λων πληρωμής 

8 8 

3 Απώλεια 
Γραμματίων 

13 15 

 

Σύνολο 22 25 

 Κατά το έτος 2016 εκδόθηκαν είκοσι δύο (22) εντο-
λές σχετικά με την διενέργεια έρευνας για την απώ-
λεια Αποδεικτικών Είσπραξης, Γραμματίων, Χρημα-
τικών Ενταλμάτων & άλλων τίτλων πληρωμής, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
Ν.4270/2014 (Α 143), «Περί Δημοσίου Λογιστικού 
και άλλες Διατάξεις» καθώς και σχετικά με την ύπαρ-
ξη τυχόν ευθυνών των αρμοδίων υπαλλήλων. 

Σε εκτέλεση των ως άνω εντολών συντάχθηκαν είκο-
σι πέντε (25) σχετικές πορισματικές εκθέσεις. 

(Ο αριθμός των πορισματικών εκθέσεων που ολο-
κληρώθηκαν, αφορά & εντολές έκδοσης έτους 2015). 

Από την έρευνα και την αξιολόγηση του συγκεντρω-
θέντος υλικού καθώς και από τα στοιχεία που τέθηκαν 
υπόψη των Οικονομικών Επιθεωρητών της Υπηρεσίας 
μας προέκυψαν ευθύνες υπαλλήλων σε (2) περιπτώ-
σεις και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Διευθύνσεις προ-
κειμένου να προβούν στις δικές τους κατά νόμο ενέρ-
γειές τους. 
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2.1.4. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Δ.Ε Α΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

 

 

Κατά το έτος 2016 εκδόθηκε από το Τμήμα Α΄ της υπη-
ρεσίας μας (1) εντολή για την διενέργεια (Ε.Δ.Ε) σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθ.34 του προϊσχύσαντος 
Ν2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», (τώρα Ν. 
4270/14) 

 

Ολοκληρώθηκαν από το Α΄ Τμήμα τρείς Προκα-
ταρκτικές - ΕΔΕ.  

(Ο αριθμός των πορισματικών εκθέσεων που ολο-
κληρώθηκαν, αφορά & εντολές εκδόσεως έτους 
2015) 

Από την έρευνα και την αξιολόγηση του συγκε-
ντρωθέντος υλικού καθώς και από τα στοιχεία που 
τέθηκαν υπόψη των Οικονομικών Επιθεωρητών 
της Υπηρεσίας μας δεν προέκυψαν ευθύνες υπαλ-
λήλων . 

 

2.1.5. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Α΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΟΓΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΤΟΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΕΠΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

 

 

Κατά το έτος 2016 εκδόθηκε από το Τμήμα Α΄ της υπη-
ρεσίας μας (1) εντολή για την διενέργεια έρευνας για την 
υπέρογκη επιβάρυνση της χώρας από τόκους που καθί-
στανται απαιτητοί από την ΕΕ σε τελωνειακές υποθέσεις 
κατά την απόδοση των παραδοσιακών ιδίων πόρων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2960/01 (ΦΕΚ 265 Α’) 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (όπως ισχύει) 
και ΚΑΝ (ΕΟΚ) 2913/92 «Κοινοτικός Τελωνειακός 
Κώδικας» και ΚΑΝ (ΕΟΚ) 2454/1993 «Διατάξεις εφαρ-
μογής ΚΑΝ.»ΕΕ, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά από επεξεργασία στοιχείων της Δ/νσης Λο-
γαριασμών Δημοσίου (Τμήμα Α΄) του Γ.Λ.Κ επι-
βεβαιώθηκε ότι για οφειλόμενα ποσά παρελθόντων 
ετών συνολικά 3.548.124,74 € καταβλήθηκαν 
τόκοι υπερημερίας από το Ελληνικό Δημόσιο 
προς την Ε.Ε. το 2015 & το 2016 (με ισόποση 
ζημία του Δημοσίου) που ανέρχονται στο ποσό 
των 10.514.783,96 € ως ο παρακάτω πίνακας 

ΟΦΕΙΛΟΜΕ
ΝΟ ΠΟΣΟ 

ΕΤΗ ΠΟΥ 
ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ 
ΑΠΟΔΟΘΟΥ

Ν 

ΤΟΚΟΙ 
ΥΠΕΡΗΜΕΡ

ΙΑΣ 

ΕΤΗ 
ΑΠΟ
ΔΟΣ
ΗΣ 

114.603,41 1990-1991 2.036.836,11 2015 

1.816,05 1992 21.984,35 2015 

2.968.676,86 2007 & 2012 5.882.987,78 2015 

1.442,13 2005-2006 2.544,33 2015 

148.128,58 2009 156.090,13 2015 

728,27 2014 1.079,24 2015 

68.604,29 1992 997.535,63 2015 

118.969,98 2007 194.548,75 2016 

43.596,61 1986-2006 648.223,20 2016 

46.029,04 1995 507.744,07 2016 

30.973,90 2009 30.801,95 2016 

4.555,62 2000 34.408,42 2016 

3.548.124,74   10.514.783,96  

 Επειδή μετά την 1/1/2017, η υπηρεσία μας δεν είναι 
αρμόδια για ΕΔΕ και καταλογισμούς επί Υπηρεσιών 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), η σχετική Πορισματική Έκθεση έχει απο-
σταλεί στις Υπηρεσίες που υπάγονται σ΄ αυτήν για 
την ολοκλήρωση ενδεχόμενης πειθαρχικής διαδικα-
σίας και για τις ενέργειες σχετικών καταλογισμών 

2.2. ΤΜΗΜΑ Β'- ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Το τμήμα αυτό δεν έχει ακόμα στελεχωθεί, παρά τις συνεχείς υπενθυμίσεις της Μονάδας μας 
στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού 

 

2.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ’ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
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Συνοπτικά το έργο που επιτελέσθηκε από το Γ΄ Τμήμα (Εσωτερικών Υποθέσεων) της Μονά-
δας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών κατά το έτος 2016 έχει ως κάτωθι: 

2.3.1. ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΙΑΧ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 
Γ΄ΤΜΗΜΑ)  

