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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Στο σχέδιο νόμου για τη «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων Επιθεώρησης 

σε κάθε Περιφέρεια». 

 

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

 

Α. Με το παρόν σχέδιο νόμου συντελείται μια σημαντική τομή στις 

σχέσεις πολίτη – Περιφέρειας. Η θεσμοθέτηση κεντρικού μηχανισμού 

ελέγχων σε όλους τους τομείς της Περιφέρειας ανταποκρίνεται, όσο 

ποτέ άλλοτε, στο αίτημα της εποχής που διανύουμε για μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της κάθε 

Περιφέρειας με ταυτόχρονη αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

προς τους πολίτες. Η αναγκαιότητα για άμεσο και επιτόπιο έλεγχο σε 

περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών, σε συνδυασμό με την 

αποτελεσματική διαχείριση του πλήθους των καταγγελιών των πολιτών 

προς τους επικεφαλής των Περιφερειών καθιστούν απαραίτητη τη 

δημιουργία ελεγκτικού μηχανισμού σε Περιφερειακό επίπεδο. Με τη 

σύσταση των Γενικών Διευθύνσεων Επιθεώρησης στις Περιφέρειες 

πραγματοποιείται ένα σημαντικό βήμα στη λειτουργία τους, έτσι που 

να εναρμονίζεται με τις σε Περιφερειακό επίπεδο διοικήσεις άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών. Στο ζητούμενο της «διοικητικής σύγκλισης» σε 

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα βασικά κριτήρια είναι η 

αποτελεσματικότητα και η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών 

σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. Η δημιουργία Γενικών Διευθύνσεων 

Επιθεώρησης εντάσσεται και συμπορεύεται με την ευρύτερη 

προσπάθεια για την αναμόρφωση και αναβάθμιση της Διοίκησης των 

Περιφερειών, η οποία οφείλει να θέτει υπό διαρκή έλεγχο τις 

διαδικασίες και τα αποτελέσματα της και, ως εκ τούτου, έρχεται να 

καλύψει το έλλειμμα στη διοίκηση των Περιφερειών σε ελεγκτικούς 

μηχανισμούς διοικητικής δράσης σε όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων 

της. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διοικήσεις των 

Περιφερειών, οι δυσλειτουργίες και οι παθογένειες τους είναι γνωστές 

και οι αιτίες πολλές. Δεν υπάρχουν περιθώρια ανοχής στα φαινόμενα 

της αναποτελεσματικότητας, της χαμηλής παραγωγικότητας, της κακής 
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ποιότητας υπηρεσιών αλλά και της σπατάλης πόρων και μέσων. Η 

ελεγκτική παρέμβαση των συνιστώμενων Γενικών Διευθύνσεων 

Επιθεώρησης στις Περιφέρειες προβλέπεται να είναι ουσιαστική. Η 

θεσμοθέτηση των ελέγχων έχει ως ευρύτερο στόχο την αξιολόγηση της 

δραστηριότητας όλων των υπηρεσιών, τόσο αυτών που παρέχει η 

Περιφέρεια όσο και αυτών που παρέχονται σε αυτήν από κάθε φορέα, 

ως προς την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα αλλά και την 

αποτίμηση του παραγόμενου έργου. Ο ρόλος των Γενικών Διευθύνσεων 

Επιθεώρησης στις Περιφέρειες είναι η καταγραφή των παθογενειών σε 

όλα τα επίπεδα, ο εντοπισμός των προβλημάτων και η εισήγηση 

πρόσφορων και κυρίως βιώσιμων λύσεων για την αντιμετώπιση τους. 

Βασικός στόχος είναι να συνεισφέρει τα μέγιστα στην προσπάθεια για 

την αναβάθμιση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών στους πολίτες. 

