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Ι. Πρόλογος

Ο  Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του  Πολίτη  και  της  Επιχείρησης  είναι  ο  ανεξάρτητος  φορέας  της
Περιφέρειας Αττικής, μέσω του οποίου επιλύονται προβλήματα κακοδιοίκησης, κατόπιν καταγγελίας άμεσα
θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων. Η έννοια της “κακοδιοίκησης” είναι ευρεία, καθώς περιλαμβάνει όχι
αναγκαστικά παράνομες ή  παράτυπες πράξεις ή παραλείψεις, αλλά οποιαδήποτε διοικητική συμπεριφορά
βλάπτει την καλή σχέση της διοίκησης με τους ενδιαφερόμενους. Η αποστολή του Συμπαραστάτη είναι η
αντικειμενική διαμεσολάβηση, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων. 

To 2015 ξεκίνησε στην Περιφέρεια Αττικής η δεύτερη περίοδος λειτουργίας του θεσμού του Περιφερειακού
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης. Είχα την τιμή να εκλεγώ, με την αυξημένη πλειοψηφία των
2/3 του συνόλου των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου,  όπως ορίζει  ο νόμος,  διαδεχόμενος την κ.
Μαρία Παπασπύρου που θήτευσε στο αξίωμα αυτό την περίοδο 2011-2014. Μέχρι στιγμής, μόνο σε επτά (7)
από τις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας έχουν εκλεγεί Περιφερειακοί Συμπαραστάτες του Πολίτη και
της Επιχείρησης (Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου,
Πελοποννήσου). 

Η  υποβολή  της  Ετήσιας  Έκθεσης,  καθώς  και  η  παρουσίασή  της  στην  ειδική  δημόσια  συνεδρίαση  του
Περιφερειακού  Συμβουλίου  για  τον  απολογισμό  των  πεπραγμένων  της  Περιφερειακής  Αρχής,  είναι  η
διαδικασία με την οποία ο Συμπαραστάτης λογοδοτεί στο όργανο που τον εξέλεξε και, κατ' επέκταση, στην
κοινωνία (άρθρο 179 παρ. 4 εδάφιο α'  και  β΄  Ν.3852/2010).  Στην Ετήσια Έκθεση καταγράφονται  όλες οι
διαφορές με  την  Περιφέρεια  Αττικής,  για  τις  οποίες  οι  πολίτες  και  οι  επιχειρήσεις  ζήτησαν ανεξάρτητη
διαμεσολαβητική  επίλυση.  Επιπλέον,  όπως  επιβάλλει  ο  νόμος,  στην  Ετήσια  Έκθεση  καταγράφονται  και
προτάσεις για την βελτίωση της περιφερειακής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό (άρθρο 179 παρ.
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4 εδάφιο γ΄ Ν.3852/2010). Στην παρούσα Ετήσια Έκθεση περιλαμβάνεται το σύνολο των υποθέσεων που
χειρίστηκα από τον Μάρτιο του 2015 έως τον Δεκέμβριο του 2015,  μαζί  με τις τρεις συνεργάτιδες του
Γραφείου Συμπαραστάτη, τις οποίες ευχαριστώ για τη συμβολή τους και από την θέση αυτή. 

Η Ετήσια Έκθεση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, ενώ αποτελεί αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη
να την συμπεριλάβει στην παρουσίαση του ετήσιου απολογισμού πεπραγμένων του στην Επιτροπή Θεσμών
και Διαφάνειας της Βουλής (άρθρο 159 παρ. 4 Ν.3852/2010). 

Πέρα από την ενασχόληση με τις  καταγγελίες, μέσα στο έτος 2015 ελήφθησαν ορισμένες πρωτοβουλίες για
την  ίδια την λειτουργία του θεσμού. Από την ανάληψη των καθηκόντων μου (Μάρτιος 2015) επισκέφθηκα
τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, προκειμένου να γνωρίσω τους
εργαζόμενους και να τους ενημερώσω για την επαναλειτουργία του θεσμού. Για την καλύτερη ενημέρωση
των εργαζομένων και του κοινού σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού,  δημοσιεύσαμε τον “Κώδικα
Λειτουργίας”,  ο  οποίος  περιέχει  συνοπτικά  όλες  τις  διατάξεις  και  τις  διαδικασίες  που  ακολουθούμε.  Ο
“Κώδικας Λειτουργίας” επιδόθηκε στην Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ρένα Δούρου, κατά την επίσκεψη της στο
Γραφείο Συμπαραστάτη (Μάιος 2015). 

Μετά την πρώτη οριζόντια επαφή με τις διοικητικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, συντάξαμε “Ειδική
Πρόταση”, σύμφωνα με το άρθρο 179 του Ν.3852/2010 (Ιούνιος 2015). Η Ειδική Πρόταση 1/2015 προς την
Περιφερειάρχη Αττικής, η οποία αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας,  αφορά την ενεργοποίηση
διατάξεων του “Καλλικράτη”, και άλλων νόμων για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της
διαφθοράς και  της γραφειοκρατίας.  Προτείναμε να εισηγηθεί  η Εκτελεστική Επιτροπή στο Περιφερειακό
Συμβούλιο την “Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Πολιτών” που προβλέπεται από το άρθρο 174 περ. η΄
του Ν.3852/2010. Να εκδοθεί και να διακινηθεί ο “Οδηγός του Πολίτη” που προβλέπεται επίσης από την ίδια
διάταξη. Να καταρτιστούν ο “Κανονισμός Πληροφόρησης Πολιτών” και ο “Κανονισμός Διαβούλευσης” που
προβλέπονται από το άρθρο 174 περ. θ' του Ν.3852/2010. Περαιτέρω, με την Ειδική Πρόταση υπενθυμίσαμε
διατάξεις της κοινής νομοθεσίας που μπορούν να εφαρμοστούν στην Περιφέρεια Αττικής, όπως οι διατάξεις
για την Ανοικτή Διάθεση Δεδομένων (Ν.3448/2006), πρόταση που εισακούσθηκε. Παράλληλα, υπογραμμίσαμε
την  ανάγκη  για  την  εφαρμογή  διατάξεων  για  την  παροχή  υπηρεσιών  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης
(Ν.3979/2011), θέμα που ενημερωθήκαμε ότι δρομολογείται από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη. Η Ειδική
Πρόταση περιλάμβανε και πιο προωθημένες ιδέες, για την εφαρμογή καλών πρακτικών, όπως η οργάνωση
καμπάνιας για την ενημέρωση πολιτών σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς, η επικαιροποίηση του
καταλόγου  των  υπαλλήλων  που  ασκούν  ελεγκτικές  αρμοδιότητες  και  η  έκδοση  σχετικών  καρτών  –
ταυτοτήτων για όσες/όσους δεν έχουν. Η δημιουργία ενός συστήματος υποδοχής και  προστατευόμενης
προώθησης  καταγγελιών  για  αδικήματα  διαφθοράς  (whistleblowing).  Η  μείωση  αριθμού  υπογραφών  σε
διοικητικές  πράξεις  που  εντοπίστηκαν  μέχρι  και  πέντε  (5)  υπογραφές,  πρόταση  που  εισακούσθηκε.  Η
ενίσχυση της λειτουργίας του Γραφείου Συμπαραστάτη, με την μετακίνηση δύο (2) υπαλλήλων που είχαν
υποβάλλει σχετικό αίτημα – πρόταση που έγινε δεκτή ως προς την μία (1) αιτούσα-  και η παροχή οδηγιών
προς τις Διευθύνσεις για την παροχή στους πολίτες των Εντύπων Υποβολής Καταγγελίας και δυνατότητας
επί τόπου προώθησής τους στο Γραφείο Συμπαραστάτη μέσω τηλεομοιοτυπίας.  

Σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών, συνδιοργανώσαμε την πρώτη επιστημονική ημερίδα για τον θεσμό (Ιούνιος 2015). Σχετικά με το
θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία του Συμπαραστάτη τοποθετήθηκαν στο πλαίσιο της ημερίδας
μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος, υπό τον συντονισμό του Αν. Καθηγητή Ι. Φίλου. Τον ίδιο μήνα πραγματοποιήθηκε
στην  Αθήνα και  η  πρώτη  Πανελλήνια  Συνδιάσκεψη του  Δικτύου Συμπαραστατών  του Δημότη  και  της
Επιχείρησης και Περιφερειακών Συμπαραστατών του Πολίτη και της Επιχείρησης. 

Προκειμένου  να  διευκολύνουμε  το  κοινό  στην  υποβολή  των  καταγγελιών  συνεργαστήκαμε  με  την
Διεύθυνση  Διαφάνειας  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης.  Αποτέλεσμα  αυτής  της  συνεργασίας  ήταν  η
δημιουργία  μιας  πλατφόρμας  ψηφιακής  υποβολής  καταγγελιών,  με  τη  χρήση  καταλόγων  πολλαπλής
επιλογής που καθοδηγεί τους ενδιαφερόμενους να εντοπίσουν την υπηρεσία που προκαλεί πρόβλημα και να
προσδιορίσουν με σαφήνεια τα δικαιώματά τους που τυχόν εθίγησαν  (Ιούλιος 2015).
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Για την άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με τις λειτουργίες  του Γραφείου Συμπαραστάτη
ξεκινήσαμε την έκδοση Μηνιαίων Δελτίων Δραστηριοτήτων (Σεπτέμβριος 2015). Τα Δελτία αυτά (newsletter)
περιλαμβάνουν συνοπτικά τις υποθέσεις με τις οποίες ασχοληθήκαμε στο πλαίσιο του προηγούμενου, κάθε
φορά,  μήνα  και  αναρτώνται  στον  διαδικτυακό  τόπο  του  Συμπαραστάτη,  στην  επίσημη  πύλη  της
Περιφέρειας Αττικής.  

Ως μέλος της διοικούσας επιτροπής του Δικτύου Συμπαραστατών του Δημότη και  της Επιχείρησης  και
Περιφερειακών  Συμπαραστατών  του  Πολίτη  και  της  Επιχείρησης,  έλαβα  μέρος  στη  2η  Πανελλήνια
Συνδιάσκεψη  στην  Ρόδο  (Οκτώβριος  2015).  Στη  συνδιάσκεψη  εισηγήθηκα  το  σχέδιο  καταστατικού  του
Δικτύου, το οποίο έγινε δεκτό από τους άλλους Συμπαραστάτες. 

Παρόλο που κατά νόμον δεν προβλέπεται η υποβολή συλλογικών καταγγελιών (αλλά μόνο από “άμεσα
θιγόμενους πολίτες  και  επιχειρήσεις”),  ο  Συμπαραστάτης  πρέπει  να βρίσκεται  σε  αλληλεπίδραση με  την
Κοινωνία των Πολιτών.  Στο Γραφείο Συμπαραστάτη βρέθηκαν αρκετές ομάδες και οργανώσεις πολιτών,
προκειμένου να συζητηθούν επί μέρους προβλήματα της Αττικής και να διερευνηθεί  τυχόν δυνατότητα
πρακτικής επίλυσής τους από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Ένας από αυτούς τους συλλόγους ήταν και η
Ένωση  Τριτέκνων  Σαλαμίνας,  με  την  οποία  πραγματοποιήθηκε  συνάντηση  με  συμμετοχή  της
Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής κ. Θανοπούλου (Νοέμβριος 2015). 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, συντάξαμε την Ειδική Πρόταση 2/2015 με
θέμα “Εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων από την Περιφέρεια Αττικής” (Δεκέμβριος 2015). Σε αυτό το
έγγραφο,  αφού  εντοπίσαμε  την  επίδραση  των  αρμοδιοτήτων  της  Περιφέρειας  στην  εφαρμογή  των
ανθρώπινων δικαιωμάτων, ακολουθώντας τις διεθνείς συστάσεις προς τις περιφέρειες για την προώθηση
των  δικαιωμάτων,  προτείναμε  στην  Περιφέρεια  Αττικής  να  αιτηθεί  την  συμμετοχή  της  στο  Δίκτυο
Καταγραφής  Περιστατικών  Ρατσιστικής  Βίας  και  στο  Εθνικό  Συμβούλιο  κατά  του  Ρατσισμού  και  της
Μισαλλοδοξίας. Επαναφέραμε την πρόταση για θέσπιση της Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων καθώς
και του Κανονισμού Διαβούλευσης. Επίσης προτείναμε να συγκληθεί η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης,
προκειμένου  να  συζητηθούν  σε  αυτήν  θέματα  που  σχετίζονται  με  τον  σεβασμό  των  ανθρώπινων
δικαιωμάτων  στην  Αττική  (προσφυγικό  –  μεταναστευτικό,  Πεδίο  Άρεως,  Ρέμα  της  Πικροδάφνης,
αποτεφρωτήρια, χώροι λατρείας). Επίσης προτείναμε να διερευνηθεί η επίγνωση της υποχρέωσης σεβασμού
των  ανθρώπινων  δικαιωμάτων  από  τους  εργαζόμενους  και  τα  στελέχη  της  Περιφέρειας,  με  την
συμπλήρωση  ερωτηματολογίου,  σε  επίπεδο  Διευθύνσεων  και  Αυτοτελών  Γραφείων  (χωρίς  συλλογή
προσωπικών  δεδομένων),  κατά  το  πρότυπο  της  “εργαλειοθήκης”  της  Επιτροπής  Ίσων  Ευκαιριών  και
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων της Αυστραλίας. 

Αυτή  η  πρώτη  Ετήσια  Έκθεση  που  υποβάλλω  ως  Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του  Πολίτη  και  της
Επιχείρησης Αττικής, εκ των πραγμάτων δεν καλύπτει ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος. Αποτελεί όμως μια
συνολική καταγραφή της πορείας του θεσμού κατά την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο στην Περιφέρεια
Αττικής. Εκτός από ένα δημόσιο βήμα ετήσιου απολογισμού, θα ήταν ευκταίο να αποτελέσει και αφορμή για
να  συζητηθούν  ευρύτερα  τα  ζητήματα διαφάνειας,  νομιμότητας  και  ίσης  μεταχείρισης  που τίθενται  με
αυτήν, ώστε να επιλυθούν όσα παρέμειναν εκκρεμή μέσα στη χρονιά που πέρασε.

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2016
Βασίλης Σωτηρόπουλος
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
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ΙΙ. Θεσμικό πλαίσιο 

Ο  θεσμός  του  περιφερειακού  διαμεσολαβητή,  στον  οποίο  μπορεί  να  προσφύγει  κάθε  άμεσα
θιγόμενος  πολίτης  ή  επιχείρηση  για  κακοδιοίκηση,  εισάγεται  στην  διοικητική  διάρθρωση  της
τοπικής  αυτοδιοίκησης  με  το  Πρόγραμμα  “Καλλικράτης”  (Ν.3852/2010).   Πολύ  πριν  τον
“Καλλικράτη”,  υπήρξαν συστάσεις από όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την ίδρυση και
λειτουργία τοπικών και περιφερειακών διαμεσολαβητών. 

Η λειτουργία του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης διέπεται  από τις
διατάξεις του “Καλλικράτη”, από τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς
κι από το γενικότερο κανονιστικό πλαίσιο του Ελληνικού διοικητικού δικαίου. Η συναρμογή των
τριών  αυτών  ρυθμιστικών  πηγών  που  αφορούν  τον  Συμπαραστάτη  του  Πολίτη  και  της
Επιχείρησης περιέχεται στον “Κώδικα Λειτουργίας” που εκπονήθηκε για να συνοψίσει βέλτιστες
πρακτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που διέπουν τον νέο θεσμό. 

1. Οι διατάξεις του Προγράμματος “Καλλικράτης” (Ν.3852/2010)

Θητεία και καταστατική θέση 

Ο θεσμός του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του
Πολίτη  και  της  Επιχείρησης  εισάγεται  στο
σύστημα του Προγράμματος “Καλλικράτης” με το
άρθρο  179  του  Ν.3852/2010.  Σύμφωνα  με  το
άρθρο  αυτό,  με  απόφαση  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου  που  λαμβάνεται  με  μυστική
ψηφοφορία  και   με  πλειοψηφία  των  2/3  του
συνόλου  των  μελών  του,  επιλέγεται  πρόσωπο
εγνωσμένου  κύρους  ως  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης.
Υποψηφιότητες  υποβάλλονται  με  δήλωση  που
κατατίθεται  στο  προεδρείο  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου  κατά  την  έναρξη  της  διαδικασίας
επιλογής. Ως Περιφερειακός Συμπαραστάτης του
Δημότη  και  της  Επιχείρησης  δεν  μπορεί  να
επιλεγεί αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή βουλευτής.

Η θητεία του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της
Επιχείρησης  ακολουθεί  τη  θητεία  των
περιφερειακών αρχών. Ως προς την καταστατική
θέση  του  Περιφερειακού  Συμπαραστάτη  του
Πολίτη  και  της  Επιχείρησης  ισχύουν  οι  σχετικές
διατάξεις  για  τον  Πρόεδρο  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου  (άρθρο  179  παρ.  1  εδάφιο  η'
Ν.3852/2010).

Κωλύματα και ασυμβίβαστα

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  117  παρ.  1  περ.  β'  του
Ν.3852/2010, δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι
Περιφερειάρχες,  Αντιπεριφερειάρχες  ή
Περιφερειακοί  Σύμβουλοι,  οι Περιφερειακοί
Συμπαραστάτες  του  Πολίτη  και  της  Επιχείρησης
στις περιφέρειες που υπηρετούν. Σύμφωνα με την
παρ.  7  του  ίδιου  άρθρου,  το  κώλυμα  παύει  να
υπάρχει  αν  τα  πρόσωπα  στα  οποία  συντρέχει
παραιτηθούν  από  τη  θέση  τους  πριν  από  την
ημέρα  της  ανακήρυξης  των  υποψηφίων.  Η
παραίτηση  επιδίδεται  με  δικαστικό  επιμελητή
στον Πρόεδρο Εφετών,  ο οποίος την υποβάλλει
αμέσως  στην  αρχή  που  είναι  αρμόδια  να  την
αποδεχθεί.  Η  παραίτηση  θεωρείται  ότι  γίνεται
δεκτή από την επίδοσή της και δεν ανακαλείται.
Εξακολουθούν να ισχύουν ειδικές  διατάξεις  που
απαγορεύουν  την  υποβολή  ή  την  αποδοχή  της
παραίτησης  των  προσώπων,  που  προβλέπει  η
παράγραφος  1  ή  που  περιορίζουν  το  δικαίωμά
τους  να  παραιτηθούν  ή  την  αρμοδιότητα  της
αρχής  να  αποδεχθεί  την  παραίτησή  τους.
Σύμφωνα  με  την  παρ.  4  του  ίδιου  άρθρου,  η
κατοχή  οποιουδήποτε  αιρετού  αξιώματος  από
όργανα  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  δεύτερου
βαθμού  δεν  αποτελεί  λόγο  ασυμβιβάστου  ή
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αναστολής  άσκησης  του  λειτουργήματός  τους
(εκτός από το αξίωμα του Περιφερειάρχη, κατά το
άρθρο 119 παρ. 1 του Ν.3852/2010) για: α) τους
δικηγόρους  και  συμβολαιογράφους,  β)  τα  μέλη
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των
Ανωτάτων  Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων  (Α.Ε.Ι.),  τα
μέλη  Επιστημονικού  Προσωπικού  των
Τεχνολογικών  Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων  (Τ.Ε.Ι.)
και  το  ειδικό  διδακτικό  και  επιστημονικό
προσωπικό  τoυς.  Επομένως,  δεν  υφίσταται
κώλυμα  εκλογής  δικηγόρου  στη  θέση  του
Συμπαραστάτη  του  Πολίτη  και  της  Επιχείρησης
(Εγκύκλιος  27230/7.6.2011  του  Υπουργείου
Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης).  

Εκλογή και ανάκληση 

Η διαδικασία για την επιλογή του Συμπαραστάτη
του Πολίτη και της Επιχείρησης γίνεται εντός έξι
(6)  μηνών  από  την  εγκατάσταση  των
περιφερειακών   αρχών  (άρθρο  179  παρ.  1  εδ.
β΄Ν.3852/2010). Αυτή η διάταξη, στην αρχική της
μορφή,  πρόβλεπε  ως  αποκλειστική  προθεσμία
επιλογής τους δύο (2) μήνες. Μετά, όμως, από την
αποτυχία  των  σχετικών  διαδικασιών  στη
συντριπτική  πλειοψηφία  των  Δήμων  και  των
Περιφερειών  για  την  επιλογή  Συμπαραστατών
εντός του χρονικού διαστήματος των δύο μηνών,
με  το  άρθρο  58  παρ.  του  Ν.3966/2011  (Α'
118/24.5.2011),  η  διατύπωση  του  άρθρου
μεταβλήθηκε  και  η  δίμηνη  προθεσμία  κατέστη
ενδεικτική. Στη συνέχεια, με το άρθρο 4 εδ.  β' του
Ν.4357/2014,  η  δίμηνη  ενδεικτική  προθεσμία
τροποποιήθηκε σε εξάμηνη.   Περαιτέρω, κατά το
άρθρο  179  παρ.  1  του  Ν.3852/2010,  ο
Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του  Πολίτη  και
της Επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία
λαμβάνεται  με  μυστική  ψηφοφορία  και  με
πλειοψηφία  των δύο  τρίτων  (2/3)  του  συνόλου
των  μελών  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου.  Αν
δεν  επιτευχθεί  η  επιλογή,  η  ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη
συνεδρίαση  με  την  ίδια  πλειοψηφία.  Είναι
επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή
διαδικασία  η  ανάκληση  του  Περιφερειακού
Συμπαραστάτη  του  Πολίτη  και  της  Επιχείρησης
για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με
ειδικά  αιτιολογημένη  απόφαση  του
Περιφερειακού  Συμβουλίου.  Στις  10.3.2015  το
Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής
εξέλεξε  τον  Περιφερειακό  Συμπαραστάτη  του
Πολίτη  και  της  Επιχείρησης  για  την  τρέχουσα
αυτοδιοικητική περίοδο.

Αρμοδιότητες

Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και
της  Επιχείρησης  δέχεται  καταγγελίες  άμεσα
θιγόμενων  πολιτών  και  επιχειρήσεων  για
κακοδιοίκηση  των  υπηρεσιών  της  Περιφέρειας,
των  νομικών  της  προσώπων  και  των
επιχειρήσεών της  και  διαμεσολαβεί  προκειμένου
να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι
υποχρεωμένος  να  απαντά  εγγράφως  ή
ηλεκτρονικά  εντός  τριάντα  (30)  ημερών  στους
ενδιαφερόμενους (άρθρο 179 παρ. 2 Ν.3852/2010).
Σύμφωνα  με  την  Εγκύκλιο 27230/7.6.2011 του
Υπουργείου  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  “ο Συμπαραστάτης
διεκπεραιώνει  τις  ενώπιόν  του  υποθέσεις  είτε
εγγράφως  (με  αλληλογραφία  με  τις  αρμόδιες
υπηρεσίες  του  δήμου  ή  της  περιφέρειας)  είτε
προφορικώς,  ενημερώνοντας  και  στις  δύο
περιπτώσεις  τον  ενδιαφερόμενο.  Οι  ενέργειες
αυτές  λαμβάνουν  χώρα  εντός  του  ωραρίου
λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών.”

Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και
της  Επιχείρησης  συντάσσει  ετήσια  έκθεση.  Η
Ετήσια  Έκθεση  παρουσιάζεται  από  τον  ίδιο  και
συζητείται  στην  ειδική  δημόσια  συνεδρίαση του
Περιφερειακού  Συμβουλίου  για  τον  απολογισμό
της Περιφερειακής Αρχής κατά τις διατάξεις του
άρθρου  185  του  Ν.3852/2010.  Ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
μπορεί  επίσης  να  προβαίνει  στη  διατύπωση
προτάσεων  βελτίωσης  της  περιφερειακής
διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο
στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσής του, όσο και επ'
ευκαιρία  σημαντικών  προβλημάτων
κακοδιοίκησης  που  ο  ίδιος  εντοπίζει.  Στην
τελευταία αυτή περίπτωση, οι  Ειδικές Προτάσεις
του  Συμπαραστάτη  υποβάλλονται  στον
Περιφερειάρχη  και  κοινοποιούνται  στο
Περιφερειακό  Συμβούλιο  και  στον  Εκτελεστικό
Γραμματέα της Περιφέρειας. Τόσο η ετήσια έκθεση
όσο και οι Ειδικές Προτάσεις του Συμπαραστάτη
αναρτώνται  υποχρεωτικά  στην  ιστοσελίδα  της
Περιφέρειας με  φροντίδα  των   υπηρεσιών  της
Περιφέρειας  (άρθρο  179  παρ.  4  εδ.  δ'
Ν.3852/2010). Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση
του  Προγράμματος “Καλλικράτης”,   “[o]
συμπαραστάτης  έχει  ως  αποστολή,  πέραν  από
την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη
διασφάλιση  της  αμεροληψίας  των  δημοτικών
αρχών,  τη  βελτίωση  της  εξυπηρέτησης  των

7



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2015

πολιτών  και  των  επιχειρήσεων,  καθώς  και  την
αποσυμφόρηση του δημάρχου και άλλων αιρετών
οργάνων  του  δήμου  από  τη  συσσώρευση
αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών. Μέσω
του συμπαραστάτη, θα αποτρέπονται πρόσθετες
διαδικασίες  (προσφυγές  σε  ελεγκτικούς
μηχανισμούς  και  στη δικαιοσύνη),  επειδή πολλά
προβλήματα  κακοδιοίκησης  θα  επιλύονται  στο
πλαίσιο  του  ίδιου  Ο.Τ.Α.,  με  αποτέλεσμα  την
εξοικονόμηση  διαδικασιών,  πόρων,  χρόνου,
χρήματος  και  ελαχιστοποίηση  της  ταλαιπωρίας
των πολιτών”. 

Διοικητική υποστήριξη 

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  179  παρ.  2  του
Ν.3852/2010,  ο  Περιφερειακός  Συμπαραστάτης
του  Πολίτη  και  της  Επιχείρησης  υποστηρίζεται
διοικητικά  από  τις  υπηρεσίες  της  Περιφέρειας.
Στην  Περιφέρεια  Αττικής,  ο  Συμπαραστάτης
υποστηρίζεται  διοικητικά  από  το  Γραφείο

Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της
Επιχείρησης. 

Αντιμισθία 

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  179  παρ.  5  του
Ν.3852/2010,  ο  Περιφερειακός  Συμπαραστάτης
του  Πολίτη  και  της  Επιχείρησης  λαμβάνει
αντιμισθία  ισόποση  με  την  αντιμισθία  του
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Με τον
αρ.  3  της  υποπαραγράφου Γ.1.  του  Ν.4093/2012
(ΦΕΚ  Α΄222),  από  1.1.2013  η  αντιμισθία  των
Προέδρων  των  Περιφερειακών  Συμβουλίων
μειώνεται  κατά  50%  επί  του  ποσού  που
καταβάλλεται στις 31.12.2012. Κατόπιν αυτής της
ρύθμισης,   η  αντιμισθία  του  Περιφερειακού
Συμπαραστάτη  του  Πολίτη  και  της  Επιχείρησης
ανέρχεται  στο  ποσό  των  1.125  ευρώ  (προ
κρατήσεων). 

2. Συστάσεις και ψηφίσματα Συμβουλίου της Ευρώπης

To 1975  με  τη  Σύσταση  757,  η  Κοινοβουλευτική
Συνέλευση  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης
συνέστησε στην Επιτροπή Υπουργών να καλέσει
τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών να εξετάσουν
την δυνατότητα διορισμού προσώπων σε εθνικό,
περιφερειακό  και  τοπικό  επίπεδο,  με  τις
αρμοδιότητες των Συνηγόρων του Πολίτη. 

To 1985 η Επιτροπή Υπουργών των κρατών του
Συμβουλίου της Ευρώπης θέσπισε την Σύσταση R
(85)  13  “για  τον  θεσμό  του  Συνηγόρου  του
Πολίτη”,  καλώντας  τα  κράτη  να  διορίσουν
Συνηγόρους του Πολίτη σε εθνικό, περιφερειακό
και  τοπικό  επίπεδο,  ή  σε  ειδικούς  τομείς  της
δημόσιας  διοίκησης.  To ίδιο  έτος,  η  Επιτροπή
Υπουργών  θέσπισε  το  Ψήφισμα  (85)8  για  την
συνεργασία  μεταξύ  των  Συνηγόρων  και  του
Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Το 1999, το Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών
Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης θέσπισε το
Ψήφισμα  80  για  τον  ρόλο  των  τοπικών
Διαμεσολαβητών ή  Συνηγόρων στην  προάσπιση
των  δικαιωμάτων  των  πολιτών,  κείμενο  στο
οποίο επισυνάπτονται και οι “Αρχές που διέπουν
τον  θεσμό  του  Διαμεσολαβητή  σε  τοπικό  και
περιφερειακό  επίπεδο”.  Με  το  Ψήφισμα  αυτό,
καλούνται οι τοπικές και περιφερειακές αρχές που
ήδη  έχουν  τον  θεσμό  να  ιδρύσουν  ένα  εθνικό

δίκτυο  τοπικών  και  περιφερειακών
Διαμεσολαβητών για την συγκέντρωση εμπειριών
και να εξεταστεί η δυνατότητα της συνεργασίας
και  εναρμόνισης  για  την  επίλυση  των
προβλημάτων των πολιτών με τις δημόσιες αρχές.

Σύμφωνα με  τις  “Αρχές που διέπουν τον θεσμό
του  Διαμεσολαβητή  σε  τοπικό  και  περιφερειακό
επίπεδο”,  ο  τοπικός  Διαμεσολαβητής  πρέπει  να
έχει ελεύθερη πρόσβαση σε έγγραφα, αρχεία και
φακέλους  της  ελεγχόμενης  διοικητικής  αρχής,
προκειμένου  να  ασκεί  αποτελεσματικά  τα
καθήκοντά  του.  Εκτός  από  τις  υποθέσεις  στις
οποίες ισχύει η αρχή του κρατικού απορρήτου για
λόγους  σχετικούς  με  την  άμυνα,  την  εθνική
ασφάλεια κ.τ.λ., δεν είναι αποδεκτή καμία άρνηση
πρόσβασης.  Η εξουσία πρόσβασης πρέπει επίσης
να  περιλαμβάνει  την  δυνατότητα  διεξαγωγής
ερευνών  και  την  επίσκεψη  και/ή  αυτοψία  του
σχετικού  χώρου  με  την  βοήθεια  ειδικών,  όταν
επιβάλλεται από τις περιστάσεις.   Ο υπεύθυνος
για την ελεγχόμενη πράξη ή συμπεριφορά πρέπει
να είναι διαθέσιμος να απαντά στις ερωτήσεις του
Διαμεσολαβητή και να τον βοηθά να ασκήσει την
αποστολή  του.  Η  ελεγχόμενη  διοικητική  αρχή
πρέπει  να εξετάζει  τις  συστάσεις,  προτάσεις  και
άλλες  πρωτοβουλίες  του Διαμεσολαβητή και,  σε
κάθε περίπτωση, να εκθέτει τους λόγους για τους
οποίους κατά τη γνώμη της την αποτρέπουν από
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το να τις ακολουθήσει. Η απόκριση της διοίκησης
θα πρέπει να λαμβάνεται εντός προκαθορισμένου
χρόνου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ελευθερία
της πρόσβασης,  θα πρέπει να προβλέπονται και
να  επιβάλλονται  σχετικές  κυρώσεις  για  κάθε
άρνηση,  εμπόδιο,  παρεμπόδιση  ή  άλλο  τύπο
δυστοκίας  από  την  πλευρά  ενός  δημοσίου
υπαλλήλου ή λειτουργού.  Τα αποτελέσματα της
δράσης  του  Διαμεσολαβητή  θα  πρέπει  να
καταγράφονται  σε  ειδικές,  περιοδικές  ή  ετήσιες
εκθέσεις  ή  σε  άλλα  έγγραφα  και  να
δημοσιοποιούνται  με  κάθε  πρόσφορο
μέσο. Προκειμένου  η  δημοσιότητα  να  είναι
επιτυχής, ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να είναι σε
θέση να προσεγγίσει το όργανο της τοπικής αρχής
που  είναι  υπεύθυνο  για  την  θέσπιση  των
σχετικών διατάξεων όσον αφορά την διοικητική
δράση,  τον  οργανισμό  των  υπηρεσιών,  τους
κανονισμούς, τις διαδικασίες κλπ, προκειμένου να
προτείνει κάθε τρόπο (τροποποίηση, αναθεώρηση

των  ισχυόντων  μέτρων,  πρόταση  νέων
διατάξεων  κλπ),  με  τον  οποίο  μπορεί  να
διευκολυνθεί  η  αποτελεσματική  τήρηση  των
ατομικών δικαιωμάτων από την τοπική αρχή.

Το  2013  η  Κοινοβουλευτική  Συνέλευση  του
Συμβουλίου  της  Ευρώπης  θέσπισε  το  Ψήφισμα
1959  (2013) για  την  ενίσχυση  του  ρόλου  των
Συνηγόρων  στην  Ευρώπη.  Η  Κοινοβουλευτική
Συνέλευση συστήνει στα κράτη να αναθεωρήσουν
την νομοθεσία τους, προκειμένου οι Συνήγοροι να
έχουν  αρμοδιότητες  κατά  τα  διεθνή  πρότυπα
και να αποφύγουν με κάθε τρόπο την μείωση του
προϋπολογισμού  των  Συνηγόρων,  καθώς  αυτή
“συνεπιφέρει την απώλεια της ανεξαρτησίας των
θεσμών Συνηγόρου ή ακόμη και την κατάργησή
τους.”  Το  Ψήφισμα αναφέρει  ότι  η  εποπτεία της
διοίκησης  από  ανεξάρτητα  όργανα  είναι
απαραίτητη λειτουργία σε πολιτειακά συστήματα
διάκρισης των λειτουργιών. 

3. Κώδικας Λειτουργίας 

Στις  27.5.2015  δημοσιεύθηκε  ο  Κώδικας
Λειτουργίας του  Περιφερειακού  Συμπαραστάτη
του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας
Αττικής.  Σε αυτό το κείμενο συνοψίζονται όλες οι
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τον
θεσμό,  ενώ καταγράφονται  και  οι  διατάξεις  του
γενικού διοικητικού δικαίου που περιλαμβάνουν
υποχρεώσεις για τα μονομελή διοικητικά όργανα.
Πέρα  από  το  ιδρυτικό  άρθρο  179  του
Ν.3852/2010,  η  λειτουργία  του  Περιφερειακού
Συμπαραστάτη  του  Πολίτη  και  της  Επιχείρησης
διέπεται  από  τις  διατάξεις  του  Ν.2690/1999
(Κώδικας  Διοικητικής  Διαδικασίας),  τον
Ν.3979/2001 (Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση)
και τον Ν.2472/1997 (Προστασία του ατόμου από
την  επεξεργασία  δεδομένων  προσωπικού
χαρακτήρα). Ο Κώδικας Λειτουργίας καλύπτει την
ανάγκη  συγκεντρωτικής  καταγραφής  των
ισχυουσών διατάξεων .καθώς και της πρακτικής
που  ακολουθείται  για  την  εφαρμογή  τους  σε
ενιαίο  κείμενο,  με  σκοπό  την  ενημέρωση  του
κοινού  και  των  υπηρεσιών  σχετικά  με  τις
αρμοδιότητες του Συμπαραστάτη του Πολίτη και
της Επιχείρησης. 

Στις 27.5.2015 η Περιφερειάρχης κ. Ρ. Δούρου επισκέφθηκε το
Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της
Επιχείρησης  και  της  δόθηκε  αντίγραφο  του  Κώδικα
Λειτουργίας που δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα. 
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ΙΙΙ. Οργάνωση του Γραφείου
Συμπαραστάτη του Πολίτη & της Επιχείρησης                 

  Έδρα 

Το   Γραφείο  Περιφερειακού  Συμπαραστάτη  του
Πολίτη και της Επιχείρησης οργανώθηκε από το
2011  σε  μέγαρο  που  μισθώνεται  από  την
Περιφέρεια Αττικής, επί της Λ. Συγγρού, αρ. 80-88,
4ος  όροφος.  Για  την  λειτουργία  του  Γραφείου
αφιερώθηκαν  τρεις  χώροι,  οι  οποίοι
διαμορφώθηκαν κατάλληλα από το έτος 2011. Επί
του  παρόντος,  δύο   από  τους  τρεις  αυτούς
χώρους  αυτούς  χρησιμοποιούνται  από  την
Διεύθυνση  Τουρισμού  της  Περιφέρειας  Αττικής,
γεγονός  που  προκαλεί  σημαντικό  πρόβλημα  σε
σχέση  με  την  αυτοτέλεια  της  διοικητικής
υποστήριξης  του  Περιφερειακού  Συμπαραστάτη
του  Πολίτη  και  της  Επιχείρησης.  Λόγοι
συμμόρφωσης προς τις “Αρχές για την λειτουργία
του  τοπικού/περιφερειακού  Διαμεσολαβητή”  του
Κογκρέσου  Τοπικών  και  Περιφερειακών  Αρχών
του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης  επιβάλλουν  την
αποκατάσταση της πλήρους  χρήσης  του  χώρου
από το αυτοτελές Γραφείο Συμπαραστάτη. 

Στελέχωση 

Το  Γραφείο  Περιφερειακού  Συμπαραστάτη  του
Πολίτη παρέχει την άμεση διοικητική υποστήριξη
του έργου του νέου θεσμού. Σε αυτό υπηρετούν
τρεις  (3)  εργαζόμενες  της  Περιφέρειας  Αττικής,
ενώ  η  στελέχωση  του  Γραφείου  κατά  την
προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο αριθμούσε
πέντε (5) εργαζόμενους.  

 Διαδικτυακός τόπος και κοινωνική δικτύωση

Κεντρικό  μέσο  επικοινωνίας  και  ενάσκησης
αρμοδιοτήτων  για  κάθε  ανεξάρτητο  όργανο
αποτελεί το Διαδίκτυο.  Στον επίσημο διαδικτυακό
τόπο  της  Περιφέρειας  Αττικής  υπάρχει  ειδικός
ιστότοπος για τον Συμπαραστάτη. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν.3979/2011
(Για  την  Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση),  κάθε

δημόσιος  φορέας  οφείλει  να   καθιστά  προσιτή
κάθε  πληροφορία  που  σχετίζεται  με  τις
αρμοδιότητες και τις δραστηριότητές του,  ιδίως
με ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο.  Ο κανόνας
αυτός   τηρείται  και  από  τον  Περιφερειακό
Συμπαραστάτη  του  Πολίτη  και  της  Επιχείρησης.
Παράλληλα,  στελέχη  της  αρμόδιας  Διεύθυνσης
Διαφάνειας  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης
ανέλαβαν  την  δημιουργία  εφαρμογής  για  την
διαδικτυακή  υποβολή  καταγγελίας  στον
Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της
Επιχείρησης.

Οι  ενδιαφερόμενοι  έχουν  την  δυνατότητα  να
υποβάλλουν  διαδικτυακά  τις  καταγγελίες  τους,
ενώ καταγγελίες υποβάλλονται κανονικά και δια
ζώσης  στο  Γραφείο  Συμπαραστάτη  καθημερινά
κατά  τις  ώρες  ωραρίου,  αλλά  και  μέσω  e-mail
στο spe  @  patt  .  gov  .  gr και με fax στο 213-2065108.

Από  τον  Σεπτέμβριο  του  2015,  κάθε  μήνα  ο
Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του  Πολίτη  και
της Επιχείρησης δημοσιεύει  στην ιστοσελίδα του
ένα Μηνιαίο Δελτίο Δραστηριοτήτων. Καθένας με
μια  ματιά  ενημερώνεται  για  τις  πιο  σημαντικές
δραστηριότητες  του  Συμπαραστάτη,  κατά  τον
προηγούμενο μήνα. Ενεργοποιείστε τα links: 

Σεπτέμβριος 2015
Οκτώβριος 2015
Νοέμβριος 2015
Δεκέμβριος 2015

Στις  καλές  πρακτικές  που  ακολουθούνται  από
ομόλογες  ανεξάρτητες  αρχές  στον  ευρωπαϊκό
χώρο,  αλλά  και  διεθνώς,  συγκαταλέγεται  και  η
αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  Η
σελίδα  του  Συμπαραστάτη  στο  facebook είναι
προσβάσιμη στην διεύθυνση: 

https://www.facebook.com/RegionalOmbudsmanAttica/ 
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V. Yποθέσεις επί καταγγελιών 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι υποθέσεις καταγγελιών πολιτών και επιχειρήσεων, με τις οποίες
ασχολήθηκε  ο  Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του  Πολίτη  και  της  Επιχείρησης  εντός  του  2015.  Η
παρουσίαση γίνεται με την σειρά του χρόνου υποβολής των σχετικών καταγγελιών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Υπόθεση Σελίδα

1.  Άρνηση  ανάκλησης  πράξης  τακτοποίησης  και  αναλογισμού  λόγω ρυμοτομίας  παρά τους  ισχυρισμούς πολίτη  περί
υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος

12

2. Αδυναμία επιχείρησης να ενημερωθεί σχετικά με την καταχώριση ή μη αίτησης στο ΓΕ.ΜΗ. 14

3. Συγκέντρωση ομβρίων υδάτων σε οικόπεδο 14

4.  Ματαίωση  ανοικτού  διαγωνισμού για  τον καθαρισμό  κτιρίων και  υπηρεσιών Π.Ε.  Κεντρικού  Τομέα και  δικαιώματα
μειοδότριας εταιρίας

15

5. Άρνηση καταχώρισης πρακτικού γενικής συνέλευσης Α.Ε. στο ΓΕ.ΜΗ. 16

6. Καταγγελία για έλλειψη ελέγχων σε κτηνοπτηνοτροφική εγκατάσταση 19

7. Καταγγελία για συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και αποκλεισμού εταιρίας από διαγωνισμό 20

8. Καταγγελία  σχετική με την ύπαρξη σπηλαιώματος κάτω από θεμέλια κτιρίων 20

9.  Άρνηση  χορήγησης  άδειας  διεξαγωγής  αγώνων  από  την  Περιφέρεια  Αττικής,  λόγω  έλλειψης  ειδικής  αθλητικής
αναγνώρισης της ομοσπονδίας από την Γ.Γ. Αθλητισμού 

25

10. Ηχορύπανση από λειτουργία κλιματιστικών σε πολυκατάστημα 27

11. Ηχορύπανση από λειτουργία εργοστασιακής μονάδας που συνορεύει με ιδιοκτησία  πολίτη 28

12.  Κλήση ιδιοκτήτη επιχείρησης στάθμευσης οχημάτων σε  προηγούμενη ακρόαση επειδή  εντοπίστηκαν σταθμευμένες
μοτοσυκλέτες στον σταθμό  αυτοκινήτων 

28

13. Έλλειψη συμμόρφωσης προς δικαστική απόφαση σχετικά με αναδρομική τοποθέτηση πρώην εργαζομένης στη νόμιμη
οργανική θέση της Περιφέρειας Αττικής  

32

14. Φερόμενες οχλήσεις από την λειτουργία λαϊκής αγοράς για την οποία έχει δοθεί άδεια από την Περιφέρεια Αττικής 34

15. Αδειοδότηση υπαίθριων χώρων στάθμευσης στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας 35

16.  Προϋπόθεση υποβολής αναγνώρισης αντιστοιχίας αλλοδαπού πτυχίου με Τμήμα Ψυχολογίας της ημεδαπής για την
αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου

36

17. Αναφορά για κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην Καλλιθέα 38

18. Ζητήματα λειτουργίας σχετικά με το Πεδίον του Άρεως 39

19. Οχλήσεις κατοίκων από την διεξαγωγή υπαίθριων μουσικών παραστάσεων στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών 43

20. Έλεγχος νομιμότητας προστίμου που επιβλήθηκε σε εταιρία συντήρησης ανελκυστήρων για παράβαση διαδικαστικών
υποχρεώσεων

52

21. Άρνηση χορήγησης βεβαίωσης κρατήσεων σε συνταξιούχο του ΤΕΑΔΥ 60

22. Καταγγελίες για υγειονομικούς κινδύνους από δραστηριότητες ανακύκλωσης στην οδό Κάνιγγος 61

23. Καταγγελία για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά έργα στο Ρέμα της Πικροδάφνης 61

24. Τροφική δηλητηρίαση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Χαλάνδρι 66

25. Καταγγελία για περίπτερο που καταλαμβάνει αυθαίρετα κοινόχρηστο χώρο στον Δήμο Νέας Σμύρνης 69
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26. Καθυστέρηση υπόθεσης στο ΣΥΠΟΘΑ 69

27. Πληροφόρηση για έργα που εκτελούνται σε Ρέματα της Αττικής 70

28. Έλεγχοι κυριακάτικης λειτουργίας επιχείρησης στην Σαλαμίνα 72

29. Αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας οχήματος δημοσίας χρήσεως 81

30. Ικανοποίηση αίτησης χορήγησης αντιγράφου 83

31. Εξωδικαστική επίλυση οικονομικής διαφοράς με την Περιφέρεια Αττικής 87
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1. Άρνηση ανάκλησης πράξης 
τακτοποίησης και αναλογισμού  
λόγω ρυμοτομίας παρά τους 
ισχυρισμούς πολίτη περί υπέρτερου
δημοσίου συμφέροντος

Η υπόθεση αφορά πολίτη, ο οποίος αναφέρει ότι
ενώ η επίμαχη πράξη του τότε Νομάρχη Αθηνών
ακυρώθηκε,  στη συνέχεια,  με  νεότερη απόφαση
ανακλήθηκε  η  ακυρωτική  απόφαση,  με  την
αιτιολογία ότι είχε εκδοθεί από αναρμόδιο όργανο
(η απόφαση ακύρωσης της πράξης εκδόθηκε δύο
ημέρες  πριν  την  δημοσίευση  της  απόφασης
μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  από  τον  τότε
Νομάρχη στον  τότε  Δ/ντη της  Πολεοδομίας).  Το
θέμα  περί  του  κύρους  ή  μη  της  ανακλητικής
απόφασης  είχε  τεθεί  κατά  την  προηγούμενη
δεκαετία  στην  κρίση  διαφόρων  διοικητικών
οργάνων,  τα  οποία  κατέληξαν  υπέρ  της  ισχύος
της  επίμαχης  πράξης  τακτοποίησης  και
αναλογισμού  λόγω  ρυμοτομίας.  Σε  αίτημα  του
ενδιαφερόμενου  προς  την  Διεύθυνση  Χωρικού
Σχεδιασμού,  για  την  εξέλιξη  της  υπόθεσης  η
υπηρεσία αυτή τον ενημέρωσε ότι  αναμένεται η
έκδοση  πορίσματος  από  τον  Περιφερειακό
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης σε
σχέση  με  την  υπόθεση.  Κατόπιν  αυτής  της
απάντησης  ο  πολίτης  απευθύνθηκε  στον
Συμπαραστάτη,  ζητώντας  την  έκδοση  του  εν
λόγω  “πορίσματος”.  Με  την  Διαμεσολάβηση
1/2015,  ο  Συμπαραστάτης  σημείωσε  ότι  είναι
υποχρεωμένος  να  ενεργεί  ως  διαμεσολαβητής
μεταξύ  των  πολιτών  και  των  περιφερειακών
υπηρεσιών.  Στο  πλαίσιο  της  αρμοδιότητάς  του
αυτής, ο Συμπαραστάτης μπορεί να απευθύνεται
στις  υπηρεσίες  και  στους  ενδιαφερομένους,
μεταφέροντας  πληροφορίες  και  αιτήματα
εκατέρωθεν, ώστε να επιδιωχθεί η διαμόρφωση
ενός  πεδίου  σύγκλησης  απόψεων  και  επίλυσης
του  όποιου  προβλήματος  κακοδιοίκησης.  Στο

στάδιο αυτό, ο Συμπαραστάτης οφείλει να ενεργεί
τηρώντας ίσες αποστάσεις, σύμφωνα και με την
αρχή της αμεροληψίας και της ίσης μεταχείρισης.
Για  τον  λόγο  αυτόν,  η  διατύπωση  οριστικών
κρίσεων,  οι  οποίες  θα  διατυπώνονταν  σε  ένα
«πόρισμα»,  στο στάδιο αυτό δεν θα διευκόλυνε
την  ανίχνευση  της  νομικής  βασιμότητας  του
αιτήματος  του  πολίτη,  η  οποία  πρέπει  να
επιδιώκεται  από  την  ίδια  την  υπηρεσία  της
Περιφέρειας,  χωρίς  ο  Συμπαραστάτης  να
υποκαθιστά τις σχετικές αρμοδιότητες. Συνεπώς,
ένα  τελικό  «πόρισμα»  εκ  μέρους  του
Συμπαραστάτη θα είχε σημασία στο στάδιο κατά
το  οποίο  η  υπηρεσία  θα  έχει  διαμορφώσει
πλήρως την θέση της απέναντι  στο αίτημα του
ενδιαφερόμενου.  Περαιτέρω,  ο  Συμπαραστάτης
υπογράμμισε ότι  στο παρόν στάδιο της εξέλιξης
της  υπόθεσης,  η  υπηρεσία  είχε  απευθυνθεί  στο
αρμόδιο Υπουργείο, αναμένοντας τις απόψεις του
επί  θεμάτων  που  τίθενται  με  το  επίμαχο
ρυμοτομικό σχέδιο. Ωστόσο, καθώς το αίτημα του
ενδιαφερομένου  αφορά  την  ανάκληση  της
επίμαχης  διοικητικής  πράξης,  όπως  αυτή
τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  ο  Συμπαραστάτης
υποστήριξε  ότι  η  υπηρεσία  θα  πρέπει  να
αναζητήσει  την  γνωμοδότηση  της  Νομικής
Υπηρεσίας  ως προς την νομική βασιμότητα του
αιτήματος του ενδιαφερομένου. Επιπλέον, καθώς
η  ανάκληση  της  επίμαχης  διοικητικής  πράξης
ενδέχεται να θίγει κεκτημένα δικαιώματα τρίτων
ιδιωτών θα πρέπει η υπηρεσία να καλέσει για τις
νομικές απόψεις τους και αυτές τις πλευρές, ώστε
να  διαμορφώσει  μια  σφαιρική  άποψη  για  την
νομιμότητα  του  αιτήματος  και  να  προχωρήσει
κατά  τα  νόμιμα. Συνοψίζοντας  την
διαμεσολάβησή  του  σε  εκείνο  το  στάδιο  της
υπόθεσης,  ο  Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του
Πολίτη  και  της  Επιχείρησης,  κάλεσε  την  Δ/νση
Χωρικού  Σχεδιασμού,  Τμήμα  Πολεοδομικών
Θεμάτων,  να  χορηγήσει  αντίγραφα  τυχόν
απαντήσεων  υπηρεσιών  του  αρμόδιου
Υπουργείου  στο  ανωτέρω  έγγραφο  της
υπηρεσίας,  να  απευθύνει  αίτημα  γνωμοδότησης
προς  την  Νομική  Υπηρεσία  της  Περιφέρειας  ως
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προς την νομική βασιμότητα του αιτήματος του
καταγγέλλοντος  για  ανάκληση  της  επίμαχης
διοικητικής πράξης και να απευθύνει αίτημα για
τις  νομικές  απόψεις  τρίτων  σχετικά  με  το
ενδεχόμενο ανάκλησης της επίμαχης διοικητικής
πράξης. Ωστόσο, η υπηρεσία δεν ακολούθησε την
παραίνεση  του  Συμπαραστάτη  ως  προς  την
υποβολή  αιτήματος  για  γνωμοδότηση  από  την
νομική υπηρεσία σχετικά με το επιτρεπτό ή μη της
ανάκλησης.
Σε  επόμενο  στάδιο  της  ίδιας  υπόθεσης,  ο
ενδιαφερόμενος υπέβαλε αίτημα διαμεσολάβησης
προς  τον  Συμπαραστάτη,  ζητώντας  να
ενημερωθεί  άμεσα  για  την  υπόθεσή  του  το
Περιφερειακό  Συμβούλιο  και  να  αναρτηθεί  η
υπόθεσή του στο Πρόγραμμα “Διαύγεια”. Με την
Διαμεσολάβηση  1/2015/Α,  ο  Συμπαραστάτης
υπενθύμισε  ότι  η  κατά νόμον  αρμοδιότητά  του
περιορίζεται  στην  διαμεσολάβηση  προς  τις
υπηρεσίες,  τα  νομικά  πρόσωπα  και  τις
επιχειρήσεις  της  Περιφέρειας  και  δεν
περιλαμβάνει  κατ'  αρχήν  τα  θεσμικά  όργανα
αυτής,  όπως  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο.  Ο
ενδιαφερόμενος  ενημερώθηκε  γραπτώς  ότι  εάν
επιθυμεί  να  απευθυνθεί  στο  Περιφερειακό
Συμβούλιο  δύναται  να καταθέσει  το αίτημά του
στην  Γραμματεία  του  οργάνου  αυτού  και  του
δόθηκαν  γραπτώς  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  με
την εν  λόγω υπηρεσία.  Περαιτέρω,  ως  προς το
αίτημά  του  για  ανάρτηση  της  αίτησης  στο
Πρόγραμμα  “Διαύγεια”,  ο  Συμπαραστάτης
ενημέρωσε  τον  ενδιαφερόμενο  ότι  σε  αυτό
αναρτώνται  μόνο οι  πράξεις  που προβλέπονται
στην παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010 και σε
αυτές  τις  πράξεις  δεν  περιλαμβάνονται  τα
αιτήματα  πολιτών.  Με  το  έγγραφο  της
Διαμεσολάβησης  1/2015/Α,  ο  Συμπαραστάτης
απευθύνθηκε  εκ  νέου  στην  υπηρεσία,
επαναλαμβάνοντας  τις  προτάσεις  του  προς
αυτήν, ήτοι:  α) για χορήγηση αντιγράφων τυχόν
απαντήσεων  του  αρμόδιου  υπουργείου,  β)
απεύθυνση αιτήματος γνωμοδότησης στη Νομική
Υπηρεσία και γ) αίτημα αναζήτησης των νομικών
απόψεων  τρίτων  σχετικά  με  το  ενδεχόμενο
ανάκλησης της επίμαχης διοικητικής πράξης. 
Με  δεδομένη  την  δυστοκία  που  παρουσίασε  η
ανωτέρω υπηρεσία  στην  ανταπόκριση  προς  τις
προτάσεις  του,  ο  Συμπαραστάτης  προκάλεσε
σύσκεψη διαμεσολάβησης στο Γραφείο του. Στην
σύσκεψη συμμετείχε ο ενδιαφερόμενος πολίτης με
νομικό σύμβουλό του, η προϊσταμένη της Δ/νσης
Χωρικού  Σχεδιασμού  με  τον  αναπληρωτή
προϊστάμενο  του  Τμήματος  Πολεοδομικών
Θεμάτων της Δ/νσης και τον αρμόδιο υπάλληλο

του  εν  λόγω  τμήματος.  Κατά  την  διάρκεια  της
διαμεσολάβησης,  όπως  καταγράφεται  στην
Διαμεσολάβηση  1/2015/Β ο  ενδιαφερόμενος
ανέπτυξε  τους  ισχυρισμούς  του σχετικά  με  την
ανάγκη  ανάκλησης  της  πράξης  για  λόγους
δημοσίου  συμφέροντος.  Οι  ισχυρισμοί  του  δεν
έγιναν  δεκτοί  από  την  Δ/νση  Χωρικού
Σχεδιασμού,  η  οποία  όμως  επιφυλάχθηκε  να
υποβάλλει  σχετικό  ερώτημα  στην  Νομική
Υπηρεσία.  Ο  Συμπαραστάτης  πρότεινε  στον
ενδιαφερόμενο  να  υποβάλλει  γραπτώς  τους
ισχυρισμούς του περί ανάκλησης της πράξης για
λόγους  δημοσίου  συμφέροντος  προς  την  Δ/νση
Χωρικού  Σχεδιασμού  και  να  αναμένει  την
απόφασή της. 
Σε  συνέχεια  της  Διαμεσολάβησης  1/2015/Β  του
Γραφείου  του  Περιφερειακού  Συμπαραστάτη,  η
Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού προέβη στην σύνταξη
του με αρ. πρωτ.**/30.09.2015 έγγραφου, το οποίο
απευθύνεται  προς  το  Νομικό  Γραφείο  του
Γραφείου Περιφερειάρχη Αττικής και στο Νομικό
Γραφείο Π.Ε. Κεντρικού Βόρειου Νότιου & Δυτικού
Τομέα Αθηνών. Στο ως άνω έγγραφο η υπηρεσία
εκφράζει  τις  απόψεις  της  επί  της  ουσίας  του
αιτήματος  του ενδιαφερομένου  και  αναφέρεται
στις ενέργειες στις οποίες προέβη έπειτα από την
διαβίβαση σε αυτήν της από 05.04.2013 αίτησης
του καταγγέλλοντος. Σύμφωνα πάντοτε με το ως
άνω  έγγραφο,  η  αίτηση  του  ενδιαφερομένου
θεωρήθηκε από την Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού
ως  νέα  αίτηση  θεραπείας  κατά  της  επίμαχης
πράξης  αναλογισμού και  η  υπηρεσία προέβη σε
σύσταση  τριμελούς  επιτροπής  για  υποβολή
απόψεων και στοιχείων από τους εμπλεκόμενους
πολίτες και Δήμο. Έπειτα από σχετική έρευνα, η
επιτροπή  εξέδωσε  πρακτικό,  στο  οποίο
αναφέρεται ότι επειδή εκκρεμούν στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο  Αιτήσεις  Ακύρωσης  τόσο  του
καταγγέλλοντος  όσο  και  του  Δήμου  Πεντέλης
«οποιαδήποτε  εξέταση εκ  μέρους  της  διοίκησης
νέας αίτησης θεραπείας ίδιου περιεχομένου είναι
απαράδεκτη  και  δεν  συνάδει  με  την  χρηστή
διοίκηση, δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία κρίσης και απόφασης των αρμοδίων
διοικητικών  δικαστηρίων,  όσον  αφορά  στην
απόρριψη προγενέστερων αιτήσεων θεραπείας.».
Όπως  αναφέρεται  στο  έγγραφο  ο  καταγγέλων
ενημερώθηκε από την υπηρεσία για το πόρισμα
της  επιτροπής.  Τέλος,  στο  ως  άνω  έγγραφο
αναφέρεται  ότι  :  «…κατά  την  άποψή  μας  η
Υπηρεσία δεν νομιμοποιείται  α)  να επανεξετάσει
οποιαδήποτε νέα αίτηση θεραπείας”  [...]  “καθώς
θεωρεί  καταχρηστική  κάθε  νέα  ενασχόληση  με
την  υπόθεση,  αλλά  και  β)  να  προχωρήσει  σε
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αλληλογραφία  με  άλλες  Δημόσιες  Υπηρεσίες,  σε
αναζήτηση  απόψεων  επί  των  απόψεων  του  κ.
***,  Δήμου  Πεντέλης  κλπ  καθώς  θεωρεί  ότι  οι
απόψεις  αυτές δεν  έχουν θέση προβλεπόμενων
από  νόμο  διοικητικών  αποφάσεων  που
επηρεάζουν το διοικητικό καθεστώς της πράξης
και κατ΄ ακολουθία δεν είναι δεσμευτικές για την
υπηρεσία μας που εμμένει στις απόψεις που έχει
εκφράσει” [...]”Επιπλέον, θέλουμε να τονίσουμε ότι
κατά  τις  γενικές  αρχές  ανάκλησης  των
διοικητικών  πράξεων,  οι  νόμιμες  πράξεις  της
Διοικήσεως  δεν  υπόκεινται  σε  ανάκληση  λόγω
μεταγενέστερης  διαφορετικής  εκτίμησης  των
αυτών πραγματικών περιστατικών και μεταβολής
των αντιλήψεων της διοίκησης (ΣτΕ 3064/1991).”
Με  την  Διαμεσολάβηση  1/2015/Γ,  ο
Συμπαραστάτης  υπογράμμισε  ότι  το  ανωτέρω
έγγραφο δεν διατυπώνει ευθέως ερώτημα προς
την  Νομική  Υπηρεσία,  αλλά  καταγράφει  την
άποψη της υπηρεσίας επί του θέματος. Ωστόσο, ο
Συμπαραστάτης θεωρεί πως κατ'  ορθή εκτίμηση
του  εγγράφου  και  προς  αποφυγή  άσκοπων
διοικητικών διαδικασιών, θα μπορούσε η Νομική
Υπηρεσία να εκλάβει ως ερώτημα την τοποθέτηση
της υπηρεσίας επί  του θέματος,  ενόψει  και  των
αρμοδιοτήτων  περί  γνωμοδοτήσεων  που
περιλαμβάνονται  στον  Οργανισμό  Εσωτερικής
Υπηρεσίας  της  Περιφέρειας  Αττικής  και
ακολούθως  να  προβεί  στη  διατύπωση
γνωμοδότησης με βάση το συναγόμενο ερώτημα.
Αναμένεται η ανταπόκριση της Νομικής Υπηρεσίας
απέναντι σε αυτή την παραίνεση. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:  Αναμένεται  η  γνωμοδότηση  της
νομικής υπηρεσίας για την επίλυση του νομικού
σκέλους της διαφοράς

2. Αδυναμία επιχείρησης να 
ενημερωθεί σχετικά με την 
καταχώριση ή μη αίτησης στο 
ΓΕ.ΜΗ.

