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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ 

 

 

   Με ηνλ ν.3852/2010 «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ 

και ηηρ Αποκενηπυμένηρ Διοίκηζηρ –Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ», 

επηρεηξείηαη ε αλαδηάξζξσζε ηεο απηνδηνίθεζεο δχν βαζκίδσλ, ηνπο 

Γήκνπο θαη ηηο  Πεξηθέξεηεο, ε νπνία απνηειεί πξνυπφζεζε δηνηθεηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο ηεο απηνηέιεηαο, πνπ θαηνρπξψλεηαη απφ ην χληαγκα . 

 

  ηελ νινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζηηο 17 Ινπλίνπ ηνπ 2009, πηνζεηήζεθε ην κνληέιν 

«Πολςεπίπεδηρ Διακςβέπνηζηρ» ζαλ ζχγρξνλε θαη αλαγθαία αληίιεςε 

ζηελ άζθεζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο, φπσο  απηφ απνηππψζεθε ζηε 

Λεπθή Βίβιν γηα ηελ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε, θαζψο νη πεξηθεξεηαθέο 

θαη ηνπηθέο αξρέο ηεο Δπξψπεο αλαιακβάλνπλ λα πινπνηήζνπλ ηνλ θχξην 

φγθν ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο (πεξίπνπ 70%) θαη, ζπλεπψο, θαζίζηαληαη 

νπζηαζηηθφο παξάγνληαο ζηελ πινπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ ρεδίνπ γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάθακςε. 

 

Απφ ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2009 έρεη ηεζεί ζε ηζρχ η Σςνθήκη ηηρ 

Λιζαβόναρ θαη o σο άλσ λφκνο ελαξκνλίδεηαη θαη ζπκβαδίδεη κε αξρέο θαη 

αμίεο πνπ απνηεινχλ ηε βάζε γηα ην επξχηεξν πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα 

εθαξκνζηεί, πνπ είλαη απηφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη ξπζκίζεηο ηνπ 

Καιιηθξάηε ζαλ ζηφρν έρνπλ λα εμαζθαιίζνπλ γηα ηελ ζχγρξνλε 

απηνδηνίθεζε ηνλ ραξαθηήξα ηεο εγγχηεηαο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, ηεο 

ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο επνπηείαο θαη ηνπ ειέγρνπ, ηεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο ζπλνρήο, ηεο ελίζρπζεο ηνπ ξφινπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

πνιίηε, ηνπ ζεβαζκνχ, ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη νπζηαζηηθά ηεο 

πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο.  
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Έλαο εθ ησλ ζεζκψλ, πνπ απνηειεί καινοηομία γηα ηα ειιεληθά  

απηνδηνηθεηηθά δεδνκέλα θαη αλακέλεηαη λα ηα επεξεάζεη θαίξηα, είλαη θαη 

ν ζεζκφο ηνπ «Πεπιθεπειακού Σςμπαπαζηάηη ηος Πολίηη και ηηρ 

Επισείπηζηρ»,ν νπνίνο εηζάγεηαη ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο κε ην άξζξν 

179 ηνπ λ.3852/2010. 

 

Όπσο θαη ζηελ πξσηνβάζκηα απηνδηνίθεζε, έηζη θαη ζηελ 

Πεξηθέξεηα είλαη απαξαίηεηε ε ζεζκνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ελφο νξγάλνπ 

εζσηεξηθήο θαη επηηφπηαο θαηαπνιέκεζεο ηεο θαθνδηνίθεζεο θαη 

δηακεζνιάβεζεο κεηαμχ πνιηηψλ θαη πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο. Οη ιφγνη πνπ 

ζηνηρεηνζεηνχλ ηε ζεζκνζέηεζε θαη ηελ απνζηνιή ηνπ λένπ νξγάλνπ 

ζηνηρίδνληαη ζε κηα επξχηεξε θιίκαθα, κε φζα αλαθέξνληαη πξνο ηνλ 

δεκνηηθφ ζπκπαξαζηάηε ζηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ λνκνζεηήκαηνο, 

δειαδή, ηα πξνβιήκαηα θαθνδηνίθεζεο ζηηο Πεξηθέξεηεο, ηα παξάπνλα 

αξθεηψλ πνιηηψλ γηα κεξνιεςία θαη επηιεθηηθή πξφζβαζε ζηα θέληξα 

απνθάζεσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, αιιά θαη ηελ ππεξθφξησζε ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε απφ αηηήκαηα θαη παξάπνλα κεκνλσκέλσλ πνιηηψλ θαη 

νκάδσλ. 

 

 Απνηειεί αςηοηελέρ όπγανο ηηρ Πεπιθέπειαρ πνπ επηβιέπεη ηελ 

νξζή θαη λνκφηππε ιεηηνπξγία ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, ιεηηνπξγεί σο 

εζσηεξηθφο ειεγθηηθφο κεραληζκφο θαη ελεξγεί σο δηακεζνιαβεηήο ζηε 

ζρέζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο, 

ησλ λνκηθψλ ηεο πξνζψπσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο, ελψ ππνζηεξίδεηαη 

δηνηθεηηθά απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο. 
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ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ 

 

Ο Πεξηθεξεηαθφο πκπαξαζηάηεο  ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο 

έρεη σο απνζηνιή ηην διαμεζολάβηζη κεηαμχ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ 

θαη ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ησλ λνκηθψλ ηεο πξνζψπσλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο, κε ζθνπφ ηην πποζηαζία ηυν δικαιυμάηυν ηυν 

πολιηών και ηυν επισειπήζευν, ηην έγκαιπη καηαπολέμηζη ηηρ 

κακοδιοίκηζηρ, ηην ηήπηζη ηηρ νομιμόηηηαρ, ηη διαζθάλιζη ηηρ 

αμεπολητίαρ ηυν πεπιθεπειακών απσών, ηη βεληίυζη ηηρ 

εξςπηπέηηζηρ ηυν πολιηών και ηυν επισειπήζευν. ηνρεχεη ζηελ 

απνζπκθφξεζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε θαη άιισλ αηξεηψλ νξγάλσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο απφ ηελ κεγάιε ζπζζψξεπζε αηηεκάησλ θαη ηελ αδπλακία ηεο 

δηεξεχλεζεο ησλ παξαπφλσλ θαη ησλ θαηαγγειηψλ ησλ δηνηθνπκέλσλ. 

Δπηπιένλ, ζηελ ίδηα σο άλσ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ζην άξζξν 179 αλαθέξεηαη 

φηη, ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, σο κεγαιχηεξε θαη επξχηεξε δηνηθεηηθή κνλάδα, 

έρεη αθφκε πεξηζζφηεξν αλάγθε ηεο ζεζκνζέηεζεο ελφο ηέηνηνπ νξγάλνπ, 

ην νπνίν ζα δηαζέηεη ην θχξνο θαη ηελ αλεμαξηεζία πνπ απαηηνχληαη.  

 

Δπνκέλσο, κε ην σο άλσ άξζξν θαζηεξψλεηαη απηνηειέο φξγαλν ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ην νπνίν αθελφο κελ, ππορ ηα έζυ θα λειηοςπγεί υρ  

εζυηεπικόρ ελεγκηικόρ μησανιζμόρ, δειαδή ζα επηβιέπεη ηελ νξζή θαη 

λνκφηππε ιεηηνπξγία ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, αθεηέξνπ δε θαη ππορ ηα 

έξυ, θα ενεπγεί υρ διαμεζολαβηηήρ ζηη ζσέζη ηυν πολιηών και 

ηυν επισειπήζευν με ηιρ Υπηπεζίερ ηηρ Πεπιθέπειαρ, ηυν νομικών 

ηηρ πποζώπυν και ηυν επισειπήζευν ηηρ.  

 

Πξφθεηηαη γηα φξγαλν πνπ εθιέγεηαη με ειδική πλειοτηθία απφ ην 

ζχλνιν ησλ αηξεηψλ κειψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ινγνδνηεί κφλν ζ’απηνχο θαη 

αθνινπζεί ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο ζεηείαο ηνπο, πξφθεηηαη, δειαδή, γηα 

θέζη μέζυ επιλογήρ κε νξηζκέλε ζεηεία θαζφζνλ δελ απνηειεί ε ζέζε 

απηή, ζέζε πξναγσγήο θαη δελ εληάζζεηαη ζηνλ Πεξηθεξεηαθφ Οξγαληζκφ, 
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γεγνλφο πνπ απνζθνπεί θαη ζηελ απφδνζε ζε απηφλ αλεμαξηεζίαο θαη κηαο 

πνιηηηθήο νπδεηεξφηεηαο. 

 

Μέζσ ηνπ λένπ απηνχ ζεζκνχ, αποηπέπονηαι ππόζθεηερ 

διοικηηικέρ διαδικαζίερ πποζθςγήρ ζηην εποπηεία, ζε ελεγκηικούρ 

μησανιζμούρ και ζηη δικαιοζύνη, επεηδή πνιιά πξνβιήκαηα 

θαθνδηνίθεζεο ζα επηιχνληαη ζην πιαίζην ηεο ίδηαο ηεο Πεξηθέξεηαο, κε 

απνηέιεζκα θαη ηελ απνζπκθφξεζε ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, θαζψο 

θαη ηελ εμνηθνλφκεζε δηαδηθαζηψλ, πφξσλ, ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο (βι. 

Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο»). 

 

Μέζα ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ηνπ 

Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, είλαη λα δέρεηαη θαη λα δηεξεπλά θαηαγγειίεο 

άκεζα ζηγφκελσλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, φζνλ αθνξά ηελ ζπκπεξηθνξά 

ησλ νξγάλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ησλ λνκηθψλ ηεο 

πξνζψπσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο, πνπ παξαβηάδνπλ δηθαηψκαηα, 

πξνζβάιινπλ λφκηκα ζπκθέξνληα θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, δειαδή 

θάζε ελέξγεηαο ή παξάιεηςεο πνπ αληηβαίλεη ζηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο 

δηνίθεζεο ή επηθέξεη παξάλνκα δεκηά ζην δεκφζην ή ηξίηνπο. 

 

χκθσλα δε κε έξεπλα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ζηελ έλλνηα  ηεο 

θαθνδηνίθεζεο πεξηιακβάλνληαη θαη ε ππνζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ, ην 

ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ππαιιήισλ, ε αγελήο ζπκπεξηθνξά πξνο 

ηνλ πνιίηε, ε έιιεηςε κεραλνγξάθεζεο, ε απνπζία πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ 

δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ, ε άζιηα θηηξηαθή ππνδνκή, ε πξνλνκηαθή 

κεηαρείξηζε ησλ πάζεο θχζεσο κεζαδφλησλ, θιπ. θαη δηακεζνιαβεί θαη 

παξεκβαίλεη πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα.  

 

Ιδίσο, δηεξεπλά ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο φξγαλν ή ππάιιεινο 

ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ησλ λνκηθψλ ηεο πξνζψπσλ θαη 

επηρεηξήζεσλ ηεο : α) πξνζβάιιεη κε πξάμε  ή παξάιεηςε δηθαίσκα  ή 

ζπκθέξνλ πνπ πξνζηαηεύεηαη από ην Σύληαγκα θαη ηνλ Νόκν, β) αξλείηαη 

λα εθπιεξώζεη ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε  πνπ επηβάιιεηαη από ηειεζίδηθε ή 



ειίδα 5 απφ 49 
 
 

 

πξνζσξηλά εθηειεζηή δηθαζηηθή απόθαζε, γ) αξλείηαη λα εθπιεξώζεη 

ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε πνπ επηβάιιεηαη από δηάηαμε Νόκνπ ή από 

αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε, δ) ελεξγεί ή παξαιείπεη λόκηκε νθεηιόκελε 

ελέξγεηα, θαηά παξάβαζε ησλ αξρώλ ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο 

δηαθάλεηαο θαηά θαηάρξεζε εμνπζίαο. 

 

Ο  Πεξηθεξεηαθφο πκπαξαζηάηεο ζα επηιέμεη ηα κέζα θαη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ζα ιεηηνπξγεί. Τπνρξενχηαη φκσο, λα απαληά εγγξάθσο ή 

ειεθηξνληθά κέζα ζε κία ελδεηθηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ 

ηελ ππνβνιή ηεο θαηαγγειίαο. Γελ δηαζέηεη θαλνληζηηθή εμνπζία αιιά κφλν 

ππνζηεξηθηηθή ηνπ έξγνπ ηεο Πεξηθέξεηαο. Οη γλσκνδνηήζεηο θαη νη 

πξνηάζεηο ηνπ, πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε θαη ππνρξεσηηθά 

θνηλνπνηνχληαη ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην θαη ζηνλ Δθηειεζηηθφ 

Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, πξέπεη λα δεζκεχνπλ  ηηο απνθάζεηο ηεο 

Πεξηθέξεηαο κφλνλ ζε ζέκαηα λνκηκφηεηαο ηεο πεξηθεξεηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη φρη ζθνπηκφηεηαο, θαζ’φζνλ ε αθνινπζνχκελε πνιηηηθή 

αλήθεη ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε θαη ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην . 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

 

 

Ο Πεξηθεξεηαθφο πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζρεηηθφ άξζξν 179 ηνπ Καιιηθξάηε, επηιακβάλεηαη 

θάζε ζέκαηνο πνπ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ έπεηηα απφ ελππφγξαθε 

θαη επψλπκε θαηαγγειία θαη αλαθνξά θάζε ελδηαθεξφκελνπ,  θπζηθνχ ή 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ή απφ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν. Δπνκέλσο, 

ε χπαξμε άκεζνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο απνηειεί πξνυπφζεζε ηνπ 

παξαδεθηνχ ηεο ππνβαιιφκελεο θαηαγγειίαο ζηνλ Πεξηθεξεηαθφ 

πκπαξαζηάηε. Ωο εθ ηνχηνπ, δελ λνκηκνπνηείηαη θαλείο λα ππνβάιιεη 

θαηαγγειία γηα ππφζεζε άιινπ. 

 

Δπίζεο, ε θαηαγγειία πξέπεη λα αθνξά απνθιεηζηηθά ζπκπεξηθνξά 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ νξγάλσλ ή ππαιιήισλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ησλ λνκηθψλ 

ηεο πξνζψπσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο, πνπ ππάγεηαη ζηελ έλλνηα ηεο 

θαθνδηνίθεζεο. Η σο άλσ θαηαγγειία δελ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε 

επίδηθεο ή εθθξεκνδηθνύζεο ππνζέζεηο, νη δε αηηηάζεηο ησλ 

θαηαγγειιφλησλ δελ πξέπεη λα απνηεινχλ αληηθείκελν εθθξεκνχο δίθεο, 

νχηε λα απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηηθψλ 

δηνηθεηηθψλ δηαβεκάησλ, φπσο ε αίηεζε ζεξαπείαο ή ε ελδηθνθαλήο 

πξνζθπγή, φπνπ πξνβιέπνληαη, γηαηί δελ είλαη ζίγνπξν ζηελ πεξίπησζε 

απηή φηη ν θαηαγγέιισλ δελ ζα δηθαησζεί κε ηελ ζεηηθή εμέιημε ηνπ σο άλσ 

δηνηθεηηθνχ δηαδηθαζηηθνχ δηαβήκαηνο. 
 

Ο Πεξηθεξεηαθόο πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο δύλαηαη λα επηιεθζεί ππνζέζεσλ θαη απηεπαγγέιησο, 

ηδίσο όηαλ ν ίδηνο εληνπίδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

θαθνδηνίθεζεο. Δπίζεο κεηά ηελ παξαδεθηή επψλπκε θαη λφκηκε 

θαηαγγειία ή αλαθνξά, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηηο Τπεξεζίεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ηα λνκηθά ηεο πξφζσπα θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο, θάζε 
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πιεξνθνξία, έγγξαθν ε άιιν ζηνηρείν γηα ηελ ππφζεζε, λα εμεηάζεη 

πξφζσπα θαη γεληθά λα ελεξγήζεη νηηδήπνηε θξίλεη απηφο πξφζθνξν γηα ηελ 

δηαπίζησζε ηεο νπζηαζηηθήο βαζηκφηεηαο ησλ θαηαγγειιφκελσλ. ηα 

πιαίζηα ηεο έξεπλάο ηνπ, δχλαηαη λα αλαζέηεη ηηο ππνζέζεηο (βάζεη ησλ 

θαηαγγειηψλ-αλαθνξψλ) ζε εηδηθνχο επηζηήκνλεο – εηζεγεηέο πνπ 

εξγάδνληαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη νη νπνίνη, αθνχ ιάβνπλ 

ππφςε ηνπο ηελ θαηαγγειία ή αλαθνξά θαη ηνλ ζρεηηθφ θάθειν ηεο 

ππφζεζεο, ζπληάζζνπλ αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηελ νπνία θαη θαηαζέηνπλ  

ζηνλ Πεξηθεξεηαθφ πκπαξαζηάηε. 

 

Ο Πεξηθεξεηαθφο πκπαξαζηάηεο ζπληάζζεη Δηήζηα Έθζεζε, ζηελ 

νπνία εθζέηεη ην έξγν ηνπ, παξνπζηάδεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο ππνζέζεηο θαη 

δηαηππψλεη πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο. Η 

εηήζηα απηή Έθζεζε παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ ίδην θαη ζπδεηείηαη ζηελ εηδηθή 

δεκφζηα ζπλεδξίαζε  ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνλ Απνινγηζκφ 

Πεπξαγκέλσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο (άξζξν 185 ηνπ λ.3852/2010). 

Δπίζεο ν Πεξηθεξεηαθφο πκπαξαζηάηεο κπνξεί επθαηξηαθά λα δηαηππψλεη 

ηηο πξνηάζεηο ηνπ, ηηο νπνίεο ππνβάιιεη ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε θαη ηηο 

θνηλνπνηεί ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην θαη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Γξακκαηέα 

ηεο Πεξηθέξεηαο, ηδίσο γηα ζέκαηα βειηίσζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο 

θαη ησλ ζρέζεσλ ηεο κε ην θνηλφ, φηαλ ν ίδηνο εληνπίδεη ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα θαθνδηνίθεζεο (παξ. 4, εδ. γ’ θαη δ’ άξζξνπ 179 ηνπ λ. 

