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1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 

Σκοπός του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 

Σκοπός της λειτουργίας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., που διέπεται από τα άρθρα 2-7 του ν. 3074/2002 

όπως ισχύει, είναι η διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της 

Δημόσιας Διοίκησης. Σημειώνεται ότι με το ν. 4320/2015 (άρθρο 8) το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 

μεταφέρθηκε με τις αρμοδιότητες, τις υπηρεσίες και τις δομές του στη Γενική Γραμματεία 

για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. 

Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. μεριμνά για την επισήμανση φαινομένων : 

 Διαφθοράς 

 Κακοδιοίκησης 

 Αδιαφανών διαδικασιών 

 Αναποτελεσματικότητας  

 Χαμηλής παραγωγικότητας  

 Χαμηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών 
 

Αρμοδιότητες του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.   

1. Η διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών. 

2. Η διενέργεια Ένορκων Διοικητικών Εξετάσεων κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας 

των επιθεωρήσεων–ελέγχων για τη διαπίστωση  διάπραξης πειθαρχικών αδικημάτων. 

3. Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των φορέων που εμπίπτουν 

στην αρμοδιότητα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 

4. Η διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων μετά από  παραγγελία 

του αρμοδίου Εισαγγελέα.  

5. Η συγκέντρωση του απαιτούμενου αποδεικτικού υλικού προκειμένου να διαβιβαστεί 

στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή η σχετική αναφορά για ορισμένα ποινικά αδικήματα 

που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά δημόσιοι υπάλληλοι.  

6. Η παρακολούθηση των πειθαρχικών διαδικασιών στο σύνολο των φορέων που 

ελέγχονται από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.(ν. 4152/2013 ΦΕΚ A 107/9-5-13) 

7. Ο έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων του άρθρου 10 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή 

διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου 

τομέα» (ΦΕΚ Α 237/31-10-2014) από τους δημόσιους φορείς που εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητά του. 
 

Πεδίο Ελεγκτικής Δράσης του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 

Στην αρμοδιότητα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ανήκει ο έλεγχος των υπηρεσιών: 

α) του Δημοσίου,  

β) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης A’ και B’ βαθμού, καθώς και των  

επιχειρήσεων τους,  

γ) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και  

δ) των κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ή Δημόσιων Επιχειρήσεων 

ή Επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα το Δημόσιο με διοικητική 

πράξη ή ως μέτοχος. 
 

Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. δεν επιλαμβάνεται θεμάτων σχετικών με : 

 Τη λειτουργία των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών 

 Την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων. 
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Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. δεν εξετάζει υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα : 

 Της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. 

 Του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας. 

 Της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

Ελεγκτική Διαδικασία 

Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. διενεργεί επιθεωρήσεις, ελέγχους και έρευνες κατ’ αρχήν σύμφωνα με το 

πρόγραμμα ελεγκτικής δράσης του Σώματος. Επίσης, μπορεί να διενεργεί και έκτακτους 

ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες οποτεδήποτε αυτό κριθεί επιβεβλημένο. Σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3074/2002 ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. εκδίδει τις 

εντολές για επιθεώρηση- έλεγχο: 

 Αυτεπαγγέλτως 

 Μετά από εντολή του Υπουργού Επικρατείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

 Μετά από εντολή του οικείου Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης για τις υπηρεσίες τους ή τα εποπτευόμενα από αυτούς Ν.Π.Δ.Δ. 

 Μετά από αίτημα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, του Συνηγόρου του  

           Πολίτη ή του επικεφαλής Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής. 

 

Οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές – Ελεγκτές, για την εκπλήρωση του 

έργου τους, μπορούν να επισκέπτονται την ελεγχόμενη ή οποιαδήποτε εμπλεκόμενη 

υπηρεσία που υπάγεται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., προκειμένου να 

διενεργήσουν τον έλεγχο και να διερευνήσουν επιτόπου την προς εξέταση υπόθεση. 

 

Οι υπηρεσίες οφείλουν:  

 

α) να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και να παρέχουν όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα, πληροφορίες ή κάθε άλλο υποβοηθητικό για τον έλεγχο στοιχείο. 

 

β) εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της σχετικής έκθεσης επιθεώρησης-ελέγχου, να 

ενημερώνουν το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. για τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν για την υλοποίηση των 

προτάσεων της έκθεσης. Σημειώνεται ότι η διαπίστωση ύστερα από διενέργεια επιθεώρησης 

ή ελέγχου πειθαρχικών παραπτωμάτων, δεσμεύει τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα για την 

άσκηση της πειθαρχικής δίωξης. 
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2. TO ΕΡΓΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ΚΑΤΑ ΤΟ 2014 

Κατά το έτος 2014 εκδόθηκαν 512 εκθέσεις επιθεώρησης-ελέγχου και ελέγχου περιουσιακής 

κατάστασης υπαλλήλων. Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν 35 προκαταρκτικές εξετάσεις.  

 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ 486 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 26 

ΣΥΝΟΛΟ  512 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 35 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 547 

 

Αναφορικά με το έναυσμα των διενεργηθεισών επιθεωρήσεων-ελέγχων, στον ακόλουθο 

πίνακα παρουσιάζονται τα σχετικά δεδομένα: 

ΕΝΑΥΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Πλήθος Ελέγχων % 

Αυτεπάγγελτα 14 2,88 

Εντολή Υπουργού 130 26,75 

Αίτημα Γ.Ε.Δ.Δ. 47 9,67 

Αίτημα Ανεξάρτητης 

Αρχής 2 0,41 

Αίτημα Δικαστικής Αρχής 21 4,32 

Εντολή Γ.Γ. Περιφέρειας 

Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης 1 0,21 

Αίτημα Δημόσιας 

Υπηρεσίας 17 3,50 

Καταγγελία  254 52,26 

Σύνολο 486 100,00 

 

Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι κατά το έτος 2014 πλέον του ημίσεως 

των διενεργηθέντων ελέγχων είχαν ως έναυσμα καταγγελίες που περιήλθαν στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 

Ιδιαίτερα δε αυξημένο, για δεύτερη συνεχή χρονιά, ήταν το ποσοστό ελέγχων που 

διενεργήθηκαν το 2014 κατόπιν εντολών Υπουργών και αιτημάτων Εισαγγελικών Αρχών. 
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Κατά το έτος 2014 στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. υποβλήθηκαν 3.691 καταγγελίες (ταχυδρομικά, 

ηλεκτρονικά, με τηλεομοιοτυπία, επώνυμες και ανώνυμες). Οι καταγγελίες  αποτελούν 

σημαντική πηγή πληροφόρησης για περιπτώσεις διαφθοράς, παραβίασης της αρχής της 

νομιμότητας και κακοδιοίκησης. Προς τούτο, οι καταγγελίες αξιολογούνται ως προς τη 

βαρύτητά τους και αξιοποιούνται στο πλαίσιο της κατάρτισης του προγράμματος δράσης του 

Σώματος. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός των καταγγελιών που κατατέθηκαν στην 

Κεντρική Υπηρεσία και στα Περιφερειακά Γραφεία του  Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. κατά το έτος 2014. 

