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ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ 
ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ 

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2016 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

 Ο Περιφερειακόσ Συμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ είναι 
ζνασ Θεςμόσ που λειτουργεί ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ. 
Θεςμοκετικθκε ςτθ χϊρα μασ με τον νόμο του «Καλλικράτθ», κατόπιν 
αλλεπάλλθλων ςυςτάςεων του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ.                                   
 Ωσ αποςτολι ο Συμπαραςτάτθσ ζχει τθν καταπολζμθςθ τθσ 
κακοδιοίκθςθσ και τθσ γραφειοκρατίασ των υπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ, 
κακϊσ και τθν υιοκζτθςθ των νόμιμων αιτθμάτων και παραπόνων των 
πολιτϊν, για να αποτρζπονται και προλαμβάνονται τζτοια φαινόμενα και ει 
δυνατόν να επιλφονται με τθ διαμεςολάβθςι του, ϊςτε οι πολίτεσ να ζχουν 
εξοικονόμθςθ χρόνου και χριματοσ, να αποφεφγουν τθν ταλαιπωρία κακϊσ 
και τισ πολυδάπανεσ δικαςτικζσ προςφυγζσ.    

 Ο Θεςμόσ του Περιφερειακοφ Συμπαραςτάτθ δθμιουργικθκε για να 
χειριςτεί αδυναμίεσ και υπερβολζσ του διοικθτικοφ ςυςτιματοσ και του 
κράτουσ δικαίου ςε ςυνκικεσ ςτακερότθτασ. Τα τελευταία επτά χρόνια όμωσ θ 
ςτακερότθτα αυτι ζχει κλονιςτεί με ςυνζπεια να αλλάξουν και οι ςυνκικεσ 
εντόσ των οποίων κα ζπρεπε ωσ κεςμόσ να λειτουργεί.                                          
 Η λειτουργία του ςυνζπεςε με τθν αρχι τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθ 
χϊρα μασ, με ςυνζπεια οι προςδοκίεσ και απαιτιςεισ των πολιτϊν κακϊσ και 
τα αιτιματά τουσ να είναι αρκετά διαφοροποιθμζνα ςε ςχζςθ με αυτά τθσ 
νομοκετικισ πρόβλεψθσ, διότι οι αναφορζσ και τα αιτιματα των πολιτϊν είχαν 
κφρια οικονομικό περιεχόμενο. 

Κατόπιν τοφτων και προκειμζνου το γραφείο να ανταποκρικεί ςτα 
καινοφργια, διαφορετικισ μορφισ αιτιματα και προβλιματα, ξεφεφγει από το 



3 

 

ςτενό κεςμικό του πλαίςιο, προκειμζνου να δϊςει λφςεισ ρεαλιςτικζσ, εντόσ 
μιασ ουςιαςτικισ νομιμότθτασ.                 
 Δθμιουργικθκε ζτςι το παράδοξο, ότι ενϊ θ παρουςία του 
Συμπαραςτάτθ προβλζφκθκε για ςυνκικεσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ 
οικονομίασ και των κεςμϊν, οι παρεμβάςεισ του ςιμερα αναηθτοφνται ςε 
διαφορετικό επίπεδο, με τα προβλιματα προσ αντιμετϊπιςθ να είναι πιο 
«ςκλθρά», όπωσ αυτά αποτυπϊνονται και ςτθν παροφςα ζκκεςθ. 

Παράλλθλα το νομοκετικό πλαίςιο αλλάηει κακθμερινά με ςυνζπεια 
εκτόσ του ότι κάκε αλλαγι δεν είναι θ τελευταία, να μθν είναι αναγκαςτικά και 
θ πρζπουςα.  

 

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 Ο Περιφερειακόσ Συμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ 
προβλζπεται ςτο άρκρο 179 του Ν.3852/10 (Καλλικράτθσ) το οποίο ζχει ωσ 
εξισ: 