3852/2010). Οη Πεξηθεξεηαθέο  Τπεξεζίεο θξνληίδνπλ ψζηε λα αλαξηεζνχλ 

ζηελ ηζηνζειίδα, ηφζν ε εηήζηα Έθζεζε ηνπ, φζν θαη νη εηδηθέο πξνηάζεηο 

ηνπ.  

 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 εδ. β’ ηνπ σο άλσ άξζξνπ 179 ηνπ 

λ.3852/2010 ζηα πιαίζηα πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο 

δηνίθεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ θαθνδηνίθεζεο, 

πξέπεη ε λενζχζηαηε ππεξεζία ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ηνπ 

Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο λα νξγαλσζεί κε γλψκνλα ηνλ ζεβαζκφ ηεο 

αμηνπξέπεηαο ηνπ πνιίηε θαη κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο, ζε ηπρφλ 

παξαηππίεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη νξγαληζκψλ θαηά 
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ηελ άζθεζε ησλ δηνηθεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη ηελ έγθαηξε 

θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο, νχησο ψζηε λα απνηξέπνληαη πξφζζεηεο 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, πξνζθπγέο  ζηελ επνπηεία, ζε ειεγθηηθνχο 

κεραληζκνχο θαη ηελ δηθαηνζχλε, εθφζνλ ηα πξνβιήκαηα θαθνδηνίθεζεο ζα 

επηιχνληαη ζην πιαίζην ηεο ίδηαο ηεο Πεξηθέξεηαο, κε απνηέιεζκα θαη ηελ 

απνζπκθφξεζε ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, θαζψο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε 

δηαδηθαζηψλ, πφξσλ, ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο .(πξβι γηα όια ηα σο άλσ θαη κειέηε 

ηεο Αιεμάλδξαο Σηξάηε-Βάληδνπ γηα ηνλ «Σπκπαξαζηάηε ηνπ Γεκόηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο » εθ.Γ.Γ 2010, ζει.888….). 
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΣΟΤ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ 

ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

 

 

ην Γξαθείν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο απαζρνινχληαη : 

1.δχν (2) ππάιιεινη, θαηεγνξίαο ΣΔ θιάδνπ Γηνίθεζεο Μνλάδσλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ΠΔ θιάδνπ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. 

2.  έλαο  (1) δηθεγφξνο κε πάγηα έκκηζζε εληνιή. 

 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ ηνπ 

Γξαθείνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ φγθν ησλ ππνζέζεσλ, ηνπ εχξνπο θαη ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαζψο θαη ησλ αζθπθηηθψλ ρξνληθψλ 

πεξηνξηζκψλ επίιπζεο ησλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηάο καο.  

 

Δπνκέλσο, ζηα πιαίζηα ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γξαθείνπ καο, 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζηειέρσζή ηνπ  ηνπιάρηζηνλ κε έλα επηπιένλ 

δηθεγφξν ή  ππάιιειν κε πηπρίν Α.Δ.Ι. λνκηθνχ ηκήκαηνο θαη έλαλ ππάιιειν 

κε πηπρίν Α.Δ.Ι. θαη  εμεηδίθεπζε ζην δεκφζην ή δηνηθεηηθφ δίθαην έηζη ψζηε 

λα απνθεχγνληαη θαζπζηεξήζεηο θαη δπζιεηηνπξγίεο, γεγνλφο ην νπνίν 

αλαθέξζεθε θαη εγγξάθσο ζηνπο αξκνδίνπο. 

 

Όκσο, κέρξη ζήκεξα ην Γξαθείν καο ιεηηνπξγεί κφλν κε απηά ηα ηξία 

(3) άηνκα, ν δε δηθεγφξνο ζπγρξφλσο απαζρνιείηαη θαη κε ππνζέζεηο ηεο 

Πεξηθέξεηαο, νη νπνίεο ρξεψλνληαη ζ’απηφλ απφ ηελ Ννκηθή Τπεξεζία.  

 

ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 

έλαο παξεκθεξήο ζεζκφο (Αλεμάξηεηε Αξρή) ιεηηνπξγεί κε 201 

ππαιιήινπο, εθ ησλ νπνίσλ 24 εηδηθνί Δπηζηήκνλεο κε απφζπαζε,115 εηδηθνί 

επηζηήκνλεο κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θιπ. 
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Οξηζκέλεο δε ππνζέζεηο πνπ απαζρνινχζαλ ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε θαη 

αθνξνχζαλ ηνλ β’ βαζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Πεξηθέξεηα) ήδε φζνλ 

αθνξά ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ηηο δέρεηαη θαη ηηο δηεξεπλά ην Γξαθείν ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο θαη φπσο ζα 

δηαπηζησζεί ζηελ ζπλέρεηα νη ππνζέζεηο απηέο επηιχνληαη φηαλ 

δηαπηζηψλεηαη παξαηππία ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη 

ππαιιήισλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηνηθεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη σο εθ 

ηνχηνπ ν πνιίηεο ή θαη ε επηρείξεζε δελ πξνζθεχγεη  ζε άιιν ειεγθηηθφ 

νξγαληζκφ ή Αλεμάξηεηε Αξρή.  

 

Δπεηδή  ην άξζξν 179 ηνπ λ.3852/2010, ην νπνίν αθνξά ηνλ 

Πεξηθεξεηαθφ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο παξνπζηάδεη 

νξηζκέλα θελά θαη δπζιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο δηαπηζηψζεθαλ ζην κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ιεηηνπξγεί νπζηαζηηθά ην Γξαθείν καο. 

Πξόηαζή καο είλαη λα ππάξμνπλ ηξνπνπνηήζεηο σο πξνο ην 

άξζξν 179 λ.3852/2010, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά πην θάησ 

θαη εηδηθφηεξα : 

 

Ωο πξνο ην εδ.1 παξ.1: 

«… Ο πνιίηεο πνπ ζα επηιεγεί σο Πεξηθεξεηαθφο πκπαξαζηάηεο ηνπ 

Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο πξέπεη λα δηαζέηεη α) πηπρίν λνκηθνχ ηκήκαηνο 

Α.Δ.Ι. β)είηε δηδαθηνξηθφ ή κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ειιεληθνχ Α.Δ.Ι. ή 

ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ δεκνζίνπ ή αζηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ δηθαίνπ, είηε δεθαεηή δηθεγνξηθή εκπεηξία  είηε πξνυπεξεζία ζε 

ζπλαθέο γηα ηελ ζέζε αληηθείκελν. Η επηινγή δηθεγφξνπ ζε ζέζε 

Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο δελ 

απνηειεί ιφγν αζπκβίβαζηνπ αλαζηέιιεη φκσο ηελ άζθεζε ηνπ δηθεγνξηθνχ 

ιεηηνπξγήκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ.» 

 

Η παξαπάλσ ξχζκηζε πξνηείλεηαη, δεδνκέλνπ φηη ηα ζέκαηα πνπ 

απαζρφιεζαλ κέρξη ζήκεξα ην Γξαθείν καο ήηαλ θπξίσο λνκηθήο θχζεσο. 
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Ωο πξνο ην εδ.3 παξ.1: 

«Δίλαη επηηξεπηή κε ηελ ίδηα πιεηνςεθία θαη ηελ απηή δηαδηθαζία ε 

αλάθιεζε ηνπ πκπαξαζηάηε γηα πιεκκειή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

ή γηα ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή αληθαλφηεηα εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, 

κε εηδηθή αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ. » 

 

Ωο πξνο ηελ παξ.2 εδ.1 : 

 «Ο Πεξηθεξεηαθφο πκπαξαζηάηεο ππνζηεξίδεηαη δηνηθεηηθά απφ ηηο 

ππεξεζίεο ηεο πεξηθέξεηαο». ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ηα πην 

θάησ εδάθηα: 

 ηνλ Πεξηθεξεηαθφ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο 

πξέπεη λα απνζπαζηνχλ θαη λα αζθνχλ θαζήθνληα εηδηθνχ επηζηήκνλα έσο 

δέθα (10) κφληκνη ή κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ ανξίζηνπ ρξφλνπ 

ππάιιεινη ηνπ δεκνζίνπ, ησλ Ο.Σ.Α. α’ βαζκνχ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ν.Π.Ι.Γ. κε 

πηπρίν Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο θαη γλψζε κηαο μέλεο 

γιψζζαο. Η εκπεηξία απνηειεί ζηνηρείν πνπ εθηηκάηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπο. Σα θξηηήξηα, ν ρξφλνο, ε ζπρλφηεηα, ν ηχπνο, ε δηαδηθαζία 

θαη ην φξγαλν αμηνιφγεζεο ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ θαζνξίδεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο. Η απφζπαζε ζα δηελεξγείηαη κε απφθαζε ησλ ζπλαξκφδησλ 

νξγάλσλ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε 

θαη ηεο Δπηρείξεζεο, θαηά παξέθθιηζε απφ θάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε. Η 

απφζπαζε ζα δηαξθεί ηξία (3) έηε, κπνξεί λα παξαηείλεηαη κία ή 

πεξηζζφηεξεο θνξέο γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη είλαη ππνρξεσηηθή γηα 

ηελ ππεξεζία ηνπ ππαιιήινπ. 

 Αλαπιήξσζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο  

Δπηρείξεζεο λα ρσξεί εθφζνλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη πξφζθαηξα λα 

αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. Ο Πεξηθεξεηαθφο 

πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο λα νξίδεη έλαλ εθ ησλ 

εηδηθψλ επηζηεκφλσλ σο αλαπιεξσηή ηνπ. 

 Ο Πεξηθεξεηαθφο πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο 

δελ πξέπεη λα επζχλεηαη, νχηε λα δηψθεηαη θαη λα εμεηάδεηαη γηα γλψκε πνπ 

δηαηχπσζε ή πξάμε πνπ δηελήξγεζε θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 
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Γίσμε πξέπεη λα επηηξέπεηαη θαηφπηλ εγθιήζεσο κφλν γηα ζπθνθαληηθή 

δπζθήκεζε, εμχβξηζε ή παξαβίαζε ησλ απνξξήησλ. 

 Οη εηδηθνί επηζηήκνλεο, θαζψο θαη νη απνζπαζκέλνη ππάιιεινη πνπ 

αζθνχλ θαζήθνληα εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, ζε πεξίπησζε πνπ δηψθνληαη ή 

ελάγνληαη γηα πξάμε ή παξάιεηςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, 

πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα παξίζηαληαη ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ 

κε δηθεγφξνπο ηεο Ννκηθήο Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο». 

  

Σέινο θξίλεηαη ζθόπηκε ε πξνζζήθε  6εο παξαγξάθνπ σο 

εμήο: 

«Με απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ςεθίδεηαη ν 

Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε 

ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο.» 

Πξέπεη, ζπλεπψο, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο λα 

κεξηκλήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ ηα αξκφδηα φξγαλα θαη λα 

ζπκπιεξσζεί θαη λα ηξνπνπνηεζεί ην σο άλσ άξζξν 179 ηνπ «Καιιηθξάηε» 

σο αλσηέξσ.  
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ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ 

 

ηελ κηθξή δηάξθεηα νπζηαζηηθήο ιεηηνπξγίαο (απφ ηνλ Μάην 2011) 

ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε ππνβιήζεθαλ, 

εμήληα δύν (62) αηηήκαηα κέζσ e-mail, είθνζη ελλέα (29) έγγξαθεο 

αλαθνξέο (εξσηήκαηα, παξάπνλα, θαηαγγειίεο), έλα (1) εξώηεκα απφ 

Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο θαη πιήζνο ηειεθσληθψλ εξσηεκάησλ. 

Δηδηθόηεξα : 

Όζνλ αθνξά ηα ππνβιεζέληα κέζσ e-mail αηηήκαηα :  

 33 αθνξνχζαλ Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, (πνζνζηφ 

53,23%) 

 10  αθνξνχζαλ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο (πνζνζηφ 

16,13%) 

 12  αθνξνχζαλ Γήκνπο (πνζνζηφ 19,35% ) 

 2 εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο (πνζνζηφ 

3,23% ) 

 1 αθνξνχζε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο  (πνζνζηφ 1,61% ) 

 3 ήηαλ αζαθή-αφξηζηα ( πνζνζηφ 4,84% ) 

 1 αθνξνχζε ην πλήγνξν ηνπ  Πνιίηε (πνζνζηφ 1,61% ) 

Οη θχξηεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο εξσηεκάησλ αθνξνχζαλ :  

 πξνλνηαθά επηδφκαηα, 

 πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο, 

 λέεο άδεηεο ΣΑΥΙ, άξζε παξαθξάηεζεο θπξηφηεηαο 

 επηθχξσζε δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ εγγξάθσλ κε ηελ ζθξαγίδα ηεο 

Υάγεο,  

 βηβιηάξηα πγείαο,  

 άδεηεο αζθήζεσο επαγγέικαηνο,  

 άδεηεο δηακνλήο θαη εξγαζίαο,  

 ζπληαμηνδνηηθά,  

 ζπκκεηνρήο πνιηηψλ ζε πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο,  



ειίδα 14 απφ 49 
 
 

 

 επηηξνπή εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ γηα ηηο εκπνξηθέο 

κηζζψζεηο, 

 αλζπγηεηλέο εζηίεο  

 παξάπνλα πνιηηψλ ζρεηηθά κε πξαθηηθέο δήκσλ 

Όζνλ αθνξά ηηο είθνζη ελλέα (29) έγγξαθεο αλαθνξέο –

θαηαγγειίεο : 

  17 ηέζεθαλ ζην αξρείν ιφγσ αλαξκνδηφηεηαο-ανξηζηίαο .(πνζνζηφ 

58,62% ) 

 ζε 8 εθδφζεθαλ απνθάζεηο-πνξίζκαηα, φιεο ππέξ ησλ 

δηνηθνχκελσλ  (πνζνζηφ 27,59%). 

 3 βξίζθνληαη ππφ δηεξεχλεζε (πνζνζηφ 10,34 % ) 

 ζε 1 δηαθφπεθε ε έξεπλα θαη ε ππφζεζε ηέζεθε ζην αξρείν, ιφγσ κε 

ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ  απφ ηνλ θαηαγγέιινληα (πνζνζηφ 

3,45%) 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη, παξαηεξήζεθε επαλεηιεκκέλα ην θαηλφκελν 

λα απεπζχλνληαη νη πνιίηεο ζην Γξαθείν καο αλαδεηψληαο πιεξνθνξίεο 

ηφζν γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο, φζν θαη γηα ζέκαηα 

αξκνδηφηεηαο Γήκσλ θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη 

αθ’ ελφο κελ ππάξρεη ζεκαληηθή δπζρέξεηα ζηελ επηθνηλσλία ηνπ πνιίηε κε 

ηηο ππεξεζίεο, αθ’ εηέξνπ δε, ε εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε» δεκηνχξγεζε 

πεξαηηέξσ ζχγρπζε ζηνλ πνιίηε, αιιά θαη ζηνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη, 

ιφγσ ησλ αιιεπάιιεισλ αιιαγψλ, δελ δχλαληαη λα πιεξνθνξήζνπλ ή λα 

θαηεπζχλνπλ ηνπο πνιίηεο γηα ζέκαηα εθηφο ηνπ ζηελνχ πεδίνπ ηεο 

ππεξεζίαο ηνπο.  

 

Πξνθχπηεη, ζπλεπψο, επηηαθηηθή ε αλάγθε ιεηηνπξγίαο ελφο Κέληξνπ 

Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ, επαξθώο ζηειερσκέλνπ κε ππαιιήινπο 

πιήξσο θαηαξηηζκέλνπο ηφζν γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο, φζν 

θαη γηα αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ ήδε κεηαθεξζεί ζε άιινπο θνξείο.  

 

ην πιαίζην απηφ, θξίλεηαη επίζεο ζθφπηκε ε πξφβιεςε ζηνλ λέν 

Οξγαληζκφ γηα ηε δεκηνπξγία κνλάδαο εληόο ηεο Πεξηθέξεηαο, 

επηθνξηηζκέλεο κε ηελ δηαξθή θαηάξηηζε – επηκόξθσζε ησλ 
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ππαιιήισλ, ηφζν ζε ζέκαηα γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο σο πξνο ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, φζν θαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία απαζρνινχληαη ην ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 

Δπίζεο, πξνηείλεηαη ε ζύληαμε εθ κέξνπο ησλ ππεξεζηώλ 

πξνηύπσλ εληύπσλ, θπξίσο γηα ηα ζέκαηα πνπ θαηαιακβάλνπλ ηνλ θχξην 

φγθν εξγαζηψλ θάζε ππεξεζίαο, θαη εκπεξηζηαησκέλσλ νδεγηώλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θπξηφηεξσλ ζεκάησλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε 

έθδνζε κε επαξθψο αηηηνινγεκέλσλ απνθάζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

Κξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ ελδεηθηηθά νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο  

φπνπ ραξαθηεξηζηηθά εκθαίλνληαη νη πξναλαθεξφκελεο αδπλακίεο – 

δπζιεηηνπξγίεο, ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζην πιαίζην 

δηεξεχλεζεο ησλ ππνζέζεσλ απηψλ, θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζε θαη εμέιημή 

ηνπο.  Αλαιπηηθά : 

 

1. Καζπζηέξεζε αδεηνδόηεζεο εξαζηηερληθήο ζρνιή 

ρνξνύ   

Μέζσ e-mail ππεβιήζεζαλ παξάπνλα δηνηθνχκελνπ ζρεηηθά κε 

θαζπζηέξεζε αδεηνδόηεζεο εξαζηηερληθήο ζρνιή ρνξνύ 

(θαζπζηέξεζε ζηελ ζχζηαζε επηηξνπήο ειέγρνπ αδεηνδφηεζεο 

εξαζηηερληθψλ ζρνιψλ ρνξνχ). Ο δηνηθνχκελνο απεπζχλζεθε ηφζν ζην 

Γξαθείν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο φζν θαη ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε  Πεηξαηά φπνπ κε θνηλή 

παξέκβαζε ηνπο ππήξμε επίιπζε ηνπ αλσηέξσ πξνβιήκαηνο. 

