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ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2018 

 

Ειςαγωγή 

 Ο κεςμόσ του Περιφερειακοφ Συμπαραςτάτθ ειςιχκθ με τον Ν. 3852/2010 

(Καλλικράτθσ) για να χειριςτεί αδυναμίεσ και υπερβολζσ του διοικθτικοφ 

ςυςτιματοσ και του κράτουσ δικαίου ςε ςυνκικεσ ςτακερότθτασ. 

 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. 

 Ήδθ με τον Ν. 4555/18 (Κλειςκζνθσ) ο Συμπαραςτάτθσ που πλζον αποκαλείται 

Περιφερειακόσ Διαμεςολαβθτισ ζχει τισ αρμοδιότθτεσ που είχε πάντοτε και οι 

οποίεσ κακορίηονται ςτα άρκρα 152 και 153 του ανωτζρω νόμου: 

 

Άρθρο 152 

Αντικείμενο τησ δημοτικήσ και περιφερειακήσ διαμεςολάβηςησ 

  Αντικείμενο τθσ δθμοτικισ και περιφερειακισ διαμεςολάβθςθσ είναι: 
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α) θ καταπολζμθςθ φαινομζνων κακοδιοίκθςθσ ςτουσ Ο.Τ.Α. και τα νομικά 

πρόςωπα αυτϊν, 

β) θ βελτίωςθ τθσ ςχζςθσ των πολιτϊν με τισ δθμοτικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ, 

γ) θ επίλυςθ και αποτροπι διαφορϊν των πολιτϊν με τισ δθμοτικζσ και 

περιφερειακζσ αρχζσ, ϊςτε να περιορίηεται θ προςφυγι ςε διοικθτικζσ και 

δικαςτικζσ διαδικαςίεσ και 

δ) θ ςυμβολι ςτθ βελτίωςθ του τρόπου λειτουργίασ των δθμοτικϊν και 

περιφερειακϊν υπθρεςιϊν, θ ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ και τθσ 

προςβαςιμότθτασ των πολιτϊν ςε αυτζσ. 

 

Άρθρο 153 

Γενικζσ αρχζσ που διζπουν την τοπική και περιφερειακή διαμεςολάβηςη 

1. Η δθμοτικι και περιφερειακι διαμεςολάβθςθ αςκείται με γνϊμονα τθ 

νομιμότθτα, τθ διαφάνεια, τθν αποτελεςματικότθτα τθσ διοίκθςθσ και τθν 

προςταςία των δικαιωμάτων των πολιτϊν. 

2. Οι Δθμοτικοί και Περιφερειακοί Διαμεςολαβθτζσ, κατά τθν άςκθςθ των 

κακθκόντων τουσ, διακζτουν πλιρθ λειτουργικι και προςωπικι ανεξαρτθςία ζναντι 

των δθμοτικϊν, περιφερειακϊν και κρατικϊν αρχϊν και οφείλουν να αςκοφν τα 

κακικοντά τουσ με ευςυνειδθςία και αμερολθψία. 

 

Νομικό Πλαίςιο 

 Πζραν τθσ ανωτζρω αλλαγισ με τον ανωτζρω νόμο επζρχεται και μία 

ςειράαλλαγϊν ςτον τρόπο εκλογισ του, ςτα προςόντα που απαιτοφνται, ςτα 

αςυμβίβαςτα που κεςπίηονται, ςτθ διάρκεια κθτείασ του, ςτθ γραμματειακι 
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υποςτιριξθ, ςτα τθσ αντιμιςκίασ του, ςτισ ςχζςεισ του προσ άλλεσ ανεξάρτθτεσ 

αρχζσ κ.λ.π.  Ήτοι: 

 

Άρθρο 155 

Προςόντα του Δημοτικοφ και Περιφερειακοφ Διαμεςολαβητή 

1. Για τθν επιλογι ςε κζςθ Δθμοτικοφ ι Περιφερειακοφ Διαμεςολαβθτι απαιτοφνται 

τα ακόλουκα τυπικά προςόντα: 

α) Κατοχι πτυχίου ι μεταπτυχιακοφ τίτλου ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου τίτλου τθσ 

αλλοδαπισ ςτα αντικείμενα των νομικϊν, πολιτικϊν, διοικθτικϊν ι οικονομικϊν 

επιςτθμϊν. 

β) Επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν ςτα επιςτθμονικά 

αντικείμενα τθσ περίπτωςθσ αϋ. 

γ) Άριςτθ ι πολφ καλι γνϊςθ μιασ τουλάχιςτον ξζνθσ γλϊςςασ. 

2. Επιτρζπεται θ επιλογι δθμοςίου υπαλλιλου ωσ Δθμοτικοφ ι Περιφερειακοφ 

Διαμεςολαβθτι. Στθν περίπτωςθ αυτι, τα κακικοντα του επιλεγζντοσ 

αναςτζλλονται για όςο χρόνο διαρκεί θ κθτεία του ωσ Διαμεςο-λαβθτι. Ο χρόνοσ 

που διανφεται ςε κζςθ Δθμοτικοφ ι Περιφερειακοφ Διαμεςολαβθτι κεωρείται 

χρόνοσ πραγματικισ υπθρεςίασ ςε κζςθ προϊςταμζνου επιπζδου Διεφκυνςθσ, ωσ 

προσ όλεσ τισ υπθρεςιακζσ, μιςκολογικζσ και αςφαλιςτικζσ ςυνζπειεσ. 
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Άρθρο 156 

Κωλφματα και αςυμβίβαςτα 

1. Τα κωλφματα και τα αςυμβίβαςτα που ιςχφουν για τουσ αιρετοφσ των Ο.Τ.Α. Αϋ 

και Βϋ βακμοφ, ςφμφωνα με τα άρκρα 14, 15 και 117, 118 του ν. 3852/2010, 

ιςχφουν, αντίςτοιχα, και για τουσ Δθμοτικοφσ και Περιφερειακοφσ Διαμεςολαβθτζσ. 

2. Επιπλζον των αναφερόμενων ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, δεν επιτρζπεται να 

επιλεγοφν ςε κζςθ Δθμοτικοφ ι Περιφερειακοφ Διαμεςολαβθτι: 

α) όςοι ζχουν διατελζςει αιρετοί, ζωσ και πζντε (5) ζτθ πριν τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ 

προκιρυξθσ ςε οποιοδιποτε αυτοδιοικθτικό αξίωμα ςτον οικείο νομό, ακόμα και αν 

παραιτθκοφν του αιρετοφ αξιϊματόσ τουσ, 

β) οι διατελζςαντεσ δικαςτικοί λειτουργοί και οι αξιωματικοί των ενόπλων 

δυνάμεων και των ςωμάτων αςφαλείασ, 

γ) όςοι ζχουν καταδικαςτεί για οποιοδιποτε από τα αδικιματα που αποτελοφν 

κϊλυμα διοριςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 8 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα. 

3. Απαγορεφεται οποιαδιποτε επαγγελματικι δραςτθριότθτα του Δθμοτικοφ και 

Περιφερειακοφ Διαμεςολαβθτι. Δικθγόροι και κακθγθτζσ ΑΕΙ και ΤΕΙ, τίκενται ςε 

υποχρεωτικι αναςτολι άςκθςθσ κακθκόντων για όςο χρόνο διαρκεί θ κθτεία τουσ 

ωσ Δθμοτικϊν ι Περιφερειακϊν Διαμεςολαβθτϊν. 

 

Άρθρο 161 

Διαδικαςία επιλογήσ του Περιφερειακοφ Διαμεςολαβητή 

1. Ζξι (6) μινεσ πριν από τθ λιξθ τθσ κθτείασ του απερχόμενου Περιφερειακοφ 

Διαμεςολαβθτι, ο οικείοσ Περιφερειάρχθσ εκδίδει προκιρυξθ για τθ κζςθ του 

Περιφερειακοφ Διαμεςολαβθτι, θ οποία δθμοςιεφεται ςε δφο (2) εφθμερίδεσ 
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πανελλαδικισ κυκλοφορίασ και ςε δφο (2) τοπικζσ εφθμερίδεσ, εκ των οποίων 

τουλάχιςτον θ μία (1) τθσ ζδρασ τθσ Περιφζρειασ και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

Περιφζρειασ και του ΥπουργείουΕςωτερικϊν. Κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του 

παρόντοσ, θ προκιρυξθ εκδίδεται μζςα ςε (1) μινα από τθν ανάλθψθ των 

κακθκόντων των νζων Περιφερειακϊν Αρχϊν. 

2. Εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ κατά τουσ όρουσ 

τθσ παραγράφου 1, οι ενδιαφερόμενοι να καταλάβουν τθ κζςθ του Περιφερειακοφ 

Διαμεςολαβθτι υποβάλλουν τισ αιτιςεισ τουσ ςτθν οικεία Περιφζρεια. Κάκε αίτθςθ 

ςυνοδεφεται από φάκελο υποψθφιότθτασ, ο οποίοσ περιλαμβάνει, επί ποινι 

αποκλειςμοφ, όλα τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τα απαιτοφμενα τυπικά 

προςόντα, κακϊσ και αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα του υποψθφίου, ενϊ μπορεί 

να περιλαμβάνει και κάκε επιπλζον ςτοιχείο, το οποίο ο υποψιφιοσ κρίνει χριςιμο 

για τθν αξιολόγθςθ τθσ υποψθφιότθτάσ του. 

3. Με το πζρασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων, θ αρμόδια υπθρεςία τθσ 

Περιφζρειασ ελζγχει τισ κατατεκείςεσ αιτιςεισ και τουσ ςχετικοφσ φακζλουσ 

υποψθφιότθτασ ωσ προσ τθν πλιρωςθ των νόμιμων προχποκζςεων. Με απόφαςθ 

του Περιφερειάρχθ καταρτίηεται πίνακασ των υποψθφιοτιτων που ζγιναν τυπικά 

δεκτζσ, ο οποίοσ κοινοποιείται ςε όςουσ υπζβαλλαν αίτθςθ, ςτον Πρόεδρο του 

Περιφερειακοφ Συμβουλίου και ςτον Υπουργό Εςωτερικϊν. 

4. Όποιοσ υπζβαλε αίτθςθ και παραλείφκθκε από τον πίνακα των τυπικά δεκτϊν 

υποψθφιοτιτων τθσ παραγράφου 3, δικαιοφται να προςφφγει κατά τθσ απόφαςθσ 

του Περιφερειάρχθ μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ 

ςε αυτόν ενϊπιον του οικείου Επόπτθ Ο.Τ.Α., ο οποίοσ αποφαίνεται επί τθσ 

προςφυγισ ςε πρϊτο και τελευταίο βακμό μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) 

θμερϊν από τθν υποβολι τθσ. 
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5. Αρμόδιο όργανο για τθν επιλογι Περιφερειακοφ Διαμεςολαβθτι είναι το οικείο 

Περιφερειακό Συμβοφλιο. 

6. Με τθν πάροδο εξιντα (60) θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ 

παραγράφου 3 εκδίδεται πρόςκλθςθ του Προζδρου του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 

για ειδικι δθμόςια ςυνεδρίαςθ του Συμβουλίου τθσ παραγράφου 5. Στθ ςυνεδρίαςθ 

αυτι γίνεται ακρόαςθ των υποψθφίων για τθ κζςθ του Διαμεςολαβθτι. 

7.  Μετά τθν ακρόαςθ των υποψθφίων, διεξάγεται μυςτικι ψθφοφορία για τθν 

εκλογι του Περιφερειακοφ Διαμεςολαβθτι. Περιφερειακόσ Διαμεςολαβθτισ 

εκλζγεται ο υποψιφιοσ που κα ςυγκεντρϊςει τθν απόλυτθ πλειοψθφία των μελϊν 

του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ. Σε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ απόλυτθσ πλειοψθφίασ, θ 

