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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018 

 

Εισαγωγή 

 Ο θεσμός του Περιφερειακού Συμπαραστάτη εισήχθη με τον Ν. 3852/2010 

(Καλλικράτης) για να χειριστεί αδυναμίες και υπερβολές του διοικητικού συστήματος 

και του κράτους δικαίου σε συνθήκες σταθερότητας. 

   Ως αποστολή ο Συμπαραστάτης έχει την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και 

της γραφειοκρατίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας, καθώς και την υιοθέτηση των 

νόμιμων αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών, για να αποτρέπονται και 

προλαμβάνονται τέτοια φαινόμενα και ει δυνατόν να επιλύονται με τη 

διαμεσολάβησή του, ώστε οι πολίτες να έχουν εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος, 

να αποφεύγουν την  ταλαιπωρία καθώς και τις πολυδάπανες δικαστικές προσφυγές. 

 Ήδη με τον Ν. 4555/18 (Κλεισθένης) ο Συμπαραστάτης που πλέον αποκαλείται 

Περιφερειακός Διαμεσολαβητής έχει τις αρμοδιότητες που είχε πάντοτε και οι οποίες 

καθορίζονται στα άρθρα 152 και 153 του ανωτέρω νόμου: 

 

Άρθρο 152 

Αντικείμενο της δημοτικής και περιφερειακής διαμεσολάβησης 

  Αντικείμενο της δημοτικής και περιφερειακής διαμεσολάβησης είναι: 
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α) η καταπολέμηση φαινομένων κακοδιοίκησης στους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα 

αυτών, 

β) η βελτίωση της σχέσης των πολιτών με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές, 

γ) η επίλυση και αποτροπή διαφορών των πολιτών με τις δημοτικές και περιφερειακές 

αρχές, ώστε να περιορίζεται η προσφυγή σε διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες 

και 

δ) η συμβολή στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των δημοτικών και 

περιφερειακών υπηρεσιών, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και της 

προσβασιμότητας των πολιτών σε αυτές. 

 

Άρθρο 153 

Γενικές αρχές που διέπουν την τοπική και περιφερειακή διαμεσολάβηση 

1. Η δημοτική και περιφερειακή διαμεσολάβηση ασκείται με γνώμονα τη νομιμότητα, 

τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα της διοίκησης και την προστασία των 

δικαιωμάτων των πολιτών. 

2. Οι Δημοτικοί και Περιφερειακοί Διαμεσολαβητές, κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους, διαθέτουν πλήρη λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία έναντι 

των δημοτικών, περιφερειακών και κρατικών αρχών και οφείλουν να ασκούν τα 

καθήκοντά τους με ευσυνειδησία και αμεροληψία. 

 

Νομικό Πλαίσιο 

 Πέραν της ανωτέρω αλλαγής με τον ανωτέρω νόμο επέρχεται και μία σειρά 

αλλαγών στον τρόπο εκλογής του, στα προσόντα που απαιτούνται, στα ασυμβίβαστα 
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που θεσπίζονται, στη διάρκεια θητείας του, στη γραμματειακή υποστήριξη, στα της 

αντιμισθίας του, στις σχέσεις του προς άλλες ανεξάρτητες αρχές κ.λ.π.  Ήτοι: 

 

Άρθρο 155 

Προσόντα του Δημοτικού και Περιφερειακού Διαμεσολαβητή 

1. Για την επιλογή σε θέση Δημοτικού ή Περιφερειακού Διαμεσολαβητή απαιτούνται 

τα ακόλουθα τυπικά προσόντα: 

α) Κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της 

αλλοδαπής στα αντικείμενα των νομικών, πολιτικών, διοικητικών ή οικονομικών 

επιστημών. 

β) Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στα επιστημονικά αντικείμενα 

της περίπτωσης α΄. 

γ) Άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. 

2. Επιτρέπεται η επιλογή δημοσίου υπαλλήλου ως Δημοτικού ή Περιφερειακού 

Διαμεσολαβητή. Στην περίπτωση αυτή, τα καθήκοντα του επιλεγέντος αναστέλλονται 

για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του ως Διαμεσο-λαβητή. Ο χρόνος που διανύεται σε 

θέση Δημοτικού ή Περιφερειακού Διαμεσολαβητή θεωρείται χρόνος πραγματικής 

υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Διεύθυνσης, ως προς όλες τις 

υπηρεσιακές, μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες. 
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Άρθρο 156 

Κωλύματα και ασυμβίβαστα 

1. Τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που ισχύουν για τους αιρετούς των Ο.Τ.Α. Α΄ και 

Β΄ βαθμού, σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15 και 117, 118 του ν. 3852/2010, ισχύουν, 

αντίστοιχα, και για τους Δημοτικούς και Περιφερειακούς Διαμεσολαβητές. 

