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Θέμα: Κατάργηση ελεγκτικής αποζημίωσης Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών
ΥΠΕΝ και μη ένταξή τους στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας
Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι με την κατάθεση του Σχεδίου Νόμου για το
«επιτελικό κράτος», καταργείται με την παρ. 13 του άρθρου 118, το άρθρο 22 του Ν.
4613/2019 (Α’ 78) το οποίο προέβλεπε ελεγκτική αποζημίωση ύψους έως 300 ευρώ
μηνιαίως για όλους τους Επιθεωρητές-Ελεγκτές των Σωμάτων Επιθεώρησης του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος και
Νοτίου Ελλάδος). Ταυτόχρονα, δε, οι ανωτέρω Επιθεωρητές-Ελεγκτές δεν
συμπεριλαμβάνονται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας με αποτέλεσμα να μη δικαιούνται το
ειδικό μισθολογικό καθεστώς σύμφωνα με το προς ψήφιση Νομοσχέδιο. Επίσης
ενημερωθήκαμε ότι υπάρχουν Επιθεωρητές άλλων Υπουργείων οι οποίοι εξαιρούνται από
την Εθνική Αρχή ενώ θα παίρνουν ελεγκτική αποζημίωση.
Δυστυχώς, με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται υπάλληλοι, με ίδια καθήκοντα,
πολλών ταχυτήτων.

Αναφέρουμε δε, ότι τα Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποτελούν την επιτελική ελεγκτική αρχή του Υπουργείου
Περιβάλλοντος διασφαλίζοντας, μέσω του ιδιαίτερα απαιτητικού έργου τους, το δημόσιο
συμφέρον, την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, καταστέλλοντας κάθε έκνομη
δραστηριότητα ή ενέργεια, πολλές από τις οποίες σχετίζονται άμεσα με οικονομικά
εγκλήματα εις βάρος της χώρας. Αποτελούνται από Επιθεωρητές Περιβάλλοντος,
Επιθεωρητές Δόμησης και Κατεδάφισης, Επιθεωρητές Ενέργειας και Επιθεωρητές
Μεταλλείων, οι οποίοι σε αριθμό δεν ξεπερνούν τα 70-80 άτομα των υπηρετούντων στην
χώρα.
Ειδικότερα, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος εκτός των αρμοδιοτήτων τους για τη
διενέργεια των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων είναι και ειδικοί προανακριτικοί. Στο
πλαίσιο αυτό δύναται εκ του νόμου να ελέγχουν ή και να παραπέμπουν μεταξύ άλλων,
στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ βαθμού, καθώς και κάθε δημόσιο λειτουργό,
στον εισαγγελέα για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου οι
Επιθεωρητές Περιβάλλοντος έχουν διττό ρόλο αφού αντιμετωπίζουν την διαφθορά της
δημόσιας διοίκησης με διοικητικές κυρώσεις, προανακριτικά καθήκοντα (διενέργεια
αυτοφώρου, σύσταση δικογραφίας, κλπ) και παραπομπή στον Εισαγγελέα, παράλληλα με
την προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος θα πρέπει να τονιστεί η ιδιαίτερη συνεισφορά
τους στην καταστολή και πάταξη εγκληματικών οργανώσεων που σχετίζονται με
παράνομες δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων και ειδικά διασυνοριακής μεταφοράς
αποβλήτων, με προεκτάσεις οικονομικού εγκλήματος, όπως επίσης και η αποτροπή
απένταξης χρηματοδότησης σημαντικών περιβαλλοντικών έργων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, λόγω περιβαλλοντικών παραβάσεων, οι οποίες διαπιστώθηκαν έγκαιρα από τους
Επιθεωρητές περιβάλλοντος και αποκαταστάθηκαν.
Οι Επιθεωρητές Δόμησης και Ενέργειας ελέγχουν ιδιώτες Ελεγκτές Δόμησης και
Ενεργειακούς Επιθεωρητές και Ελεγκτές, αντίστοιχα, οι οποίοι περιλαμβάνονται στα
Μητρώα που τηρούνται στο ΥΠΕΝ και στους οποίους έχει παραχωρηθεί δικαίωμα ελέγχου
χωρίς να έχουν δικαίωμα επιβολής κυρώσεων. Συνεπώς και οι ανωτέρω ΕπιθεωρητέςΕλεγκτές Δόμησης και Ενέργειας συμβάλλουν με την εφαρμογή των καθηκόντων τους
στην καταπολέμηση της διαφθοράς των ελέγχων που διενεργούνται από τους παραπάνω
ιδιώτες ελεγκτές-μηχανικούς με την εισήγηση διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων.
Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην αυθαίρετη δόμηση, η οποία όπως έχει
αποδειχτεί με τα πρόσφατα καταστροφικά φαινόμενα, αποτελεί ιδιαίτερη μάστιγα για τη
χώρα και την οποία καλούνται να καταστείλουν οι Επιθεωρητές Δόμησης και Κατεδάφισης.
Στο ίδιο πλαίσιο αρμοδιοτήτων κινούνται και οι Επιθεωρητές Ενέργειας.
Οι Επιθεωρητές Μεταλλείων αποτελούν την μοναδική ελεγκτική υπηρεσία της
δημόσιας διοίκησης με αρμοδιότητα στον έλεγχο της ορθολογικής εκμετάλλευσης καθώς
και των θεμάτων της ασφάλειας και υγείας στους μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους
καθώς και για τα έργα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Ως εκ τούτου, είναι
προφανές ότι οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων συμβάλλουν καθοριστικά στην ορθολογική
ανάπτυξη και λειτουργία της εξορυκτικής δραστηριότητας, αποτρέποντας παράλληλα
παράνομες εκμεταλλεύσεις με καταστροφικές συνέπειες για το κράτος.
Από τα προαναφερόμενα είναι σαφής η συμβολή των Επιθεωρητών και Ελεγκτών
του ΥΠΕΝ στην προστασία της διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση, στην προστασία του

περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και στην εφαρμογή της νομιμότητας στο δομημένο
και μη περιβάλλον, είναι ύψιστης σημασίας.
Ως εκ τούτου η προτεινόμενη κατάργηση του ελεγκτικού επιδόματος και η μη
συμπερίληψη των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου του ΥΠΕΝ, στην Εθνική Αρχή
Διαφάνειας, εκτός του ότι προάγει την άδικη και άνιση μεταχείριση μεταξύ ισότιμων και
ομόλογων υπηρεσιακών υπαλλήλων (Επιθεωρητών) δεν συνάδει με τη χρηστή διοίκηση.
Επιπλέον με τη συγκεκριμένη προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση, κάθε κίνητρο για
προσέλκυση Επιθεωρητών-Ελεγκτών υψηλών προσόντων και αυξημένου κύρους που
απαιτούνται για τη στελέχωση του Σώματος του ΥΠΕΝ, μετατρέπεται σε τροχοπέδη, ενώ
ταυτόχρονα απαξιώνεται το έργο και ο ρόλος του, που είναι η αύξηση των δημοσίων
εσόδων από τα επιβαλλόμενα πρόστιμα και η συμβολή του στη διαφάνεια της Δημόσιας
Διοίκησης.
Τονίζεται ότι, μέσα από τη λειτουργία και το ρόλο των Επιθεωρητών του ΥΠΕΝ
διασφαλίζεται η αειφόρος ανάπτυξη της χώρας, ο υγιής ανταγωνισμός και λειτουργία των
επιχειρήσεων που οδηγεί σαφώς στην οικονομική πρόοδο και βιωσιμότητα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο των Επιθεωρητών–Ελεγκτών του ΥΠΕΝ έχει
άριστα αξιολογηθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης και αποτελεί παράδειγμα προς
μίμηση για όλες τις Ευρωπαϊκές Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις (αξιολόγηση GENVAL
2018, συμμετοχή στο δίκτυο IΜPEL).
Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη οι αναφορές μας και
να αποκατασταθεί η άδικη υποβάθμιση μιας νευραλγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου σας
η οποία έχει ευθύνη για την προστασία του Περιβάλλοντος και Δημόσιου Συμφέροντος.
Για το αναφερόμενο ζήτημα αλλά και για συναφή θέματα αρμοδιότητας σας που
απασχολούν τον κλάδο των μηχανικών που υπηρετούν στη δημόσια διοίκηση, είμαστε στη
διάθεση σας για ενημέρωση και αναμένουμε την άμεση ανταπόκριση στον καθορισμό
συνάντησης με την ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας.
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