2.3.1.1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Γ΄ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 Μετά από Εισαγγελική Παραγγελία και με Εισήγηση προς τον 
Υπουργό Οικονομικών και τον Γενικό Γραμματέα Δημ. Εσό-
δων συγκροτήθηκε Ειδικό Συνεργείο Διαχειριστικού Ελέγχου 
για τον έλεγχο σε μεγάλη Δ.Ο.Υ, με επικεφαλής Οικονομικό 
Επιθεωρητή της Υπηρεσίας μας αποτελούμενο από δύο εφο-
ριακούς υπαλλήλους έμπειρους σε θέματα Εσόδων και Εξό-
δων και ένα υπάλληλο από τα πληροφοριακά συστήματα του 
Υπουργείου Οικονομικών , καθότι σε γενόμενο διαχειριστικό 
έλεγχο διαπιστώθηκε χρηματικό έλλειμμα που οφειλόταν 1) 
σε καταβολή χρημάτων και 2) συμψηφισμό χρεών με αντί-
στοιχες οφειλές, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν νόμιμοι τίτλοι, 
δεδομένου ότι οι υπάρχοντες, βάσει των οποίων έγιναν οι εν 
λόγω οικονομικές πράξεις, ήταν ανυπόστατοι με αποτέλεσμα 
να έχουν μεγάλο οικονομικό όφελος έξι (6) εταιρίες  

Εντός του έτους 2016 ολοκληρώθηκε η Ει-
σαγγελική παραγγελία και το σχετικό πόρισμα 
απεστάλη στον αρμόδιο Εισαγγελέα και υπο-
βλήθηκε στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, ο 
οποίος είχε εκδώσει αρχικά την εντολή δια-
χειριστικού ελέγχου. Παραπέρα στην επόμενη 
παράγραφο περιλαμβάνονται οι λοιπές ενέρ-
γειες που αφορά ΕΔΕ και εντολές καταλογι-
σμού.  

 

 

2.3.1.2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟ Γ΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 Στο αρχείο Προγραμματισμού διαχειριστικών ελέγχων 
της Υπηρεσίας μας, εκκρεμούσαν πληροφοριακά δελτία, 
σχετικά με τη διενέργεια διαχειριστικών ελέγχων σε 
Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία. 

Αν και η αρμοδιότητα των διαχειριστικών ελέγχων αφο-
ρά το Α΄ Τμήμα λόγω πιεστικών υπηρεσιακών αναγκών 
και έλλειψη υπαλλήλων, από το Τμήμα Γ΄ της υπηρεσίας 
μας, κατά το έτος 2016, εκδόθηκαν συνολικά (8) εντολές 
εκτάκτων ελέγχων των Διαχειρίσεων στις Δ.Ο.Υ της 
επικράτειας και υποβλήθηκαν από τους Οικονομικούς 
Επιθεωρητές συνολικά είκοσι τρείς (23) πορισματικές 
εκθέσεις (αφορούν και εκδοθείσες εντολές έτους 2015 οι 
οποίες ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2016). 

 

 

  

Σύμφωνα με τις είκοσι τρείς (23) πορισματικές 
εκθέσεις, που υπέβαλαν οι ορισμένοι οικονομικοί 
επιθεωρητές, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:  

α) Σε (10 ) περιπτώσεις Δ.Ο.Υ. , δεν προέκυψαν 
διαφορές. 

β) Από τις (13) περιπτώσεις ανέκυψαν τα παρα-
κάτω σοβαρότερα ευρήματα:  

 1. Σε μία Δ.Ο.Υ. Αττικής διαπιστώθηκε η κατα-
βολή χρημάτων ή η μεταφορά τους σε διαγραφή 
χρεών οφειλετών ύψους 8.088.553,29 €, με ανυπό-
στατους τίτλους πληρωμής ποσών σε (6) επιχειρή-
σεις. 

Μετά από σχετική εντολή του Προϊσταμένου της 
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου με την υποβολή 
έξι (6) πορισματικών εκθέσεων εκδόθηκαν αιτιο-
λογημένες ισάριθμες καταλογιστικές αποφάσεις 
κατά των ανοικείων λαβόντων τα χρήματα ή των 
συμψηφισμών με οφειλές στο Δημόσιο των συ-
γκεκριμένων έξι (6) εταιρειών, συντάχθηκαν 
χρηματικοί κατάλογοι και βεβαιώθηκαν τα κατα-
λογιζόμενα ποσά ύψους 8.088.553,29 €, πλέον 
προσαυξήσεων 2.627.657,53 ήτοι συνολικά 
10.716.210,82 €. 

2. Μετά από αιφνιδιαστικό έλεγχο διαπιστώθηκε 
έλλειμμα στη διαχείριση χρηματικού ποσού σε 
Δ.Ο.Υ. Αττικής ύψους 183.955,00 €. με ενημέ-
ρωση των υπηρεσιών για τις νόμιμες ενέργειες . 

Μετά τη διαπίστωση του ελλείμματος και την 
επίδοση στη διαχειρίστρια της Δ.Ο.Υ., πρόσκλη-
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σης προς αναπλήρωση του ως άνω ελλείμματος, 
έγινε ο σχετικός καταλογισμός. 

3. Μετά από αιφνιδιαστικό έλεγχο διαπιστώθηκε 
έλλειμμα στη διαχείριση Χρηματικού & Υλικού σε 
Δ.Ο.Υ. Αττικής συνολικού ποσού ύψους 
341.655,53 €. Μετά τη διαπίστωση του ελλείμμα-
τος και την επίδοση στη διαχειρίστρια της Δ.Ο.Υ., 
πρόσκλησης προς αναπλήρωση του ως άνω ελ-
λείμματος, έγινε ο σχετικός καταλογισμός. Η δια-
χειρίστρια, απέδωσε το 2016 το ποσόν των 
267.500,00 €, ενώ ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υ-
πηρεσίες καθώς και η αρμόδια Δικαστική αρχή για 
την αξιόποινη πράξη και η διαχειρίστρια τέθηκε σε 
διαθεσιμότητα .  

  

2.3.2. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ—Ε.Δ.Ε. Γ΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

2.3.
2.1. 

Ελεγχόμενη υπηρεσία 

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

Εκδόθηκε και ολοκληρώθηκε εντολή Ε.Δ.Ε. (με ειδική 
εντολή του ΥΠ.ΟΙΚ.), μετά από διαχειριστικό έλεγχο 
και καταλογισμό σε συνέχεια προηγούμενης αντίστοιχης 
εντολής έτους 2015 για την υλοποίηση των προτάσεων 
της οικ. επιθεωρήτριας σχετικά με την Διενέργειας 
Ε.Δ.Ε. και για τις λοιπές περιπτώσεις. 

