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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παραλαβή ετήσιας έκθεσης του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, υποδέχθηκε σήμερα στο
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης τη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης,
Μαρία Παπασπύρου, η οποία με τη σειρά της παρέδωσε στην Υπουργό την Ετήσια Έκθεση
του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) για το 2016.
Στην ετήσια έκθεση καταγράφονται όλες οι ενέργειες του Σ.Ο.Ε.Ε. για το συντονισμό των
εργασιών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης, οι
επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν από τα Σώματα Επιθεωρήσεων και
Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης, με ειδική μνεία σε κάθε επιμέρους παρουσίαση των
υποθέσεων των Σωμάτων για τις οποίες ζητήθηκε η κίνηση πειθαρχικής δίωξης ή
παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Μετά το πέρας της συνάντησης η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης δήλωσε:
«Η Ετήσια Έκθεση του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) για το
2016, την οποία σήμερα παραλαμβάνουμε, δεν αποτελεί μια τυπική διαδικασία, αλλά
αποτέλεσμα μιας συντονισμένης προσπάθειας της Κυβέρνησης για τη δραστική
αντιμετώπιση της διαφθοράς.
»Συντονισμένης προσπάθειας, καθώς για πρώτη φορά από το 2016 ενεργοποιήθηκε κατ’
ουσία το Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου, γεγονός που αποτέλεσε τομή στις
ελεγκτικές διαδικασίες.
»Πλέον, όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, Υπηρεσίες και Σώματα, αλληλεπιδρούν και
αλληλοϋποστηρίζονται σε επίπεδο τεχνογνωσίας, με μοναδικό στόχο τη συντριπτική πάταξη
νοσηρών φαινομένων διαφθοράς.

»Παράλληλα, για πρώτη φορά εδραιώθηκε η παροχή υποστήριξης προς τους εισαγγελείς
και, κυρίως, προς τους Εισαγγελείς Διαφθοράς και τους Οικονομικούς Εισαγγελείς,
στηρίζοντας έμπρακτα το έργο της ελληνικής Δικαιοσύνης.
»Η μάχη με τη διαφθορά για εμάς είναι καθημερινή, διαρκής και αδιαπραγμάτευτη. Γι’
αυτό, άλλωστε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θωράκισε και θεσμικά το Σ.Ο.Ε.Ε, έχοντας ήδη
ψηφίσει σχετική διάταξη (ν. 4478/2017), προκειμένου να αποκτήσει κανονική λειτουργική
δομή συλλογικού οργάνου και ρυθμίζοντας όλα τα επιμέρους θέματα.
»Από πλευράς μας, προωθούμε δυναμικά εκείνες τις διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες θα
εμπεδώσουν μια νέα κουλτούρα στη δημόσια διοίκηση, αλλά και θα αποτρέψουν την
επανάληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.
»Σε αυτή την προσπάθεια αρωγός μας στέκεται και η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας
Διοίκησης, Μαρία Παπασπύρου, την οποία και ευχαριστούμε θερμά για το έργο της».
Από τη πλευρά της η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, Μαρία Παπασπύρου, κατά
την τοποθέτησή της, ανέφερε μεταξύ άλλων:
«Η ουσιαστική ενεργοποίηση του Σ.Ο.Ε.Ε. στο διάστημα του τελευταίου χρόνου έδωσε
δυναμική ώθηση στις ελεγκτικές διαδικασίες, παρέχοντας τη δυνατότητα συντονισμού
πολλών διαφορετικών υπηρεσιών και σωμάτων, αλλά και την ανάληψη από κοινού
ελεγκτικών δράσεων σε σημαντικές υποθέσεις, για τις οποίες απαιτείτο εξειδικευμένη
τεχνογνωσία. Το Σ.Ο.Ε.Ε. αποτελεί σήμερα το σπουδαιότερο εργαλείο που διαθέτει η χώρα
για τη χάραξη ενιαίας στρατηγικής στον τομέα των επιθεωρήσεων και των ελέγχων της
δημόσιας διοίκησης».
(Αναλυτικά η δήλωση της κ. Παπασπύρου και η συνοπτική παρουσίαση της Ετήσιας
Έκθεσης του Σ.Ο.Ε.Ε. για το 2016 βρίσκεται στο επισυναπτόμενο αρχείο).