Οργανωτική μονάδα Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Αριθμός 

καταγγελιών 

% 

Κεντρική Υπηρεσία 

(Αττική, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά,  

Νότιο & Βόρειο Αιγαίο) 

2.057 55,73 

Π.Γ. Σερρών 

(Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και ν. Σερρών) 

181 4,90 

Π.Γ. Θεσσαλονίκης 
(Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία) 

507 13,74 

Π.Γ. Λάρισας 

(Θεσσαλία, Ήπειρος) 

305 8,26 

Π.Γ.. Τρίπολης 

(Πελοπόννησος) 

277 7,50 

Π.Γ.  Πάτρας 

(Δυτική Ελλάδα) 

239 6,48 

Π.Γ. Ρεθύμνου 

(Κρήτη) 

125 3,39 

Σύνολο 3.691 100,00 

 

Στον παρακάτω πίνακα και στο γράφημα που ακολουθεί, παρουσιάζεται διαχρονικά (2004-

2014) η ετήσια εισροή καταγγελιών στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.: 

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

Αριθμός 

καταγγελιών 

885 1.018 1.187 1.964 1.747 2.393 3.038 2.954 2.020 2.877 3.691 

Ετήσια 

ποσοστιαία 

μεταβολή (%) 

  15,03 16,60 65,46 -11,05 36,98 26,95 -2,76 -31,62 42,43 28,29 
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Από τα παραπάνω καθίσταται εμφανής η αυξητική τάση του πλήθους των καταγγελιών που 

υποβάλλονται στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 
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2.1 Ελεγκτικό έργο 

Στις ως άνω 486 εκθέσεις επιθεώρησης-ελέγχου του έτους 2014 συμπεριλαμβάνονται 9 

περιπτώσεις για τις οποίες δεν έγινε λεπτομερής έλεγχος (λόγοι αναρμοδιότητας Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., 

εκκρεμοδικία, ενασχόληση με την ίδια υπόθεση άλλου ελεγκτικού φορέα, κ.λπ.). Ως εκ 

τούτου, στη συνέχεια, παρουσιάζονται στοιχεία για 477 εκθέσεις στις οποίες, κατά 

περίπτωση, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις, παραβίασης της αρχής της νομιμότητας, αδιαφανών 

διαδικασιών, κακοδιοίκησης, αναποτελεσματικότητας, παρατυπιών, κ.λπ. Στον πίνακα που 

ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή των 477 εκθέσεων επιθεώρησης-ελέγχου ανά 

θεματικό αντικείμενο και ανά φορέα υπαγωγής των ελεγχθεισών υπηρεσιών. 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΟΠΙΚΗ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Σύνολο 

 

 

 

% 
Υπουργεία 

Αποκεντρω-

μένες 

Διοικήσεις 

Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρειες 
Δήμοι και 

Επιχειρήσεις 

τους 

Δόμηση, Χωροταξία  1 1 4 26 32 6,71 

Φυσικό Περιβάλλον 3 30  3 2 38 7,97 

Πολιτιστικό Περιβάλλον      0 0,00 

Έργα, Προμήθειες, Συμβάσεις 2 1 7 5 19 34 7,13 

Άδειες Επιχειρήσεων, Άσκησης 

Επαγγελμάτων 2   1 10 13 2,73 

Υγεία, Πρόνοια 1  10 2 2 15 3,14 

Ασφάλιση, Απασχόληση 1  11 1 4 17 3,56 

Εκπαίδευση, Κατάρτιση 27  17   44 9,22 

Μεταφορές, Επικοινωνίες 1  1 2  4 0,84 

Αναπτυξιακά και λοιπά 

Προγράμματα 2 1   1 4 0,84 

Δημόσια Περιουσία-Έσοδα 2  1  3 6 1,26 

Οργάνωση, Λειτουργία 

Υπηρεσιών  32 8 35 7 13 95 19,92 

Λοιπά θέματα ΟΤΑ Α’ βαθμού   1  162 163 34,17 

Πειθαρχικές υποθέσεις 2 1 2  7 12 2,52 

ΣΥΝΟΛΟ 75 42 86 25 249 477 100,00 

% 15,72 8,81 18,03 5,24 52,20 100,00  

 

Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι πλέον του 52% των ελέγχων διενεργήθηκε σε 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού και Επιχειρήσεις τους, για θέματα που 
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αφορούσαν κυρίως στην εγκυρότητα των δικαιολογητικών που υπέβαλαν οι επιτυχόντες σε 

διαγωνισμούς για την πλήρωση θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής 

Αστυνομίας και στη νομιμότητα αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή που 

χορηγήθηκαν σε δημοτικούς υπαλλήλους. Σημαντικό ποσοστό των λοιπών ελέγχων 

αφορούσε στην οργάνωση και λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών, την εκπαίδευση και 

κατάρτιση, το φυσικό περιβάλλον, τα δημόσια έργα, προμήθειες και εν γένει δημόσιες 

συμβάσεις, καθώς και τη δόμηση και χωροταξία.  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή (ανά Περιφέρεια) των 

Υπηρεσιών που αφορούν οι 476
1
  εκθέσεις επιθεώρησης- ελέγχου  

 

α/α Περιφέρεια Αριθμός ελέγχων Ποσοστό ελέγχων 

1 Αττικής 182 38,24 

2 

 

Αν. Μακεδονίας-Θράκης 

Κεντρικής Μακεδονίας 

14 2,94 

44 9,24 

3 

Ιονίων Νήσων 

Δυτικής Ελλάδας 

Πελοποννήσου 

4 0,84 

51 10,71 

46 9,66 

4 
Θεσσαλίας 

Στερεάς Ελλάδας 

21 4,41 

14 2,94 

5 
Δυτικής Μακεδονίας 

Ηπείρου 

6 1,26 

15 3,15 

6 
Β. Αιγαίου 

Ν. Αιγαίου 

9 1,89 

30 6,30 

7 Κρήτης 40 8,40 

 ΣΥΝΟΛΟ 476 100,00 

 

2.2 Προανακριτικό Έργο 

Κατά το 2014 εκτελέσθηκαν τριανταπέντε (35) εισαγγελικές παραγγελίες για τη διενέργεια 

ισάριθμων προκαταρκτικών εξετάσεων/προανακρίσεων, στο πλαίσιο των οποίων έλαβαν 

χώρα προανακριτικές πράξεις και συμπληρώθηκαν φάκελοι δικογραφιών που διαβιβάστηκαν 

στους αρμόδιους Εισαγγελείς για τις περαιτέρω ενέργειες.  

                                                           
1
 Δεν περιλαμβάνεται η έκθεση με αρ. 377/2014 διότι αφορά σε έλεγχο στο σύνολο των Δήμων της χώρας. 
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2.3 Έλεγχοι Περιουσιακής Κατάστασης Υπαλλήλων 

Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., σύμφωνα με το ν. 3074/2002, είναι αρμόδιο να διενεργεί έλεγχο της 

περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των φορέων, που υπάγονται στην ελεγκτική του 

αρμοδιότητα. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται με τη διενέργεια εκτάκτων ελέγχων  

περιουσιακής κατάστασης σε υπαλλήλους διαφόρων φορέων, είτε κατόπιν διαπίστωσης μη 

νομίμων ενεργειών είτε κατόπιν αξιολόγησης καταγγελιών ή μετά από σχετική εισαγγελική 

παραγγελία.   

Ο έλεγχος επεκτείνεται σε βάθος δεκαετίας και συνίσταται στη διαπίστωση του σύννομου ή 

μη της προέλευσης όλων των περιουσιακών στοιχείων του υπαλλήλου, της συζύγου του και 

των ανήλικων τέκνων του.  