1.     Με  απόφαςθ του Περιφερειακοφ ςυμβουλίου, θ οποία λαμβάνεται με 
μυςτικι ψθφοφορία και με πλειοψθφία των δφο τρίτων  (2/3) του 
ςυνόλου των μελϊν του, επιλζγεται πολίτθσ που αποτελεί 
προςωπικότθτα εγνωςμζνου κφρουσ ωσ Περιφερειακόσ Συμπαραςτάτθσ 
του πολίτθ και τθσ επιχείρθςθσ. Η ςχετικι διαδικαςία πρζπει να ζχει 
ολοκλθρωκεί ςε αποκλειςτικι προκεςμία δφο (2) μθνϊν από τθν 
εγκατάςταςθ των Περιφερειακϊν αρχϊν. Υποψθφιότθτεσ υποβάλλονται 
με διλωςθ που κατατίκεται ςτο προεδρείο του Περιφερειακοφ 
ςυμβουλίου κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ. Αν δεν 
επιτευχκεί θ επιλογι, θ ψθφοφορία επαναλαμβάνεται κατά τθν ίδια ι 
μεταγενζςτερθ ςυνεδρίαςθ με τθν ίδια πλειοψθφία. Είναι επιτρεπτι με 
τθν ίδια πλειοψθφία και τθν αυτι διαδικαςία θ ανάκλθςθ του 
Συμπαραςτάτθ για πλθμμελι εκτζλεςθ των κακθκόντων του, με ειδικι 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Περιφερειακοφ ςυμβουλίου. Ωσ 
Περιφερειακόσ Συμπαραςτάτθσ δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετόσ διμου ι 
περιφζρειασ ι βουλευτισ. Η κθτεία του Περιφερειακοφ Συμπαραςτάτθ 
ακολουκεί τθ κθτεία των Περιφερειακϊν αρχϊν. Ωσ προσ τθν 
καταςτατικι κζςθ του Περιφερειακοφ Συμπαραςτάτθ εφαρμόηονται 
αναλόγωσ τα ιςχφοντα για τον πρόεδρο του Περιφερειακοφ 
ςυμβουλίου. 
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2.     Ο Περιφερειακόσ  Συμπαραςτάτθσ  υποςτθρίηεται  διοικθτικά  από τισ 
υπθρεςίεσ τθσ περιφζρειασ και 1. δζχεται καταγγελίεσ άμεςα κιγόμενων 
πολιτϊν και επιχειριςεων για κακοδιοίκθςθ των υπθρεςιϊν τθσ 
περιφζρειασ, των νομικϊν τθσ προςϊπων και των επιχειριςεων και  2. 
διαμεςολαβεί προκειμζνου να επιλυκοφν τα ςχετικά προβλιματα, ενϊ 
είναι υποχρεωμζνοσ να απαντά εγγράφωσ ι θλεκτρονικά εντόσ τριάντα 
(30) θμερϊν ςτουσ διοικοφμενουσ. 

3.        Η υποβολι καταγγελίασ ι αναφοράσ ςτον Περιφερειακό Συμπαραςτάτθ 
δεν αναιρεί τθ ςχετικι αρμοδιότθτα του Συνθγόρου του Πολίτθ ωσ 
ανεξάρτθτθσ αρχισ οφτε τισ αρμοδιότθτεσ άλλων ελεγκτικϊν οργάνων 
και αρχϊν, κακϊσ και του Ελεγκτι Νομιμότθτασ. 

4.      Ο Περιφερειακόσ Συμπαραςτάτθσ  ςυντάςςει  ετιςια  ζκκεςθ. Η ετιςια 
ζκκεςθ παρουςιάηεται από τον ίδιο και ςυηθτείται ςτθν ειδικι δθμόςια 
ςυνεδρίαςθ του Περιφερειακοφ ςυμβουλίου για τον απολογιςμό 
πεπραγμζνων τθσ περιφερειακισ αρχισ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 
185 του παρόντοσ. Ο Περιφερειακόσ Συμπαραςτάτθσ 3. μπορεί επίςθσ 
να προβαίνει ςτθ διατφπωςθ προτάςεων βελτίωςθσ τθσ περιφερειακισ 
διοίκθςθσ και των ςχζςεων τθσ με το κοινό, τόςο ςτο πλαίςιο τθσ 
ετιςιασ ζκκεςισ του όςο και επ’ ευκαιρία ςθμαντικϊν προβλθμάτων 
κακοδιοίκθςθσ που ο ίδιοσ εντοπίηει. Τόςο θ ετιςια ζκκεςθ όςο και οι 
ειδικζσ προτάςεισ του Περιφερειακοφ Συμπαραςτάτθ αναρτϊνται ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ περιφζρειασ με φροντίδα των περιφερειακϊν 
υπθρεςιϊν. 

 

 Πολφ πριν τον «Καλλικράτθ», υπιρξαν ςυςτάςεισ από όργανα του 
Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, για τθν ίδρυςθ και λειτουργία τοπικϊν και 
περιφερειακϊν διαμεςολαβθτϊν: 

   Το 1975 με τθν Σφςταςθ 757, θ Κοινοβουλευτικι Συνζλευςθ του 
Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ ςυνζςτθςε ςτθν Επιτροπι Υπουργϊν να 
καλζςει τισ κυβερνιςεισ των κρατϊν – μελϊν να εξετάςουν τθ 
δυνατότθτα διοριςμοφ προςϊπων ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο με τισ αρμοδιότθτεσ των Συνθγόρων του Πολίτθ. 

  Το 1985 θ Επιτροπι Υπουργϊν των κρατϊν του Συμβουλίου τθσ 
Ευρϊπθσ κζςπιςε τθν Σφςταςθ R (85) 13 « για τον κεςμό του Συνθγόρου 
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του Πολίτθ», καλϊντασ τα κράτθ να διορίςουν Συνθγόρουσ του Πολίτθ 
ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ι ςε ειδικοφσ τομείσ τθσ 
δθμόςιασ διοίκθςθσ. Το ίδιο ζτοσ θ Επιτροπι Υπουργϊν κζςπιςε το 
Ψιφιςμα (85) 8 για τθν ςυνεργαςία μεταξφ των Συνθγόρων και του 
Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ. 

