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Πξόινγνο  

 

ηνλ πξψην απνινγηζκφ ηνπ έηνπο 

2015 παξνπζηάζηεθε ιεπηνκεξψο ηφζν 

ν ίδηνο ν ζεζκφο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε  θαη ε 

δηάζξσζε ηνπ, φζν θαη ε εηδηθή 

πξφηαζε γηα ηελ δηεχζπλζε κεηαθνξψλ 

θαη επηθνηλσληψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ελφηεηαο Γσδεθαλήζνπ. 

 

ηνλ απνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2016 εθηφο ηνπ φηη γίλεηαη αλαθνξά εθ λένπ ζην ζεζκηθφ 

πιαίζην παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθέο ππνζέζεηο πνπ ρεηξίζηεθε ν Πεξηθεξεηαθφο 

πκπαξαζηάηεο ηφζν ζε επίπεδν αηνκηθψλ αλαθνξψλ – θαηαγγειηψλ φζν θαη ζε 

ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ νκάδεο ζπκπνιηηψλ καο πνπ ζίρηεθαλ απφ παξαιείςεηο 

ηεο δηνίθεζεο ζε επίπεδν θπβεξλεηηθφ θπξίσο, νη επηπηψζεηο ησλ νπνίσλ ήηαλ 

ζνβαξέο γηα ηνπο ίδηνπο εληφο ησλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ. 

 

Δηδηθή αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη  γηα ηνπο πιεγέληεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο 

Γσδεθαλήζνπ απφ ηελ ζενκελία ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 2013. Σφηε πνπ ράζεθαλ δσέο 

θαη πεξηνπζίεο ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή Ιαιπζνχ Κξεκαζηήο, Αθάληνπ, Καιιηζέαο 

αιιά θαη εληφο ηεο πφιεσο Ρφδνπ. Έηνο 2017,  ηέζζεξα ρξφληα κεηά ηηο θαηαζηξνθέο 

νη επαγγεικαηίεο πνπ επιήγεζαλ αθφκα πεξηκέλνπλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο  

ηηο απνδεκηψζεηο απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ελψ νη Τπεξεζίεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο άκεζα νινθιήξσζαλ ην θνκκάηη ησλ εξγαζηψλ πνπ ηνπο αλαινγνχζαλ 

θαη δελ ήηαλ άιιν απφ ηελ ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ δεκηψλ θαη ηελ έγθαηξε 

απνζηνιή ηνπο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο γηα πιεξσκή ησλ δηθαηνχρσλ. Ο 

πκπαξαζηάηεο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή κε ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο αιιά θαη κε 

παξαζηάζεηο ζηηο αξκφδηεο δηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο επαλεθίλεζε ηελ 

δηαδηθαζία θαη ήδε έρνπλ μεθηλήζεη πιεξσκέο. Τπάξρεη αθφκα ζέκα κε ηνπο 

δηθαηνχρνπο νη νπνίνη είραλ νθεηιέο πξνο ηελ ΓΟΤ,  ην νπνίν εμεηάδεηαη κε 

αληαιιαγή επηζηνιψλ αλάκεζα ζηα Τπνπξγεία Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο. 
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Τπφζεζε θαθνδηνίθεζεο ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο αθνξά επίζεο θαη ε ζνβαξή 

θαζπζηέξεζε πιεξσκήο απφ ηνλ ΓΔΓΗΔ  πξνο ηνπο παξαγσγνχο ελέξγεηαο απφ 

θσηνβνιηαηθά πάξθα ησλ λεζηψλ ηεο πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ πνπ αλήθνπλ ζην 

Με Γηαζπλδεδεκέλν Γίθηπν. Ο Πεξηθεξεηαθφο πκπαξαζηάηεο ζε επαθέο πνπ είρε 

ηφζν κε ηελ ΡΑΔ φζν θαη κε ηνλ ζπλήγνξν ηνπ Πνιίηε αλέδεημε ην ζέκα θαη 

πξνθάιεζε ηελ παξέκβαζε ηνπ ζπλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε αξκνδίνπ γηα ζέκαηα 

πεξηβάιινληνο ν νπνίνο ελεκεξψζεθε γηα ηελ ζεκαληηθφηαηε απηή θαζπζηέξεζε ζηηο 

πιεξσκέο ε νπνία θαη απεηινχζε πιένλ ηελ βησζηκφηεηα αξθεηψλ λεζησηψλ 

επαγγεικαηηψλ αιιά θαη πνιιέο δεθάδεο ζέζεηο εξγαζίαο ζην Νφηην αηγαίν. 

Απνηέιεζκα ηεο παξέκβαζεο ήηαλ λα μεθηλήζνπλ εθ λένπ ε πιεξσκέο κε 

πξνζπάζεηα λα κεησζεί ην δηάζηεκα θαζπζηέξεζε απφ ηνπ 8-9 κήλεο ζηνπο 3. 

 

Αλαθνξά επίζεο ζα πξέπεη λα 

γίλεη ζηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ 

πκπαξαζηάηε πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζνχλ δσξεέο ζπιιφγσλ 

πξνο ηδξχκαηα κε θπξηφηεξε ηελ 

ζπλεξγαζία κε ηνλ 

θηιαλζξσπηθφ ζχιινγν 

Παξαδεηζίνπ Ρφδνπ Αγία 

Μαξίλα κε ηνλ νπνίν έγηλαλ 

δσξεέο δεθάδσλ ηφλσλ 

πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ πξνο ηα 

ηδξχκαηα θαη ηα Ννζνθνκεία ηεο Πεξηθέξεηαο καο.   

 

ηελ ζπλέρεηα θαη κεηά ην ζεζκηθφ πιαίζην, ζηνλ απνινγηζκφ ηνπ 2016 γίλεηαη 

αλαθνξά ζε ελδεηθηηθέο αηνκηθέο ππνζέζεηο πνιηηψλ πνπ πξνζέθπγαλ ζην γξαθείν 

ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε θαη νη νπνίεο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

αθνξνχζαλ Τπεξεζίεο πνπ έρνπλ θαζεκεξηλή επαθή κε ηνπο πνιίηεο φπσο ε 

Γηεχζπλζε Τγείαο, ε Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ, ην ηκήκα εκπνξίνπ θ.α.  

Δχινγν είλαη ην εξψηεκα ινηπφλ πνπ πξνθχπηεη γηαηί κεηά απφ ζπγθεθξηκέλεο 

Με ηνλ θηιαλζξσπηθό ζύιινγν Αγ. Μαξίλα ζηε παξάδνζε 

πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ. 
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αλαθνξέο ν πκπαξαζηάηεο δελ πξνθάιεζε απηεπάγγειην έιεγρν πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπηζηνχλ ηα αίηηα θαη λα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο βειηίσζεο. Η απάληεζε είλαη 

κηα, κνλαδηθή θαη αδηακθηζβήηεηε: ΤΠΟΣΔΛΔΥΩΗ.  Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε 

Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ απνηειεί ηελ πιένλ ππνζηειερσκέλε  Πεξηθέξεηα ηεο 

Διιάδνο θαη νη ππεξεζίεο ηεο πξνζπαζνχλ λα αληαπνθξηζνχλ κε πξνζσπηθφ πνπ 

ππνιείπεηαη θαηά ηα θαιχηεξα ζελάξηα πεξίπνπ 40 % ησλ ζέζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη, 

δελ κπνξεί θαλέλαο λα ρξεψζεη θαθνδηνίθεζε ζε ππεξεζία θαη αλππαξμία ειέγρνπ. Η 

θαθνδηνίθεζε πξνθαιείηαη πιένλ απξνθάιππηα από ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ 

θεληξηθνύ θξάηνπο πξνο ηνπο Νεζηώηεο.  

 

Ο Πεξηθεξεηαθφο πκπαξαζηάηεο ζε φιεο ηηο ζπλαληήζεηο ηφζν κε ηνλ Τπνπξγφ 

Δζσηεξηθψλ φζν θαη κε άιια ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία επαλέθεξε θαη επαλαδηαηχπσζε 

ην αίηεκα ηνπ Πεξηθεξεηάξρε αιιά θαη ζχζζσκνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ   

γηα επαξθή ζηειέρσζε ζε Κπθιάδεο θαη Γσδεθάλεζα, αθφκα θαη κε ηηο ειάρηζηεο 

δπλαηέο πξνζιήςεηο πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηφζν νη ππεξεζίεο φζν θαη νη 

ειεγθηηθνί κεραληζκνί. Γπζηπρψο θαη παξά ηηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ δηαβεβαηψζεηο θαη 

κάιηζηα κε επίζεκεο αλαθνηλψζεηο ηίπνηα δελ έγηλε εληφο ηνπ 2016. Παξά ηελ 

εγθαηάιεηςε φκσο νη ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ ζπληξηπηηθή 

ηνπο πιεηνςεθία δηεθπεξαηψλνπλ ππνζέζεηο θαη ειέγρνπο πνιιέο θνξέο κε 

ππνινγίδνληαο σξάξηα θαη πξνζσπηθέο ππνρξεψζεηο. Σν αίηεκα γηα ζηειέρσζε 

παξακέλεη θαη απνηειεί ην βαζηθφηεξν ιεηηνπξγηθφ αίηεκα γηα ηελ βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο 

 

Πνιιέο ήηαλ επίζεο νη πεξηπηψζεηο θαη νη δηακεζνιαβήζεηο πνπ ρεηξίζηεθε ν 

πκπαξαζηάηεο φπνπ δηαπηζηψζεθε φηη ε ππεξεζία είρε θάλεη φιεο ηηο 

πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο θαη απιά ν πνιίηεο είρε έιιεηςε ελεκέξσζεο θπξίσο ηνπ 

λνκηθνχ πιαηζίνπ, φπσο επίζεο αξθεηέο ήηαλ νη πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ νη 

θαηαγγειίεο αθνξνχζαλ ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο ν πκπαξαζηάηεο δελ είρε θακία 

απνιχησο αξκνδηφηεηα λα παξέκβεη (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ΓΔΗ, Σξάπεδεο, 

Αζθαιηζηηθά Σακεία θιπ.). ε θάζε πεξίπησζε φκσο ε παξέκβαζε ππέξ ηνπ πνιίηε 

γηλφηαλ αθφκα θαη άηππα, αθφκα θαη εθηφο νξίνπ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

πκπαξαζηάηε. Σν γεγνλφο απηφ απνηέιεζε θαη ηελ αθνξκή ηεο ζπλάληεζεο ηνπ 
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πκπαξαζηάηε Ννηίνπ Αηγαίνπ κε ηνλ λέν πλήγνξν ηνπ Πνιίηε θ. Αλδξέα Πνηάθε 

πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί έλα κλεκφλην ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνλ πλήγνξν ηνπ 

Πνιίηε θαη ην Γίθηπν Γεκνηηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πκπαξαζηαηψλ έηζη ψζηε 

ηνπηθέο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ Σνπηθή απηνδηνίθεζε λα παξαπέκπνληαη ζηνπο 

ηνπηθνχο δηακεζνιαβεηέο αιιά θαη ζνβαξφηεξεο ππνζέζεηο λα παξαπέκπνληαη ζηνλ 

πλήγνξν ηνπ Πνιίηε. Η ζπλάληεζε θαη ε ππνγξαθή ηνπ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο  

αλακέλεηαη εληφο ηνπ 2017 θαη είλαη θάηη πνπ ζα δψζεη ιχζε ζε αξθεηά ζεζκηθά 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πκπαξαζηάηεο. 