Επισημαίνεται ότι o έλεγχος περιουσιακής κατάστασης είναι μια σύνθετη και χρονοβόρα 

διαδικασία η οποία απαιτεί τη συλλογή στοιχείων, σε βάθος χρόνου, από πολυάριθμους 

χρηματοπιστωτικούς φορείς και δημόσιες υπηρεσίες, την επεξεργασία, αξιολόγηση και 

διασταύρωση μεγάλου πλήθους συναλλαγών (κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, 

χρηματιστηριακές συναλλαγές, κ.α.), την κλήση του ελεγχομένου για την παροχή περαιτέρω 

στοιχείων και την εκτίμηση των παρεχομένων διευκρινίσεων. Στις περιπτώσεις που 

διαπιστώνεται μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων που δεν δικαιολογείται από νόμιμα 

εισοδήματα ή άλλη νόμιμη αιτία, ζητείται ο πειθαρχικός έλεγχος του υπαλλήλου, ο 

καταλογισμός από το Ελεγκτικό Συνέδριο της αδικαιολόγητης περιουσιακής προσαύξησης 

και η έκθεση διαβιβάζεται στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.  

Κατά το έτος 2014 ολοκληρώθηκαν 26 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης, ενώ σε εξέλιξη 

βρίσκονταν άλλοι 63, εκ των οποίων οι 48 αφορούσαν σε υπαλλήλους, οι οποίοι από το έτος 

2009 και εντεύθεν απέστειλαν στο εξωτερικό εμβάσματα αθροιστικά άνω των 100.000 

ευρώ. Σε επτά (7) περιπτώσεις, μετά από άρση του φορολογικού, τραπεζικού και 

χρηματιστηριακού απορρήτου, διαπιστώθηκε ότι οι ελεγχόμενοι είχαν αποκτήσει 

περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν δικαιολογούνταν από νόμιμα και εμφανή εισοδήματα, 

λόγο για τον οποίο η σχετική έκθεση διαβιβάσθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και 

για όσους παρέμεναν στην ενεργό υπηρεσία, ζητήθηκε η πειθαρχική δίωξη τους. 

Από τα στοιχεία, που γνωστοποιήθηκαν στην Υπηρεσία μας κατά το έτος 2014, σχετικά με 

τα αποτελέσματα ελέγχων περιουσιακής κατάστασης που διενήργησε, προκύπτει ότι: 

1. Επιβλήθηκε σε υπάλληλο Ν.Π.Δ.Δ. η ποινή της προσωρινής παύσης για έξι (6) 

μήνες, με πλήρη στέρηση των αποδοχών για την τέλεση του πειθαρχικού 

παραπτώματος της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς. 

2. Παραπέμφθηκαν στα αρμόδια πειθαρχικά συμβούλια 3 υπάλληλοι για το ως άνω 

αδίκημα και τέθηκαν σε αυτοδίκαιη αργία.  

3. Με βάση τις εκθέσεις ελέγχου του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., κατά το έτος 2014 βεβαιώθηκε σε 

βάρος υπαλλήλων συνολικό ποσό 4.248.391,74 ευρώ.   

Βρίσκεται, επίσης, σε εξέλιξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο, διαδικασία καταλογισμού σε βάρος 

υπαλλήλου ποσού 50.000 ευρώ, καθόσον σε τραπεζικό λογαριασμό του εντοπίσθηκε 

ισόποση κατάθεση, η οποία δεν αιτιολογείται από νόμιμα και εμφανή εισοδήματα. 
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3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ Ή/ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014. 

Από τις 476
2
 εκθέσεις επιθεώρησης-ελέγχου σε 188 (39,5%) από αυτές, αναζητήθηκαν 

ευθύνες υπαλλήλων/οργάνων της Διοίκησης για πειθαρχικά παραπτώματα ή/και ανέκυψαν 

ενδείξεις για ποινικές ευθύνες οπότε οι σχετικές εκθέσεις γνωστοποιήθηκαν στον 

Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την ποινική αξιολόγηση των σχετικών πράξεων και 

παραλείψεων. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο αριθμός των εκθέσεων που 

περιλαμβάνουν προτάσεις αναζήτησης πειθαρχικών ή/και ποινικών ευθυνών ανά θεματικό 

αντικείμενο.  

α/α Θεματικό αντικείμενο 
Αριθμός 

εκθέσεων 

Αριθμός 

εκθέσεων με 

αναζήτηση 

ευθυνών 

Δείκτης 

παραβατικότητας 

1 Δόμηση, Χωροταξία 32 3 9,38 

2 Φυσικό Περιβάλλον 38 23 60,53 

3 Πολιτιστικό Περιβάλλον  0 0  

4 Έργα, Προμήθειες 34 8 23,53 

5 Άδειες Επιχειρήσεων, 

Άσκησης Επαγγελμάτων  13 4 30,77 

6 Υγεία, Πρόνοια 15 0 0,00 

7 Ασφάλιση, Απασχόληση 17 2 11,76 

8 Εκπαίδευση, Κατάρτιση 44 10 22,73 

9 Μεταφορές, Επικοινωνίες 4 0 0,00 

10 Αναπτυξιακά και λοιπά 

Προγράμματα 4 0 0,00 

11 Δημόσια Περιουσία-Έσοδα 6 1 16,67 

12 Οργάνωση, Λειτουργία 

Υπηρεσιών 95 19 20,00 

13 Λοιπά θέματα ΟΤΑ Α' 

βαθμού 162 116 71,60 

14 Πειθαρχικές υποθέσεις 12 2 16,67 

 
 Σύνολο 476 188 

Γενικός Δείκτης 

39,50 

                                                           
2
 Βλ. υποσημείωση α/α 1. 
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Διαπιστώνεται ότι οι θεματικοί τομείς με τιμή δείκτη παραβατικότητας μεγαλύτερη εκείνης 

του Γενικού Δείκτη είναι: 

α) «Λοιπά θέματα ΟΤΑ Α’ βαθμού» που αφορά κυρίως σε ελέγχους εγκυρότητας τίτλων 

σπουδών και πιστοποιητικών Δημοτικών Αστυνομικών  και  

β) «Φυσικό Περιβάλλον» που αφορά σε ελέγχους για την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο αριθμός εκθέσεων επιθεώρησης-ελέγχου με 

περιπτώσεις αναζήτησης ευθυνών, ανά φορέα υπαγωγής των ελεγχθεισών υπηρεσιών.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΠΑΓΩΓΗΣ 

Αριθμός 

εκθέσεων 

Αριθμός. 

εκθέσεων 

με πρόταση 

αναζήτηση 

ευθυνών 

Δείκτης 

παραβατικότητας 

Υπουργείο 75 13 17,33 

Αποκεντρωμένες 

Δ/σεις 42 26 61,90 

Νομικό Πρόσωπο 86 12 13,95 

Περιφέρειες 25 3 12,00 

ΟΤΑ Α’ βαθμού και 

Επιχειρήσεις τους 248 134 54,03 

Σύνολο 476 188 

Γενικός δείκτης 

39,50 
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Στον πίνακα που ακολουθεί κατανέμονται οι υπάλληλοι/όργανα της Διοίκησης για τους 

οποίους αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες, ανά ιδιότητα και ανά υπηρεσία προέλευσης. 

Σημειώνεται ότι σε 124 εκθέσεις, από το σύνολο των 188, αναζητούνται μόνον ποινικές 

ευθύνες είτε επειδή δεν μπορεί λόγω ιδιότητας να αναζητηθούν πειθαρχικές ευθύνες (π.χ. 

