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Μέσα στη θλίψη της απέραντης μετριότητας, που μας πνίγει από
παντού, παρηγοριέμαι ότι κάπου, σε κάποιο καμαράκι, κάποιοι
πεισματάρηδες αγωνίζονται να εξουδετερώσουν τη φθορά.
Οδυσσέας Ελύτης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της
Επιχείρησης, είναι πρώτη αιρετή ανεξάρτητη αρχή
στη δημόσια διοίκηση, μέσω της οποίας επιλύονται
προβλήματα κακοδιοίκησης, κατόπιν καταγγελίας
άμεσα θιγόμενων δημοτών και επιχειρήσεων.
Η έννοια της “κακοδιοίκησης” είναι ευρεία, καθώς δεν
περιλαμβάνει μόνο παράνομες ,παράτυπες πράξεις ή
παραλείψεις,
αλλά
οποιαδήποτε
διοικητική
συμπεριφορά βλάπτει την καλή σχέση της διοίκησης με
τους ενδιαφερόμενους. Η αποστολή του Συμπαραστάτη είναι η αντικειμενική
διαμεσολάβηση, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων.
Από τις 26 Φεβρουαρίου 2015 ξεκίνησε στο Δήμο Σαρωνικού η δεύτερη
περίοδος λειτουργίας του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη και της
Επιχείρησης και είχα την τιμή να επανεκλεγώ, με την αυξημένη πλειοψηφία
των 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ορίζει ο
νόμος.
Η υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης, καθώς και η παρουσίασή της στην ειδική
δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό των
πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, είναι η διαδικασία με την οποία ο
Συμπαραστάτης λογοδοτεί στο όργανο που τον εξέλεξε και κατ' επέκταση,
στην κοινωνία (άρθρο 77 παρ. 5 Ν.3852/2010).
Στην Ετήσια Έκθεση καταγράφονται οι αναφορές στον Σ.τ.Δ.Ε., για τις οποίες
οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ζήτησαν ανεξάρτητη διαμεσολαβητική επίλυση.
Επιπλέον, όπως επιβάλλει ο νόμος, στην Ετήσια Έκθεση καταγράφονται και
προτάσεις για την βελτίωση της Δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με
το κοινό (άρθρο 77 παρ.5 Ν.3852/2010).
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Λίγα λόγια για το θεσμό:
Από το έτος 2011, λειτουργεί σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης ο θεσμός
του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (σε δήμους άνω των
20.000 κατοίκων) και του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της
Επιχείρησης. Με τα άρθρα 77 και 179 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα
“Καλλικράτης”) εισάγεται στο ελληνικό διοικητικό σύστημα ο θεσμός του
δημοτικού / περιφερειακού διαμεσολαβητή (municipal / regional ombudsman),
για την λειτουργία του οποίου το Συμβούλιο της Ευρώπης είχε απευθύνει στα
κράτη μέλη του σειρά ψηφισμάτων από την δεκαετία του 1980. Με το
Ψήφισμα 80/1999 του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της
Ευρώπης ορίστηκαν και οι “Αρχές της λειτουργίας του τοπικού διαμεσολαβητή
/ συνηγόρου”, οι οποίες συνιστούν, μεταξύ άλλων και την δημιουργία ενός
Δικτύου διαμεσολαβητών / συνηγόρων και αναγνωρίζεται ότι στους
Συμπαραστάτες του Δημότη και τους Περιφερειακούς Συμπαραστάτες πρέπει
να αναγνωρίζονται αρμοδιότητες επίλυσης διαφορών που σχετίζονται με τα
ανθρώπινα δικαιώματα και την αρχή της ισότητας.
Το 2012 ιδρύθηκε στην Αθήνα από τους τότε Συμπαραστάτες το πανελλήνιο
Δίκτυο Συμπαραστατών, για την προώθηση του θεσμού, την ανταλλαγή
καλών πρακτικών και μεθοδολογιών και για την βελτίωση του θεσμικού
πλαισίου για την λειτουργία του θεσμού.
Το Διεθνές Ινστιτούτο Ombudsmen (International Ombudsman Institute) έχει
αναγνωρίσει ότι ο θεσμός του Συμπαραστάτη συνιστά μορφή δημοτικού /
περιφερειακού ombudsman, ενώ και το Συμβούλιο της Ευρώπης σε
πρόσφατη έκθεσή του για την “ Tοπική και Περιφερειακή δημοκρατία στην
Ελλάδα” (2015) αναγνώρισε τον Συμπαραστάτη ως Ombudsman και
επισήμανε την ανάγκη καθιέρωσης μιας θεσμοποιημένης διαδικασίας για την
συνεργασία του με τον κεντρικό Συνήγορο του Πολίτη. Συγκεκριμένα, η
έκθεση αναφέρει:
“38. Οι εισηγητές αξιολογούν θετικά τις διατάξεις για τον θεσμό του
Συνηγόρου στην Ελλάδα και τον ρόλο που παίζει τόσο σε εθνικό όσο και σε
τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, επιθυμούν να σημειώσουν ορισμένα ανοικτά
ζητήματα, όπως τον περιορισμένο αριθμό δήμων που διόρισαν
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και τις ασαφείς σχέσεις
ανάμεσα στα δύο επίπεδα του θεσμού.
Ιδίως, ενώ ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εκδώσει διάφορες ειδικές εκθέσεις για
θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, απέφυγε να αναφέρει τις παρεμβάσεις των
Συμπαραστατών του Δημότη και της Επιχείρησης ή των Περιφερειακών
Συμπαραστατών του Πολίτη και της Επιχείρησης στον τομέα αυτόν.
Οι εισηγητές εκφράζουν την πεποίθησή τους ότι - υπό το φως και του
Ψηφίσματος 80 (1999) - είναι αναγκαίος ένας θεσμοποιημένος μηχανισμός
συνεργασίας ανάμεσα στους διάφορους τύπους του θεσμού που δουλεύουν
άμεσα ή εμμεσα με θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης.”
Βρισκόμαστε ήδη στον 6ο χρόνο λειτουργίας του θεσμού σε επίπεδο Δήμων
και Περιφερειών και οι σαράντα (40) θητεύοντες Συμπαραστάτες έχουμε
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συγκεντρώσει ένα σημαντικό όγκο πληροφοριών επί υποθέσεων που
χειριστήκαμε κατόπιν καταγγελιών πολιτών.
Μέρος των υποθέσεων που έχουμε χειριστεί αφορά την εφαρμογή της ίσης
μεταχείρισης, ως προς τις υπηρεσίες που παρέχουν οι δήμοι και οι
περιφέρειες, αλλά και ως προς την σχέση των δήμων και περιφερειών ως
εργοδοτών απέναντι στους υπαλλήλους τους.
Από τις ετήσιες εκθέσεις μας, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες υποχρεωτικά
κατά τα άρθρα 77 και 179 του Ν.3852/2010 στις ιστοσελίδες των Δήμων και
Περιφερειών στις οποίες υπηρετούμε, προκύπτει ότι ο χειρισμός υποθέσεων
που αφορούν την ίση μεταχείριση χωρίς διακρίσεις αφορούν συχνά
περιπτώσεις
επιβαλλόμενων
διακρίσεων λόγω
θρησκευτικών
πεποιθήσεων (αρνήσεις καταχώρισης γάμων, αρνήσεις καταχώρισης
θρησκευμάτων), λόγω αναπηρίας (μη επαρκείς υποδομές πρόσβασης, μη
εξειδικευμένη κρίση σε περιπτώσεις επιβολής προστίμων στάθμευσης,
κήρυξη ως αυθαιρέτου μπάρας πρόσβασης σε κατοικία), λόγω
ηλικίας (επαγγελματικά
δικαιώματα
υπαλλήλων), λόγω
κοινωνικής
θέσης (περικοπή προνοιακών επιδομάτων χωρίς προηγούμενη έκθεση
κοινωνικού λειτουργού κατά παράβαση σχετικής υπουργικής απόφασης) και
πολλά άλλα, στα οποία έχουμε επιδιώξει να δώσουμε εξωδικαστικές λύσεις
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
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Στην παρούσα Ετήσια Έκθεση περιλαμβάνονται ενδεικτικά υποθέσεις
που χειρίστηκα από τον Ιανουάριο του 2016 έως τον Δεκέμβριο του 2016
Η Ετήσια Έκθεση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου. (Ν.3852/2010).
Εκτός από το κύριο έργο της ενασχόλησης δηλαδή με τις αναφορές πολιτών,
μέσα στο έτος 2016 ως Σ.τ.Δ.Ε. Δήμου Σαρωνικού μετείχα σε σημαντικές
πρωτοβουλίες για την ίδια την λειτουργία του θεσμού.

