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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 

 

   Με τον ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», 

επιχειρείται η αναδιάρθρωση της αυτοδιοίκησης δύο βαθµίδων, τους 

∆ήµους και τις  Περιφέρειες, η οποία αποτελεί την προϋπόθεση της 

διοικητικής και οικονοµικής της αυτοτέλειας, που κατοχυρώνεται από το 

Σύνταγµα. 

  Στην ολοµέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις 17 Ιουνίου του 2009, υιοθετήθηκε το µοντέλο 

«Πολυεπίπεδης ∆ιακυβέρνησης» σαν σύγχρονη και αναγκαία αντίληψη 

στην άσκηση της ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως  αυτό αποτυπώθηκε στη 

Λευκή Βίβλο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, καθώς οι περιφερειακές 

και τοπικές αρχές της Ευρώπης αναλαµβάνουν να υλοποιήσουν τον κύριο 

όγκο της κοινοτικής νοµοθεσίας (περίπου 70%) και, συνεπώς, καθίστανται 

ουσιαστικός παράγοντας στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την 

οικονοµική ανάκαµψη. 

Από την 1η ∆εκεµβρίου 2009 έχει τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της 

Λισαβόνας και o ως άνω νόµος (ν.3852/2010) εναρµονίζεται και 

συµβαδίζει µε αρχές και αξίες που αποτελούν τη βάση για το ευρύτερο 

πλαίσιο µέσα στο οποίο θα εφαρµοστεί, που είναι αυτό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Οι ρυθµίσεις του Καλλικράτη σαν στόχο έχουν να εξασφαλίσουν 

για την σύγχρονη αυτοδιοίκηση τον χαρακτήρα της εγγύτητας στην λήψη 

αποφάσεων, της χρηστής διακυβέρνησης, της εποπτείας και του ελέγχου, 

της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής, της ενίσχυσης του ρόλου και των 

δικαιωµάτων του πολίτη, του σεβασµού, των ανθρώπινων δικαιωµάτων και 

ουσιαστικά της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.  

O θεσµός του «Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και 

της Επιχείρησης», ο οποίος εισάγεται σε επίπεδο Περιφέρειας µε το 
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άρθρο 179 του ν.3852/2010, αποτελεί καινοτοµία για τα ελληνικά 

αυτοδιοικητικά δεδοµένα και αναµένεται να τα επηρεάσει καίρια. 

Όπως και στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση, έτσι και σε επίπεδο 

Περιφέρειας, είναι απαραίτητη η θεσµοθέτηση και η λειτουργία ενός 

οργάνου εσωτερικής και επιτόπιας καταπολέµησης της κακοδιοίκησης και 

διαµεσολάβησης µεταξύ πολιτών και περιφερειακής διοίκησης. Οι λόγοι που 

στοιχειοθετούν τη θεσµοθέτηση και την αποστολή του νέου οργάνου 

στοιχίζονται σε µια ευρύτερη κλίµακα, µε όσα αναφέρονται προς τον 

∆ηµοτικό Συµπαραστάτη στην Αιτιολογική Έκθεση του νοµοθετήµατος, 

δηλαδή, τα προβλήµατα κακοδιοίκησης στις Περιφέρειες, τα παράπονα 

αρκετών πολιτών για µεροληψία και επιλεκτική πρόσβαση στα κέντρα 

αποφάσεων των περιφερειακών αρχών, αλλά και την υπερφόρτωση του 

Περιφερειάρχη από αιτήµατα και παράπονα µεµονωµένων πολιτών και 

οµάδων. 

Ο Περιφερειακός Συµπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 

αποτελεί αυτοτελές όργανο της Περιφέρειας που, στα πλαίσια των 

αρµοδιοτήτων του και κατ’ αποτέλεσµα, επιβλέπει την ορθή και νοµότυπη 

λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών, λειτουργεί ως οιονεί εσωτερικός 

ελεγκτικός µηχανισµός και ενεργεί ως διαµεσολαβητής στη σχέση των 

πολιτών και των επιχειρήσεων µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, των 

νοµικών της προσώπων και των επιχειρήσεων της, ενώ υποστηρίζεται 

διοικητικά από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας.
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ 

 

Ο Περιφερειακός Συµπαραστάτης  του Πολίτη και της Επιχείρησης 

έχει ως αποστολή την διαµεσολάβηση µεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων 

και των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, των νοµικών της προσώπων και των 

επιχειρήσεων της, µε σκοπό την προστασία των δικαιωµάτων των 

πολιτών και των επιχειρήσεων, την έγκαιρη καταπολέµηση της 

κακοδιοίκησης, την τήρηση της νοµιµότητας, τη διασφάλιση της 

αµεροληψίας των Περιφερειακών Αρχών, τη βελτίωση της 

εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Στοχεύει στην 

αποσυµφόρηση του Περιφερειάρχη και άλλων αιρετών οργάνων της 

Περιφέρειας από την µεγάλη συσσώρευση αιτηµάτων και στην 

αντιµετώπιση της αδυναµίας ουσιαστικής και πλήρους  διερεύνησης των 

παραπόνων και των καταγγελιών των διοικουµένων. Επιπλέον, στην ίδια ως 

άνω Αιτιολογική Έκθεση στο άρθρο 179 αναφέρεται ότι, η Περιφέρεια 

Αττικής, ως µεγαλύτερη και ευρύτερη διοικητική µονάδα, έχει ακόµη 

περισσότερο ανάγκη της θεσµοθέτησης ενός τέτοιου οργάνου, το οποίο θα 

διαθέτει το κύρος και την ανεξαρτησία που απαιτούνται.  

Εποµένως, µε το ως άνω άρθρο καθιερώνεται αυτοτελές όργανο της 

Περιφέρειας, το οποίο αφενός µεν, προς τα έσω θα λειτουργεί ως  

εσωτερικός ελεγκτικός µηχανισµός, δηλαδή θα επιβλέπει την ορθή και 

νοµότυπη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών, αφετέρου δε και προς τα 

έξω, θα ενεργεί ως διαµεσολαβητής στη σχέση των πολιτών και 

των επιχειρήσεων µε τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, των νοµικών 

της προσώπων και των επιχειρήσεων της.  

Πρόκειται για όργανο που εκλέγεται µε ειδική πλειοψηφία από το 

σύνολο των αιρετών µελών της Περιφέρειας, λογοδοτεί µόνο σ’ αυτούς και 

ακολουθεί το χρονοδιάγραµµα της θητείας τους, πρόκειται, δηλαδή, για 

θέση µέσω επιλογής µε ορισµένη θητεία καθόσον δεν αποτελεί η θέση 

αυτή, θέση προαγωγής και δεν εντάσσεται στον Περιφερειακό Οργανισµό, 

γεγονός που αποσκοπεί και στην απόδοση σε αυτόν ανεξαρτησίας και 

πολιτικής ουδετερότητας. 
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Μέσω της λειτουργίας του θεσµού του Περιφερειακού 

Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, αποτρέπονται 

πρόσθετες διοικητικές διαδικασίες προσφυγής στην εποπτεία, σε 

ελεγκτικούς µηχανισµούς και στη δικαιοσύνη, επειδή πολλά 

προβλήµατα κακοδιοίκησης θα επιλύονται στο πλαίσιο της ίδιας της 

Περιφέρειας, µε αποτέλεσµα και την αποσυµφόρηση των ελεγκτικών 

µηχανισµών, καθώς και την εξοικονόµηση διαδικασιών, πόρων, χρόνου και 

χρήµατος (βλ. Αιτιολογική Έκθεση του σχεδίου νόµου «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα 

Καλλικράτης»). 

Μέσα στις αρµοδιότητες του Περιφερειακού Συµπαραστάτη του 

Πολίτη και της Επιχείρησης, είναι να δέχεται και να διερευνά καταγγελίες 

άµεσα θιγόµενων πολιτών και επιχειρήσεων, όσον αφορά την συµπεριφορά 

και λειτουργία των οργάνων και των υπηρεσιών της Περιφέρειας, των 

νοµικών της προσώπων και των επιχειρήσεων της, που παραβιάζουν 

δικαιώµατα, προσβάλλουν νόµιµα συµφέροντα φυσικών ή νοµικών 

προσώπων, δηλαδή κάθε ενέργειας ή παράλειψης που αντιβαίνει, µεταξύ 

άλλων, και στις αρχές της χρηστής διοίκησης και της νοµιµότητας ή 

επιφέρει παράνοµα ζηµιά στο δηµόσιο ή τρίτους. 

Σύµφωνα δε µε έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη, στην έννοια  της 

κακοδιοίκησης περιλαµβάνονται και η υποστελέχωση των υπηρεσιών, 

το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των υπαλλήλων, η αγενής 

συµπεριφορά προς τον πολίτη, η έλλειψη µηχανογράφησης, η 

απουσία προγραµµατισµού στην διεκπεραίωση των υποθέσεων, η 

άθλια κτιριακή υποδοµή, η προνοµιακή µεταχείριση περιπτώσεων 

και υποθέσεων, κλπ.  Όλα τα ανωτέρω συνιστούν λειτουργικές αδυναµίες 

και παθογένειες της οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών από τις 

οποίες επηρεάζεται η αποτελεσµατικότητα δηλαδή η ποσότητα και η 

ποιότητα των παρεχόµενων προς τους πολίτες υπηρεσιών, συνεπώς, ο 

Περιφερειακός Συµπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 



 8 

διαµεσολαβεί και παρεµβαίνει και στις ανωτέρω περιπτώσεις 

κακοδιοίκησης  προκειµένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήµατα.  

Ιδίως, διερευνά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, όργανο ή υπάλληλος 

των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, των νοµικών της προσώπων και 

επιχειρήσεών της : α) προσβάλλει µε πράξη  ή παράλειψη δικαίωµα  ή 

συµφέρον που προστατεύεται τόσο από τους κανόνες του δικαίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από το Σύνταγµα και τον Νόµο, β) αρνείται να 

εκπληρώσει συγκεκριµένη υποχρέωση  που επιβάλλεται από τελεσίδικη ή 

προσωρινά εκτελεστή δικαστική απόφαση, γ) αρνείται να εκπληρώσει 

συγκεκριµένη υποχρέωση που επιβάλλεται από διάταξη Νόµου ή από 

ατοµική διοικητική πράξη, δ) ενεργεί ή παραλείπει νόµιµη οφειλόµενη 

ενέργεια, κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της 

διαφάνειας κατά κατάχρηση εξουσίας. 

Ο  Περιφερειακός Συµπαραστάτης θα επιλέξει τα µέσα και τον τρόπο 

µε τον οποίο θα λειτουργεί. Υποχρεούται όµως, να απαντά, εγγράφως ή 

ηλεκτρονικά, µέσα σε µία ενδεικτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από 

την υποβολή της καταγγελίας. ∆εν διαθέτει κανονιστική εξουσία αλλά µόνο 

υποστηρικτική του έργου της Περιφέρειας. Οι γνωµοδοτήσεις και οι 

προτάσεις του, που υποβάλλονται στον Περιφερειάρχη και υποχρεωτικά 

κοινοποιούνται στο Περιφερειακό Συµβούλιο και στον Εκτελεστικό 

Γραµµατέα της Περιφέρειας, πρέπει να αφορούν τις αποφάσεις της 

Περιφέρειας µόνον σε θέµατα νοµιµότητας της περιφερειακής 

δραστηριότητας και όχι σκοπιµότητας, καθ’όσον η ακολουθούµενη πολιτική 

ανήκει στον Περιφερειάρχη και στο Περιφερειακό Συµβούλιο. 

Ο νέος αυτός θεσµός, που απαντάται σε όλες τις σύγχρονες 

ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έχουν υιοθετήσει το θεσµό των τοπικών 

Συνηγόρων/Συµπαραστατών, αποτελεί αναµφισβήτητα ένα αναγκαίο 

συµπληρωµατικό στοιχείο του συστήµατος εξωδικαστικής προστασίας του 

πολίτη και της επιχείρησης στα πλαίσια της Περιφέρειας παρέχοντας 

στήριξη κατά την επίλυση των διοικητικών τους διαφορών µε Υπηρεσίες της 

Περιφέρειας µε διαδικασίες γρήγορες και κυρίως χωρίς κόστος γι’ αυτούς. 

Κατ’ αντιστοιχία προς τον θεσµό του Συνηγόρου του Πολίτη που έχει 
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αρµοδιότητα στο σύνολο της επικράτειας ο Περιφερειακός Συµπαραστάτης 

έχει αρµοδιότητα σε θέµατα που ανακύπτουν εντός των ορίων κάθε 

περιφέρειας. Η αναγκαιότητα του θεσµού απορρέει και από το άρθρο 102 

του Συντάγµατος σύµφωνα µε το οποίο η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων 

ανήκει στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει ωστόσο να 

επισηµάνουµε ότι η προσφυγή στον Περιφερειακό Συµπαραστάτη δεν 

αναιρεί το δικαίωµα παράλληλης προσφυγής στον Συνήγορο του Πολίτη.  

Ο Περιφερειακός Συµπαραστάτης του Πολίτη και της 

Επιχείρησης εκτελεί τα καθήκοντά του σε καθεστώς ανεξαρτησίας, 

καθώς δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητική ή διοικητική 

αρχή. Λογοδοτεί µόνο στο Περιφερειακό Συµβούλιο και δεν έχει 

πολιτικό προϊστάµενο. Τα ανωτέρω εξασφαλίζουν ανεξαρτησία, 

καθώς εκφεύγει του ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας, διαφάνεια 

στη δράση του και αµεροληψία.  

Ο Περιφερειακός Συµπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 

συνιστά αυτοτελές όργανο της Περιφέρειας το οποίο αφενός µεν προς τα 

έσω λειτουργεί ως εσωτερικός ελεγκτικός µηχανισµός, δηλαδή επιβλέπει 

την ορθή και νοµότυπη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών και επ’ 

ευκαιρία προβληµάτων κακοδιοίκησης που είτε ο ίδιος εντοπίζει, είτε πολύ 

συχνά αναφέρουν σε αυτόν οι ίδιες οι Υπηρεσίες ζητώντας τη συνδροµή του, 

καταγράφει τις διοικητικές διαδικασίες που εφαρµόζουν οι Υπηρεσίες της 

Περιφέρειας και προβαίνει σε  προτάσεις για την βελτίωσή τους, αφετέρου 

δε προς τα έξω ενεργεί ως διαµεσολαβητής στη σχέση πολιτών και 

επιχειρήσεων µε τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, των Νοµικών της 

Προσώπων και των Επιχειρήσεών της.  Ο Περιφερειακός Συµπαραστάτης 

προτάσσει πάνω από όλα τα δικαιώµατα και το συµφέρον του απλού πολίτη 

και δεν έρχεται σε καµία περίπτωση να υπερασπιστεί τα συµφέροντα  

επιχειρήσεων εις βάρος των πολιτών. Συµπαρίσταται σε όλους τους 

υπαλλήλους της Περιφέρειας, σε όλους τους πολίτες της χώρας, επιλύει 

θέµατα κακοδιοίκησης και εναντιώνεται σε θέµατα διαφθοράς.  

Ο θεσµός αυτός εισήχθη στην Ελληνική έννοµη τάξη, κατόπιν σειράς 

Συστάσεων και Ψηφισµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης. Συγκεκριµένα, 
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ήδη από τη δεκαετία του 1980, το Συµβούλιο της Ευρώπης είχε εισηγηθεί 

στα κράτη µέλη του την δηµιουργία ανεξάρτητων αρχών σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, µε αντικείµενο τον έλεγχο της 

κακοδιοίκησης και της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωµάτων µε 

διαµεσολαβητικό κι εξωδικαστικό τρόπο, ώστε οι πολίτες να µην χρειάζεται 

να προσφεύγουν κατευθείαν στην ∆ικαιοσύνη. Το Συµβούλιο της Ευρώπης 

έχει εκδώσει τη συλλογή Συστάσεων και Ψηφισµάτων µε τίτλο «Εθνικοί 

Περιφερειακοί και Τοπικοί Συνήγοροι του Πολίτη και εθνικοί ανεξάρτητοι 

θεσµοί για την προώθηση και προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων : 

Εξωδικαστικοί θεσµοί για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων  

στα κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης» (Στρασβούργο, 1η 

Σεπτεµβρίου 2010). Ανάµεσα σε αυτά τα θεσµικά κείµενα περιλαµβάνονται 

και τα εξής :  

- Το 1985, η Επιτροπή Υπουργών του Συµβουλίου τα Ευρώπης ψήφισε 

την Σύσταση R (85) 13 «για τον θεσµό του Ombudsman», καλώντας τα 

κράτη να διορίσουν Συνηγόρους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο ή σε ειδικούς τοµείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

- Το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συµβουλίου 

της Ευρώπης ψήφισε την Σύσταση 81 (1999) «για τον ρόλο των Τοπικών και 

Περιφερειακών ∆ιαµεσολαβητών/ Συνηγόρων του πολίτη και την 

υπεράσπιση των δικαιωµάτων των πολιτών», µε την οποία κάλεσε τις 

Κυβερνήσεις των κρατών – µελών που έχουν τέτοιον θεσµό (Συνηγόρου του 

Πολίτη ) να λάβουν µέτρα εισαγωγής τους και σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο. Σύµφωνα µε το ανωτέρω ψήφισµα ο θεσµός κρίνεται ως αναγκαίος 

για την προάσπιση των δικαιωµάτων των πολιτών, καθώς, η προσφυγή στη 

διαµεσολάβηση, ως τρόπος επίλυσης και αποτροπής διαφορών, µπορεί να 

µειώσει την ανάγκη προσφυγής σε δικαστικές διαδικασίες και εποµένως να 

αποφορτίσει τα δικαστήρια, ικανοποιώντας τις ανάγκες των πολιτών και 

βελτιώνοντας τις σχέσεις µεταξύ αυτών και των τοπικών και περιφερειακών 

αρχών.  

Στο ίδιο Ψήφισµα σηµειώνεται επίσης ότι ο θεσµός των τοπικών και 

περιφερειακών Συνηγόρων συµβάλλει στην εφαρµογή των αρχών του 
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Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συνιστάται : η αποφυγή 

διορισµού πολιτικών, η µη ύπαρξη ασυµβιβάστων στο πρόσωπο του 

συνηγόρου, καθώς και η πρόβλεψη αντιµισθίας, αντίστοιχης µε την 

αντιµισθία που καταβάλλεται σε υψηλόβαθµους λειτουργούς της διοίκησης 

προκειµένου να εξασφαλισθούν επαρκείς εγγυήσεις ανεξαρτησίας και 

αµεροληψίας.  

- Το 1999, το ίδιο όργανο του Συµβουλίου της Ευρώπης θέσπισε το 

Ψήφισµα 80 (1999) «για τον ρόλο των τοπικών και περιφερειακών 

∆ιαµεσολαβητών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο» 

- Το 2004, το ίδιο όργανο του Συµβουλίου της Ευρώπης ψήφισε την 

Σύσταση 159 (2004) «για τους Περιφερειακού Συνηγόρους του Πολίτη: 

ένας θεσµός στην υπηρεσία των δικαιωµάτων των πολιτών». Σε αυτό 

καλούνται τα κράτη – µέλη να διευκολύνουν τις περιφέρειές τους να 

εφαρµόσουν τον θεσµό των περιφερειακών Συνηγόρων του Πολίτη, εάν 

αυτός δεν υπάρχει ήδη. 

Όλα τα ανωτέρω επιβάλλουν την περαιτέρω ενίσχυση του θεσµού 

όπως άλλωστε αναφέρεται και στο σχετικό πρόσφατο ψήφισµα της 

κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης µε αριθµό 

1959/2013 και τίτλο «Ενισχύοντας το θεσµό του Συνηγόρου στην Ευρώπη» 

που διενεργήθηκε στις 04-10-2013 και το οποίο απευθύνεται στα κράτη, 

ζητώντας να λάβουν µέτρα για την ενδυνάµωση των ανεξάρτητων 

διαµεσολαβητών µεταξύ πολιτών και διοίκησης. Αυτούσιο το κείµενο του 

ψηφίσµατος  έχει ως εξής :  

1.Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση, παραπέµποντας στις Συστάσεις της 

υπ' αρ. 757 (1975) και 1615 (2003), επιβεβαιώνει ότι οι θεσµοί των 

Συνηγόρων, στους οποίους έχει ανατεθεί η προστασία των πολιτών εναντίον 

της κακοδιοίκησης, διαδραµατίζουν κρίσιµο ρόλο στην ενίσχυση της 

δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωµάτων. 

2. Η Συνέλευση σηµειώνει ότι στην Ευρώπη και παγκοσµίως δεν 

υπάρχει ένα καθιερωµένο πρότυπο του Συνηγόρου. Κάποιες χώρες έχουν 

ιδρύσει έναν µονοπρόσωπο, γενικών καθηκόντων Συνήγορο του Πολίτη, 

ενώ άλλες χώρες έχουν επιλέξει ένα σύστηµα πολλών θεσµών, 
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συµπεριλαµβανοµένων των Περιφερειακών ή/και Τοπικών Συνηγόρων του 

Πολίτη/και Συνηγόρων µε ειδίκευση σε πεδία όπως η καταπολέµηση των 

διακρίσεων, η προστασία των µειονοτήτων ή τα δικαιώµατα των παιδιών. 

Λαµβάνοντας υπόψη την ποικιλότητα των νοµικών συστηµάτων και 

παραδόσεων, δεν θα ήταν πρόσφορο να υποστηρίξουµε ένα ενιαίο πρότυπο 

για κάθε περίπτωση Συνηγόρου.  

3.Η Συνέλευση, πάντως, υπενθυµίζει τις παλαιότερες ενέργειες του 

Συµβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση των θεσµών Συνηγόρου, 

συµπεριλαµβανοµένων των συστάσεών της και των Συστάσεων της 

Επιτροπής Υπουργών αρ. R (80)2, R(85)2 και R(97)14 και καλεί τα κράτη 

µέλη να τις εφαρµόσουν. Επίσης τα καλεί να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο 

έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ∆ηµοκρατία µέσω του ∆ικαίου 

(Επιτροπή Βενετίας) “Συλλογή για τον θεσµό του Συνηγόρου” της 1ης 

∆εκεµβρίου 2011.  

4. Η Συνέλευση καλεί τα κράτη µέλη που έχουν ιδρύσει διάφορους 

θεσµούς Συνηγόρου, όπως Τοπικούς, Περιφερειακούς και/ή 

εξειδικευµένους, να διασφαλίσουν την κατάλληλη συνεργασία αυτών των 

οργάνων και την εύκολη κι ανεµπόδιστη πρόσβαση των ατόµων σε αυτούς. 

5. Η Συνέλευση καλεί τα κράτη µέλη να χρησιµοποιήσουν κάθε µέσο 

για να αποφύγουν την µείωση του προϋπολογισµού, η οποία συνεπιφέρει 

την απώλεια της ανεξαρτησίας των θεσµών Συνηγόρου ή ακόµη και την 

κατάργησή τους. Σε τοµείς µε ιδιαίτερα νοµοθετικά συστήµατα, λ.χ. µε 

κοινοβούλια που νοµοθετούν δικαιώµατα και ελευθερίες, σε εθνικό ή 

περιφερειακό επίπεδο, υπάρχει µια λειτουργία που πρέπει να ασκείται από 

όργανα που εποπτεύουν την διοίκηση, όπως πράττουν οι Συνήγοροι εξ 

ορισµού, προκειµένου να εποπτεύουν την εκτελεστική εξουσία όσον αφορά 

την εφαρµογή του δικαίου.  

6. Η Συνέλευση ενθαρρύνει τα κράτη µέλη που δεν έχουν θεσπίσει 

ακόµη γενικούς εθνικούς Συνηγόρους να προχωρήσουν στην ίδρυση ενός 

τέτοιου οργάνου µε ευρεία αποστολή, επιτρέποντας στα άτοµα να 

υποβάλλουν καταγγελίες για υποθέσεις κακοδιοίκησης και παραβιάσεων 

των ανθρώπινων δικαιωµάτων τους και των θεµελιωδών ελευθεριών τους, 
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εξασφαλίζοντας µια σαφή διάκριση αρµοδιοτήτων µεταξύ των θεσµών του 

Συνηγόρου και του δικαστικού ελέγχου των διοικητικών πράξεων, η οποία 

πρέπει να είναι διαθέσιµη τουλάχιστον σε περιπτώσεις παραβιάσεων 

ανθρώπινων δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθεριών.  

7. Η Συνέλευση αναγνωρίζει τον σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει ο 

Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Επίτροπος 

Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης για τον συντονισµό 

των δράσεων των Συνηγόρων των κρατών µελών.  

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το ψήφισµα προτρέπει τα ευρωπαϊκά 

κράτη στα οποία έχουν ιδρυθεί τοπικοί ή και περιφερειακοί Συνήγοροι του 

Πολίτη να διασφαλίσουν την συνεργασία των οργάνων αυτών και την 

εύκολη και ανεµπόδιστη πρόσβαση των ατόµων σε αυτά, ενώ θεωρεί 

σηµαντική και την προβολή του θεσµού στα µέσα ενηµέρωσης. 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».  Τέλος, το ψήφισµα αναγνωρίζει την σηµασία που έχει η εποπτεία 

της διοίκησης από ανεξάρτητα  όργανα καθώς τούτο επιβάλλεται σε 

πολιτειακά συστήµατα διάκρισης των λειτουργιών. 

Ο θεσµός εποµένως του Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη 

και της Επιχείρησης πρέπει να ενισχυθεί, να διευκολυνθεί η λειτουργία του 

και να ενδυναµωθεί θεσµικά, καθόσον έπειτα από τα ψηφίσµατα που 

προαναφέραµε η ύπαρξη του είναι αυτονόητη και επιβεβληµένη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

 

Ο Περιφερειακός Συµπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, 

όπως προκύπτει από το σχετικό άρθρο 179 του Καλλικράτη, επιλαµβάνεται 

κάθε θέµατος που εµπίπτει στις αρµοδιότητες του έπειτα από ενυπόγραφη 

και επώνυµη καταγγελία και αναφορά κάθε ενδιαφερόµενου, φυσικού ή 

νοµικού προσώπου. Εποµένως, η ύπαρξη άµεσου έννοµου συµφέροντος 

αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της υποβαλλόµενης 

καταγγελίας στον Περιφερειακό Συµπαραστάτη. Ως εκ τούτου, δεν 

νοµιµοποιείται κανείς να υποβάλλει καταγγελία για υπόθεση άλλου. 

Ο Περιφερειακός Συµπαραστάτης του Πολίτη και της 

Επιχείρησης δύναται να επιληφθεί υποθέσεων και αυτεπαγγέλτως, 

ιδίως όταν ο ίδιος εντοπίζει σηµαντικά προβλήµατα 

κακοδιοίκησης. Επίσης, µετά την παραδεκτή επώνυµη και νόµιµη 

καταγγελία ή αναφορά, µπορεί να ζητήσει από τις υπηρεσίες της 

Περιφέρειας, τα νοµικά της πρόσωπα και τις επιχειρήσεις της, κάθε 

πληροφορία, έγγραφο ή άλλο στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάσει 

πρόσωπα και γενικά να ενεργήσει οτιδήποτε κρίνει αυτός πρόσφορο για την 

διαπίστωση της ουσιαστικής βασιµότητας των καταγγελλόµενων. Στα 

πλαίσια της έρευνάς του, δύναται να αναθέτει τις υποθέσεις (βάσει των 

καταγγελιών-αναφορών) σε ειδικούς επιστήµονες – εισηγητές που 

εργάζονται στις υπηρεσίες της Περιφέρειας και οι οποίοι, αφού λάβουν 

υπόψη τους την καταγγελία ή αναφορά και τον σχετικό φάκελο της 

υπόθεσης, συντάσσουν αιτιολογηµένη έκθεση την οποία και καταθέτουν  

στον Περιφερειακό Συµπαραστάτη. 

Ο Περιφερειακός Συµπαραστάτης συντάσσει Ετήσια Έκθεση, στην 

οποία εκθέτει το έργο του, παρουσιάζει τις σηµαντικότερες υποθέσεις και 

διατυπώνει προτάσεις για την βελτίωση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας. Η 

ετήσια αυτή Έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική 

δηµόσια συνεδρίαση  του Περιφερειακού Συµβουλίου για τον Απολογισµό 
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Πεπραγµένων της Περιφερειακής Αρχής (άρθρο 185 του ν.3852/2010). 

Επίσης ο Περιφερειακός Συµπαραστάτης µπορεί ευκαιριακά να διατυπώνει  

προτάσεις, τις οποίες υποβάλλει στον Περιφερειάρχη και τις κοινοποιεί στο 

Περιφερειακό Συµβούλιο και στον Εκτελεστικό Γραµµατέα της 

Περιφέρειας, ιδίως για θέµατα βελτίωσης της περιφερειακής διοίκησης και 

των σχέσεων της µε το κοινό, όταν ο ίδιος εντοπίζει σηµαντικά προβλήµατα 

κακοδιοίκησης (παρ. 4, εδ. γ’ και δ’ άρθρου 179 του ν. 3852/2010). Οι 

Περιφερειακές  Υπηρεσίες φροντίζουν ώστε να αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα, τόσο η ετήσια Έκθεση του, όσο και οι ειδικές προτάσεις του.  

Τέλος, σύµφωνα µε την παρ. 4 εδ. β’ του ως άνω άρθρου 179 του 

ν.3852/2010 στα πλαίσια προτάσεων βελτίωσης της περιφερειακής 

διοίκησης για την αντιµετώπιση σηµαντικών προβληµάτων κακοδιοίκησης, 

πρέπει η νεοσύστατη υπηρεσία του Περιφερειακού Συµπαραστάτη του 

Πολίτη και της Επιχείρησης να οργανωθεί µε γνώµονα τον σεβασµό της 

αξιοπρέπειας του πολίτη και µε στόχο την βελτίωση της εξυπηρέτησης των 

πολιτών και των επιχειρήσεων και της προστασίας τους, σε τυχόν 

παρατυπίες των περιφερειακών θεσµικών οργάνων και οργανισµών κατά 

την άσκηση των διοικητικών αρµοδιοτήτων τους και την έγκαιρη 

καταπολέµηση της κακοδιοίκησης, ούτως ώστε να αποτρέπονται πρόσθετες 

διοικητικές διαδικασίες, προσφυγές  στην εποπτεία, σε ελεγκτικούς 

µηχανισµούς και την δικαιοσύνη, εφόσον τα προβλήµατα κακοδιοίκησης θα 

επιλύονται στο πλαίσιο της ίδιας της Περιφέρειας, µε αποτέλεσµα και την 

αποσυµφόρηση των ελεγκτικών µηχανισµών, καθώς και την εξοικονόµηση 

διαδικασιών, πόρων, χρόνου και χρήµατος. (πρβλ για όλα τα ως άνω και 

µελέτη της Αλεξάνδρας Στράτη-Βάντζου για τον «Συµπαραστάτη του 

∆ηµότη και της Επιχείρησης » εφ.∆.∆ 2010, σελ.888….). 

 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 

ΚΑΚΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Κρίνεται σκόπιµο για µια ακόµη φορά να τονίσουµε ότι, κατ’ 

αντιστοιχία µε τη λειτουργία του Συνηγόρου του Πολίτη και δεδοµένου ότι 
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οι υποθέσεις που τον απασχολούσαν και αφορούσαν το β’ βαθµό Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια) ήδη, όσον αφορά την Περιφέρεια Αττικής, 

υποβάλλονται προς διερεύνηση στο Γραφείο του Περιφερειακού 

Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης (όπως προκύπτει από το 

σύνολο των υποθέσεων που έχουν εισέλθει στο γραφείο µας), το οποίο 

χρήζει της αντίστοιχης στελέχωσης από εξειδικευµένους επιστήµονες, 

καθώς :  

α) η έκταση των αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας είναι εξαιρετικά 

διευρυµένη,  

β) η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί την µεγαλύτερη πληθυσµιακά 

Περιφέρεια της χώρας,  

γ) η πολυπλοκότητα του νοµοθετικού πλαισίου καθιστά δυσχερή την 

αντιµετώπιση και επίλυση των προβληµάτων των πολιτών από µη 

ειδικευµένα στελέχη,  

δ) προκειµένου να επιτευχθεί ο καταµερισµός ανά θεµατική ενότητα 

υποθέσεων και η ταχύτερη ως εκ τούτου επίλυσή τους απαιτείται η αύξηση 

του αριθµού των απασχολουµένων στο Γραφείο του Περιφερειακού 

Συµπαραστάτη µε την παράλληλη επιµόρφωση και εξειδίκευσή τους.  

 Τα ανωτέρω, άλλωστε, αναφέρονται και στο Ψήφισµα 81 (1999) του 

Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης (στο 

οποίο έχει γίνει ήδη αναφορά ανωτέρω) για το ρόλο των τοπικών και 

περιφερειακών ∆ιαµεσολαβητών / Συνηγόρων στην υπεράσπιση των 

δικαιωµάτων των πολιτών, σύµφωνα µε το οποίο, ο τοπικός Συνήγορος (εν 

προκειµένω, ο Περιφερειακός Συµπαραστάτης) πρέπει να διαθέτει 

προσωπικό αντίστοιχο σε αριθµό και ιδιότητες, ανάλογα µε την έκταση της 

εδαφικής του αρµοδιότητας και τον αριθµό των ατόµων που µπορούν να 

ζητήσουν τις υπηρεσίες του. Το προσωπικό αυτό µπορεί να διατεθεί από τις 

τοπικές αρχές ή να επιλεχθεί άµεσα από τον Περιφερειακό Συµπαραστάτη. 

Η τελευταία λύση είναι προτιµητέα, ενόψει της ανάγκης για ανεξαρτησία, η 

οποία αφορά επίσης τους υπαλλήλους του Συνηγόρου - Συµπαραστάτη. 

Επίσης, πρέπει να διαθέτει τις εγκαταστάσεις, τις τεχνικές υπηρεσίες και 
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άλλες υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για να ασκήσει αποτελεσµατικά τα 

καθήκοντά του.  

Σηµειώνεται, επίσης, ότι οι υποθέσεις που υποβάλλονται στο 

Γραφείο του Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της 

Επιχείρησης επιλύονται όταν διαπιστώνεται παρατυπία των περιφερειακών 

θεσµικών οργάνων και υπαλλήλων κατά την άσκηση των διοικητικών 

αρµοδιοτήτων τους και ως εκ τούτου ο πολίτης ή η επιχείρηση δεν  

αναγκάζονται να προσφύγουν περαιτέρω σε άλλο ελεγκτικό οργανισµό,  

Ανεξάρτητη Αρχή ή στα δικαστήρια και να ακολουθήσουν διαδικασίες 

χρονοβόρες, πολυέξοδες και ενίοτε απαγορευτικές.  

Σύµφωνα µε τα έως σήµερα δεδοµένα, από τη λειτουργία του 

Γραφείου Περιφερειακού Συµπαραστάτη έχει ήδη διαφανεί ότι ο 

διαµεσολαβητικός ρόλος του Συµπαραστάτη και η εµπιστοσύνη που ο 

διοικούµενος αποκτά συν τω χρόνω προς το θεσµό αλλά και ο καταλυτικός 

του ρόλος που διαδραµατίζει στην ανάκτηση της εµπιστοσύνης των πολιτών 

προς τα εγγύτερα σε αυτούς διοικητικά επίπεδα,  αποτρέπουν σε µεγάλο 

βαθµό ανούσιες και ενδεχοµένως στρεψόδικες διεκδικήσεις τόσο εις βάρος 

της ∆ιοίκησης όσο και εις βάρος των εντεταλµένων οργάνων  της. 

Στο σηµείο αυτό επισηµαίνουµε ότι στις περιπτώσεις εκείνες που οι 

καταγγέλλοντες ή οι καταγγελλόµενοι παράλληλα µε την προσφυγή στο 

Γραφείο µας ακολούθησαν και την δικαστική οδό, τα σχετικά πορίσµατα 

του Γραφείου µας ελήφθησαν υπόψη από τα δικαστήρια οι δε αποφάσεις 

των δικαστηρίων δεν διαφοροποιήθηκαν από τα πορίσµατά µας όπως 

συνέβη µε την υπ’ αριθµ. 2259/2013 Απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου 

Αθηνών, την υπ’ αριθµ. 3057/2013 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών και την 

µε αριθµ.  8242/2013 Απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

∆έον, επίσης, να σηµειωθεί ότι παρά τις σχετικές εισηγήσεις και 

προσπάθειές µας, δεν έχει ακόµη τροποποιηθεί το άρθρο 179 του                  

ν. 3852/2010, το οποίο κατά την άποψή µας παρουσιάζει ουσιώδη κενά και 

δυσλειτουργίες, ενώ δεν έχει ακόµη υλοποιηθεί η πρότασή µας για θέσπιση 

Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας του Γραφείου Περιφερειακού 

Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης.  



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Το Γραφείο του Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της 

Επιχείρησης Αττικής υποστηρίζεται από : 

1.  ένα  (1) δικηγόρο µε πάγια έµµισθη εντολή και παράλληλα 

καθήκοντα στη Νοµική Υπηρεσία 

2.  µία (1) υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ κλάδου ∆ιοικητικού – 

Οικονοµικού (πτυχιούχο Νοµικής Σχολής) 

3.  δύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ κλάδου ∆ιοικητικού – 

Οικονοµικού  

4. µια (1) υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ κλάδου Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

5. µία (1) υπάλληλο κατηγορίας ∆Ε κλάδου ∆ιοικητικών – 

Γραµµατέων 

Επισηµαίνουµε ότι, λόγω του αριθµού των υποθέσεων, του εύρους και 

της ιδιαιτερότητας του αντικειµένου αυτών, καθώς και των ανελαστικών 

χρονικών περιορισµών που τόσο ο νόµος, όσο και οι καθηµερινές ανάγκες 

των πολιτών τάσσουν, καθώς και της πολυπλοκότητας του υφιστάµενου 

νοµικού πλαισίου, λαµβάνοντας δε υπόψη και την εντός του παρελθόντος 

έτους µείωση του αριθµού των υπαλλήλων αλλά και το γεγονός ότι η µία 

υπάλληλος κλάδου ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης απουσίαζε µε άδεια κύησης 

και εξακολουθεί να απουσιάζει µε άδεια ανατροφής τέκνου, υφίσταται 

ανάγκη για στελέχωση του Γραφείου, κατά τρόπον ώστε να επιτευχθεί µέσω 

της σχετικής εξειδίκευσης και του καταµερισµού των αρµοδιοτήτων των 

υπηρετούντων υπαλλήλων αντίστοιχα µε το εύρος των αρµοδιοτήτων της 

Περιφέρειας και των αντίστοιχων Υπηρεσιών της, η ταχεία και βέλτιστη 

αντιµετώπιση και επίλυση των προβληµάτων των πολιτών.  
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Η Περιφερειακή Συµπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 

θεωρεί σκόπιµο να προβεί στο σηµείο αυτό και στις ακόλουθες 

επισηµάνσεις: 

Στο άρθρο 179 του ν.3852/2010 αναφέρεται ότι «Ο Περιφερειακός 

Συµπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις Υπηρεσίες της 

Περιφέρειας». Παρατηρούµε ότι γίνεται χρήση του όρου «υποστηρίζεται 

διοικητικά» αντί του όρου «στελεχώνεται» διότι ο Περιφερειακός 

Συµπαραστάτης είναι αιρετό όργανο που έχει περιορισµένη θητεία και ενώ η 

λειτουργία του Γραφείου του προβλέπεται στον Περιφερειακό Οργανισµό  

δεν εντάσσεται σε αυτόν όπως οι υπόλοιπες Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Η 

εύρυθµη λειτουργία του Γραφείου του Περιφερειακού Συµπαραστάτη 

προϋποθέτει την επαρκή στελέχωσή του µε προσωπικό – επιστηµονικούς 

συνεργάτες και γραµµατεία – που ο ίδιος επιλέγει ανάµεσα σε υπαλλήλους 

της Περιφέρειας ή σε αποσπασµένους υπαλλήλους άλλων δηµοσίων 

υπηρεσιών. Η φύση ωστόσο και η πολυπλοκότητα των θεµάτων που 

χειρίζεται επιβάλλει και την υποστήριξή του από ειδικό επιστηµονικό 

προσωπικό άλλων Υπηρεσιών της Περιφέρειας όποτε τούτο κριθεί 

απαραίτητο. Σε σχέση µε τα ανωτέρω και προκειµένου να καταδείξουµε την 

στενή σχέση και συνεργασία που θα πρέπει να έχει το Γραφείο µας µε την 

Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας, κρίνεται σκόπιµο να επισηµάνουµε ότι, 

όπως προαναφέραµε, µεταξύ των οργάνων της Περιφέρειας Αττικής 

σύµφωνα µε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2494/4-11-2011) 

και δυνάµει του άρ. 179 ν.3852/2010, περιλαµβάνεται και ο Περιφερειακός 

Συµπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, ενώ κατά το άρθρο 5 παρ. 

