
■ Ελεγχοι που διενεργήθηκαν σε πολεοδομίες έδειξαν όπ κρατούνταν κενοί αριθμοί πρωτοκόλλου για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων προσώπων
■ Δεκαεννέα αποφάσεις που αφορούν τη χορήγηση πρόωρων συντάξεων αγροτών της περιοχής Μ εγάρω ν πάσχουν από πλευράς νομιμότητας

■ Στο Ταμείο Ν ομικώ ν κατά τη διαχειριστική περίοδο 1992-1997 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις και καταλογίστηκαν πρόσημα 92.498,20 ευρώΣτο απυρόβλητο η διαφθορά στο Δημόσιο
Υποπτες προμήθειες και αμφίβολης νομιμότητας έργα από κρατικούς οργανισμούς

Π ενιχρά -  αν όχι ανύπαρκτα- είναι τα αποτελέσματα tns πολιτι- κήε Tns κυβέρνησηε για την πάταξη 
Tns διαφθοράε στο Δημόσιο, καθάκ, 
onces προκύπτει και από tous ελέγ- 
xous που διενήργησε κατά τη διάρκεια του 2005 το Σώμα Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιαε Δ ιοίκη σ ή , η κατάσταση παραμένει σχεδόν αναλλοίωτη. Αν και τα σκήπτρα m s διαφθο- 
pôs και Tns κα κ ο δ ιο ίκ η σ ή  εξα κολουθούν να τα κρατούν οι Οργανισμοί
______________ ΡΕΠΟΡΤΑΖ______________

Δ. Νικολακογιουλος

ToniKñs Αυτοδιοίκησή (OTA) και κυ- 
piros οι πολεοδομίεε, στην κλίμακα 
ms παρανομία5 ανεβαίνουν εσχάτωε και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), οι εκπρόσωποι των οποίων προωθούν διάτρητεε συμβά- 
osis, επιδίδονται σε ύποπτεε προμή- θειεε και πραγματοποιούν αμφίβοληε voμlμόmταs έργα. Είναι ενδεικτικό όπ a n ó n s 1.018 υποθέσεΐ5-καταγγελίε5 που διερευνήθηκαν κατά m  διάρκεια του 2005 από το Σώμα Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιαε Διοίκησηε σε 108 υποθέσειε, δηλαδή στο 10% περίπου, αναζητήθηκαν πειθαρχικέε και ποινι- 
Kés ευθύνεε. Δ ιώ ξ ε ι ασκήθηκαν σε 
Oápos 35 υπαλλήλων και πολιτών ύστερα από ελέγχουε που πραγματοποιήθηκαν σε 23 πολεοδομίεε, σε βά- 
pos 24 υπαλλήλων για παρανομίεε που έχουν σχέση με συμβάσειβ, προμή- θειεε και έργα, σε βάροε 22 υπαλλήλων που παρανομούσαν σε βάρο5 του Δημοσίου και σε 14 υπαλλήλου5 κυ- 
picos δήμων οι οποίοι «συνελήφθη- σαν» να χορηγούν παράνομα άδειεε λειτουργίαε επιχειρήσεων.Συγκεκριμένα, κατά m  διάρκεια του 2005 ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι σε 23 πολεοδομίεε, από tous onoious διαπιστώθηκαν τα εξήε:

Πρώτον, κρατήθηκαν κενοί αριθμοί πρωτοκόλλου πριν από ns 25 Νοεμβρίου 2005, npocpavcos για να πρω- τοκολληθούν προχρονολογημένα αιτήσ ει για έκδοση οικοδομικήβ άδεια5, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να τύχουν ευνοϊκότερα φ ο ρ ο λ ο γ ία  μεταχείρισηε λόγω αλλαγήε του καθεστώτοε επιβο- λή5 ΦΠΑ ons νεόδμητε5 οικοδομέε.
Δεύτερον, αντεγράφησαν στο πρωτόκολλο αιτήσειε για έκδοση οικοδο- pucis άδειαε ros κατατεθείσε5 από συγκεκριμένα πρόσωπα προ m s 25ns Νοεμβρίου 2005, ενώ οι σχετικέε αιτ ή σ ε ι και οι φάκελοι που tis συνόδευαν είναι ανύπαρκτοι. Κρατούνταν δηλαδή αριθμοί πρωτοκόλλου για εξυπηρέτηση συγκεκριμένων προσώπων.
Τρίτον, έγιναν δεκτοί ros πλήρες φάκελοι οικοδομικών αδειών οι οποίοι εμπεριέχουν στοιχεία (μελέτε5) που αφορούν οικοδομέ5 άσχετεε με tis αναγραφόμενεε ons αιτήσει.
Τέταρτον, σε εκτεταμένη κλίμακα εντοπίστηκε έλλειψη πληρότηταε των απαιτούμενων στοιχείων, ónros προα- παιτούμενεε εγκρίσειε άλλων υπηρεσιών, μελέτεβ, προϋπολογισμόε κτλ.Κατόπιν όλων αυτών απεστάλησαν

Κρούσματα διαφθοράβ και κακοδιοίκησή
Τ ο μ ε ίε  ελέγχου Π ειθ α ρ χ ικά  παραπτώ ματα Π ο ιν ικά  παραπτώ ματα Σύ νο λο

Δ ομημένο  περ ιβάλλον WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ2 4 ■ ■ ■ 1 1 3 5

Εργα-Π ρομήθειεβ-Συ  μ β ά σ ε ιε Η Η Η Ι '  14 ■■■ ίο 24

Φ υ σ ικ ό  περ ιβάλλον ■  4 i l 5
Υγεία-Π ρό νο ια-Ασφάλιση ■  4 ■  3 7

Α δ ειεβ  λειτο υρ γ ία ε επ ιχειρήσεω ν ■ ■ 1 8 ■ 1 6 14

Ο ργάνω ση-Λειτουργία  δημ ό σ ιω ν υπηρεσιώ ν masse ΐ2 mmm ίο 22

1Υ λο π ο ίη σ η  αναπτυξιακώ ν προγραμμάτω ν 0 1 1

Σύνολο 66 42 108

Μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησε το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιαε Διοίκησηε το 2 00 5  εντοπίστηκαν, άπωs 
προκύπτει στον παραπάνω πίνακα, 1 0 8  περιπτώσειε διαφθοράε και κακοδιοίκησηε σε διάφορουε τομε/s του Δημοσίου.

στον αρμόδιο εισαγγελέα οι εκθέσεκ ελέγχων των πολεοδομικών υπηρεσιών πιε Νομαρχίαε Αθηνών, τηβ ΝΑ Αχαΐαε, η «  ΝΑ Κέρκυραε, π κ  ΝΑ Ηλεί- αβ, του Δήμου Ιωαννίνων, τηε ΝΑ Τρί- ποληε, ενώ αναζητήθηκαν πειθαρχι- κέε ευθύνεε σm  ΝΑ Ανατολικήε Ατη- κήβ, στο Πολεοδομικό Γραφείο Μαρ- κόπουλου, στη Νομαρχία Αθηνών, στη ΝΑ Δυηκήε Ατηκήε, σm  Νομαρχία Πειραιά, στον Δήμο Γλυφάδαε, στον Δήμο Κηφισιάε, στη ΝΑ Λασιθίου, σm  ΝΑ Αχαΐαε, στη ΝΑ Κέρκυραε, σm  ΝΑ Ηλεία5, στον Δήμο Ιωαννίνων, στον Δήμο Τρικκαίων, στον Δήμο Τρικάλων, στη ΝΑ Μεσσηνίαε και σm  ΝΑ Τρίποληβ.Δεν είναι όμωε μόνο οι πολεοδο- μίε5 αλλά και τα ΝΠΔΔ που εισήλθαν δυναμικά στο «κλαμπ τηε διαφθοράε». Ενδεικτικά παρατίθενται ορισμένεε