Με την ιδιότητα του Συντονιστή και εν συνεχεία του Προέδρου του Δικτύου
Δημοτικών και Περιφερειακών Συμπαραστατών υπηρέτησα το στόχο της
ανάδειξης του θεσμού και της ευρύτερης πληροφόρησης γι’ αυτόν.
Υλοποιήθηκαν σημαντικές ενέργειες γι’ αυτό το σκοπό, με κορυφαία τη
διοργάνωση υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας της 3 ης
Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης του Δικτύου η οποία πραγματοποιήθηκε στο
Δήμο Σαρωνικού με την αμέριστη συμπαράσταση του Δημάρχου κ Γιώργου
Σωφρόνη, του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού και των Τοπικών
Επιχειρήσεων – χορηγών που προσέφεραν τη φιλοξενία της όλης εκδήλωσης.
*ακολουθεί το δελτίο τύπου σελίδα 11*
Είχε προηγηθεί η μεγάλη τιμή, το Προεδρείο του Δικτύου να γίνει δεκτό από
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ Προκόπη Παυλόπουλο και να τον
ενημερώσει για την πορεία του Θεσμού από το 2011 όπου και ξεκίνησε έως
και σήμερα.

5

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για το Θεσμό υπήρξαν επίσης σειρά
συναντήσεων με υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους κομμάτων.
Τον Υπουργό Εσωτερικών κ.Παναγιώτη Κουρουμπλή,
τον Αν.Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.Χριστόφορο Βερναδάκη,
τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη,
τον Πρόεδρο του κόμματος ΠΟΤΑΜΙ κ Σταύρο Θεοδωράκη,
τον υπεύθυνο για την Τοπική αυτοδιοίκηση της Ν.Δ. κ. Βορίδη κ.α.π..
(Αναλυτικά Δελτία Τύπου στη ηλεκτρονική σελίδα του Συμπαραστάτη :
http://www.saronikoscity.gr/wil.aspx?a_id=388 )
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Yποθέσεις πολιτών που επιλήφθηκε ο Συμπαραστάτης
Οι υποθέσεις έχουν σταχυολογηθεί και παρουσιάζονται συνοπτικά ,το
μεγαλύτερο μέρος των αναφορών το 2016 αφορούσαν κυρίως προβλήματα
καθημερινότητας.
1. Οι αναφορές για λακκούβες στο οδικό δίκτυο ,ήταν στην ημερήσια
διάταξη για όλο σχεδόν το 2016 και αφορούσαν όλη την έκταση του δήμου,
ως βασικότερη αιτία θα μπορούσε να θεωρηθεί η παλαιότητα και οι εργασίες
σε βλάβες του δικτύου ύδρευσης.
Η κατάσταση προς το τέλος της χρονιάς άρχισε να βελτιώνεται αισθητά
ύστερα από την ενεργοποίηση της ‘’εργολαβικής σύμβασης ‘’ με ιδιώτη που
βοήθησε ώστε να υπάρξει αμεσότητα αλλά και ευελιξία στη αποκατάσταση
των αναφερόμενων προβλημάτων. Θα ήθελα να επισημάνω και να
ευχαριστήσω για τη (πολύ σημαντική) συνεργασία των Προέδρων των
Τοπικών Συμβουλίων τόσο στη καταγραφή και προώθηση των αιτημάτων όσο
και για την υπομονή τους στις ‘’παρεμβάσεις’’ του Συμπαραστάτη.
2. Αναφορές δημοτών για βλάβες του δικτύου ύδρευσης, για πολύωρες
διακοπές υδροδότησης κυρίως στη Σαρωνίδα και στα ‘’ψηλά’’ σημεία του
Δήμου.
Γενικό ήταν εξάλλου το παράπονο για έλλειψη ενημέρωσης, για το λόγο και
τη διάρκεια των διακοπών αλλά και την αποκατάσταση των βλαβών.
Όλες οι αναφορές μεταβιβάσθηκαν στην υπηρεσία ύδρευσης που λόγω
έλλειψης προσωπικού και μέσων θέτει προτεραιότητες με βάση το μέγεθος
των βλαβών κάτι όμως που δύσκολα γίνεται κατανοητό ,από τους δημότες
που βιώνουν το πρόβλημα, κυρίως σε περιπτώσεις εμφανούς διαρροής .
3. Αναφορές για δυσκολία αποπληρωμής οφειλών στο Δήμο μέσω
τραπεζικού λογαριασμού χωρίς χρέωση και της αδυναμίας χρέωσης όλων
των καρτών από το (pos) που χρησιμοποιεί το ταμείο. Τα θέματα αυτά
απευθύνθηκαν στην ταμειακή υπηρεσία η οποία προωθεί προτάσεις προς
επίλυση .
4. Αναφορές για ανεξέλεγκτη ρίψη και κλαδιών (γενικά συντήρησης κήπων)
,αλλά και ογκωδών απορριμμάτων (κρεβάτια ,στρώματα κλπ),που
δημιουργούν μικρές χωματερές σε πολλές γειτονιές σε όλη την έκταση του
δήμου και που οξύνονται στο παραλιακό μέτωπο κατά την άνοιξη και το
καλοκαίρι. Πρόβλημα που κάνει αναγκαία εκτός της διαφορετικής
αντιμετώπισης του προβλήματος και την ύπαρξη ελεγκτικού μηχανισμού και
επιβολής των ανάλογων προστίμων από τον δήμο, που ίσως θα μπορούσε
να λειτουργήσει αποτρεπτικά αλλά και γιατί όχι να χρηματοδοτήσει μέρος του
κόστους της αποκομιδής.
5. Αναφορές ,για επιβολή αναδρομικών τελών σε κατοικία που είχε γίνει
διακοπή ηλεκτροδότησης την τελευταία τριετία.
Ο Σ.τ.Δ.Ε ζήτησε την άποψη της υπηρεσίας εσόδων, η οποία και απάντησε
εμπεριστατωμένα ότι βάση του νομικού πλαισίου άρθρο 9 παρ. 14 του ν.
2503/1997, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου
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εκπροσώπου του στο δήμο με βεβαίωση της Δ.Ε.Η ότι δεν ηλεκτροδοτείται
,ώστε να σταματήσει η χρέωση τελών. Δυστυχώς όμως για τον δημότη όπως
του εξηγήθηκε από το Σ.τ.Δ.Ε στις πρόνοιες του νόμου δεν υπάρχει
αναδρομική απαλλαγή ,αλλά μόνο από τη κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης
στο Δήμο και αυτό γιατί όπως νομολογιακά συνάδετε ωσότου ενημερωθεί ο
δήμος αδυνατεί να προβεί σε έλεγχο για το αληθές της δήλωσης δηλ. ότι η
οικία είναι εκτός από μη ηλεκτροδοτούμενη και ακατοίκητη.
6. Αναφορές για προβλήματα ,στη λειτουργία των κοιμητηρίων Καλυβιών και
Αναβύσσου .
1) Οι αναφορές για δυσλειτουργία του κοιμητηρίου στα Καλύβια
,αφορούσαν καταγγελίες για βιαστικές εκταφές χωρίς να έχει τηρηθεί
όλη η προβλεπόμενη διαδικασία (άδεια εκταφής, ενημέρωση συγγενών
για τη λήξη χρήσης του μνήματος ,κλπ) ,αλλά και την έλλειψη
αξιοπρεπών συνθηκών αποκομιδής λειψάνων ,χωρίς δηλαδή την
ύπαρξη ειδικού χώρου (πλυντηρίου) για αυτό το σκοπό.
2) Για την Αναβύσσου υπήρξε έντονη διαμαρτυρία για ταφή εκτός του
ορισμένου χώρου του κοιμητηρίου ,
Ο Σ.τ.Δ.Ε. προκάλεσε σύσκεψη των αρμόδιων υπηρεσιακών υπό τον
Δήμαρχο όπου και παρουσιάστηκαν τα προβλήματα .Με απόφαση του
Δημάρχου ενεργοποιήθηκε επιτροπή υπό τον αρμόδιο αντιδήμαρχο
κ.Γκέραλη η οποία επιφορτίσθηκε να προτείνει τις κατάλληλες λύσεις.