όργανα διοίκησης φορέων), είτε επειδή τα πειθαρχικά παραπτώματα είχαν ήδη παραγραφεί. 

Ως εκ τούτου, διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα αφορούν σε 64 

επιθεωρήσεις/ελέγχους με αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών και όχι στο σύνολο των 188. 

 

Θέση 

Ευθύνης/Ιδιότητα 

Υπουργεία Αποκεντρω-

μενες Δ/σεις 

Ν.Π. Περιφέρειες Ο.Τ.Α. Α’ 

βαθμού & 

Επιχειρήσεις 

τους 

Σύνολο % 

Υπάλληλος              138 20 34 1 34 227 66,96 

Τμηματάρχης                1 1 7  1 10 2,95 

Διευθυντής                 9 40 2 1 7 59 17,40 

Γεν.  Διευθυντής                       0,00 

Δήμαρχος          8 8 2,36 

Λοιπά αιρετά 

όργανα                      18 18 5,31 

Άλλοι (μέλη 

ΔΕΠ, ΕΠ, κ.α.)   17   17 5,01 

 Σύνολο 

148 61 60 2 68 339 

100,0

0 

 Ποσοστό % 43,66 17,99 17,70 0,59 20,06 100,00  

 

Από τα δεδομένα του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι περίπου το 44% των λειτουργών, για 

τους οποίους προτάθηκε η άσκηση πειθαρχικής δίωξης, προέρχεται από Υπουργεία
3
.  

Πλέον του 66% των πειθαρχικά υπόλογων αφορά στην κατηγορία «Υπάλληλος».  

Το παρακάτω γράφημα απεικονίζει τη συχνότητα4 αναζήτησης ευθυνών την τελευταία 

επταετία (2008-2014) από τις επιθεωρήσεις/ελέγχους του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 

 

                                                           
3
 Αφορά κυρίως στους ελέγχους που διενεργήθηκαν με αντικείμενο την εξέταση της τήρησης από τους 

υπαλλήλους του προβλεπόμενου χρόνου εργασίας. 
4
 Ποσοστό ελέγχων με πειθαρχικές ευθύνες/σύνολο ελέγχων και ποσοστό ελέγχων με ποινικές ευθύνες/σύνολο 

ελέγχων, αντίστοιχα. 
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Από το ανωτέρω γράφημα προκύπτει ότι το ποσοστό των εκθέσεων έτους 2014 με 

αναζήτηση ποινικών ευθυνών ήταν αισθητά αυξημένο σε σχέση με εκείνο του 2013 (κατά 

περίπου 30%), σε αντίθεση με το ποσοστό των εκθέσεων με αναζήτηση πειθαρχικών 

ευθυνών. Η σημαντική αυτή αύξηση αιτιολογείται από τους ελέγχους γνησιότητας τίτλων 

σπουδών και πιστοποιητικών Δημοτικών Αστυνομικών, από τους οποίους προέκυψαν 

πολλές περιπτώσεις υποβολής πλαστών στοιχείων.  
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4.  ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 

 

Σε 283 από τις 486 εκθέσεις που ολοκληρώθηκαν το 2014 διατυπώθηκαν συνολικά 604 

προτάσεις. Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι προτάσεις που αφορούσαν σε 

αναζήτηση πειθαρχικών ή και ποινικών ευθυνών, για τις οποίες έγινε αναφορά στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ανωτέρω προτάσεις κατανεμημένες ως προς 

το φορέα στον οποίο απευθύνονται και ως προς την κατηγορία  τους. 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό προτάσεων αφορά στη 

νομιμότητα δράσης των υπηρεσιών που ελέγχθηκαν (64,90%). Το ιδιαίτερα μεγάλο αυτό 

ποσοστό οφείλεται ιδίως στους ελέγχους γνησιότητας τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών 

Δημοτικών Αστυνομικών, από τους οποίους προέκυψαν περιπτώσεις πλαστών τίτλων καθώς 

και μη νόμιμες προσλήψεις, για τις οποίες ζητήθηκε η ανάκληση των σχετικών διορισμών 

και ο καταλογισμός των αχρεωστήτως καταβληθεισών αμοιβών. Το αμέσως μεγαλύτερο 

ποσοστό προτάσεων αφορά στην τήρηση και στην ποιότητα των διοικητικών διαδικασιών  

(24,01%). Από τα παραπάνω αναδεικνύεται το πρόβλημα της μη τήρησης της αρχής της 

νομιμότητας όπως επίσης και το γεγονός ότι οι διοικητικές διαδικασίες, συνηγορούντος 

συχνά ενός πολύπλοκου θεσμικού πλαισίου (3,48%) είναι, πολύπλοκες και χρονοβόρες με 

δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα και την αποδοτικότητα των παραγόμενων υπηρεσιών,.  

Από το σύνολο των προτάσεων που αφορούν στη νομιμότητα (392) περίπου το 64% αυτών 

αφορούν στην αποκατάσταση της νομιμότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ 

βαθμού, συνεκτιμωμένου όμως ότι πλέον του 52% των ελέγχων διενεργήθηκε σε 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού και Επιχειρήσεις τους. 

Κατηγορία 

πρότασης 
Υπουργείο 

Αποκ. 

Δ/ση 

Νομικό 

Πρόσωπο 
Περιφέρεια 

ΟΤΑ 

Α’ 

βαθμού 

Σύνολο % 

Θεσμικό 

πλαίσιο 
10  8 1 2 21 3,48 

Νομιμότητα 51 41 46 5 249 392 64,90 

Υλικοτεχνική. 

υποδομή 
3  6 1 1 11 1,82 

Κτιριακή 

υποδομή 
1     1 0,17 

Διαδικασίες 26 23 32 8 56 145 24,01 

Διενέργεια 

ελέγχων  από 

άλλες 

υπηρεσίες 
19 3  2 1 25 4,14 

Ανθρώπινο 

δυναμικό 
4  2 1 2 9 1,49 

Σύνολο 114 67 94 18 311 604 100,00 
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Αναφορικά με την υλοποίηση των προτάσεων του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. θα πρέπει να υπογραμμιστεί 

ότι αυτή εξαρτάται κυρίως από το περιεχόμενό τους και τη διοικητική υπαγωγή των 

υπηρεσιών στις οποίες απευθύνονται. Οι προτάσεις για τη βελτίωση του κανονιστικού 

πλαισίου, αν και γενικά έχουν τη σύμφωνη γνώμη των ελεγχόμενων υπηρεσιών, δεν 

υλοποιούνται άμεσα επειδή απαιτούν ενέργειες από περισσότερες συναρμόδιες υπηρεσίες 

υπερκείμενες (κυρίως Υπουργεία), ο συντονισμός των οποίων για το σκοπό αυτό δεν είναι 

πάντα εύκολος. 

Αντίθετα, οι προτάσεις που αναφέρονται στην αντιμετώπιση προβλημάτων νομιμότητας και 

αποτελεσματικότητας υλοποιούνται κατά κανόνα άμεσα, με προφανή οφέλη στη βελτίωση 

λειτουργίας των αντίστοιχων υπηρεσιών. 

Οι προτάσεις με τις οποίες αναζητούνται πειθαρχικές ευθύνες, πλην εξαιρέσεων, 

υλοποιούνται συνήθως άμεσα, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3074/2002 αρ. 