  Το 1999, το Κογκρζςο Τοπικϊν και Περιφερειακϊν Αρχϊν του 
Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ κζςπιςε το Ψιφιςμα 80 για τον ρόλο των τοπικϊν 
Διαμεςολαβθτϊν ι Συνθγόρων ςτθν προάςπιςθ των δικαιωμάτων των 
πολιτϊν. Σφμφωνα με τισ «Αρχζσ που διζπουν τον κεςμό του Διαμεςολαβθτι 
ςε τοπικό και Περιφερειακό επίπεδο» ο τοπικόσ Διαμεςολαβθτισ πρζπει να 
ζχει ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε ζγγραφα, αρχεία και φακζλουσ τθσ ελεγχόμενθσ 
διοικθτικισ αρχισ, προκειμζνου να αςκεί αποτελεςματικά τα κακικοντά του.  

  Το 2013 θ Κοινοβουλευτικι Συνζλευςθ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ 
κζςπιςε το Ψήφιςμα 1959 (2013) για τθν ενίςχυςθ του ρόλου των 
Συνθγόρων ςτθν Ευρϊπθ. Η κοινοβουλευτικι Συνζλευςθ ςυςτινει ςτα 
κράτθ να ανακεωριςουν τθ νομοκεςία τουσ, προκειμζνου οι Συνιγοροι 
να ζχουν αρμοδιότθτεσ κατά τα διεκνι πρότυπα και να αποφφγουν με 
κάκε τρόπο τθν μείωςθ του προχπολογιςμοφ, θ οποία ςυνεπιφζρει τθν 
απϊλεια τθσ ανεξαρτθςίασ των κεςμϊν ι ακόμθ και τθν κατάργθςι 
τουσ. 

  Περαιτζρω, πρζπει να τονιςκεί θ ςθμαςία τθσ ζκκεςθσ του Συμβουλίου 
τθσ Ευρϊπθσ (Κογκρζςο των τοπικϊν και Περιφερειακϊν Αρχϊν τθσ 
Ευρϊπθσ) με θμερομθνία 25.02.2015 που αφορά τθν Τοπικι 
Αυτοδιοίκθςθ ςτθν Ελλάδα (Αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα του 
Συμβουλίου: http: //www.coe.int) και ιδίωσ το βακμό ςυμμόρφωςθσ τθσ 
Χϊρασ προσ τισ διατάξεισ του Ευρωπαϊκοφ Χάρτθ Τοπικισ Αυτονομίασ 
που ζχει κυρωκεί με τον ν. 1850/1989. 

Στο «Παράρτθμα 2» τθσ ζκκεςθσ, το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, μεταξφ 
άλλων, αναφζρεται ειδικότερα ςτο κεςμό του Συμπαραςτάτθ του 
Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ και του Περιφερειακοφ Συμπαραςτάτθ του 
Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ ςτθν Ελλάδα.  

 Στθν παράγραφο 25, το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ αναγνωρίηει τθν 
ανεξαρτθςία του κεςμοφ από τουσ πολιτικοφσ φορείσ. Επίςθσ 
αναγνωρίηει ότι ο Συμπαραςτάτθσ δεν λαμβάνει εντολζσ από τισ τοπικζσ 
ι άλλεσ αρχζσ και ότι ωσ προσ τθν καταςτατικι του κζςθ ιςχφουν οι 
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διατάξεισ για τουσ αιρετοφσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, όπωσ εξάλλου 
αναφζρεται ρθτά ςτα άρκρα 77 και 179 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα 
Καλλικράτθσ). 

 Στθν παράγραφο 27 αναγνωρίηεται ότι ο Συμπαραςτάτθσ δεν εκδίδει 
νομικά δεςμευτικζσ αποφάςεισ, κακϊσ θ πρόςκετθ αξία του βαςίηεται 
ςτθν εγκυρότθτα τθσ επιχειρθματολογίασ των ςυςτάςεϊν του με τθν 
προϊκθςθ του διαλόγου. Επιπλζον, αναγνωρίηεται ότι θ διαδικαςτικι 
ανάρτθςθ των εγγράφων που παράγονται ςτο πλαίςιο τθσ 
διαμεςολάβθςθσ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν θκικι πίεςθ ςε περίπτωςθ 
που οι ςυςτάςεισ δεν ακολουκοφνται.  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 Το Δίκτυο Συμπαραςτατϊν που δθμιουργικθκε από τουσ εκλεγμζνουσ 
Περιφερειακοφσ και Δθμοτικοφσ Συμπαραςτάτεσ όλθσ τθσ χϊρασ, υπζβαλλε 
ςτο Υπουργείο Εςωτερικϊν τισ ενδεδειγμζνεσ κατά τθ γνϊμθ του 
τροποποιιςεισ και αλλαγζσ ςτο υπάρχον νομοκετικό πλαίςιο του Ν. 
3852/2010, ϊςτε ο κεςμόσ να γίνει πιο λειτουργικόσ και αποτελεςματικόσ, το 
δε Υπουργείο υποςχζκθκε να εντάξει αυτζσ ςτθν επικείμενθ νομοκετικι 
ρφκμιςθ του τρζχοντοσ ζτουσ. 