 

. 

 

πλάληεζε κε ηνλ Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θ. Πξνθόπε Παπιόπνπιν ζην Πξνεδξηθό Μέγαξν.  

 

 

 

ε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

πκπαξαζηάηε Ννηίνπ Αηγαίνπ ζην Παλειιήλην Γίθηπν Γεκνηηθψλ θαη 

Πεξηθεξεηαθψλ πκπαξαζηαηψλ γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζην θεθάιαην πνπ αθνξά 
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ην Γίθηπν θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ. Αλάκεζα ζε ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ έγηλαλ ζα 

πξέπεη λα ζηαζνχκε ζε απηή πνπ έγηλε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο. Μηα 

ζπλάληεζε ζηαζκφ γηα ηνλ ζεζκφ. Ο Πξφεδξνο κε ηνλ πην επίζεκν ηξφπν δήισζε ηελ 

ζηαζεξή ππνζηήξημε ηνπ ζηνλ ζεζκφ ηνπ πκπαξαζηάηε θαη ηνπ Σνπηθνχ 

Γηακεζνιαβεηή θαη αθφκα πεξηζζφηεξν κε ηεξάζηηα ζπκβνιηθή ζεκαζία έζεζε ηελ 

Παλειιήληα πλάληεζε πκπαξαζηαηψλ πνπ αθνινχζεζε ππφ ηελ Αηγίδα ηνπ.  

 

Σέινο ν απνινγηζκφο ηνπ 2016 ηειεηψλεη κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί εληφο ηνπ 

2017 ηφζν ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε Ννηίνπ Αηγαίνπ φζν θαη ζηελ 

θαηνρχξσζε ηνπ ζεζκνχ κέζα απφ ηηο ζπιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γηθηχνπ 

Γεκνηηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πκπαξαζηαηψλ ζην νπνίν ν πκπαξαζηάηεο ηνπ 

Ννηίνπ Αηγαίνπ θαηέρεη ηελ ηδηαίηεξα ηηκεηηθή ζέζε ηνπ Γ. Γξακκαηέα.  

 

 

 

 

 

Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ 

ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟ Σ. ΣΡΙΟΜΜΑΣΗ 
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Θεζκηθό πιαίζην 

 

 Ο ζεζκφο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ δηακεζνιαβεηή, ζηνλ νπνίν κπνξεί λα 

πξνζθχγεη θάζε άκεζα ζηγφκελνο πνιίηεο ή επηρείξεζε γηα θαθνδηνίθεζε, εηζάγεηαη 

ζηελ δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε ην Πξφγξακκα 

“Καιιηθξάηεο” (Ν.3852/2010).  Πνιχ πξηλ ηνλ “Καιιηθξάηε”,  ππήξμαλ ζπζηάζεηο 

απφ φξγαλα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπηθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ δηακεζνιαβεηψλ.  

 Η ιεηηνπξγία ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο δηέπεηαη  απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ “Καιιηθξάηε”, απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, θαζψο θη απφ ην γεληθφηεξν θαλνληζηηθφ 

πιαίζην ηνπ Διιεληθνχ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ.  

 

 

Α). Οη δηαηάμεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο “Καιιηθξάηεο” 

(Ν.3852/2010) 

 

 

Θεηεία   

 

 Ο ζεζκφο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο 

εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο “Καιιηθξάηεο” κε ην άξζξν 179 ηνπ 

Ν.3852/2010. χκθσλα κε ην άξζξν απηφ, κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

πκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη  κε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, επηιέγεηαη πξφζσπν εγλσζκέλν θχξνπο σο Πεξηθεξεηαθφο 

πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο. Τπνςεθηφηεηεο ππνβάιινληαη κε 

δήισζε πνπ θαηαηίζεηαη ζην πξνεδξείν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο.. 

 Η ζεηεία ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο αθνινπζεί 

ηελ ζεηεία ησλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ.  
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Καηαζηαηηθή ζέζε  

 

 Ωο πξνο ηελ θαηαζηαηηθή ζέζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ηνπ 

Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο ηζρύνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη εθαξκόδνληαη 

αλαιόγσο ηα ηζρύνληα γηα ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ (άξζξν 

179 παξ. 1 εδάθην ε' Ν.3852/2010). 

 

 

Κσιύκαηα θαη αζπκβίβαζηα 

 

 Ωο πεξηθεξεηαθόο ζπκπαξαζηάηεο δελ κπνξεί λα επηιεγεί αηξεηόο δήκνπ 

ή πεξηθέξεηαο ή βνπιεπηήο. χκθσλα κε ην άξζξν 117 παξ. 1 πεξ. β' ηνπ 

Ν.3852/2010, δελ κπνξνχλ λα είλαη Πεξηθεξεηάξρεο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο ή 

Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη νη Πεξηθεξεηαθνί πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο ζηηο πεξηθέξεηεο πνπ ππεξεηνχλ. χκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ, ην θψιπκα παχεη λα ππάξρεη αλ ηα πξφζσπα ζηα νπνία ζπληξέρεη 

παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο αλαθήξπμεο ησλ ππνςεθίσλ. 

Η παξαίηεζε επηδίδεηαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ζηνλ Πξφεδξν Δθεηψλ, ν νπνίνο ηελ 

ππνβάιιεη ακέζσο ζηελ αξρή πνπ είλαη αξκφδηα λα ηελ απνδερζεί. Η παξαίηεζή ηεο 

ζεσξείηαη φηη γίλεηαη δεθηή απφ ηελ επίδνζή ηεο θαη δελ αλαθαιείηαη. Δμαθνινπζνχλ 

λα ηζρχνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ απαγνξεχνπλ ηελ ππνβνιή ή ηελ απνδνρή ηεο 

παξαίηεζεο ησλ πξνζψπσλ, πνπ πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 1 ή πνπ πεξηνξίδνπλ ην 

δηθαίσκά ηνπο λα παξαηηεζνχλ ή ηελ αξκνδηφηεηα ηεο αξρήο λα απνδερζεί ηελ 

παξαίηεζή ηνπο. χκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ε θαηνρή νπνηνπδήπνηε 

αηξεηνχ αμηψκαηνο απφ φξγαλα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο δεχηεξνπ  βαζκνχ δελ 

απνηειεί ιφγν αζπκβηβάζηνπ ή αλαζηνιήο άζθεζεο ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο (εθηφο 

απφ ην αμίσκα ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, θαηά ην άξζξν 119 παξ. 1 ηνπ Ν.3852/2010) γηα: 

α) ηνπο δηθεγφξνπο θαη ζπκβνιαηνγξάθνπο, β) ηα κέιε Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π.) ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ (Α.Δ.Ι.), ηα κέιε 

Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ (Σ.Δ.Ι.) 

θαη ην εηδηθφ δηδαθηηθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηoπο. Δπνκέλσο, δελ πθίζηαηαη 
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θψιπκα εθινγήο δηθεγφξνπ ζηε ζέζε ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο (Δγθχθιηνο 27230/7.6.2011 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο).   

 

 

Γηαδηθαζία Δθινγήο  

 

 Η δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο γίλεηαη εληόο έμη (6) κελώλ από ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ θαη δεκνηηθώλ αξρώλ (άξζξν 179 παξ. 1 εδ. β΄Ν.3852/2010). Απηή 

ε δηάηαμε, ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή, πξφβιεπε σο απνθιεηζηηθή πξνζεζκία επηινγήο 

ηνπο δχν (2) κήλεο. Μεηά, φκσο, απφ ηελ απνηπρία ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ γηα ηελ επηινγή 

πκπαξαζηαηψλ εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ δχν κελψλ, κε ην άξζξν 58 

παξ. ηνπ Ν.3966/2011 (Α' 118/24.5.2011), ε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ κεηαβιήζεθε θαη 

ε δίκελε πξνζεζκία θαηέζηε ελδεηθηηθή. ηε ζπλέρεηα, κε ην άξζξν 4 εδ.  β' ηνπ 

Ν.4357/2014, ε δίκελε ελδεηθηηθή πξνζεζκία ηξνπνπνηήζεθε ζε εμάκελε. Καηά ηελ 

Δγθχθιην 8526/2015 ηεο 10.3.2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο, επηβεβαηψλεηαη φηη   Πεξαηηέξσ, θαηά ην άξζξν 179 παξ. 1 ηνπ 

Ν.3852/2010, ν Πεξηθεξεηαθφο πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο 

επηιέγεηαη κε απφθαζε, ε νπνία ιακβάλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε 

πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

πκβνπιίνπ. Αλ δελ επηηεπρζεί ε επηινγή, ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη θαηά ηελ 

ίδηα ή κεηαγελέζηεξε ζπλεδξίαζε κε ηελ ίδηα πιεηνςεθία.  

 

Αξκνδηόηεηεο 

 

 Ο Πεξηθεξεηαθόο πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο 

δέρεηαη θαηαγγειίεο άκεζα ζηγόκελσλ πνιηηώλ θαη επηρεηξήζεσλ γηα 

θαθνδηνίθεζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ησλ λνκηθώλ ηεο πξνζώπσλ θαη 

ησλ επηρεηξήζεώλ ηεο θαη δηακεζνιαβεί πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνύλ ηα ζρεηηθά 

πξνβιήκαηα, ελψ είλαη ππνρξεσκέλνο λα απαληά εγγξάθσο ή ειεθηξνληθά εληφο 
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ηξηάληα (30) εκεξψλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο (άξζξν 179 παξ. 2 Ν.3852/2010). 