5 παρ. 3βi και του νόμου 3345/2005 αρ. 14, παρ., η διαπίστωση, ύστερα από διενέργεια 

επιθεώρησης ή ελέγχου, πειθαρχικών παραπτωμάτων δεσμεύει τα αρμόδια όργανα για την 

άσκηση πειθαρχικής δίωξης. 
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5. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 

 

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης για τη βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης  το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. έχει 

αναλάβει σειρά οριζόντιων δράσεων με στόχο να συμβάλλει στην προσπάθεια για την 

αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητάς της και την προαγωγή της διαφάνειας και λογοδοσίας. Κατά το έτος 

2014 ξεκίνησαν, ολοκληρώθηκαν ή συνέχισαν να υλοποιούνται οι κάτωθι οριζόντιες 

δράσεις: 

5.1 Παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων των δημοσίων υπαλλήλων 

 

Μετά την ανάθεση στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., με το ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/9-5-13), (υποπαρ. 

ΣΤ.11 περ.1 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου), της παρακολούθησης των 

πειθαρχικών διαδικασιών στους φορείς αρμοδιότητάς του, οι υπηρεσίες κοινοποιούν στο 

Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. κάθε πράξη με την οποία ασκείται πειθαρχική δίωξη όπως επίσης και κάθε 

πειθαρχική απόφαση. Για τη διευκόλυνση της ως άνω διαδικασίας το Γραφείο Ανάπτυξης 

Εφαρμογών Πληροφορικής του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. εκπόνησε και έθεσε στη διάθεση των 

υπηρεσιών κατά το τελευταίο τετράμηνο του έτους 2014, 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 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 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. 

Στις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν καθυστερήσεις της πειθαρχικής διαδικασίας σε 

ορισμένους φορείς, για υπαλλήλους για τους οποίους σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνταν 

από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και διαβιβάστηκαν στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. είχε 

ασκηθεί ποινική δίωξη, το ΣΕΕΔΔ ενημέρωσε σχετικά τα αρμόδια Υπουργεία για την 

περαιτέρω προώθηση των πειθαρχικών διαδικασιών.  

 

5.2. Επιθεωρήσεις –Έρευνες για τη διακρίβωση της συμμόρφωσης των υπαλλήλων με 

τους περιορισμούς και απαγορεύσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για 

την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή.  

Η άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή από δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους 

αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, λαμβανομένων υπόψη του κινδύνου σύγκρουσης 

μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος, της ανάγκης εξασφάλισης της απρόσκοπτης 

λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και της προστασίας του κύρους αυτών και των 

υπαλλήλων. 
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Το ΣΕΕΔΔ, λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο αριθμό καταγγελιών για περιπτώσεις μη νόμιμης 

άσκησης ιδιωτικού έργου από υπαλλήλους, διενήργησε επιθεώρηση-έρευνα στους 325 

Δήμους της χώρας με αντικείμενο  τη νομιμότητα χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού 

έργου σε δημοτικούς υπαλλήλους, σε εφαρμογή των ειδικών προβλέψεων του ισχύοντος 

Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων  

Η επιθεώρηση-έρευνα επικεντρώθηκε σε ισχύουσες άδειες που εκδόθηκαν στη χρονική 

περίοδο 2008 και εντεύθεν, λαμβάνοντας υπόψη την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου 

κατά το έτος 2007 (άρθρο 31 ν. 3528/2007 και 38 ν. 3584/2007), καθώς και στις άδειες που 

χορηγήθηκαν σε προηγούμενο χρόνο, με το προϊσχύσαν νομικό πλαίσιο και οι οποίες ήταν 

αόριστης διάρκειας.  

Επίσης, το 2014 συνεχίστηκε η έρευνα με αντικείμενο την εξέταση της συμμόρφωσης των 

δημοσίων υπαλλήλων Μηχανικών Διπλωματούχων Α.Ε.Ι. και Τεχνολόγων Μηχανικών 

Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., όλων των ειδικοτήτων, με τους περιορισμούς και απαγορεύσεις που 

προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις ως προς την άσκηση ιδιωτικού έργου και τη 

συμμετοχή σε μελετητικές και εργοληπτικές εταιρείες, από το 2009 έως και το 1ο τετράμηνο 

2014.  

 

5.3.Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων 

Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. από το 2014 διενεργεί έλεγχο περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του 

δημόσιου τομέα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητάς του και οι οποίοι περιλαμβάνονται 

στη λίστα των 54.000 φορολογουμένων που από το έτος 2009 και εντεύθεν απέστειλαν στο 

εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα αθροιστικά άνω των 100.000 ευρώ. Για την 

πραγματοποίηση της εν λόγω δράσης το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. έχει αναπτύξει συνεργασία με τις 

αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.  

Με βάση τα συγκεντρωθέντα στοιχεία, ο αριθμός των ως άνω υπαλλήλων, εξαιρουμένων 

των μη υπαγομένων στην αρμοδιότητα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., ανέρχεται στους 5.260, από τους 

οποίους 415 έχουν εν τω μεταξύ αποχωρήσει από το Δημόσιο. Για το σύνολο των λοιπών 

ελέγχθηκε εάν τα εμβάσματα καλύπτονται από τα οικογενειακά διαθέσιμά τους της 

τελευταίας εξαετίας και για όσους δεν καλύπτονται διενεργείται περαιτέρω έλεγχος για τη 

διακρίβωση του σύννομου ή μη της προέλευσής τους. 

5.4.Έλεγχος νομιμότητας των στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων. 

Στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας των στοιχείων του προσωπικού μητρώου των 

υπαλλήλων, που διενεργείται σύμφωνα με τις σχετικές Εγκυκλίους του Υ.Δ.Μ.Η.Δ., από τις 

Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, 

ΝΠΔΔ, των κρατικών ΝΠΙΔ και δημοσίων επιχειρήσεων, έχει ανατεθεί στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. η 

παρακολούθηση της υπόψη διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που εκπονήθηκε από 

το Γραφείο Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εφαρμογών Πληροφορικής του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 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, 
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ενημερώνουν το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. για την πρόοδο και τα αποτελέσματα του ελέγχου 

καταχωρίζοντας τα σχετικά στοιχεία στην ως άνω εφαρμογή. Επιπλέον, στις περιπτώσεις 

που οι καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες ή εκδούσες αρχές διαπιστώσουν τη μη έκδοση 

(πλαστοί τίτλοι) ή την ανακρίβεια των στοιχείων (παραποιημένοι τίτλοι) που τους 

αποστάλθηκαν για εξακρίβωση από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, κοινοποιούν 

στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., προς ενημέρωσή του, τη σχετική απάντησή τους προς τις υπηρεσίες που 

έθεσαν το ερώτημα. Από τις συνεχείς καταχωρίσεις στην ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή 

προκύπτουν στοιχεία ανά υπηρεσία για τους πλαστούς-παραποιημένους τίτλους που 

εντοπίζονται και για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν στη συνέχεια (πράξεις ανάκλησης 

διορισμού, ανάκλησης μετάταξης, καταγγελίες συμβάσεων, πειθαρχικές διώξεις, κλπ.). 

Επίσης, το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. κατά το 2014 ξεκίνησε και ολοκλήρωσε οριζόντιους ελέγχους για τη 

διακρίβωση της νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του 

προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων.  

Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2014 ο έλεγχος του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. που αφορούσε σε 

178 Δήμους ύστερα από εντολή των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, με αντικείμενο την εξέταση της 

εγκυρότητας των δικαιολογητικών που υπέβαλαν επιτυχόντες σε διαγωνισμούς για την 

πλήρωση θέσεων δημοτικών αστυνόμων. Ως αποτέλεσμα του ελέγχου, ανακλήθηκαν οι 

διορισμοί δημοτικών αστυνομικών οι οποίοι υπέβαλαν για το διορισμό τους πλαστούς ή 

νοθευμένους τίτλους σπουδών. Παράλληλα οι σχετικές εκθέσεις απεστάλησαν στην 

Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για περαιτέρω ποινική διερεύνηση.  

Επίσης, κατά το 2014 ξεκίνησε ο έλεγχος για την εξέταση της εγκυρότητας των 

πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που αποτέλεσαν την προϋπόθεση διορισμού 9.873 

επιτυχόντων σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ από το έτος 2003. Επιπλέον, κατόπιν καταγγελίας 

της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) ξεκίνησε 

έλεγχος για τη διαπίστωση της εγκυρότητας τίτλων σπουδών υπαλλήλων οι οποίοι 

χορηγήθηκαν από δύο ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. 

 

5.5.  Έλεγχος σε οκτώ Δήμους της Αττικής  με αντικείμενο την αδειοδότηση και τον 

έλεγχο λειτουργίας Λούνα Παρκ και Παιδότοπων. 

 

Σε συνέχεια σχετικής επιθεώρησης του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. στο Δήμο Ελληνικού, ανατέθηκε σε 

τέσσερα ελεγκτικά κλιμάκια η διενέργεια επιθεώρησης-ελέγχου σε οκτώ Δήμους της 

Αττικής με αντικείμενο τη νομιμότητα αδειοδότησης και τον έλεγχο λειτουργίας Λούνα 

Παρκ και Παιδότοπων. Οι επιθεωρήσεις έχουν ολοκληρωθεί, έχουν συνταχθεί οι σχετικές 

εκθέσεις και εκκρεμεί η έγκρισή τους από την Επιτροπή του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 

3613/2007.  
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6.ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2014 

Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται οι σημαντικότερες επιθεωρήσεις-έλεγχοι που 

ολοκλήρωσε το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ το 2014.  

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΔΟΜΗΣΗ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 

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

1 Υπηρεσία Δόμησης  Δήμου 

Διδυμοτείχου 

Η έκδοση οικοδομικών αδειών κατασκευής 72 

κατοικιών Ρομά σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχια στο 

Δήμο Διδυμοτείχου Ν. Έβρου  

2 α) Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης 

Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης,  

β) Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Δημητρίου, 

γ) Α’ βάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης 

Θεάτρων, Κινηματογράφων κλπ 

Δήμου Αγ. Δημητρίου,  

δ) Διεύθυνση Περιβαλλοντικής 

Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου 

Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού & 

Νότιου Τομέα Αθηνών και  

ε) Η΄ Γραφείο Πυρασφάλειας Αθηνών, 

Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος. 

Η νομιμότητα των ενεργειών των υπηρεσιών σχετικά 

με την αδειοδότηση και λειτουργία των 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και 

κινηματογράφου, σε εμπορικό κέντρο. 

3  

Δήμος Κέρκυρας , Διεύθυνση 

Χωροταξίας και Περιβάλλοντος και  

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης 

 

Η χορήγηση  βεβαίωσης χρήσεων γης στο πλαίσιο 

αδειοδότησης εγκατάστασης εμφιάλωσης και 

εμπορίας υγραερίου. 

4 α) Κτηματική Υπηρεσία Ν. Ηλείας και 

Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας της 

Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 

Περιουσίας,  

β) Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 

Ιονίων Νήσων 

 

 

Η διαδικασία επανακαθορισμού των οριογραμμών 

αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην 

περιοχή Σχίνων Ζαχάρως του Ν. Ηλείας. 
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ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

5 Δασαρχείο Αιγίου Η εξέταση της νομιμότητας έντεκα (11) πράξεων 

χαρακτηρισμού.  

6 Δ/νση Δασών Αργολίδας Η εξέταση της νομιμότητας είκοσι τριών (23) 

πράξεων χαρακτηρισμού.  

7 Δήμος Κάτω Νευροκοπίου Ν. Δράμας Η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών εντός της 

κοίτης χειμάρρου.  

8 α) Δασαρχείο Πειραιά 

 β) Δ/νση Περιβάλλοντος της 

Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά & 

Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

Οι ενέργειες των  Υπηρεσιών αναφορικά με την 

εξορυκτική δραστηριότητα σε λατομείο αδρανών 

υλικών, σε λατομική περιοχή στη θέση «Γούβα 

Μπατσί» του Δήμου Σαλαμίνας Αττικής. 

9 Δασαρχείο Πόρου Οι ενέργειες της υπηρεσίας ως προς τη διαπίστωση 

του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και το 

χαρακτηρισμό έκτασης, εμβαδού 1.580 στρ., στη 

θέση «Βίδι» του Δήμου Τροιζηνίας. 

10 α) Δ/νση Δασών Σάμου, 

β) Δασονομείο Ικαρίας 

Οι ενέργειες των Υπηρεσιών για την προστασία 

εκχερσωθείσας δασικής έκτασης, κείμενης στη 

θέση Αυλάκι του Δήμου Ευδήλου Ικαρίας. 

ΕΡΓΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

11 Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

α. Η εκτέλεση 18 έργων 

β. Η ανάθεση προμήθειας λογισμικού 

12 Πρώην  Δήμος Αγ. Γεωργίου Ν. 

Θεσσαλονίκης 

Νομιμότητα ενεργειών οργάνων του Δήμου 

σχετικών με τη λήψη αντιπλημμυρικών μέτρων. 

13 Πρώην Δήμος Αντιγονιδών Ν. Ημαθίας Νομιμότητα ενεργειών οργάνων του Δήμου 

σχετικά  με τη διαδικασία παραλαβής του έργου: 

«Αποπεράτωση δημιουργίας πεζοδρόμων-

ποδηλατοδρόμων σύνδεσης των οικισμών του 

Δήμου». 

14 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων 

Θεσσαλονίκης 

Η διαδικασία αγοράς κτιρίου για χρήση 

εργαστηρίου. 

15 Δήμος Νέστου Ν. Καβάλας: Η διακήρυξη του διαγωνισμού  «Προμήθεια 

ασφαλτομίγματος ΠΤΠ Α265 και ασφαλτικής 

προεπάλειψης». 
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16 α) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  

 β) Δήμος Ζωγράφου, Πολεοδομική 

Υπηρεσία (νυν ΥΔΟΜ)  

Η διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, εκτέλεσης 

και παραλαβής του έργου «Διετής Συντήρηση 85 

Ανελκυστήρων στο Ε.Μ.Π.» 

17 Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων  

Αθλητικών Ολυμπιακών Έργων-

Εγκαταστάσεων 

Ο έλεγχος τυχόν υπερβάσεων των εγκεκριμένων 

προϋπολογισμών των μελετών και της κατασκευής 

Ολυμπιακών έργων αρμοδιότητας της ΕΥΔΕ 

Ολυμπιακά Έργα (ΟΕ) και ειδικότερα των έργων: 

«Κέντρο Κωπηλασίας Σχοινιά», «Αισθητική 

αναβάθμιση ΟΑΚΑ – Ειδικές κατασκευές» και 

«Κέντρο Σκοποβολής Μαρκοπούλου». 