ςυνεδρίαςθ για τθν εκλογι Διαμεςολαβθτι επαναλαμβάνεται άλλεσ δφο (2) φορζσ, 

ςε ςυνεδριάςεισ που δεν μπορεί να απζχουν λιγότερο από πζντε (5) και 

περιςςότερεσ από δεκαπζντε (15) θμζρεσ θ κακεμία από τθν προθγοφμενθ. Στθν 

τρίτθ μυςτικι ψθφοφορία Περιφερειακόσ Διαμεςολαβθτισ εκλζγεται από τουσ δφο 

(2) πλειονοψθφιςαντεσςτθν τελευταία ςυνεδρίαςθ υποψιφιουσ, αυτόσ που 

ςυγκζντρωςε τισ περιςςότερεσ ψιφουσ. 

 

Άρθρο 173 

χζςεισ με το υνήγορο του Πολίτη 

1. Ο Δθμοτικόσ και ο Περιφερειακόσ Διαμεςολαβθτισ είναι ανεξάρτθτοσ από το 

Συνιγορο του Πολίτθ, θδε άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του Διαμεςολαβθτι δενκίγει 

τισ αρμοδιότθτεσ του Συνθγόρου του Πολίτθ ωσανεξάρτθτθσ και ςυνταγματικά 

κατοχυρωμζνθσ αρχισ. 

2. Ο Δθμοτικόσ και ο Περιφερειακόσ Διαμεςολαβθτισυποχρεοφται να κοινοποιεί τθν 

ετιςια ζκκεςι του ςτονΣυνιγορο του Πολίτθ. 
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3. Ο Δθμοτικόσ και ο Περιφερειακόσ Διαμεςολαβθτισ δικαιοφται να υποβάλλει 

ερωτιματα και να ηθτείτισ απόψεισ του Συνθγόρου του Πολίτθ για το χειριςμό 

υπόκεςθσ που εκκρεμεί ενϊπιόν του, εφόςον κρίνει αιτιολογθμζνα ότι αυτι ζχει 

κεντρικό χαρακτιρα ι ευρφτερο ενδιαφζρον. 

4. Ο Δθμοτικόσ και ο Περιφερειακόσ Διαμεςολαβθτισ υποχρεοφται να ςυνεργάηεται 

με το Συνιγορο του Πολίτθ και να του παρζχει τθν αναγκαία ςυνδρομι 

γιαυποκζςεισ που χειρίηεται και για ενζργειεσ που απαιτοφνεγγφτθτα ι αμεςότθτα. 

 

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 με τισ 

ιδιαιτερότθτεσ και τθν ατομικότθτα των προβλθμάτων ενόσ εκάςτου. 

  Μπορεί όμωσ να δϊςει μία ςτο μζτρο του δυνατοφ εικόνα των κεμάτων που 

υπιρξαν και απαςχόλθςαν τθν πλειοψθφία των πολιτϊν. 

 Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2018, προςζφυγαν ςτο Συμπαραςτάτθ με 

αιτιματά τουσ 219 πολίτεσ, 86 επιχειρθματίεσ και 18 ομάδεσ πολιτϊν και 11 

αλλοδαποί, ιτοι είχαμε ςυνολικά 334 υποκζςεισ που ζπρεπε να αντιμετωπιςτοφν. 

 Τα κζματα για τα οποία προςζφυγαν ςτο γραφείο, ιταν κατά αρμοδιότθτα και 

κατθγορία τα εξισ: 

1. - 62 ιταν αρμοδιότθτασ τθσ Περιφερειακισ Αυτοδιοίκθςθσ Ηπείρου 
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2. - 75 υποκζςεισ αφοροφςαν αςφαλιςτικζσ και ςυνταξιοδοτικζσ 

εκκρεμότθτεσ 

3. -  27 αφοροφςαν Περιφερειακοφσ, Διμουσ και υπθρεςίεσ αυτϊν 

4. -  22 αφοροφςαν εργαςιακά κζματα και εργατικζσ διαφορζσ 

5. -  71 υποκζςεισ αφοροφςαν Δθμόςιουσ Οργανιςμοφσ και Υπουργεία 

6. -  14 υποκζςεισ αφοροφςαν Υπθρεςίεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ  

Διοίκθςθσ Ηπείρου 

7. -  35 υποκζςεισ αφοροφςαν διαφορζσ πολιτϊν και επιχειρθματιϊν με 

Τράπεηεσ 

8. - 28 υπόλοιπεσ 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 19 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.). 