Στατιστικά στοιχεία
Στον Συμπαραστάτη απευθύνθηκαν 67 αναφορές πολιτών, από αυτές
εξετάστηκαν ως παραδεκτές οι 61 ,49 διευθετήθηκαν θετικά από τις
υπηρεσίες ενώ 12 αιτιολογημένα αρνητικά.
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Προτάσεις για την βελτίωση της διοίκησης και των σχέσεων
της με το κοινό
1. Κοιμητήρια :
α)Η δημιουργία ξεχωριστού τμήματος που θα ασχολείται αποκλειστικά με
τη λειτουργία των κοιμητηρίων ,
β)Δημιουργία οικίσκων όπου θα γίνεται η τακτοποίηση των οστών μετά την
εκταφή.
Συνεχίστηκαν οι καταγγελίες δημοτών γι ανυπαρξία χώρου όπου θα
μπορούσε να γίνει με αξιοπρέπεια η τακτοποίηση των οστών μετά την
εκταφή (πλύσιμο κλπ) με αποτέλεσμα αυτό να γίνεται στους διαδρόμους
και σε κοινή θέα τόσο των συγγενών όσο και των επισκεπτών.
2. Πλατείες Καλυβίων και Αναβύσσου :
α)Προτείνεται σύστημα εκ περιτροπής στάθμευσης ,που θα απελευθερώνει
ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης κάτι
όμως που προϋποθέτει και την
β)Επαναλειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας ,για την επίβλεψη του εν
λόγω συστήματος και όχι μόνο φυσικά, αφού πανθομολογείται ότι η έλλειψη
ελεγκτικού μηχανισμού απ τον δήμο έχει επιφέρει πολλά προβλήματα.
3. Έλεγχος και επικαιροποίηση του μητρώου αρδευόμενων κτημάτων,
νεότερες αναφορές επισημαίνουν ότι πιθανόν να υπάρχουν περιπτώσεις
που έχουν μετατρέψει την αρχική παροχή άρδευσης σε ‘’οικιακής
χρήσης’’ αφού το αρχικό αγροτεμάχιο έχει μετατραπεί σε κατοικία και οι
καλλιέργειες σε καλλωπιστικά φυτά και…πισίνες!
4. Διευκόλυνση πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. στα Δημοτικά καταστήματα
Αναβύσσου και Παλαιάς Φώκαιας με απελευθέρωση και δημιουργία ειδικής
ράμπας αντίστοιχα .Παράλληλα θα πρέπει να επιβληθεί η απελευθέρωση
της ειδικής γραμμής για ανθρώπους με προβλήματα όρασης σε όλα τα
πεζοδρομία τα οποία καταλαμβάνονται με τραπεζοκαθίσματα από όμορες
επιχειρήσεις.
5. Παροχή ελεύθερης πρόσβασης σε ασύρματο ίντερνετ ( wifi ) σε όλα
τα Δημοτικά καταστήματα, κάνοντας αν μη τι άλλο φιλική την επίσκεψη στις
υπηρεσίες αλλά και αναγκαιότητα!
Από το 2014 οι δήμοι έχουν τη νομική υποχρέωση να παρέχουν δωρεάν
ασύρματη πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο "μέσω του Δικτύου Σύζευξις
II, δημοτικού δικτύου ή άλλου παρόχου" (άρθρο 6 του Ν.4257/2014).
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6. Προώθηση του ‘Ηλεκτρονικού Δημοτικού Συμβουλίου’ που θα
διευκολύνει την επικοινωνία, χωρίς περιττή γραφειοκρατία.
7. Ενιαίος τηλεφωνικός αριθμός για όλο το Δήμο που θα παρέχει τη
δυνατότητα ,καταγραφής προβλημάτων και προώθηση τους ταχύτερα
στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία. Πολύ καλά αποτελέσματα αναφέρονται
επίσης για τη χρήση της εφαρμογής κινητού που επιτρέπει σε
πραγματικό χρόνο την αναφορά προβλήματος καθώς και την πορεία
επίλυσης του.
8. Δημιουργία Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας που θα αναλάβει τις
αρμοδιότητες που πέρασαν στο Δήμο με την εφαρμογή του
‘’Καλλικράτη’’ (π.χ. κοινωνικά .επιδόματα),καθώς και την επίβλεψη της
λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας.
9. Πρόταση αλλαγής ονομασίας οδού : Η οδός που περνά μπροστά από
το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Καλυβιών προτείνεται να μετονομαστεί από
Σουνίου σε οδό Μυρσίνης Ράπτη ,ως ελάχιστος φόρος τιμής στα όσα
προσέφερε υπηρετώντας το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της ως
Δασκάλα και αργότερα ως Διευθύντρια στο συγκεκριμένο σχολείο.
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3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη του Δικτύου Συμπαραστατών
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η 3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Δημοτικών και
Περιφερειακών Συμπαραστατών, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Παλαιά Φώκαια
Αττικής το Σαββατοκύριακο 1-2 Οκτωβρίου. Η Συνδιάσκεψη τελούσε υπό την
Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, ενώ το
παρόν έδωσαν εκπρόσωποι των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου καθώς
και φορείς της Τοπικής αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Αντιπρόεδρος της
Ν.Δ κ. Κωστής Χατζηδάκης, η Περιφερειάρχης Αττικής κα. Ρένα Δούρου, ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης, η
εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής κα. Θελερίτη Μαρία Βουλευτής
Κορίνθιας ΣΥΡΙΖΑ ,ο Βουλευτής κ. Γιάννης Θεωνάς ΣΥΡΙΖΑ,ο Βουλευτής ΝΔ
κ.Θανάσης Μπούρας, από την Δημοκρατική Συμπαράταξη ο Βουλευτής κ.
Γιάννης Κουτσούκος, από το Ποτάμι ο Βουλευτής κ. Γιώργος Αμυράς, από
τους ΑΝΕΛ ο Βουλευτής κ. Κώστας Κατσίκης καθώς και ο τ. Υπουργός κ.
Γιάννης Ραγκούσης.
Επίσης ο Δήμαρχος Σαρωνικού κ. Γιώργος Σωφρόνης ο οποίος και
φιλοξένησε την Συνδιάσκεψη, ο Δήμαρχος Περάματος κ. Γιάννης
Λαγουδάκης ο Δήμαρχος Σάμου κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος και ο Πρόεδρος
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της Ένωσης Γενικών και Εκτελεστικών Γραμματέων Δήμων και Περιφερειών,
κ. Ραπτάκης.
Η τελετή έναρξης της Συνδιάσκεψης ξεκίνησε
με χαιρετισμό του οικοδεσπότη Δημάρχου
Σαρωνικού, κ. Γιώργου Σωφρόνη, ο
οποίος αφού καλωσόρισε στον Δήμο
Σαρωνικού όλους τους συμμετέχοντες
,περιέγραψε τον θεσμό υπογραμμίζοντας
πως: «Ο Συμπαραστάτης είναι η πρώτη
αιρετή ανεξάρτητη αρχή διαμεσολάβησης
στη δημόσια διοίκηση και μάλιστα στους οργανισμούς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, με τους οποίους ο πολίτης συναλλάσσεται σχεδόν
καθημερινά. Γι’ αυτό και η σωστή λειτουργία του οφείλει να αποτελεί βασική
μέριμνα των δημοτικών και περιφερειακών αρχών.» ,τόνισε δε πως ο Δήμος
Σαρωνικού υποστηρίζει πλήρως τις προτάσεις του Δικτύου Συμπαραστατών,
με στόχο τη διεύρυνση της εφαρμογής του θεσμού, τη διευκόλυνση της
διαδικασίας εκλογής, αλλά και την περαιτέρω θωράκιση του ρόλου του
Συμπαραστάτη.
Ακολούθησε ο Πρόεδρος του Δικτύου κ.
Ευάγγελος Μιχάλης ,Σ.τ.Δ.Ε. Δήμου Σαρωνικού
, ο οποίος επισήμανε το πόσο σημαντικό είναι η
3ηΠανελληνια Συνδιάσκεψη του νεοσύστατου
θεσμού του Συμπαραστάτη ,να τέλει υπό την
αιγίδα του κορυφαίου θεσμού της χώρας του
Πρόεδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκόπη
Παυλόπουλου, εκφράζοντας τις θερμότερες ευχαριστίες του Δικτύου .
Τόνισε επίσης ότι ο θεσμός του Συμπαραστάτη παρ ότι ‘’γεννήθηκε’’ σε
δύσκολη εποχή για την Ελλάδα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κατάφερε μέσα
σ αυτά τα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας να ‘’σταθεί στα πόδια του’’
έχοντας τη στήριξη και τη αποδοχή των τοπικών κοινωνιών όπου είχε
επιτευχθεί η εκλογή του. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι από τους 15
Συμπαραστάτες που ολοκλήρωσαν την προηγούμενη θητεία ,σήμερα έχουν
εκλέγει 40 ,οι περισσότεροι τοπικοί διαμεσολαβητές από κάθε άλλη χώρα της
Ευρώπης ,με χωροταξική διαστρωμάτωση από την Αλεξανδρούπολη έως την
Κρήτη και από τα Ιόνια Νησιά έως την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ,με
αποτέλεσμα το 85% του πληθυσμού της χώρας να μπορούν να απευθυνθούν
στο θεσμό είτε σε δημοτικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο. Υπογράμμισε
επίσης το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του Συμπαραστάτη για την
12

βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στον Πολίτη αλλά και της αποτροπής
φαινομένων κακοδιοίκησης προς αυτόν δίνοντας ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα όπου Υπάλληλος αυθαίρετα έκρινε και απέρριπτε αιτήματα
πολιτών αρνούμενος να παραλάβει τις ενστάσεις τους!
Κλείνοντας ευχαρίστησε όλους όσους παρευρίσκονταν στην εκδήλωση και
ανανέωσε το ραντεβού για την επόμενη Πανελλήνια Συνδιάσκεψη με την
ευχή ο αριθμός των Συμπαραστατών να έχει διπλασιαστεί και να έχουν
προχωρήσει οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις για την ενίσχυση του
θεσμού με βάση τις προτάσεις του Δικτύου.
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Η Περιφερειάρχης Αττικής κα. Ρένα
Δούρου, στην εισήγησή της υπογράμμισε ότι
η λειτουργία του Συμπαραστάτη δοκιμάζει
την διοίκηση του δήμου και της περιφέρειας
και ότι ο θεσμός ευδοκιμεί μόνον όταν
υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον
διαφάνειας, λογοδοσίας και δημοκρατικής
λειτουργίας. Υπογράμμισε την θέσπιση της
Χάρτας Δικαιωμάτων & Υποχρεώσεων
Πολιτών που ψήφισε η Περιφέρεια Αττικής ύστερα από πρωτοβουλία του
Συμπαραστάτη και μίλησε για τον νέο Κανονισμό Πληροφόρησης Πολιτών
που βρίσκεται επίσης στα σκαριά ύστερα από πρόταση του Συμπαραστάτη,
από την Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
Ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωστής
Χατζηδάκης στην δική του εισήγηση ανέφερε μεταξύ άλλων ότι
η ΝΔ επιδιώκει να εφαρμοστούν οι ευρωπαϊκές συστάσεις και
πρακτικές για το θεσμό, ενώ επεσήμανε πως στο πρόγραμμα της
ΝΔ έχουν υιοθετηθεί οι προτάσεις του Δικτύου Συμπαραστατών,
όπως για παράδειγμα η απλοποίηση του συστήματος της
εκλογής των συμπαραστατών. Επιπλέον, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε
την ανάγκη να προωθηθούν αλλαγές στην εξωδικαστική επίλυση
διαφορών, με την αρωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών
Συμπαραστατών.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμαρουσίου κ.
Πατούλης τόνισε την ανάγκη να υπάρχει καλοπιστία και
αντικειμενικότητα εκ μέρους του Συμπαραστάτη και ανέφερε την
πρόθεση δημιουργίας Χάρτας ενημέρωσης του πολίτη, σε συνεργασία
με τους Συμπαραστάτες.
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Η Βουλευτής κα Θελερίτη Μαρία ,που εκπροσωπούσε και
τον Πρόεδρο της Βουλής υπογράμμισε :
Στην Ελλάδα τα 5 τελευταία χρόνια της λειτουργίας του ο
θεσμός έχει να επιδείξει τον αποτελεσματικό χειρισμό σειράς
καταγγελιών πολιτών που αφορούν κυρίως την εφαρμογή της
ίσης μεταχείρισης ως προς τις υπηρεσίες που παρέχουν οι
δήμοι και οι περιφέρειες.
Για παράδειγμα, στις ετήσιες δημοσιοποιημένες εκθέσεις των
Συμπαραστατών επισημαίνονται οι διακρίσεις που υφίστανται
οι δημότες λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας, κοινωνικής θέσης και οι οποίες παραβιάζουν τα ανθρώπινα
δικαιώματα και την αρχή της ισότητας.
Επίσης, οι Συμπαραστάτες έχουν διαχειριστεί θέματα που αφορούν τη σχέση
των δήμων και περιφερειών ως εργοδοτών, απέναντι στις γυναίκες και στους
άνδρες υπαλλήλους τους.
Μάλιστα εκτός από την προσπάθεια για την εξωδικαστική επίλυση αυτών των
θεμάτων, οι Συμπαραστάτες έχουν διατυπώσει σειρά προτάσεων για τη
βελτίωση της σχέσης δήμου – πολιτών, προκειμένου να ενδυναμωθεί το
σύστημα της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και να
αντιμετωπιστεί η κακοδιοίκηση.
Ο Βουλευτής του Ποταμιού κ. Γιώργος Αμυράς υπενθύμισε το
ρόλο της δημοτικής του παράταξης στην διαμόρφωση της ευρύτερης
συναίνεσης για την εκλογή του πρώτου Συμπαραστάτη του Δημότη
και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων και τόνισε ότι οι έξυπνοι
πολιτικοί θέλουν να έχουν Συμπαραστάτη, ο οποίος σκανάροντας τις
υπηρεσίες μπορεί να προτείνει λύσεις.