Μελετητική εταιρία ζήτησε διαμεσολάβηση, καθώς
ανέφερε ότι αδυνατούσε να έλθει σε επικοινωνία
με την αρμόδια υπηρεσία για να ενημερωθεί σε
σχέση με το στάδιο που βρισκόταν αίτημά της για
καταχώριση  στο  ΓΕΜΗ.  Με  την  Διαμεσολάβηση
2/2015,  ο  Συμπαραστάτης  ενημέρωσε  ότι  μία
ημέρα  μετά  την  λήψη  του  αιτήματος
διαμεσολάβησης,  η  αρμόδια υπηρεσία  απέστειλε
σχετικά  στοιχεία.  Ο  Συμπαραστάτης  επισήμανε
ότι  στην  υπό  κρίση  περίπτωση  η  αίτηση
διαμεσολάβησης δεν περιλάμβανε ρητή αναφορά

σε  πρόβλημα  κακοδιοίκησης  εκτός  από  μία
αόριστη  αναφορά  περί  άκαρπης  προσπάθειας
τηλεφωνικής  επικοινωνίας  με  αρμόδιους,  οι
οποίοι  όμως  δεν  κατονομάζονται  και  θα
μπορούσαν  να  είναι  έτερες  υπηρεσίες  και  όχι
αυτές  της  Περιφέρειας  Αττικής.  Ενόψει  των
ανωτέρω,  ο  Συμπαραστάτης  περιόρισε  την
διαμεσολάβηση στην αναφορά της ανταπόκρισης
της υπηρεσίας και την διερεύνηση περί του κατά
πόσον η καταγγέλλουσα ήταν ικανοποιημένη από
την ανταπόκριση αυτή. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Ικανοποίηση του αιτήματος.

3.  Συγκέντρωση  ομβρίων  υδάτων
σε οικόπεδο 

Oι  καταγγέλλουσες  πολίτες  ανέφεραν  ότι   ενώ,
για  την  επίλυση  του  προβλήματος  της
συγκέντρωσης  όμβριων  υδάτων  σε  οικόπεδο
ιδιοκτησίας  τους,  έχουν  απευθυνθεί  πρωτίστως
στον σχετικό Δήμο (Δήμος Μεταμόρφωσης)  και
στην συνέχεια στην Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας  Αττικής, η έγγραφη επικοινωνία
μεταξύ των υπηρεσιών της Περιφέρειας και του
Δήμου  Μεταμόρφωσης  δεν  έχει  οδηγήσει  στην
διευθέτηση του προβλήματος. 
Ο Συμπαραστάτης με την  Διαμεσολάβηση 3/2015
επισήμανε  ότι   η  καταγγελία  αναφέρεται  στον
Δήμο  Μεταμόρφωσης, στη  Δ/νση  Πολιτικής
Προστασίας  της  Περιφέρειας  Αττικής  και  στη
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής. Η
διαμεσολαβητική αρμοδιότητα του Περιφερειακού
Συμπαραστάτη  του  Πολίτη  και  της  Επιχείρησης
περιορίζεται  στις  τελευταίες  δύο  Υπηρεσίες  που
συνιστούν  Διευθύνσεις  της  Περιφέρειας  Αττικής.
Aπό την έρευνα της υπόθεσης προέκυψε ότι στο
με  αρ.  πρωτ.  **/04.02.2015  έγγραφο της  Δ/νσης
Τεχνικών  Έργων  της  Περιφέρειας  Αττικής  προς
την  Δ/νση  Πολιτικής  Προστασίας  και  τον  Δήμο
Μεταμόρφωσης  αναφέρεται  ότι  η  συγκέντρωση
όμβριων  υδάτων  στο  εν  λόγω  οικόπεδο
οφείλεται, όχι στην ύπαρξη ρέματος – περίπτωση
στην  οποία  θα  αποτελούσε  αρμοδιότητα  της
Περιφέρειας  –  αλλά  στο  γεγονός  ότι  το
συγκεκριμένο  ακίνητο  αποτελεί  την  κατάληξη  3
δρόμων με χαρακτηριστική κλίση. Σε περίπτωση
καιρικών φαινομένων τα ύδατα συσσωρεύονται
στο γειτνιάζον ανοιχτό οικόπεδο δημιουργώντας
πλημμυρικά φαινόμενα. Κατά συνέπεια, απαιτείται
η  διάνοιξη  της  οδού  για  την  πραγματοποίηση
υδραυλικού  έργου  (όπως  άλλωστε  αναφέρεται
και στο με αρ. πρωτ. **/25-2-2015 έγγραφο του
Δήμου Μεταμόρφωσης) γεγονός που εκφεύγει της
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αρμοδιότητας  της  Περιφέρειας  Αττικής  τόσο  σε
επίπεδο οριστικής επίλυσης (δηλ. κατασκευής του
έργου)  όσο  και  σε  επίπεδο  προσωρινής
διευθέτησης  του  προβλήματος. Σε  αυτό  το
πλαίσιο,  δεν  υπήρχε   αρμοδιότητα ούτε  της
Δ/νσης  Πολιτικής  Προστασίας  της  Περιφέρειας
Αττικής,  καθώς  αποστολή  της  ως  άνω  Δ/νσης
αποτελεί, μεταξύ άλλων, ο σχεδιασμός σε θέματα
πρόληψης  καταστροφών  ή  καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης και ο συντονισμός όλων των
υπηρεσιών  της  Περιφέρειας  Αττικής  για  την
άσκηση  των  αρμοδιοτήτων  τους.  Η  Δ/νση
Πολιτικής  Προστασίας  μελετά,  αναλύει  και
εξειδικεύει  τις  βασικές  απαιτήσεις  οι  οποίες
προβλέπονται από το νομικό πλαίσιο λειτουργίας
των  υπηρεσιών  της  Περιφέρειας  Αττικής  και
αφορούν  την  πρόληψη,  αντιμετώπιση  και
αποκατάσταση καταστροφών.  Πάντως, η  Δ/νση
Τεχνικών  Έργων  της  Περιφέρειας  Αττικής  είχε
υποβάλει  σχετική  αναφορά  προς  τον  Δήμο
Μεταμόρφωσης  για  την  διευθέτηση  του
προβλήματος,  τόσο  με  το  με  αρ.  πρωτ.
**/04.02.2015,  όσο  και  με  το  με  αρ.  πρωτ.
**/24.04.2015  έγγραφο,  καθώς  μόνο  μέχρι  το
σημείο αυτό περιορίζεται η δυνατότητα εμπλοκής
της  στην  συγκεκριμένη  υπόθεση.  Ενόψει  των
ανωτέρω,  ο  Συμπαραστάτης  σημείωσε  ότι  δεν
υφίσταται  πεδίο  άσκησης  της  διαμεσολαβητικής
παρέμβασης  του  και  έθεσε  την  υπόθεση  στο
αρχείο  ενημερώνοντας  τις  καταγγέλλουσες  για
όλα τα παραπάνω.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: οι καταγγέλλουσες ενημερώθηκαν
αναλυτικά για τις αρμοδιότητες και τους δόθηκε
κατεύθυνση  για  την  διοικητική  επίλυση  του
προβλήματος

4. Ματαίωση ανοικτού διαγωνισμού
για  τον  καθαρισμό  κτιρίων  και
υπηρεσιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα και
δικαιώματα μειοδότριας εταιρίας

Επιχείρηση  που  αναδείχθηκε  μειοδότης  σε
ανοικτό  διαγωνισμό  της  Περιφέρειας  Αττικής
ζήτησε  διαμεσολάβηση  καθώς  δεν  είχε
προσκληθεί  για  να  υπογράψει  την  σχετική
σύμβαση που αφορούσε ο διαγωνισμός. Σε χρόνο
μετά την υποβολή της καταγγελίας,  αναρτήθηκε
στην  “Διαύγεια”  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα
η  ματαίωση  των  αποτελεσμάτων  του  διεθνούς
ανοικτού  διαγωνισμού  για  τον  καθαρισμό  των
κτιρίων  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Κεντρικού
Τομέα  της  Περιφέρειας  Αττικής,  συνολικού

προϋπολογισμού  667.000  ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  Σύμφωνα  με  την
αιτιολογία της απόφασης, η ματαίωση προτάθηκε
“για  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος”,  σύμφωνα
και με την αναφορά του άρθρου 9 παρ.  Ε εδ.  Ιι
του Παραρτήματος  Β'  της Διακήρυξης,  “διότι  το
δημόσιο  συμφέρον  επιτάσσει  την  εκτέλεση
εργασιών  καθαριότητας  κατ'  αρχήν  από  το
υπάρχον  προσωπικό  της  Περιφέρειας  Αττικής
Κλάδου  ΥΕ  Βοηθητικού  Προσωπικού
(προερχόμενο  από  τον  παλαιότερα  υφιστάμενο
κλάδο  καθαριότητας),  προσωπικό  το  οποίο  δεν
λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό προς
ανάθεση εργασιών του τρέχοντος διαγωνισμού. 
Με  την  Διαμεσολάβηση  4/2015/Α,  ο
Συμπαραστάτης επισήμανε ότι κατά το άρθρο 113
του  Ν.3852/2010,  η  Οικονομική  Επιτροπή
αποτελεί όργανο της Περιφέρειας. Ως εκ τούτου,
δεν  αποτελεί  “υπηρεσία”,  “νομικό  πρόσωπο”  ή
“επιχείρηση”  της  Περιφέρειας  προς  την  οποία  ο
Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του  Πολίτη  και
της  Επιχείρησης  μπορεί  να  ασκήσει  τα
διαμεσολαβητικά του καθήκοντα, κατά το άρθρο
179  του  Ν.3852/2010.  Συνεπώς,  ως  προς  την
ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο
Συμπαραστάτης  περιορίστηκε  μόνο  να
ενημερώσει  την  καταγγέλλουσα  πλευρά  ότι
διαθέτει  το  δικαίωμα  να  ασκήσει  την
προβλεπόμενη από το άρθρο 227 του Ν.3852/2010
ειδική  διοικητική  προσφυγή  προς  την
Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αττικής,  για  λόγους
νομιμότητας,  μέσα σε  προθεσμία δεκαπέντε  (15)
ημερών από την δημοσίευσή της ή την ανάρτησή
της στο Διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή
αφότου έλαβε γνώση αυτής. 
Περαιτέρω, ο Συμπαραστάτης σημείωσε ότι είναι
μεν  υποχρεωμένος  να  απόσχει  από  την
διαμεσολάβηση  προς  την  Οικονομική  Επιτροπή
της Περιφέρειας, αλλά δύναται να εξετάσει τυχόν
περιθώριο  διαμεσολάβησης  προς  την
καταγγέλλουσα  πλευρά  και  προς  την  Δ/νση
Οικονομικών.  Ως  προς  το  αίτημα  της
καταγγέλλουσας  επιχείρησης  περί  ενημέρωσής
της για τους λόγους της καθυστέρησης σε σχέση
με  την  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  της
Περιφέρειας,  η  επιχείρηση  ενημερώθηκε  με
έκδοση  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,
ενώ  ο  Συμπαραστάτης  υπογράμμισε  ότι  η
απόφαση θα έπρεπε να είχε εκδοθεί σε ταχύτερο
χρόνο και να κοινοποιηθεί  προς την επιχείρηση.
Περαιτέρω,  ο  Συμπαραστάτης  επισήμανε  ότι  η
ματαίωση ενός διεθνούς διαγωνισμού για λόγους
δημοσίου συμφέροντος,  δηλαδή για λόγους που
δεν  ανάγονται  στην  υπαιτιότητα  του  μειοδότη
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πιθανώς  να  αποτελεί  αιτία  για  έγερση
οικονομικών απαιτήσεων έναντι της Περιφέρειας,
για  τις  δαπάνες  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό.
Προκειμένου  να  αποφευχθούν  δικαστικές
διεκδικήσεις,  οι  ενδιαφερόμενοι  θα  πρέπει  να
έχουν  την  δυνατότητα  να  ασκήσουν  τις  τυχόν
απαιτήσεις  τους,  ακόμη  και  προς  τα  όργανα
διοίκησης  της  Περιφέρειας  (προς  τα  οποία  δεν
διαμεσολαβεί  ο  Συμπαραστάτης),  με  την
ενεργοποίηση  ενός  διοικητικού  μηχανισμού
εξωδικαστικής  επίλυσης  της  διαφοράς.  Η
αρμοδιότητα για την λήψη απόφασης σχετικά με
συμβιβασμό  που αφορά ποσό  έως 45.000  ευρώ
ανήκει  στην  Οικονομική  Επιτροπή,  ενώ  για
μεγαλύτερο ποσό, η απόφαση λαμβάνεται από το
Περιφερειακό Συμβούλιο (άρθρο 176 παρ. 1 περ.
ιβ’  Ν.3852/2010).  Για  την  ενάσκηση  της  σχετικής
αρμοδιότητας  θα  πρέπει  οι  ενδιαφερόμενοι  να
υποβάλλουν  σχετικό  αίτημα  προς  τη  Δ/νση
Οικονομικών,  με  το  οποίο  θα  προσκομίζουν  το
σύνολο των εγγράφων αποδείξεων σχετικά με τις
δαπάνες  στις  οποίες  προέβησαν  για  να  λάβουν
μέρος  στον  ακυρωθέντα  διαγωνισμό.  Στη
συνέχεια,  η  Δ/νση  Οικονομικών  συντάσσει
σχετική  εισήγηση,  θετική  ή  αρνητική  επί  της
αιτήσεως, προς την Οικονομική Επιτροπή, η οποία
αποφασίζει  για  την  ικανοποίηση  ή  μη  του
αιτήματος. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:  η  καταγγέλλουσα  ενημερώθηκε
αναλυτικά  για τις  αρμοδιότητες και  της  δόθηκε
κατεύθυνση  για  την  διοικητική  επίλυση  του
προβλήματος.

Πέρα  από  τη  συγκεκριμένη  καταγγελία,  ο
Συμπαραστάτης  από  τις  επισκέψεις  του  σε
υπηρεσίες  της  Περιφέρειας  διαπίστωσε  ότι  το
ζήτημα  της  καθαριότητας  κτιρίων  διαφόρων
Περιφερειακών Ενοτήτων αποτελεί  ένα  σταθερό
πρόβλημα  που  υποβαθμίζει  το  περιβάλλον  της
παροχής των υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά
και  το  εργασιακό περιβάλλον των εργαζομένων
στην  Περιφέρεια  Αττικής.  Ο  Συμπαραστάτης
επισήμανε  τα  σοβαρά  προβλήματα  που
προκάλεσε  η  πολύμηνη  έλλειψη  εργαζομένων
καθαριότητας  και  στο  κτίριο  της  έδρας  του
(Συγγρού  80-88),  αλλά  και  σε  άλλα  κτίρια  του
Κεντρικού  Τομέα  Αθηνών  (όπως  στην  έδρα  της
Διεύθυνσης  Ανάπτυξης)  και  επισήμανε  με  κάθε
ευκαιρία το θέμα αυτό στην περιφερειακή Αρχή,
και με ιδιαίτερη έμφαση στην Αντιπεριφερειάρχη
Διοίκησης  &  Προγραμματικού  Σχεδιασμού,  κ.
Τασούλη.  Όσον  αφορά  το  πρόβλημα  στο  κτίριο
της  Συγγρού  80-88,  επιλύθηκε  τις  τελευταίες

ημέρες  του  2015  με  την  πρόσληψη  δύο
καθαριστριών. 

5. Άρνηση καταχώρισης πρακτικού
γενικής συνέλευσης Α.Ε. στο ΓΕ.ΜΗ.

Η καταγγέλλουσα πλευρά ανέφερε, ότι το Τμήμα
Ανωνύμων Εταιριών της  Δ/νσης  Ανάπτυξης  της
Περιφέρειας  Αττικής  δεν  είχε  καταχωρήσει
πρακτικά έκτακτης γενικής συνέλευσής της που
κατατέθηκαν  τον  Απρίλιο  του  2014  από  την
εταιρία στο ΓΕ.ΜΗ., ενώ η σχετική πράξη περί μη
καταχώρησης  είχε  ακυρωθεί  από  την
Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αττικής  και  υπήρχαν
δύο  (2)  γνωμοδοτήσεις  της  Νομικής  Υπηρεσίας
της  Περιφέρειας,  επί  του  θέματος,  υπέρ  της
καταχώρισης πρακτικού στο ΓΕ.ΜΗ.
O Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και
της  Επιχείρησης  επισκέφθηκε  τα  γραφεία  της
καταγγελλόμενης υπηρεσίας και συναντήθηκε με
την  αρμόδια  Διευθύντρια  και  την  αρμόδια
Τμηματάρχη,  προκειμένου  να  συγκεντρώσει
πληροφορίες για την υπόθεση και να διερευνήσει
το  περιθώριο  διαμεσολαβητικής  επίλυσης  της
διαφοράς.  Στο  πλαίσιο  αυτής  της  συνάντησης,
επιδείχθηκαν στον Συμπαραστάτη έγγραφα από
τον φάκελο της υπόθεσης, τα οποία δεν φαίνεται
να είχαν ληφθεί υπόψη από την καταγγέλλουσα
πλευρά,  καθώς  δεν  είχαν  συνυποβληθεί  ως
συνημμένα  στο  έντυπο  καταγγελίας.  Πρόκειται
για:  α)  το  έγγραφο  της  καταγγελλόμενης
υπηρεσίας με αρ. πρωτ. **/2015 προς την αρμόδια
Αντιπεριφερειάρχη,  στο οποίο εκτός των άλλων
περιέχεται ένα «ιστορικό» της υπόθεσης, η άποψη
της  υπηρεσίας,  καθώς  και  η  πρόταση  για
αποστολή  των  στοιχείων  στο  αρμόδιο
Δικαστήριο, για περαιτέρω διερεύνηση σχετικά με
το ποιο από τα δύο πρακτικά γενικής συνέλευσης
είναι νόμιμο κι επομένως καταχωρητέο στο ΓΕΜΗ
και  β)  το  με  ημερομηνία  29.1.2015  έγγραφο της
εταιρίας  «***»  προς  την  καταγγελλόμενη
υπηρεσία, με σχολιασμό σχετικά με την απόρριψη
καταχώρισης  των  πρακτικών.  Τα  εν  λόγω
έγγραφα επισυνάπτονται στην παρούσα έγγραφη
διαμεσολάβηση  και  τίθενται  υπόψη  προς  την
καταγγέλλουσα  πλευρά,  προκειμένου  να  μας
γνωρίσει  τις  απόψεις  της.  Από  το  α΄  ως  άνω
έγγραφο  προκύπτει  ότι  η  καταγγελλόμενη
υπηρεσία διαφωνεί με την απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με
την  οποία  ακυρώθηκε  το  έγγραφο  της
καταγγελλόμενης  υπηρεσίας.  Η  υπηρεσία
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υποστηρίζει  ότι  το  προσβαλλόμενο  δεν  ήταν
«απόφαση» (δηλαδή εκτελεστή διοικητική πράξη),
αλλά απλό πληροφοριακό έγγραφο, το οποίο δεν
είναι  εκτελεστό  κι  ως  εκ  τούτου,  δεν
προσβάλλεται  ενώπιον  του Γ.Γ.  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.  Ωστόσο,  στην  περίπτωση  κατά  την
οποία  η  Περιφέρεια  Αττικής  δεν  είναι
ικανοποιημένη  με  απόφαση  του  Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αττικής,  δύναται  να
προβάλλει τις αντιρρήσεις της με προσφυγή κατά
της  απόφασης  ενώπιον  των  διοικητικών
δικαστηρίων. Καθώς λοιπόν η Περιφέρεια Αττικής
δεν  έχει  προσφύγει  εναντίον  της  ανωτέρω
απόφασης  του  Γ.Γ.  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
καλύπτεται  από  τεκμήριο  νομιμότητας  και
συνεπώς  η  ανάπτυξη  εναντίον  αυτής  νομικών
επιχειρημάτων,  ακόμη  και  βάσιμων,  είναι
πρακτικά  αλυσιτελής.  Στο β΄  ως  άνω  έγγραφο
καταγράφονται  οι  ενδοεταιρικές  αντιρρήσεις  ως
προς την καταχώριση των επίμαχων πρακτικών.
Η  άλλη  πλευρά  αναφέρει  ότι  συμφωνεί  με  την
άποψη ότι «η ενδοεταιρική αυτή διαφωνία πρέπει
να  λυθεί  από  την  Δικαιοσύνη»,  χωρίς  όμως  να
γνωστοποιεί  τυχόν νομικές  ενέργειες προς αυτή
την  κατεύθυνση.  Στο  ίδιο  έγγραφο
αναπτύσσονται  και  αντιρρήσεις  ως  προς  την
γνωμοδότηση  της  Νομικής  Υπηρεσίας  της
Περιφέρειας. Συγκεκριμένα, το έγγραφο αναφέρει:
α)  ετερότητα προσώπου ως προς την ιδιότητα
του  υπογράφοντος  γραμματέα  της  γενικής
συνέλευσης  μεταξύ  των  δύο  πρακτικών,  β)
παρουσιάζονται  μέτοχοι  να  μην  φέρουν
αντίρρηση, ενώ πρόκειται για άτομα που, κατά το
έγγραφο αυτό, είχαν αντιρρήσεις, γ) αντίταξη ως
προς  την  υποχρέωση  υποβολής  των  εγγράφων
της εταιρίας με δύο υπογραφές, ενώ ως τότε τα
έγγραφα  υποβάλλονταν  με  μία  υπογραφή,  δ)
επιθυμία  συνέχισης  της  συνεργασίας  των
μετόχων  και  αποφυγή  πρότασης  διαφορετικού
δ.σ., ε) αλυσιτελώς προβαλλόμενο το στοιχείο της
χρονικής προτεραιότητας ως προς την υποβολή
του πρακτικού, στ)  το δ.σ.  ισχύει  από τότε που
εκλέχθηκε εφόσον δεν εκλέχθηκε από παράνομη
γ.σ.,  ζ) το δ.σ. που είχε εκλεγεί από την γ.σ. της
**.**.2014 πληροί αυτές τις προϋποθέσεις, η) έως
τότε  δεν  είχε  αμφισβητηθεί  το  δικαίωμα  του
ενεχυράσαντος  τις  μετοχές  να  ψηφίζει  με
ενεχυρασμένες τις μετοχές του, καθώς δεν είχαν
αυτές  κατατεθεί  σε  τράπεζα  (με  επίκληση  των
πρακτικών γ.σ. **.**.2011 και **.**.2012). Επί των
ανωτέρω αντιρρήσεων δεν έχει υπάρξει γραπτή
απάντηση  εκ  μέρους  της  Νομικής  Υπηρεσίας,
καθώς  από  το  κείμενο  της  υπ’  αρ.  πρωτ.
**/12.2.2015  γνωμοδότησης  δεν  προκύπτει  ότι

έχει  ληφθεί  υπόψη  το  ως  άνω  κείμενο
αντιρρήσεων.  Επομένως,  επί  των  αντιρρήσεων
αυτών  θα  πρέπει  να  τοποθετηθεί  η  Νομική
Υπηρεσία  με  νεότερη  γνωμοδότηση,  κατόπιν
σχετικής  παραπομπής  από την  καταγγελλόμενη
υπηρεσία,  ενώ  και  η  καταγγέλλουσα  πλευρά
δύναται  να  αντιμετωπίσει  τα  διαλαμβανόμενα,
στο  πλαίσιο  της  εκατέρωθεν  ακρόασης,  με
υποβολή πρόσθετων απόψεών της επ’ αυτών. 
Στη  συνέχεια,  η  καταγγέλλουσα  πλευρά,  με
μήνυμα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  απέστειλε
στον  Συμπαραστάτη  απόσπασμα  παλαιότερης
γνωμοδότησης της νομικής συμβούλου της τότε
Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Αττικής,  κατά  την
οποία  «η  Διοίκηση  δύναται  κατά  το  νόμο  να
προβεί στην καταχώριση ακυρώσιμης απόφασης
γενικής  συνέλευσης,  δοθέντος  άλλωστε  ότι  την
κήρυξη  της  απόφασης  ως  άκυρης  μπορούν  να
ζητήσουν, υπό προϋποθέσεις που ορίζονται στο
νόμο,  οι  μέτοχοι  ή  τα  μέλη  του  διοικητικού
συμβουλίου εντός προθεσμίας τριών μηνών από
την καταχώριση στο Μητρώο εάν πρόκειται για
πράξεις  δημοσιευτέες,  πράγμα  που  σημαίνει  ότι
εάν  δεν  λάβει  χώρα η  σχετική  καταχώριση  δεν
αρχίζει και η σχετική προθεσμία για την άσκηση
της  σχετικής  αγωγής  με  αποτέλεσμα  να
παραμένει  σε  εκκρεμότητα  το  συγκεκριμένο
ζήτημα  και  να  διαιωνίζεται  η  αβεβαιότητα  ως
προς  την  ακύρωση  ή  μη  της  συγκεκριμένης
απόφασης»,  καταλήγοντας  ότι  η  υπηρεσία
δύναται να προβεί στην καταχώριση ακυρώσιμης
απόφασης γενικής συνέλευσης περί εκλογής δ.σ.
Με επόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ,
η  καταγγέλλουσα  πλευρά  ανέφερε  επιπρόσθετα
τα εξής: i. η αρμοδιότητα ελέγχου σύμφωνα με το
άρθρο  7β  του  Ν.2190/1920  ανήκει  στην
Περιφέρεια Αττικής και όχι στα Δικαστήρια, ii. για
αυτόν τον λόγο η καταγγελλόμενη υπηρεσία δεν
έχει  αρμοδιότητα παραπομπής  του ελέγχου του
άρθρου 7β στα Δικαστήρια, iii. Η καταγγελλόμενη
πλευρά  έχει  δικαίωμα  να  εξετάσει  μόνο  τα
έγγραφα  τα  οποία  υποβλήθηκαν  νόμιμα,  από
αρμόδιο  όργανο  της  ελεγχόμενης  Α.Ε.  και  δεν
δικαιούται να λάβει υπόψη παρά μόνο τα νομίμως
υποβληθέντα πρακτικά,  υπογραφόμενα από τον
πρόεδρο του δ.σ. και διευθύνοντα σύμβουλο της
εταιρείας κ. ***, καθώς το δίλημμα περί του ποιο
από τα δύο έγγραφα είναι νόμιμο χαρακτηρίζεται
από την καταγγέλλουσα πλευρά ως «πλαστό και
παράνομο».  iv.  o έλεγχος  νομιμότητας  είναι
τυπικός και ως εκ τούτου η πρόσκληση του κ.***
για την διατύπωση απόψεών του επί του θέματος
των καταχωρήσεων δεν θα είναι νόμιμη, διότι θα
συνιστά  πράξη  «μη  επιτρεπτού»  ουσιαστικού
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ελέγχου.  Στέλεχος  της  καταγγελλόμενης
υπηρεσίας θέτει επίσης το ερώτημα περί του κατά
πόσον έχει τηρηθεί η προϋπόθεση της εμφανούς
τοιχοκόλλησης προ 48 ωρών προ πάσης γενικής
συνελεύσεως του πίνακα των εχόντων δικαίωμα
ψήφου, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 27
παρ. 2 του Ν.2190/1920.  
Με την Διαμεσολάβηση 5/2015, ο Συμπαραστάτης
επισημαίνει  ότι  ως  προς  την  παραπομπή  της
υπόθεσης στην Δικαιοσύνη, κατά το άρθρο 37 του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, θέμα που εξετάζεται
και  με  την  δεύτερη  γνωμοδότηση  της  Νομικής
Υπηρεσίας,  η διαδικασία αυτή αφορά την γραπτή
ανακοίνωση  στον  αρμόδιο  εισαγγελέα   μιας
«αξιόποινης πράξης» και, όπως αναφέρει ο νόμος,
«πρέπει  να  περιέχει  όλα  τα  στοιχεία  που
υπάρχουν  και  αφορούν  την  αξιόποινη  πράξη,
τους δράστες και τις αποδείξεις».  Αυτό σημαίνει
ότι  η  υπηρεσία  θα  πρέπει  να  έχει  ήδη
διαμορφώσει άποψη ως προς την ταυτότητα του
δράστη,  πριν  την  ανακοίνωση  των  στοιχείων
στην  εισαγγελία.  Στο  ίδιο  έγγραφο
διαμεσολάβησης,  ο  Συμπαραστάτης  αφού
μνημόνευσε  όλο  το  ανωτέρω  ιστορικό  και
ισχυρισμούς,  και  πρότεινε  στην  καταγγέλλουσα
πλευρά  να  εστιάσει  κυρίως  στο  νομικό  σκέλος,
καθώς και σε ισχυρισμούς που προκύπτουν από
έγγραφα,  για  το  κύρος  των  οποίων  δεν  θα
μπορούσε να διατυπωθεί αμφισβήτηση από τυχόν
τρίτες πλευρές. Επιπλέον, χρήσιμη θα ήταν και η
στοιχειοθέτηση  της  πραγματικής  υλικής  βλάβης
που τυχόν υφίσταται  η καταγγέλλουσα πλευρά,
ώστε να καταστεί ορατό ένα ενισχυμένο έννομο
συμφέρον  για  την  ταχύτερη  ολοκλήρωση  της
διαδικασίας.  Ένα από τα πρώτα συμπεράσματα
που μπορούν να εξαχθούν, προς το παρόν, είναι
ότι  η  καταγγελλόμενη  υπηρεσία,  μετά  την
ακύρωση  της  απόρριψης  για  καταχώριση  των
πρακτικών, και καθώς η Περιφέρεια Αττικής δεν
προσέφυγε εναντίον της ακυρωτικής πράξης του
Γενικού  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης,
οφείλει  να εκδώσει  μια  νέα απάντηση,  θετική ή
αρνητική  ως προς  το  αίτημα καταχώρισης  των
πρακτικών.  Ωστόσο,  για  λόγους  τήρησης  της
αρχής της χρηστής διοίκησης και της εκατέρωθεν
ακρόασης,  ο  Συμπαραστάτης  πρότεινε  στην
υπηρεσία  να  αναμένει  μέχρι  την  υποβολή  των
ανωτέρω  πρόσθετων  απόψεων  της
καταγγέλλουσας  πλευράς,  ώστε  να  ληφθούν
υπόψη τυχόν  νέοι  ισχυρισμοί  που  ενδέχεται  να
διευκολύνουν  την  απόφαση  της  υπηρεσίας.
Επιπλέον,  ο  Συμπαραστάτης  ανέφερε  ότι   η
Διοίκηση  δεν  δύναται  να  υποκαταστήσει  την
Δικαιοσύνη,  γεγονός  που  θα  συνέβαινε  εάν

επιχειρείται  η  διοικητική  επίλυση  διαφορών
ιδιωτικού δικαίου, για τις οποίες αρμόδια είναι τα
Δικαστήρια,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  26  του
Συντάγματος  και  όχι  η  εκτελεστική  λειτουργία,
μέρος  της  οποίας  ασκείται  και  από  την
Περιφέρεια  Αττικής.  Η  διαμεσολαβητική  επίλυση
της  υπό  κρίση  υπόθεσης  θα  διευκολυνόταν,
εφόσον  το  διακύβευμα  αποσυνδεθεί  από  την
ενδοεταιρική  διαφορά,  με  νομικά  βάσιμο
επιχείρημα  που  θεμελιώνει  την  υποχρέωση  της
υπηρεσίας για έγκριση του επίμαχου πρακτικού,
αποδεσμεύοντάς την από τυχόν ευθύνη της που
θα ανέκυπτε σε σχέση με τρίτα πρόσωπα. 
Μετά  το  αρχικό  έγγραφο,  η  καταγγέλλουσα
πλευρά  ανταποκρίθηκε  στην  παραίνεση  του
Συμπαραστάτη για παράθεση των απόψεών της
σε σχέση με τα νεότερα στοιχεία που προέκυψαν
από  την  έρευνα.  Όπως  καταγράφεται  στην
Διαμεσολάβηση  5/2015/Α,  κρίσιμοι  νομικά
ισχυρισμοί είναι εκείνοι που αφορούν αφενός την
αρμοδιότητα  της  Περιφέρειας  Αττικής  ως  προς
τον  τυπικό  έλεγχο  για  την  καταχώρηση  των
πρακτικών  των  Α.Ε.  κι  αφετέρου  την  εξουσία
εκπροσώπησης  της  καταγγέλλουσας  πλευράς.
Αφενός, η Περιφέρεια Αττικής οφείλει να εγκρίνει
την καταχώρηση μόνο των μεταβολών στοιχείων
κατά το άρθρο 7Β του Ν.2190/1920 κι όχι πράξεις
διατήρησης  των  ίδιων  στοιχείων.  Αφετέρου,  η
καταγγέλλουσα  πλευρά  έχει  αποδείξει  ότι  στο
στάδιο πριν την διεξαγωγή της έκτακτης γενικής
συνέλευσης,  η  υποβολή  εγγράφων  από  την
εταιρία  πραγματοποιείτο  με  την  συνυπογραφή
από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο και όχι με
μόνη την υπογραφή του προέδρου. Ως προς το
γενικότερο  νομικό  σκέλος  της  υπόθεσης,
υφίστανται  οι  δύο  γνωμοδοτήσεις  της  Νομικής
Υπηρεσίας, οι οποίες δεν έχουν αντικρουσθεί ως
προς την νομική αρτιότητά τους. Επομένως, όπως
διαπίστωσε ο Συμπαραστάτης,  απέμενε η τελική
ανταπόκριση της καταγγελλόμενης πλευράς στην
παρούσα διαμεσολάβηση,  η οποία θα πρέπει  να
κινηθεί προς την κατεύθυνση της ενάσκησης της
νόμιμης,  κατά  τα  ανωτέρω,  αρμοδιότητας  του
Τμήματος  Ανωνύμων  Εταιρειών  της  Δ/νσης
Ανάπτυξης Κεντρικού Τομέα, με την ικανοποίηση
του αιτήματος της καταγγέλλουσας πλευράς. 
Επί  της  υποθέσεως  προσέφυγε  στον
Συμπαραστάτη  και  εκπρόσωπος  της  μετοχικής
σύνθεσης της Α.Ε.  που υποστήριζε την αντίθετη
άποψη  από  αυτήν  που  πρόκριναν  οι  δύο
γνωμοδοτήσεις  της  Νομικής  Υπηρεσίας.  Ο
καταγγέλλων διαμαρτύρεται  για  το  γεγονός  ότι
δεν  κλήθηκε  σε  προηγούμενη  ακρόαση  για
υπόθεση  της  οποίας  έχει  ήδη  επιληφθεί  ο
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Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  με  την  σύνταξη
σχετικού  εγγράφου  διαμεσολάβησης
(Διαμεσολάβηση 5/2015/Α) και παράλληλα ζητά α)
την  ανάκληση  του  σχετικού  εγγράφου  και  την
κλήση του σε ακρόαση από το Γραφείο μας, β) να
λάβει αντίγραφα του φακέλου της υπόθεσης και
γ)  η  εμπλεκόμενη  υπηρεσία  να  μην  προβεί  σε
συγκεκριμένες  ενέργειες  τις  οποίες  ο  αιτών
αναφέρει  στην επιστολή του.  Eπί του αιτήματος
αυτού,  ο  Συμπαραστάτης  ενημέρωσε  εγγράφως
τον  ενδιαφερόμενο  ότι  η  αρμοδιότητα  της
διαμεσολάβησης  ασκείται  σύμφωνα  με  τα
αναφερόμενα και  στον Κώδικα Λειτουργίας του.
Όπως  είναι  σαφές  από  την  διατύπωση  του
νόμου, η διαμεσολάβηση δεν αφορά την επίλυση
διαφορών μεταξύ ιδιωτών, αλλά μόνο μεταξύ του
καταγγέλλοντος  και  της  καταγγελλόμενης
υπηρεσίας της Περιφέρειας.  Στο πλαίσιο αυτό, η
αρμοδιότητα  του  Γραφείου  του  Περιφερειακού
Συμπαραστάτη  για  διαμεσολάβηση  προϋποθέτει
αφενός  υποβολή  καταγγελίας  άμεσα  θιγόμενου
πολίτη ή επιχείρησης κι αφετέρου πρόβλημα που
φέρεται  ότι  προκαλείται  από  υπηρεσία  της
Περιφέρειας  Αττικής.  Το  έγγραφο  της
διαμεσολάβησης  δεν  αποτελεί  εκτελεστή
διοικητική πράξη, αλλά σκοπεί στη μεταφορά των
πληροφοριών  από  την  μία  προς  την  άλλη
πλευρά, με προτάσεις για την εξεύρεση λύσης στο
μεταξύ τους πρόβλημα. Δεν υπάρχει περιορισμός
για  τον  εμπλουτισμό  της  διαμεσολάβησης  με
νεότερα  στοιχεία  ή  διαμόρφωση  διαφορετικών
κρίσεων  εφόσον  αυτά  προκύψουν  σε
οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας,  αυστηρά
όμως,  μεταξύ  καταγγέλλοντος  και
καταγγελλόμενης υπηρεσίας. Θεμελιώδες στοιχείο
της διαμεσολάβησης είναι η αρχή της εχεμύθειας
(πρβλ.  άρθρο  8  παρ.  3  ν.  3898/2010  :
Διαμεσολάβηση  σε  αστικές  και  εμπορικές
υποθέσεις).  Ως  εκ  τούτου,  ο  αιτών  έχει  τη
δυνατότητα να απευθυνθεί  ευθέως με το όποιο
αίτημά  του  στην  υπηρεσία  εκείνη  και,  σε
περίπτωση που το  αίτημα δεν ικανοποιηθεί  για
λόγους που θεωρεί ότι συνιστούν κακοδιοίκηση,
μπορείτε  να  επανέλθει,  υποβάλλοντας  σχετική
καταγγελία  στον  Περιφερειακό  Συμπαραστάτη
του Πολίτη και  της Επιχείρησης Αττικής.  Ενόψει
των  ανωτέρω,  ο  Συμπαραστάτης  αφού
ενημέρωσε  ότι  βρίσκεται  πάντοτε  στην  διάθεση
του  ενδιαφερόμενου  για  την  ενάσκηση  της
διαμεσολαβητικής  του  αρμοδιότητας,  έθεσε  την
υπόθεση στο αρχείο (Αρχειοθέτηση 4/2015). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Ικανοποίηση του αιτήματος

6. Καταγγελία για έλλειψη ελέγχων
σε κτηνοπτηνοτροφική εγκατάστα-
ση 

Καταγγέλλουσα  πολίτης  ανέφερε  ότι  παρά  τα
αιτήματά  της  για  υγειονομικό  και  κτηνιατρικό
έλεγχο  σε  παρακείμενο  οικόπεδο  όπου
εκτρέφονται ζώα, δεν είχε γίνει καμία ουσιαστική
ενέργεια  από  τις  εμπλεκόμενες  υπηρεσίες  της
Περιφέρειας  Αττικής.  Ο  Συμπαραστάτης  με  την
Διαμεσολάβηση  6/2015 προς  την  Δ/νση
Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Π.Ε.  Δυτικής Αττικής καθώς και προς την Δ/νση
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτικής
Αττικής διαπίστωσε ότι είχε ήδη πραγματοποιηθεί
αυτοψία από την πρώτη εκ των υπηρεσιών και
είχε  συνταχθεί  σχετική  έκθεση.  Από την  έκθεση
προέκυπτε ότι  ο αριθμός των ζώων υπερέβαινε
τον προβλεπόμενο αριθμό βάσει  των διατάξεων
της  υπ'  αρ.  **/28.8.1989  απόφασης  της  τότε
Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Δυτικής  Αττικής.
Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.4056/2012
απαιτείτο  άδεια  εγκατάστασης  με  υποβολή
σχετικής  αίτησης.  Ο  Συμπαραστάτης
απευθύνθηκε  και  στις  δύο  υπηρεσίες  για  να
ασκήσουν  τυχόν  αρμοδιότητες  σε  σχέση  με  τα
ανωτέρω,  ιδίως  λόγω  και  του  ότι  η
καταγγέλλουσα  ανέφερε  επίμονα  την  παρουσία
τρωκτικών. Ο Συμπαραστάτης είχε την ευκαιρία
να μεταβεί και δια ζώσης στις εν λόγω υπηρεσίες
της  Δυτικής  Αττικής,  όπου  συζήτησε  με  τους
εργαζόμενους της Περιφέρειας.  Στο πλαίσιο  των
συναντήσεων  αυτών,  οι  μεν  επόπτες  ανέφεραν
ότι  υπάρχουν  αρκετές  καταγγελίες,  άσχετες  με
την  εδώ  αναφερόμενη,  που  οφείλονται  σε
διαφορετικούς  λόγους  και  κίνητρα  από  τα
εμφανιζόμενα. Οι υπάλληλοι θεωρούν ότι μια ιδέα
για τον μετριασμό των καταγγελιών θα ήταν η
υποχρεωτική  καταβολή  παραβόλου  υπέρ  του
Δημοσίου,  προκειμένου  να  περιοριστούν  οι
αβάσιμες  ή  καταχρηστικώς  επαναλαμβανόμενες
καταγγελίες.  Περαιτέρω,  κατά  τη  συζήτηση  της
υπόθεσης  με  τον  κ.  Διευθυντή  της  Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πολιτικής
επισημάνθηκε  ότι  η  φερόμενη  προς  ψήφιση
νομοθεσία  που αποκλίνει  ή  απελευθερώνει  από
το καθεστώς αδειοδότησης δεν αποτελεί ισχύον
δίκαιο και ότι η Διοίκηση οφείλει να εφαρμόζει τις
ισχύουσες  διατάξεις  κατά  το  χρόνο  που  αυτές
βρίσκονται σε ισχύ. Μετά τις παρεμβάσεις αυτές
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του Συμπαραστάτη, οι υπηρεσίες προχώρησαν σε
εκ  νέου  ελέγχους,  κατά  τους  οποίους
διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των διατηρηθέντων
ζώων  και  πτηνών  που  καταμετρήθηκαν  ήταν
εντός  των  ορίων  της  ισχύουσας  νομαρχιακής
πράξης.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:  Πραγματοποίηση  ζητηθέντος
ελέγχου

7.  Καταγγελία  για  συνθήκες
αθέμιτου  ανταγωνισμού  και
αποκλεισμού  εταιρίας  από
διαγωνισμό
 
Η  καταγγέλουσα  επιχείρηση  ανέφερε  πως
αλλεπάλληλες ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής,
αλλά και  άλλων  δημόσιων φορέων,  σχετικά  με
διαγωνισμούς που έχουν προκηρυχθεί από τους
ως  άνω  φορείς,  έχουν  δημιουργήσει  συνθήκες
αθέμιτου ανταγωνισμού και έχουν οδηγήσει  την
εταιρεία  στον  αποκλεισμό  της  από  αυτούς.  Ο
Περιφερειακός  Συμπαραστάτης,  προκειμένου  να
εξετάσει  την  ουσία  της  υπόθεσης,  κάλεσε  τον
εκπρόσωπο  της  επιχείρησης  στον  χώρο  του
Γραφείου  του,  οπότε  και  πραγματοποιήθηκε
συνάντηση,  κατά  την  οποία  ο   εκπρόσωπος
παρουσίασε  αναλυτικά  τα  όσα  ανέφερε  στην
αίτηση  διαμεσολάβησης.  Κατά  το  μέρος  της
καταγγελίας  που  αφορά  υπηρεσία  της
Περιφέρειας Αττικής, η καταγγέλουσα επιχείρηση
ανέφερε ότι  σε  διαγωνισμό  για  την προμήθεια
χημικών τουαλετών, τίθεται ζήτημα νομιμότητας
των  όρων  και  των  προϋποθέσεων  του
διαγωνισμού  αναφορικά  με  τις  προδιαγραφές
που  τέθηκαν  για  την  παιδική  τουαλέτα,  με
αποτέλεσμα η εταιρεία  του  να αποκλειστεί από
το  διαγωνισμό  και  το  έργο  να  δοθεί  σε
ανταγωνιστική εταιρεία. 
Καθώς, όπως αναφέρεται στην καταγγελία, έπειτα
από  διαμαρτυρίες  της  εταιρείας  ο  διαγωνισμός
ακυρώθηκε και δεν υπογράφηκε η σύμβαση, δεν
υφίσταται  πεδίο  διαμεσολάβησης  του
Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της
Επιχείρησης.   Ωστόσο,  με  την  Αρχειοθέτηση
2/2015,  ο  Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του
Πολίτη και της Επιχείρησης ενημέρωσε εγγράφως
τον καταγγέλλοντα ότι έχει λάβει σοβαρά υπόψη
τα  όσα  η  επιχείρηση  έχει  αναφέρει  και  είναι
πάντοτε  στην  διάθεσή  της  προκειμένου  να
ασκήσει  την  διαμεσολαβητική  του  αρμοδιότητα
εφόσον υπάρχει ανάλογο πεδίο διαμεσολάβησης. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Αρχειοθέτηση λόγω ματαίωσης του

διαγωνισμού

8.  Καταγγελία   σχετική  με  την
ύπαρξη  σπηλαιώματος  κάτω  από
θεμέλια κτιρίων

Η  αναφορά  υποβλήθηκε  από  την  Ένωση
Επιχειρηματιών  Σταθμών  Αυτοκινήτων  Νομού
Αττικής  και  σχετίζεται  με  έγγραφο της  ως  άνω
Ένωσης προς υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής,
το  οποίο  αναφέρεται  σε  ύπαρξη  σπηλαιώματος
κάτω από θεμέλια κτιρίων κατοικιών στον Δήμο
Νέας Ιωνίας. Με το έγγραφο, η Ένωση επισημαίνει
πιθανούς  κινδύνους  σε  περίπτωση  σεισμικής
δόνησης.  Το  έγγραφο  κοινοποιείται  προς  τον
Συμπαραστάτη για λήψη γνώσης και για ενέργεια
και  συγκεκριμένα,  αναφέροντας  «αφού
σταθμίσετε τα γεγονότα να παρέμβετε, ώστε να
αποφευχθεί ο κίνδυνος κατάρρευσης οικιών από
πιθανή σεισμική δόνηση». 
Με  την  Αρχειοθέτηση 1/2015,  ο  Συμπαραστάτης
διαπίστωσε  ότι η καταγγελία δεν έχει υποβληθεί
από “άμεσα θιγόμενο πολίτη ή επιχείρηση”, όπως
επιβάλλει  το  άρθρο  179  του  Ν.3852/2010,  αλλά
από  ένωση  επιχειρηματιών  και  ως  εκ  τούτου
υποβάλλεται  απαραδέκτως  στον  Περιφερειακό
Συμπαραστάτη  του Πολίτη  και  της  Επιχείρησης.
Περαιτέρω, το αίτημα του εγγράφου δεν αφορά
διαμεσολάβηση  προς  υπηρεσία  της  Περιφέρειας,
αλλά «παρέμβαση, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος
κατάρρευσης  οικιών  από  πιθανή  σεισμική
δόνηση».  Το  αίτημα  αυτό  υποβάλλεται
απαραδέκτως  ενώπιον  του  Περιφερειακού
Συμπαραστάτη  του Πολίτη  και  της  Επιχείρησης,
καθώς εκφεύγει κατά περιεχόμενο από την καθ’
ύλην αρμοδιότητά του, η οποία εξαντλείται στην
διαμεσολάβηση  για  την  επίλυση  προβλημάτων
κακοδιοίκησης που προκαλούνται από υπηρεσίες
της  Περιφέρειας.  Με  την  ίδια  πράξη
αρχειοθέτησης,  ο  Συμπαραστάτης  αναφέρει  ότι
σύμφωνα  με  το  άρθρο  4  του  Ν.2690/1999,  σε
περίπτωση  που  αίτηση  υποβάλλεται  σε
αναρμόδια  υπηρεσία,  αυτή  έχει  την  υποχρέωση
να την διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία και να
ενημερώσει  σχετικά  τον  ενδιαφερόμενο.  Στην
παρούσα υπό κρίση υπόθεση, η αναφορά έχει ήδη
υποβληθεί  στην  αρμόδια  υπηρεσία  της
Περιφέρειας  Αττικής,  όπως  προκύπτει  από  το
έγγραφο  που  κοινοποιείται  στον  Περιφερειακό
Συμπαραστάτη.  Ως  εκ  τούτου,  παρέλκει  η
διαβίβαση της αίτησης κατά το ανωτέρω άρθρο. 
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Στη  συνέχεια,  υποβλήθηκε  από  επιχείρηση
καταγγελία  με  το  ίδιο  αντικείμενο,  δηλαδή  με
αναφορά σε “πιθανούς κινδύνους σε περίπτωση
σεισμικής  δόνησης”  και  αίτημα  να  γίνουν  “οι
απαραίτητες τεχνικές επεμβάσεις προκειμένου να
αντιμετωπιστεί  ο  κίνδυνος  κατάρρευσης  της
στέψης της  υπόγειας  δεξαμενής  που  βρίσκεται
κάτω  από  το  κτίριο  στο  οποίο  στεγάζεται  η
αιτούσα.  Με  την  Αρχειοθέτηση  8/2015
διαπιστώθηκε  ότι  και  πάλι  η  καταγγελία  δεν
περιλαμβάνει  αναφορά  σε  πρόβλημα
κακοδιοίκησης που προέρχεται από υπηρεσία της
Περιφέρειας  Αττικής  και  συνεπώς  τα  αιτήματα
παρέμβασης του Συμπαραστάτη ώστε να γίνουν
τεχνικές  ενέργειες,  μετατόπιση αγωγού ομβρίων
υδάτων  κ.τ.λ.  υποβάλλονται  απαραδέκτως
ενώπιον  του  Περιφερειακού  Συμπαραστάτη  του
Πολίτη  και  της  επιχείρησης  καθώς  εκφεύγουν
κατά  περιεχόμενο  από  την  καθ'  ύλην
αρμοδιότητά  του,  η  οποία  εξαντλείται  στην
διαμεσολάβηση  για  την  επίλυση  προβλημάτων
κακοδιοίκησης που προκαλούνται από υπηρεσίες
της Περιφέρειας. Εξάλλου, πριν την αρχειοθέτηση,
ο  Συμπαραστάτης  έλαβε  έγγραφο  της  Δ/νσης
Κατασκευής Υδραυλικών Έργων με την απάντηση
της  υπηρεσίας  στην  καταγγέλλουσα  επιχείρηση,
στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
“α)  Μετά  την  ισχύ  του  Ν.4258/2014  (ΦΕΚ  94
Α/14.4.2014)  και  συγκεκριμένα  την  παρ.  β  του
άρθρου  19  αυτού,  σύμφωνα  με  την  οποία
καταργείται η παρ. 2  του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ.
3046/304/30.12.89  Υπουργικής  Απόφασης  η
Υπηρεσία μας δεν έχει καμία αρμοδιότητα με το
αναφερόμενο  θέμα  και  β)  μετά  την  ισχύ  του
Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162 Α/2-8-2006) σε συνδυασμό
με  τις  Δ17α/06/52/ΦΝ  443/20-3-2007)  Απόφαση
του  Υπουργού  ΠΕΧΩΔΕ  και  4422/Ε.Ο./30-8-2007
(ΦΕΚ398/21-3-2007)  Απόφαση  Γεν.  Γραμματέα
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1787/ Β’/6-9-2007), που
εκδόθηκαν  κατ’  εξουσιοδότηση  της  παρ.  2  του
άρθρου  7  του  Νόμου,  από  01-01-2008  η
αρμοδιότητα  για  την  συντήρηση  του  δικτύου
όμβριων υδάτων στις οδούς ***, *** & *** ανήκει
στο Δήμο».
Η επιχείρηση επανήλθε με νεότερη καταγγελία, σε
μεταγενέστερο  χρόνο,  στην  οποία  επισυνάπτει
φωτογραφικό υλικό  από πλημμυρικά φαινόμενα
που έλαβαν χώρα στον Δήμο Νέας Ιωνίας έπειτα
από  νεροποντή   και  τα  οποία,  κατά  τους
ισχυρισμούς της καταγγέλλουσας, σχετίζονται με
το  γεγονός  ότι  δεν  έχουν  γίνει  οι  απαραίτητες
τεχνικές  παρεμβάσεις.  Με  την  Διαμεσολάβηση
20/2015,  ο  Συμπαραστάτης  επισημαίνει  ότι  η
επιχείρηση εξακολουθεί να μην αναφέρεται ρητώς

σε  πρόβλημα  κακοδιοίκησης  προερχόμενο  από
υπηρεσίες  της  Περιφέρειας  Αττικής,  ωστόσο,
προκειμένου  το  Γραφείο  του  Περιφερειακού
Συμπαραστάτη  να  προβεί  στην  περαιτέρω
διερεύνηση  του περιεχομένου της  αίτησης  προς
εξαγωγή  συμπερασμάτων  περί  κακοδιοίκησης  ή
μη  και  με  δεδομένο  ότι  από  την  μελέτη  του
συνόλου των εγγράφων που έχουν τεθεί υπόψη
του  Συμπαραστάτη,  προκύπτει  η  σχετική
αρμοδιότητα υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής,
κρίνεται  ιδιαίτερα σημαντικό  να  εξετασθεί  κατά
πόσο  έχουν  ασκηθεί  οι  προβλεπόμενες
αρμοδιότητες από την Δ/νση Υδραυλικών Έργων
(Δ10).  Σημειωτέον  ότι  στην  έννοια  της
κακοδιοίκησης περιλαμβάνονται όχι μόνο πράξεις
αλλά  και  παραλείψεις  που ενδέχεται  να  θίγουν
δικαιώματα  πολιτών.  Στο  πλαίσιο  της
Διαμεσολάβησης  20/2015,  ο  Συμπαραστάτης
μνημονεύει  το  σύνολο  του  ιστορικού  της
υπόθεσης,  όπως  προκύπτει  από  έγγραφα  που
έχουν  κατατεθεί.  Σε  σχέση  με  την  ως  άνω
υπόθεση  τέθηκαν  υπόψη  του  Περιφερειακού
Συμπαραστάτη τα ακόλουθα έγγραφα : 

 Η  από  04.06.2002  αίτηση
ιδιοκτητών  οικοπέδου  (που  βρίσκεται  στην
περιοχή της Ν. Ιωνίας από την οποία διέρχεται ο
εν  λόγω  αγωγός  ομβρίων)  προς  την  Δ/νση
Κατασκευών  Υδραυλικών  Έργων  (ΔΚΥΕ),  με  την
οποία  ζητούσαν  να  γίνει  αυτοψία  για  τον
καθορισμό  των  όρων  δόμησης  από υδραυλικής
άποψης στο οικόπεδο ιδιοκτησίας τους το οποίο,
όπως προκύπτει από την αίτηση, βρίσκεται κοντά
σε ρέμα, έτσι ώστε στη συνέχεια να δοθεί άδεια
δόμησης από την αρμόδια Δ/νση Πολεοδομίας.

 Το  με  αρ.  πρωτ.  **/03.07.2002
έγγραφο της  ΕΥΔΑΠ προς  την  ΔΚΥΕ,  στο  οποίο
αναφέρεται  ότι  έπειτα  από  αυτοψία,  προέκυψε
ότι  στο  εν  λόγω  οικόπεδο  περιλαμβάνεται  και
τμήμα  ρέματος  που  περνούσε  παλαιότερα  από
την θέση αυτή το οποίο όμως είναι διευθετημένο
με αγωγό ομβρίων υδάτων.

 Το  με  αρ.  πρωτ.  **/09.07.2002
έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ,  το οποίο κοινοποιήθηκε
και  στους  οικοπεδούχους  και  στο  οποίο
αναφέρεται  ότι  στο  εν  λόγω  οικόπεδο   είναι
εφικτή  η  χορήγηση  οικοδομικής  άδειας  από
υδραυλική άποψη. 

 Το  με  αρ.  πρωτ.  **/30.09.2003
έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του
Δήμου Ν. Ιωνίας, στο οποίο αναφέρεται ότι στο εν
λόγω  οικόπεδο  γίνεται  κατεδάφιση  κτίσματος
σύμφωνα με σχετική οικοδομική άδεια. Κάτω από
το οικόπεδο στο οποίo εκτελείται η κατεδάφιση
διέρχεται  διευθετημένος  αγωγός  ομβρίων  (ρέμα
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Πεύκης).  Από  τις  διεργασίες  κατεδάφισης
προκλήθηκε ζημιά στη στέψη του αγωγού ενώ τα
μπάζα φράζουν τη διατομή του,  με  αποτέλεσμα
να  εγκυμονείται  σοβαρότατος  κίνδυνος
πλημμύρας σε περίπτωση βροχόπτωσης.

 Το  με  αρ.  πρωτ.  **/06.10.2003
έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ προς τους ιδιοκτήτες του
εν λόγω οικοπέδου στο οποίο αναφέρεται,  πως
έπειτα  από  αυτοψία  που  πραγματοποιήθηκε  σε
αυτό,  παρακαλούνται  να  επανυποβάλλουν  τα
απαραίτητα  δικαιολογητικά  προκειμένου  να
επανακαθοριστούν  οι  όροι  δόμησης  που  είχαν
ορισθεί στα επισυναπτόμενα διαγράμματα του ως
άνω με αρ. πρωτ. **/09.07.2002 εγγράφου. 

 Το  με  αρ.  πρωτ.  **/09.10.2003
έγγραφο  του  Δήμου  Ν.  Ιωνίας  στο  οποίο
αναφέρεται, ότι το ρέμα Πεύκης διέρχεται και από
το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται το
εν  λόγω  οικόπεδο  και  ζητείται  να  εξεταστεί  η
δυνατότητα  επέκτασης  κατασκευασθέντος
αγωγού  ο  οποίος  είναι  και  αποδέκτης  του
ρέματος Πεύκης, έτσι ώστε αυτός να διέρχεται και
από την  οδό στην  οποία  βρίσκεται  το  εν  λόγω
οικόπεδο. 

 Το με αρ. πρωτ. Δ10/**/08.07.2004
έγγραφο της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων (Δ10) της
Περιφέρειας  Αττικής  προς  την  ΔΚΥΕ  στο  οποίο
αναφέρεται ότι η Δ10 συμφωνεί με την υδραυλική
μελέτη  της  ανακατασκευής  του  αγωγού  του
θέματος όπως αυτή υποβλήθηκε και θεωρήθηκε
από  την  υπηρεσία  θέτοντας  ωστόσο
συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

 Στις  14.07.2004  μία  εκ  των
ιδιοκτητών του οικοπέδου υπέβαλλε αίτηση προς
τον Δήμο Ν. Ιωνίας για την χορήγηση άδειας για
την κατασκευή φρεατίου επίσκεψης – επισκευής
του αγωγού εγγύς (εκτός δηλαδή των ορίων) του
οικοπέδου και προσαρμογής του νέου αγωγού με
τον υφιστάμενο.

 Το  με  αρ.  πρωτ.  **/05.08.2004
έγγραφο του Δήμου Ν. Ιωνίας προς την ΔΚΥΕ στο
οποίο αναφέρεται  ότι ο Δήμος δεν διαφωνεί με
την  προταθείσα  μελέτη  ανακατασκευής  του
αγωγού  ενώ  επισημαίνει  ότι  η  άδεια  τομής  -
εκσκαφής για την κατασκευή φρεατίου επίσκεψης
του  αγωγού  επί  της  οδού  Μ.  Ασίας  και  της
προσαρμογής  του  νέου  αγωγού  με  τον
υφιστάμενο  θα  χορηγηθεί  από  την  Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου αμέσως μετά την οριστική
έγκριση της μελέτης  από την ΔΚΥΕ,  την έκδοση
άδειας  από  την  αρμόδια  Πολεοδομία  και  τον
ορισμό  επιβλέποντος  μηχανικού  για  την
ανακατασκευή του αγωγού.

 Το  με  αρ.  πρωτ.  **/08.09.2004

έγγραφο  της  ΔΚΥΕ  προς  την  Δ10  στο  οποίο
αναφέρεται ότι  επανυποβάλλεται για έγκριση η
θέση του προτεινόμενου αγωγού διότι προέκυψε
ανάγκη  κατασκευής  του  φρεατίου  εξόδου  προς
τα  κατάντη  εντός  των  ορίων  του  εν  λόγω
οικοπέδου.

 Το  με  αρ.  πρωτ.  **/**/14.10.2004
έγγραφο  της  Δ10  προς  την  ΔΚΥΕ  στο  οποίο
αναφέρεται ότι η Δ10 συμφωνεί με την υδραυλική
μελέτη για την ανακατασκευή του αγωγού όπως
αυτή  τελικά  διαμορφώθηκε  σύμφωνα  με  τις
παρατηρήσεις της Δ10, υποβλήθηκε από την ΔΚΥΕ
και  θεωρήθηκε  από  την  Δ10.   Τέλος,  μεταξύ
άλλων  πληροφορεί  τον  Δήμο  Ν.  Ιωνίας  στον
οποίο  κοινοποιείται  το  έγγραφο ότι  η  θεώρηση
της  υδραυλικής  μελέτης  από  την  υπηρεσία
σημαίνει ότι αυτή ελέγχθηκε και βρέθηκε σωστή
σε  ό,τι  αφορά  στις  παραδοχές  και  στους
υδραυλικούς  υπολογισμούς  καθώς  και  στην
τεχνική λύση η οποία επιλέχθηκε. 

  Το  με  αρ.  πρωτ.  **/25.10.2004
έγγραφο της  ΔΚΥΕ  το  οποίο  συντάχθηκε  έπειτα
από  σχετική  αίτηση  ιδιοκτητών  και  στο  οποίο
αναφέρεται  πως  στην  προκειμένη  περίπτωση
είναι εφικτή η χορήγηση οικοδομικής άδειας από
υδραυλική άποψη θέτοντας όμως συγκεκριμένες
προϋποθέσεις  στις  οποίες  περιλαμβάνεται  και  η
απαγόρευση λειτουργιών κύριας χρήσης στα  υπό
δημιουργία υπόγεια του κτηρίου.