 

2. Καζπζηέξεζε ζηελ εμππεξέηεζε δηνηθνπκέλνπ  

Μέζσ e-mail ππεβιήζεζαλ παξάπνλα δηνηθνχκελνπ γηα Γ/λζε 

Μεηαθνξψλ   θαη Δπηθνηλσληψλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Ο πνιίηεο ππέβαιε 

αίηεκα άξζεο παξαθξάηεζεο θπξηόηεηαο θαη θαηά ηελ κέξα 

παξαιαβήο ηεο απφ ηελ Τπεξεζία, ελεκεξψζεθε φηη δελ κπνξεί λα ηελ 

παξαιάβεη, θαζψο ν ππάιιεινο πνπ ρεηξίδεηαη ην αίηεκα ηνπ βξίζθεηαη ζε 

άδεηα θαη ν θάθεινο ηνπ δελ κπνξεί λα αλεπξεζεί. Με παξέκβαζε ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ν πνιίηεο ηελ επόκελε κέξα παξέιαβε 

ηελ άξζε παξαθξάηεζεο θπξηόηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην κήλπκα 

ηνπ πνιίηε πνπ ιάβακε κεηά ηελ εμππεξέηεζε ηνπ απφ ηελ Τπεξεζία : «Σαο 

επραξηζηώ πνιύ γηα ηελ παξέκβαζή ζαο πνπ ζαλ απνηέιεζκα είρε ηελ 
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άκεζε   δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο άξζεο ηεο θπξηόηεηαο ηνπ 

απηνθηλήηνπ κνπ. Τν δήηεκα όηη νη πνιίηεο κε ην ζεζκό πνπ ππεξεηείηε 

έρνπλ πηα ηνλ ζπκπαξαζηάηε ηνπο ζηελ ζπλαιιαγή ηνπο κε ηελ Πεξηθέξεηα, 

ζαο θαζηζηά πνιύηηκνπο « θίινπο » θαη έρεηε ηελ εθηίκεζε ηνπο. Πξάγκα 

πνπ δελ ζα έιεγα ην ίδην αθόκε θαη γηα ηηο ππεξεζίεο, αθνύ ρξεηαδόκαζηε 

ηηο ππεξεζίεο ζαο γηα λα κπνξνύκε λα θαηαθέξνπκε ηα απηνλόεηα!!!». 

 

Δμ αθνξκήο ηνπ ζέκαηνο απηνχ, πξέπεη λα ζεκεησζνχλ ηα εμήο : 

Ο νξηζκόο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίαο (θαη δε ηεο ζπληνκφηεξεο 

δπλαηήο) γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ δηνηθνχκελνπ 

πξνάγεη ηηο ζρέζεηο θξάηνπο – πνιίηε, κεηώλεη ην δηαρεηξηζηηθό 

θόζηνο θαη ηελ αζξφα πξνζέιεπζε πνιηηψλ ζηηο ππεξεζίεο πνπ 

εμππεξεηνχλ θνηλφ θαη δεκηνπξγεί αίζζεκα αζθάιεηαο, ελψ παξάιιεια 

επηηξέπεη ζηε δηνίθεζε λα αμηνπνηήζεη ην δπλακηθό ηεο κε ην 

βέιηηζην ηξόπν, νξγαλώλνληαο ην ρξόλν θαη ξπζκίδνληαο ην 

αληηθείκελν ησλ εξγαδνκέλσλ. Βέβαηα, ε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα 

εκθαλίδεηαη ζπλεπήο σο πξνο ηνπο ρξόλνπο ηνπο νπνίνπο ε ίδηα ζέηεη 

θαη λα κελ πξνθαιεί άζθνπε ηαιαηπσξία ζην δηνηθνχκελν. Τπφ ην πξίζκα 

απηφ, ε εζσηεξηθή νξγάλσζε ηεο ππεξεζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε 

ζηελ πεξίπησζε – πξνγξακκαηηζκέλεο ή κε – απνπζίαο ηνπ αξκνδίνπ 

ππαιιήινπ, λα είλαη θαηά θαλφλα εθηθηή ε άλεπ εηέξνπ αλαπιήξσζή ηνπ 

απφ ζπλάδειθφ ηνπ, ελψ ζε θακία πεξίπησζε ε απνπζία απηή δελ ζα πξέπεη 

λα απνβεί εηο βάξνο ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ πνιίηε.  

 

3. Λεηηνπξγία πγεηνλνκηθώλ επηηξνπώλ  

Μέζσ e-mail ππεβιήζε ηθαλφο αξηζκφο εξσηεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ πγεηνλνκηθώλ επηηξνπώλ. Δμαηηίαο ηεο αιιαγήο ηελ 

λνκνζεζίαο θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ Πξσηνβάζκησλ Τγεηνλνκηθψλ 

Δπηηξνπψλ απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ζην Ι.Κ.Α., κεγάινο αξηζκφο 

πνιηηψλ κε εμαηξεηηθά ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο δελ ήηαλ ζε ζέζε 

θαηαξρήλ λα ελεκεξσζεί αιιά θαη θαη’ επέθηαζε λα εμππεξεηεζεί, θαζφζνλ 

νη γξακκαηείεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ πξηλ ηελ 
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κεηαθνξά ηνπο ζην ΙΚΑ «θηινμελνχληαλ» ζε ρψξνπο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο θαη απηφ ζπλέηεηλε ζηελ πεξαηηέξσ ζχγρπζε ησλ πνιηηψλ.  

 

4. Με θαηαβνιή αλαδξνκηθώλ δηαηξνθηθνύ επηδόκαηνο  

Μέζσ mail ππεβιήζε θαηαγγειία ζρεηηθά κε κε θαηαβνιή 

αλαδξνκηθώλ δηαηξνθηθνύ επηδόκαηνο ζε κεηακνζρεπκέλε κπεινχ 

ησλ νζηψλ. Η Πεξηθεξεηαθή πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο, κεηά ηελ δηεξεχλεζε ηεο θαηαγγειίαο, δηαπίζησζε ηελ 

βαζηκφηεηα ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο δηνηθνχκελεο θαη εμέδσζε Απόθαζε –

Πόξηζκα φπνπ πξνηείλεηαη φηη  νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο ζα πξέπεη απαξεγθιίησο λα πξνβνχλ ζηελ αλαδξνκηθή 

θαηαβνιή ηνπ ελ ιφγσ δηαηξνθηθνύ επηδόκαηνο ζηελ θαηαγγέιινπζα 

γηα ηα έηε 2009 θαη 2010 θαη ζε πξνζεζκία 10 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο ζρεηηθήο σο άλσ Απφθαζεο – Πνξίζκαηνο.  

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, είρε δεκηνπξγεζεί ζχγρπζε ζηελ 

αξκφδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, αθ’ ελφο σο πξνο ηελ 

ππνρξέσζε ή κε θαηαβνιήο αλαδξνκηθψλ δηαηξνθηθνχ επηδφκαηνο ζηελ 

αηηνχζα, θαζψο θαη σο πξνο ην ρξνληθό ζεκείν έλαξμεο ηεο 

ππνρξέσζεο  απηήο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο.  

Η σο άλσ ζχγρπζε νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο φηη ζηελ ελ ιφγσ ππεξεζία θαη 

αλαθνξηθά κε ηελ εξκελεία ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ είραλ πεξηέιζεη 

αληηθξνπόκελεο κεηαμύ ηνπο απόςεηο, αθελφο κελ ηεο Ννκηθήο 

Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, αθ’ εηέξνπ δε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο 

ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

  

5. Αίηεκα ζρεηηθά κε αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο 

θαηαζηήκαηνο  

  Τπεβιήζε αίηεκα ζρεηηθά κε αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο 

θαηαζηήκαηνο. Δλεκεξψζεθε εγγξάθσο ε δηνηθνχκελε φηη ην έγγξαθν 

αίηεκά ηεο δελ πεξηέρεη θαηαγγειία γηα θαθνδηνίθεζε ησλ Τπεξεζηψλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ησλ λνκηθψλ ηεο πξνζψπσλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη έηζη δελ 

ππάξρεη πεδίν δηακεζνιάβεζεο. Παξάιιεια έγηλε δηαβίβαζε ηνπ έγγξαθνπ 

αηηήκαηνο ζην Γξαθείν ηνπ Δθηειεζηηθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο 
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Αηηηθήο. Δπηπξφζζεηα, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ ππήξρε πεδίν 

δηακεζνιάβεζεο, αθνύ ε δηνηθνύκελε έρεη απεπζπλζεί ζηα 

αξκόδηα δηθαζηήξηα.  

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθόπηκν λα επηζεκαλζνύλ ηα 

παξαθάησ: 

1. Με ην άξζξν 15 ηνπ λ. 4013/15-9-2011 παξ. 1 «Σπληζηώληαη 

Δπηηξνπέο Γηαθαλνληζκνύ γηα ηηο εκπνξηθέο κηζζώζεηο σο εμσδηθαζηηθό 

όξγαλν επίιπζεο δηαθνξώλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

κηζζώκαηνο ησλ εκπνξηθώλ κηζζώζεσλ ηνπ π.δ. 34/95 αιιά θαη νη, βάζεη 

ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ σο άλσ πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο, εμαηξνύκελεο κηζζώζεηο, 

πιελ ησλ πεξηπηώζεσλ α’, β’, ηγ’, ηε’, ηζη’ θαη ηζ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ απηνύ». Καηά ηελ παξ. 2 «Οη Δπηηξνπέο ζπγθξνηνύληαη από ηξία 

(3) κέιε κε ηνπο αληίζηνηρνπο αλαπιεξσηέο ηνπο σο εμήο : Έλαλ Σύκβνπιν, 

Πάξεδξν ή Γηθαζηηθό Αληηπξόζσπν, πνπ ππεξεηεί ζε Γξαθείν Ννκηθνύ 

Σπκβνύινπ, ή Γηθαζηηθό Γξαθείν ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, σο πξόεδξν, 

έλαλ θνηλό εθπξόζσπν ησλ επαγγεικαηηθώλ θαη επηζηεκνληθώλ θνξέσλ ηεο 

πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο θαη έλαλ εθπξόζσπν ηεο Παλειιήληαο 

Οκνζπνλδίαο Ιδηνθηεηώλ Αθηλήησλ». Καηά ηελ παξ. 5 «Η Δπηηξνπή 

Γηαθαλνληζκνύ είλαη αξκόδηα γηα ηελ εμώδηθε επίιπζε δηαθνξώλ πνπ 

αθνξνύλ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζώκαηνο ζηηο εκπνξηθέο κηζζώζεηο γηα 

αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα όξηα ηεο νηθείαο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο. 

…..». Δλψ θαηά ηελ παξ. 7 «Δάλ επηηεπρζεί ζπκβηβαζκόο σο πξνο ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζώκαηνο ζπληάζζεηαη Πξαθηηθό, ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηα εκπιεθόκελα κέξε ή ηνπο 

λνκίκνπο εθπξνζώπνπο ηνπο ή ηνπο πιεξεμνπζίνπο δηθεγόξνπο ηνπο, επέρεη 

ζέζε δηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ θαη απνηειεί ηίηιν εθηειεζηό. Γηαθνξεηηθά, ε 

Δπηηξνπή εθδίδεη Πόξηζκα, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ιακβάλνπλ ηα κέξε, ην 

νπνίν εθθξάδεη ηελ εθηίκεζή ηεο επί ηεο ππνζέζεσο, θαζώο θαη ηε γλώκε 

ηεο ηπρόλ κεηνςεθίαο. Τν Πόξηζκα ηεο Δπηηξνπήο ιακβάλεηαη ππόςε από 

ηα Γηθαζηήξηα θαη εθηηκάηαη ειεύζεξα». Σέινο, θαηά ηελ παξ. 8 

«Σπκβηβαζκόο επί ηνπ κηζζώκαηνο πνπ επηηπγράλεηαη από ηα κέξε ρσξίο λα 

έρεη ππνβιεζεί ζηελ Δπηηξνπή ζρεηηθή αλαθνξά ή πξηλ από ηελ αθξόαζε 

κπνξεί λα επηθπξώλεηαη από απηή κε ηελ ππνβνιή ππνγεγξακκέλνπ από ηα 
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κέξε Πξαθηηθνύ. Τν επηθπξσκέλν από ηελ Δπηηξνπή Πξαθηηθό επέρεη ζέζε 

δηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ θαη απνηειεί ηίηιν εθηειεζηό.» 

2. Όκσο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 94 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο 

«Σηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα ππάγνληαη νη ηδησηηθέο δηαθνξέο, θαζώο θαη 

ππνζέζεηο εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο, όπσο λόκνο νξίδεη». Δπίζεο, ζηηο 16-12-

2010 εθδφζεθε ν λφκνο 3898 γηα ηελ δηακεζνιάβεζε ζε αζηηθέο θαη 

εκπνξηθέο ππνζέζεηο πνπ ζθνπφ έρεη: α) ηελ πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2008/52/Δ.Κ. ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Μαΐνπ 2008 γηα νξηζκέλα 

ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο 

δηαζπλνξηαθψλ δηαθνξψλ θαη β) ηε ζεζκνζέηεζε εζληθψλ δηαδηθαζηψλ 

δηακεζνιάβεζεο. Γειαδή, ζηηο ππνζέζεηο πνπ θαιχπηνληαη, εθφζνλ δελ 

γίλεηαη δηάθξηζε, πεξηιακβάλνληαη ηφζν εζσηεξηθέο φζν θαη δηαζπλνξηαθέο 

δηαθνξέο. 

Παξαηεξήζεηο επί ησλ σο άλσ παξαγξάθσλ ηνπ επίκαρνπ 

άξζξνπ 15 λ.4013/2011 : 

Α. Σν σο άλσ άξζξν δελ έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ ην άξζξν 94 ηνπ 

πληάγκαηνο  θαη θπξίσο ηνλ λφκν 3898/2010 γηα ηελ δηακεζνιάβεζε ζε 

αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο. 

Β. χκθσλα κε ην άξζξν 361 Α.Κ. «γηα ηελ ζύζηαζε ή αιινίσζε 

ελνρήο ζε δηθαηνπξαμία απαηηείηαη ζύκβαζε, εθόζνλ ν λόκνο δελ νξίδεη 

δηαθνξεηηθά». Γειαδή θαηαιείπεηαη θαηαξρήλ ειεπζεξία ζηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε κε βάζε ηελ θαζηεξνχκελε απφ ην σο άλσ άξζξν 361 

Α.Κ. απηνλνκία ηεο ηδησηηθήο βνπιήζεσο λα πξνζδηνξίζνπλ ην κίζζσκα. 

Δπνκέλσο, φηαλ ηα κέξε έρνπλ ζπκθσλήζεη δελ ρξεηάδεηαη επηθχξσζε ηνπ 

ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ην νπνίν ηζρχεη ζε θάζε πεξίπησζε θαη ην νπνίν 

(ζπκθσλεηηθφ) νθείιεη ζε θάζε πεξίπησζε λα ιάβεη ππ’φςηλ ηνπ ην 

Γηθαζηήξην, ζε πεξίπησζε πξνζθπγήο ζ’απηφ. Δπνκέλσο, ζε πεξίπησζε 

ζπκθσλίαο δελ είλαη απαξαίηεηε ε θαηάξηηζε νπνηνπδήπνηε ζπκβηβαζκνχ. 

Γ. Σα Πξαθηηθά ησλ Γηθαζηεξίσλ, πνπ πεξηέρνπλ ζπκβηβαζκφ, έρνπλ 

ραξαθηήξα δεκνζίνπ εγγξάθνπ, εθφζνλ ζπληάζζνληαη απφ ην γξακκαηέα, 

θαη είλαη εθηειεζηνί ηίηινη, θαη κε ην πεξηερφκελφ ηνπο αλαιακβάλεηαη 

ππνρξέσζε γηα παξνρή (βι. Δθ.Αζ. 12350/1987, Δ.Δ.Ν. 1988,33). Γελ 
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απνηειεί νηνζδήπνηε ζπκβηβαζκφο ηίηιν εθηειεζηφ αιιά κφλνλ ν ελψπηνλ 

δηθαζηεξίνπ θαηαξηηδφκελνο ζπκβηβαζκφο. Δπνκέλσο, δελ απνηειεί 

εθηειεζηφ ηίηινλ θαη’αξζξ. 904 § 2 πεξ. γ’ ΚΠνιΓ ν εμψδηθνο ζπκβηβαζκφο, 

φπσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν νπνίνο θξίλεηαη θαηά ην νπζηαζηηθφλ 

δίθαηνλ (άξζξ. 293 § 2 ΚΠνιΓ) θαη δελ επάγεηαη θαηάξγεζε ηεο δίθεο, αιιά 

παξέρεη έλζηαζε θαηαιπηηθή ηνπ νπζηαζηηθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ ελάγνληνο 

(βι. Ι. Μπξίληα: Αλαγθ. Δθηέιεζηο, 1νο ηόκνο, εθδ. 1978, 19-216473). ε θάζε 

δε πεξίπησζε, ε απόθαζε (φπσο θαη ην Πξαθηηθφ πκβηβαζκνχ) πεξί 

αλαπξνζαξκνγήο ηνπ κηζζώκαηνο είλαη δηαπιαζηηθή (βι. Οι. Α.Π. 