1 του ως άνω Οργανισµού «Η Νοµική Υπηρεσία είναι αρµόδια για τη νοµική 

υποστήριξη της Περιφέρειας, σε κάθε µορφής υποθέσεις της, δικαστικές ή 

εξώδικες καθώς και για τη νοµική καθοδήγηση των οργάνων και των 

υπηρεσιών της µε γραπτές γνωµοδοτήσεις και συµβουλές». Συνεπώς η 

νοµική υπηρεσία είναι αρµόδια για την νοµική καθοδήγηση του  

Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης µε γραπτές 

γνωµοδοτήσεις και συµβουλές. 
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Αναφέρουµε επίσης ότι το Γραφείο του Περιφερειακού 

Συµπαραστάτη  ακολουθεί τα ωράρια λειτουργίας όλων των υπόλοιπων 

Υπηρεσιών ενώ µε την εγκύκλιο 27230/07-06-2011 του Υπουργείου 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ορίζεται 

µεταξύ άλλων ότι : «ο Συµπαραστάτης διεκπεραιώνει τις ενώπιόν του 

υποθέσεις είτε εγγράφως (µε αλληλογραφία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του 

∆ήµου ή της Περιφέρειας) είτε προφορικώς, ενηµερώνοντας και στις δύο 

περιπτώσεις τον ενδιαφερόµενο. Οι ενέργειες αυτέ λαµβάνουν χώρα εντός 

του ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών αυτών». 

 Τέλος, το Γραφείο µας έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την εγγραφή 

του Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της 

Περιφέρειας Αττικής στο ∆ιεθνές ∆ίκτυο Συµπαραστατών, υποβάλλοντας 

σχετική αίτηση η οποία όπως πληροφορηθήκαµε αναµένεται να  συζητηθεί  

τον Οκτώβριο του 2014 στην Αργεντινή. Το ∆ιεθνές ∆ίκτυο Συµπαραστατών 

ιδρύθηκε το 1978, συνεργάζεται µε περισσότερα από 150 Γραφεία 

Συµπαραστατών παγκοσµίως και έχει ως στόχο την ανταλλαγή 

πληροφοριών για θέµατα που αφορούν στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, την 

υποβολή σχετικών προτάσεων κ.λ.π.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

 

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Κρίνεται σκόπιµο να γίνει αναφορά σε έναν αριθµό κρίσιµων 

υποθέσεων που χειρίστηκε το Γραφείο του Περιφερειακού Συµπαραστάτη 

του Πολίτη και της Επιχείρησης µέσα από τις οποίες φαίνονται οι 

προαναφερόµενες αδυναµίες – δυσλειτουργίες, σηµαντικά θέµατα που 

προέκυψαν στο πλαίσιο διερεύνησης των υποθέσεων αυτών, καθώς και η 

αντιµετώπιση και εξέλιξή τους.  Πριν προβούµε ωστόσο στην περιγραφή των 

υποθέσεων αυτών, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι παρόλο που η συνήθης 

πρακτική του Γραφείου µας είναι η έκδοση πορισµάτων έπειτα από την 

διερεύνηση των υποθέσεων των οποίων επιλαµβάνεται, αρκετά ζητήµατα 

επιλύθηκαν έπειτα από τηλεφωνική και µόνο παρέµβασή µας και χωρίς την 

έκδοση σχετικού πορίσµατος. Οι υποθέσεις αυτές δεν περιλαµβάνονται στις 

ακόλουθες :   

 

1. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 

∆ΙΕΤΗ Α∆ΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

 

Η καταγγέλλουσα, όπως αναφέρει στην καταγγελία της, έλαβε διετή 

άδεια άνευ αποδοχών. Η τότε Υπηρεσία µισθοδοσίας µετά την επιστροφή 

της στην εργασία,  την ενηµέρωσε για παρακράτηση  ανάλογου ποσού από 

τις τρέχουσες αποδοχές για κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, για το χρονικό 

διάστηµα που βρισκόταν  σε άδεια άνευ αποδοχών. Μετά από 15µηνο 

περίπου ενηµερώθηκε από την  µισθοδοσία ότι έπρεπε να καταβάλλει 

απευθείας στη ∆ΟΥ, τις εισφορές για τους επόµενους (9) µήνες για να 

προσµετρηθούν στα έτη συνταξιοδότησής της και αυτά των (2) ετών άνευ 

αποδοχών, πράγµα το οποίο και έπραξε. 
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Με  έγγραφό του το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γενική ∆/νση 

Συντάξεων, ∆/νση 47η, Τµήµα Α΄) απαντώντας σε σχετικό αίτηµα της 

καταγγέλλουσας  πληροφορείται ότι ο χρόνος άνευ αποδοχών που έλαβε από 

την Υπηρεσία, δεν αναγνωρίζεται ως συντάξιµος από την ισχύουσα 

συνταξιοδοτική νοµοθεσία, προτείνει δε τον συµψηφισµό των αχρεωστήτως 

καταβληθέντων εισφορών µε κράτηση εισφορών  για κύρια σύνταξη 

εποµένων µηνών , σε συνδυασµό µε τις διατάξεις περί παραγραφής.  

Με έγγραφο του Τµήµατος Μισθοδοσίας της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου 

∆υναµικού της Περιφέρειας Αττικής, απορρίπτεται σχετικό αίτηµα της 

καταγγέλλουσας για επιστροφή ή συµψηφισµό των αχρεωστήτως 

καταβληθέντων εισφορών µε το επιχείρηµα της παραγραφής της σχετικής 

αξίωσης.  

Η Περιφερειακή Συµπαραστάτης, έχοντας υπόψη:  

α) την υπ΄αριθ. 656/2002 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου 

του Κράτους, σύµφωνα µε την οποία και για τους λόγους  που επικαλείται, 

αναφέρει ότι…. «όταν η καταβολή παρίσταται νόµιµη κατά το χρόνο που 

γίνεται, η δε  για απόδοση των καταβληθέντων αξίωση προκύπτει από 

επιγενόµενους λόγους, η παραγραφή αρχίζει κατά τη γενική αρχή του 

άρθρου 251 ΑΚ από του χρονικού σηµείου επελεύσεως του επιγενόµενου 

τούτου λόγου, αφότου και γεννάται η αξίωση για αναζήτηση των 

αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων….» συµπληρώνει  δε ότι « η 

αξίωση επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών υπάγεται 

στην τριετή παραγραφή του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 90 του 

ν.2362/1995»  

β) την υπ΄αριθ. 314/2010 απόφαση του Τριµελούς ∆ιοικητικού 

Εφετείου Αθήνας, µετά από έφεση ασφαλισµένου στο ΤΕΑ∆Υ σχετικά µε τον 

χρόνο έναρξης παραγραφής επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων 

εισφορών, αποφάσισε ότι η παραγραφή αρχίζει από τον χρόνο κατά τον 

οποίο γνωστοποιήθηκε για πρώτη φορά ότι ο χρόνος άνευ αποδοχών δεν 

είναι συντάξιµος, απέστειλε σχετικό πόρισµα προς το Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους µε συνηµµένα τα σχετικά έγγραφα, για ικανοποίηση του αιτήµατος 

της καταγγέλλουσας  επειδή σύµφωνα µε τα  ισχύοντα, η αξίωση της 
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καταγγέλλουσας για επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων 

εισφορών για κύρια σύνταξη δεν έχει παραγραφεί, καθόσον δεν έχει 

παρέλθει τριετία  από την   χρονολογία της απάντησης του Γ.Λ.Κ ότι  ο 

χρόνος αδείας άνευ αποδοχών δεν είναι συντάξιµος και επειδή µετά την 

υποβολή παραίτησης εκ µέρους της καταγγέλλουσας λόγω συνταξιοδότησης, 

έχει αυτοδίκαια λυθεί η υπαλληλική της σχέση,  έχει διαγραφεί από τα 

µητρώα της Υπηρεσίας και δεν είναι δυνατός ο συµψηφισµός της αξίωσης 

για επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών. 

Έπειτα από την παρέµβασή µας η αρµόδια υπηρεσία προέβη στις 

δέουσες ενέργειες και το αίτηµα της καταγγέλουσας ικανοποιήθηκε. 

 

2. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 Στο Γραφείο του Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της 

Επιχείρησης κατατέθηκε αναφορά τεσσάρων πρώην υπαλλήλων της 

Περιφέρειας Αττικής  και νυν του ∆ήµου Πειραιά, στους οποίους  σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του  Ν. 4093/2012 (∆ιαθεσιµότητα), η 

µισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετούσε 31/12/2010 

στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και µετατάχτηκε σε ∆ήµους σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) θα συνέχιζε να   

καταβάλλεται από  το Τµήµα Μισθοδοσίας της Περιφέρειας Αττικής εις 

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. Παρά τη σχετική ρύθµιση, οι 

καταγγέλλουσες διαµαρτυρήθηκαν για την  µη καταβολή σε αυτές από το  

Τµήµα Μισθοδοσίας της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού, του 100% των 

αποδοχών τους για τους µήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2013, αντί του 75% 

που τους καταβλήθηκε. Προσέφυγαν στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά, 

όπου και έλαβαν προσωρινή διαταγή επί αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων για 

την καταβολή του συνόλου των αποδοχών – αµοιβών µέχρι την έκδοση 

αποφάσεως επί της κυρίας αγωγής. 
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 Μετά την µεσολάβηση του περιφερειακού Συµπαραστάτη 

καταβλήθηκαν  στις καταγγέλλουσες τα αναδροµικά, κατ΄ εφαρµογή της 

προαναφερόµενης προσωρινής διαταγής. 

 

 3. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ Α∆ΥΝΑΜΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΩΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΘΕΝΤΟΣ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ  

Στο Γραφείο του Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της 

Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής περιήλθε αίτηµα – αναφορά 

φαρµακοποιού, στην οποία αναφέρει ότι παρά τις άδειες ιδρύσεως και 

λειτουργίας του φαρµακείου που έλαβε από την Περιφέρεια Αττικής,  

αδυνατεί να λειτουργήσει το φαρµακείο της επειδή κατά της χορηγηθείσης 

από την Περιφέρεια Αττικής ως άνω άδειας λειτουργίας έχει ασκηθεί 

ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών αίτηση ακυρώσεως (η εκδίκαση 

της οποίας αίτησης εκκρεµούσε) από γειτνιάζοντες φαρµακοποιούς οι οποίοι 

ισχυρίζονται ότι στην προκειµένη περίπτωση η αρµόδια υπηρεσία της 

Περιφέρειας Αττικής έπρεπε να θεωρήσει ως κεντρική εξωτερική πύλη του 

«Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», την εξωτερική πύλη του άνω νοσοκοµείου επί της 

οδού Αγγέλου Πυρρή, επικαλούµενοι σχετική απόφαση του ∆ιοικητή της 

Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, και όχι αυτήν επί της οδού Βασιλίσσης 

Σοφίας 114, ενώ έχει ήδη χορηγηθεί δικαστικά αναστολή εκτελέσεως της ως 

άνω χορηγηθείσης αδείας λειτουργίας. Στη συνέχεια  η διοικούµενη ζήτησε 

από τον  Περιφερειακό  Συµπαραστάτη να διερευνήσει στα πλαίσια των 

αρµοδιοτήτων του την εκ µέρους της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Υγείας έκδοση 

των ως άνω αδειών  ιδρύσεως και λειτουργίας του φαρµακείου της, 

προκειµένου να διαπιστώσει αν συντρέχει περίπτωση κακοδιοίκησης και 

κυρίως, να διερευνήσει εάν και σε ποια έκταση είναι νόµιµες οι 

προπαρασκευαστικές ενέργειες της ∆ιοίκησης που οδήγησαν στην έκδοση 

των ανωτέρω αδειών, µεταξύ των οποίων και οι προβλεπόµενες από το 

άρθρο 38 του ν. 3918/2011 αναρτήσεις κλπ. 
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Η Περιφερειακή Συµπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της 

Περιφέρειας Αττικής, µελέτησε την εν λόγω καταγγελία και τα συνηµµένα 

σε αυτή έγγραφα, σε σχέση µε την Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου 

Αττικής, µε την οποία χορηγήθηκε στη φαρµακοποιό άδεια ίδρυσης 

φαρµακείου στο ∆ήµο Αθηναίων, καθόσον δεν εκκρεµεί στο ∆ιοικητικό 

Εφετείο Αθηνών αίτηση ακυρώσεως κατά της ως άνω άδειας ιδρύσεως.  

Από τα στοιχεία του φακέλου της εν λόγω υπόθεσης – καταγγελίας 

προκύπτουν ειδικότερα τα εξής: 

1. Η απόφαση του ∆ιοικητή της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, 

αναφορικά µε την πύλη του ως άνω νοσοκοµείου επί της οδού Αγγέλου 

Πυρρή, ως προς την προκειµένη περίπτωση του επίµαχου φαρµακείου, 

εκδόθηκε εκτός των χρονικών πλαισίων του άρθρου 36 §8 του ν 3918 /2011 

και της µε αρ. Πρωτ. ∆ΥΓ3(β)/Γ.Π. Οικ. 37105 / 1.4.2011 εγκυκλίου του Γ.Γ. 

∆ηµόσιας Υγείας και δεν δύναται να αλλοιώσει τα δεδοµένα της 

αδειοδότησης του επίµαχου φαρµακείου αφού αυτό θα ήταν αντίθετο  στις 

αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης που 

διέπουν τη δράση της δηµόσιας διοίκησης.  

Περαιτέρω, η αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ενήργησε 

νοµίµως καθόσον δεν δύναται να θεωρηθεί ότι δήθεν εξωτερική κεντρική 

πύλη του ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ είναι η είσοδος επί της οδού Αγγέλου Πυρρή 

και όχι η επί της οδού Βασ. Σοφίας 114, µεταξύ άλλων και για τους παρακάτω 

λόγους ως προκύπτει και από : α) αφενός µεν από έγγραφο της ∆/ΝΣΗΣ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚ. 

Α∆ΕΙΩΝ του ∆ήµου Αθηναίων, σε απάντηση σχετικών ερωτηµάτων που 

υπέβαλλε ο Περιφερειακός Συµπαραστάτης και β) αφετέρου δε από σχετική 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του Πολιτικού Μηχανικού την οποία υπέβαλε στον  

Περιφερειακό Συµπαραστάτη η καταγγέλλουσα.  

Συγκεκριµένα:  

Α. Η επίσηµη διεύθυνση του Νοσοκοµείου είναι η Βασ. Σοφίας 114 – 

Αθήνα Τ.Κ. 11527. Αυτό προκύπτει και από τη σχετική ένδειξη στην επίσηµη 

ιστοσελίδα του νοσοκοµείου, όπου µέχρι και σήµερα ως επίσηµη διεύθυνση 

του νοσοκοµείου φέρεται η Βασ. Σοφίας 114 – Αθήνα Τ.Κ. 11527. 
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Β. Η κεντρική εξωτερική πύλη του νοσοκοµείου ορίζεται από τον 

µελετητή µηχανικό του έργου ανάλογα µε την αρχιτεκτονική µελέτη ως 

ρητώς αναφέρεται και σε έγγραφο της ∆/ΝΣΗΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚ. Α∆ΕΙΩΝ του ∆ήµου 

Αθηναίων, σε απάντηση σχετικού ερωτήµατος που υπέβαλλε ο 

Περιφερειακός Συµπαραστάτης . Η είσοδος επί της οδού Α. Πυρρή δεν έχει 

ορισθεί ως εξωτερική κεντρική πύλη του ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ από καµία 

µελέτη Μηχανικού εγκεκριµένη από την αρµόδια υπηρεσία που είναι η 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. 

Γ. Στην τελευταία άδεια αποκατάστασης όψεων-χρωµατισµών του 

Νοσοκοµείου που εξεδόθη από την ∆ιεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και 

Πολεοδοµίας του ∆ήµου Αθηναίων µε αρ. 142/2009 στο Τοπογραφικό 

∆ιάγραµµα το οποίο έχει εγκριθεί σηµειώνεται µε βέλος ως Κεντρική 

είσοδος του Νοσοκοµείου εκείνη επί της οδού Βασ. Σοφίας 114. 

 

∆. Σε όλα τα κτίρια Νοσοκοµείων τηρείται απαρέγκλιτα η αρχή των 

διακριτών εισόδων-εξόδων µε κυριότερες την Κεντρική Είσοδο-πύλη 

από όπου γίνεται η προσπέλαση ασθενών, συνοδών κι επισκεπτών, την 

Είσοδο Επειγόντων Περιστατικών µε προσπέλαση ασθενοφόρων 

οχηµάτων και ασθενών που χρήζουν επείγουσας περίθαλψης, την 

έξοδο αποκοµιδής νεκρού και τέλος τις βοηθητικές εισόδους 

τροφοδοσίας και συντήρησης που χρησιµοποιούνται µόνο από το 

εντεταλµένο προσωπικό. 

Οι τρεις πρώτες πρέπει να είναι σαφώς ανεξάρτητες µεταξύ τους για 

λόγους ασφαλείας των ασθενών και καλύτερης κυκλοφορίας εντός του 

κτιρίου αλλά και λόγω ετεροχρονισµένης λειτουργίας των τµηµάτων που 

αυτές εξυπηρετούν, π.χ. τα Επείγοντα Περιστατικά λειτουργούν τις ώρες και 

τις ηµέρες που εφηµερεύει το νοσοκοµείο, τα εξωτερικά ιατρεία έχουν 

ορισµένες ώρες λειτουργίας καθηµερινά και οι ώρες επισκεπτηρίου των 

ασθενών είναι επίσης διαφορετικές. 
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Είναι προφανές ότι η Είσοδος  Επειγόντων παραµένει ανοικτή ΜΟΝΟ 

κατά τις ηµέρες και τις ώρες εφηµερίας κατά τις οποίες πρέπει να είναι 

ελεύθερη πάσης άλλης κυκλοφορίας ώστε να διασφαλίζει την ταχεία και 

άµεση περίθαλψη των επειγόντων περιστατικών οι δε φύλακες δεν 

επιτρέπεται να ασχολούνται µε τίποτε άλλο από την διασφάλιση της 

λειτουργίας αυτής και την αποφυγή καθυστερήσεων και παρακώλυσης του 

έργου των τραυµατιοφορέων. ∆εν επιτρέπεται καµιά άλλη κυκλοφορία, 

προσώπων ή οχηµάτων, να παρακωλύει την ασφαλή ταχεία και άµεση 

διακοµιδή των ασθενών που χρήζουν κατεπείγουσας περίθαλψης.  

Ε. Όσον αφορά στο «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», ως προκύπτει και από 

σχετική ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του Πολιτικού Μηχανικού  την οποία υπέβαλε 

στον  Περιφερειακό Συµπαραστάτη η καταγγέλλουσα, η πύλη της οδού 

Αγγέλου Πυρρή είναι είσοδος-έξοδος Επειγόντων Περιστατικών και είναι 

ειδικά σχεδιασµένη για την λειτουργία αυτή, δηλαδή αποτελείται από ένα 

οδόστρωµα για την διέλευση των ασθενοφόρων οχηµάτων πλάτους 4,50 

µέτρων η οποία τις ώρες και ηµέρες που δεν εφηµερεύει το νοσοκοµείο 

κλείνει µε µεγάλη γκαραζόπορτα χωρίς ανθρωποθυρίδα. Για την διέλευση 

του προσωπικού και την διαφυγή σε περίπτωση ανάγκης υπάρχει µικρή 

θύρα ακριβώς δίπλα µε ελεύθερο πλάτος διέλευσης ενός ατόµου 60 µόλις 

εκατοστών που έχει προβλεφθεί για τον προαναφερθέντα σκοπό. Είναι 

προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί σαν κεντρική είσοδος 

ενός µεγάλου νοσοκοµείου αλλά και οιουδήποτε δηµόσιου κτηρίου  

καθηµερινής διέλευσης χιλιάδων προσώπων ούτε µία µονόφυλλη θύρα 60 

εκατοστών (πλάτος που είναι αποδεκτό µόνον για εσωτερική θύρα 

βοηθητικού χώρου οικιακής χρήσης) και βεβαίως δεν είναι δυνατόν να 

θεωρηθεί το οδόστρωµα ασθενοφόρων σαν κύρια δίοδος προσπέλασης 

ασθενών, συνοδών κι επισκεπτών, αφού οι πεζοί δεν επιτρέπεται να 

χρησιµοποιούν το οδόστρωµα που προορίζεται για χρήση από αυτοκίνητα 

(εδώ κυρίως ασθενοφόρα που εξυπηρετούν τις ανάγκες του νοσοκοµείου και 

υπό συνθήκες έντασης εν όψει των  επειγόντων  περιστατικών που 

καλύπτουν)  τόσο για να µην παρεµποδίζουν τη διέλευση των ασθενοφόρων 

όσο και για την ασφάλειά τους (σύµφωνα µε τον κτιριοδοµικό κανονισµό 

άρθρ. 5.1, IΙΙ, ΙΙ, 6, II7, 2, III, 2, 1.1, 22, 2 άρθρ. 7 και το Π.∆. 517/1991 το 
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οποίο εφαρµόζεται αναλόγως, Α2, Α3, 3, 2, 3, 3,1) Άλλωστε τις ώρες και 

ηµέρες που δεν εφηµερεύει το νοσοκοµείο η είσοδος όπου το ανωτέρω 

οδόστρωµα για τη διέλευση ασθενοφόρων κλείνει, ως είναι επιβεβληµένο,  

µε µεγάλη γκαραζόπορτα χωρίς ανθρωποθυρίδα 

Ο κανονισµός Πυροπροστασίας κτηρίων Π.∆. 71/88 όπως 

αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε µε τις Υ.Α. 81819/5428/1999 και Υ.Α. 

54229/2498/1994 προβλέπει για τα Νοσοκοµειακά Κτήρια (κατηγ. Η) στο 

άρθρο 12Α, παρ.2.1.5.5 ότι το ελάχιστο πλάτος ανοίγµατος οριζόντιας 

διαφυγής πρέπει να είναι 1,10 µέτρα και αυτό αφορά και τις εσωτερικές 

πόρτες. Επίσης απαγορεύει την οριζόντια διαφυγή µέσω χώρου στάθµευσης 

αυτοκινήτων. Η  είσοδος της οδού Α. Πυρρή δεν πληροί καµία από τις 

παραπάνω προϋποθέσεις και θέτει σε κίνδυνο την ζωή ασθενών και 

προσωπικού. Ο  προαύλειος χώρος τον οποίο πρέπει να διασχίσουν οι πεζοί 

ασθενείς, επισκέπτες ή το προσωπικό είναι ο χώρος στάσης και στάθµευσης 

ασθενοφόρων και υπηρεσιακών οχηµάτων (βλ. ανωτέρω τεχνική έκθεση) . 

Η είσοδος αυτή επίσης δεν διαθέτει κεκλιµένο επίπεδο (ράµπα) 

πρόσβασης ατόµων µε αναπηρία και τροχήλατων αµαξιδίων σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του άρθρου 26 παρ. 4 του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού (Ν. 

4067/2012/ΦΕΚ 29/Α/09-04-2012), ενώ όσον αφορά την είσοδο επί της 

Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 114, εφόσον το κεντρικό κτίριο έχει 

χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο τόσο το κτίριο, όσο και ο περιβάλλων χώρος 

(ΦΕΚ 1475∆/93 και 1168∆/94) µε διεύθυνση κυρίας εισόδου την Λεωφ. Βασ. 

Σοφίας 114 – Αθήνα) οι διαµορφώσεις για τα ΑΜΕΑ µπορεί να 

ολοκληρωθούν µέχρι το 2020 (βλ. άρθρο 26 παρ. 4 ν. 4067/2012) 

ΣΤ. Η Είσοδος της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας είναι η από ιδρύσεως του 

Νοσοκοµείου Κεντρική Πύλη του και αποτελεί µέχρι σήµερα την επίσηµη 

διεύθυνσή του. Η Είσοδος αυτή, και µόνο, µπορεί να χαρακτηρίζεται ως 

Κεντρική Είσοδος (Κεντρική Πύλη) του Νοσοκοµείου επειδή  διαθέτει 

κατάλληλο πλάτος (2,50 µέτρα) για την απρόσκοπτη πρόσβαση ασθενών 

προς όλα τα κτίρια του Νοσοκοµείου και τον περιβάλλοντα χώρο αλλά κι 

επαρκή δίοδο πλάτους 1,50 µ. περιµετρικά του κτιρίου (εκτός χώρου 

στάθµευσης) για τη διευκόλυνση της  τελικής διαφυγής σε περίπτωση 
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ανάγκης άµεσης εκκένωσης των κτιρίων. Το γεγονός ότι η είσοδος αυτή µε 

ευθύνη του νοσοκοµείου κλειδώθηκε, έχει ως  συνέπεια την ελλιπή 

εξυπηρέτηση των ασθενών αλλά και τον κίνδυνο εγκλωβισµού του 

πληθυσµού σε περίπτωση κινδύνου (πυρκαγιά, σεισµός, τροµοκρατική 

ενέργεια κλπ.) και συνεπώς δεν αποτελεί λόγο να αναδειχθεί αυθαιρέτως  

και µάλιστα µέσω της διοικητικής οδού της έκδοσης άδειας ίδρυσης 

φαρµακείου, σε κεντρική εξωτερική πύλη  του νοσοκοµείου η επί της οδού 

Αγγέλου Πυρρή είσοδος η οποία εκ της κατασκευής της και του ειδικού 

προορισµού της είναι είσοδος επειγόντων και µόνο περιστατικών και πρέπει 

να επιτελεί τη διακριτή λειτουργία και µόνο για την οποία κατασκευαστικά 

προορίστηκε και η οποία είσοδος επειγόντων άλλωστε δεν πληρεί τις 

σχετικές προϋποθέσεις να χαρακτηρισθεί κεντρική πύλη του εν λόγω 

νοσοκοµείου, ως ανωτέρω αναλύθηκε. Άλλωστε όπως προέκυψε και από την 

έκθεση διενέργειας Ε∆Ε του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 

προκύπτει ότι δεν υπάρχει οικοδοµική άδεια καταχωρηµένη στην ∆/νση 

Πολεοδοµίας Αθηνών σχετική µε τα νέα κτίρια του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Ζ. Όπως τέλος  αναφέρεται στην αντίστοιχη περίπτωση του Γ.Ν. 

Ευαγγελισµός, το Νοσοκοµείο υποχρεώθηκε από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης να αποκαταστήσει ως Κεντρική Είσοδο την 

καθορισθείσα από τις εγκεκριµένες µελέτες είσοδο επί της οδού Υψηλάντου 

έναντι της αυθαιρέτως ορισθείσας από την ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου (επί 

της οδού Μαρασλή) η οποία είναι, αντιστοίχως, η Είσοδος Επειγόντων 

Περιστατικών του Νοσοκοµείου».  

Σύµφωνα δε µε το άρθρο 1 του Π.∆. 102/1987 που η µόλις ανωτέρω 

απόφαση  της ∆ΥΠΕ επικαλείται, «Αρµόδιοι για τη λήψη αποφάσεων κατά 

τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 “∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων” και των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων τα οποία εκδίδονται σε 

εκτέλεσή του, για τα έργα που εκτελούνται από τα ΝΠ∆∆ που εποπτεύονται 

από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι ο 

Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, η ∆ιεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ΝΠ∆∆, και οι Τεχνικές τους 

Υπηρεσίες ή τα εξουσιοδοτηµένα όργανα σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
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οργανωτικές διατάξεις και όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόµενα άρθρα». 

Εποµένως, εκ των ανωτέρω προκύπτει µε σαφήνεια ότι η εξωτερική 

Κεντρική Πύλη Νοσοκοµείων ορίζεται γενικά µετά από απόφαση των εις τις 

µόλις ανωτέρω διατάξεις αναφεροµένων αρµοδίων οργάνων, κυρίως 

αρµοδίων τεχνικών υπηρεσιών µετά και την σχετική πρόταση του µελετητή 

µηχανικού. Συνεπώς, η εγκύκλιος ∆.ΥΓ3 (β)ΓΠ. Οικ. 37105/1.4.2011 έρχεται 

σε αντίθεση µε τους επικαλούµενους στην ανωτέρω απόφαση της ∆ΥΠΕ 

νόµους αλλά και στον ν 3918/2011, αφού  η εγκύκλιος αυτή προβλέπει ότι η 

κεντρική εξωτερική πύλη των νοσοκοµείων  θα καθοριστεί δηλαδή εκ των 

υστέρων και σε χρόνο µεταγενέστερο της ηµεροµηνίας έκδοσης του ν. 

3918/2011,  απλά από τις ∆ιοικήσεις των Υγειονοµικών Περιφερειών της 

χώρας (∆ΥΠΕ) σε συνεργασία µε τις ∆ιοικήσεις των νοσοκοµείων,  η δε 

αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ορθώς θεώρησε ως Εξωτερική 

Κεντρική Πύλη του «Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο», ως αυτή είχε κατά την 

02/03/2011 ήτοι κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν 3918/2011, την 

πύλη επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 114, την οποία πύλη άλλωστε τόσο η 

αρµόδια ∆ΥΠΕ όσο και η διοίκηση του «Γ.Ν.Α. Ιπποκρατείου» 

επιβεβαίωσαν, προ της χορήγησης της ως άνω άδειας ίδρυσης, ως κεντρική 

εξωτερική πύλη αυτού κατά το επίµαχο χρονικό διάστηµα της δηµοσίευσης 

του ν 3918/2011. 

Με  τις διατάξεις της §1 του άρθρου 36 ν 3918/2011  ορίζεται ότι, το 

επάγγελµα του αδειούχου φαρµακοποιού και η λήψη άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας φαρµακείου από αδειούχο φαρµακοποιό, όπως προσδιορίζεται 

στο Ν. 5607/1932 (ΦΕΚ 300. Α΄) και κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 1 

του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138. Α΄), δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισµό, πλην 

των εκ του νόµου προβλεποµένων περιορισµών των σχετικών µε τα 

πληθυσµιακά όρια και την προϋπόθεση τήρησης ελαχίστων αποστάσεων. 

Με την  § 3 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011  τέθηκε νέο πληθυσµιακό 

όριο, η τήρηση του οποίου αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας 

ίδρυσης φαρµακείου.  

Με την  § 4  του αυτού άρθρου του ως άνω νοµοθετήµατος, δίνεται η 

δυνατότητα µεταφοράς και ίδρυσης επιπλέον φαρµακείων κοντά σε δηµόσια 
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νοσοκοµεία (του ΕΣΥ, του ΙΚΑ, πανεπιστηµιακά, στρατιωτικά), κατά 

παρέκκλιση των περιορισµών που θέτει ο νόµος, χωρίς να λαµβάνεται 

υπόψη το ανωτέρω πληθυσµιακό όριο και η τήρηση ελαχίστων αποστάσεων. 

Συνεπώς για την χορήγηση άδειας  ίδρυσης φαρµακείου κοντά σε δηµόσια 

νοσοκοµεία στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου αυτής, δεν 

ελέγχεται ως προϋπόθεση χορήγησής της η τήρηση του πληθυσµιακού ορίου 

που καθιερώνει η παράγραφος 3 του ως άνω άρθρου και από το οποίο  όριο 

η § 4 του άρθρου 36 ν 3918/2011 εισάγει παρέκκλιση,  αλλά στις 

περιπτώσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν οι κατωτέρω αναφερόµενες 

προϋποθέσεις τις οποίες καθιερώνει η ανωτέρω διάταξη, και η συνδροµή 

των οποίων ελέγχεται κατά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης, ήτοι  : 

α) το νοσοκοµείο να είναι δηµόσιο και να έχει δυναµικότητα άνω των 

150 κλινών 

β) η περιοχή στην οποία θα ιδρυθεί επιπλέον φαρµακείο να 

προσδιορίζεται σε απόσταση έως εκατό (100) µέτρων εκατέρωθεν του µέσου 

της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκοµείου και στις δύο (2) 

οικοδοµικές γραµµές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη. 

γ) ο αριθµός των νέων φαρµακείων να µην υπερβαίνει τον αριθµό των 

ήδη λειτουργούντων, κατά τη δηµοσίευση του ν 3918/2011, στην ανωτέρω 

(υπό εδώ στοιχείο β) περιοχή, δηλαδή στην περιοχή έως εκατό (100) µέτρων 

εκατέρωθεν του µέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκοµείου και 

στις δύο (2) οικοδοµικές γραµµές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη 

(σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της § 4 του άρθρου 36 ν 3918/2011). 

Σύµφωνα µε τη σχετική Αιτιολογική Έκθεση του νόµου, ο σκοπός των 

παραπάνω διατάξεων είναι η καταπολέµηση µονοπωλιακών τάσεων στις 

περιοχές κοντά σε δηµόσια νοσοκοµεία όπου συνταγογραφείται µεγάλος 

όγκος συνταγών και ο οποίος σκοπός επιτυγχάνεται µε την παροχή 

δυνατότητας λειτουργίας περισσοτέρων φαρµακείων κοντά στα νοσοκοµεία 

αυτά.  

Με την § 8 του άρθρου 36 του ν 3918/2011 προβλέφθηκε µεταξύ 

άλλων ότι οι αρµόδιες Περιφέρειες υποχρεούνται σε διάστηµα ενός µηνός 

από τη δηµοσίευση του  νόµου αυτού  να προσδιορίσουν, να αναρτήσουν 
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στον ιστότοπό τους και να κοινοποιήσουν στη ∆ιεύθυνση Φαρµάκων και 

Φαρµακείων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τα εντός 

των ορίων τους νοσοκοµεία δυναµικότητας άνω των 150 κλινών, καθώς και 

τον µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου αυτού αριθµό των λειτουργούντων 

φαρµακείων, στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 4 του άρθρου 36 του ν. 

3918/2011. ∆ηλαδή ο νόµος µε την ανωτέρω διάταξη πρόβλεψε τις 

προπαρασκευαστικές πράξεις στις οποίες έπρεπε να προβεί η διοίκηση, 

εντός συγκεκριµένης προθεσµίας, προκειµένου να εφαρµοστούν οι διατάξεις 

της § 4 του άρθρου 36 του ν 3918/2011.  

Συνεπώς και εν όψει των ανωτέρω, προκειµένου περί ιδρύσεως 

φαρµακείου πλησίον δηµόσιου νοσοκοµείου δυνάµει των διατάξεων των  §§4 

και 8 του άρθρου 36 ν 3918/2011, η χορηγούµενη άδεια ιδρύσεως αυτού 

αφορά σε συγκεκριµένη περιοχή και δη στην περιοχή η οποία εκτείνεται έως 

εκατό (100) µέτρων εκατέρωθεν του µέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης 

του νοσοκοµείου και στις δύο (2) οικοδοµικές γραµµές της οδού επί της 

οποίας βρίσκεται η πύλη και η οποία πύλη και οδός  λήφθηκε υπόψη για την 

έκδοση της άδειας ίδρυσης, ως η πύλη και η οδός αυτή προκύπτει από τον 

όλο φάκελο της συγκεκριµένης άδειας ίδρυσης και από τις σχετικές 

προπαρασκευαστικές πράξεις και ενέργειες της διοίκησης δυνάµει των 

διατάξεων της §8 του άρθρου 36 ν 3918/2011. 

 Η  Περιφέρεια Αττικής σύµφωνα µε τη ρητή διάταξη της §8 του 

άρθρου 36 ν 3918/2011  είχε την αποκλειστική αρµοδιότητα να προσδιορίσει 

α. τα εντός των ορίων της νοσοκοµεία δυναµικότητας άνω των 150 κλινών, 

καθώς και τον µέχρι τη δηµοσίευση του  νόµου αριθµό των λειτουργούντων 

φαρµακείων, στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 4 του  ανωτέρω άρθρου, 

ήτοι τον αριθµό των φαρµακείων που λειτουργούσαν ήδη κατά τη 

δηµοσίευση του νόµου (02/03/2011) στην περιοχή  σε απόσταση έως εκατό 

(100) µέτρων εκατέρωθεν του µέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης 

εκάστου νοσοκοµείου και στις δύο (2) οικοδοµικές γραµµές της οδού επί της 

οποίας βρίσκεται η πύλη. ∆εδοµένου ότι ο αριθµός των νέων φαρµακείων 

δεν µπορούσε  να υπερβαίνει τον αριθµό των φαρµακείων που ήδη 

λειτουργούσαν κατά τη δηµοσίευση του νόµου στην ανωτέρω περιοχή και 

προκειµένου να προσδιορισθεί από την Περιφέρεια ο αριθµός των ανωτέρω 
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ήδη λειτουργούντων  φαρµακείων είναι αυτονόητο ότι αφενός έπρεπε να 

προσδιορισθούν τα συγκεκριµένα νοσοκοµεία που ενέπιπταν στη διάταξη 

δηλ. τα δηµόσια νοσοκοµεία εντός των ορίων της τα οποία είχαν 

δυναµικότητα άνω των 150 κλινών και αφετέρου έπρεπε να ληφθεί υπόψη 

από την Περιφέρεια η ακριβής θέση της εξωτερικής κεντρικής πύλης κάθε 

τέτοιου νοσοκοµείου, να προσδιορισθεί επακριβώς το µέσο αυτής και  να 

µετρηθεί και να προσδιορισθεί η περιοχή που εκτείνεται σε απόσταση έως 

εκατό (100) µέτρων εκατέρωθεν του µέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης 

του νοσοκοµείου αυτού  και στις δύο (2) οικοδοµικές γραµµές της οδού επί 

της οποίας βρίσκεται η πύλη.  