υπ οθέσ ει που απασχόλησαν το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών:
■ Οργανισμόβ Περίθαλψηβ Ασφαλι
σμένων Δημοσίου: Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η Υπηρεσία Περίθ α λψ ή  Ασφαλισμένων του Δημοσίου Κεντρικήε Αθήνα8 δεν είχε υπογράψει γραπτή σύμβαση με την Αγροτική Τρά- πεζα Ελλάδοε, ενώ κατ’ αποκλειστικότητα διενεργούσε πληρωμέε χρηματικών ενταλμάτων με την τράπεζα αυτή, δεν έχει καταρτίσει απολογισμούε-ισο- λογισμούε των οικονομικών ετών 2002, 2003 και 2004, και δεν έχει υλοποιήσει αποφάσεΐ5 των προηγούμενων ΔΣ του ΟΠΑΔ που αφορούν καταγγελίεε συμβάσεων και επιβολή χρηματικών ποινών μέχρι και του ποσού των 25.000 ευρώ, οι οποίε5 χρονολογούνται από τον Φεβρουάριο του 2004.
■ ΤΣΜΕΔΕ (Ταμείο Συντάξεων Μηχα

νικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων): Χορήγησε εγγυηηκέε επιστολέε σε ΑΕ και ΕΠΕ προε τιε τράπεζεε ωε αντεγ- γύηση για χορήγηση εγγυητικών επιστολών. Αυτό είχε οκ αποτέλεσμα το ΤΣΜΕΔΕ να κληθεί να καταβάλει στιε τράπεζεβ ιδιαίτερα μεγάλα ποσά (536.577 ευρώ και 274.899 αντίστοιχα) εξαιτίαε τηε κατάπτωσηε των ανω- τέρω εγγυητικών επιστολών. Η υπόθεση κοινοποιήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών.
■ Ταμείο Νομικών: Τη διαχειριστική περίοδο 1992-1997 διαπιστώθηκαν φορολογικέε παραβάσεΐ5, με αποτέλεσμα να καταλογισθούν πρόστιμα ύψουε 92.498,20 ευρώ τα οποία ύστερα από συμβιβασμό περιορίστηκαν στο ποσό των 46.988 ευρώ. Το Ταμείο προέβη στην εξόφ ληση του με αρ.

■ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»Μ ειέφ εραν ραδιοϊσότοπα με το Κ Τ Ε Λ
Εθνικό Κέντρο Ερευναβ Φυσικών Επιστημών 

(ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτοε»: Η μεταφορά των ραδιοφαρμάκων και ραδιοϊσοτόπων εκτελούνταν ωε το 2005, σε ορισμένε5 περιπτώσειε, από μη πιστοποιημένα μέσα μαζικήε μεταφοράε και κυρίωε από το ΚΤΕΛ, κατά παράβαση του ισχύοντοε κανονισμού ακτινο- προστασία5. Η απευθείαε ανάθεση m s μεταφοράε των ραδιοφαρμάκων στην εταιρεία δΑ πραγματοποι

ήθηκε κατά παράβαση του Κανονισμού Λειτουργίαε του Ειδικού Λογαριασμού, ο οποίοβ σε κάθε περίπτωση δεν είχε ισχύ καθτί» δεν είχε εκδοθεί με τη μορφή ΚΥΑ, αλλά αντίκειτο και στο άρθρο 83 του Ν. 2362/95, αφού η ετήσια προϋπολογιζόμενη δαπάνη μεταφοράε ραδιοφαρμάκων ξεπερνούσε το όριο των 15.000 ευρώ και απαιτούσε διενέργεια διαγωνισμού. Η υπόθεση απεστάλη στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