 

 Στα πλαίσια εκτάκτων ελέγχων υποθέσεων διαφ-
θοράς και σε υπαλλήλους της ΓΓΔΕ που είχε η 
Υπηρεσία μας μέχρι 31/12/2016 εκδόθηκε εντολή 
ΕΔΕ από τον ΥΠ.ΟΙΚ. (μετά από εισήγηση της 
Υπηρεσίας μας) για τις ανοίκιες πληρωμές της 
Δ.Ο.Υ., που αναφέρεται στην προηγούμενη παρά-
γραφο και η ΕΔΕ, μέχρι τώρα έχει υποβληθεί στις 
αρμόδιες Δικαστικές αρχές ενώ η αρμόδια υπάλλη-
λος βρίσκεται προφυλακισμένη. 

Παράλληλα η εν λόγω Πορισματική Έκθεση απο-
στέλλεται και στις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ 
(πρώην ΓΓΔΕ) για: 1) περαιτέρω καταλογισμούς σε 
συνευθυνόμενους, αφού μετά την 1/1/2017 η Μο-
νάδα Εσωτερικού Ελέγχου δεν έχει αρμοδιότητα σε 
Υπηρεσίες και υπαλλήλους της ΑΑΔΕ 2)Μελέτη 
των ευρημάτων για τον ανασχεδιασμό των διαδι-
κασιών λειτουργίας των Διαχειρίσεων των Δ.Ο.Υ., 
δεδομένου ότι το ηλεκτρονικό σύστημα αυτών πα-
ρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες 

 

Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

2.3.
2.2 

Ελεγχόμενη υπηρεσία:  

Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας (ΠΔΔΠ) 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 

 Αιτία :  

Τα διαλαμβανόμενα σε έγγραφο του Γ.Γ. Δημόσιας Πε-
ριουσίας. 

Διάπραξη τυχόν πειθαρχικών αδικημάτων από τους υ-
παλλήλους της ΠΔΔΠ, και προσδιορισμός της ζημιάς 
που υπέστη το Δημόσιο από τη μη λήψη μέτρων σε βά-
ρος ιδιωτών που έκαναν αυθαίρετη χρήση του αιγιαλού 
στα πλαίσια επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων 

Αποτελέσματα:  

Το πόρισμα διαβιβάστηκε αρμοδίως για τις περαι-
τέρω ενέργειες, και στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. 

Αναδείχθηκε ζημιά του Ελληνικού Δημοσίου και 
συνέπεια του ελέγχου του Οικ. Επιθεωρητή, εκδό-
θηκαν Πρωτόκολλα Καθορισμού Αποζημίωσης 
Αυθαίρετης Χρήσης ύψους 100.000 Ευρώ. 

Διενεργήθηκε ΕΔΕ για υπαλλήλους της ΠΔΔΠ 
κατά την οποία δεν διαπιστώθηκαν πειθαρχικά πα-
ραπτώματα αυτών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη δεύ-
τερη ΕΔΕ για Προϊστάμενο που είχε την αποφασι-
στική εξουσία λήψης αποφάσεων 

 

Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

2.3. Ελεγχόμενη υπηρεσία:   Αποτελέσματα: Διαπίστωση Διάπραξης Πειθαρχι-
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2.3. 

 

 Υπηρεσίες του Γ.Λ.Κ.  

Αιτία : Πληροφορίες για παρατυπίες κατά τη διαδικασία 
παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε επιχει-
ρήσεις από την Δ/νση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, 
Δανείων & Αξιών του Γ.Λ.Κ. Συνέχεια προηγούμενης 
αντίστοιχης εντολής έτους 2015 για την υλοποίηση των 
προτάσεων της οικ. επιθεωρήτριας. 

κών παραπτωμάτων υπαλλήλων που χειρίστηκαν 
τη διαδικασία παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού 
Δημοσίου, το οποίο εγγυήθηκε για την λήψη δα-
νείων από επιχειρήσεις ύψους δέκα εκατομμυρίων 
πεντακοσίων ευρώ (10.500.000,00 ευρώ). 

Το πόρισμα διαβιβάστηκε αρμοδίως για τις περαι-
τέρω ενέργειες, στον ειδικό Ανακριτή του 
Ν.4220/2010, στο Γραφείο Υπουργού & Αναπλη-
ρωτή Υπουργού.  

Εκδόθηκαν από την Υπηρεσία μας σχετικές εντο-
λές για Έλεγχο Περιουσιακής Κατάστασης 
(Ε.Π.Κ.) των εμπλεκομένων υπαλλήλων, που ακό-
μη δεν έχουν ολοκληρωθεί. 

 

Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

2.3.
2..4 

Ελεγχόμενη υπηρεσία:  

 Διάφορες Υπηρεσίες Αρμοδιότητας 

Αιτία : 

 Γνωστοποίηση, από τη Αυτοτ. Δ/νση Ανθρωπίνου Δυ-
ναμικού, των αποτελεσμάτων διενέργειας ελέγχου γνη-
σιότητας τίτλων . 

Αποτελέσματα: 

 Εκδόθηκαν και ολοκληρώθηκαν Εντολές Προκ. 
Εξέτασης - Ε.Δ.Ε. : 

Διαπίστωση Διάπραξης Πειθαρχικών παραπτωμά-
των για δύο υπαλλήλους. 

Το πόρισμα διαβιβάστηκε αρμοδίως για τις περαι-
τέρω ενέργειες. 

 

2.3.3. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Γ΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Εκδόθηκαν δέκα (10) και ολοκληρώθηκαν οι έξι (6) σχετικές εντολές για εισαγγελικές πα-
ραγγελίες, που για τις σημαντικότερες, πέραν της αναφερόμενης στην § 2.3.1.1., παραθέτου-
με τα παρακάτω στοιχεία: 

Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

2.3.
3.1. 