 Την  από  τον  Απρίλιο  του  2008
μελέτη ιδιώτη μηχανικού με τίτλο «Γεωηλεκτρική
Έρευνα  με  την  εφαρμογή  της  μεθόδου  της
ηλεκτρικής  τομογραφίας  επί  της  οδού  ***  Νέα
Ιωνία» η οποία συντάχθηκε από ιδιώτη μελετητή
έπειτα  από  την  ανάθεση  σε  αυτόν  από  την
καταγγέλλουσα εταιρεία.

 Στις 06.07.2010 η καταγγέλλουσα
εταιρεία  υπέβαλλε μαζί με άλλους ιδιοκτήτες του
οικοπέδου επί της οδού *** και *** ** στη Ν. Ιωνία
αίτηση προς το ΥΠΕΧΩΔΕ με κοινοποίηση και στην
Δ10 , μεταξύ άλλων, στην οποία αναφέρεται ότι η
διέλευση  του  εν  λόγω  αγωγού  (ο  οποίος
σύμφωνα  με  τα  όσα  αναφέρονται  στην  αίτηση
αποτελεί  πλέον αγωγό συλλογής ομβίων και όχι
ρέμα) κάτω από όλες τις ιδιοκτησίες επί της οδού
***  από  τον  αριθμό  **  έως  τον  αριθμό  **  σε
συνδυασμό με  την παλαιότητα του αγωγού και
την  έλλειψη  συντήρησής  του,  εγκυμονεί
κινδύνους  από  στατικής  άποψης  των
υπερκείμενων  αλλά  και  των  όμορων  κτηρίων.
Στην  αίτηση  γίνεται  επίσης  λόγος  για  την  από
06.04.1967  τεχνική  μελέτη  που συντάχθηκε  κατ’
εντολή  του  Οργανισμού  Αποχετεύσεως
Πρωτευούσης (μετέπειτα ΕΥΔΑΠ) σύμφωνα με την
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οποία συνίσταται η μετατόπιση του επί της οδού
***  αγωγού και  την  άμεση  τροποποίηση της  με
αριθμ. **/25.10.2004 άδειας εκτροπής έτσι ώστε α)
να  είναι  δυνατόν  να  οικοδομηθούν  και  να
αξιοποιηθούν πλήρως όλα τα υπόγεια καθ’ όλην
την επιφάνεια του εν λόγω οικοπέδου και β) να
μην  κατασκευαστεί  επέκταση του αγωγού προς
την  πλευρά  του  ανάντη  κτιρίου  για  μελλοντική
σύνδεση. 

 Το με αρ. πρωτ. Δ10/**/06.08.2010
έγγραφο  της  Δ10  προς  την  καταγγέλλουσα
εταιρεία  και έτερο ιδιοκτήτη του οικοπέδου, το
οποίο  αποτελεί  απάντηση στην  ως άνω αίτηση
και  στο  οποίο  αναφέρεται  ότι  για  λόγους  που
περιλαμβάνονται  στο  έγγραφο  και  προκειμένου
να ανταποκριθούν στο αίτημα των οικοπεδούχων
για  ανακατασκευή  του  εν  λόγω  αγωγού  θα
πρέπει  να  συνταχθεί  μελέτη  για  το  σύνολο του
ρέματος  η  οποία  όμως  δεν  είχε  κατά  τον
δεδομένο χρόνο ενταχθεί  στον προγραμματισμό
της  Δ10.  Στο  έγγραφο αναφέρεται  πως  εφόσον
εκτιμηθεί  το ύψος του προϋπολογισμού αμοιβής
της σχετικής μελέτης, πρόκειται να εξεταστεί και
η  δυνατότητα  ένταξής  της  σε  σύμβαση  που
βρίσκεται  σε  διαδικασία  ανάθεσης  από  την
υπηρεσία.

 Με την από 22.08.2010 αίτησή της
προς  την  Δ10,  η  καταγγέλλουσα   εταιρεία
επανέρχεται  στο  αίτημά  της  για  εκτροπή  του
αγωγού  και  ζητά  την  άμεση  δρομολόγηση  της
διαδικασίας για την εκπόνηση της μελέτης και εν
συνεχεία την άμεση ένταξή της σε σύμβαση, διότι
υπάρχει  θέμα  στατικότητας  του  υπερκείμενου
κτιρίου ειδικά σε περίπτωση σεισμού.

 Το  με  αρ.  πρωτ.  **/29.10.2010
έγγραφο της  Γενικής  Δ/νσης  Υδραυλικών Έργων
του  Υπουργείου  Μεταφορών  και  Δικτύων  προς
την  ΔΚΥΕ  με  το  οποίο  παρακαλεί  για  την
διενέργεια  αυτοψίας  στην  εν  λόγω περιοχή  και
αποτύπωση  των  δεδομένων  επί  χάρτου,
ενημέρωση  για  παλαιότερη  εμπλοκή  της
υπηρεσίας  σχετικά  με  το  θέμα  (συντήρηση,
καθαρισμός,  γνωμοδότηση  για  κατασκευή
αγωγού στα πλαίσια έκδοσης οικοδομικής άδειας)
καθώς  και  εισήγηση  και  επίλυσή  του.  Με  το
έγγραφο ζητείται τα ανωτέρω να κοινοποιηθούν
στην  Δ10  προκειμένου  αυτή  να  προβεί  σε
αξιολόγηση  και  σε  ενέργειες  στα  πλαίσια  των
αρμοδιοτήτων της. 

 Το με αρ. πρωτ. Δ10/**/27.01.2011
έγγραφο της Δ10 προς ιδιώτη μελετητή στο οποίο
αναφέρεται ότι  στα πλαίσια της υπογραφής της
1ης  Σύμβασης  της  Μελέτης  –  Πλαίσιο  :
«Τοπογραφικές  Μελέτες  σε  περιοχές  του  Νομού

Αττικής  Αρμοδιότητας  Δ/νσης  Δ10»  ζητά  να
ξεκινήσουν  εργασίες  αποτύπωσης  της  εν  λόγω
περιοχής  σε  συγκεκριμένο  σημείο  που  φαίνεται
στην επισυναπτόμενη οριζοντιογραφία. 

 Τεχνική  Έκθεση  που  συντάχθηκε
στις 30.08.2012 από ιδιώτες μελετητές για την Δ10
Δ/νση της Περιφέρειας Αττικής.

 Το  με  αρ.  πρωτ.  **/25.05.2015
έγγραφο  της  ****  προς  την  Δ10  με  το  οποίο
επισημαίνονται  και  πάλι  οι  κίνδυνοι  που
εγκυμονεί  η  διέλευση  του  αγωγού  δια  μέσου
ιδιωτικών  περιουσιών  και  κυρίως  ο  κίνδυνος
υποχώρησης της στέψης του σπηλαιώματος από
την  δόνηση  και  το  βάρος  των  υπερκείμενων
κτιρίων  αλλά  και  μια  ενδεχόμενη  σεισμική
δόνηση, καθώς ο αγωγός ομβρίων υδάτων που
παραμένει επί πολλές δεκαετίες ασυντήρητος και
χωρίς  την  δυνατότητα  να  ελεγχθεί  αφού
στερείται φρεατίων επισκέψεως. Αιτείται και πάλι
την  μετατόπιση  του  παλαιού  αγωγού  από  τις
ιδιωτικές  περιουσίες  και  να κατασκευαστεί  ένας
νέος αγωγός ομβρίων υδάτων σύμφωνα με την
από  30.08.2012,  όπως  αναφέρεται  ανωτέρω,
εκπονηθείσα  μελέτη.  Εν  συνεχεία,  και  αφού
σταματήσει η διαρροή υδάτων στο υπέδαφος να
γίνουν εργασίες πλήρωσης του σπηλαιώματος .

 Το με αρ. πρωτ. Δ10/**/28.05.2015
έγγραφο της Δ10 της Περιφέρειας Αττικής, με το
οποίο η Δ/νση ενημερώνει τους αιτούντες ότι στις
16.05.2011  υπογράφηκε  η  σύμβαση  για  την
οριστική  υδραυλική  μελέτη  «Μετατόπισης  του
συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης) στην οδό ***
του Δήμου Ν. Ιωνίας» η οποία ανατέθηκε για την
εκπόνησή  της  σε  συμπράττοντα  μελετητικά
γραφεία  και  αφού  συντάχθηκε,  εγκρίθηκε  με
απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας  Αττικής.  Παράλληλα,  αναφέρει  ότι
έχει  ζητηθεί  από  την  Δ/νση  Δ10  η  ένταξη  του
έργου  σε  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  της
Περιφέρειας  Αττικής  για  την  Δημοπράτηση  και
κατασκευή  του έργου.  Στο  έγγραφο αναφέρεται
επίσης  ότι,  «Επειδή τα έργα για  την  προστασία
των  κτιρίων  (ιδιοκτησιών)  που  αντιμετωπίζουν
πρόβλημα  λόγω  διάβρωσης  του  υπάρχοντος
αγωγού  και  του  υπεδάφους,  δεν  είναι
αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας και ούτε υπάρχει
η  δυνατότητα  ελέγχου  για  την  εξακρίβωση
πιθανής  σπηλαίωσης  και  διάβρωσης  του
σκυροδέματος  του  αγωγού,  παρακαλούνται  οι
υπηρεσίες προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν
με το συνημμένο του, να προχωρήσουν άμεσα σε
ενέργειες αρμοδιότητάς τους».

 Την  από  14.08.2015  αίτηση  του
εκπροσώπου της καταγγέλλουσας εταιρείας  με
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την  οποία,  για  τους  λόγου  που  έχουν  ήδη
αναφερθεί,  ζητείται  η  παρέμβαση  του  γραφείου
του Περιφερειακού Συμπαραστάτη έτσι ώστε να
γίνουν  οι  απαραίτητες  τεχνικές  παρεμβάσεις
προκειμένου  να  αποσοβηθεί  ο  κίνδυνος
κατάρρευσης της στέψης της υπόγειας δεξαμενής
και να μετατοπισθεί ο αγωγός ομβρίων. 

 Την  από  14.08.2015  αίτηση  του
εκπροσώπου  της  καταγγέλλουσας   εταιρείας
προς την ΔΚΥΕ, στην οποία αναφέρεται ότι έπειτα
από το με αρ.  πρωτ. **/03.07.2003 έγγραφο της
ΕΥΔΑΠ και το με αρ. πρωτ. **/09.07.2002 έγγραφο
της ΔΚΥΕ,  οι  οικοπεδούχοι καλόπιστα θεώρησαν
ότι είναι  εφικτή η χορήγηση οικοδομικής άδειας
από υδραυλικής άποψης, ανέθεσαν σε μελετητικό
γραφείο  την  εκπόνηση  αρχιτεκτονικής  μελέτης
για  την  ανέγερση  οικοδομής  στο  εν  λόγω
οικόπεδο,  απομάκρυναν  τους  μισθωτές
καταβάλλοντάς  τους  τις  κατά  νόμον
προβλεπόμενες  αποζημιώσεις  προκειμένου  να
προχωρήσουν στην κατεδάφιση του κτιρίου και
προέβησαν  στην  έκδοση  οικοδομικής  άδειας
κατεδάφισης.  Από  την  διενεργηθείσα  στις
30.09.2003  κατεδάφιση  παλαιότερων  κτισμάτων
που βρισκόταν στο εν λόγω οικόπεδο, προέκυψε
ότι  το  τμήμα  του  ρέματος  που  περνούσε
παλαιότερα από την θέση αυτή ήταν ενεργό και
περνούσε ακόμη μέσα από το οικόπεδο γεγονός
που  αποδεικνύει  ότι  η  αυτοψία  στις  07.06.2002
δεν διενεργήθηκε με την δέουσα προσοχή. Έπειτα
από  μια  σειρά  από  διαδικασίες,  οι  ιδιοκτήτες
προέβησαν  στις  27.07.2007  στην  έκδοση
οικοδομικής  άδειας  για  την  ανέγερση
πολυώροφου  υπόγειου  και  υπέργειου  σταθμού
αυτοκινήτων.  Ωστόσο,  όπως αναφέρει  ο  αιτών,
από το 2011 που ολοκληρώθηκαν οι οικοδομικές
εργασίες, το τμήμα του οικοπέδου κάτω από τον
αγωγό  καταχρηστικώς  και  παρανόμως
εξακολουθεί  να  είναι  δεσμευμένο  ενώ  έχουν
καταβληθεί  οι  φόροι  που  αναλογούν  στους
ιδιοκτήτες. Με την εν λόγω αίτηση ζητά από την
ΔΚΥΕ να δηλώσει  εγγράφως προς τον Δήμο  Ν.
Ιωνίας ότι δεν έχει αντίρρηση οι πλάκες του 3ου

και  4ου υπογείου  να  επεκτείνονται  σε  όλη  την
έκταση του οικοπέδου κάτω από τον εκτραπέντα
αγωγό  αφού  δεν  δημιουργούν  πρόβλημα  στη
λειτουργία του.

 Το  με  αρ.  πρωτ.  **/27.08.2015
έγγραφο της  ΔΚΥΕ  προς   την  Δ/νση  Δ10  με  το
οποίο η ΔΚΥΕ διαβιβάζει προς την Δ10 την σχετική
αίτηση της επιχείρησης *** Α.Ε., επειδή η εν λόγω
υδραυλική  μελέτη εγκρίθηκε από την Δ10,  ενώ
βάσει  των διατάξεων που περιλαμβάνονται  στο
σώμα  του  εγγράφου,  επισημαίνεται  ότι  η  ΔΚΥΕ

δεν έχει  καμία αρμοδιότητα με το αναφερόμενο
θέμα  και  περαιτέρω,  η  αρμοδιότητα  για  την
συντήρηση του δικτύου όμβριων στις οδούς ***,
*** & *** ανήκει στον Δήμο.

 Το με αρ. πρωτ. Δ10/**/14.09.2015
έγγραφο της Δ10 το οποίο λαμβάνοντας υπόψη
την  ως  άνω  με  αρ.  πρωτ.  Δ10/**/25.05.2015
αίτηση  της  ***  καθώς  και  την  Αρχειοθέτηση
1/2015  του  Γραφείου  του  Περιφερειακού
Συμπαραστάτη, αναφέρει ότι. εξετάστηκε από την
Δ10  η  δυνατότητα  ένταξής  του  έργου  για  την
μετατόπιση του αγωγού σε σύμβαση που ήταν σε
διαδικασία ανάθεσης με συμφωνία «πλαίσιο» και
στη συνέχεια εντάχθηκε. Η σύμβαση υπογράφηκε
στις  16.05.2011.  Η  οριστική  υδραυλική  μελέτη
«Μετατόπιση  του  συλλεκτήρα  ομβρίων  (ρέμα
Πεύκης)  στην  οδό  ***  του  Δήμου  Ν.  Ιωνίας»
ανατέθηκε  για  την  εκπόνησή  της  σε  ιδιώτες
μελετητές και αφού συντάχθηκε, εγκρίθηκε με την
με  αριθμ.   ***  Απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Αττικής. Έχει
παράλληλα ζητηθεί από τη Δ/νση Δ10, η ένταξη
του  έργου  σε  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  της
Περιφέρειας  Αττικής  για  την  δημοπράτηση  και
κατασκευή  του. Το  έγγραφο  καταλήγει
αναφέροντας,  πως  επειδή  τα  έργα  για  την
προστασία  των  κτιρίων  που  αντιμετωπίζουν
πρόβλημα  λόγω  διάβρωσης  του  υπάρχοντος
αγωγού  και  του  υπεδάφους  δεν  είναι
αρμοδιότητα  της  Δ10  και  ούτε  υπάρχει  η
δυνατότητα ελέγχου για την εξακρίβωση πιθανής
σπηλαίωσης  και  διάβρωσης  του  σκυροδέματος,
το έγγραφο κοινοποιείται με τα επισυναπτόμενα
σε αυτό έγγραφα στις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 Το  με  αρ.  πρωτ.**/**/16.10.2015
έγγραφο του Δήμου Ν. Ιωνίας στο οποίο μεταξύ
άλλων αναφέρεται  ότι  «Στους  ανωτέρω Δήμους
και  Κοινότητες  ανήκει  επίσης  η  συντήρηση  των
καλυμμάτων  των  φρεατίων  επίσκεψης  των
δικτύων  ομβρίων.  Στην  ανωτέρα  λεπτομερή
καταγραφή  δεν  αναφέρεται  οποιαδήποτε
αρμοδιότητα  για  τους  αποδέκτες  ομβρίων
υδάτων» ενώ σε άλλο σημείο ότι «Η οικοδομική
άδεια  του  εν  λόγω  κτιρίου  εκδόθηκε  κατόπιν
έγκρισης της υδραυλικής μελέτης από τη Δ10 και
την  έκδοση  των  όρων  και  περιορισμών  για
δόμηση κοντά σε  ρέμα από την ΔΚΥΕ βάση της
ισχύουσας  τότε  νομοθεσίας.  Άποψη  της
Υπηρεσίας  μας  είναι  ότι  εφόσον  ο  πολίτης
επανέρχεται  με  ερώτημα  στο  ίδιο  θέμα,  οι
ανωτέρω  Υπηρεσίες  θα  πρέπει  να
ανταποκριθούν».  Εν  όψει  των  ανωτέρω,  ο
Περιφερειακός Συμπαραστάτης κάλεσε την Δ/νση
Υδραυλικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής (Δ10)
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να εκθέσει της απόψεις της ως προς την ως άνω
υπόθεση  αρμοδιότητάς  της,  καθώς  και  να
ενημερώσει  εάν  προτίθεται  να   επανυποβάλλει
αίτηση  για  την  ένταξη  του  εν  λόγω  έργου  σε
χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  της  Περιφέρειας
Αττικής.
Η υπηρεσία απάντησε ότι η αρμοδιότητά της είναι
η  μελέτη  των  αναγκών  της  περιοχής  σε
υδραυλικά  έργα  καθώς  και  η  μέριμνα  για  την
εξασφάλιση  της  χρηματοδότησης  και  ότι  στο
πλαίσιο  αυτό  η  υπηρεσία  έχει  ήδη  αιτηθεί  την
ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα
της  περιφέρειας.  Όσον  αφορά  το  έγγραφο  της
ΔΚΥΕ με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος σχετικά
με την από 14.8.2015 αίτηση της καταγγέλλουσας,
έχουν ήδη υποβληθεί απαντήσεις. Με το έγγραφο
Δ10/** της 3.11.2015 της ίδιας υπηρεσίας προς τον
Δήμο Ν.Ιωνίας,  όπου μεταξύ  άλλων αναφέρεται
ότι  οι  Δ10  και  ΔΚΥΕ  δεν  είναι  αρμόδιες  να
βεβαιώσουν  ότι  δεν  υπάρχει  αντίρρηση  για  την
επέκταση  των  πλακών  3ου  και  4ου  υπογείου,
αλλά  αρμοδιότητα  της  υπηρεσίας  δόμησης.  Η
υπηρεσία καταλήγει ότι μετά το αίτημα για ένταξη
του  έργου  σε  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  της
Περιφέρειας Αττικής,  οι  ίδιες  ως άνω υπηρεσίες
δεν  έχουν  άλλη  αρμοδιότητα,  καθώς  για  την
αιτούμενη συγκατάθεση – βεβαίωση αρμόδια είναι
η υπηρεσία δόμησης του Δήμου Ν.Ιωνίας. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:  Οι  υπηρεσίες  άσκησαν  τις
αρμοδιότητές  τους,  αλλά  αναμένεται  η  ένταξη
του  έργου  σε  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  της
Περιφέρειας Αττικής

9. Άρνηση χορήγησης άδειας διεξαγωγής
αγώνων  από  την  Περιφέρεια  Αττικής,
λόγω  έλλειψης  ειδικής  αθλητικής
αναγνώρισης  της  ομοσπονδίας  από την
Γ.Γ. Αθλητισμού 

Γυμναστικός Σύλλογος κατήγγειλε ότι οι αρμόδιες
υπηρεσίες  της  Περιφέρεας  θέτουν  ως
προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας διεξαγωγής
αγώνων  την  ειδική  αθλητική  αναγνώριση  από
την  Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού  της
ομοσπονδίας  υπό  την  αιγίδα  της  οποίας
διεξάγεται  η  αθλητική  συνάντηση.  Ο  Σύλλογος
υποστηρίζει  ότι  αυτή  η  προϋπόθεση  δεν
προβλέπεται στην αθλητική νομοθεσία. 
Με την Διαμεσολάβηση 10/2015 ο Συμπαραστάτης
ασχολήθηκε  κατ'  αρχήν  με  το  κατά  πόσον
υφίστασται  αρμοδιότητά  του  για  άσκηση

διαμεσολάβησης.  Κι  αυτό,  διότι  προκειμένου  να
εξεταστεί  το  παραδεκτό  μιας  καταγγελίας,  θα
πρέπει  να  ελεγχθεί  κατά  πόσον  αυτή  έχει
υποβληθεί  από  «άμεσα  θιγόμενο  πολίτη  ή
επιχείρηση»,  καθώς  με  αυτούς  τους  όρους
προσδιορίζεται  από  το  άρθρο  179  παρ.  2  του
Ν.3852/2010, ο κύκλος προσώπων που μπορούν
να  απευθυνθούν  στον  Περιφερειακό
Συμπαραστάτη  του  Πολίτη  και  της  Επιχείρησης.
Παρατηρείται  ότι  το  άρθρο  δεν  προβλέπει  ως
νομιμοποιούμενα  για  υποβολή  καταγγελίας  τα
νομικά  πρόσωπα  κι  επομένως,  εάν  ο
καταγγέλλων  δεν  είναι  φυσικό  πρόσωπο  θα
πρέπει να εξεταστεί εάν αποτελεί «επιχείρηση». Ο
όρος  «επιχείρηση»  δεν  προσδιορίζεται  από
δεσμευτικό  νομοθετικά  ορισμό.  Κατά  την
νομολογιακώς  διαμορφωθείσα  έννοια  της
επιχειρήσεως, ως "επιχείρηση" νοείται το σύνολο
από  πράγματα,  δικαιώματα  άυλα  αγαθά
(εμπορική  επωνυμία,  σήμα,  διακριτικά
γνωρίσματα) πραγματικές καταστάσεις ή σχέσεις,
(πελατεία,  φήμη,  αναπτυξιακές προοπτικές  κλπ),
το  οποίο  αποτελεί  οργανωμένη  οικονομική
ενότητα γύρω από το πρόσωπο του φορέα της
και τείνει  στην επίτευξη κερδοσκοπικού σκοπού
(ΑΠ  Ολομ.7/2009).  Λαμβάνοντας  υπόψη  την
αποστολή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη,  ως
επιχείρηση  θα  μπορούσε  να  νοηθεί  και  κάθε
νομικό  πρόσωπο  το  οποίο,  στο  πλαίσιο  μιας
οικονομικής  δραστηριότητάς  του  που
απευθύνεται  στο  ευρύτερο  κοινό  ως  πάροχος
υπηρεσιών,  αντιμετωπίζει  ένα  πρόβλημα
κακοδιοίκησης με υπηρεσία της Περιφέρειας.  Με
αυτό  το  κριτήριο,  λαμβάνεται  υπόψη  τόσο  ο
νομολογιακός ορισμός,  όσο και η αποστολή του
Περιφερειακού  Συμπαραστάτη  που  αφορά  την
επίλυση  προβλημάτων  κακοδιοίκησης  που
αντιμετωπίζουν  οικονομικώς  δραστηριοποι-
ούμενα  νομικά  πρόσωπα  από  υπηρεσίες  της
Περιφέρειας,  ακόμη  κι  όταν  αυτά  τα  νομικά
πρόσωπα δεν έχουν περιβληθεί  το νομικό τύπο
κάποιας  μορφής  από  τις  «εμπορικές  εταιρίες».
Άλλωστε,  εάν  ο  νομοθέτης  επιθυμούσε  να
περιορίσει  τον  κύκλο  προσώπων  που
υποβάλλουν καταγγελία στις εμπορικές εταιρίες,
θα το όριζε ρητά. Κατ’ αυτήν την έννοια, ακόμη
και  μια  άλλη  μορφή  νομικού  προσώπου  του
Αστικού  Κώδικα  (ίδρυμα,  αστική  εταιρία,
σωματείο,  επιτροπή  εράνων)  θα  μπορούσε  να
νοηθεί ως «επιχείρηση» με τη λειτουργική έννοια
και  να γίνει  δεκτή ως παραδεκτή η  καταγγελία
του  στον  Περιφερειακό  Συμπαραστάτη,  εφόσον
το  πρόβλημα  που  αντιμετωπίζει  ανάγεται  στην
διεξαγωγή  κάποιας  δραστηριότητας  με  παροχή
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υπηρεσιών  στο  κοινό έναντι  οικονομικού
ανταλλάγματος, ακόμη κι αν ο σκοπός δεν είναι
αμιγώς ή και  καθόλου κερδοσκοπικός.  Με βάση
αυτή την ανάλυση, ο Συμπαραστάτης έκρινε ότι
είναι αρμόδιος να δεχθεί την καταγγελία από τον
εν λόγω Γυμναστικό Σύλλογο, καθώς, σύμφωνα με
το  άρθρο  51  της  Έγκρισης  Τροποποίησης  του
Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  της
Περιφέρειας  Αττικής,  η  ως  άνω  αρμοδιότητα
εντάσσεται  στις  αρμοδιότητες  του  Τμήματος
Αθλητισμού,  της  Δ/νσης  Αθλητισμού  της
Περιφέρειας  ως  προς  την  ως  άνω  υπηρεσία
περιορίζεται  η  διαμεσολαβητική  παρέμβαση  του
Περιφερειακού Συμπαραστάτη. 
Επί  του  θέματος  της  καταγγελίας,  με  την
Διαμεσολάβηση  10/2015,  ο  Συμπαραστάτης
σημείωσε τα εξής: 
Σύμφωνα με την παρ. 1 του  άρθρου  8 του ν.
2725/1999, το αθλητικό σωματείο για κάθε κλάδο
άθλησης  που  καλλιεργεί,  δικαιούται  να  ζητήσει
την  παροχή  ειδικής  αθλητικής  αναγνώρισης.  Η
ειδική αυτή αναγνώριση χορηγείται  ύστερα από
αίτηση του Δ.Σ., με απόφαση του αρμόδιου για το
αθλητισμό  Υπουργού  ή  άλλου  από  αυτόν
εξουσιοδοτημένου οργάνου της  Κεντρικής  ή  της
Περιφερειακής Διοίκησης….»  Στη παρ. 5 του ίδιου
νόμου  αναφέρεται  ότι  «Όπου  εφεξής  στον
παρόντα  νόμο  αναφέρεται  αθλητικό  σωματείο
νοείται  σωματείο  που  έχει  την  κατά  το  παρόν
ειδική  αθλητική  αναγνώριση».Στην  παρ.  1  του
άρθρου 28 του ως άνω νόμου με  τίτλο  «Ειδική
αθλητική  αναγνώριση»  αναφέρονται  τα
ακόλουθα:  «Με  απόφαση  του  Υπουργού
Πολιτισμού  μπορεί  να  παρέχεται  σε  αθλητική
ομοσπονδία, ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. αυτής,
ειδική  αθλητική  αναγνώριση,  ιδίως  εάν  για  το
άθλημα  ή  τον  κλάδο  άθλησης  που  καλλιεργεί
υπάρχει  αντίστοιχη  παγκόσμια  ομοσπονδία
αναγνωρισμένη από τη Δ.Ο.Ε.  Στο άρθρο 28 του
ως  άνω  νόμου  δεν  αναφέρεται  ότι  η  αθλητική
ομοσπονδία υποχρεούται να έχει ειδική αθλητική
αναγνώριση ούτε ότι όπου αναφέρεται αθλητική
ομοσπονδία  νοείται  ομοσπονδία που έχει  ειδική
αθλητική  αναγνώριση.  Σύμφωνα  με  την  παρ.  9
του  άρθρου  22  του  ν.4049/2012,  με  το  οποίο
τροποποιείται  το  άρθρο  56Α  του  ν.  2725/1999,
όπως  αυτό  προστέθηκε  με  το  άρθρο  9  του  ν.
3057/2002 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο
18  του  άρθρου  8  του  ν.  3207/2003  «ουδεμία
αθλητική συνάντηση διεξάγεται χωρίς ο χρήστης
της αθλητικής εγκατάστασης να έχει εξασφαλίσει
άδεια  διεξαγωγής  της  συνάντησης.  Η  ως  άνω
άδεια χορηγείται εφόσον η αθλητική εγκατάσταση
διαθέτει  την  άδεια  λειτουργίας  της  παρ.1  και  η

συνάντηση  διεξάγεται  με  την  έγκριση
αναγνωρισμένη  αθλητικής  ομοσπονδίας  ή
διοργανώτριας αρχής. Την άδεια διεξαγωγής της
συνάντησης  χορηγεί  ο  προϊστάμενος  της
αρμόδιας  για  τα  θέματα  αθλητισμού  υπηρεσίας
της οικείας περιφέρειας». Σύμφωνα δηλαδή με τα
ανωτέρω ο νόμος ορίζει ως προϋπόθεση για τη
χορήγηση  της  άδειας  διεξαγωγής  αγώνων  την
«έγκριση  αναγνωρισμένης  αθλητικής
ομοσπονδίας  ή  διοργανώτριας  αρχής»  και  δεν
αναφέρει τον όρο «ειδική αθλητική αναγνώριση».
Κατόπιν της παράθεσης αυτών των στοιχείων, ο
Συμπαραστάτης  ζήτησε  από  την  Δ/νση
Αθλητισμού  και  Πολιτισμού,  Τμήμα  Αθλητισμού
της Περιφέρειας Αττικής να εκθέσει  τις  απόψεις
τις  και,  ενόψει  των  κενών  που  παρατηρούνται
στην  νομοθεσία,  να  απευθύνει  αίτημα  για
γνωμοδότηση προς την Νομική Υπηρεσία. 
Η Δ/νση Αθλητισμού απάντησε παραθέτοντας τις
απόψεις της και υποβάλλοντας σχετικό ερώτημα
προς την Νομική Υπηρεσία. Η Δ/νση Αθλητισμού
αναφέρει  ότι,  πέραν  όσον  αναφέρονται  στο
κείμενο  της  διαμεσολάβησης,  ο  νόμος  ορίζει
επιπλέον με το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν.3725/1999
ότι  “αθλητική  ομοσπονδία”  είναι  η  ανώτατη
οργάνωση  αθλητικών  σωματείων  ή  αθλητικών
ενώσεων  που  καλλιεργούν  το  ίδιο  άθλημα  ή
κλάδο άθλησης,  έχει  σκοπό την καλλιέργεια και
την ανάπτυξή του σε όλη τη χώρα και λειτουργεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 και τα
επόμενα  του  Αστικού  Κώδικα.  Η  υπηρεσία
υποστηρίζει ότι τα παραπάνω, σε συνδυασμό με
το άρθρο 8 παρ. 5 του Ν.2725/1999 που αναφέρει
ότι  “όπου  στον  παρόντα  νόμο  αναφέρεται
αθλητικό σωματείο νοείται το σωματείο που έχει
την ειδική αθλητική αναγνώριση” κάνουν σαφές
ότι  ως  αθλητική  ομοσπονδία  νοείται  η  ένωση
σωματείων  που  έχουν  ειδική  αθλητική
αναγνώριση.  Η υπηρεσία αναφέρει επίσης ότι και
η ίδια η ομοσπονδία που στο άρθρο 19 παρ. 1 του
ίδιου νόμου χαρακτηρίζεται ως αθλητική από την
ίδια την απόφαση σύστασής της  έχει τη νομική
μορφή  σωματείου  (με  την  επωνυμία  Αθλητική
Ομοσπονδία τάδε...), ισχύει δηλαδή και γι' αυτήν η
προϋπόθεση του άρθρου 8 παρ. 5 του νόμου και
ως εκ τούτου, κατά την υπηρεσία, απαιτείται και
για αυτήν ειδική αθλητική αναγνώριση. Γι' αυτούς
τους λόγους, η Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού
θεωρεί  ότι  αναγνωρισμένη  ομοσπονδία  νοείται
αυτή που έχει  ειδική αθλητική αναγνώριση από
την Γ.Γ.Α., “δεδομένου ότι το αρμόδιο Ειρηνοδικείο
με  του  οποίου  τη  διαταγή  συστήνεται  το
σωματείο με την επωνυμία “αθλητική ομοσπονδία
τάδε...”,  κρίνει  τη  νομιμότητα  της  σύστασης  ,
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νομιμότητα σκοπών, έδρας,  ύπαρξη διοικητικών
οργάνων  και  όχι  το  δικαίωμά  της  να
χαρακτηριστεί  ως  αθλητική  με  την  έννοια  που
δίνει  το  άρθρ.  8  παρ.  5  του  αθλητικού  Νόμου
2725/199.  Συνεπώς,  κατά  την  άποψή  μας  η
υπηρεσία μας δεν επιτρέπεται  να χορηγεί  άδεια
διεξαγωγής  αθλητικής  συνάντησης  σε  αίτημα
ομοσπονδίας που δεν είναι  αναγνωρισμένη απο
την Γ.Γ.Α. με ειδική αθλητική αναγνώριση.”
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:  Σύμφωνα  με  γνωμοδότηση  της
νομικής υπηρεσίας, απαιτείται και η Ομοσπονδία
να έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση.

10.  Ηχορύπανση  από  λειτουργία
κλιματιστικών σε πολυκατάστημα 

Πολίτης  κατήγγειλε  πρόκληση
επαναλαμβανόμενου θορύβου από τα εξωτερικά
μηχανήματα του κλιματισμού ενός καταστήματος
που  στεγάζεται  σε  ισόγειο  κτιρίου.  Με  την
Διαβίβαση  1/2015,  ο  Συμπαραστάτης  επισήμανε
ότι  η  αρμοδιότητά του αφορά  καταγγελίες  για
κακοδιοίκηση  από  υπηρεσίες  της  Περιφέρειας.
Σημείωσε όμως ότι κατά το άρθρο 4 παρ. 1 (α) εδ.
γ'  του  Ν.2690/1999  (Κώδικας  Διοικητικής
Διαδικασίας),  όταν  μια  αίτηση  υποβάλλεται  σε
αναρμόδια  υπηρεσία,  αυτή  τη  διαβιβάζει  εντός
τριών  (3)  ημερών  στην  αρμόδια  υπηρεσία  και
ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο.  Στην προκειμένη
υπό  κρίση  περίπτωση,  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
είναι αναρμόδιος να ασκήσει διαμεσολάβηση κατά
το άρθρο 179 παρ. 2 του Ν.3852/2010,  καθώς η
καταγγελία  δεν  αφορά  κακοδιοίκηση  από  τις
υπηρεσίες  της  Περιφέρειας.  Ήταν  όμως
υποχρεωμένος να διαβιβάσει την καταγγελία στην
αρμόδια  προς  απάντηση  υπηρεσία,  δηλαδή  στη
Δ/νση  Περιβάλλοντος  της  Περιφέρειας  Αττικής,
υπενθυμίζοντας   την  υποχρέωσή  της  να
διεκπεραιώσει  το  αίτημα  εντός  πενήντα  (50)
ημερών σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.2690/1999.
Κατόπιν  των  ανωτέρω,  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
διαβίβασε εμπρόθεσμα την συνημμένη καταγγελία
προς  τη  Δ/νση  Περιβάλλοντος  της  Περιφέρειας
Αττικής  για  τις  δικές  της  ενέργειες.  Με  το
έγγραφο  αυτό  ενημερώθηκε  για  την  διαβίβαση
και ο ενδιαφερόμενος, όπως ο νόμος ορίζει.  
Η  Δ/νση  Περιβάλλοντος  (Τμήμα  Ελέγχου,
Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε.
Κ.,  Ν.,  Β.  &  Δ.  Τομέα  Αθηνών)  πραγματοποίησε
μερικό  έλεγχο  και  ηχομέτρηση  με  αφορμή  την
ανωτέρω  καταγγελία.  Κατά  τον  έλεγχο

διαπιστώθηκε  παράβαση  του  Ν.1650/1986
(υπέρβαση ορίου θορύβου του π.δ. 1180/81) από
τη  λειτουργία  των  κλιματιστικών  μηχανημάτων
της δραστηριότητας.  Μετά από αυτό συντάχθηκε
έκθεση αυτοψίας και εκλήθη ο ενδιαφερόμενος να
υποβάλλει τις απόψεις του.
Ωστόσο,  ο  καταγγέλλων  επανήλθε  με  νεότερη
καταγγελία, κατά την οποία ο θόρυβος συνέχισε
να προκαλείται και να είναι ενοχλητικός από το
συγκεκριμένο  κατάστημα.  Ο  Συμπαραστάτης  με
την Διαβίβαση 2/2015 προώθησε την καταγγελία
εκ νέου στην αρμόδια υπηρεσία, ενημερώνοντας
και  πάλι  εγγράφως  τον  καταγγέλλοντα  ότι  δεν
είναι  ο  ίδιος  αρμόδιος,  αλλά  η  Δ/νση
Περιβάλλοντος. 
Η  Δ/νση  Περιβάλλοντος,  με  έγγραφό  της
ενημέρωσε  ότι  εκπρόσωπος  της  εταιρίας
πληροφόρησε  την  υπηρεσία  ότι  οι  απαραίτητες
εργασίες  ηχομόνωσης  πρόκειται  να
ολοκληρωθούν σε  καθορισμένη ημερομηνία  που
ανέφερε  σε  έγγραφό  του.  Η  εταιρία  έχει
ενημερώσει  ότι  η  καθυστέρηση  συμμόρφωσης
οφείλεται  σε  λόγους ανωτέρας βίας,  καθόσον η
επιβολή  των  κεφαλαιακών  ελέγχων  (capital
controls)  που συνέπεσε  με  το  χρονικό  διάστημα
λήψης  οικονομικών  προσφορών  κατέστησε
αδύνατο σε εταιρίες από τις οποίες είχαν ληφθεί
οι προσφορές να προχωρήσουν στην υλοποίηση
των  εργασιών.  Η  υπέρβαση  του  ορίου
ηχοστάθμης  ήταν  κατά  13  db ανώτερη  από  το
όριο των 50  db που επιτρέπεται σε κατοικημένη
περιοχή. 
Ο  καταγγέλλων  επανήλθε  και  με  τρίτη
καταγγελία, τον επόμενο μήνα επισημαίνοντας ότι
παρά τις βελτιώσεις στις οποίες ισχυρίζονται ότι
προέβησαν  οι  υπεύθυνοι  του  καταστήματος  και
παρά τις ενέργειες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, το
πρόβλημα  εξακολουθεί  να  υφίσταται.  Ο
Συμπαραστάτης  με  την  Διαβίβαση  5/2015
προώθησε  την  καταγγελία  στην  αρμόδια
υπηρεσία.  Στο  τέλος  του  μήνα,  ο  καταγγέλλων
επανήλθε με τέταρτη καταγγελία. 
Με την Διαμεσολάβηση 27/2015, ο Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
υπενθύμισε ότι Κατά το άρθρο 2 του Ν.1650/1986
«Για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος», ως
«ρύπανση»  ορίζεται   η   παρουσία   στο
περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους  ουσιών,
θορύβου,  ακτινοβολίας  ή  άλλων  μορφών
ενέργειας,   σε   ποσότητα,   συγκέντρωση  ή
διάρκεια  που  μπορούν  να  προκαλέσουν
αρνητικές  επιπτώσεις   στην  υγεία,  στους
ζωντανούς οργανισμούς και στα οικοσυστήματα
ή υλικές  ζημιές  και  γενικά  να  καταστήσουν  το

27



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2015

περιβάλλον  ακατάλληλο  για  τις  επιθυμητές
χρήσεις του. Κατά το άρθρο 21 του Ν.4014/2011,
το οποίο αντικαθιστά την παρ. 1 του άρθρου 30
του Ν.1650/1986 (ενώ οι υπόλοιπες παράγραφοι
του εν λόγω άρθρου 30 παραμένουν σε ισχύ), σε
φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  που  προκαλούν
οποιαδήποτε  ρύπανση  ή  άλλη  υποβάθμιση  του
περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις διατάξεις του
παρόντος  ή  των  κατ`  εξουσιοδότηση  του
εκδιδόμενων  διαταγμάτων  ή  υπουργικών
αποφάσεων ή αποφάσεων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης ή της Περιφέρειας, ανεξάρτητα από την
αστική  ή  ποινική  ευθύνη,  επιβάλλεται  ως
διοικητική  κύρωση  πρόστιμο  από  πεντακόσια
(500) μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.  Τα
εν  λόγω πρόστιμα επιβάλλονται  ανάλογα με  τη
σοβαρότητα της παράβασης,  τη συχνότητα,  την
υποτροπή,  το  ύψος  υπέρβασης  των
θεσμοθετημένων  ορίων  εκπομπών  και  την
παραβίαση  των  περιβαλλοντικών  όρων  και
προτύπων  περιβαλλοντικών  δεσμεύσεων.  Κατά
την παρ. 2, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3,
για  την  επιβολή  των  ανωτέρω  προστίμων
απαιτείται απόφαση των κάτωθι αναφερομένων,
ύστερα  από  εισήγηση  προς  αυτούς  των
υπηρεσιών ή / και οργάνων της παραγράφου 3
του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, ανάλογα με το
ύψος των προστίμων:
α) Από τον οικείο Περιφερειάρχη, εφόσον το ύψος
του προστίμου ανέρχεται έως 
και τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.
β)  Από  τον  Γενικό  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, εφόσον το ύψος του 
προστίμου  κυμαίνεται  μεταξύ  διακοσίων
χιλιάδων (200.000) ευρώ έως και τις 
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
 γ)  Από  τον  Υπουργό Περιβάλλοντος,  Ενέργειας
και  Κλιματικής  Αλλαγής,  εφόσον  το  ύψος  του
προστίμου  υπερβαίνει  τις  πεντακόσιες  χιλιάδες
(500.000)  ευρώ.  Κατόπιν  των  ανωτέρω,  ο
Συμπαραστάτης  κάλεσε  την  αρμόδια  Δ/νση  της
Περιφέρειας  Αττικής  αφού  λάβει  υπόψη  της  τα
ανωτέρω  να  προβεί  στις  κατά  νόμο
προβλεπόμενες  ενέργειες  για  την  επίλυση  του
προβλήματος,  δηλ.  στην  διενέργεια  εκ  νέου
ηχομέτρησης και στις δύο επιχειρήσεις (εμπορικό
κατάστημα  και  γυμναστήριο)  και  στην  επιβολή
των  προβλεπόμενων  διοικητικών  κυρώσεων  σε
περίπτωση  παράβασης  του  υφιστάμενου
νομοθετικού πλαισίου.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:  η  Δ/νση  Περιβάλλοντος  ετοίμασε
εισήγηση  για  την  επιβολή  προστίμου  800  ευρώ
στο κατάστημα λόγω ηχορύπανσης

11.  Ηχορύπανση  από  λειτουργία
εργοστασιακής  μονάδας  που  συνορεύει
με ιδιοκτησία  πολίτη

Πολίτης ανέφερε πως παρά το γεγονός ότι  από
το 2008  έχει  απευθυνθεί  σε  υπηρεσίες  της  τότε
Νομαρχίας  και  στη  συνέχεια  της  Περιφέρειας
Αττικής για  την αντιμετώπιση του προβλήματος
εντονότατου θορύβου, καθ’ όλη τη διάρκεια του
εικοσιτετραώρου,  που  προέρχεται  από
φαρμακοβιομηχανία  που  βρίσκεται  σε  μικρή
απόσταση  από  την  κατοικία  του,  μέχρι  σήμερα
δεν έχουν  γίνει  οι  απαιτούμενες  ενέργειες  προς
την  κατεύθυνση  της  διευθέτησης  του
προβλήματος, το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται
με την ίδια ένταση.
Με την Διαμεσολάβηση 8/2015, ο Συμπαραστάτης
έκρινε ότι η αίτηση διαμεσολάβησης περιλαμβάνει
αναφορά  για  πρόβλημα  κακοδιοίκησης  που
αφορά  σε  υπηρεσίες  της  πρώην  Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης  Ανατολικής  Αττικής  και  στη
συνέχεια  στη  Δ/νση  Περιβάλλοντος  –  Τμήμα
Ελέγχου  Μετρήσεων  και  Υδροοικονομίας
Περιβάλλοντος Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και  στη
Δ/νσης  Ανάπτυξης  Π.  Ε  Ανατολικής  Αττικής.  Με
την  διαμεσολάβηση  ζητήθηκε  να  διαβιβαστούν
στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη το
σύνολο  των  εγγράφων  που  αφορούν  την
ανωτέρω  καταγγελία,  καθώς  και  διοικητικές
πράξεις επιβολής κυρώσεων. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:  Πραγματοποιήθηκαν  σχετικοί
έλεγχοι και επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000 ευρώ για
ηχορύπανση. 

12.  Κλήση  ιδιοκτήτη  επιχείρησης
στάθμευσης  οχημάτων  σε  προηγούμενη
ακρόαση  επειδή  εντοπίστηκαν
σταθμευμένες μοτοσυκλέτες στον σταθμό
αυτοκινήτων 

Στην  καταγγελία  αναφέρεται  ότι  με  το  υπ’  αρ.
πρωτ.  **/8.4.2015  έγγραφο  της  Δ/νσης
Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  του  Κεντρικού
Τομέα  Αθηνών,  ο  καταγγέλων  εκλήθη  σε
προηγούμενη ακρόαση,  σε  συνέχεια του υπ’  αρ.
**/**/**-*/16-3-2015  εγγράφου  του  Α.Τ.  Κυψέλης,
με  το οποίο  βεβαιώθηκε η διαπίστωση ύπαρξης
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τεσσάρων (4)  μοτοσυκλετών εντός στεγασμένου
σταθμού  ιδιοκτησίας  της  καταγγέλλουσας
επιχείρησης.  Η  καταγγέλλουσα  επιχείρηση
διαμαρτύρεται,  ισχυριζόμενη  ότι  η  κλήση  σε
προηγούμενη  ακρόαση  έγινε  αυθαίρετα,  χωρίς
την παράθεση του κανόνα δικαίου για την τυχόν
παράβαση του οποίου εκλήθη η επιχείρηση.
Mε την Διαμεσολάβηση 7/2015, ο Συμπαραστάτης
έκρινε  ότι  στην  υπό  κρίση  υπόθεση,  η  υπ΄  αρ.
πρωτ. **/8.4.2015 κλήση προς τον καταγγέλλοντα,
αναφέρει ότι για τον σταθμό αυτοκινήτων ( έχει
χορηγηθεί  από την  υπηρεσία  η  υπ’  αρ.  **/13-3-
2014  άδεια  λειτουργίας  στεγασμένου  σταθμού
επιβατικών  αυτοκινήτων  δημοσίας  χρήσεως
μεσαίου μεγέθους,  δυναμικότητας είκοσι  έξι  (26)
θέσεων  στάθμευσης,  ισχύος  έως  13.3.2024.  Το
έγγραφο  αναφέρει  ότι  σε  έλεγχο  που
διενεργήθηκε στις 16.3.2015 στον υπόψη σταθμό
από το Α.Τ. Κυψέλης διαπιστώθηκε ότι εκτός από
τα επιβατικά αυτοκίνητα βρίσκονταν εντός του εν
λόγω  σταθμού  και  τέσσερις  μοτοσικλέτες.  Με
βάση  αυτό  το  ιστορικό,  η  Δ/νση  κάλεσε  τον
καταγγέλλοντα  να  εκφράσει  τις  απόψεις  του
σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος
και το άρθρο 6 του Ν.2690/1999, εντός πέντε (5)
ημερών από την παραλαβή του εγγράφου. Με τα
ανωτέρω  στοιχεία, η  κλήση  προς  ακρόαση
περιλαμβάνει  τα  στοιχεία  που  ορίζονται  στο
άρθρο  6  του  Ν.2690/1999,  εκτός  από  τον
προσδιορισμό  του  αντικειμένου  του  «μέτρου»  ή
της «ενέργειας» στην οποία προτίθεται να προβεί
η  διοίκηση.  Κατά  το  σκέλος  αυτό,  η  κλήση  δεν
πληροί  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  6  του
Ν.2690/1999.  Περαιτέρω,  ο  καταγγέλλων
ισχυρίζεται  ότι  υφίστανται  σοβαρά  νομοθετικά
κενά στο άρθρο 23 του Ν.3185/26.9.2003 (ΦΕΚ 229
Α)  «περί  ιδρύσεως  σταθμών  πάσης  φύσεως
αυτοκινήτων  –  σταθμών  μοτοσικλετών  και
μοτοποδηλάτων», με αποτέλεσμα το εν ισχύ π.δ.
455/1976,  να  καθίσταται  πλέον  ανεπαρκές  στις
απαιτήσεις θεσμοθέτησης εξελικτικών διατάξεων
των «εσωτερικών χώρων στάθμευσης» εν γένει.
Ο καταγγέλλων αναφέρει ότι ελλείπει Υπουργική
Απόφαση όσον  αφορά τις προϋποθέσεις ίδρυσης
και  λειτουργίας  πάσης  φύσεως  σταθμών
αυτοκινήτων (άρθρο 52 Ν.4313/2014).  Η εξέταση
της  βασιμότητας  της  καταγγελίας  προϋποθέτει
λοιπόν  και  την  επισκόπηση των αναφερόμενων
διατάξεων.  Με  την  παρ.  3  του  άρθρου  23  του
Ν.3185/2003,  αντικαταστάθηκαν  ο  τίτλος  και  οι
παράγραφοι  1  και  2  του  άρθρου  1  του  Ν.Δ.
511/1970  (ΦΕΚ  91  Α),  όπως  αυτές
αντικαταστάθηκαν με  το εδάφιο β΄  της  παρ.  3
του άρθρου 45 του Ν.2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α), ως

εξής (μεταξύ άλλων): 
«Με  προεδρικά  διατάγματα,  που  εκδίδονται  με
πρόταση  των  Υπουργών  Οικονομίας  και
Οικονομικών,  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και
Δημόσιων  `Εργων  και  Μεταφορών  και
Επικοινωνιών, καθορίζονται τα αρμόδια όργανα,
ως και οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και
λειτουργίας:  α)  …  και β)  σταθμών αυτοκινήτων
πάσης  φύσεως,  κειμένων  εντός  και  εκτός
εγκεκριμένων  σχεδίων  πόλεων,  ως  και  τα  της
ίδρυσης  συμπληρωματικών  εντός  όλων  των
ανωτέρω  εγκαταστάσεων  δραστηριοτήτων
(εμπορικών,  παροχής  υπηρεσιών),  καθώς  και  οι
όροι και οι προϋποθέσεις για την κυκλοφοριακή
σύνδεση  των  ανωτέρω  ή  και  άλλων
εγκαταστάσεων -επιχειρήσεων με τις προ αυτών
διερχόμενες  εθνικές,  επαρχιακές,  δημοτικές  ή
κοινοτικές και αγροτικές οδούς.

Ωσαύτως με αποφάσεις των Υπουργών 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
`Εργων  και  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών
καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, ως και οι όροι
και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των
κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων
πόλεων  (…)   σταθμών  μοτοσικλετών  και
μοτοποδηλάτων,  (…),  ως  και  συμπληρωματικών
εντός  όλων  των  ανωτέρω  εγκαταστάσεων
δραστηριοτήτων  (εμπορικών,  παροχής
υπηρεσιών).»

Όπως  προέκυψε  από  έρευνα  στις  βάσεις
δεδομένων  της  νομοθεσίας,  οι  ανωτέρω
κανονιστικές  πράξεις,  μεταξύ των οποίων και  η
αφορώσα τους όρους και προϋποθέσεις ίδρυσης
και λειτουργίας των σταθμών μοτοσυκλετών και
μοτοποδηλάτων, δεν έχουν εκδοθεί. Επομένως, το
κενό  δικαίου  που  ανακύπτει  θα  πρέπει  να
καλυφθεί  σύμφωνα με  την  πάγια  ερμηνεία  που
ακολουθείται  από  την  νομολογία  των
Δικαστηρίων. Όπως πάγια δέχεται το Συμβούλιο
της  Επικρατείας  (βλ.  ΣτΕ  166/2015,  4917/2012,
1849/2009 Ολ., 353/2006, ΣτΕ 211/2006), το άρθρο
5 του Συντάγματος (οικονομική ελευθερία) και το
άρθρο 43 του αυτού (νομοθετική εξουσιοδότηση
της  διοίκησης  για  την  έκδοση  κανονιστικών
πράξεων), στην διοίκηση ανήκει και η ανέλεγκτη
από  τον  ακυρωτικό  δικαστή  εκτίμηση  της
σκοπιμότητας  για  την  έκδοση  ή  όχι  της
κανονιστικής  πράξης  και  για  τον  χρόνο  της
έκδοσής της. 