Άρα προκύπτει µε σαφήνεια ότι κρίσιµο χρονικό σηµείο για τον 

προσδιορισµό της περιοχής εντός της οποίας θα χορηγούνταν άδειες ίδρυσης 

φαρµακείων στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 36 ν 3918/2011 ήταν το 

χρονικό σηµείο της δηµοσίευσης του νόµου αυτού ήτοι η 02/03/2011 αφού 

σύµφωνα µε το νόµο ο αριθµός των νέων φαρµακείων δεν µπορούσε  να 

υπερβαίνει τον αριθµό των φαρµακείων που ήδη λειτουργούσαν στην ως 

άνω περιοχή εκατέρωθεν της εξωτερικής κεντρικής πύλης  του νοσοκοµείου  

κατά τη δηµοσίευση του νόµου. Συνεπώς η ηµεροµηνία δηµοσίευσης του 

νόµου (2.3.2011) ήταν η κρίσιµη ηµεροχρονολογία τόσο για την θέση της 

εξωτερικής κεντρικής πύλης όσο και για τον προσδιορισµό των  

λειτουργούντων φαρµακείων εκατέρωθεν αυτής κατά τα όρια της σχετικής 

διάταξης. 

Ο ν. 3918 /2011 ανέθεσε αποκλειστικά στην αιρετή Περιφέρεια την 

αρµοδιότητα για τον προσδιορισµό όλων των ανωτέρω µε βάση ειδικώς 

προβλεπόµενα και σταθερά κριτήρια, µεταξύ δε αυτών  και η υφιστάµενη 

κατά τη δηµοσίευση του νόµου θέση της εξωτερικής κεντρικής πύλης του 

νοσοκοµείου  και δεν εξουσιοδότησε ειδικώς κανένα άλλο όργανο, αρχή ή 

υπηρεσία να ρυθµίσει τα προαναφερθέντα θέµατα. Ακολούθως εκδόθηκε η 

µε αρ. Πρωτ. ∆ΥΓ3(β)/Γ.Π. Οικ. 37105 / 1.4.2011 εγκύκλιος του Γ.Γ. 

∆ηµόσιας Υγείας µε Θέµα: «Εφαρµογή του άρθρου 36 του 

Ν. 3918/2011(ΦΕΚ 31. Α΄/2-3-2011), «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα 

υγείας και άλλες διατάξεις.» µε την οποία  παρέχονταν διευκρινίσεις 

αναφορικά µε τις νέες ρυθµίσεις θεµάτων λειτουργίας φαρµακείων, όπως 
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αυτές ορίστηκαν στις διατάξεις του άρθρου 36 του εν λόγω νόµου. Σύµφωνα 

µε την ως άνω εγκύκλιο «η κεντρική εξωτερική πύλη των νοσοκοµείων και ο 

αριθµός των νοσοκοµείων µε δυναµικότητα άνω των 150 κλινών θα 

καθοριστούν από τις ∆ιοικήσεις των Υγειονοµικών Περιφερειών της χώρας 

(∆ΥΠΕ) σε συνεργασία µε τις ∆ιοικήσεις των νοσοκοµείων». Πλην όµως ο ν 

3918/2011 για τον οποίο παρασχέθηκαν «διευκρινίσεις» µε την ανωτέρω 

εγκύκλιο δεν περιέχει διάταξη η οποία να δίδει στα πλαίσια του ν 3918/2011  

αρµοδιότητα στις ∆ιοικήσεις των Υγειονοµικών Περιφερειών της χώρας 

(∆ΥΠΕ) και στις τις ∆ιοικήσεις των νοσοκοµείων να καθορίσουν κατά την 

άποψή τους και τη βούλησή τους και δη εκ των υστέρων µετά τη δηµοσίευσή 

του εν λόγω νόµου την εξωτερική κεντρική πύλη εκάστου νοσοκοµείου µε 

βάση την οποία θα χορηγούνταν άδεια ίδρυσης και συνεπώς να καθορίσουν 

στην ουσία την περιοχή στην οποία θα χορηγούνταν άδειες ίδρυσης 

φαρµακείων και άρα και τον αριθµό των αδειών αυτών. Τέτοια αρµοδιότητα 

προσδιορισµού της περιοχής στην οποία αφορούν και του αριθµού των νέων 

αδειών ίδρυσης φαρµακείων δόθηκε αποκλειστικά και µόνο στις 

Περιφέρειες µε βάση τα σταθερά κριτήρια που προέβλεψε ο νόµος, µεταξύ 

δε αυτών η υφιστάµενη κατά τη δηµοσίευση του νόµου εξωτερική κεντρική 

πύλη και όχι αυτή που θα καθορίζονταν, ως τέτοια από οποιαδήποτε άλλη 

υπηρεσία και δη εκ των υστέρων και αυθαιρέτως ως εν προκειµένω .  

Εποµένως η σχετική αρµοδιότητα που χορηγήθηκε ρητά στην Περιφέρεια 

από τη διάταξη της § 8 του άρθρου 36 ν 3918/2011 δηλαδή να προσδιορίσει  

α. τα εντός των ορίων της νοσοκοµεία (δηµόσια) δυναµικότητας άνω των 

150 κλινών, καθώς και τον µέχρι τη δηµοσίευση του  νόµου αριθµό των 

λειτουργούντων φαρµακείων, στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 4 του 

ανωτέρω άρθρου, ήτοι τον αριθµό των φαρµακείων που λειτουργούσαν ήδη 

κατά τη δηµοσίευση του νόµου (02/03/2011) στην περιοχή  σε απόσταση 

έως εκατό (100) µέτρων εκατέρωθεν του µέσου της εξωτερικής κεντρικής 

πύλης εκάστου των ανωτέρω νοσοκοµείων και στις δύο (2) οικοδοµικές 

γραµµές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη, παρέµεινε και µετά την 

ανωτέρω εγκύκλιο στην Περιφέρεια.  
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Οι εγκύκλιες οδηγίες δεν αποτελούν κανόνες δικαίου και σε καµιά 

περίπτωση δεν µπορούν να υποκαταστήσουν τον νόµο ή να τον 

καταργήσουν αφού περιέχουν απλά οδηγίες ή διευκρινίσεις.  

Ειδικότερα: 

Α) Οι Εγκύκλιοι διακρίνονται σε Ερµηνευτικές και Κανονιστικές. Με 

τις Κανονιστικές Εγκυκλίους καθορίζονται καθήκοντα των ιεραρχικά 

υφισταµένων υπαλλήλων έναντι των προϊσταµένων τους και επιβάλλονται 

υποχρεώσεις ή αναγνωρίζονται δικαιώµατα των διοικούµενων. Τις 

Ερµηνευτικές Εγκυκλίους τις εκδίδουν οι ιεραρχικά Προϊστάµενοι των 

διαφόρων υπηρεσιακών σχηµατισµών του Κράτους και των NΠ∆∆ κατά την 

άσκηση του προληπτικού ιεραρχικού ελέγχου (βλ. και  Eπ. Σπηλιωτόπουλου, 

Εγχειρίδιο ∆ιοικητικού ∆ικαίου, ∆εύτερη έκδοση, Νοµ. Εκδόσεις Aντ. N. 

Σάκκουλα, Αθήνα - Κοµοτηνή 1982). Η ερµηνευτική εγκύκλιος είναι πράξη 

της διοίκησης µε την οποία ερµηνεύεται και συγκεκριµενοποιείται κανόνας 

δικαίου, ήτοι  µε αυτή επαναλαµβάνονται, σχολιάζονται και επεξηγούνται οι 

διατάξεις  αυτού και παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο εφαρµογής τους, µε 

σκοπό την ενιαία εφαρµογή του κανόνα δικαίου στο εσωτερικό µιας 

δηµόσιας υπηρεσίας. Συνεπώς η ερµηνευτική εγκύκλιος αποτελεί απλά 

«διοικητική διάταξη» σε αντίθεση µε τις «νοµικές διατάξεις» οι οποίες 

περιέχουν κανόνες δικαίου και δεν έχει κανονιστικό χαρακτήρα αφού δεν 

θέτει αντικειµενικό δίκαιο αλλά προϋποθέτει δίκαιο και επιτρέπεται µόνο 

στα όρια που θέτουν οι κανόνες δικαίου, στερούµενη έτσι εξωτερικής 

νοµικής δεσµευτικότητας , δηλαδή έναντι των διοικουµένων. 

Η πρόβλεψη της, µη έχουσας κατά τα ανωτέρω εξωτερική νοµική 

δεσµευτικότητας, µε αρ. Πρωτ. ∆ΥΓ3(β)/Γ.Π. Οικ. 37105 / 1.4.2011 

εγκυκλίου του Γ.Γ. ∆ηµόσιας Υγείας ότι η κεντρική εξωτερική πύλη των 

νοσοκοµείων θα καθοριστεί από τις ∆ιοικήσεις των Υγειονοµικών 

Περιφερειών της χώρας (∆ΥΠΕ) σε συνεργασία µε τις ∆ιοικήσεις των 

νοσοκοµείων,  δεν έχει νοµοθετικό έρεισµα στον ν 3918/2011, και συνεπώς ο 

καθορισµός αυτός αφενός µεν δεν αποτελεί και ιδίως έναντι του 

διοικουµένου προϋπόθεση προκειµένου η Περιφέρεια να  χορηγήσει άδεια 

ίδρυσης φαρµακείου στα πλαίσια της §4 του άρθρου 36 ν 3918/2011 
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αφετέρου τυχόν τέτοιος καθορισµός που έλαβε χώρα εκτός των προθεσµιών 

της §8 του άρθρου 36 ν 3918/2011 και µάλιστα  πολύ αργότερα από την 

χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρµακείου, δεν είναι  δεσµευτικός για την 

αρµόδια για τη σχετική αδειοδότηση  αρχή, ήτοι την Περιφέρεια και κυρίως 

δεν δύναται να ανατρέψει τα δεδοµένα της υπόθεσης του διοικουµένου και 

δη να εµποδίσει την χορήγηση άδειας  λειτουργίας φαρµακείου, για τη 

χορήγηση άλλωστε της οποίας δεν αποτελεί  προϋπόθεση. Πέρα τούτων, ως 

προαναφέρθηκε,  η εγκύκλιος ∆.ΥΓ3 (β)ΓΠ. Οικ. 37105/1.4.2011 έρχεται σε 

αντίθεση µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 1 του Π.∆. 102/1987 αλλά και µε τα 

προβλεπόµενα στον ν.3918/2011, αφού  προβλέπει (η εν λόγω εγκύκλιος) ότι 

η κεντρική εξωτερική πύλη των νοσοκοµείων  θα καθοριστεί,  δηλαδή εκ των 

υστέρων και σε χρόνο µεταγενέστερο της ηµεροµηνίας έκδοσης του ν 

3918/2011,  και απλά από τις ∆ιοικήσεις των Υγειονοµικών Περιφερειών της 

χώρας (∆ΥΠΕ) σε συνεργασία µε τις ∆ιοικήσεις των νοσοκοµείων και όχι 

από τα καθ’ ύλην αρµόδια όργανα  και µε τις προβλεπόµενες σχετικές 

διαδικασίες. 

Η µόνη ερµηνευτική εκδοχή που δύναται να χωρήσει αναφορικά µε 

την επίµαχη πρόβλεψη της ανωτέρω εγκυκλίου είναι ότι µε την εγκύκλιο 

αυτή υποδείχθηκε στις Περιφέρειες ότι προκειµένου (και για τις ανάγκες 

εφαρµογής εκ µέρους τους  των διατάξεων του ν 3918/2011), να 

προσδιορίσουν (οι Περιφέρειες)  τη θέση της  κεντρικής εξωτερικής πύλης 

εκάστου δηµόσιου νοσοκοµείου και τα λειτουργούντα εκατέρωθεν αυτής 

κατά το χρόνο δηµοσίευσης του ν 3918/2011 φαρµακεία, αυτές (δηλ. οι 

Περιφέρειες) θα µπορούσαν να απευθυνθούν στις αντίστοιχες ∆ιοικήσεις 

των Υγειονοµικών Περιφερειών της χώρας (∆ΥΠΕ) οι οποίες σε συνεργασία 

µε τις ∆ιοικήσεις των νοσοκοµείων θα ενηµέρωναν τις Περιφέρειες περί της 

υφισταµένης  κατά το κρίσιµο χρονικό σηµείο ήτοι την 02/03/2011 

κεντρικής εξωτερικής  πύλης εκάστου νοσοκοµείου, ως αυτή είχε µέχρι τότε. 

Είναι περισσότερο από σαφές ότι ο ν 3918/2011 δεν παρέχει στις ∆ιοικήσεις 

των Υγειονοµικών Περιφερειών της χώρας (∆ΥΠΕ) και στις ∆ιοικήσεις των 

νοσοκοµείων την αρµοδιότητα να καθορίσουν το σε ποια περιοχή θα 

χορηγήσει η Περιφέρεια άδεια ίδρυσης φαρµακείου στα πλαίσια της §4 του 

άρθρου 36 ν 3918/2011 αφού κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ανεπίτρεπτο και 
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χωρίς νοµοθετικό έρισµα  περιορισµό των αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας. Ο 

νοµοθέτης χάριν διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου, προέβλεψε σταθερά 

κριτήρια για τον προσδιορισµό του σε ποια ακριβώς περιοχή δύναται  να 

χορηγηθούν άδειες ίδρυσης φαρµακείων ειδικώς στα πλαίσια του άρθρου 36 

§4 του  ν 3918/2011, µεταξύ δε αυτών των (σταθερών) κριτηρίων προέβλεψε 

την υφιστάµενη κατά τη δηµοσίευση του εν λόγω νόµου, εξωτερική κεντρική 

πύλη εκάστου (δηµοσίου) νοσοκοµείου και τη θέση της,  Η εξωτερική 

κεντρική πύλη εκάστου νοσοκοµείου προϋπήρχε του νόµου και βέβαια  δεν 

δύνανται να την καθορίσουν εκ των υστέρων και µε δικά τους κριτήρια οι 

∆ιοικήσεις των Υγειονοµικών Περιφερειών της χώρας (∆ΥΠΕ) και οι  

∆ιοικήσεις των νοσοκοµείων. 

Στην προκειµένη περίπτωση και αφού  η  αρµόδια υπηρεσία της 

Περιφέρειας Αττικής θεώρησε, ορθώς, ως Εξωτερική Κεντρική Πύλη του 

«Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο», ως αυτή είχε κατά την 02/03/2011 ήτοι κατά την 

ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν 3918/2011, την πύλη επί της οδού 

Βασιλίσσης Σοφίας 114, έλαβαν κατά τα ανωτέρω χώρα τα εις την §8 του 

άρθρου 36 ν 3918/2011 προβλεπόµενα, ήτοι οι προβλεπόµενες αναρτήσεις 

και κοινοποίηση στο αρµόδιο Υπουργείο και ακολούθως εκδόθηκε η 

απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Αττικής µε την οποία 

χορηγήθηκε στην καταγγέλλουσα  φαρµακοποιό άδεια ίδρυσης φαρµακείου, 

στο δήµο Αθηναίων και συγκεκριµένα στην περιοχή η οποία εκτείνεται έως 

εκατό (100) µέτρων εκατέρωθεν του µέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης 

του νοσοκοµείου και στις δύο (2) οικοδοµικές γραµµές της οδού επί της 

οποίας βρίσκεται η πύλη και η οποία οδός, ήτοι Βασιλίσσης Σοφίας 114 - 

Αθήνα,  ως αυτή προσδιορίστηκε υπηρεσιακώς κατά το χρονικό σηµείο που 

ο νόµος προέβλεψε, λήφθηκε υπόψη για την έκδοση της άδειας ίδρυσης, 

όπως προκύπτει από τον όλο φάκελο της επίµαχης άδειας ίδρυσης. Άλλωστε 

αυτή την πύλη , ήτοι την  πύλη επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 114, 

υπέδειξαν προ της χορήγησης της ως άνω άδειας ίδρυσης στην Περιφέρεια 

Αττικής,  τόσο η αρµόδια ∆ΥΠΕ όσο και η διοίκηση του «Γ.Ν.Α. 

Ιπποκρατείου», ως κεντρική εξωτερική πύλη του εν λόγω νοσοκοµείου κατά 

το κρίσιµο χρονικό διάστηµα της δηµοσίευσης του ν 3918/2011. 
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Το επιτρεπτό της ιδρύσεως φαρµακείου σε ορισµένη περιοχή (εν 

προκειµένω στην περιοχή η οποία εκτείνεται έως εκατό (100) µέτρων 

εκατέρωθεν του µέσου της επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 114, Αθήνα, 

εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκοµείου  Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και 

στις δύο (2) οικοδοµικές γραµµές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη) 

συνιστά νόµιµη προϋπόθεση για τη χορήγηση  της σχετικής άδειας ιδρύσεως  

και ερευνάται  µόνο κατά την εξέταση υποβληθείσης αιτήσεως χορηγήσεως 

αδείας ίδρυσης φαρµακείου, όχι όµως και για τη χορήγηση αδείας 

λειτουργίας φαρµακείου  (µε την οποία απλώς διαπιστώνεται ότι όντως το 

καταρτισθέν φαρµακείο κείται εντός της περιοχής που προσδιορίστηκε από 

την άδεια ίδρυσης), ώστε να χωρεί εκ νέου εξέταση του ζητήµατος τούτου 

προκειµένου να χορηγηθεί τέτοια άδεια (άδεια λειτουργίας). Τυχόν 

ανακίνηση του ζητήµατος του επιτρεπτού της ίδρυσης φαρµακείου εντός της  

συγκεκριµένης περιοχής (η οποία έχει προσδιοριστεί  µε την άδεια ίδρυσης) 

ως δήθεν προϋπόθεσης χορήγησης της άδειας λειτουργίας στον 

φαρµακοποιό που κατάρτισε εντός αυτής  φαρµακείο, δυνάµει της 

προηγουµένως χορηγηθείσης από τη διοίκηση άδειας ιδρύσεως, θα ερχόταν 

σε πλήρη αντίθεση µε την προστασία της εµπιστοσύνης και την σταθερότητα 

των δυνάµει διοικητικής πράξης δηµιουργούµενων νοµικών και 

πραγµατικών καταστάσεων, οι οποίες επιβάλλονται συνταγµατικώς, υπό τη 

µορφή γενικών αρχών του δικαίου και οι οποίες διασφαλίζουν τον 

διοικούµενο ο οποίος µετά τη λήψη της αδείας ιδρύσεως φαρµακείου  και 

δίνοντας πίστη στη δηµιουργία µε αυτήν δικαιώµατός του προς κατάρτιση 

φαρµακείου, προέβη, µε την πραγµατοποίηση αντίστοιχης δαπάνης, σε 

κατάρτιση αυτού, σε συµφωνία µε τους όρους της αδείας ίδρυσης (δηλαδή 

εντός της περιοχής που ορίζει η άδεια ίδρυσης) και σε ολοκλήρωση της 

σχεδιασθείσης από αυτόν σχετικής επενδύσεως. 

Κατά συνέπεια, δεν είναι επιτρεπτή, κατά το στάδιο της χορηγήσεως 

της αδείας λειτουργίας η επανεξέταση του ζητήµατος του επιτρεπτού της 

ιδρύσεως φαρµακείου σε ορισµένη περιοχή, δεδοµένου ότι η επανεξέταση 

αυτή άγει κατ’ ουσίαν σε απαγορευόµενο παρεµπίπτοντα έλεγχο της αδείας 

ιδρύσεως, δηλαδή ατοµικής διοικητικής πράξεως η οποία παράγει τα 

αποτελέσµατά  της εν όψει του τεκµηρίου νοµιµότητας και έχει διαφύγει τον 
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ακυρωτικό έλεγχο και, µάλιστα µετά την, δυνάµει αδείας ίδρυσης, κατάρτιση 

του φαρµακείου. Στην προκειµένη περίπτωση προκύπτει ότι κατά την 

έκδοση της επίµαχης άδειας λειτουργίας οι συγκεκριµένοι φαρµακοποιοί οι 

οποίοι διαµαρτύρονται για τη λειτουργία του φαρµακείου της 

καταγγέλλουσας δυνάµει των επίµαχων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας που 

χορήγησε η Περιφέρεια Αττικής, γνώριζαν  για την άδεια ίδρυσης του 

φαρµακείου επί της οδού Βασ. Σοφίας ήδη  οπότε και υπέβαλαν υπόµνηµα 

στην Περιφέρεια Αττικής προκειµένου η τελευταία να µη χορηγήσει άδεια 

λειτουργίας στην καταγγέλλουσα. Συνεπώς κατά την έκδοση της άδειας 

λειτουργίας η σχετική άδεια ίδρυσης µε βάση την οποία καταρτίστηκε το 

φαρµακείο της καταγγέλλουσας είχε, όσον αφορά, τουλάχιστον τους ως άνω 

διαµαρτυρόµενους φαρµακοποιούς, διαφύγει τον ακυρωτικό έλεγχο. 

Περαιτέρω η απόφαση της 1ης ∆ΥΠΕ Αττικής δεν έχει αναδροµική 

ισχύ, δηλαδή δεν αφορά το κρίσιµο χρονικό σηµείο της δηµοσίευσης του ν 

3918/2011 και δεν µετέβαλε την υφιστάµενη τότε (02.03.2011) κατάσταση 

ως προς την εξωτερική κεντρική πύλη του επίµαχου νοσοκοµείου  και  δεν 

µπορούσε έτσι  να επηρεάσει την ήδη εκδοθείσα άδεια ίδρυσης, ούτε και να 

εµποδίσει την έκδοση της σχετικής άδειας λειτουργίας του φαρµακείου της 

καταγγέλλουσας.  Συνεπώς και µετά την ως άνω απόφαση 1ης ∆ΥΠΕ Αττικής, 

για την εφαρµογή των διατάξεων της §4 του άρθρου 36 ν.3918/2011 ως προς 

το «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», ως εξωτερική κεντρική πύλη του τελευταίου 

λαµβάνεται υπόψη µόνο η επί της οδού Βασ. Σοφίας 114 πύλη αυτού.  

Από όλα τα ανωτέρω προέκυψε ότι στην προκειµένη περίπτωση η 

αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ενήργησε νοµίµως θεωρώντας 

ΟΡΘΩΣ για τις ανάγκες χορήγησης άδειας ιδρύσεως του επίµαχου 

φαρµακείου ότι η εξωτερική κεντρική πύλη του «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

ήταν  αυτή επί της οδού Βασ. Σοφίας 114 και περαιτέρω προέκυψε ότι τόσο η 

άδεια ίδρυσης όσο και η άδεια λειτουργίας που χορηγήθηκαν από την 

Περιφέρεια Αττικής στην καταγγέλλουσα, δεν πάσχουν για λόγο που αφορά 

την εξωτερική κεντρική πύλη του «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». 
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Με αφορµή την ανωτέρω υπόθεση και ως προς τις σχετικές ενέργειες της 

αρµόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και των υπαλλήλων της 

σηµειώνουµε και τα εξής:  

Α. Η Περιφέρεια Αττικής, µετά την έκδοση του Ν.3918/2011, ενήργησε 

άµεσα προς εφαρµογή των διατάξεων του νόµου, o ο οποίος απαιτούσε από 

τις Περιφέρειες σε διάστηµα ενός µήνα από τη δηµοσίευση του, να 

προσδιορίσουν, να αναρτήσουν στον ιστότοπό τους και να 

κοινοποιήσουν στη ∆ιεύθυνση Φαρµάκων  και Φαρµακείων του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα στοιχεία που αναλυτικά 

αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 36 του ν 3918/2011. Μεταξύ 

των ανωτέρω στοιχείων ήταν και ο αριθµός των φαρµακείων που 

λειτουργούσαν ήδη, σε απόσταση 100 µέτρων εκατέρωθεν της εξωτερικής 

κεντρικής πύλης των νοσοκοµείων στα οποία αφορούσε το άρθρο αυτό. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να προσδιορίσει, αναρτήσει και  κοινοποιήσει 

το εν λόγω στοιχείο η  Περιφέρεια ήταν ο προσδιορισµός της εξωτερικής 

κεντρικής πύλης των νοσοκοµείων. Όλες οι ως άνω ενέργειες σύµφωνα 

µε ρητή επιταγή του νόµου και µε βάση την ηµεροµηνία δηµοσίευσης 

αυτού στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Α/02-03-2011) έπρεπε απαραιτήτως να έχουν 

ολοκληρωθεί πριν την 04/04/2011 ηµέρα ∆ευτέρα, καθόσον από την 

ηµεροµηνία αυτή οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούσαν να υποβάλουν σχετικές 

αιτήσεις για ίδρυση φαρµακείου στις συγκεκριµένες περιοχές που 

σχετίζονταν µε την εξωτερική κεντρική πύλη του νοσοκοµείου, σύµφωνα δε 

µε το άρθρο  3 του ν 1963/1991 ίσχυε σειρά προτεραιότητας των αιτούντων, 

ανάλογα µε το χρόνο υποβολής της αίτησης.  Σχετικές οδηγίες δόθηκαν 

προς τις Περιφέρειες, από την Γενική ∆ιεύθυνση Υγείας / 

∆ιεύθυνση Φαρµάκων και Φαρµακείων Τµήµα Β’ του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µεταξύ άλλων και µε το µε αρ. 

πρωτ. ∆.ΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ.31270/17.03.2011 έγγραφό της ως άνω 

∆ιεύθυνσης του Υπουργείου, στο οποίο έγγραφο διατυπώνονταν η 

σύσταση για έγκαιρες ενέργειες των Περιφερειών, ώστε να 

διασφαλιστεί η εφαρµογή του νόµου από 04/04/2011, ήτοι από την 

ηµεροµηνία αυτή να µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν σχετική 
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αίτηση (αφού λάµβαναν γνώση των στοιχείων που θα είχαν αναρτήσει ήδη 

στην ιστοσελίδα τους οι Περιφέρειες 

Το Τµήµα Φαρµάκων – Φαρµακείων της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Αττικής, σε εφαρµογή του 

Ν.3918/2011, άρθρο 36 παρ. 8,  και ακολουθώντας τη σύσταση που περιείχε  

το προαναφερθέν έγγραφο της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είχε ήδη προ της 04/04/2011 ζητήσει και 

παραλάβει τα απαραίτητα στοιχεία από τους ∆ιοικητικούς ∆/ντές των 

Νοσοκοµείων και παράλληλα, από την ∆/νση Προγραµµατισµού Ανάπτυξης 

Τµήµα Χάρτη Υγείας της 1ης ∆ΥΠΕ, είχε παραλάβει πίνακα Νοσ/µείων 

δυνατότητας άνω των 150 κλινών µε τις ∆ιευθύνσεις τους. Με βάση τα 

παραπάνω στοιχεία και όσον αφορούσε στο Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  

σύµφωνα και µε το  6555/24-03-2011 απαντητικό έγγραφο της ∆ιοικητικής 

∆ιευθύντριας του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» στο οποίο καθοριζόταν ότι: «… η 

ακριβής διεύθυνση της εξωτερικής κεντρικής πύλης του Νοσοκοµείου µας 

είναι, Γενικό Νοσοκοµείο Αθήνας “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 

Τ.Κ. 11527», η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής προχώρησε 

σύννοµα στις απαιτούµενες κατά το νόµο ν 3918/2011 ενέργειες.  

Όπως προκύπτει από τα προαναφερθέντα το  χρονικό ορόσηµο για τη 

χορήγηση των αδειών φαρµακείων στις οποίες αφορούσε το άρθρο 36 παρ. 

8 του ν 3918/2011 ήταν η ηµεροµηνία 04/04/2011 ηµέρα ∆ευτέρα, καθώς 

από την  ηµεροµηνία αυτή (η οποία ορίζονταν από το νόµο µε βάση την 

ηµεροµηνία δηµοσίευσής του και δεν µπορούσε να αλλάξει παρά µόνο µε 

σχετική νέα νοµοθετική διάταξη) θα µπορούσαν οι ενδιαφερόµενοι να 

υποβάλλουν τις αιτήσεις τους προκειµένου να εδραιώσουν σχετικό 

δικαίωµα. Η προθεσµία ενός µηνός από τη δηµοσίευση του νόµου ήταν 

αποκλειστική για τη ∆ιοίκηση και ως εκ τούτου η τυχόν άπρακτη  

παρέλευσή της εκ µέρους της ∆ιοίκησης,   θα ανέτρεπε το νόµο και θα 

καθιστούσε αδύνατη την οποιαδήποτε αδειοδότηση. Στην προκειµένη 

υπόθεση η Περιφέρεια Αττικής ενήργησε νοµίµως προκειµένου να τηρηθούν 

οι προθεσµίες που της έτασσε επιτακτικά ο νόµος 3918/2011. 

Β. Κατά τη διερεύνηση της υποθέσεως διαπιστώθηκαν  και τα κατωτέρω: 
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1.Την 01/04/2011 ηµέρα Παρασκευή, δηλαδή την τελευταία εργάσιµη 

ηµέρα της αποκλειστικής προθεσµίας ενός µηνός που προέβλεπε ο 

νόµος, καθώς από την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα, ήτοι  την 

04/04/2011 ηµέρα ∆ευτέρα, θα έπρεπε οι  ενδιαφερόµενοι να µπορούν να 

υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρµακείου, 

αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η εγκύκλιος ∆.ΥΓ3(β) / ΓΠ.οικ.37105/01.04.2011 

του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε την οποία κατά τη 

διατύπωσή της παρέχονταν διευκρινήσεις αναφορικά µε τις νέες ρυθµίσεις 

θεµάτων λειτουργίας φαρµακείων όπως αυτές ορίστηκαν στις διατάξεις του 

άρθρου 36 του ν 3918/2011.  

Μεταξύ όλων των άλλων η εν λόγω εγκύκλιος ανέφερε ότι « Η κεντρική 

εξωτερική πύλη των νοσοκοµείων και ο αριθµός των νοσοκοµείων µε 

δυναµικότητα άνω των 150 κλινών θα καθοριστούν από τις ∆ιοικήσεις των 

Υγειονοµικών Περιφερειών της χώρας (∆ΥΠΕ) σε συνεργασία µε τις 

∆ιοικήσεις των νοσοκοµείων».  

2.∆εδοµένου ότι στο  ν 3918/2011 δεν υπήρχε πρόβλεψη αναφορικά µε  τα 

ανωτέρω και ιδίως δεν προβλεπόταν η οποιαδήποτε ανάµειξη στη 

διαδικασία τόσο των ∆ΥΠΕ όσο και των ∆ιοικήσεων των νοσοκοµείων, η εν 

λόγω εγκύκλιος στο επίµαχο σηµείο της δεν περιείχε διευκρινήσεις, αλλά 

αντίθετα νοµοθετούσε αγνοώντας τον ίδιο το νόµο 3918/2011 και στην 

ουσία ακυρώνοντας τις διατάξεις του περί προθεσµιών και περί έναρξης 

ισχύος του.  

Ειδικότερα: Η συµµετοχή στη διαδικασία των ∆ΥΠΕ και των ∆ιοικήσεων 

των νοσοκοµείων που προέβλεπε η ως άνω εγκύκλιος, η οποία αναρτήθηκε 

στο διαδίκτυο την τελευταία εργάσιµη ηµέρα της προθεσµίας που έτασσε ο 

ν 3918/2011 δηλ. την 01/04/2011 ηµέρα Παρασκευή, πέραν του ότι δεν 

προέκυπτε από τις διατάξεις του ν 3918/2011, περαιτέρω αν και χρονοβόρα 

θα έπρεπε να  υλοποιηθεί (σύµφωνα µε την ίδια την εγκύκλιο) µέχρι την 

04/04/2011, δηλ. εντός µιας εργάσιµης ηµέρας και δη της ηµέρας της 

ανάρτησης της εγκυκλίου. Αυτό σηµαίνει ότι εντός µιας εργάσιµης ηµέρας 

και δη της ηµέρας της ανάρτησης της επίµαχης εγκυκλίου  θα έπρεπε να 

λάβουν χώρα τα εξής: α) οι ∆ιοικήσεις των Υγειονοµικών Περιφερειών της 
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Χώρας (∆ΥΠΕ) σε συνεργασία µε τις ∆ιοικήσεις των Νοσοκοµείων θα 

έπρεπε, σύµφωνα µε την εγκύκλιο, να αποφασίσουν και να καθορίσουν 1. 

Την κεντρική εξωτερική πύλη των Νοσοκοµείων και 2. τον αριθµό των 

Νοσοκοµείων άνω των 150 κλινών, β) κατόπιν θα έπρεπε τα παραπάνω να 

κοινοποιηθούν, προφανώς εγγράφως, στις Περιφέρειες, γ) στη συνέχεια οι 

αρµόδιες υπηρεσίες κάθε Περιφέρεια και λαµβάνοντας υπόψη όσα είχαν 

συγκαθορίσει οι ∆ΥΠΕ µε τις ∆ιοικήσεις των Νοσοκοµείων θα έπρεπε να 

προσδιορίσουν τον µέχρι τη δηµοσίευση του ν. 3918/2011 αριθµό των 

λειτουργούντων ήδη Φαρµακείων σε απόσταση 100 µέτρων εκατέρωθεν των 

πλησιέστερων άκρων της εξωτερικής κεντρικής πύλης του κάθε 

Νοσοκοµείου όπως η πύλη αυτή θα είχε καθοριστεί (κατά την εγκύκλιο) από 

τις ∆ΥΠΕ και τις ∆ιοικήσεις των Νοσοκοµείων, δ) στη συνέχεια η κάθε 

αρµόδια υπηρεσία κάθε Περιφέρειας θα έπρεπε να αναρτήσει στην 

ιστοσελίδα της τα παραπάνω στοιχεία και ε) τέλος, θα έπρεπε να 

κοινοποιήσει τα αναφερθέντα στοιχεία στην ∆/νση Φαρµάκων και 

Φαρµακείων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Επισηµαίνεται και πάλι ότι όλα τα προαναφερθείσες ενέργειες θα έπρεπε να 

λάβουν χώρα εντός µιας εργάσιµης ηµέρας και µόνο. 

Και τούτο  δεδοµένου ότι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα (04/04/2011) οι 

ενδιαφερόµενοι θα ξεκινούσαν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, για την 

υποβολή των οποίων απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η εκ µέρους των 

Περιφερειών ανάρτηση στοιχείων τα οποία σχετίζονταν  µε την κεντρική 

εξωτερική πύλη των νοσοκοµείων και το αριθµό των νοσοκοµείων µε 

δυναµικότητα άνω των 150 κλινών, τα οποία κατά την ανωτέρω εγκύκλιο  θα 

καθορίζονταν από τις ∆ιοικήσεις των Υγειονοµικών Περιφερειών της χώρας 

(∆ΥΠΕ) σε συνεργασία µε τις ∆ιοικήσεις των νοσοκοµείων.  

Συνεπώς καθίσταται σαφές ότι τυχόν υλοποίηση των ανωτέρω που 

προέβλεπε η επίµαχη εγκύκλιος όχι διευκρινίζοντας το νόµο, αλλά 

νοµοθετώντας η ίδια, πέραν όλων των άλλων θα οδηγούσαν και σε 

παραβίαση της προθεσµίας του ενός µηνός που ο ίδιος ο νόµος έτασσε και 

θα προκαλούσε ακυρότητα της όλης διαδικασίας. Θα πρέπει επίσης να 

αναφερθεί ότι η εν λόγω εγκύκλιος κοινοποιήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής 

µόλις την 13/04/2011, δηλαδή µετά πάροδο 10 ολόκληρων ηµερών από την 



 44 

04/04/2011 κατά την οποία ηµεροµηνία και σύµφωνα µε το άρθρο 36 του ν 

3918/2011 οι Περιφέρειες όφειλαν να έχουν ολοκληρώσει τις προβλεπόµενες 

από το νόµο ενέργειές τους (προσδιορισµός, ανάρτηση, κοινοποίηση). 

3.Η δράση της δηµόσιας διοίκησης και των λειτουργών της διέπεται και 

ρυθµίζεται από τους θεµελιώδεις κανόνες του Συντάγµατος, τους κανόνες 

του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου που έχουν άµεση εφαρµογή, τις διεθνείς συνθήκες 

που έχουν κυρωθεί από τη βουλή, τους νόµους, τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα 

καθώς και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησης που εκδίδονται κατ’ 

εξουσιοδότηση νόµου. Σύµφωνα µε την αρχή της νοµιµότητας οι ενέργειες 

της διοίκησης α) πρέπει να είναι σύµφωνες ή να εναρµονίζονται προς τους 

προαναφερθέντες ισχύοντες κανόνες δικαίου (θετικό περιεχόµενο της ως 

άνω αρχής, δηλαδή «η ∆ιοίκηση µπορεί να πράξει µόνο ότι προβλέπεται») 

και περαιτέρω β) δεν πρέπει να αντίκεινται προς τους κανόνες αυτούς 

(αρνητικό  περιεχόµενο της ως άνω αρχής, δηλαδή «η ∆ιοίκηση δεν µπορεί 

να πράξει κάτι που απαγορεύεται»).  Συνεπώς τα όργανα της δηµόσιας 

διοίκησης καθώς και οι δηµόσιοι υπάλληλοι  και οι υπάλληλοι ΟΤΑ Β΄ 

βαθµού  οφείλουν να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια απαγορεύεται 

από τα ανωτέρω νοµοθετήµατα  και να προβαίνουν µόνο σε ενέργειες που 

επιτρέπονται από αυτά (ν 3528/2007, άρθρα 24 και 25 [ΥΚ, ΦΕΚ 26 Α]). 

Όπως προκύπτει και από το άρθρο 4 του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ορθής 

∆ιοικητικής Συµπεριφοράς (2005) οι ανωτέρω υπάλληλοι ενεργούν 

σύµφωνα µε το δίκαιο και εφαρµόζουν τους κανόνες που προβλέπονται στο 

Σύνταγµα, το Ευρωπαϊκό δίκαιο και τις νοµοθετικές πράξεις, οι δε 

αποφάσεις τους πρέπει πάντοτε να έχουν νοµική βάση και να 

συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος και εφαρµοστέου 

κανόνα δικαίου. 

4.Στην προκειµένη περίπτωση η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής 

ενήργησε σύµφωνα µε την αρχή της νοµιµότητας και εντός των πλαισίων 

αυτής. Σηµειώνεται ότι τυχόν εφαρµογή των επίµαχων σηµείων της ως άνω 

εγκυκλίου θα οδηγούσε σε παραβίαση της αρχής της νοµιµότητας, καθώς θα 

παραβιάζονταν η διάταξη του ν 3918/2011 περί της προθεσµίας ενός µηνός. 
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5.Περαιτέρω και δεδοµένου ότι οι  (αιρετές) Περιφέρειες απολαµβάνουν 

διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας, έναντι της κρατικής διοίκησης, στα 

πλαίσια του άρθρου 102 §2 του Συντάγµατος και ότι  επ΄ αυτών ασκείται  

µόνο κρατική εποπτεία κατ’ άρθρο  102 §4 του Συντάγµατος,  δεν υπάρχει 

οργανική σχέση  ιεραρχικής εξάρτησης και υποταγής µεταξύ του εκδόσαντος 

την συγκεκριµένη εγκύκλιο και του εφαρµοστή του δικαίου στην επίµαχη 

περίπτωση (αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας). Συνεπώς η µνηµονευόµενη 

εγκύκλιος δεν µπορούσε  να αναπτύξει εσωτερική δεσµευτική ισχύ ως προς 

την αρµόδια υπηρεσία και υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής.  