678/1977 ΝνΒ 26, 360 – Α.Π. 393/2002 Γ/λε 2003, 317 – 675/2002 Γ/λε 

2003, 74 – 1035/2001 Γ/λε 2003, 477 – Δθ.Αζ. 5440/2003 Γ/λε 2005, 

310) θαη σο εθ ηνχηνπ (φηαλ απιψο αλαπξνζαξκφδεη ην θαηαβαιιφκελν 

κίζζσκα) δελ απνηειεί ηίηιν εθηειεζηφ (Δθ.Πεηξ. 443/1981, ΔιιΓ/λε 1983, 

117, 118). Απφ ην ζπλδπαζκφ δε ησλ άξζξσλ 904 § 2 πεξ. α’ θαη 915, 916 

ΚΠνιΓ πξνθχπηεη φηη ε εθηειεζηφηεο πξνζδίδεηαη κφλνλ ζηηο 

θαηαςεθηζηηθέο απνθάζεηο (πξβι. Κεξακέαο, Αζηηθόλ Γίθαηνλ ΙΙ 1978 § 58 

ζει. 66). Γεληθψο γίλεηαη δεθηφλ φηη εθηειεζηφλ ηίηινλ απνηεινχλ κφλνλ νη 

θαηαςεθηζηηθέο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, επί ησλ νπνίσλ θαη κφλνλ έρνπλ 

εθαξκνγή νη δηαηάμεηο πεξί αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ησλ άξζξ. 904 επ. 

ΚΠνιΓ (Μεηζόπνπινπ, Αλαγλσξηζηηθή αγσγή, ζει. 183). Αληηζέησο, δελ 

εηέζε ζέκα εθηειεζηφηεηαο ησλ αλαγλσξηζηηθψλ θαη δηαπιαζηηθψλ 

απνθάζεσλ, ησλ νπνίσλ ε ηζρχο θαη πξαγκάησζε ηνπνζεηείηαη κφλνλ ζηελ 

ππφ επξεία έλλνηα εθηέιεζε, επηζχξνπζα ελδερνκέλσο θαη’αλαινγία 

δηθαίνπ ηελ εθαξκνγή γεληθψλ αξρψλ ηεο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο. 

Πάλησο, ε εθηέιεζε ησλ δηαπιαζηηθψλ απνθάζεσλ δελ εκθαλίδεη 

πξαθηηθφλ ελδηαθέξνλ (βι. Ι. Μπξίληα, ν.π.π. § 14 ζεκ. 19). 

Δπνκέλσο δηεξσηψκεζα πνηφ είλαη ην λφεκα ηεο ζχζηαζεο ησλ 

επηηξνπψλ απηψλ, νη νπνίεο ζαλ απνηέιεζκα ζα έρνπλ ηελ ηαιαηπσξία 

ησλ πνιηηώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, πξφζζεηεο δαπάλεο γηα ακνηβέο 

πιεξεμνχζησλ δηθεγφξσλ ρσξίο λα ππάξρεη ζπγρξφλσο θάπνην νπζηαζηηθφ 

απνηέιεζκα. χκθσλα ινηπφλ κε ηα πξνεθηεζέληα, ην λνκνζέηεκα απηφ δελ 

είλαη ζχκθσλν κε ην πλεχκα ηνπ «Καιιηθξάηε», θαζ’φζνλ ζηε 
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ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ ζα ππάξρεη εμνηθνλφκεζε δηαδηθαζηψλ, 

πφξσλ, ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο.  

Πξόηαζή καο, ινηπόλ, είλαη λα ελεκεξώζνπλ νη αξκόδηεο 

Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηα αξκόδηα θξαηηθά όξγαλα λα 

θαηαξγεζεί ην σο άλσ άξζξν ηνπ λόκνπ (άξζξν 15 λ. 4013/2011) 

θαη λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ 

λ.3898/2010 γηα ηελ δηακεζνιάβεζε ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο, 

θαζ’φζνλ νη επηηξνπέο Γηαθαλνληζκνχ γηα ηηο εκπνξηθέο κηζζψζεηο πνπ 

ζπληζηψληαη σο εμσδηθαζηηθφ φξγαλν επίιπζεο δηαθνξψλ θαη αθνξνχλ 

αλαπξνζαξκνγή ησλ εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ ηνπ π.δ. 34/05 κε ην άξζξν 15 

ηνπ λ. 4013/2011 θιπ δελ έρνπλ λφεκα ππάξμεσο παξά κφλνλ ζπαηάιε 

ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεσο. 

 

 6. Δηξελνδηθείν πεηζώλ & Πόξνπ  

 ην Γξαθείν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο θνηλνπνηήζεθε έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Πφξνπ πξνο ην Τπνπξγείν 

Γηθαηνζχλεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ Πόξνπ θαη 

ηελ ππαγσγή ηνπ ζην Δηξελνδηθείν Κξαληδίνπ.  

Σν ζπγθεθξηκέλν δήηεκα δελ εληάζζεηαη ζην πιαίζην 

αξκνδηνηήησλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε, κειεηήζεθαλ φκσο νη 

παξάκεηξνη ηνπ δεηήκαηνο ζπληαρζείζεο ζρεηηθήο επηζηνιήο πξνο ην 

Γήκαξρν Πφξνπ, θπξίσο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην Δηξελνδηθείν Πφξνπ θαη 

ην Δηξελνδηθείν Κξαληδίνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο εθεηεηαθέο 

πεξηθέξεηεο.  

Ωο πξνο ην αλσηέξσ δήηεκα, ε Οινκέιεηα ηνπ Δθεηείνπ Πεηξαηψο 

γλσκνδφηεζε (8/2011) πξνο ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο φηη ζπληξέρεη κφλνλ 

πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, σο ππνιεηηνπξγνχληνο, ηνπ Δηξελνδηθείνπ 

πεηζψλ ζην Δηξελνδηθείν Καιαπξίαο (Πφξνπ) πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

Δθεηεηαθή Πεξηθέξεηα. 

 

 7. Με θαηαβνιή επηδηθαζζείζαο απνδεκίσζεο  

 ην Γξαθείν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο ππεβιήζε Αίηεζε – Καηαγγειία ε νπνία αθνξνχζε ηε κε 
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θαηαβνιή εθ κέξνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (σο δηαδφρνπ ηεο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο) επηδηθαζζείζεο 

απνδεκίσζεο ζε πιεγέληεο απφ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ εξγνζηαζίνπ ζην 

ζεηζκφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1999. Σν ζπγθεθξηκέλν δήηεκα δελ 

εκπίπηεη ζην πιαίζην αξκνδηνηήησλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 

πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, θαζφζνλ, ε 

Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Αλαηνιηθήο Αηηηθήο είρε ήδε αζθήζεη αίηεζε 

αλαηξέζεσο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, νπφηε ε ππόζεζε 

ηειεί ελ εθθξεκνδηθία θαη, ζπλεπψο, δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ θαζήθνληνο δηακεζνιάβεζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο.   

 

 8. Καηαγγειία Αλαδόρνπ Έξγνπ πεξί κε θαηαβνιήο 

ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο 

 ην Γξαθείν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο δηαβηβάζηεθε θαηαγγειία επηρείξεζεο, ε νπνία ήηαλ αλάδνρνο 

έξγνπ, ην νπνίν είρε αλαηεζεί ζε απηήλ απφ πξψελ Ννκαξρηαθή 

Απηνδηνίθεζε θαη θαηφπηλ δηελέξγεηαο αλνηρηνχ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ. Η 

θαηαγγέιινπζα αλάδνρνο δηακαξηπξήζεθε γηα ηελ κε θαηαβνιή εθ 

κέξνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (σο ππεηζειζνχζαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο πξψελ Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο), ηνπ ππνινίπνπ 

ζπκβαηηθνύ ηκήκαηνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πνπ ηεο είρε 

αλαηεζεί.  

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ην δήηεκα, ην νπνίν ελείρε πνιιαπιά 

ηερληθήο θχζεσο ζέκαηα, ε Πεξηθεξεηαθή πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη 

ηεο Δπηρείξεζεο δήηεζε ηνλ νξηζκφ ππαιιήινπ δηαζέηνληνο ηηο ζρεηηθέο 

γλψζεηο απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, 

Πεξηβάιινληνο θαη Τπνδνκψλ, πξνθεηκέλνπ απηφο λα ειέγμεη ηα 

δηαιακβαλφκελα ζηελ πξνζθπγή θαη λα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά κε ην ελ 

ιφγσ έξγν.  

 Απφ ηελ σο άλσ έθζεζε, αιιά θαη απφ ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

ειήθζεζαλ ππ’ φςηλ, πξνέθπςε ε βαζηκόηεηα ησλ ζηελ θαηαγγειία ηνπ 

Αλαδφρνπ δηαιακβαλνκέλσλ, κε ζπλέπεηα ε Πεξηθεξεηαθή πκπαξαζηάηεο 
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ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο λα πξνηείλεη ηελ θαηαβνιή ηνπ 

ππνιεηπνκέλνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο ζηνλ Αλάδνρν, ζύκθσλα κε 

ηα νξηδόκελα ζηε ζύκβαζε θαη ηελ επηζηξνθή ζε απηόλ ησλ 

ζρεηηθώλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ Καιήο Δθηέιεζεο.  

 Απφ ηε ζπλνιηθή, φκσο, δηεξεχλεζε ηνπ σο άλσ ζέκαηνο, πξνέθπςαλ 

θαη άιια δεηήκαηα, άιινηε νθεηιφκελα ζε εγγελείο αδπλακίεο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη άιινηε ζε πξνζσπηθέο 

επηινγέο ησλ δηνηθνχλησλ. πγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθαλ ηα εμήο : 

 Γηαπηζηψζεθε φηη νη Δπηηξνπέο Παξαιαβήο Σερληθψλ Έξγσλ δελ 

απνηεινύληαη πάληνηε από κέιε δηαζέηνληα ηελ απαηηνχκελε 

ηερλνγλσζία γηα ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

 Γηαπηζηψζεθαλ πιεκκέιεηεο σο πξνο ηελ ηήξεζε ηεο 

πξνβιεπόκελεο ηππηθήο δηαδηθαζίαο (π.ρ. ζχληαμε πξαθηηθψλ 

ρσξίο ηηο πξνζήθνπζεο ππνγξαθέο, κε πξνζήθνπζα παξαιαβή πιηθψλ, 

πξνθνξηθέο επηθνηλσλίεο κε θνξείο πνπ νδήγεζαλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

ζεκαληηθψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ρσξίο, έζησ κεηαγελέζηεξε, 

γξαπηή απνηχπσζή ηνπο, κε ηήξεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε 

ζχκβαζε θαη ηελ πξνθήξπμε παξνπζηνινγίνπ εθπαίδεπζεο θιπ), ηθαλέο 

λα δεκηνπξγήζνπλ θίλδπλν ηόζν γηα ηελ ίδηα ηελ αξηηόηεηα ηνπ 

έξγνπ, όζν θαη γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζή ηνπ.  

 Η ζρεηηθή ζχκβαζε δελ απνηύπσζε νξζώο ηελ πξνζθεξφκελε απφ 

ηνλ Αλάδνρν θαη ζχκθσλε κε ηε δηαθήξπμε πεξίνδν Δγγχεζεο θαη 

πληήξεζεο κε ελδερφκελν θίλδπλν δεκίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 Η Γηνίθεζε δελ πξνέβε ζηηο νθεηιόκελεο εθ κέξνπο ηεο 

ελέξγεηεο κεηά ηελ λνκφηππε παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ νξηζζείζα 

Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ήηνη ηελ απνδνρή ηνπ Πξαθηηθνχ θαη ηελ 

απνπιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε 

ζχκβαζε. Αληηζέησο, ρσξίο ξεηψο λα ακθηζβεηεζεί ε πιεξφηεηα ή 

εγθπξφηεηα ηνπ Πξαθηηθνχ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, ε 

Γηνίθεζε, ρσξίο αηηηνινγία, θαζπζηέξεζε επί εμάκελν ηελ απνπιεξσκή 

ηνπ έξγνπ, πξαθηηθή πνπ επηθέξεη ζνβαξέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζε 

βάξνο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ – Αλαδφρνπ, δεδνκέλνπ φηη πέξαλ ηεο κε 
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απνπιεξσκήο ηνπ ηηκήκαηνο, εμαθνινπζνχζε λα παξακέλεη δεζκεπκέλε 

ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ελψ δεηήζεθε θαη 

πξνζθνκίζζεθε επηπιένλ ε εγγπεηηθή θαιήο ιεηηνπξγίαο.  

 Γηαπηζηψζεθε επίζεο ε έιιεηςε ζπληνληζκνύ παξαθνινύζεζεο 

ηνπ έξγνπ  θαη παξνρήο ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηώλ πξνο ηνλ 

αλάδνρν ζε ζχληνκνπο ρξφλνπο, θαζψο θαη ε κε νξζή ηήξεζε ησλ 

ζρεηηθψλ κε ην έξγν αξρείσλ. 

 Πεξαηηέξσ, ε Γηνίθεζε πξνθάιεζε έιεγρν ηνπ έξγνπ από ηελ 

αξκόδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή όηαλ ηνύην ήηαλ εθηόο ιεηηνπξγίαο 

κε θίλδπλν ηελ απέληαμε ηνπ έξγνπ από ην ζρεηηθό 

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα θαη αληίζηνηρε επηβάξπλζε ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Απφ ηηο επηκέξνπο παξαηεξήζεηο θαη δηαπηζηψζεηο ηνπ σο άλσ 

ειέγρνπ, πξνθχπηεη φηη ε αλάζεζε θαη παξαιαβή έξγσλ, αθφκε θαη κείδνλνο 

ζεκαζίαο θαη απμεκέλνπ θφζηνπο, γίλεηαη απφ ππαιιήινπο, κε έρνληεο ηηο 

απαηηνχκελεο πξνο ηνχην γλψζεηο, ελψ παξαθάκπηνληαη αλαγθαία ζηάδηα 

θαη δηαηππψζεηο, πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί αθξηβψο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξαιακβαλνκέλσλ απφ ην Γεκφζην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

Πεξαηηέξσ, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε εθηέιεζε θαη ε παξαιαβή 

ηνπ έξγνπ ζπληειέζζεθαλ απφ ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, ελψ ε κε 

πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ θαη ε πξφθιεζε ειέγρσλ απφ ηελ Πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ έιιεηςε ζπλέρεηαο θαη ζπλέπεηαο εθ 

κέξνπο ηεο Γηνίθεζεο.  

Η Πεξηθεξεηαθή πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο 

πξνηείλεη πξνο ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο : α) ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

ηερλνγλσζίαο ηνπ ππεξεηνχληνο  αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζχκθσλα κε ηελ 

εηδηθφηεηα εθάζηνπ, νχησο ψζηε, ηα ηερληθά έξγα λα παξαθνινπζνχληαη 

απφ ππαιιήινπο πνπ δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο πξνο ηνχην γλψζεηο, β) λα 

αθνινπζνχληαη νη λφκηκεο δηαηππψζεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ 

παξαιαβή έξγσλ, νχησο ψζηε λα έξγα λα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, αιιά θαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

ππνγξαθείζεο ζπκβάζεηο, γ) ηελ ηαρεία θαη πιήξε ελεκέξσζε ησλ 
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Αληηπεξηθεξεηαξρψλ γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο, νχησο ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ θαηλφκελα φπσο ην ελ ζέκαηη, ηα νπνία ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε 

ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ φπσο ην αλσηέξσ, δ) ηε κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ 

πθηζηακέλσλ δνκψλ θαη ζπζηεκάησλ πξνθεηκέλνπ απηά λα απνδψζνπλ ηα 

κέγηζηα ηφζν πξνο ηνλ δηνηθνχκελν φζν θαη πξνο ηε δηνίθεζε.  

 

9. Άδεηα Δγθαηάζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο Δπηρείξεζεο 

ην Γξαθείν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο πεξηήιζε θαηαγγειία επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε 

ζ’απηήλ άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδαο αλαθχθισζεο.  

πγθεθξηκέλα, ε θαηαγγέιινπζα εηαηξεία ππέβαιε αίηεκα γηα ηε 

ρνξήγεζε ζ’ απηήλ άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδαο 

αλαθχθισζεο, αίηεκα ην νπνίν, αθνχ αξρηθψο απεξξίθζε, ηειηθψο θαη κεηά 

πάξνδν ηθαλνχ ρξφλνπ έγηλε δεθηφ, ηεζέλησλ φκσο επηπιένλ φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ην δήηεκα, ην νπνίν ελείρε θαη ηερληθήο 

θχζεσο ζέκαηα, ε Πεξηθεξεηαθή πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο δήηεζε ηε ζπλδξνκή ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Κεληξηθνχ 

Σνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε βαζηκφηεηα ησλ 

δηαιακβαλνκέλσλ ζηελ πξνζθπγή.  

Απφ ηε ζρεηηθή ζπληαρζείζα έθζεζε, αιιά θαη απφ ην ζπλνιηθφ έιεγρν 

ηεο ππφζεζεο, πξνέθπςε ε βαζηκφηεηα ησλ ζηελ θαηαγγειία ηεο ελ ιφγσ 

εηαηξείαο δηαιακβαλνκέλσλ, κε ζπλέπεηα ε Πεξηθεξεηαθή πκπαξαζηάηεο 

ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο λα πξνηείλεη ηε ρνξήγεζε λέαο άδεηαο 

εγθαηάζηαζεο ζηελ αηηνύζα επηρείξεζε θαη ηελ παύζε ηζρύνο ησλ 

πξνεγνπκέλσλ αληηζέησλ απνθάζεσλ. 

 Απφ ηε ζπλνιηθή, φκσο, δηεξεχλεζε ηνπ σο άλσ ζέκαηνο, πξνέθπςαλ 

ηα εμήο: 

 ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ππήξμε αδηθαηνιφγεηα κεγάιε 

θαζπζηέξεζε ζηελ ρνξήγεζε ηεο ελ ιφγσ άδεηαο.  
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 Αλαξκνδίσο θαη θαηά παξάβαζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο 

επειήθζε ηνπ ζέκαηνο ν Ννκάξρεο Γπηηθήο Αηηηθήο θαη ην 

Ννκαξρηαθφ πκβνχιην. 