18 Δήμος Ελευσίνας – Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

Οι  διαδικασίες ανάθεσης, εκτέλεσης και 

παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία 

– Βελτιώσεις της ποιότητας ζωής στην περιοχή 

διαβίωσης αθιγγάνων «Στρίφι»». 

19 Δήμος Ωρωπού α) Οι απευθείας αναθέσεις δημοτικών έργων και η 

Πάγια Προκαταβολή του Δήμου.  

β)  Η διαδικασία προμήθειας ηλεκτρολογικού 

υλικού. 

20 Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου Αττικής 

(πρώην Δήμος Ραφήνας) 

Οι διαδικασίες μελέτης και υλοποίησης των έργων 

κατασκευής και αποπεράτωσης του Πνευματικού-

Πολιτιστικού Κέντρου Ραφήνας. 

21 Δήμος Δομοκού Οι  απευθείας αναθέσεις έργων-προμηθειών-

εργασιών και υπηρεσιών, κατά τα έτη 2012-2013. 

22 Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. α) Η εκπόνηση μελέτης, για την αποκατάσταση του 

«Αχιλλείου» Κέρκυρας,  

β) Οι αναθέσεις εργασιών και προμηθειών για τη 

λειτουργία καταστημάτων στο Αχίλλειο το 2012 

και, 

 γ) Οι αναθέσεις υπηρεσιών καθαριότητας και 

φύλαξης του καζίνου του «Αχιλλείου» τα έτη 2010 

και 2011.  

ε) Η νομιμότητα ανάθεσης ελέγχου των νομικών 

εκκρεμοτήτων της εταιρείας σε δικηγορική εταιρεία 

το έτος 2012. 

23 Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης & 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων 

Η διαχείριση και διάθεση των χρηματικών ποσών 

που συγκεντρώθηκαν για την αποκατάσταση των 

πυρόπληκτων περιοχών από τις πυρκαγιές του 

2007. 
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ΥΓΕΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ 

24 Γενικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης "Γ. 

Γεννηματάς-Άγιος Δημήτριος", 

Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης 

"Θεαγένειο",  Γ.Ν. Θεσσαλονίκης 

"Άγιος Παύλος", Γ.Ν. Πέλλας 

"Νοσοκομείο Γιαννιτσών",  

Η ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης 

25 «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Πατρών Η καταβολή υπερωριών σε υπαλλήλους του 

Νοσοκομείου. 

26 Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου 

Λαρισαίων, Δ/νση Κοινωνικής 

Μέριμνας και Υγείας Δήμου Τρικκαίων 

Η χορήγηση επιδομάτων απροστάτευτων τέκνων 

ή/και λοιπών επιδομάτων .  

27 Γενικό Νοσοκομείο Σερρών Η διενέργεια του διαγωνισμού για την ανάδειξη 

αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας του 

Νοσοκομείου. 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

28 Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. Η χορήγηση αποζημίωσης σε αποχωρούντες 

υπαλλήλους. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΣΟΔΑ 

29 Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα 

Απασχολούμενων-Τομέας Ασφάλισης 

Νομικών (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.) 

Η χορήγηση δανείων και  η είσπραξη των 

οφειλόμενων ληξιπρόθεσμων δανείων κατά την 

χρονική περίοδο 2009-2012. 

30 Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. Η μη διανομή μερισμάτων από την εταιρεία 

«Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας  Α.Ε.» στη μέτοχο 

ΕΤΑΔ Α.Ε. κατά τις χρήσεις 2009-2012. 

31 Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. Η μη λήψη των νόμιμων μέτρων για την είσπραξη 

μισθωμάτων από  μισθώτρια Ολυμπιακής 

εγκατάστασης. 

32 Κτηματική Υπηρεσία Ν. Λευκάδος και 

ΕΤΑΔ Α.Ε. 

Η εκμίσθωση ακινήτου στη Γύρα Λευκάδας και η 

μη διασφάλιση της σύννομης αξιοποίησής του. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

33 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων 

Η εφαρμογή των διαδικασιών εποπτείας και ελέγχου 

για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης των 

οικονομικών ενισχύσεων, που χορηγήθηκαν στην 

Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών 

Συνεταιρισμών, τη Γενική Συνομοσπονδία 

Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελλάδας και τη 

Συνομοσπονδία Δημοκρατικών Αγροτικών 
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Συλλόγων Ελλάδας, κατά τα έτη 2007 έως 2011. 

34 Δημοτική Επιχείρηση Μεγάρων Α.Ε.  α) η λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης, και   

β) η διενέργεια κλειστού μειοδοτικού διαγωνισμού 

και η σύναψη σχετικής σύμβασης, το έτος 2012, με 

αντικείμενο την ανάθεση του εκσυγχρονισμού, της 

λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης της 

μονάδας παραγωγής και εμπορίας οργανοχουμικών 

λιπασμάτων και λυμάτων. 

35 Δήμος Γλυφάδας Η τήρηση του ωραρίου εργασίας από υπαλλήλους 

του Δήμου Γλυφάδας.  

36 Δήμος Ζακύνθου Η τήρηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού 

του Δήμου . 

37 α) Δήμος Αγ. Παρασκευής-  

β) Οργανισμός Άθλησης Δήμου Αγ. 

Παρασκευής (ΟΑΔΑΠ) 

α) Η σύνταξη ισολογισμών- απολογισμών από το 

Δήμο για τα οικονομικά έτη 2006-2009, 

β) Οι όροι παραχώρησης από τον Οργανισμό 

Άθλησης Δήμου Αγ. Παρασκευής του δημοτικού 

γηπέδου ποδοσφαίρου σε ανώνυμη ποδοσφαιρική 

εταιρία και του δικαιώματος ελεύθερης πρόσβασης 

των δημοτών σε αυτό, καθώς και η παραχώρηση 

λοιπών δημοτικών αθλητικών χώρων σε αθλητικούς 

συλλόγους (ΝΠΙΔ). 

38 ΔΕΗ Α.Ε. Η νομιμότητα των διαδικασιών κυρίως ως προς: 

-  τη μίσθωση ακινήτων στην περιοχή Αττικής για 

στέγαση υπηρεσιών, 

-  ανακατασκευές-κατασκευές κτιρίων, 

-  προσλήψεις τακτικού προσωπικού,  

-  την ανάθεση έργου σε διαφημιστική εταιρία, 

-  τις αποδοχές διευθυντικών στελεχών, κατά τα έτη 

2010 - 2013, 

-  τη χρήση κινητών τηλεφώνων από διευθυντικά 

στελέχη, 

-  τη χρονομίσθωση οχημάτων για χρήση από 

διευθυντικά στελέχη, 

-  -τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών συμβούλου, 

-  προσλήψεις δικηγόρων. 

39 ΔΕΗ  Α.Ε. (τ. Δ/νση Υλικού, 

Καυσίμων, Προμηθειών και 

Μεταφορών) 

Η εξέταση τήρησης του ωραρίου από το προσωπικό 

των υπηρεσιών της ΔΕΗ που στεγάζονται στο κτήριο 

επί της οδού Στουρνάρη 55. 

40 Ενιαίο Ταμείο   Ασφάλισης 

Προσωπικού Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης 

Η εξέταση τήρησης  του ωραρίου εργασίας του 

προσωπικού. 
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41 Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Αθηνών 

Έλεγχος τήρησης της υποχρέωσης ανάρτησης στη 

«Διαύγεια» διοικητικών πράξεων. 

42 Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Η εξέταση της τήρησης του ωραρίου εργασίας από 

το προσωπικό.  