2. Επιπλέον των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, δεν επιτρέπεται να 

επιλεγούν σε θέση Δημοτικού ή Περιφερειακού Διαμεσολαβητή: 

α) όσοι έχουν διατελέσει αιρετοί, έως και πέντε (5) έτη πριν την έκδοση της σχετικής 

προκήρυξης σε οποιοδήποτε αυτοδιοικητικό αξίωμα στον οικείο νομό, ακόμα και αν 

παραιτηθούν του αιρετού αξιώματός τους, 

β) οι διατελέσαντες δικαστικοί λειτουργοί και οι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων 

και των σωμάτων ασφαλείας, 

γ) όσοι έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αποτελούν 

κώλυμα διορισμού σύμφωνα με το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. 

3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα του Δημοτικού και 

Περιφερειακού Διαμεσολαβητή. Δικηγόροι και καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, τίθενται σε 

υποχρεωτική αναστολή άσκησης καθηκόντων για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους ως 

Δημοτικών ή Περιφερειακών Διαμεσολαβητών. 

 

Άρθρο 161 

Διαδικασία επιλογής του Περιφερειακού Διαμεσολαβητή 

1.  Έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του απερχόμενου Περιφερειακού 

Διαμεσολαβητή, ο οικείος Περιφερειάρχης εκδίδει προκήρυξη για τη θέση του 

Περιφερειακού Διαμεσολαβητή, η οποία δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες 
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πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες, εκ των οποίων 

τουλάχιστον η μία (1) της έδρας της Περιφέρειας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της 

Περιφέρειας και του Υπουργείου Εσωτερικών. Κατά την πρώτη εφαρμογή του 

παρόντος, η προκήρυξη εκδίδεται μέσα σε (1) μήνα από την ανάληψη των 

καθηκόντων των νέων Περιφερειακών Αρχών. 

2. Εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης κατά τους όρους 

της παραγράφου 1, οι ενδιαφερόμενοι να καταλάβουν τη θέση του Περιφερειακού 

Διαμεσολαβητή υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην οικεία Περιφέρεια. Κάθε αίτηση 

συνοδεύεται από φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος περιλαμβάνει, επί ποινή 

αποκλεισμού, όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα τυπικά 

προσόντα, καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, ενώ μπορεί 

να περιλαμβάνει και κάθε επιπλέον στοιχείο, το οποίο ο υποψήφιος κρίνει χρήσιμο 

για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς του. 

3.  Με το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η αρμόδια υπηρεσία της 

Περιφέρειας ελέγχει τις κατατεθείσες αιτήσεις και τους σχετικούς φακέλους 

υποψηφιότητας ως προς την πλήρωση των νόμιμων προϋποθέσεων. Με απόφαση 

του Περιφερειάρχη καταρτίζεται πίνακας των υποψηφιοτήτων που έγιναν τυπικά 

δεκτές, ο οποίος κοινοποιείται σε όσους υπέβαλλαν αίτηση, στον Πρόεδρο του 

Περιφερειακού Συμβουλίου και στον Υπουργό Εσωτερικών. 

4. Όποιος υπέβαλε αίτηση και παραλείφθηκε από τον πίνακα των τυπικά δεκτών 

υποψηφιοτήτων της παραγράφου 3, δικαιούται να προσφύγει κατά της απόφασης 

του Περιφερειάρχη μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης σε 

αυτόν ενώπιον του οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος αποφαίνεται επί της προσφυγής 

σε πρώτο και τελευταίο βαθμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 

υποβολή της. 
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5. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή Περιφερειακού Διαμεσολαβητή είναι το οικείο 

Περιφερειακό Συμβούλιο. 

6. Με την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την έκδοση της απόφασης της 

παραγράφου 3 εκδίδεται πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου 

για ειδική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της παραγράφου 5. Στη συνεδρίαση 

αυτή γίνεται ακρόαση των υποψηφίων για τη θέση του Διαμεσολαβητή. 