 Καηά παξάβαζε ηνπ λφκνπ θαη ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ δηθαίνπ 

ηέζεθαλ ζηελ απφθαζε ρνξήγεζεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο φξνη θαη 

πξνυπνζέζεηο πιένλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία 

θαη, θαηά ζπλέπεηα, επαρζείο γηα ηελ αηηνχζα εηαηξεία.  

 Παξά ηελ αθχξσζε απνθάζεσλ απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα 

Πεξηθέξεηαο θαη ηελ αληίζεηε πξφηαζε ηνπ .Δ.Δ.Γ.Γ., ε 

Γηνίθεζε εμαθνινχζεζε λα αξλείηαη ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο.  

 Δπίζεο, παξά ην λφκν, ειήθζεζαλ ππ’φςηλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο 

άδεηαο απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ 

απεθάζηζε ην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην, αλ θαη αλαξκφδην, ελψ ην 

Γξαθείν Ννκάξρε πξνέβε ζηελ έθδνζε απφθαζεο ρσξίο λα 

επηιεθζεί ε αξκφδηα Γηεχζπλζε.  

 Αλ θαη είραλ ήδε αδεηνδνηεζεί αληίζηνηρεο εγθαηαζηάζεηο, 

εληνχηνηο, γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, 

ηέζεθαλ δηαθνξεηηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο.  

Η Πεξηθεξεηαθή πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο 

πξνηείλεη πξνο ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο : ηελ άκεζε ζπκκόξθσζε ησλ 

Τπεξεζηώλ πξνο ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζε πεξίπησζε πξνζθπγήο ηνπ 

δηνηθνύκελνπ, κέρξη ηνλ νξηζκφ ηνπ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο. 

 ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα  επηζεκαλζεί φηη ε δηάδνρνο ηεο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο,  Πεξηθέξεηα, δελ πξνέβε ζε άξζε ηεο 

αλσηέξσ απφθαζεο ηνπ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ, κε ζπλέπεηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο παξαλνκίαο.  

 

10. Καηαγγειία Δπαγγεικαηηθήο Έλσζεο:  

ην Γξαθείν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ  πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ππνβιήζεθε αλαθνξά έλσζεο 
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επηρεηξήζεσλ κε ηελ νπνία εθθξάδνληαλ παξάπνλα γηα ηα γξαθεηνθξαηηθά 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ελφςεη ηεο εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

& Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Τ1γ/Γ.Π./66803/16.05.2008 «Παξνρή 

δηεπθξηληζηηθψλ νδεγηψλ εθαξκνγήο ηεο Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο 

Τ1γ/Γ.Π/νηθ 94643/07(ΦΔΚ 1384/3-8-2007 η.β) ζπκπιήξσζε θαη 

ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. Α1β/8577/1983(ΦΔΚ 526,η. Β/24.9.1983) πεξί 

πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ & αδεηψλ ίδξπζεο & ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο & ησλ γεληθψλ & εηδηθψλ 

φξσλ ηδξχζεσο & ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ & θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ 

ή/& πνηψλ». πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηελ αλσηέξσ εγθχθιην νη ήδε 

ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο ησλ κειψλ ηεο θαηαγγέιινπζαο έλσζεο πνπ 

ζηεγάδνληαη ζε θηίξηα  ε άδεηα ησλ νπνίσλ έρεη εθδνζεί πξηλ ηελ 13.06.2000 

(θαη γηα ηα νπνία ν ζρεηηθφο λφκνο 2831/2000 δελ επηβάιεη λα γίλνπλ νη 

απαξαίηεηεο δηακνξθψζεηο, ψζηε νη ιεηηνπξγηθνί ρψξνη ηνπο λα είλαη 

πξνζπειάζηκνη απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο), θαινχληαη λα πξνζθνκίζνπλ 

ζηηο αξκφδηεο  ππεξεζίεο βεβαίσζε ηεο εθάζηνηε  αξκφδηαο πνιενδνκίαο φηη 

πθίζηαληαη ζηελ πεξίπησζή ηνπο νη αδπλακίεο θαηαζθεπήο απνρσξεηεξίσλ 

ΑΜΔΑ πνπ νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ εγθχθιην, πξνθεηκέλνπ λα εμαηξεζνχλ 

απφ ηελ ππνρξέσζε ηέηνηαο θαηαζθεπήο, παξφιν πνπ απφ ηνλ πθηζηάκελν 

θάθειν θάζε ηέηνηαο επηρείξεζεο πξνθχπηεη φηη ε άδεηα νηθνδνκήο έρεη 

εθδνζεί πξηλ ην έηνο 2000.  

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε ππφζεζε, ε Πεξηθεξεηαθή 

πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο δήηεζε ηε ζπλδξνκή ηεο 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ε νπνία θαη γλσκάηεπζε 

κεηαμχ άιισλ θαη αλαθνξηθά κε ην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηελ 

ππνρξέσζε θαηαζθεπήο   απνρσξεηεξίσλ ΑΜΔΑ ζηα θηίξηα ζηα νπνία 

αθνξνχζε ε αλαθνξά. 

Απφ ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο  αιιά θαη απφ ην ζπλνιηθφ έιεγρν ηεο ππφζεζεο, 

πξνέθπςε ε βαζηκφηεηα ησλ ζηελ θαηαγγειία δηαιακβαλνκέλσλ. 

πγθεθξηκέλα δηαπηζηψζεθε φηη ε επίκαρε εγθύθιηνο έρεη αζαθέο 

πεξηερόκελν ην νπνίν επηηξέπεη πνιιαπιέο εξκελείεο απηήο, ε δε 

εξκελεπηηθή εθδνρή πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε  αξκόδηα ππεξεζία ηεο 
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Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θξίζεθε όηη παξαβιέπεη ην ζαθέο γξάκκα 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη όηη είλαη αληίζεηε κε ηελ αξρή ηεο 

λνκηκόηεηαο αθνχ ε ζπγθεθξηκέλε εξκελεπηηθή εθδνρή πξνυπνζέηεη ηελ 

ηξνπνπνίεζε λνκηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ έρνπλ ηζρχ ηππηθνχ λφκνπ (λ. 

2831/2000) θαη νη νπνίεο έρνπλ πνιενδνκηθφ ραξαθηήξα θαη αθνξνχλ ζηελ 

θαηαζθεπή απνρσξεηεξίσλ ΑΜΔΑ, δπλάκεη ππνπξγηθήο απφθαζεο θαη 

δπλάκεη  πγεηνλνκηθήο δηάηαμεο πιελ φκσο ακθφηεξεο άλεπ ζρεηηθήο 

λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο. Καηά ζπλέπεηα, ε Πεξηθεξεηαθή 

πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

πξφηεηλε φηη : α) Γελ είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε βεβαίσζεο ηεο 

αξκόδηαο πνιενδνκίαο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε επίκαρε εγθχθιηνο, 

από ηηο ήδε ιεηηνπξγνύζεο επηρεηξήζεηο ησλ κειψλ ηεο αηηνχζαο πνπ 

ζηεγάδνληαη ζε θηίξηα ε άδεηα ησλ νπνίσλ έρεη εθδνζεί πξηλ ηελ 

13.06.2000, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απφ ην ζρεηηθφ θάθειν πξνθχπηεη 

φηη ε άδεηα νηθνδνκήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηηξίνπ έρεη εθδνζεί πξν ηεο 

13.06.2000 θαη β) Θα πξέπεη νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο 

λα κεξηκλήζνπλ θαη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθό αίηεκα πξνο ηελ 

αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί - δηεπθξηληζζεί ε 

επίκαρε εγθύθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ απηνύ, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

πξνθχπηεη ζαθψο απφ απηή φηη γηα ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ηα νπνία ζηεγάδνληαη ζε θηίξηα κε νηθνδνκηθή άδεηα πξν ηεο 

13/6/2000, δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηαζθεπή απνρσξεηεξίσλ γηα ΑΜΔΑ 

θαη φηη σο εθ ηνχηνπ γηα ηα θαηαζηήκαηα απηά δελ είλαη απαξαίηεηε ε 

πξνζθφκηζε βεβαίσζεο ηεο αξκφδηαο πνιενδνκίαο φηη θξίλεηαη αδχλαηε ε 

θαηαζθεπή απνρσξεηεξίσλ ΑΜΔΑ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απφ ηνλ 

ζρεηηθφ θάθειν πξνθχπηεη φηη ε άδεηα νηθνδνκήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θηηξίνπ έρεη εθδνζεί πξν ηεο 13.06.2000.  

 

ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο ε Πεξηθεξεηαθή 

πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο πξνηείλεη φηη ην ζέκα ηεο 

ππνρξεσηηθήο χπαξμεο απνρσξεηεξίσλ γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη 

ηεο πξφβιεςεο άιισλ δηεπθνιχλζεσλ γηα ηα άηνκα απηά σο πξνο ηα θηίξηα 
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ε άδεηα ησλ νπνίσλ έρεη εθδνζεί πξν ηεο 13.06.2000 θαη ζηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ ήδε θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζα πξέπεη λα 

ξπζκηζηεί λνκνζεηηθά, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε θαη νη ζρεηηθέο θνηλνηηθέο 

νδεγίεο. ρεηηθά κε ην φιν ζέκα ππάξρεη ήδε ζπλεξγαζία ηνπ Γξαθείν ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο κε ην 

Γξαθείν Μειεηψλ γηα ΑΜΔΑ ηνπ ΤΠΔΚΑ. 

 

Απφ ηε ζπλνιηθή δηεξεχλεζε ηνπ σο άλσ ζέκαηνο, πξνέθπςε 

πεξαηηέξσ  φηη  νη εγθύθιηνη, παξά ηε κεγάιε ρξεζηκόηεηά ηνπο γηα 

ηελ εύξπζκε θαη νκνηόκνξθε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ζηηο 

νπνίεο απεπζύλνληαη, κπνξνύλ, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη αζαθείο ή 

κε ζύλλνκεο, λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα ζηνπο δηνηθνύκελνπο 

παξά ην γεγνλφο φηη δελ είλαη λνκηθά δεζκεπηηθά θείκελα γηα ηνπο 

ηειεπηαίνπο.  

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηαθνξεηηθή αλά ππεξεζία 

αληηκεηψπηζε ζπλαθψλ πεξηπηψζεσλ, πξνηείλεηαη, νη Γεληθέο 

Γηεπζύλζεηο, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνπλ αζάθεηεο ή 

αληηθαηηθφηεηεο ζε εγθπθιίνπο πνπ θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ, λα 

απνζηέιινπλ ζρεηηθό εξώηεκα πξνο ηελ Ννκηθή Τπεξεζία θαη, ελ 

ζπλερεία, ζε πεξίπησζε πνπ ε γλσκνδφηεζε θξίλεη φηη ελδερφκελε 

εθαξκνγή ηνπο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα λνκηκφηεηαο, λα γίλνληαη ηα 

αλαγθαία δηαβήκαηα πξνο ην εθδφλ φξγαλν γηα ηελ ηξνπνπνίεζε / 

αλάθιεζή ηνπο, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ξεηέο 

νδεγίεο πξνο ηηο ππεξεζίεο πνπ αθνξνύλ. 

 

11. Λεηηνπξγία δεκνηηθνύ Parking : ην Γξαθείν ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ππνβιήζεθε θαηαγγειία αλαθνξηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία ππαίζξηνπ ζηαζκνύ απηνθηλήησλ ζε νηθόπεδν 

ηδηνθηεζίαο Γήκνπ, θαηά παξάβαζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί αδεηψλ 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηαζκψλ απηνθηλήησλ, θαζψο θαη αλαθνξηθά κε  

ηε κε ζθξάγηζε ηνπ ζηαζκνχ απηνχ εθ κέξνπο ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο 

Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 
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Η αλσηέξσ θαηαγγειία δηεξεπλήζεθε δηεμνδηθά κε ηε ζπλεξγαζία 

ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο, ε νπνία ζε ζρεηηθή έθζεζή ηεο αλέθεξε φηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ρψξνο ζηάζκεπζεο θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ Π.Γ. 455/76 θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ήηαλ αξκφδηα γηα ηελ 

αδεηνδφηεζε ή ζθξάγηζή ηνπ.  

Γεδνκέλνπ φκσο, φηη ν ελ ιφγσ ρψξνο: 1) έρεη δηακνξθσζεί απφ ηνλ 

ηδηνθηήηε απηνχ Γήκν, θαηά ηδηαίηεξν θαη εηδηθφ ηξφπν ψζηε λα 

εμππεξεηείηαη ε εληφο απηνχ ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ (φπσο πξνέθπςε απφ 

ζρεηηθή απηνςία αξκνδίνπ ππαιιήινπ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο), 2) εθ ηεο 

εθηάζεσο / επηθαλείαο ηνπ δχλαηαη λα εμππεξεηήζεη άλσ ησλ δέθα 

νρεκάησλ (πξνέθπςε δε φηη θαζεκεξηλά ζηαζκεχνπλ εληφο απηνχ πεξί ηα 

500 απηνθίλεηα) θαη 3) δηαηίζεηαη πξνο ζηάζκεπζε ζην θνηλφ ρσξίο 

θαηαβνιή θπιάθηξσλ, απνηειεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ.455/1976 

ππαίζξην ζηαζκφ ηδησηηθήο ρξήζεσο, γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

νπνίνπ απαηηείηαη ε, εθ κέξνπο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο, ρνξήγεζε ζρεηηθήο άδεηαο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο 

αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο. Καηφπηλ 

ηνχησλ θαη δεδνκέλεο επηπιένλ ηεο γεηηληάζεσο ηνπ ελ ιφγσ ρψξνπ, (ν 

νπνίνο – ζεκεησηένλ – δελ επηηεξείηαη), κε Γεκνηηθφ ρνιείν, ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ην φηη, φπσο πξνέθπςε απφ ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ νηθείνπ 

Αζηπλνκηθνχ Σκήκαηνο, α) ε ζηάζκεπζε ζηνλ ελ ιφγσ ρψξν γίλεηαη κε 

επζχλε ησλ νδεγψλ β) ειινρεχνπλ θίλδπλνη πξνθιήζεσο θζνξψλ ή θαη 

θινπψλ ζηαζκεπκέλσλ νρεκάησλ θαζψο θαη άιισλ έθλνκσλ ελεξγεηψλ γ) 

δελ ππάξρεη επαξθήο θσηηζκφο θαη ε πεξηνρή έρεη εληαρζεί ζε ζρεηηθή 

επηηήξεζε κε πεδέο θαη επνρνχκελεο αζηπλνκηθέο πεξηπνιίεο, ε 

Πεξηθεξεηαθή πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο πξόηεηλε 

ηελ άκεζε εθαξκνγή εθ κέξνπο ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ησλ δηαηάμεσλ πεξί ζθξάγηζεο ζηαζκώλ 

απηνθηλήησλ, ιόγσ έιιεηςεο ζρεηηθήο άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηελ νπνία πξνβιέπνπλ νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ 

π.δ. 455/1976. 

 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζζνχλ θαη ηα εμήο: 
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1. Ο ηδηνθηήηεο ηνπ ελ ιφγσ ρψξνπ φπνπ ιεηηνπξγεί ν παξάλνκνο θαη 

άλεπ αδείαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηαζκόο απηνθηλήησλ, δειαδή 

ν Γήκνο, αξλείηαη, παξά ηηο ζρεηηθέο αξρηθέο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ 

ππεξεζηψλ αιιά θαη ηηο ζρεηηθέο νριήζεηο θαη θαηαγγειίεο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, λα εθνδηαζηεί κε ηηο αλσηέξσ άδεηεο, επηθαινχκελνο κφλν 

ην γεγνλφο φηη ν ρψξνο απηφο δηαηίζεηαη δσξεάλ ζηνπο νδεγνχο γηα εθεί 

ζηάζκεπζε θαη φηη εθ ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ δελ απνηειεί ζηαζκφ απηνθηλήησλ. 

Σφζν ε ηδηφηεηα (Ν.Π.Γ.Γ.) ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ρψξνπ φπνπ ιεηηνπξγεί 

παξάλνκα ν επίκαρνο ζηαζκφο, φζν θαη ε εθ κέξνπο ηνπ αλσηέξσ Γήκνπ 

επίθιεζε ηνπ επηρεηξήκαηνο φηη ν ρψξνο δηαηίζεηαη θαηά ηνλ 

πεξηγξαθφκελν ηξφπν, αλ θαη ρσξίο άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο,  δσξεάλ 

θαη σο ‘θνηλσληθή’ πξνζθνξά ζηνπο δεκφηεο,  νδήγεζε ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο λα ζεσξήζεη φηη δελ νθείιεη λα πξνβεί 

ζε ζρεηηθή ζθξάγηζε θαη λα απέρεη απφ ηηο θαηά λφκν νθεηιφκελεο 

ελέξγεηεο, πξνθαιψληαο θαη ηελ ζρεηηθή θαηαγγειία πνπ δηεξεχλεζε ε 

Πεξηθεξεηαθή πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο. 

2. Η αξκφδηα φκσο ππεξεζία φθεηιε εμ αξρήο λα εθαξκφζεη ηνλ 

λφκν,  δεδνκέλνπ φηη ν επίκαρνο ρψξνο απνηειεί ππαίζξην ζηαζκφ 

απηνθηλήησλ θαη’ άξζξν 27 ηνπ π.δ.455/1976, αθνχ πξφθεηηαη γηα αθάιππην 

ρψξν ρξεζηκνπνηνχκελν γηα ηε ζηάζκεπζε, νιηθή ή κεξηθή δηεκέξεπζε ή 

δηαλπθηέξεπζε δέθα απηνθηλήησλ θαη πάλσ (θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ψξεο 

αηρκήο ζηαζκεχνπλ εθεί πεξί ηα 500 απηνθίλεηα, φπσο αλαθέξεηαη ζε 

ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα  ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ), ζχκθσλα δε κε ην άξζξν 1 παξ. 