«Εάν όμως η νομοθετική εξουσιοδότηση επιβάλλει
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στη  διοίκηση  την  υποχρέωση  να  εκδώσει  την
κανονιστική  πράξη,  γεγονός  που,  πλην  άλλων
περιπτώσεων, συμβαίνει και όταν ο ίδιος ο νόμος
καθιερώνει  ευθέως  και  αμέσως  ορισμένες
αντικειμενικές  προϋποθέσεις,  όπως  την
αναγνώριση ασκήσεως ορισμένης επιχειρηματικής
δραστηριότητας  ως εκδήλωση του δικαιώματος
της συμμετοχής του ατόμου στην οικονομική ζωή
της  Χώρας,  καταλείπων στον  εξουσιοδοτούμενο
από  αυτόν  κανονιστικό  νομοθέτη  να  θεσπίσει
συμπληρωματικούς  κανόνες,  αναγκαίους  για  τη
ρύθμιση  τεχνικών  λεπτομερειών  ή  των  όρων
ασκήσεως  της  ανωτέρω  επιχειρηματικής
δραστηριότητας, τότε  η  αδράνεια  του
κανονιστικού  νομοθέτη  να  εκδώσει  την
κανονιστική πράξη δεν επιτρέπεται να ματαιώσει
την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
διότι  στην περίπτωση αυτή παραβιάζει  το νόμο
που  θέσπισε  το  δικαίωμα  αυτό,  ερμηνευόμενο
υπό το πρίσμα του άρθρου 5  του Συντάγματος
(πρβλ.  ΣτΕ  211/2006).  Τούτου  έπεται,  ότι  στην
περίπτωση  αυτή  της  αδράνειας  της  διοικήσεως
να εκδώσει την κανονιστική πράξη,  δεν κωλύεται
η άσκηση της κατά τα ανωτέρω επιχειρηματικής
δραστηριότητας,  εφ’  όσον  δύνανται  να
εφαρμοσθούν  αναλόγως,  ως  προς  τις  ανωτέρω
τεχνικές  λεπτομέρειες  ή  τους  όρους  ασκήσεώς
της,  διατάξεις  που  ρυθμίζουν  παρεμφερείς
επιχειρηματικές  δραστηριότητες,  εκτός  από
εκείνες  που από τη  φύση  τους  δεν  προσήκουν
στη  δραστηριότητα  αυτή  και,  επί  πλέον,  δεν
προκύπτει  ότι  ο  εξουσιοδοτικός  νόμος  επιθυμεί
αυτοτελή ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών ή
των  όρων  ασκήσεως  της  επίδικης
επιχειρηματικής  δραστηριότητας,  αποκλείοντας
έτσι  την  ανάλογη  εφαρμογή  διατάξεων  που
ρυθμίζουν τις τεχνικές λεπτομέρειες ή τους όρους
ασκήσεως  παρεμφερών  επαγγελματικών
δραστηριοτήτων.» (απόφαση ΣτΕ 353/2007, Τμήμα
Ε’, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Νόμος)

Με  το  παραπάνω  σκεπτικό,  το  Συμβούλιο  της
Επικρατείας  έκρινε,  εφόσον  με  τις  ανωτέρω
διατάξεις  του  άρθρου  23  του  Ν.3185/2003  δεν
ορίζεται  το  αντίθετο,  ότι  επιτρέπεται  η  άσκηση
μιας  από  τις  μνημονευόμενες  σε  αυτόν
επιχειρηματικές  δραστηριότητες,  παρά  την
έλλειψη  σχετικών  κανονιστικών  ρυθμίσεων,
εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων, εκτός
από τις περιπτώσεις που (α) από την φύση τους
δεν ταιριάζουν στην δραστηριότητα αυτή και (β)
δεν  επιβάλλει  ο  εξουσιοδοτικός  νόμος  την
αυτοτελή ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών ή
των όρων άσκησης της επίδικης επιχειρηματικής

δραστηριότητας αποκλείοντας έτσι την ανάλογη
εφαρμογή.  Στην  προκειμένη  υπό  κρίση
περίπτωση, ο καταγγέλλων αναφέρει ότι διαθέτει
σχετική  άδεια  για  σταθμό  αυτοκινήτων  και  σε
αυτόν έχει  φιλοξενήσει  και  μοτοσυκλέτες,  χωρίς
να σημαίνει όμως ότι έτσι δημιούργησε «σταθμό
μοτοσυκλετών».  Επομένως,  δεν  ασκεί  αυτοτελή
«παρεμφερή»  δραστηριότητα  για  την  οποία  θα
έπρεπε  να  εξεταστεί  κατά  πόσον  εφαρμόζονται
αναλόγως ή  όχι  οι  υπάρχουσες  διατάξεις,  αλλά,
αντιθέτως  ασκεί  αδειοδοτημένη  κύρια
επιχειρηματική  δραστηριότητα,  η  οποία  αφορά,
ούτως  ή  άλλως,  την  στάθμευση  οχημάτων,
εμπλουτισμένη  ως  προς  το  είδος  οχήματος
(μοτοσυκλέτα),  δυνατότητα που δεν προσκρούει
σε απαγορευτική διάταξη.  Από το γεγονός ότι: (α)
το Συμβούλιο της Επικρατείας αναγνωρίζει άμεσο
συνταγματικό δικαίωμα άσκησης επιχειρηματικής
δραστηριότητας  ακόμη  και  σε  περιπτώσεις
αδράνειας  της  διοίκησης  για  την  έκδοση
ειδικότερων  όρων  και  προϋποθέσεων  κατ’
εφαρμογή  του  εξουσιοδοτικού  νόμου,  σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι: (β) ο καταγγέλλων
διαθέτει  έγκυρη αδειοδότηση για επιχειρηματική
δραστηριότητα (σταθμός αυτοκινήτων) που είναι
και  το μείζον και:  (γ)  λαμβανομένου υπόψη του
κενού  δικαίου  που  υφίσταται  ως  προς  την
περίπτωση  της  παράλληλης  στάθμευσης
μοτοσυκλετών  σε  υφιστάμενο  σταθμό
αυτοκινήτων  (θέμα  διαφορετικό  από  την
δημιουργία  αυτοτελούς  σταθμού  μοτοσυκλετών
που  εξακολουθεί  να  παραμένει  κανονιστικά
αρρύθμιστο),  προκύπτει  ότι  δεν  υφίσταται
περιθώριο  για  την  διερεύνηση  παραβίασης
απαγορευτικής  διάταξης  νόμου.  Κατόπιν  των
ανωτέρω,  ο  Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του
Πολίτη  και  της  Επιχείρησης  κάλεσε  την  Δ/νση
Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  του  Κεντρικού
Τομέα  Αθηνών,  αφού  λάβει  υπόψη  της  τα
ανωτέρω,  να  απαντήσει  εγγράφως  στον
καταγγέλλοντα  σχετικά  με  την  εξέλιξη  της
υπόθεσης. 
Με  το  υπ'  αρ.  πρωτ.  **/15.7.2015  έγγραφο  της
Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Κεντρικού
Τομέα  Αθηνών,  η  υπηρεσία  ενημέρωσε  την
καταγγέλλουσα  επιχείρηση  ότι  θα  απευθύνει
διευκρινιστικό  ερώτημα  “προς  τους  αρμόδιους
φορείς” και ότι για “το χρονικό διάστημα που θα
μεσολαβήσει  έως  ότου  μας  παρασχεθούν  οι
απαραίτητες  διευκρινίσεις  επί  του  θέματος  και
για  την  αποφυγή  τυχόν  βλαπτικών  ενεργειών
προς  τους  διοικούμενους,  σας  γνωρίζουμε  ότι
αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα αυτό τα
αναφερόμενα  στο  (β)  σχετικό  έγγραφό  μας”,
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δηλαδή το έγγραφο που αφορούσε την απάντηση
της  υπηρεσίας  επί  των  απόψεων  της
καταγγέλλουσας  επιχείρησης,  έγγραφο το  οποίο
όμως  έχει  αναφερθεί  ως  σχετικό  με  εσφαλμένο
αριθμό πρωτοκόλλου, ήτοι με αρ. “***”,  αντί του
ορθού  που  είναι  “***”.  Με  το  υπ'  αρ.  πρωτ.
**/3.9.2015 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών  Κεντρικού  Τομέα  Αθηνών,  η
υπηρεσία  απευθύνεται  στο  Υπουργείο
Μεταφορών,  Επικοινωνιών  &  Δικτύων  (Γενική
Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας, Διεύθυνση Ελέγχου
Οχημάτων  &  Εγκαταστάσεων,  Τμήμα
Εγκαταστάσεων  Εξυπηρέτησης  Οχημάτων),
κοινοποιώντας το έγγραφο της Διαμεσολάβησης
7/2015,  καθώς και  το έγγραφο με  τις  δικές  της
απόψεις και ζητώντας από την κρατική υπηρεσία
να γνωρίσει στην περιφερειακή υπηρεσία: “1. εάν
έχει  εκδοθεί  η  προβλεπόμενη  στην  παρ.3  του
άρθρου 23 του Ν.3185/2003 ΚΥΑ για τα αρμόδια
όργανα  και  τις  προϋποθέσεις  αδειοδότησης
χώρων  στάθμευσης,  φορτηγών,  λεωφορείων,
δικύκλων κλπ και 2. σε αρνητική περίπτωση, τις
απόψεις  σας  σχετικά  με  την  εφαρμογή  των
διατάξεων  που  αναφέρονται  στη  στάθμευση
επιβατικών  αυτοκινήτων  σε  στεγασμένους  και
υπαίθριους  χώρους,  όπως  προτείνεται  στο
παραπάνω  (α)  σχετικό.  Στην  περίπτωση  2
παρακαλούμε  να  εξειδικεύσετε  και  τις
απαιτούμενες προϋποθέσεις – δικαιολογητικά για
την  αναλογική  εφαρμογή  κατά  τα  παραπάνω.
Παρακαλούμε  για  την  απάντηση  σας  το
συντομότερο  δυνατόν  προκειμένου  να
εξετάσουμε  την  ανάγκη  τυχόν  περαιτέρω
ενεργειών μας”.
Mε την Διαμεσολάβηση 7/2015/Α, ο Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
εκφράζει, κατ΄ αρχήν, την ικανοποίησή του για το
γεγονός  ότι  η  υπηρεσία,  παρά  τις  αρχικές  της
απόψεις που αποτυπώνονται στο υπ' αρ. πρωτ.
**/17.6.2015,  στη  συνέχεια,  δηλαδή  μετά  την
αρχική  διαμεσολάβηση,  αναγνώρισε  ουσιαστικά
ότι στο παρόν στάδιο εξέλιξης του κανονιστικού
πλαισίου  επί  του  θέματος,  δεν  επιτρέπεται  η
ανεπιφύλακτη  κίνηση  διαδικασιών  για  την
επιβολή κυρώσεων.  Ως προς περί του εάν έχει
εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παρ. 3 του άρθρου
23  του  Ν.3185/2003  Κ.Υ.Α.,  το  ερώτημα  αυτό
αφορά νομική έρευνα, την οποία έχει διεξάγει  ο
Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του  Πολίτη  και
της  Επιχείρησης,  όπως  καταγράφεται  στην
Διαμεσολάβηση  7/2015.  Σε  περίπτωση  που  η
υπηρεσία  έχει  αμφιβολίες  για  την  επικαιρότητα
της  νομικής  έρευνας  του  Περιφερειακού
Συμπαραστάτη  του  Πολίτη  και  της  Επιχείρησης,

λόγω και της παρέλευσης χρονικού διαστήματος
εντός του οποίου, θεωρητικά, θα μπορούσαν να
υπάρχουν  μεταβολές  στο  κανονιστικό  πλαίσιο,
είχε την δυνατότητα να απευθύνει ερώτημα προς
το  αρμόδιο  Νομικό  Γραφείο  της  Περιφέρειας
Αττικής, για λόγους σεβασμού και της διοικητικής
αυτοτέλειας του Ο.Τ.Α., όπως επιβάλλεται από το
άρθρο 102 παρ. 2 του Συντάγματος.  Η εν λόγω
συνταγματική  διοικητική  αυτοτέλεια  της
Περιφέρειας  Αττικής  δεν  αποκλείει  βεβαίως  την
επικοινωνία  περιφερειακών  υπηρεσιών  με
κρατικές υπηρεσίες, ιδίως ως προς τα ζητήματα
ερμηνείας  και  ενιαίας  εφαρμογής  του  δικαίου,
επιβάλλει  όμως  πρώτα  την  εξάντληση  των
εσωτερικών  αυτοδιοικητικών  δυνατοτήτων  για
την απάντηση ενός νομικού ερωτήματος, εφόσον
βεβαίως  υφίσταται  το  σχετικό  ανθρώπινο
δυναμικό  με  την  απαιτούμενη  εξειδίκευση. Στην
προκειμένη  υπό  κρίση  περίπτωση,  η  νομική
έρευνα  περί  της  έκδοσης  ή  μη  της  Κ.Υ.Α.  που
προβλέπεται  από  το  άρθρο  23  παρ.  3  του
Ν.3185/2003  προϋποθέτει  ενέργεια,  η  οποία
μπορεί  να  συντελεστεί  από  το  υπάρχον
ανθρώπινο  δυναμικό  που  υπηρετεί  στην
Περιφέρεια  Αττικής.  Συνεπώς,  ως  προς  το
συγκεκριμένο  ερώτημα  υπ'  αρ.  “1”  που
απευθύνθηκε προς το Υπουργείο Μεταφορών, ο
Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του  Πολίτη  και
της  Επιχείρησης  προτείνει  στην  υπηρεσία  να
αποφεύγει την  απεύθυνση σε κρατικές υπηρεσίες
για  νομικά  ερωτήματα,  εάν  δεν  έχει
προηγουμένως  απευθυνθεί  στην  αρμόδια
εσωτερική  νομική  υπηρεσία  της  Περιφέρειας
Αττικής.  Παράλληλα,  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
εκφράζει  την ετοιμότητά του για συνδρομή της
υπηρεσίας  ως  προς  την  απάντηση  νομικών
ερωτημάτων  που  προκύπτουν  στο  πλαίσιο  της
κατ'  άρθρο  179  Ν.3852/2010  αρμοδιότητάς  του
προς  διαμεσολαβητική  επίλυση  των  διαφορών
που  προκαλούνται  από  τα  προβλήματα
κακοδιοίκησης  των  περιφερειακών  υπηρεσιών,
καθώς  διαθέτει  επαρκείς  πληροφοριακούς
πόρους  για  την  διεξαγωγή  έρευνας  περί  της
έκδοσης  ή  μη  ΚΥΑ που προβλέπονται  από την
νομοθεσία. Ως προς το ερώτημα υπ' αρ. “2” περί
των απόψεων του Υπουργείου για την εφαρμογή
διατάξεων  που  αφορούν  την  στάθμευση
αυτοκινήτων  αναλογικά  για  την  στάθμευση  και
άλλων  κατηγοριών  οχημάτων  στους  ίδιους
χώρους,  καθώς  και  την  εξειδίκευση  των
απαιτούμενων προϋποθέσεων – δικαιολογητικών
για  την  αναλογική  εφαρμογή,  κατ΄  αρχήν
διαπιστώνεται  ότι  υποβάλλεται  επικουρικώς,
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διότι  προϋποθέτει  την  αρνητική  απάντηση  στο
ερώτημα  υπ'  αρ.  “1”.  Η  αναλογική  εφαρμογή
διατάξεων σε αυτές τις περιπτώσεις, επιβάλλεται
κατ΄ άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος, όπως έχει
επισημάνει  και  το  Συμβούλιο  της  Επικρατείας
στην  νομολογία  που  παρατέθηκε  στην
Διαμεσολάβηση 7/2015. Ο τρόπος της αναλογικής
εφαρμογής  των  διατάξεων  αφορά  την
αποκλειστική ευθύνη της υπηρεσίας που καλείται
να  προβεί  στην  σχετική  εφαρμογή,  η  οποία
οφείλει  να  θεσπίσει  τις  σχετικές  διαδικασίες,
ανάμεσα στις οποίες είναι και η ενημέρωση του
κοινού, παρέχοντας έντυπα αιτήσεων (άρθρα 5Α
παρ. 1 και 10 παρ. 3 του Συντάγματος, Άρθρο 3
παρ. 3 Ν.2690/1999) για τις εν λόγω διαδικασίες,
εφόσον  όμως  πρέπει  να  εφαρμοστούν,  δηλαδή
μόνον υπό την προϋπόθεση ότι το ζήτημα αφορά
“παρεμφερείς  δραστηριότητες”.  Σημειωτέον  ότι
για  την  συγκεκριμένη  υπό  κρίση  υπόθεση,  η
υπηρεσία δεν έχει εκφράσει την αντίθεσή της στα
διαλαμβανόμενα στην Διαμεσολάβηση 7/2015 περί
μη  διεξαγωγής  “παρεμφερούς  δραστηριότητας”
από την καταγγέλλουσα επιχείρηση. Πάντως,  τα
νομικά  εργαλεία  που  απαιτούνται  από  την
περιφερειακή  υπηρεσία  για  την  ανάπτυξη  των
σχετικών διαδικασιών δεν είναι διαφορετικά από
αυτά  που  διαθέτει  η  κρατική  υπηρεσία  κι
επομένως  το  σχετικό  ερώτημα περί  αναλογικής
εφαρμογής  των  διατάξεων  έχει  σχετική  μόνον
αξία  και  λειτουργεί  ως  έμμεση  υπόμνηση  προς
την κρατική διοίκηση του κενού που προέκυψε
από την μη έκδοση της εν λόγω Κ.Υ.Α. και σε αυτή
την περίπτωση,  λόγοι  σεβασμού της διοικητικής
αυτοτέλειας της Περιφέρειας Αττικής θα επέβαλαν
την  εξάντληση  των  διαθέσιμων  περιφερειακών
πόρων  πριν  την  υποβολή  ερωτήματος  στην
κρατική διοίκηση.  Σε  κάθε  περίπτωση,  ακόμη κι
αν  οι  διευκρινίσεις  από το  Υπουργείο  κινούνται
σε διαφορετική κατεύθυνση από το περιεχόμενο
της  διαμεσολάβησης  ή  στην  περίπτωση  που  εκ
των  υστέρων  εκδοθεί  το  ελλείπον  κανονιστικό
πλαίσιο που ρυθμίζει προϋποθέσεις και όρους για
την  εν  θέματι  επιχειρηματική  δραστηριότητα,
ειδικώς  ως  προς  την  συγκεκριμένη  ελεγχόμενη
πράξη  της  καταγγέλλουσας  επιχείρησης,  καθώς
αυτή  έχει  τελεστεί  σε  προηγούμενο  χρονικό
διάστημα,  θα  πρέπει  να  δοθεί  μια  οριστική
απάντηση.  Σε  περίπτωση  που  μεταβληθούν
νομικά δεδομένα για προϊσχύουσες πραγματικές
καταστάσεις,  η αρχή της χρηστής διοίκησης δεν
επιτρέπει  την  κίνηση  ελεγκτικών  ή  κυρωτικών
διαδικασιών  για  προγενέστερες  της  μεταβολής
αυτής πράξεις  ή παραλείψεις,  καθώς μια τέτοια
ενέργεια  θα  διατάρασσε  την  προστατευόμενη

εμπιστοσύνη  του  πολίτη  προς  την  διοίκηση.
Κατόπιν  των  ανωτέρω,  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
υπογράμμισε   ότι  για  λόγους  εφαρμογής  της
αρχής  της  χρηστής  διοίκησης,  στις  περιπτώσεις
που  υφίστανται  κενά  δικαίου  ή  ερωτήματα
νομικών ερμηνειών δεν θα πρέπει να παραμένουν
σε εκκρεμότητα διαδικασίες διοικητικού ελέγχου
σε  ιδιώτες,  αλλά  οι  τυχόν  μεταγενέστερες
εξελίξεις,  θα πρέπει  να αφορούν το μέλλον.  Στο
πλαίσιο  αυτό,  η  αναστολή  των  αναφερομένων
στο  σχετικό  έγγραφο  υπ'  αρ.  **/17-6-2015  θα
πρέπει  να εξελιχθεί  σε  ανάκληση του εγγράφου
και  η υπόθεση θα πρέπει  να αρχειοθετηθεί  από
την  υπηρεσία  ως  προς  την  συγκεκριμένη
διαδικασία  που  βασίστηκε  σε  προγενέστερο
έλεγχο της καταγγέλλουσας επιχείρησης.  
Με  τις  ανωτέρω  θέσεις  του  Συμπαραστάτη
συμφώνησε  και  το  αρμόδιο  τμήμα  του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Με το έγγραφο υπ' αρ. Πρωτ. **/**, το Υπουργείο
απαντά στην Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών της Περιφέρειας, μεταξύ άλλων,
ότι  (υπογραμμίσεις  του  Υπουργείου)  “...  η
Υπηρεσία μας δεν μπορεί να υποκαταστήσει την
Υπηρεσία σας, η οποία έχει και την αποκλειστική
αρμοδιότητα για την χορήγηση ή την ανάκληση
(προσωρινή ή οριστική)  μιας άδειας λειτουργίας
οποιασδήποτε  εγκατάστασης  εξυπηρέτησης
οχημάτων,  που  χωροθετείται  εντός  των  δικών
σας  διοικητικών  ορίων. [...]  Επιπροσθέτως,  η
εκτίμηση  της  Υπηρεσίας  μας  είναι  ότι,  στις
περιπτώσεις  που  έχετε  επιφυλάξεις  για  τη
χορήγηση  ή  την  ανάκληση  (προσωρινή  ή
οριστική)  μιας  άδειας  λειτουργίας (ή  μιας
Βεβαίωσης  Νόμιμης  Λειτουργίας)  μιας
οποιασδήποτε  εγκατάστασης  εξυπηρέτησης
οχημάτων,  που  χωροθετείται  εντός  των  δικών
σας  ορίων,  θα  πρέπει  τις  τυχόν  επιφυλάξεις,
ερωτήματα και  εν  γένει  τους  όποιους  νομικούς
σας προβληματισμούς  να τους  διατυπώσετε,  με
την  υποβολή  σχετικού  εγγράφου,  στη  Νομική
Υπηρεσία  της  Περιφέρειάς  σας  (όπως  το  έχετε
πράξει  πολλάκις  στο  παρελθόν),  καθόσον  η
υπόψη περιφερειακή υπηρεσία είναι αρμόδια για
τη νομική υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής σε
κάθε  μορφής  υποθέσεις  της,  δικαστικές  ή
εξώδικες,  καθώς και για τη νομική καθοδήγηση
των οργάνων και των υπηρεσιών της με γραπτές
εξουσιοδοτήσεις  και  συμβουλές.  Τέλος,  για  το
πρόβλημα  της  στάθμευσης  μοτοσυκλετών  σε
λειτουργούντες  υπαίθριους  και  στεγασμένους
σταθμούς  αυτοκινήτων  εξετάζεται  η
αντιμετώπισή  του  με  σχετική  κανονιστική
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ρύθμιση”.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:  Ικανοποίηση  αιτήματος
επιχείρησης.

13.  Έλλειψη  συμμόρφωσης  προς
δικαστική  απόφαση  σχετικά  με
αναδρομική  τοποθέτηση  πρώην
εργαζομένης  στη  νόμιμη  οργανική  θέση
της Περιφέρειας Αττικής  

Πρώην  υπάλληλος  της  Περιφέρειας  Αττικής
ζήτησε  τη  διαμεσολάβηση  του  Συμπαραστάτη
προκειμένου  η  Διοίκηση  να  συμμορφωθεί  με
απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που
εκδόθηκε  έπειτα  από  αίτηση  ακύρωσης  που
υπέβαλλε  η  αιτούσα  για  την  άρνηση  του
Περιφερειάρχη  Αττικής  να  την  τοποθετήσει  ως
προϊσταμένη οργανικής μονάδας της Περιφέρειας
Αττικής.
Με την Διαμεσολάβηση 9/2015, ο Συμπαραστάτης
παρατηρεί  ότι  στην  εν  λόγω  υπόθεση
παρουσιάζεται η ιδιαιτερότητα ότι αφορά πρώην
υπάλληλο της Περιφέρειας Αττικής, γεγονός που
γεννά το ερώτημα κατά πόσο η διαμεσολαβητική
αρμοδιότητα  του  Περιφερειακού  Συμπαραστάτη
εκτείνεται  και  στις  περιπτώσεις  κατά τις  οποίες
προσφεύγουν  σε  αυτόν  υπάλληλοι  ή  πρώην
υπάλληλοι,  αναφορικά  με  θέματα  της
υπηρεσιακής  τους  κατάστασης.  Το  νόμου  μη
διακρίνοντος, ανάμεσα σε πολίτες εν γένει και σε
υπαλλήλους της Περιφέρειας (δεδομένου ότι στο
άρθρο  179  του  Ν.3852/2010  γίνεται  γενική
αναφορά  στον  όρο  «πολίτης»  δίχως  να  τίθεται
οποιαδήποτε  εξαίρεση)  γίνεται  δεκτό  ότι  η
διαμεσολαβητική αρμοδιότητα του Περιφερειακού
Συμπαραστάτη  αναφέρεται  και  σε  θέματα
υπαλλήλων  της  Περιφέρειας.  Σε  διαφορετική
περίπτωση,  εάν  δηλαδή  ο  νομοθέτης  ήθελε  να
αποκλείσει τους υπαλλήλους του εν λόγω φορέα
από  το  πεδίο  διαμεσολαβητικής  δράσης  του
Περιφερειακού  Συμπαραστάτη,  θα  το  ανέφερε
ρητά.  Αυτό  συμβαίνει  π.χ.  στην  περίπτωση  του
Συνηγόρου του Πολίτη καθώς στην παρ. 2 εδ. γ'
του άρθρου 3 του ν.3094/2003 αναφέρεται ρητά
ότι «δεν υπάγονται επίσης στην αρμοδιότητά του
θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση
του  προσωπικού  των  δημοσίων  υπηρεσιών,  με
εξαίρεση  τις  περιπτώσεις  που ο  Συνήγορος  του
Πολίτη ενεργεί ως φορέας προώθησης της αρχής
της ίσης  μεταχείρισης  ανεξαρτήτως φυλετικής  ή
εθνοτικής  καταγωγής,  θρησκευτικών  ή  άλλων
πεποιθήσεων,  ηλικίας,  αναπηρίας  ή  γενετήσιου

προσανατολισμού ».  Στην προκειμένη υπό κρίση
περίπτωση,  η  αίτηση  διαμεσολάβησης
περιλαμβάνει  αναφορά  για  πρόβλημα
κακοδιοίκησης που προέρχεται (όπως αναφέρεται
στην  καταγγελία)  από  τη  Δ/νση  Ανθρώπινου
Δυναμικού – Τμήμα Προσωπικού της Περιφέρειας
Αττικής  και  εν  όψει  των  ανωτέρω,  ο
Περιφερειακός Συμπαραστάτης είναι αρμόδιος να
ασκήσει  την  διαμεσολαβητική  του  παρέμβαση  η
οποία  περιορίζεται  στην  ως  άνω  υπηρεσία  της
Περιφέρειας.  Σε  κάθε  περίπτωση,  καθώς  η
αρμοδιότητα  της  τοποθέτησης  ή  μη  υπαλλήλου
ανήκει  στην  Περιφερειάρχη  Αττικής,  ο
Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του  Πολίτη  και
της Επιχείρησης περιόρισε τη διαμεσολάβησή του
στην  υπηρεσιακή  εισήγηση  της  Δ/νσης
Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς κατά το νόμο δε
διαμεσολαβεί  προς  αιρετά  όργανα  της
Περιφέρειας.  Από  την  εξέταση  της  καταγγελίας
και  των  συνημμένων  σε  αυτήν  εγγράφων
προκύπτουν  τα  εξής:  με  απόφασή  του  το
Διοικητικό  Εφετείο  Αθηνών  έκανε  δεκτή  την
αίτηση  ακύρωσης  της  καταγγέλουσας  κατά της
πράξης  του  τότε  Περιφερειάρχη,  με  την  οποία
εκδηλώθηκε  η  άρνησή του να  την τοποθετήσει,
κατ’  εφαρμογή του άρθρου 51 παρ. 1 στ. β του
ν.3905/2010,  σε  θέση  Προϊσταμένης  Γενικής
Δ/νσης,  άλλως  επικουρικώς  άλλης  οργανικής
μονάδας της Περιφέρειας Αττικής. Με την ως άνω
πράξη  η  καταγγέλουσα  τοποθετήθηκε  ως
υπάλληλος στη Δ/νση Τεχνικών Έργων.  Η ως άνω
απόφαση  του  Διοικητικού  Εφετείου  Αθηνών
ακυρώνει  τη  σχετική  απόφαση  του
Περιφερειάρχη,  αλλά  δεν  προσδιορίζει  την
οργανική  μονάδα  στην  οποία  θα  έπρεπε  να
τοποθετηθεί,   παρά  μόνο  αναφέρει  ότι  η
τοποθέτηση  της  θα  έπρεπε  να  γίνει  κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 παρ. 1
στ.  β  του  ν.3905/2010.  Σύμφωνα  με  τα  όσα
αναφέρονται  στο  άρθρο  51  παρ.  1  στ.  β  του
ν.3905/2010,  «ο  Γενικός  Γραμματέας  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ο Περιφερειάρχης
ορίζουν  προϊσταμένους  των  οικείων  οργανικών
μονάδων υπαλλήλους που ασκούσαν αντίστοιχα
καθήκοντα  την  31.12.2010.  Κριτήριο  για  τον
ορισμό  αποτελεί  ο  χρόνος  άσκησης  των
καθηκόντων  αυτών  και  εφόσον  πληρούν  τις
προϋποθέσεις  των  οικείων  Οργανισμών
Εσωτερικής  Υπηρεσίας.  Όσοι  εκ  των  ανωτέρω
ασκούσαν  καθήκοντα  προϊσταμένων  Γενικών
Διευθύνσεων  και  Διευθύνσεων  και  δεν  τους
ανατεθούν  αντίστοιχα  καθήκοντα,  στους  μεν
προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων ανατίθενται
καθήκοντα προϊσταμένων Διευθύνσεων στους δε
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προϊσταμένους  Διευθύνσεων  καθήκοντα
προϊσταμένων  Τμημάτων.  Η  άσκηση  των
καθηκόντων της παρούσας δεν μπορεί να υπερβεί
την 31.12.2011». Αναφορικά με την εφαρμογή της
ως  άνω  νομοθεσίας  στην  περίπτωση  της
καταγγέλουσας,  προέκυψαν  μια  σειρά  από
ερωτήματα  για  την  διασάφηση  των  οποίων  η
Δ/νση  Ανθρώπινου Δυναμικού απευθύνθηκε με
μια  σειρά  εγγράφων  προς  το  Νομικό  Γραφείο
Περιφερειάρχη  και  Συλλογικών  Οργάνων  της
Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας, προκειμένου
να γνωμοδοτήσει αναφορικά με τις ενέργειες στις
οποίες θα πρέπει να προβεί η Περιφέρεια Αττικής
προκειμένου  να  συμμορφωθεί  με  την  ανωτέρω
απόφαση.  Συγκεκριμένα,  τα  ερωτήματα  που
προέκυψαν  αφορούν  στη  θέση  στην  οποία  θα
πρέπει  να  τοποθετηθεί  αναδρομικά  η  αιτούσα,
αλλά και στις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να
προβεί  η  διοίκηση  στην  περίπτωση  κατά  την
οποία  η  θέση  στην  οποία  θα  έπρεπε  να
τοποθετηθεί ήταν ήδη καλυμμένη (δηλ. θα πρέπει
να ανακληθούν νόμιμες τοποθετήσεις υπαλλήλων
της  Περιφέρειας  Αττικής  οι  οποίες  έγιναν  πριν
από την μετάταξή της ή όχι). Με το με αρ. πρωτ.
**/15.01.2015 (τελευταίο) έγγραφό του, το Νομικό
Γραφείο Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων
της  Περιφέρειας  Αττικής,  προέτρεψε  τη  Δ/νση
Ανθρώπινου Δυναμικού να ζητήσει τη γνώμη του
αρμόδιου  υπουργείου,  δεδομένου  ότι  δεν  ήταν
δυνατό  να  δοθεί  σαφής  απάντηση  στα
ερωτήματα που  είχαν τεθεί. Ακολούθως, η Δ/νση
Ανθρώπινου  Δυναμικού,  με  το  με  αρ.  πρωτ.
**/02.02.3015  έγγραφο  της,  απευθύνθηκε  στο
Υπουργείο  Εσωτερικών  και  Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
Ο Συμπαραστάτης πραγματοποίησε συνάντηση με
την Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και την
αρμόδια εργαζόμενη του Τμήματος Προσωπικού,
προκειμένου να ευρεθεί  μια  λύση συμμόρφωσης
προς  την  δικαστική  απόφαση.  Η  Διεύθυνση
Ανθρώπινου  Δυναμικού  υπέβαλε  σχετική
εισήγηση προς την Περιφερειάρχη Αττικής
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Με απόφαση της Περιφερειάρχη, η
πρώην  υπάλληλος  τοποθετήθηκε  σε  θέση
προϊσταμένης  οργανικής  μονάδας,  για  ένα
διάστημα  τεσσάρων (4)  μηνών  ως προϊσταμένη
τμήματος και στη συνέχεια, σε κενή θέση Γενικού
Διευθυντή της Περιφέρειας Αττικής. 

14.  Φερόμενες  οχλήσεις  από  την
λειτουργία λαϊκής αγοράς για την οποία
έχει  δοθεί  άδεια  από  την  Περιφέρεια
Αττικής

Ο αιτών ζήτησε διαμεσολάβηση, προκειμένου να
επανεξεταστεί  η  με  αρ.  πρωτ.  **/14.10.2013
Απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Αττικής  με  την
οποία εγκρίνεται η λειτουργία λαϊκής αγοράς στην
περιοχή Αιγάλεω και συγκεκριμένα στην οδό  ***,
από την οδό *** μέχρι την οδό *** από 1 Ιουλίου
έως 31 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την καταγγελία η
λειτουργία  λαϊκής  αγοράς  στην  οδό  ***  για
τέσσερις  μήνες  το  χρόνο  δημιουργεί  σειρά
προβλημάτων στην περιοχή κυρίως ως προς την
διέλευση  των  οχημάτων  και  την  πρόσβαση  σε
δημόσια κτήρια και νοσηλευτικά ιδρύματα.
Με  την  Διαμεσολάβηση  12/2015,  ο
Συμπαραστάτης  εξήγησε  ότι,  καθώς  η
αρμοδιότητά του περιορίζεται στις υπηρεσίες, τα
νομικά  πρόσωπα  και  τις  επιχειρήσεις  της
Περιφέρειας,  είναι  κατ’  αρχήν  αναρμόδιος  να
ασκήσει  τη διαμεσολαβητική του παρέμβαση για
επανεξέταση απόφασης Περιφερειάρχη, ο οποίος
είναι όργανο διοίκησης και όχι  υπηρεσία, νομικό
πρόσωπο ή επιχείρηση. Περαιτέρω όμως, καθώς
η απόφαση του Περιφερειάρχη με βάση το  ισχύον
δίκαιο  εκδίδεται  κατόπιν  εισήγησης  της  Δ/νσης
Λαϊκών  Αγορών  της  Περιφέρειας  Αττικής,  ο
Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του  Πολίτη  και
της Επιχείρησης είναι αρμόδιος να διαμεσολαβήσει
προς  την  εν  λόγω  υπηρεσία  της  Περιφέρειας
Αττικής, όσον αφορά τα καταγγελόμενα. 
 Ως  εκ τούτου και  αναφορικά  με  την παρούσα
υπόθεση,  το  Γραφείο  του  Περιφερειακού
Συμπαραστάτη  επικοινώνησε  τηλεφωνικά  με  τη
Δ/νση  Λαϊκών Αγορών της  Περιφέρειας  Αττικής
και έλαβε το με αρ. πρωτ. **/08.10.2013 έγγραφο
του  Τμήματος  Τροχαίας  Αιγάλεω  με  το  οποίο
παρέχεται  η  σύμφωνη γνώμη για τη  λειτουργία
λαϊκής αγοράς στο εν λόγω σημείο. Συγκεκριμένα
αναφέρονται τα εξής : «…. η Υπηρεσία μας δεν έχει
καμία  αντίρρηση  στην  λειτουργία  της  λαϊκής
αγοράς περιοχής Δήμου Αιγάλεω α) Στην οδό ***
από  το  ύψος  της  οδού  ***  μέχρι  το  ύψος  της
οδού *** μη παρεμποδίζοντας τις κάθετες σ’αυτήν
οδούς  και  παρόδους  επιτρέποντας  την
κυκλοφορία σε αυτές κατά τις ημερομηνίες 01/07
έως 31/10…..».  Ωστόσο, εν όψει των ανωτέρω και
προκειμένου ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης να
ασκήσει  τη  διαμεσολαβητική  του  αρμοδιότητα
παρακάλεσε τη Δ/νση Λαϊκών Αγορών :
α) Να διαβιβάσει στο Γραφείο του Περιφερειακού
Συμπαραστάτη  το  με  αρ.  πρωτ.  **/08.10.2013
απαντητικό  έγγραφο  του  Δήμου  Αιγάλεω  το
οποίο έχει ληφθεί υπόψη για την έκδοση της ως
άνω Απόφασης Περιφερειάρχη
β) Να ενημερώσει το Γραφείο μας εάν στη Δ/νση
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Λαϊκών  Αγορών  έχει  αναφερθεί  οποιαδήποτε
διαμαρτυρία  -  καταγγελία  σχετικά  με  την
λειτουργία  της  εν  λόγω  Λαϊκής  Αγοράς  στη
συγκεκριμένη οδό 
γ)  Να μας εκθέσει  τις  απόψεις  της ως προς τα
ανωτέρω.
Σε σχέση με την ως άνω υπόθεση το Γραφείο του
Περιφερειακού  Συμπαραστάτη  έλαβε  το  με  αρ.
πρωτ.  **/31.07.2015  απαντητικό  έγγραφο  της
Δ/νσης Λαϊκών Αγορών στο οποίο  αναφέρονται
τα  ακόλουθα  :  «Αναφορικά  με  έγγραφες
διαμαρτυρίες καταγγελίες, που αφορούν τη λαϊκή
αγορά Αιγάλεω Α’,  οδός  ***,  από τα  τηρούμενα
στην Υπηρεσία μας στοιχεία, υπάρχει χρόνια και
επαναλαμβανόμενη  έως  και  καταχρηστική
αλληλογραφία  μόνο  από  τον  συγκεκριμένο
κάτοικο της περιοχής……… Αναφορικά με την εν
λόγω λαϊκή αγορά, σας γνωρίζουμε ότι, πρόκειται
για  μια  λαϊκή  αγορά  που λειτουργεί  για  πολλά
χρόνια  κατά  τη  διάρκεια  των  καλοκαιρινών
μηνών  στην  οδό  ***  (4  μήνες)  περιοχή  που
αντικειμενικά  δεν  επιβαρύνεται  για  μεγάλο
χρονικό διάστημα από τη λειτουργία της λαϊκής
αγοράς,  συγκριτικά  με  την  οδό  ***,  όπου
λειτουργεί τους υπόλοιπους 8 μήνες κάθε έτους.
Αναφορικά με  τη λειτουργία της λαϊκής  αγοράς
στην οδό ***, τόσο το ΙΚΑ που λειτουργεί στην εν
λόγω περιοχή όσο και  ο ΟΑΣΑ ουδέποτε έχουν
στείλει έγγραφη διαμαρτυρία και συγκεκριμένα ο
ΟΑΣΑ προχωρεί σε αλλαγή του δρομολογίου του
λεωφορείου που διέρχεται από την οδό *** τους
μήνες Ιούλιο – Οκτώβρη». 
Εν όψει των ανωτέρω και προκειμένου το Γραφείο
μας  να  προβεί  στην  περαιτέρω διερεύνηση  της
υπόθεσης,  ο  Περιφερειακός  Συμπαραστάτης
παρακάλεσε τον καταγγέλοντα να επανέλθει  με
συγκεκριμένα στοιχεία και αποδεικτικό υλικό που
θα αφορά τυχόν  παραβάσεις  δικαιωμάτων του,
σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και  ώρες,  από το
οποίο να προκύπτουν οι ισχυρισμοί του.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:  Αναμένονται  περαιτέρω  στοιχεία
από την πλευρά του καταγγέλλοντος.

15.  Αδειοδότηση  υπαίθριων  χώρους
στάθμευσης  στο  Ιστορικό  Κέντρο  της
Αθήνας

Επιχειρήσεις  που  εκμεταλλεύονται  υπαίθριους
χώρους στάθμευσης προσέφυγαν με καταγγελίες
για  το  ζήτημα  της  αδειοδότησής  τους.  Στις
καταγγελίες αναφέρεται ότι  μετά τη δημοσίευση
του  Ν.4313/2014  «Ρυθμίσεις  θεμάτων

Μεταφορών,  Τηλεπικοινωνιών  και  Δημοσίων
Έργων  και  άλλες  διατάξεις» και  με  τον  οποίο
θεσμοθετήθηκε το αναγκαίο πλαίσιο προκειμένου
να αποκατασταθεί και τυπικά η νομιμότητα των
ήδη  λειτουργούντων  υπαίθριων  χώρων
στάθμευσης στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας, για
τους οποίους υπάρχει το κώλυμα των «χρήσεων
γης»,  ο  καταγγέλλων  υπέβαλε  σχετικό  φάκελο
προς  αδειοδότηση  της  επιχείρησης  του,  στην
αρμόδια  υπηρεσία  της  Περιφέρειας  (Δ/νση
Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Αθηνών),   και  έκτοτε πέραν της απάντησης της
ως άνω Υπηρεσίας ότι έχει γίνει σχετικό ερώτημα
στο  αρμόδιο  Υπουργείο  για  την  εφαρμογή  του
Ν.4313/2014, δεν  είχε λάβει τίποτε άλλο, ούτε τη
σχετική άδεια.
Οι  καταγγέλλοντες,  αναφέρουν  ότι  μετά  τη
δημοσίευση του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/17.12.2014,
τ.α΄),  ο  οποίος  διευθετεί  το  θέμα  των
αδειοδοτήσεων  των  υπαίθριων  χώρων
στάθμευσης  στο  Ιστορικό  Κέντρο  Αθηνών,  για
τους  οποίους  υφίσταται  θέμα  απαγόρευσης
χρήσης,  υπέβαλαν  στη  Δ/νση  Μεταφορών  &
Επικοινωνιών  Π.Ε.  Κεντρικού  Τομέα  Αθηνών
αιτήματα  προς  αδειοδότηση  του  υπαίθριου
χώρου  στάθμευσης  που  διατηρεί.   Η  Δ/νση
Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Αθηνών απαντώντας στην ως άνω αίτησή τους,
τους  ενημέρωσε  με  έγγραφό  της,  ότι  έχει
απευθύνει  ερώτημα  προς  το  Υπουργείο
Υποδομών Μεταφορών και  Δικτύων σχετικά  με
την εφαρμογή του Ν. 4313/2014 για το Ιστορικό
Κέντρο  Αθηνών  και  ότι  βρίσκεται  σε  αναμονή
παροχής  των διευκρινήσεων που έχουν ζητηθεί
από την αρμόδια νομοθετική αρχή. 
Με τις  Διαμεσολαβήσεις 11/2015 και 13/2015,  ο
Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του  Πολίτη  και
της Επιχείρησης,  προκειμένου να σχηματίσει  μια
ολοκληρωμένη  γνώμη  για  την  υπόθεση,  ζήτησε
να  λάβει  γνώση  του  ως  άνω  ερωτήματος  που
υπέβαλε  η  Δ/νση  Μεταφορών  &  Επικοινωνιών
Π.Ε.  Κεντρικού  Τομέα  Αθηνών  στο  Υπουργείο
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Περαιτέρω,
επισήμανε  ότι  η  αρχή  της  χρηστής  διοίκησης
επιβάλλει  στα διοικητικά όργανα, να ασκούν τις
αρμοδιότητές  τους  κατά τρόπο  ώστε  κατά  την
εφαρμογή  των  σχετικών  διατάξεων  να
αποφεύγονται  οι  ανεπιεικείς  ή  και  δογματικές
ερμηνείες.  Υποχρεώνει,  επίσης,  τα  διοικητικά
όργανα να ασκούν τις αρμοδιότητές τους με βάση
το περί δικαίου αίσθημα τους, με αναλογικότητα
και  επιείκεια  και  στο  πλαίσιο  της  αρχής
νομιμότητας. Εξάλλου, σύμφωνα με την αρχή της
χρηστής διοίκησης, η δημόσια διοίκηση οφείλει να
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διευκολύνει  τους  διοικούμενους  να
προστατεύουν  τα  συμφέροντά  τους  και  να
απολαμβάνουν  τα  δικαιώματά  τους.  Συνεπώς,
στην προκειμένη περίπτωση, η αρχή της χρηστής
διοίκησης επιβάλλει την τήρηση στάσης αναμονής
και  την  αποχή  από  οποιοδήποτε  βλαπτική
ενέργεια  κατά  των  δικαιωμάτων  του
διοικουμένου ωσότου  απαντήσει  σε  αίτημά  του
για την ικανοποίηση ή όχι του οποίου η ίδια έχει
ζητήσει  διευκρινήσεις  σχετικά  με  το  ισχύον
νομοθετικό καθεστώς.   
Κατόπιν  των  ανωτέρω,  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
κάλεσε  τη  Δ/νση  Μεταφορών και  Επικοινωνιών
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, να του διαβιβάσει
το  ως  άνω  ερώτημα  που  απέστειλε  στο
Υπουργείο  Υποδομών  Μεταφορών  και  Δικτύων
σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4313/2014 για το
Ιστορικό Κέντρο Αθηνών, προκειμένου να εξετάσει
και  τη  δική  του  δυνατότητα  συμβολής  στην
ερμηνεία  του  νομοθετικού  πλαισίου  και  την
απάντηση  στα  ερωτήματα  της  Διεύθυνσης.
Επιπλέον,  ο  Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του
Πολίτη και της Επιχείρησης ζήτησε από τη Δ/νση
Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  Π.Ε.  Κεντρικού
Τομέα  Αθηνών  να  τον  ενημερώσει  για  το  εάν
κοινοποίησε  το  εν  λόγω  ερώτημα  στη  Δ/νση
Τροχαίας  Αττικής  και  στις  λοιπές  ελεγκτικές
υπηρεσίες  της  διοίκησης,  ώστε  και  αυτές  να
απέχουν  από  την  πραγματοποίηση  ελέγχων
εωσότου διευθετηθεί το κρινόμενο ζήτημα. 
H Δ/νση  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  Π.Ε.
Κεντρικού  Τομέα  με  έγγραφο  της,
ανταποκρινόμενη  στην  ως άνω Διαμεσολάβηση,
αναφέρθηκε  στο  διευκρινιστικό  ερώτημα  της
προς  το  Τμήμα  Εγκαταστάσεων  Εξυπηρέτησης
Οχημάτων  της  Δ/νσης  Ελέγχου  οχημάτων  και
Εγκαταστάσεων  της  Γενικής  Δ/νσης  Οδικής
Ασφάλειας  του  Υπουργείου  Οικονομίας,
Υποδομών,  Ναυτιλίας  και  Τουρισμού  σχετικά  με
τη  διαδικασία  αδειοδότησης  που  αναφέρεται
στον  Ν.4313/2014  για  τη  λειτουργία  των
υπαίθριων  σταθμών  αυτοκινήτων  στο  Ιστορικό
Κέντρο Αθηνών, και στο με αρ.πρωτ.οικ. **/27-7-
2015 υπενθυμιστικό έγγραφο αυτής προς το ως
άνω Υπουργείο, το οποίο δεν είχε απαντήσει έως
την ημερομηνία σύνταξης  του εγγράφου αυτού.
Ταυτόχρονα, με το ως άνω με αρ. πρωτ. **/30-7-
2015  έγγραφο  της,  η  Δ/νση  Μεταφορών  και
Επικοινωνιών  Π.Ε.  Κεντρικού  Τομέα  αποστέλλει
στην  Υποδ/νση  Τροχαίας  Αθηνών  και  στο  Α.Τ.
Ακροπόλεως την Διαμεσολάβηση 11/2015  και το
με  αρ.  πρωτ.  οικ.  **/24-03-2015  διευκρινιστικό
ερώτημά  της  προς  το  Υπουργείο   Οικονομίας,

Υποδομών,  Ναυτιλίας  και  Τουρισμού  προς
ενημέρωσή τους και για τις δικές τους ενέργειες.
Με  τις  Αρχειοθετήσεις  6/2015  κ  7/2015,  ο
Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του  Πολίτη  και
της  Επιχείρησης  διαβίβασε  τα  έγγραφα  στις
καταγγέλλουσες  επιχειρήσεις,  διαπίστωσε  ότι  η
καταγγελλόμενη υπηρεσία έχει ανταποκριθεί στις
κατευθύνσεις  που  τέθηκαν  στο  πλαίσιο  της
διαμεσολάβησης  και  θεωρεί  ότι  δεν  υπάρχει
κατ’αρχήν  αδράνεια  και  κακοδιοίκηση  από  τις
υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής. Ως εκ τούτου,
η  υπόθεση  τέθηκε  στο  αρχείο  και,  σε  κάθε
περίπτωση, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του
Πολίτη  και  της  Επιχείρησης  διευκρίνισε  ότι
βρίσκεται  πάντοτε  στη  διάθεση  των
καταγγελλόντων,  εφόσον  διαθέτουν  νεότερα
στοιχεία,   προκειμένου  να  ασκήσει  τη
διαμεσολαβητική του αρμοδιότητα όπως ο νόμος
ορίζει  και  εφόσον  υπάρχει  ανάλογο  πεδίο
διαμεσολάβησης. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:  Δεν  διαπιστώθηκε  κακοδιοίκηση
και  οι  καταγγέλλοντες  ενημερώθηκαν  διεξοδικά
για το θέμα.

16.  Προϋπόθεση υποβολής αναγνώρισης
αντιστοιχίας  αλλοδαπού  πτυχίου  με
Τμήμα Ψυχολογίας της ημεδαπής για την
αναγγελία  έναρξης  άσκησης
επαγγέλματος Ψυχολόγου

Πολίτης  ανέφερε  ότι  είναι  κάτοχος  τίτλου
σπουδών  Ψυχολογίας  από  πανεπιστήμιο  των
Η.Π.Α.   από  το  έτος  1993.  Το  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
αναγνώρισε  το  πτυχίο  της  ως  ισότιμο  προς  τα
απονεμόμενα  από  τα  Ελληνικά  Ανώτατα
Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα,  αναφέροντας  επιπλέον
ότι  ο  συγκεκριμένος  τίτλος  είναι  δυνατό  να
αναγνωριστεί και ως πτυχίο αντίστοιχο προς τα
χορηγούμενα  από  τα  Τμήματα  Ψυχολογίας  των
Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή το Πρόγραμμα Ψυχολογίας του
Τμήματος  Φιλοσοφίας  –Παιδαγωγικής-
Ψυχολογίας  του  Εθνικού  και  Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου  Αθηνών,  εφόσον  η  κάτοχός  του
εξεταστεί στο ίδιο τμήμα Α.Ε.Ι. επιλογής της και σε
τακτική  εξεταστική  περίοδο  σε  τέσσερα  (4)
μαθήματα. Η ενδιαφερόμενη υπέβαλλε αίτηση για
χορήγηση  άδειας  εξασκήσεως  επαγγέλματος
Ψυχολόγου  στην  αρμόδια  Δ/νση  Υγείας  και
Δημόσιας  Υγιεινής  της  τότε  Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης  Ανατολικής  Αττικής.  Η  ως  άνω
Δ/νση ενημέρωσε εγγράφως την καταγγέλλουσα
ότι  προκειμένου  να  εκδοθεί  η  άδεια  άσκησης
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επαγγέλματος  θα  πρέπει  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις  του  άρθρου  3  του  Ν.991/1979,  του
άρθρου  27  του  Ν.2646/1998,  την  υπ’αρ.7106
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1331/22.12.98, τ.Β΄) και
όπως  ορίζει  η  υπ’  αρ.  **  *-**/2007  Πράξη  του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., να εξεταστεί στο ίδιο τμήμα Α.Ε.Ι. της
επιλογής της στα μαθήματα που αναφέρει η ως
άνω Πράξη  του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  Το  επόμενο έτος,  η
καταγγέλλουσα  υπέβαλε  νέα  αίτηση  στο  Τμήμα
Υπηρεσιών και  Επαγγελμάτων Υγείας  της  Δ/νση
Δημόσιας  Υγείας  της  τότε  Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής και η υπηρεσία
της απάντησε ότι,  όπως προκύπτει από την ως
άνω  Πράξη  του  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π,  ο  τίτλος  σπουδών
της  είναι  ισότιμος  ως  προς  την  εκπαιδευτική
βαθμίδα  με  τους  τίτλους  σπουδών  που
απονέμονται από τα Ελληνικά Α.Ε.Ι., αλλά όχι ως
προς τα πτυχία που απονέμονται από τα Τμήματα
Ψυχολογίας  των  Ελληνικών  Α.Ε.Ι.,  όπως
προβλέπεται  ρητά  από  τις  διατάξεις  του  Ν.
27646/98,  άρθρο  27  παρ.2.  και  ότι  για  να  της
χορηγηθεί  η  άδεια  ασκήσεως  επαγγέλματος
Ψυχολόγου,  θα  πρέπει  να  προσκομίσει  στην
Υπηρεσία Πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., από την οποία
θα  προκύπτει  ότι  το  πτυχίο  της  είναι  ισότιμο
προς τα απονεμόμενα από τα αντίστοιχα Τμήματα
Ψυχολογίας των Ελληνικών Α.Ε.Ι.. 
Ο Συμπαραστάτης παρατήρησε ότι η διάταξη του
άρθρου  3  του  Ν.  991/1979,  όπως  αυτός
τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 27 του
Ν.2646/1998 αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: «Για
την  χορήγηση  άδειας  ασκήσεως  επαγγέλματος
Ψυχολόγου απαιτείται  ο  ενδιαφερόμενος:  α)  Να
έχει πτυχίο σπουδών Τμήματος Ψυχολογίας Α.Ε.Ι.
της  ημεδαπής  ή  ισότιμου  της  αλλοδαπής.  Η
αναγνώριση  και  ισοτιμία  των  τίτλων  ξένων
Ανωτάτων Σχολών Ψυχολογίας ή κλάδου της θα
γίνεται  από  το  Διαπανεπιστημιακό  Κέντρο
Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής».
Με τον νόμο 3328/2005 καταργήθηκε το ν.π.δ.δ.
με την επωνυμία ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και οι αρμοδιότητες
του περιήλθαν στο νεοϊδρυόμενο ν.π.δ.δ. με την
επωνυμία  «Διεπιστημονικός  Οργανισμός
Αναγνώρισης  Τίτλων  Ακαδημαϊκών  και
Πληροφόρησης  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).  Σκοπός  του
Οργανισμού  αυτού  είναι  μεταξύ  άλλων  και  η
αναγνώριση  τίτλων  σπουδών  από  ομοταγή
εκπαιδευτικά  ιδρύματα  ανώτατης  εκπαίδευσης,
πανεπιστημιακής  και  τεχνολογικής  κατεύθυνσης
της αλλοδαπής. Στο άρθρο 4 του ως άνω νόμου
ορίζονται  οι  προϋποθέσεις  αναγνώρισης  τίτλων
ως «ισότιμων» ή ως «ισότιμων και αντίστοιχων».
Αν και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης των τίτλων
σπουδών  της  αλλοδαπής  αναλύονται  και

διαχωρίζονται  στον  ως άνω νόμο,  ο  νομοθέτης
που  τροποποίησε  με  το  άρθρο  27  του  νόμου
Ν.2646/1998  τον  Ν.  991/1979,  φαίνεται  ότι
αναφέρεται στην έννοια της ισοτιμίας χωρίς να τη
διαχωρίζει  από  αυτή  της  αντιστοιχίας.
Συγκεκριμένα, στο στοιχείο ‘’α)’’ της παραγράφου
2  του  άρθρου  27  προβλέπεται  ως  προϋπόθεση
για  την  έκδοση  άδειας  άσκησης  του
επαγγέλματος  του  Ψυχολόγου  ‘’να  έχει  πτυχίο
σπουδών  Τμήματος  Ψυχολογίας  Α.Ε.Ι.  της
ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής’’. Το γεγονός
ότι  ο  νομοθέτης  χρησιμοποιεί  γενική  πτώση
(‘’ισότιμου’’) για να προσδιορίσει την προϋπόθεση,
σημαίνει ότι ο όρος περί ισοτιμίας αναφέρεται στο
Τμήμα Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και όχι στο
πτυχίο. Διότι εάν ο νομοθέτης αρκείτο σε πτυχίο
ισότιμο  (με  οποιουδήποτε  Α.Ε.Ι  ημεδαπής)  θα
ανέφερε ως προϋπόθεση για τον ενδιαφερόμενο
να προσκομίσει ‘’πτυχίο ισότιμο’’,  δηλαδή ο όρος
ισότιμο θα ήταν σε αιτιατική πτώση. Συνεπώς, ο
όρος ισότιμο αναφέρεται στο Τμήμα Ψυχολογίας
Α.Ε.Ι. και όχι σε πτυχίο ισότιμο προς κάθε Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής.  Από  το  σύνολο  των  ως  άνω
διατάξεων, κατά την άποψη του Περιφερειακού
Συμπαραστάτη, προκύπτει  ότι για την χορήγηση
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου (και
ήδη  για  την  αναγγελία  έναρξης  άσκησης
επαγγέλματος  Ψυχολόγου,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του Ν. 3919/2011,όπως τροποποιήθηκε),
απαιτείται πτυχίο σπουδών Τμήματος Ψυχολογίας
Α.Ε.Ι.  της  ημεδαπής  ή  πτυχίο  σπουδών
Ψυχολογίας  της  αλλοδαπής  αναγνωρισμένο  ως
ισότιμο με τα Τμήματα Ψυχολογίας Α.Ε.Ι.  από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π  (και  όχι  μόνο  ως  ισότιμο  με  τα
Ελληνικά  Α.Ε.Ι.).  Εξάλλου,  στην  υπ’αρ.
Υ7α/Γ.Π.οικ.46217 κοινή απόφαση των Υπουργών
Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης  –  Οικονομικών  -  Υγείας  και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 1502/4-5-4012,  τ.Β΄,  με  θέμα «Απλούστευση
διαδικασιών  αρμοδιότητας  του  Υπουργείου
Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και  ένταξη
αυτών  στα  ΚΕΠ  που  λειτουργούν  ως  Ενιαία
Κέντρα  Εξυπηρέτησης  (Ε.Κ.Ε.)»,  προβλέπεται  στο
άρθρο  1  ότι  οι  διοικητικές  διαδικασίες  για  την
άσκηση  επαγγελμάτων,  μεταξύ  αυτών  και  του
Ψυχολόγου,  απλουστεύονται  και  μπορούν  να
διεκπεραιώνονται  και  μέσω  ΚΕΠ,  για  τη
διεκπεραίωση  δε  των  διαδικασιών
συμπληρώνονται ειδικά έντυπα αίτησης, τα οποία
περιλαμβάνουν  όλα  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά. Τα έντυπα αυτά, επισυνάπτονται
στην  ως  άνω  απόφαση  και  αποτελούν
αναπόσπαστο  μέρος  αυτής.  Μεταξύ  των

37



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2015

απαιτούμενων  δικαιολογητικών,  που
αναφέρονται  στο  έντυπο  το  σχετικό  για  την
αναγγελία  άσκησης  επαγγέλματος  ψυχολόγου,
είναι  και  αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού με
επίσημη  μετάφραση  καθώς  και  πράξη  ισοτιμίας
και  αντιστοιχίας  αυτού  εκδοθείσα  από  τις
αρμόδιες  υπηρεσίες  αναγνώρισης  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
Κατόπιν των ανωτέρω, η Περιφέρεια Αττικής και
συγκεκριμένα η Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής  Μέριμνας,  δεν  φαίνεται  να  έχει
παραβεί  τις  νόμιμες  υποχρεώσεις  της καθώς τα
έντυπα και τα δικαιολογητικά που αναφέρει στο
site της  για  την  αναγγελία  έναρξης  άσκησης
επαγγέλματος  Ψυχολόγου  είναι  αυτά  που
επισυνάπτονται  στην  ως  άνω  κοινή  υπουργική
απόφαση.  Ο  Περιφερειακός  Συμπαραστάτης
επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη Δ/νση Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.  Ανατολικής
Αττικής.  Η  Υπηρεσία  τον  ενημέρωσε  ότι  ενεργεί
σύμφωνα  με  τις  κείμενες  νομοθετικές  διατάξεις
και  τις  οδηγίες  του  Υπουργείου  Υγείας  &
Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  για  το  θέμα  και
αναφέρθηκε  στο  υπ’  αρ.πρωτ  **/**/6-12-2005
έγγραφο  του  Υπουργείου  στο  οποίο,  μεταξύ
άλλων, αναφέρεται «…ότι προκύπτει με σαφήνεια
από  το  γράμμα  του  νόμου  ότι  με  τον  όρο  «ή
ισότιμου της αλλοδαπής» νοείται τόσο η ισοτιμία
ως προς την εκπαιδευτική βαθμίδα (δηλ.Α.Ε.Ι.) όσο
και  αντιστοιχίας  αυτού  με  τα  πτυχία  που
χορηγούνται  από  τα  Τμήματα  Ψυχολογίας  των
ελληνικών Α.Ε.Ι.).”
Με την  Αρχειοθέτηση 5/2015,  ο  Συμπαραστάτης
ενημέρωσε  εγγράφως  την  καταγγέλλουσα  για
όλα  τα  ανωτέρω  και  υπογράμμισε  ότι  η
αρμοδιότητα  του  Γραφείου  του  Περιφερειακού
Συμπαραστάτη  για  διαμεσολάβηση  προϋποθέτει
αφενός  υποβολή  καταγγελίας  άμεσα  θιγόμενου
πολίτη ή επιχείρησης και αφετέρου πρόβλημα που
φέρεται  ότι  προκαλείται  από  υπηρεσία  της
Περιφέρειας  Αττικής.  Εν  προκειμένω,  ο
Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  θεωρεί  ότι,  η
εμπλεκόμενη  Υπηρεσία  της  Περιφέρειας  Αττικής
ενεργεί σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις και ότι
με τον όρο «ή ισότιμου της αλλοδαπής» νοείται η
ισοτιμία του πτυχίου της αλλοδαπής με τα πτυχία
που  χορηγούνται  από  τα  ελληνικά  Τμήματα
Ψυχολογίας και όχι μόνο η ισοτιμία με τα ελληνικά
Α.Ε.Ι. γενικά και συνεπώς δεν φαίνεται να υπάρχει
πρόβλημα κακοδιοίκησης,  καθώς καλώς ζητείται
και  η  αντιστοιχία  του  πτυχίου  γιατί  μόνο  έτσι
ικανοποιείται η απαίτηση του νόμου για ισοτιμία
των  πτυχίων  της  αλλοδαπής  με  τα  αυτά  των
ελληνικών  Τμημάτων  ψυχολογίας.  Ωστόσο,
ενημέρωσε  την  καταγγέλλουσα  ότι  παρά  την

ανωτέρω κρίση, δεν υπάρχει περιορισμός για τον
εμπλουτισμό  της  καταγγελίας  της  με  νεότερα
στοιχεία  (για  παράδειγμα  νέα  νομολογιακά
δεδομένα) που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε
διαμόρφωση  διαφορετικών  κρίσεων.   Εν  όψει
των ανωτέρω, η καταγγελία τέθηκε στο αρχείο,
αλλά  σε  κάθε  περίπτωση  ο   Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
ενημέρωσε  εγγράφως  την  καταγγέλλουσα  ότι
βρίσκεται πάντοτε στη διάθεσή της, εφόσον αυτή
διαθέτει  στοιχεία  ανατρεπτικά  της  ανωτέρω
κρίσης  που  δεν  ελήφθησαν  υπόψη  (νομολογία,
εγκύκλιοι  κ.τ.λ.),  προκειμένου  να  ασκήσει  τη
διαμεσολαβητική του αρμοδιότητα, όπως ο νόμος
ορίζει  και  εφόσον  υπάρχει  ανάλογο  πεδίο
διαμεσολάβησης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:  Δεν  διαπιστώθηκε  κακοδιοίκηση
και η καταγγέλλουσα ενημερώθηκε διεξοδικά για
το θέμα

17.  Αναφορά  για  κεραίες  κινητής
τηλεφωνίας στην Καλλιθέα

Πολίτης  υπέβαλε  γραπτή  αναφορά  προς  τον
Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της
Επιχείρησης στην οποία επισημαίνει  την ύπαρξη
κεραιών  κινητής  τηλεφωνίας  στην  περιοχή  της
Καλλιθέας,  ισχυριζόμενος  περιβαλλοντική
επιβάρυνση. 
Ο  Συμπαραστάτης,  λόγω  δικής  του
αναρμοδιότητας,   καθόσον  στην  αναφορά  δεν
υπήρχε  ισχυρισμός  για  κακοδιοίκηση  εκ  μέρους
των  υπηρεσιών  της  Περιφέρειας  Αττικής,
περιορίστηκε στην κατά νόμον (άρθρο 4 παρ. 1
εδ. γ' Ν.2690/1999) διαβίβαση της αναφοράς στην
αρμόδια  Δ/νση  Περιβάλλοντος  της  Περιφέρειας,
καθώς  και  προς  την  Εθνική  Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 
Η  Δ/νση  Περιβάλλοντος  ενημέρωσε  τον  πολίτη
και  τον  Συμπαραστάτη  με  έγγραφό  της  ότι
πραγματοποιήθηκε  αυτοψία  από  αρμόδιους
υπαλλήλους  του  Τμήματος  Ελέγχου  Π.Ε.
Κεντρικού,  Νοτίου,  Βορείου  και  Δυτικού  Τομέα
Αθηνών επί των αναφερομένων σημείων. Η Δ/νση
Περιβάλλοντος απευθύνθηκε με το ίδιο έγγραφο
στην  Εθνική  Επιτροπή  Τηλεπικοινωνιών  και
Ταχυδρομείων, προκειμένου αυτή να εξετάσει και
να  ενημερώσει  την  Δ/νση  Περιβάλλοντος  εάν  η
κεραία  που  εντοπίστηκε  εκπέμπει  σύμφωνα  με
την άδειά της. Με το ίδιο έγγραφο επίσης, η Δ/νση
Πολυτεχνείου  απευθύνθηκε  στην  Ελληνική
Επιτροπή  Ατομικής  Ενέργειας,  προκειμένου  να
ενημερωθεί  κατά  πόσον  υπάρχουν  στοιχεία
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σχετικά με  μετρήσεις  ή πιθανές υπερβάσεις  των
ορίων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
από την κεραία. 
Με έγγραφό της, η ΕΕΤΤ ενημέρωσε τον πολίτη,
την Δ/νση Περιβάλλοντος και τον Συμπαραστάτη
ότι  μετά  τα  ανωτέρω,  τεχνικό  κλιμάκιο  του
Τμήματος  Εποπτείας  και  Ελέγχου  Φάσματος
διενέργησε έλεγχο στα υποδειχθέντα σημεία. Στο
έγγραφο αναφέρεται,  μεταξύ άλλων,  ότι  υπήρξε
εγκατάσταση  ιστού  με  μία  ομοιοκατευθυντική
κεραία  για  την  οποία  “δε  βρέθηκε  εκδοθείσα
άδεια” και για την οποία η ΕΕΤΤ ενημερώνει ότι
“θα  διερευνήσει  περαιτέρω  το  διαπιστωθέν
κεραιοσύστημα”.  Σε  νεότερη  τηλεφωνική
επικοινωνία του Γραφείου Συμπαραστάτη με την
ΕΕΤΤ,  η  τελευταία  μας  ενημέρωσε  ότι  δεν
επρόκειτο για κεραία κινητής  τηλεφωνίας,  αλλά
για κεραία του Αθηναϊκού Μητροπολιτικού Δικτύο
Wi-Fi,  δηλαδή για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο,
για  την  οποία  πληρούνται  όλες  οι  νόμιμες
προϋποθέσεις  λειτουργίας.  Η ΕΕΤΤ  αναφέρει  ότι
αρμόδια  για  τις  μετρήσεις  είναι  η  Ελληνική
Επιτροπή  Ατομικής  Ενέργειας,  στην  οποία
διαβίβασε  το  εν  λόγω  έγγραφο  για  τις
αρμοδιότητές της.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:  Έγκαιρη  διαβίβαση  καταγγελίας
στις  αρμόδιες  υπηρεσίες  και  περαιτέρω
διεκπεραίωσή της από αυτές

18.  Ζητήματα λειτουργίας σχετικά με  το
Πεδίον του Άρεως

Πολίτες  προσέφυγαν  στον  Περιφερειακό
Συμπαραστάτη  του  Πολίτη  και  της  Επιχείρησης,
σχετικά με προβλήματα που αναφέρουν ως προς
την  λειτουργία  του  Πεδίου  του  Άρεως.
Συγκεκριμένα, οι καταγγέλλοντες ανέφεραν ότι σε
έναν από τα πιο κεντρικά σημεία του Πάρκου, με
ισχυρό  πολιτισμικό  συμβολισμό  (την  αλέα  των
Ηρώων  της  Επανάστασης)  διαμορφώθηκε  ένας
καταυλισμός  αλλοδαπών και,  πιο  συγκεκριμένα,
ότι στις 25.7.2015 υπήρχαν εβδομήντα επτά (77)
αντίσκηνα στο σημείο, με πολύ κόσμο και πολλά
μικρά παιδιά. Οι καταγγέλλοντες, οι οποίοι είναι
κάτοικοι της περιοχής, ανέφεραν ότι αποτέλεσμα
της κατάστασης είναι εκατοντάδες άνθρωποι να
ζουν  σε  απαράδεκτες  συνθήκες  και  να
κινδυνεύουν μαζί με αυτούς του ανθρώπους και
οι  ίδιοι  ως  κάτοικοι.  Περαιτέρω,  οι
καταγγέλλοντες αναφέρθηκαν σε σοβαρό κίνδυνο
για τη δημόσια υγεία, λόγω του ότι ο χώρος του
πάρκου  χρησιμοποιείτο  ως  τουαλέτα.  Στην
καταγγελία  επισημάνθηκε  η  ύπαρξη  τρωκτικών