Ο Βουλευτής κ. Γιάννης Κουτσούκος θέλησε να θυμίσει ότι οι
προοδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Τ.Α.έχουν σφραγίδα ΠΑΣΟΚ ενώ
εξέφρασε την στήριξη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στο θεσμό
καθώς και της Προέδρου κας Γεννηματά.
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Ο Βουλευτής κ. Κώστας Κατσίκης τόνισε ότι ο Πολίτης μόνο
κέρδος μπορεί να έχει από την λειτουργία του θεσμού και
προέτρεψε το δίκτυο να κάνει εκστρατεία ενημέρωσης για τις
δυνατότητες επίλυσης των προβλημάτων του με την διοίκηση
μέσω του Συμπαραστάτη.

Ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών κ. Ραγκούσης,
αρχιτέκτονας του θεσμού υπογράμμισε ότι είναι αντίθετος στην
κατάργηση της αυξημένης πλειοψηφίας των 2/3 για την εκλογή
του Δημοτικού και Περιφερειακού Συμπαραστάτη. Επιπλέον,
εξέφρασε την αντίθεσή του στην κατάργηση του θεσμού και την
υποκατάσταση του από τοπικά γραφεία του Συνηγόρου του
Πολίτη. Τόνισε ότι υπάρχουν δύο δρόμοι για τις προοπτικές του
θεσμού: ο ένας δρόμος είναι η ωρίμανση που θα επιτρέψει την
συναίνεση των 2/3 και ο άλλος δρόμος είναι η θέσπιση της
υποχρεωτικότητας με νομικές κυρώσεις για τους ΟΤΑ που δεν
εκλέγουν Συμπαραστάτη, αναφέροντας για παράδειγμα ακόμα
και τη μη έγκριση του προϋπολογισμού τους από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση σε περίπτωση που δεν έχουν εκλέξει Συμπαραστάτη.

Ο Βουλευτής κ.Θεωνάς τόνισε την ανάγκη ο
Συμπαραστάτης να έχει τη στήριξη των πολιτών κάνοντας
γνωστή τη δράση του σε επίπεδο γειτονίας,γιατι όχι και
δημιουργοντας συνδεσμους σε κάθε γειτονια, φτάνοντας
κοντά σε κάθε δημότη ώστε να γίνει η φωνή του στη διοίκηση
και αυτό να αποτελεί μια διαρκή αμφίπλευρη διαδικασία.
Τη στήριξη τους στο θεσμό εξέφρασαν στους χαιρετισμούς τους ο Δήμαρχος
Περάματος κ.Λαγουδάκης αναφέροντας ότι ο Συμπαραστάτης μπορεί να
είναι ένας πολύτιμος βοηθός για την επίλυση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι δημότες και άρα πολύτιμος βοηθός ’Συμπαραστάτης ‘ του
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δημάρχου, και ο Δήμαρχος Σάμου κ. Αγγελόπουλος ο οποίος αναφέρθηκε
στην ανάγκη παρουσίασης στην Ελληνική κοινωνία των αποτελεσμάτων από
την διεθνή λειτουργία των θεσμών διαμεσολάβησης στη Τοπικη Αυτοδιοίκηση
αλλά ακόμα και αυτή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και πρότεινε την
διενέργεια διεθνούς ημερίδας .
Τέλος, τον λόγο έλαβε ο πρόεδρος της ένωσης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» των γενικών
και εκτελεστικών γραμματέων δήμων και περιφερειών κ. Ραπτάκης, ο
οποίος τάχθηκε υπέρ της υποχρεωτικότητας του θεσμού.Την
εκδήλωση έκλεισε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης Αττικής κ. Βασίλης
Σωτηρόπουλος διατυπώνοντας ορισμένες απ τις βασικές προτάσεις του
Δικτύου Συμπαραστατών:
Δυνατότητα εκλογής Συμπαραστάτη σε νησιωτικούς ή ορεινούς
δήμους ,κάτω των 20.000 κατοίκων.
2.
Εκλογή με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων συμβούλων του δημοτικού
/ περιφερειακού συμβουλίου
3.
Δέσμευση των υπηρεσιών ώστε να απαντούν εντός ευλόγου χρόνου
εγγράφως στον Συμπαραστάτη τόσο πριν (αρχικό ερώτημα) όσο και μετά τις
προτάσεις θεραπείας του προβλήματος.
1.

Διαβιβάστηκαν χαιρετισμοί του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Ιωάννη
Μπαλάφα, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω έκτακτης υποχρέωσης
και του Δημάρχου 3Β κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου.

Τη δεύτερη ημέρα των εργασιών της Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης έγινε
απολογισμός δράσης της Συντονιστικής του δικτύου ,σταχυολογήθηκαν οι
προτάσεις του δικτύου για την καλύτερη λειτουργία του θεσμού και ενεκρίθη
ομόφωνα η επίσημη νομική μορφή του Δικτύου Συμπαραστατών κατ’
εφαρμογή σχετικής σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Συγκεκριμένα, υπογράφηκε ή ιδρυτική πράξη για τη σύσταση του Δικτύου
Δημοτικών και Περιφερειακών Συμπαραστατών σωματειακής μορφής, καθώς
και το καταστατικό που θα ορίζει τους σκοπούς του Δικτύου.
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Το προεδρείο του Δικτύου :
Πρόεδρος : κ. Ευάγγελος Μιχάλης
Συμπαραστάτης του Δήμου Σαρωνικού
Αντιπρόεδρος : κ. Βασίλειος Σωτηρόπουλος
Συμπαραστάτης της Περιφέρειας Αττικής
Γενικός Γραμματέας : κ. Φίλιππος Τριομμάτης
Συμπαραστάτης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου: κα. Αικατερίνη Τσιομπάνου
Συμπαραστάτης του Δήμου Κοζάνης
Ταμίας : κ. Γαβριήλ Αραπαντζής
Συμπαραστάτης του Δήμου Ηλιούπολης κ. Γαβριήλ Αραπαντζής
Υπεύθυνος τύπου ορίστηκε ο κ.Δημήτρης Πετράς Συμπαραστάτης του
Δήμου Περάματος

18

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
ΑΡΘΡΟ 77
Διαδικασία επιλογής
επιχείρησης