2 ηνπ απηνχ σο άλσ λνκνζεηήκαηνο ν ελ ιφγσ ζηαζκφο, εμ απφςεσο 

ρξήζεσο θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζηαζκψλ απηνθηλήησλ 

ηδησηηθήο ρξήζεσο, αθνχ γηα ηελ εθεί ζηάζκεπζε δελ θαηαβάιινληαη 

θχιαθηξα θαη θαηά ζπλέπεηα εθαξκφδνληαη θαη ζε απηφλ νη ζρεηηθέο κε ηηο 

άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ πξνεδξηθνχ 

δηαηάγκαηνο. Άιισζηε ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 455/1976 

δηαπλέεηαη απφ ηελ ζαθή βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε λα εμαζθαιηζζεί φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ε αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο ησλ ζηαζκψλ απηνθηλήησλ, 

ζηεγαζκέλσλ ή ππαίζξησλ, δεκφζηαο ή ηδησηηθήο ρξήζεο. Η ΑΦΑΛΔΙΑ 

σο δεηνχκελν θαη ζθνπφο ηνπ ελ ιφγσ λνκνζεηήκαηνο, θαζψο θαη νη 
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ζρεηηθέο κε απηήλ ππνρξεσηηθέο πξνδηαγξαθέο, δελ δηαθνξνπνηνχληαη 

αλάινγα κε ην αλ θαηαβάιινληαη ή φρη θχιαθηξα, ζηελ πξνθεηκέλε δε 

πεξίπησζε δηαθπβεχεηαη ε αζθάιεηα, κεηαμχ άιισλ, θαη ησλ καζεηψλ ηνπ 

άκεζα γεηηληάδνληνο κε ηνλ επίκαρν ρψξν δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, θαζψο θαη 

ησλ πεδψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ επίκαρν ρψξν γηα ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε 

παξαθείκελα θηίξηα δεκφζηαο ρξήζεο θαη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ θαζψο θαη 

γηα ηε δηέιεπζή ηνπο αλάκεζα ζην ππάξρνλ Δκπνξηθφ Κέληξν θαη ηελ 

παξαπιήζηα ζπλνηθία (ζεκεησηένλ φηη ζηνλ επξχηεξν ρψξν, επηθάλεηαο 

7.415 ηκ θαη  ηδηνθηεζίαο ηνπ σο άλσ δήκνπ, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ν 

επίκαρνο ρψξνο 5.500ηκ ζηνλ νπνίν ζηαζκεχνπλ ηα απηνθίλεηα, ιεηηνπξγεί 

ην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν ηνπ δήκνπ, ελψ παξαπιεχξσο ιεηηνπξγεί ην Κ.Δ.Π. 

ηνπ δήκνπ, θαη ρψξνο ζεψξεζεο βηβιηαξίσλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Ο.Π.Α.Γ., ζε 

γεηηνληθφ δε αθίλεην ιεηηνπξγεί ην ηνπηθφ Ι.Κ.Α.). Δπίζεο, εμ αηηίαο ηεο 

ρξήζεο ηνπ επίκαρνπ ρψξνπ γηα ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ ρσξίο άδεηα 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηαζκνχ απηνθηλήησλ,  ειινρεχνπλ θίλδπλνη θαη 

γηα ηνπο πεδνχο αιιά θαη ηα δηεξρφκελα απηνθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

νδφ επί ηεο νπνίαο βξίζθνληαη ε είζνδνο θαη έμνδνο ηνπ επίκαρνπ ρψξνπ,  

ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζήκαλζεο.  

Δλ φςεη ησλ αλσηέξσ ε Πεξηθεξεηαθή πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε 

θαη ηεο Δπηρείξεζεο πξνηείλεη όηη νη ππεξεζίεο θαη ηα όξγαλα ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, 

πξέπεη, σο έρνπλ θαζήθνλ, λα εθαξκόδνπλ απαξέγθιηηα ηε ζρεηηθή 

θείκελε λνκνζεζία θαη λα επηβάιινπλ ηηο πξνβιεπόκελεο 

θπξώζεηο.   

 

12. Άδεηα Λεηηνπξγίαο εθηππσηηθνύ εξγαζηεξίνπ 

ην Γξαθείν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο ππνβιήζεθε δηακαξηπξία δηνηθνχκελεο πνπ αθνξνχζε θιήηεπζε 

πξνο απνινγία γηα απζαίξεηε εγθαηάζηαζε εθηππσηηθνύ εξγαζηεξίνπ 

θαη έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Η Πεξηθεξεηαθή 

πκπαξαζηάηεο, αθνχ κειέηεζε ηελ έγγξαθε δηακαξηπξία, αλέζεζε ζηελ 

Πξ/λε Γ/λζεο Αλάπηπμεο Κ.Σ λα δηελεξγήζεη έιεγρν ζρεηηθά κε ηελ ελ ιφγσ 

δηακαξηπξία. Η αλσηέξσ ζπλέηαμε Έθζεζε – Δηζήγεζε ηελ νπνία θαηέζεζε 
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ζηελ Πεξηθεξεηαθή πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο. Απφ ηελ 

έθζεζε - εηζήγεζε πξνέθπςε ε βαζηκφηεηα ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο δηνηθνχκελεο 

κε ζπλέπεηα ηελ έθδνζε Απόθαζεο-Πνξίζκαηνο, φπνπ πξνηείλεηαη 

«…άκεζα λα εθδνζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

εθηππσηηθώλ εξγαζηώλ γηαηί πιεξνύληαη όιεο νη πξνϋπνζέζεηο θαη 

έρεη θαηαηεζεί ην ζύλνιν ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ. 

Δπίζεο λα κελ επηβιεζνύλ δηνηθεηηθέο θπξώζεηο, θαζόζνλ 

πξνθύπηεη πιεκκέιεηα ελεκέξσζεο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο. Η 

ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, λα γίλεη ζην ρξνληθό δηάζηεκα 

ησλ πέληε εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο».  

Απφ ηε ζπλνιηθή δηεξεχλεζε ηεο αλσηέξσ ππφζεζεο δηαπηζηψζεθε φηη:  

Σν ελ ιφγσ εξγαζηήξην εγθαηαζηάζεθε θαη κεηεγθαηαζηάζεθε κε βάζε 

ειιηπείο πιεξνθνξίεο θαη ππνδείμεηο απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν.  

Παξαηεξήζεθε θαζπζηέξεζε απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν ζηελ 

έθδνζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ αλ θαη είρε ππνβιεζεί ην 

ζχλνιν ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνο ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε.  

Η θιήζε ζε δηαηχπσζε απφςεσλ ηεο δηνηθνπκέλεο δελ όξηδε ξεηή 

πξνζεζκία, ελψ ρξεζηκνπνηήζεθε ειιηπέο έληππν -  παξά ην γεγνλφο φηη 

θαηά ην ρξνληθφ εθείλν δηάζηεκα είραλ ήδε δηαλεκεζεί ζηηο ππεξεζίεο ηα 

πιήξε θαη νξζά έληππα δηθαηνινγεηηθψλ -  επ’απηνχ δε, ζεκεηψζεθαλ 

ρεηξόγξαθα νδεγίεο πνπ αληί λα θαηαηνπίδνπλ, δεκηνπξγνύζαλ 

ζύγρπζε ζην δηνηθνύκελν.  

 εκεησηένλ, επ’επθαηξία, φηη νη αξκφδηνη Γηεπζπληέο ή Πξντζηάκελνη 

πξέπεη λα αζθνχλ ηελ πξνζήθνπζα επνπηεία επί ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο θαη 

λα πξνβαίλνπλ άκεζα ζηνλ έιεγρν ησλ πξάμεψλ ηνπο θαη ηε δηεξεχλεζε 

ηπρφλ παξαπφλσλ δηνηθνπκέλσλ, κε ζθνπφ πάληνηε ηε ζχλλνκε θαη ηαρεία 

εμππεξέηεζή ηνπο. 

 

13. Έθηαθηνο Γηαρεηξηζηηθόο Έιεγρνο ζε Αλώλπκε 

Δηαηξεία  

Αλψλπκε Δηαηξεία ππέβαιε πξνο ην Γξαθείν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, θαηαγγειία πνπ αθνξνχζε 

απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Γπηηθήο Αηηηθήο,  ε νπνία εθδφζεθε ην έηνο 2006 
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θαη  κε ηελ νπνία θαζνξίζζεθε  ακνηβή ειεγθηψλ νη νπνίνη δηελήξγεζαλ 

έθηαθην δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ζηελ θαηαγγέιινπζα.  

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ην δήηεκα, ε Πεξηθεξεηαθή 

πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο δήηεζε ηε ζπλδξνκή ηεο 

Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Κεληξηθνχ Σνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Απφ ηε 

ζρεηηθή έθζεζε, αιιά θαη απφ ην ζπλνιηθφ έιεγρν ηεο ππφζεζεο, πξνέθπςε 

ε βαζηκφηεηα ησλ ζηελ θαηαγγειία ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο 

δηαιακβαλνκέλσλ,  κε ζπλέπεηα ε Πεξηθεξεηαθή πκπαξαζηάηεο ηνπ 

Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο λα πξνηείλεη ηελ αλάθιεζε κε 

αλαδξνκηθή ηζρύ ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο.  

Γεδνκέλνπ φκσο, φηη ην φξγαλν πνπ εμέδσζε ηελ σο άλσ απφθαζε 

(Ννκάξρεο Γπηηθήο Αηηηθήο) έρεη πάςεη λα πθίζηαηαη κεηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Ν. 3852/2010, παξαηεξήζεθε θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε ηεο 

αλαθιεηηθήο απνθάζεσο, νπφηε ε θαηαγγέιινπζα εηαηξεία επαλήιζε ζην 

Γξαθείν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε δηακαξηπξφκελε γηα ην 

γεγνλφο απηφ. Καηφπηλ ηνχηνπ, ε Πεξηθεξεηαθή πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε 

θαη ηεο Δπηρείξεζεο εμέδσζε ζπκπιεξσκαηηθή Απόθαζε – Πόξηζκα, 

κε ην νπνίν πξφηεηλε φηη, ην αξκόδην πιένλ όξγαλν γηα ηελ αλάθιεζε 

ηεο επίκαρεο απόθαζεο είλαη ε Αληηπεξηθεξεηάξρεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Γπηηθήο Αηηηθήο, ζηελ νπνία έρνπλ 

κεηαβηβαζζεί νη ζρεηηθέο αξκνδηόηεηεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 

Αηηηθήο. 

 

 Απφ ηε ζπλνιηθή δηεξεχλεζε ηνπ σο άλσ ζέκαηνο, πξνέθπςαλ ηα 

εμήο: 

 Η επίκαρε  απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Γπηηθήο Αηηηθήο ζηελ νπνία 

αθνξνχζε ε θαηαγγειία  εθδφζεθε ρσξίο πξνεγνύκελε 

αθξόαζε ηεο θαηαγγέιινπζαο θαη ρσξίο ηελ απαηηνύκελε 

αηηηνινγία.  

 Η θαηαγγέιινπζα είρε ππνβάιιεη ήδε απφ 15-1-2007 ζρεηηθφ 

έγγξαθφ ηεο ζην Γξαθείν ηνπ Ννκάξρε Γπηηθήο Αηηηθήο 

παξαπνλνχκελε θαηά ηεο επίκαρεο απφθαζεο θαη ην νπνίν 
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ηηηινθφξεζε σο «Αίηεζε Θεξαπείαο»,  ην νπνίν έγγξαθν αθνχ 

έιαβε αξηζκφ πξσηνθφιινπ απφ ην Γξαθείν ηνπ Ννκάξρε Γπηηθήο 

Αηηηθήο, δηαβηβάζζεθε ππεξεζηαθά ζηε Γ/λζε Δκπνξίνπ θαη 

Σνπξηζκνχ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Γπηηθήο Αηηηθήο θαη 

αθνχ  έιαβε  ζρεηηθφ αξηζκφ πξσηνθφιινπ, ηειηθά ηέζεθε ζην 

Αξρείν ηελ 9-3-2007, ρσξίο λα εμεηαζζεί ν πξαγκαηηθφο 

ραξαθηήξαο ηνπ θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη ρσξίο λα δηαβηβαζζεί 

αξκνδίσο θαη ππεξεζηαθψο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο αλ θαη έθεξε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζθπγήο θαηά ηεο επίκαρεο απφθαζεο. 

 Παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε ηεο 

αλαθιεηηθήο απόθαζεο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχζαλ  

απνθιεηζηηθά ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο. 

 ε ζπλέρεηα ηεο Απφθαζεο – Πνξίζκαηφο  καο, κε ηελ νπνία 

πξνηείλακε ηελ αλάθιεζε ηεο επίκαρεο απνθάζεσο, ην δήηεκα 

ηεο αλάθιεζεο απαζρόιεζε δύν θνξέο ηελ πξνβιεπφκελε 

απφ ην άξζξν 174 ηνπ Ν. 3852/2010 Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.  

Με βάζε ηηο αλσηέξσ επηκέξνπο παξαηεξήζεηο θαη δηαπηζηψζεηο, 

ζηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ ππφζεζεο, ε Πεξηθεξεηαθή πκπαξαζηάηεο ηνπ 

Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο πξνηείλεη ηα εμήο:  

1. Οη αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο / απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζαθή,  πιήξε θαη 

εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία, δειαδή ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ έθζεζε 

ησλ πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ιφγσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ έθδνζή ηνπο θαη 

πεξαηηέξσ εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε έθδνζήο ηνπο θαηά δηαθξηηηθή 

επρέξεηα, παξάζεζε ησλ θξηηεξίσλ βάζεη ησλ νπνίσλ άζθεζε ε δηνίθεζε 

ηελ δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα φηαλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε. 

2. Οη ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

επηβάιιεηαη ζα πξέπεη λα  ηεξνχλ απαξέγθιηηα  ηε ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλε επηηαγή ηεο πξνεγνύκελεο αθξόαζεο ηνπ 
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δηνηθνύκελνπ (άξζξν 20 § 2 ηνπ πληάγκαηνο) θαζψο θαη ην 

ελαξκνληζκέλν ζε απηή άξζξν 6 ηνπ Κψδηθα  Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, 

δειαδή λα θαινχλ απνδεδεηγκέλα ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη λα ηνπ  

επηηξέπνπλ λ’ αζθήζεη νπζηαζηηθά ην δηθαίσκα ηεο πξνεγνχκελεο 

αθξφαζεο, θαζψο, ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ε  δηνηθεηηθή πξάμε ζα είλαη 

παξάλνκε, δεδνκέλνπ φηη  ε πξνεγνχκελε αθξφαζε απνηειεί νπζηψδε ηχπν 

ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο.  

3. Οη ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζα πξέπεη λα αλαδεηνχλ ην 

αιεζέο πεξηερόκελν θαη ραξαθηήξα ησλ εγγξάθσλ θαη αηηεκάησλ πνπ 

ηνπο ππνβάιινπλ νη δηνηθνχκελνη θαη λα κελ πεξηνξίδνληαη ζηνλ 

ραξαθηεξηζκφ πνπ νη ηειεπηαίνη δίδνπλ ζηα έγγξαθα απηά. 

4.  Λφγνη πνπ αθνξνχλ  απνθιεηζηηθά ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ησλ 

Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, δελ ζα πξέπεη λα πξνθαινύλ 

θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ πνπ ελδηαθέξνπλ 

ηνλ δηνηθνχκελν θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε.       

5. Γεδνκέλνπ φηη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν174 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη είλαη θπξίσο 

επηηειηθνχ – ζπληνληζηηθνχ ραξαθηήξα, επηπιένλ δε, ηα φξγαλα ηεο 

Γηνίθεζεο έρνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ξεηψο ηνπο αλαζέηεη ν λνκνζέηεο ή 

ηνπο εθρσξνχληαη απφ ην φξγαλν πνπ αξρηθψο ηηο έρεη, δελ ζα πξέπεη λα 

εηζάγνληαη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ δεδνκέλεο εθ ηνπ λόκνπ αξκνδηόηεηεο 

νξγάλσλ, θαζψο κε ηνλ ηξφπν απηφ απαμηψλνληαη ηφζν ηα ελ ιφγσ φξγαλα 

φζν θαη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή.  

 

14. ηεγαζκέλνο ηαζκόο Απηνθηλήησλ  

ην Γξαθείν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο  ππνβιήζεθε Καηαγγειία - Τπφκλεκα 

αλψλπκεο εηαηξείαο ε νπνία αθνξνχζε  ζηεγαζκέλν ζηαζκφ απηνθηλήησλ 

κε αληιίεο παξνρήο πγξψλ θαπζίκσλ θαη πιπληήξην, ηνπ νπνίνπ ε 

θαηαγγέιινπζα ήηαλ  λέα κηζζψηξηα θαη θάηνρνο  θαη κε ηελ νπνία 

εθθξάδνληαλ παξάπνλα γηα ηελ κε ρνξήγεζε  άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
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σο άλσ ζηαζκνύ  εθ κέξνπο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο  ζην όλνκα ηεο λέαο θαηόρνπ – θαηαγγέιινπζαο.  ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο κίζζσζεο ηνπ 

αθηλήηνπ ηνπ ελ ιφγσ ζηαζκνχ θαη ηελ παξάδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ απφ ηελ 

πξνεγνχκελε κηζζψηξηα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ, εθδφζεθε απφθαζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ηελ νπνία αλαθιήζεθε 

νξηζηηθψο ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιφγσ ζηαζκνχ, παξά ην γεγνλφο φηη 

είραλ ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηφζν ππεχζπλεο δειψζεηο ησλ 

ηδηνθηεηψλ πεξί ηεο ζπλέρηζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιφγσ ζηαζκνχ θαη κεηά 

ηελ απνρψξεζε απφ ην επίκαρν αθίλεην ηεο παιαηάο κηζζψηξηαο, φζν θαη 

ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηεο λέαο κηζζψηξηαο ηνπ αθηλήηνπ φηη είλαη ε λέα 

θάηνρνο  ηνπ ελ ιφγσ ζηαζκνχ απηνθηλήησλ θαη ππφ απηή ηεο ηελ ηδηφηεηα 

αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ ζην φλνκά ηεο σο λέαο 

θαηφρνπ. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο αζθήζεθε απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

δηνηθνχκελνπο πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Αηηηθήο, ν νπνίνο κε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ αθχξσζε ηελ 

πξνζβιεζείζα απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο,  

γηα ηνλ ιφγν φηη ε αηηηνινγία ηεο δελ ήηαλ ζαθήο, εηδηθή θαη επαξθήο αθνχ 

ε δηνίθεζε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αλέθεξε ζηελ απφθαζή ηεο 

επηγξακκαηηθά θαη κφλν ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο, 

ρσξίο λα δηαηππψζεη ηηο ζθέςεηο ηεο θαη ρσξίο λα εξκελεχζεη ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο δηθαίνπ θαη’ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ νδεγήζεθε 

ζηελ νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιφγσ ζηαζκνχ παξά 

ην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ λένπ δηθαηνχρνπ γηα ρνξήγεζή ηεο ζην φλνκά ηνπ θαη 

αλέπεκςε ηελ ππφζεζε γηα λέα αηηηνινγεκέλε θξίζε.   

