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ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ 
ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ 
 
 
             

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2017 

 

 Υποβάλω, κατά τα οριηόμενα ςτο αρ. 179 παρ. 4 του Ν. 

3852/2010, τθν ετιςια ζκκεςθ (ζτουσ 2017) και παρακαλϊ όπωσ 

μεριμνιςετε για τθν παρουςίαςθ και ςυηιτθςι τθσ, κατά τθν ειδικι 

ςυνεδρίαςθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, κατά τισ διατάξεισ του αρ. 

185 του ιδίου ωσ άνω Νόμου. 

 

Ειςαγωγή 

 Με το άρκρο 179 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτθσ), ειςιχκθ ο 

κεςμόσ του Συμπαραςτάτθ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ, ςε επίπεδο 

Περιφζρειασ. Από τον νομοκζτθ κρίκθκε απαραίτθτθ θ  κεςμοκζτθςθ 

και λειτουργία ενόσ οργάνου καταπολζμθςθσ τθσ κακοδιοίκθςθσ και 

γραφειοκρατίασ των υπθρεςιϊν και θ διαμεςολάβθςθ μεταξφ πολιτϊν 

και περιφερειακισ διοίκθςθσ για τθν ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ των 

φαινομζνων αυτϊν, ςτα πλαίςια των αρχϊν τθσ νομιμότθτοσ, τθσ 

ιςότθτοσ και τθσ διαφάνειασ. 

 Ωσ αποςτολι ο Συμπαραςτάτθσ ζχει τθν καταπολζμθςθ τθσ 

κακοδιοίκθςθσ και τθσ γραφειοκρατίασ των υπθρεςιϊν τθσ 
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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 ρόλοσ του Συμπαραςτάτθ είναι ςυμβουλευτικόσ και 

διαμεςολαβθτικόσ, με κακόλου εκτελεςτικζσ αρμοδιότθτεσ, πράγμα 

που ςυμβαίνει και με όλεσ τισ ανεξάρτθτεσ αρχζσ που υπάρχουν. 

 Ο Ζλλθνασ νομοκζτθσ υλοποίθςε δι’ αυτοφ τθν υπ. αρ. 757 του 

1975 ςφςταςθ τθσ κοινοβουλευτικισ Συνζλευςθσ του Συμβουλίου τθσ 

Ευρϊπθσ, με τθν οποία το τελευταίο ειςθγικθκε τθν κακιζρωςθ από τα 

κράτθ – μζλθ, του κεςμοφ Ombudsman (διοικθτικοφ διαμεςολαβθτι) 

ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στθν Ελλάδα, θ ςφςταςθ 

αυτι υλοποιικθκε το 1998 ωσ προσ το Εκνικό ςκζλοσ (με τθν ζναρξθ 

λειτουργίασ του Συνθγόρου του Πολίτθ) και το 2010, με τον Ν. 3852 

«περί Καλλικράτθ», ωσ προσ το δεφτερο και τρίτο ςκζλοσ με τουσ 

κεςμοφσ του Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και του Περιφερειακοφ 

Συμπαραςτάτθ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ.  

Από το κεςμικό του ρόλο, ο Περιφερειακόσ Συμπαραςτάτθσ 

καλείται να αντιμετωπίςει φαινόμενα εν γζνει κακοδιοίκθςθσ και 

γραφειοκρατίασ. Ο όροσ «κακοδιοίκθςθ» περιλαμβάνει εφ ενόσ μεν 

λειτουργικζσ αδυναμίεσ τθσ διοίκθςθσ, δθλαδι ελλείψεισ υποδομϊν, 

ανεπαρκι ςτελζχωςθ και ιδίωσ οργανωτικι ανεπάρκεια, που οδθγοφν 

ςε κακι διαχείριςθ των υποκζςεων των πολιτϊν και αφ’ ετζρου 

πλθμμελείσ υπθρεςίεσ προσ τουσ πολίτεσ, λόγω εςφαλμζνθσ ι 
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πλθμμελοφσ ι άνιςθσ εφαρμογισ του νομοκετικοφ πλαιςίου. Η 