Παρατυπίες κατά τη διαδικασία παροχής εγγυήσεων του 
Ελληνικού Δημοσίου (Δ/νση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγ-
γυήσεων, Δανείων & Αξιών του Γ.Λ.Κ.) για λήψη δα-
νείου από επιχείρηση της Θράκης, ύψους 27.000.000,00, 
μέσω της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος 

Αποτελέσματα:  

 Διαβίβαση σχετικών πορισματικών εκθέσεων 
στους αρμόδιους Εισαγγελείς για τις δικές τους 
περαιτέρω ενέργειες και ήδη ασκήθηκαν ποινικές 
διώξεις. Η υπόθεση αρχικά είχε τεθεί στο αρχείο 
από τους δικαστικούς λειτουργούς και ανασύρθηκε 
μετά από αίτημα του αρμόδιου Εισαγγελικού λει-
τουργού. 

 

 

 

Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

 
2.3.3.
2. 

Ελεγχόμενη υπηρεσία:  

 Σχολικές Επιτροπές σε Δήμο Αττικής 

Αιτία : Εισαγγελική Παραγγελία έρευνας για σπατάλη 
πόρων από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, την 
απόδοση αυτών σε τραπεζικούς λογ/μούς Σχολικών Επι-
τροπών και διαχείριση αυτών. 

 

Η παραπάνω υπόθεση χρεώθηκε σε Οικονομικό 
Επιθεωρητή. 

 Το πόρισμα, χωρίς σημαντικά ευρήματα, διαβι-
βάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις περαι-
τέρω ενέργειές του.  
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Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

2.3.
3..3 

Ελεγχόμενη υπηρεσία:  

ΕΤΑΔ ΑΕ 

 Αιτία :  

Τα διαλαμβανόμενα σε έγγραφο του Γ.Γ. Δημόσιας Πε-
ριουσίας. 

Εκδόθηκε και ολοκληρώθηκε εντολή Έρευνας και βρί-
σκεται σε εξέλιξη Εισαγγελική Παραγγελία για την διά-
πραξη παραπτωμάτων από υπαλλήλους της ΕΤΑΔ, για 
τη μη ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών Περιφερεια-
κών Δ/νσεων Δημόσιας Περιουσίας σχετικά με την μη 
σύναψη μισθώσεων Δημοσίων Κτημάτων προκειμένου 
να ληφθούν μέτρα προστασίας. 

Προσδιορισμός της ζημιάς που υπέστη το Δημόσιο από 
τη μη λήψη μέτρων σε βάρος των αυθαιρέτων κατόχων 
των δημόσιων κτημάτων 

 

 

Αποτελέσματα: 

Εκδόθηκαν Πρωτόκολλα Καθορισμού Αποζημίω-
σης Αυθαίρετης Χρήσης και η ΕΔΕ για την διαπί-
στωση Διάπραξης Πειθαρχικών παραπτωμάτων 
υπαλλήλων της ΕΤΑΔ ΑΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Το πόρισμα Έρευνας διαβιβάστηκε αρμοδίως για 
τις περαιτέρω ενέργειες, και στον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών προς Ενημέρωση. 

Αναδείχθηκε ζημιά του Ελληνικού Δημοσίου και 

εκδόθηκαν Πρωτόκολλα Καθορισμού Αποζημίω-
σης Αυθαίρετης Χρήσης ύψους 500.000 Ευρώ.. 

 

 

Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

 
2.3.3.
4. 

 Ελεγχόμενη υπηρεσία: Περιφερειακή Διεύθυνσης 
Δημόσιας Περιουσίας Αττικής 

 Αιτία :  

Τα διαλαμβανόμενα σε έγγραφο του Γ.Γ. Δημόσιας 
Περιουσίας. 

Εκδόθηκε και ολοκληρώθηκε εντολή Έρευνας και 
στη συνέχεια ολοκληρώθηκε εισαγγελική παραγγε-
λία για διάπραξη τυχόν αδικημάτων από υπαλλή-
λους Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας, και προσ-
διορισμός της ζημιάς που υπέστη το Δημόσιο από 
τη μη λήψη μέτρων, σχετικά με την καταπάτηση 
100 περίπου αστικών ακινήτων του Δημοσίου στην 
περιοχή Λαυρίου. 

Αποτελέσματα:  

Το πόρισμα διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα 
για τις περαιτέρω ενέργειές του. Με βάση το εν λόγω 
Πόρισμα: 

1. Διαπιστώθηκε η μη λήψη μέτρων προστασίας 
των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου σε 100 
Δημόσια κτήματα από υπαλλήλους Περιφερειακή 
Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας.  

2. Αναδείχθηκε ζημιά του Ελληνικού Δημοσίου 
και εκδόθηκαν Πρωτόκολλα Καθορισμού Αποζημίω-
σης Αυθαίρετης Χρήσης ύψους 6.036.621,51 Ευρώ 
στα πλαίσια εκτέλεσης της Εισαγγελικής παραγγελίας 

3. Ασκήθηκε ποινική Δίωξη κατά της αρμόδιας 
υπαλλήλου από την Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθο-
ράς 

4. Παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της 
αρμόδιας υπαλλήλου 
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2.3.4. ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γ΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
 
2.3.4.
1. 

Ελεγχόμενη υπηρεσία: Περιφερειακή Διεύθυνσης Δη-
μόσιας Περιουσίας Αττικής  
Αιτία : Επώνυμη Αναφορά - Καταγγελία 
Διάπραξη τυχόν πειθαρχικών αδικημάτων από τους υ-
παλλήλους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας 
Περιουσίας, οι οποίοι εισηγήθηκαν στην έκδοση Από-
φασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την πα-
ραχώρηση χρήσης ζώνης αιγιαλού συνεχόμενου ή παρα-
κείμενου θαλάσσιου χώρου και πυθμένα για την εκτέλε-
ση έργων και υποβρύχιας ζεύξης Αιολικών Σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε νησίδα .  
 

