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Έλεγχοι σε 800 υποθέσεις κακοδιαχείρισης σε δήμους και υπουργεία

Η αγορά πολυτελών τζιπ και... πούρων για δημόσιες σχέσεις, αλλά και κονδύλια για άδειες
σε υπαλλήλους που είχαν συνταξιοδοτηθεί... βρίσκονται ανάμεσα στις 800 υποθέσεις
κακοδιαχείρισης δημοσίου χρήματος σε δήμους και υπουργεία, εν καιρώ οικονομικής κρίσης
και μνημονίων, που εξετάζει η Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του υπουργείου
Οικονομικών.

Επιβεβαιώνεται, έτσι, η πρόσφατη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τα αποτελέσματα
των ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών για τα έτη 2011, 2012 και 2013 της Διεύθυνσης
Δημοσιονομικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών. Εκτιμάται ότι από τις 800
υποθέσεις κακοδιαχείρισης δημοσίου χρήματος, έχουν χαθεί τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τέσσερις δήμοι στους νομούς Ιωαννίνων, Άρτας, (δεν έγινε
γνωστό σε ποιους), Δράμας και Γρεβενών αγόρασαν αυτό το διάστημα πολυτελή τζιπ 4×4
συνολικής δαπάνης 101.000 ευρώ, φαινομενικά για τις μετακινήσεις τεχνικών υπηρεσιών
τους, ουσιαστικά για τους ίδιους τους δημάρχους. Πιο «θεριακλήδες» στη νότιο Ελλάδα,
όπου δύο δήμοι (στο Ηράκλειο και τη Ρόδο) αγόρασαν πούρα συνολικής αξίας 12.000 ευρώ
για δημόσιες σχέσεις!
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Στις Κυκλάδες, σε κοσμικό νησί, σε έργο ασφαλτόστρωσης, ύψους περίπου 1,4 εκατ. ευρώ
έγινε κατάτμηση για να αποφευχθεί ο προσυμβατικός έλεγχος, ενώ σε νομό της Βόρειας
Ελλάδας στον ένα δήμο έγινε απευθείας ανάθεση σε εταιρεία για να χτιστεί ανοιχτό
γήπεδο μπάσκετ και στον άλλο για κατασκευή χλοοτάπητα δημοτικού γήπεδο με συνολικό
κόστος 500.000 ευρώ.

Επιπλέον, από τους ελέγχους του υπουργείου Οικονομικών διαπιστώθηκε ότι πάνω από 100
δήμοι σε όλη τη χώρα προχώρησαν σε παράνομες προσλήψεις προσωπικού, ακόμα και
πολιτών άνω των 65 ετών, έβγαζαν πλασματικές υπερωρίες, ενώ έδιναν δώρο θέρους σε
υπαλλήλους που είχαν συνταξιοδοτηθεί.

Ακόμα, διαπιστώθηκε ότι έγιναν προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων σε χρονικά διαστήματα
που όμως είχαν εκλείψει οι εποχικές ανάγκες, όπως επίσης και προσλήψεις για πάνω από
24 μήνες με παρατυπίες και λανθασμένες μοριοδοτήσεις.

Παράλληλα, σχεδόν όλα τα κρατικά νοσοκομεία έχουν προχωρήσει σε υψηλές προμήθειες
με υπερτιμολογήσεις και αναντιστοιχία ποσότητας ειδών, χωρίς τιμολόγηση σε σχέση με
προηγούμενες προμήθειες, ενώ τμήμα περιφερειακού πανεπιστημίου ξόδεψε 100.000 ευρώ
για αγορές αναμνηστικών δώρων και αποστολές ακριβών δώρων και ποτών για λογαριασμό
της πρυτανικής αρχής. Επίσης, εκδόθηκε βιβλίο γνωστού καθηγητή του ίδιου ΑΕΙ συνολικού
κόστους 10.000 ευρώ

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών για το 2013, η κατάσταση ελέγχων που θα
πραγματοποιηθούν έχει ως εξής:

■ 51 έκτακτοι προγραμματισμένοι έλεγχοι.

■ 13 έκτακτοι διενεργούμενοι έλεγχοι.

■ 12 τακτικοί προγραμματισμένοι έλεγχοι.
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Σε αυτούς τους ελέγχους προστέθηκαν 120 περιπτώσεις που προέρχονται από
εισαγγελικές παραγγελίες και ακόμα 740 εκκρεμείς υποθέσεις από την Οικονομική
Επιθεώρηση και λοιπές αρχές, οι οποίες περιήλθαν στην αρμοδιότητα της Γενικής
Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το σύνολο των υποχρεώσεων διενέργειας ελέγχων για το έτος
2013 ανέρχεται περίπου σε 900 περιπτώσεις, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 600%
σε σχέση με το 2012 και 900% σε σχέση με το 2011. Σήμερα είναι σε εξέλιξη 19 έλεγχοι σε
φορείς ανά τη χώρα ύστερα από εισαγγελικές παραγγελίες και ένας κατόπιν εντολής του
υπουργού Οικονομικών, ενώ θα προγραμματιστούν άλλοι 20 μετά τις 15 του μήνα.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων που
υλοποιείται από τις ελεγκτικές διευθύνσεις για το έτος 2011 αφορούσε 150
προγραμματισμένους ελέγχους στους φορείς του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Για το 2012 το αντίστοιχο δείγμα ελέγχων
ανερχόταν σε 186, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 25%.

Αντιστοίχως αυξητική είναι και η τάση για το 2013, όπου μόνο οι έλεγχοι των πράξεων που
πραγματοποιούνται σε κατάλληλο δείγμα για την επαλήθευση των δηλωθεισών δαπανών
ανήλθαν σε 167 και συστημάτων σε 14. Αν συμπεριληφθούν στον προγραμματισμό του 2013
και οι τακτικοί έλεγχοι συστήματος της ελεγκτικής περιόδου 1/7/2013 - 30/6/2014, οι οποίοι
θα διενεργηθούν το β' εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η σημειωθείσα αύξηση θα κυμανθεί από
10% έως 15% σε σχέση με το 2012 και έως 40% σε σχέση με το 2011.

3/3