τελευταία πάντωσ περίπτωςθ είναι θ ςυνθκζςτερθ μορφι 

κακοδιοίκθςθσ και κυρίωσ ωσ τζτοια τθν αντιλαμβάνεται και ο 

νομοκζτθσ ςτο αρκ. 179 του Ν. 3852/2010. Ωσ επί μζρουσ μορφζσ 

κακοδιοίκθςθσ, με τθν παραπάνω ζννοια, ζχουν αντιμετωπιςκεί τόςο 

από τον Ζλλθνα Συνιγορο του Πολίτθ, όςο και από τον Ευρωπαίο 

Διαμεςολαβθτι οι ακόλουκεσ διοικθτικζσ ενζργειεσ ι παραλείψεισ: 

Η μθ τιρθςθ προκεςμιϊν για τθν διεκπεραίωςθ υποκζςεων  των 

πολιτϊν.  

Η μθ τιρθςθ τθσ ουςιαςτικισ νομιμότθτοσ ι των διαδικαςτικϊν    

τφπων. 

 Η ανεπαρκισ ενθμζρωςθ προσ τουσ πολίτεσ. 

Η αδράνεια τθσ διοίκθςθσ να απαντιςει εγκαίρωσ ςε αιτοφμενεσ 

πλθροφορίεσ εκ μζρουσ των πολιτϊν.   

Η παράβαςθ των αρχϊν τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ τθσ αμερολθψίασ 

και τθσ ιςότθτασ ζναντι των πολιτϊν. 

Από τα παραπάνω ςυνάγεται ότι θ κακοδιοίκθςθ υφίςταται ς’ 

όλεσ τισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ δεν τθρείται θ αρχι τθσ νομιμότθτοσ, 

δθλαδι τησ ορθήσ εφαρμογήσ του νόμου, ανεξαρτιτωσ των 

παραγωγικϊν αιτίων που οδιγθςαν ς’ αυτιν. Ο Περιφερειακόσ 

Συμπαραςτάτθσ ςυνδράμει τουσ πολίτεσ και τισ Επιχειριςεισ, όταν θ 

κακοδιοίκθςθ εμφανίηεται ωσ παραβίαςθ τθσ ανωτζρω αρχισ.  

Είναι όμωσ ςαφζσ, ότι αντικείμενο ενδιαφζροντοσ και εξζταςθσ, 

εκ μζρουσ του Περιφερειακοφ Συμπαραςτάτθ, αποτελοφν ςυνάμα και οι 

λειτουργικζσ αδυναμίεσ και πακογζνειεσ τθσ οργάνωςθσ και 
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λειτουργίασ των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν, εφ όςον εξ αυτϊν 

επθρεάηεται θ αποτελεςματικότθτά τουσ, δθλαδι το επίπεδο τθσ 

ποιότθτοσ και ποςότθτοσ των προςφερομζνων υπθρεςιϊν προσ τουσ 

πολίτεσ. 

 Στόχοσ του κεςμοφ αυτοφ είναι θ δια τθσ επίλυςθσ, ςτο μζτρο του 

δυνατοφ, των προβλθμάτων που ανακφπτουν για πολίτεσ και 

επιχειριςεισ, αποφυγι άςκοπων προςφυγϊν και δικαςτικϊν αγϊνων 

και αναίτιων δαπανϊν που επιβαρφνουν περιςςότερο τθ μία πλευρά 

που εξ αντικειμζνου είναι και θ πλζον αδφναμθ. 

τατιςτικά ςτοιχεία 

  Καμία τεχνοκρατικι προςζγγιςθ ι ςτατιςτικι αποτίμθςθ των 

υποκζςεων που απαςχόλθςαν το γραφείο του Συμπαραςτάτθ δεν 

μπορεί να αποτυπϊςει τθν πραγματικότθτα, ςτθν οποία κινικθκε θ 

κοινωνία τθσ Ηπείρου το παρελκόν ζτοσ. Άλλωςτε αυτό κα ιταν 

ουςιαςτικά αδφνατο, διότι πίςω από τουσ αρικμοφσ και τα ςτατιςτικά 

ςτοιχεία κάκε υποκζςεωσ, υπάρχει ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ. Μπορεί 

όμωσ να δϊςει μία ςτο μζτρο του δυνατοφ εικόνα των προβλθμάτων 

που υπιρξαν και απαςχόλθςαν τθν πλειοψθφία των πολιτϊν. 

 Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2017, προςζφυγαν ςτο 

Συμπαραςτάτθ με αιτιματά τουσ 234 πολίτεσ, 73 επιχειρθματίεσ και 45 

ομάδεσ πολιτϊν, ιτοι είχαμε ςυνολικά 352 υποκζςεισ που ζπρεπε να 

αντιμετωπιςτοφν. 

 Τα κζματα για τα οποία προςζφυγαν ςτο γραφείο, ιταν κατά 

αρμοδιότθτα και κατθγορία τα εξισ: 
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1. - 74 ιταν αρμοδιότθτασ τθσ Περιφερειακισ           

Αυτοδιοίκθςθσ Ηπείρου 

2. - 60 υποκζςεισ αφοροφςαν αςφαλιςτικζσ και 

ςυνταξιοδοτικζσ εκκρεμότθτεσ 

3. -  28 αφοροφςαν Διμουσ και υπθρεςίεσ αυτϊν 

4. - 25 αφοροφςαν εργαςιακά κζματα και εργατικζσ διαφορζσ 

5. - 54 υποκζςεισ αφοροφςαν Δθμόςιουσ Οργανιςμοφσ και 

Υπουργεία 

6. - 13 υποκζςεισ αφοροφςαν Υπθρεςίεσ τθσ   

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου 

7. - 57 υποκζςεισ αφοροφςαν διαφορζσ πολιτϊν και 

επιχειρθματιϊν με Τράπεηεσ 

8. - 41 περιπτϊςεισ ιταν διάφορεσ και ποικίλου περιεχομζνου 

  Θα πρζπει να ςθμειωκεί πωσ ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ 

υποκζςεων δεν είναι καταγεγραμμζνοσ, κατ’ επικυμία των ιδίων των 

ενδιαφερομζνων. 

  Παράλλθλα το γραφείο ςυνζταξε και προϊκθςε 28 ζγγραφα με 

αιτιματα και γνωμοδοτιςεισ.  

  Επίςθσ για διάφορα κοινωνικά ηθτιματα που κατά καιροφσ 

απαςχόλθςαν τουσ πολίτεσ και τθν περιοχι μασ, ζγιναν δθμόςιεσ 

τοποκετιςεισ (π.χ. ρυκμίςεισ τραπεηϊν, καταςχζςεισ κοινϊν 

λογαριαςμϊν, αιγιαλοί και παραλίεσ, υιοκεςίεσ κ.λ.π.). 
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Εκτίμηςη υποθέςεων 

  Οι υποκζςεισ που απαςχόλθςαν το γραφείο του Συμπαραςτάτθ 

βρίςκονται ςε άμεςθ και αιτιατι ςχζςθ με τθ γενικότερθ οικονομικι 

κατάςταςθ που υπάρχει.  

  Γι’ αυτό και κάκε χρόνο, ο ετιςιοσ απολογιςμόσ μου, ζχει τα ίδια 

περίπου χαρακτθριςτικά, με μικρζσ διαφοροποιιςεισ ενόσ εκάςτου 

μζρουσ. 

  Το κφριο κζμα ςιμερα, είναι θ καλφτερθ δυνατι εξιςορρόπθςθ 

μεταξφ οικονομικϊν προτεραιοτιτων και κοινωνικϊν δικαιωμάτων των 

πολιτϊν. 

  Τα βαςικότερα προβλιματα τθσ χρονιάσ που πζραςε ιταν το 

αςφαλιςτικό, οι εργαςιακζσ ςχζςεισ, οι λογαριαςμοί ΔΕΗ και ΔΕΥΑΙ, οι 

καταςχζςεισ λογαριαςμϊν, οι διαφορζσ πολιτϊν ζναντι τραπεηϊν. 