που  θα  μπορούσαν  να  προκαλέσουν  μολύνσεις
στους αλλοδαπούς και να μεταδοθούν ασθένειες.
Παράλληλα, οι καταγγέλλοντες αναφέρθηκαν σε
φθορά δημόσιας περιουσίας (λάστιχα ποτίσματος,
σπατάλη  νερού  κ.τ.λ.)  και  σε  απραξία  της
Περιφέρειας,  την  οποία  κατήγγειλαν  ότι
παρανομούσε  λόγω  του  ότι  το  πάρκο  δεν
αποτελεί  προβλεπόμενη κατά το  νόμο δομή για
φιλοξενία  όπως  είναι  τα  κέντρα  υποδοχής.
Επίσης,  οι  καταγγέλλοντες  ανέφεραν  ότι  η
Περιφέρεια  θα  έπρεπε  να  είχε  εξασφαλίσει
εντονότερη  αστυνομική  παρουσία  στην  περιοχή
και αμφισβητούν την ακρίβεια των ενημερώσεων
της Αστυνομίας που αναρτώνται στην ιστοσελίδα
της Περιφέρειας, καθώς δεν αναφέρονται άστεγοι
στον χώρο. Οι καταγγέλλοντες επισύναψαν στην
καταγγελία  τους  φωτογραφικό  υλικό  και
ανέφεραν ότι η Περιφέρεια οφείλει να διαχειριστεί
το  πάρκο  προς  όφελος  όλων  των  πολιτών για
τους  σκοπούς  για  τους  οποίους  αυτό  έχει
δημιουργηθεί.  Υποστηρίζουν  ότι  η  Περιφέρεια
έπρεπε να είχε αποτρέψει τα ανωτέρω φαινόμενα,
προστατεύοντας  την  δημόσια  περιουσία  και  να
υποδείξει  στους  αρμόδιους  τους  κατάλληλους
χώρους  για  την  στέγαση  των  αλλοδαπών.  Οι
καταγγέλλοντες  εξέφρασαν  την  αντίθεσή  τους
στη  διανομή  συσσιτίων  εντός  του  πάρκου,
επισημαίνοντας ότι αυτό μπορεί να γίνεται στους
χώρους του Δήμου Αθηναίων ή άλλων δήμων ή
στις εκκλησίες, καθώς και ότι η συμβολή ιατρικής
φροντίδας  αλλά  και  η  εγκατάσταση  κινητών
μονάδων του ΚΕΕΛΠΝΟ «αποδεδειγμένα δεν έχει
τίποτα  να  προσφέρει,  καθώς  οι  μονάδες  δεν
διαθέτουν  την  απαραίτητη  υποδομή».  Οι
καταγγέλλοντες  αντιτίθενται  σε  τέτοιες
παρεμβάσεις και από ΜΚΟ, καθώς ανησυχούν ότι
έτσι  θα  «δημιουργηθούν  υποδομές  που  θα
συγκεντρώσουν και άλλον κόσμο στο παράνομο
αυτόν καταυλισμό». 
Με  την  Διαμεσολάβηση  15/2015,  ο
Συμπαραστάτης  επισήμανε  ότι  σύμφωνα  με  το
άρθρο 60 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της  Περιφέρειας,  αρμοδιότητα  των  Δ/νσεων
Υγειονομικού  Ελέγχου  και  Περιβαλλοντικής
Υγιεινής  είναι  μεταξύ  άλλων  η  εξασφάλιση  της
δημόσιας υγείας με τον υγειονομικό έλεγχο,  την
εφαρμογή  της  υγειονομικής  νομοθεσίας,  την
έκδοση  τοπικών  υγειονομικών  διατάξεων,  τη
λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής και σε
θέματα υγιεινής περιβάλλοντος.   Σύμφωνα με το
άρθρο 28 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της  Περιφέρειας,  αρμόδια  για  τα  πάρκα  και  τα
άλση  είναι  η  Δ/νση  Πάρκων  και  Αλσών,  στην
αρμοδιότητα της οποίας ανήκει και το Πεδίον του
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Άρεως.  Η  Δ/νση  Πάρκων  και  Αλσών  είναι
αρμόδια, μεταξύ άλλων, για την εκτέλεση έργων
πρασίνου  και  εργασιών  ανάπτυξης  και
συντήρησης  του  πρασίνου του Άλσους,  για  την
φύλαξη,  καθαριότητα,  φυτοπροστασία,  μέριμνα
για την ασφάλεια των επισκεπτών, χρηστών του
Άλσους,  για  την  εγκατάσταση,  λειτουργία,
συντήρηση  και  επισκευή  αυτόματου  δικτύου
ποτίσματος  καθώς  και  υδραυλικών
εγκαταστάσεων  (αντλίες  κλπ),  σιντριβανιών  και
υδάτινων  διαδρομών.  Το  θέμα  της  δημιουργίας
κέντρων υποδοχής των μεταναστών δεν άπτεται
των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής αλλά
της  Δ/νσης  Μεταναστευτικής  Πολιτικής  του
Υπουργείου  Εσωτερικών  και  Διοικητικής
Ανασυγκρότησης  καθώς  αυτή  είναι  η  αρμόδια
υπηρεσία για την εν γένει διοικητική μέριμνα για
τους  χώρους  προσωρινής  φιλοξενίας  των
λαθρομεταναστών  και  των  αιτούντων  άσυλο,
καθώς και για τους ειδικούς χώρους παραμονής
αλλοδαπών. Ως προς το τμήμα της καταγγελίας
που  αφορά  την  αστυνόμευση  του  Πεδίου  του
Άρεως  και  την  αναφορά  στο  εμπόριο
ναρκωτικών, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία.
Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Συμφωνίας που
έχει  υπογραφεί  από  την  Περιφερειάρχη  Αττικής
και  τον  αναπληρωτή  υπουργό  Προστασίας  του
Πολίτη1,  στην  οποία  προβλέπεται  η  συνεργασία
μεταξύ των δύο φορέων για το συντονισμό του
επιχειρησιακού  σχεδιασμού  και  την  υλοποίηση
προγραμμάτων  φύλαξης  πάρκων  και  αλσών
αρμοδιότητας  Περιφέρειας  Αττικής  (Πεδίο  του
Άρεως),  πραγματοποιούνται  καθημερινά  έλεγχοι
στους  χώρους  του  Πεδίου  του  Άρεως  από
αστυνομικούς του Ειδικού Επιχειρησιακού Σχεδίου
Αστυνόμευσης του Δήμου Αθηναίων. Σημειωτέον
όμως  ότι  ο  Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του
Πολίτη και της Επιχείρησης είναι αναρμόδιος να
διαμεσολαβεί  προς  τα  όργανα  διοίκησης  της
Περιφέρειας και είναι υποχρεωμένος να περιορίζει
τις παρεμβάσεις του προς τις υπηρεσίες αυτής. Σε

1
 Προγραμματική  Συμφωνία  στους  τομείς  της

ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας για πρώτη

φορά  μεταξύ  της  Περιφερειάρχη  Αττικής  και  του

αναπληρωτή  υπουργού  Προστασίας  του  Πολίτη,

Δελτίο τύπου της 6.4.2015,  διαθέσιμο στην ιστοθέση:
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atiki-symfonia-stous-tomeis-tis-asfaleias-kai-tis-politikis-
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κάθε  περίπτωση,  ειδικές  προτάσεις  προς  την
ηγεσία  της  Περιφέρειας  μπορούν  να
διατυπώνονται  για  σοβαρά  προβλήματα
κακοδιοίκησης,  σύμφωνα  με  τους  όρους  του
άρθρου  179  παρ.  4  του  Ν.3852/2010.  Η
αρμοδιότητα διαχείρισης του Πεδίου του Άρεως
ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής (ν.3852/2010 και
π.δ.98/2000)  και  συνεπώς,  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
είναι  αρμόδιος να ασκήσει  την διαμεσολαβητική
του παρέμβαση, περιορίζοντας όμως αυτήν μόνο
στα  θέματα  που  άπτονται  των  αρμοδιοτήτων
των  υπηρεσιών  της  Περιφέρειας,  εξετάζοντας,
κατ’  αρχήν,  την  νομική  βασιμότητα  της
καταγγελίας. 
Το  Γραφείο  Περιφερειακού  Συμπαραστάτη  του
Πολίτη  επικοινώνησε  τηλεφωνικά  με  τη  Δ/νση
Πάρκων και Αλσών και ενημερώθηκε ότι στις 30-
6-2015 υπογράφηκε σύμβαση για την τοποθέτηση
και  καθαρισμό  12  χημικών  τουαλετών  (10
ατομικές  ενηλίκων-κατά  ζεύγη  ανδρικές  και
γυναικείες-  και  2  για  άτομα  με  αναπηρίες).
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από
την Δ/νση Πάρκων και Αλσών, οι τουαλέτες αυτές
έχουν  τοποθετηθεί  στους  προβλεπόμενους
χώρους  μέσα  στο  Πεδίο  του  Άρεως,  οπότε  θα
συμβάλλουν  ουσιαστικά  στη  διατήρηση  της
καθαριότητας των λοιπών τμημάτων του πάρκου
από ακαθαρσίες.  Tο Περιφερειακό Συμβούλιο της
Περιφέρειας Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους
όρους  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  της
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων για
την παροχή υπηρεσιών «Για την καθαριότητα του
Πεδίον του Άρεως και της Πλατείας Πρωτομαγιάς
από  τη  Δ/νση  Καθαριότητας  Ανακύκλωσης  και
Συντήρησης  Μηχ/κου  Εξοπλισμού  του  Δήμου
Αθηναίων»,  οπότε,  σε  εκτέλεση  της  σύμβασης
αυτής  υπάλληλοι  του  Δήμου  Αθηναίων  θα
αναλάβουν  την  καθαριότητα  των  χώρων  του
Πεδίον του Άρεως. Παράλληλα, ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης,
στο  πλαίσιο  της  διαμεσολάβησής  του   έκρινε
απαραίτητο  τον  νόμιμο  υγειονομικό  έλεγχο  εκ
μέρους  της  Δ/νσης  Υγειονομικού  Ελέγχου  και
Περιβαλλοντικής  Υγιεινής  στους  χώρους  του
Πεδίου  του  Άρεως,  ώστε  να  καταγραφούν
επίσημα  τα  φερόμενα  υγειονομικά  προβλήματα
που  αναφέρουν  οι  καταγγέλλοντες  και  να
εξεταστούν  στη  συνέχεια  οι  ενδεδειγμένες
τεχνικές  λύσεις.   Οι  καταγγέλλοντες αναφέρουν
ότι η δημόσια περιουσία του Πεδίου του Άρεως
καταστρέφεται καθώς ήδη έχουν καταστραφεί τα
λάστιχα  ποτίσματος  και  προσκομίζουν  και
σχετικές  φωτογραφίες.  Ο  Περιφερειακός
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Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
επισήμανε το  ζήτημα αυτό στην Δ/νση Πάρκων
και Αλσών, που σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι η
αρμόδια  υπηρεσία,  ώστε  να  εξετάσει  το
καταγγελλόμενο πρόβλημα και να επιληφθεί του
θέματος  προκειμένου  να  αποκατασταθούν
φθορές  στο  δίκτυο  ποτίσματος  αλλά  και  να
ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα για τη συντήρηση
του  πρασίνου  του  πάρκου.   Με  έγγραφο  της
Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού  Τομέα Αθηνών της
27ης Ιουλίου  2015  προγραμματίστηκε  «σύσκεψη
εργασίας  δημόσιων  φορέων  και  κοινωνικών
οργανώσεων»  για  την  αντιμετώπιση  της
«έκτακτης  συνθήκης  άτυπου  προσφυγικού
καταυλισμού στο Πεδίο του Άρεως». Η σύσκεψη
προγραμματίστηκε  για  τις  29.7.2015  και  έλαβε
χώρα  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του
Περιφερειακού  Συμβουλίου.  Ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης,
στο  πλαίσιο  της  εξέτασης  της  βασιμότητας  της
υπό  κρίση  καταγγελίας,  έλαβε  μέρος  ως
παρατηρητής  σε  αυτή  την  σύσκεψη  εργασίας,
προκειμένου  να  συλλέξει  σχετικές  πληροφορίες,
ώστε  να  ασκήσει  ολοκληρωμένα  την
διαμεσολαβητική  παρέμβασή  του  προς  τις
συναρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής2.
Από την σύσκεψη αυτή προέκυψε ότι η συνολική
αντίληψη  όλων  των  εμπλεκόμενων  φορέων,
συμπεριλαμβανομένης  της  Περιφέρειας  Αττικής
είναι  ότι  το  θέμα  της  εγκατάστασης  των
αλλοδαπών  στο  Πεδίον  του  Άρεως  είναι
πρώτιστα  ανθρωπιστικό.  Η  Περιφέρεια  Αττικής,
που έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης του Πεδίου
του  Άρεως,  αντιμετωπίζει  ως  επείγον  το  θέμα
αυτό  και  διερευνά  όλες  τις  κατάλληλες  λύσεις
προς  όφελος  των  πολιτών  αλλά  και  των
προσφύγων. Στη σύσκεψη εργασίας συζητήθηκαν
κυρίως  από  τις  παριστάμενες  Αναπληρώτριες
Υπουργούς  (Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και
Μεταναστευτικής  Πολιτικής)  συγκεκριμένες
δυνατότητες μετακίνησης των ανθρώπων αυτών
από το Πεδίο του Άρεως σε άλλες εγκαταστάσεις,
κατά  προτίμηση  εκτός  του  Κεντρικού  Τομέα
Αθηνών. Δεδομένης της μη δεσμευτικότητας της
συζήτησης  αυτής  και  της  φύσης  της  ως  μία
σύσκεψη  εργασίας,  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
δεν  θα  ήταν  αρμόδιος  να  αναφερθεί  σε

2  Σχετικά με τη σύσκεψη εργασίας και τους συμμετέχοντες 
φορείς εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση, η οποία είναι 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής: 
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?
option=com_content&view=article&id=15798:syskepsi-tis-
perifereias-attikis-gia-to-pedio-tou-areos&catid=3:2008-09-
06-21-42-59&Itemid=31 

συγκεκριμένες  εναλλακτικές  λύσεις  που
εξετάστηκαν,  αλλά  επιβεβαιώνει  την  απόφαση
των δημόσιων φορέων για συνεργασία ώστε το
πρόβλημα  να  επιλυθεί  εντός  των  προσεχών
ημερών. Σύμφωνα και με τη σχετική ανακοίνωση,
ορίστηκε συντονιστικό  κλιμάκιο  διαχείρισης  που
θα  προβεί  σε  αυτοψία  των  χώρων  που
υποδείχθηκαν  ή  προτάθηκαν  προκειμένου  να
επιλεγεί ο καταλληλότερος εντός των προσεχών
ημερών για τη μετακίνηση των προσφύγουν που
έχουν καταλύσει στο Πεδίον του Άρεως.
Ενόψει  των  ανωτέρω,  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης,
στο  πλαίσιο  της  διαμεσολάβησής  του  προς
επίλυση προβλημάτων που δημιουργούνται  από
τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, ζήτησε από:
α) τη Δ/νση Πάρκων και Αλσών να προβεί  στις
κατά  νόμο  προβλεπόμενες  ενέργειες  αναφορικά
με  τα  ανωτέρω καταγγελλόμενα,  κατά  το  λόγο
της αρμοδιότητάς της και 
β)  τη  Δ/νση  Υγειονομικού  Ελέγχου  και
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα να
εξετάσει  τη  δυνατότητα  διενέργειας  αυτοψία
στους χώρους του Πεδίου του Άρεως, αναφορικά
με τα ανωτέρω καταγγελλόμενα.
Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και
της Επιχείρησης παρενέβη αρχικώς  σημειακά, σε
σχέση  με  τα  ειδικώς  καταγγελλόμενα  κατά  το
αίτημα διαμεσολάβησης, έχοντας επιφυλαχθεί να
επεξεργαστεί  γενικότερα  τα  ζητήματα  που
προκύπτουν από την κατάσταση του Πεδίου του
Άρεως.
Η  Δ/νση  Υγειονομικού  Ελέγχου  και
Περιβαλλοντικής  Υγιεινής  Π.Ε.  Κεντρικού  Τομέα
ανταποκρίθηκε στην ως άνω Διαμεσολάβησή μας
και  διαβίβασε στο Γραφείο μας τα με  αρ.  πρωτ.
**/**/10-08-2015 και  **/20-08-2015 έγγραφά της.
Με  το  πρώτο  έγγραφο  με  θέμα:  «Λήψη
απαραίτητων  μέτρων  για  την  αντιμετώπιση
υγειονομικών  προβλημάτων  από  την
εγκατάσταση προσφύγων στο πάρκο του Πεδίου
του  Άρεως-Αθήνα»  μας  ενημερώνει  για  τη
διενέργεια αυτοψιών-υγειονομικών ερευνών στην
περιοχή του πάρκου του Πεδίου του Άρεως στις
27/07, στις 03/08, στις 05/08 και στις 07/08/2015.
Στους  ως  άνω  πραγματοποιούμενους  ελέγχους
καταγράφονται τα υγειονομικά προβλήματα που
εντοπίζονται  και  προτείνονται  από την  ως άνω
Δ/νση  οι  λύσεις  για  την  αντιμετώπιση  τους.  Το
δεύτερο  έγγραφο  με  θέμα:  «Αποτέλεσμα
υγειονομικής  έρευνας»,  αναφέρεται  στην
υγειονομική  έρευνα  που  διενήργησαν  η   Δνση
Υγειονομικού  Ελέγχου  και  Περιβαλλοντικής
Υγιεινής  Π.Ε.  Κεντρικού  Τομέα  στις  18-08-2015,
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οπότε  και  είχαν  απομακρυνθεί  οι  πρόσφυγες
(υπήρχε μόνο μία σκηνή με αλλοδαπούς κατά την
ημέρα  που  διενεργήθηκε  ο  έλεγχος),   και
εντοπίζονται τα προβλήματα που σύμφωνα με τις
διαπιστώσεις των Εποπτών Δημόσιας Υγείας που
πραγματοποίησαν  τον  έλεγχο,  απαιτούν
αντιμετώπιση.
Η Δ/νση Πάρκων και Αλσών ανταποκρίθηκε και
αυτή  στην  ως  άνω  Διαμεσολάβησή  μας  και
απάντησε στο Γραφείο μας, με το υπ’ αρ. **/26-8-
2015  έγγραφό  της.  Με  το  ως  άνω   έγγραφο
ενημερώνει  το  Γραφείο  του  Περιφερειακού
Συμπαραστάτη  για  τις  ενέργειες  στις  οποίες
προέβη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και
βάσει  των  διαθέσιμων  πόρων  αλλά  και  του
προσωπικού  της,  για  την  αντιμετώπιση  των
υπαρχόντων  προβλημάτων  στο  Πεδίον  του
Άρεως που προέκυψαν από τον καταυλισμό των
προσφύγων.
Κατόπιν  των  ανωτέρω,  με  την  Διαμεσολάβηση
15/2015/Α,  o Περιφερειακός Συμπαραστάτης του
Πολίτη  και  της  Επιχείρησης  διαπίστωσε  ότι  οι
υπηρεσίες  στις  οποίες  απευθύνθηκε  για  την
αντιμετώπιση των θεμάτων που τέθηκαν με την
ως άνω καταγγελία, ανταποκρίθηκαν στο πλαίσιο
των  κατευθύνσεων  που  είχε  θέσει  και  ότι  δεν
υπάρχει  κατ’αρχήν  αδράνεια  από  τις  υπηρεσίες
της  Περιφέρειας  Αττικής.  Παράλληλα,  ο
Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  απευθύνθηκε  εκ
νέου στη Δ/νση Πάρκων και Αλσών και στη Δ/νση
Υγειονομικού  Ελέγχου  και  Περιβαλλοντικής
Υγιεινής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, τις οποίες
παρακάλεσε να τον ενημερώσουν σχετικά με τις
ενέργειες  που δρομολογήθηκαν  σε  σχέση  με  τα
θέματα που  τίθενται  με  την από 19 Αυγούστου
2015  επιστολή  Επιτροπής  κατοίκων,  με  θέμα:
«Καταγγελία  για  ζημιές  στο  Πεδίον  του  Άρεως
λόγω του καταυλισμού και αίτημα για την άμεση
αποκατάσταση  τους.»  και  τα  οποία  δεν  είχαν
αντιμετωπιστεί  με  την  πρώτη  Διαμεσολάβηση,
καθώς  και  για  την  κατάσταση  που  επικρατεί
στους χώρους του Πεδίου του Άρεως μετά την
λειτουργία  του  χώρου υποδοχής  στον  Ελαιώνα.
Παράλληλα,  παρακαλέσαμε  την  Δ/νση Πάρκων
και  Αλσών  ,  σε  συνέχεια  και  προς  το  υπ’  αρ.
πρωτ. **/26.8.2015 να μας ενημερώσει για το κατά
πόσον  έχει  ολοκληρωθεί  η  αποκατάσταση  των
προβλημάτων  ύδρευσης  και  ηλεκτροφωτισμού,
καθώς  και  κατά  πόσον  έχει  ολοκληρωθεί  η
έκβαση  διαγωνισμών  σχετικά  με  την  παροχή
υπηρεσιών  που  αφορούν  τη  λειτουργία  του
πάρκου.  Επιπλέον,  σε  σχέση με  το έγγραφο υπ’
αρ.  πρωτ.  **/20.8.2015  της  Δ/νσης  Υγειονομικού
Ελέγχου  και  Περιβαλλοντικής  Υγιεινής  Π.Ε.

Κεντρικού Τομέα Αθηνών, παρακαλέσαμε για την
ενημέρωση  μας  ως  προς  το  αν
πραγματοποιήθηκε  η  προταθείσα  απολύμανση
των  χημικών  τουαλετών,  αν  έχουν
αντιμετωπιστεί οι εστίες στασίμων υδάτων και αν
έχει  πραγματοποιηθεί  η  εξυγίανσή  τους,  καθώς
και  αν  έχουν  αποκατασταθεί  οι  βλάβες  του
αρδευτικού  συστήματος  προκειμένου  να
λειτουργεί  αποτελεσματικά  το  πότισμα  των
φυτών.  Συνολικά  ως  προς  την  λειτουργία  του
Πεδίου  του  Άρεως  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
αναμένει τις πρωτοβουλίες που θα ληφθούν από
την  Περιφερειακή  Αρχή,  ως  προς  την
διαμόρφωση  των  χώρων  του  ανάλογα  με  τον
προορισμό  του,  προκειμένου  να  επιτευχθεί  η
πλήρης  πρόσβαση  των  πολιτών  σε  χώρους
πρασίνου και  πολιτισμικών δραστηριοτήτων,  σε
ένα  περιβάλλον  που  ανταποκρίνεται  στα
υγειονομικά  πρότυπα  και  σε  συνθήκες  που
εμπνέουν αίσθημα ασφάλειας στους επισκέπτες.
Με την παρούσα Ετήσια Έκθεση, ο Περιφερειακός
Συμπαραστάτης  του  Πολίτη  και  τη  Επιχείρησης
επαναφέρει  το  παραπάνω  ζήτημα  των
πρωτοβουλιών και διατυπώνει σχετική πρόταση
στο οικείο κεφάλαιο.

Οι  ως  άνω  υπηρεσίες  της  Περιφέρειας
ανταποκρίθηκαν και στη δεύτερη Διαμεσολάβηση
15/Α/2015.  Η  Δ/νση  Πάρκων  και  Αλσών  με  το
υπ’αρ.πρωτ. **/2015 έγγραφό της, ενημερώνει τον
Περιφερειακό Συμπαραστάτη ότι τα προβλήματα
ύδρευσης,  ηλεκτροφωτισμού,  άρδευσης  και
συντήρησης  πρασίνου  αποκαθίστανται  συνεχώς
επιδεικνύοντας την προσήκουσα επιμέλεια αλλά η
υπάρχουσα  κρίση, η παρουσία προσφύγων αλλά
και  εγκληματικών στοιχείων  εντός  του  πάρκου,
προκαλεί  αδιάλειπτους  βανδαλισμούς  στις
ελάχιστες  βρύσες,  τους  ηλεκτρικούς  στύλους
όπως και στα σημεία ποτίσματος των παρτεριών
ώστε  να  μην  καθίσταται  εφικτή  η  οριστική  και
πλήρης  αποκατάσταση  των  υπαρχόντων
προβλημάτων. Επίσης, αναφέρεται ότι υπάρχουν
διαγωνισμοί  εν  εξελίξει  (ανάπλαση  παιδικών
χαρών,  φύλαξη,  καθαριότητα,  πράσινο  κλπ),  οι
οποίοι  δεν  έχουν  ολοκληρωθεί  ακόμα.  Ο
διαγωνισμός προμήθειας χημικών τουαλετών έχει
ολοκληρωθεί και υπάρχει πενθήμερη εβδομαδιαία
συντήρηση και  καθαρισμός αλλά είναι  ανέφικτο
να  καθίσταται  απόλυτα  επιτυχής  λόγω  της
χρήσης  τους  από  μεγάλο  αριθμό  ατόμων.
Αναφορικά δε με τις εστίες στασίμου ύδατος και
τις  απολυμάνσεις,  οι  προσπάθειες  είναι  διαρκείς
αλλά  καθημερινοί  βανδαλισμοί  δεν  επιτρέπουν
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της οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. 
Η  Δ/νση  Υγειονομικού  Ελέγχου  και
Περιβαλλοντικής  Υγιεινής  Π.Ε.  Κεντρικού  Τομέα
απάντησε  στον  Περιφερειακό  Συμπαραστάτη  με
το υπ΄αρ.πρωτ.**/*/21-10-2015 έγγραφό της, στο
οποίο αναφέρει ότι διενήργησαν νέα αυτοψία στις
14-10-2015 παρουσία  αρμοδίων υπαλλήλων της
Δ/νσης  Πάρκων  και  Αλσών,  κατά  την  οποία
διαπίστωσαν  από  υγειονομικής  πλευράς,  ότι
ορισμένες  από  τις  παρατηρήσεις  που
αναφέρονται  στα  **/20-8-2015  και  **/18-9-2015
έγγραφά  τους, έχουν  υλοποιηθεί  και
συγκεκριμένα, οι πρόσφυγες είχαν απομακρυνθεί
και  ο  χώρος  που  υπήρχε  ο  πρόχειρος
καταυλισμός  είχε  καθαρισθεί.  Δεν  υπήρχαν
λιμνάζοντα ύδατα από τη διαρροή υδάτων από
το  ποτιστικό  σύστημα  του  πάρκου.  Ορισμένες
από τις  φθορές  στον  περιμετρικό  ξύλινο  πάγκο
του  μεσαίου  παρτεριού,  κατά  μήκος  της  αλέας,
είχαν  επιδιορθωθεί.  Η  παιδική  χαρά  δε
λειτουργούσε (ήταν κλειδωμένη) αλλά εντός του
χώρου αυτής, υπήρχαν διάσπαρτα απορρίμματα,
τα  οποία  έπρεπε  να  απομακρυνθούν  και  να
καθαρισθεί ο χώρος. Ανέφεραν επίσης ότι, όπως
τους πληροφόρησαν και οι υπεύθυνοι της Δ/νσης
Πάρκων  και  Αλσών,  καθημερινά  εκτελούνται
εργασίες  καθαριότητας  από  υπαλλήλους  της
Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων αλλά
ότι η έντονη παρουσία και η χρήση των χώρων
του πάρκου από κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα
(τοξικοεξαρτημένοι,  άστεγοι  κ.α.)  καθιστά
δυσχερή  τον  καθαρισμό  του,  κυρίως  στα
δυσπρόσιτα  σημεία,  στα  οποία  υπάρχουν
διασκορπισμένα  απορρίμματα.  Τέλος,
επισημαίνουν  ότι  το  θέμα  των  αστέγων,  των
τοξικοεξαρτημένων  καθώς  και  οποιουδήποτε
άλλου  βρίσκει  καταφύγιο  στους  χώρους  του
πάρκου,  αποτελεί  όχι  μόνο  υγειονομικό  (λόγω
των ακατάλληλων συνθηκών διαβίωσης και της
υποβάθμισης των χώρων που διαβιούν) αλλά και
οξύ  κοινωνικό  πρόβλημα,  του  οποίου  η
αντιμετώπιση και η παροχή βοήθειας προς τους
ανθρώπους  αυτούς,  που  για  οποιοδήποτε  λόγο
βρίσκονται  χωρίς  στέγη,  απαιτεί  ανάπτυξη
μηχανισμών για τη συνεργασία κρατικών και μη
φορέων, ώστε να δημιουργηθεί ένα ευρύ φάσμα
συνεργασιών  στα  πλαίσια  ενός  γενικότερου
σχεδίου για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Κατόπιν  των  ανωτέρω,  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
διαπιστώνει  ότι  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  της
Περιφέρειας  Αττικής  ανταποκρίθηκαν  στις
διενεργηθείσες  διαμεσολαβήσεις  ασκώντας  τις
αρμοδιότητές  τους  και  συνεπώς  δεν  υπάρχει

αδράνεια  από μέρους τους  σε  σχέση με  την εν
θέματι  καταγγελία,  με  την  επισήμανση  ότι  η
παρουσία  των  αρμόδιων  υπηρεσιών  (σύμφωνα
με  τις  αρμοδιότητές  τους)  στους  χώρους  του
Πεδίου  του  Άρεως  θα  πρέπει  να  είναι  συνεχής
ώστε  να  διασφαλίζεται  η  χρήση  του  κατά  τον
προορισμό του. 
Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και
της  Επιχείρησης  είχε  συνάντηση  εργασίας  στις
17.12.2015 με τον προϊστάμενο της Δ/νσης Αλσών,
ο  οποίος  τον  ενημέρωσε  για  τον  Κανονισμό
Λειτουργίας του Πεδίου του Άρεως, καθώς και για
τα  προβλήματα  που  αντιμετωπίζει  το
συγκεκριμένο πάρκο και τις δυνατότητες για την
επίλυσή τους. 
Επιπλέον,  ο  Περιφερειακός  Συμπαραστάτης
διατυπώνει  συγκεκριμένες προτάσεις  σχετικά  με
τη  λειτουργία  του  Πεδίου  του  Άρεως  στην
παρούσα έκθεση του, ασκώντας την αρμοδιότητα
που προβλέπεται ειδικώς σύμφωνα με το άρθρο
179  παρ.4  του  Ν.3852/2010  (Πρόγραμμα
Καλλικράτης).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Ένα μέρος των καταγγελλομένων
αντιμετωπίστηκαν από τις υπηρεσίες, ενώ για την
γενικότερη  λειτουργία  του  Πεδίου  του  Άρεως
διατυπώνονται και ειδικές προτάσεις το κεφάλαιο
VI  της παρούσας Ετήσιας Έκθεσης

19.  Οχλήσεις  κατοίκων  από  την
διεξαγωγή  υπαίθριων  μουσικών
παραστάσεων  στον  κήπο  του  Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών

Πολίτης  ζήτησε  διαμεσολάβηση,  προκειμένου  να
εξεταστεί  το  θέμα  του  φερόμενου  έντονου
θορύβου που προκαλείται κατά τη διάρκεια της
προετοιμασίας  και  της  διεξαγωγής  συναυλιών
στον  κήπο  του  Μεγάρου  Μουσικής  κατά  τους
θερινούς μήνες. Με την Διαμεσολάβηση 14/2015, ο
Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του  Πολίτη  και
της  Επιχείρησης  εξέτασε  το  σύνολο  των
υφιστάμενων διατάξεων για την πραγματοποίηση
μουσικών  παραστάσεων  σε  υπαίθριους
περιφραγμένους  χώρους  σε  κατοικημένες
περιοχές  και  το  σκέλος  της  αρμοδιότητας  των
υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, σε σχέση με
την αρμοδιότητα άλλων δημόσιων φορέων όπως
στην προκειμένη περίπτωση, ο Δήμος Αθηναίων. 

Α.  Διατάξεις  για  την  νόμιμη  διεξαγωγή
παραστάσεων  σε  υπαίθριους  περιφραγμένους
χώρους
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Με το Ν.4229/2014 (ΦΕΚ Α 8/10.1.2014) ορίστηκαν
οι  προϋποθέσεις  και  η  διαδικασίας  χορήγησης
άδειας για τη χρήση χώρων συνάθροισης κοινού
στους οποίους δίνονται, μεταξύ άλλων, μουσικές
παραστάσεις  και  παρεμφερούς  μορφής
οπτικοακουστικά  δρώμενα.  Κατά  το  άρθρο  1
ορίζεται  ότι  οι  διατάξεις  του  νόμου  αυτού  δεν
εφαρμόζονται (α) στα κέντρα διασκέδασης και (β)
σε παραστάσεις που διενεργούνται σε υπαίθριους
μη  περιφραγμένους  χώρους.  Κατά  το  άρθρο  2
παρ.  2,  ως  «άδεια  παράστασης»  ορίζεται  η
εκτελεστή  διοικητική  πράξη,  με  την  οποία  (α)
προσδιορίζεται  ο  μέγιστος  πληθυσμός  και  (β)
πιστοποιείται ότι μία παράσταση που θα δοθεί σε
συγκεκριμένες  ημερομηνίες,  σε  οριζόμενο  χώρο,
στεγασμένο  ή  υπαίθριο  περιφραγμένο,  για  τον
οποίο  δεν  έχει  εκδοθεί  άδεια  εγκατάστασης  και
λειτουργίας  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  υπό
συνθήκες  ασφάλειας  των  εργαζομένων  και  του
κοινού και  χωρίς  να  προκαλείται  όχληση στους
περιοίκους. 
Η  «άδεια  παράστασης»  αντιδιαστέλλεται  προς
την «άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων», η οποία ορίζεται ως η εκτελεστή
διοικητική πράξη με την οποία (α) πιστοποιείται
ότι  ένας  χώρος  πληροί  τις  προϋποθέσεις  της
πολεοδομικής  νομοθεσίας  για  τη  διενέργεια
παραστάσεων με ασφάλεια των εργαζομένων και
του κοινού, χωρίς να προκαλείται όχληση στους
περιοίκους, ενώ παράλληλα (β) προσδιορίζεται με
αυτήν  ο  μέγιστος  πληθυσμός  του  χώρου.  Κατά
την παρ. 4, ως «χώρος παραστάσεων» ή «χώρος»
ορίζεται το κτίριο ή διακριτό μέρος κτιρίου που
έχει  λειτουργική  ενότητα  και  στο  οποίο
συναθροίζεται κοινό και δίδεται η παράσταση ή ο
περιφραγμένος  υπαίθριος  χώρος.  Του  νόμου  μη
διακρίνοντος, είναι αδιάφορο αν ο περιφραγμένος
υπαίθριος χώρος είναι κοινόχρηστος ή ιδιόκτητος:
και  στις  δύο  περιπτώσεις  ο  διοργανωτής
παράστασης πρέπει να έχει λάβει τη νόμιμη άδεια.
Κατά  την  παρ.  5,  ως  «πολυχώρος»  ορίζεται
ακίνητο  ή  συγκρότημα  ακινήτων,  το  οποίο
περιέχει  περισσότερους  του  ενός  χώρους
παραστάσεων.   Κατά το άρθρο 3 παρ. 1 ορίζεται
ότι παράσταση επιτρέπεται να γίνεται σε θέατρο
ή  χώρο  για  τον  οποίο  έχει  εκδοθεί  άδεια
εγκατάστασης και λειτουργίας, ενώ κατ΄ εξαίρεση
επιτρέπεται να γίνει και σε χώρο, για τον οποίο
δεν έχει εκδοθεί σχετική άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας εφόσον χορηγηθεί άδεια παράστασης.
Με το άρθρο 3 παρ. 2 ορίζεται ότι σε περίπτωση
πολυχώρου,  εκδίδεται  ενιαία  άδεια  για  όλους
τους χώρους των παραστάσεων και ότι ο έλεγχος

των  κτιρίων  γίνεται  για  κάθε  χώρο  χωριστά.
Προφανώς,  η  «ενιαία  άδεια»  για  τους
πολυχώρους, του νόμου μη διακρίνοντος, είναι η
άδεια «εγκατάστασης και  λειτουργίας» και  όχι  η
«άδεια  παράστασης»,  η  οποία  χορηγείται  κατ’
εξαίρεση  και  άρα  μόνο  εφόσον  ειδικά  ορίζεται
από  τον  νόμο.   Κατά  το  άρθρο  3  παρ.  3,  δεν
απαιτείται άδεια για παραστάσεις που δίνονται σε
αδειοδοτημένους χώρους συνάθροισης κοινού με
μέγιστο πληθυσμό μικρότερο των 50 ατόμων. Το
άρθρο 4 παρ. 1 ορίζει ότι η «άδεια εγκατάστασης
και λειτουργίας χώρου» εκδίδεται από τον οικείο
δήμο,  μετά  τη  χορήγηση  προέγκρισης,  με  την
επιφύλαξη του άρθρου 7 παρ. 2 του νόμου (για
ορισμένους χώρους του Δήμου Αθηναίων, κάτω
των  150  ατόμων)  και  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./31600/9.12.2013  και  αναφέρονται
τα  απαιτούμενα  έγγραφα  για  την  έκδοση  της
πράξης. Κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, «άδεια
παράστασης» εκδίδεται από τον οικείο δήμο μετά
από αίτηση του υπεύθυνου της παράστασης, με
την  οποία  προσδιορίζεται  το  χρονικό  διάστημα
στο  οποίο  διενεργείται  η  αδειοδοτούμενη
παράσταση, καθώς και το περίγραμμα του χώρου
στον οποίο αυτή διενεργείται και αναφέρονται τα
απαιτούμενα  έγγραφα.  Κατά  την  Αιτιολογική
Έκθεση  του  νόμου,  «η  άδεια  παράστασης
προσδιορίζει  το ακριβές  χρονικό διάστημα μέσα
στο  οποίο  μπορεί  να  διενεργηθεί  η
αδειοδοτούμενη παράσταση καθώς και το χώρο
που  αυτή  διενεργείται». Συνεπώς,  η  άδεια
παράστασης  πρέπει  να  αναφέρει  την  ημέρα
καθώς  και  την  ώρα  διεξαγωγής  της
αδειοδοτούμενης  παράστασης,  διότι  μόνη  η
αναφορά  τις  ημερομηνίας  δεν  προσδιορίζει  το
«ακριβές  χρονικό  διάστημα  μέσα  στο  οποίο
μπορεί  να  διενεργηθεί  η  αδειοδοτούμενη
παράσταση».   Για  παραστάσεις  με  μέγιστο
πληθυσμό  άνω  των  50  ατόμων,  υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση από αρμόδιο μηχανικό σχετικά
με  τη  λήψη  όλων  των  απαραίτητων  μέσων
ασφαλείας  του  κοινού  και  των  εργαζομένων.
Κατά  το  άρθρο  6  παρ.  1,  τα  θέατρα  που
λειτουργούν  χωρίς  την  προβλεπόμενη  από  τις
διατάξεις  του νόμου αυτού άδεια εγκατάστασης
και  λειτουργίας,  σφραγίζονται  από  την
αδειοδοτούσα αρχή. Κατά την παρ. 2 του άρθρου
6, σε ιδιοκτήτες (σε περίπτωση ιδιοχρησίας) ή σε
μισθωτές  ακινήτων,  οι  οποίοι  διενεργούν
παραστάσεις  χωρίς  την  προβλεπόμενη  από  τις
διατάξεις  του  νόμου  «άδεια  παράστασης»,
απαγορεύεται η χορήγηση άδειας για δύο (2) έτη.
Σημειωτέον ότι, κατά την διατύπωση του νόμου,
η απαγόρευση – κύρωση αφορά in personam τον
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ιδιοκτήτη  ή  εκμισθωτή,  ο  οποίος  αιτείται  την
έκδοση  άδειας  παράστασης,  λόγω  του  ότι
διενέργησε  παραστάσεις  χωρίς  άδεια,  μετά  την
θέση σε ισχύ του Ν.4229/2014. Κατά το τελευταίο
εδάφιο  του  άρθρου  6  παρ.  1,  σε  περίπτωση
υποτροπής επιβάλλεται με απόφαση του οικείου
δημάρχου πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ, ανά
παράβαση, το οποίο αποτελεί έσοδο του δήμου. 

Β. Διατάξεις για τον έλεγχο της ηχορύπανσης 

Κατά το άρθρο 2 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α’ 160/15-
16.10.6,  για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος),
ως  «ρύπανση»  ορίζεται   η   παρουσία   στο
περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους  ουσιών,
θορύβου,  ακτινοβολίας  ή  άλλων  μορφών
ενέργειας,   σε   ποσότητα,   συγκέντρωση  ή
διάρκεια  που  μπορούν  να  προκαλέσουν
αρνητικές  επιπτώσεις   στην  υγεία,  στους
ζωντανούς οργανισμούς και  στα οικοσυστήματα
ή υλικές  ζημιές  και  γενικά  να  καταστήσουν  το
περιβάλλον  ακατάλληλο  για  τις  επιθυμητές
χρήσεις του. Κατά το άρθρο 14 παρ. 1  του ίδιου
νόμου  (Προστασία  από  τον  θόρυβο)  με
προεδρικό   διάταγμα,   που  εκδίδεται   ύστερα
από πρόταση των  Υπουργών Υγείας,  Πρόνοιας
και   Κοινωνικών  Ασφαλίσεων,   Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας  και  Δημόσιων Έργων, καθορίζονται
οι οριακές τιμές στάθμης  θορύβου και δονήσεων
στους χώρους κατοικίας ή συνάθροισης  κοινού
και  τα  όρια  φόρτου  θορύβου  σε  αντιθορυβικές
ζώνες   με   κριτήριο   τον   περιορισμό  της
ενόχλησης και κατ` επέκταση την προστασία  της
υγείας,   καθώς  και  οι  τρόποι  μέτρησής  τους.
Σύμφωνα  με  την  παρ.  2  του  ίδιου  άρθρου,  με
κοινή  απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και  Δημοσίων Έργων και του κατά
περίπτωση  αρμόδιου   υπουργού   καθορίζονται
περιορισμοί   στην   παραγωγή,   εισαγωγή,
εμπορία  και  χρήση  κάθε  είδους   οχημάτων,
μηχανημάτων ή οργάνων που κατά τη λειτουργία
τους  προκαλούν  ηχητική  ενόχληση  ή που έχουν
προορισμό  την  παραγωγή  του  ήχου.  Με  τις
αποφάσεις  αυτές  μπορεί  να  ορίζονται  ιδίως   οι
οριακές  τιμές  στάθμης  θορύβου  και δονήσεων,
οι τρόποι μέτρησής τους, η διαδικασία έγκρισης,
οι όροι ή και η πλήρης απαγόρευση παραγωγής,
εισαγωγής,  εμπορίας  και  χρήσης ή λειτουργίας.
Με  όμοια  απόφαση  μπορεί   να  εξαιρούνται
από   τις   ρυθμίσεις  της   απόφασης  του
προηγούμενου εδαφίου  οχήματα,  μηχανήματα ή
όργανα  για  την   εκτέλεση  μεγάλων  ή  ειδικών
έργων.   Τέλος  με  όμοια  απόφαση  λαμβάνονται
μέτρα  καταπολέμησης  του  θορύβου  ή   των

δονήσεων και  από τα οχήματα και  μηχανήματα
που έχουν ήδη  εισαχθεί  ή κατασκευασθεί στην
Ελλάδα και λειτουργούν κατά το χρόνο επιβολής
των  περιορισμών.  Σύμφωνα με  την  παρ.  3,  με
κοινή  απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος
Χωροταξίας  και   Δημόσιων  Έργων   και   του
Υπουργού  Εμπορίου  μπορεί  να  επιβάλλονται
προδιαγραφές   ποιότητας   για  την  παραγωγή,
εισαγωγή και εμπορία υλικών  και εξαρτημάτων
που  προορίζονται  για  την  καταπολέμηση   του
θορύβου  ή  των δονήσεων και να απαγορευθεί η
κυκλοφορία  τους,  αν  δεν  τηρούνται  οι
παραπάνω προδιαγραφές. Σύμφωνα με την παρ.
4,  έργα  και  δραστηριότητες  που  προκαλούν
θόρυβο   είναι   ιδίως:   βιομηχανικές     και
βιοτεχνικές,     λατομικές     ή     μεταλλευτικές
δραστηριότητες,   εργοτάξια,  εργαστήρια,  κάθε
είδους  μηχανολογικές  εγκαταστάσεις,   αθλητικοί
χώροι,    κέντρα    διασκέδασης,     θέατρα,
κινηματογράφοι   και   χώροι  ψυχαγωγίας.  Τα
υφιστάμενα ή  νέα  έργα και  οι   δραστηριότητες
της   παραγράφου   αυτής   κατατάσσονται   σε
κατηγορίες  σύμφωνα με το άρθρο 3. 
Κατά  το  άρθρο  21  του  Ν.4014/2011,  (ΦΕΚ  Α΄
209/21.09.2011,  «Περιβαλλοντική  αδειοδότηση
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων
σε  συνάρτηση  με  δημιουργία  περιβαλλοντικού
ισοζυγίου  και  άλλες  διατάξεις  αρμοδιότητας
Υπουργείου  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και
Κλιματικής Αλλαγής»),  το οποίο αντικαθιστά την
παρ.  1 του άρθρου 30 του Ν.1650/1986 (ενώ οι
υπόλοιπες παράγραφοι του εν λόγω άρθρου 30
παραμένουν  σε  ισχύ),  σε  φυσικά  ή  νομικά
πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση
ή  άλλη  υποβάθμιση  του  περιβάλλοντος  ή
παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος ή των
κατ`  εξουσιοδότηση  του  εκδιδόμενων
διαταγμάτων  ή  υπουργικών  αποφάσεων  ή
αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της
Περιφέρειας,  ανεξάρτητα  από  την  αστική  ή
ποινική  ευθύνη,  επιβάλλεται  ως  διοικητική
κύρωση  πρόστιμο  από  πεντακόσια  (500)  μέχρι
δύο εκατομμύρια (2.000.000)  ευρώ.  Τα εν λόγω
πρόστιμα  επιβάλλονται  ανάλογα  με  τη
σοβαρότητα της παράβασης,  τη συχνότητα,  την
υποτροπή, το  ύψος  υπέρβασης  των
θεσμοθετημένων  ορίων  εκπομπών  και  την
παραβίαση  των  περιβαλλοντικών  όρων  και
προτύπων  περιβαλλοντικών  δεσμεύσεων.  Κατά
την παρ. 2, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3,
για  την  επιβολή  των  ανωτέρω  προστίμων
απαιτείται απόφαση των κάτωθι αναφερομένων,
ύστερα  από  εισήγηση  προς  αυτούς  των
υπηρεσιών ή / και οργάνων της παραγράφου 3
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του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, ανάλογα με το
ύψος των προστίμων:

α) Από τον οικείο Περιφερειάρχη, εφόσον το ύψος
του προστίμου ανέρχεται έως 
και τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.
β)  Από  τον  Γενικό  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, εφόσον το ύψος του 
προστίμου  κυμαίνεται  μεταξύ  διακοσίων
χιλιάδων (200.000) ευρώ έως και τις 
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
 γ)  Από  τον  Υπουργό Περιβάλλοντος,  Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, εφόσον 
το  ύψος  του  προστίμου  υπερβαίνει  τις
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του Ν.4014/2011,
αρμόδιες  αρχές  για  τη  διεξαγωγή
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων είναι:
(α)  η  Ειδική  Υπηρεσία  Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), σύμφωνα με το άρθρο 
9  του  ν.  2947/2001  (Α`  228),  όπως  έχει
τροποποιηθεί  και  ισχύει,  για  κάθε  περίπτωση
διενέργειας περιβαλλοντικής επιθεώρησης,
(β)  η  αδειοδοτούσα  αρχή  για  τις  προληπτικές
επιθεωρήσεις,  κατά  τη  διαδικασία
περιβαλλοντικής  αδειοδότησης,  ως  ορίζονται
στην παρ. 2 υποπαράγραφος Α του ίδιου άρθρου,

 (γ) οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων  και  των  Περιφερειών  σε  έργα  και
δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητας τους,
ανεξαρτήτως  της  κατηγορίας  του  έργου  ή  της
δραστηριότητας,
 (δ) τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας 
Περιβάλλοντος σε έργα και δραστηριότητες 
της χωρικής αρμοδιότητας τους, κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 4,
 (ε)  οι  Περιβαλλοντικοί  Ελεγκτές,  όπως ορίζεται
στην παράγραφο 5, ενεργούντες 
κατόπιν εντολής των αμέσως προαναφερόμενων 
ελεγκτικών υπηρεσιών.
Σύμφωνα  με  το  άρθρο  26  του  Ν.1650/1986,  με
απόφαση  του  Περιφερειάρχη  που  εκδίδεται
υποχρεωτικά  κάθε  έξι  μήνες,  συγκροτούνται
Κλιμάκια  Ελέγχου  Ποιότητας  Περιβάλλοντος
(Κ.Ε.Π.ΠΕ.)  απαρτιζόμενα  κυρίως  από  το
προσωπικό των περιβαλλοντικών υπηρεσιών της
Περιφέρειας,  η  σύνθεση  των  οποίων
καταχωρίζεται  στο  Η.Π.Μ.  Στους  ελέγχους  που
γίνονται από τα Κ.Ε.Π.ΠΕ. είναι δυνατόν, μετά από
σχετική  πρόσκληση,  να  περιλαμβάνεται  και
εκπρόσωπος του Δήμου στην περιοχή του οποίου
υπάγεται διοικητικά το έργο ή η δραστηριότητα

που  θα  ελεγχθεί.  Ειδικά  για  την  περιοχή  των
ρυθμιστικών  σχεδίων  της  Αθήνας  και  της
Θεσσαλονίκης,  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  των
άρθρων 18 παρ. 12 και 33 παρ. 12, αντιστοίχως,
του Κώδικα  Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας. 
Κατά την παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν.1650/1986,
αν  μια  επιχείρηση  ή  δραστηριότητα  προκαλεί
ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος,
επιβάλλεται  προσωρινή  απαγόρευση  της
λειτουργίας  της  μέχρις  ότου  ληφθούν  τα
κατάλληλα  μέτρα  ώστε  να  αποτρέπεται  η
ρύπανση  ή  η  υποβάθμιση.  Μπορεί  επίσης  να
επιβληθεί η οριστική διακοπή της λειτουργίας της,
αν η επιχείρηση ή η δραστηριότητα παραλείπει να
συμμορφωθεί  προς τα  υποδεικνυόμενα μέτρα ή
αν  η  λήψη  αποτελεσματικών  μέτρων  είναι
ανέφικτη. Η διακοπή επιβάλλεται με απόφαση του
οικείου νομάρχη. Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι,
και ιδίως σε περίπτωση που από το είδος ή την
ποσότητα των ρύπων ή από την έκταση και τη
σημασία  της  υποβάθμισης  του  περιβάλλοντος
υπάρχει  κίνδυνος  θανάτου  ή  βαριάς  σωματικής
βλάβης  ή  ευρείας  οικολογικής  διατάραξης  ή
καταστροφής, ενόψει και της σπουδαιότητας της
επιχείρησης  ή  δραστηριότητας,  ο  Υπουργός
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
από κοινού  με  τον  τυχόν  συναρμόδιο  υπουργό
δικαιούται να επιβάλλει τις παραπάνω κυρώσεις.
Με  την  πράξη  επιβολής  της  απαγόρευσης
λειτουργίας μπορεί να προβλέπεται και πρόστιμο
από  είκοσι  εννέα  (29)  έως  δύο  χιλιάδες
εννιακόσια  (2.900)  Ευρώ  για  κάθε  ημέρα
παράβασης της απαγόρευσης. 
Με το άρθρο 1 του π.δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/6-
10-81, “Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις
τα  της  ιδρύσεως  και  λειτουργίας  βιομηχανιών,
βιοτεχνιών,  πάσης  φύσεως  μηχανολογικών
εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων
διασφαλίσεως  του  περιβάλλοντος  εν  γένει”),
ορίζεται  η  «ρύπανσις»  ως  η  «άμεσος  ή  έμμεσος
εκπομπή  εις  το  εν  γένει  περιβάλλον,  ουσιών,
θορύβου ή  ετέρων  μορφών  ενεργείας  εις
ποσότητα, συγκέντρωσιν ή διάρκειαν, δυναμένας
να  προκαλέσουν  βλάβην  εις  την  υγεία  του
ανθρώπου,  υλικάς  ζημίας  ή  να  επιδράσουν
δυσμενώς  επί  των  ζώντων  οργανισμών  ή  των
οικοσυστημάτων και εν γένει να καταστήσουν το
περιβάλλον  ακατάλληλο  δια  τας  κατά
προορισμόν  ωφελείς  χρήσεις».  Επίσης,  ως
«επιτρεπόμενον  όριον  εκπομπής»  είναι  «το
καθοριζόμενον κατά τας διατάξεις του παρόντος
ανώτατον  επιτρεπόμενον  ποσόν  εκπομπής
ρυπαινούσης  ουσίας,  θορύβου ή  ετέρας  μορφής
ενεργείας  υπό  εγκαταστάσεως  τινός  εις  το
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περιβάλλον».  Ως  «εγκαταστάσεις»  ορίζονται
μεταξύ   άλλων  «πάσης  φύσεως  μηχανολογικαί
εγκαταστάσεις  […],  αι  οποίαι  τελούν  υπό
εκμετάλλευσιν ή κατοχήν φυσικών προσώπων ή
[…]  Ν.Π.Ι.Δ.,  εκ  της  λειτουργίας  ή  χρήσεως  των
οποίων  δύναται  να  προκύψη  ρύπανσις  του
περιβάλλοντος».  Κατά  το  άρθρο  2  παρ.  5,  το
ανώτατο  όριο  επιτρεπόμενου  θορύβου  που
εκπέμπεται  από  το  εγκαταστάσεις  στο
περιβάλλον  εφόσον  πρόκειται  για  περιοχές  στις
οποίες  «επικρατεί  το  αστικόν  στοιχείον»
ανέρχεται στα πενήντα (50)  dBA (ντεσιμπέλ).  Επί
χρήσεως  κατοικίας,  επικρατούν  στοιχείο  νοείται
το αστικό3. Στην έννοια των εγκαταστάσεων έχει
κριθεί  ότι  εμπίπτουν  οι  μηχανισμοί
κωδωνοκρουσίας  των  ιερών  ναών,  οι  οποίοι
πρέπει να συμμορφώνονται με αυτό το όριο4. Ως
εκ  τούτου,  στην  ίδια  έννοια  εμπίπτουν  και  οι
μικροφωνικές εγκαταστάσεις. 
Η Υπουργική απόφαση Α5/2010/85 (ΦΕΚ Β 593/2-
10-85,  Μέτρα  προστασίας  της  Δημόσιας  Υγείας
από  θορύβους  μουσικής  των  Κέντρων
διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων), αφορά
τον υγειονομικό έλεγχο και τη λήψη μέτρων για
την  προστασία  της  δημόσιας  υγείας  «από
θορύβους  που  δημιουργούνται  στα  κέντρα
διασκέδασης  κ.λ.π  καταστήματα  μόνο  από  τη
μουσική»  (άρθρο  1).  Από  την  διατύπωση  αυτή
καθίσταται  σαφές ότι  στο πεδίο εφαρμογής της
Υ.Α.  εμπίπτουν  τα  κέντρα  διασκέδασης  και  τα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όχι οι
δημόσιοι  ή  κοινόχρηστοι  χώροι  που  έχουν
αδειοδοτηθεί για μουσικές παραστάσεις. 

Γ.  Καθεστώς  Οργανισμού  Μεγάρου  Μουσικής
Αθηνών και κοινόχρηστου χώρου αρ. 33.

Με το άρθρο 10 του Ν.1198/1981 (ΦΕΚ Α 238 –
«Περί  ρυθμίσεως  θεμάτων  αναγομένων  εις  την
εκτός  του  Άθω  ακίνητον  περιουσίαν  των  Ι.
Μονών  του  Αγίου  όρους  και  άλλων  τινών
διατάξεων») κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου
από την υπογραφή της η, μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου  και  του  εδρεύοντος  στην  Αθήνα
σωματείου  υπό  την  επωνυμία  “ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΟΙ
ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ” και του όμοια εδρεύοντος
στην  Αθήνα  “ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  ΔΕΚΟΖΗ  –
ΒΟΥΡΟΥ”,  καταρτισθείσα  σύμβαση  “περί
κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου,

3  ΣτΕ 2423/2000, Α’δημοσίευση ΝΟΜΟΣ.
4  Συνήγορος του Πολίτη, Πόρισμα με θέμα: «ηχορύπανση 

από μηχανολογικές εγκαταστάσεις ιερών ναών», 
Δεκέμβριος 2004.