Β. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του παρόντος νομοσχεδίου έχουν 

ειδικότερα ως εξής: 

1.  Συνιστάται σε κάθε Περιφέρεια Γενική Διεύθυνση Επιθεώρησης 

που υπάγεται απευθείας στον οικείο Περιφερειάρχη, με κύρια 

αποστολή τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής 

λειτουργίας όλων των υπηρεσιών και φορέων της κάθε 

Περιφέρειας. Βασικοί άξονες – στόχοι των Γενικών Διευθύνσεων 

Επιθεώρησης είναι, μεταξύ άλλων, η εδραίωση μιας διοίκησης 

αποτελεσμάτων σε όλους τους τομείς δράσης των Περιφερειών, η 

αναβάθμιση της ποιότητας και επάρκειας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, η αύξηση της αποδοτικότητας του προσωπικού, η 

οικονομία της διοικητικής δράσης και ο περιορισμός της 

σπατάλης, η προστασία των αρχών της νομιμότητας  και η 

κατοχύρωση της διαφάνειας, ο εντοπισμός και η καταστολή 

φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης και διαφθοράς 

(άρθρο 1). Η ύπαρξη ενός μηχανισμού ελέγχου σε όλο το φάσμα 

των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας, τόσο στο δημόσιο όσο και 

τον ιδιωτικό τομέα, κρίνεται αναγκαία για την ποιοτική 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, από και προς, την 

κάθε Περιφέρεια και την πρόληψη ή καταστολή των όποιων 

δυσλειτουργιών. Η ιδιαίτερη επιτυχία που παρουσιάζει η 

λειτουργία αντίστοιχων διοικητικών ελεγκτικών περιφερειακών 

δομών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες καταδεικνύει την 

αναγκαιότητα της θέσπισης τους. 
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1. Στην αρμοδιότητα των Γενικών Διευθύνσεων Επιθεώρησης στις 

Περιφέρειες υπάγεται ο έλεγχος όλων των υπηρεσιών και 

νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που 

εποπτεύονται από τον οικείο Περιφερειάρχη, των υπηρεσιών της 

Περιφέρειας, των ιδιωτικών φορέων που εποπτεύονται από τον 

Περιφερειάρχη, ώστε να προλαμβάνεται ή να καταστέλλεται η 

ανεξέλεγκτη και αναποτελεσματική λειτουργία τους. Η κατά 

τόπον ελεγκτική  αρμοδιότητα  της κάθε Γενικής Διεύθυνσης 

Επιθεώρησης περιλαμβάνει όλη την έκταση της αντίστοιχης 

Περιφέρειας (άρθρο 2). 

2. Η Γενική Διεύθυνση Επιθεώρησης διαρθρώνεται σε τρεις (3) 

διευθύνσεις (άρθρο 3), ως εξής: 

α) Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Ελέγχου, με κύριο 

αντικείμενο τη διενέργεια διοικητικών και οικονομικών ελέγχων 

σε όλους τους φορείς της Περιφέρειας, τον έλεγχο της 

διαχείρισης κάθε φύσεως υλικού, αξιών ή χρημάτων υπολόγων 

υπαλλήλων και τον καταλογισμό των ελλειμμάτων. 

β) Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Ελέγχου Φορέων 

Πρόνοιας, με κύριο αντικείμενο τις επιθεωρήσεις και ελέγχους 

για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς αρμοδιότητας ή εποπτείας του οικείου 

Περιφερειάρχη και για τη διαπίστωση της ποιότητας και 

επάρκειας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εύρυθμης και 

αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών πρόνοιας. 

γ) Διεύθυνση Ελέγχου Περιβάλλοντος, Έργου και Υποδομών, με 

κύριο αντικείμενο τις επιθεωρήσεις και ελέγχους σε όλα τα έργα 

της Περιφέρειας, στην τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για την 

προστασία του περιβάλλοντος, για τη διαχείριση αποβλήτων και 

απορριμάτων καθώς επίσης για την ασφάλεια και την ποιότητα 

των κατασκευών. 