Η αλσηέξσ θαηαγγειία δηεξεπλήζεθε δηεμνδηθά θαη πξνέθπςε ε 

βαζηκόηεηα ησλ εηο ηελ θαηαγγειία δηαιακβαλνκέλσλ, δεδνκέλνπ φηη ε 

αξκφδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο είρε εθαξκόζεη κε κε νξζό 

ηξόπν ηηο ζρεηηθέο πεξί αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 

455/1976. πγθεθξηκέλα, ε ππφ ηνπ  αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο πηνζεηεζείζα κε νξζή εξκελεπηηθή εθδνρή ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 3 

π.δ. 455/1976 θαη ε κε εθαξκνγή απηνχ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, 

πεξηφξηδε αλεπίηξεπηα ην πεδίν εθαξκνγήο  ηνπ άξζξνπ απηνχ,  ρσξίο θάηη 
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ηέηνην  λα ζπλάγεηαη απφ ηε δηαηχπσζε ηνπ αλσηέξσ λνκνζεηήκαηνο, νη 

δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ εξκελεχνληαη θαη ελφςεη ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο πνπ θαηνρπξψλεηαη απφ ην άξζξν 5 παξ. 1 ηνπ 

πληάγκαηνο θαη πεξαηηέξσ ήηαλ αληίζεηε θαη κε ην φιν πλεχκα ηνπ π.δ. 

455/1976,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 23 έσο 26 ηνπ νπνίνπ ην 

αθίλεην ηνπ εθάζηνηε ζηαζκνχ απηνθηλήησλ πξννξίδεηαη εθ ηεο θαηαζθεπήο 

ηνπ σο ηέηνην πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ζε απηφ ζηαζκφο απηνθηλήησλ. 

Με ηε αλσηέξσ εξκελεία ηνπ άξζξνπ 24 π.δ.455/1976 πνπ πηνζέηεζε ε 

αξκφδηα ππεξεζία, ζηελ πξάμε παξαθσιπφηαλ ε πεξαηηέξσ ρξήζε ηνπ 

αθηλήηνπ γηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν θαηαζθεπάζηεθε θαη ζπλαθφινπζα 

παξαθσιπφηαλ θαη  ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζήο ηνπ.  

Καηφπηλ ηνχηνπ, ε Πεξηθεξεηαθή πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πξφηεηλε φηη ην αξκφδην φξγαλν  ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κεληξηθνχ Σνκέα Αζελψλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζα 

πξέπεη λα αλαθαιέζεη σο πξνο ην όλνκα ηεο πξνεγνύκελεο θαηόρνπ  

ηελ πθηζηάκελε  άδεηα ιεηηνπξγίαο ζηαζκνύ απηνθηλήησλ δεκόζηαο 

ρξήζεο  θαη λα ρνξεγήζεη  άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιόγσ ζηαζκνύ 

ζην όλνκα ηνπ λένπ θαηόρνπ, δειαδή ζηελ λέα κηζζψηξηα θαη ήδε 

θαηαγγέιινπζα αλψλπκε εηαηξεία, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλσηέξσ 

εηαηξεία ζα πξνζθνκίζεη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία  απφθαζε έγθξηζεο 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη  πηζηνπνηεηηθφ  ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο ζε 

ηζρχ θαη ζην λέν φλνκα ηα νπνία είραλ δεηεζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία.  

ηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ ππφζεζεο θαη κε βάζε  ηηο επηκέξνπο 

παξαηεξήζεηο θαη δηαπηζηψζεηο ηεο, ε Πεξηθεξεηαθή πκπαξαζηάηεο ηνπ 

Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο πξνηείλεη ηα εμήο:  

1. Οη απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

πξέπεη λα πεξηέρνπλ ζαθή, εηδηθή θαη επαξθή αηηηνινγία, ην δε 

εθάζηνηε εθδφλ φξγαλν ζα πξέπεη λα δηαηππψλεη ξεηά ζε απηέο ηηο ζθέςεηο 

ηνπ θαη ηελ ππ’ απηνχ εξκελεία ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, ε εθαξκνγή ησλ 

νπνίσλ νδεγεί ζηελ έθδνζε ησλ ελ ιφγσ απνθάζεσλ. Σα αξκφδηα φξγαλα 

ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο δελ πξέπεη θαηά ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεψλ ηνπο 

θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αηηηνινγία απηψλ λα αξθνχληαη ζηελ 
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επηγξακκαηηθή θαη κφλν αλαθνξά ζρεηηθψλ γλσκνδνηήζεσλ ηεο Ννκηθήο 

Τπεξεζίαο  

2. Οη ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζε ζύκθσλε κε ην ύληαγκα 

εξκελεία ησλ εθάζηνηε εθαξκνζηέσλ δηαηάμεσλ θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνπο κεηαμχ φισλ ησλ άιισλ θαη ηελ αιεζή βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε 

θαζψο θαη ην φιν πλεχκα ηνπ εθάζηνηε εθαξκνζηένπ λνκνζεηήκαηνο. 

 

15. Πξνζζήθε δξαζηεξηόηεηαο ππαίζξηνπ παηδόηνπνπ  

ην Γξαθείν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο δηαβηβάζηεθε απφ ηελ Γ/λζε 

Πεξηβαιινληηθήο Τγηεηλήο θαη Τγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Κ & Ν Σνκέα Αζελψλ έγγξαθν ζχκθσλα κε ην ζέκα ηνπ νπνίνπ ε 

σο άλσ ππεξεζία δηαβίβαδε ηα εηο απηήλ ζπλεκκέλα έγγξαθα θαη ζηνηρεία 

θαη δεηνχζε απφ ηελ  Πεξηθεξεηαθή πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο  θαζψο θαη απφ ηε Ννκηθή Τπεξεζία ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γλσκνδόηεζε ηνπο «..πξνθεηκέλνπ λα πξνζηεζεί 

δξαζηεξηόηεηα παηδόηνπνπ ζε ππάξρνλ θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο» πιελ φκσο, ζηελ νπζία δεηνύζε λα ηεο ππνδεηρζνύλ 

νη απνθάζεηο ηηο νπνίεο έπξεπε λα ιάβεη, ελ φςεη ησλ δεδνκέλσλ θαη 

πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ηα νπνία αλαθέξνληαλ ζην ελ ιφγσ έγγξαθν 

θαη ζηα ζπλεκκέλα απηνχ. χκθσλα κε ην θαηά ηα σο άλσ δηαβηβαζζέλ  

έγγξαθν  ε ππφζεζε αθνξνχζε αίηεκα δηνηθνύκελνπ γηα πξνζζήθε 

δξαζηεξηόηεηαο ππαίζξηνπ παηδόηνπνπ (ζε αίζξην θαη αθάιππην 

ρψξν)  ζε αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

Καθεηεξίαο – Κπιηθείνπ – λαθ Μπαξ ζε ππφγεην ρψξν θαη εληφο 

εκπνξηθνχ θέληξνπ θαη γηα ηελ νπνία ππφζεζε ππήξρε ζρεηηθή απφθαζε 

ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο  κε ηελ νπνία 

είρε αθπξσζεί εθηειεζηή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ νηθείνπ 

δήκνπ πνπ  απέξξηπηε ζρεηηθή αίηεζε ηνπ δηνηθνχκελνπ. Δπί ηνπ σο άλσ 

εγγξάθνπ θαη ηνπ εηο απηφ πεξηερνκέλνπ αηηήκαηνο ε Πεξηθεξεηαθή 

πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 
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απάληεζε φηη δελ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηόηεηεο ηεο ε ρνξήγεζε 

γλσκνδνηήζεσλ ζε ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Παξάιιεια θαη 

επ’ αθνξκή ησλ αλσηέξσ, ππνβιήζεθε ζην Γξαθείν καο πξνθνξηθή 

θαηαγγειία εθ κέξνπο ηνπ  ζπγθεθξηκέλνπ δηνηθνχκελνπ εηο ηνλ νπνίν 

αθνξνχζε ε ελ ιφγσ ππφζεζε, αλαθνξηθά κε ζρεηηθή αδξάλεηα ησλ 

αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Η Πεξηθεξεηαθή 

πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη 

ζηα πιαίζηα  ζρεηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηφζν ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο φζν θαη ηνπ νηθείνπ δήκνπ, δηαηύπσζε πξνο ηηο 

αλσηέξσ ππεξεζίεο ηηο απόςεηο ηεο γηα ηελ φιε ππφζεζε θαη ήδε 

αλακέλνληαη νη ζρεηηθέο κε ηελ ππόζεζε ελέξγεηεο ησλ αξκνδίσλ 

ππεξεζηψλ. 

Με βάζε  ηηο επηκέξνπο παξαηεξήζεηο θαη δηαπηζηψζεηο, ζηα πιαίζηα ηεο 

ελ ιφγσ ππφζεζεο, ε Πεξηθεξεηαθή πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο πξνηείλεη ηα εμήο:  

1.  Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη φξγαλα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζα 

πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη θαη λα εθαξκόδνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπ 

Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο επί  

ζρεηηθψλ πξνζθπγψλ δηνηθνπκέλσλ, νη νπνίεο εθδίδνληαη ζηα πιαίζηα ησλ 

ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ λ 3852/2010. 

2. Οη ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο φηαλ  απεπζχλνληαη ζηελ 

Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο δεηψληαο γλσκνδνηήζεηο, ζα 

πξέπεη λα πεξηνξίδνπλ ηα ζρεηηθά εξσηήκαηα θαη αηηήκαηά ηνπο 

ζηελ εθ κέξνπο ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο εξκελεία ηνπ λόκνπ επί 

δεηεκάησλ ζηα νπνία, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, εγείξνληαη 

εξκελεπηηθέο ακθηβνιίεο. Η εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, θαη’ νξζή εξκελεία 

ηνπ, είλαη έξγν ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη κφλν θαη 

δελ πξέπεη λα δεηνχλ απφ ηελ Ννκηθή Τπεξεζία λα ηνπο ππαγνξεχεη ζηελ 

νπζία θαη επ’ επθαηξία δεηεζείζαο γλσκνδφηεζεο, ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο 

πνπ ζα πξέπεη νη ίδηεο λα ιάβνπλ.  
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16. Υνξήγεζε λέσλ αδεηώλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο    

ην Γξαθείν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο έρνπλ ππνβιεζεί θαηαγγειίεο πνπ αθνξνχλ ην ηζηνξηθφ θέληξν 

ηεο Αζήλαο: Δηδηθφηεξα, δχν (2) πνιίηεο αηηήζεθαλ ηελ παξέκβαζή καο 

πξνθεηκέλνπ λα αξζεί ε απφθαζε ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ πεξί κε ρνξήγεζεο 

λέσλ αδεηψλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηα φξηα ηνπ 

δήκνπ.  

Αλ θαη ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα δελ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, εληνχηνηο, 

ην ζέκα, σο γεληθφηεξεο ζεκαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζπλαθή δεηήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδεη ε Γηεχζπλζε Τγείαο θαη Γεκφζηαο Τγηεηλήο Κεληξηθνχ 

Σνκέα απαζρφιεζε ηελ Πεξηθεξεηαθή πκπαξαζηάηε, ε νπνία ήξζε ζε 

επαθή κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο πξνθεηκέλνπ λα εμεπξεζεί ε βέιηηζηε 

ιχζε γηα ηα αλσηέξσ δεηήκαηα. 

Ήδε εμεδφζε ε ππ’αξηζκ. ΓΙΑΓΠ/Φ.Α.3.1/21220 ΚΤΑ (ΦΔΚ η.Β’ 

2496/04.11.2011) «Απινχζηεπζε δηαδηθαζίαο έθδνζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο, Θεάηξνπ θαη 

Κηλεκαηνγξάθνπ», ε νπνία ιακβάλνληαο ππ’φςηλ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ 

Ν.3919/2011 «Αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο, θαηάξγεζε 

αδηθαηνιφγεησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ πξφζβαζε θαη άζθεζε επαγγεικάησλ» 

ξπζκίδεη δηεμνδηθά θαη ρσξίο πεξίπινθε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία ηνλ ηξφπν 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο έθδνζεο ησλ ελ ιφγσ αδεηψλ.  

Πεξαηηέξσ, ην Γξαθείν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ηνπ 

Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο απαζρνιεί ην ηδηαίηεξα θξίζηκν δήηεκα ηεο 

δεκφζηαο πγηεηλήο : Όπσο πξνέθπςε απφ ηα θνηλνπνηνχκελα ζην Γξαθείν 

καο έγγξαθα ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Πεξηβαιινληηθήο Τγηεηλήο θαη 

Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ Π.Δ. Κ.& Ν. Σνκέα, αιιά θαη απφ θαηαγγειίεο, 

πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο πνιηηψλ, ζην θέληξν ησλ Αζελψλ πιείζηα 

εγθαηαιειεηκκέλα θηίξηα έρνπλ κεηαηξαπεί ζε αλζπγηεηλέο εζηίεο, φπνπ 

δηαβηεί κεγάινο αξηζκφο ιαζξνκεηαλαζηψλ ζε ζπλζήθεο επηθίλδπλεο, ηφζν 

απφ άπνςε πγηεηλήο, φζν θαη απφ άπνςε αζθάιεηαο. Σν Γξαθείν ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε δηαβίβαζε πξνο ηελ Δηζαγγειία 
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Πξσηνδηθψλ Αζελψλ, φπνπ απηφ θξίζεθε αλαγθαίν, ή πξνο ζπλαξκφδηεο 

αξρέο ηα ζρεηηθά έγγξαθα (θαηαγγειίεο – εθζέζεηο απηνςίαο ηεο 

πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο), πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηηο αλαγθαίεο 

ελέξγεηεο.  

17. Τγεηνλνκηθνί Έιεγρνη - Δγθαηαιειεηκκέλα-

Δπηθίλδπλα Κηίξηα ζην Κέληξν ησλ Αζελώλ   

Απνηειεί θνηλφ ηφπν θαη αληίιεςε θαη έρεη πνιιάθηο απαζρνιήζεη, 

ηφζν ηα κέζα ελεκέξσζεο φζν θαη ηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο, φηη ην θέληξν 

ησλ Αζελψλ έρεη ππνζηεί ζεκαληηθή ππνβάζκηζε, νθεηιφκελε ζε πνιιά θαη 

δηαθνξεηηθά αίηηα, νδεγνχκελν λνκνηειεηαθά ζηελ απαμίσζε θαη 

εγθαηάιεηςή ηνπ.  

Ο ζπλερψο απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, 

πνιινί εθ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζηε ρψξα παξάλνκα θαη νη νπνίνη 

ζπξξένπλ αζξφα ζηελ πεξηνρή ιφγσ ησλ ρακειψλ ελνηθίσλ, αιιά θαη ηεο 

ζπλχπαξμεο κε νκνεζλείο ηνπο, νδεγεί ζηελ απνκάθξπλζε ησλ παιαηψλ 

θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, νη νπνίνη αλαδεηνχλ πεξηνρέο θαηνηθίαο πνπ 

πξνζθέξνπλ πςειφηεξν επίπεδν δσήο, εγθαηαιείπνληαο ηνλ παξαδνζηαθφ 

ηφπν δηακνλήο ηνπο.  

Γεδνκέλνπ φηη νη ζηεξνχκελνη νηθνλνκηθψλ πφξσλ αιινδαπνί 

δηαβηνχλ, είηε ζε κηζζσκέλα δηακεξίζκαηα, είηε ζε εγθαηαιειεηκκέλα 

θηίξηα, είηε αθφκε θαη ζην δξφκν, ζε αξηζκνχο πνπ θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ 

ηήξεζε έζησ ππνηππσδψλ θαλφλσλ πγηεηλήο, δεκηνπξγεί ξππνγφλεο εζηίεο 

πνπ θαζηζηνχλ έηη πεξαηηέξσ αδχλαηε ηε δηαβίσζε ησλ παξαδνζηαθψλ 

θαηνίθσλ θαη επαγγεικαηηψλ ηεο πεξηνρήο.  

Ο αξηζκφο ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο θηηξίσλ, 

ηα νπνία ρξήδνπλ άκεζα είηε επηζθεπήο είηε θαηεδάθηζεο, είηε ζε θάζε 

πεξίπησζε θάπνηαο κνξθήο επέκβαζεο, έρεη απμεζεί ξαγδαία, ηδηαίηεξα ζην 

θέληξν ησλ Αζελψλ, δεκηνπξγψληαο ζεκαληηθφ παξάγνληα θηλδχλνπ γηα 

ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ, πεξηνίθσλ ή δηεξρνκέλσλ, 

ππνβαζκίδνληαο παξάιιεια ην θπζηθφ, πνιενδνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηελ πνηφηεηα δσήο ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία 

βξίζθνληαη. Η έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή αλ 
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αλαινγηζζεί θαλείο φηη κφλνλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ έρνπλ 

θαηαγξαθεί 1.614 εγθαηαιειεηκκέλεο κνλνθαηνηθίεο (βι. Ιλζηηηνχην 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Τα εγθαηαιειεηκκέλα θηίξηα, πκβνιή ζηελ 

Δθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 268 ΚΒΠΝ). Μεγάινο αξηζκφο απηψλ έρνπλ 

κεηαηξαπεί ζε άζπια αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, πνιιέο 

εκθαλίδνπλ ζεκεία ζηαηηθήο αλεπάξθεηαο, πθηζηακέλνπ ακέζνπ θηλδχλνπ 

θαηάξξεπζεο ηκεκάησλ ηνπο ή ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνδνκήκαηνο. Παξάιιεια, 

πιείζηεο απηψλ απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία ιφγσ ηεο κε 

απνθνκηδήο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη απνξξηκκάησλ, δεκηνπξγψληαο εζηίεο 

πηζαλψλ επηδεκηψλ, ελψ απμεκέλνο είλαη θαη ν θίλδπλνο εθδήισζεο 

ππξθαγηάο.  