χκθσλα κε ηελ Δγθχθιην 27230/7.6.2011 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο,  “ν πκπαξαζηάηεο δηεθπεξαηψλεη 

ηηο ελψπησλ ηνπ ππνζέζεηο είηε εγγξάθσο (κε αιιεινγξαθία κε ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ ή ηεο πεξηθέξεηαο) είηε πξνθνξηθψο, ελεκεξψλνληαο θαη ζηηο 

δχν πεξηπηψζεηο ηνλ ελδηαθεξφκελν. Οη ελέξγεηεο απηέο ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ηνπ 

σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.” 

 

 Ο Πεξηθεξεηαθόο πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο 

ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε. Η Δηήζηα Έθζεζε παξνπζηάδεηαη από ηνλ ίδην θαη 

ζπδεηείηαη ζηελ εηδηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ γηα 

ηνλ απνινγηζκό ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 185 

ηνπ Ν.3852/2010. Ο Πεξηθεξεηαθφο πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο 

κπνξεί επίζεο λα πξνβαίλεη ζηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηεο δεκνηηθήο 

δηνίθεζεο θαη ησλ ζρέζεψλ ηεο κε ην θνηλφ, ηφζν ζην πιαίζην ηεο Δηήζηαο Έθζεζήο 

ηνπ, φζν θαη επ' επθαηξία ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ θαθνδηνίθεζεο πνπ ν ίδηνο 

εληνπίδεη. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, νη Δηδηθέο Πξνηάζεηο ηνπ πκπαξαζηάηε 

ππνβάιινληαη ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε θαη θνηλνπνηνχληαη ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην 

θαη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο. Σφζν ε εηήζηα έθζεζε φζν θαη νη 

Δηδηθέο Πξνηάζεηο ηνπ πκπαξαζηάηε αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

δήκνπ κε θξνληίδα ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ (άξζξν 179 παξ. 4 εδ. δ' Ν.3852/2010). 

 ύκθσλα κε ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

“Καιιηθξάηεο”,  “O ζπκπαξαζηάηεο έρεη σο απνζηνιή, πέξαλ από ηελ έγθαηξε 

θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο, ηε δηαζθάιηζε ηεο ακεξνιεςίαο ησλ δεκνηηθώλ 

αξρώλ, ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη 

ηελ απνζπκθόξεζε ηνπ δεκάξρνπ θαη άιισλ αηξεηώλ νξγάλσλ ηνπ δήκνπ από ηε 

ζπζζώξεπζε αηηεκάησλ θαη παξαπόλσλ ησλ πνιηηώλ. Μέζσ ηνπ ζπκπαξαζηάηε, ζα 

απνηξέπνληαη πξόζζεηεο δηαδηθαζίεο (πξνζθπγέο ζε ειεγθηηθνύο κεραληζκνύο θαη ζηε 

δηθαηνζύλε), επεηδή πνιιά πξνβιήκαηα θαθνδηνίθεζεο ζα επηιύνληαη ζην πιαίζην ηνπ 

ίδηνπ Ο.Τ.Α., κε απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλόκεζε δηαδηθαζηώλ, πόξσλ, ρξόλνπ, ρξήκαηνο 

θαη ειαρηζηνπνίεζε ηεο ηαιαηπσξίαο ησλ πνιηηώλ”.  
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Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε  

 

 χκθσλα κε ην άξζξν 179 παξ. 2 ηνπ Ν.3852/2010, ν Πεξηθεξεηαθφο 

πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο ππνζηεξίδεηαη δηνηθεηηθά από ηηο 

ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο.  

 

Αληηκηζζία  

 

 χκθσλα κε ην άξζξν 179 παξ. 5 ηνπ Ν.3852/2010, ν Πεξηθεξεηαθφο 

πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο ιακβάλεη αληηκηζζία ηζόπνζε κε 

ηελ αληηκηζζία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ. Με ηνλ αξ. 3 ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ Γ.1. ηνπ Ν.4093/2012 (ΦΔΚ Α΄222), απφ 1.1.2013 ε αληηκηζζία ησλ 

Πξνέδξσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ κεηψλεηαη θαηά 50% επί ηνπ πνζνχ πνπ 

θαηαβάιιεηαη ζηηο 31.12.2012.  

 

Β). πζηάζεηο θαη ςεθίζκαηα πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο 

 

 To 1975 κε ηε χζηαζε 757, ε Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπξψπεο ζπλέζηεζε ζηελ Δπηηξνπή Τπνπξγψλ λα θαιέζεη ηηο θπβεξλήζεηο ησλ 

θξαηψλ-κειψλ λα εμεηάζνπλ ηελ δπλαηφηεηα δηνξηζκνχ πξνζψπσλ ζε εζληθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ πλεγφξσλ ηνπ Πνιίηε.  

 To 1985 ε Δπηηξνπή Τπνπξγψλ ησλ θξαηψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

ζέζπηζε ηελ χζηαζε R (85) 13 “γηα ηνλ ζεζκφ ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε”, 

θαιψληαο ηα θξάηε λα δηνξίζνπλ πλεγφξνπο ηνπ Πνιίηε ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ 

θαη ηνπηθφ επίπεδν, ή ζε εηδηθνχο ηνκείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. To ίδην έηνο, ε 

Δπηηξνπή Τπνπξγψλ ζέζπηζε ην Φήθηζκα (85)8 γηα ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

πλεγφξσλ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο.  

 Σν 1999, ην Κνγθξέζν Σνπηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπξψπεο ζέζπηζε ην Φήθηζκα 80 γηα ηνλ ξφιν ησλ ηνπηθψλ Γηακεζνιαβεηψλ ή 

πλεγφξσλ ζηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ, θείκελν ζην νπνίν 

επηζπλάπηνληαη θαη νη “Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηνλ ζεζκφ ηνπ Γηακεζνιαβεηή ζε ηνπηθφ 
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θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν”. Με ην Φήθηζκα απηφ, θαινχληαη νη ηνπηθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο αξρέο πνπ ήδε έρνπλ ηνλ ζεζκφ λα ηδξχζνπλ έλα εζληθφ δίθηπν 

ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ Γηακεζνιαβεηψλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε εκπεηξηψλ θαη λα 

εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ελαξκφληζεο γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ησλ πνιηηψλ κε ηηο δεκφζηεο αξρέο.  

 χκθσλα κε ηηο “Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηνλ ζεζκφ ηνπ Γηακεζνιαβεηή ζε ηνπηθφ 

θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν”, ν ηνπηθφο Γηακεζνιαβεηήο πξέπεη λα έρεη ειεχζεξε 

πξφζβαζε ζε έγγξαθα, αξρεία θαη θαθέινπο ηεο ειεγρφκελεο δηνηθεηηθήο αξρήο, 

πξνθεηκέλνπ λα αζθεί απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληά ηνπ. Δθηφο απφ ηηο ππνζέζεηο 

ζηηο νπνίεο ηζρχεη ε αξρή ηνπ θξαηηθνχ απνξξήηνπ γηα ιφγνπο ζρεηηθνχο κε ηελ 

άκπλα, ηελ εζληθή αζθάιεηα θ.η.ι., δελ είλαη απνδεθηή θακία άξλεζε πξφζβαζεο.  Η 

εμνπζία πξφζβαζεο πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη ηελ δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο 

εξεπλψλ θαη ηελ επίζθεςε θαη/ή απηνςία ηνπ ζρεηηθνχ ρψξνπ κε ηελ βνήζεηα 

εηδηθψλ, φηαλ επηβάιιεηαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο.   Ο ππεχζπλνο  γηα ηελ ειεγρφκελε 

πξάμε ή ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνο λα απαληά ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

Γηακεζνιαβεηή θαη λα ηνλ βνεζά λα αζθήζεη ηελ απνζηνιή ηνπ.  Η ειεγρφκελε 

δηνηθεηηθή αξρή πξέπεη λα εμεηάδεη ηηο ζπζηάζεηο, πξνηάζεηο θαη άιιεο πξσηνβνπιίεο 

ηνπ Γηακεζνιαβεηή θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, λα εθζέηεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

θαηά ηε γλψκε ηεο ηελ απνηξέπνπλ απφ ην λα ηηο αθνινπζήζεη. Η απφθξηζε ηεο 

δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη εληφο πξνθαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ. Πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε ειεπζεξία ηεο πξφζβαζεο, ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θαη λα 

επηβάιινληαη ζρεηηθέο θπξψζεηο γηα θάζε άξλεζε, εκπφδην, παξεκπφδηζε ή άιιν 

ηχπν δπζηνθίαο απφ ηελ πιεπξά ελφο δεκνζίνπ ππαιιήινπ ή ιεηηνπξγνχ.   

 Σα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο ηνπ Γηακεζνιαβεηή ζα πξέπεη λα 

θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθέο, πεξηνδηθέο ή εηήζηεο εθζέζεηο ή ζε άιια έγγξαθα θαη λα 

δεκνζηνπνηνχληαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν. Πξνθεηκέλνπ ε δεκνζηφηεηα λα είλαη 

επηηπρήο, ν Γηακεζνιαβεηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζεγγίζεη ην φξγαλν ηεο 

ηνπηθήο αξρήο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ζέζπηζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ φζνλ 

αθνξά ηελ δηνηθεηηθή δξάζε, ηνλ νξγαληζκφ ησλ ππεξεζηψλ, ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο 

δηαδηθαζίεο θιπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνηείλεη θάζε ηξφπν (ηξνπνπνίεζε, αλαζεψξεζε 

ησλ ηζρπφλησλ κέηξσλ, πξφηαζε λέσλ δηαηάμεσλ θιπ), κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα 

δηεπθνιπλζεί ε απνηειεζκαηηθή ηήξεζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ απφ ηελ ηνπηθή 
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αξρή. 

 

 Σν 2013 ε Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

ζέζπηζε ην Φήθηζκα 1959 (2013) γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ πλεγφξσλ ζηελ 

Δπξψπε. Η Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε ζπζηήλεη ζηα θξάηε λα αλαζεσξήζνπλ ηελ 

λνκνζεζία ηνπο, πξνθεηκέλνπ νη πλήγνξνη λα έρνπλ αξκνδηφηεηεο θαηά ηα δηεζλή 

πξφηππα θαη λα απνθύγνπλ κε θάζε ηξόπν ηελ κείσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ 

πλεγόξσλ, θαζψο απηή “ζπλεπηθέξεη ηελ απώιεηα ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ζεζκώλ 

Σπλεγόξνπ ή αθόκε θαη ηελ θαηάξγεζή ηνπο.” Σν Φήθηζκα αλαθέξεη φηη ε επνπηεία 

ηεο δηνίθεζεο απφ αλεμάξηεηα φξγαλα είλαη απαξαίηεηε ιεηηνπξγία ζε πνιηηεηαθά 

ζπζηήκαηα δηάθξηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ.  