43 Διώρυγα Κορίνθου Α.Ε. Έλεγχος τήρησης της υποχρέωσης ανάρτησης στη 

«Διαύγεια» διοικητικών πράξεων επί θεμάτων 

προσωπικού και προμηθειών. 

44 Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου 

Ανάπτυξης 

Οργάνωση και λειτουργία του φορέα. 

45 Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. Η καταβολή πρόσθετων αμοιβών και μπόνους στο 

προσωπικό της εταιρείας κατά τις χρήσεις 2008-

2012. 

46 Δ/νση Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Η εξέταση  της  τήρησης  του  ωραρίου  εργασίας  

από το προσωπικό  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

47 α) Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Ηρακλείου.  

β) Τμήμα Πρωτοκόλλου και 

Διεκπεραίωσης και Τμήμα 

Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου 

Ηρακλείου 

Εξέταση των διαλαμβανομένων σε καταγγελία 

κυρίως ως προς την πλαστογράφηση του Βιβλίου 

Πρωτοκόλλου του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την 

εικονικότητα της συνεδρίασης της 19
ης

-10-2011 

καθώς και την πολυετή καθυστέρηση στην 

καθαρογραφή πρακτικών . 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

48 Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Η  διαδικασία εξαίρεσης εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το καθεστώς της 

διαθεσιμότητας (Ν. 4172/2013, ΦΕΚ 167Α/2013) 

καθώς και η εξέταση των δικαιολογητικών που 

υποβλήθηκαν. 

49 Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης,  οι οικείες Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και οι αντίστοιχες 

σχολικές μονάδες. 

Η νομιμότητα απαλλαγής εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

από διδακτικό έργο. 
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50 Γυμνάσιο Πλαταμώνα, Γυμνάσιο 

Λεπτοκαρυάς, Γενικό Λύκειο 

Λεπτοκαρυάς, Περιφερειακή  

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, 

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 

/Διεύθυνση Προσωπικού 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Ο έλεγχος της τήρησης του υποχρεωτικού 

διδακτικού ωραρίου για το σύνολο των 

εκπαιδευτικών  στο Γυμνάσιο Πλαταμώνα, στο 

Γυμνάσιο Λεπτοκαρυάς και στο  Γενικό Λύκειο 

Λεπτοκαρυάς. 

51 Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Ο έλεγχος της τήρησης του ωραρίου εργασίας από το 

προσωπικό. 

52 ΤΕΙ Πάτρας Οι ενέργειες της  υπηρεσίας σχετικά με την είσπραξη 

των οικονομικών υποχρεώσεων των καθηγητών 

πλήρους απασχόλησης από την παράλληλη άσκηση  

ελεύθερου επαγγέλματος  . 

53 Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών/Γενική 

Διεύθυνση Περιουσίας και 

Οικονομικών 

Οι διαδικασίες  ανάθεσης υπηρεσιών καθαρισμού 

κτηρίων του Ε.Κ.Π.Α. 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ 

54 Το σύνολο των Δήμων της Χώρας 

(325 Δήμοι) 

Η νομιμότητα χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού 

έργου σε δημοτικούς υπαλλήλους. 

55 Δήμοι χωρικής αρμοδιότητας 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

Εξέταση της εγκυρότητας των δικαιολογητικών που 

υπέβαλαν οι επιτυχόντες σε διαγωνισμούς για την 

πλήρωση θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού 

Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων. 

56 Πρώην Ν.Α. Φλώρινας  

ΑΝ.ΦΛΩ. Α.Ε.», Αναπτυξιακή ΑΕ 

ΟΤΑ  

Η νομιμότητα των διαδικασιών κυρίως ως προς: 

α.τη διαχείριση των πόρων του 3ου Ειδικού 

Αναπτυξιακού Πόρου (Ε.Α.Π.) από την πρώην Ν. 

Α. Φλώρινας. 

β. την εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ 

της πρώην Ν. Α. Φλώρινας και της ΑΝ.ΦΛΩ., 

Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ. 

γ. την εκτέλεση έργων του Ε.Α.Π. και των 

προγραμμάτων LEADER και INTERREG από 

την ΑΝ.ΦΛΩ. 

δ. τις προσλήψεις προσωπικού  

57 Δήμος Ζακύνθου Η λειτουργία του Γραφείου Αλλοδαπών του πρώην 

Δήμου Αρκαδίων Ν. Ζακύνθου. 
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58 Τέως Δήμος Ταμυνέων Ν. Ευβοίας 

(Νυν Δημοτική Ενότητα Δήμου Κύμης 

Αλιβερίου) 

Η αξιοποίηση των χρηματικών ποσών που 

προέρχονται από το ειδικό τέλος ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας. 

59 Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης 

Δήμου Αμαρουσίου (Δ.Ε.Α.Δ.Α.) 

Η νομιμότητα σύναψης τριών συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών μεταξύ της Δ.Ε.Α.Δ.Α. και του 

Οργανισμού Εργασίας Δ. Αμαρουσίου, συνολικού 

ποσού 15.125.000 ευρώ. 

60 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 

Πολιτισμού -Αθλητισμού Δήμου 

Κερατσινίου–Δραπετσώνας, 

«ΔΗ.ΚΕ.Π.Α». 

α) Η  διαδικασία έγκρισης των δαπανών της 

Δημοτικής Επιχείρησης «ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.» του Δήμου 

Κερατσινίου-Δραπετσώνας και αποστολής των 

σχετικών στοιχείων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, 

β) Η απόδοση του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και 

των ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων γ) Η 

καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων της 

επιχείρησης, και 

δ) Η απασχόληση στη Δημοτική Επιχείρηση 

εθελοντών για τις ανάγκες του Αθλητικού 

Οργανισμού. 

61 Δήμος Τοπείρου Ξάνθης Η νομιμότητα χορήγησης βεβαιώσεων μονίμου 

κατοικίας για μεταδημοτεύσεις, βεβαιώσεων για 

είσπραξη επιδομάτων, είσπραξης ανταποδοτικών 

τελών και δικαιωμάτων, απασχόλησης ιδιωτών σε 

υπηρεσίες του Δήμου, αδειοδότησης Κ.Υ.Ε. κ.α. 

62 Πρώην Δήμος Μοσχάτου-νυν 

Δημοτική Ενότητα Μοσχάτου του 

Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου 

Η εξέταση: α) της νομιμότητας επιβολής 

ανταποδοτικού τέλους για αγορά-απαλλοτρίωση 

ακινήτων και β) του κόστους  του έργου «Ανέγερση 

του Πολιτιστικού Κέντρου του πρώην Δήμου 

Μοσχάτου». 

63 Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας Η παραχώρηση θέσεων ελλιμενισμού σκαφών στα 

λιμάνια Αίγινας και Αγκιστρίου κατά την περίοδο 

2011 έως 2013. 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

64 Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του 

Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού 

Η νομιμότητα υπαγωγής συμβασιούχων υπαλλήλων 

στις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004. 

65 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – 

Αποχέτευσης Ηρακλείου Κρήτης 

Η νομιμότητα των διαδικασιών πρόσληψης 

προσωπικού, μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ με σύναψη 

δεκατριών (13) συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου. 

66 Δημοτική Φιλαρμονική Δήμου 

Ηρακλείου Κρήτης 

Η εξέταση καταγγελιών περί πολυθεσίας 10 

μουσικών της υπηρεσίας.  
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ΑΔΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

67 Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης Η νομιμότητα λειτουργίας Λούνα Πάρκ. 

 

---------------------------------------- 