συμπαραστάτη

του

δημότη

και

της

Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται
στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως
συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Υποψηφιότητες
υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού
συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. (παρ.1 άρθρο 77
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')
Ο Συμπαραστάτης αποτελεί ένα νέο θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών,
επιχειρήσεων και ΟΤΑ, που εισήχθη με τις διατάξεις του Προγράμματος
«Καλλικράτης», και αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στον έγκαιρο εντοπισμό και
την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, ορθής
εφαρμογής των νόμων, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών και
περιφερειακών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
της τοπικής αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σύμφωνα
με τις αρχές της χρηστής και διαφανούς διοίκησης.
Ο Συμπαραστάτης, επομένως, πρέπει να τυγχάνει ευρείας αποδοχής από τα
μέλη του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, ώστε να διασφαλιστεί το
κύρος του θεσμού. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 27230/07.06.2011). Έτσι, η πλειοψηφία
των 2/3 του συνόλου των μελών του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου
κρίθηκε από το νομοθέτη αναγκαία για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού και
ως εκ τούτου εκλέγεται για τη θέση αυτή το πρόσωπο που συγκεντρώνει την
ειδική αυτή πλειοψηφία και σε καμία περίπτωση μικρότερη πλειοψηφία.
Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη γίνεται εντός έξι (6) μηνών
από την εγκατάσταση των αρχών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της
επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική
ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών
του δημοτικού συμβουλίου.
Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή
μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια
πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για
πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου. (παρ.2 άρθρο 77 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010
τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 58 του
Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/14.05.2011 τεύχος Α' και το άρθρο 4 του ν.
4257/2014)
Η ανωτέρω προθεσμία ωστόσο είναι ενδεικτική, και ως εκ τούτου η
διαδικασία για την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
και του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης συνεχίζεται και πέραν
της λήξης του εξαμήνου, σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί.
(ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 8526/10.03.2015)
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Η διαδικασία για την επιλογή του Συμπαραστάτη αρχίζει με την έκδοση
προκήρυξης για την πλήρωση της θέσης. Η προκήρυξη μπορεί να εκδίδεται,
κάθε φορά, και μετά το πέρας της δεύτερης ανεπιτυχούς εκλογής του
Συμπαραστάτη. Εφόσον, δηλαδή, μετά από δύο ψηφοφορίες, οι οποίες
μπορεί να διενεργούνται στην ίδια ή σε επομένη συνεδρίαση του δημοτικού ή
περιφερειακού συμβουλίου, δεν επιτυγχάνεται η εκλογή του Συμπαραστάτη,
τότε πριν τη διενέργεια νέας ψηφοφορίας εκδίδεται προκήρυξη για την
πλήρωση της θέσης, στην οποία μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα τα ίδια ή
άλλα πρόσωπα ή να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους πρόσωπα που είχαν
θέσει υποψηφιότητα με την προηγούμενη προκήρυξη. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
27230/07.06.2011)
Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 286 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α') από 1.1.2011.
Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 3852/2010 προβλέπεται δίμηνη
αποκλειστική προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής του
συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης. Με την παρ.2 του άρθρου 58
του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/14.05.2011 τεύχος Α') και προς διευκόλυνση της
επιλογής των ανωτέρω προσώπων η αποκλειστική προθεσμία καθίσταται,
πλέον, ενδεικτική και οι δήμοι και οι περιφέρειες που δεν έχουν ακόμα εκλέξει
συμπαραστάτη μπορούν να συνεχίσουν τη διαδικασία για την επιλογή τους.

Αρμοδιότητες
Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του
δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για
κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και
των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά
προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά
εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους. (παρ.3 άρθρο
77 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')
Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της
επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη
ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και
αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας. (παρ.4 άρθρο 77 Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')
Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση.
Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική
δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της
δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα
(30) ημερών από την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να
προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και
των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο
και επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος
εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του
συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό
συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο
και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών. (παρ.5 άρθρο
77 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.3852/2010 πρόκειται για "νέο
θεσμό εσωτερικής διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και Ο.Τ.Α.,
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για την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης. Ο συμπαραστάτης έχει ως
αποστολή, πέραν από την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη
διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών, τη βελτίωση της
εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και την
αποσυμφόρηση του δημάρχου και άλλων αιρετών οργάνων του δήμου από τη
συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών. Μέσω του
συμπαραστάτη, θα αποτρέπονται πρόσθετες διαδικασίες (προσφυγές σε
ελεγκτικούς μηχανισμούς και στη δικαιοσύνη), επειδή πολλά προβλήματα
κακοδιοίκησης θα επιλύονται στο πλαίσιο του ίδιου Ο.Τ.Α., με αποτέλεσμα την
εξοικονόμηση διαδικασιών, πόρων, χρόνου, χρήματος και ελαχιστοποίηση της
ταλαιπωρίας των πολιτών". (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 59/74896/30.12.2010)
Ο Συμπαραστάτης διεκπεραιώνει τις ενώπιον του υποθέσεις είτε εγγράφως
(με αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου ή της περιφέρειας)
είτε προφορικώς, ενημερώνοντας και στις δύο περιπτώσεις τον
ενδιαφερόμενο. Οι ενέργειες αυτές λαμβάνουν χώρα εντός του ωραρίου
λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 27230/07.06.2011)

Θητεία
Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών
αρχών. (παρ.1 άρθρο 77 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')

Καταστατική Θέση / Ευθύνες συμπαραστάτη του δημότη και της
επιχείρησης
Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του συμπαραστάτη και της
επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς
συμβούλους. (παρ.6 άρθρο 77 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')

Κωλύματα και ασυμβίβαστα
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί
αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του
συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που
προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/2010. (παρ.1 άρθρο 77 Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')
Μη υπάρχουσας αντίθετης ρύθμισης, για τη θέση μπορεί να επιλεγεί
πρόσωπο που είναι δημότης άλλου δήμου. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ.
59/74896/30.12.2010)
Για την εκλογή του Συμπαραστάτη ισχύουν τα κωλύματα των άρθρων 14 και
116 του Ν. 3852/ 2010, όπως αναφέρονται στα άρθρα 77, παρ. 1
προτελευταίο εδάφιο και 179, παρ. 1 προτελευταίο εδάφιο του ιδίου νόμου.
Επομένως δεν υφίσταται κώλυμα εκλογής δικηγόρου στη θέση του
Συμπαραστάτη. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 27230/07.06.2011)