 

Εκτίμηςη υποθζςεων 

  Οι υποκζςεισ που απαςχόλθςαν το γραφείο του Συμπαραςτάτθ βρίςκονται ςε 

άμεςθ και αιτιατι ςχζςθ με τα γενικότερα κοινωνικά προβλιματα. 
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  Γι’ αυτό και κάκε χρόνο, ο ετιςιοσ απολογιςμόσ μου, ζχει τα ίδια περίπου 

χαρακτθριςτικά, με μικρζσ επί μζρουσ διαφοροποιιςεισ. 

  Τα βαςικότερα προβλιματα τθσ χρονιάσ που πζραςε ιταν το αςφαλιςτικό - 

ςυνταξιοδοτικό, οι λογαριαςμοί ΔΕΗ και ΔΕΥΑΙ, οι καταςχζςεισ λογαριαςμϊν, οι 

εργαςιακζσ ςχζςεισ, 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 και δυςκολότερθ τθ 

δυνατότθτα εξόφλθςθσ από τουσ υπόχρεουσ. Στο πεδίο τθσ ςυνταξιοδότθςθσ θ 

κακυςτζρθςθ ςτθν ζκδοςθ των ςχετικϊν πράξεων και ςτθν καταβολι των 

ςυντάξεων δθμιουργεί πρόβλθμα ςε μεγάλθ κατθγορία πολιτϊν με ςυνζπεια να 

απαιτείται θ παρζμβαςθ του Γραφείου για καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν. 

  Επί πλζον ζχουμε ςειρά κρατιςεων, οι οποίεσ γίνονται χωρίσ να αναγράφεται 

και θ ςχετικι αιτιολόγθςι τουσ, για τθν καλφτερθ ενθμζρωςθ του ενδιαφερόμενου. 

  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, κακϊσ και θ ουςιαςτικά άρνθςθ ρφκμιςθσ των οφειλϊν 

ςφμφωνα με τθν δυνατότθτα του οφειλζτθ. 

  Όςον αφορά τισ οφειλζσ πολιτϊν και επιχειριςεων προσ όλουσ τουσ 

δθμόςιουσ οργανιςμοφσ (ΔΕΗ κ.λ.π.), το γραφείο του Συμπαραςτάτθ διαμεςολαβεί 

ϊςτε να υπάρξει κατανόθςθ των δυςκολιϊν ςτθν αποπλθρωμι οφειλϊν και ευελιξία 

ςτθ ρφκμιςι τουσ. Επί πλζον προβλιματα δθμιουργοφνται με τθ μετακφλθςθ τθσ 

οφειλισ από τον πραγματικό ςτον ςυμβατικό καταναλωτι. 
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  Στα εργαςιακά κζματα ζχουμε τα προγράμματα απαςχόλθςθσ και επιδότθςθσ 

κζςεων εργαςίασ που βοθκοφν ςτο πρόβλθμα τθσ ανεργίασ, αλλά παράλλθλα 

ζχουμε και αφξθςθ τθσ μερικισ και τθσ ευζλικτθσ απαςχόλθςθσ. 

  Μεγάλο πρόβλθμα δθμιουργείται με τθν κατάςχεςθλογαριαςμϊν για οφειλζσ 

προσ ΔΟΥ και Δθμόςιο και κυρίωσ ςε λογαριαςμοφσ που υπάρχει ςυνδικαιοφχοσ που 

δεν ζχει ςχζςθ με τθν όποια οφειλι. 

  Αναγκαία προσ τοφτο είναι θ προθγοφμενθ ειδοποίθςθ του πραγματικοφ ι 

του τυπικά υπόχρεου, μάλιςτα δε κα βοθκοφςε καίρια θ ςυνταγματικι επιταγι για 

προθγοφμενθ ακρόαςθ του πολίτθ εκ μζρουσ τθσ ΔΟΥ. 