Αποτελέσματα:  
1. Διαπιστώθηκε ότι η υπόθεση χρήζει περαιτέρω 
διερεύνησης για την ύπαρξη τυχόν πειθαρχικών 
ευθυνών με την έκδοση ΕΔΕ.  
2. Το πόρισμα Έρευνας διαβιβάστηκε αρμοδίως 
για τις περαιτέρω ενέργειες, και στον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών προς Ενημέρωση, ο οποίος έκρινε 
απαραίτητη την δικαστική διερεύνηση η οποία 
βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ έχουν δώσει ανωμοτί 
εξηγήσεις οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι 
3. Δόθηκαν οδηγίες από τον Οικονομικό Επιθεω-
ρητή στις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να 
λάβουν τα προσήκοντα μέτρα για να προστατευ-
θούν τα συμφέροντα του Δημοσίου, 4. Μετά την 
εν λόγω ποινική διερεύνηση από τις αρμόδιες 
δικαστικές αρχές, τα αποτελέσματα της θα ληφ-
θούν υποχρεωτικά υπόψη στην πειθαρχική διαδι-
κασία κατευθείαν από το αρμόδιο πειθαρχικό 
συμβούλιο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Από τον Οργανισμό του ΥΠΟΙΚ ( άρθρο 5 § 3-β, ΠΔ 111/2014) προβλέπεται ότι στην ΜΕΕ 
λειτουργεί και Τμήμα Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων, που ακόμη δεν έχει στελεχω-
θεί.  

 Από την Υπηρεσία μας με σχετικό έγγραφο7 από τον Απρίλιο 2015 (αλλά και προφορικές 
παραστάσεις στο Γραφείο του κ. ΥΠΟΙΚ), είχε αναλυθεί το νομοθετικό πλαίσιο, είχε γίνει 
σύγκριση με τις ομοειδείς Υπηρεσίες με παράθεση πινάκων κλπ, και έχε ζητηθεί η περαιτέρω 
στελέχωση.  

Κατόπιν αυτού, τον Ιούνιο 2015, με έγγραφο του Γραφείου του κ. Υπουργού8 ζητήθηκε από 
την Αυτοτελή Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης (Α.Δ.Α.Δ.Ο.) η έκδοση Πρό-
σκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων στην ΜΕΕ. 

Με ενδιάμεσο έγγραφό μας, τον Οκτώβριο 20159 προς την Α.Δ.Α.Δ.Ο. ζητήσαμε την επί-
σπευση της διαδικασίας εκθέτοντας τους λόγους, οπότε τον Δεκέμβριο 2015 εκδόθηκε Πρό-
σκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος10 υπογραφείσα από τον κ. Υπουργό για κάλυψη των πα-
ρακάτω θέσεων, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων 21η Δεκ. 2015: 

 

                                                 
7 Αρ. πρωτ. ΜΕΕ 0004726 ΕΞ 2015/27-4-15 «Παράθεση Απόψεων για την αντιμετώπιση έλλειψης Προ-

σωπικού της Υπηρεσίας μας»[συν.:1] 
8 Αρ. πρωτ. ΓΡ.Δ.ΥΠ. 0007183 ΕΞ 2015/24-6-2015 «Στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου» 

[συν.:2] 
9 Αρ. πρωτ. ΜΕΕ 01528 ΕΞ 2015 ΕΜΠ 14-10-15 «Ερώτημα για ενέργειες επί θεμάτων στελέχωσης της 

Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του ΥΠΟΙΚ» [συν.:3] 
10 Αρ. πρωτ. 2/76179/0004/2-12-15 (ΑΔΑ: 6ΙΧΙΗ-ΕΑΠ): «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» 

[συν.:4] 
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A/A Κλάδος Κατηγορία
Υπηρεσιακές 

Ανάγκες

1 Πληροφορικής ΠΕ ή ΤΕ 8

2 Οικονομικών Επιθεωρητών ΠΕ  8

3 Δημοσιονομικών ΠΕ ή ΤΕ 2

4 Τελωνειακών ΠΕ ή ΤΕ 2

5 Εφοριακών ΠΕ ή ΤΕ 2

6 Επιμελητών ΥΕ 1

23Σύνολο θέσεων προς κάλυψη  

 

Δεν παραλείπομε να θέσουμε υπόψη και σχετικό έγγραφο του κ. Υπουργού Εσωτερικών & 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης11 απευθυνόμενο προς τα Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπ. και Υφυπουργών με το οποίο εκτός των άλλων ζητά, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
τους, την ουσιαστική θέση σε λειτουργία των ΜΕΕ και την επαρκή και κατάλληλη στελέχω-
σή τους. 

Ακόμη σημειώνουμε ότι δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής ότι με την ουσιαστική υποστε-
λέχωση της Υπηρεσίας μας, καθίσταται καταφανής ο κλονισμός της αξιόπιστης λειτουργίας 
της. 

 

                                                 
11 Αρ. πρωτ. 104/29-6-2016 «Λειτουργία Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων» [συν.5:] 
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19. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδομών  Μεταφορών 
 και Δικτύων (ΣΕΥΥΜΕ) 

 

 

Το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(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. 

Πόλοι δράσης : 

α. Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στον τομέα των μεταφορών,  

β. Φορείς - Υπηρεσίες που παρέχουν έργο αρμοδιότητας μεταφορών :  

β.1. Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας,  

β.2 Ν.Π.Ι.Δ. 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, ό-
πως επί παραδείγματι Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, ΚΤΕΛ, πρατήρια υγρών καυσίμων, σταθμοί αυτοκινή-
των, σχολές οδηγών.  

Το Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. μαζί με το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (Σώμα Επιθεωρητών των Υπηρεσιών Υγείας & Πρό-
νοιας), 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.Δ. 109/ΦΕΚ 176/τ.Α/29.08.2014 (Οργανισμός Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων), το οποίο ενσωματώνει και τις προϋφιστάμενες διατά-
ξεις που το διέπουν, ήτοι 

 του Π.Δ. 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 απο-
τελεσματικής 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, κα-
θώς και την καταστολή καταστάσεων που αντίκεινται στο δημόσιο συμφέρον, με συνεπαγό-
μενη ανάδυση των ελλειμματικών ή μη σύννομων στοιχείων, προς διευθέτηση αυτών και α-
ντιμετώπισή 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 
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επιδείξει ένα ευρύτατο έργο ελέγχου, που εκτείνεται στο σύνολο της επικράτειας και έχει 
ευρείες αρμοδιότητες, συμφυείς με το έργο άλλων ελεγκτικών φορέων, που αναδύουν τα 
προβλήματα που εντοπίζονται στις πιο σημαίνουσες θεματικές ενότητες του τομέα μεταφο-
ρών (π.χ. άδειες οδήγησης, άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, ταξινομήσεις, μεταβιβάσεις, 
αδειοδότηση και λειτουργία Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών 
εξυπηρέτησης οχημάτων, κλπ). 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, το Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. αντιμετώπισε ένα σύνολο προβλη-
μάτων 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 είχε φθάσει να 
λειτουργεί με μόλις τρεις (3) επιθεωρητές, ενώ οι προβλεπόμενες θέσεις είναι είκοσι (20).  

