■ Ελεγχοι που διενεργήθηκαν
σε πολεοδομίες έδειξαν όπ κρατούνταν
κενοί αριθμοί πρωτοκόλλου για την
εξυπηρέτηση συγκεκριμένων προσώπων

■ Δ εκαεννέα αποφάσεις που αφορούν
τη χορήγηση πρόω ρων 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 ευρώ

Στο απυρόβλητο η διαφθορά στο Δημόσιο
Υποπτες προμήθειες και αμφ ίβολης νομιμότητας έργα από κρατικούς οργανισμούς
ενιχρά - αν όχι ανύπαρκτα- εί
ναι τα αποτελέσματα tns πολιτικήε Tns κυβέρνησηε για την πάταξη
Tns διαφθοράε στο Δημόσιο, καθάκ,
onces προκύπτει και από tous ελέγxous που διενήργησε κατά τη διάρ
κεια του 2005 το Σώμα ΕπιθεωρητώνΕλεγκτών Δημόσιαε Δ ιο ίκ η σ ή , η κα
τάσταση παραμένει σχεδόν αναλλοί
ωτη. Α ν και τα σκήπτρα m s διαφθοpôs και Tns κ α κ ο δ ιο ίκ η σ ή εξα κ ο 
λουθούν να τα κρατούν οι Οργανισμοί

Π

1348/27-12-99 τιμολογίου για την
εκτύπωση 39.000 αντιτύπων του «Οδη
γού ασφαλισμένου και συνταξιούχου»,
προ m s αποστολήβ για έγκριση του
σχετικού εντάλματοε πληρωμήβ στην
αρμόδια επίτροπο του Ελεγκτικού Συ
νεδρίου, η οποία και το επέστρεψε
αθεώρητο ros πλαστό. Εκτοτε το τιμο
λόγιο παραμένει σε ταμειακή εκκρε
μότητα. Ektós τούτου, οι περίπου 8.000
αιτήσει των δικηγόρων για ρύθμιση
οφειλών από καθυστερημένεε εισφοpés βάσει του Ν. 3144.03 διεκπεραιώνονται με μεγάλη χρονική καθυστέ
ρηση.