Αντιμισθία
Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία
ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.
*Ο Σ.τ.Δ.Ε. δήμου Σαρωνικού έχει παραιτηθεί της αντιμισθίας από τη πρώτη
θητεία ,καθώς και του δικαιώματος της άδειας άνευ αποδοχών *
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Συστάσεις και ψηφίσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης
To 1975 με τη Σύσταση 757, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου
της Ευρώπης συνέστησε στην Επιτροπή Υπουργών να καλέσει τις
κυβερνήσεις των κρατών-μελών να εξετάσουν την δυνατότητα διορισμού
προσώπων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με τις αρμοδιότητες
των Συνηγόρων του Πολίτη.
To 1985 η Επιτροπή Υπουργών των κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης
θέσπισε την Σύσταση R (85) 13 “για τον θεσμό του Συνηγόρου του Πολίτη”,
καλώντας τα κράτη να διορίσουν Συνηγόρους του Πολίτη σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ή σε ειδικούς τομείς της δημόσιας
διοίκησης. To ίδιο έτος, η Επιτροπή Υπουργών θέσπισε το Ψήφισμα (85)8 για
την συνεργασία μεταξύ των Συνηγόρων και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Το 1999, το Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου
της Ευρώπης θέσπισε το Ψήφισμα 80 για τον ρόλο των τοπικών
Διαμεσολαβητών ή Συνηγόρων στην προάσπιση των δικαιωμάτων των
πολιτών, κείμενο στο οποίο επισυνάπτονται και οι “Αρχές που διέπουν τον
θεσμό του Διαμεσολαβητή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο”. Με το
Ψήφισμα αυτό, καλούνται οι τοπικές και περιφερειακές αρχές που ήδη έχουν
τον θεσμό να ιδρύσουν ένα εθνικό δίκτυο τοπικών και περιφερειακών
Διαμεσολαβητών για την συγκέντρωση εμπειριών και να εξεταστεί η
δυνατότητα της συνεργασίας και εναρμόνισης για την επίλυση των
προβλημάτων των πολιτών με τις δημόσιες αρχές.
Σύμφωνα με τις “Αρχές που διέπουν τον θεσμό του Διαμεσολαβητή σε τοπικό
και περιφερειακό επίπεδο”, ο τοπικός Διαμεσολαβητής πρέπει να έχει
ελεύθερη πρόσβαση σε έγγραφα, αρχεία και φακέλους της ελεγχόμενης
διοικητικής αρχής, προκειμένου να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του.
Εκτός από τις υποθέσεις στις οποίες ισχύει η αρχή του κρατικού απορρήτου
για λόγους σχετικούς με την άμυνα, την εθνική ασφάλεια κ.τ.λ., δεν είναι
αποδεκτή καμία άρνηση πρόσβασης. Η εξουσία πρόσβασης πρέπει επίσης
να περιλαμβάνει την δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών και την επίσκεψη και/ή
αυτοψία του σχετικού χώρου με την βοήθεια ειδικών, όταν επιβάλλεται από τις
περιστάσεις. Ο υπεύθυνος για την ελεγχόμενη πράξη ή συμπεριφορά πρέπει
να είναι διαθέσιμος να απαντά στις ερωτήσεις του Διαμεσολαβητή και να τον
βοηθά να ασκήσει την αποστολή του. Η ελεγχόμενη διοικητική αρχή πρέπει
να εξετάζει τις συστάσεις, προτάσεις και άλλες πρωτοβουλίες του
Διαμεσολαβητή και, σε κάθε περίπτωση, να εκθέτει τους λόγους για τους
οποίους κατά τη γνώμη της την αποτρέπουν από το να τις ακολουθήσει. Η
απόκριση της διοίκησης θα πρέπει να λαμβάνεται εντός προκαθορισμένου
χρόνου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ελευθερία της πρόσβασης, θα πρέπει
να προβλέπονται και να επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις για κάθε άρνηση,
εμπόδιο, παρεμπόδιση ή άλλο τύπο δυστοκίας από την πλευρά ενός
δημοσίου υπαλλήλου ή λειτουργού. Τα αποτελέσματα της δράσης του
Διαμεσολαβητή θα πρέπει να καταγράφονται σε ειδικές, περιοδικές ή ετήσιες
εκθέσεις ή σε άλλα έγγραφα και να δημοσιοποιούνται με κάθε πρόσφορο
μέσο. Προκειμένου η δημοσιότητα να είναι επιτυχής, ο Διαμεσολαβητής θα
πρέπει να είναι σε θέση να προσεγγίσει το όργανο της τοπικής αρχής που
είναι υπεύθυνο για την θέσπιση των σχετικών διατάξεων όσον αφορά την
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διοικητική δράση, τον οργανισμό των υπηρεσιών,
διαδικασίες κλπ, προκειμένου να προτείνει κάθε
αναθεώρηση των ισχυόντων μέτρων, πρόταση νέων
οποίο μπορεί να διευκολυνθεί η αποτελεσματική
δικαιωμάτων από την τοπική αρχή.

τους κανονισμούς, τις
τρόπο (τροποποίηση,
διατάξεων κλπ), με τον
τήρηση των ατομικών