Το δε 2015 το Σώμα παρέμεινε για οχτώ (8) μήνες χωρίς Γενικό Επιθεωρητή, πρόβλημα 
που επελύθη το Νοέμβριο του 2015 με την τοποθέτηση Αναπληρωτή Γενικού Επιθεωρητή.  

Μετά από μακρά περίοδο σοβαρών διοικητικών προβλημάτων, το 2016 το Σώμα λειτούρ-
γησε ενεργοποιώντας και αξιοποιώντας στο έπακρο τις υφιστάμενες δομές και δυνατό-
τητές του. 

Σήμερα (Απρίλιος 2017), στο Σώμα υπηρετούν συνολικά δώδεκα (12) επιθεωρητές, ενώ 
από τα μέσα Φεβρουαρίου 2017 το Σώμα βρίσκεται εκ νέου χωρίς Γενικό Επιθεωρητή ή 
Αναπληρωτή Γενικό Επιθεωρητή. 

Συγκεκριμένα, το 2016 ενεργοποιήθηκαν οι τακτικοί έλεγχοι σε όλο το φάσμα των ελεγχό-
μενων υπηρεσιών και φορέων, ενώ παράλληλα διενεργήθηκαν ad hoc έλεγχοι και έρευνες 
είτε κατόπιν καταγγελίας, είτε κατόπιν εντολής Υπουργού ή Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας 
Διοίκησης, είτε κατά παράκληση άλλου φορέα.  

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο του Σώματος ανέδειξε σημαντικά ευρήματα με πειθαρχικές ή 
/και ενδεχόμενες ποινικές συνέπειες, για τα οποία οι σχετικές Εκθέσεις απεστάλησαν στις 
αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές ή/και ζητήθηκε ο πειθαρχικός έλεγχος. Παράλληλα, εντο-
πίστηκαν παθογένειες, παρατυπίες, πλημμέλειες, καθώς και φαινόμενα κακοδιοίκησης και 
οργανωτικών αδυναμιών, για τα οποία υπεβλήθησαν προτάσεις οι οποίες στην πλειοψηφία 
των περιπτώσεων έγιναν αποδεκτές - υιοθετήθηκαν από τους εμπλεκόμενους φο-
ρείς/υπηρεσίες. 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ 

Συγκεκριμένα, το 2016 πραγματοποιήθηκαν διακόσιοι ενενήντα τρεις (293) επιθεωρήσεις - 
έλεγχοι και έρευνες (12) που καλύπτουν το σύνολο των τομέων δράσης του Σώματος.  

Τρείς (3) έλεγχοι διενεργήθηκαν από Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου τα οποία συγκροτήθηκαν 
με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργού 
Οικονομικών και αφορούσαν στον έλεγχο εποπτευόμενου φορέα (ΟΑΣΘ).  

Τα συγκεντρωτικά ποσοτικά στοιχεία αποτυπώνονται στους Πίνακες Π-1 και Π-2 που ακο-
λουθούν. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π-1 

Επιθεωρήσεις - Έλεγχοι - Έρευνες 2016  

                                                 
(12) 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 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πλήθος  Μικτά 
Κλιμάκια 
Ελέγχου 

Σε εκκρεμότητα 
την 31.12.2016  

Επιθεωρήσεις - Έλεγχοι - Έρευνες 195 3 36 

Διερεύνηση καταγγελιών (χωρίς την έκ-
δοση σχετικής εντολής)  

98 0 50 

ΣΥΝΟΛΟ  293 3 86 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π-2 Κατανομή των επιθεωρήσεων - ελέγχων και ερευνών του Πίνακα Π-1 
κατά τομέα δράσης  

2016 

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ  

 
Πλήθος 
ελέγχων/ 

υποθέσεων 

Ποσοστά 
%  

Σε εκκρε-
μότητα 
την 

31.12.2016 

1 
Διευθύνσεις Μ&Ε των Περιφερειών της 
χώρας 

7 2,39 5 

2 Άδειες Οδήγησης, Ειδικές άδειες οδήγησης 13 4,44 3 

3 Θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών  5 1,71 0 

4 Πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών  84 28,67 11 

5 
Σχολές Οδηγών-ΚΕΘΕΥΟ- Σχολές/Κέντρα 
Π.Ε.Ι. 

60 20,48 5 

6 
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας 
Π.Ε.Ε. 

2 0,68 1 

7 
Εξετάσεις για τη χορήγηση Πιστοποιητι-
κού ADR  

1 0,34 1 

8 Άδειες κυκλοφορίας οχημάτων 10 3,41 3 

9 
Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 
(ΚΤΕΟ - ΙΚΤΕΟ) 

28 9,56 12 

10 
Κινητές Μονάδες Ελέγχων καυσαερίων 
(Κ.Μ.Ε.Κ.) 

16 5,46 0 

11 Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων 30 10,24 22 

12 Οδικές μεταφορές / Εποπτευόμενοι Φορείς 28 9,56 19 

13 
Αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφο-
ρές 

9 3,07 4 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  293 100 % 86 
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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 ελέγ-
χων/υποθέσεων 

Ποσοστό % επί 
του συνόλου 
των 293 ελέγ-
χων/υποθέσεων 

Κατόπιν καταγγελίας  82 27,99 

Αυτεπαγγέλτως  178 60,75 
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Κατόπιν εντολής ΓΕΔΔ  14 4,78 

Κατόπιν εντολής Υπουργού, Υφυπουργού, 
Γεν.Γραμματέα Υπουργείου  

10 
3,41 

Κατά παράκληση άλλου φορέα  9 3,07 

ΣΥΝΟΛΟ  293 100 % 

 

 

 

Κατανομή των επιθεωρήσεων-ελέγχων-ερευνών με κριτήριο τις διαπιστώσεις προβλη-
μάτων 

 Η κατανομή των ελέγχων, ερευνών του Πίνακα Π-1, με κριτήριο τις διαπιστώσεις προβλη-
μάτων, παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα Π-4. 