  

http://www.cityofathens.gr/symparastatis/node/867
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Δλδεηθηηθέο Αλαθνξέο – Καηαγγειίεο 

 

 

1)    ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΓΙ ΑΣΗΝ ΜΗ ΣΗΡΗΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ Δ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. 

 

Πνιίηεο πξνζέθπγε ζηνλ Πεξηθεξεηαθφ πκπαξαζηάηε αλαθέξνληαο φηη ζε Λατθή 

Αγνξά πνπ γίλεηαη ζηελ νδφ ηεο θαηνηθίαο ηνπ δελ ηεξνχληαη ηα πγεηνλνκηθά 

πξναπαηηνχκελα θαη ην γεγνλφο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απαμίσζε ηεο πξνζσπηθήο 

ηνπ πεξηνπζίαο (ελνηθηαδφκελα θαηαζηήκαηα επί ηεο νδνχ), αιιά  θαη ζνβαξά 

πγεηνλνκηθά πξνβιήκαηα θαζψο θαη ζέκαηα ξχπαλζεο φπσο θαη παξαβίαζεο σξαξίνπ 

θνηλήο εζπρίαο θαζψο νη πσιεηέο δελ ηεξνχζαλ ην πξνβιεπφκελν σξάξην. Δπίζεο κε 

ηε αλαθνξά ηνπ πξνο ηνλ πκπαξαζηάηε επεζήκαλε φηη ε Γηεχζπλζε Τγείαο ηεο 

πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ κεηά απφ δηθή ηνπ πξνζθπγή, ηνπ είρε πξνζθνκίζεη 

εληφο ηνπ ίδηνπ έηνπο ζε δπν δηαθνξεηηθνχο ειέγρνπο πνπ έθαλε ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

ιατθή δπν εθ δηακέηξνπ αληίζεηα πνξίζκαηα.  

Άκεζα κε ην ππ. αξηζ. πξση. 3621/16 ν πκπαξαζηάηεο δηαβίβαζε ηελ θαηαγγειία  

ζηελ αξκφδηα ππεξεζία θαιψληαο ηελ λα ελεκεξψζνπλ ηφζν ηνλ ίδην φζν θαη ηνλ 

πνιίηε γηα ηελ πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε Λατθή αγνξά θαζψο θαη 

γηα ηελ δηρνγλσκία ηεο ππεξεζίαο ηνπο φπσο απηή πξνέθππηε απφ ηα έγγξαθα πνπ 

ηνπ πξνζθφκηζε ν πνιίηεο. 

Με ην ππ. αξηζ. πξση. 3667/16 θαη εληφο 8 εξγάζηκσλ εκεξψλ ε ππεξεζία απάληεζε 

ζηνλ πκπαξαζηάηε δίλνληαο δηεπθξηλήζεηο γηα φια ηα ζέκαηα πνπ ν πνιίηεο είρε 

ζέζεη ζηελ αλαθνξά ηνπ.  πγθεθξηκέλα ηνλ ελεκέξσζε γηα ηα αθφινπζα: 

1) «Οη αξκνδηόηεηεο ηεο Υπεξεζίαο καο ζύκθσλα κε ηηο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο 

ζπλίζηαηαη ζηνλ έιεγρν ηήξεζεο ησλ θαλόλσλ θαη ζπλζεθώλ πγηεηλήο από ηνπο 

πσιεηέο - εθζέηεο ώζηε ην πσινύκελν πξνηόλ λα είλαη πγεηελό θαη αζθαιέο». 

2) «Η Υπεξεζία καο επίζεο αλαθέξεηαη ζηνλ λόκν 4264/14 «Άζθεζε εκπνξηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ εθηόο θαηαζηήκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο» αξζ. 30, σο 

ζπλαξκόδηα ππεξεζία γηα ηνλ έιεγρν ηήξεζεο ησλ όξσλ ηνπ λόκνπ απηνύ ώζηε 
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λα κελ δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα ζε βάξνο ηεο Δεκόζηαο πγείαο από ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο. Σύκθσλα κε απηόλ ηνλ λόκν εθδόζεθε «ζρέδην 

θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο Λατθώλ αγνξώλ» θσηνηππία ηνπ νπνίνπ ζαο 

επηζπλάπηνπκε ζην νπνίν θαη ζεζπίδεηαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθώλ 

αγνξώλ». 

3) «Σηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ αξκνδηνηήησλ ε ππεξεζία 

πξαγκαηνπνίεζε ειέγρνπο από ην 2014 έσο ην 2016 ηα απνηειέζκαηα ησλ 

νπνίσλ ηα θνηλνπνίεζε ζηνπο ππεύζπλνπο πσιεηέο (ηρζπνπώιεο), ζηνλ 

Εηζαγγειέα ζηνλ νηθείν Δήκν θιπ».  

4) «Δελ πθίζηαηαη ζέκα δηρνγλσκίαο ηεο ππεξεζίαο καο ζρεηηθά κε ειέγρνπο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηόηη: 

 ν πξώηνο έιεγρνο έγηλε θαηόπηλ θαηαγγειίαο ε νπνία αλαθεξόηαλ ζηνλ ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο ησλ πσιεηώλ – ηρζπνπσιώλ. Η ππεξεζία πξνέβε ζηηο 

απαηηνύκελεο ελέξγεηεο (απνζηνιή πγεηνλνκηθήο έθζεζεο ζηνλ εηζαγγειέα 

Πξσηνδηθώλ επηβνιή πξνζηίκσλ θιπ. ) 

 θαηά ηνλ δεύηεξν έιεγρν δελ παξαηεξήζεθαλ παξαβάζεηο ησλ θαλόλσλ 

πγηεηλήο από ηνπο πσιεηέο ηέηνηα πνπ λα δεκηνπξγνύλ πγεηνλνκηθά 

πξνβιήκαηα ζηελ νηθεία ηνπ θαηαγγέιινληνο.  

Σε θάζε πεξίπησζε πάλησο ην ππ, αξηζκ. 1794/16 έγγξαθν καο ην νπνίν 

αλαθέξεηαη ζε απνηειέζκαηα ειέγρνπ ζπγθεθξηκέλεο εκέξαο θαη ώξαο δελ 

αλαηξεί ην ππ. αξηζ. 2648/15 θαζώο θαη άιια παξόκνηα έγγξαθα ζηα νπνία 

κεηαμύ άιισλ πξνηείλνληαη πξνο ηνλ νηθείν Δήκν κέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθώλ αγνξώλ». 

 

Καηφπηλ απηνχ ν Πεξηθεξεηαθφο πκπαξαζηάηεο θάιεζε ηνλ θαηαγγέιινληα ζε 

ζπλάληεζε θαη ηνπ επέδσζε ελππφγξαθα ην ππ. αξηζ. 3622/16 έγγξαθν ζην νπνίν 

κεηαμχ άιισλ γηλφηαλ αλαθνξά γηα ην γεγνλφο φηη: 

 «Με ζαθήλεηα πεξηγξάθνληαη νη αξκνδηόηεηεο ηεο δηεύζπλζεο ζρεηηθά κε 

ζέκαηα επνπηείαο ησλ ιατθώλ αγνξώλ. Επίζεο πεξηγξάθνληαη νη έιεγρνη πνπ ε 

ππεξεζία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ιατθή αγνξά θαζώο θαη νη αλαθνξέο 

πνπ έρνπλ γίλεη γηα παξαβάζεηο ησλ πξνβιεπόκελσλ όξσλ πγηεηλήο ηόζν πξνο ηνπο 

ηδίνπο ηνπο πσιεηέο όζν θαη πξνο ηνλ νηθείν Δήκν αιιά θαη ηνλ Εηζαγγειέα 

Πξσηνδηθώλ.  
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 Τέινο ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά ζαο γηα πηζαλή δηρνγλσκία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε επαλαιακβαλόκελνπο ειέγρνπο ζηελ ζπγθεθξηκέλε Λαηθή ζα 

δηαπηζηώζεηε ινηη ζε θάζε πεξίπησζε ην Υπ. αξηζ. 1794/16 έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο 

αλαθέξεηηα ζε απνηειέζκαηα ειέγρνπ ζπγθεθξηκέλεο ώξαο θαη κέαο θαη δελ αλαηξεί ην 

ππ. αξ. 2648/15 απνηέιεζκα ειέγρνπ ηεο ίδηαο ππεξεζίαο.» 

 

ηνλ θαηαγγέιινληα πνιίηε ηέινο δφζεθαλ φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ είραλ ζηαιεί 

ζηνλ Δηζαγγειέα θαζψο θαη ηηο φπνηεο αλαθνξέο είραλ γίλεη ελαληίσλ πσιεηψλ πνπ 

δελ ηεξνχζαλ ηελ λνκηκφηεηα. Απνηέιεζκα ηεο Γηακεζνιάβεζεο ήηαλ ε αξρή ηεο  

ζπγθεθξηκέλεο ιατθήο λα κεηαθεξζεί κεξηθά κέηξα απφ ηελ ηδηνθηεζία ηνπ 

θαηαγγέιινληα πνιίηε ζε ζεκείν φπνπ δελ ππήξραλ επαγγεικαηηθνί ρψξνη. Ο δε 

πνιίηεο, έρνληαο θαη φια ηα ζηνηρεία πιένλ ζηελ θαηνρή ηνπ, επηθπιάρζεθε γηα 

κειινληηθέο ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε πνπ επαλαιεθζεί ην θαηλφκελν.  

 

 

 

 

 

 

2) ΑΙΣΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΙΥΔΙΟΤ Δ ΙΓΙΟΚΣΗΣΟ ΑΓΡΟΚΣΗΜΑ 

ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΜΔΣΑ ΑΠΟ 

ΓΙΑΠΛΑΣΤΝΗ ΔΠΑΡΥΔΙΑΚΗ ΟΓΟΤ. 