 Οι τροποποιιςεισ και αλλαγζσ αυτζσ είναι οι κατωτζρω: 

1. Το πρϊτο εδάφιο τθσ πρϊτθσ παραγράφου του άρκρου 77 του Ν.                 
3852/2010  αντικακίςταται ωσ εξισ: «Στουσ διμουσ άνω των είκοςι 
χιλιάδων (20.000) κατοίκων, κακϊσ και ςτουσ νθςιωτικοφσ διμουσ, με 
απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, επιλζγεται κατόπιν προκθρφξεωσ 
που δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα του διμου, πρόςωπο εγνωςμζνου 
κφρουσ και εμπειρίασ, ωσ ςυμπαραςτάτθσ του δθμότθ και τθσ 
επιχείρθςθσ. 

2. Το δεφτερο εδάφιο τθσ δεφτερθσ παραγράφου του άρκρου 77 του Ν.    
3852/2010 αντικακίςταται ωσ εξισ: «Ο Συμπαραςτάτθσ του δθμότθ και 
τθσ επιχείρθςθσ επιλζγεται με απόφαςθ, θ οποία λαμβάνεται με μυςτικι 
ψθφοφορία και με πλειοψθφία των δφο τρίτων (2/3) των παρόντων 
μελϊν του δθμοτικοφ ςυμβουλίου». 

3. Το πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 179 αντικακίςταται ωσ     
εξισ: «Με απόφαςθ του Περιφερειακοφ ςυμβουλίου, θ οποία 
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λαμβάνεται με μυςτικι ψθφοφορία και με πλειοψθφία των δφο τρίτων 
(2/3) των παρόντων μελϊν του, επιλζγεται πολίτθσ που αποτελεί 
προςωπικότθτα εγνωςμζνου κφρουσ ωσ Περιφερειακόσ Συμπαραςτάτθσ 
του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ». 

4. Η παράγραφοσ 3 του άρκρου 77 αντικακίςταται ωσ εξισ: «Ο 
Συμπαραςτάτθσ υποςτθρίηεται διοικθτικά από τισ υπθρεςίεσ του διμου, 
οι οποίεσ είναι υποχρεωμζνεσ να ανταποκρίνονται άμεςα ςτισ ςυςτάςεισ 
του, παρζχοντασ ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα και λοιπζσ 
πλθροφορίεσ που τθροφν και επιτρζποντασ τθν είςοδο του 
Συμπαραςτάτθ ςτο ςφνολο των εγκαταςτάςεων του διμου. Ο 
Συμπαραςτάτθσ δζχεται ενυπόγραφεσ καταγγελίεσ άμεςα κιγόμενων 
φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων για κακοδιοίκθςθ των υπθρεςιϊν του 
διμου, των νομικϊν του προςϊπων και των επιχειριςεϊν του και αςκεί 
διαμεςολάβθςθ προκειμζνου να επιλυκοφν τα ςχετικά προβλιματα, ενϊ 
είναι υποχρεωμζνοσ να απαντά εγγράφωσ ι θλεκτρονικά εντόσ τριάντα 
(30) θμερϊν ςτουσ ενδιαφερόμενουσ ωσ προσ τισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ ο 
ίδιοσ προζβθ μετά τθν λιψθ τθσ καταγγελίασ τουσ. Ο Συμπαραςτάτθσ 
δφναται να διεξάγει αυτεπάγγελτα ζρευνεσ για τον εντοπιςμό και τθν 
καταπολζμθςθ φαινομζνων δθμοτικισ κακοδιοίκθςθσ». 

5. Η παράγραφοσ 2 του άρκρου 179 του Ν. 3852/2010 αντικακίςταται ωσ 
εξισ: «Ο Συμπαραςτάτθσ υποςτθρίηεται διοικθτικά από τισ υπθρεςίεσ τθσ 
περιφζρειασ, οι οποίεσ είναι υποχρεωμζνεσ να ανταποκρίνονται άμεςα 
ςτισ ςυςτάςεισ του, παρζχοντασ ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα και 
λοιπζσ πλθροφορίεσ που τθροφν και επιτρζποντασ τθν είςοδο του 
Συμπαραςτάτθ ςτο ςφνολο των εγκαταςτάςεων τθσ περιφζρειασ. Ο 
Συμπαραςτάτθσ δζχεται ενυπόγραφεσ καταγγελίεσ άμεςα κιγόμενων 
φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων για κακοδιοίκθςθ των υπθρεςιϊν τθσ 
περιφζρειασ, των νομικϊν τθσ προςϊπων και των επιχειριςεϊν τθσ και 
αςκεί διαμεςολάβθςθ προκειμζνου να επιλυκοφν τα ςχετικά 
προβλιματα, ενϊ είναι υποχρεωμζνοσ να απαντά εγγράφωσ ι 
θλεκτρονικά εντόσ τριάντα (30) θμερϊν ςτουσ ενδιαφερόμενουσ ωσ προσ 
τισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ ο ίδιοσ προζβθ μετά τθν λιψθ τθσ καταγγελίασ 
τουσ. Ο Συμπαραςτάτθσ δφναται να διεξάγει αυτεπάγγελτα ζρευνεσ για 
τον εντοπιςμό και τθν καταπολζμθςθ φαινομζνων κακοδιοίκθςθσ». 