Γ. Με αφορµή την ως άνω εγκύκλιο σηµειώνονται  και τα εξής: 

 Οι εγκύκλιες οδηγίες δεν αποτελούν κανόνες δικαίου και σε καµιά 

περίπτωση δεν µπορούν να υποκαταστήσουν τον νόµο ή να τον 

καταργήσουν αφού περιέχουν απλά οδηγίες ή διευκρινίσεις. Η µελέτη τους 

είναι χρήσιµη, πάντοτε όµως σε συνδυασµό µε τη µελέτη του 

σχετικού νοµοθετικού πλαισίου.  

Ειδικότερα: 

 Τις Ερµηνευτικές Εγκυκλίους τις εκδίδουν οι ιεραρχικά Προϊστάµενοι 

των διαφόρων υπηρεσιακών σχηµατισµών του Κράτους και των NΠ∆∆. κατά 

την άσκηση του προληπτικού ιεραρχικού ελέγχου (βλ. και  Eπ. 

Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο ∆ιοικητικού ∆ικαίου, ∆εύτερη έκδοση, Νοµ. 

Εκδόσεις Aντ. N. Σάκκουλα, Αθήνα - Κοµοτηνή 1982). Η ερµηνευτική 

εγκύκλιος είναι πράξη της διοίκησης µε την οποία ερµηνεύεται και 

συγκεκριµενοποιείται κανόνας δικαίου, ήτοι  µε αυτή επαναλαµβάνονται, 

σχολιάζονται και επεξηγούνται οι διατάξεις  αυτού και παρέχονται οδηγίες 

για τον τρόπο εφαρµογής τους, µε σκοπό την ενιαία εφαρµογή του κανόνα 

δικαίου στο εσωτερικό µιας δηµόσιας υπηρεσίας. Συνεπώς η ερµηνευτική 

εγκύκλιος αποτελεί απλά «διοικητική διάταξη» σε αντίθεση µε τις «νοµικές 

διατάξεις» οι οποίες περιέχουν κανόνες δικαίου και δεν έχει κανονιστικό 

χαρακτήρα αφού δεν θέτει αντικειµενικό δίκαιο αλλά προϋποθέτει 

δίκαιο και επιτρέπεται µόνο στα όρια που θέτουν οι κανόνες 

δικαίου, στερούµενη έτσι εξωτερικής νοµικής δεσµευτικότητας (δηλαδή 

έναντι των διοικουµένων), σε περίπτωση  δε που εµπεριέχει «εντολή» ή 
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«διαταγή» εξαντλεί  τη δεσµευτική ισχύ της µέσα στο πλαίσιο της ιεραρχικής 

δοµής της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης την οποία τελευταία και µόνο δεσµεύει 

(«εσωτερική δεσµευτικότητά») υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης ειδικής 

έννοµης σχέσης «προϊσταµένου – υφισταµένου»,   µεταξύ του 

«διατάσσοντος» που εξέδωσε την εγκύκλιο και «διατασσόµενου» υπαλλήλου 

- εφαρµοστή των διατάξεων στις οποίες αφορά η εγκύκλιος.  

∆) Πέραν των όσων αναφέραµε για τις εγκυκλίους ειδικά ως προς τους 

υπαλλήλους της Περιφέρειας, θεωρούµε σκόπιµο να προσθέσουµε και τα 

εξής: 

Κατά τα άρθρα 106 και 107 του ν. 3528/2007« Κύρωση του Κώδικα 

Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 

Ν.Π.∆.∆.» (Α΄ 26), το πειθαρχικό παράπτωµα του υπαλλήλου συντελείται µε 

υπαίτια πράξη ή παράλειψη που µπορεί να καταλογισθεί στον υπάλληλο, 

πειθαρχικό δε παράπτωµα, µεταξύ άλλων, αποτελεί και κάθε παράβαση 

υπαλληλικού καθήκοντος, το οποίο  προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που 

επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείµενες διατάξεις, οι εντολές και οδηγίες. 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ως άνω  κώδικα ο υπάλληλος είναι 

υποχρεωµένος  να υπακούει στις εντολές  των ιεραρχικώς 

προϊσταµένων του και αν ακόµα τις θεωρεί παράνοµες, ενώ έχει 

υποχρέωση στην περίπτωση αυτή, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει 

εγγράφως  τις αντιρρήσεις του και στη συνέχεια υποχρεούται  να  προβεί 

στην εκτέλεσή τους, µόνο δε σε περίπτωση που η διαταγή είναι προδήλως 

αντισυνταγµατική ή παράνοµη ο υπάλληλος οφείλει να µην την εκτελέσει 

και να αναφέρει άµεσα τις αντιρρήσεις του στον προϊστάµενό του, ο οποίος 

µπορεί σε µια τέτοια περίπτωση να κρίνει κατεπείγουσα την εκτέλεση ή να 

κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι γενικότερου δηµοσίου συµφέροντος για την 

άµεση εκτέλεσή τους, οπότε και πάλι υποχρεούται ο υπάλληλος να την  

εκτελέσει. Σύµφωνα µε την παρ. 2 του ως άνω άρθρου η διαταγή δεν 

προσκτάται νοµιµότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε 

αυτήν.  

 Η διοικητική ιεραρχία για να λειτουργήσει χρησιµοποιεί τη διαταγή η οποία 

εκδίδεται κάθε φορά για να υπηρετήσει µια συγκεκριµένη σκοπιµότητα, όχι 

όµως έξω από τα όρια που ορίζει εκάστοτε  ο νόµος, σύµφωνα δε µε την 
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αρχή της νοµιµότητας η διαταγή µορφοποιεί το καθήκον υπακοής στο 

νόµο και όχι µόνο στη διαταγή. Συνεπώς η ιεραρχικά οργανωµένη 

υπαλληλία υπακούει κατ’ αρχήν στο νόµο και κατ’ αποτέλεσµα στη διαταγή  

εφόσον  όµως η τελευταία είναι σύµφωνη µε το νόµο.  

 Ενόψει των ανωτέρω  οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι που εκδίδουν οι ιεραρχικά 

προϊστάµενοι των διαφόρων υπηρεσιακών σχηµατισµών του Κράτους και 

των NΠ∆∆ αν και δεν αποτελούν κανονιστικές διοικητικές πράξεις, παρόλα 

αυτά και αναλόγως του περιεχοµένου τους,  µπορεί να εµπίπτουν στην 

έννοια των «εντολών» που παρέχονται από τους ιεραρχικά 

προϊστάµενους προς τα υποκείµενα  σε αυτούς διοικητικά όργανα 

για τον ενδεδειγµένο τρόπο ενάργειάς τους. Τα δε ως άνω όργανα κατά το 

άρθρο 25 του ν 3528/2007 (Υ.Κ)  έχουν υποχρέωση να την εφαρµόζουν,  ενώ 

αν έχουν αντιρρήσεις για την νοµιµότητά της µπορούν να υποβάλλουν 

σχετική γραπτή αναφορά, εν συνεχεία δε οφείλουν να προβούν άµεσα στην 

εκτέλεσή της, υπό την απειλή πειθαρχικής δίωξής τους για παράβαση 

καθήκοντος, αν την αγνοήσουν, καθώς η τυχόν παράβασή της ή η 

παράλειψη εφαρµογής της συνιστά παράβαση του υπαλληλικού καθήκοντος 

κατά το άρθρο 106 του ν 3528/2007  

 Εποµένως η ερµηνευτική εγκύκλιος, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται   

ιεραρχική εξάρτηση του αποδέκτη της από τον συντάκτη/εκδότη αυτής, 

αποκτά έµµεσα ‘διοικητικό κύρος’  και ισχύ έναντι των διοικουµένων, 

καθώς επιδρά  εν τοις πράγµασι στον τρόπο µε τον οποίο οι ιεραρχικά 

υφιστάµενοι υπάλληλοι εκτελούν και εφαρµόζουν τις διατάξεις  στις 

οποίες  αφορά.  

Β6) Επισηµαίνεται ότι προκειµένου να αναπτύξει η εγκύκλιος  την 

«εσωτερική δεσµευτικότητά»  της  πρέπει να υφίσταται ιεραρχική σχέση 

µεταξύ του εκδότη αυτής και του εφαρµοστή του δικαίου -  υπαλλήλου, από 

δε τη νοµολογία (ΣτΕ 1481/1959, 1005/1978) προκύπτει ότι  « το υπαλληλικό 

καθήκον…δύναται να προσδιορισθή και  δι’ εγκυκλίων, διαταγών κλπ, υπό 

την αυτονόητον όµως προϋπόθεσιν, ότι …δεν αντίκεινται εις δι΄άλλων 

διατάξεων και δη κανόνων ανωτέρας βαθµίδος, επιβαλλόµενας  εις τον 

υπάλληλον υποχρεώσεις ή τα αναγνωριζόµενα εις τούτον δικαιώµατα» (βλ. 
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και εις Τάχο, Ελληνικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο, 3η έκδοση, 1991, σελ.95). Επίσης 

επισηµαίνεται ότι η διοικητική πρακτική σύµφωνα µε την οποία ο ιεραρχικά 

υφιστάµενος υπάλληλος  βρίσκει στην εγκύκλιο τις διοικητικές λύσεις που 

χρειάζεται κάθε φορά να αναζητήσει ενόψει συγκεκριµένης υπόθεσης και 

εφαρµόζει αυτή, χωρίς ειδικότερη εκ µέρους του µελέτη και αξιολόγηση του 

σχετικού νοµοθετικού πλαισίου, οδηγεί στο ανορθόδοξο αποτέλεσµα ο 

υπάλληλος να «…εφαρµόζει την εγκύκλιο και έµµεσα το νόµο, ενώ θα 

έπρεπε να συµβαίνει το αντίθετο.(Τάχος ο.π., σελ. 96)»  

 Οι (αιρετές) Περιφέρειες, κατ΄ άρθρο 102 του Συντάγµατος (βλ. και άρθρα 3 

παρ. 1 και 214 του ν. 3852/2010) αποτελούν Οργανισµούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης β΄ βαθµού, που σχεδιάζουν, προγραµµατίζουν και υλοποιούν 

πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους (αρ.3 

παρ. 2 του ν. 3852/2010), οι οποίες αφορούν τους τοµείς Προγραµµατισµού- 

Ανάπτυξης, Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας, Φυσικών Πόρων-Ενέργειεας-

Βιοµηχανίας, Απασχόλησης-Εµπορίου-Τουρισµού, Μεταφορών-

Επικοινωνιών, Έργων-Χωροταξίας-Περιβάλλοντος, Υγείας, Παιδείας-

Πολιτισµού-Αθλητισµού, Πολιτικής Προστασίας και ∆ιοικητικής Μέριµνας. 

Οι (αιρετές) Περιφέρειες απολαµβάνουν διοικητική και οικονοµική 

αυτοτέλεια, έναντι της κρατικής διοίκησης, στα πλαίσια του άρθρου 102 §2 

του Συντάγµατος. Με τον όρο διοικητική αυτοτέλεια νοείται ότι οι εν λόγω 

οργανισµοί µε δική τους ευθύνη, µε δικά τους όργανα, ελεύθερα και χωρίς να 

υπόκεινται στις διαταγές των οργάνων του Κράτους ή άλλου φορέα δηµόσιας 

εξουσίας λαµβάνουν και εκτελούν τις αποφάσεις τους στο πλαίσιο των 

αρµοδιοτήτων τους.  Επ΄ αυτών ασκείται κρατική εποπτεία, (Σ 102 §4) η 

οποία δεν εµποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Η ως άνω 

κρατική εποπτεία επί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποσκοπεί στην 

εξασφάλιση της συνοχής της έννοµης τάξης, στην παρακολούθηση των 

σκοπών που της έχουν ανατεθεί, στην τήρηση των ισχυουσών διατάξεων και 

στην πρόληψη και την καταστολή καταστάσεων αντίθετων προς το δηµόσιο 

συµφέρον (Ε. Σπηλιωτόπουλος ∆ιοικητικό ∆ίκαιο 2010 παρ. 253), συνίσταται 

αποκλειστικά σε έλεγχο νοµιµότητας και δεν ανατρέπει την αυτοτέλειά τους.  
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Σύµφωνα µε τη µεταβατική διάταξη του άρθρου 238 του ν. 3852/2010, ο επί 

των (αιρετών) Περιφερειών έλεγχος νοµιµότητας µέχρι την έναρξη  

λειτουργίας  της προβλεπόµενης από το άρθρο 215 του ν. 3852/2010 

Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., ασκείται από το Γενικό Γραµµατέα 

της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και από τις Επιτροπές Ελέγχου των 

πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 

30/1996-Φ.Ε.Κ.Ά 21), στο οποίο (άρθρο 68) κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις 

των παρ. 4,5,6,7,8,9,10,11 και 14 του άρρθου 18 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ Α΄90-

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση-ΟΤΑ), µε τις οποίες θεσπίστηκε, στο πλαίσιο των 

συνταγµατικών διατάξεων των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 102, έλεγχος 

νοµιµότητας των πράξεων των οργάνων των Ν.Α και ήδη των (αιρετών) 

Περιφερειών. 

 Η άσκηση εποπτείας επί των Αυτοδιοικούµενων Οργανισµών ∆ηµόσιου 

∆ικαίου δεν ταυτίζεται µε την άσκηση ιεραρχικού ελέγχου, δεδοµένου ότι ο 

ιεραρχικός έλεγχος ασκείται επί οργάνων του νοµικού προσώπου του 

κράτους ενώ η εποπτεία επί οργάνων άλλου νοµικού προσώπου 

διαφορετικού από το κράτος (αυτοδιοικούµενου) και συνεπώς δεν 

δηµιουργείται  οργανική σχέση  ιεραρχικής εξάρτησης και 

υποταγής µεταξύ εποπτεύοντος και εποπτευοµένου.  

Ε) Επίσης ενόψει όλων των προαναφερθέντων επισηµαίνεται επίσης ότι 

καθόσον η Περιφέρεια δεν βρίσκεται σε ιεραρχική σχέση µε την Κεντρική 

∆ιοίκηση, οι υπηρεσίες δεν υποχρεούνται να απευθύνονται σε αυτά για την 

επίλυση νοµικών θεµάτων, την ερµηνεία νόµων και εγκυκλίων, διαδικασία η 

οποία επιφέρει δυσλειτουργίες στις Υπηρεσίες, γραφειοκρατία και 

καθυστερήσεις στον χειρισµό των υποθέσεων πολιτών. Αρµόδια προς τούτο 

είναι η Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του 

Οργανισµού της Περιφέρειας Αττικής (αριθµ. Απόφασης 44403/αρ. φύλου 

2494/04-11-2011) και όπως αναφέρεται σε αυτό «η Νοµική Υπηρεσία είναι 

αρµόδια για τη νοµική υποστήριξη της Περιφέρειας στις κάθε µορφής 

υποθέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες καθώς και για τη νοµική καθοδήγηση 

των οργάνων και των υπηρεσιών της µε γραπτές γνωµοδοτήσεις και 

συµβουλές». Η περαιτέρω στελέχωση της νοµικής υπηρεσία κρίνεται 

απαραίτητη λόγω της ανάγκης για την διεκπεραίωση σχετικών αιτηµάτων 
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και επιπλέον της ανάγκης για συνεργασία µε το Γραφείο του Περιφερειακού 

Συµπαραστάτη. 

 

4.ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ 

ΑΥΤΟΝ Α∆ΕΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου υπεβλήθη καταγγελία 

επαγγελµατία για τη   µη έκδοση Βεβαίωσης Αναγγελίας Λειτουργίας Σχολής 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΠΕΙ και της µη Έγκρισης Προγράµµατος 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης Οδηγών Φορτηγού και Λεωφορείων εκ µέρους 

της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών.  

Σε σχετικό ερώτηµά µας, η αρµόδια Υπηρεσία απάντησε πως 

απέρριψε τις  αιτήσεις του καταγγέλλοντα, διότι δεν είχε προσκοµιστεί 

βεβαίωση κυρίας χρήσης για το χώρο στον οποίο επρόκειτο να στεγαστεί η 

σχολή ΠΕΙ. Κατά συνέπεια, δεν µπορούσε να χορηγηθεί από την υπηρεσία 

βεβαίωση αναγγελίας λειτουργίας Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΠΕΙ 

και εποµένως δεν ήταν δυνατό να εγκριθούν τα προγράµµατα περιοδικής 

κατάρτισης οδηγών και λεωφορείων που είχε αιτηθεί ο ενδιαφερόµενος.  

Έπειτα από σχετική διερεύνηση της υπόθεσης η Υπηρεσία συµπέρανε 

ότι :  

α) Η ∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών  προκειµένου να 

ικανοποιήσει το αίτηµα ορθώς ανέτρεξε στον φάκελο της άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας ΣΕΚΑΜ προκειµένου να αναζητήσει τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνταν για την έκδοση άδειας και λειτουργίας ΠΕΙ δεδοµένου ότι αυτό 

επιτρέπεται από τις διατάξεις της ΥΑ 33243/4894/02-08-2012 του 

Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων (ΦΕΚ τ. Β’ 2250/2012). 

β) Η ∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών ορθώς δεν χορήγησε 

βεβαίωση αναγγελίας λειτουργίας Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΠΕΙ 

δεδοµένου ότι δεν κατατέθηκε ποτέ το ουσιώδες δικαιολογητικό περί 
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βεβαίωσης κύριας χρήση του χώρου αλλά ούτε και υπήρχε στον φάκελο 

άδειας και λειτουργίας ΣΕΚΑΜ που υπήρχε ήδη στην υπηρεσία. 

Όπως αναφέρεται στο µε αρ. πρωτ. οικ. 259301/616/30-12-2013 

Πόρισµα του Γραφείου µας, διαπιστώθηκε ότι δεν προκύπτει κακοδιοίκηση  

από την ∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών ως προς την χορήγηση άδειας 

και λειτουργίας ΠΕΙ. Η υπηρεσία ορθώς προέβη στην απόρριψη της αίτησης 

για την χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας Σχολής Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης ΠΕΙ ενώ η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΑΜ 

χαρακτηρίζεται ανακλητέα ως διοικητική πράξη και εποµένως ορθώς 

ανακλήθηκε µε Απόφαση της αρµόδιας ∆/νσης. 

 

5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ 

ΓΙΑΤΡΩΝ 

       Περιήλθε στο γραφείο του Περιφερειακού Συµπαραστάτη του 

Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής έγγραφο της Γενικής 

∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας µε το οποίο 

διαβιβάσθηκε αλληλογραφία που αφορά τον καθορισµό σειράς 

προτεραιότητας ιατρών για ειδικότητα και µε το οποίο ζητήθηκαν απόψεις 

µας επί του θέµατος. 

Το σχετικό µε το θέµα θεσµικό πλαίσιο έχει ως εξής: 

1. Με την απόφαση ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µε 

Αριθ. ∆2β/ οικ. 65918 της     10/29 Ιαν. 1977 (ΦΕΚ Β 51) ως αυτή ισχύει µετά 

την τροποποίησή της µε την ΥΑ(ΥΓ) Υ10δ/οικ.6670/2001 (Β 167), 

καθορίζεται η  διαδικασία τοποθετήσεως Ιατρών σε Νοσηλευτικά  Ιδρύµατα 

προς άσκηση για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας. 

Σύµφωνα µε την §1 του άρθρου µόνου της ως άνω ΥΑ, «Οι 

ενδιαφερόµενοι γιατροί για τοποθέτηση προς ειδίκευση σε κενές θέσεις 

ειδικευοµένων γιατρών Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων, θα απευθύνονται για 

άπαντα τα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα που έχουν κριθεί κατάλληλα για άσκηση 

των γιατρών στις ∆/νσεις Υγείας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων µετά 

των προβλεπόµενων δικαιολογητικών.» και περαιτέρω σύµφωνα µε την §3 
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«Οι υποβαλλόµενες αιτήσεις διορισµού θα  καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο 

σειράς προτεραιότητας που θα τηρείται από την ∆/νση Υπηρεσιών Υγείας, 

της σειράς λαµβανοµένης από τον αριθµό και την ηµεροµηνία πρωτοκόλλου 

της ∆/νσης. Τα ειδικά αυτά βιβλία (Μητρώα) θα τηρούνται κεχωρισµένα 

κατά Νοσοκοµείο και ειδικότητα, αριθµούµενα κατά σελίδες, θα φέρουν 

µονογραφή και σφραγίδα σε κάθε σελίδα και θεώρηση του προϊσταµένου 

της ∆/νσης υπηρεσίας στο τέλος του µητρώου.» ενώ σύµφωνα µε την §6 του 

άρθρου αυτού προβλέπεται µεταξύ άλλων ότι « Ο διορισµός των γιατρών θα 

γίνεται σύµφωνα µε την καθοριζόµενη στις προηγούµενες παραγράφους, 

σειρά προτεραιότητας, αµέσως µετά την ανακοίνωση των κενών θέσεων…» 

Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι οι ιατροί οι οποίοι  

ενδιαφέρονται για τοποθέτηση προς ειδίκευση σε κενές θέσεις 

ειδικευοµένων γιατρών Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων, οφείλουν να 

απευθυνθούν στην οικεία αρµόδια ∆/νση Υγείας και να υποβάλουν σχετική 

αίτηση µετά των προβλεποµένων στις εν λόγω διατάξεις δικαιολογητικών. 

Συνεπώς η σειρά µε την οποία οι ως άνω ιατροί  υποβάλουν στην οικεία 

υπηρεσία κατά τα εις το νόµο προβλεπόµενα την σχετική αίτησή τους µετά 

των προβλεποµένων δικαιολογητικών, καθορίζει και την σειρά 

προτεραιότητας εγγραφής τους στα σχετικά Μητρώα.  

2.Σύµφωνα µε τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της νοµιµότητας η 

∆ιοίκηση και οι υπάλληλοι των αρµοδίων υπηρεσιών υποχρεούνται να 

εξυπηρετούν τους διοικούµενους τηρώντας σειρά προτεραιότητας, σχετική 

δε πρόβλεψη περιέχεται και στον Οδηγό Ορθής ∆ιοικητικής Συµπεριφοράς 

2012 που έχει θεσπίσει το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σε συνεργασία µε τον  Συνήγορο του Πολίτη. 

Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 3,4,10 και 12 του 

Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας συνάγεται ότι ο διοικούµενος έχει δηµόσιο 

δικαίωµα να εξυπηρετείται κατά σειρά προτεραιότητας από τη διοίκηση και 

την εκάστοτε αρµόδια υπηρεσία όταν απευθύνεται σε αυτή και  υποβάλει 

µεταξύ άλλων και αιτήσεις, ιδίως στην περίπτωση που αυτό απαιτείται από 

τη σχετική νοµοθεσία για την κίνηση της διοικητικής διαδικασίας. 
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3. Οι έννοµες σχέσεις του διοικητικού δικαίου, δηλ. οι σχέσεις µεταξύ 

της δηµόσιας διοίκησης και των διοικούµενων (φυσικών ή νοµικών 

προσώπων), δηµιουργούνται βάσει κανόνων του δηµοσίου δικαίου και 

εµφανίζονται ως δικαιώµατα ή υποχρεώσεις της ∆ιοίκησης απέναντι στα 

άτοµα, αλλά και των τελευταίων απέναντι στη ∆ιοίκηση. Η αναγνώριση 

δικαιωµάτων υπέρ των ατόµων – διοικουµένων και υποχρεώσεων που 

βαρύνουν τη ∆ιοίκηση, ανάγεται στην εφαρµογή της αρχής της νοµιµότητας. 

Συνεπώς, υποκείµενα των έννοµων σχέσεων του διοικητικού δικαίου είναι η 

δηµόσια διοίκηση και οι διοικούµενοι. Η προσωπική αλλαγή της έννοµης 

σχέσεως, η αλλαγή δηλαδή στο φορέα των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, 

όσον αφορά στον διοικούµενο – υποκείµενο αυτών, προσκρούει, εξ 

απόψεως δηµοσίου δικαίου,  στον κατ’ αρχήν προσωπικό χαρακτήρα, το 

αναλλοίωτο και αµεταβίβαστο των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων δηµοσίου 

δικαίου, ενώ εξαιρέσεις επιτρέπονται µόνο όταν τις προβλέπει ο νόµος. Το 

ίδιο ισχύει και για την καθολική διαδοχή των δηµόσιων δικαιωµάτων και 

υποχρεώσεων. Συνεπώς δηµόσια δικαιώµατα και υποχρεώσεις του ιδιώτη 

δεν µεταβιβάζονται ούτε µετατρέπονται µε δικαιοπραξία του, λόγω του 

καθαρώς προσωπικού τους χαρακτήρα, πλην των περιπτώσεων που ο νόµος 

προβλέπει εξαιρέσεις και περαιτέρω ο προσωπικός χαρακτήρας του 

δικαιώµατος ή της υποχρεώσεως δηµοσίου δικαίου αποκλείει κατά κανόνα 

και την ειδική διαδοχή, πλην των περιπτώσεων που ο νόµος, για λόγους 

επιείκειας ή διευκολύνσεως των συναλλαγών και υπό  ορισµένους όρους, 

ορίζει το αντίθετο. 

Έκαστος διοικούµενος όταν απευθύνεται στην αρµόδια υπηρεσία 

προκειµένου να υποβάλει αίτησή του, έχει έναντι της τελευταίας και τελικά  

έναντι της ∆ιοίκησης, το δηµόσιο δικαίωµα να εξυπηρετηθεί κατά σειρά 

προτεραιότητας µε βάση τη σειρά προσέλευσής του ενώπιον της αρµόδιας 

υπηρεσίας. Το δηµόσιο αυτό δικαίωµα λόγω του προσωπικού του χαρακτήρα 

δεν µεταβιβάζεται ούτε εκχωρείται σε άλλο διοικούµενο, δεδοµένου ότι ο 

νόµος δεν προβλέπει ρητά τέτοια δυνατότητα. 
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4.Η διοικητική διαδικασία κινείται κατ’ αρχήν αυτεπαγγέλτως από τη 

διοίκηση, πλην των περιπτώσεων εκείνων που ο νόµος απαιτεί σχετική 

αίτηση ή δήλωση του διοικούµενου. Στις περιπτώσεις αυτές ο διοικούµενος 

συµµετέχει στη διοικητική διαδικασία µε αυτοπρόσωπη παράστασή του ή µε 

πληρεξούσιο δικηγόρο ή και µε δικηγόρο εφόσον παρίσταται και ο ίδιος 

αυτοπροσώπως. Επίσης είναι επιτρεπτή η συµµετοχή του στη διοικητική 

διαδικασία µέσω τρίτου ιδιώτη υπό τον όρο ότι η υποβληθησόµενη αίτησή 

του θα συνοδεύεται από επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του δελτίου 

ταυτότητας του ή των αντίστοιχων εγγράφων, η οποία επικύρωση 

φωτοαντιγράφου του ∆ελτίου Ταυτότητας πρέπει να είναι πολύ πρόσφατη 

σε σχέση µε την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι αµφιβολίες για την ισχύ του. Περαιτέρω όπου ο νόµος 

ρητά το επιτρέπει ή δεν το απαγορεύει, υφίσταται η δυνατότητα υπογραφής 

της αίτησης (δεδοµένου ότι η υπογραφή της αίτησης συνιστά δήλωση 

βούλησης του αιτούντος)  από τρίτο βάσει των διατάξεων για την 

πληρεξουσιότητα (άρθρα 216 επ.Α.Κ.). Στις σχέσεις του διοικούµενου µε τη 

∆ιοίκηση η πληρεξουσιότητα περιβάλλεται τον τύπο του συµβολαιογραφικού 

εγγράφου ή και ιδιωτικού εγγράφου απευθυντέου απαραίτητα προς τη 

συγκεκριµένη υπηρεσία και υπό την προϋπόθεση ότι έχει βεβαιωθεί το 

γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος (την πληρεξουσιότητα) σύµφωνα µε 

τις περιοριστικές προϋποθέσεις του άρθρου 11§1 του Κ∆∆, κατά τις διατάξεις 

του οποίου δεν χωρεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δικηγόρο 

αλλά µόνο από τις περιοριστικά στις ανωτέρω διατάξεις αναφερόµενες 

υπηρεσίες και αρχές.   

 5. Περεταίρω επισηµαίνεται ότι η πληρεξουσιότητα είναι απλώς η 

δικαιοπραξία µε την οποία παρέχεται σε τρίτο πρόσωπο η εξουσία της 

αντιπροσωπεύσεως (ΑΚ.216), η δε  αντιπροσώπευση είναι η εξουσία που 

αναγνωρίζεται από το δίκαιο σε ορισµένο πρόσωπο και συνίσταται σε 

διάπλαση εννόµων σχέσεων άλλου προσώπου.  Όπως προκύπτει από τη 

διάταξη  του άρθρου 211 §1 του ΑΚ,  η αντιπροσώπευση είναι δυνατή µόνο σε 

δήλωση βουλήσεως προς κατάρτιση δικαιοπραξίας, ενδεχοµένως δε και σε 

συγκεκριµένες υλικές πράξεις εφόσον όµως υφίσταται σχετική νοµοθετική 

διεύρυνση του αντικειµένου της αµέσου αντιπροσωπείας  για τις υλικές 
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αυτές πράξεις ( πχ η κτήση νοµής δι’ αντιπροσώπου σύµφωνα µε τη  διάταξη 

του ΑΚ 979, καθώς και η έκδοση, αποδοχή και εν γένει ανάληψη 

υποχρεώσεως  εκ συναλλαγµατικής κατ’ άρθρο 8 ν 5325/1932, επιταγής κατ’ 

άρθρο 11 ν 5960/1933 καθώς και εκ παντός εν γένει αξιογράφου). Επίσης 

γίνεται παγίως δεκτό ότι η άµεσος αντιπροσωπεία βρίσκει πεδίο εφαρµογής 

και επί των «οιονεί δικαιοπραξιών» οι οποίες διακρίνονται σε ανακοινώσεις 

βουλήσεως (προσκλήσεις, προειδοποιήσεις, αρνήσεις) και σε ανακοινώσεις 

παραστάσεως (αναγγελία, γνωστοποίηση, παροχή πληροφοριών, 

λογοδοσία) και επί των οποίων δικαιϊκών πράξεων οι έννοµες συνέπειες 

επέρχονται εκ του νόµου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη βουλήσεως της 

έννοµης συνέπειας.  

 Πάντως ο θεσµός της αµέσου αντιπροσωπείας δεν έχει έδαφος 

εφαρµογής επί των καθαρώς υλικών πράξεων, ήτοι επί πράξεων 

κατευθυνοµένων απλώς σε κάποιο πραγµατικό αποτέλεσµα.  

 Ως εκ τούτου, ο θεσµός της αντιπροσωπεύσεως υπό πληρεξουσίου δεν 

είναι δυνατόν να εφαρµοσθεί αναφορικά µε την υλική πράξη της παρουσίας 

κάποιου σε χώρο έξωθεν της αρµόδιας υπηρεσίας και δη κατά το  χρόνο µη 

λειτουργίας αυτής, κατευθυνοµένης στο πραγµατικό αποτέλεσµα της υπ’ 

αυτού κατάληψης συγκεκριµένης θέσης στη σειρά προτεραιότητας, 

δεδοµένου  ότι στην προκειµένη περίπτωση δεν πρόκειται για κατάρτιση 

δικαιοπραξίας, στην οποία και µόνο, µε την επιφύλαξη των 

προαναφερθεισών εξαιρέσεων, χωρεί αντιπροσώπευση,. 

6. Στο άρθρο 14 του ν 2672/1998 ρυθµίζεται η διακίνηση εγγράφων 

µε ηλεκτρονικά µέσα. Στην § 1 του ως άνω άρθρου προβλέπεται ότι 

επιτρέπεται η διακίνηση εγγράφων µεταξύ των υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, 

των Ν.Π.∆.∆. και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή µεταξύ αυτών 

και των ενδιαφερόµενων φυσικών προσώπων, νοµικών προσώπων ιδιωτικού 

δικαίου και ενώσεων προσώπων, µε τηλεοµοιοτυπία και ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο, ενώ κατά την § 2 του αυτού ως άνω άρθρου και για την 

εφαρµογή του ορίζεται ως τηλεοµοιοτυπία, η πιστή αναπαραγωγή από 

απόσταση εγγράφων µε τη βοήθεια κατάλληλων τερµατικών συσκευών και 

ως τηλεοµοιότυπο, το λαµβανόµενο αντίγραφο στην τερµατική συσκευή 
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λήψης. Περαιτέρω σύµφωνα µε την §6 του άρθρου 14 του ν 2672/1998, το 

άρθρο αυτό δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις  των εγγράφων για τα οποία 

προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις η υποβολή τους σε πρωτότυπα ή 

επικυρωµένα αντίγραφα ενώ σύµφωνα µε την § 10 του εν λόγω άρθρου τα 

έγγραφα που αποστέλλονται από τις υπηρεσίες και τους ιδιώτες, φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα, µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή, πρέπει, απαραιτήτως, να 

συνοδεύονται από φύλλο αποστολής, το οποίο όσον αφορά στους ιδιώτες – 

φυσικά πρόσωπα πρέπει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην § 12 του άρθρου 

αυτού, να περιέχει : α. το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, τη διεύθυνση, τον 

αριθµό τηλεφώνου και, εφόσον υπάρχει, της τηλεοµοιοτυπικής συσκευής 

του φυσικού προσώπου που υπογράφει το έγγραφο και την ηµεροµηνία 

έκδοσης,  β. τον αριθµό των σελίδων του αποστελλόµενου εγγράφου και γ. 

την υπογραφή του αποστολέα. 

     Ενόψει όλων των προαναφερθέντων φρονούµε ότι στην προκειµένη 

περίπτωση η αρµόδια υπηρεσία, όφειλε να έχει ήδη παραλάβει τις αιτήσεις 

των  ιατρών, εξυπηρετώντας κατά σειρά προτεραιότητας πρώτα την κα  

………και µετά την κα……. . και ότι κακώς πρωτοκολλήθηκε η µέσω 

τηλεοµοιοτυπίας αποσταλθείσα αίτηση, ενώ αντίθετα ορθώς 

πρωτοκολλήθηκε η µέσω δικαστικού επιµελητή επιδοθείσα. Στο σηµείο αυτό 

θα πρέπει να τονιστεί ότι η προαναφερθείσα υπόθεση απαιτεί συσχετισµό 

και ερµηνεία διαφόρων και πολύπλοκων διατάξεων γεγονός στο οποίο η 

υπηρεσία δεν ήταν δυνατόν να ανταποκριθεί. 

 

6. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ  

 

       Υπεβλήθη στο Γραφείο Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη 

και της Επιχείρησης καταγγελία, µε την οποία ο καταγγέλλων αφού  

αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις και την 

υπερχείλιση του Ασωπού ποταµού την 30η ∆εκεµβρίου 2012 πληµµύρισε η 

παραθεριστική κατοικία που διατηρεί στο Χαλκούτσι Αττικής και, 

διαµαρτύρεται διότι όπως τον πληροφόρησαν από τον ∆ήµο Ωρωπού, η 

Περιφέρεια θα αποζηµιώσει µόνο τους πληγέντες από την πληµµύρα 
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µόνιµους κατοίκους και όχι εκείνους που διαθέτουν παραθεριστική κατοικία. 

 Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 252 τ.Α) «περί 

αποκατάστασης  ζηµιών σε κτίρια από πληµµύρες και κατολισθήσεις», 

προκύπτει ότι προϋπόθεση για την  υλοποίηση και γενικά τη διαχείριση του 

έργου αποκατάστασης των ζηµιών από πληµµύρες και λοιπές θεοµηνίες, 

είναι η οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής µε έκδοση κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών και ΥΠΕΧΩ∆Ε και 

γίνεται από την αρµόδια Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων (ΥΑΣ)  

της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων. 

 Για την  παροχή κοινωνικής προστασίας µε τη χορήγηση έκτακτης 

οικονοµικής ενίσχυσης  στους πληγέντες από θεοµηνία , ορίζει σχετικά η 

υπ΄αριθ. 2673/2001(ΦΕΚ 1185 τ.Β) κοινή υπουργική απόφαση µετά δε την 

εφαρµογή του  Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» η οικονοµική 

ενίσχυση υλοποιείται από τους κατά τόπο ∆ήµους. 

 Από την παράθεση των ανωτέρω συνάγεται ότι η Περιφέρεια δεν 

είναι αρµόδια για την καταβολή αποζηµιώσεων σε περίπτωση θεοµηνιών και 

τα διαλαµβανόµενα στην καταγγελία ευρίσκονται εκτός του πεδίου δράσης 

του Περιφερειακού Συµπαραστάτη.  

                                                                                                                                

7. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΚΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΣΕ ∆/ΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 

Στο Γραφείο του Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της 

Επιχείρησης περιήλθε ανώνυµη τηλεφωνική καταγγελία που αφορούσε σε 

φαινόµενα κακοδιοίκησης σε ∆/νση της Περιφέρειας Αττικής και 

συγκεκριµένα στο γεγονός ότι υπάλληλοι της Υπηρεσίας ακολουθούσαν κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων τους διαδικασίες µη συµβατές µε τις 

προβλεπόµενες. Κατά την διάρκεια του ελέγχου προέκυψε και επώνυµη 

καταγγελία σχετικά µε την ως άνω υπόθεση η οποία υποβλήθηκε στο 

Γραφείο. Από την διερεύνηση της υπόθεσης δεν προέκυψαν επαρκείς 

ενδείξεις για παράνοµη δράση από πλευράς των υπαλλήλων που θα 

επέβαλλε την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρµόδιες αρχές.  
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Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να επισηµάνουµε ότι πάγια αρχή του 

Γραφείου µας αποτελεί η εξέταση ακόµη και ανώνυµων καταγγελιών για 

υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής ιδίως όταν αυτές αφορούν 

περιπτώσεις χρηµατισµού ή εν γένει θέµατα διαφθοράς.  Στην 

περίπτωση αυτή επιβάλλεται ο έλεγχος να είναι ενδελεχής αλλά και 

προσεχτικός καθόσον συντρέχουν και θέµατα προσωπικών δεδοµένων των 

υπαλλήλων. Επιδιώκεται αφ’ ενός µεν να αποφεύγεται η άσκοπη ταλαιπωρία 

των υπαλλήλων από άδικες και αβάσιµες καταγγελίες εναντίον τους αφ’ 

ετέρου εάν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις η υπόθεση να παραπέµπεται στις 

αρµόδιες αρχές για περαιτέρω διερεύνηση. 