 

Πνιίηεο απεπζχλζεθε ζηνλ Πεξηθεξεηαθφ πκπαξαζηάηε ζηηο 18/05/2016 θαη κε 

έγγξαθν ηνπ θαηήγγεηιε ηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηα Ννηίνπ 

Αηγαίνπ φηη ζε παξειζφληα ρξφλν (επί Ννκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο) εθηειψληαο ηελ 

δηαπιάηπλζε Δπαξρηαθνχ ν εξγνιάβνο γθξέκηζε ην πεηξφρηηζην ηνηρίν πνπ ππήξρε 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αγξνθηήκαηνο απφ πιεκχξεο. Πξνζθφκηζε δε θσηνγξαθίεο κε 

ην νπνίν ηζρπξηδφηαλ φηη ε πξψελ λνκαξρία επηδηφξζσζε ην κηζφ θαη εγθαηέιεηςε ην 

ππφινηπν κηζφ (πεξίπνπ 22 κέηξα) ρσξίο λα ην επηδηνξζψζεη. Απνηέιεζκα ηεο 

εγθαηάιεηςεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα πάληα κε ηνλ πνιίηε ήηαλ θάζε θνξά πνπ έβξερε ε 

ηδηνθηεζία ηνπ λα πιεκπξίδεη θαη λα κελ κπνξεί λα ηελ θαιιηεξγήζεη. 
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Ο πκπαξαζηάηεο άκεζα δηαβίβαζε ηελ θαηαγγειία ζηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ 

Έξγσλ. πγθεθξηκέλα: 

«Σαο απνζηέιισ ηελ κε αξ. πξση. 4836/16 αλαθνξά κε ηελ νπνία ζπκπνιίηεο 

καο ηζρπξίδεηαη όηη απζαηξέησο θαηά ηελ δηαπιάηπλζε  Επαξρηαθήο Οδνύ γθξεκίζηεθε 

από ηνλ εξγνιάβν ηνπ έξγνπ ην ηνηρίν πνπ πξνζηάηεπε ην αγξόθηεκα ηνπ. Καηά ηα 

αλαθεξόκελα ηνπ πνιίηε ε Ννκαξρία θαη ε αξκόδηα δηεύζπλζε θαηαζθεύαζε ην κηζό 

ηνηρίν αλαγλσξίδνληαο ηηο επζύλεο ηεο. 

Ο πνιίηεο όκσο επαλέξρεηαη ζπλερώο πξνθεηκέλνπ λα απνπεξαησζεί ην έξγν 

θαη λα θαηαζθεπαζηεί θαη ην ππόινηπν κηζό.(ζαο επηζπλάπησ θσηνγξαθίεο). 

Παξαθαιώ, αλαγλσξίδνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ ηνλ θόξην εξγαζίαο ηεο 

ππεξεζίαο ζαο θαη θάησ από πνηεο ζπλζήθεο θαιείζηε λα θέξεηαη ζε πέξαο ην δύζθνιν 

έξγν ζαο, όπσο κε ελεκεξώζεηε γηα ην ηη πξόθεηηαη λα πξάμεη ε ππεξεζία ζαο». 

 

Με ην ππ. αξηζ. 2860/16 έγγξαθν ηεο δηεχζπλζεο Σερληθψλ έξγσλ θαη εληφο 16 

εκεξψλ ε ππεξεζία απάληεζε ζηνλ πκπαξαζηάηε ηα εμήο: 

 «Από ηα ζηνηρεία πνπ δηαηίζεληαη ζηελ Υπεξεζία δελ πξνθύπηεη λα έρεη γίλεη 

έξγν δηαπιάηπλζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Επαξρηαθήο νδνύ ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία.  

 Εάλ θαη εθόζνλ ζε έξγν δηαπιάηπλζεο ην νπνίν πηζαλόλ έγηλε πξηλ από ην 

πξναλαθεξζέλ δηάζηεκα ηεο ηειεπηαίαο δεθαπεληαεηίαο θαζαηξέζεθε ηνίρνο πεξίθξαμεο 

(ζύκθσλα κε ηα ιεγόκελα ηνπ πνιίηε), δελ πθίζηαληαη ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλύνπλ 

όηη δελ έγηλε απνθαηάζηαζε ζε όιν ην κήθνο ηνπ θαζαηξεζέληνο. 

 Σηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ηεο νδνύ από απηνςία πνπ δηελεξγήζεθε 

δηαπηζηώλεηαη όηη ε νδόο δελ έρεη αλάγθε αληηζηήξημεο. Επνκέλσο ε θαηαζθεπή ηνηρίνπ 

ζα είρε ηελ έλλνηα κνλνκεξνύο θαη κεξνιεπηηθήο κεηαρείξηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ηδηνθηήηε θαη επηπιένλ ζα απνηεινύζε νξηνζέηεζε ηδηνθηεζίαο γηα ηελ νπνία δελ έρνπκε 

αξκνδηόηεηα. Άιισζηε γηα ηνλ ιόγν απηό ε ππεξεζία δελ έρεη πξνβεί ζε αλάινγεο 

πξάμεηο επη ηεο ζπγθεθξηκέλεο νδνύ ζηελ ελ ιόγν πεξηνρή». 

 

Ο πκπαξαζηάηεο ελεκέξσζε ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε δηαβηβάδνληαο ηνπ ηελ 

απάληεζε ηεο ππεξεζίαο θαη εμεγψληαο ηνπ ην αδφθηκν ηνπ αηηήκαηνο ρξνληθά 

(πέξαζαλ ζρεδφλ 20 ρξφληα) αιιά θπξίσο απφ άπνςε λνκηκφηεηαο.  
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ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα θαηαλνεζεί φηη κε ην άθνπζκα θαη ηελ ελεκέξσζε φηη 

έλαο ηέηνηνο ζεζκφο ιεηηνπξγεί πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνχληαη πνιίηεο θαη 

Δπηρεηξήζεηο ζηα φξηα ηεο Πεξηθέξεηαο, αξθεηέο ήηαλ νη πεξηπηψζεηο πνπ επηρείξεζαλ 

λα επαλαθέξνπλ ζηελ επηθαηξφηεηα ππνζέζεηο παξειζφλησλ εηψλ θαη κάιηζηα πξν 

ηεο ζπζηάζεσο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζε δειαδή ην έηνο 2010. Μεηά ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ην γξαθείν ηνπ πκπαξαζηάηε ελεκεξψλεη πιένλ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο φηη ζα δηακεζνιαβεί κφλν γηα πεξηπηψζεηο πνπ ρξνληθά 

αλήθνπλ ζηελ ζχζηαζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο δειαδή απφ ην έηνο 2010 

θαη κεηά. Άιισζηε κε ηελ δηαδνρή ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο απφ ηελ αηξεηή 

Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε πνιιέο ππεξεζίεο άιιαμαλ αθφκα θαη θνξέα πνπ 

αλήθνπλ (π.ρ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε) θαη πνιιά αξρεία δελ είλαη δπλαηφλ λα 

εληνπηζηνχλ.   

 

 

 

3) ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ ΓΙΑ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΚΑΣΟΠΣΡΟΤ ΚΑΙ 

ΠΙΝΑΚΙΓΩΝ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΔΠΙ ΔΘΝΙΚΗ ΟΓΟΤ  

 

Ιδηνθηήηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο απεπζχλζεθε ζην γξαθείν ηνπ πκπαξαζηάηε κε 

αλαθνξά θαηά ηεο δηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ γηα 

θαθνηερλία θαη πξφβιεκα νδηθήο αζθάιεηαο επί Δζληθήο νδνχ αξκνδηφηεηαο ηεο 

ΠΝΑΙ. πγθεθξηκέλα ζηηο 18/01/2016 κεηαμχ άιισλ αλέθεξε: 

 « Η πξόζβαζε ζην μελνδνρείν γίλεηαη κέζσ κηαο θάζεηεο νδνύ ε νπνία ζπλδέεη 

ηελ Εζληθή νδό κε ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ε μελνδνρεηαθή κνλάδα. Καηά ηελ είζνδν 

ησλ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ από ηελ εζληθή νδό πξνο ην μελνδνρείν καο δελ ππάξρεη 

πξόβιεκα αιιά αληίζεηα ππάξρεη ζνβαξό πξόβιεκα σο πξνο ηελ αζθαιή έμνδν ησλ 

ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ ιόγν ηεο θιίζεο ηεο ζηξνθήο θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο 

νξαηόηεηαο πνπ έρνπλ νη νδεγνί θαηά ηελ έμνδν ηνπο. 

 Επεηδή ππάξρεη κεγάινο θαη ζνβαξόο θίλδπλνο αηπρήκαηνο κε όηη απηό 

ζπλεπάγεηαη αθνύ θαη’ επαλάιεςε έρνπκε ελεκεξώζεη πξνθνξηθά ηνπο αξκόδηνπο γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Επεηδή ε επηρείξεζε καο έρεη γίλεη δέθηεο πνιιώλ παξαπόλσλ  

ηόζν από ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία όζν θαη από ην ζσκαηείν ηδηνθηεηώλ ηνπξηζηηθώλ 
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ιεσθνξείσλ, έγγξαθν ην νπνίν θαη ζαο επηζπλάπηνπκε. Επεηδή ππάξρεη ζαθήο απεηιή 

από ηνπο ζπλεξγάηεο καο ηνπο ηνπξηζηηθνύο πξάθηνξεο γηα δηαθνπή ηεο κεηαμύ καο 

ζπλεξγαζίαο ιόγσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο κε απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκηθή καο 

εμόλησζε. Επεηδή δελ ππάξρεη ισξίδα επηβξάδπλζεο γηα ηελ αζθαιή έμνδν ησλ 

ιεσθνξείσλ θαη ηέινο επεηδή ππάξρεη θίλδπλνο απώιεηαο δεθάδσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 Παξαθαινύκε όπσο ε ππεξεζία ζαο πξνβεί άκεζα ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα λα ηνπνζεηήζεη επί ηεο λεζίδαο θάηνπηξν θαη πηλαθίδεο θηλδύλνπ 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί αζθαιήο ε έμνδνο ησλ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ από ην 

μελνδνρείν καο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο λέαο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ». 

 

Άκεζα ν Πεξηθεξεηαθφο πκπαξαζηάηεο δηαβίβαζε ηελ αλαθνξά πξνο ηελ αξκφδηα 

Τπεξεζία: 

 «Σαο δηαβηβάδσ ηελ κε αξηζ. πξση. 1915/16 επηζηνιή ηνπ επηρεηξεκαηία θ… ν 

νπνίνο είλαη πξόεδξνο θαη Δηεπζύλσλ ζύκβνπινο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Σηελ 

επηζηνιή ηνπ αλαθέξεη ζνβαξόηαην πξόβιεκα νδηθήο αζθάιεηαο (δπζθνιία 

νξαηόηεηαο), ζηελ ζπκβνιή ηεο νδνύ πνπ ζπλδέεη ηελ μελνδνρεηαθή κνλάδα κε ηελ 

εζληθή νδό. 