7.  Μετά την ακρόαση των υποψηφίων, διεξάγεται μυστική ψηφοφορία για την 

εκλογή του Περιφερειακού Διαμεσολαβητή. Περιφερειακός Διαμεσολαβητής 

εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών 

του εκλεκτορικού σώματος. Σε περίπτωση μη επίτευξης απόλυτης πλειοψηφίας, η 

συνεδρίαση για την εκλογή Διαμεσολαβητή επαναλαμβάνεται άλλες δύο (2) φορές, 

σε συνεδριάσεις που δεν μπορεί να απέχουν λιγότερο από πέντε (5) και περισσότερες 

από δεκαπέντε (15) ημέρες η καθεμία από την προηγούμενη. Στην τρίτη μυστική 

ψηφοφορία Περιφερειακός Διαμεσολαβητής εκλέγεται από τους δύο (2) 

πλειονοψηφήσαντες στην τελευταία συνεδρίαση υποψήφιους, αυτός που 

συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. 

 

Άρθρο 173 

Σχέσεις με το Συνήγορο του Πολίτη 

1. Ο Δημοτικός και ο Περιφερειακός Διαμεσολαβητής είναι ανεξάρτητος από το 

Συνήγορο του Πολίτη, η δε άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διαμεσολαβητή δεν θίγει 

τις αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης και συνταγματικά 

κατοχυρωμένης αρχής. 

2. Ο Δημοτικός και ο Περιφερειακός Διαμεσολαβητής υποχρεούται να κοινοποιεί την 

ετήσια έκθεσή του στον Συνήγορο του Πολίτη. 
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3. Ο Δημοτικός και ο Περιφερειακός Διαμεσολαβητής δικαιούται να υποβάλλει 

ερωτήματα και να ζητεί τις απόψεις του Συνηγόρου του Πολίτη για το χειρισμό 

υπόθεσης που εκκρεμεί ενώπιόν του, εφόσον κρίνει αιτιολογημένα ότι αυτή έχει 

κεντρικό χαρακτήρα ή ευρύτερο ενδιαφέρον. 

4. Ο Δημοτικός και ο Περιφερειακός Διαμεσολαβητής υποχρεούται να συνεργάζεται 

με το Συνήγορο του Πολίτη και να του παρέχει την αναγκαία συνδρομή για υποθέσεις 

που χειρίζεται και για ενέργειες που απαιτούν εγγύτητα ή αμεσότητα. 

 

Στατιστικά στοιχεία 

  Καμία τεχνοκρατική προσέγγιση ή στατιστική αποτίμηση των υποθέσεων που 

απασχόλησαν το γραφείο του Συμπαραστάτη δεν μπορεί να αποτυπώσει την 

πραγματικότητα, στην οποία κινήθηκε η κοινωνία της Ηπείρου το παρελθόν έτος. 

Άλλωστε αυτό θα ήταν ουσιαστικά αδύνατο, διότι πίσω από τους αριθμούς και τα 

στατιστικά στοιχεία κάθε υποθέσεως, υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας με τις 

ιδιαιτερότητες και την ατομικότητα των προβλημάτων ενός εκάστου. 

  Μπορεί όμως να δώσει μία στο μέτρο του δυνατού εικόνα των θεμάτων που 

υπήρξαν και απασχόλησαν την πλειοψηφία των πολιτών. 

 Κατά τη διάρκεια του έτους 2018, προσέφυγαν στο Συμπαραστάτη με αιτήματά 

τους 219 πολίτες, 86 επιχειρηματίες και 18 ομάδες πολιτών και 11 αλλοδαποί, ήτοι 

είχαμε συνολικά 334 υποθέσεις που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. 

 Τα θέματα για τα οποία προσέφυγαν στο γραφείο, ήταν κατά αρμοδιότητα και 

κατηγορία τα εξής: 

1. - 62 ήταν αρμοδιότητας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Ηπείρου 



8 

 

2. - 75 υποθέσεις αφορούσαν ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές 

εκκρεμότητες 

3. -  27 αφορούσαν Περιφερειακούς, Δήμους και υπηρεσίες αυτών 

4. -  22 αφορούσαν εργασιακά θέματα και εργατικές διαφορές 

5. -  71 υποθέσεις αφορούσαν Δημόσιους Οργανισμούς και Υπουργεία 

6.  -  14 υποθέσεις αφορούσαν Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης    

   Διοίκησης Ηπείρου 

7. -  35 υποθέσεις αφορούσαν διαφορές πολιτών και επιχειρηματιών με 

Τράπεζες 

8. - 28 υπόλοιπες περιπτώσεις ήταν διάφορες και ποικίλου περιεχομένου 

  Θα πρέπει να σημειωθεί πως ένας σημαντικός αριθμός υποθέσεων δεν είναι 

καταγεγραμμένος, κατ’ επιθυμία των ιδίων των ενδιαφερομένων. 