 Στα πλαίσια ωστόσο της υπόθεσης εξετάστηκαν και οι διοικητικές 

διαδικασίες που ακολουθούνται από την συγκεκριµένη Υπηρεσία και η 

Περιφερειακή Συµπαραστάτης διαπίστωσε ότι η Υπηρεσία αντιµετώπισε 

δυσκολίες στην εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3919/2011 σχετικά µε την 

απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης άδειας λειτουργίας πλήθους 

επιχειρήσεων και τούτο διότι το αρµόδιο Υπουργείο δεν είχε εκδώσει τις 

σχετικές εγκυκλίους έγκαιρα ώστε να ενηµερωθεί η Υπηρεσία µας σχετικά 

µε τις αρµοδιότητές της.  

Το Γραφείο µας προέβη και στη διατύπωση πρότασης σχετικά µε την  

εγκατάσταση στην ως άνω ∆/νση συστήµατος µηχανογράφησης το οποίο θα 

επιτρέπει την παρακολούθηση των προθεσµιών που δίνονται στις 

επιχειρήσεις για την συµπλήρωση των δικαιολογητικών τόσο από τους 

υπαλλήλους όσο και από τους Προϊσταµένους Τµήµατος και  ∆/νσης και θα 

διευκολύνει την διαδικασία ανάσυρσης φακέλων από το αρχείο της 

Υπηρεσίας καθώς  θα επιτρέπει τη χρέωση των εγγράφων και τη συσχέτιση 

αυτών ηλεκτρονικά γεγονός που θα εξασφαλίζει µεγαλύτερη διαφάνεια στην 

όλη διαδικασία.   

 

8. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

 

Στο γραφείο του Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της 

Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής περιήλθε η υπ’ αρ. 172346/417/20-11-
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2012 καταγγελία εκ µέρους ιδιωτικής κλινικής ανώνυµης εταιρείας. Με την 

εν λόγω καταγγελία επισηµαίνονταν ότι σε ιατρείο αδειοδοτηµένο δυνάµει 

των διατάξεων του Π.∆.84/2001 που λειτουργεί σε όροφο κτιρίου κείµενου 

στην Αθήνα, πραγµατοποιούνται χειρουργικές επεµβάσεις σε σηπτικά και 

άσηπτα χειρουργεία όπως καταρράκτης, γλαύκωµα κ.α., οι οποίες µε βάση 

τα προβλεπόµενα από τη σχετική νοµοθεσία δεν µπορεί να εκτελούνται σε 

ιδιωτικά ιατρεία τα οποία είναι φορείς πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Η 

καταγγέλλουσα διαµαρτυρήθηκε για την αδράνεια των αρµόδιων υπηρεσιών 

να επέµβουν στην περίπτωση του ως άνω ιατρείου, όπου διενεργούνται 

χειρουργικές επεµβάσεις και να αποκαταστήσουν την νοµιµότητα. 

Με το  υπ’ αρ. πρωτ. Οικ. 16172/25/22-01-2013 έγγραφό µας, προς τη ∆/νση 

∆ηµόσιας Υγείας Περιφέρειας Αττικής, αφού λάβαµε υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του άρθρου  14 παραγρ. 2 εδαφ. στ΄ και ζ΄ του Π∆ 84/2001 (ΦΕΚ 

70/Α/10-04-2001)   « Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές 

για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών  Φορέων Παροχής Υπηρεσιών 

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας Π.Φ.Υ» σύµφωνα µε την οποία 

«Απαγορεύεται και συνεπάγεται την άµεση και οριστική διακοπή της 

λειτουργίας της Μονάδας παροχής υπηρεσιών  Π.Φ.Υ…µεταξύ των άλλων 

και όταν ....στ΄: .η παροχή  υπηρεσιών υγείας, που παρέχονται 

αποκλειστικά, µε βάση τους κανόνες της ιατρικής – οδοντιατρικής 

επιστήµης στη δευτεροβάθµια περίθαλψη. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών 

Π.Φ.Υ δεν διαθέτουν κλίνες νοσηλείας. ζ΄:  η εκτέλεση ιατρικών ή 

οδοντιατρικών πράξεων για τις οποίες απαιτείται γενική νάρκωση ή ραχιαία 

ή επισκληρίδειος αναισθησία». 

2. Του άρθρου 33 του Ν 4025/2-11-2011(ΦΕΚ 228/Α/02-11-2011) 

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα 

Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις» όπου 

προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

Ιδιωτικών Μονάδων Ηµερήσιας Νοσηλείας  για χειρουργικές επεµβάσεις για 

τις οποίες δεν απαιτείται σύµφωνα µε τα επιστηµονικά δεδοµένα γενική, 

ραχιαία ή επισκληρίδειος αναισθησία και νοσηλεία πέραν της µίας ηµέρας, 

οι προϋποθέσεις, οι  όροι  και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε την λειτουργία 
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τους θα καθοριστούν µε προεδρικό διάταγµα, το οποίο σηµειωτέον δεν έχει 

εκδοθεί ακόµη. 

3. Του άρθρου 2 της υπ΄αριθ. Φ.90380/25916/3294 (ΦΕΚ 

2456/Β/3-11-2011) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης «Ενιαίος Κανονισµός Παροχών Υγείας του Εθνικού 

Οργανισµού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» όπου περιγράφονται 

ποιες υπηρεσίες και πράξεις που διενεργούνται για την πρόληψη και 

αποκατάσταση των βλαβών υγείας νοούνται ως «Πρωτοβάθµια Φροντίδα 

Υγείας» και ποιες ως «∆ευτεροβάθµια Φροντίδα Υγείας». Στο  άρθρο 2  

(εννοιολογικοί προσδιορισµοί)  ως «∆ευτεροβάθµια Φροντίδα Υγείας  

(∆.Φ.Υ) νοούνται όλες οι υπηρεσίες και πράξεις οι οποίες διενεργούνται 

εντός των εσωτερικών τµηµάτων των νοσοκοµείων, στις συµβεβληµένες 

ιδιωτικές κλινικές, στις µονάδες ψυχικής υγείας, στα κέντρα αποθεραπείας – 

αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας και στα θεραπευτήρια χρονίων 

παθήσεων συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που πραγµατοποιούνται κατά 

τη διάρκεια ηµερήσιας νοσηλείας». 

Και  

Επειδή από τον συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, η 

ύπαρξη αίθουσας άσηπτου και σηπτικού χειρουργείου και η εντός αυτής  

διενέργειας χειρουργικών  επεµβάσεων  επιτρέπεται µόνο σε φορείς 

δευτεροβάθµιας περίθαλψης υγείας και όχι σε φορείς πρωτοβάθµιας 

φροντίδας υγείας, όπως το συγκεκριµένο ιατρείο. 

Λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ άλλων και την από 8-10-2012 έκθεση 

επιτόπιου ελέγχου του εµπειρογνώµονα ιατρού, που ορίστηκε µε απόφαση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.Σ.Α, σύµφωνα µε την οποία το 

συγκεκριµένο ιατρείο διαθέτει (9) χειρουργικές αίθουσες εκ των οποίων (6) 

άσηπτες και (3) σηπτικές, και διενεργεί  οφθαλµολογικές επεµβάσεις και 

χειρουργικές πράξεις. 

Με δεδοµένο ότι, από τον συνδυασµό των διατάξεων του κεφαλαίου Ζ  

του άρθρου  186 του Ν. 3852/2010 µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του  Ν 

4025/2011, προέκυπτε στην εν λόγω περίπτωση, η  αρµοδιότητα της 

Περιφέρειας Αττικής περί ανάκλησης διοικητικών πράξεων που αφορούσαν 

στο επίµαχο ιατρείο.  
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Προτείναµε, όπως διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος από τον 

Προϊστάµενο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας για να διαπιστωθεί αν ευσταθούν 

τα καταγγελλόµενα και στη συνέχεια οι αρµόδιες υπηρεσίες και όργανα της 

Περιφέρειας να προβούν άµεσα σε όλες τις προβλεπόµενες νόµιµες 

ενέργειες. 

Στη συνέχεια πληροφορηθήκαµε ότι µετά από ερώτηµα της ∆/νσης 

∆ηµόσιας Υγείας, Τµήµα Υπηρεσιών και Επαγγελµάτων της Περιφέρειας 

Αττικής προς το Υπουργείο Υγείας, Γενική ∆/νση Υπηρεσιών Υγείας, ∆/νση 

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, Τµήµα Β’, η τότε προϊσταµένη της ∆/νσης 

µε έγγραφό της επεσήµανε στην υπηρεσία µας µεταξύ άλλων ότι : 

«Με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4025/2011 αρµόδια αρχή για 

τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας (βεβαίωσης) 

λειτουργίας ιατρείου, πολυιατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου 

ορίζεται ο κατά τόπους ιατρικός και οδοντιατρικός σύλλογος. Ο 

ιατρικός/οδοντιατρικός σύλλογος ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο 

λειτουργίας των ιατρείων, οδοντιατρείων, πολυιατρείων, πολυοδοντιατρείων 

µέσω της Επιτροπής του άρθρου 6 της Υ.Α.  Κατά συνέπεια, οι οικείοι 

ιατρικοί και οδοντιατρικοί σύλλογοι καθίστανται αρµόδιοι για την επιβολή 

των διοικητικών κυρώσεων (προστίµων, διακοπής λειτουργίας, ανάκλησης 

βεβαίωσης λειτουργίας κλπ) που προβλέπονται στο άρθρο 17 του Π.∆. 

84/01. Η αρµοδιότητα για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων στα 

διαγνωστικά εργαστήρια και στα εργαστήρια φυσικής ιατρικής και 

αποκατάστασης εξακολουθεί  να ασκείται από τις οικείες Περιφέρειες». 

Επίσης ο Ιατρικός Σύλλογος µε έγγραφό του προς την ∆/νση Υγείας 

της Περιφέρειας Αττικής επεσήµανε ότι εκφεύγει των αρµοδιοτήτων της 

Περιφέρειας οποιαδήποτε παρέµβαση για τον συγκεκριµένο φορέα 

(ιατρείο) στον οποίο αφορούσε η καταγγελία. 

Ενόψει των ως άνω εγγράφων οι υπηρεσίας της Περιφέρειας δεν 

προχώρησαν σε σχετική έρευνα λόγω της σύγχυσης που επικρατεί πλέον στο 

∆ηµόσιο Τοµέα, αναφορικά µε το θέµα των αρµοδιοτήτων, ειδικά µετά τις 

αλλαγές που έχουν επέλθει ενόψει των διατάξεων του ν.3919/2011 και των 

κανονιστικών διατάξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογή αυτού όπως είναι 
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και η ΥΑ.Υ3β/Γ.Π./οικ.24948/2012, η οποία αφορά µεταξύ άλλων και στα 

ιατρεία. 

Με τα ανωτέρω έγγραφα η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου και ο 

ΙΣΑ περιόρισαν τις αρµοδιότητες της Επιτροπής του άρθρου 10 του Π.∆. 

84/2001 καθώς και τις αρµοδιότητες της Περιφέρειας Αττικής κατά 

παράβαση των κείµενων διατάξεων.  

Στη συνέχεια αναγκαστήκαµε να διερευνήσουµε την εν λόγω υπόθεση 

και λόγω της υψηλής σπουδαιότητάς της καθώς αφορούσε την ∆ηµόσια 

Υγεία ανθρώπων, ασχοληθήκαµε όλο το προηγούµενο έτος 

συγκεντρώνοντας στοιχεία και δεδοµένου την έλλειψη προσωπικού και των 

πολλών και σοβαρών πλέον υποθέσεων που αντιµετωπίζουµε. 

Μεταξύ των άλλων ζητήσαµε διευκρινήσεις µε το από 29-07-2013 

έγγραφό µας από τον ∆ιευθυντή του Οφθαλµολογικού Τµήµατος του Γ.Ν. 

«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» για να διαπιστώσουµε εάν από την λειτουργία 

χειρουργείων εκτός κλινικών υπάρχει κίνδυνος για τους ασθενείς και πως 

πρέπει να διενεργούνται οφθαλµολογικές χειρουργικές επεµβάσεις. 

Τα σχετικά ερωτήµατά µας είχαν ως εξής: 

«Παρακαλούµε όπως, µε γνώµονα την επιστηµονική σας κατάρτιση 

και την επαγγελµατική σας εµπειρία, µας διευκρινίσετε: α. Εάν υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου κατά την διάρκεια χειρουργικών επεµβάσεων για 

καταρράκτη, γλαύκωµα, αποκόλληση αµφιβληστροειδούς, κερατοπλαστικές, 

επεµβάσεις αντικατάστασης κερατοειδούς κ.α. χορηγείται εκτός της τοπικής 

αναισθησίας και µορφή άλλης αναισθησίας (π.χ. µέθη), κυρίως σε άτοµα 

µεγάλης ηλικίας, β. Αν στις ανωτέρω επεµβάσεις, είναι απαραίτητη η 

νοσηλεία µετά την επέµβαση και για πόσο χρονικό διάστηµα, γ. σε ποιες 

περιπτώσεις είναι αναγκαία η µεταφορά του ασθενούς άλλοτε κατά την 

είσοδο και άλλοτε κατά την έξοδο µε φορείο; 

Επίσης, θα θέλαµε να µας γνωρίσετε αν οι επεµβάσεις αυτού του 

είδους είναι δυνατόν να προκαλέσουν (έστω και σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις), ισχαιµία, µυοκαρδιακή ανακοπή ή άλλα καρδιακά 
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προβλήµατα καθώς και ποιες άλλες επιπλοκές µπορεί να προκληθούν από 

την διενέργεια τέτοιων ιατρικών πράξεων. 

Τέλος, θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε ποιοι γιατροί άλλων 

ειδικοτήτων πλην του χειρούργου πιθανόν να χρειαστεί να παράσχουν τη 

συνδροµή τους, για να µπορούν να προλαµβάνουν τυχόν επιπλοκές κατά τη 

διάρκεια των χειρουργικών ως άνω επεµβάσεων και τέλος αν είναι 

απαραίτητη η παρουσία αναισθησιολόγου κατά τη διάρκεια των 

χειρουργικών αυτών επεµβάσεων. 

Επί του ανωτέρω εγγράφου µας, λάβαµε από τον ∆/ντή του 

Οφθαλµολογικού Τµήµατος του Γ.Ν. «Ευαγγελισµός» την εξής σχετική 

απάντηση: 

«Σε απάντηση του εγγράφου σας µε αριθµό πρωτ. 151075/401, τις 

29.07.2013 σας ενηµερώνω τα κάτωθι σχετικά µε τις συνθήκες λειτουργίας 

ενός σύγχρονου οφθαλµολογικού χειρουργείου. 

1. Ο χώρος πρέπει να είναι τελείως άσηπτος 

2. Χειρουργικό τραπέζι, µικροσκόπιο, (προβολέας χειρουργείου) 

µηχάνηµα αναισθησίας για γενική αναισθησία µε κεντρική παροχή ή 

οβίδες αερίων 

3. Τέλος στην είσοδο του κτιρίου καλό είναι να υπάρχει και ράµπα για 

ασθενοφόρο. 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις σας: 

Α. Είναι πολύ πιθανόν να χρειαστεί και γενική αναισθησία σε κάποια 

από αυτές τις επεµβάσεις που αναφέρετε. 

Β. Ενδεχοµένως να χρειαστεί νοσηλεία για 1-2 ηµέρες κυρίως στην 

αποκόλληση αµφισβληστροειδούς και στην µεταµόσχευση κερατοειδούς. 

Γ. Σπάνια κατά την έξοδο µπορεί να χρειαστεί και φορείο κυρίως αν ο 

ασθενής παρουσιάσει επιπλοκές από άλλα συστήµατα (π.χ. 

καρδιοαναπνευστικά). 

 



 64 

Συνήθως παρουσιάζονται διαταραχές της πιέσεως και του καρδιακού 

ρυθµού. 

Σπανιότερα µπορεί να υπάρξουν αναπνευστικά, γαστρεντερικά ή 

ουρολογικά προβλήµατα. Βασικά όλα εξαρτώνται από τη γενική κατάσταση 

των ασθενών και από τις συνυπάρχουσες συστηµατικές παθήσεις τους. Μην 

ξεχνάµε ότι η πλειονότητα των ασθενών είναι προχωρηµένης ηλικίας και µε 

διάφορα προβλήµατα υγείας. Έχει αναφερθεί ακόµα και καρδιακή ανακοπή, 

σπανιότατα. 

Καλό είναι οι ασθενείς να έχουν ρυθµισµένα τα παθολογικά τους 

προβλήµατα και να φέρουν µαζί τους Ro θώρακος, ΗΚΓ γνωµατευµένο, 

γεν.αίµατος, βιοχηµικές εξετάσεις και έλεγχο πηκτικότητας. 

Θεωρώ ότι η παρουσία ενός έµπειρου αναισθησιολόγου είναι απαραίτητη 

καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του χειρουργείου και δευτερευόντως ενός 

καρδιολόγου (όχι απαραίτητα). Επίσης χρειάζεται µία νοσηλεύτρια µε 

εµπειρία από Οφθαλµολογικό χειρουργείο. 

Πιστεύω ότι έδωσα απάντηση στις ζητούµενες διευκρινήσεις. Παραµένω 

στη διάθεσή σας. 

Ο ∆ιευθυντής του Οφθαλµολογικού Τµήµατος…» 

Στη συνέχεια ήδη εκδώσαµε το υπ’ αρ 17806/31/24-01-2014 Πόρισµά 

µας, µε το οποίο όµως θα ασχοληθούµε στην Ετήσια Έκθεση µας, το 

επόµενο έτος. Όµως λόγω της σπουδαιότητας του θέµατος πρέπει να 

αναφερθούµε σε ορισµένα καίρια και σοβαρά σηµεία της συγκεκριµένης 

υποθέσεως που εντοπίσαµε κατά τη διερεύνησή της κατά τη διάρκεια όλου 

του περασµένου έτους, δεδοµένου ότι αφορούν την ∆ηµόσια Υγεία. 

   1. Από τα εκ µέρους της καταγγέλλουσας προσκοµισθέντα στο γραφείο µας 

έγγραφα διαπιστώθηκε ότι ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος χορήγησε «άδεια 

λειτουργίας» (και όχι βεβαίωση λειτουργίας όπως προέβλεπαν οι σχετικές 

διατάξεις) χωρίς να έχει σχετική αρµοδιότητα δηλαδή εξέδωσε διοικητική 

πράξη οικειοποιούµενος «αλλότρια αρµοδιότητα», αφού εν όψει των 

διατάξεων του άρθρου 35 ν. 4025/2011 και της ΥΑ µε αριθµό Υ3β/Γ.Π./οικ. 

24948 /2012(ΦΕΚ Β 713/2012) η σχετική αρµοδιότητα είχε ήδη περιέλθει 
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στον Περιφερειάρχη λόγω της άπρακτης, εκ µέρους του Ιατρικού Συλλόγου, 

παρέλευσης της αποκλειστικής προθεσµίας του ενός µήνα από την υποβολή 

της σχετικής αίτησης του διοικούµενου, την οποία (προθεσµία) προβλέπουν 

ρητά οι προαναφερθείσες διατάξεις.  

2. Επιπροσθέτως διαπιστώθηκε ότι παρά τα όσα προβλέπουν οι σχετικές 

κείµενες διατάξεις, τόσο οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας 

καθώς και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών  ως προς τα θέµατα της εποπτείας 

και ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων καθώς και της επιβολής των διοικητικών 

προστίµων που προβλέπουν οι διατάξεις του πδ 84/2001,  προβαίνουν σε  

αυθαίρετες και µη ορθές ερµηνείες του νόµου, µε αποτέλεσµα να θεωρούν 

ότι εν όψει του άρθρου 35 ν 4025/2011 και της ΥΑ µε αριθµό Υ3β/Γ.Π./οικ. 

24948 /2012(ΦΕΚ Β 713/2012),  εποπτεία και έλεγχο επί των ιατρείων ασκεί 

πλέον µόνο ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος και συνεπώς ότι µόνο ο οικείος 

Ιατρικός Σύλλογος έχει αρµοδιότητα να επιβάλει  τα σχετικά πρόστιµα στα 

ιατρεία. Κατ’ αυτό τον τρόπο έχει δηµιουργηθεί πλήρης σύγχυση ως προς τις 

εν λόγω αρµοδιότητες, µε συνέπεια αφενός µεν να παρεµποδίζεται η 

Περιφέρεια Αττικής στην άσκηση των εκ του νόµου προβλεποµένων 

αρµοδιοτήτων της, αφετέρου να καθίσταται αµφίβολη η νοµιµότητα των 

τυχόν υπό του ΙΣΑ επιβαλλοµένων διοικητικών προστίµων αναφορικά µε τα 

ιατρεία.  

 

3. Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι ο ανωτέρω Ιατρικός Σύλλογος στην 

προκειµένη τουλάχιστον περίπτωση µε την οποία ασχολήθηκε το γραφείο 

µας, άσκησε τις εξουσίες και τις αρµοδιότητες που του χορήγησε το νέο 

νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει πλέον την άσκηση των επαγγελµάτων 

και τη λειτουργία των ιατρείων, µε τρόπο µη συµβατό µε τις κείµενες 

διατάξεις, αφενός µεν οικειοποιούµενος αρµοδιότητες άλλων οργάνων 

(Περιφερειάρχη) και αµφισβητώντας τις αρµοδιότητες της Περιφέρειας ως 

προς την εν γένει εποπτεία και έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων, αφετέρου δε 

επιτρέποντας µε αποφάσεις και ενέργειές του την ύπαρξη και λειτουργία 

αιθουσών άσηπτου χειρουργείου σε ιδιωτικό ιατρείο, το οποίο λειτουργεί σε 

όροφο πολυόροφης οικοδοµής, και την εντός αυτών διενέργεια 
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χειρουργικών επεµβάσεων, ερµηνεύοντας κατά το δοκούν τις σχετικές 

διατάξεις και στην ουσία «νοµοθετώντας». Μόλις πρόσφατα ο νοµοθέτης 

χορήγησε στους Ιατρικούς Συλλόγους τις σχετικές αρµοδιότητες η 

διαπιστωθείσα στην προκειµένη περίπτωση δυσλειτουργία των αρµοδίων 

οργάνων και συνεπώς η εν γένει κακοδιοίκηση, οφείλεται στη σύγχυση 

που υπάρχει για το τι πραγµατικά ισχύει και τι όχι σχετικά µε την 

άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος και τη λειτουργία των ιδιωτικών 

ιατρείων µετά τις εκ βάθρου  αλλαγές που επέφεραν και στο χώρο των 

ιατρικών υπηρεσιών τόσο ο ν. 3919/2011 για την απελευθέρωση των 

επαγγελµάτων, όσο και ο ν 3844/2011 µε τον οποίο  κατέστη εσωτερικό 

δίκαιο σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, η Οδηγία 

2006/123/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου και εν τέλει η 

προαναφερθείσα Οδηγία, στα πλαίσια των οποίων νοµοθετηµάτων  

θεσπίσθηκαν οι διατάξεις τόσο του άρθρου 35 ν 4025 / 2011 όσο και της ΥΑ 

µε αριθµό Υ3β/Γ.Π./οικ. 24948 /2012(ΦΕΚ Β 713/2012), οι οποίες διέπουν 

σήµερα τη λειτουργία των ιδιωτικών ιατρείων. 

4. Μετά από όλα τα παραπάνω κρίνουµε σκόπιµο να τονίσουµε ότι οι 

αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει να ενεργοποιηθούν 

πλήρως ώστε να ασκούνται µε πληρότητα, τόσο οι αρµοδιότητες της 

εποπτείας και ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων οι οποίες προκύπτουν 

από τις σχετικές διατάξεις του πδ 84/2001 και απονέµονται σε 

υπηρεσίες της Περιφέρειας, οι οποίες επισηµαίνεται ότι δεν έχουν 

καταργηθεί και αφετέρου οι αρµοδιότητες εποπτείας των Ιατρικών 

Συλλόγων που σύµφωνα µε το άρθρο 186 περ. Ζ (τοµέας Υγείας) ν. 

3852/2010 έχει η Περιφέρεια Αττικής, δεδοµένου ότι τα ανωτέρω 

συνδέονται άµεσα µε τη δηµόσια υγεία και την ασφάλεια της ζωής των 

πολιτών.  

 

9. Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Υπεβλήθη στο Γραφείο Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη 

και της Επιχείρησης  καταγγελία, σύµφωνα µε την οποία ο καταγγέλλων 

καταφέρεται κατά ενεργειών, πράξεων και παραλείψεων της ∆/νσης 
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Μεταφορών –Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής αναφορικά µε τη µη 

έκδοση άδειας συνεργείου µικροεπισκευών και την σφράγιση του 

συνεργείου του. 

      Μετά τη µελέτη του φακέλου της συγκεκριµένης επιχείρησης 

υπεδείχθη προς την  υπηρεσία, ότι αφού κατατεθεί νέα αίτηση αναγγελίας 

έναρξης  εκ µέρους του επιχειρηµατία, θα πρέπει  να πραγµατοποιήσει  τον 

προβλεπόµενο έλεγχο  πληρότητας και  ορθότητας των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών σύµφωνα µε το Π.∆.78/1988 όπως αυτό ισχύει σήµερα(βλ. 

υποδείγµατα παραρτήµατος Υ.Α.οικ. 52424/8501(ΦΕΚ Β 2663/9-11-

2011)και στη συνέχεια (εντός τριών (3) µηνών από τη λήψη της αναγγελίας) 

να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλµατος, στην περίπτωση που δεν 

συγκεντρώνονται οι νόµιµες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η 

συνδροµή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση του 

χρονικού αυτού διαστήµατος όµως εάν δεν έχει απαγορευτεί η άσκηση 

επαγγέλµατος η επιχείρηση µπορεί να λειτουργήσει ελευθέρως (Ν.3919/11). 

  Επιπροσθέτως αναφορικά µε τις κτιριακές εγκαταστάσεις της 

συγκεκριµένης επιχείρησης, λάβαµε υπόψη τη σχετική νοµοθεσία (Ν. 

4178/2013,  αρ.25, 9, 8 και η µε αρ.οικ.37148/2597/24-8-2012 εγκύκλιο) µε 

δεδοµένη την υποβληθείσα εκ µέρους της επιχείρησης, προς την υπηρεσία 

βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας «υπαγωγής στο αρ.24 του Ν.4014/11 

καθώς και στις διατάξεις του Ν. 4178/13» .  

Παραθέτουµε στο σηµείο αυτό λόγω σπουδαιότητας το νοµικό 

πλαίσιο 

-Ν.4014/2011  αρ.24 αναφέρεται ότι : 

« ∆ικαιολογητικά, διαδικασία υπαγωγής και ενιαίο ειδικό πρόστιµο 

αυθαίρετης  κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης 

 1. α. Αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων µετά 

την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίµου, το ύψος και η διαδικασία 

καταβολής του οποίου καθορίζεται στο παρόν άρθρο, ανάλογα µε την 

κατηγορία παράβασης, για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων 

οργανισµός και χρήσεων, που έχουν εγκατασταθεί, µέχρι την ηµεροµηνία 
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κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή 28.7.2011 και έχουν ανεγερθεί καθ` 

υπέρβαση είτε της οικοδοµικής άδειας είτε των όρων ή περιορισµών 

δόµησης του ακινήτου είτε χωρίς οικοδοµική άδεια, εφόσον η χρήση τους 

δεν απαγορεύεται από τις πολεοδοµικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που 

ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο 

έκδοσης της οικοδοµικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή 

εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης και εφόσον το ακίνητο, η αυθαίρετη 

κατασκευή ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις 

της παραγράφου 3 του προηγούµενου άρθρου. 

«Η µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβολή των χρήσεων γης δεν επιδρά 

στο κύρος της υπαγωγής, σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια.» 

  Ν. 4178/2013(ΦΕΚ Α΄/174/8-8-13)  «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης 

∆όµησης - Περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» άρθρο 25 µεταξύ 

άλλων προβλέπεται : 

«6. Για τη λήψη άδειας εγκατάστασης, λειτουργίας, για κάθε είδους 

διοικητική άδεια ή έγκρισης για τη χρήση και τη λειτουργία 

συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης, τροποποίησης και ανανέωσης 

περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ή για την 

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την άσκηση µεταποιητικών ή συναφών 

δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 17 έως 40 του ν. 

3982/2011 (Α` 143), σε κτίρια ή τµήµατα κτιρίων, που έχουν υπαχθεί στις 

διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4014/2011 (Α` 209) ή του παρόντος, 

απαιτείται αντί της οικοδοµικής άδειας, η βεβαίωση περαίωσης ή η 

βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίµου, κατά 

τις διατάξεις του παρόντος, από το πληροφοριακό σύστηµα. 

 

 7. Σε κτίρια που έχουν ανεγερθεί µε νόµιµη οικοδοµική άδεια, κατά 

την έκδοση της άδειας νοµιµοποίησης των τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών, 

επιτρέπονται όλες οι κατά κανόνα χρήσεις γης, που επιτρεπόταν σύµφωνα 

µε τις ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις της περιοχής κατά το χρόνο έκδοσης 

της οικοδοµικής άδειας, υπό την προϋπόθεση ότι από τις µεταβατικές 

διατάξεις δεν επιβάλλεται η αποµάκρυνση της αυθαίρετης χρήσης.» 
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Ο Ν.4178/13 στο αρ.9  και ειδικά στην  Ε. Κατηγορία 5 ορίζοντας τις 

προϋποθέσεις υπαγωγής αναφέρει ότι : 

 « α. Αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης µε την 

επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 2 του παρόντος που δεν 

συµπεριλαµβάνονται στις κατηγορίες 1-4 του παρόντος άρθρου. 

 β. Για τις αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης της 

παρούσας κατηγορίας αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή 

κυρώσεων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8, µετά την υπαγωγή στις 

διατάξεις του παρόντος νόµου, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και 

την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίµου και δύναται να εξαιρεθούν 

οριστικά της κατεδάφισης υπό τις εξής προϋποθέσεις των παρακάτω 

παραγράφων: 

 γ. Μετά το πέρας της καταληκτικής ηµεροµηνίας του παρόντος νόµου 

και την καταγραφή των αυθαιρέτων κατασκευών µε διαπιστωτική απόφαση 

του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

επιλέγονται οι περιοχές όπου απαιτείται πολεοδοµικός σχεδιασµός και 

καθορίζονται ειδικότερες λεπτοµέρειες σχεδιασµού κατά τις διατάξεις του 

παρόντος νόµου. Σε κάθε περίπτωση ο ως άνω πολεοδοµικός σχεδιασµός 

κατά τις κείµενες διατάξεις θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός προθεσµίας 

πέντε (5) ετών από τη δηµοσίευση της σχετικής απόφασης. 

 δ. Για κάθε υπαγωγή της παρούσας παραγράφου πραγµατοποιείται 

εντός προθεσµίας επτά (7) ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος έλεγχος 

των υποβαλλόµενων στοιχείων από ελεγκτή δόµησης των άρθρων 10 έως 15 

του ν. 4030/2011 (Α` 249) κατόπιν υποβολής αίτησης στην αρµόδια Υ.∆ΟΜ. 

από τον ενδιαφερόµενο. Από τον ελεγκτή εκδίδεται πόρισµα για την 

πληρότητα των υποβαλλόµενων στοιχείων και τον έλεγχο αυτών κατά τη 

δήλωση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νόµου. Η αρµόδια Υ.∆ΟΜ. 

εκδίδει πράξη ολοκλήρωσης του ελέγχου κατά το πόρισµα. Με υπουργική 

απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της 

παρούσας. 

 ε. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) ετών από την 

δηµοσίευση του παρόντος νόµου ανταλλάσσεται, εφόσον απαιτηθεί ή 
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εξαγοράζεται µέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας της Τράπεζας Γης του 

Κεφαλαίου Β` του παρόντος συντελεστής δόµησης ίσος µε την υπέρβαση 

δόµησης που έχει πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την σχετική κατηγορία ». 

-  Ν.4178/13 στο αρ.8   αναφέρει ότι : 

« Από την ισχύ του παρόντος νόµου αναστέλλεται η είσπραξη και η 

επιβολή κάθε κύρωσης, για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον 

παρόντα νόµο ή και επέρχεται οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση, 

αναλόγως της κατηγορίας της αυθαίρετης κατασκευής, µετά την καταβολή 

του ενιαίου ειδικού προστίµου ή και του σχετικού παραβόλου εφόσον 

προβλέπεται στον παρόντα νόµο, το ύψος και ο τρόπος καταβολής του 

οποίου καθορίζεται στον παρόντα νόµο. Η αναστολή ή και η εξαίρεση από 

την κατεδάφιση, κατά τις διατάξεις του παρόντος, ισχύει για κτίρια των 

οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισµός και για χρήσεις που έχουν 

εγκατασταθεί, µέχρι 28.7.2011 καθ` υπέρβαση είτε των διατάξεων του ν. 

1577/1985 (Α` 210) είτε της οικοδοµικής άδειας είτε των όρων ή 

περιορισµών δόµησης του ακινήτου είτε χωρίς οικοδοµική άδεια και εφόσον 

η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδοµικές διατάξεις για τις 

χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου κατά την παρ. 1 του 

άρθρου 51 του ν. 4030/2011 (Α` 249) ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο 

έκδοσης της οικοδοµικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή 

εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης. Θεωρείται ότι η χρήση δεν 

απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδοµικής άδειας εφόσον κατά 

τις κείµενες διατάξεις νοµίµως χορηγήθηκε άδεια κατά παρέκκλιση της 

χρήσης γης της περιοχής. 

 Η µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβολή των χρήσεων γης σε χρόνο 

µεταγενέστερο της υπαγωγής κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου δεν 

επιδρά στο κύρος της υπαγωγής και δεν αποτελεί λόγο ανάκλησης και 

ακύρωσης αυτής». 

Σήµερα η επιχείρηση µετά την υποδειχθείσα µέσω του πορίσµατός 

µας διαδικασία λειτουργεί νόµιµα. 
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10. ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Υπεβλήθη στο Γραφείο Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη 

και της Επιχείρησης καταγγελία,  σύµφωνα µε την οποία, οι καταγγέλλοντες 

παραπονιούνται αναφορικά µε την άνευ αδείας λειτουργία γυµναστηρίου . 

Με τη µελέτη του φακέλου της συγκεκριµένης επιχείρησης προέκυψε  

τα εξής:  

∆ιαπιστώθηκε ύστερα από έλεγχο  από την αρµόδια υπηρεσία, 

κατόπιν καταγγελίας, ότι επιχείρηση λειτουργούσε χωρίς άδεια. Για το λόγο 

αυτό είχε κατ αρχήν εκδοθεί απόφαση σφράγισης της, ενώ στην συνέχεια µε 

δεδοµένο ότι ο επιχειρηµατίας της είχε καταθέσει «αίτηση αναγγελίας 

έναρξης επαγγέλµατος» είχε εκδοθεί  απόφαση αναστολής της σφράγισης 

της.  

Η υπηρεσία, πιστεύοντας ότι κατατέθηκαν ελλιπή δικαιολογητικά, 

προχώρησε στην έκδοση  νέας σχετικής απόφασης σφράγισης  του 

γυµναστηρίου.  

         Μετά την έκδοση της µε αριθµ.∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.21/33565 

(ΦΕΚ.Β΄/3169/12-12-2013) Κ.Υ.Α. «απλούστευση και προτυποποίηση των 

διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών 

Γυµναστηρίων……….» , οι ενδιαφερόµενοι επιχειρηµατίες  προσέφυγαν στο 

Γραφείο του Περιφερειακού Συµπαραστάτη καταθέτοντας αίτηση 

/αναφορά κατά της υπηρεσίας  λέγοντας ότι κακώς η υπηρεσία ζητά  

δικαιολογητικά διάφορα αυτών της ως άνω απόφασης  και ότι κατέχοντας το 

σύνολο των οριζόµενων δικαιολογητικών προτίθενται να επανέλθουν εκ 

νέου καταθέτοντας νέα αίτηση,  την  οποία και ζητούν να επανεξετασθεί.  

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι  πέραν των άλλων 

προέκυπτε πρόβληµα  για την συγκεκριµένη αδειοδότηση από την θέση του 

χορικά αρµόδιου δήµου(∆ήµος Βούλας-Βάρης –Βουλιαγµένης )ως προς την 

δυνατότητα λειτουργίας γυµναστηρίου στη συγκεκριµένη διεύθυνση. Τόσο ο 

ίδιος όσο και το αρµόδιο υπουργείο στο οποίο  υποβλήθηκε σχετικό ερώτηµα   

θεωρούν ότι : «δεν επιτρέπεται η χρήση ιδιωτικού γυµναστηρίου  στις 

περιοχές που το εγκεκριµένο σχέδιο Βούλας καθορίζει χρήσεις 

καταστηµάτων».  
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 Αναφορικά µε το θέµα αυτό άποψη µας είναι ότι : 

- µετά την ακύρωση του ΓΠΣ της Βούλας µε απόφαση του ΣτΕ (αρ. 

απ.554/00) στη Βούλα ισχύει µέχρι και σήµερα το προϋπάρχουν ρυµοτοµικό 

σχέδιο  βάση του οποίου στο συγκεκριµένο οικοδοµικό τετράγωνο επιτρέπει 

την κατασκευή κτίσµατος ως κατάστηµα (όπως και η άδεια του 

συγκεκριµένου κτιρίου αναφέρει).  

- σύµφωνα µε το ∆ιάταγµα «κώδικας βασικής πολεοδοµικής 

νοµοθεσίας»(ΦΕΚ580/∆/27-7-1999)µε το κωδικοποιηθέν ως άρθρο 346 

«ταξινόµηση των κτιρίων σύµφωνα µε τη χρήση τους» τα κτήρια 

ταξινοµούνται  στις κατηγορίες :  α)κατοικία ………..η) εµπόριο……..κ.λ.π. 

Στην κατηγορία  η)εµπόριο  περιλαµβάνονται όσα κτίρια ή τµήµατα κτιρίων 

χρησιµοποιούνται για έκθεση ή πώληση εµπορευµάτων, την περιποίηση ή 

καλλωπισµό ατόµων, την επιδιόρθωση ή άλλη επεξεργασία αγαθών, που δεν 

περιλαµβάνονται στην κατηγορία της βιοµηχανίας-βιοτεχνίας. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν µεταξύ άλλων  και :  

-τα εµπορικά κέντρα 

-οι αγορές και υπεραγορές 

-τα καταστήµατα  

-τα φαρµακεία 

-τα κουρεία και κοµµωτήρια 

-τα ινστιτούτα γυµναστικής  

-τα µικρά καταστήµατα επιδιόρθωσης ρούχων και υποδηµάτων.  