 Από ηα γξαθόκελα ηνπ πνιίηε πξνθύπηεη όηη ην ζνβαξό απηό πξόβιεκα κπνξεί 

λα επηιπζεί κε κηα απιή ηερληθή παξέκβαζε ηνπνζέηεζεο θαηόπηξνπ επί ηεο εμόδνπ.  

 Σαο επηζπλάπησ ζρεηηθέο θσηνγξαθίεο ηεο ηνπνζεζίαο, θαζώο θαη επηζηνιή 

από ην ζσκαηείν ηδηνθηεηώλ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ ζηελ νπνία θαη επηβεβαηώλεηαη 

ε επηθηλδπλόηεηα ηεο ζπκβνιήο. 

 Παξαθαιώ γηα ηελ άκεζε έγγξαθε απάληεζε ζαο πξνο ην γξαθείν ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνύ Σπκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Επηρείξεζεο ζηα αλαγξαθόκελα 

εληόο ηεο επηζηνιήο εξσηήκαηα ηνπ πνιίηε. 

 Σηελ δηάζεζε ζαο γηα θάζε δηεπθξίληζε». 

 

Δληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη αθνχ πξνεγήζεθε απηνςία απφ ηελ 

ππεξεζία ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ κε ην ππ. αξηζ. 

πξση. 437/16  απάληεζε ζηνλ πκπαξαζηάηε ηα αθφινπζα: 

 «Αλαθνξηθά κε ην έγγξαθν ζαο κε Α.Π. 3615/16 ζαο γλσξίδνπκε όηη εθόζνλ ε 

ζπκβάιινπζα νδόο είλαη θνηλόρξεζηε θνηλνηηθή – δεκνηηθή, εκπίπηεη ζηελ επζύλε ηεο 
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Δεκνηηθήο Αξρήο ε ζύληαμε κειέηεο βειηίσζεο ζπκβνιήο θαη ε ππνβνιή ηεο ζηελ 

Υπεξεζία καο γηα έγθξηζε. 

 Ήδε έρνπλ γίλεη επαθέο κε ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε, ηηο Τερληθέο Υπεξεζίεο 

ηνπ νηθείνπ Δήκνπ θαη ηελ ππεξεζία καο θαη βξηζθόκαζηε ζε ζπλελλόεζε γηα ηελ 

ζύληαμε θαη ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο από ηνλ νηθείν Δήκν». 

 

ηελ ζπλέρεηα θαη αθνχ ππήξμαλ ζπλερφκελεο ηειεθσληθέο επαθέο ηνπ 

πκπαξαζηάηε κε ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ζηάιζεθε ε αθφινπζε 

επηζηνιή πξνο ηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ έξγσλ απφ ηηο Σερληθέο Τπεξεζίαο ηνπ 

Γήκνπ: 

 «ζε ζπλέρεηα ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ε ππεξεζία καο ζπλέηαμε κειέηε ζύκθσλα κε 

ην Εγρεηξίδην Τξνραίαο γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα – Οδηθή Υπνδνκή – Όρεκα, (εθδόζεηο 

ΤΕΕ, 2006) ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε ζπκβνιή ηεο Ε.Ο κε ηελ νδό πνπ νδεγεί  ζηελ 

πεξηνρή ηνπ μελνδνρείνπ θαζώο θαη ηα κήθε νξαηόηεηαο εθθίλεζεο. 

 Μεηά ηα αλσηέξσ παξαθαινύκε λα εμεηάζεηε ην ελδερόκελν ηνπνζέηεζεο 

θαηόπηξνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ή ηελ πξόηαζε νπνηνζδήπνηε άιιεο ηερληθήο ιύζεο 

ζεσξείηαη θαηάιιειε, θαζώο ε Ε.Ο εκπίπηεη ζηηο αξκνδηόηεηεο ηεο ππεξεζίαο ζαο. Σηελ 

δηάζεζε ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε θαη ζπλεξγαζία». 

 

Μεηά απφ απηή ηελ επηζηνιή ε δηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ 

Αηγαίνπ άκεζα πξνρψξεζε ζηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο απνζηέιινληαο ζηνλ νηθείν 

Γήκν θαη θνηλνπνηψληαο ζηνλ ζπκπαξαζηάηε θαη ηνλ πνιίηε ηελ αθφινπζε επηζηνιή 

έγθξηζεο: 

Θέκα: Έγθξηζε ηνπνζέηεζεο θαηόπηξνπ θαη πηλαθίδσλ θηλδύλνπ επί ηεο Δ.Ο. 

 «Σαο ελεκεξώλνπκε όηη εγθξίλεηαη ε κειέηε πνπ θαηαζέζαηε ζηελ ππεξεζία καο 

πνπ αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε θαηόπηξνπ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε νξαηόηεηα ζηελ 

ζπκβνιή ηεο δεκνηηθήο νδνύ επί ηεο Ε.Ο  

 Πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε θαηόπηξνπ (δηαζηάζεσλ 40*40εθ. ή ζηξνγγπιό Φ60) 

επί ηεο δηαρσξηζηηθήο λεζίδαο. Επίζεο πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζνύλ νη παξαθάησ πηλαθίδεο ζήκαλζεο: 

1) Πηλαθίδα STOP (P-2) ζηελ ζπκβνιή ηεο δεκνηηθήο νδνύ ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ 

νδνζηξόκαηνο. 
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2) Πηλαθίδα Υπνρξεσηηθήο πνξείαο πξνο ηα δεμηά, (P-48) ζην ίδην ζεκείν δηόηη 

είλαη ε κόλε θίλεζε νρεκάησλ πνπ επηηξέπεηαη. 

3) Πηλαθίδα δηαθιάδσζε κε ινμή δεμηά επί ηεο νπνίαο νη θηλνύκελνη νθείινπλ λα 

παξαρσξήζνπλ πξνηεξεώηεηα (Κ-29δ) ε νπνία ζα ηνπνζεηεζεί 100κ. πξηλ από 

ηελ ζπκβνιή επί ηεο Ε.Ο 

Τν θάηνπηξν ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ λεζίδα από ηνλ νηθείν Δήκν ζηελ ζέζε όπνπ θξίλεη 

όηη παξέρεη ηελ κεγαιύηεξε απόζηαζε νξαηόηεηαο». 

 

Μεηά απφ ηελ έγθξηζε νη Τπεξεζίεο ηφζν ηνπ Γήκνπ φζν θαη ηηο Πεξηθέξεηαο 

ηνπνζέηεζαλ ηα πξνβιεπφκελα ζε δηάζηεκα ηέηνην πνπ επέηξεςε ζηελ επηρείξεζε λα 

ιεηηνπξγήζεη κε αζθάιεηα θαη κάιηζηα γηα ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν 2016 φπσο 

αθξηβψο αηηήζεθε ν πνιίηεο.  

Η δηακεζνιάβεζε ηειείσζε κε επηηπρία ππέξ ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο ηνπ. 
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Γίθηπν πκπαξαζηαηώλ 

 

Σν Γίθηπν πκπαξαζηαηψλ απνηειεί ηελ έλσζε ησλ δπλάκεσλ φισλ ησλ αηξεηψλ 

Γεκνηηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πκπαξαζηαηψλ. 

 

 

Σν Γ.. ηνπ Γηθηύνπ πκπαξαζηαηώλ κε ηνλ Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο 

 

Αδηακθηζβήηεηα θνξπθαία ζηηγκή γηα ηνλ ζεζκφ ηνπ πκπαξαζηάηε απνηέιεζε ε 

ζπλάληεζε ηνπ Γ. ηνπ Γηθηχνπ πκπαξαζηαηψλ κε ηνλ πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θ. 

Πξνθφπε Παπιφπνπιν ζηελ νπνία ζπκκεηείρε θαη ν Πεξηθεξεηαθφο ζπκπαξαζηάηεο 

ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ. ηελ ζπλάληεζε πνπ δηήξθεζε 45 ιεπηά αλαιχζεθαλ 

ιεηηνπξγηθά ζέκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ κέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγία ηνπ 

ζεζκνχ.  

 

Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο εμέθξαζε ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε ηνπ ζηνλ ζεζκφ 

ηνπ πκπαξαζηάηε, δήισζε φηη παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ ζεζκνχ απφ ηελ ίδξπζε 

ηνπ θαη ήηαλ γλψζηεο ησλ δπζθνιηψλ πνπ ππήξμαλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο γηα ηελ 

εθινγή πκπαξαζηαηψλ, ελψ αλαλέσζε ην ξαληεβνχ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη γλψζε 
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ηνπ εηήζηνπ απνινγηζκνχ ηνπ Γηθηχνπ γηα ην 2016. 

 

   

ηηο 1 θαη 2 Οθησβξίνπ 2016 έγηλε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θ. 

Πξνθφπε Παπιφπνπινπ  ζηελ Αηηηθή κε δηνξγαλσηή ηνλ Γήκν αξσληθνχ ην ηξίην 

Παλειιήλην ζπλέδξην ηνπ Γηθηχνπ πκπαξαζηαηψλ θαη ην παξψλ έδσζαλ ην ζχλνιν 

ησλ θνκκάησλ ηνπ Διιεληθνχ θνηλνβνπιίνπ θαζψο θαη θνξείο ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. 

     

3ε Παλειιήληα πλδηάζθεςε ηνπ Γηθηύνπ πκπαξαζηαηώλ 

 

πγθεθξηκέλα πεξέζηεζαλ ν Αληηπξφεδξνο ηεο Ν.Γ θ. Κσζηήο Υαηδεδάθεο, ε 

Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο θα. Ρέλα Γνχξνπ, ν πξφεδξνο ηεο ΚΔΓΔ θαη Γήκαξρνο 

Ακαξνπζίνπ θ. Παηνχιεο, ε εθπξψζνπνο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο θαη βνπιεπηήο 

ηνπο πξηδα θα. ειεξίηε, απφ ηνλ χξηδα ν βνπιεπηήο θ. ζεσλάο, απφ ηελ 

Γεκνθξαηηθή πκπαξάηαμε ν Βνπιεπηήο θ. Κνπηζνχθνο, απφ ην Πνηάκη ν 

Βνπιεπηήο θ. Ακπξάο, απφ ηνπο ΑΝΔΛ ν Βνπιεπηήο θ. Καηζίθεο, θαζψο θαη ν η. 

Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ θαη δεκηνπξγφο ηνπ «Καιιηθξάηε» θαη ηνπ ζεζκνχ  

θ. Ραγθνχζεο. Παξφλ ήηαλ επίζεο θαη ραηξέηεζαλ ηελ εθδήισζε  ν Γήκαξρνο 
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αξσληθνχ θ. νθξνλάο ν νπνίνο θαη θηινμέλεζε ηελ πλζηάζθεςε, ν Γήκαξρνο 

Πεξάκαηνο θ. Λαγνπδάθεο, θαη ν Γήκαξρνο άκνπ θ. Αγγειφπνπινο.  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ν Πεξηθεξεηαθφο πκπαξαζηάηεο ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ 

θαηέζεζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο αλακφξθσζεο ηνπ Θεζκνχ ε νπνίεο ζε θάζε 

πεξίπησζε ιακβάλνπλ ππφςε ηελ Νεζηψηηθφηεηα θαη ηελ ππνζηειέρσζε ζην Νφηην 

Αηγαίν, φπσο είλαη ε δπλαηφηεηα εθινγήο πκπαξαζηάηε ζε Νεζησηηθνχο Γήκνπο 

θάησ απφ ην φξην ησλ 20.000 θαηνίθσλ. 

ηελ πλδηάζθεςε εθηφο απφ ηελ Κσδηθνπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ ηεο πξνηεηλφκελεο 

ηξνπνινγίαο γηα βειηίσζε ηνπ ζεζκνχ έγηλε θαη ε επίζεκε ζχζηαζε ηνπ ζσκαηείνπ 

πκπαξαζηαηψλ φπνπ ν Πεξηθεξεηαθφο πκπαξαζηάηεο ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ αλέιαβε 

ηελ ζέζε ηνπ Γ. Γξακκαηέα. πγθεθξηκέλα: 

Πξφεδξνο :  Δπάγγεινο Μηράιεο (Γήκνο αξσληθνχ). 

Αληηπξφεδξνο :  Βαζίιεηνο σηεξφπνπινο (Πεξηθέξεηα Αηηηθήο). 

Γ. Γξακκαηέαο : Φίιηππνο Σξηνκκάηεο (Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ). 

Σακίαο : Γαβξηήι Αξαπαληδήο (Γήκνο Ηιηνχπνιεο). 

Μέινο : Αηθαηεξίλε Σζηνκπάλνπ (Γήκνο Κνδάλεο). 

 

 

               Με ηνλ θ. ηαύξν Θενδσξάθε                              Με ηνλ Αληηπξόεδξν ηεο Ν.Γ. θ. Κσζηή Υαηδηδάθε 

 

εκαληηθφ είλαη λα επηζεκάλνπκε φηη εληφο ηνπ 2016 εθηφο απφ ηηο πνιιαπιέο 

ζπλαληήζεηο πνπ είρε ην Γίθηπν κε φιεο ηηο εγεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

(Κνπξνππιήο, Βεξλαξδάθεο, θνπξιέηεο, Πνπιιάθεο),  είρε επίζεο θαη 

ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηα πεξηζζφηεξα θφκκαηα ηνπ Διιεληθνχ θνηλνβνπιίνπ 

ζπγθεθξηκέλα εθηφο απφ ην θφκκα ηνλ χξηδα φπνπ νη ζπλαληήζεηο έγηλαλ κε ελ 

ελεξγεία Τπνπξγνχο, απφ ηελ Νέα Γεκνθξαηία έγηλε ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε κε ηνλ 

ππεχζπλν Δζσηεξηθψλ ηνπ θφκκαηνο ηνλ θ. Βνξίδε θαζψο θαη κε ηνλ Γξακκαηέα 
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Σνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηνλ θ. Γαηηάλε. Απφ ην θφκκα Πνηάκη ε ζπλάληεζε έγηλε κε 

ηνλ Πξφεδξν ηνπ θφκκαηνο ηνλ θ.κ ηαχξν Θενδσξάθε θαη ζηελ ζπλάληεζε ήηαλ 

παξψλ θαη ν βνπιεπηήο θ. Ακπξάο. ε φιεο ηηο ζπλαληήζεηο νη πκπαξαζηάηεο 

θαηέζεζαλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηηο δηακεζνιαβήζεηο θαη πξφηεηλαλ ιχζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα θαηνρπξσζεί ν ζεζκφο ηνπ ηνπηθνχ δηακεζνιαβεηή θαη λα εληζρπζεί 

ν ξφινο θαη ε παξνπζία ηνπ.  

 

 

πλάληεζε ηνπ Γηθηύνπ κε ηνλ Τπνπξγό Δζσηεξηθώλ θ.Κνπξνππιή 

 

  

 Μέζα ζε απηά ηα ρξφληα, ην Γίθηπν πκπαξαζηαηψλ έρεη επεμεξγαζηεί ηηο 

βειηηψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα επέιζνπλ ζηα άξζξα 77 θαη 179 ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

“Καιιηθξάηε” πνπ αθνξνχλ ηνλ ζεζκφ. ην ζεκείν απηφ, παξαζέηνπκε ηελ 

πξνηεηλφκελε αηηηνινγηθή έθζεζε θαζψο θαη ηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε ησλ 

δηαηάμεσλ απηψλ, ε νπνία έρεη ππνβιεζεί ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ψζηε λα 

πεξηιεθζεί σο ζεκεηαθή βειηίσζε ηνπ “Καιιηθξάηε” σο πξνο ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

πκπαξαζηαηψλ ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

πκπαξαζηαηψλ ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο.  
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

 

1. Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαη 

ζηνπο λεζησηηθνχο Γήκνπο, νη νπνίνη αξηζκνχλ θαηά θαλφλα ιηγφηεξνπο απφ 

20.000 θαηνίθνπο, ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε 

θαη ηεο Δπηρείξεζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο ζπληαγκαηηθήο επηηαγήο ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο λεζησηηθφηεηαο (άξζξν 101 παξ. 4 .). 

2. Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 εμνξζνινγίδεηαη ε 

δηαδηθαζία επηινγήο πκπαξαζηάηε, ηφζν ζε επίπεδν Γήκνπ, φζν θαη ζε 

επίπεδν Πεξηθέξεηαο. Η κέρξη ηψξα άθακπηε ξχζκηζε απαηηεί ηελ 

ζπγθέληξσζε ηεο απμεκέλε πιεηνςεθίαο ησλ 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ησλ 

δεκνηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνπιίσλ, κε απνηέιεζκα ζηελ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ Γήκσλ, αιιά θαη ζε έμη απφ ηηο δεθαηξείο Πεξηθέξεηεο, λα 

έρνπλ απνβεί άθαξπεο νη ςεθνθνξίεο ή λα κελ έρνπλ πξνθεξπρζεί θαλ νη 

ζέζεηο ιφγσ ηεο δεδνκέλεο αδπλακίαο εθινγήο πκπαξαζηάηε. Με ηελ 

πξνηεηλφκελε ξχζκηζε δηαηεξείηαη ε απαηηνχκελε απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 

2/3, ελσ κεηξηάδεηαη ε απαίηεζε πνπ αθνξά ην “ζχλνιν ησλ κειψλ” ησλ 

ζπκβνπιίσλ, έηζη ψζηε λα αξθεί ε ζπγθέληξσζε ησλ 2/3 ησλ “παξφλησλ” 

ζηελ ζπλεδξίαζε κειψλ ησλ ζπκβνπιίσλ. Με απηή ηελ ηξνπνπνίεζε, ζα 

δνζεί αθφκε κηα δπλαηφηεηα ζηα ζπκβνχιηα πνπ δελ επέιεμαλ ζπκπαξαζηάηε, 

είηε ιφγσ άθαξπσλ ςεθνθνξηψλ είηε ιφγσ κε πξνθήξπμεο ηεο ζέζεο, λα 

επηρεηξήζνπλ ηελ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο,  ελψ ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο φζν 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ζπκβνχισλ ζηελ επίκαρε ςεθνθνξία δηεπξχλεη 

παξάιιεια ηελ δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε ηεο απφθαζεο, ρσξίο λα 

ρακειψλεη ε ζηάζκε ηεο απμεκέλεο πιεηνςεθίαο πνπ απαηηείηαη κέρξη 

ζήκεξα.  

3. Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 εληζρχεηαη ε 

δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ηνπ πκπαξαζηάηε, ηφζν ζε επίπεδν Γήκνπ, φζν θαη 

ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο, θαζψο πιένλ νη ππεξεζίεο ηνπο είλαη ππνρξεσκέλεο 

λα αληαπνθξίλνληαη άκεζα ζηηο ζπζηάζεηο ηνπ ζεζκνχ. Δπηπιένλ, πξνζηίζεηαη 

ε ξεηή ππνρξέσζε παξνρήο πξφζβαζεο ηνπ πκπαξαζηάηε ζην ζχλνιν ησλ 
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εγγξάθσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α., ελψ αλαγλσξίδεηαη θαη 

ε αξκνδηφηεηα ηνπ πκπαξαζηάηε λα εξεπλά απηεπαγγέιησο ππνζέζεηο 

θαθνδηνίθεζεο, φπσο επηβάιιεηαη θαη απφ ηηο “Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηνλ ζεζκφ 

ηνπ Γηακεζνιαβεηή ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν” ηνπ Κνγθξέζνπ ησλ 

Σνπηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (Φήθηζκα 

80/1999). Με ηελ δηάηαμε δηεπξχλεηαη επίζεο ν θχθινο πξνζψπσλ πνπ 

κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ δηακεζνιαβεηηθή παξέκβαζε ηνπ πκπαξαζηάηε: 

ελψ κέρξη ζήκεξα ε θαηαγγειία ππνβάιιεηαη απφ “άκεζα ζηγφκελνπο πνιίηεο 

ή επηρεηξήζεηο”, κε ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε ν θχθινο απηφο αθνξά “άκεζα 

ζηγφκελα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα”.  

4. Με ηελ παξάγξαθν 6 αληηζηνηρίδεηαη θαιχηεξα ε θαηαζηαηηθή ζέζε ηνπ 

πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, ν νπνίνο κέρξη ζήκεξα 

ππαγφηαλ ζηηο δηαηάμεηο γηα ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, πξνο ηελ 

θαηαζηαηηθή ζέζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο, ν νπνίνο εμ αξρήο ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο γηα ηνλ πξφεδξν ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ.  