6. Το εδάφιο βϋτθσ παραγράφου 6 του άρκρου 77 του Ν. 3852/2010 
αντικακίςταται ωσ εξισ: «Ωσ προσ τθν καταςτατικι κζςθ και τισ ευκφνεσ 
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του Συμπαραςτάτθ του δθμότθ και τθσ επιχείρθςθσ ιςχφουν οι ςχετικζσ 
διατάξεισ για τον πρόεδρο του δθμοτικοφ ςυμβουλίου». 

7. Στθν παράγραφο 6 του άρκρου 77 του Ν. 3852/2010 προςτίκεται το εξισ 
εδάφιο: «Για τα ζξοδα κίνθςθσ του ςυμπαραςτάτθ ιςχφουν τα οριηόμενα 
ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 79 του παρόντοσ νόμου». 

8. Στθν παράγραφο 5 του άρκρου 179 του Ν. 3852/2010 προςτίκεται το 
εξισ εδάφιο: «Για τα ζξοδα κίνθςθσ και διαμονισ του Συμπαραςτάτθ 
ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 184 του παρόντοσ νόμου». 

9. Το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου α του άρκρου 93 αντικακίςταται 
ωσ εξισ: «Οι ανωτζρω ρυκμίςεισ εφαρμόηονται και ςτον Συμπαραςτάτθ 
του δθμότθ και τθσ επιχείρθςθσ, εφόςον αυτόσ υποβάλλει ςχετικι 
αίτθςθ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ, ο Συμπαραςτάτθσ διατίκεται 
υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία του ςτο Διμο που ζχει επιλεγεί και για 
όλο το χρόνο τθσ κθτείασ του λαμβάνει τισ πλιρεισ αποδοχζσ τθσ 
οργανικισ του κζςθσ από τον φορζα μιςκοδοςίασ ςτον οποίο αυτι 
ανικει, προςαυξθμζνεσ με το επίδομα ευκφνθσ προϊςταμζνου και 
εφόςον είναι άτομο με αναπθρία, εφαρμοηομζνου του άρκρου 92 παρ. 4 
του παρόντοσ νόμου, χωρίσ αυτζσ να βαρφνουν τον προχπολογιςμό του 
οικείου ΟΤΑ». 

10. Το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 182 του Ν. 3852/2010 
αντικακίςταται ωσ εξισ: «Οι ανωτζρω ρυκμίςεισ εφαρμόηονται και ςτον 
Περιφερειακό Συμπαραςτάτθ του πολίτθ και τθσ επιχείρθςθσ, εφόςον 
αυτόσ υποβάλλει ςχετικι αίτθςθ, οπότε διατίκεται υποχρεωτικά από τθν 
υπθρεςία ςτθν περιφζρεια ςτθν οποία ζχει επιλεγεί. Σε περίπτωςθ που 
δεν υποβλθκεί ςχετικι αίτθςθ, ο Συμπαραςτάτθσ εξακολουκεί να 
λαμβάνει τισ πλιρεισ αποδοχζσ τθσ οργανικισ του κζςθσ από τον φορζα 
μιςκοδοςίασ ςτον οποίο ανικει, προςαυξθμζνεσ με το επίδομα ευκφνθσ 
προϊςταμζνου και εφόςον είναι άτομο με αναπθρία, εφαρμοηομζνου του 
άρκρου 181 παρ. 4 του παρόντοσ νόμου, χωρίσ αυτζσ να βαρφνουν τον 
προχπολογιςμό του οικείου Ο.Τ.Α. Για τουσ Περιφερειακοφσ 
Συμπαραςτάτεσ που υπθρετοφν ςε λοιπά Ν.Π.Ι.Δ. (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε.), 
ζχουν το δικαίωμα να επιλζξουν είτε τισ πλιρεισ αποδοχζσ τθσ κζςθσ από 
τθν οποία προζρχονται είτε τθν αντιμιςκία τουσ ωσ Συμπαραςτάτεσ. Οι 
ανωτζρω δαπάνεσ κακϊσ και οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ του εργοδότθ 
όπου αυτζσ προβλζπονται βαρφνουν τον προχπολογιςμό του οικείου 
Ο.Τ.Α.». 
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ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 Στατιςτικζσ και τεχνοκρατικζσ προςεγγίςεισ των υποκζςεων που 
απαςχόλθςαν το γραφείο του Συμπαραςτάτθ δεν μποροφν να αποτυπϊςουν 
τθν πραγματικότθτα ςτθν οποία κινείται και θ κοινωνία. Είναι αδφνατο κάτι 
τζτοιο γιατί όπωσ και να ζχει πίςω από τουσ αρικμοφσ υπάρχει ο ανκρϊπινοσ 
παράγοντασ με όλεσ τισ ιδιαιτερότθτεσ και τθν ατομικότθτα των προβλθμάτων 
του. 

Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2017, προςζφυγαν ςτο γραφείο του 
Συμπαραςτάτθ με αιτιματά τουσ 244 πολίτεσ, 102 επιχειρθματίεσ και 35 
ομάδεσ πολιτϊν απ’ όλθ τθν  Ήπειρο, ιτοι είχαμε ςυνολικά 381 υποκζςεισ που 
ζπρεπε να αντιμετωπιςτοφν. Κατά περιοχζσ, από τθν Π.Ε. Ιωαννίνων είχαμε 
335, από Π.Ε.  Άρτασ 11, από Π.Ε. Θεςπρωτίασ 20 και από Π.Ε. Πρεβζηθσ 15. Εξ’ 
αυτϊν 15 υποκζςεισ αφοροφςαν αλλοδαποφσ που διαμζνουν ςτθν περιοχι 
τθσ Ηπείρου. 

Τα κζματα που απαςχόλθςαν το γραφείο κατά αρμοδιότθτα και 
κατθγορία ζχουν ωσ εξισ:         

1. Ενενιντα μία (91) υποκζςεισ ιταν αρμοδιότθτασ τθσ Περιφερειακισ 
Αυτοδιοίκθςθσ Ηπείρου. 

2. Εξιντα τρείσ (63) υποκζςεισ αφοροφςαν Αςφαλιςτικζσ και 
Συνταξιοδοτικζσ εκκρεμότθτεσ. 

3. Τριάντα δφο (32) αφοροφςαν εργαςιακά κζματα και εργατικζσ διαφορζσ. 

4. Σαράντα ζξι (46) αφοροφςαν Διμουσ και υπθρεςίεσ αυτϊν. 

5. Δζκα τζςςερισ (14) υποκζςεισ αφοροφςαν υπθρεςίεσ τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου. 

6. Εξιντα μία (61) υποκζςεισ αφοροφςαν Δθμόςιουσ Οργανιςμοφσ και 
Υπουργεία. 

7. Σαράντα μία (41) υποκζςεισ αφοροφςαν διαφορζσ πολιτϊν και 
επιχειρθματιϊν με τισ Τράπεηεσ. 
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8. Τριάντα τρεισ (33) περιπτϊςεισ ιταν διάφορεσ και ποικίλου 
περιεχομζνου. 

Παράλλθλα το Γραφείο ςυνζταξε και προϊκθςε 63 ζγγραφα με 
αιτιματα και Γνωμοδοτιςεισ.  

Επίςθσ για διάφορα κοινωνικά ηθτιματα που κατά καιροφσ υπιρχε 
αμφιςβιτθςθ, ζνταςθ και προβλθματιςμόσ, ζγιναν δθμόςιεσ τοποκετιςεισ 
(π.χ. ρυκμίςεισ Τραπεηϊν, Αιγιαλοί και παραλίεσ, υιοκεςίεσ κ.λ.π.). 

 

ΕΚΣΙΜΗΗ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

Οι υποκζςεισ που απαςχόλθςαν κφρια το Γραφείο του Συμπαραςτάτθ 
βρίςκονται ςε άμεςθ και αιτιατι ςχζςθ προσ τθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ 
χϊρασ. Οι επιπτϊςεισ τθσ δθμοςιονομικισ προτεραιότθτασ ζναντι όλων των 
άλλων, ζχουν φζρει τισ ταμειακζσ ανάγκεσ του κράτουσ ςε αντιπαλότθτα προσ 
τισ δυνατότθτεσ μεγάλων τμθμάτων τθσ κοινωνίασ να ανταποκρικοφν ςε 
αυτζσ.  Φκάςαμε ζτςι ςτο ςθμείο ο ετιςιοσ απολογιςμόσ μου να ζχει κάκε 
χρόνο τα ίδια περίπου χαρακτθριςτικά, με μικρζσ διαφοροποιιςεισ ωσ προσ το 
μζγεκοσ και τθν βαρφτθτα αυτϊν. Το κφριο κζμα όμωσ, τθσ καλφτερθσ δυνατισ 
ιςορροπίασ μεταξφ οικονομικϊν προτεραιοτιτων και κοινωνικϊν δικαιωμάτων 
των πολιτϊν, είναι το ηθτοφμενο ςτθ ςθμερινι ςυγκυρία. 

Τα μεγαλφτερα προβλιματα τθσ χρονιάσ που πζραςε ιταν το 
αςφαλιςτικό, θ ανεργία, οι τραπεηικζσ διαφορζσ και θ υπερφορολόγθςθ. 

Στο πεδίο τθσ αςφάλιςθσ θ αφξθςθ των ειςφορϊν με τθ μείωςθ των 
ειςοδθμάτων δθμιουργεί παρενζργειεσ με απρόβλεπτεσ ςυνζπειεσ για τουσ 
αςφαλιςμζνουσ και τισ οικογζνειζσ τουσ. 

Στο πεδίο τθσ ςυνταξιοδότθςθσ είχαμε το φαινόμενο των 
κακυςτεριςεων ςτθν ζκδοςθ των απαιτοφμενων πράξεων και ςτθν καταβολι 
των ςυντάξεων, γεγονότα που οδθγοφν ςε κακυςτεριςεισ και πζραν των τριϊν 
ετϊν. 