  Παράλληλα το γραφείο συνέταξε και προώθησε 19 έγγραφα με αιτήματα και 

γνωμοδοτήσεις.  

  Επίσης για διάφορα κοινωνικά ζητήματα που κατά καιρούς απασχόλησαν τους 

πολίτες και την περιοχή μας, έγιναν δημόσιες τοποθετήσεις (π.χ. ρυθμίσεις τραπεζών, 

κατασχέσεις κοινών λογαριασμών, αιγιαλοί και παραλίες, υιοθεσίες κ.λ.π.). 

 

Εκτίμηση υποθέσεων 

  Οι υποθέσεις που απασχόλησαν το γραφείο του Συμπαραστάτη βρίσκονται σε 

άμεση και αιτιατή σχέση με τα γενικότερα κοινωνικά προβλήματα. 

  Γι’ αυτό και κάθε χρόνο, ο ετήσιος απολογισμός μου, έχει τα ίδια περίπου 

χαρακτηριστικά, με μικρές επί μέρους διαφοροποιήσεις. 
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  Τα βασικότερα προβλήματα της χρονιάς που πέρασε ήταν το ασφαλιστικό - 

συνταξιοδοτικό, οι λογαριασμοί ΔΕΗ και ΔΕΥΑΙ, οι κατασχέσεις λογαριασμών, οι 

εργασιακές σχέσεις, οι διαφορές πολιτών έναντι τραπεζών. 

  Στο πεδίο της ασφάλισης η αύξηση εισφορών αύξησε και τις υποχρεώσεις προς 

τα αντίστοιχα ταμεία με συνέπεια να έχουμε επιβάρυνση και δυσκολότερη τη 

δυνατότητα εξόφλησης από τους υπόχρεους. Στο πεδίο της συνταξιοδότησης η 

καθυστέρηση στην έκδοση των σχετικών πράξεων και στην καταβολή των συντάξεων 

δημιουργεί πρόβλημα σε μεγάλη κατηγορία πολιτών με συνέπεια να απαιτείται η 

παρέμβαση του Γραφείου για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

  Επί πλέον έχουμε σειρά κρατήσεων, οι οποίες γίνονται χωρίς να αναγράφεται 

και η σχετική αιτιολόγησή τους, για την καλύτερη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου. 

  Οι δυσκολίες στη συνεργασία οφειλετών και Τραπεζών παραμένουν, όπως και 

η αυθαιρεσία σε αρκετές περιπτώσεις των δεύτερων σχετικά με την κατάσχεση 

χρημάτων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς την τήρηση των απαγορεύσεων 

του νόμου, καθώς και η ουσιαστικά άρνηση ρύθμισης των οφειλών σύμφωνα με την 

δυνατότητα του οφειλέτη. 

  Όσον αφορά τις οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων προς όλους τους δημόσιους 

οργανισμούς (ΔΕΗ κ.λ.π.), το γραφείο του Συμπαραστάτη διαμεσολαβεί ώστε να 

υπάρξει κατανόηση των δυσκολιών στην αποπληρωμή οφειλών και ευελιξία στη 

ρύθμισή τους. Επί πλέον προβλήματα δημιουργούνται με τη μετακύληση της οφειλής 

από τον πραγματικό στον συμβατικό καταναλωτή. 

  Στα εργασιακά θέματα έχουμε τα προγράμματα απασχόλησης και επιδότησης 

θέσεων εργασίας που βοηθούν στο πρόβλημα της ανεργίας, αλλά παράλληλα έχουμε 

και αύξηση της μερικής και της ευέλικτης απασχόλησης. 
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  Μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται με την κατάσχεση λογαριασμών για οφειλές 

προς ΔΟΥ και Δημόσιο και κυρίως σε λογαριασμούς που υπάρχει συνδικαιούχος που 

δεν έχει σχέση με την όποια οφειλή. 

  Αναγκαία προς τούτο είναι η προηγούμενη ειδοποίηση του πραγματικού ή του 

τυπικά υπόχρεου, μάλιστα δε θα βοηθούσε καίρια η συνταγματική επιταγή για 

προηγούμενη ακρόαση του πολίτη εκ μέρους της ΔΟΥ. 