 

Πίνακας Π-4 Διαπιστώσεις προβλημάτων  

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ προβλημάτων  

πλήθος ελέγ-
χων/υποθέσεων  

Ποσοστό % επί του συνό-
λου των 293 ελέγ-
χων/υποθέσεων * 

Διαφθοράς   

Κακοδιοίκησης  36 12,29% 

Οργανωτικά  67 22,87% 

Άλλα    

*Τα ποσοστά δεν αθροίζονται επειδή οι διαπιστώσεις από έναν έλεγχο μπορεί να ανήκουν σε πε-
ρισσότερες από μία  κατηγορία 

 

Κατανομή με κριτήριο τις διαπιστώσεις πειθαρχικών αδικημάτων ή/και ενδεχόμενων 
ποινικών ευθυνών/ Αποδοχή προτάσεων  
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Η κατανομή των επιθεωρήσεων- ελέγχων- ερευνών του Πίνακα Π-1, με κριτήριο τη διαπί-
στωση τέλεσης πειθαρχικών αδικημάτων ή/και ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών, την αποδοχή 
των προτάσεων από τους ελεγχόμενους φορείς/υπηρεσίες παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πί-
νακα Π-5. 

 

Πίνακας Π-5 Διαπίστωση πειθαρχικών και ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών 
/ Αποδοχή προτάσεων  

Διαπίστωση πειθαρχικών και 
ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών 

Πλήθος ελέγ-
χων/υποθέσεων  

Ποσοστό % επί του 
συνόλου των 293 

ελέγχων/υποθέσεων 
** 

Η Έκθεση απεστάλη στον Ει-
σαγγελέα 8 2,73% 

Ζητήθηκε ο πειθαρχικός έλεγ-
χος  19 6,48% 

Ασκήθηκαν πειθαρχικές διώξεις 2 0,68% 

Αποδοχή προτάσεων  27 9,22% 

*Τα ποσοστά δεν αθροίζονται επειδή οι διαπιστώσεις από έναν έλεγχο μπορεί 
να ανήκουν σε περισσότερες από μία  κατηγορία 
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20. Δ/νση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Εισαγωγή 

Το στατιστικό προϊόν με τίτλο «Διοικητικές Κυρώσεις Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλο-
ντος» αφορά στις αποφάσεις διοικητικών κυρώσεων για θέματα προστασίας θαλάσσιου περι-
βάλλοντος που έχουν εκδοθεί από όλες τις Λιμενικές Αρχές της Χώρας. Η στατιστική διαδι-
κασία διενεργείται ετησίως από την Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η οποία συλλέγει, καταγράφει και αναλύει 
τις παραπάνω σχετικές αποφάσεις διοικητικών κυρώσεων που κοινοποιούνται από τις Λιμε-
νικές Αρχές. Τα πρωτογενή στοιχεία καταγραφής του στατιστικού προϊόντος είναι διαθέσιμα 
σε ετήσια βάση από το έτος 2010, ενώ συγκεντρωτικά αποτελέσματα των παραγόμενων στα-
τιστικών υπάρχουν από το 1989 έως σήμερα. 

 

Χρησιμότητα 

Το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος έχει καθορισθεί με το 
ΠΔ 55/98 (Α΄58) όπου κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο όλες οι διατάξεις του Ν. 743/77 
και των τροποποιήσεών του. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 του ΠΔ 55/98 (Α΄ 58), απαγορεύεται η απόρριψη στις ακτές, 
στα λιμάνια και στα ελληνικά χωρικά ύδατα πετρελαίου, πετρελαιοειδών μιγμάτων, επιβλα-
βών ουσιών ή μιγμάτων αυτών και πάσης φύσεως αποβλήτων, λυμάτων και απορριμμάτων 
από τα οποία μπορεί να προκληθεί ρύπανση της θάλασσας και των ακτών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 εδάφιο (ιδ) του ΠΔ 55/98 (Α΄ 58), ως ρύπανση ορίζεται «Η παρουσία 
στη θάλασσα κάθε ουσίας, η οποία αλλοιώνει τη φυσική κατάσταση του θαλασσινού νερού ή το 
καθιστά επιβλαβές, στην υγεία του ανθρώπου ή στην πανίδα και χλωρίδα των βυθών και γενικά 
ακατάλληλο για τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση χρήσεις του».  

Σύμφωνα με το άρθρο 1 εδάφιο (στ) του ΠΔ 55/98 (Α΄ 58), ως εγκατάσταση ορίζεται: «Τα 
διυλιστήρια πετρελαίου, οι εταιρίες αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας πετρελαιοειδών και 
επιβλαβών ουσιών, τα ναυπηγεία, οι επισκευαστικές βάσεις πλοίων, οι χερσαίες ευκολίες υπο-
δοχής καταλοίπων, τα διαλυτήρια πλοίων, οι κάθε είδους λιμενικές εγκαταστάσεις, οι λουτρικές 
εγκαταστάσεις, οι εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργειών, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, οι οικίες, οι 
εγκαταστάσεις αφαλάτωσης,  οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες και κάθε είδους επιχειρήσεις που 
είναι εγκατεστημένες στη θάλασσα, σε παράκτιους χώρους ή στην ενδοχώρα και χρησιμοποιούν 
τη θάλασσα και τις ακτές άμεσα ή έμμεσα για τις λειτουργικές τους ανάγκες ή έχουν άμεση ή 
έμμεση δυσμενή επίδραση στο θαλάσσιο περιβάλλον». 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 εδάφιο (ιβ) του ΠΔ 55/98 (Α΄ 58), ως πλοίο ορίζεται: «Κάθε σκάφος 
ή πλωτό ναυπήγημα, εκτός από δεξαμενόπλοιο, που κινείται αυτοδύναμα ή ρυμουλκείται». 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 εδάφιο (ιγ) του ΠΔ 55/98 (Α΄ 58), ως δεξαμενόπλοιο ορίζεται: «Κά-
θε σκάφος ή πλωτό ναυπήγημα που είναι προορισμένο με το μεγαλύτερο τμήμα των χώρων 
φορτίων του να αποθηκεύει ή να μεταφέρει αυτοδύναμα ή με ρυμούλκηση πετρέλαιο, πετρελαιο-
ειδή μίγματα ή άλλες χύμα υγρές επιβλαβείς ουσίες». 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΠΔ 55/98 (Α΄58) ορίζεται ότι οι παραβάτες του εν λόγω 
νόμου τιμωρούνται ποινικά, διοικητικά και πειθαρχικά, ενώ σύμφωνα με το εδάφιο β της  ί-
διας παραγράφου καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις.  
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Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 55/98 (Α΄58) προβλέπεται η διαδικασία διαπίστωσης των 
παραβάσεων για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, που σύμφωνα με την παρ. 6 του 
ίδιου άρθρου «Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Αρχής...». 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.2 του ΠΔ 55/98 (Α΄58) προβλέπεται «oι δαπάνες στις οποίες 
υποβλήθηκαν το Δημόσιο και οι Ο.Τ.Α. για την αποτροπή ή την αντιμετώπιση της ρύπανσης 
καταλογίζονται με αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής...» 