______________ ΡΕΠΟΡΤΑΖ______________
Δ . Νικολακογιουλος

■ ΑΕ Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα: Ο

ToniKñs Αυτοδιοίκησή (OTA) και κυpiros οι πολεοδομίεε, στην κλίμακα
ms παρανομία5 ανεβαίνουν εσχάτωε
και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι
καίου (ΝΠΔΔ), οι εκπρόσωποι των
οποίων προωθούν διάτρητεε συμβάosis, επιδίδονται σε ύποπτεε προμήθειεε 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 ΕπιθεωρητώνΕλεγκτών Δημόσιαε Διοίκησηε σε 108
υποθέσειε, δηλαδή στο 10% περίπου,
αναζητήθηκαν πειθαρχικέε και ποινιKés ευθύνεε. Δ ιώ ξ ε ι ασκήθηκαν σε
Oápos 35 υπαλλήλων και πολιτών
ύστερα από ελέγχουε που πραγματο
ποιήθηκαν σε 23 πολεοδομίεε, σε βάpos 24 υπαλλήλων για παρανομίεε που
έχουν σχέση με συμβάσειβ, προμήθειεε και έργα, σε βάροε 22 υπαλλή
λων που παρανομούσαν σε βάρο5 του
Δημοσίου και σε 14 υπαλλήλου5 κυpicos δήμων οι οποίοι «συνελήφθησαν» να χορηγούν παράνομα άδειεε
λειτουργίαε επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα, κατά m διάρκεια του
2005 ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι σε
23 πολεοδομίεε, από tous onoious δια
πιστώθηκαν τα εξήε:
Πρώτον, κρατήθηκαν κενοί αριθ
μοί πρωτοκόλλου πριν από n s 25 Νο
εμβρίου 2005, npocpavcos για να πρωτοκολληθούν προχρονολογημένα αι
τή σ ει για έκδοση οικοδομικήβ άδεια5,
ώστε οι ενδιαφερόμενοι να τύχουν ευ
νοϊκότερα φ ο ρ ο λ ο γ ία μεταχείρισηε
λόγω αλλαγήε του καθεστώτοε επιβολή5 ΦΠΑ ons νεόδμητε5 οικοδομέε.
Δεύτερον, αντεγράφησαν στο πρω
τόκολλο αιτήσειε για έκδοση οικοδοpucis άδειαε ros κατατεθείσε5 από συ
γκεκριμένα πρόσωπα προ m s 25ns
Νοεμβρίου 2005, ενώ οι σχετικέε αι
τ ή σ ε ι και οι φάκελοι που tis συνό
δευαν είναι ανύπαρκτοι. Κρατούνταν
δηλαδή αριθμοί πρωτοκόλλου για εξυ
πηρέτηση συγκεκριμένων προσώπων.
Τρίτον, έγιναν δεκτοί ros π λήρες
φάκελοι οικοδομικών αδειών οι οποί
οι εμπεριέχουν στοιχεία (μελέτε5) που
αφορούν οικοδομέ5 άσχετεε με tis
αναγραφόμενεε ons αιτήσει.
Τέταρτον, σε εκτεταμένη κλίμακα
εντοπίστηκε έλλειψη πληρότηταε των
απαιτούμενων στοιχείων, ónros προαπαιτούμενεε εγκρίσειε άλλων υπηρε
σιών, μελέτεβ, προϋπολογισμόε κτλ.
Κατόπιν όλων αυτών απεστάλησαν
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Μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησε το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιαε Διοίκησηε το 2 0 0 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 υπηρε
σιών πιε Νομαρχίαε Αθηνών, τηβ ΝΑ
Αχαΐαε, η « ΝΑ Κέρκυραε, π κ ΝΑ Ηλείαβ, του Δήμου Ιωαννίνων, τηε ΝΑ Τρίποληε, ενώ αναζητήθηκαν πειθαρχικέε ευθύνεε σm ΝΑ Ανατολικήε Ατηκήβ, στο Πολεοδομικό Γραφείο Μαρκόπουλου, στη Νομαρχία Αθηνών, στη
ΝΑ Δυηκήε Ατηκήε, σm Νομαρχία Πει
ραιά, στον Δήμο Γλυφάδαε, στον Δή
μο Κηφισιάε, στη ΝΑ Λασιθίου, σm
ΝΑ Αχαΐαε, στη ΝΑ Κέρκυραε, σm ΝΑ
Ηλεία5, στον Δήμο Ιωαννίνων, στον
Δήμο Τρικκαίων, στον Δήμο Τρικά
λων, στη ΝΑ Μεσσηνίαε και σm ΝΑ
Τρίποληβ.
Δεν είναι όμωε μόνο οι πολεοδομίε5 αλλά και τα ΝΠΔΔ που εισήλθαν
δυναμικά στο «κλαμπ τηε διαφθοράε».
Ενδεικτικά παρατίθενται ορισμένεε

υ π ο θ έσ ει που απασχόλησαν το Σώ
μα Επιθεωρητών-Ελεγκτών:
■ Οργανισμόβ Περίθαλψηβ Ασφαλι
σμένων Δημοσίου: Κατά τον έλεγχο

διαπιστώθηκε ότι η Υπηρεσία Περί
θ α λ ψ ή Ασφαλισμένων του Δημοσίου
Κεντρικήε Αθήνα8 δεν είχε υπογράψει
γραπτή σύμβαση με την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδοε, ενώ κατ’ αποκλειστικό
τητα διενεργούσε πληρωμέε χρηματι
κών ενταλμάτων με την τράπεζα αυτή,
δεν έχει καταρτίσει απολογισμούε-ισολογισμούε των οικονομικών ετών 2002,
2003 και 2004, και δεν έχει υλοποιή
σει 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 αντεγγύηση για χορήγηση εγγυητικών επι
στολών. Αυτό είχε οκ αποτέλεσμα το
ΤΣΜΕΔΕ να κληθεί να καταβάλει στιε
τράπεζεβ ιδιαίτερα μ εγά λα ποσά
(536.577 ευρώ και 274.899 αντίστοι
χα) εξαιτίαε τηε κατάπτωσηε των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών. Η υπό
θεση κοινοποιήθηκε στον Εισαγγελέα
Εφετών Αθηνών για την αναζήτηση
τυχόν ποινικών ευθυνών.
■ Ταμείο Νομικών: Τη διαχειριστική
περίοδο 1992-1997 διαπιστώθηκαν
φορολογικέε παραβάσεΐ5, με αποτέ
λεσμα να καταλογισθούν πρόστιμα
ύψουε 92.498,20 ευρώ τα οποία ύστε
ρα 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