      Κατά συνέπεια τα γυµναστήρια µπορούν να ενταχθούν στους χώρους που 

προορίζονται για την περιποίηση ή καλλωπισµό ατόµων και ως τέτοια να 

εκληφθούν έτσι ώστε να αδειοδοτηθούν στους προβλεπόµενους  για την 

χρήση αυτή χώρους. Επειδή, εξ άλλου το άρθρο 2 του Γενικού Οικοδοµικού 

Κανονισµού (ν. 1577/1985, Α’210), τιτλοφορούµενο «Ορισµοί» και 

κωδικοποιηθέν ως άρθρο 242 στο από 14 – 27.7.1999 κωδικοποιητικό 

προεδρικό διάταγµα “Κώδικας Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας» (∆’ 
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580), ορίζει τα’ ακόλουθα: «17. Κτίριο είναι η κατασκευή, που αποτελείται 

από τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις και προορίζεται για: α) την παραµονή 

ανθρώπων ή ζώων, όπως η κατοικία και ο στάβλος, β) την εκτέλεση εργασίας 

ή την άσκηση επαγγέλµατος, όπως το κατάστηµα και το εργοστάσιο, γ) την 

αποθήκευση ή τοποθέτηση πραγµάτων, όπως οι αποθήκες, ο χώρος 

στάθµευσης αυτοκινήτων , το σιλό, η δεξαµενή υγρών και δ) την τοποθέτηση 

ή λειτουργία µηχανηµάτων, όπως το αντλιοστάσιο…. 23. Όροφοι είναι τα 

τµήµατα του κτιρίου, στα οποία διαχωρίζεται από διαδοχικά δάπεδα καθ’ 

ύψος». 

        -Επειδή, η χρήση του όρου «αποκλειστικά» στην διάταξη της παρ. 1 

περίπτ. (Α) υποπερίπτ. (α) του –περιέχοντος ρυθµίσεις κτιριοδοµικού 

περιεχοµένου- άρθρου 4 του π.δ/τος 219/2006 δεν σηµαίνει ότι απαιτείται 

αυτοτελές κτίριο ή χρήση γυµναστηρίου κατά  την έννοια του Γ.Ο.Κ. για την 

χορήγηση αδείας λειτουργίας γυµναστηρίου, αλλ’ αναφέρεται στην 

αποκλειστικότητα της χρήσεως του χώρου ως γυµναστηρίου. (βλ. και υπ’ αρ. 

3414 απόφαση ΣτΕ) 

Τέλος στην - αριθ. Πρωτ. 47625/39079+ 46915/38527/17-9-2013 απόφαση 

του Γεν. Γραµ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µεταξύ άλλων 

αναφέρεται ότι :«Ο κ. ……….. και λοιποί, στην υπόψη προσφυγή τους 

ισχυρίζονται ότι η υπ’ αριθµ. 1403/85 οικοδοµική άδεια που προσκοµίστηκε, 

καθώς και η υπ’ αρ. 268/86 αναθεώρηση αναφέρει την αλλαγή χρήσης γης 

Α’ και Β’ ορόφου από κατοικία σε επαγγελµατική στέγη, πουθενά όµως δεν 

περιέχεται η χρήση γυµναστηρίου. 

Ο ως άνω ισχυρισµός κρίνεται αβάσιµος και απορρίπτεται διότι στην ΚΥΑ 

363 (ΦΕΚ 19/Β/10-1-2013), στην οποία περιλαµβάνονται τα δικαιολογητικά 

που οφείλει να προσκοµίσει ο ενδιαφερόµενος για την χορήγηση της 

σχετικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας γυµναστηρίου, γίνεται αναφορά για 

αντίγραφο, οικοδοµικής άδειας που να περιέχει το χώρο του γυµναστηρίου 

και όχι να περιέχεται η χρήση γυµναστήριο, όπως εσφαλµένα υποστηρίζεται 

στην εν λόγω προσφυγή………..» 
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    Στο σηµείο αυτό εξ αφορµής της συγκεκριµένης καταγγελίας αλλά και 

άλλων που το γραφείο έχει γίνει αποδέκτης ,  θα θέλαµε να τονίσουµε όσον 

αφορά τις χρήσεις γης τα εξής: 

1. Οι συνταγµατικές διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγµατος, 

απευθύνουν επιταγή προς τον κοινό νοµοθέτη και στην κατ' εξουσιοδότηση 

του κανονιστικώς δρώσα ∆ιοίκηση  να ρυθµίσουν την Χωροταξική ανάπτυξη 

και πολεοδοµική διαµόρφωση της χώρας µε βάση ορθολογικό σχεδιασµό 

υπαγορευόµενο από πολεοδοµικά κριτήρια, σύµφωνα µε την ιδιοµορφία, την 

φυσιογνωµία και τις ανάγκες κάθε περιοχής. Ουσιώδες στοιχείο του 

σχεδιασµού αυτού είναι ο καθορισµός ή η τροποποίηση των χρήσεων γής της 

πόλεως (ΣτΕ 451/2003). Κριτήρια δε για τη χωροταξική αναδιάρθρωση και 

την πολεοδοµική ανάπτυξη των πόλεων και των οικιστικών εν γένει 

περιοχών είναι η εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της αναπτύξεως 

των οικισµών και η εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων διαβιώσεως 

των κατοίκων , µη επιτρεποµένης της χειροτερεύσεώς τους µε οποιονδήποτε 

τρόπο, όπως συµβαίνει π.χ. µε την επί το δυσµενέστερο µεταβολή της 

επιτρεπόµενης χρήσεως (όταν αυτή δεν επιβάλλεται από εξαιρετικούς 

λόγους δηµοσίου συµφέροντος προς εξυπηρέτηση προέχουσας σηµασίας 

σκοπού κατά την µετά από στάθµιση ουσιαστική εκτίµηση του νοµοθέτη 

υποκείµενη σε δικαστικό έλεγχο) ή µε τη νόθευση της ( ΣτΕ 3500/2009 Ολ, 

ΝΣΚ 205/2013). 

2. Ως  «χρήσεις γης» νοείται ο τρόπος λειτουργικής χρησιµοποίησης 

συγκεκριµένης οικιστικής περιοχής ή τµήµατος της ( Βλ. ∆ηµ. 

Χριστοφιλοπούλου «Πολιτιστικό Περιβάλλον -Χωροταξικός Σχεδιασµός και 

Βιώσιµη Ανάπτυξη σελίς 236). Με τη γενική πολεοδοµική λειτουργία ο 

νοµοθέτης επιδιώκει να καθορίσει την επιθυµητή χωρική αξιοποίηση της 

αστικής και περιαστικής περιοχής στην οποία εκτείνεται το Γ.Π.Σ ( Βλ. 

∆ηµήτρη Κ. Μέλισσα : Οι χρήσεις γης , το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο και η 

Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου» σελ. 58 επ. έκδοση Β). 

 

3. Οι γενικές και ειδικές χρήσεις γης συναρτώνται κατά βάση, µε την 

πολεοδοµική λειτουργία κάθε περιοχής και εξειδικεύονται αντίστοιχα µε το  
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π.δ. 23.2/6.3.1987 «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ ∆’ 

166/6.3.1987) ως ισχύει σήµερα και το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση 

του ν. 1561/1985. 

 Στην περ. Β του άρθρου 1 του π.δ. 23.2/6.3.1987 καταγράφονται 27 

επιµέρους ειδικές πολεοδοµικές λειτουργίες, ενώ περαιτέρω στα άρθρα 2 

έως 10 του π.δ. 23.2/6.3.1987 απαριθµούνται περιοριστικά οι ειδικές 

πολεοδοµικές λειτουργίες που επιτρέπονται σε καθεµία από τις κατηγορίες 

των γενικών πολεοδοµικών λειτουργιών. Πλην όµως οι ειδικές πολεοδοµικές 

λειτουργίες που εµπεριέχονται σε κάθε γενική πολεοδοµική λειτουργία 

αποτελούν µια εµπειρική ταξινόµηση κτηρίων, εγκαταστάσεων και χρήσεων 

γης, χωρίς οι εν λόγω διατάξεις να προβλέπουν συγκεκριµένα κριτήρια 

ταξινόµησης και συνεπώς κατάταξης µιας δραστηριότητας σε ορισµένη 

ειδική πολεοδοµική λειτουργία στο π.δ. 23.2/6.3.1987. Η ως άνω έλλειψη 

σαφούς αξιολογικού κριτηρίου ταξινόµησης καθιστά προβληµατική έως 

αδύνατη την κατάταξη  σε ορισµένη ειδική πολεοδοµική λειτουργία του π.δ. 

23.2/6.3.1987 κάθε νέας δραστηριότητας η οποία γεννάται στα πλαίσια της 

κοινωνικής εξέλιξης και για την οποία δεν υπάρχει συγκεκριµένη πρόβλεψη, 

δεδοµένου ότι  η σύγχρονη κοινωνία δηµιουργεί συνεχώς νέες 

δραστηριότητες, που δεν εµπίπτουν στο περιεχόµενο µιας εκ των 

προβλεποµένων στο ανωτέρω πδ  ειδικών πολεοδοµικών λειτουργιών. Στις 

περιπτώσεις αυτές η ∆ιοίκηση συχνά βρίσκεται προ αδιεξόδου, όταν 

επιδιώκει να εντάξει τη νέα δραστηριότητα στο περιεχόµενο µιας 

πολεοδοµικής λειτουργίας του π.δ. 23.2/6.3.1987. Μεθοδολογικά εκ µέρους 

της   ∆ιοίκησης, στις περισσότερες περιπτώσεις,  επιλέγεται η τελεολογική ή 

η ιστορική ερµηνεία, χωρίς όµως να επιτυγχάνονται πάντοτε 

ικανοποιητικές λύσεις, αφού το π.δ. 23.2/6.3.1987, το οποίο η διοίκηση 

καλείται να ερµηνεύσει, αφενός δεν προσεγγίζει συγκροτηµένα το ζήτηµα 

των χρήσεων γης, αλλά αντίθετα  η ταξινόµηση των ειδικών πολεοδοµικών 

λειτουργιών στο παραπάνω προεδρικό διάταγµα γίνεται εµπειρικά και 

αποσπασµατικά, αφετέρου η χρονική απόσταση από τη θέσπιση του ως άνω 

νοµοθετήµατος είναι ήδη µεγάλη, µε αποτέλεσµα ο εκάστοτε υπάλληλος και 

εν γένει η ∆ιοίκηση, που καλείται να το εξειδικεύσει σήµερα. Προκειµένου 

να το εφαρµόσει (πχ στα πλαίσια έκδοσης διοικητικής πράξης που αφορά σε 
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λειτουργία επιχειρήσεων), να αντιµετωπίζει δυσκολία στον  εντοπισµό της  

πραγµατικής έννοιάς του. Επισηµαίνεται σχετικώς ότι η οποιαδήποτε 

άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας που απαιτεί εγκατάσταση για τη 

λειτουργία της στον χώρο, υπόκειται στις πολεοδοµικές ρυθµίσεις χρήσεως 

γης , οι οποίες χρήσεις γης αποτελούν κατά τη νοµολογία ουσιώδες στοιχείο 

του πολεοδοµικού σχεδιασµού. Κάθε διοικητική αρχή, όταν εκδίδει ατοµικές 

διοικητικές πράξεις στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, οφείλει καταρχάς να 

λαµβάνει υπόψη της το ισχύον καθεστώς χρήσεων γης της περιοχής, που τη 

δεσµεύει απόλυτα (ΝΣΚ 205/2013,  ∆. Μέλισσα, : Οι χρήσεις γης, το Γενικό 

Πολεοδοµικό Σχέδιο και η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου» έκδοση Β,  σελίς 50 µε 

παραποµπές στη νοµολογία, πρβλ. ΣτΕ 444/2010 σκέψη 13). Εποµένως κάθε 

φορά που η ∆ιοίκηση  καλείται να ρυθµίσει δραστηριότητες που δεν 

εντάσσονται ευθέως στις διατάξεις του π.δ. 23.2/6.3.1987, αντιµετωπίζει  

προβλήµατα αναφορικά µε τη νοηµατική σαφήνεια του 

νοµοθετήµατος αυτού, συχνά δε οι ερµηνευτικές εκδοχές που προκρίνει η 

∆ιοίκηση και ειδικότερα ο εκάστοτε  υπάλληλος που χειρίζεται συγκεκριµένη 

υπόθεση, αφενός δεν είναι ενιαίες (δηλαδή όµοιες περιπτώσεις 

αντιµετωπίζονται µε διαφορετικό τρόπο) αφετέρου οδηγούν σε 

αναιτιολόγητες ή και λανθασµένες αποφάσεις οι οποίες συνιστούν 

κακοδιοίκηση, µε αποτέλεσµα να προκαλείται γενικότερη δυσπιστία 

και ανασφάλεια δικαίου στους διοικούµενους.  

4. Προκειµένου λοιπόν να αποφευχθούν οι προαναφερθείσες 

περιπτώσεις κακοδιοίκησης, είναι επιβεβληµένη η εκ νέου νοµοθέτηση 

αναφορικά µε τις χρήσεις γης ή έστω η  τροποποίηση του π.δ. 23.2/6.3.1987, 

κατά τρόπο τέτοιο ώστε, µεταξύ άλλων,  αφενός να λαµβάνεται υπόψη ότι η 

κοινωνική εξέλιξη παράγει συνεχώς νέες δραστηριότητες οι οποίες µε τη 

σειρά τους δηµιουργούν νέες πολεοδοµικές λειτουργίες, αφετέρου να 

προβλέπονται σαφή  κριτήρια  ταξινόµησής της κάθε πολεοδοµικής 

λειτουργίας, η οποία θα πρέπει να προδιαγράφεται νοµοθετικά µε γενικούς 

όρους και περαιτέρω να προσδιορίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατά της. 
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ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3919/2011 

Με αφορµή τις ανωτέρω υποθέσεις µε αριθµούς 7, 8, 9 και 10 δόθηκε 

στο Γραφείο µας η δυνατότητα παροχής διευκρινήσεων τόσο σε 

εµπλεκόµενες Υπηρεσίες της Περιφέρειας όσο και σε Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων οι οποίες 

ζήτησαν τη συνδροµή  µας για την παροχή διευκρινήσεων κυρίως αναφορικά 

µε την απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης άδειας λειτουργίας πλήθους 

επιχειρήσεων και την εφαρµογή του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32/02-03-2011) 

που εκδόθηκε σε συµµόρφωση προς την οδηγία 123/2006 της Ε.Ε. ). Ο ως 

άνω νόµος αναφέρει µεταξύ άλλων τα εξής :  

«Άρθρο 1 - Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας»  :  

1. Για την πρόσβαση σε επαγγέλµατα και την άσκησή τους ισχύει η 

αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας (άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος). 

2. Οι διατάξεις της  ισχύουσας νοµοθεσίας που αφορούν στην 

πρόσβαση και την άσκηση επαγγελµάτων επιβάλλεται να ερµηνεύονται σε 

αρµονία προς την αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας και της προστασίας 

του ανταγωνισµού. ∆ιατάξεις που προβλέπουν περιορισµούς στην πρόσβαση 

και την άσκηση επαγγελµάτων είναι στενώς ερµηνευτέες». 

«Άρθρο 2 - Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση 

και την άσκηση επαγγελµάτων» :  

1. Οι προβλεπόµενοι στην ισχύουσα νοµοθεσία περιορισµοί που 

αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελµάτων πέραν εκείνων των 

επαγγελµάτων για τα οποία διαλαµβάνεται ρύθµιση στο κεφάλαιο Β’ του 

παρόντος, καταργούνται µετά την πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από την 

δηµοσίευση του παρόντος. 

2. Ως περιορισµοί κατά την έννοια της προηγούµενης παραγράφου 

νοούνται οι εξής :  

α) Η ύπαρξη, δυνάµει προβλέψεως νόµου, περιορισµένου αριθµού 

προσώπων τα οποία δικαιούνται να ασκήσουν το επάγγελµα σε όλη την 

επικράτεια ή σε ορισµένο γεωγραφικό διαµέρισµα, είτε ο αριθµός αυτός 

ορίζεται ευθέως, είτε προσδιορίζεται εµµέσως βάσει πληθυσµιακών ή άλλων 
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κριτηρίων και χορήγηση διοικητικής άδειας για την άσκηση του 

επαγγέλµατος µόνο προς συµπλήρωση του αριθµού τούτου. 

β) Η εξάρτηση της χορηγήσεως διοικητικής αδείας για την άσκηση 

επαγγέλµατος από την εκτίµηση της διοικητικής αρχής ως προς την ύπαρξη 

πραγµατικής ανάγκης προς τούτο, θεωρείται συντρέχουσα όταν η προσφορά 

υπηρεσιών εκ µέρους των προσώπων που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί για την 

άσκηση του επαγγέλµατος δεν είναι ικανοποιητική για το κοινωνικό σύνολο, 

είτε καθ’ όλη την επικράτεια είτε σε ορισµένο γεωγραφικό διαµέρισµα, 

ενόψει αφ’ ενός του αριθµού των προσώπων που ασκούν το επάγγελµα και 

αφ’ ετέρου των προς ικανοποίηση αναγκών του κοινωνικού συνόλου, ως 

αποδέκτη των υπηρεσιών αυτών. 

γ) Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλµατος έξω 

από ορισµένο γεωγραφικό διαµέρισµα, εντός του οποίου και µόνο είναι αυτή 

επιτρεπτή, 

δ) Η επιβολή της υπάρξεως ελάχιστων αποστάσεων µεταξύ των 

εγκαταστάσεων προσώπων που ασκούν το επάγγελµα. 

ε) Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της δηµιουργίας περισσότερων 

εγκαταστάσεων ή επαγγελµατικής δραστηριοποιήσεως σε περισσότερες 

εγκαταστάσεις, σε ένα ή περισσότερα γεωγραφικά διαµερίσµατα. 

στ) Η πρόβλεψη αποκλειστικής δυνατότητας ή απαγόρευσης 

διάθεσης είδους αγαθών από ορισµένη κατηγορία επαγγελµατικών 

εγκαταστάσεων. 

ζ) Η επιβολή της ασκήσεως επαγγέλµατος ή η απαγόρευση της 

ασκήσεώς του υπό ορισµένη ή ορισµένες εταιρικές µορφές ή ο αποκλεισµός 

της ασκήσεώς του υπό εταιρική µορφή, επιτρεποµένης µόνο της ατοµικής 

ασκήσεως αυτού  

η) Η επιβολή περιορισµών σχετιζοµένων µε τη συµµετοχή στη 

σύνθεση του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, συναπτοµένων προς την 

ύπαρξη ή την έλλειψη ορισµένης επαγγελµατικής ιδιότητας. 
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θ) Η επιβολή υποχρεωτικών κατώτατων τιµών ή αµοιβών για τη 

διάθεση αγαθών ή την προσφορά υπηρεσιών, είτε αυτές ορίζονται ευθέως 

είτε προσδιορίζονται εµµέσως µε την εφαρµογή συντελεστή κέρδους ή µε 

άλλο ποσοστιαίο υπολογισµό. 

ι) Η επιβολή υποχρέωσης στον ασκούντα το επάγγελµα να προσφέρει 

µαζί µε τη δική του υπηρεσία, άλλες συγκεκριµένες υπηρεσίες. 

 

3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του 

Υπουργικού Συµβουλίου εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος νόµου, µπορεί να αρθούν και άλλοι περιορισµοί πέραν εκείνων 

που ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο. 

4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του καθ' ύλην 

αρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών εντός τεσσάρων (4) 

µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, είναι δυνατή η θέσπιση 

εξαιρέσεως σε σχέση προς ορισµένο επάγγελµα από τη ρύθµιση της 

παραγράφου 1 και η διατήρηση σε ισχύ περιορισµού αναφεροµένου στην 

παράγραφο 2 ή θεσπιζοµένου δυνάµει της παραγράφου 3, ως έχει ή µε 

ηπιότερη µορφή, εάν: 

I. Με τον περιορισµό αυτόν επιδιώκεται η εξυπηρέτηση επιτακτικού λόγου 

δηµοσίου συµφέροντος  

II. Ο περιορισµός αυτός είναι πρόσφορο και αναγκαίο µέσο για την 

εξυπηρέτησή του και, από απόψεως εντάσεως της επεµβάσεως στη σφαίρα 

της οικονοµικής ελευθερίας, τελεί σε εύλογη αναλογία προς τη σπουδαιότητα 

του επιδιωκοµένου να εξυπηρετηθεί επιτακτικού λόγου δηµοσίου 

συµφέροντος  

III. Ο περιορισµός αυτός δεν εισάγει άµεσα ή έµµεσα διακρίσεις ανάλογα µε 

την ιθαγένεια ή όσον αφορά τις επιχειρήσεις ανάλογα µε την έδρα τους. 

 

«Άρθρο 3 - Κατάργηση αδικαιολόγητων απαιτήσεων προηγούµενης 

διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγελµάτων» 
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1. Η απαίτηση προηγούµενης διοικητικής άδειας για την άσκηση 

επαγγέλµατος, πέραν εκείνων για τα οποία διαλαµβάνεται ρύθµιση στο 

Κεφάλαιο Β' του παρόντος, όταν η χορήγηση της άδειας αυτής συναρτάται 

προς την αντικειµενικώς διαπιστούµενη κατά δέσµια αρµοδιότητα, 

συνδροµή νόµιµων προϋποθέσεων, παύει να ισχύει µετά πάροδο τεσσάρων 

(4) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Από το χρονικό εκείνο 

σηµείο και µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο επόµενο εδάφιο, 

το επάγγελµα ασκείται ελευθέρως µετά πάροδο τριµήνου από την 

αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς του, συνοδευόµενη από τα νόµιµα 

δικαιολογητικό για την πιστοποίηση της συνδροµής των νόµιµων 

προϋποθέσεων, στην κατά τις ισχύουσες στο χρονικό εκείνο σηµείο 

διατάξεις αρµόδια προς αδειοδότηση διοικητική αρχή. Η αρχή αυτή 

δύναται, εντός τριών (3) µηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να 

απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλµατος, στην περίπτωση που 

δεν συγκεντρώνονται οι νόµιµες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν 

προκύπτει η συνδροµή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. 

Έννοµες συνέπειες που προβλέπονται στο νόµο επερχόµενες ή 

επιβαλλόµενες µε διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση, στην περίπτωση 

ασκήσεως επαγγέλµατος χωρίς τη λήψη της απαιτούµενης προς τούτο 

διοικητικής άδειας, νοούνται µετά πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από τη 

δηµοσίευση του παρόντος, συναπτόµενες προς την έναρξη ασκήσεως 

επαγγέλµατος χωρίς προηγούµενη αναγγελία περί τούτου στην αρµόδια 

διοικητική αρχή και επακόλουθη αναµονή επί τρίµηνο, καθώς και προς την 

άσκηση του επαγγέλµατος παρά τη διατύπωση προς τούτο απαγορεύσεως 

από την αρµόδια διοικητική αρχή. 

2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του καθ' ύλην 

αρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών εντός τεσσάρων (4) 

µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, είναι δυνατή η θέσπιση 

εξαιρέσεως ως προς ορισµένο επάγγελµα από τη διάταξη της προηγούµενης 

παραγράφου, αν η διατήρηση του νοµικού καθεστώτος της προηγούµενης 

διοικητικής άδειας επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δηµοσίου 

συµφέροντος και µε την επιφύλαξη της αρχής της αναλογικότητας. 
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3. Στη διάταξη της παρ. 16 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012 

«Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου 

πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ορίζονται τα εξής:  

«16. Το εδάφιο β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3919/2011  αντικαθίσταται 

ως εξής: 

«β. ∆ιατάξεις νόµων, κανονιστικές πράξεις και ερµηνευτικές εγκύκλιοι που 

αντιβαίνουν στα προβλεπόµενα στα άρθρα 2 και 3 του νόµου αυτού 

καταργούνται.» 

Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3919/2011 προκύπτουν 

τα εξής: 

1. Σκοπός του νόµου, σύµφωνα µε την Αιτιολογική του Έκθεση, είναι 

η άρση όλων των περιορισµών στην ελεύθερη πρόσβαση σε επαγγέλµατα τα 

οποία χωρίς ουσιαστικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος, αλλά από 

ευνοιοκρατική διάθεση της πολιτείας, διατηρούντο στο παρελθόν υπό 

καθεστώς προστασίας. Η προστατευτική διάθεση του νοµοθέτη εκδηλώθηκε 

στο παρελθόν µε τρεις κυρίως τρόπους: είτε επέβαλε απαιτήσεις διοικητικής 

αδειοδότησης, οι οποίες δηµιουργούσαν εξ αντικειµένου προσκόµµατα στην 

είσοδο, χωρίς εν τέλει να επηρεάζουν την πρόσβαση στο επάγγελµα, είτε 

εισήγαγε ρυθµίσεις που επέφεραν ουσιώδεις περιορισµούς στον 

ανταγωνισµό µε αποτέλεσµα να διογκώνονται οι τιµές ορισµένων 

υπηρεσιών, χωρίς εν τέλει να επηρεάζουν σοβαρά την εθνική οικονοµία εν 

τω συνόλω της, λόγω του µικρού αριθµού των ατόµων που απασχολούνται, 

είτε, τέλος, τέλος επέβαλε περιορισµούς που είχαν σοβαρές επιπτώσεις στην 

ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. 

2. Ειδικότερα, µε το άρθρο 1 του Ν. 3919/2011 τίθεται, προς εκτέλεση 

και της συνταγµατικής επιταγής της παρ. 1 του άρθρου 5 του Συντάγµατος, 

γενική αρχή που κατοχυρώνει την επαγγελµατική ελευθερία και 

υπογραµµίζεται (στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2, όπως ίσχυε πριν την 

αντικατάσταση του µε το Ν. 4038/2012) η υποχρέωση του εφαρµοστή του 

νόµου για στενή ερµηνεία των διατάξεων που προβλέπουν περιορισµούς 

στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων. 
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Περαιτέρω, στο άρθρο 2 του νόµου ορίζονται, µε γενικό τρόπο και 

χωρίς ειδική αναφορά στις διατάξεις που τους προβλέπουν, οι περιορισµοί 

στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων, οι οποίοι καταργούνται µετά την 

πάροδο 4 µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου, ήτοι από 2-7-2011. 

Προβλέπεται επίσης διαδικασία εξαίρεσης από την κατάργηση και 

διατήρηση κάποιων περιορισµών, µε την έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος, 

εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόµου, ήτοι, κυρίως, όταν ο 

περιορισµός αποτελεί πρόσφορο και αναγκαίο µέσο για την εξυπηρέτηση 

επιτακτικού σκοπού δηµοσίου συµφέροντος, δεόντως αιτιολογηµένου (παρ. 

4 του άρθρου 2). 

Με το άρθρο 3 του νόµου ορίζεται τέλος ότι παύουν να ισχύουν, 

τέσσερις (4) µήνες µετά την έναρξη ισχύος του νόµου, απαιτήσεις που έχουν 

τεθεί µε νοµικές διατάξεις, για την προηγούµενη έκδοση διοικητικής άδειας 

επαγγέλµατος, όταν η έκδοση της άδειας συναρτάται προς την διαπίστωση, 

κατά δέσµια αρµοδιότητα, της συνδροµής νοµίµων προϋποθέσεων, δηλαδή 

όταν αρκεί η προσκόµιση ορισµένων δικαιολογητικών για την χορήγηση της 

άδειας και δεν απαιτείται δοκιµασία των ενδιαφεροµένων. Μετά το πέρας 

της 4µηνης προθεσµίας από της δηµοσίευσης του νόµου η πρόσβαση στο 

επάγγελµα θα είναι ελεύθερη, πρέπει όµως να αναγγέλλεται στην αρµόδια 

αρχή η έναρξη άσκησής του από τον ενδιαφερόµενο, συνοδευόµενη µε τα 

νόµιµα δικαιολογητικά. Αν η αρµόδια για τον έλεγχο αρχή διαπιστώσει στη 

συνέχεια ότι δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις ή ότι τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά δεν ήταν επαρκή, µπορεί, εντός τριών (3) µηνών από της 

αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλµατος. Με προεδρικό 

διάταγµα µπορεί εξ άλλου να εισαχθούν εξαιρέσεις από τις διατάξεις της 

παρ. 1 του άρθρου 3, για τη θεραπεία λόγων επιτακτικού δηµοσίου 

συµφέροντος (παρ. 2 του άρθρου 3). 

Μετά την έκδοση του Ν.3919/2011 εκδόθηκαν νόµοι (όπως π.χ. ο 

Ν.3982/2011 για την απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 

επαγγελµάτων), Προεδρικά ∆ιατάγµατα (όπως το Π.∆. 68/2011 για την 

πρόσβαση στο επάγγελµα του δικαστικού επιµελητή) και εγκύκλιοι (όπως η 

υπ'αριθ. 8908/∆ΙΟΕ 236/23.2.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) για την ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε 
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την απελευθέρωση των επαγγελµάτων. Οι νοµοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις και οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι δηµιούργησαν ένα νέο νοµικό 

πλαίσιο, το οποίο, σε κάποιες περιπτώσεις, δηµιουργεί ανασφάλεια και 

σύγχυση, σχετικά µε την απελευθέρωση κάποιων επαγγελµάτων, ή την 

διατήρηση κάποιων περιορισµών. 

 

Σηµειώνεται εν προκειµένω και η πρόσθετη διασφάλιση που τέθηκε 

µε τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3959/2011, βάσει της οποίας 

ο αρµόδιος υπουργός µπορούσε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Επιτροπής 

Ανταγωνισµού (Ε.Α.) για θέµατα που σχετίζονται µε θέµατα ανταγωνισµού 

και ελεύθερης πρόσβασης και άσκησης επαγγελµάτων. Βάσει της διάταξης 

αυτής η Ε.Α. γνωµοδότησε κατόπιν αιτηµάτων των αρµοδίων Υπουργών, 

περί της συνδροµής ή µη λόγων επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος για την 

εισαγωγή ή τη διατήρηση κάποιων περιορισµών στην άσκηση ορισµένων 

επαγγελµάτων (βλέπ. σχετικά γνωµοδότηση της Ολοµέλειας της Ε.Α. µε 

αριθµό 13/VI/2012, που έκρινε δικαιολογηµένη τη διατήρηση της 

διοικητικής άδειας στην άσκηση ορισµένων επαγγελµάτων που άπτονται της 

δηµόσιας ασφάλειας και τις υπ' αριθ. 14/VI/7.2.2012 και 

16/VI/12.1.2012 γνωµοδοτήσεις µε τις οποίες η Ε.Α. γνωµοδότησε αντίθετα, 

ότι δεν δικαιολογείται από λόγους επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος η 

διατήρηση περιορισµών στα επαγγέλµατα των αναλογιστών και των 

ορκωτών εκτιµητών). 

 

3. Με τη διάταξη της παρ. 16 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012 που 

ορίζει ότι : « Το εδάφιο β΄ της παρ.2 του αρθρου1 του Ν.3919/11 

αντικαθίσταται ως εξής: «β. διατάξεις νόµων, κανονιστικές πράξεις και 

ερµηνευτικές εγκύκλιοι που αντιβαίνουν στα προβλεπόµενα στα άρθρα 2 και 

3 του νόµου αυτού καταργούνται.» αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της 

παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3919/2011, µε προφανή σκοπό να 

επαναβεβαιωθεί η βούληση του νοµοθέτη, για την εφαρµογή της 

συνταγµατικής αρχής της ελεύθερης πρόσβασης και άσκησης των 

επαγγελµάτων. Με τη νέα διάταξη ορίστηκε ότι καταργούνται οι διατάξεις 
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νόµων, οι κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι, οι οποίες αντιβαίνουν στις 

διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του νόµου. Η διάταξη, παρότι τέθηκε προς 

αντικατάσταση διάταξης του Ν. 3919/2011, εφαρµόζεται προδήλως σε 

διατάξεις νόµων και κανονιστικές πράξεις οι οποίες εκδόθηκαν µετά την 

εφαρµογή του Ν. 3919/2011 χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του νόµου 

αυτού οι οποίες ορίζουν συγκεκριµένη διαδικασία για την διατήρηση 

κάποιων περιορισµών (δηλαδή για την έκδοση Π.∆. και την επίκληση 

επιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος) και οι οποίες διατάξεις, ως 

νεώτερες, εισήγαγαν παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του Ν. 3919/2011, ενώ, 

καθόσον αφορά τις εγκυκλίους, ως εκ περισσού αναφέρονται στην ως άνω 

διάταξη ως καταργούµενες, δεδοµένου ότι η εγκύκλιος δεν θέτει δίκαιο, 

αλλά παρέχει οδηγίες προς τα διοικητικά όργανα για την έννοια του νόµου 

και τον τρόπο εφαρµογής του (βλ. σχ. Γνωµοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 145/2012) 

 Στη συνέχεια εκδόθηκε ο ν.4152/2013 µε τον οποίο επανέρχονται  

διοικητικές άδειες που έχει καταργήσει ο ν.3919/11 (για λόγους δηµοσίου 

συµφέροντος όπως προστασία εθνικής ασφάλειας, διασφάλιση ενεργειακής 

τροφοδοσίας της χώρας κ.λ.π.)  και ειδικά µε την υποπαράγραφος ε.8 « 

επαγγελµατικές δραστηριότητες αρµοδιότητας υπουργείου περιβάλλοντος, 

ενέργειας και κλιµατικές αλλαγής», επαναφέρονται οι ακόλουθες 

διοικητικές άδειες αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής: 

 1. ∆ιύλισης (παράγραφος 1 του άρθρου 4 και άρθρο 5 του ν. 3054/2002). 

 2. ∆ιάθεσης βιοκαυσίµων (άρθρο 5Α του ν. 3054/2002, όπως 

συµπληρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 3423/2005). 

3. Άδεια µεταφοράς µε αγωγό αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών 

προϊόντων (παράγραφος 1 του άρθρου 4 και άρθρο 8 του ν. 3054/2002). 

 4. Άδειες εµπορίας (παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002): 

 α) εµπορίας Α πετρελαιοειδών προϊόντων, 

 β) εµπορίας Β1 αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίµων, 
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 γ) εµπορίας Β2 αφορολόγητων αεροπορικών καυσίµων, 

  δ) εµπορίας Γ υγραερίων, 

  ε) εµπορίας ∆ ασφάλτου, 

 5. Λιανικής εµπορίας (παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002): 

 α) άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, 

 β) άδεια λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίων, αποκλειστικά για 

κίνηση οχηµάτων µέσω αντλιών, 

γ) άδεια πωλητή πετρελαίου θέρµανσης, 

 δ) άδεια διανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου. 

 6. Άδεια εµφιάλωσης υγραερίων (άρθρο 9 του ν. 3054/2002). 

 7. Άδεια για Προµήθεια Πετρελαιοειδών προϊόντων απευθείας από τα 

διυλιστήρια ή από εισαγωγή, για τις κοινοπραξίες ή τους συνεταιρισµούς, 

και εφόσον τα προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για την τροφοδοσία των 

µελών τους και εφόσον κανένα από τα µέλη τους δεν προµηθεύεται, µε βάση 

αποκλειστική σύµβαση, πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο Άδειας 

Εµπορίας ή δεν φέρει το σήµα του κατόχου του (παράγραφος 10 του άρθρου 

7 του ν. 3054/2002). 

 8. Γοµωτή - Πυροδότη ν. 2168/1993 (Α`147) κοινή υπουργική απόφαση 

(κ.υ.α.) µε αριθµό 2254/230/1995 (Β` 73), όπως έχει τροποποιηθεί και 

συµπληρωθεί από τις υπ` αριθ. Φ.6.9/13370/1560/1995 (Β`677) και Φ6.9/ 

25068/1183/1996 (Β` 1035) κοινές υπουργικές. 

Σύµφωνα µε τις γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού αριθ. 

25/7/2012 για µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων, κέντρα ηµερήσιας 

φροντίδας ηλικιωµένων, κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης ηλικιωµένων, 

κέντρα ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων, κέντρα δηµιουργικής 

απασχόλησης παιδιών µε αναπηρία, µονάδες φροντίδας προσχολικής 

αγωγής και διαπαιδαγώγησης, ιδιωτικές παιδικές εξοχές και ιδρύµατα 

παιδικής πρόνοιας που ιδρύονται από ιδιώτες και φορείς Ιδιωτικού ∆ικαίου 

και µε αριθ. 27/7/2012 για Κέντρα Αποθεραπείας – Αποκατάστασης και 
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Στέγες Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης Ατόµων µε Αναπηρίες, κρίθηκε 

αναγκαία η επαναφορά έκδοσης προηγούµενης διοικητικής άδειας για την 

ίδρυση, λειτουργία και αναθεώρηση συγκεκριµένων προνοιακών δοµών, 

προς το σκοπό της προστασίας της υγείας των ιδιαίτερα ευπαθών οµάδων – 

λόγω ηλικίας και αναπηρίας – που φιλοξενούνται σε αυτές, µέσω της 

διασφάλισης των αναγκαίων και ικανών συνθηκών για την παροχή των εν 

λόγω υπηρεσιών πρόνοιας. Μετά της ως άνω γνωµοδοτήσεις επανήλθε η 

έκδοση προηγούµενης διοικητικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των 

παραπάνω δραστηριοτήτων, µε την υποπαράγραφο Ε9 του ν.4152/2013 

Σε σχέση µε τα ανωτέρω η Περιφερειακή Συµπαραστάτης του Πολίτη 

κρίνει σκόπιµο να προβεί στις εξής παρατηρήσεις :  

∆εδοµένου ότι όπως αναφέρθηκε ο ν.3919/2011 αναφορά στην 

απλοποίηση του καθεστώτος αδειοδότησης πλήθους επιχειρήσεων προς 

όφελος προφανώς της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων και 

της καταπολέµησης της γραφειοκρατίας, αλλά όχι εις βάρος του 

δηµόσιου συµφέροντος και της δηµόσιας ασφάλειας,  δεν ελήφθη 

σχετική µέριµνα, µε αποτέλεσµα ο νόµος να επιφέρει κατάργηση όλων των 

περιορισµών σε όλες τις αδειοδοτήσεις και να εφαρµόζεται µε ισοπεδωτικό 

τρόπο σε όλα τα είδη των επιχειρήσεων ακόµα και στις υγειονοµικές 

υπηρεσίες πλην των ελάχιστων περιπτώσεων που ο ίδιος ο νόµος εξαιρεί και 

πλην εκείνων των περιπτώσεων για τις οποίες ο ν. 4152/2013 επανέφερε τις 

παλαιότερες διοικητικές άδειες έπειτα από τις σχετικές γνωµοδοτήσεις της 

Επιτροπής Ανταγωνισµού. 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να τονίσουµε τα κάτωθι ως προς 

την έννοια του δηµοσίου συµφέροντος : 

1. Η έννοια του δηµοσίου συµφέροντος είναι κατ’ εξοχήν έννοια 

ακαθόριστη, συγχρόνως δε ιδιαιτέρως ρευστή, εξαρτώµενη από ποικίλους 

παράγοντες όπως είναι ιδίως η εξέλιξη των ηθών και των κοινωνικών 

δεδοµένων. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι ανέφικτός ένας σαφής και σταθερός 

ορισµός του δηµοσίου συµφέροντος ο οποίος να ισχύει δηλαδή για όλες τις 

εποχές και για όλες τις χώρες. Εξ’ άλλου το δηµόσιο συµφέρον αποτελεί την 
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λυδία λίθο και τον βασικό λόγο – έρεισµα πάσης συνταγµατικής, νοµοθετική 

και διοικητικής ρυθµίσεως. 