H Διεθνής Σύμβαση (Δ.Σ.) MARPOL  είναι η κύρια Δ.Σ. που καλύπτει την πρόληψη ρύπαν-
σης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πλοία. Η Σύμβαση περιέχει κανονισμούς που στοχεύ-
ουν στην πρόληψη και ελαχιστοποίηση της ρύπανσης από πλοία, τόσο από λειτουργικές ή 
ατυχηματικές αιτίες και περιλαμβάνει έξι Παραρτήματα. Οι  Λιμενικές Αρχές διενεργούν ε-
λέγχους/επιθεωρήσεις σε πλοία με ξένη ή ελληνική σημαία που καταπλέουν στους λιμένες 
περιοχής δικαιοδοσίας τους για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις της ΔΣ 
MARPOL. Στους παραβάτες των διατάξεων της ΔΣ MARPOL 73/78 προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1269/82(Α’ 89) που κύρωσε τη Διεθνή αυτή Σύμβαση, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, η επιβολή προστίμων μετά από απόφαση της Λιμενικής 
Αρχής. 

Οι παραπάνω αποφάσεις διοικητικών κυρώσεων και καταλογισμών δαπανών κοινοποιούνται 
από τις αρμόδιες διοικητικές πηγές  (Λιμενικές Αρχές) αμέσως μόλις εκδίδονται σε ακριβή 
φωτοαντίγραφα στην Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος η οποία τις κατηγο-
ριοποιεί  σε αποφάσεις της Δ.Σ. ΜARPOL, σε αποφάσεις του ΠΔ 55/98 με δύο υποκατηγορί-
ες: α) ρυπάνσεις από πλοία και β) ρυπάνσεις από εγκαταστάσεις και σε αποφάσεις καταλογι-
σμών δαπανών, τις σχετίζει με το ύψος των επιβληθέντων προστίμων – καταλογισμών και τις 
δημοσιοποιεί. 

Στόχος των στατιστικών αυτών είναι η αξιολόγηση της δραστηριότητας των Λιμενικών Αρ-
χών στον τομέα των επιθεωρήσεων των υπόχρεων πλοίων και εγκαταστάσεων σε θέματα 
προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, η εκτίμηση του ύψους των επιβληθέντων προστίμων 
όσο και η εκτίμηση της αναλογίας των αιτιών των ρυπάνσεων από πλοία ή από εγκαταστά-
σεις ξηράς. 

Οι κύριοι χρήστες των παραγόμενων στατιστικών που αφορούν το εν λόγω στατιστικό προϊόν 
είναι η πολιτική και στρατιωτική Ηγεσία του ΥΝΑΝΠ, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 
επιχειρήσεις, φοιτητές, τύπος.  Η διαδικασία ενημέρωσης των χρηστών είναι για μεν την Ιε-
ραρχία η απευθείας  ενημέρωσή της με Υπηρεσιακό έγγραφο, για δε τους εξωτερικούς χρή-
στες η πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ (www.yen.gr) και του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 
(www.hcg.gr). 

Η πληρότητα των στοιχείων είναι ικανοποιητική ενώ δεν διεξάγεται έρευνα ικανοποίησης 
των χρηστών. 

Η σύνταξη και έκδοση του εν λόγω στατιστικών γίνεται στο πλαίσιο του εποπτι-
κού/επιτελικού χαρακτήρα της Υπηρεσίας μας και δεν αποτελεί θεσμοθετημένη υποχρέωσή 
της, ούτε προβλέπεται από σχετική νομοθεσία. 

 

Ακρίβεια 

Η ακρίβεια είναι μεγάλη καθόσον η συλλογή των στατιστικών στοιχείων καλύπτει το σύνολο 
των αποφάσεων που εκδίδονται από τις Λιμενικές Αρχές της Χώρας, οι οποίες οφείλουν να 
τις κοινοποιούν στη Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.  

Δεν υφίσταται σφάλματα κάλυψης, μέτρησης, μη ανταπόκρισης, επεξεργασίας. 

 

Εγκαιρότητα και χρονική συνέπεια 
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Καθώς τα στοιχεία είναι ετήσια η δημοσίευση των στοιχείων γίνεται εντός των δύο πρώτων 
μηνών  του επόμενου έτους  αναφοράς.  

 

Προσβασιμότητα και σαφήνεια  

Η πρόσβαση στα στοιχεία είναι δυνατή σε έντυπη μορφή και μέσω διαδικτύου στην ιστοσελί-
δα του ΥΝΑΝΠ (www.yen.gr) και του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) 

Η πρόσβαση στις Αποφάσεις Διοικητ ικών κυρώσεων καλύπτεται από το άρθρο 5 του Ν. 
2690/99 όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 1 ΠΔ 28/15 (34 Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξε-
ων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία». 

Η σαφήνεια των στοιχείων είναι απόλυτη και δεν έχουν γίνει σχόλια των χρηστών μέχρι σή-
μερα.   

 

Συγκρισιμότητα και συνοχή  

Τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα μεταξύ των ετών αναφοράς  επειδή βασίζονται σε κοινές διαδι-
κασίες καταγραφής στοιχείων. 

Η συνοχή των συσχετιζόμενων μεταξύ τους μεταβλητών διασφαλίζεται από τα δεδομένα κά-
θε απόφασης διοικητικών κυρώσεων και καταλογισμού δαπανών για τις οποίες έχουν δοθεί 
υποδείγματα στις Λιμενικές Αρχές .  

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΤΙΜA  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΔ 55/98 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ – 
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΩΝ  
ΣΕ ΠΛΟΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ = ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ Π.ΘΑ.Π ΑΠΟ 1989 - 2016 
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