1348/27-12-99 τιμολογίου για την εκτύπωση 39.000 αντιτύπων του «Οδηγού ασφαλισμένου και συνταξιούχου», προ m s αποστολήβ για έγκριση του σχετικού εντάλματοε πληρωμήβ στην αρμόδια επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία και το επέστρεψε αθεώρητο ros πλαστό. Εκτοτε το τιμολόγιο παραμένει σε ταμειακή εκκρεμότητα. Ektós τούτου, οι περίπου 8.000 αιτήσει των δικηγόρων για ρύθμιση οφειλών από καθυστερημένεε εισφο- pés βάσει του Ν. 3144.03 διεκπεραι- ώνονται με μεγάλη χρονική καθυστέρηση.
■ ΑΕ Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα: ΟΔήμοε Κρανιδίου, στα διοικητικά όρια του οποίου ανήκει το τουριστικό δημόσιο κτήμα Βερβερόντα, δεν έχει πλέον το δικαίωμα m s απλήε χρήσηε του αιγιαλού του. Οι κατασκευασθείσε5 σι- δερένιεε γέφυρεε επί των θαλασσίων διαύλων εκατέρωθεν του προσχωματικού τόξου, καθώβ και τα υπόλοιπα κτίσματα αποτελούν έργα επί του αι- γιαλού και του θαλάσσιου χώρου τα οποία εμπίπτουν ons διατάξει του άρθρου 14 του Ν. 2971/2001 για τα οποία δεν έχουν χορηγηθεί οι προ- βλεπόμενεε από τον νόμο αδειοδοτή- σειε, με αποτέλεσμα να αποτελούν αυ- θαίρετεε κατασκευέε. Διαπιστώθηκαν ακόμη παρανομίεε και παρατυπίεε και γύρω από τη σύμβαση για το πρόγραμμα «Στολίδια στην άμμο».
■ Νομαρχιακά Αυτοδιοίκηση Δυτι- Kñs AttikAs : Δεκαεννέα αποφάσειε που αφορούν m  χορήγηση πρόωρων συντάξεων αγροτών m s περιοχήε Μεγάρων πάσχουν από πλευράε νομι- μότηταε. Οι αποφάσεΐ5 εκδόθηκαν απευθείαε από το Γραφείο του τέωε νομάρχη Δυτική5 Αττικήε xropis τη μεσολάβηση m s καθ’ ύλην αρμόδιαε Διεύθυνσηβ Αγροτικήε Ανάπτυξηε και xropis να αιτιολογείται, ónros απαιτείται, η αντίθετη άποψη από την εισήγηση m s αρμόδιαε τριμελούε επι- τροπήε m s ATE, η οποία είχε ταχθεί υπέρ m s  μη évraEns των 19 αυτών αγροτών στο πρόγραμμα npóropns συνταξιοδότησα. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών.
■ Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσηο 
Νοσηλευτικών Μονάδων: Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκαν παρανομίεε και παρατυπίεε γύρω από την εκτέλεση του έργου «Μελέτη, κατασκευή οικοδομικών εργασιών και προμήθεια βασικού ιατρικού εξοπλισμού» του νέου κτιριακού συγκροτή- ματοε του Νοσοκομείου Κέρκυραε ύψουε 8 δισ. δρχ. Το εν λόγω έργο είχε ενταχθεί στο Β' ΚΠΣ και ros npos τα δύο μέρη του, ενώ παρατηρήθηκαν μεγάλεε κα θυσ τερήσ ει τόσο στην ένταξη όσο και στην εκτέλεση, με αποτέλεσμα λόγω m s μη ολοκλήρωσήε του εντόε m s σ ύ μ β α σ ή  προθεσμία5 (36 μήνεε) να ενταχθεί ros έργο γέφυρα στο Γ’ ΚΠΣ. Παρά ns παρατυ- niss ο ανάδοχοε του έργου δεν κηρύχθηκε έκπτωτοε. Η σχετική έκθεση διαβιβάστηκε cnous αρμόδιουβ υπουρ- Yoús και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.