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του σχεδίου, για τη 

στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Επιθεώρησης, συνιστώνται α) 

μία (1) θέση Γενικού Επιθεωρητή που τοποθετείται για πενταετή 

θητεία με απόφαση του Περιφερειάρχη, β) τρεις (3) θέσεις 

Προϊσταμένων Διεύθυνσης Επιθεώρησης, γ) εξήντα (60) θέσεις 

Επιθεωρητών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), και δ) τριάντα 

(30) θέσεις Επιθεωρητών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), 
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αποκλειστικής απασχόλησης, που αποσπώνται στην Γενική 

Διεύθυνση Επιθεώρησης της Περιφέρειας για τετραετή θητεία με 

απόφαση του Περιφερειάρχη. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται 

ύστερα από δημόσια πρόσκληση για την υποβολή 

υποψηφιοτήτων. Με την πρόσκληση καθορίζεται και ο αριθμός 

των θέσεων των Επιθεωρητών ΠΕ και ΤΕ. Ως κίνητρο 

προσέλκυσης αξιόλογου και έμπειρου στελεχιακού δυναμικού 

στις Γενικές Διευθύνσεις Επιθεώρησης καθορίζεται το ελεγκτικό 

επίδομα ύψους 300 ευρώ μηνιαίως, ως ειδική πρόσθετη 

αποζημίωση στους Επιθεωρητές, κατά παρέκκλιση από τις 

κείμενες διατάξεις. 

5. Ο Γενικός Επιθεωρητής της Περιφέρειας είναι υπάλληλος 

υψηλών προσόντων (άρθρο 4 παρ. 2 α), εξομοιώνεται δε 

υπηρεσιακά με Γενικό Διευθυντή κεντρικών υπηρεσιών των 

υπουργείων (άρθρο 5). Με τις διατάξεις του άρθρου 5 

καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Γενικού Επιθεωρητή της 

Περιφέρειας. 

6. Οι Επιθεωρητές που ορίζονται Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων 

Επιθεώρησης συντονίζουν τη δράση των αντίστοιχων 

Διευθύνσεων (άρθρο 6). 

7, 8. Περαιτέρω, καθορίζεται η ελεγκτική διαδικασία (άρθρο 7) 

και οι αρμοδιότητες των Επιθεωρητών κατά την επιθεώρηση, τον 

έλεγχο ή την έρευνα που διενεργούν. Έχουν ενισχυμένες 

αρμοδιότητες με δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους των 

υπηρεσιών που ελέγχουν, περιλαμβανομένων και των 

απορρήτων στοιχείων. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 

ενεργούν με απευθείας εξουσιοδότηση ως εκπρόσωποι και εξ 

ονόματος του Περιφερειάρχη. Οι Επιθεωρητές, κατά την άσκηση 

των αρμοδιοτήτων τους, είναι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι. Αν 

κατά τον έλεγχο διαπιστώνονται παράνομες ενέργειες 

λειτουργού, υπαλλήλου ή μέλους διοίκησης, διατάσσεται ένορκη 

διοικητική εξέταση (Ε.Δ.Ε.) από τον Γενικό Επιθεωρητή ή 

παραπομπή στην οικεία πειθαρχική δικαιοδοσία ή αποστολή της 

πορισματικής έκθεσης στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Μετά το 

πέρας της επιθεώρησης ή του ελέγχου, ο αρμόδιος Επιθεωρητής 

συντάσσει τεκμηριωμένη έκθεση με τις διαπιστώσεις και τα 
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συμπεράσματα του ελέγχου και προτείνει βιώσιμες λύσεις ή 

διατυπώνει βελτιωτικές προτάσεις (άρθρο 8). 

9. Καθορίζονται ειδικές αρμοδιότητες των Επιθεωρητών, οι 

οποίοι επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, να ζητούν τη συνδρομή των 

αστυνομικών αρχών, κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη (άρθρο 

9). 

10. Προβλέπεται η λειτουργία Γραμματείας για την υποστήριξη 

του έργου της Γενικής Διεύθυνσης Επιθεώρησης, ως οργανικής 

μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης (άρθρο 10). 

11. Τέλος, προβλέπεται η παρακολούθηση επιμορφωτικών 

προγραμμάτων από τους Επιθεωρητές και το προσωπικό της 

Γραμματείας  σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (άρθρο 11). 

 

  

   