  Στο πεδίο τθσ αςφάλιςθσ θ αφξθςθ ειςφορϊν αφξθςε και τισ 

υποχρεϊςεισ προσ τα αντίςτοιχα ταμεία με ςυνζπεια να ζχουμε 

επιβάρυνςθ μεγαλφτερθ ςε ατομικό επίπεδο, ςτο δε πεδίο τθσ 

ςυνταξιοδότθςθσ θ κακυςτζρθςθ ςτθν ζκδοςθ των ςχετικϊν πράξεων 

και ςτθν καταβολι των ςυντάξεων δθμιουργεί πρόβλθμα ςε μεγάλθ 

κατθγορία πολιτϊν. 

  Οι δυςκολίεσ ςτθ ςυνεργαςία οφειλετϊν και Τραπεηϊν 

παραμζνουν, όπωσ και θ αυκαιρεςία ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ των 

δεφτερων ςχετικά με τθν κατάςχεςθ χρθμάτων, χωρίσ προθγοφμενθ 

ειδοποίθςθ και χωρίσ τθν τιρθςθ των απαγορεφςεων του νόμου. 

  Στα εργαςιακά κζματα ζχουμε τα προγράμματα απαςχόλθςθσ 

και επιδότθςθσ κζςεων εργαςίασ που βοθκοφν ςτο πρόβλθμα τθσ 
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ανεργίασ, αλλά παράλλθλα ζχουμε και αφξθςθ τθσ μερικισ και τθσ 

ευζλικτθσ απαςχόλθςθσ. 

  Όςον αφορά τισ οφειλζσ πολιτϊν και επιχειριςεων προσ όλουσ 

τουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ, το γραφείο του Συμπαραςτάτθ 

διαμεςολαβεί ϊςτε να υπάρξει κατανόθςθ των δυςκολιϊν ςτθν 

αποπλθρωμι οφειλϊν και ευελιξία ςτθ ρφκμιςι τουσ.  

  Μεγάλο πρόβλθμα δθμιουργείται με τθν κατάςχεςθ 

λογαριαςμϊν για οφειλζσ προσ ΔΟΥ και Δθμόςιο και κυρίωσ ςε 

λογαριαςμοφσ που υπάρχει ςυνδικαιοφχοσ που δεν ζχει ςχζςθ με τθν 

όποια οφειλι. 

Προτάςεισ 

  Οι όποιεσ προτάςεισ για βελτίωςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν προσ 

τουσ πολίτεσ εκ μζρουσ του ευρφτερου Δθμόςιου τομζα, βρίςκονται 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 αξιοποιιςουν τθν 

εμπειρία από τθν επταετι λειτουργία του νόμου που κα βελτιϊςουν 

τθν ιςορροπία που απαιτείται μεταξφ του Κράτουσ Δικαίου και του 

Κράτουσ Πρόνοιασ. 
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 Α. Γενικά 

 Η Συνταγματικι κατοχφρωςθ τθσ αξιοκρατίασ κακϊσ και θ 

ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ ςε όλα τα επίπεδα (διαγωνιςμοί, προμικειεσ 

κ.λ.π.) κα βελτιϊςει τόςο τθν εμπιςτοςφνθ των πολιτϊν προσ τθ 

Διοίκθςθ, όςο και τθν εν γζνει λειτουργία αυτισ ςε όλα τα επίπεδα. 

 - Ο ατζλειωτοσ νομικιςμόσ που υπάρχει ςε όλα τα επίπεδα με 

τουσ χιλιάδεσ νόμουσ και τισ πολλαπλάςιεσ εγκυκλίουσ δθμιουργοφν 

πολυνομία και κακονομία που αντί να λφνει προβλιματα δθμιουργεί 

περιςςότερα, διότι  πολλζσ φορζσ οι νζοι νόμοι ζρχονται ςε αντίκεςθ με 

τουσ προθγοφμενουσ χωρίσ να τουσ καταργοφν, με αποτζλεςμα αυτοί 

να αλλθλοεπικαλφπτονται και αυτοαναιροφνται. Χαρακτθριςτικά 

παραδείγματα του φαινομζνου αυτοφ μασ δίνουν θ Φορολογικι και θ 

Πολεοδομικι νομοκεςία. 