Κατόπιν τούτων δηµόσιο συµφέρον είναι µόνον ό,τι καθορίζεται ως 

δηµόσιο συµφέρον από το Σύνταγµα και τον νόµο, περαιτέρω δε από 

νόµιµες πράξεις της ∆ιοικήσεως. Ως εκ τούτου αποτελεί νοµική έννοια. 

2. Ο νοµοθέτης και τα δικαστήρια χρησιµοποιούν συχνά διάφορες 

λεκτικές παραλλαγές : γενικό ή γενικότερο συµφέρον, υπέρτερη δηµόσια 

ωφέλεια, ιδιαίτερο ή επιτακτικό ή αυξηµένο ή µείζον ή υπέρτερο  δηµόσιο 

συµφέρον. Οι διαφορετικοί όµως  αυτοί λεκτικοί χαρακτηρισµοί δεν έχουν 

καµιά πρακτική σηµασία, δηλαδή δεν οδηγούν σε διαφορετικές συνέπειες 

αναλόγως της ιδιαιτέρας εντάσεως µε την οποία εµφανίζεται εκάστοτε το 

δηµόσιο συµφέρον. Την αντίθετη εκδοχή δέχθηκαν ορισµένες αποφάσεις 

του Συµβουλίου της Επικρατείας, όπως ιδίως η ΣτΕ 400/1986. 

3. Κατ’ αρχήν το δηµόσιο συµφέρον όλων ή των περισσότερων µελών 

της κοινωνίας (ποσοτικό κριτήριο : π.χ. εθνική άµυνα, υγεία, τάξη, ασφάλεια 

κ.λ.π.). Συχνά, εν τούτοις είναι το εξυπηρετούν ορισµένη µείζονα αξία που 

υπερβαίνει τις ιδιωτικές επιδιώξεις των περισσότερων (ποιοτικό κριτήριο). 

Έτσι, επί παραδείγµατι, δικαιολογείται η δωρεάν ιατρική βοήθεια σε 

άπορους ασθενείς (ολιγότερους), µε επιβάρυνση του συνόλου των 

φορολογουµένων (περισσοτέρων). 

4. ∆εν «ταυτίζεται» µε το δηµόσιο συµφέρον το «απλό ταµειακό 

συµφέρον» του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. (Ε∆ΑΑ από 22.5.2008 απόφαση 

Μεϊδάνης κατά Ελλάδος). ∆ιαφορετική η ΣτΕ 1620/11 : το απλό ταµειακό 

συµφέρον ταυτίζεται µε το δηµόσιο συµφέρον όταν διασφαλίζει την 

«δηµοσιονοµική ισορροπία» του κράτους. 

5. Τοµείς στους οποίους η έννοια του δηµοσίου συµφέροντος 

διαδραµατίζει καίριο ρόλο είναι ιδίως : α) στο συνταγµατικό δίκαιο : η 

προστασία και ο περιορισµός των συνταγµατικών δικαιωµάτων  και β) στο 

διοικητικό δίκαιο : η οριοθέτηση και άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της 

∆ιοικήσεως, η ανάκληση των διοικητικών πράξεων κ.α. 
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6. Η συνεχής µεταβολή των αντιλήψεων περί του δηµοσίου 

συµφέροντος η οποία συχνά έχει ως συνέπεια την εξυπηρέτηση ιδιωτιών 

σκοπών από δηµόσια νοµικά πρόσωπα ή της εξυπηρετήσεως δηµοσίων 

σκοπών από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, έχει δηµιουργήσει σοβαρή 

αβεβαιότητα στο ισχύον διακαιϊκό σύστηµα, µε τρόπο τέτοιο ώστε να 

αµφισβητείται σήµερα από πολλούς θεωρητικούς η ανάγκη ύπαρξης ενός 

ιδιαίτερου διοικητικού δικαίου και η χρησιµότητα της ύπαρξης δύο 

αυτοτελών δικαιοδοσιών  αντί της µιας ενιαίας δικαιοδοσίας. (Σηµ. Χρ. 

Πολίτη ∆ικηγόρου, Βλ. Επ. Σπηλιωτόπουλος, 2004  «Γενικό ∆ιοικητικό 

∆ίκαιο» και Ιω. Χαρχαλάκη «Οι λέξεις και τα πράγµατα. Ο νοµικός 

χαρακτηρισµός της ταµειακής επάρκειας του ∆ηµοσίου» στην Εφηµερίδα 

∆ιοικητικού ∆ικαίου 2013. 

Επίσης, όπως ορίζεται στο Σύνταγµα, ο σεβασµός και η προστασία 

της αξίας το ανθρώπου αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας. Το 

κράτος, στο πλαίσιο της µέριµνας για την υγεία των πολιτών, εξασφαλίζει µε 

ειδικά µέτρα την προστασία του γήρατος, της νεότητας, της αναπηρίας και 

της περίθαλψης των απόρων. Υπό την προστασία του τελούν ακόµη η 

οικογένεια, ως θεµέλιο της συντήρησης και προαγωγής του έθνους, καθώς 

και ο γάµος, η µητρότητα και η παιδική ηλικία. Συνταγµατικά κατοχυρωµένο 

είναι, επίσης, και το δικαίωµα των ατόµων µε αναπηρία να απολαµβάνουν 

µέτρα που εξασφαλίζουν την αυτονοµία, την επαγγελµατική ένταξη και τη 

συµµετοχή τους στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας.  

Εν προκειµένω, η διατήρηση της προηγούµενης διοικητικής άδειας 

στη πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας συνιστά περιορισµό του άρθρου 3 του ν. 

3919/2011. Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη τις ως άνω επιταγές του 

Συντάγµατος και την ιδιαίτερη αποστολή που έχει ανατεθεί στο κράτος για 

την προστασία της δηµόσιας υγείας, η διατήρηση του καθεστώτος της 

προηγούµενης διοικητικής άδειας για τα ιατρεία, πολυϊατρεία, οδοντιατρεία, 

πολυοδοντιατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια, µονάδες χρόνιας 

αιµοκάθαρσης κ.λ.π. εξυπηρετεί επιτακτικούς λόγους δηµοσίου 

συµφέροντος.  Η εφαρµοζόµενη µέχρι πρότινος διαδικασία αδειοδότησης 

εξασφαλίζει, µεταξύ άλλων, την τήρηση ελάχιστων κτιριακών 
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προδιαγραφών, χωρίς τις οποίες ενδέχεται να τεθεί πράγµατι σε κίνδυνο η 

υγεία και η ασφάλεια των προσερχοµένων σε αυτά. 

Κατά την άποψή µας κρίνεται ότι για όλες τις προαναφερόµενες 

υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας συντρέχουν, επιτακτικοί λόγοι 

δηµοσίου συµφέροντος που δικαιολογούν την ύπαρξη του καθεστώτος 

προηγούµενης διοικητικής  άδειας. 

Εξάλλου η αρχή της αναλογικότητας είναι συνταγµατικά 

κατοχυρωµένη (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντ. και ΕΣ∆Α). Η εν λόγω αρχή διέπει 

την πρόσφατη νοµολογία των δικαστηρίων (εθνικών και ευρωπαϊκών, 

ακυρωτικών και ουσίας), καθώς και των ανεξάρτητων αρχών και έχει 

ιδιαίτερη σηµασία στο σύστηµα προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων. 

Θέτει τα ακραία όρια ως προς του νοµοθετικούς περιορισµούς των 

συνταγµατικών θεµελιωδών δικαιωµάτων και επιτάσσει ότι µεταξύ του 

νόµιµου σκοπού που επιδιώκει ένας περιορισµός του δικαιώµατος και του 

συγκεκριµένου περιορισµού πρέπει να υπάρχει εύλογη σχέση. Σύµφωνα µε 

πάγια νοµολογία «………. κατά το άρθρο 25 παρ.1  του Συντάγµατος όπως 

αυτό ισχύει µετά την αντικατάστασή του κατά την αναθεώρηση του 

Συντάγµατος 1975 µε το από 6/17 Απριλίου 2001 Ψήφισµα της Ζ’ 

Αναθεωρητικής Βουλής, «Τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και ως 

µέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου 

τελούν υπό την προστασία του κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα 

υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική 

άσκησή τους. Οι κάθε είδους περιορισµοί που µπορούν κατά το Σύνταγµα να 

επιβληθούν στα δικαιώµατα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας 

από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού 

και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας». Από τη διάταξη αυτή 

προκύπτει, ότι αποδέκτης της επιταγής για σεβασµό της αρχής της 

αναλογικότητας είναι ο κοινός νοµοθέτης που θεσπίζει περιορισµό ατοµικών 

δικαιωµάτων σύµφωνα µε συνταγµατική επιφύλαξη υπέρ του νόµου, την 

οποία και υλοποιεί, όχι δε και ο δικαστής, ο οποίος, απλώς οφείλει να ελέγχει 

αν η αρχή αυτή έχει τηρηθεί και, σε αρνητική περίπτωση να αρνείται την 

εφαρµογή του νόµου ως αντισυνταγµατικού. Η εν λόγω δε αρχή, η οποία 

κατατείνει στην εκλογίκευση των επαχθών παρεµβάσεων της κρατική 
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εξουσίας στα ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα του ανθρώπου και πολίτη, 

παραβιάζεται όταν η συγκεκριµένη κρατική παρέµβαση δεν είναι α)  

πρόσφορη για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκεται µε αυτήν, β) 

αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού, µε την έννοια ότι το αυτό 

αποτέλεσµα δεν µπορεί να επιτευχθεί µε ένα ανώδυνο ή ηπιότερο µέσο, και 

γ) αναλογική εν στενή έννοια, δηλαδή να τελεί σε εσωτερική αλληλουχία 

προς τον επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε η αναµενόµενη ωφέλεια να µην είναι 

ποιοτικά και ποσοτικά κατώτερη από τη βλάβη που προκαλείται» (βλ. Ολ. 

Α.Π. 6/2011, 27/2008, 43/2005, βλ. ΣτΕ 990/2004 και Α.Π. 71/2011). 

∆ηλαδή, σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας ελέγχεται α) η 

καταλληλότητα του περιορισµού να επιφέρει το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, 

β) ο αναγκαίος χαρακτήρας του (εάν είναι ο λιγότερο επαχθής για τον 

θιγόµενο αποδέκτη του µέτρου) και γ) η συνάφεια και εύλογη σχέση µεταξύ 

του µέτρου και του επιδιωκόµενου σκοπού (δεν πρέπει να συνεπάγεται 

περισσότερα µειονεκτήµατα για τα δικαιώµατα του πολίτη, παρά 

πλεονεκτήµατα για τα συνταγµατικά συµφέροντα, στην προστασία των 

οποίων αποβλέπει). Συνεπώς, όλα τα µέσα ασκήσεως της κρατικής εξουσίας, 

ο νόµος, η δικαστική απόφαση και η διοικητική πράξη πρέπει να πληρούν τα 

τρία κριτήρια της αρχής της αναλογικότητας. 

Με το διοικητικό έλεγχο τόσο κατά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης 

όσο και κατά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, εξασφαλίζονται οι 

προβλεπόµενες προϋποθέσεις προκειµένου τα ιατρεία, τα εργαστήρια και οι 

µονάδες υγείας να είναι σε θέση να προσφέρουν κατάλληλη και επαρκή 

φροντίδα στα άτοµα, τα οποία εξυπηρετούν και να επιτελούν τον στόχο τους.  

Ο πρώτος διοικητικός έλεγχος πραγµατοποιείτο από την 

αδειοδοτούσα αρχή κατόπιν αυτοψίας από την αρµόδια επιτροπή. Εν 

προκειµένω, εφόσον αντικαταστάθηκε η προηγούµενη διοικητική άδεια µε 

την αναγγελία του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3919/2011 παρουσιάζεται 

ενδεχοµένως ο κίνδυνος, µε την παρέλευση του τριµήνου από την αναγγελία 

της έναρξης στην αρµόδια προς αδειοδότηση αρχή, να ξεκινά η άσκηση 

δραστηριότητας ακόµη και χωρίς την προηγούµενη αυτοψία των χώρων της 

από την αρµόδια επιτροπή. Ωστόσο, λαµβανοµένων υπόψη των 

προαναφεροµένων επιτακτικών λόγων δηµοσίου συµφέροντος που 
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συνιστάται  ιδίως στη µέριµνα για την προστασία της υγείας των ατόµων που 

προσέρχονται σε αυτά, το καθεστώς της προηγούµενης αδειοδότησης 

δεν µπορεί να αντικατασταθεί µε σύστηµα ελέγχου εκ των υστέρων, 

διότι οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ως άνω ιατρείων, εργαστηρίων, 

µονάδων υγείας  κ.λ.π. είναι απαραίτητο να διασφαλίζονται από την πρώτη 

κιόλας στιγµή έναρξης δραστηριότητάς τους. Οι εκ των υστέρων έλεγχοι που 

πιθανόν θα γίνονταν από τη ∆ιοίκηση µε καθυστέρηση δεν θα είναι 

αποτελεσµατικοί, καθώς η διαπίστωση των ελλείψεων µετά την παρέλευση 

του διαστήµατος της αναγγελίας, θα είχε ως επακόλουθο τη διακινδύνευση 

της υγείας των ανθρώπων. 

Εποµένως, η διατήρηση της προηγούµενης διοικητικής άδειας στις 

ειδικές ως άνω περιπτώσεις τελεί σε εύλογη αναλογία προς τη 

σπουδαιότητα του επιδιωκόµενου επιτακτικού λόγου δηµοσίου 

συµφέροντος, διότι το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα εξασφαλίζεται µόνο από 

την άσκηση της µέγιστης δυνατής και αποτελεσµατικής κρατικής εποπτείας 

στη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των φορέων αυτών, ενώ κατά την 

άποψή µας δεν υπάρχει άλλο µέτρο λιγότερο επαχθές για να επιτευχθεί το 

ίδιο αποτέλεσµα. 

Περαιτέρω, επισηµαίνεται ότι δεν θίγεται εν προκειµένω το δικαίωµα 

της επαγγελµατικής ελευθερίας των ιδιωτών και των νοµικών προσώπων 

που επιθυµούν να λειτουργήσουν ιατρεία, εργαστήρια κ.λ.π., εφόσον οι 

άδειες εκδίδονται σε εύλογο χρόνο. Σύµφωνα  δε µε την έρευνα της 

υπηρεσίας, ο χρόνος που προβλέπεται για την έκδοση της προηγούµενης 

διοικητικής άδειας (δύο µήνες) είναι εν τέλει στην πράξη συντοµότερος από 

αυτόν που εφαρµόζεται κατά τη διαδικασία της αναγγελίας (τρείς µήνες).  

Σηµειώνεται, τέλος, ότι το καθεστώς προηγούµενης διοικητικής 

άδειας δεν εισάγει άµεσα ή έµµεσα, διακρίσεις ανάλογα µε την ιθαγένεια, ή 

όσον αφορά στις επιχειρήσεις, ανάλογα µε την έδρα τους.  

Εποµένως διερωτώµεθα πως είναι δυνατό το Υπουργείο Οικονοµικών 

να διαβιβάσει στην Επιτροπή Ανταγωνισµού τα υπ’ αριθµ. 3736/23.4.2012 

και 5035/12.6.2012 έγγραφα (επιστολές – αιτήµατα) του Υπουργείου Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 
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3959/2011 βάσει της οποίας ο αρµόδιος υπουργός ζήτησε την γνωµοδότηση 

της Επιτροπής Ανταγωνισµού για θέµατα που σχετίζονται µε θέµατα 

ανταγωνισµού και ελεύθερης πρόσβασης και άσκησης επαγγελµάτων και 

στη συνέχεια να δεχθεί τις υπ’ αριθµ. 25/VII/2012 και 27/VII/2012  

γνωµοδοτήσεις και να εκδώσει το ν. 4152/2013 µε τον οποίο επανέρχονται οι 

διοικητικές άδειες που είχε καταργήσει ο ν. 3919/2011 για τους προνοιακούς 

φορείς που ιδρύονται από ιδιώτες και φορείς ιδιωτικού δικαίου 

κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, προς τον σκοπό της προστασίας της υγείας 

των ιδιαίτερα ευπαθών οµάδων λόγω ηλικίας και αναπηρίας που 

φιλοξενούνται σε αυτές µέσω της διασφάλισης των αναγκαίων και ικανών 

συνθηκών για την παροχή των εν΄λόγω υπηρεσιών πρόνοιας ενώ δεν 

εξήρεσε ούτε µε Π.∆. ούτε µε βάση τον ως άνω νόµο 3959/2011 µε επιστολή 

– αίτηµα στην Επιτροπή Ανταγωνισµού τα ιατρεία, οδοντιατρεία, µονάδες 

αιµοκάθαρσης, ιατρικά εργαστήρια κ.λ.π. δηλαδή φορείς πρωτοβάθµιας 

φροντίδας υγείας του Π.∆. 84/2001 µε συνέπεια την πλήρη απελευθέρωση 

αυτών και τον ενδεχόµενο άµεσο κίνδυνο των ασθενών (ιδίως ευπαθών 

οµάδων) που προσέρχονται στους ως άνω φορείς πρωτοβάθµιας φροντίδας 

υγείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ 

 

Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Η αποτελεσµατική λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας 

προϋποθέτει τη εποικοδοµητική µεταξύ τους συνεργασία έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται ο απώτερος στόχο τους που είναι η  εξυπηρέτηση του πολίτη 

και των επιχειρήσεων,  η αποφυγή φαινοµένων κακοδιοίκησης και η πάταξη 

της γραφειοκρατίας. Τούτο είναι ιδιαίτερα κρίσιµο αν αναλογιστεί κανείς το 

γεγονός ότι η Περιφέρεια προήλθε από τη συνένωση µικρότερων διοικητικά 

µονάδων των πρώην Νοµαρχιών και περιλαµβάνει πολυάριθµες υπηρεσίες 

µε διαφορετικό ή ταυτόσηµο αντικείµενο· και ενώ έχουν κατά το πλείστον 

ξεπεραστεί οι δυσκολίες που είχαν ανακύψει κατά το πρώτο διάστηµα της 

εφαρµογής του ν. 3852/2010 (σύγχυση αρµοδιοτήτων µεταξύ των επιµέρους 

επιπέδων ∆ιοίκησης όσο και µεταξύ των οργανικών µονάδων της 

Περιφέρειας) εξακολουθούν να ανακύπτουν θέµατα για την επίλυση των 

οποίων απαιτείται η αποτελεσµατική συνεργασία όλων των υπηρεσιών της 

Περιφέρειας.   

Η αναγκαιότητα για την εξασφάλιση της ορθής και µε τον ίδιο τρόπο 

εφαρµογή της νοµοθεσίας από όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες είναι 

αυτονόητη και δεδοµένη (όπως π.χ. διαφάνηκε από τα όσα αναφέραµε 

ανωτέρω για την εφαρµογή του ν. 3919/2011) καθώς οι δηµόσιες υπηρεσίες 

ασκούν τη λειτουργία τους σε ένα πλέγµα πολυνοµίας και διαφόρων σε 

πολλές περιπτώσεις ερµηνειών του ίδιου νοµοθετικού πλαισίου. Σ’ αυτό το 

πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανεµπόδιστη, άµεση και στο 

κατάλληλο θεσµικό επίπεδο επικοινωνία ανάµεσα σε Υπουργεία και 

Περιφέρεια, η παροχή διευκρινήσεων από την Νοµική Υπηρεσία της 

Περιφέρειας καθώς και η χάραξη κοινών κατευθύνσεων µέσω των Γραφείων 

των Γενικών ∆ιευθυντών της Περιφέρειας.  
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Η Περιφερειακή Συµπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 

κρίνει σκόπιµο να αναφερθεί και στην παρούσα έκθεση (όπως και στις 

προηγούµενες) στην ανάγκη για την στελέχωση των Περιφερειακών 

Υπηρεσιών µε το κατάλληλο και εξειδικευµένο προσωπικό για τον χειρισµό 

σύνθετων θεµάτων (δηλαδή θεµάτων που ενέχουν σηµαντικές τεχνικές 

ή/και νοµικές διαστάσεις) καθώς η υποστελέχωση αυτών, ιδιαίτερα µετά την 

αποχώρηση µεγάλου αριθµού υπαλλήλων µέσω του καθεστώτος της 

διαθεσιµότητας αλλά και µε την συνταξιοδότηση πολλών υπαλλήλων, οδηγεί 

σε καθυστερήσεις, γραφειοκρατία, µη ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας και 

γενικότερα σε φαινόµενα κακοδιοίκησης. 

 Προτείνουµε εκ νέου τη διεξαγωγή προγραµµάτων επιµόρφωσης 

/ επανεκπαίδευσης / εξειδίκευσης υπαλλήλων µε στόχο την καλύτερη 

και ταχύτερη εξυπηρέτηση του διοικούµενου µέσω υιοθέτησης καλών 

πρακτικών εκ µέρους των υπηρεσιών.  

Ιδιαίτερα, σχετικά µε τις εκδιδόµενες από τα αρµόδια όργανα 

αποφάσεις αναφέρουµε ότι αυτές θα πρέπει :  

α) να αναφέρουν επακριβώς τις διατάξεις (άρθρα) των 

επικαλούµενων νόµων και όχι απλώς τον αριθµό, καθώς, δεδοµένου του 

όγκου - ιδιαίτερα των πρόσφατων νοµοθετηµάτων  - καθίσταται ιδιαίτερα 

δυσχερής η επισήµανση της εφαρµοζόµενης διάταξης,  

β) να περιέχουν πλήρη και σαφή αιτιολογία,  

γ) να εκδίδονται κατόπιν προηγούµενης ακρόασης του διοικουµένου,  

δ) να αναφέρουν τις προθεσµίες και τα όργανα ενώπιον των οποίων 

µπορεί ο διοικούµενος να προσφύγει. 

 Ειδική µνεία θα πρέπει να γίνει και ως προς το χρόνο διεκπεραίωσης 

των αιτηµάτων των διοικουµένων εκ µέρους της διοίκησης. Είναι σαφές ότι ο 

όγκος των υποθέσεων που ορισµένες υπηρεσίες χειρίζονται, ενδεχοµένως η 

πολυπλοκότητα ορισµένων εξ αυτών καθώς και η µη στελέχωσή τους µε 

επαρκές προσωπικό καθιστά δυσχερή έως και αδύνατη την έγκαιρη 

αντιµετώπισή τους, εντούτοις, η σύγχρονη χρηστή διοίκηση οφείλει να 

διαχειρίζεται τους πόρους της κατά τρόπον ώστε οι προθεσµίες που τυχόν 
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τίθενται από το νόµο όχι απλώς να µην εξαντλούνται, αλλά να αποτελούν 

πραγµατικά το απώτατο όριο, η χρήση του οποίου οφείλει να είναι 

εξαιρετική και σπάνια.  

 

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

  

 Κατά το περασµένο έτος, παρατηρήθηκε ακόµη µεγαλύτερη αύξηση 

(σε σχέση µε το 2012) των υπηρεσιών της Περιφέρειας που προσέφυγαν στο 

γραφείο µας ζητώντας τη συνδροµή µας προκειµένου να προληφθούν 

ενδεχόµενες περιπτώσεις κακοδιοίκησης, κυρίως λόγω του ασαφούς και 

πολύπλοκου νοµοθετικού πλαισίου που διέπει τις πολυπληθείς αρµοδιότητες 

της Περιφέρειας. Αντίστοιχα, βέβαια, παρατηρήθηκαν και περιπτώσεις κατά 

τις οποίες υπηρεσίες, χωρίς ρητώς να διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους στις 

προτάσεις µας, εντούτοις, κωλυσιέργησαν την εφαρµογή τους. 

 Με δεδοµένο το γεγονός ότι η εφαρµογή των Πορισµάτων που 

εκδίδονται από το Γραφείο της Περιφερειακού Συµπαραστάτη δεν είναι 

δεσµευτική για της Υπηρεσίες κρίνεται  σκόπιµο να επισηµάνουµε  ότι το 

Γραφείο του Περιφερειακού Συµπαραστάτη θα πρέπει να ενηµερώνεται γα 

το εάν και µε ποιο τρόπο τα Πορίσµατα που προκύπτουν έπειτα από την 

διερεύνηση υποθέσεων που φτάνουν στο γραφείο µας  υιοθετούνται ή όχι 

από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. Στην περίπτωση δε που οι Υπηρεσίες 

συντάσσονται  µε τα Πορίσµατά µας, αυτά  δεν θα πρέπει να 

µνηµονεύονται απλώς στα σχετικά µε αυτά έγγραφα της Υπηρεσίας 

αλλά να προκύπτουν ως άποψη πλέον και της ίδιας της Υπηρεσίας. 

Στην περίπτωση που οι Υπηρεσίες δεν υιοθετούν τα πορίσµατά µας 

θα πρέπει να µας γνωστοποιούν το γεγονός αυτό και να αναφέρουν 

αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους δεν συντάσσονται µε αυτά.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

 

I ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ  

Η Περιφερειακή Συµπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης επ’ 

ευκαιρία σηµαντικών προβληµάτων κακοδιοίκησης που εντόπισε µε την 

αποµάκρυνση µέσω προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας υπαλλήλων της 

Περιφέρειας Αττικής κρίνει σκόπιµο να προβεί στις ακόλουθες επισηµάνσεις  

καθώς, παρότι το συγκεκριµένο µέτρο αφορούσε χρονικό διάστηµα από το 

2011 έως το 2013 θα µπορούσε οποτεδήποτε να επανέλθει στο προσκήνιο 

προκειµένου να επισπεύσει µαζικές αποχωρήσεις από το δηµόσιο τοµέα : 

Με το ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο 

– Βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του 

µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και 

ιδιαίτερα το τρίτο κεφαλαίου αυτού  «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων 

προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα και εφεδρεία» υποχρεώθηκαν σε 

αυτοδίκαιη απόλυση και προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα υπάλληλοι που 

πληρούσαν συγκεκριµένες προϋποθέσεις:  Συγκεκριµένα στο άρθρο 33 παρ. 

1 εδ. γ’ και παρ. 2 αναφέρονται τα εξής :  

Παρ. 1 εδάφιο γ’. : Πολιτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι των ΟΤΑ 

πρώτου και δεύτερου βαθµού και των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου 

δικαίου, απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία τους µε τη  συµπλήρωση 

κατ’ ελάχιστον τριακονταπενταετούς πραγµατικής και συντάξιµης δηµόσιας 

υπηρεσίας και τουλάχιστον του πεντηκοστού πέµπτου (55) έτους της ηλικίας 

τους, εφόσον η συµπλήρωση της ως άνω υπηρεσίας και του ως άνω ορίου 

ηλικίας χωρίσουν µέχρι την 31.12.2013. 

Παρ. 2 : Οι οργανικές θέσεις των πολιτικών δηµοσίων υπαλλήλων, 

υπαλλήλων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθµού και των λοιπών νοµικών 

προσώπων δηµοσίου δικαίου, οι οποίοι απολύονται αυτοδικαίως καθώς 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1β και 1γ καταργούνται 

αυτοδικαίως µε την παρέλευση ενός µηνός από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος νόµου. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις θέσεις που καταργούνται 
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κατά τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο 1γ, τίθενται σε διαθεσιµότητα λόγω 

επικείµενης συνταξιοδότησης (προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα) από την 

κατάργηση της θέσης και µέχρι τη συµπλήρωση της τριακονταπενταετούς 

πραγµατικής και συντάξιµης δηµόσιας υπηρεσίας και του πεντηκοστού 

πέµπτου έτους της ηλικίας του όπως προβλέπεται στην υποπαράγραφο 1γ.  

 

     Σύµφωνα µε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονοµικών, στον 

υπάλληλο που τίθεται σε κατάσταση προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας 

καταβάλλεται αποκλειστικά το 60% του βασικού µισθού που λάµβανε κατά 

το χρόνο εισόδου σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα, χωρίς την καταβολή 

οποιωνδήποτε άλλων πρόσθετων αµοιβών, αποδοχών και επιδοµάτων. 

Επίσης, προβλέπεται ότι το προσωπικό που εντάσσεται στο καθεστώς 

εργασιακής εφεδρείας συνεχίζει να λαµβάνει για χρονικό διάστηµα 12 

µηνών, και εφόσον προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις έως 24 µήνες, 

από την ένταξή του στο καθεστώς αυτό, αποδοχές ίσες µε το 60% του 

βασικού µισθού που λάµβανε κατά τον χρόνο εισόδου του στο καθεστώς 

εργασιακής εφεδρείας.  

Υπογραµµίζουµε ότι όλα τα ανωτέρω έχουν ήδη λάβει χώρα σε ένα 

περιβάλλον εξαιρετικά δυσµενές, µε την ανεργία να καταµετράται σε 

ποσοστά που αγγίζουν το 30% και την οικονοµική κρίση να έχει πλήξει κάθε 

ελληνική οικογένεια δίχως προηγούµενο.  

Πέρα όµως από την καθηµερινότητα των ανθρώπων πλήττεται και η 

εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών καθώς αφ’ ενός έχουν τεθεί στο 

συγκεκριµένο καθεστώς υπάλληλοι από Υπηρεσίες της Περιφέρειας που 

ήταν ήδη υποστελεχωµένες, µε αποτέλεσµα να υπολειτουργούν, ενώ οι 

υπάλληλοι έρχονται καθηµερινά αντιµέτωποι µε ένα κλίµα ανασφάλειας, 

αδικίας και καταστρατήγησης βασικών εργασιακών τους δικαιωµάτων. 

Ωστόσο, ως προς τα ανωτέρω, θετική εξέλιξη αποτέλεσε τη χρονιά 

που µας πέρασε το γεγονός ότι η πρώτη προσυνταξιοδοτική διαθεσηµότητα 

στο δηµόσιο τοµέα κρίθηκε αντισυνταγµατική µε την υπ’ αριθµ. 

3354/2013 Απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της 

Επικρατείας. Συγκεκριµένα η ανωτέρω Απόφαση αναφέρει :  
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«…..Οι δηµόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι 

µόνιµοι εφόσον αυτές οι θέσεις υπάρχουν. Αυτοί εξελίσσονται µισθολογικά 

σύµφωνα µε τους όρους του νόµου και, εκτός από τις περιπτώσεις που 

αποχωρούν λόγω ορίου ηλικίας ή παύονται µε δικαστική απόφαση, δεν 

µπορούν να µετατεθούν χωρίς γνωµοδότηση ούτε να υποβιβαστούν ή να 

παυθούν χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συµβουλίου, που αποτελείται 

τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα από µόνιµους δηµοσίους υπαλλήλους ……. 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 103 παρ. 4 του Συντάγµατος, σε 

περίπτωση καταργήσεως της κατεχόµενης από τον υπάλληλο θέσεως είτε 

µεµονωµένως είτε µε την κατάργηση ολόκληρης της δηµόσιας υπηρεσίας 

στην οποία ανήκει η θέση, µπορεί ο υπάλληλος να απολυθεί ή να 

τοποθετηθεί σε άλλη υπηρεσία…. Επί απολύσεως δηµοσίου υπαλλήλου 

συνεπεία καταργήσεως όλων των οµοιοβάθµων θέσεων µιας υπηρεσίας δεν 

απαιτείται προηγούµενη απόφαση υπηρεσιακού συµβουλίου. Εξ’ άλλου ο 

κοινός νοµοθέτης, κατά την επιλογή του τρόπου ρυθµίσεως των θεµάτων 

που σχετίζονται µε την κατάργηση οργανικών θέσεων, πρέπει να κινείται 

µέσα στα όρια που διαγράφονται από την αρχή της ισότητας, δηλ. να 

διασφαλίζει την ίση µεταχείριση των υπαλλήλων και να θεσπίζει κανόνες µε 

αντικειµενικά κριτήρια. ∆ηµοσιονοµικοί λόγοι µπορεί να αποτελέσουν 

κριτήριο των επιλογών του νοµοθέτη για τον ανακαθορισµό των λειτουργιών 

του κράτους και την διοικητική αναδιοργάνωσή του, ωστόσο σχετικές 

ρυθµίσεις πρέπει αφενός να εισάγονται µε τήρηση των συνταγµατικών 

αρχών, σύµφωνα µε τις οποίες επιβάλλεται να διασφαλίζονται η ορθολογική, 

αποτελεσµατική και διαρκής λειτουργία της ∆ιοικήσεως και η παροχή των 

υπηρεσιών που επιβάλλεται να εξασφαλίζονται για του διοικουµένους στο 

πλαίσιο του κοινωνικού κράτους δικαίου, και αφ’ ετέρου να εναρµονίζονται 

µε τις αναφερθείσες συνταγµατικές εγγυήσεις που αφορούν το καθεστώς 

των δηµοσίων υπαλλήλων. Περαιτέρω, δεδοµένου ότι ο διορισµός δηµοσίου 

υπαλλήλου προϋποθέτει κατά τις προεκτεθείσες διατάξεις την προηγούµενη 

νοµοθέτηση οργανικής θέσεως, συνεπώς δε και την ορθολογική οργάνωση 

των λειτουργιών και των εν γένει υπηρεσιών του κράτους δεν είναι 

συνταγµατικά επιτρεπτό, προκειµένου να εξυπηρετηθεί ο θεµιτός σκοπός 

της αναδιοργανώσεως των δηµοσίων υπηρεσιών και της ορθολογικής 

διαχειρίσεως της αντίστοιχης δηµόσιας δαπάνης να καθορίζονται όροι 
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υποχρεωτικής αποµακρύνσεως υπαλλήλων από την υπηρεσία µε βάση 

κριτήρια µη συνδεόµενα µε τις λειτουργικές και οργανωτικές ανάγκες της 

∆ιοικήσεως αλλά και µε τα προσόντα, τις ικανότητες και την εν γένει 

υπηρεσιακή τους απόδοση και η κατάργηση των οργανικών θέσεων τις 

οποίες κατείχαν οι αποµακρυνόµενοι να επέρχεται ως αυτόθροη συνέπεια 

της αποµακρύνσεως. Επίσης από τις πραναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 

103 του Συντ. Προκύπτει ότι, εκτός από την περίπτωση απολύσεως λόγω 

πειθαρχικού παραπτώµατος, η αποµάκρυνση δηµοσίου υπαλλήλου από την 

υπηρεσία χωρίς τις εγγυήσεις του εν λόγω άρθρου, δηλαδή χωρίς 

προηγούµενη κρίση υπηρεσιακού συµβουλίου κατά τα ειδικότερα οριζόµενα, 

είναι επιτρεπτή µόνο στις δύο περιοριστικώς προβλεπόµενες περιπτώσεις, 

δηλαδή την παύση συνεπεία δικαστικής αποφάσεως και ην αποχώρηση 

λόγω συµπληρώσεως του κατ’ αρχήν ελευθέρως τασσόµενου από τον νόµο, 

γενικώς ή κατά κατηγορίες υπαλλήλων, ορίου ηλικίας. ∆εν αποκλείεται από 

τις συνταγµατικές αυτές διατάξεις εκτός από την πρόβλεψη ορισµένου ορίου 

ηλικίας να θεσπιστεί από τον νόµο ως πρόσθετη προϋπόθεση η συµπλήρωση 

ορισµένου χρόνου πραγµατικής υπηρεσίας εφ’όσον το µεν για την 

περίπτωση αυτή προβλεπόµενο τυχόν ειδικότερο όριο ηλικίας δεν απέχει 

κατά πολύ του γενικώς ισχύοντος για την αυτήν κατηγορία υπαλλήλων ως 

αυτοτελούς λόγου απολύσεως, ο δε χρόνος αυτός υπηρεσίας καθορίζεται 

αρκούντως µακρύς ώστε να επιτρέπει την µε κανονικές συνθήκες 

απρόσκοπτη υπηρεσιακή εξέλιξη του υπαλλήλου και την απόληψη από 

αυτόν πλήρους συντάξεως ένεκα της υπηρεσίας αυτής, αποφευγοµένης της 

καθ’ οιονδήποτε τρόπον πρόωρης αποχωρήσεως αυτού….. Με την έννοια 

αυτή δεν είναι συνταγµατικώς επιτρεπτή η πρόβλεψη στον νόµο της 

υποχρεωτικής και χωρίς προηγούµενη ουσιαστική κρίση του υπαλλήλου από 

το υπηρεσιακό συµβούλιο κατά τα προεκτεθέντα αποχωρήσεως αυτού µε 

µόνη την συµπλήρωση ορισµένου χρόνου πραγµατικής υπηρεσίας, έστω και 

αρκούντως µακρού όπως είναι η τριακονταπενταετής υπηρεσία, ει µη µόνον 

εφ’ όσον συνδέεται και προς ορισµένο όριο ηλικίας από την συµπλήρωση  

του οποίου είναι δυνατή η αποχώρηση αυτή µε την συνδροµή και της εν 

λόγω περαιτέρω προϋποθέσεως. ……» 
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«οι …. διατάξεις του αρθρ. 33 του ν.4024/2011 που ….. αφορούν στην 

αυτοδίκαιη απόλυση υπαλλήλων αµέσως ή αφού τεθούν σε 

προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα, µε συνέπεια την κατάργηση των 

οργανικών θέσεων τις οποίες κατείχαν οι υπάλληλοι αυτοί και την 

αποµείωση αντίστοιχα του αριθµού των οργανικών θέσεων που 

προβλέπονται στους οικείους οργανισµούς, αντίκεινται στο προαναφερθέν 

συνταγµατικό πλαίσιο που θεσπίζεται µε το προπαρατεθέν άρθρο 103 καθώς 

και στην επίσης συνταγµατικώς κατοχυρούµενη αρχή της ισότητας. Και 

τούτο διότι η µεταβολή αυτή στο υπηρεσιακό καθεστώς των δηµοσίων 

υπαλλήλων που έχει συνέπειες στην οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων 

υπηρεσιών αφενός δεν βασίζεται σε προηγούµενο ανακαθορισµό των 

λειτουργιών του κράτους και διοικητική αναδιοργάνωση του κατ’ εκτίµηση 

των υπηρεσιακών αναγκών και µε κριτήριο την αποτελεσµατικότητα των 

δηµόσιων υπηρεσιών, η δε κατάργηση των νοµοθετηµένων οργανικών 

θέσεων δεν επέρχεται ως συνέπεια της αναδιαρθρώσεως και αφετέρου δεν 

ανάγεται σε πάγια αλλαγή του γενικού καθεστώτος που διέπει τους όρους 

λύσεως της υπαλληλικής σχέσεως µε απόλυση λόγω ορίου ηλικίας και 

τριακονταπενταετίας. Συγκεκριµένα, εν προκειµένω, ο επιδιωκόµενος κατά 

τα αναφερόµενα στην αιτιολογική έκθεση του νόµου, περιορισµός του 

κράτους και η µείωση της δηµόσιας δαπάνης διενεργείται µέσω της 

προπεριγραφείσας διαδικασίας αυτοδίκαιης απολύσεως υπαλλήλων αµέσως 

ή αφού προηγηθεί προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα, που έχει περιορισµένο 

χρονικά πεδίο εφαρµογής καταλήγει δε στην αντίστοιχη κατά περίπτωση 

κατάργηση οργανικών θέσεων και την επακόλουθη τροποποίηση των 

οικείων οργανισµών των υπηρεσιών, χωρίς να βασίζεται σε προηγούµενο 

ανακαθορισµό των λειτουργιών του κράτους και µεταρρύθµιση των 

οργανωτικών αναγκών της ∆ιοικήσεως µε ορθολογικό τρόπο, εν όψει και 

ιτων υφισταµένων εν γένει πόρων και µέσων, µε τήρηση του προεκτεθέντος 

συνταγµατικού πλαισίου, η δε σκοπούµενη οργάνωση των επιµέρους 

υπηρεσιών είναι παρεπόµενο αποτέλεσµα διαδικασίας αποµακρύνσεως 

µονίµων υπαλλήλων µε κριτήρια (ηλικία και χρόνος υπηρεσίας) τυχαία και 

συµπτωµατικά µη συνδεόµενα µε τον επιδιωκόµενο σκοπό και θεσπιζόµενα 

κατ’ απόκλιση των γενικών και παγίως ισχύων διατάξεων  ». 
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II. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΡΓΙΑ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Η Περιφερειακή Συµπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 

θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη µνεία στους όρους και τις 

προϋποθέσεις υπό τις οποίες τίθενται σε καθεστώς αργίας οι υπάλληλοι 

καθώς και στο πειθαρχικό δίκαιο των δηµοσίων υπαλλήλων. Ο σχετικός ν. 