5. Με ηηο πξνηεηλφκελεο παξαγξάθνπο 7 θαη 8 εηζάγεηαη ε πξφβιεςε γηα ηα 

απαξαίηεηα έμνδα θίλεζεο ησλ πκπαξαζηαηψλ, ηα νπνία είλαη αλαπφθεπθηα 

πξνθεηκέλνπ ν ζεζκφο λα θαηαζηεί ρξήζηκνο ζην ζχλνιν ησλ δεκνηψλ θαη 

πνιηηψλ πνπ δελ δχλαληαη λα ηνλ επηζθεθζνχλ ζην γξαθείν ηνπ. Καιχπηεηαη 

έηζη έλα ζεκαληηθφ θελφ λφκνπ, κε εθαξκνγή αθελφο ζε επίπεδν Γήκνπ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ πξφεδξν ηεο δεκνηηθήο 

θνηλφηεηαο θαη αθεηέξνπ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο ησλ πξνβιεπφκελσλ 

δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο αληηπεξηθεξεηάξρεο.  

6. Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 9 θαη 10 δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο πκπαξαζηάηεο πνπ ππεξεηνχλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα λα 

επηιέγνπλ νη ίδηνη εάλ επηζπκνχλ ηελ ππνρξεσηηθή εηδηθή άδεηα ή  ηελ δηάζεζή 

ηνπο ζηνλ Ο.Σ.Α. πνπ πξφθεηηαη λα ππεξεηήζνπλ. Με ην κέηξν απηφ δίλεηαη 

έλα αθφκε θίλεηξν ζηνπο Ο.Σ.Α. λα επηιέμνπλ πκπαξαζηάηεο, θαζψο ζα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα (κε ηελ δηάζεζή ησλ πξνζψπσλ) λα κελ εγγξάθεηαη ε 

αληηκηζζία ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ή ηεο Πεξηθέξεηαο, αιιά λα 

θαηαβάιινληαη νη πιήξεηο απνδνρέο απφ ηνλ θνξέα ηεο νξγαληθήο ζέζεο πνπ 
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θαηέρεη ν πκπαξαζηάηεο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε. Δηδηθφηεξα κε ηελ 

παξάγξαθν 10 απνθαζίζηαηαη θαη ε αληζφηεηα πνπ έρεη θαηαγξαθεί σο πξνο 

ηνλ Πεξηθεξεηαθφ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, ν νπνίνο 

κε ην ηζρχνλ άξζξν 181 παξ. 5 δελ έρεη πιένλ ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο 

αληηκηζζίαο ή ησλ απνδνρψλ ηεο ζέζεο ηνπ, αλαληίζηνηρα πξνο ηα ηζρχνληα 

γηα ηνλ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, ν νπνίνο δηαζέηεη 

απηή ηελ δπλαηφηεηα θαηά ην άξζξν 92.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

Άξζξν .... 

 

Δλίζρπζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο θαη 

ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο 

 

1. Σν πξψην εδάθην ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.3852/2010 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: “ηνπο δήκνπο άλσ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) 

θαηηνίθσλ, θαζψο θαη ζηνπο λεζησηηθνχο δήκνπο, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, επηιέγεηαη, θαηφπηλ πξνθεξχμεσο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ, πξφζσπν εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη εκπεηξίαο, σο 

ζπκπαξαζηάηεο ηνπ δεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο”. 

2. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο δεχηεξεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.3852/2010 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: “Ο ζπκπαξαζηάηεο ηνπ δεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο 

επηιέγεηαη κε απφθαζε, ε νπνία ιακβάλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε 

πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ 



 

 
χξνο πιαη. Σζηξνπνηλά, 84100 – Ρφδνο πιαη. Διεπζεξίαο 1, 85100, ηει:2241363160,  fax:2241363161,     

                                      e-mail: f.triomatis@pnai.gov.gr  / spe@pnai.gov.gr                                                             30 

 

ζπκβνπιίνπ.” 

3. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 179 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

“Με απφθαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε 

κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ παξφλησλ 

κειψλ ηνπ, επηιέγεηαη πνιίηεο πνπ απνηειεί πξνζσπηθφηεηαο εγλσζκέλνπ 

θχξνπο σο Πεξηθεξεηαθφο πκπαξαζηάηεο  ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο”. 

4. Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 77 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: “Ο ζπκπαξαζηάηεο 

ππνζηεξίδεηαη δηνηθεηηθά απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ, νη νπνίεο είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα αληαπνθξίλνληαη άκεζα ζηηο ζπζηάζεηο ηνπ, παξέρνληαο 

ειεχζεξε πξφζβαζε ζηα έγγξαθα θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο πνπ ηεξνχλ θαη 

επηηξέπνληαο ηελ είζνδν ηνπ ζπκπαξαζηάηε ζην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηνπ δήκνπ. Ο ζπκπαξαζηάηεο δέρεηαη ελππφγξαθεο θαηαγγειίεο άκεζα 

ζηγφκελσλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα θαθνδηνίθεζε ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ δήκνπ, ησλ λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπ θαη αζθεί 

δηακεζνιάβεζε πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα, ελψ είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα απαληά εγγξάθσο ή ειεθηξνληθά εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ 

ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο σο πξνο ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ν ίδηνο πξνέβε κεηά 

ηελ ιήςε ηεο θαηαγγειίαο ηνπο. Ο ζπκπαξαζηάηεο δχλαηαη λα δηεμάγεη 

απηεπάγγειηα έξεπλεο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε θαηλνκέλσλ 

δεκνηηθήο θαθνδηνίθεζεο.” 

5. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 179 ηνπ Ν.3852/2010 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

“Ο ζπκπαξαζηάηεο ππνζηεξίδεηαη δηνηθεηηθά απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο 

πεξηθέξεηαο, νη νπνίεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα αληαπνθξίλνληαη άκεζα ζηηο 

ζπζηάζεηο ηνπ, παξέρνληαο ειεχζεξε πξφζβαζε ζηα έγγξαθα θαη ινηπέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ηεξνχλ θαη επηηξέπνληαο ηελ είζνδν ηνπ ζπκπαξαζηάηε ζην 

ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο. Ο ζπκπαξαζηάηεο δέρεηαη 

ελππφγξαθεο θαηαγγειίεο άκεζα ζηγφκελσλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ 

γηα θαθνδηνίθεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο πεξηθέξεηαο, ησλ λνκηθψλ ηεο 

πξνζψπσλ θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηεο θαη αζθεί δηακεζνιάβεζε πξνθεηκέλνπ 

λα επηιπζνχλ ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα, ελψ είλαη ππνρξεσκέλνο λα απαληά 

εγγξάθσο ή ειεθηξνληθά εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο 

σο πξνο ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ν ίδηνο πξνέβε κεηά ηελ ιήςε ηεο 
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θαηαγγειίαο ηνπο. Ο ζπκπαξαζηάηεο δχλαηαη λα δηεμάγεη απηεπάγγειηα 

έξεπλεο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε θαηλνκέλσλ θαθνδηνίθεζε.” 

6. Σν εδάθην β΄ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.3852/2010 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: “Χο πξνο ηελ θαηαζηαηηθή ζέζε θαη ηηο επζχλεο ηνπ 

ζπκπαξαζηάηε ηνπ δεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

γηα ηνλ πξφεδξν ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ”.  

7. ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.3852/2010 πξνζηίζεηαη ην εμήο 

εδάθην: “Γηα ηα έμνδα θίλεζεο ηνπ ζπκπαξαζηάηε ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ παξφληνο λφκνπ”.  

8. ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 179 ηνπ Ν.3852/2010 πξνζηίζεηαη ην εμήο 

εδάθην: ““Γηα ηα έμνδα θίλεζεο θαη δηακνλήο ηνπ ζπκπαξαζηάηε ηζρχνπλ ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 184 ηνπ παξφληνο λφκνπ.” 

9. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 93 αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: “Οη αλσηέξσ ξπζκίζεηο εθαξκφδνληαη θαη ζηνλ ζπκπαξαζηάηε ηνπ 

δεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο, εθφζνλ απηφο ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ν ζπκπαξαζηάηεο δηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ 

ππεξεζία ηνπ ζηνλ Γήκν πνπ έρεη επηιεγεί θαη γηα φιν ην ρξφλν ηεο ζεηείαο 

ηνπ ιακβάλεη ηηο πιήξεηο απνδνρέο ηεο νξγαληθήο ηνπ ζέζεο απφ ηνλ θνξέα 

κηζζνδνζίαο ζηνλ νπνίν απηή αλήθεη, πξνζαπμεκέλεο κε ην επίδνκα επζχλεο 

πξντζηακέλνπ θαη, εθφζνλ είλαη Άηνκν κε Αλαπεξία, εθαξκνδνκέλνπ ηνπ 

άξζξνπ 92 παξ. 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ρσξίο απηέο λα βαξχλνπλ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ.” 

10. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 182 ηνπ Ν.3852/2010 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: “Οη αλσηέξσ ξπζκίζεηο εθαξκφδνληαη θαη ζηνλ 

πεξηθεξεηαθφ ζπκπαξαζηάηε ηνπ πνιίηε θαη ηεο επηρείξεζεο, εθφζνλ απηφο 

ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε, νπφηε δηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ ππεξεζία  

ζηελ πεξηθέξεηα ζηελ νπνία έρεη επηιεγεί. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί 

ζρεηηθή αίηεζε, ν ζπκπαξαζηάηεο εμαθνινπζεί λα ιακβάλεη ηηο πιήξεηο 

απνδνρέο ηεο νξγαληθήο ηνπ ζέζεο απφ ηνλ θνξέα κηζζνδνζίαο ζηνλ νπνίν 

αλήθεη, πξνζαπμεκέλεο κε ην επίδνκα επζχλεο πξντζηακέλνπ θαη, εθφζνλ 

είλαη Άηνκν κε Αλαπεξία, εθαξκνδνκέλνπ ηνπ άξζξνπ 181 παξ. 4 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, ρσξίο απηέο λα βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθείνπ 
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Ο.Σ.Α. Γηα ηνπο πεξηθεξεηαθνχο ζπκπαξαζηάηεο πνπ ππεξεηνχλ ζε ινηπά 

Ν.Π.Ι.Γ. (Α.Δ., Ο.Δ., Δ.Π.Δ), έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηιέμνπλ είηε ηηο πιήξεηο 

απνδνρέο ηεο ζέζεο απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη είηε ηελ αληηκηζζία ηνπο σο 

ζπκπαξαζηάηεο. Οη αλσηέξσ δαπάλεο θαζψο θαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

ηνπ εξγνδφηε φπνπ απηέο πξνβιέπνληαη βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

νηθείνπ Ο.Σ.Α.. 

 

 

 

 

 