του  εν  Αθήναις  εδρεύοντος  σωματείου
“ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ  ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ” και του εν
Αθήναις  εδρεύοντος  “ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΔΕΚΟΖΗ – ΒΟΥΡΟΥ”. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό,
δυνάμει του νόμου 3700/1957 σε συνδυασμό με το
υπ' αρ. **/9.1.65 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου
Αθηνών  ***  ***  μεταβιβάσθηκε  κατά  κυριότητα
στον “ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ” υπό του
Δημοσίου γήπεδο εκτάσεως ως έγγιστα επτά χιλ.
(7.000  μ2)  τετρ.  μέτρων,  κείμενον  επί  της
διασταυρώσεως  της  Λεωφόρου  Βασιλίσσης
Σοφίας  και  της  οδού  Λάχητος,  επί  τω  σκοπώ
ανεγέρσεως  εν  αυτώ  Μεγάρου  Μουσικής,
κατάλληλου  για  την  τέλεση  συμφωνικών
συναυλιών,  παραστάσεων  μπαλέτου  και
αξιόλογων συναφών μουσικών και καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων  προς  άνοδο  του  μουσικού
μορφωτικού  επιπέδου  των  ελλήνων  μουσικών
και του ελληνικού κοινού εν γένει. Στη συνέχεια, ο
Σύλλογος  αφού  εξασφάλισε  τη  χορηγία  και
κατόπιν  πλήρους  εκπονήσεως  των  σχετικών
αρχιτεκτονικών,  στατικών,  μηχανολογικών,
ηλεκτρολογικών,  ακουστικών  και  λοιπών
τεχνικών  και  κατασκευαστικών  σχεδίων  και
μελετών  υπό  ομάδας  αρμοδίων  Ελλήνων  και
Γερμανών επιστημόνων, προηγηθείσης δε και της
καταλλήλου εδαφολογικής μελέτης, άρχισε εν έτει
1976 την κατασκευή του κτιρίου, το οποίο ήδη –
τότε – ευρίσκετο στο στάδιο της ολοκληρώσεως
του φέροντος σκελετού, καθώς και του ημίσεως
των  κατασκευών  διαμόρφωσης  περιβάλλοντος
χώρου.  Οι  συμβαλλόμενοι,  αποβλέποντες  στην
επιτάχυνση  της  ολοκλήρωσης  του  έργου,
συμφώνησαν  στην  ίδρυση  νομικού  προσώπου
ιδιωτικού δικαίου,  με  έδρα την Αθήνα,  υπό την
επωνυμία  “Οργανισμός  Μεγάρου  Μουσικής
Αθηνών”, με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια
και αυτονομία και λειτουργούν βάσει των αρχών
της  ιδιωτικής  οικονομίας.  Ο  Οργανισμός  είναι
κοινωφελής και όχι κερδοσκοπικός, τελεί δε υπό
την  εποπτεία  του  Υπουργού Πολιτισμού  (άρθρο
1). Κατά το άρθρο 2, σκοπός του Οργανισμού είναι
η ολοκλήρωση της κατασκευής και η κατάλληλη
λειτουργία και  συντήρηση του επί  της Λεωφ. Β.
Σοφίας και  Λάχητος Μεγάρου της Μουσικής ως
και  η  διάθεση  των ε  ν  α  υ  τ  ώ αιθουσών  και
λοιπών  χώρων  προς  εξυπηρέτηση  σοβαρών
μουσικών  και  καλλιτεχνικών  εκδηλώσεων
αποβλεπουσών  πρωταρχικώς  εις  άνοδο  του
μορφωτικού επιπέδου της χώρας. Προς τούτο αι
α ί θ ο υ σ α ι του Μεγάρου διατίθενται: α) δια
μουσικάς  και  καλλιτεχνικάς  εκδηλώσεις  εις  τας
οποίας  περιλαμβάνονται  συμφωνικαί  συναυλίαι
και  ρεσιτάλ,  παραστάσεις  μουσικού θεάτρου και
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μελοδράματος (όπερας), παραστάσεις χορευτικών
συγκροτημάτων  (μπαλέτου  κ.λπ.)  και  λοιπαί
εκδηλώσεις. β) δια την διεξαγωγήν συνεδρίων. [...]
Αποκλείεται  η  χρησιμοποίησις  του  κτιρίου  ως
μονίμου  στέγης  θεάτρου  ή  θιάσου  ή  άλλου
συγκροτήματος ή παρεμφερούς σκοπού ως και η
οιαδήποτε  χρησιμοποίησις  δι'  εκδηλώσεις,  αι
οποίαι  θα  αλλοιώνουν  τον  χαρακτήρα  ως
προεχόντως χώρου συναυλιών και παρεμφερών
μουσικών  εκδηλώσεων  ή  θα  θέτουν  αυτό  εις
κίνδυνον ή φθοράν. 
Με το π.δ. της 23.11.1995 με τίτλο «Τροποποίηση
του  εγκεκριμένου  ρυμοτομικού  σχεδίου  Αθηνών
και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης»
(ΦΕΚ  Δ’  1061/3.12.1995)  εγκρίθηκε  τροποποίηση
ειδικότερα «στον  33  κοινόχρηστο χώρο και  στα
32,34  και  35  οικοδομικά  τετράγωνα»  και
τροποποιείται  το  περίγραμμα  του  υπόγειου
χώρου  στάθμευσης  αυτοκινήτων  που
καθορίστηκε  με  υπουργική  απόφαση.  Κατά  το
άρθρο 3 του π.δ. εγκρίθηκε περίγραμμα κτιρίων,
μεταξύ  των  οποίων  «υπόγειος  χώρος  τεχνικής
εξυπηρέτησης του Μεγάρου Μουσικής με στοιχεία
[…]».  Κατά την παρ. 2, επιτρέπεται η δημιουργία
υπόγειου  χώρου  εξυπηρέτησης  Πολιτιστικών
εκδηλώσεων του Μεγάρου Μουσικής,  ως και  οι
απαραίτητες  διαμορφώσεις  (αίθριο  –  εκσκαφές)
στον  περιβάλλοντα  κοινόχρηστο  χώρο,  για  την
εξασφάλιση του ηλιασμού αυτού και επικοινωνίας
με  τον  κοινόχρηστο  χώρο,  καθώς  και  η
δημιουργία  υπόγειων  χώρων  στάθμευσης
αυτοκινήτων  750  θέσεων  για  την  εξυπηρέτηση
των  πολιτιστικών  λειτουργιών  του  Μεγάρου.
Κατά  την  παρ.  3,  παραμένει  κοινόχρηστος  ο
υπέργειος  χώρος,  ο  ευρισκόμενος  εντός  του
περιγράμματος του υπογείου χώρου της παρ. 2.
Κατά το άρθρο 4 παρ. 2,  επιβάλλεται η φύτευση
με  υψηλό  και  χαμηλό  πράσινο  του  33
κοινόχρηστου χώρου συμπεριλαμβανομένων και
των επιφανειών πάνω από τις εγκεκριμένες με το
παρόν διάταγμα υπόγειες εγκαταστάσεις. 
Κατά την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου **/1998
αποφασίστηκε  η  παραχώρηση  δωρεάν,  κατά
πλήρη κυριότητα, νομική και κατοχή του ακινήτου
του Δημοσίου που βρίσκεται στην περιφέρεια του
Δήμου  Αθηναίων,  επί  του  οικοδομικού
τετραγώνου 33 και εμφανίζεται στο αριθμ. **/96
τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης ΔΙ2 της Γεν.
Γραμ.  Δημ.  Έργων  που  συντάχθηκε  από  την
αρμόδια Τμηματάρχη και θεωρήθηκε την 22.1.1996
από τον Προϊστάμενο της ίδιας  υπηρεσίας,  υπό
στοιχεία 5-6-7-8-9-5, συνολικού εμβαδού 1420,27
τ.μ.,  στο  Ίδρυμα  με  την  επωνυμία  “Οργανισμός
Μεγάρου  Μουσικής  Αθηνών”,  με  αποκλειστικό

σκοπό  την  κατασκευή  υπογείου  χώρου
στάθμευσης αυτοκινήτων και λοιπών χώρων και
εγκαταστάσεων  για  την  αποκλειστική
εξυπηρέτηση  των  αναγκών  λειτουργίας  του
Ιδρύματος  και  των  δραστηριοτήτων  του  που
πραγματοποιούνται  στο  πλαίσιο  των  σκοπών
του. Κατά την παρ. 2, η παραχώρηση γίνεται με
τους  κατωτέρω  όρους:  α.  Το  παραχωρούμενο
ακίνητο  θα  είναι  αναπαλλοτρίωτο  και  θα
χρησιμοποιηθεί  αποκλειστικά για την κατασκευή
υπογείου  χώρου  στάθμευσης  αυτοκινήτων  και
λοιπών  χώρων  και  εγκαταστάσεων  για  την
αποκλειστική  εξυπηρέτηση  των  αναγκών
λειτουργίας του Ιδρύματος “Οργανισμός Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών” και των δραστηριοτήτων του
που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των σκοπών
του. β. Απαγορεύεται κάθε μεταβολή της χρήσης
του  ακινήτου.  γ.  Η  χρηματοδότηση  της
κατασκευής των έργων θα γίνει από το Ελληνικό
Δημόσιο,  σύμφωνα  με  την  ιδρυτική  πράξη  του
Ιδρύματος  (άρθρο  10  Ν.1198/1981).  δ. Η  τελική
διαμόρφωση  της  επιφάνειας  της
παραχωρούμενης  επέκτασης  δεν  θα
παρεμποδίσει  την  δημιουργία  του  χώρου
πρασίνου που προβλέπεται από τις πολεοδομικές
διατάξεις  που  διέπουν  την  περιοχή.  Κατά  την
παρ.  3,  η  μη  τήρηση  οποιουδήποτε  από  τους
ανωτέρω όρους, από υπαιτιότητα του Ιδρύματος,
συνεπάγεται την ανάκληση της παραχώρησης με
σχετική  πράξη  του  Υπουργικού  Συμβουλίου,
δημοσιευόμενης  νομίμως  στην  Εφημερίδα  της
Κυβερνήσεως,  οπότε το ακίνητο με  τα κτίσματα
και  τις  εγκαταστάσεις  που τυχόν θα έχουν ήδη
γίνει,  θα  περιέρχονται  αυτοδικαίως  και  χωρίς
άλλη διατύπωση στην κυριότητα του Ελληνικού
Δημοσίου, από τη μεταγραφή του άνω Φ.Ε.Κ. στα
βιβλία  μεταγραφών  του  Δήμου  Αθηναίων,  το
οποίο  δεν  υποχρεούται  να  καταβάλει
οποιαδήποτε αποζημίωση για αυτά στο Ίδρυμα.
Με  την  Υπουργική  Απόφαση  ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/42339
(ΦΕΚ  Β'673/1990  –  Καθορισμός  Ν.Π.Ι.Δ.  για
πολιτιστικούς  σκοπούς  Ν.1884/1990),  ως  νομικά
πρόσωπα  ιδιωτικού  δικαίου  που  επιδιώκουν
πολιτιστικούς  σκοπούς  κατά  την  έννοια  του
άρθρου 35 παρ. 4 και 5 του Ν.1884/1990 ορίστηκε,
μεταξύ  άλλων,  και  ο  Οργανισμός  Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών.
Σύμφωνα  με  το  υπ’  αρ.  πρωτ.  **/22.9.2014
έγγραφο της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης
του Δήμου  Αθηναίων,  στο  Ο.Τ.  33  «ο  υπέργειος
αυτού προϋφιστάμενος χώρος, όπως αναφέρεται
ρητά  τόσο  στην  παρ.  3  του  Άρθρου  3  του
ανωτέρω ΦΕΚ όσο και στην παράγραφο Α2 της
558/2004 απόφασης παραμένει κοινόχρηστος». Ως
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εκ  τούτου,  ο  λεγόμενος  «Κήπος  του  Μεγάρου
Μουσικής» αποτελεί κοινόχρηστο χώρο πρασίνου.

Δ. Αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής

Κατά  το  άρθρο  186  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  Α’
87/07.06.2010  Πρόγραμμα  «Καλλικράτης»),  οι
αρμοδιότητες  των  περιφερειών  αφορούν  τους
τομείς:  […]  ΣΤ.  ΄Εργων  –  Χωροταξίας  –
Περιβάλλοντος,  στους  οποίους  περιλαμβάνονται
ιδίως: […] 21. Ο έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών
όρων,  προς  εφαρμογή  της  νομοθεσίας  για  την
προστασία του περιβάλλοντος, κατά το άρθρο 26
του  ν.  1650/1986  (ΦΕΚ  160  Α΄  ).  22.  Η  επιβολή
προστίμων  για  θέματα  προστασίας
περιβάλλοντος, κατά τις προβλέψεις των άρθρων
30 του ν. 1650/1986 και 4 του ν. 3010/2002. […] Ζ.
Υγείας:  […]II.  Στον  ανωτέρω  τομέα
περιλαμβάνονται  ιδίως:  […]  21.  Ο  υγειονομικός
έλεγχος  καταστημάτων,  βιοτεχνιών  και
βιομηχανιών  παρασκευής  και  επεξεργασίας
τροφίμων  ζωικής  προέλευσης,  καθώς  και  οι
λοιποί  υγειονομικοί  έλεγχοι,  που  προβλέπονται
από  την  κείμενη  νομοθεσία  σε  περιφερειακό
επίπεδο.
Κατά  το  άρθρο  210  («Μητροπολιτικές
λειτουργίες»)  του  Ν.3852/2010,  η  Μητροπολιτική
Περιφέρεια  Αττικής  ασκεί  πλέον  των
αρμοδιοτήτων του άρθρου 186 και αρμοδιότητες
μητροπολιτικού  χαρακτήρα,  στο  πλαίσιο  του
επιχειρησιακού  προγράμματος  και  του
προϋπολογισμού  που  καταρτίζονται  από  το
περιφερειακό  συμβούλιο.  Οι  λειτουργίες
μητροπολιτικού χαρακτήρα αφορούν τους τομείς
περιβάλλοντος  και  ποιότητας  ζωής,  χωρικού
σχεδιασμού  και  αστικών  αναπλάσεων,
μεταφορών  και  συγκοινωνιών,  πολιτικής
προστασίας και ασφάλειας,  που υπερβαίνουν τα
διοικητικά όρια δήμου και είναι οι εξής:  Α. Τομέας
περιβάλλοντος  και  ποιότητας  ζωής,  στους
οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως: […]7.  Ο έλεγχος
της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
και  η  επιβολή  κυρώσεων  σε  φυσικά  ή  νομικά
πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση
ή  άλλη  υποβάθμιση  του  περιβάλλοντος  ή
παραβαίνουν τις ισχύουσες διατάξεις.
Σύμφωνα  με  τον  Οργανισμό  Εσωτερικής
Υπηρεσίας  της  Περιφέρειας  Αττικής  (ΦΕΚ  Β’
2494/4.11.2011),  η  Γενική  Διεύθυνση  Ποιότητας
Ζωής  συγκροτείται  από  τέσσερις  οργανικές
μονάδες,  μεταξύ  των  οποίων  και  η  Διεύθυνση
Περιβάλλοντος (άρθρο 24). Κατά το άρθρο 25 του
Οργανισμού  («Διεύθυνση  Περιβάλλοντος»),  οι
αρμοδιότητες  της  Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος

ανάγονται  ιδίως  στην  έγκριση  περιβαλλοντικών
όρων  έργων  και  δραστηριοτήτων,  στον  έλεγχο
τήρησης  των  περιβαλλοντικών  όρων  για
δραστηριότητες  και  έργα  σύμφωνα  με  την
ισχύουσα  νομοθεσία,  τη  λήψη  μέτρων  για  την
προστασία  του  περιβάλλοντος  σύμφωνα με  την
κείμενη  νομοθεσία  και  στην  εφαρμογή  μέτρων,
προγραμμάτων και δράσεων της περιφέρειας.  Η
Διεύθυνση  Περιβάλλοντος  έχει  αρμοδιότητα  σε
όλη  την  Περιφέρεια  Αττικής.  Το  Τμήμα  Ελέγχου,
Μετρήσεων  και  Υδροοικονομίας  Περιβάλλοντος
των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου,
Βόρειου,  και  Δυτικού  Τομέων  Αθηνών  είναι
αρμόδιο μεταξύ  άλλων για: 
•  Τον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας  (άρθρο  210Α.  Τομέας  Περιβάλλοντος
και Ποιότητας Ζωής του Ν. 3852/2010).
•  Την εισήγηση επιβολής κυρώσεων σε φυσικά ή
νομικά  πρόσωπα  που  προκαλούν  οποιαδήποτε
ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος
ή παραβαίνουν τις ισχύουσες διατάξεις, άρθρο 30
του  Ν.  1650/1986  (Φ.Ε.Κ.  160/Α/1986)  όπως
τροποποιήθηκε  με  το  Ν.  3010/2002  (Φ.Ε.Κ.
91/Α/25−4−2002).
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 56 («Γενική Διεύθυνση
Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας»),  η
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας είναι αρμόδια για το συντονισμό και την
παρακολούθηση  της  λειτουργίας  όλων  των
οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την
εξασφάλιση  της  εύρυθμης  λειτουργίας  τους  και
την  αντιμετώπιση  των   προβλημάτων  και  των
υποθέσεων  αρμοδιότητάς  τους.  Οφείλει  να
βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην
αρμόδια  Υπουργεία  για  την  καλύτερη
αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  και  των
υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Κατά  τον  Οργανισμό,  η   Γενική  Διεύθυνση
Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας
συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες: […]
9.  Διεύθυνση  Υγειονομικού  Ελέγχου  και
Περιβαλλοντικής  Υγιεινής  Περιφερειακής
Ενότητας  Κεντρικού  Τομέα  Αθηνών.  Κατά  το
άρθρο 60, Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου και
Περιβαλλοντικής  Υγιεινής  των  Περιφερειακών
Ενοτήτων  είναι  αρμόδιες  ιδίως  για  την
εξασφάλιση  της  δημόσιας  υγείας  με  τον
υγειονομικό  έλεγχο,  την  εφαρμογή  της
υγειονομικής  νομοθεσίας,  την  έκδοση  τοπικών
υγειονομικών  διατάξεων,  τη  λήψη  μέτρων  σε
θέματα  δημόσιας  υγιεινής,  την  επιβολή
κυρώσεων,  την  έκδοση  γνωματεύσεων  για  τη
χορήγηση  αδειών  όλων  των  επιχειρήσεων
υγειονομικού  ενδιαφέροντος,  καθώς  και  την
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εξασφάλιση  της  υγιεινής  του  περιβάλλοντος  με
την  έκδοση  γνωματεύσεων  για  άδεια  διάθεσης
αποβλήτων,  ηχομετρήσεις,  έλεγχο  ύδρευσης  και
τη  λήψη  μέτρων  σε  θέματα  υγιεινής
περιβάλλοντος.
Τις  Διευθύνσεις  Υγειονομικού  Ελέγχου  και
Περιβαλλοντικής  Υγιεινής  των  Περιφερειακών
Ενοτήτων απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:
1.  Τμήμα  Υγειονομικού  και  Περιβαλλοντικού
Ελέγχου
2. Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου Λιμένος Πειραιώς
3. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Υγειονομικού
Ελέγχου  και  Περιβαλλοντικής  Υγιεινής  των
Περιφερειακών  Ενοτήτων  κατανέμονται  στα
υπαγόμενα σε αυτές Τμήματα ως εξής:
1.  Το  Τμήμα  Υγειονομικού  και  Περιβαλλοντικού
Ελέγχου είναι αρμόδιο ιδίως για:
• Την εφαρμογή του υγειονομικού κανονισμού και
των  λοιπών  υγειονομικών  διατάξεων  και
ειδικότερα τον έλεγχο καταλληλότητας τροφίμων
και  ποτών,  έλεγχο  σε  μαγειρεία,  εστιατόρια  και
λοιπούς  βοηθητικούς  χώρους  υγιεινής  των
εργοστασίων,  νοσοκομείων,  ιδιωτικών  κλινικών,
οίκων ευγηρίας και ομοίων επιχειρήσεων, έλεγχος
εγκαταστάσεων  επιχειρήσεων  παροχής
υπηρεσιών
(ξενοδοχείων,  αιθουσών  δημοσίων  θεαμάτων,
λουτρών,  αθλητικών  εγκαταστάσεων,
κατασκηνώσεων κ.λπ.).
[…]
•  Τη  μέτρηση  ηχοαπομόνωσης  Κέντρων
Διασκέδασης.
Στην  προκειμένη  υπό  κρίση  περίπτωση,  η  κατά
την καταγγελία ηχορύπανση φέρεται ότι τελείται
σε  κοινόχρηστο  χώρο  πρασίνου,  από
μικροφωνική εγκατάσταση. Από κανένα στοιχείο
δεν  προκύπτει  ότι  ο  θόρυβος  φέρεται  να
προέρχεται  από  Κέντρο  Διασκέδασης  ή  από
Κατάστημα  Υγειονομικού  Ενδιαφέροντος, αφού
και κατά την αίτηση του εκπροσώπου του ΟΜΜΑ
ενώπιον  του Δ.  Αθηναίων  οι  εν  λόγω μουσικές
παραστάσεις  πραγματοποιούνται  στον
«περιβάλλοντα χώρο του Μεγάρου Μουσικής», ο
οποίος αποτελεί  κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, ο
οποίος έχει αδειοδοτηθεί μόνο για τη διενέργεια
συγκεκριμένων  μουσικών  παραστάσεων  και  όχι
για  άλλες  δραστηριότητες.  Με  αυτά  τα
χαρακτηριστικά,  ο  έλεγχος  τυχόν  πρόκλησης
θορύβου  δεν  πρέπει  να  διενεργηθεί  κατά  τις
διατάξεις που διέπουν τον έλεγχο της μουσικής σε
κέντρα διασκέδασης ή καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, αφού δεν πρόκειται για αυτή την
περίπτωση.  Ο  έλεγχος  πρέπει  να  διενεργηθεί

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  που  διέπουν  τον
θόρυβο  από  μηχανολογικές  εγκαταστάσεις  σε
υπαίθριο  περιφραγμένο  κοινόχρηστο  χώρο
πρασίνου.  Ως  εκ  τούτου,  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
θεωρεί  ότι  αρμόδια  υπηρεσία  για  τον  έλεγχο
τήρησης  των  περιβαλλοντικών  διατάξεων  εκ
μέρους της Περιφέρειας Αττικής είναι η Διεύθυνση
Περιβάλλοντος. 

Ε. Ιστορικό σχετικά με τις επίμαχες συναυλίες 

Με  το  υπ’  αρ.  πρωτ.  **/24.7.2014  έγγραφο  του
Προϊσταμένου της Δ/νσης Εμπορίου & Ανάπτυξης
του  Δήμου  Αθηναίων  προς  τον  Οργανισμό
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, κατόπιν καταγγελίας
για «εκκωφαντικό θόρυβο», κατέστη σαφές ότι οι
μουσικές  παραστάσεις  που  διεξάγονται  στον
«κήπο του Μεγάρου Μουσικής» πρέπει να τηρούν
την νομοθεσία,  λαμβάνοντας  την  προβλεπόμενη
άδεια  του  δήμου. Το  έγγραφο  αυτό  φέρει
κοινοποίηση και στη Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου
&  Περιβαλλοντικής  Ενότητας  Κεντρικού  Τομέα
Αθηνών. 
Με  το  υπ’  αρ.  πρωτ.  **/5.9.2014  έγγραφο  του
Προϊσταμένου  της  ίδιας  Δ/νσης  του  Δήμου
Αθηναίων, κατόπιν ενημέρωσης και νέες μουσικές
παραστάσεις  στον  κήπο  του Μεγάρου  στις  5/9,
10/9,  16/9,  20/9  και  27/9/2014,  ειδοποιήθηκε  το
Αστυνομικό  Τμήμα  Συντάγματος  να  προχωρήσει
σε έλεγχο στον κήπο του Μεγάρου στις 5.9.2014
και να διαπιστώσει εάν συντρέχουν προϋποθέσεις
για επιβολή κυρώσεων. 
Στις  9.9.2014  υποβλήθηκε  από  τον  εκπρόσωπο
του  Οργανισμού  Μεγάρου  Μουσικής  Αθηνών
αίτηση  για  έκδοση  άδειας  παράστασης  για  τον
περιβάλλοντα χώρου του Μεγάρου Μουσικής για
τις  10/9,  16/9,  18/9,  20/9,  21/9,  26/9,  27/9  και
28/9/2014. 
Με  το  υπ’  αρ.  **/10.9.2014  έγγραφο  του
Προϊσταμένου  της  ίδιας  Δ/νσης  του  Δήμου
Αθηναίων, ενημερώνεται το Α.Τ. Συντάγματος ότι
έχει  υποβληθεί  μεν  αίτηση  για  έκδοση  άδειας
παράστασης,  η  οποία  όμως  δεν  έχει  ακόμη
εκδοθεί.  Λόγω  «καταγγελίας  περιοίκου  για
αφόρητη όχληση από την πρόκληση ηχορύπανσης
κατά την εκτέλεση των υπαίθριων παραστάσεων
(σε  σημείο  που  να  προκαλούνται  τριγμοί  σε
γειτονικές  πολυκατοικίες  από  τα  εκπεμπόμενα
ηχητικά  κύματα)»  ζητείται  η  διενέργεια  ελέγχου
για  τις  10.9.2014  και  για  τις  υπόλοιπες
προγραμματισμένες  παραστάσεις,  ώστε  να
ελεγχθεί η ηχοστάθμη. 
Με  το  υπ΄  αρ.  **/22.9.2014  έγγραφο  του
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Προϊσταμένου  της  ίδιας  Δ/νσης  του  Δήμου
Αθηναίων,  ανακοινώνεται  στον  Οργανισμό
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών ότι στον έλεγχο που
έγινε από το Α.Τ. Συντάγματος στις 5.9.2014 στον
προαύλιο χώρο του Μεγάρου Μουσικής διεξήχθη
συναυλία χωρίς την απαιτούμενη άδεια βάσει του
Ν.4229/2014 και ότι  η υπηρεσία θα προβεί  στην
σφράγιση του χώρου στις 26.9.2014 και ώρα 8:00-
20:00 από το Α.Τ. Συντάγματος. 
Με  το  υπ’  αρ.  **/25.9.2014  έγγραφο  του
Προϊσταμένου  της  ίδιας  Δ/νσης  του  Δήμου
Αθηναίων  αποφασίστηκε  η  ανάκληση  της
προηγούμενης  ειδοποίησης  σφράγισης
«συνεκτιμώντας  το  ιδιαίτερο  ιδιοκτησιακό
καθεστώς  του  εν  λόγω  χώρου»,  από  το  οποίο
«δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  υπαγωγή  ή  μη
αδειοδότησής του στις διατάξεις του Ν.4229/2014,
ώστε  να  θεωρηθεί  ανεπιφύλακτα  πως  εμπίπτει
στις  αρμοδιότητες  της  Δ/νσης  Εμπορίου  &
Ανάπτυξης.  Από  το  συγκεκριμένο  έγγραφο  δεν
προκύπτει  σε  τι  έγκειται  η  ασάφεια,  δεδομένου
ότι με το υπ’ αρ. **/22.9.2014 έγγραφο του Δήμου
Αθηναίων  (Δ/νση  Σχεδίου  Πόλεως  και  Δόμησης
ο.π.)  ήταν γνωστό στην υπηρεσία ότι επρόκειτο
για  κοινόχρηστο  χώρο,  ο  οποίος  δεν  εξαιρείται
του Ν.4229/2014 όταν είναι περιφραγμένος. 

Με  το  με  ημερομηνία  14.4.2015  έγγραφό του,  ο
Προϊστάμενος  της  ανωτέρω  Δ/νσης  του  Δήμου
Αθηναίων  προς  τον  Οργανισμό  Μεγάρου
Μουσικής  Αθηνών,  επαναλαμβάνει  τα  περί
«ασάφειας  περί  υπαγωγής  ή  μη  της  υπ’  όψιν
περίπτωσης  στις  διατάξεις  του  Ν.4229/2014»,
αλλά  μνημονεύει  και  τα  «πολλά  παράπονα,
διαμαρτυρίες και καταγγελίες από περιοίκους για
όχληση  από  τις  υπαίθριες  συναυλίες  αλλά  και
τηλεφωνικές  αναφορές  για  μη  τήρηση  του
ωραρίου κοινής ησυχίας» και παρακαλεί  να μην
προγραμματιστούν  μουσικές  παραστάσεις  στον
κήπο  του  Μεγάρου  έως  ότου  διερευνηθεί  το
ζήτημα  με  τη  χορήγηση  σχετικής  πράξης
αδειοδότησης. 
Σύμφωνα  με  το  υπ’  αρ.  πρωτ.  **/**/**-β  (**)
αντίγραφο του Βιβλίου Αδικημάτων & Συμβάντων
του  Α.Τ.  Συντάγματος,  την  5.6.2015  η  υπηρεσία
διενήργησε  έλεγχο  στις  22.45  στον  κήπο  του
Μεγάρου  Μουσικής  και  διαπίστωσε  την
πραγματοποίηση  συναυλίας,  χωρίς  την
απαιτούμενη άδεια. Ομοίως και στις 6.6.2015, ενώ
στις  7.6.2015  δεν  διεξαγόταν  συναυλία.  Στις
10.6.2015  περιήλθε  στην  υπηρεσία  «άδεια
παράστασης» σύμφωνα με την οποία κατά τους
μήνες  Ιούνιο,  Ιούλιο  και  Σεπτέμβριο  θα  λάβουν
χώρα  στον  περιβάλλοντα  χώρο  του  Μεγάρου

Μουσικής εικοσιεπτά (27) παραστάσεις. 
Με  την  υπ’  αρ.  πρωτ.  **/9.6.2015  «άδεια
παράστασης»  που  εκδόθηκε  «με  εντολή
Δημάρχου»  από  τον  προϊστάμενο  της  Δ/νσης
Εμπορίου  &  Ανάπτυξης  του  Δήμου  Αθηναίων,
αποφασίστηκε  και  χορηγήθηκε  άδεια  για  τον
περιβάλλοντα χώρο του Μεγάρου Μουσικής στο
Ν.Π.Ι.Δ.  «Οργανισμός  Μεγάρου  Μουσικής»  για
είκοσι επτά (27) παραστάσεις, από 12.6.2015 έως
25.9.2015.  Συγκεκριμένα,  η  άδεια  αναφέρει  τις
ημερομηνίες  των παραστάσεων (7  τον Ιούνιο,  9
τον Ιούλιο και 11 τον Σεπτέμβριο του 2015), χωρίς
όμως να μνημονεύεται η ώρα των παραστάσεων,
ενώ αυτό επιβάλλεται από την ορθή ερμηνεία του
άρθρου 2 παρ. 2 του Ν.4229/2014, σύμφωνα και
με την Αιτιολογική αυτού Έκθεση που επιβάλλει
σαφώς  καθορισμένο  χρονικό  διάστημα
παράστασης. Σε  κάθε  περίπτωση,  η  εν  λόγω
«άδεια παράστασης» είναι σεβαστή στο μέτρο που
δεν  έχει  ακυρωθεί,  καθώς  υφίσταται  τεκμήριο
νομιμότητας  υπέρ  αυτής.  Πάντως,  η   ίδια  η
έκδοση «άδειας παράστασης» κατά τις διατάξεις
του  νόμου  4229/2014  εκ  μέρους  του  Δήμου
Αθηναίων οριοθετεί την λήξη της «ασάφειας» περί
υπαγωγής ή μη της δραστηριότητας αυτής στις
διατάξεις  του  εν  λόγω νόμου.  Αυτό θα σήμαινε
όμως, ότι η βεβαιότητα πλέον περί υπαγωγής των
μουσικών  παραστάσεων  στο  πεδίο  εφαρμογής
του  Ν.4229/2014  δεν  θα  έπρεπε  να  περιοριστεί
στην  διαπίστωση  περί  του  ότι  μπορεί  να
αδειοδοτηθεί  μία  παράσταση  (καθώς  ο
κοινόχρηστος  χώρος  του  κήπου  του  Μεγάρου
αποτελεί  «περιφραγμένο  υπαίθριο  χώρο»),  αλλά
θα  έπρεπε  να  είχε  διερευνηθεί  και  κατά  πόσον
επιτρέπεται η χορήγηση της εν λόγω άδειας, στο
μέτρο που θα μπορούσε αντί  αυτής  να  είχε  να
εκδοθεί  μια  συνολική  άδεια  πολυχώρου  και  όχι
«άδεια παράστασης» που αφορά είκοσι επτά (27)
διαφορετικές  παραστάσεις,  ενώ  εγείρονται  και
ερωτηματικά αφενός για το κατά πόσον υπήρχε
αρμοδιότητα έκδοσης της εν λόγω άδειας ενόψει
του άρθρου 6 του Ν.4229/2014 που αναφέρει ότι
δεν  χορηγείται  άδεια  σε  ιδιοκτήτη  ή  εκμισθωτή
χώρου που έχει  διοργανώσει  παραστάσεις  κατά
παράβαση του νόμου αυτού και αφετέρου για το
κατά  πόσον  επιβλήθηκαν  τυχόν  πρόστιμα  για
υποτροπή παραβάσεων. 
Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και
της  Επιχείρησης  δεν  τοποθετείται  επί  των
ανωτέρω  ζητημάτων,  τα  οποία  ήδη  είχαν
αποτελέσει  αντικείμενο  προσφυγής  του
καταγγέλοντος  ενώπιον  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Αττικής  με  σκοπό  την  ακύρωση  της
ανωτέρω  άδειας  παράστασης  για  λόγους

51



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2015

νομιμότητας.  Ωστόσο,  για  λόγους  δημοσίου
συμφέροντος κρίθηκε σκόπιμο να καταγραφεί το
διοικητικό  ιστορικό  του  ζητήματος  προκειμένου
να διερευνηθούν και οι δυνατότητες παρέμβασης
της  Περιφέρειας  Αττικής,  κατά  το  λόγο  της
αρμοδιότητάς  της,  δεδομένου  ότι  κατά  τα
καταγγελλόμενα πρόκειται για ένα πρόβλημα που
βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται,  ενόψει των
προγραμματισμένων  συναυλιών  τον  Σεπτέμβριο
του  2015  (2.9.2015,  4.9.2015,  8.9.2015,  9.9.2015,
11.9.2015,  14.9.2015,  15.9.2015,  16.9.2015,
18.9.2014,  23.9.2015)   να  αποτελέσει  πιθανό
αντικείμενο  εξακολούθησης  καταγγελιών  και
πιθανών  οχλήσεων  των  περιοίκων,  δεδομένου
μάλιστα  ότι  στην  περιοχή  αυτή  εδρεύουν  και
νοσοκομειακές μονάδες.  
Κατόπιν  των  ανωτέρω,  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
απευθύνθηκε  προς  το  Τμήμα  Υγειονομικού  &
Περιβαλλοντικού  Ελέγχου  της  Δ/νσης
Υγειονομικού  &  Περιβαλλοντικού  Ελέγχου  του
Κεντρικού  Τομέα   Αθηνών  της  Περιφέρειας
Αττικής, προκειμένου να ενημερωθεί για το κατά
πόσο,  μετά  την  παραλαβή  των  με  αρ.  πρωτ.
**/24.07.2014 & **/24.07.2015 εγγράφων από την
Δ/νση  Εμπορίου  &  Ανάπτυξης  του  Δήμου
Αθηναίων, η υπηρεσία αυτή προέβη σε ενέργειες,
εάν έκρινε εαυτήν αρμόδια ή, εάν έκρινε εαυτήν
αναρμόδια κατά πόσον διαβίβασε το έγγραφο του
Δήμου  Αθηναίων  σε  αρμόδια  υπηρεσία  για
περαιτέρω  ενέργειες  και  πιθανό  έλεγχο.  Ο
Συμπαραστάτης  απευθύνθηκε  επίσης  προς  το
Τμήμα  Ελέγχου,  Μετρήσεων  και  Υδροοικονομίας
Περιβάλλοντος  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων
Κεντρικού,  Νότιου,  Βόρειου,  και  Δυτικού Τομέων
Αθηνών  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  της
Περιφέρειας  Αττικής  να  μεριμνήσει  για  την
διεξαγωγή  ελέγχων  στον  κήπο  του  Μεγάρου
Μουσικής  Αθηνών  κατά  τις  προγραμματισμένες
μουσικές παραστάσεις,  σύμφωνα με την σχετική
άδεια  παράστασης  του  Δήμου  Αθηναίων,  ήτοι
στις  2.9.2015,  4.9.2015,  8.9.2015,  9.9.2015,
11.9.2015,  14.9.2015,  15.9.2015,  16.9.2015,
18.9.2014, 23.9.2015 και 25.9.2015, από ώρα 17.30
(κατά την οποία φέρεται ότι αρχίζουν οι ηχητικές
δοκιμές  παραστάσεων)  και  έως 11.00 (κατά την
οποία  φέρεται  ότι  ολοκληρώνεται  η
πραγματοποίηση  των  παραστάσεων)
προκειμένου  να  διαπιστωθεί  κατά  πόσον  η
ηχοστάθμη υπερβαίνει  το επιτρεπτό νόμιμο όριο
και για τις νόμιμες περαιτέρω ενέργειες όπως ο
νόμος ορίζει.
Ανταποκρινόμενη  θετικά  στην  παραπάνω
ανάλυση, η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας

Αττικής  ενημέρωσε  για  τον  προγραμματισμό
ηχομετρήσεων  σε  τρεις  (3)  διαφορετικές
παραστάσεις  στον  κοινόχρηστο  χώρο  πρασίνου
του Μεγάρου Μουσικής. Σύμφωνα με τις σχετικές
εκθέσεις  αυτοψίας  που  καταγράφουν  τα
ευρήματα των ηχομετρήσεων στις 2.9.2015,  στις
4.9.2015 και  στις  7.9.2015,  φαίνεται  ότι  υπήρξαν
υπερβάσεις  του  επιτρεπτού  ορίου  ηχοστάθμης
κατά την διάρκεια των ανωτέρω εκδηλώσεων.
Με  το  υπ’  αρ.  **/17.9.2015  έγγραφο  της
Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος,  η  υπηρεσία  αυτή
απευθύνεται στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής
Αθηνών,  στον  οποίο  γνωστοποιεί  τις  εκθέσεις
αυτοψίας και τον καλεί για τις απόψεις του εντός
πέντε  (5)  ημερών,  σημειώνοντας  ότι  σε
περίπτωση που δεν υποβληθούν απόψεις ή αυτές
κριθούν  μη  βάσιμες,  αναληθείς  ή  ανακριβείς  η
υπηρεσία  θα  προβεί  στην  εισήγηση  για  την
επιβολή  διοικητικών  κυρώσεων  (πρόστιμο)  από
την  Περιφερειάρχη  για  παραβάσεις  της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 
Κατόπιν  των  ανωτέρω,  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
διαπίστωσε  ότι  η  αρμόδια  υπηρεσία  της
Περιφέρειας Αττικής άσκησε τις αρμοδιότητές της
και  συνεπώς,  η  διενεργηθείσα  διαμεσολάβηση
ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:  Η  Περιφέρεια  Αττικής  επέβαλε
πρόστιμο  3.000  ευρώ  για  υπέρβαση  ορίου
επιτρεπόμενης ηχοστάθμης.

20. Έλεγχος νομιμότητας προστίμου που
επιβλήθηκε  σε  εταιρία  συντήρησης
ανελκυστήρων  για  παράβαση
διαδικαστικών  υποχρεώσεων

Σε εταιρία συντήρησης ανελκυστήρων επιβλήθηκε
από  την  Περιφέρεια  Αττικής  πρόστιμο  60.000
ευρώ  κατόπιν  διερεύνησης  δυστυχήματος  που
συνέβη  σε  ανελκυστήρα  που  συντηρούσε.  Η
εταιρία  υπέβαλε  αίτημα  διαμεσολάβησης,
αναφέροντας  ότι  κατ'  εσφαλμένη  ερμηνεία  του
νόμου επιβλήθηκε η κύρωση μόνο σε αυτήν  και
θέτοντας γενικότερα ζητήματα ως προς την ορθή
ερμηνεία και  εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου  για  την  εγκατάσταση  και  συντήρηση
των ανελκυστήρων.
Στο  πλαίσιο  της  Διαμεσολάβησης  16/2015,  ο
Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του  Πολίτη  και
της Επιχείρησης είχε την ευκαιρία να εξετάσει το
συνολικό  θεσμικό  πλαίσιο  και  να  εντοπίσει
ασυνέχειες  που  μπορούν  να  οδηγήσουν  σε
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πλημμελή εφαρμογή της νομοθεσίας. 
Σύμφωνα με  την  παράγραφο 2  του  άρθρου 94
(«Πρόσθετες  αρμοδιότητες  δήμων»)  του
Προγράμματος  «Καλλικράτης»  (ν.  3852/2010),
«[σ]το  άρθρο  75  παρ.  Ι  του  Κώδικα  Δήμων  και
Κοινοτήτων, υπό τον τομέα γ΄  («Ποιότητα Ζωής
και  Εύρυθμης  λειτουργίας  των  Πόλεων»),
προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες: …..19. Η
ρύθμιση  κάθε  θέματος,  το  οποίο  αφορά  στην
εγκατάσταση,  λειτουργία  και  στη  συντήρηση
ανελκυστήρων,  καθώς  και  η  χορήγηση  των
σχετικών  τεχνικών  επαγγελματικών  αδειών,
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του π.δ.
78/2006 (ΦΕΚ 80 Α΄) και των σχετικών Κ.Υ.Α.».
Με την παρ.  1 του άρθρου 5  του Ν.  3982/2011
(Φ.Ε.Κ.  Α’  143/17-6-2011)  «Απλοποίηση  της
αδειοδότησης  τεχνικών  επαγγελματικών  και
μεταποιητικών  δραστηριοτήτων  και
επιχειρηματικών  πάρκων  και  άλλες  διατάξεις»,
προβλέπονται τα εξής: «Αρμόδιες για την έκδοση
των αδειών που προβλέπονται από το άρθρο 4
παρ.  1,  στις  οποίες  συμπεριλαμβάνονται  και  οι
άδειες,  που  αφορούν  άσκηση  επαγγελματικών
δραστηριοτήτων  για  την  εγκατάσταση,
λειτουργία  και  συντήρηση  των  ανελκυστήρων,
είναι  οι  υπηρεσίες  των Περιφερειών του τόπου
επαγγελματικής  εγκατάστασης  του
ενδιαφερόμενου ή, αν δεν υπάρχει επαγγελματική
εγκατάσταση,  του τόπου μόνιμης διαμονής του.
Οι άδειες που εκδίδονται αναρτώνται σύμφωνα
με  τις  διατάξεις  του  ν.  3861/2010  (Α΄  112)».
Εξάλλου,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  11  («έλεγχος
ποιότητας  παρεχόμενων  υπηρεσιών»)  του  ως
άνω  νόμου:  «1.  Για  την  προστασία  των
συμφερόντων των καταναλωτών και γενικότερα
των αποδεκτών των υπηρεσιών που παρέχονται
από  τους  ασκούντες  επαγγελματική
δραστηριότητα  του  άρθρου  3,  οι  πάροχοι  των
αντίστοιχων  υπηρεσιών  ελέγχονται  για  την
ποιότητα  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών.  Οι
ανωτέρω  έλεγχοι  διενεργούνται  είτε
αυτεπάγγελτα είτε κατά την εξέταση καταγγελιών
από  αποδέκτες  υπηρεσιών  είτε  ύστερα  από
ατύχημα…..3.  Οι  ως  άνω  έλεγχοι  διενεργούνται
από  διμελή  όργανα  που  συγκροτεί  η  αρμόδια
υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 1 της
Περιφέρειας  στην  οποία  παρασχέθηκε  η
ελεγχόμενη  υπηρεσία.  Τα  προσόντα  των  μελών
των ως άνω οργάνων ελέγχου είναι  τα ίδια με
αυτά  των  μελών  της  Εξεταστικής  Επιτροπής
αντίστοιχης ειδικότητας . Σε περίπτωση που δεν
υπάρχουν πρόσωπα με τα παραπάνω  προσόντα
θα  πρέπει  τα  μέλη  του  οργάνου  ελέγχου  να
κατέχουν τουλάχιστον τίτλο Σπουδών ΑΕΙ  ή ΤΕΙ

ειδικότητας  συναφούς  με  την  προς  εξέταση
δραστηριότητα και το έργο τους να επικουρείται
από  την  παρουσία  εμπειρογνώμονα,  ο  οποίος
ορίζεται  από  τον  οικείο  Περιφερειάρχη,  ύστερα
από  πρόταση  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  της
Ελλάδος  ή  της  οικείας  επαγγελματικής
ομοσπονδίας».
Με  την  υπ’αρ.  ΦΓ9.6/Οικ.7771/561/3-6-2011
εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας με
θέμα: Εφαρμογή του Πρώτου Μέρους του Νόμου
υπ’ αρ. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’), επισημαίνεται  ότι
«με την παρ. 1 του άρθρου 5, επαναφέρεται στις
Υπηρεσίες  των  Περιφερειών  η  αρμοδιότητα
αδειοδότησης  για  την  άσκηση  επαγγελματικών
δραστηριοτήτων  για  την  εγκατάσταση,
λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων. Η
ως  άνω  ρύθμιση,  σε  συνδυασμό  με  τις
προβλέψεις  του  άρθρου  11,  που  προβλέπει  τη
διενέργεια  ελέγχων  της  ποιότητας  των
παρεχόμενων υπηρεσιών, από τις Υπηρεσίες των
Περιφερειών και του άρθρου 12, που προβλέπει
την  επιβολή  κυρώσεων,  συνεπάγεται  ότι  οι
Υπηρεσίες  των  Περιφερειών  ασκούν  το  σύνολο
των  αρμοδιοτήτων  που  αναφέρονται  στην  ΚΥΑ
Φ.Α/9.2/Οικ.  28425/ 1245/ 22-12-08 (ΦΕΚ 2604/Β)
«περί ανελκυστήρων», με εξαίρεση τα θέματα της
καταχώρησης,  η  οποία,  μέχρι  να  αλλάξει  η  εν
λόγω  ΚΥΑ,  παραμένει  στην  αρμοδιότητα  των
οικείων  Δήμων,  σύμφωνα με  την  το  άρθρο 94,
παράγραφος  2,  εδάφιο  19  του  ν.3852/2010
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/Α/2010)».
Διατάξεις  που  αφορούν  τις  διοικητικές
υποχρεώσεις προσώπων που ευθύνονται για την
λειτουργία ανελκυστήρων περιλαμβάνονται στην
ως  άνω  ΚΥΑ  (ΦΕΚΑ/9.2/Οικ.28425/22-12-08
«Συμπλήρωση  διατάξεων  σχετικά  με  την
εγκατάσταση,  λειτουργία,  συντήρηση  και
ασφάλεια των ανελκυστήρων»).  Σύμφωνα με το
άρθρο  3  («Καταχώρηση  ανελκυστήρα»),  στις
Δ/νσεις  Ανάπτυξης  των  Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων  τηρείται  αρχείο  ανελκυστήρων,
το  οποίο  αποτελείται  από  το  μητρώο  και  τα
προβλεπόμενα  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά
των  εγκατεστημένων  ανελκυστήρων.  Αυτή  η
διάταξη, μετά την θέση σε ισχύ του «Καλλικράτη»,
αλλά και κατόπιν της ανωτέρω διάταξης (άρθρο 5
παρ.  1  Ν.3982/2011),  όπως  ερμηνεύθηκε  ορθώς
από  την  Γ.Γ.  Βιομηχανίας,  αποτελεί  πλέον  μία
αρμοδιότητα  των  Δήμων  και  όχι  των
Περιφερειών.  Συνεπώς,  η  αρμοδιότητα  της
Περιφέρειας  Αττικής  περιορίζεται  στον  έλεγχο
εφαρμογής  των  υπόλοιπων  διατάξεων  της  ως
άνω ΚΥΑ,  με  βάση  την  προβλεπόμενη  σε  αυτήν
διαδικασία  και  με  βάση τις  λοιπές διατάξεις  και
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αρχές του διοικητικού δικαίου.
3.5. Κατά το άρθρο 6 («Υποχρεώσεις συντηρητή»)
της ως άνω ΚΥΑ, προβλέπεται μεταξύ άλλων, ότι
ο  υπεύθυνος  συντηρητής  υποχρεούται  να
ενημερώνει εγγράφως τους εκάστοτε ιδιοκτήτες ή
διαχειριστές  για  την  υποχρέωσή  τους  να
αναθέσουν  τον  έλεγχο  (αρχικό,  περιοδικό,
τακτικό,  μετά  από  ατύχημα,  μετά  από  σοβαρές
τροποποιήσεις  ή  αντικαταστάσεις  στοιχείων,
εξαρτημάτων,  μηχανισμών  ή  και  χρήσης  του
ανελκυστήρα) σε αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου
ανελκυστήρων  (παράγραφος  5).  Επιπλέον,  ο
υπεύθυνος συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρα
οφείλει  να  διατηρεί  (α)  βιβλίο  –  μητρώο
θεωρημένο  από  την  υπηρεσία  Ανάπτυξης  της
Περιφέρειας της έδρας του συντηρητή, στο οποίο
αναγράφονται τα στοιχεία κάθε ανελκυστήρα, ο
αριθμός των στάσεων και το είδος του κτηρίου,
του  οποίου  αναλαμβάνεται  ή  διακόπτεται  η
συντήρηση  και  (β)  βιβλίο  –  ημερολόγιο
καταχώρησης των συντηρήσεων σελιδοποιημένο
και  θεωρημένο  ως  ανωτέρω  στο  οποίο
καταχωρούνται  οι  πραγματοποιούμενες  κάθε
μέρα  συντηρήσεις  (παράγραφος  7).  Επίσης,  σε
περίπτωση παραίτησης ή αλλαγής του υπεύθυνου
συντήρησης, είναι απαραίτητο να υποβληθεί στην
οικεία  Διεύθυνση  Ανάπτυξης  από  τον  νέο
συντηρητή  κατάσταση  συντηρούμενων  από
αυτόν  ανελκυστήρων  καθώς  και  το  τακτικό
πρόγραμμα συντηρήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται
η  απαίτηση  της  παραγράφου  4  του  άρθρου  5
σχετικά με το όριο συντήρησης μέχρι διακοσίων
σαράντα (240) ανελκυστήρων (παράγραφος 10). 
3.6. Στο άρθρο 11 της ως άνω Κ.Υ.Α. προβλέπεται,
μεταξύ  άλλων,  η  διενέργεια  ελέγχου  σε
περίπτωση ατυχήματος. Ο έλεγχος διεξάγεται είτε
από  κλιμάκιο  ελέγχου  της  Περιφέρειας,  εάν  η
Δ/νση  Ανάπτυξης  λάβει  γνώση  εντός  των
επόμενων  48  ωρών  από  τη  στιγμή  που  έλαβε
χώρα το  ατύχημα  ή,  αν  αυτό δεν  είναι  εφικτό,
ενεργοποιείται  μικτό  όργανο  /  κλιμάκιο,
αποτελούμενο  από  τον  αρμόδιο  υπάλληλο  για
ανελκυστήρες  της  οικείας  Δ/νσης  Ανάπτυξης,
έναν εμπειρογνώμονα σε  θέματα ανελκυστήρων
από  το  Τ.Ε.Ε.  και  ένας  εκπρόσωπος  του
επαγγελματικού κλάδου των εγκαταστατών. Και
στις  δύο  περιπτώσεις,  τα  όργανα  ελέγχου
ενημερώνονται άμεσα περί ατυχήματος από τους
εμπλεκόμενους με  αυτό και  συντάσσεται  έκθεση
πραγματογνωμοσύνης, η οποία διαβιβάζεται στην
Δ/νση  Ανάπτυξης  και  στην  οποία  το  όργανο
προβαίνει σε καταλογισμό ευθυνών και προτείνει
επιβολή κυρώσεων. Η Δ/νση Ανάπτυξης εξετάζει
το  θέμα  έχοντας  υπόψη  την  έκθεση

πραγματογνωμοσύνης,  την  έκθεση  του
συντηρητή  την  οποία  υποβάλλει  στην  Δ/νση
Ανάπτυξης με ευθύνη του εντός πέντε (5) ημερών
από  την  ημερομηνία  που  θα  λάβει  γνώση  του
ατυχήματος,  αλλά  και  τυχόν  εκθέσεις  άλλων
υπηρεσιών  και  προβαίνει  στον  καταλογισμό
ευθυνών,  στην  επιβολή  τυχόν  προστίμων
σύμφωνα με το άρθρο 13 της Κ.Υ.Α., στη διακοπή
ή στη συνέχιση λειτουργίας του ανελκυστήρα. Ως
προς την επιβολή κυρώσεων, το άρθρο 13 παρ.1
προβλέπει τα εξής: «Σε οποιονδήποτε εγκαθιστά ή
θέτει  σε  λειτουργία  ή  συντηρεί  ανελκυστήρα  ή
παρακωλύει  τον  έλεγχο  ή  επανέλεγχο,  κατά
παράβαση  των  διατάξεων  της  ανωτέρω
απόφασης και της παρούσας κοινής υπουργικής
απόφασης εκτός από τυχόν κυρώσεις από άλλες
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, επιβάλλεται με
απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη πρόστιμο μέχρι
πενήντα χιλιάδες  (50.000)  ευρώ υπέρ της  Ν.  Α.
που βεβαιώνεται  και  εισπράττεται  σύμφωνα με
τις  διατάξεις  του  κώδικα  περί  δημοσίων
εσόδων…».  Επίσης,  στην  παρ.3  ορίζεται:
«Πρόστιμο  επιβάλλεται  για  παραβάσεις  των
διατάξεων  της  υπ’  αριθμ.  Φ.9.2/οικ.32803/1308
(ΦΕΚ  815/Β/1997)  κοινής  υπουργικής  απόφασης
και της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης
στον αδειούχο εγκαταστάτη ή στον συντηρητή Δ’
ειδικότητας ή στον ιδιοκτήτη ή στο διαχειριστή ή
στο  νόμιμο  εκπρόσωπο  τους  ή  και  σε
οποιονδήποτε άλλον που αυθαίρετα προβαίνει σε
ενέργειες  όσον  αφορά  την  εγκατάσταση,
λειτουργία  και  συντήρηση  του  ανελκυστήρα.
Στους αδειούχους εγκαταστάτες και  συντηρητές
Δ΄  ειδικότητας  μπορεί  να  επιβάλλονται  και  οι
κυρώσεις  που  προβλέπονται  από  το  άρθρο  29
του Β.Δ. της από 25 Μαΐου (ΦΕΚ /224/Α/1938) και
συνιστούν την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση
της επαγγελματικής άδειας». Στην παρ. 4 ορίζεται:
«Ειδικότερα, ανάλογα με το είδος της παράβασης
και τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει στην
υγεία  και  ασφάλεια  των  χρηστών  και  των
εργαζομένων, τα επιβαλλόμενα από τον αρμόδιο
Νομάρχη  πρόστιμα  μπορούν  να  κλιμακώνονται
ως  εξής:  α.  Πρόστιμο  από  δεκαπέντε  χιλιάδες
(15.000) ευρώ μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ
στην  περίπτωση  που  έχει  εκδοθεί  απόφαση
διακοπής  λειτουργίας,  έχει  σφραγισθεί  η
εγκατάσταση του ανελκυστήρα και αυτός τίθεται
σε  λειτουργία  ύστερα  από  παραβίαση  των
σφραγίδων  και  έχει  συμβεί  ατύχημα.  Το  ίδιο
πρόστιμο  επιβάλλεται  και  στην  περίπτωση
ατυχήματος  κατά  την  διάρκεια  αυθαίρετης
λειτουργίας  ανελκυστήρα  (χωρίς  μέριμνα  για
καταχώρηση,  μη  ανανέωσης  καταχώρησης
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κ.λπ.)».
Παράλληλα,  στο  άρθρο  11  («έλεγχος  ποιότητας
παρεχόμενων  υπηρεσιών»)  του  Ν.3982/2011
προβλέπεται  ότι  ο  έλεγχος  ποιότητας  των
παρεχόμενων  υπηρεσιών  που  παρέχονται  από
ασκούντες  επαγγελματική  δραστηριότητα,
διενεργείται από διμελές όργανο  που συγκροτεί η
Δ/νση  Ανάπτυξης  της  Περιφέρειας,  το  οποίο
επιλαμβάνεται είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατά την
εξέταση καταγγελιών από αποδέκτες υπηρεσιών
είτε  ύστερα  από  ατύχημα.  Τα  προσόντα  των
μελών των ως άνω οργάνων ελέγχου είναι τα ίδια
με  αυτά  των μελών της  Εξεταστικής  Επιτροπής
αντίστοιχης  ειδικότητας.  Σε  περίπτωση που δεν
υπάρχουν πρόσωπα με τα παραπάνω προσόντα,
θα  πρέπει  τα  μέλη  του  οργάνου  να  κατέχουν
τουλάχιστον τίτλο σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ ειδικότητας
συναφούς  με  την  προς  εξέταση  δραστηριότητα
και  το  έργο  τους  να  επικουρείται  από  την
παρουσία εμπειρογνώμονα, ο οποίος ορίζεται από
τον οικείο Περιφερειάρχη,  ύστερα από πρόταση
του  Τ.Ε.Ε.  ή  της  οικείας  επαγγελματικής
ομοσπονδίας. Κατά το άρθρο 12 («κυρώσεις») του
ίδιου  νόμου,  οι  διοικητικές  κυρώσεις  που
επιβάλλονται  κατόπιν  ελέγχου  του  ανωτέρω
οργάνου εξειδικεύονται σε προσωρινή ή οριστική
ανάκληση  της  άδειας  και  επιβολή  προστίμου
ύψους από 1.000 ευρώ έως 10.000 ευρώ, για την
περίπτωση,  μεταξύ  άλλων  και  της  παροχής
υπηρεσιών  κακής  ποιότητας.  Τα  κριτήρια  και  η
διαδικασία επιβολής των κυρώσεων καθορίζονται
με  Υπουργική  Απόφαση,  κατά  την  παρ.  5.  Στις
επιχειρήσεις  που  απασχολούν  με  οποιαδήποτε
σχέση εργασίας  πρόσωπα που δεν  ικανοποιούν
τις  απαιτήσεις  του  Ν.3982/2011  επιβάλλονται
διοικητικές  κυρώσεις  όπως  η  προσωρινή  ή
οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους ή
και  επιβολή  προστίμου  ύψους  από  5.000  έως
50.000  ευρώ.  Τα  κριτήρια  και  η  διαδικασία
καθορίζονται με την Υ.Α της παρ. 5. Πρόκειται για
την Υ.Α. Φ.Γ.9.6/οικ.15712/1013 (ΦΕΚ Β’ 2540/7-11-
2011  «Καθορισμός  κριτηρίων  και  διαδικασία
επιβολής προστίμων, σύμφωνα με την παρ. 5 του
άρθρου  12  του  Ν.3982/2011»).  Σύμφωνα  με  το
άρθρο  1  της  Υ.Α.  («κυρώσεις  για  άσκηση
επαγγελματικής  δραστηριότητας  χωρίς  άδεια  ή
βεβαίωση  αναγγελίας  ή  για  παροχή  υπηρεσιών
κακής  ποιότητας»),  το  πλαίσιο  προστίμου  για
αυτές τις παραβάσεις κυμαίνεται από 1.000 ευρώ
έως 10.000 ευρώ. Στην παρ. 2 αναφέρεται ότι σε
περίπτωση παροχής υπηρεσιών κακής ποιότητας,
«εξαιτίας  των  οποίων  προκλήθηκε  ατύχημα  ή
δυστύχημα,  επιβάλλεται  πρόστιμο  10.000  ευρώ
και,  αν  το  πρόσωπο που παρείχε  την  εν  λόγω

υπηρεσία,  κατέχει  αντίστοιχη άδεια,  επιβάλλεται
και  ανάκληση  της  άδειας  άσκησης  του
επαγγέλματος για τρεις (3)  μήνες. Σε περίπτωση
υποτροπής,  επιβάλλονται πρόστιμο 10.000 ευρώ
και  ανάκληση  της  άδειας  άσκησης  του
επαγγέλματος για έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση και
δεύτερης  υποτροπής  επιβάλλεται  πρόστιμο
10.000  ευρώ και  οριστική ανάκληση  της  άδειας
άσκησης του επαγγέλματος. Στην ίδια παράγραφο
παρατίθεται  και  ο  ορισμός  του  ατυχήματος  και
του  δυστυχήματος:  «Ατύχημα,  κατά  την  έννοια
της  παρούσης  απόφασης,  είναι  η  πρόκληση
σωματικής βλάβης σε πρόσωπο, ενώ δυστύχημα
συμβαίνει  όταν  από  την  σωματική  βλάβη
προκαλείται ο θάνατος του παθόντος προσώπου.
Η  πρόκληση  και  τα  αίτια  των  ως  άνω
περιστατικών  βεβαιώνονται  με  αντίστοιχες
εκθέσεις  των  αρμόδιων  αρχών.»  Επίσης  ως
«υποτροπή» ορίζεται η περίπτωση που «συμβαίνει
όταν  το  ίδιο  πρόσωπο  υποπίπτει  για  δεύτερη
φορά  σε  παράβαση  που  αναφέρεται  στην
ανωτέρω  παρ.  1.1.».  Για  την  περίπτωση
παραβάσεων που δεν εμπίπτουν στα ανωτέρω,
επιβάλλεται  πρόστιμο,  το  ύψος  του  οποίου
ορίζεται  με  βάση  μαθηματικό  τύπο  που
περιλαμβάνεται στην Υ.Α.  Στο άρθρο 4 («όργανα
και διαδικασία επιβολής κυρώσεων») αναφέρεται
ότι  οι  κυρώσεις  επιβάλλονται  από την  αρμόδια
υπηρεσία  της  Περιφέρειας,  του  τόπου
επαγγελματικής  εγκατάστασης  ή  διαμονής  του
παραβάτη, όταν διαθέτει αντίστοιχη άδεια (παρ.
1) ή του τόπου που σημειώθηκε η παράβαση στην
περίπτωση  που  ο  παραβάτης  δεν  διαθέτει
αντίστοιχη  άδεια  (παρ.  2).  Κατά  την  παρ.  3,  οι
κυρώσεις  επιβάλλονται  επί  τη  βάσει  έκθεσης
οργάνου ελέγχου, κατά την παρ. 3 του άρθρου 11
του  Ν.3982/2011,  τηρώντας  τις  προβλέψεις  του
άρθρου  6  του  Ν.2690/1999,  δηλαδή  κατόπιν
προηγούμενης  κλήσης  του  ενδιαφερομένου  σε
ακρόαση. 
Στην υπόθεση που εξέτασε ο Συμπαραστάτης, με
απόφαση  του   Αντιπεριφερειάρχη  Πειραιά,
επιβλήθηκε  στην  καταγγέλλουσα,  μετά  από
εισήγηση του Τμήματος Επαγγέλματος της Δ/νσης
Ανάπτυξης Π.Ε.  Πειραιά,  πρόστιμο ύψους 60.000
ευρώ  για  σοβαρές  παραλείψεις  εκτέλεσης
καθηκόντων  του  υπεύθυνου  συντηρητή,  όπως
αυτά ορίζονται στις παρ.5, 7 α και β και 10 του
άρθρου  6  της  ΚΥΑ  Φ.Α/9.2/Οικ.  28425/22-12-08,
δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
του  ανελκυστήρα  σημειώθηκε  θανατηφόρο
ατύχημα. Σύμφωνα με την απόφαση της επιβολής
του προστίμου, ελήφθη υπόψη το υπ’ αρ. **/2-2-
2015 έγγραφο του Τμήματος Χορήγησης Αδειών,
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με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία (Δ/νση
Ανάπτυξης  Π.Ε.  Πειραιά)  η  έκθεση  ελέγχου  του
Διμελούς  Οργάνου  του  Ν.3982/2011,  η  οποία
καταγράφει  τα  στοιχεία  που συλλέχθησαν  κατά
την  αυτοψία  στον  επίμαχο  ανελκυστήρα.
Σύμφωνα  με  την  εν  λόγω  έκθεση  ελέγχου,  η
υπηρεσία ενημερώθηκε με το υπ΄ αρ.  **/3-11-14
έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
το δυστύχημα που συνέβη την 31-10-2014 στον
ανελκυστήρα  και  οι  υπογράφοντες  την  έκθεση
ελέγχου μετέβησαν  στις  4-11-2014 στο εν  λόγω
κτήριο, κατόπιν έγγραφης εντολής της υπηρεσίας,
«για  την  διενέργεια  ελέγχου,  δυνάμει  του
Ν.3982/11  και  της  υπ’  αρ.  **/7-04-14 Απόφασης
περί  Συγκρότησης  Διμελούς  Οργάνου  Ελέγχου
σύμφωνα  με  το  άρθρο  11  του  Ν.3982».  Στην
έκθεση  ελέγχου  επισημαίνεται:  «όπως  σαφώς
αναφέρεται  στην ανωτέρω απόφαση: “Έργο του
ανωτέρω οργάνου  ελέγχου  είναι  ο  έλεγχος  της
ποιότητας  παρεχόμενων  υπηρεσιών  που
εμπίπτουν  στις  διατάξεις  του  άρθρου  11  του
Ν.3982/11 και η σύνταξη σχετικής έκθεσης”.» 
Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και
της Επιχείρησης αντιμετώπισε  σε αυτό το σημείο
την ανάγκη για διερεύνηση του συσχετισμού των
διατάξεων  του  Ν.3982/2011  προς  την
προϋφιστάμενη,  αλλά  συνισχύουσα,  Κ.Υ.Α.  του
2008,  ως  προς  το  ειδικό  θέμα  του  οργάνου
ελέγχου  και  της  αλληλεπικάλυψης  του  πεδίου
εφαρμογής  των  δύο  κανονιστικών  συνόλων.
Αφενός  η  Κ.Υ.Α.  εστιάζει  στο  ειδικότερο  ζήτημα
των  διοικητικών  υποχρεώσεων  των
επαγγελματιών  που  ασχολούνται  με  την
εγκατάσταση  ή  συντήρηση  ανελκυστήρων  και
των  ιδιοκτητών/διαχειριστών,  αφετέρου  ο
Ν.3982/2011  επικεντρώνει  στον  έλεγχο  της
ποιότητας της εν γένει παροχής επαγγελματικών
υπηρεσιών  που  εμπίπτει  στην  ελεγκτική
αρμοδιότητα των περιφερειακών υπηρεσιών.  Τα
δύο  νομοθετήματα  παρουσιάζουν  διαφορετικό
εύρος πεδίου εφαρμογής με κοινούς τόπους, αλλά
και  σημεία  αλληλοαποκλεισμού,  υπό  το  πρίσμα
του  γενικού  προς  το  ειδικό.  Συγκεκριμένα,  ως
προς  το  αρμόδιο  όργανο  ελέγχου,  με  σαφήνεια
ορίζει η Κ.Υ.Α. του 2008 στο άρθρο 11 παρ. 2 ότι
εάν η Διεύθυνση Ανάπτυξης λάβει γνώση εντός 48
ωρών  από  τη  στιγμή  που  έλαβε  χώρα  το
ατύχημα,  διενεργείται  άμεσα  έλεγχος  και
συντάσσεται  έκθεση  ελέγχου  από  «κλιμάκιο
ελέγχου  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  που
ενεργοποιείται εντός του ως άνω προβλεπόμενου
χρονικού  διαστήματος [δηλ.:  εντός  48  ωρών],
συγκροτείται  εντός  του  Ιανουαρίου  εκάστου
έτους  από  τον  οικείο  Νομάρχη  από  αρμόδιους