4093/2012 ο οποίος επέφερε ριζικές αλλαγές στην διαθεσιµότητα, στην 

αργία (αυτοδίκαιη και δυνητική) και στο πειθαρχικό δίκαιο των δηµοσίων 

υπαλλήλων εκδόθηκε στα πλαίσια της πάγιας αντίληψης που έχει 

δηµιουργηθεί τα τελευταία χρόνια ότι η λειτουργία του δηµόσιου τοµέα στο 

ελληνικό κράτος είναι µία από τις βασικές αιτίες που οδήγησαν την χώρα 

µας στην κρίση και στα πλαίσια της συστηµατικής  απαξίωσης του 

ανθρώπινου δυναµικού που απασχολείται στο δηµόσιο τοµέα. Η δε 

εγκύκλιος που εκδόθηκε µε αρ. πρ. ∆Ι∆Α∆-∆ΙΠΙ∆∆/οικ.26188/12-11-2012 

αναφέρει ότι «Ενισχύεται ο θεσµός της αργίας, ώστε να επιτυγχάνεται η 

άµεση αποµάκρυνση από την υπηρεσία όσων υπαλλήλων διώκονται ή 

τιµωρούνται για σοβαρά ποινικά η πειθαρχικά παραπτώµατα και να 

προστατεύεται το συµφέρον και το κύρος της υπηρεσίας. Παράλληλα 

διευρύνεται η προστασία του υπαλλήλου που τίθεται σε αργία». 

Ο τρόπος µε τον οποίο θα ενισχυθεί ο θεσµός της αργίας 

περιγράφεται στη διάταξη του εδαφίου 1 της παρ. Ζ3 του άρθρου  1 του ν. 

4039/2012 που τροποποιεί το αρ. 103 του «Κώδικα ∆ηµοσίων Πολιτικών 

∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ∆∆», δηλαδή τίθενται σε 

αυτοδίκαιη αργία : 

Α) Οι υπάλληλοι που στερήθηκαν την προσωπική τους ελευθερία 

ύστερα από πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια απόφαση ποινικού δικαστηρίου 

ή εφόσον έχει εκδοθεί εις βάρος τους ένταλµα προσωρινής κράτησης 

Β) Οι υπάλληλοι κατά των οποίων εκδόθηκε ένταλµα προσωρινής 

κράτησης και στη συνέχεια ήρθη η προσωρινή κράτηση ή αντικαταστάθηκε 

µε περιοριστικούς όρους 
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Γ) Οι υπάλληλοι οι οποίοι παραπέµφθηκαν αµετάκλητα ενώπιον του 

αρµόδιου δικαστηρίου για κακούργηµα ή για τα πληµµελήµατα της κλοπής, 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, 

απιστίας περί την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της 

γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήµατα οικονοµικής εκµετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής  

∆) Οι υπάλληλοι στους οποίους επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της 

οριστικής ή της προσωρινής παύσης 

Ε) Οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν παραπεµφθεί στο αρµόδιο 

πειθαρχικό συµβούλιο για τα εξής παραπτώµατα  σύµφωνα µε το 

ν.3528/2007 «Κώδικας ∆ηµοσίων Πολιτικών, ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων ΝΠ∆∆»: 

α) Πράξεις µε τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του 

Συντάγµατος ή έλλειψη αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη ∆ηµοκρατία, 

β) η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους 

ειδικούς ποινικούς νόµους, 

γ) η απόκτηση οικονοµικού οφέλους ή ανταλλάγµατος προς όφελος 

του ίδιου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του ή εξ’ αφορµής αυτών, 

δ) η αναξιοπρεπής ή ανάρµοστη ή ανάξια για υπάλληλο συµπεριφορά 

εντός ή εκτός υπηρεσίας, 

ε) η σοβαρή απείθεια 

ζ) η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων  

η) η χρησιµοποίηση της δηµοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή 

πληροφοριών που κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του 

για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων του ίδιου ή τρίτων προσώπων, 

θ) η άρνηση σύµπραξης, συνεργασίας, χορήγησης στοιχείων ή 

εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από 
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Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές, τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

και τα ιδιαίτερα Σώµατα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου, 

ι) η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η παράνοµη 

χρήση πράγµατος το οποίο ανήκει στην υπηρεσία, 

κ) η παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα δίωξης και τιµωρίας 

πειθαρχικού παραπτώµατος µε την επιφύλαξη των διατάξεων της 

παραγράφου 2 του άρθρου 110 του παρόντος, 

λ) η µη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του 

προϊσταµένου να ορίζει την τήρησή του, 

µ) τα ειδικά πειθαρχικά παραπτώµατα που ορίζονται στο στοιχείο α’ 

της παρ. 4 του άρθρου 117 του παρόντος νόµου 

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας 

Πληµµελειοδικών έχει υποχρέωση να ανακοινώσει αµέσως στην 

προϊστάµενη αρχή του υπαλλήλου και επιπλέον στον Γενικό Επιθεωρητή 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κάθε ποινική δίωξη που ασκείται εναντίον του 

υπαλλήλου. Η ποινική δίωξη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία. Η 

ανακοίνωση στην προϊστάµενη αρχή του υπαλλήλου της ποινικής δίωξης που 

ασκήθηκε για ποινικά αδικήµατα, ενεργοποιεί διαδικασία παραποµπής του 

υπαλλήλου στο αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο. 

Οι υπάλληλοι εποµένως που έχουν παραπεµφθεί στο αρµόδιο 

πειθαρχικό συµβούλιο για τα παραπτώµατα των ανωτέρω περιπτώσεων του 

ν. 3528/2007, όπως ισχύει, ή αντίστοιχα παραπτώµατα του ίδιου άρθρου, 

όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του µε το άρθρο δεύτερο του ν. 

4057/2012, ή αντίστοιχα παραπτώµατα του προϊσχύοντος Υπαλληλικού 

Κώδικα (ν. 2683/1999) τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία. Τούτο ακριβώς είναι 

και το κρίσιµο ζήτηµα που προέκυψε µε την τροποποίηση του εν λόγω 

άρθρου,  το γεγονός δηλαδή ότι η αργία καθίσταται υποχρεωτική και στην 

περίπτωση που ο υπάλληλος που θα παραπεµφθεί στο αρµόδιο πειθαρχικό 

συµβούλιο για το αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό 

Κώδικα ή τους άλλους ποινικούς νόµους  (αρ. 103 παρ.1, περ. ε’ και αρ. 107 

παρ.1 περ. γ’ του «Κώδικα ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων 
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ΝΠ∆∆»,  και αντίστοιχα άρθρα 107 παρ. 1 περ. ε’ και 111 παρ. 1 περ. β’ του 

«Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αυτοδίκαιη αργία στην περίπτωση της 

παραποµπής στο αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο δεν προβλεπόταν ούτε µε 

την πρόσφατη τροποποίηση των παραπάνω άρθρων του ν. 4057/2012. αλλά 

προστέθηκε µε το ν. 4093/2012.  

Η Περιφερειακή Συµπαραστάτης κρίνει σκόπιµο κατ’ αρχήν να 

τονίσει ότι η πάταξη της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης (στα 

πλαίσια που το ως άνω νοµοθετικό πλαίσιο θέτει) αποτελεί το 

θεµέλιο λίθο οποιασδήποτε µεταρρυθµιστικής προσπάθειας για την 

εύρυθµη λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και είναι σαφέστατα και 

αυτονόητα κάθετα αντίθετη µε το να συνεχίζουν να ασκούν τα 

καθήκοντά τους όσοι υπάλληλοι έχουν παραβεί το νόµο είτε 

διαπράττοντας ποινικά αδικήµατα είτε πειθαρχικά παραπτώµατα  

καθώς η ατιµωρησία για χρόνια αποτελούσε «πληγή» για τη ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση στη χώρα µας. Ωστόσο, η άποψη της Περιφερειακής 

Συµπαραστάτου είναι ότι το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο που επιβάλλει το 

να τεθεί σε καθεστώς αργίας δηµόσιος υπάλληλος µε µόνο την 

παραποµπή του στο αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο µετά από 

αναφορά, καταγγελία εναντίον του χωρίς την διερεύνηση της 

υπόθεσης από δικαστικής πλευράς (µε την ανεξαρτησία και 

αµεροληψία που χαρακτηρίζει τον θεσµό της δικαιοσύνης) ή 

απόφασης από τα αρµόδια πειθαρχικά συµβούλια, άσχετα µε τη 

βαρύτητα του υπό εξέταση αδικήµατος βλάπτει την εύρυθµη 

λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης καλλιεργώντας στους δηµοσίους 

υπαλλήλους κλίµα εκφοβισµού και τροµοκρατίας, ενώ παράλληλα η ως άνω 

διάταξη µπορεί να αποτελέσει εργαλείο σε ισχυρά ιδιωτικά συµφέροντα για 

άσκηση πιέσεων σε υπαλλήλους και µέσο εκδίκησης από δυσαρεστηµένους 

πολίτες ή συναδέλφους. Απόρροια όλων αυτών είναι να επικρατούν 

αισθήµατα ανασφάλειας και απογοήτευσης που εµποδίζουν τους δηµοσίους 

υπαλλήλους από το να εκτελέσουν µε ηρεµία τα καθήκοντά τους, τους 

καθιστά υπέρµετρα σχολαστικούς και επιφυλακτικούς κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους και σαφώς επιτείνει την γραφειοκρατία. 
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Σε σχέση προς τα ανωτέρω κρίνεται σκόπιµο τα αρµόδια πειθαρχικά 

συµβούλια να συγκροτούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα προκειµένου να 

εκδίδουν τις σχετικές αποφάσεις σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, ενώ οι 

περιπτώσεις υπαλλήλων για τις οποίες έχουν ασκηθεί σχετικές ποινικές 

διώξεις και εκκρεµούν ενώπιον της δικαιοσύνης θα πρέπει να εξετάζονται 

κατά προτεραιότητα και εντός εύλογου χρόνου.   

 

III. ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 

 Στην Περιφερειακή Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης 

της Περιφέρειας Αττικής περιήλθε και κατά το προηγούµενο έτος πληθώρα 

προφορικών καταγγελιών από υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής 

αναφορικά µε τις αλλεπάλληλες περικοπές των αποδοχών τους, οι οποίες 

έχουν ως αποτέλεσµα την  ουσιώδη υποβάθµιση του επιπέδου διαβίωσής 

τους.  

 ∆εδοµένου ότι το υποβαθµισµένο επίπεδο διαβίωσης των υπαλλήλων 

µπορεί, αναλόγως των συνθηκών, να αποτελέσει πιθανή πηγή φαινοµένων 

κακοδιοίκησης η Περιφερειακή Συµπαραστάτης του Πολίτη κρίνει σκόπιµο 

να κάνει ορισµένες επισηµάνσεις αναφορικά µε το ως άνω θέµα :  

 Σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής (Eurostat) 

µε έτος αναφοράς το 2012, σχετικά µε τον αριθµό των κατοίκων της 

Ευρώπης που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού 

προκύπτει ότι ένας στους τρεις κατοίκους στην Ελλάδα είτε θεωρείται 

φτωχός (δηλαδή έχει εισοδήµατα µικρότερα του 60% του µέσου εθνικού 

εισοδήµατος) είτε ζει σε κατάσταση ένδειας (δηλαδή στερείται των βασικών 

καταναλωτικών αγαθών ή αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε στοιχειώδεις 

οικονοµικές υποχρεώσεις), είτε ζει σε οικογένεια αντιµέτωπη µε τον κίνδυνο 

της ανεργίας.  

 Πιο συγκεκριµένα, στην Ελλάδα σε συνθήκες φτώχειας βρίσκεται το 

23,5% του πληθυσµού, σε συνθήκες ένδειας το 19,5%, ενώ ζει σε οικογένεια 

αντιµέτωπη µε τον κίνδυνο της ανεργίας (δηλαδή οικογένεια που λίγο – 
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πολύ κανένα µέλος της δεν έχει κανονική δουλειά) το 14,1% του πληθυσµού. 

Τα αντίστοιχα µέσα ποσοστά στην ΕΕ είναι 17%, 9,9% και 10,1%.  

 Στην Ελλάδα αντιµέτωπο µε τουλάχιστον µία (ή και περισσότερες) 

από αυτές τις τρεις προβληµατικές καταστάσεις είναι το 34,6% του 

πληθυσµού (3,8 εκατ. άνθρωποι) ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά µέσο 

όρο το 24,8% (124,5 εκατ. Άνθρωποι). 

 Σύµφωνα δε µε σχετική έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 

(ΕΛΣΤΑΤ) µε βάση τα εισοδήµατα του 2012 στο κατώφλι της φτώχιας 

βρέθηκε το 23,1% του συνολικού πληθυσµού της Ελλάδας. Πρόκειται 

συνολικά για 914.873 οικογένειες ή 2.536.000 άτοµα που ζουν µε εισόδηµα 

µικρότερο των 1.000 ευρώ το µήνα. 

 Το ποσοστό των ανθρώπων που κινδυνεύουν να διαβούν το 

«κατώφλι» της φτώχειας το 2012 είναι αυξηµένο κατά 1,7 ποσοστιαίες 

µονάδες σε σχέση µε το ποσοστό που καταγράφηκε το 2011 (21,4%) και κατά 

3 µονάδες από την έναρξη της κρίσης το 2008 (20,1%).  

 Σηµειώνεται ότι το όριο της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 5.708 

ευρώ ετησίως ανά άτοµο και σε 11.986 ευρώ για νοικοκυριά µε δύο ενήλικες 

και δύο εξαρτώµενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών ενώ ως κίνδυνος 

φτώχειας ορίζεται το ποσοστό των ατόµων που ζουν σε νοικοκυριά, των 

οποίων το συνολικό ισοδύναµο διαθέσιµο εισόδηµα είναι χαµηλότερο του 

60% του εθνικού διάµεσου ισοδύναµου διαθέσιµου εισοδήµατος. 

 Είναι χαρακτηριστικό ότι στο διάσηµα 2008-2012 καταγράφεται 

«βουτιά» 32% στις δαπάνες των νοικοκυριών αλλά και στροφή στα άκρως  

απαραίτητα, µε µετατόπιση από «πολυτέλειες» όπως για ξενοδοχεία, 

καφενεία, εστιατόρια κ.α. σε ανάγκες όπως η διατροφή. 

 Σύµφωνα πάντα µε την ΕΛΣΤΑΤ : « η Ελλάδα ανέβηκε το έτος 2012 

στην  6η χειρότερη θέση µεταξύ 30 ευρωπαϊκών χωρών, όσον αφορά στη 

στέρηση υλικών αγαθών και υπηρεσιών και στις συνθήκες διαβίωσης των 

νοικοκυριών.  Είναι εν προκειµένω χαρακτηριστικό ότι το 76,3% του φτωχού 

πληθυσµού και το 30,8% του µη φτωχού δηλώνει οικονοµική δυσκολία να 

αντιµετωπίσει έκτακτες αλλά αναγκαίες δαπάνες ύψους ακόµη και περίπου 
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540 ευρώ. Έτσι όχι µόνο ο φτωχός πληθυσµός της χώρας αλλά και µέρος του 

µη φτωχού πληθυσµού έχει πλέον δυσκολία για µία εβδοµάδα διακοπών 

ετησίως, για γεύµα µε κρέας κάθε δεύτερη ηµέρα και για επαρκή 

θέρµανση».  

Ο πληθυσµός που αντιµετωπίζει οικονοµικές δυσκολίες σε 

τουλάχιστον τέσσερις από τις εννέα συνολικά διαστάσεις της υλικής 

στέρησης ανέρχεται σε 19,5% το 2012 ενώ το ποσοστό αυτό ήταν 15,2% το 

2011 και αποτελείται κυρίως από: 

-Παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών (16,4%). 

-Πληθυσµό ηλικίας 65 ετών και άνω (13,1%), ποσοστό που αυξάνει σε 14,7% 

στις γυναίκες και µειώνεται σε 11% στους άνδρες. 

-Πληθυσµό 18 έως 64 ετών (15,4%). 

-Παιδιά ηλικίας 18 έως 24 ετών που έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση (35,2%). 

-Πληθυσµό ηλικίας 18 έως 59 ετών που έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθµια 

εκπαίδευση (6,5%). 

 Σύµφωνα µε την έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕΠ) των ΓΣΕΕ 

και Α∆Ε∆Υ, «η αγοραστική δύναµη του συνόλου των µισθωτών µειώθηκε 

σωρευτικά, στην διάρκεια της τετραετίας 2010-2013 κατά 37,2%. Ο µέσος 

µισθωτός έχει απολέσει περίπου το ¼ της αγοραστικής δύναµης των 

αποδοχών που είχε το 2009 ενώ οι µισθωτοί ως σύνολο, ως κοινωνική 

οµάδα, έχουν απολέσει, εξαιτίας και της υψηλής ανεργίας, κατά τι 

περισσότερο από το 1/3 της αγοραστικής δύναµης των αποδοχών τους. Στην 

έκθεση δε του ΙΝΕΠ αναφέρεται ότι εάν πραγµατοποιηθούν οι λιγότερο 

αισιόδοξες προβλέψεις του ΟΟΣΑ για το επόµενο έτος, το 2014 οι µισθωτοί 

στο σύνολό τους, δηλαδή ως κοινωνική οµάδα θα έχουν απολέσει περίπου το 

50% της αγοραστικής δύναµης που είχαν το 2009». 
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 Επιπλέον, σύµφωνα πάντα µε το ΙΝΕΠ, «δεδοµένου ότι το 2012 και 

το 2013 οι επιπτώσεις του Μνηµονίου στα εισοδήµατα των νοικοκυριών ήταν 

περισσότερο έντονες, εκτιµάται ότι τα τωρινά επίπεδα φτώχειας είναι πολύ 

υψηλότερα και οι συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών αρκετά πιο 

δυσµενείς». 

 Επίσης µε βάση τα στοιχεία της έρευνας για το 2012, ο κίνδυνος 

φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισµού ανήλθε σε 34,6% σε σχέση µε 31% που 

ήταν την προηγούµενη χρονιά. 

 Σε σχέση µε τα όσα προαναφέρθηκαν θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη 

αναφορά στις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του 

Ανθρώπου (ΕΕ∆Α). 

Η ΕΕ∆Α αποτελεί συµβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέµατα 

προστασίας των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, που συνεστήθη σύµφωνα µε 

τις Αρχές του Παρισιού. Σκοπός της ΕΕ∆Α είναι η συνεχής επισήµανση σε 

όλα τα όργανα της Πολιτείας της ανάγκης αποτελεσµατικής κατοχύρωσης 

των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου όλων όσων διαβιούν στην ελληνική 

επικράτεια. Σύµφωνα µε τον ιδρυτικό της Νόµο η ΕΕ∆Α έχει τις ακόλουθες 

καθ’ ύλην αρµοδιότητες :  

α) την εξέταση ζητηµάτων που αφορούν στην προστασία των 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου τα οποία εγείρει είτε η Κυβέρνηση είτε η 

∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ή προτείνονται από τα µέλη της ή από 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,   

β) την υποβολή συστάσεων και προτάσεων, την εκπόνηση µελετών, 

την υποβολή εκθέσεων και γνωµοδοτήσεων για τη λήψη νοµοθετικών, 

διοικητικών ή άλλων µέτρων που συµβάλλουν στη βελτίωση της προστασίας 

των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου,  

γ) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση της κοινής 

γνώµης και των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σε θέµατα σεβασµού των 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου,  
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δ) την ανάληψη πρωτοβουλιών για την καλλιέργεια του σεβασµού 

των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 

συστήµατος,  

ε) τη διατήρηση µόνιµης επικοινωνίας και συνεργασίας µε διεθνείς 

οργανισµούς, παρεµφερή όργανα άλλων χωρών, καθώς και εθνικές ή 

διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,  

στ) τη γνωµοδότηση για εκθέσεις που πρόκειται να υποβάλει η χώρα 

σε διεθνείς οργανισµούς για θέµατα προστασίας ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου,  

ζ) τη δηµόσια γνωστοποίηση των θέσεων της ΕΕ∆Α µε κάθε 

πρόσφορο τρόπο,  

η) τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την προστασία των δικαιωµάτων 

του Ανθρώπου,  

θ) την οργάνωση Κέντρου Τεκµηρίωσης για τα ∆ικαιώµατα του 

Ανθρώπου,  

ι) την εξέταση της προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις 

διατάξεις του διεθνούς δικαίου για την προστασία των ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου και τη σχετική γνωµοδότηση προς τα αρµόδια όργανα της 

Πολιτείας.  

Στο πλαίσιο του θεσµικού ρόλου της ΕΕ∆Α ως συµβουλευτικού 

οργάνου της Πολιτείας για την προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, 

η Ολοµέλειά της υιοθέτησε οµόφωνα, το ∆εκέµβριο του 2011, στη Σύσταση 

«Επιτακτική ανάγκη να αντιστραφεί η πορεία καταρράκωσης των ατοµικών 

και κοινωνικών δικαιωµάτων». 

Η Σύσταση περιγράφει την ραγδαία και δραµατική υποβάθµιση του 

βιοτικού επιπέδου του  λαού και την αποδόµηση του Κοινωνικού Κράτους, 

που οδηγούν σε εξαθλίωση µεγάλη µερίδα του πληθυσµού, διευρύνουν το 

κοινωνικό χάσµα, διαρρηγνύουν τον κοινωνικό ιστό, ενισχύουν ακραία και 

µισαλλόδοξα στοιχεία και κλονίζουν τους δηµοκρατικούς θεσµούς.  
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3. Επίσης τονίζει πως «είναι προφανές  ότι δεν υπάρχει διέξοδος από 

την κοινωνικοοικονοµική κρίση, που µαστίζει όλη την Ευρώπη, ούτε µέλλον 

για την Ένωση, χωρίς εγγύηση των θεµελιωδών ατοµικών και κοινωνικών 

δικαιωµάτων, και ότι απαιτείται άµεση συστράτευση όλων των ευρωπαϊκών 

δυνάµεων προς διάσωση των αξιών που στηρίζουν των ευρωπαϊκό 

πολιτισµό» ενώ «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και καλεί την Ελληνική 

Κυβέρνηση και την Ελληνική Βουλή»: 

- να σταθµίσουν τις συνέπειες των δηµοσιονοµικών µέτρων στην κοινωνική 

προστασία και ασφάλεια, τις οποίες οφείλουν να εγγυώνται, 

- να αναλάβουν κοινή δράση µε τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των 

άλλων κρατών µελών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε κάθε µέτρο 

«οικονοµικής διακυβέρνησης» και οι σχεδιαζόµενες τροποποιήσεις της 

Συνθήκης ΕΕ να θεσπίζονται και να εφαρµόζονται µε σεβασµό και εγγύηση 

των θεµελιωδών ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων. 

 

Η σύσταση της ΕΕ∆Α αναφέρεται µεταξύ άλλων στην Επιτροπή 

Υπουργών του ΣΕ, η οποία, κατά τον έλεγχο εφαρµογής του Ευρωπαϊκού 

Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας από την Ελλάδα, παρατηρεί ότι «οι αρχές 

της κοινωνικής αλληλεγγύης και δικαιοσύνης αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία 

όταν οι καιροί είναι κακοί». «Το κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστηµα δεν 

εκπληρώνει το ρόλο του, αν οι παροχές του είναι τόσο χαµηλές ώστε να 

ωθούν τους εργαζόµενους κάτω από το όριο της φτώχειας». Προτρέπει την 

Κυβέρνηση να διαβουλεύεται µε τους ενδιαφερόµενους φορείς, «να 

αξιολογήσει µαζί µε όλα τα εµπλεκόµενα στο µηχανισµό δηµοσιονοµικής 

στήριξης µέρη την εξάπλωση της φτώχειας και να συντονίζει τις κοινωνικο-

ασφαλιστικές πολιτικές της µε τις φορολογικές και εργασιακές πολιτικές». 

 Στα πλαίσια της σύστασης γίνεται αναφορά στην σηµαντική από το 

2011 συνεισφορά της ∆ΟΕ στην αξιολόγηση της τήρησης στην Ελλάδα 

θεµελιωδών κοινωνικών δικαιωµάτων διαµέσου του ελέγχου εφαρµογής των 

επικυρωµένων ∆ιεθνών Συµβάσεων Εργασίας (∆ΣΕ). 

 Στα κείµενα των ελεγκτικών οργάνων της ∆ΟΕ γίνεται ενδελεχής 

αναφορά στις συνεχείς και εκτεταµένες παρεµβάσεις του κράτους στα 
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επιµέρους δικαιώµατα που απαρτίζουν το δικαίωµα της συνδικαλιστικής 

ελευθερίας (δικαίωµα συλλογικής οργάνωσης, δικαίωµα σε ελεύθερες 

συλλογικές διαπραγµατεύσεις, στο σεβασµό των αποτελεσµάτων και της 

δεσµευτικότητάς τους µέσω των σ.σ.ε., πολιτική κινητοποίηση για διακοπή 

απεργιών). Γίνεται επίσης εκτεταµένη αναφορά και στα διαδοχικά µέτρα 

λιτότητας που έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο εκτέλεσης των όρων 

(conditionalities) του διεθνούς δανεισµού της Ελλάδας, µε σοβαρές 

συνέπειες στην απόλαυση και άλλων διεθνώς κατοχυρωµένων θεµελιωδών 

δικαιωµάτων, όπως το δικαίωµα κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλειας και 

του δικαιώµατος στην εργασία µε όρους ισότητας και ισονοµίας. Για την 

αντιµετώπιση δε των προβληµάτων, η Επιτροπή ζητεί τη συνεργασία της 

Κυβέρνησης µε τους κοινωνικούς εταίρους και τον Συνήγορο του Πολίτη και 

επισηµαίνει την ευθύνη όλων των εµπλεκόµενων στο «µηχανισµό στήριξης» 

µερών. 

 Περαιτέρω, κατά την εξέταση των καταγγελιών κατά της Ελλάδας και 

βάσει των κανόνων του ∆ΣΕ, του Καταστατικού Χάρτη της ∆ΟΕ και της 

πάγιας νοµολογίας των ελεγκτικών οργάνων της ∆ΟΕ, διαπιστώνονται και 

επισηµαίνονται στα προαναφερόµενα κείµενα των ελεγκτικών αυτών 

οργάνων τα εξής :  

Τονίζεται η πάγια νοµολογία των ελεγκτικών οργάνων της ∆ΟΕ για 

τις χώρες που µαστίζονται από οικονοµική κρίση : «οι Κυβερνήσεις, κατά 

την άσκηση των πολιτικών τους πρέπει να σέβονται τη θεµελιώδη αρχή ότι 

περιορισµοί στην απόλαυση των κοινωνικών δικαιωµάτων, στο πλαίσιο µιας 

πολιτικής σταθεροποίησης, µπορούν αν επιβληθούν µόνο ως κατ’ εξαίρεση 

µέτρο, να είναι περιορισµένης διάρκειας και να συνοδεύονται από 

κατάλληλες και επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των όρων 

διαβίωσης». 

∆ιαπιστώνεται έλλειψη δικαιοσύνης και ισότητας κατά την 

αντιµετώπιση της κρίσης και εκφράζεται µάλιστα έντονη ανησυχία για την 

αποτελεσµατικότητα των εφαρµοζόµενων µέτρων και επισηµαίνεται ότι 

«όσο υπάρχει έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης, οι θυσίες που υφίστανται οι 
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εργαζόµενοι θα είναι άδικες και άνισες και δεν θα οδηγούν σε έξοδο από την 

κρίση αλλά σε ανακύκλωσή της και ακόµα βαθύτερη ύφεση». 

Γίνεται αναφορά σε επιβολή εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών 

µέτρων «προγραµµατισµένης φτωχοποίησης» του λαού, χωρίς ορατό µέλλον 

ανάκαµψης για τον πληθυσµό. Τονίζεται µάλιστα ότι δεν υπάρχει στην 

Ελλάδα η έννοια του µισθού επιβίωσης και ότι οι κατώτατες συντάξεις έχουν 

καθοριστεί σε επίπεδο πολύ κατώτερο του ορίου φτώχειας. «Σε µια χώρα 

όπου µεγάλες κατηγορίες του πληθυσµού βρίσκονται κάτω του ορίου 

φτώχειας, οι αµοιβές και οι ασφαλιστικές παροχές πρέπει να συνδέονται µε 

δείκτες επιβίωσης καθορισµένους σύµφωνα µε τις βασικές ανάγκες για το 

ελάχιστο καλάθι του καταναλωτή». 

∆ιαπιστώνεται η επιβολή µέτρων που οδηγούν στην κατάρρευση της 

εσωτερικής ζήτησης και της κοινωνικής λειτουργίας του Κράτους. 

Παρατίθενται δε στοιχεία που αναδεικνύουν, εκτός των άλλων, την απώλεια 

εισοδήµατος, την ανεργία, την ανισότητα και τη φτώχεια στην Ελλάδα. 

Σηµειώνεται ότι πλέον του 20% του πληθυσµού κινδυνεύει να πέσει κάτω 

από το όριο της φτώχειας, ενώ ο σηµερινός κατώτατος µισθός µε την 

παρακράτηση φόρων, οδηγεί πολλούς εργαζόµενους κάτω από το όριο της 

φτώχειας. Περαιτέρω, διαπιστώνονται οι αυξανόµενες και εκτεταµένες 

καθυστερήσεις καταβολής αποδοχών οι οποίες, σε συνδυασµό µε τις 

αυξανόµενες δραστικές περικοπές αµοιβών έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο 

βιοτικό επίπεδο των εργαζοµένων. 

Ζητείται από την Κυβέρνηση να διαµορφώσει «επείγοντα σενάρια» 

για την ανάκληση των µέτρων που έχουν συνθλίψει οικονοµικά και 

κοινωνικά τους ασφαλισµένους και τους εργαζόµενους και να υποδείξει ποια 

µέτρα σκοπεύει να λάβει στο άµεσα προσεχές µέλλον, για την αύξηση της 

συµµετοχής στην εθνική προσπάθεια των «εχόντων και κατεχόντων» 

(ιδιωτών µε υψηλά εισοδήµατα, τραπεζών, επιχειρήσεων κ.λ.π.) 

∆ιαπιστώνονται οι σοβαρές επιπτώσεις των µέτρων σε βάρος της 

ισότητας των φύλων στην εργασία, στην έξαρση των διακρίσεων σε 

πολλαπλά επίπεδα και την επώαση των εξτρεµιστικών και µισαλλόδοξων 

συµπεριφορών. Τονίζεται δε ότι η κρίση και τα µέτρα λιτότητας έχουν 
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«δυσανάλογα δυσµενείς επιπτώσεις» στις γυναίκες και εξετάζονται 

παράγοντες που προκαλούν έµµεσες διακρίσεις στην αµοιβή και διεύρυνση 

του χάσµατος αµοιβών µεταξύ ανδρών και γυναικών. Παρατίθενται επίσης 

στοιχεία του Συνηγόρου του Πολίτη για τη δραµατική αύξηση απολύσεων 

λόγω εγκυµοσύνης, µητρότητας και σεξουαλικής παρενόχλησης, αλλά και 

της ανεργίας, ιδίως των γυναικών και των νέων, ενώ πολλές γυναίκες 

προστίθενται στους «αποθαρρυµένους» εργαζόµενους που δεν 

υπολογίζονται στις στατιστικές. Εξάλλου, «οι µικρές και µεσαίες 

επιχειρήσεις, σηµαντική πηγή απασχόλησης γυναικών και νέων, κλείνουν 

µαζικά». Επιπλέον επισηµαίνεται ότι στο δηµόσιο τοµέα, τα µέτρα 

περιορισµού της απασχόλησης, οι απολύσεις χιλιάδων υπαλλήλων, η νέα 

κατάταξη των εργασιών και το ενιαίο µισθολόγιο, που περιέκοψαν 

σηµαντικά τις αµοιβές, θα πλήξουν σοβαρά τις γυναίκες, που αποτελούν εκεί 

τη µεγάλη πλειοψηφία, και θα αυξήσουν σηµαντικά την ήδη πολύ υψηλή 

ανεργία τους. 

Ζητείται άµεση αναθεώρηση των µέτρων τόσο στον ιδιωτικό, όσο και 

το δηµόσιο τοµέα, που θέτουν σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας και την αµοιβή 

των εργαζοµένων (ευέλικτες µορφές απασχόλησης, διαθεσιµότητα, εφεδρεία 

κ.λ.π.) 

Στις προαναφερόµενες Εκθέσεις των ελεγκτικών οργάνων της ∆ΟΕ 

αναφέρεται ότι η Ελλάδα δεν έχει ανταποκριθεί στην υποχρέωσή της για 

αποστολή των αιτούµενων επί δύο και πλέον έτη στοιχείων για τις 

επιπτώσεις των µέτρων στην ποιότητα των όρων εργασίας  και διαβίωσης 

και στο εισόδηµα των εργαζοµένων στην ελληνική επικράτεια, ενώ 

ταυτόχρονα ζητείται διαρκώς κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα η αναθεώρηση 

των επιβληθέντων µέτρων, µε σκοπό να προστατευθεί η απόλαυση των 

θεµελιωδών εργασιακών δικαιωµάτων. Παράλληλα αποτυπώνεται η επίσηµη 

θέση της Ελλάδας ότι η επιβολή µέτρων  «µείωσης της ποιότητας των 

εργασιακών δικαιωµάτων» έγινε «µε σκοπό την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας» στο πλαίσιο υλοποίησης των όρων του διεθνούς 

δανεισµού της χώρας. 
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Τέλος το 2013, «Η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων σηµειώνει µε 

απογοήτευση  ότι η εξέλιξη της κατάστασης στην Ελλάδα επιβεβαιώνει το 

προηγούµενο συµπέρασµά της ότι η εφαρµογή αποκλειστικά 

δηµοσιονοµικών λύσεων στην οικονοµική και κοινωνική κρίση θα οδηγούσε 

σε κατάρρευση της εσωτερικής ζήτησης και της κοινωνικής λειτουργίας του 

κράτους, καταδικάζοντας τη χώρα σε έτη οικονοµικής ύφεσης και 

κοινωνικής αναταραχής.» «Η Επιτροπή υπενθυµίζει την συλλογική 

υποχρέωση όλων των πολιτειακών οργάνων να εξασφαλίζουν ότι η πολιτική 

της επιδίωξης δηµοσιονοµικής σταθερότητας δεν υποσκάπτει την 

εκπλήρωση των κοινωνικών και ανθρώπινων στόχων της Σύµβασης 102, 

τουλάχιστον στο επίπεδο που επιτρέπει να διατηρηθεί ο πληθυσµός « σε 

υγεία και αξιοπρέπεια»». Και «ζητεί από την Κυβέρνηση να εξετάσει του 

ταχύτερους τρόπους για την ανάκληση ορισµένων µέτρων λιτότητας, να 

παράσχει σχετικές πληροφορίες και να επαναφέρει παροχές που 

περικόπηκαν δυσανάλογα σε κοινωνικά αποδεκτό επίπεδο που να εµποδίζει 

τουλάχιστον την «προγραµµατισµένη» φτωχοποίηση των δικαιούχων». 

 Όπως ήδη έχουµε αναφέρει στην προηγούµενη έκθεσή µας όλα τα 

ανωτέρω µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους πολίτες προκειµένου να 

προσβάλλουν τις πράξεις µε τις οποίες καθορίζονται οι καταβλητέες σε 

αυτούς αποδοχές ή συντάξεις µε αναδροµικές περικοπές και η επιβολή 

δυσβάσταχτων φορολογικών επιβαρύνσεων µε συνέπεια την σηµαντική 

συρρίκνωση του εισοδήµατός τους. 
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******* 

Ο θεσµός του Περιφερειακού Συµπαραστάτη, αν και ο ρόλος και η 

λειτουργία του δεν έχουν γίνει ακόµα ευρύτερα γνωστοί και κατανοητοί, 

εντούτοις, ήδη έχει εδραιωθεί στη συνείδηση και των πολιτών και των 

υπαλλήλων της Περιφέρειας.  

Η πρόληψη και η αντιµετώπιση της κακοδιοίκησης εν τη γενέσει της, 

µε οποιαδήποτε µορφή και αν εµφανίζεται, οφείλουν να αποτελούν 

πρωταρχικό στόχο της ∆ιοίκησης και κύριο µέληµα της Πολιτείας, ιδιαίτερα 

σήµερα, που ο διοικούµενος και ο υπάλληλος µαστίζονται αµφότεροι από µια 

κρίση, η οποία πέραν των οικονοµικών επιπτώσεών της, εµφανίζεται ως 

βαθύτατα κοινωνική, πολιτική και θεσµική, ενώ σε µια χώρα που η 

εµπιστοσύνη στους θεσµούς υπήρξε ανέκαθεν ελλειµµατική ο θεσµικός 

ρόλος του Περιφερειακού Συµπαραστάτη κρίνεται κρίσιµος για την 

εµπέδωση της νοµιµότητας, του κράτους δικαίου, της υπεράσπιση των 

δικαιωµάτων των πολιτών. Κρισιµότερη συµβολή του ωστόσο είναι η 

οικοδόµηση σχέσεων εµπιστοσύνης ανάµεσα στο κράτος και τον πολίτη. 

Το Γραφείο Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της 

Επιχείρησης συνεχίζει την προσπάθειά του για την εξάλειψη της 

κακοδιοίκησης και τη βελτίωση των σχέσεων διοίκησης – διοικουµένου, µε 

απώτερο στόχο αφ’ενός µεν η διοίκηση να κερδίσει το χαµένο σεβασµό και 

εµπιστοσύνη των πολιτών και αφ’ετέρου οι πολίτες να βρίσκουν στη 

διοίκηση τη λύση και όχι την πηγή των προβληµάτων τους.  

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
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