 - Οι περίφθμεσ εγκφκλιοι των Υπουργείων, ςτθν προςπάκειά 

τουσ να διευκρινιςουν ι ερμθνεφςουν νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, μποροφν 

ςυνειδθτά ι όχι να τισ ανατρζψουν και ςτθν πράξθ πολλζσ φορζσ να 

παράγουν δίκαιο αντίκετο του νόμου.  

  Σε κάκε περίπτωςθ καμία εγκφκλιοσ δεν μπορεί να παράγει 

δίκαιο αντίκετο του νόμου ι να «ερμθνεφει» αυτόν αυκαίρετα και προσ 

το χειρότερο. 

 Η υποχρζωςθ των οργάνων τθσ Διοίκθςθσ, για απάντθςθ ςτα 

αιτιματα των πολιτϊν εντόσ ςυγκεκριμζνων  προκεςμιϊν, είναι 

ενδεικτικι αλλά απαραίτθτθ, ϊςτε να επιβεβαιϊνεται το ενδιαφζρον 

τθσ διοίκθςθσ προσ τον πολίτθ, υπό τθν προχπόκεςθ βζβαια πωσ θ 

απάντθςθ κα είναι ουςιαςτικι και όχι τυπικι. 
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 Απαραίτθτοσ είναι ο περιοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ προσ όφελοσ των Αιρετισ, θ κφρια 

αρμοδιότθτα τθσ οποίασ 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 

ζωσ και ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

 Διεφρυνςθ και βελτίωςθ του ρόλου των Κζντρων Εξυπθρζτθςθσ 

Πολιτϊν (ΚΕΠ), κεςμοφ απόλυτα επιτυχθμζνου και αποδοτικοφ. 

 Β. Ειδικά 

 - Οι προαναγγελκείςεσ αλλαγζσ του «Καλλικράτθ», με βάςθ τθν 

ιδθ υπάρχουςα εμπειρία, κα πρζπει να ςτοχεφουν ςτθν ομαλότερθ και 

ταχφτερθ λειτουργία τθσ αυτοδιοίκθςθσ και των οργάνων τθσ. 

 Η Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ κα πρζπει να εξαντλείται μόνο ςτον 

ποιοτικό ζλεγχο των αποφάςεων και ςτον ζλεγχο τθσ νομιμότθτασ των 

πράξεων τθσ Αυτοδιοίκθςθσ, γι’ αυτό και θ παρουςία του ελεγκτι 

νομιμότθτασ είναι απαραίτθτθ. 

 Αναγκαία εργαλεία, για κάκε μορφισ ανάπτυξθ, είναι θ 

ολοκλιρωςθ του κτθματολογίου και θ ςφνταξθ δαςολογίου για τθν 

αποτελεςματικότερθ προςταςία τθσ δθμόςιασ και δθμοτικισ 

περιουςίασ και τθν καλφτερθ προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

 Να δίνονται ουςιαςτικζσ απαντιςεισ ςτα αιτιματα των πολιτϊν 

και όχι τυπικζσ υπό τθν πίεςθ των προκεςμιϊν που κζτει ο νόμοσ. 
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 Το προςωπικό των υπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ και του Δθμοςίου 

κα πρζπει να γνωρίηουν ότι ο Συμπαραςτάτθσ του Πολίτθ δεν είναι ζνασ 

επί πλζον προϊςτάμενοσ γι’ αυτοφσ, αλλά ζνασ ςφμμαχόσ τουσ ο οποίοσ 

βρίςκεται εκτόσ τθσ ιεραρχίασ κάκε εςωτερικισ υπθρεςίασ και που 

επικυμεί πάνω απ’ όλα τθν καλφτερθ ςυνεργαςία μαηί τουσ προσ 

όφελοσ των πολιτϊν τθσ περιοχισ. 