Δπηπιένλ, ε ηάζε απνθέληξσζεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ε 

απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην παξαδνζηαθφ θέληξν νδεγνχλ ζηελ πεξαηηέξσ 

ππνβάζκηζε θαη απαμίσζή ηνπ.  

Παξίζηαηαη, ζπλεπψο, επηβεβιεκέλε ε αλάγθε άκεζεο ιήςεο κέηξσλ 

θαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ εθ κέξνπο ηεο Πνιηηείαο.   

χκθσλα κε ην άξζξν 102 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, «ππέξ ησλ 

νξγαληζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζπληξέρεη ηεθκήξην αξκνδηόηεηαο γηα 

ηε δηνίθεζε ησλ ηνπηθώλ ππνζέζεσλ». ήκεξα θαη κεηά ηελ ζέζε ζε ηζρχ 

ηνπ λ. 3852/2010 («Καιιηθξάηεο»), νη ζρεηηθέο πνιενδνκηθέο αξκνδηφηεηεο 

έρνπλ πεξηέιζεη ζηνπο Γήκνπο, ελψ ζην άξζξν 210 ηνπ σο άλσ λφκνπ 

«Μεηξνπνιηηηθέο Λεηηνπξγίεο» νξίδεηαη φηη «Η Μεηξνπνιηηηθή Πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο……αζθεί πιένλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 186 θαη 

αξκνδηόηεηεο κεηξνπνιηηηθνύ ραξαθηήξα……Οη ιεηηνπξγίεο κεηξνπνιηηηθνύ 

ραξαθηήξα αθνξνύλ ηνπο ηνκείο πεξηβάιινληνο θαη πνηόηεηαο δσήο, 

ρσξηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη αζηηθώλ αλαπιάζεσλ…….πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 

δηνηθεηηθά όξηα δήκνπ…». 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ε 

νπνία είλαη πξσηίζησο πνιενδνκηθή, σο αξκφδηνο θνξέαο αλαθέξεηαη ε 

«Πνιενδνκηθή Τπεξεζία». Γεδνκέλνπ φηη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

«Καιιηθξάηε», νη αξκνδηφηεηεο ησλ Πνιενδνκηψλ κεηαθέξζεθαλ ζηνπο 

Γήκνπο, πιελ φζσλ ξεηά αλαθέξνληαη ζην λφκν, αξκφδηνο Ο.Σ.Α. γηα ηηο σο 

άλσ ελέξγεηεο είλαη ν νηθείνο Γήκνο. Οη ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο 
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Πεξηθέξεηαο πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 210 πεξί «Μεηξνπνιηηηθψλ 

Λεηηνπξγηψλ».  

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Πεξηθεξεηαθή πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε 

θαη ηεο Δπηρείξεζεο ζεσξείηαη φηη είλαη επηβεβιεκέλε ε αλάιεςε 

πξσηνβνπιίαο εθ κέξνπο ησλ ζπλαξκνδίσλ θνξέσλ γηα ηελ άκεζε 

έθδνζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 268 ΚΒΠΝ 

πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο, ξπζκίδνληνο δηεμνδηθψο ηηο επηκέξνπο 

παξακέηξνπο ηνπ δεηήκαηνο, ην νπνίν γηα ιφγνπο ελφηεηαο θαη πιεξφηεηαο, 

αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 422-433 ΚΒΠΝ, ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, απηνηειψο, δηαηάμεηο ζρεηηθέο θαη κε ηηο 

επηθίλδπλεο νηθνδνκέο. ην ίδην δηάηαγκα κπνξεί λα πξνβιέπεηαη φηη ε 

δαπάλε δηαηήξεζεο ή αλάπιαζεο ηνπ θηηξίνπ κπνξεί λα θαιπθζεί κε ηελ 

παξαρψξεζε ηεο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ θηηξίνπ ζην Γεκφζην ή ηνλ 

νηθείν Ο.Σ.Α., (ελ πξνθεηκέλσ σο Ο.Σ.Α. λνείηαη θαη ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 210 ηνπ «Καιιηθξάηε» πεξί «Μεηξνπνιηηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ») θαη λα θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο 

παξαρψξεζεο απηήο. 

Δπηπιένλ, απφ ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, πξνθχπηεη ηζρπξή ε 

αλάγθε ζπληνληζκνύ ησλ ελεξγεηώλ ησλ ζπλαξκνδίσλ ππεξεζηώλ 

θαη θνξέσλ ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ 

δξάζεσλ θαη ηε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

δεηήκαηνο, ξόινο πνπ θαιείηαη λα αλαιάβεη ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, 

σο Μεηξνπνιηηηθή Πεξηθέξεηα, θαζψο, δεδνκέλεο αθελφο ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο ζπγθπξίαο θαη αθεηέξνπ ηεο απνθηεζείζεο ζηνλ ηνκέα 

απηφ εκπεηξίαο (δηνηθεηηθή πνιππινθφηεηα, γξαθεηνθξαηηθέο 

θαζπζηεξήζεηο), θξίλεηαη σο αιπζηηειήο ε δεκηνπξγία ελφο λένπ θνξέα.  

Παξίζηαηαη, φκσο, επηβεβιεκέλε ε εθπόλεζε ζηξαηεγηθνύ 

ζρεδίνπ εθ κέξνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ζπλεξγαζία φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κε θξαηηθψλ / δεκνζίσλ 

θνξέσλ, ελψζεσλ πνιηηψλ, επαγγεικαηηψλ θιπ), ην νπνίν ζα θαηαδείμεη ηηο 

βαζηθέο θαηεπζχλζεηο θαη ζηφρνπο ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ελ ζπλερεία, ζα 

νξηνζεηήζεη ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο, ελψ, βεβαίσο, ζα 

πξνηείλεη αλά δξάζε θαη ηνπο αληίζηνηρνπο πφξνπο ρξεκαηνδφηεζεο.  
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Οη δξάζεηο πνπ ζα αλαιεθζνχλ ζα πξέπεη λα πξνβιέςνπλ, λα 

ζπλεθηηκήζνπλ  θαη λα ζηνρεχζνπλ θαη ζε παξάπιεπξεο σθέιεηεο πιελ ησλ 

εκθαλψο ζθνπνχκελσλ, ηελ αηζζεηηθή, δειαδή, ιεηηνπξγηθή θαη πνιηηηζηηθή 

αλαβάζκηζε ησλ ελ ιφγσ πεξηνρψλ θαη ηελ άξζε ηνπ θηλδχλνπ. Δλδεηθηηθά, 

ε αλάιεςε ησλ δξάζεσλ απηψλ ζα δεκηνπξγήζεη ζέζεηο εξγαζίαο, αιιαγή 

πιεζπζκηαθνχ πξνθίι, επελδπηηθή θηλεηηθφηεηα, ελψ παξάιιεια ζα 

απνθέξεη αχμεζε εζφδσλ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απφ θφξνπο θαη ηέιε, 

ελψ ζα εληζρχζεη ηελ απνξξφθεζε θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ. 

Αλαιπηηθά, νη πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο έρνπλ σο εμήο  : 

1. Γηεμνδηθή θαηαγξαθή ησλ αθηλήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο α) 

ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 34 α.λ. 

1539/1538 «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δεκνζίσλ θηεκάησλ», β) ησλ 

επηθηλδύλσο εηνηκόξξνπσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 268 ΚΒΠΝ, 

γ) ησλ ινηπψλ επηθηλδύλσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 268 ΚΒΠΝ 

αθηλήησλ. 

2. Δμέηαζε εθάζηνπ απηψλ σο ηπρφλ εκπίπηνληνο ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ραξαθηεξηζκέλσλ σο «παξαδνζηαθψλ / δηαηεξεηέσλ» θηηξίσλ. 

3. Αλεχξεζε ησλ ηδηνθηεηψλ κε ηε ζπλεξγαζία ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ 

(Γήκνο, Κηεκαηνιφγην) ή κε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν θαηά 

πεξίπησζε κέζνλ (αλάζεζε έξεπλαο ζε ηδηψηεο).  

4. Κιήζε ησλ ηδηνθηεηψλ παξακειεκέλσλ αθηλήησλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 2717/1999  λα πξνβνχλ ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο. 

5. Δλεκέξσζε ηεο αξκφδηαο Γ/λζε Τπ. Οηθνλνκίαο πεξί θαηάιεςεο ησλ 

εγθαηαιειεηκκέλσλ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη δηαρείξηζή ηνπο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί δηνηθήζεσο αιινηξίσλ. 

6. Γηάθξηζε ησλ εηνηκφξξνπσλ θηηξίσλ ζε δηαηεξεηέα θαη κε θαη 

δηαδηθαζία ζπληήξεζεο θαηά πεξίπησζε. 

7. Γηαβνχιεπζε θαη αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ θαη κειεηψλ πνπ έρνπλ ήδε 

θαηαξηηζζεί απφ κε θξαηηθνχο θνξείο (νκάδεο «θηλήκαηα» πνιηηψλ, 

φπσο πρ ηεο «Κίλεζεο Καηνίθσλ ηνπ 6νπ Γηακεξίζκαηνο ηνπ Γήκνπ 

Αζελαίσλ», νη νπνίνη κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία θαη πφξνπο έρνπλ ήδε 

πξνβεί ζε θαηαγξαθή θηηξίσλ αξρηηεθηνληθνχ ελδηαθέξνληνο θαη 

αλεχξεζε ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο). 
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8. Δμέηαζε δπλαηφηεηαο έληαμεο ζρεηηθήο πξάμεο ζην ΔΠΑ ή ζε άιιν 

πξφγξακκα. 

9. Δμέηαζε ζπκκεηνρήο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο – ζέζπηζε επελδπηηθψλ 

θηλήηξσλ κε ζθνπφ ηελ αλάιεςε απφ ην ηδησηηθφ θεθάιαην ηνπ θφζηνπο 

ζπληήξεζεο θαη αλάδεημεο ησλ δηαηεξεηέσλ κε απνθφκηζε κειινληηθνχ 

νηθνλνκηθνχ νθέινπο απφ ηελ επαλάρξεζή ηνπο.  

10.  Αμηνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ πξνο ηνχην αθηλήησλ γηα ηε ζηέγαζε 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ 

11. Πεδνδξνκήζεηο – ραξαθηεξηζκφο πεξηνρψλ σο εηδηθψλ δσλψλ 

Πεξαηηέξσ, ιακβάλνληαο ππ’φςηλ ηε δηεζλή εκπεηξία γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ ππνβαζκηζκέλσλ θέληξσλ κεηξνπφιεσλ, αιιά θαη ηελ 

πθηζηάκελε – δηαξθψο επηδεηλνχκελε – νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

θαηάζηαζε, πξνηείλεηαη ε εμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο επηρνξήγεζεο ελνηθίνπ 

ζε πνιίηεο, θαηνίθνπο ή ελδηαθεξφκελνπο θαηνίθνπο ηνπ θέληξνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε αλαθαηάιεςε ηνπ θέληξνπ απφ ηνπο 

παξαδνζηαθνχο θαηνίθνπο θαη επηρεηξεκαηίεο, θαζψο θαη ε πξνζέιθπζε 

ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ (θνηηεηψλ, 

θαιιηηερλψλ), θαζψο θαη ε ζέζπηζε θηλήηξσλ (νηθνλνκηθψλ, θνξνινγηθψλ) 

πνπ ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ 

αθηλήησλ λα πξναζπίζνπλ κε ην βέιηηζην ηξφπν ηελ ηδηνθηεζία ηνπο.  

ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί θαη ην δήηεκα ρνξήγεζεο 

αδεηώλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, ε 

νπνία έρεη αλαζηαιεί απφ ην Γήκν Αζελαίσλ απφ ην έηνο 2009 ζε νξηζκέλεο 

πεξηνρέο ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ, κε απνηέιεζκα λα επέξρεηαη καξαζκφο θαη 

απαμίσζε ησλ δηαηηζέκελσλ πξνο ηνχην ρψξσλ. Θα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζζεί ηφζν ζπλνιηθά, φζν θαη θαηά πεξίπησζε, κε ζχγρξνλε 

αληίιεςε θαη ζηνρεπκέλεο δξάζεηο, ε ρξήζε ηεο γεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο, 

ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο, ελδερνκέλσο κέζσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο.  

 Η αμηνπνίεζε ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ θηηξίσλ πξνυπνζέηεη ηελ 

απφδνζε ζε απηά «ήπησλ» θαη βηψζηκσλ ρξήζεσλ, νχησο ψζηε λα 

πξνζδψζεη θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά, πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε 

ρσξίο παξάπιεπξεο επηβαξχλζεηο. Οη πθηζηάκελεο δνκέο, νξζψο 
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αμηνπνηνχκελεο, έρνπλ ην πξνηέξεκα ηεο νηθνλνκίαο ρξφλνπ θαη ηεο 

ηαρχηεξεο εθκεηάιιεπζεο.  

Η επηινγή ηνπ είδνπο ρξήζεο θαη ηνπ βαζκνχ επέκβαζεο ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ εμέηαζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θηηξίσλ, 

ηεο ηνπνζεζίαο ηνπο, (θχξηα ρξήζε πεξηνρήο, πξνζβαζηκφηεηα κε ΜΜΜ 

θιπ) θαη, θπζηθά, απφ νηθνλνκηθά ζηνηρεία αθνξψληα ζην είδνο θαη ηελ 

έθηαζε ηεο απαηηνχκελεο επέκβαζεο.  

Απαξαίηεηνο, θπζηθά, είλαη ν έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο 

ηεο πξνηεηλφκελεο ρξήζεο θαη ε κέζσ ηεο λέαο ρξήζεο εμαζθάιηζε εζφδσλ 

γηα ηε δηαξθή ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ. 

 Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ αλάπιαζε ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα θηίξηα απηά, ψζηε λα 

αλαβαζκηζζνχλ ιεηηνπξγηθά θαη αηζζεηηθά, κε θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη 

πεξηβαιινληηθά βηψζηκε πξννπηηθή. 

 Ήδε, κε ηελ πξνσζνχκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Ο.Κ., ιακβάλεηαη 

κέξηκλα γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ, ελψ ε ΔΛ.Α., ε νπνία 

εθαξκφδεη Δηδηθφ Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην έρνληαο δηαζέζεη επί 24σξνπ 

βάζεσο 600 αζηπλνκηθνχο, ζηνλ εηήζην απνινγηζκφ ηεο αλαθέξεη θαηά 

κέζν φξν 40 ζπιιήςεηο θαη άλσ ησλ 100 πξνζαγσγψλ ζηελ πξνζπάζεηά ηεο 

λα θαηαζηήζεη θαη πάιη ην θέληξν βηψζηκν. Ιδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηε 

δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, ζηνπο παξαλφκσο δηακέλνληεο αιινδαπνχο θαη ηα 

εθδηδφκελα πξφζσπα, θαζψο θαη ζηελ πάηαμε ηνπ παξαεκπνξίνπ, 

παξάγνληα πνπ ζηεξεί ην θξάηνο απφ έζνδα θαη εμαλεκίδεη ηηο πξνζπάζεηεο 

ησλ εκπφξσλ λα δηαηεξήζνπλ, ζε δπζρεξή νηθνλνκηθά πεξίνδν ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπο.  

 

*************************** 

 

Απφ ην κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο έρεη γίλεη 

εκθαλήο ε αλάγθε ζπλεξγαζίαο ηνπ Γξαθείνπ καο κε ηηο ππεξεζίεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο. Ήδε έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δχν ζπλαληήζεηο κε ηνπο 

Γεληθνχο Γηεπζπληέο γηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο ππεξεζίεο ηεο 
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Πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη κεκνλσκέλεο ζπλαληήζεηο κε νξηζκέλνπο 

Γηεπζπληέο. Πξφηαζή καο ινηπφλ είλαη  ε θαζηέξσζε ζε κεληαία βάζε ησλ 

ζπλαληήζεσλ απηψλ, νχησο ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη κε εληαίν ηξφπν 

δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ επαλεηιεκκέλσο ηηο ππεξεζίεο θαη 

παξνπζηάδνπλ δπζρέξεηεο λνκηθήο θχζεσο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ 

ελ ηε γελέζεη ηνπο θαηλφκελα θαθνδηνίθεζεο. 

 

Πεξαηηέξσ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ελεκεξψλεηαη ην Γξαθείν καο γηα 

εάλ θαη κε πνην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν πηνζεηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο νη Απνθάζεηο – Πνξίζκαηά καο, ελψ ζε πεξίπησζε κε 

ζπκκνξθψζεσο, πξέπεη λα αηηηνινγείηαη επαξθψο ε άξλεζε ηεο ππεξεζίαο 

γηα ζπκκφξθσζε.  

 

Κιείλνληαο : 

Θέινπκε λα επραξηζηήζνπκε ηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο θαηά ην πξψην θξίζηκν 

δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ ζεζκνχ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε 

ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο. 

 

Δπειπηζηνχκε πσο ε ζπλεξγαζία απηή ζα ζπλερηζηεί θαη ζα 

επεθηαζεί, πξνο φθεινο θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ δηνηθνπκέλσλ.  

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ  

ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ  

 

Μαρία Παπασπύρου  


