
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ 

ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
   

Αίτηση Καταλογισμού της Ζημίας (ενώπιον τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 19 του 
νόμου 2218/1994, όπως ισχύει) που υφίσταται η Νομαρχία Θεσσαλονίκης στον τομέα της 
μεταφοράς μαθητών κατά τα σχολικά έτη 2004-2005 και εφεξής, κατέθεσαν σήμερα 
Παρασκευή 28/5/2010 στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας ο Νομαρχιακός Σύμβουλος 
Στρατής Πλωμαρίτης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Τριαντάφυλλος Μηταφίδης και ο 
δικηγόρος Ηλίας Τσαρουχάς.  
 
Σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. 175/Θ/2010 έκθεση επιθεώρησης-ελέγχου του Σώματος 
Επιθεωρητών Ελέγχου Δημόσιας Διοίκησης, στην  Νομαρχία Θεσσαλονίκης προκλήθηκαν 
ζημίες πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Το ακριβές ποσό αυτών των ζημιών πρέπει να 
εκκαθαριστεί και να καταλογιστεί στους υπεύθυνους από την Επιτροπή που προβλέπει το 
άρθρο 19 του ν. 2218/1994.  
 
Η εν λόγω Επιτροπή συγκροτείται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και 
αποτελείται από έναν Πρόεδρο Πρωτοδικών, έναν Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
ένα μέλος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εξαιρουμένης της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης.  
 
 Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα αναφορικά με το αδίκημα της απιστίας εις 
βάρος της περιουσίας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης στον τομέα της μεταφοράς μαθητών.  
 

Θεσσαλονίκη 28/5/2010 
 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΝΩΠΙΟΝ  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 Ν.2218/1994 
 

ΑΙΤΗΣΗ  
Καταλογισμού ζημίας της ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
ΤΩΝ 

1.     ΣΤΡΑΤΗ  ΠΛΩΜΑΡΙΤΗ, Νομαρχιακού Συμβούλου  
2.     ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΗΤΑΦΙΔΗ, Δημοτικού Συμβούλου Θεσσαλονίκης 
3.     ΗΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ, δικηγόρου Θεσσαλονίκης 
 

Θεσσαλονίκη 28.05.2010 
 

Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής του άρθρου 19 Ν.2218/1994, 
 

Σας επισυνάπτουμε την με αριθμό 175/Θ/2010 έκθεση ελέγχου του ΣΕΕΔΔ που αφορά και 
την μεταφορά μαθητών στο Νομό Θεσσαλονίκης κατά τα σχολικά έτη 2004-2005, 2005-
2006 και 2006-2007. 
 

Σύμφωνα με το άρθρο  19 Ν.2218/1994 όπως ισχύει και αυτολεξεί «…Αστική ευθύνη 1. Ο 
νομάρχης και τα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου και των νομαρχιακών επιτροπών 
ευθύνονται για κάθε θετική ζημία, που προξένησαν σε βάρος της περιουσίας της νομαρχιακής 
αυτοδιοίκησης από δόλο ή βαριά αμέλεια.2. Η ζημία καταλογίζεται στα πρόσωπα αυτά με 
αιτιολογημένη πράξη τριμελούς επιτροπής που συγκροτείται στην έδρα κάθε περιφέρειας με 
απόφαση του γενικού γραμματέα και αποτελείται από: α) τον πρόεδρο πρωτοδικών της έδρας 
της περιφέρειας ή τον αναπληρωτή του που ορίζει ο ίδιος, β) από έναν ανώτερο υπάλληλο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου κατηγορίας ΠΕ που ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον 
πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γ) ένα μέλος του νομαρχιακού συμβουλίου της έδρας 
της περιφέρειας που ορίζεται με τον οναπληρωτή του, από το νομαρχιακό συμβούλιο. 
Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της περιφέρειας που ορίζεται από το γενικό 
γραμματέα. Η επιτροπή εξετάζει τις υποθέσεις ύστερα από αίτηση της νομαρχιακής 
αυτοδιοίκησης ή του γενικού γραμματέα που ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση 
οποιουδήποτε δημότη δήμου ή κοινότητας της Ν.Α. και αποφασίζει, αφού διενεργήσει έρευνα 
και καλέσει τα πρόσωπα που ενέχονται για τη ζημία να δώσουν εξηγήσεις, μέσα σε εύλογο 
διάστημα. Κατά των πράξεων της επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή από τη Ν.Α., το γενικό 
γραμματέα και το πρόσωπο σε βάρος του οποίου έγινε ο καταλογισμάς, στο αρμόδιο κατά τόπο 
τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών 
από την κοινοποίηση της πράξης καταλογισμού σε αυτούς….». 

ΕΠΕΙΔΗ 
Είμαστε κάτοικοι του Νομού Θεσσαλονίκης που υφιστάμεθα τις συνέπειες από την κακή 
δημοσιονομική κατάσταση του ελληνικού Δημοσίου που συμπεριλαμβάνει και τη Νομαρχία 
Θεσσαλονίκης. 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ 
 

1. Να προσδιορίσετε την ζημία που υπέστη η ΝΑ Θεσσαλονίκης από την ανάθεση του 
έργου εκτέλεσης μεταφοράς μαθητών κατά τα  σχολικά έτη 2004-2005, 2005-2006, 
2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 και 2009-2010 
2. Να καταλογίσετε τη ζημία στα κατά την κρίση σας υπεύθυνα πρόσωπα (Νομάρχη, 
μέλη της αρμόδιας Νομαρχιακής Επιτροπής) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 
Ν.2218/1994. 

 

Με τιμή 
Στρατής Πλωμαρίτης 

Τριαντάφυλλος Μηταφίδης  
Ηλίας Τσαρουχάς 



 
 
 
 

 