Ο οριςμόσ κακοδιοίκθςθ και γραφειοκρατία δεν προχποκζτει 

απαραίτθτα τθν παραβίαςθ του νόμου, όςο τθν χριςθ από μζρουσ τουσ 

μιασ καλισ ςυμπεριφοράσ και επίςθσ τθσ κοινισ λογικισ ςτθν 

αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων. Πρζπει να ξεφφγουμε από τισ 

τυπικότθτεσ ςτον χειριςμό των υποκζςεων που απαςχολοφν πολίτεσ και 

επιχειρθματίεσ, παίρνοντασ πρωτοβουλίεσ που είναι αναγκαίεσ ϊςτε  

να μπορζςουμε ζτςι να δϊςουμε, με ςχετικι ελευκερία, λφςεισ που δεν 

είναι απαραίτθτο να περιγράφονται και ςτο νόμο, τον οποίο μποροφμε 

να ερμθνεφουμε διαςταλτικά. 

 

υμπεράςματα – Προγραμματιςμόσ 

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, χριματοσ και 

ταλαιπωρίασ κακϊσ και αποφυγι των δικαςτικϊν προςφυγϊν. 
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 Προσ εξαςφάλιςθ τθσ ανεξαρτθςίασ του, για τθν εκλογι του 

Συμπαραςτάτθ απαιτείται αυξθμζνθ πλειοψθφία των 2/3 του ςυνόλου 

των μελϊν του Περιφερειακοφ Συμβουλίου.  

 Η λειτουργία του κεςμοφ 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.  

 Ζτςι προκειμζνου το γραφείο να ανταποκρικεί ςτα καινοφργια, 

διαφορετικισ μορφισ αιτιματα και προβλιματα των πολιτϊν, ξεφεφγει 

από το ςτενό κεςμικό του πλαίςιο, προκειμζνου να δϊςει λφςεισ 

ρεαλιςτικζσ, εντόσ μιασ ουςιαςτικισ νομιμότθτασ. 

 Δθμιουργικθκε ζτςι το εξισ 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 πιο «ςκλθρά» προβλιματα προσ 

αντιμετϊπιςθ, όπωσ αυτά που αποτυπϊνονται και ςτθν παροφςα 

ζκκεςθ. 

 

 Σφντομα επίκειται θ ζκδοςθ ενόσ Οδθγοφ Δικαιωμάτων των 

πολιτϊν που ανικουν ςτισ λεγόμενεσ ευπακείσ ομάδεσ (ανάπθροι, 

άνεργοι κ.λ.π.) για δικαιϊματα που αυτοί ζχουν ςε επιδόματα 

απαλλαγζσ. 

 Θα γίνει μεγαλφτερθ προςπάκεια για τθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ 

των πολιτϊν από τισ άλλεσ, πλιν Ιωαννίνων Περιφερειακζσ ενότθτεσ. 
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 Οι βαςικζσ αρχζσ του Κράτουσ δικαίου, θ αρχι τθσ ιςότθτασ, τθσ 

νομιμότθτασ, τθσ ιςονομίασ και τθσ προςταςίασ των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων, αρχζσ που ςτιριηαν πάντοτε τθ Δθμοκρατία, κα πρζπει 

να ςυνοδεφονται και από τισ αναγκαίεσ υπθρεςίεσ του Κράτουσ 

Πρόνοιασ. 

 Η ενίςχυςθ τθσ αυτοδιοίκθςθσ με περιςςότερεσ αρμοδιότθτεσ, κα 

βοθκιςει προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, διότι αυτι κεςμικά και 

ουςιαςτικά, μπορεί περιςςότερο από τουσ άλλουσ πόλουσ εξουςίασ, να 

βρίςκεται κοντά ςτον πολίτθ και τα προβλιματά του.- 

 

                                                                             Ιανουάριοσ 2018 

  