Το 2013 η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης
θέσπισε το Ψήφισμα 1959 (2013) για την ενίσχυση του ρόλου των Συνηγόρων
στην Ευρώπη. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση συστήνει στα κράτη να
αναθεωρήσουν την νομοθεσία τους, προκειμένου οι Συνήγοροι να έχουν
αρμοδιότητες κατά τα διεθνή πρότυπα και να αποφύγουν με κάθε τρόπο
την μείωση του προϋπολογισμού των Συνηγόρων, καθώς αυτή
“συνεπιφέρει την απώλεια της ανεξαρτησίας των θεσμών Συνηγόρου ή ακόμη
και την κατάργησή τους.” Το Ψήφισμα αναφέρει ότι η εποπτεία της διοίκησης
από ανεξάρτητα όργανα είναι απαραίτητη λειτουργία σε πολιτειακά συστήματα
διάκρισης των λειτουργιών.
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TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης “***”.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 δίνεται η δυνατότητα
και στους νησιωτικούς Δήμους, οι οποίοι αριθμούν κατά κανόνα
λιγότερους από 20.000 κατοίκους, την δυνατότητα να επιλέξουν
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, κατ΄ εφαρμογή της
συνταγματικής επιταγής της προστασίας της νησιωτικότητας (άρθρο 101
παρ. 4 Σ.).
2. Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 2 και 3
εξορθολογίζεται η διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη, τόσο σε επίπεδο
Δήμου, όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας. Η μέχρι τώρα άκαμπτη ρύθμιση
απαιτεί την συγκέντρωση της αυξημένη πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου
των μελών των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, με αποτέλεσμα
στην συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων, αλλά και σε έξι από τις
δεκατρείς Περιφέρειες, να έχουν αποβεί άκαρπες οι ψηφοφορίες ή να μην
έχουν προκηρυχθεί καν οι θέσεις λόγω της δεδομένης αδυναμίας εκλογής
Συμπαραστάτη. Με την προτεινόμενη ρύθμιση διατηρείται η απαιτούμενη
αυξημένη πλειοψηφία των 2/3, ενω μετριάζεται η απαίτηση που αφορά το
“σύνολο των μελών” των συμβουλίων, έτσι ώστε να αρκεί η συγκέντρωση
των 2/3 των “παρόντων” στην συνεδρίαση μελών των συμβουλίων. Με
αυτή την τροποποίηση, θα δοθεί ακόμη μια δυνατότητα στα συμβούλια
που δεν επέλεξαν συμπαραστάτη, είτε λόγω άκαρπων ψηφοφοριών είτε
λόγω μη προκήρυξης της θέσης, να επιχειρήσουν την κίνηση της
διαδικασίας,
ενώ η δυνατότητα συμμετοχής όσο το δυνατόν
περισσότερων συμβούλων στην επίμαχη ψηφοφορία διευρύνει παράλληλα
την δημοκρατική νομιμοποίηση της απόφασης, χωρίς να χαμηλώνει η
στάθμη της αυξημένης πλειοψηφίας που απαιτείται μέχρι σήμερα.
3. Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 ενισχύεται η
δυνατότητα παρέμβασης του Συμπαραστάτη, τόσο σε επίπεδο Δήμου,
όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας, καθώς πλέον οι υπηρεσίες τους είναι
υποχρεωμένες να ανταποκρίνονται άμεσα στις συστάσεις του θεσμού.
Επιπλέον, προστίθεται η ρητή υποχρέωση παροχής πρόσβασης του
Συμπαραστάτη στο σύνολο των εγγράφων και των εγκαταστάσεων του
οικείου Ο.Τ.Α., ενώ αναγνωρίζεται και η αρμοδιότητα του Συμπαραστάτη
να ερευνά αυτεπαγγέλτως υποθέσεις κακοδιοίκησης, όπως επιβάλλεται
και από τις “Αρχές που διέπουν τον θεσμό του Διαμεσολαβητή σε τοπικό
και περιφερειακό επίπεδο” του Κογκρέσου των Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Ψήφισμα 80/1999).
Με την διάταξη διευρύνεται επίσης ο κύκλος προσώπων που μπορούν να
ζητήσουν την διαμεσολαβητική παρέμβαση του Συμπαραστάτη: ενώ μέχρι
σήμερα η καταγγελία υποβάλλεται από “άμεσα θιγόμενους πολίτες ή
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επιχειρήσεις”, με την προτεινόμενη διάταξη ο κύκλος αυτός αφορά “άμεσα
θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα”.
4. Με την παράγραφο 6 αντιστοιχίζεται καλύτερα η καταστατική θέση του
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, ο οποίος μέχρι σήμερα
υπαγόταν στις διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους, προς την
καταστατική θέση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της
Επιχείρησης, ο οποίος εξ αρχής υπάγεται στις διατάξεις για τον πρόεδρο
του Περιφερειακού Συμβουλίου.
5. Με τις προτεινόμενες παραγράφους 7 και 8 εισάγεται η πρόβλεψη για τα
απαραίτητα έξοδα κίνησης των Συμπαραστατών, τα οποία είναι
αναπόφευκτα προκειμένου ο θεσμός να καταστεί χρήσιμος στο σύνολο
των δημοτών και πολιτών που δεν δύνανται να τον επισκεφθούν στο
γραφείο του. Καλύπτεται έτσι ένα σημαντικό κενό νόμου, με εφαρμογή
αφενός σε επίπεδο Δήμου των προβλεπόμενων διατάξεων που ισύχουν
για τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας και αφετέρου σε επίπεδο
Περιφέρειας των προβλεπόμενων διατάξεων που ισχύουν για τους
αντιπεριφερειάρχες.
6. Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 δίνεται η
δυνατότητα στους Συμπαραστάτες που υπηρετούν στον δημόσιο τομέα να
επιλέγουν οι ίδιοι εάν επιθυμούν την υποχρεωτική ειδική άδεια ή την
διάθεσή τους στον Ο.Τ.Α. που πρόκειται να υπηρετήσουν. Με το μέτρο
αυτό δίνεται ένα ακόμη κίνητρο στους Ο.Τ.Α. να επιλέξουν
Συμπαραστάτες, καθώς θα υπάρχει η δυνατότητα (με την διάθεσή των
προσώπων) να μην εγγράφεται η αντιμισθία στον προϋπολογισμό του
Δήμου ή της Περιφέρειας, αλλά να καταβάλλονται οι πλήρεις αποδοχές
από τον φορέα της οργανικής θέσης που κατέχει ο Συμπαραστάτης σε
αυτήν την περίπτωση. Ειδικότερα με την παράγραφο 10 αποκαθίσταται και
η ανισότητα που έχει καταγραφεί ως προς τον Περιφερειακό
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, ο οποίος με το ισχύον
άρθρο 181 παρ. 5 δεν έχει πλέον την δυνατότητα επιλογής της αντιμισθίας
ή των αποδοχών της θέσης του, αναντίστοιχα προς τα ισχύοντα για τον
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, ο οποίος διαθέτει αυτή
την δυνατότητα κατά το άρθρο 92.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο ....
Ενίσχυση του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και
του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης
1. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 77 του
Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: “Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων
(20.000) κατοίκων, καθώς και στους νησιωτικούς δήμους, με απόφαση του
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δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται
στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως
συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης”.
2. Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 77 του
Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: “Ο συμπαραστάτης του δημότη και της
επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική
ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών του
δημοτικού συμβουλίου.”
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 179 αντικαθίσταται ως
εξής: “Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με
μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων
μελών του, επιλέγεται πολίτης που αποτελεί προσωπικότητας εγνωσμένου
κύρους ως Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης”.
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 77 αντικαθίσταται ως εξής: “Ο
συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, οι
οποίες είναι υποχρεωμένες να ανταποκρίνονται άμεσα στις συστάσεις του,
παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση στα έγγραφα και λοιπές πληροφορίες που
τηρούν και επιτρέποντας την είσοδο του συμπαραστάτη στο σύνολο των
εγκαταστάσεων του δήμου. Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες
καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για
κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και
των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα
σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή
ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις
ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά την λήψη της καταγγελίας τους. Ο
συμπαραστάτης δύναται να διεξάγει αυτεπάγγελτα έρευνες για τον εντοπισμό
και την καταπολέμηση φαινομένων δημοτικής κακοδιοίκησης.”
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 179 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
“Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες της
περιφέρειας, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ανταποκρίνονται άμεσα στις
συστάσεις του, παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση στα έγγραφα και λοιπές
πληροφορίες που τηρούν και επιτρέποντας την είσοδο του συμπαραστάτη
στο σύνολο των εγκαταστάσεων της περιφέρειας. Ο συμπαραστάτης δέχεται
ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων
για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νομικών της
προσώπων και των επιχειρήσεών της και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου
να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά
εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους
ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά την λήψη της
καταγγελίας τους. Ο συμπαραστάτης δύναται να διεξάγει αυτεπάγγελτα
έρευνες για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση φαινομένων κακοδιοίκηση.”
6. Το εδάφιο β΄της παραγράφου 6 του άρθρου 77 του Ν.3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής: “Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του
συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις
για τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου”.
7. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 77 του Ν.3852/2010 προστίθεται το εξής
εδάφιο: “Για τα έξοδα κίνησης του συμπαραστάτη ισχύουν τα οριζόμενα στην
παράγραφο 3 του άρθρου 79 του παρόντος νόμου”.
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8. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 179 του Ν.3852/2010 προστίθεται το εξής
εδάφιο: ““Για τα έξοδα κίνησης και διαμονής του συμπαραστάτη ισχύουν τα
οριζόμενα στο άρθρο 184 του παρόντος νόμου.”
9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 93 αντικαθίσταται ως
εξής: “Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στον συμπαραστάτη του
δημότη και της επιχείρησης, εφόσον αυτός υποβάλλει σχετική αίτηση. Σε
διαφορετική περίπτωση, ο συμπαραστάτης διατίθεται υποχρεωτικά από την
υπηρεσία του στον Δήμο που έχει επιλεγεί και για όλο το χρόνο της θητείας
του λαμβάνει τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής του θέσης από τον φορέα
μισθοδοσίας στον οποίο αυτή ανήκει, προσαυξημένες με το επίδομα ευθύνης
προϊσταμένου και, εφόσον είναι Άτομο με Αναπηρία, εφαρμοζομένου του
άρθρου 92 παρ. 4 του παρόντος νόμου, χωρίς αυτές να βαρύνουν τον
προϋπολογισμό του οικείου ΟΤΑ.”
10. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 182 του Ν.3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής: “Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στον
περιφερειακό συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, εφόσον αυτός
υποβάλλει σχετική αίτηση, οπότε διατίθεται υποχρεωτικά από την υπηρεσία
στην περιφέρεια στην οποία έχει επιλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί
σχετική αίτηση, ο συμπαραστάτης εξακολουθεί να λαμβάνει τις πλήρεις
αποδοχές της οργανικής του θέσης από τον φορέα μισθοδοσίας στον οποίο
ανήκει, προσαυξημένες με το επίδομα ευθύνης προϊσταμένου και, εφόσον
είναι Άτομο με Αναπηρία, εφαρμοζομένου του άρθρου 181 παρ. 4 του
παρόντος νόμου, χωρίς αυτές να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου
Ο.Τ.Α. Για τους περιφερειακούς συμπαραστάτες που υπηρετούν σε λοιπά
Ν.Π.Ι.Δ. (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε), έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε τις πλήρεις
αποδοχές της θέσης από την οποία προέρχονται είτε την αντιμισθία τους ως
συμπαραστάτες. Οι ανωτέρω δαπάνες καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές
του εργοδότη όπου αυτές προβλέπονται βαρύνουν τον προϋπολογισμό του
οικείου Ο.Τ.Α.”.

ΑΘΗΝΑ ....

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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