  Επίσης η αναζήτηση οφειλών για τέλη κυκλοφορίας παρελθόντων ετών για 

οχήματα που δεν κυκλοφορούν, λόγω ελλιπούς ενημέρωσης μεταξύ ΔΟΥ και 

Μηχανολογικού Γραφείου. 

 

Προτάσεις 

  Οι όποιες προτάσεις για βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες 

εκ μέρους του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, βρίσκονται σε συνάφεια με μεγάλο μέρος 

των προβλημάτων που επιζητούν λύσεις και στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Έτσι μερικές δυσλειτουργίες της δεύτερης είναι συνάρτηση του τρόπου λειτουργίας 

του δημόσιου τομέα συνολικά και του τρόπου με τον οποίο αυτά αντιμετωπίζονται. 

  Οι τροποποιήσεις που επέρχονται με τον Ν. 4555/18 (Κλεισθένης) και θα 

εφαρμοστούν από την νέα Περιφερειακή Αρχή, μπορούν να βελτιώσουν τη 

λειτουργία του δημόσιου τομέα, εφ’ όσον αποκαταστήσουν την ισορροπία που 

απαιτείται μεταξύ του Κράτους Δικαίου και του Κράτους Πρόνοιας. Η λειτουργικότητα 

του νόμου αυτού θα κριθεί εκ των πραγμάτων στην πράξη. 

 Α. Γενικά  

 Διεύρυνση και βελτίωση του ρόλου των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), 

θεσμού απόλυτα επιτυχημένου και αποδοτικού. 
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  Ο ατέλειωτος νομικισμός που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα με τους χιλιάδες 

νόμους και τις πολλαπλάσιες εγκυκλίους δημιουργούν πολυνομία και κακονομία που 

αντί να λύνει προβλήματα δημιουργεί περισσότερα, διότι  πολλές φορές οι νέοι νόμοι 

έρχονται σε αντίθεση με τους προηγούμενους χωρίς να τους καταργούν, με 

αποτέλεσμα αυτοί να αλληλοεπικαλύπτονται και αυτοαναιρούνται. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα του φαινομένου αυτού μας δίνουν η Φορολογική και η Πολεοδομική 

νομοθεσία. 

  Λόγω της πολυνομίας δημιουργήθηκε ένα είδος «θεσμικού ιλίγγου» όπως 

επιστημονικά λέγεται, λόγω της αδυναμίας πολιτών και οργάνων της διοίκησης να 

παρακολουθούν τις συνεχείς νομοθετικές μεταβολές.  

 Η αρχή της νομιμότητας επιτάσσει κάθε πράξη της Διοίκησης να είναι σύννομη 

και να αναγράφεται η σχετική διάταξη νόμου που την επιτρέπει. 

 Αναγκαία εργαλεία για την προστασία τόσο της δημόσιας όσο και της ιδιωτικής 

περιουσίας είναι η σύνταξη δασολογίου καθώς και η ολοκλήρωση του 

κτηματολογίου, κινήσεις που ήδη ξεκίνησαν και θα βοηθήσουν εξ αντικειμένου και 

στην προστασία του περιβάλλοντος όταν ολοκληρωθούν. 

  Η Συνταγματική κατοχύρωση της αξιοκρατίας καθώς και η ενίσχυση της 

διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα (διαγωνισμοί, προμήθειες κ.λ.π.) θα βελτιώσει τόσο 

την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη Διοίκηση, όσο και την εν γένει λειτουργία αυτής 

σε όλα τα επίπεδα. 
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  Β. Ειδικά 

 Οι αλλαγές που επήλθαν με τον «Κλεισθένη», με βάση την υπάρχουσα εμπειρία 

θα πρέπει στην πράξη να στοχεύουν στην ομαλότερη και ταχύτερη λειτουργία της 

αυτοδιοίκησης και των οργάνων της. 

 Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα πρέπει να εξαντλείται μόνο στον ποιοτικό 

έλεγχο των αποφάσεων και στον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων της 

Αυτοδιοίκησης. 

 Να δίνονται ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματα των πολιτών και όχι τυπικές 

υπό την πίεση των προθεσμιών που θέτει ο νόμος. 