Στισ εργαςιακζσ ςχζςεισ ζχουμε λιγότερεσ ςυμβάςεισ πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ, περιςςότερεσ μορφζσ ελαςτικισ εργαςίασ (μερικισ ι εκ 
περιτροπισ ι μαφρθσ), θ δε ανεργία παραμζνει ςτακερά υψθλι. 
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Τα προγράμματα απαςχόλθςθσ και επιδότθςθσ κζςεων εργαςίασ, 
ανακουφίηουν προςωρινά τισ ομάδεσ των νζων ανκρϊπων που μπορεί να μθ 
λφνουν το πρόβλθμά τουσ βοθκοφν όμωσ ςτθ μθ περικωριοποίθςι τουσ. 

Το κφριο χαρακτθριςτικό των ςχζςεων πολίτθ ι επιχειρθματία με τισ 
τράπεηεσ βρίςκεται ςτθ δυςκολία ςυνεργαςίασ τουσ λόγω κυρίωσ τθσ 
ακαμψίασ των δεφτερων ζναντι των πρϊτων που πολλζσ φορζσ οδθγείται και 
ςε ακρότθτεσ με καταςχζςεισ μιςκϊν, ςυντάξεων, επιδομάτων, χωρίσ 
προθγοφμενθ ειδοποίθςθ του υπόχρεου και παρά τθν απαγόρευςθ του νόμου 
ςε πολλζσ περιπτϊςεισ. 

Θα πρζπει να ςθμειωκοφν δφο γεγονότα: Πρϊτον ότι ςθμαντικόσ 
αρικμόσ υποκζςεων (κυρίωσ εργατικζσ και διαφορζσ με τράπεηεσ) δεν είναι 
καταγεγραμμζνεσ ςτθν παροφςα ζκκεςθ, λόγω επικυμίασ των προςφευγόντων 
και δεφτερον ότι οι επιχειριςεισ που προςζφυγαν ςτο γραφείο του 
Συμπαραςτάτθ ιταν ςχεδόν όλεσ μικρζσ που λειτουργοφν κυρίωσ ςε 
οικογενειακι βάςθ ι με λίγουσ εργαηόμενουσ. 

Η εκλογι τελευταία ςυμπαραςτάτθ ςτο Διμο Ιωαννιτϊν, είναι βζβαιο 
πωσ κα βοθκιςει ςτθν επίλυςθ τουλάχιςτον κεμάτων του Διμου και ςτθν 
καλφτερθ αντιμετϊπιςθ των υπόλοιπων υποκζςεων αρμοδιότθτάσ μου, χωρίσ 
να αγνοείται το γεγονόσ ότι θ τακτικι τθσ εξωςτρζφειασ που κράτθςε το 
γραφείο ζχει διευρφνει τον κφκλο παρεμβάςεϊν του. 

 

ΠΡΟΣΑΕΙ 

 Οι όποιεσ προτάςεισ για βελτίωςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν προσ τουσ 
πολίτεσ εκ μζρουσ του ευρφτερου Δθμόςιου τομζα, βρίςκεται ςε ςυνάφεια με 
μεγάλο μζροσ των προβλθμάτων που επιηθτοφν λφςεισ και ςτο επίπεδο τθσ 
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Ζτςι μερικζσ δυςλειτουργίεσ τθσ δεφτερθσ είναι 
ςυνάρτθςθ του τρόπου λειτουργίασ του δθμόςιου τομζα ςυνολικά και του 
τρόπου με τον οποίο αυτά αντιμετωπίηονται.       
 Οι τροποποιιςεισ του νόμου του «Καλλικράτθ» που προαναγγζλκθκαν, 
μποροφν να βελτιϊςουν τθ λειτουργία του δθμόςιου τομζα, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι κα διατθριςουν και βελτιϊςουν τθν ιςορροπία που 
απαιτείται μεταξφ του Κράτουσ Δικαίου και του Κράτουσ Πρόνοιασ. 
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Γενικά.  

 Είναι απαραίτθτθ θ Συνταγματικι κατοχφρωςθ τθσ αξιοκρατίασ και 
ιςονομίασ, κακϊσ και θ ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ ςε όλα τα επίπεδα 
(διαγωνιςμοί, προςλιψεισ, προμικειεσ κ.λ.π.) μζςω τθσ Διαφγειασ. 

 Η Ελλθνικι διοίκθςθ είναι παγιδευμζνθ ςε ζνα απζραντο νομικό βάλτο 
που αποτελεί τροχοπζδθ για οποιαδιποτε οικονομικι δραςτθριότθτα. Αρκεί 
να αναφερκεί το γεγονόσ και μόνο τθσ φπαρξθσ περίπου 14.000 νόμων, 
εγκυκλίων και υπουργικϊν πράξεων που ιςχφουν και διζπουν τουσ 
μθχανιςμοφσ και τον τρόπο λειτουργίασ του Δθμοςίου. 

 Απαραίτθτοσ είναι ο περιοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ προσ όφελοσ τθσ Αιρετισ, θ δε κφρια αρμοδιότθτά 
τθσ κα πρζπει να περιορίηεται ςτον ποιοτικό ζλεγχο των αποφάςεων και ςτον 
ζλεγχο τθσ νομιμότθτασ των πράξεων τθσ Αυτοδιοίκθςθσ. 

 Αναγκαία εργαλεία για τθν προςταςία τόςο τθσ δθμόςιασ όςο και τθσ 
ιδιωτικισ περιουςίασ είναι θ ςφνταξθ δαςολογίου κακϊσ και θ ολοκλιρωςθ 
του κτθματολογίου, κινιςεισ που ταυτόχρονα βοθκοφν και ςτθν προςταςία 
του περιβάλλοντοσ. 