υπαλλήλους». Στη συνέχεια, ορίζεται ότι «αν αυτό
δεν  είναι  εφικτό» ,  δηλ.  προφανώς  ο  έλεγχος
εντός 48 ωρών από το κλιμάκιο αυτό, καθώς η
απομάκρυνση  από  το  χρονικό  σημείο  του
ατυχήματος  επιβάλλει  ευρύτερες  εγγυήσεις
εξειδίκευσης  και  αντικειμενικότητας,  τότε,
ενεργοποιείται  το  μικτό  όργανο  /  κλιμάκιο
ελέγχου, το οποίο είναι  διευρυμένο ως προς τη
σύνθεσή του και αποτελείται από εκπροσώπους
κατά πλειοψηφία φορέων εκτός Περιφέρειας και
είναι  τετραμελές.  Λόγω του ότι  με το άρθρο 11
του  Ν.3982/2011  προβλέπεται  η  λειτουργία  του
Διμελούς  Οργάνου  και  καθώς  η  διάταξη  είναι
μεταγενέστερη  του  αντίστοιχου  άρθρου  11  της
Κ.Υ.Α.  του  2008,  χωρίς  να  την  καταργεί,  μπορεί
ευχερώς να θεωρηθεί ότι το απλό κλιμάκιο των
υπαλλήλων της περιφερειακής υπηρεσίας είναι το
Διμελές  Όργανο  που  προβλέπει,  εξειδικεύοντας
την Κ.Υ.Α. ο Ν.3982/2011. Ωστόσο ο κανονιστικός
νομοθέτης  κατένειμε  την  αρμοδιότητα  σε  δύο
διαφορετικά όργανα,  με γνώμονα την ταχύτητα
της ενημέρωσης της υπηρεσίας της Περιφέρειας:
εάν  η  Δ/νση  Ανάπτυξης  ενημερωθεί  εντός  48
ωρών,  ο  άμεσος  έλεγχος  διεξάγεται  από  το
Διμελές Όργανο. Εάν όμως αυτό δεν είναι εφικτό,
εάν  δηλαδή  ο  έλεγχος  δεν  μπορεί  να  διεξαχθεί
τόσο  άμεσα,  αρμόδιο  καθίσταται  το  μικτό
όργανο/κλιμάκιο  ελέγχου.  Ο  χρονικός
περιορισμός δεν υπάρχει  μεν στο άρθρο 11 του
Ν.3982/2011  ως  προς  το  Διμελές  Όργανο,  το
οποίο δηλαδή εξακολουθεί  να είναι  αρμόδιο για
τον έλεγχο των παραβάσεων ακόμη και μετά την
παρέλευση των 48 ωρών, εφόσον όμως πρόκειται
να  εξετάσει  παραβάσεις  εκτός  του  πεδίου
εφαρμογής  της  Κ.Υ.Α.,  η  οποία  σαφώς καθορίζει
χρονικά  το  πεδίο  αρμοδότητας  του  Διμελούς
Οργάνου  και  του  μικτού  κλιμακίου.  Εφόσον
δηλαδή  το  Διμελές  Όργανο  εξετάζει  τυχόν
παραβάσεις  υποχρεώσεων  της  Κ.Υ.Α.  είναι
αρμόδιο  μόνο  εφόσον  συντρέχει  η  σχετική
χρονική  προϋπόθεση,  ενώ  ως  προς  τις
παραβάσεις  του  Ν.3982/11  (λ.χ.   απασχόληση
προσώπων  που  δεν  έχουν  άδεια)  το  Διμελές
Όργανο είναι αρμόδιο χωρίς να δεσμεύεται από
αυτούς  τους  χρονικούς  περιορισμούς,  ακριβώς
επειδή  ως  προς  το  πεδίο  εφαρμογής  του
Ν.3982/2011  δεν  επαναλαμβάνονται.  Στην
προκειμένη  υπό  κρίση  περίπτωση,  σύμφωνα  με
την έκθεση ελέγχου, η Δ/νση Ανάπτυξης Βορείου
Τομέα  Αθηνών Περιφέρειας  Αττικής  φέρεται  να
ενημερώθηκε με έγγραφο που φέρει ημερομηνία
3-11-2014  για  ατύχημα  που  πραγματοποιήθηκε
την 31-10-2014 κι  επομένως η  ενημέρωση έγινε
μετά την παρέλευση των 48 ωρών. Ως εκ τούτου,
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κατά την ανωτέρω κατανομή της αρμοδιότητας,
εάν  η  Περιφέρεια  Αττικής  δεν  ειδοποιήθηκε
προφορικά ή με άλλο τρόπο εντός 48 ωρών, αλλά
το  πρώτον  με  το  συγκεκριμένο  έγγραφο,  δεν
φαίνεται να ήταν αρμόδιο το Διμελές Όργανο στο
οποίο  ανατέθηκε  από  την  Δ/νση  Ανάπτυξης  η
διενέργεια ελέγχου ως προς παραβάσεις της Κ.Υ.Α.
του  2008,  καθόσον  δεν  ήταν  εφικτή  η
πραγματοποίηση ελέγχου εντός 48 ωρών από το
δυστύχημα.  Επομένως,  θα  πρέπει  να  εξεταστεί
κατά  πόσον  η  ενημέρωση  της  υπηρεσίας  της
Περιφέρειας  πραγματοποιήθηκε  εντός  48  ωρών,
οπότε είναι αρμόδιο το Διμελές Όργανο ή, εάν το
εν  λόγω  έγγραφο  της  3-11-2014  αποτελεί  την
πρώτη  ενημέρωση  της  Περιφέρειας,  οπότε  το
Διμελές Όργανο δεν είναι αρμόδιο. Η διευκρίνιση
αυτή  είναι  αναγκαία  προκειμένου  να
επανεξεταστεί  το  νομικό  κύρος  της  απόφασης
επιβολής  του  προστίμου  στο  πλαίσιο  της
παρούσας  διαμεσολαβητικής  επίλυσης  της
διαφοράς. 
Η  καταγγέλλουσα  επισημαίνει  το  ζήτημα  της
συγκρότησης  του  Διμελούς  Οργάνου,  υπό  την
εκδοχή ότι αυτό ήταν αρμόδιο για την διεξαγωγή
του ελέγχου. Το εν λόγω Διμελές Όργανο Ελέγχου
Ποιότητας  Παρεχόμενων  Υπηρεσιών
συγκροτήθηκε  με  την  υπ’αριθμ.  **/7-4-2014
απόφαση  του  Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε.  Βορείου
Τομέα  Αθηνών  της  Περιφέρειας  Αττικής,  με  την
οποία  ορίστηκαν  οι  υπάλληλοι  που  θα  το
αποτελούν,  προσδιορίζεται  το  έργο αυτού κατά
την άσκηση του οποίου θα επικουρείται από την
παρουσία εμπειρογνώμονα ανάλογα με το είδος
της  παρεχόμενης  υπηρεσίας  και,  στη  συνέχεια,
ορίστηκαν  οι  εκπρόσωποι  των  φορέων μαζί  με
τους  αναπληρωτές  τους.  Το  έργο  του  Διμελούς
Οργάνου είναι ο έλεγχος (είτε αυτεπάγγελτα, είτε
κατά  την  εξέταση  καταγγελιών,  είτε  μετά  από
ατύχημα)  της  ποιότητας  των  παρεχόμενων
υπηρεσιών  που  εμπίπτουν  στις  διατάξεις  του
άρθρου  11  του  ν.3982/2011  και  η  σύνταξη
σχετικής  έκθεσης.  Εν  προκειμένω,  σύμφωνα  με
την σχετική έκθεση, το εν λόγω Διμελές Όργανο
Ελέγχου  μετέβη  στις  4-11-2014  στο  τόπο  του
δυστυχήματος,  κατόπιν  έγγραφης  εντολής  της
Υπηρεσίας,  για  τη διενέργεια ελέγχου.  Παρόντες
κατά τη διενέργεια του ελέγχου ήταν εκτός από
τα δύο μέλη του οργάνου ήταν έξι (6) άτομα, ενώ
την  έκθεση  ελέγχου  υπογράφουν  οι  δύο
υπάλληλοι,  μέλη  του  οργάνου  αυτού,  ένας
εμπειρογνώμονας  και  ο  αναπληρωτής  του.
Συνεπώς,  την  έκθεση  αυτή  υπογράφουν  δύο
εμπειρογνώμονες,  ο  τακτικός  εκπρόσωπος  του
Συνδέσμου  Εγκαταστατών  και  Συντηρητών

Ανελκυστήρων  και  ο  αναπληρωτής  του.   Ο
Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του  Πολίτη  και
της Επιχείρησης παρατηρεί  στο σημείο αυτό ότι
δεν  έχει  αιτιολογηθεί  ειδικώς  ο  λόγος  για  τον
οποίο η έκθεση ελέγχου συνυπογράφεται και από
τον  αναπληρωματικό  εκπρόσωπο  –
εμπειρογνώμονα, ενώ στη σύνθεση του οργάνου
μετέχει  ήδη  ο  τακτικός  εκπρόσωπος  –
εμπειρογνώμονας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει
κάποιος ιδιαίτερος λόγος για αυτό (όπως θα ήταν
για παράδειγμα η διεξαγωγή του ελέγχου κατά τη
διάρκεια περισσοτέρων ημερών, κατά τις οποίες ο
τακτικό  εκπρόσωπος  -  εμπειρογνώμονας
παρουσίασε  κώλυμα),  η  σύνθεση  του  οργάνου
αυτού  για  τη  διενέργεια  του  συγκεκριμένου
ελέγχου  πάσχει  νομικά,  καθώς  δεν  θα  έχει
έρεισμα στη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 3 του
Ν.3982/11,  με  κίνδυνο  ως  προς  το  κύρος  της
απόφασης της επιβολής του προστίμου.
Συνοψίζοντας, εν μέρει, ειδικά ως προς το όργανο
διεξαγωγής  του  ελέγχου,  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
διατυπώνει  ορισμένα  ερωτήματα  που  αφορούν
την εξωτερική νομιμότητα της  έκθεσης έλεγχου,
αφενός καθόσον φαίνεται ότι  αρμόδιο δεν ήταν
το Διμελές Όργανο, λόγω της παρέλευσης των 48
ωρών, αφετέρου, διότι και υπό την εκδοχή κατά
την  οποία  ήταν  αρμόδιο  το  Διμελές  Όργανο  η
σύνθεσή του φαίνεται να ξεπερνά τον νομοθετικά
προσδιορισμένο  αριθμό  του  (ενός)
εμπειρογνώμονα  που  επικουρεί  το  έργο  του
Διμελούς  Οργάνου,  χωρίς  να  υπάρχει  κάποιου
είδους αιτιολογία για την εν λόγω απόκλιση.  Τα
δύο αυτά ζητήματα που εγείρονται,  ειδικώς ως
προς  την  έκθεση  ελέγχου,  θα  πρέπει  να
οδηγήσουν  την  αρμόδια  Δ/νση  Ανάπτυξης  του
Βορείου  Τομέα  Αθηνών  Περιφέρειας  Αττικής  σε
επανεξέταση  του  ζητήματος,  προκειμένου  να
αντιμετωπιστούν τα κενά που προκύπτουν κατά
τον έλεγχο βασιμότητας της καταγγελίας, η οποία
σε περίπτωση που κριθεί  και από την υπηρεσία
βάσιμη,  θα  πρέπει  να  οδηγήσει  στην  λήψη
συγκεκριμένης απόφασης είτε προς εμπλουτισμό
της αιτιολογίας της υφιστάμενης απόφασης, είτε
για  την  ανάκληση της  εντολής  ελέγχου και  τον
επανακαθορισμό  του  αρμοδίου  προς  έλεγχο
οργάνου ή την εξ αρχής συγκρότησή του. 
Ως προς την ουσία της επιβληθείσας κύρωσης, το
πρόστιμο αφορά τις εξής τρεις παραβάσεις: 
α) «Ο συντηρητής δεν μερίμνησε να ενημερώσει
εγγράφως  τους  ιδιοκτήτες/διαχειριστές  για  την
υποχρέωσή  τους  να  αναθέσουν  τον  έλεγχο  σε
αναγνωρισμένο  φορέα  ελέγχου  ανελκυστήρων»
(άρθρο 6 παρ.5 της ΚΥΑ). Η καταγγέλλουσα, με τις

57



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2015

από 15-6-2015 απόψεις  της  που κατέθεσε  στην
Δ/νση Ανάπτυξης  Π.Ε.Πειραιά,  αντέτεινε  ότι  δεν
αμέλησε την υποχρέωση της ενημέρωση, καθώς
είχε  θέσει  τον  συγκεκριμένο  ανελκυστήρα  στον
προγραμματισμό  για  επίσκεψη  του  Φορέα
Πιστοποίησης, όπως και για τα υπόλοιπα τεμάχια
του συγκεκριμένου πελάτη της καταγγέλλουσας,
η ανακατασκευή των οποίων είναι εν εξελίξει. Ο
Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του  Πολίτη  και
της  Επιχείρησης,  προκειμένου  να  διαπιστωθεί  η
βασιμότητα  του  συγκεκριμένου  ισχυρισμού  περί
εκπλήρωσης  της  υποχρέωσης  έγγραφης
ενημέρωσης  προτείνει,  στο  πλαίσιο  της
διαμεσολαβητικής  του  αρμοδιότητας,  την
καταγγέλλουσα  πλευρά  να  προσκομίσει  στην
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιά έγγραφη απόδειξη,
από  την  οποία  να  προκύπτει  η  έγκαιρη
εκπλήρωση  της  εν  λόγω  υποχρέωσής  της  για
έγγραφη ενημέρωση του ιδιοκτήτη/  διαχειριστή.
Παράλληλα,  εφόσον  προσκομιστεί  σχετική
έγγραφη  απόδειξη,  η  Δ/νση  Ανάπτυξης  Π.Ε.
Πειραιά θα πρέπει να επανεξετάσει την τέλεση ή
μη της παράβασης, λαμβάνοντας υπόψη τα τυχόν
προσκομιζόμενα  έγγραφα,  ώστε  σε  περίπτωση
που δεν παραβιάσθηκε υποχρέωση να ανακληθεί
εν μέρει η απόφαση επιβολής προστίμου ως προς
το κεφάλαιο της συγκεκριμένης παράβασης. 
β) «Ο συντηρητής δεν φρόντισε να ενημερώσει το
βιβλίο-μητρώο των ανελκυστήρων και το σχετικό
βιβλίο-ημερολόγιο  καταχώρησης  των
συντηρήσεων» (άρθρο 6 παρ. 7 στοιχείο α’ και β’
της  ΚΥΑ).  Η  καταγγέλλουσα  αντικρούοντας  την
τέλεση αυτής της  παράβασης, αναφέρει στις ως
άνω  απόψεις  της,  ότι  δε  θα  μπορούσε  να  της
καταλογιστεί η ευθύνη, η οποία περιγράφεται στα
άρθρο  7  (εννοώντας,  κατ’  ορθή  ερμηνεία  των
απόψεών της, την παρ. 7 του άρθρου 6 της ΚΥΑ),
καθώς  αποτελεί  απόρροια  της  παραβίασης  του
άρθρου  5  (εννοεί  την  παρ.5  του  άρθρου  6).  Ο
Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του  Πολίτη  και
της Επιχείρησης  θεωρεί ότι, όσον αφορά  αυτό το
σκέλος της απόφασης επιβολής του προστίμου η
αιτιολογία  θα  έπρεπε  να  ήταν  περισσότερο
σαφής,  καθώς δεν προκύπτει  από την εισήγηση
της υπηρεσίας για την επιβολή της κύρωσης ότι
«δεν  φρόντισε  ο  συντηρητής  να  ενημερώσει  τα
βιβλία»,  αλλά  ότι  δεν  υφίσταται  βιβλιάριο
συντήρησης,  γεγονός  το  οποίο  επιβάλλει  την
σαφέστερη αιτιολόγηση για την επιβολή κύρωσης
για την εν λόγων παράβαση.  
γ) «Δεν υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία από
τον  συντηρητή  κατάσταση  συντηρούμενων
ανελκυστήρων που να περιλαμβάνει τον υπόψη
ανελκυστήρα» (παρ. 10 του άρθρου 6 της ΚΥΑ). Για

την  παράβαση  αυτή  η  καταγγέλλουσα  στις
απόψεις  της  αναφέρει  και  πάλι  ότι  δε  θα
μπορούσε να της καταλογιστεί η ευθύνη, η οποία
περιγράφεται στα άρθρο 10 (εννοεί  την παρ. 10
του  άρθρου  6  της  ΚΥΑ),  καθώς  αυτή  αποτελεί
απόρροια της παραβίασης του άρθρου 5 (εννοεί
την παρ.5 του άρθρου 6).  Κατά την άποψη του
Περιφερειακού Συμπαραστάτη, η  παραβίαση που
περιγράφεται  στην  παρ.  10  δεν  αποτελεί
απόρροια  της  παρ.5,  καθώς  η  παραβίαση  της
παρ.5  αφορά  υποχρέωση  του  υπεύθυνου
συντηρητή  προς  τον  εκάστοτε  ιδιοκτήτη  ή
διαχειριστή, ενώ η παραβίαση της παρ. 10, αφορά
υποχρεώσεις  του  υπεύθυνου  συντήρησης  σε
σχέση  με  τη  Διοίκηση,  στην  οποία  έπρεπε  να
υποβληθεί  η  εν  λόγω  κατάσταση  που  να
περιλαμβάνει και τον υπόψη ανελκυστήρα. 
Σε σχέση με την διαμαρτυρία της καταγγέλλουσας
ότι πρόστιμο έχει  επιβληθεί  μόνο σε αυτήν,  ενώ
πιθανώς υπάρχουν και άλλα υπεύθυνα πρόσωπα
που  βαρύνονται  λόγω  παραβάσεων,  λεκτέα  τα
ακόλουθα.  Η  Δ/νση  Ανάπτυξης  Π.Ε.  Πειραιά,
εφαρμόζοντας τη σχετική νομοθεσία επέβαλε τον
εν λόγω πρόστιμο στην καταγγέλλουσα και όχι σε
άλλον, καθώς το πρόστιμο αυτό επιβλήθηκε για
παράβαση  υποχρεώσεων  που  κατά  την  Κ.Υ.Α.
προβλέπεται  με  σαφήνεια  ότι  βαρύνουν  τον
συντηρητή. Εξάλλου, σύμφωνα με την απόφαση
επιβολής  προστίμου,  αυτό  επιβλήθηκε  σε
εφαρμογή  των  διατάξεων  της  παρ.4  στ.  α  του
άρθρου 13 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/22.12.08. Η
διάταξη  αυτή  αναφέρεται  στην  κλιμάκωση  των
επιβαλλόμενων προστίμων ανάλογα με το είδος
της παράβασης και τις επιπτώσεις της, χωρίς να
διακρίνει  τα πρόσωπα που θα επιβαρυνθούν με
αυτά,  τα  οποία  πρόσωπα  ορίζονται  στις
παραγράφους  1  και  3  του  ως  άνω  άρθρου.
Ανάμεσα  σε  αυτούς  που  αναφέρονται  στις
παραπάνω  παραγράφους  είναι  και  αυτός  που
συντηρεί ανελκυστήρα και οι διατάξεις αφορούν
τις  για  παραβάσεις  που  σχετίζονται  με  την
εκτέλεση των καθηκόντων του. Στην παρ.4 στ. γ
του ίδιου άρθρου της ως άνω ΚΥΑ προβλέπεται
πρόστιμο  μέχρι  1.500  ευρώ  για  θέματα  μη
καταχώρησης,  μη  ανανέωσης  καταχώρησης  και
μη  πιστοποίησης  του  ανελκυστήρα,  το  οποίο
επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή στον διαχειριστή ή
στον νόμιμο εκπρόσωπό τους. Το ότι επιβλήθηκε
το συγκεκριμένο πρόστιμο στον  συντηρητή του
ανελκυστήρα,   δεν  αποκλείει  την  επιβολή
προστίμου και σε άλλα πρόσωπα που αναφέρει ο
νόμος, αν διαπιστωθεί παράβαση εκτέλεσης των
δικών  τους  καθηκόντων  και  υποχρεώσεων.  Εν
προκειμένω, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης θα
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επιθυμούσε να του γνωρίσει  η Γενική Διεύθυνση
Ανάπτυξης  της  Περιφέρειας  Αττικής  εάν  έχει
επιβληθεί,  με  αφορμή  το  συγκεκριμένο ατύχημα
στον επίμαχο ανελκυστήρα, πρόστιμο και σε άλλα
πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται  στην  ως
άνω  ΚΥΑ.  Σημειώνεται  ότι  κατά  την  έκθεση
ελέγχου  καταγράφηκε  άγνοια  των  ελεγχόμενων
σχετικά με την ταυτότητα του εγκαταστάτη του
ανελκυστήρα καθώς και μνεία στην αναμονή της
σχετικής  έρευνας  των  εισαγγελικών  αρχών.  Σε
αυτό  το  σημείο  επίσης  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης  θα  επιθυμούσε  να  ενημερωθεί
κατά πόσον οι  αρμόδιες Διευθύνσεις  Ανάπτυξης
έχουν  παρακολουθήσει  την  σχετική  εισαγγελική
διερεύνηση,  δηλαδή  εάν  έχουν  προσκληθεί
αρμόδιοι  υπάλληλοί  τους  για  παροχή
καταθέσεων,  καθώς  και  εάν  έχουν  ενημερωθεί
σχετικά με την εξέλιξη της εισαγγελικής έρευνας
ειδικώς ως προς το ζήτημα της ταυτοποίησης της
εγκαταστάτη.  Σε  κάθε  περίπτωση,  καθώς
σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου ο ανελκυστήρας
δεν είχε δηλωθεί από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή
ή  νόμιμο  εκπρόσωπο  στο  σχετικό  αρχείο  που
κατά το ισχύον δίκαιο τηρείται από τους Δήμους,
ο  Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  επιθυμεί  να
ενημερωθεί σχετικά με το εάν η έκθεση ελέγχου
διαβιβάστηκε αρμοδίως προς διερεύνηση και της
τέλεσης της σχετικής παράβασης ή μη.
Ως προς τον ισχυρισμό της καταγγέλλουσας για
το ύψος του προστίμου, κατ΄ αρχήν παρατηρείται
ότι το πρόστιμο βρίσκεται εντός του πλαισίου της
διακριτικής  ευχέρειας  της  διοίκησης,  στο  μέτρο
που δεν υπερβαίνει το κανονιστικά καθορισμένο
πλαίσιο  του  προστίμου  (έως  60.000  ευρώ).  Σε
αυτό  το  σημείο  παρατηρούμε  ότι  το  πρόστιμο
ποσού  έως  60.000  ευρώ  επιβάλλεται  και  στην
περίπτωση  ατυχήματος  κατά  την  διάρκεια
αυθαίρετης λειτουργίας ανελκυστήρα, στην οποία
εντός  παρενθέσεως  περιλαμβάνεται:  «χωρίς
μέριμνα  για  καταχώριση,  μη  ανανέωση
καταχώρισης  κ.λπ.».  Είναι  σαφές  ότι  η
απαρίθμηση είναι αφενός ενδεικτική και αφετέρου
μπορεί  πράγματι  να  αφορά  παραβάσεις
υποχρεώσεων  όχι  του  συντηρητή,  αλλά  του
ιδιοκτήτη  /  διαχειριστή  /  νόμιμο  εκπρόσωπο,  ο
οποίος και είναι ο υπόχρεος για την καταχώριση
στο αρχείο που τηρείται πλέον από τους Δήμους.
Επομένως,  ο  ίδιος  ο  νόμος  προβλέπει  μια
ανώτατη  τιμή  προστίμου,  η  οποία  κατά  λογική
ακολουθία και  ερμηνεία της διάταξης πρέπει να
επιμερίζεται  σε  περισσότερα πρόσωπα τα οποία
έχουν λόγο ευθύνης για επί μέρους υποχρεώσεις
που  συνθέτουν  την  νόμιμη  λειτουργία  του
ανελκυστήρα.  Περαιτέρω,  επισημαίνονται

ορισμένες  παράμετροι  που  θα  έπρεπε  να
περιλαμβάνονται  στην  αιτιολογία  της  επιβολής
του ανώτατου επιτρεπόμενου ποσού. Θα πρέπει
να σημειωθεί ότι η Κ.Υ.Α. αναφέρεται σε ατύχημα
και όχι σε δυστύχημα, χωρίς μάλιστα να συνδέει
αιτιωδώς την πρόκληση του ατυχήματος με την
ίδια  την  διαπίστωση  της  παράβασης.  Επίσης  η
Υπουργική Απόφαση   Φ.Γ.9.6/οικ.15712/1013 (ΦΕΚ
Β’  2540/7-11-2011  «Καθορισμός  κριτηρίων  και
διαδικασία επιβολής προστίμων, σύμφωνα με την
παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.3982/2011»), η οποία
αναγνωρίζει  και  την  περίπτωση  δυστυχήματος,
το οποίο προκαλείται ακριβώς από απασχόληση
εργαζομένων χωρίς άδεια, φέρει ως ανώτατη τιμή
προστίμου  το  ποσό  των  50.000  ευρώ.  Καθώς
λοιπόν  η  παράβαση  των  κανόνων  που  έχει
αποτέλεσμα τον θάνατο τιμωρείται διοικητικά με
πρόστιμο  έως  50.000  ευρώ,  δεν  είναι  ανεκτό,
σύμφωνα  με  την  αρχή  της  αναλογικότητας,  η
διοικητική παράβαση υποχρέωσης  που δεν έχει
διαπιστωθεί  κατά  πόσον  προκάλεσε  το
θανατηφόρο  αποτέλεσμα  να  τιμωρείται  με
αυστηρότερο πρόστιμο. Επιπλέον, τόσο υπό την
εκδοχή ότι  το Διμελές Όργανο είναι το αρμόδιο
για τον έλεγχο, όσο  και υπό την εκδοχή – που
μέχρι στιγμής ενέκρινε η διοίκηση- ότι ο έλεγχος
της  ποιότητας  περιλαμβάνει  και  τον  έλεγχο
τήρησης  των  διοικητικών  υποχρεώσεων  του
συντηρητή, η ορθή συναρμογή των διατάξεων θα
επέβαλε για λόγους αναλογικότητας,  η ανώτατη
δυνατή  τιμή  του  προστίμου  σε  περίπτωση
θανατηφόρου ατυχήματος να μην υπερβαίνει το
ποσό των 50.000  ευρώ και  σε  κάθε  περίπτωση
αυτό  θα  πρέπει  να  είναι  το  συνολικό  ύψος
προστίμου για όλους τους τυχόν παραβάτες των
επιμέρους  υποχρεώσεων  που  συνθέτουν  την
νόμιμη λειτουργία του ανελκυστήρα. Με αυτές τις
σκέψεις,  για  λόγους  πιστότερης  εφαρμογής  της
αρχής της χρηστής διοίκησης και της αρχής της
αναλογικότητας,  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
θα θεωρούσε θετικό βήμα, σε περίπτωση που η
Διοίκηση  εμμείνει  στην  επιβολή  προστίμου,  να
ακολουθήσει  την  κατά  τα  ανωτέρω
αναλυτικότερη  αιτιολόγηση  ως  προς  το  ύψος
αυτού.  
Ως προς το σκέλος της καταγγελίας με το οποίο
ζητείται  η βαθύτερη μελέτη του ζητήματος περί
καταχώρισης και πιστοποίησης των υφιστάμενων
ανελκυστήρων, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης
του Πολίτη  και  της Επιχείρησης  υπενθυμίζοντας
τον  αυστηρά  διαμεσολαβητικό  ρόλο  του  ως
εσωτερικό  όργανο  της  Περιφέρειας  Αττικής
υπογραμμίζει  ότι  είναι  υποχρεωμένος  να
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περιορίσει την παρέμβασή του προς στιγμήν στο
παρόν  έγγραφο,  αναμένοντας  την  σχετική
ανταπόκριση από τις δύο πλευρές. 
Κατόπιν  των  ανωτέρω,  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
ασκώντας  την  κατά  νόμο  διαμεσολαβητική  του
αρμοδιότητα  απευθύνθηκε  προς  την
καταγγέλλουσα επιχείρηση, προτείνοντάς της να
προσκομίσει  τυχόν  αποδεικτικό  υλικό  από  το
οποίο  να  προκύπτει  ότι  έχει  τηρήσει  τις
διοικητικές  υποχρεώσεις  που  αναφέρονται  ως
λόγοι  για  την  επιβολή  της  κύρωσης  του
προστίμου  προς  την  Δ/νση  Ανάπτυξης  Π.Ε.
Πειραιά  της  Περιφέρειας  Αττικής,  ώστε  να
επανεκτιμηθεί  η  ουσιαστική  βασιμότητα  της
επιβολής  του  προστίμου.  Επίσης,  ο
Συμπαραστάτης  απευθύνθηκε  προς   την  Δ/νση
Ανάπτυξης  Π.Ε.  Βορείου  Τομέα  Αθηνών  της
Περιφέρειας  Αττικής  προκειμένου  να  μας
ενημερώσει  κατά  πόσον  υπήρξε  προγενέστερη
ενημέρωσή της εντός 48 ωρών, πριν το σχετικό
έγγραφο  της  3.11.2014,  ώστε  να  εξεταστεί  εάν
ορθώς  δόθηκε  εντολή  στο  Διμελές  Όργανο  για
την  διενέργεια  του  ελέγχου  ή,  σε  αντίθετη
περίπτωση, κατά την οποία δηλαδή όντως η μόνη
ενημέρωση  ήταν  η  έγγραφη  αναφορά  της
3.11.2014,  σχετικά  με  τους  λόγους  για  τους
οποίους δόθηκε η σχετική εντολή καθώς και για
ποιον  λόγο  το  έργο  του  Διμελούς  Οργάνου
επικουρήθηκε  και  από  τον  αναπληρωματικό
εκπρόσωπο   -  εμπειρογνώμονα,  ενώ  η  έκθεση
ελέγχου  υπογράφεται  και  από  τον  τακτικό
εκπρόσωπο  –  εμπειρογνώμονα.  Περαιτέρω,  ο
Συμπαραστάτης  απευθύνθηκε  προς  την  Γενική
Διεύθυνση  Ανάπτυξης  προκειμένου  να
ενημερωθεί  εάν  υπήρξε  επιβολή  κυρώσεων  σε
άλλα  πρόσωπα  σε  σχέση  με  την  τήρηση
διατάξεων  που  αφορούν  τον  επίμαχο
ανελκυστήρα  και  ιδίως  εάν  διαβιβάστηκαν  τα
σχετικά  έγγραφα  αρμοδίως  και,  τέλος,  ο
Συμπαραστάτης  απευθύνθηκε  προς  την  Δ/νση
Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής,
λαμβάνοντας υπόψη και την Υπουργική Απόφαση
Φ.Γ.9.6/οικ.15712/1013  (ΦΕΚ  Β’  2540/7-11-2011
«Καθορισμός  κριτηρίων και  διαδικασία  επιβολής
προστίμων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
12 του Ν.3982/2011»), καθώς και την παραπάνω
ανάλυση,  να  επανεξετάσει  τα  ζητήματα  που
τίθενται  σε  σχέση με  την  επιβολή  της  επίμαχης
διοικητικής κύρωσης του προστίμου και να μας
ενημερώσει  σχετικά  με  την  πρόθεση  τυχόν
ανάκλησης ή μερικής τροποποίησής της.
Καθώς  από  τις  απαντήσεις  των  υπηρεσιών
διαπιστώθηκε  διάσταση  απόψεων,  ο

Συμπαραστάτης  κάλεσε  όλες  τις  πλευρές  σε
σύσκεψη διαμεσολάβησης. Στο πλαίσιο αυτής της
σύσκεψης,  όλες  οι  πλευρές  συμφώνησαν  να
ασχοληθούν και πάλι εις βάθος με την υπόθεση,
αλλά  τελικά  η  απόφαση  της  Περιφέρειας  δεν
μεταβλήθηκε.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:  η  απόφαση  της  Περιφέρειας  δεν
μεταβλήθηκε.

21.  Άρνηση  χορήγησης  βεβαίωσης
κρατήσεων σε συνταξιούχο του ΤΕΑΔΥ

O καταγγέλλων είναι συνταξιούχος και εκκρεμεί η
έκδοση  απόφασης  για  την  επικουρική  σύνταξή
του  και  διαμαρτυρήθηκε  για  την  άρνηση
χορήγησης βεβαίωσης των κρατήσεών του υπέρ
του ΤΕΑΔΥ, από την Δ/νση Δημοσίων Έργων της
Περιφέρειας Αττικής,  όπου κατά την καταγγελία
βρίσκεται το αρχείο των φύλλων μισθοδοσίας.
Από  την  εξέταση  της  καταγγελίας,  των
συνημμένων σε αυτήν εγγράφων και της έρευνας
που πραγματοποίησε το Γραφείο μας,  προέκυψε
ότι  ο  καταγγέλλων  ήταν  υπάλληλος  του
Υπουργείου  Γεωργίας.  Σε  έγγραφο  της
καταγγελλόμενης υπηρεσίας με θέμα «Χορήγηση
βεβαίωσης  περί  καταβολής  εισφορών  υπέρ
Τ.Π.Δ.Υ./Ταμείο  Αρωγής  Υπαλλήλων  Γεωργίας-
&ΜΤΠΥ»  βεβαιώνεται  ότι  ο  καταγγέλλων,  τέως
υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, έχει καταβάλει την αναγνώριση του
χρόνου υπηρεσίας από 17-5-1976 έως 13-11-1985
που  διορίστηκε  ως  μόνιμος,
συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής του
θητείας,  τις  εισφορές  υπέρ των ταμείων Τ.Π.Δ.Υ.
(Ταμείο  Πρόνοιας  Δημοσίων  Υπαλλήλων),  Ταμείο
Αρωγής Υπαλλήλων Γεωργίας και ΜΤΠΥ (Μετοχικό
Ταμείο  Δημοσίων  Υπαλλήλων).   Στη  συνέχεια,  η
καταγγελλόμενη υπηρεσία έγγραφο προς Ε.Τ.Ε.Α.
πρώην  ΤΕΑΔΥ  με  θέμα:  «Ασφαλιστικά  στοιχεία
πρώην υπαλλήλου  μας  και  ασφαλισμένου σας»,
διευκρινίζει  κάποια  στοιχεία  που της  ζήτησε  το
Ταμείο  σχετικά  με  τον  καταγγέλλοντα.  Εν
συνεχεία, η καταγγελλόμενη υπηρεσία ενημερώνει
το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και το
Ενιαίο  Ταμείο  Επικουρικής  Ασφάλισης  ότι  ο
καταγγέλλων, πρώην υπάλληλος του Υπουργείου
Γεωργίας,  δεν  μετατάχθηκε  με  τον  ν.  2503/1997
στην  πρώην  Κρατική  Περιφέρεια  Αττικής  (νυν
Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αττικής),  ούτε,
ακολούθως,  στην  νυν  (αιρετή)  Περιφέρεια
Αττικής.  Αναφέρεται,  επίσης,  ότι  από  τις
μισθοδοτικές  καταστάσεις  που  τηρούνται  στο
αρχείο  της  υπηρεσίας  (δεδομένου  ότι  αρκετοί
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υπάλληλοι  του  Υπουργείου  Γεωργίας  είχαν
μεταταχθεί)  αποστέλλονται,  στα ως άνω Ταμεία,
όσα  αντίγραφα  ευρέθησαν  και  αφορούν  τον
καταγγέλλοντα. Τέλος, με το έγγραφό της αυτό, η
καταγγέλλουσα  υπηρεσία  ανακαλεί  τα  δύο
προηγούμενα έγγραφά της, διότι, όπως αναφέρει,
εξεδόθησαν  εκ  παραδρομής.  Τέλος,  η
καταγγελλόμενη  υπηρεσία,  βεβαιώνει  ότι,
σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  που  τηρούνται  στην
υπηρεσία,  ο  καταγγέλλων  δεν  μετατάχθηκε  με
τον  ν.  2503/1997  στην  Περιφέρεια  Αττικής,
γεγονός  που  συνεπάγεται  τη  μη  τήρηση  του
προσωπικού του μητρώου.
Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι ο καταγγέλλων
δεν είχε μεταταχθεί στην Περιφέρεια Αττικής και
άρα δεν αποτελούσε υπάλληλο της Περιφέρειας
Αττικής.  Οι  βεβαιώσεις  που  χορηγήθηκαν  στον
καταγγέλλοντα από τη Δ/νση  Δημοσίων Έργων
της  Περιφέρειας  Αττικής  έχουν  ανακληθεί  και
καθώς  ο  καταγγέλλων,  πριν  συνταξιοδοτηθεί,
υπηρετούσε στο Υπουργείο Αγροτικής  Ανάπτυξης
και  Τροφίμων,  οι  καταστάσεις  της  μισθοδοσίας
τηρούνται σε αυτό. 
Συνεπώς, σύμφωνα με την ως άνω αρμοδιότητα,
ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και
της Επιχείρησης,  καθώς είναι αρμόδιος να ασκεί
τη  διαμεσολαβητική  του  παρέμβαση  μόνο  προς
υπηρεσίες  της  Περιφέρειας  Αττικής  και  επειδή,
σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  η  καταγγελλόμενη
υπηρεσία της Περιφέρειας δεν είναι  αρμόδια να
χορηγήσει  τις  βεβαιώσεις  που  αιτείται  ο
καταγγέλλων,  προκειμένου  να  του  χορηγηθεί  η
επικουρική  του  σύνταξη,  θα  πρέπει  η  σχετική
βεβαίωση  να  του  χορηγηθεί  από  το  ως  άνω
Υπουργείο,  στο  οποίο  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης  διαβίβασε  την  υπό  κρίση
καταγγελία με τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα. Το
Υπουργείο  εξάλλου  διατηρεί  κατά  νόμον  τα
πρωτότυπα  αρχεία  των  μισθολογικών
καταστάσεων και η τυχόν περιστασιακή ύπαρξη
αντιγράφων  σε  άλλες  υπηρεσίες  δεν  καθιστά
αυτές  αρμόδιες  για  χορήγηση  βεβαιώσεων,  ενώ
και  για  λόγους  πιστότητας,  σε  αυτές  τις
περιπτώσεις  πρέπει  πάντοτε  να  αναζητείται  το
πρωτότυπο και μόνο όταν αυτό έχει καταστραφεί,
θα  πρέπει  να  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  περί
ανασύστασης  φακέλου,  με  πρωτοβουλία  της
αρμόδιας για την τήρηση του φακέλου υπηρεσίας.
Στην  προκειμένη  υπό  κρίση  περίπτωση  λοιπόν
διαπιστώνεται  ότι  η  αρμοδιότητα  αυτή  για
χορήγηση της ζητηθείσας βεβαίωσης αφορά τον
εκκαθαριστή,  δηλαδή  όχι  υπηρεσία  της
Περιφέρειας Αττικής, αλλά την αρμόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Διαβίβαση λόγω αναρμοδιότητας

22.  Καταγγελίες  για  υγειονομικούς
κινδύνους  από  δραστηριότητες
ανακύκλωσης στην οδό Κάνιγγος 

Με  επαναλαμβανόμενες  καταγγελίες,  πολίτης
αναφέρθηκε σε προβλήματα επί του πεζοδρομίου
της οδού Κάνιγγος . Με την  Διαβίβαση 8/2015, ο
Συμπαραστάτης  ενημέρωσε  την  ενδιαφερόμενη
ότι δεν είναι ο ίδιος αρμόδιος και διαβίβασε τις
αιτήσεις  της  προς  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες.  Σε
ανταπόκριση προς συνεχιζόμενες καταγγελίες,  ο
Συμπαραστάτης  με  την  Διαμεσολάβηση  18/2015
απευθύνθηκε στην  Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου
και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Αθηνών  προκειμένου  να  ασκηθούν  σχετικές
αρμοδιότητες. 
Μετά  από  σχετικό  έλεγχο,  οι  αρμόδιοι  επόπτες
διαπίστωσαν  την  λειτουργία  επιχείρησης  –
διαλογής  ανακυκλώσιμων  υλικών  όπως
ποσότητα  χαρτοκιβωτίων,  τεμαχίων  μετάλλων,
πλαστικών  κιβωτίων  κ.α.  και  την  ύπαρξη
τροχήλατων αμαξιδίων για την διευκόλυνση της
μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών. Η υπηρεσία
σημειώνει ότι δεν επεδείχθη άδεια λειτουργίας για
την  εν  λόγω  δραστηριότητα  και  εκτιμά  ότι  η
περιγραφόμενη  κατάσταση  αποτελεί  δυνητική
εστία  προσέλκυσης  και  ανάπτυξης  εντόμων
υγειονομικής  σημασίας  και  τρωκτικών.  Το
έγγραφο  διαβιβάστηκε  και  σε  άλλες  αρμόδιες
υπηρεσίες για τις ενέργειές τους. 
Κατόπιν  των  ανωτέρω,  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
με  την  Αρχειοθέτηση  9/2015,  διαπίστωσε  ότι  η
αρμόδια  υπηρεσία  της  Περιφέρειας  Αττικής
άσκησε  τις  αρμοδιότητές  της  και  συνεπώς,  η
διενεργηθείσα διαμεσολάβηση ολοκληρώνεται στο
σημείο αυτό με επιτυχία και  διαβίβασε το σχετικό
έγγραφο  της  Δ/νσης  Υγειονομικού  Ελέγχου  και
Περιβαλλοντικής  Υγιεινής  Π.Ε.  Κεντρικού  Τομέα
Αθηνών  της  Περιφέρειας  Αττικής  ελέγχου  στην
καταγγέλλουσα. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Ικανοποίηση αιτήματος   

23.  Καταγγελία  για  την  Μελέτη
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  που
αφορά έργα στο Ρέμα της Πικροδάφνης

Πολίτης ζήτησε την διαμεσολάβηση του Γραφείου
μας,  προκειμένου  να  εξεταστεί  εάν  το  έργο
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«Ανάπλαση  ρέματος  Πικροδάφνης  από  Λ.
Βουλιαγμένης έως εκβολή»,  με φορέα του έργου
την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας
Αττικής και αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική
αρχή  την  Δ/νση  Περιβάλλοντος  &  Χωρικού
σχεδιασμού  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Αττικής, πρόκειται να εκτελεστεί με μέσα συμβατά
με  τους  όρους  προστασίας  του  ρέματος  ή  εάν
εγκυμονούνται  κίνδυνοι  για  το  φυσικό
περιβάλλον  της  περιοχής.  Στην  καταγγελία
επισυνάπτεται  και  ένα  κείμενο  –  κριτική  του
«Παρατηρητηρίου  για  την  Αειφόρο  Ανάπτυξη»
στην  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) του εν λόγω έργου σύμφωνα με το οποίο, η
προς  διαβούλευση  ΜΠΕ  βασίζεται  σε
προγενέστερες  που  προωθήθηκαν  πριν  μια
δεκαετία από την τότε Νομαρχία Αθηνών και οι
οποίες  δεν  αφορούσαν  σε  μια  «ολοκληρωμένη
διαχείριση»  του  ρέματος  αλλά  στην  ανάπλαση
αυτού χωρίς  καμία σύνδεση με  την οριοθέτηση,
προστασία  και  ανάδειξη  του  ρέματος,  ενώ  δε
λαμβάνει υπόψη Ευρωπαϊκές Οδηγίες αλλά ούτε
και  την  σχετική  εθνική  νομοθεσία  για  την
προστασία του περιβάλλοντος.
Με την Διαμεσολάβηση 19/2015, ο Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
παρατήρησε ότι στην αίτηση διαμεσολάβησης δεν
περιλαμβάνεται  ρητή  καταγγελία  για  πρόβλημα
κακοδιοίκησης  από  κάποια  υπηρεσία  της
Περιφέρειας. Ωστόσο, προκειμένου το Γραφείο του
Περιφερειακού  Συμπαραστάτη  να  προβεί  στην
περαιτέρω  διερεύνηση  του  περιεχομένου  της
αίτησης και προς εξαγωγή συμπερασμάτων περί
κακοδιοίκησης  ή  μη,  αρμοδιότητα  που  δεν
περιορίζεται  στην  διαμεσολάβηση  σε  ατομικές
υποθέσεις,  κρίνεται  ιδιαίτερα  σημαντικό  να
εξετασθεί  κατά  πόσο  έχει  τηρηθεί  η
προβλεπόμενη  από  το  νόμο  διαδικασία  για  την
σύνταξη της ΜΠΕ αλλά και για την πρόσβαση του
κοινού  και  των  δημοσίων  αρχών  στην  παροχή
πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο αυτής,
μέσω  της  διαδικασίας  της  δημόσιας
διαβούλευσης.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα
της Περιφέρειας Αττικής το εν λόγω έργο ανήκει
στην υποκατηγορία έργων Α2 ενώ σύμφωνα με
την ίδια ανακοίνωση,  φορέας του έργου είναι η
Δ/σνη Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής,
αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή είναι η
Δ/νση  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού
της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αττικής  και
αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής στην
οποία  καλείται  το  κοινό  να  ενημερωθεί  και  το
ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του

επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, η
Δ/νση  Περιβάλλοντος.  Η  διαμεσολαβητική
αρμοδιότητα  του  Περιφερειακού  Συμπαραστάτη
εκτείνεται  μόνο  ως  προς  τις  αρμοδιότητες  της
Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  και  της  Δ/νσης
Περιβάλλοντος  που  συνιστούν  υπηρεσίες  της
Περιφέρειας Αττικής.

Εξετάζοντας  την  νομική  βασιμότητα  της
καταγγελίας,  ο  Συμπαραστάτης  παρατήρησε  ότι
κατά  το  άρθρο  άρθρο  25  της  με  αριθμό
44403/04.11.2011  Απόφασης  της  Έγκρισης
Τροποποίησης  του  Οργανισμού  Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής: 

«Οι  αρμοδιότητες  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος
ανάγονται  ιδίως στην έγκριση περιβαλλοντικών
όρων,  έργων και  δραστηριοτήτων,  στον έλεγχο
τήρησης  των  περιβαλλοντικών  όρων  για
δραστηριότητες  και  έργα  σύμφωνα  με  την
ισχύουσα  νομοθεσία,  τη  λήψη  μέτρων  για  την
προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με την
κείμενη  νομοθεσία  τη  λήψη  μέτρων  για  την
προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με την
κείμενη  νομοθεσία  και  στην  εφαρμογή  μέτρων,
προγραμμάτων  και  δράσεων  της  περιφέρεια.».
Στην παρ. 1 του άρθρου 25 αναφέρεται πως «το
Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος
της Περιφέρειας Αττικής είναι αρμόδιο ιδίως για
[….]  τις  εισηγήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
έργων  και  δραστηριοτήτων  κατηγορίας  Α1  και
Α2».

Σύμφωνα με το άρθρο 40 της ως άνω Απόφασης
που  αφορά  στις  αρμοδιότητες  της  Δ/νσης
Τεχνικών Έργων «στο Τμήμα Κτιριακών Έργων –
Έργων  Περιβάλλοντος  –  Η/Μ έργων  υπάγονται
ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στη μελέτη
και  εκτέλεση  Κτιριακών  Έργων  –  Έργων
Περιβάλλοντος  –  Η/Μ  έργων  που  κατά
αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια όπως : Η
σύνταξη  μελετών,  ο  έλεγχος  μελετών
συντασσόμενων  από  άλλους  φορείς  για  την
εκτέλεση  κτιριακών  έργων  και  έργων
Περιβάλλοντος και Η/Μ…»

Σύμφωνα  με  τον  ν.  4014/2011  με  τίτλο
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων, αυθαίρετα,
δωρεές  μελετών κ.λ.π.»  και  ειδικότερα στα όσα
αναγράφονται  στο  άρθρο  4  ισχύουν  τα
ακόλουθα: 

1.«Αρμόδια  περιβαλλοντική  αρχή  για  την
περιβαλλοντική  αδειοδότηση  των  έργων  και
δραστηριοτήτων  της  υποκατηγορίας  Α2  του
άρθρου 1 είναι η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με
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απόφαση του Γενικού Γραμματέα της». 

3.  «  Η  διαδικασία  έγκρισης  περιβαλλοντικών
όρων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

α)  Υποβολή  φακέλου  ΜΠΕ  και  φακέλου  με
συνοδευτικά  έγγραφα  και  σχέδια  τεκμηρίωσης 
από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.

β) Έλεγχο τυπικής πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ
εντός  δέκα  εργάσιμων  ημερών  από  την  ημέρα
υποβολής του. [...]  Στην περίπτωση διαπίστωσης
μη πληρότητας αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική
αρχή  δεν  αποδέχεται  το  φάκελο  και  τον
επιστρέφει  με  έγγραφη  αιτιολόγηση,
καταγράφοντας  τα  απαιτούμενα  προς
συμπλήρωση πεδία και στοιχεία. 

γ)  Αποστολή  του  φακέλου  της  ΜΠΕ  προς  τις
υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης , καθώς και
δημοσιοποίηση  της  ΜΠΕ  για  την  έναρξη  της
διαδικασίας διαβούλευσης εντός δύο εργάσιμων
ημερών  από  την  αποστολή  και  δημοσιοποίηση
της ΜΠΕ. 

δ)  Συλλογή  γνωμοδοτήσεων  από  τις  αρμόδιες
υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης και απόψεων
του  κοινού  και  άλλων   φορέων  (διαδικασία
διαβούλευσης)   σε  χρονικό  διάστημα  τριάντα
πέντε εργάσιμων ημερών από την αποστολή και
δημοσιοποίηση της ΜΠΕ.

 ε) Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και
απόψεων καθώς και τυχόν απόψεων του φορέα
του έργου ή της δραστηριότητας επ’ αυτών, από
την  αρμόδια  υπηρεσία   εντός  είκοσι  εργάσιμων
ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας του
προηγούμενου σταδίου. 

στ)  Σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης από
την  αρμόδια  περιβαλλοντική  αρχή  εντός
δεκαπέντε  εργάσιμων  ημερών  από  την
ολοκλήρωση  του  σταδίου  (ε)  βάσει  της
αξιολόγησης  των υφιστάμενων γνωμοδοτήσεων
και  απόψεων  και  ανεξαρτήτως  του  αν  έχουν
γνωμοδοτήσει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς. 

ζ)  Έκδοση  ΑΕΠΟ  ή  απόφασης  απόρριψης  αν  η
αρμόδια  περιβαλλοντική  αρχή  κρίνει
αιτιολογημένα ότι  οι  αρνητικές  περιβαλλοντικές
επιπτώσεις  του  προτεινόμενου  έργου  ή  της
δραστηριότητας  είναι  εξαιρετικά  σημαντικές
ακόμη και μετά την πρόβλεψη ειδικών όρων και
περιορισμών καθώς και  μετά  την  αντιστάθμισή
τους.  

 Ως  προς  την  διαδικασία  της  δημόσιας
διαβούλευσης, ειδικότερα, ισχύουν τα ακόλουθα : 

α)  Σύμφωνα  με  την  Απόφαση  με  αριθμό  Οικ.

1649/45/15.01.2014  και  τίτλο  «Εξειδίκευση  των
διαδικασιών  γνωμοδοτήσεων  και  τρόπου
ενημέρωσης  του  κοινού  και  συμμετοχής  του
ενδιαφερόμενου  κοινού  στη  δημόσια
διαβούλευση  κατά  την  περιβαλλοντική
αδειοδότηση  έργων  και  δραστηριοτήτων  της
Κατηγορίας  Α’  της  απόφασης  του  Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α’ 21) σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 9 του ν. 4014/2011»
και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 7 αυτής με
τίτλο «Ενημέρωση του κοινού και συμμετοχή του
ενδιαφερόμενου κοινού» ισχύουν τα ακόλουθα : 

«1.  Το  κοινό  που  ενημερώνεται  και  το
ενδιαφερόμενο  κοινό  που  συμμετέχει  στη
δημόσια διαβούλευση έχει το δικαίωμα εντός των
προθεσμιών  που  έχουν  οριστεί  για  τη  δημόσια
διαβούλευση  να  λάβει  γνώση  των
περιβαλλοντικών  πληροφοριών  που  αφορούν
ένα έργο ή μια δραστηριότητα απευθυνόμενο είτε
στην οικεία Περιφέρεια, είτε στον οικείο Δήμο είτε
τέλος στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

 2. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται με
την επιφύλαξη όσων ειδικότερα ορίζονται από τις
διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφοι 1,2 και 3 της
με αριθμό 11764/653/2006 κοινής απόφασης των
Υπουργών  Εσωτερικών  Δημόσιας  Διοίκησης  και
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων`Εργων
«Πρόσβαση του κοινού στις  δημόσιες  αρχές για
παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον,
σε  συμμόρφωση  με  τις  διατάξεις  της  Οδηγίας
2003/4/ΕΚ κλπ.» (ΦΕΚ Β 327).

Εντός  της  προθεσμίας  που  έχει  ορισθεί  για  τη
δημόσια  διαβούλευση,  το  ενδιαφερόμενο  κοινό
έχει  το  δικαίωμα  να  διατυπώσει  εγγράφως
τεκμηριωμένες απόψεις και σχόλια, σχετικά με τις
επιπτώσεις στο περιβάλλον του υπό αδειοδότηση
έργου  ή  της  δραστηριότητας,  κάνοντας  χρήση
του  εντύπου  υπό  στοιχεία  Δ11  που
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της παρούσας.
Οι απόψεις αυτές κατατίθενται ή αποστέλλονται
ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς, κατά προτίμηση,
στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.
Οι κατά τα ανωτέρω απόψεις είναι δυνατόν να
υποβάλλονται εγγράφως και μετά τη λειτουργία
του ΗΠ.».

Σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ 11764/653/2006 και
συγκεκριμένα  το  άρθρο  3  αυτής  με  τίτλο
«Διαδικασία  άσκησης  του  δικαιώματος
πρόσβασης  σε  πληροφορίες» ισχύουν  τα
ακόλουθα : 

63



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2015

«1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα
ύστερα  από  γραπτή  αίτησή  του  στις  δημόσιες
αρχές  να  λαμβάνει  γνώση  ή  /και  να  ζητά  τη
χορήγηση  πληροφοριών  σχετικά  με  το
περιβάλλον  χωρίς  να  επικαλείται  την  ύπαρξη
εννόμου συμφέροντος.

 2.  H δημόσια αρχή προς την οποία υποβάλλεται
η  αίτηση,  χορηγεί  στον  αιτούντα  απόδειξη
παραλαβής στην οποία περιλαμβάνεται ο οικείος
αριθμός  πρωτοκόλλου,  η  προθεσμία  εντός  της
οποίας  υφίσταται  η  υποχρέωση  για  παροχή
πληροφοριών  καθώς  και  η  επισήμανση  της
δυνατότητας  άσκησης  των  δικαιωμάτων  που
προβλέπονται στο 

άρθρο 6.

3.  Οι  δημόσιες  αρχές  με  την  επιφύλαξη  του
άρθρου  4  και  λαμβάνοντας  υπόψη  τυχόν
προθεσμίες που θέτει ο αιτών, υποχρεούνται να
απαντούν  εγγράφως  στις  αιτήσεις  και  να
παρέχουν  τις  αιτούμενες  πληροφορίες  που
κατέχονται από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους
μέσα σε προθεσμία:

α) είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής της σχετικής αίτησης

β) δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής
της  αίτησης,  εάν,  λόγω  του  όγκου  και  της
πολυπλοκότητας των αιτουμένων πληροφοριών,
δεν  καθίσταται  δυνατόν  να  τηρηθεί  η
αναφερόμενη  στο  εδάφιο  α  προθεσμία  των  20
ημερών.  Σε  αυτές  τις  περιπτώσεις,  ο  αιτών
ενημερώνεται  το  ταχύτερο  δυνατόν,  και
οπωσδήποτε  πριν  από τη λήξη της προθεσμίας
των  20  ημερών,  για  οποιαδήποτε  τυχόν
παράταση καθώς και  για  τους λόγους που την
υπαγορεύουν.

Υπέρβαση  των  προθεσμιών  της  παραγράφου
αυτής συγχωρείται σε περίπτωση ανωτέρας βίας,
καθώς και όταν ο αιτών επικαλείται τη συνδρομή
γεγονότων γνωστών στη δημόσια αρχή».

7.  «Εάν  ο  αιτών  ζητά  από  δημόσια  αρχή
περιβαλλοντικές  πληροφορίες  με  συγκεκριμένη
μορφή ή μορφότυπο (συμπεριλαμβανομένων των
αντιγράφων),  η  δημόσια  αρχή  ικανοποιεί  το
αίτημά  του,  εκτός  των  περιπτώσεων  κατά  τις
οποίες:

α) είναι ήδη προσιτές στο κοινό με άλλη μορφή ή
μορφότυπο,  ιδίως  δυνάμει  του  άρθρου  7,  που
καθιστά εύκολη την πρόσβαση των αιτούντων, ή

β)  κρίνεται  εύλογο  για  τη  δημόσια  αρχή  να
χορηγήσει τις πληροφορίες αυτές με άλλη μορφή

ή  μορφότυπο,  οπότε  οφείλει  να  αναφέρει  τους
λόγους  για  τους  οποίους  τις  παρέχει  με  τη
συγκεκριμένη μορφή ή μορφότυπο.

Για  την  εφαρμογή  της  παραγράφου  αυτής,  οι
δημόσιες  αρχές  καταβάλλουν  κάθε  εύλογη
προσπάθεια  ώστε  οι  περιβαλλοντικές
πληροφορίες που κατέχονται από τις ίδιες ή για
λογαριασμό  τους  να  παρέχονται  με  μορφή  ή
μορφότυπο  που  επιτρέπει  την  εύκολη
αναπαραγωγή  και  πρόσβαση  με  τεχνολογίες
επικοινωνιών  μέσω  υπολογιστή  ή  με  άλλα
ηλεκτρονικά μέσα.

Οι λόγοι για τους οποίους απορρίπτεται εν όλω ή
εν  μέρει  το  αίτημα παροχής  των πληροφοριών
αυτών,  με  τη  μορφή  ή  το  μορφότυπο  που
ζητήθηκε, γνωστοποιούνται στον αιτούντα εντός
της  προθεσμίας  που  αναφέρεται  στην
παράγραφο 3 εδάφιο α».

9.  «Για  την  ευχερή  άσκηση  του  δικαιώματος
πρόσβασης:

α)  οι  υπάλληλοι  οφείλουν  να  υποστηρίζουν  το
κοινό  στην  αναζήτηση  πρόσβασης  σε
πληροφορίες·

β) οι κατάλογοι των δημόσιων αρχών πρέπει να
είναι προσιτοί στο κοινό και

γ)  οι  δημόσιες  αρχές  υποχρεούνται  να
προβαίνουν στις  αναγκαίες  πρακτικές  ρυθμίσεις
όπως:

- στον καθορισμό των υπευθύνων ενημέρωσης,

- στην καθιέρωση και διατήρηση χώρων για την
εξέταση των αιτούμενων 

πληροφοριών,

-στη  δημιουργία  μητρώων  ή  καταλόγων
περιβαλλοντικών πληροφοριών που κατέχουν οι
αρχές  αυτές  ή  των  κέντρων  ενημέρωσης,  με
σαφείς  αναφορές  για  το  πού  μπορούν  να
βρεθούν οι πληροφορίες αυτές.

Οι  δημόσιες  αρχές  ενημερώνουν  με  κάθε
πρόσφορο  μέσο  το  κοινό  σχετικά  με  τα
δικαιώματά  του  σύμφωνα  με  την  παρούσα
απόφαση και παρέχουν στον κατάλληλο βαθμό,
πληροφορίες, καθοδήγηση και συμβουλές».

 

Από  τα  όσα  αναφέρονται  στην  ως  άνω  ΚΥΑ
(ειδικότερα στο εδάφιο β’ της παρ. 3 του άρθρου
3)  προκύπτει  ότι  το  όριο  των  35  εργάσιμων
ημερών  που  προβλέπεται  από  την  κείμενη
νομοθεσία  για  την  διαδικασία  της  δημόσιας
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διαβούλευσης  αναφορικά  με  την  ΜΠΕ
ενδεχομένως  να  μπορεί  να  παραταθεί
προκειμένου  να  εξυπηρετηθεί  το  δικαίωμα  των
πολιτών  για  πρόσβαση  στις  περιβαλλοντικές
πληροφορίες και εφόσον βέβαια υπάρχει επίσημη
ανακοίνωση από τον αρμόδιο φορέα σχετικά με
την  παράταση  της  δημόσιας  διαβούλευσης.
Επειδή  όμως  η  εν  λόγω  παράταση  της
προθεσμίας για την χορήγηση στοιχείων κατόπιν
αιτήματος  δεν  αφορά  αυτή  καθ’  αυτή  την
προθεσμία  της  διαβούλευσης,  αλλά  αποτελεί
προθεσμία  που  μπορεί  να  περιβληθεί  στην
ευρύτερη  προθεσμία  της  διαβούλευσης,
ασφαλέστερος  τρόπος  για  την  διάσωση
ουσιώδους  τύπου της  διαδικασίας  ενδεχομένως
θα  ήταν  η  εξ  αρχής  υποβολή  της  ΜΠΕ  σε
διαδικασία  δημόσιας  διαβούλευσης,  ώστε  να
τηρηθούν  πέραν  πάσης  αμφιβολίας  τα
προβλεπόμενα.  Προκειμένου  όμως  να  εξεταστεί
εις  βάθος  και  με  λεπτομέρεια  το  συγκεκριμένο
ζήτημα,  ο  Συμπαραστάτης  συμπέρανε  ότι  θα
έπρεπε  να  του  τεθούν  υπόψη  ορισμένα
ειδικότερα  στοιχεία  και  πληροφορίες  από  την
υπηρεσία.  Ως  εκ  τούτου  και  αναφορικά  με  την
παρούσα  υπόθεση,  ο  Συμπαραστάτης
παρακάλεσε  τις  εμπλεκόμενες  υπηρεσίες  της
Περιφέρειας  Αττικής  δηλαδή  την  Δ/νση
Περιβάλλοντος  και  την  Δ/νση  Τεχνικών
Υπηρεσιών να ενημερώσουν το Γραφείο μας περί
των κατωτέρω: 

α) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία.