  Επίςθσ θ αναηιτθςθ οφειλϊν για τζλθ κυκλοφορίασ παρελκόντων ετϊν για 

οχιματα που δεν κυκλοφοροφν, λόγω ελλιποφσ ενθμζρωςθσ μεταξφ ΔΟΥ και 

Μθχανολογικοφ Γραφείου. 

 

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 που επζρχονται με τον Ν. 4555/18 (Κλειςκζνθσ) και κα 

εφαρμοςτοφν από τθν νζα Περιφερειακι Αρχι, μποροφν να βελτιϊςουν τθ 

λειτουργία του δθμόςιου τομζα, εφ’ όςον αποκαταςτιςουν τθν ιςορροπία που 

απαιτείται μεταξφ του Κράτουσ Δικαίου και του Κράτουσ Πρόνοιασ. Η 

λειτουργικότθτα του νόμου αυτοφ κα κρικεί εκ των πραγμάτων ςτθν πράξθ. 
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 Α. Γενικά 

 Διεφρυνςθ και βελτίωςθ του ρόλου των Κζντρων Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν 

(ΚΕΠ), κεςμοφ απόλυτα επιτυχθμζνου και αποδοτικοφ. 

  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. 

 Λόγω τθσ πολυνομίασ δθμιουργικθκε ζνα είδοσ «κεςμικοφ ιλίγγου» όπωσ 

επιςτθμονικά λζγεται, λόγω τθσ αδυναμίασ πολιτϊν και οργάνων τθσ διοίκθςθσ να 

παρακολουκοφν τισ ςυνεχείσ νομοκετικζσ μεταβολζσ.  

 Η αρχι τθσ νομιμότθτασ επιτάςςει κάκε πράξθ τθσ Διοίκθςθσ να είναι 

ςφννομθ και να αναγράφεται θ ςχετικι διάταξθ νόμου που τθν επιτρζπει. 

 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 ιδθ ξεκίνθςαν και κα βοθκιςουν εξ αντικειμζνου και 

ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ όταν ολοκλθρωκοφν. 

 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. 
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  Β. Ειδικά 

 Οι αλλαγζσ που επιλκαν με τον «Κλειςκζνθ», με βάςθ τθν υπάρχουςα 

εμπειρία κα πρζπει ςτθν πράξθ 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. 

 Να δίνονται ουςιαςτικζσ απαντιςεισ ςτα αιτιματα των πολιτϊν και όχι 

τυπικζσ υπό τθν πίεςθ των προκεςμιϊν που κζτει ο νόμοσ. 

 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, χωρίσ να παρακάμπτουμε τον νόμο, 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. 
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Άλλωςτε οφτε ο νόμοσ απαντάει ςε όλα τα ερωτιματα, οφτε δίνει λφςεισ 

ατομικά ςε κακζνα εκ των προβλθμάτων.  

Η εφκολθ προτροπι των οργάνων τθσ Διοίκθςθσ για καταφυγι ςτα 

Δικαςτιρια, ςυνιςτά άρνθςθ επίλυςθσ του προβλιματοσ, αν λάβουμε υπ’ όψθ, ότι  

για τθν ζκδοςθ τελεςίδικθσ απόφαςθσ απαιτοφνται τουλάχιςτον 6 - 7 ζτθ. 

Στισ αμφιςβθτοφμενεσ υποκζςεισ επικρατεί θ τάςθ υπεράςπιςθσ τθσ 

δυςμενζςτερθσ για τον πολίτθ εκδοχισ με ςυνζπεια να δθμιουργείται άρνθςθ 

επιλφςεωσ δια τθσ άρνθςθσ ανάλθψθσ τθσ ευκφνθσ. 

 

υμπεράςματα 

  Ιςορροπία ςτθν κοινωνία επζρχεται όταν 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 αιρετισ 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. 

  Η λειτουργία του κεςμοφ του Συμπαραςτάτθ 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 
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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. 

 Ήδθ είναι ζτοιμθ 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 κ.α. ωφελιματα. 
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