Ε

θνικό Κέντρο Ερευναβ Φυσικών Επιστημών
(ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτοε»: Η μεταφορά των ρα

διοφαρμάκων και ραδιοϊσοτόπων εκτελούνταν ωε το
2005, σε ορισμένε5 περιπτώσειε, από μη πιστοποιημέ
να μέσα μαζικήε μεταφοράε και κυρίωε από το ΚΤΕΛ,
κατά παράβαση του ισχύοντοε κανονισμού ακτινοπροστασία5. 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 περίπτω
ση 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 ευ
ρώ και απαιτούσε διενέργεια διαγωνισμού. Η υπόθεση
απεστάλη στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

Δήμοε Κρανιδίου, στα διοικητικά όρια
του οποίου ανήκει το τουριστικό δη
μόσιο κτήμα Βερβερόντα, δεν έχει πλέ
ον το δικαίωμα m s απλήε χρήσηε του
αιγιαλού του. Οι κατασκευασθείσε5 σιδερένιεε γέφυρεε επί των θαλασσίων
διαύλων εκατέρωθεν του προσχωμα
τικού τόξου, καθώβ και τα υπόλοιπα
κτίσματα αποτελούν έργα επί του αιγιαλού και του θαλάσσιου χώρου τα
οποία εμπίπτουν ons διατάξει του άρ
θρου 14 του Ν . 2971/2001 για τα
οποία δεν έχουν χορηγηθεί οι προβλεπόμενεε από τον νόμο αδειοδοτήσειε, με αποτέλεσμα να αποτελούν αυθαίρετεε κατασκευέε. Διαπιστώθηκαν
ακόμη παρανομίεε και παρατυπίεε και
γύρω από τη σύμβαση για το πρό
γραμμα «Στολίδια στην άμμο».
■ Νομαρχιακά Αυτοδιοίκηση Δυτι-

Kñs A ttik As : Δεκαεννέα αποφάσειε
που αφορούν m χορήγηση πρόωρων
συντάξεων αγροτών m s περιοχήε Με
γάρων πάσχουν από πλευράε νομιμότηταε. Ο ι 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 απαι
τείται, η αντίθετη άποψη από την ει
σήγηση m s αρμόδιαε τριμελούε επιτροπήε m s ATE, η οποία είχε ταχθεί
υπέρ m s μη évraEns των 19 αυτών
αγροτών στο πρόγραμμα npóropns
συνταξιοδότησα. Η υπόθεση διαβι
βάστηκε 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, κα
τασκευή οικοδομικών εργασιών και
προμήθεια βασικού ιατρικού εξοπλι
σμού» του νέου κτιριακού συγκροτήματοε του Νοσοκομείου Κέρκυραε
ύψουε 8 δισ. δρχ. Το εν λόγω έργο εί
χε ενταχθεί στο Β' ΚΠΣ και ros npos
τα δύο μέρη του, ενώ παρατηρήθηκαν
μεγάλεε κ α θ υ σ τερ ή σ ει τόσο στην
ένταξη όσο και στην εκτέλεση, με απο
τέλεσμα λόγω m s μη ολοκλήρωσήε
του εντόε m s σ ύ μ β α σ ή προθεσμία5
(36 μήνεε) να ενταχθεί ros έργο γέ
φυρα στο Γ’ ΚΠΣ. Παρά ns παρατυniss ο ανάδοχοε του έργου δεν κηρύ
χθηκε έκπτωτοε. Η σχετική έκθεση
διαβιβάστηκε cnous αρμόδιουβ υπουρYoús και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