 Το προσωπικό των υπηρεσιών της Περιφέρειας και του Δημοσίου θα πρέπει να 

γνωρίζουν ότι ο Συμπαραστάτης του Πολίτη δεν είναι ένας επί πλέον προϊστάμενος 

γι’ αυτούς, αλλά ένας σύμμαχός τους ο οποίος βρίσκεται εκτός της ιεραρχίας κάθε 

εσωτερικής υπηρεσίας και που επιθυμεί πάνω απ’ όλα την καλύτερη συνεργασία μαζί 

τους προς όφελος των πολιτών της περιοχής. 

Ο ορισμός κακοδιοίκηση και γραφειοκρατία δεν προϋποθέτει απαραίτητα την 

παραβίαση του νόμου, όσο την χρήση από μέρους τους μιας καλής συμπεριφοράς και 

επίσης της κοινής λογικής στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Πρέπει να 

ξεφύγουμε από τις τυπικότητες στον χειρισμό των υποθέσεων που απασχολούν 

πολίτες και επιχειρηματίες, χωρίς να παρακάμπτουμε τον νόμο, παίρνοντας 

πρωτοβουλίες που είναι αναγκαίες ώστε  να μπορέσουμε έτσι να δώσουμε, με 

σχετική ελευθερία, λύσεις που δεν είναι απαραίτητο να περιγράφονται και στο νόμο, 

τον οποίο μπορούμε να ερμηνεύουμε διασταλτικά. 

 Άλλωστε ούτε ο νόμος απαντάει σε όλα τα ερωτήματα, ούτε δίνει λύσεις 

ατομικά σε καθένα εκ των προβλημάτων.  
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Η εύκολη προτροπή των οργάνων της Διοίκησης για καταφυγή στα Δικαστήρια, 

συνιστά άρνηση επίλυσης του προβλήματος, αν λάβουμε υπ’ όψη, ότι  για την έκδοση 

τελεσίδικης απόφασης απαιτούνται τουλάχιστον 6 - 7 έτη. 

Στις αμφισβητούμενες υποθέσεις επικρατεί η τάση υπεράσπισης της 

δυσμενέστερης για τον πολίτη εκδοχής με συνέπεια να δημιουργείται άρνηση 

επιλύσεως δια της άρνησης ανάληψης της ευθύνης. 

 

Συμπεράσματα 

  Ισορροπία στην κοινωνία επέρχεται όταν οι βασικές αρχές του Κράτους 

δικαίου, η αρχή της ισότητας, της νομιμότητας, της ισονομίας και της προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αρχές που στήριζαν πάντοτε τη Δημοκρατία, θα πρέπει να 

συνοδεύονται και από τις αναγκαίες υπηρεσίες του Κράτους Πρόνοιας. 

 Η ενίσχυση της αιρετής αυτοδιοίκησης με περισσότερες αρμοδιότητες, θα 

βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, διότι αυτή θεσμικά και ουσιαστικά, μπορεί 

περισσότερο από τους άλλους πόλους εξουσίας, να βρίσκεται κοντά στον πολίτη και 

τα προβλήματά του. 

  Η λειτουργία του θεσμού του Συμπαραστάτη συνέπεσε με την αρχή της 

οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, με συνέπεια οι προσδοκίες και απαιτήσεις των 

πολιτών καθώς και τα αιτήματά τους να είναι αρκετά διαφοροποιημένα σε σχέση με 

αυτά της νομοθετικής πρόβλεψης.  

 Έτσι προκειμένου το γραφείο να ανταποκριθεί στα καινούργια, διαφορετικής 

μορφής αιτήματα και προβλήματα των πολιτών, ξεφεύγει από το στενό θεσμικό του 

πλαίσιο, προκειμένου να δώσει λύσεις ρεαλιστικές, εντός μιας ουσιαστικής 

νομιμότητας. 
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 Δημιουργήθηκε έτσι το εξής παράδοξο, ότι ενώ η παρουσία του Συμπαραστάτη 

προβλέφθηκε για συνθήκες ομαλής λειτουργίας της οικονομίας και των θεσμών, οι 

παρεμβάσεις του σήμερα αναζητούνται σε διαφορετικό επίπεδο, με πιο «σκληρά» 

προβλήματα προς αντιμετώπιση. 

 Ήδη είναι έτοιμη η έκδοση ενός Οδηγού Δικαιωμάτων των πολιτών που 

ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες (ανάπηροι, άνεργοι κ.λ.π.) για δικαιώματα 

που αυτοί έχουν σε επιδόματα, απαλλαγές κ.α. ωφελήματα. 

 

                                                                                               Ιανουάριος 2019 

                                                                                 