 Διεφρυνςθ και βελτίωςθ του ρόλου των Κζντρων Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν 
(ΚΕΠ), κεςμοφ απόλυτα πετυχθμζνου και αποδοτικοφ. 

 Οι μθχανιςμοί ελζγχου τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςυνολικά, λειτουργοφν 
χωρίσ ςυνεργαςία και κοινοφσ ςτόχουσ με ςυνζπεια να μθν υπάρχει κοινι 
αντίλθψθ ςτθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που προκφπτουν.                      
 Ο υπερβολικόσ νομικιςμόσ που υπάρχει ςε όλα τα επίπεδα τθσ 
Διοίκθςθσ με τουσ 300.000 περίπου νόμουσ ςε ιςχφ και τισ πολλαπλάςιεσ 
υπουργικζσ πράξεισ και εγκυκλίουσ δθμιουργοφν περιςςότερα προβλιματα 
από αυτά που επιλφουν, δθμιουργϊντασ, με τθν αλλθλοεπικάλυψθ και τισ 
μεταξφ τουσ αντιφάςεισ, αδιζξοδο ςτθν επίλυςθ ακόμθ και απλϊν 
προβλθμάτων. 
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  Ειδικά. 

 Η εκλογι του Ελεγκτι Νομιμότθτασ ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, 
κζςθ προβλεπόμενθ από τον νόμο, κα βοθκιςει ςτθ βελτίωςθ των ποιοτικϊν 
χαρακτθριςτικϊν των αποφάςεων και των πράξεων τθσ Αυτοδιοίκθςθσ. 

 Η ςφνταξθ εκ μζρουσ όλων των υπθρεςιϊν εντφπων και οδθγιϊν προσ 
ενθμζρωςθ των πολιτϊν και επιχειρθματιϊν για τουσ τομείσ που ζχουν ςχζςθ 
με τα αιτιματά τουσ.  

 Πριν τθ λιψθ οποιαςδιποτε απόφαςθσ κα πρζπει να προθγείται 
ακρόαςθ του ενδιαφερόμενου.  

 Να δίνονται ουςιαςτικζσ γραπτζσ απαντιςεισ ςτα αιτιματα των πολιτϊν 
και όχι τυπικζσ, με μόνθ ζγνοια τθν τιρθςθ τθσ προκεςμίασ που κζτει ο νόμοσ. 

 Κακοδιοίκθςθ και γραφειοκρατία δεν είναι αφθρθμζνεσ ζννοιεσ, οφτε 
προχποκζτουν οπωςδιποτε παραβίαςθ του νόμου, περιςςότερο ζχουν ςχζςθ 
με τθ χριςθ τθσ κοινισ λογικισ και τθν κατανόθςθ τθσ άλλθσ πλευράσ. 

 Λιγότερθ τυπολατρία και περιςςότερθ ελευκερία ερμθνείασ των νόμων 
και εγκυκλίων δια τθσ διαςταλτικισ ερμθνείασ, βοθκοφν ςτθν επίλυςθ πολλϊν 
προβλθμάτων. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Για το τρζχον ζτοσ το γραφείο του Συμπαραςτάτθ κα προςπακιςει να 
βελτιϊςει τθν πρόςβαςθ των πολιτϊν και των άλλων, πλθν Ιωαννίνων, 
Περιφερειακϊν ενοτιτων.  

Θα παρζμβει δθμόςια ςε περιςςότερα κζματα τθσ κακθμερινότθτασ και 
τθσ προςταςίασ των δικαιωμάτων των πολιτϊν. 

Θα κωδικοποιιςει και κα εκδϊςει ζνα είδοσ Οδθγοφ δικαιωμάτων των 
πολιτϊν που ανικουν ςτισ ευάλωτεσ (ευπακείσ) ομάδεσ (ανάπθροι, άνεργοι, 
άςτεγοι, κ.λ.π.), με τθν κατά το δυνατόν καλφτερθ ενθμζρωςι τουσ, για τα 
δικαιϊματα που ζχουν, τα επιδόματα και τισ απαλλαγζσ που δικαιοφνται και 
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γενικά για τθν καλφτερθ κάλυψθ του ελλείμματοσ πλθροφόρθςθσ που υπάρχει 
επί του κζματοσ αυτοφ. 

Βαςιηόμενοσ περιςςότερο ςτο πνεφμα παρά το γράμμα του νόμου, κα 
προςπακιςω να ανταποκρικϊ ςτθν υποχρζωςθ τθσ υπεράςπιςθσ των πολιτϊν 
από φαινόμενα κακοδιοίκθςθσ, γραφειοκρατίασ και καταχρθςτικισ άςκθςθσ 
τθσ εξουςίασ, προςεγγίηοντασ όλθ τθν κλίμακα των προβλθμάτων τουσ με τθν 
δζουςα επιμζλεια και ευαιςκθςία που απαιτοφν οι καιροί. 

                                                                                

                                                                                            Ιανουάριοσ 2017 