β) Εάν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες
και προθεσμίες έχουν τηρηθεί. 

γ)Εάν  έχει  ανακοινωθεί  η  επίσημη  έναρξη  της
διαδικασίας  της  δημόσιας  διαβούλευσης  στην
ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας  Αττικής  βάσει  του
τελικού  κειμένου  της  ΜΠΕ  όπως  αυτό  έχει
διαμορφωθεί  έπειτα  από  τυχόν  διορθώσεις  –
βελτιώσεις  και  έχει  τηρηθεί  ή  προβλέπεται  να
τηρηθεί  το  χρονικό  όριο  των  35  εργάσιμων
ημερών κατά την κείμενη νομοθεσία. Παράλληλα,
ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και
της Επιχείρησης υπενθύμισε,  όπως σημείωσε και
στην  Ειδική  Πρόταση  1/2015  προς  την
Περιφερειάρχη  Αττικής,  ότι  θα  πρέπει  να
ετοιμαστεί  από  την  Εκτελεστική  Επιτροπή  ο
προβλεπόμενος «Κώδικας Διαβούλευσης» (άρθρο
174,  στοιχείο  θ’,  ν.3852/2010),  ώστε  η  όλη
διαδικασία  να  είναι  κωδικοποιημένη  για  κάθε
περίπτωση  προβλεπόμενης  από  την  νομοθεσία
διαβούλευσης.  Τέλος,  με  την  αρχική  αυτή
διαμεσολάβηση  οι  εμπλεκόμενες  υπηρεσίες  της
Περιφέρειας Αττικής εκλήθησαν να εκθέσουν τις

απόψεις τους ως προς την ως άνω υπόθεση και
να  διαβιβάσουν  στο  Γραφείο  μας  οποιοδήποτε
έγγραφο σχετίζεται αυτή.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. ***/**/16.10.2015 έγγραφο, η
Δ/νση  Περιβάλλοντος  της  Περιφέρειας  Αττικής
ενημέρωσε το Γραφείο μας, αναφέροντας μεταξύ
άλλων τα εξής:

 «Σε συνέχεια του (1) εγγράφου σας, σχετικά με
τις διαδικασίας εισήγησης της Υπηρεσίας μας επί
της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων
(ΜΠΕ)  του  έργου  μελέτη  οριοθέτησης  και
ανάπλασης  του  ρέματος  Πικροδάφνης  από  Λ.
Βουλιαγμένης  έως  εκβολή  (2)  σχετικό,  σας
γνωρίζουμε  ότι  η  Υπηρεσία  μας  συνεχίζει  την
αξιολόγηση  και  επεξεργασία  των  συλλεχθέντων
δεδομένων  και  υποβληθέντων  στοιχείων,
δεδομένης της πολυπλοκότητας του θέματος και
των παράλληλων θεμάτων τα οποία σχετίζονται
με το θέμα. Όσον αφορά τη δημοσιοποίηση της
ΜΠΕ,  αρμόδια  υπηρεσία  είναι  η  Δ/νση
Ανθρώπινου  Δυναμικού/  Τμήμα  Συλλογικών
Οργάνων  και  Επιτροπών  της  Περιφέρειας
σύμφωνα με το Ν.4014/11 (ΦΕΚ209/Α’/11) και την
ΚΥΑ1649/14 (ΦΕΚ45/Β’/2014)».
 

  Έπειτα από την λήψη του ως άνω εγγράφου, το
Γραφείο  του  Περιφερειακού  Συμπαραστάτη
επικοινώνησε  τηλεφωνικά  με  την  Δ/νση
Περιβάλλοντος και ζήτησε από την υπηρεσία να
διαβιβαστούν στο Γραφείο τα έγγραφα, τα οποία
αναφέρονται  ως  σχετικά  στο ως άνω έγγραφο.
Μεταξύ  των εγγράφων που  διαβιβάστηκαν  στο
Γραφείο  μας  ήταν  και  το  με  αρ.  πρωτ.
**/**/06.08.2015 έγγραφο της Δ/νσης Περ/ντος &
Χωρικού  Σχεδιασμού  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Αττικής  στον  Πίνακα Αποδεκτών του
οποίου  περιλαμβάνεται  το  Περιφερειακό
Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής και στο οποίο
αναφέρονται  τα  ακόλουθα  :  «Στα  πλαίσια  της
διαδικασίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για
την  υλοποίηση του έργου του θέματος  «μελέτη
ανάπλασης  ρέματος  Πικροδάφνης  από  Λ.
Βουλιαγμένης  έως  εκβολή»  σας  διαβιβάζουμε
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του
Ν.4014/2011  (άρθρα 2,4  & 19)  την  υποβληθείσα
στην  Υπηρεσία  μας  ΜΠΕ,  στην  οποία
περιλαμβάνονται  αποκλειστικά  τα  έργα
διευθέτησης του ρέματος τα περικλειόμενα εντός
των προτεινομένων (παρ.1.1 περίπτωση Β άρθρο
3  του  Ν.4258/14.4.2014)  οριογραμμών,
προκειμένου να εκφράσετε τις απόψεις σας εντός
τριανταπέντε (35) ημερών από την παρούσα. Το
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Περιφερειακό  Συμβούλιο  παρακαλείται  για  την
δημοσίευση  της  ΜΠΕ,  και  την  αποστολή  στην
Υπηρεσία μας με,  απόψεις,  γνώμες ή προτάσεις,
καθώς και αποδεικτικά δημοσιοποίησης». 

Κατόπιν σχετικής έρευνας του Γραφείου μας στον
επίσημο  διαδικτυακό  τόπο  της  Περιφέρειας
Αττικής,  φαίνεται  ότι  δεν  έχει  αναρτηθεί  η
ανωτέρω σχετική ανακοίνωση στην οικεία  θέση
“Έργα/Προγράμματα” - “Μελέτες Περιβάλλοντος” -
“Μελέτες  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων”,  αλλά
ούτε και σε άλλο σημείο του διαδικτυακού τόπου.
Η ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης αποτελεί  και
την  συνήθη  πρακτική  για  την  έναρξη  της
διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης και την
δημοσιοποίηση των ΜΠΕ, από τις υπηρεσίες της
Περιφέρειας Αττικής.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία του Γραφείου μας με
την Γραμματεία του  Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφέρθηκε  ότι  δεν  έχει  ληφθεί  το  ως  άνω
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Ως εκ τούτου,  η συγκεκριμένη ΜΠΕ φαίνεται ότι
δεν έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εκ μέρους
των  υπηρεσιών  της  Περιφέρειας  Αττικής,  όπως
ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο.

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης,  με  την  Διαμεσολάβηση
19/2015/Α παρακάλεσε :
α)  Τo Τμήμα  Συλλογικών  Οργάνων  της  Δ/νσης
Ανθρώπινου Δυναμικού (στην οποία διαβιβάζεται
το με αρ. πρωτ.  Φ**/**/06.08.2015 έγγραφο της
Δ/νσης  Περ/ντος  &  Χωρικού  Σχεδιασμού  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αττικής),  να  προβεί
στις  προβλεπόμενες  ενέργειες  προκειμένου  να
κινηθεί  σύμφωνα  με  το  θεσμικό  πλαίσιο  η
διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με
την  ΜΠΕ  του  έργου  «Ανάπλαση  ρέματος
Πικροδάφνης από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολή».
β)  Την  Δ/νση  Περιβάλλοντος  να  μας  διαβιβάσει
κάθε σχετικό στοιχείο του φακέλου της υπόθεσης,
προκειμένου  να  ασκηθούν  ολοκληρωμένα  οι
διαμεσολαβητικές μας αρμοδιότητες. 
Μετά  από  την  ανωτέρω  ενέργεια,  ο
Συμπαραστάτης  εντόπισε   σχετική  ανακοίνωση
του  Γραφείου  Τύπου  που  δημοσιεύτηκε  στον
επίσημο  διαδικτυακό  τόπο  της  Περιφέρειας
Αττικής  στις  29.10.2015,  κατά  την  οποία,  η
οριοθέτηση του ρέματος Πικροδάφνης πρόκειται
να  τεθεί  εκ  νέου σε  διαβούλευση.  Συγκεκριμένα
αναφέρεται,  ότι  σε  σχετική  ευρεία  σύσκεψη  με
αντικείμενο το ρέμα της Πικροδάφνης, την οποία
συγκάλεσε  η  Περιφερειάρχης  Αττικής,  «κρίθηκε
σημαντικό ως πρώτο βήμα να προχωρήσει άμεσα
η οριοθέτηση του ρέματος, που θα τεθεί εκ νέου

σε διαβούλευση προκειμένου να συμπεριληφθούν
και  νέα  στοιχεία  και  να  διορθωθούν  σοβαρά
τεχνικά  λάθη  μελετών  του  παρελθόντος
λαμβάνοντας  υπόψη  τη  στοιχειώδη  κοινωνική
προσέγγιση  του  θέματος.  Στόχος  η  διασφάλιση
της  δυνατότητας  εκτέλεσης  των  απαραίτητων
παρεμβάσεων για την προστασία της ζωής των
πολιτών  και  των  περιουσιών  τους,  η  διάσωση
του  ζωντανού  αυτού  οικοσυστήματος  και  η
αντιμετώπισή του ως τέτοιου και όχι ως κοινού
αγωγού αποχέτευσης όμβριων υδάτων».

Μετά και από αυτή την εξέλιξη, ο Συμπαραστάτης
με  την  Διαμεσολάβηση  19/2015/Β εν  όψει  των
ανωτέρω,  ο  Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του
Πολίτη και της Επιχείρησης παρακάλεσε θερμά το
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και  Επιτροπών της
Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού να ενημερώσει το
Γραφείο μας σχετικά με την εκ νέου έναρξη της
διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης για την
ΜΠΕ του έργου «Ανάπλαση ρέματος Πικροδάφνης
από  Λ.  Βουλιαγμένης  έως  εκβολή».  Επίσης,  οι
Δ/νσεις  Περιβάλλοντος  και  Τεχνικών  Έργων  Κ.Τ.
της Περιφέρειας Αττικής, που έχουν αρμοδιότητες
σχετικές  με  το  ως  άνω  έργο,  εκλήθησαν  να
διαβιβάζουν  στο  Γραφείο  του  Περιφερειακού
Συμπαραστάτη  οποιοδήποτε,  σχετικό  με  την
υπόθεση  έγγραφο. 
Μετά  και  από  αυτή  την  παρέμβαση,  η  Δ/νση
Περιβάλλοντος  απευθύνθηκε  στον  Εκτελεστικό
Γραμματέα και  στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Κεντρικού Τομέα, για ενημέρωση σχετικά με τυχόν
μεταβολές,  καθόσον “η Διεύθυνσή μας βρίσκεται
ήδη σε διαδικασία υποβολής εισήγησης προς το
Περιφερειακό Συμβούλιο”.
Η  υπόθεση  βρίσκεται  ακόμη  σε  εξέλιξη,  αλλά
αναδεικνύει  με  ανάγλυφο  τρόπο  το  κενό  στην
αντίληψη της Περιφέρειας Αττικής ως προς την
οργάνωση  και  την  απόφαση  διεξαγωγής
δημόσιας διαβούλευσης και τον συντονισμό των
υπηρεσιών  σε  σχέση  με  την  υποδοχή  της
διαδικασίας αυτής. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:  Η  υπόθεση  βρίσκεται  σε
εκκρεμότητα.

24.  Τροφική  δηλητηρίαση  σε  κατάστημα
υγειονομικού  ενδιαφέροντος  στο
Χαλάνδρι

Πολίτης  κατήγγειλε  ότι  μετά  την  κατανάλωση
φαγητού  σε  κατάστημα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος,  ο  ίδιος  και  έτερα  πρόσωπα,
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παρουσίασαν  συμπτώματα  τροφικής
δηλητηρίασης.  Με  την  Διαβίβαση  4/2015,  ο
Συμπαραστάτης  εξήγησε  ότι  η  δική  του
αρμοδιότητα  περιορίζεται  στην  διαμεσολάβηση
προς υπηρεσίες της Περιφέρειας για την επίλυση
προβλημάτων  κακοδιοίκησης  και  διαβίβασε  την
καταγγελία  στην  αρμόδια  για  έλεγχο  υπηρεσία,
ενημερώνοντας  τον  πολίτη  (άρθρο  4  παρ.  1  γ'
Ν.2690/1999). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:  Πραγματοποιήθηκε  υγειονομικός
έλεγχος,  έγιναν  συστάσεις  στην  επιχείρηση  και
ενημερώθηκε σχετικά ο πολίτης.

25.  Καταγγελία  για  περίπτερο  που
καταλαμβάνει  αυθαίρετα  κοινόχρηστο
χώρο στον Δήμο Νέας Σμύρνης

Πολίτης  κατήγγειλε  ότι   περίπτερο  είναι
εγκατεστημένο επί του πεζοδρομίου της οδού ***.
***  αρ.  **,  κατά φερόμενη παράβαση των όσων
ορίζονται στον Κανονισμό Περιπτέρων του Δήμου
Νέας Σμύρνης (άρθρα 5 και 9) του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας (άρθρα 7α, 34 παρ.2α  και β και 48
παρ.1) και της εθνικής νομοθεσίας (άρθρα 2 και 6
της  απόφασης  52907/2009,  ΦΕΚ  Β’  2621/31-12-
2009,  «Ειδικές  ρυθμίσεις  για  την  εξυπηρέτηση
ατόμων με  αναπηρία σε  κοινόχρηστους  χώρους
των  οικισμών  που  προορίζονται  για  την
κυκλοφορία  πεζών»).  Τέλος,  ο  καταγγέλλων
αναφέρει  ότι,  παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις
και  αιτήσεις  του  προς  τις  αρμόδιες  αρχές  και
παρά τις αλλεπάλληλες διαπιστώσεις από μέρους
τους, ότι η παραμονή του περιπτέρου στο σημείο
αυτό  δημιουργεί  προβλήματα  στην  ασφαλή
διέλευση πεζών και οχημάτων, δεν έχει εξεταστεί
η δυνατότητα μετακίνησης του σε ασφαλέστερο
σημείο και προς αποφυγή σοβαρού ατυχήματος.
Με  την  Διαβίβαση  6/2015,  ο  Συμπαραστάτης
επισήμανε ότι  η καταγγελία αφορά το Δήμο Νέας
Σμύρνης,  καθώς  σύμφωνα με την παρ. 6 περ.34
του άρθρου 94 και παρ. 1 παρ.α του άρθρου 95
του Ν. 3852/2010, η αρμοδιότητα σχετικά με την
εφαρμογή  της  νομοθεσίας  για  τη  χορήγηση
αδειών  εκμετάλλευσης  περιπτέρων,  περιήλθε
στους  δήμους  από  1-1-2011.  Συνεπώς,  ο
Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του  Πολίτη  και
της  Επιχείρησης  ήταν  κατ΄αρχήν  υποχρεωμένος
να  διαβιβάσει  την  καταγγελία  στον  ανωτέρω
Δήμο. Επειδή όμως η σχετική άδεια είχε χορηγηθεί
(όπως  προκύπτει  από  το  υπ’  αρ.  **/19-1-2015
έγγραφο του Δήμου Νέας Σμύρνης) με την υπ’ αρ.
**/12-4-2010  απόφαση  της  Νομαρχίας  Αθηνών

και,  καθώς η Περιφέρεια Αττικής είναι καθολική
διάδοχος  της  Νομαρχίας  Αθηνών,  ο
Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του  Πολίτη  και
της  Επιχείρησης,  προκειμένου  να  εξεταστεί
πλήρως  το  παραδεκτό  της  καταγγελίας,  καθώς
και  προκειμένου  να  διερευνηθούν  τυχόν
καταγγελλόμενα που ενδέχεται να αφορούν την
τότε  Νομαρχία  Αθηνών,  προχώρησε  και  σε
επισκόπηση των προσκομιζόμενων εγγράφων. 
Με  το  υπ΄αρ.πρωτ.  **/**/177-β΄/23-11-2005
έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Καλλιθέας προς
το  Τμήμα  Περιπτέρων  –Κυλικείων  -Σωματείων-
Εθν.Αντίστασης  της  Δ/νσης  Αστικών Υποθέσεων
της  Νομαρχίας  Αθηνών,  επισημαίνεται,  μεταξύ
άλλων,  ότι  η  παραμονή  και  η  λειτουργία  του
συγκεκριμένου περιπτέρου στο ανωτέρω σημείο
(δηλαδή  επί  της  οδού  ***  **  στον  Δήμο  Νέας
Σμύρνης), δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή και
ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων,
καθώς:  α)  ευρίσκεται  σε  απόσταση  επτά  (7)
μέτρων από υπάρχοντα φωτεινό σηματοδότη, β)
το εναπομένον ελεύθερο τμήμα του πεζοδρομίου
είναι πλάτους ενός (1) μέτρου και γ) απαγορεύεται
η  στάση  και  η  στάθμευση  οχημάτων,  βάσει
ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-40.   
Στη  συνέχεια,  με  το  με  αρ.  πρωτ.**/13-12-2005
έγγραφό  του,  το  Τμήμα  Περιπτέρων-Κυλικείων-
Σωματείων-Εθν.Αντίστασης  της  Δ/νσης  Αστικών
Υποθέσεων  της  Νομαρχίας  Αθηνών,  παρακαλεί
τον  ιδιοκτήτη  του  εν  θέματι  περιπτέρου  σε
συνεργασία  με  τον  Δήμο  Νέας  Σμύρνης,  να
προτείνει  θέσεις  για  τη  μετατόπιση  του
περιπτέρου  του,  δεδομένου  ότι  με  το  ως  άνω
έγγραφο  του  Τμήματος  Τροχαίας  Καλλιθέας,
ενημερώθηκε ότι από κυκλοφοριακής άποψης η
λειτουργία του περιπτέρου στη προαναφερόμενη
θέση,  δημιουργεί  προβλήματα  στην  ομαλή  και
ασφαλή  κυκλοφορία  των  πεζών  και  των
οχημάτων, λόγω της μικρής απόστασής του από
παρακείμενη στάση λεωφορείων και υπάρχοντος
φωτεινού σηματοδότη.
Ο καταγγέλλων (μεταξύ άλλων) με αιτήσεις του
προς τον Δήμο Νέας Σμύρνης, ζητά από αυτόν να
μεριμνήσει  είτε  για  την  επαναφορά  του
περιπτέρου  στην  προγενέστερη  θέση  του  (από
την  οποία  είχε  αρχικά  μετακινηθεί  κατά  την
κατασκευή  των  έργων  για  το  τραμ)  είτε  τη
μετατόπισή  του  σε  προσφορότερη  θέση.  Στην
τελευταία αίτησή του, που έλαβε αρ.πρωτ. **/24-
12-2014,  αναφέρεται,  μεταξύ  άλλων,  προς
επίρρωση των ισχυρισμών του, και στην από **-
**-**  έγγραφη  καταγγελία  προς  την  Τροχαία
Καλλιθέας  μητέρας   ανηλίκων  παιδιών,  εκ  των
οποίων το ένα, κατά δήλωσή της, μεταφερόμενο
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με παιδικό καρότσι, η οποία στην προσπάθεια της
να διασχίσει  το πεζοδρόμιο στο επίμαχο σημείο,
αναγκάστηκε να κατέβει  επί  του οδοστρώματος
και,  κατά  τους  ισχυρισμούς  της,  από  τύχη  δεν
προκλήθηκε ατύχημα. Απαντώντας, ο Δήμος Νέας
Σμύρνης στο Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας σχετικά με
την ως άνω καταγγελία με το υπ’ αρ. πρωτ.**/19-
11-2014  έγγραφό  του,  διαπιστώνει  την
παρεμπόδιση  της  ελεύθερης  διέλευσης  των
διερχομένων καθώς και την αναίρεση της κοινής
χρήσης  και  ζητήθηκε  από  τον  ενοικιαστή  του
περιπτέρου  η  απελευθέρωση  της  πίσω  όψης
αυτού  από  εμπορεύματα-ψυγεία-ερμάρια  και
μονάδα  ψύξης,  καθώς  και  η  απομάκρυνση
διαφημιστικών  σταντ  που  βρέθηκαν
τοποθετημένες  επί  του  οδοστρώματος  και,
παράλληλα,  ενημερώνει  ότι  αυτά  αποτελούν
λόγους προς επιβολή διοικητικών κυρώσεων που
εστάλησαν  στην  εκμισθώτρια  του  άνω
περιπτέρου  και  παρακαλεί,  τέλος,  το  Τμήμα
Τροχαίας Καλλιθέας, λόγω της σπουδαιότητας του
ζητήματος,  που  άπτεται  της  ασφάλειας  των
πολιτών,  να εξετάσει  τη διενέργεια ελέγχων για
την παρεμπόδιση ή μη της ελεύθερης διέλευσης
των πολιτών τόσο στην έμπροσθεν όσο και στην
όπισθεν πλευρά στα περίπτερα που ευρίσκονται
στα διοικητικά όρια του Δήμου Νέας Σμύρνης.
Με το υπ’αρ.  πρωτ.  **/19-1-2015 ο Δήμος Νέας
Σμύρνης,  απαντώντας  στην  τελευταία  ως  άνω
αίτηση του καταγγέλλοντα και λοιπών (αρ.πρωτ.
**/24-12-2014),  του  γνωρίζει  ότι  το  ως  άνω
περίπτερο λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με την υπ’
αρ.  **/12-4-2010  απόφαση  της  Νομαρχίας
Αθηνών  καθώς  και  με  την  υπ’  αρ.  **/2013
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Νέας
Σμύρνης.  Στο  σημείο  αυτό  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
διαπίστωσε αντίφαση ανάμεσα στο έγγραφο υπ’
αρ.  πρωτοκόλλου  **/13-12-2005  της  Νομαρχίας
Αθηνών και στο γεγονός ότι με νεότερη απόφασή
της του 2010, η ίδια φέρεται να αδειοδότησε εκ
νέου  την  λειτουργία  του  περιπτέρου  στην  ίδια
τοποθεσία.  Ωστόσο,  λόγω  της  μεταφοράς  της
αρμοδιότητας  αδειοδότησης,  δεν  καταλείπεται
πεδίο  διαμεσολάβησης  του Περιφερειακού
Συμπαραστάτη  του  Πολίτη  και  της  Επιχείρησης
προς  σημερινή  υφιστάμενη  υπηρεσία  της
Περιφέρειας Αττικής. 
Στη  συνέχεια  ο  καταγγέλλων  απευθύνθηκε  με
σχετική αναφορά του στον Συνήγορο του Πολίτη
με θέμα τη μετατόπιση περιπτέρου. Ο Συνήγορος
του Πολίτη,  εξετάζοντας  την  ως άνω αναφορά,
απευθύνθηκε  με  το  υπ’  αρ.πρωτ.  **/**/2015
έγγραφο  στον  Δήμο  Νέας  Σμύρνης  και,

επικαλούμενος  το  θεσμικό  πλαίσιο  για  την
αδειοδότηση και  τη λειτουργία των περιπτέρων
αλλά  και  επισημαίνοντας  την  διαδικασία  της
παραχώρησης  κοινόχρηστου  χώρου  προς
εγκατάσταση  περιπτέρων,  παρακαλεί  τον  Δήμο
να  προβεί  στις  απαραίτητες  ενέργειες  και
ελέγχους  σχετικά  με  το  ζήτημα  της  κατάληψης
κοινόχρηστου  χώρου,  της  ασφαλούς  διέλευσης
των  πεζών  και  τη  διασφάλιση  της  δημόσιας
κυκλοφορίας και παράλληλα να ενημερώσει τον
Συνήγορο του Πολίτη για της απόψεις του επί του
θέματος και τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται
να προβεί, σχετικά με το αίτημα της μετατόπισης. 
Με  το  υπ’  αρ.**/**/2015  της  29ης Μαΐου  2015
έγγραφό του ο Συνήγορος του Πολίτη υπενθυμίζει
στον Δήμο Νέας Σμύρνης το ως άνω έγγραφο του
καθώς δεν έχει λάβει καμία απάντηση σχετικά με
αυτό.
Τέλος, με το υπ’ αρ. **/**/26-6-2015 έγγραφό του,
ο  Συνήγορος  του  Πολίτη  και  αφού  έλαβε  την
υπ’αρ.  πρωτ.**/22-6-2015  απάντηση  του  Δήμου
Νέας  Σμύρνης,  αναφέρει  ότι  δεν  διαπιστώνει
πλέον παράλειψη του Δήμου ώστε να συνεχισθεί
ο  διαμεσολαβητικός  ρόλος  του,  και  επισημαίνει
ότι ο Δήμος δεν κρίνει ότι τίθεται ζήτημα για την
ασφαλή  διέλευση  των  πεζών,  σύμφωνα  και  με
την  από  19-6-2015  έκθεση  ελέγχου  των
υπηρεσιών. Επίσης, σε ότι αφορά στο αποτέλεσμα
του  ελέγχου,  ενημερώνει  ότι  αυτό  συνιστά
τεχνική κρίση της διοίκησης, η οποία εκφεύγει της
αρμοδιότητας του Συνηγόρου του Πολίτη καθώς
δε διερευνά και δεν υποκαθιστά τη διοίκηση σε
θέματα που άπτονται της τεχνικής της κρίσης και
ότι το ζήτημα της μετατόπισης των περιπτέρων
εμπίπτει στη διακριτική ευχέρεια του Δήμου, υπό
τις  προϋποθέσεις  που  προβλέπονται  από  την
οικεία  νομοθεσία.  Στην  σχετική  έκθεση  ελέγχου
αναφέρεται  ότι  διαπιστώθηκε  η  ασφαλής
διέλευση  των  πεζών,  τόσο  έμπροσθεν  του
περιπτέρου με απόσταση 1,14 από το οδόστρωμα
όσο και στην πίσω πλευρά με απόσταση 0,92 cm.
Ο  καταγγέλλων  προσκομίζει  και  την  υπ’  αρ.
52907/28-9-2009  Υπουργική  Απόφαση  (ΦΕΚ  Β΄
2621/31-12-2009  «Ειδικές  ρυθμίσεις  για  την
εξυπηρέτηση  ατόμων  με  αναπηρία  σε
κοινόχρηστους  χώρους  των  οικισμών  που
προορίζονται  για  την  κυκλοφορία  πεζών»)  και
υπογραμμίζει το άρθρο 2, κατά το οποίο σε όλους
τους  κοινόχρηστους  χώρους  πόλεων  και
οικισμών  επιβάλλεται  ζώνη  όδευσης  πεζών,  με
απαραίτητο  ελάχιστο  πλάτος  1,50  μ  (του
κρασπέδου μη συνυπολογιζομένου) ελεύθερο από
κάθε  είδους  σταθερό  ή  κινητό  εμπόδιο  και
μέγιστη  εγκάρσια  κλίση  2%.  Οποιαδήποτε
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εξυπηρέτηση  όπως  σήμανση,  φύτευση,  αστικός
εξοπλισμός  απαγορεύεται  να τοποθετείται  εντός
της  ελεύθερης  ζώνης  όδευσης  πεζών.  Κατά  το
άρθρο  6,  υπό  την  έννοια  «αστικός  εξοπλισμός»
νοούνται  και  τα  περίπτερα.   Συνεπώς,  η  κρίση
περί  του  εάν  το  απαραίτητο  ελάχιστο  πλάτος
ταυτίζεται  με τα ευρήματα της έκθεσης ελέγχου
δεν αφορά «τεχνική κρίση της διοίκησης»,  αλλά
ζήτημα  υπαγωγής  πραγματικών  περιστατικών
στον κανόνα δικαίου,  θέμα διαμεσολάβησης  για
το οποίο, στην προκειμένη περίπτωση όμως δεν
είναι  αρμόδιος ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης
του  Πολίτη  και  της  Επιχείρησης,  αλλά  ο
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
του  Δήμου  Νέας  Σμύρνης,  εφόσον  αυτός  έχει
επιλεγεί και, σε κάθε περίπτωση, ο Συνήγορος του
Πολίτη. 
Κατόπιν  των  ανωτέρω,  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
διαπίστωσε  την  αναρμοδιότητά  του  προς
διαμεσολάβηση σε υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα ή
επιχειρήσεις  της  Περιφέρειας  Αττικής,  καθώς
υφίστανται  έτερες  υπηρεσίες  και  αρχές  για  την
διεκπεραίωση  της  αιτήσεως.  Ως  εκ  τούτου,
διαβίβασε εντός της προβλεπόμενης  προθεσμίας
τριών  (3)  ημερών  την  καταγγελία  προς  τις
αρμόδιες  υπηρεσίες  και  ενημερώνει,  όπως  ο
νόμος  ορίζει,  σχετικά τον καταγγέλλοντα,  με  το
παρόν  έγγραφο.  Συγκεκριμένα,  η  διαβίβαση
διενεργήθηκε προς:
-  τον  Δήμο  Νέας  Σμύρνης,  Διεύθυνση
Οικονομικού, Τμήμα Εσόδων, Δημ. Περιουσίας και
Αδειοδοτήσεων Καταστημάτων, καθώς ο εν λόγω
Δήμος  δεν  έχει  επιλέξει  Συμπαραστάτη  του
Δημότη και της Επιχείρησης ώστε να χειριστεί την
καταγγελία σύμφωνα  με  το  άρθρο  77  του
Ν.3852/2010 και 
-  προς  τον  Συνήγορο  του  Πολίτη,  Βοηθό
Συνήγορο  του  Πολίτη  κ.***,  για  πιθανή
επανεκτίμηση της υπόθεσης και υπό το φως των
διατάξεων  περί  αστικού  εξοπλισμού  που
επικαλείται ο καταγγέλλων.   
- προς το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας για πιθανό
έλεγχο  περί  της  τήρησης  ή  μη  διατάξεων  του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:  Η  καταγγελία  διαβιβάστηκε
εμπρόθεσμα στις αρμόδιες υπηρεσίες

26. Καθυστέρηση υπόθεσης στο ΣΥΠΟΘΑ

Η καταγγελία αφορά υπόθεση που χειρίζεται το
Συμβούλιο  Πολεοδομικών  Θεμάτων  και
Αμφισβητήσεων  (ΣΥΠΟΘΑ)  Ανατολικής  Αττικής.

Συγκεκριμένα, ο καταγγέλλων διαμαρτύρεται για
την  φερόμενη  καθυστέρηση  έκδοσης  απόφασης
από  το  Συμβούλιο  Πολεοδομικών  Θεμάτων  και
Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Ανατολικής Αττικής επί
της  προσφυγής  του  για  άρση  ρυμοτομικής
απαλλοτρίωσης  της  ιδιοκτησίας  του  στο  Δήμο
Σπάτων  ύστερα  από  δικαστική  απόφαση.  Ο
καταγγέλλων     επιπρόσθετα  αιτείται  σε
περίπτωση  απόρριψης  (σιωπηρής  ή  μη)  της
αίτησής  του  από  το  ως  άνω  Συμβούλιο,  την
επαναφορά αυτής προς συζήτηση, με μέριμνα του
Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της
Επιχείρησης  στο  αρμόδιο  Συμβούλιο
Πολεοδομικών  Θεμάτων  και  Αμφισβητήσεων
(ΣΥΠΟΘΑ)  ή  άλλως  στο   Κεντρικό  Συμβούλιο
Πολεοδομικών  Θεμάτων  και  Αμφισβητήσεων
(ΚΕΣΥΠΟΘΑ), προς αποσαφήνιση με επιστημονική
και τεκμηριωμένη αναφορά του καθεστώτος της
ιδιοκτησίας του ήτοι εάν αυτή βρίσκεται εντός ή
εκτός  αρχαιολογικού  χώρου  που,  κατά  τους
ισχυρισμούς  του,  μέχρι  σήμερα  δεν  έχει
οριοθετηθεί ή κηρυχθεί.
Με  την  Διαβίβαση  7/2015,  ο  Συμπαραστάτης
επισήμανε ότι κατά το άρθρο 4 παρ. 1 (α) εδ. γ’
του  Ν.2690/1999  (Κώδικας  Διοικητικής
Διαδικασίας),  όταν  μια  αίτηση  υποβάλλεται  σε
αναρμόδια  υπηρεσία,  αυτή  τη  διαβιβάζει  εντός
τριών  (3)  ημερών  στην  αρμόδια  υπηρεσία  και
ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο.  Στην προκειμένη
υπό  κρίση  περίπτωση,  η  καταγγελία  αφορά  το
Συμβούλιο  Πολεοδομικών  Θεμάτων  και
Αμφισβητήσεων  (ΣΥΠΟΘΑ)  Ανατολικής  Αττικής.
Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4030/2011 όπως
ισχύει, τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και
Αμφισβητήσεων  (ΣΥΠΟΘΑ)  συγκροτούνται  με
απόφαση  του  αρμόδιου  Γενικού  Γραμματέα
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  στην  έδρα  κάθε
περιφερειακής  ενότητας.  Στο  άρθρο  31  του  ως
άνω  νόμου  ορίζονται  οι  αρμοδιότητες  των
Συμβουλίων και στο άρθρο 32 ορίζεται η σύνθεση
τους.  Επιπλέον  το  ΣΥΠΟΘΑ δεν  περιλαμβάνεται
ως  υπηρεσία  στον  Οργανισμό  Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. Σύμφωνα με
την 1η  παράγραφο του Κώδικα Λειτουργίας5 του
Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της
Επιχείρησης οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής
είναι αυτές που περιλαμβάνονται στον Οργανισμό
Εσωτερικής  Υπηρεσίας,  όπως  αυτός  κάθε  φορά
ισχύει.  Σύμφωνα,  λοιπόν,  με  τα  ανωτέρω  τα
Συμβούλια  Πολεοδομικών  Θεμάτων  και
Αμφισβητήσεων  (ΣΥΠΟΘΑ)  είναι  συλλογικά

5 Κείμενο προσβάσιμο στην ιστοθέση: 
http  ://  www  .  patt  .  gov  .  gr  /  site  /  attachments  /  article  /4200
/150617_  kodikas  _  leitourgias  .  pdf 
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διοικητικά  όργανα,  δεν  υπάγονται  στη
δικαιοδοσία  των  Οργανισμών  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και  δεν  αποτελούν υπηρεσία της
Περιφέρειας  Αττικής  προς  την  οποία  μπορεί  να
ασκήσει  τη διαμεσολαβητική του αρμοδιότητα ο
Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του  Πολίτη  και
της Επιχείρησης και συνεπώς ήταν υποχρεωμένος
να  διαβιβάσει  την  ως  άνω  καταγγελία  στο
Συμβούλιο  Πολεοδομικών  Θεμάτων  και
Αμφισβητήσεων  (ΣΥΠΟΘΑ)  Ανατολικής  Αττικής.
Κατόπιν  των  ανωτέρω,  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
διαπίστωσε, σχετικά με την εν θέματι καταγγελία,
την αναρμοδιότητά του προς διαμεσολάβηση σε
υπηρεσίες,  νομικά  πρόσωπα  ή  επιχειρήσεις  της
Περιφέρειας Αττικής και την διαβίβασε  εντός της
προβλεπόμενης  προθεσμίας  τριών  (3)  ημερών
προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και
Αμφισβητήσεων  (ΣΥΠΟΘΑ)  Ανατολικής  Αττικής
και ενημέρωσε, όπως ο νόμος ορίζει, σχετικά τον
καταγγέλλοντα, με το  έγγραφο της διαβίβασης.
Περαιτέρω, ο  Περιφερειακός Συμπαραστάτης του
Πολίτη  και  της  Επιχείρησης  ενημέρωσε  τον
καταγγέλλοντα ότι μπορεί να υποβάλλει αναφορά
για  διαμεσολάβηση  προς  το  ΚΕΣΥΠΟΘΑ  και  το
ΣΥΠΟΘΑ  προς  τον  Συνήγορο  του  Πολίτη,  o
oποίος  είναι  αρμόδιος  να  ασκήσει  τη  σχετική
παρέμβαση σύμφωνα με τον Ν.3094/2003.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:  Η  καταγγελία  διαβιβάστηκε
αρμοδίως στο ΣΥΠΟΘΑ

27.  Πληροφόρηση  για  έργα  που
εκτελούνται σε Ρέματα της Αττικής

Πολίτης  κατέθεσε  αίτηση  διαμεσολάβησης,  στην
οποία επισυνάπτεται  κείμενο το οποίο φέρονται
να  υπογράφουν  δεκατέσσερις  περιβαλλοντικοί
φορείς  και  το  οποίο  αναφέρεται  σε  τρείς
διακηρύξεις  ηλεκτρονικών  ανοικτών  δημόσιων
διαγωνισμών  υπό  τον  κωδικό  45246410-0  του
Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων, με θέμα
τον καθαρισμό των ρεμάτων Κεντρικού – Βόρειου
–  Δυτικού  –  Νότιου  Τομέα  Αθήνας,  Δυτικής
Αττικής και Ανατολικής Αττικής. Σύμφωνα με την
καταγγελία,  στα  κείμενα  των  διακηρύξεων  δεν
λαμβάνονται  υπόψη  βασικές  νομικές  διατάξεις
σχετικά  με  την  προστασία  και  τον  ρόλο  των
ρεμάτων.  Η  ως  άνω  αίτηση  διαμεσολάβησης
αναφέρεται  σε  διακηρύξεις  ηλεκτρονικών
δημοπρασιών  που  έχουν  καταρτιστεί  από  τη
Δ/νση Τεχνικών Έργων, τη Δ/νση Τεχνικών Έργων
Δυτικής  Αττικής  και  τη  Δ/νση  Τεχνικών  Έργων
Ανατολικής Αττικής. Οι εν λόγω Δ/νσεις συνιστούν
υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και επομένως

ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης  ήταν αρμόδιος
να ασκήσει τη διαμεσολαβητική του παρέμβαση. 
Σύμφωνα  με  την  ως  άνω  καταγγελία,  στις  εν
λόγω  διακηρύξεις  παρατηρείται  σειρά
παραλήψεων ως προς το σχετικό με τα ρέματα
και την προστασία του περιβάλλοντος νομοθετικό
πλαίσιο.  Όπως  αναφέρεται  στο  κείμενο  της
καταγγελίας, δεν λαμβάνονται υπόψη ο ν.1739/87,
η  οδηγία  2000/60/ΕΚ,  το  Π.Δ.  51/2007,  η  ΚΥΑ
31822/1542/Ε103/21-7-2010, η ΥΑ 9173/1642/1993,
ο ν.3010/2002 καθώς και σειρά αποφάσεων του
ΣτΕ  που  αφορούν  στην  οριοθέτηση  και  την
προστασία  των  ρεμάτων.  Σε  συνέχεια  των
ανωτέρω αναφέρονται και άλλοι λόγοι για τους
οποίους  η  καταγγέλλουσα  και  οι  φερόμενοι  ως
συνυπογράφοντες  φορείς  εκφράζουν  τις
αντιρρήσεις τους ως προς το περιεχόμενο των εν
λόγω  διακηρύξεων,  οι  κυριότεροι  από  τους
οποίους συνοψίζονται στους ακόλουθους : 
-  Ο  φάκελος  δεν  περιλαμβάνει  τεκμηρίωση
σκοπιμότητας των προβλεπόμενων παρεμβάσεων
στα ρέματα.
-  Δεν  περιλαμβάνεται  καμία  αναφορά  σε
προϋπάρχουσες  μελέτες  προκειμένου  να
προσδιοριστούν τα σημεία παρέμβασης.
-  Υπάρχει αοριστία ως προς τον κατάλογο των
ρεμάτων που πρόκειται να καθαριστούν γεγονός
που γεννά ερωτηματικά σχετικά με το πώς έχουν
προσμετρηθεί οι ακριβείς ποσότητες εργασιών οι
οποίες  αναφέρονται  στα  αντίστοιχα  άρθρα  της
μελέτης. 
- Προβάλλονται αντιρρήσεις ως προς το γεγονός
(σύμφωνα πάντοτε  με την καταγγελία) ότι  στο
τιμολόγιο  των  υπό  δημοπράτηση  συμβάσεων
προβλέπεται  δυσανάλογα  μεγάλη  χρήση
μηχανικών μέσων σε σχέση με την χειρωνακτική
εργασία  γεγονός  που  πρόκειται  προκαλέσει
ανεπανόρθωτες ζημιές στους υγρότοπους. 
-   Δεν διαχωρίζονται και δεν κατατάσσονται τα
ρέματα ως προς την μεθοδολογία αντιμετώπισής
τους με κριτήριο το καθεστώς προστασίας τους,
κ.α.
Με  την  Διαμεσολάβηση  21/2015,  ο  Συμπαρα-
στάτης   έθεσε  υπόψη  όλα  τα  παραπάνω  στην
Δ/νση  Τεχνικών Έργων Π.Ε.  Ανατολικής  Αττικής,
τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.   Δυτικής Αττικής
και  την  Δ/νση  Τεχνικών  Έργων,  ζητώντας  από
αυτές να εκθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με το
περιεχόμενο της καταγγελίας. 
Η  Δ/νση  Τεχνικών  Έργων  Δυτικής  Αττικής,  με
έγγραφό  της  απάντησε,  σχετικά  με  τους
διαγωνισμούς  του  καθαρισμού  ρεμάτων  της
Δυτικής – Ανατολικής Αττικής και του Κεντρικού –
Βόρειου  Δυτικού  Τομέα  Αθήνας  και,  ειδικότερα,
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για  την  Π.Ε.  Δυτικής  Αττικής  ότι  ο
προϋπολογισμός  δημοπράτησης  έχει  οριστεί  σε
1.000.000  ευρώ  με  την  από  22.8.2014  απόφαση
του  Υπουργού  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνι-
στικότητας  ΤΡΟΠ.0/22.8.2014,  δηλαδή
προκηρύχθηκε  ηλεκτρονικός  δημόσιος  διεθνής
μειοδοτικός  διαγωνισμός  παροχής  υπηρεσιών
ποσού 1.000.000  ευρώ.  Οι  εργασίες  καθαρισμού
των  ρεμάτων  έχουν  οριστεί  ως  παροχή
υπηρεσιών βάσει υπ' αρ.  466/2012 πράξη του Ζ'
Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πράξη που
αφορά  την  Περιφερειακή  Ενότητα  Ανατολικής
Αττικής). Συνοπτικά οι εργασίες που εκτελούνται
είναι ο καθορισμός της κοίτης από φερτά υλικά
(αμμοχάλικα,  σκουπίδια,  εκριζωμένη  φυτική
βλάστηση από ροή των υδάτων, καθώς και από
απορριφθέντα μεγάλα αντικείμενα, όπως έπιπλα,
αυτοκίνητα κλπ).  Τα  απορρίμματα και  τα  φερτά
υλικά απορρίπτονται σε θέσεις όπου επιτρέπεται
η  εναπόθεση  τέτοιων  υλικών.  Σκοπός  της
παροχής  υπηρεσιών  είναι  η  βελτιστοποίηση  της
λειτουργίας  των  υδατορεμάτων  χωρίς  αλλαγή
της διατομής τους ή η κατασκευή μόνιμων έργων
αντιπλημμυρικής προστασίας. Τα προς καθαρισμό
ρέματα καθώς και οι  θέσεις μήκους καθαρισμού
κλπ., επιλέγονται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων
της  Π.Ε.Δ.Α.  βάσει  των  αναγκαιοτήτων,
προτάσεων  από  τις  Τεχνικές  Υπηρεσίες  των
Δήμων,  αιτήματα  πολιτών,  συλλόγων,  κατόπιν
αυτοψίας Μηχ/κών της Δ/νσης.
Οι περιοχές με τα εντονότερα προβλήματα έχουν
εντοπιστεί από παρελθόντα έτη αλλά εξαρτώνται
από το ύψος της βροχόπτωσης κάθε χειμερινής
περιόδου ανά περιοχή, άρα δεν είναι δυνατόν να
προσδιοριστούν  επ'  ακριβώς  κατά  το  χρόνο
εκπόνησης  της  μελέτης  που  προηγείται  πέραν
των 8 μηνών της έναρξης των εργασιών. Επίσης,
η  Δ/νση  ενημερώνει  ότι  δεν  γίνεται  καμία
παρέμβαση  σε  ορεινές  κοίτες  ρεμάτων  για  τις
οποίες η Περιφέρεια Αττικής δεν είναι αρμόδια να
επέμβει.  Η  Δ/νση  θεωρεί  ότι  “δεν  υπάρχει
κατάτμηση  της  σύμβασης  δεδομένου  ότι  με  τις
τρεις  παροχές  υπηρεσιών  καλύπτονται  τρεις
γεωγραφικές  ενότητες  της  Περιφέρειας  Αττικής
που απέχουν   τεράστιες  αποστάσεις  η  μία  από
την άλλη. Επίσης γίνεται προσυμβατικός έλεγχος
από το Ελεγκτικό Συνέδριο και σας ενημερώνουμε
ότι για ανάλογες συμβάσεις στο παρελθόν, ουδέν
μεμπτό βρέθηκε  κατά τον προσυμβατικό έλεγχο
που  να  κώλυε  την  υπογραφή  της  σύμβασης.”
Παράλληλα,  η  Δ/νση  αναφέρει  ότι  “ουδεμία
υποβάθμιση  του  περιβάλλοντος  γίνεται  ούτε
κατασπατάληση χρημάτων δεδομένου ότι για ένα
έτος γίνεται τακτικός καθαρισμός στα ρέματα της

Δυτικής Αττικής με κοίτη που κυμαίνεται από 2,00
έως 20 μ. πλάτος και σε μήκος περίπου 152,0 χλμ.
Αντίθετα στόχος του έργου είναι πάνω από όλα η
προστασία  της  ανθρώπινης  ζωής  και  της
περιουσίας των κατοίκων.”
Πανομοιότυπες απαντήσεις δόθηκαν και από τις
άλλες δύο υπηρεσίες. 
Η  καταγγέλλουσα  επανήλθε  με  έγγραφες
παρατηρήσεις  που  απέστειλε  στις  ανωτέρω
διευθύνσεις  και  κοινοποίησε  στο  Γραφείο
Συμπαραστάτη.  Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, η
καταγγέλλουσα  επικαλείται  κείμενο,  στο  οποίο
παρατηρεί  “αφενός  σε  κάποια  ζητήματα  μία
πρόοδο  και  αφ΄  ετέρου  σε  άλλα  βασικά  καμία
πρόοδο.” Συγκεκριμένα, χαιρετίζεται ως θετικό το
γεγονός  ότι  ο  καθαρισμός  περιορίζεται
αποκλειστικά στην απομάκρυνση φερτών υλικών,
όπως σκουπίδια,  έπιπλα κλπ,  ενώ ως προς  την
βλάστηση  διευκρινίζεται  ότι  οι  εργασίες
περιλαμβάνουν  μόνο  την  απομάκρυνση  της
προϋπάρχουσας “εκριζωμένης φυτικής βλάστησης
από  ροή  υδάτων”  και  αποκλείονται  εργασίες
κοπής  και  εκρίζωσης  θάμνων  ή  δέντρων.
Χαιρετίζεται  ο  αποκλεισμός  προσαρμογής  της
κοίτης  και  της  αλλαγής  της  διατομής.  Ως  προς
τον αποκλεισμό παρεμβάσεων σε  ορεινές κοίτες
και  ρέματα,  αναφέρεται  ότι  αυτό  πρέπει  να
τηρηθεί  σε  ορεινά  τμήματα  ρεμάτων  όπως  ο
Βαλανάρης  και  το  Δασαμάρι.  Η  καταγγέλλουσα
αναφέρει  ως  θετικό  ότι  ο  προσδιορισμός  των
σημείων θα γίνεται κατόπιν αυτοψίας Μηχανικών
της  Διεύθυνσης,  όμως  επισημαίνει  ότι  “για  τη
διασφάλιση της διαύγειας της διαδικασίας,  είναι
απαραίτητο  η  αυτοψία  να  ανακοινώνεται
δημόσια  τουλάχιστον  μία  εβδομάδα  νωρίτερα
(στον  ιστότοπο  της  Περιφέρειας  και  με  Δελτίο
Τύπου  στα  ΜΜΕ)  ώστε  να  παρευρίσκονται  οι
ενδιαφερόμενοι  φορείς  και  να  ασκείται  ο
δημόσιος  έλεγχος”,  προσέγγιση  με  την  οποία
συμφωνεί και  ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης
του Πολίτη και  της Επιχείρησης  (βλ.  Παρακάτω,
υπό  το  κεφάλαιο  των  προτάσεων).  Η
καταγγέλλουσα  αναφέρει  ότι  οι  παραπάνω
ειδικές  προδιαγραφές  θα  πρέπει  να
ενσωματωθούν και να προσαρτηθούν στο σώμα
της προκήρυξης που υπογράφει ο πάροχος.
Περαιτέρω,  στις  παρατηρήσεις  υπάρχει  κι  ένα
δεύτερο  μέρος  που  κατά,  κατά  την
καταγγέλλουσα,  δεν  υπάρχει  αιτιολόγηση  βάσει
του  υφιστάμενου  θεσμικού  πλαισίου  και  δεν
υπάρχει  τεκμηρίωση  με  βάση  τα  πραγματικά
δεδομένα  και  τις  πραγματικές  συνθήκες.
Συγκεκριμένα, με τις παρατηρήσεις υποστηρίζεται
ότι ο δια χειρός καθαρισμός των ρεμάτων όπου
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είναι  ανέφικτη  η  χρήση  μηχανικού  εξοπλισμού
είναι μέθοδος “αυθαίρετη που δεν τεκμηριώνεται
από  πραγματική  ανάγκη  και  είναι  αντίθετη  σε
πάγιες  αρχές  επιστημονικής  και  οικολογικής
διαχείρισης  των  ρεμάτων.”  Στο  κείμενο
αναφέρεται ότι αυτή η πρακτική έχει καταγγελθεί
από φορείς,  οι  οποίοι  εξακολουθούν να καλούν
την Περιφέρεια  Αττικής  να ακολουθεί  πλέον τις
επιστημονικές  προδιαγραφές.  Συγκεκριμένα,  το
κείμενο υποστηρίζει μια αντιστροφή του κανόνα:
οι παρεμβάσεις των καθαρισμών των ρεμάτων να
γίνονται  χειρωνακτικά  και  κατ'  εξαίρεση  να
χρησιμοποιούνται  μηχανικά  μέσα  μικρού
μεγέθους  ή  μηχανήματα  τοποθετημένα  εκτός
κοίτης. 
Περαιτέρω,  το κείμενο εντοπίζει  ότι  ειδικά στην
απάντηση  της  υπηρεσίας  της  Π.Ε.  Ανατολικής
Αττικής, σκοπός των εργασιών στα υδατορέματα
είναι  “η  βελτιστοποίηση  της  λειτουργίας  τους
χωρίς αλλαγή της διατομής τους ή η κατασκευή
μόνιμων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας” και
η  καταγγέλλουσα  ζητά  την  διασαφήνιση  της
απάντησης,  επισημαίνοντας  ότι  είναι  άλλο  οι
καθαρισμοί  κι  άλλο  η  κατασκευή
αντιπλημμυρικών έργων. 
Η αναφορά σε “εκπόνηση μελέτης που προηγείται
των  8  μηνών  της  έναρξης  των  εργασιών”
θεωρείται  “παραπλανητική  διατύπωση”,  από  τις
παρατηρήσεις,  με  το  επιχείρημα  ότι  στις
διακηρύξεις  δεν  υπάρχει  αναφορά σε  μελέτη.  Η
καταγγέλλουσα  υποστηρίζει  ότι  οι  καθαρισμοί,
κατά  την  εμπειρία  της,  γίνονται  χωρίς  καμία
μελέτη,  αναφέροντας  ως  παράδειγμα  τον
καθαρισμό  Βαλανάρη  τον  Ιούνιο  του  2015  και
τους  ετήσιους  καθαρισμούς  του  Μεγάλου
Ρέματος.  Τέλος,  εντοπίζεται  απόκλιση  για  τον
χρόνο εκτέλεσης των εργασιών, λόγω του ότι η
Δ/νση Τ.Υ. αναφέρει ότι τακτικός καθαρισμός στα
ρέματα θα γίνεται  “για  δεκαοκτώ μήνες”,  ενώ η
υπηρεσία  της  Ανατολικής  Αττικής  αναφέρει  “για
ένα έτος”.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Αναμένεται η τελική ανταπόκριση 
των υπηρεσιών επί των ανωτέρω παρατηρήσεων
της καταγγέλλουσας

28.  Έλεγχοι  κυριακάτικης  λειτουργίας
επιχείρησης στην Σαλαμίνα

Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και
της  Επιχείρησης  έλαβε  έγγραφο  του
Αντιπεριφερειάρχη  Περιφερειακής  Ενότητας
Νήσων  με  το  οποίο  διαβιβάστηκε  αίτηση  –

διαμαρτυρία επιχείρησης που αφορά την επιβολή
διοικητικών  κυρώσεων  για  την  λειτουργία
καταστήματος στη Σαλαμίνα τις Κυριακές και με
το οποίο ζητήθηκαν οι απόψεις μας. Στη συνέχεια,
ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και
της  Επιχείρησης  έλαβε  καταγγελία  της  ως
επιχείρησης  σούπερ  μάρκετ,  η  οποία
διαμαρτύρεται  για  την  κατ’  επανάληψη
διεξαγωγή ελέγχων από υπαλλήλους της Δ/νσης
Ανάπτυξης Π.Ε.  Νήσων της Περιφέρειας Αττικής
και  την  σύνταξη  εκθέσεων  ελέγχου  περί
λειτουργίας  του  καταστήματός  της  κατά  την
ημέρα  Κυριακή,  με  αποτέλεσμα  την  επιβολή
προστίμων.  Η  καταγγέλλουσα  επιχείρηση
αναφέρει την επιβολή προστίμου ύψους 65.279,25
ευρώ από τον Γενικό Γραμματέα  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, βασιζόμενο σε έκθεση ελέγχου
υπαλλήλων  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης  Π.Ε.  Νήσων
της Περιφέρειας Αττικής, για την λειτουργία του
καταστήματος κατά την Κυριακή 1.6.2014, καθώς
και την απόφαση υπ' αρ.***/2015 του Διοικητικού
Πρωτοδικείου  Πειραιώς  περί  αναστολής  της
εκτέλεσης  της  ως  άνω  απόφασης.   Η
καταγγέλλουσα επιχείρηση επικαλείται τα υπ' αρ.
**/3.7.2006  και  **/8.7.2014  έγγραφα   της
Εισαγγελίας  Πρωτοδικών  Πειραιώς  περί
επιτρεπόμενης  λειτουργίας  των  καταστημάτων
στην Σαλαμίνα κατά την ημέρα Κυριακή, δυνάμει
των  υπ'  αρ.  **/5.8.1988  και  **/16.11.89
αποφάσεων  του  Νομάρχη  Πειραιώς.  Η
καταγγέλλουσα αναφέρει ότι μετά την ανωτέρω
επιβολή  κύρωσης,  υπάλληλοι  της  Δ/νσης
Ανάπτυξης Π.Ε.  Νήσων της Περιφέρειας Αττικής
επανήλθαν για έλεγχο την Κυριακή **.10.2015 και
συνέταξαν  έκθεση  ελέγχου,  με  αποτέλεσμα  να
επίκειται η επιβολή και άλλου προστίμου από την
Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αττικής,  παρά  τα  ως
άνω  έγγραφα  των  Εισαγγελέων  Πρωτοδικών
Πειραιώς.  Ενόψει  των  ανωτέρω,  η
καταγγέλλουσα  επιχείρηση  ζήτησε  από  τον
Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της
Επιχείρησης να ασκήσει  τα διαμεσολαβητικά του
καθήκοντα, για την επίλυση του προβλήματος.

Με  την  Διαμεσολάβηση  22/2015,  ο
Συμπαραστάτης  παρατήρησε  ότι  ως  προς  το
σκέλος  της  υπόθεσης  που  αφορά  την  επιβολή
προστίμου  από  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση
Αττικής,  είναι  αναρμόδιος  να  ασκήσει
διαμεσολαβητικά  καθήκοντα,  καθόσον  η
Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αττικής  δεν  αποτελεί
“υπηρεσία”, “νομικό πρόσωπο” ή “επιχείρηση” της
Περιφέρειας  Αττικής,  αλλά  «ενιαία
αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους»
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σύμφωνα  με  το  άρθρο  6  του  Ν.3852/2010.
Ωστόσο,  το   έγγραφο  της  διαμεσολάβησης
κοινοποιήθηκε και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής, για λόγους ενημέρωσής της.  Ως προς το
σκέλος της υπόθεσης που αφορά την διεξαγωγή
ελέγχων  για  την  λειτουργία  του  καταστήματος
της  καταγγέλλουσας  κατά  την  ημέρα  Κυριακή,
σημειώνεται  ότι  σύμφωνα  με  τον  Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, η
Δ/νση  Ανάπτυξης  της  Π.Ε.  Νήσων  αποτελεί
“υπηρεσία” της Περιφέρειας και ως εκ τούτου ο
Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του  Πολίτη  και
της  Επιχείρησης  ήταν  αρμόδιος  να  ασκήσει  την
διαμεσολαβητική του παρέμβαση προς αυτήν, στο
μέτρο  που  η  καταγγελία  είναι  βάσιμη  κατά  τη
νομική  βάση  και  κατά  την  ουσία  της.  Για  τους
λόγους αυτούς,  στη συνέχεια  ο  Συμπαραστάτης
εξέτασε τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα της
καταγγελίας,  προκειμένου  να  διερευνηθεί  κατά
πόσον  αυτή  αφορά  πράγματι  πρόβλημα
κακοδιοίκησης  που  προκαλείται  στην
καταγγέλλουσα  από  την  Δ/νση  Ανάπτυξης  Π.Ε.
Νήσων  και  προκειμένου  να  προταθούν
συγκεκριμένες  λύσεις  για  την  επίλυση  του
σχετικού προβλήματος.
Με βάση αυτή την καταγγελία,  ο Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
είχε την ευκαιρία να εξετάσει και να παραθέσει το
θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για την επιτρεπόμενη
λειτουργία  καταστημάτων  τις  Κυριακές,
εστιάζοντας στο καθεστώς που ισχύει στην νήσο
Σαλαμίνα.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  ο  Συμπαραστάτης
επισήμανε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος,
καθένας έχει  δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα
την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην
κοινωνική,  οικονομική  και  πολιτική  ζωή  της
Χώρας,  εφόσον  δεν  προσβάλλει  τα  δικαιώματα
των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα
χρηστά ήθη. Με την διάταξη αυτή αναγνωρίζεται,
μεταξύ  άλλων,  η  επιχειρηματική  ελευθερία  ως
ατομικό  δικαίωμα,  το  οποίο  επιδέχεται
περιορισμών  μόνο  για  λόγους  προστασίας  των
“δικαιωμάτων  των  άλλων”,  του  “Συντάγματος”
και των “χρηστών ηθών”. Κατά το άρθρο 22 παρ.
1 του Συντάγματος, η εργασία αποτελεί δικαίωμα
και  προστατεύεται  από το  Κράτος  που  μεριμνά
για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων
των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση
του  εργαζόμενου  αγροτικού  και  αστικού
πληθυσμού,  ενώ  κατά  την  παρ.  4  του  ίδιου
άρθρου,  οποιαδήποτε  μορφή  αναγκαστικής
εργασίας απαγορεύεται. Εξάλλου, κατά το άρθρο
25 παρ. 1 του Συντάγματος,  τα δικαιώματα του

ανθρώπου  ως  ατόμου  και  ως  μέλους  του
κοινωνικού συνόλου τελούν υπό την εγγύηση του
Κράτους.  Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται
να  διασφαλίζουν  την  ανεμπόδιστη  και
αποτελεσματική  άσκησή  τους.  Τα  δικαιώματα
αυτά  ισχύουν  και  στις  σχέσεις  μεταξύ  ιδιωτών
στις  οποίες  προσιδιάζουν.  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  την  διατύπωση  αυτή,  σε
συνδυασμό  με  την  παρ.  1  του  άρθρου  5  του
Συντάγματος,  προκύπτει  ότι  περιορισμοί  στο
ατομικό δικαίωμα της επιχειρηματικής ελευθερίας
και της εργασίας επιτρέπονται μόνο με νόμο που
σέβεται  την  αρχή  της  αναλογικότητας.  Κατά  το
άρθρο 106 παρ.  2  του Συντάγματος,  η  ιδιωτική
οικονομική  πρωτοβουλία  δεν  επιτρέπεται  να
αναπτύσσεται  σε  βάρος  της  ελευθερίας  και  της
ανθρώπινης  αξιοπρέπειας  ή  προς  βλάβη  της
εθνικής  οικονομίας.   Όπως  έχει  κρίνει  κατ'
επανάληψη  και  το  Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο  των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι περιορισμοί των
δικαιωμάτων  που  επιτρέπονται  λόγω  της
ύπαρξης “νόμου”,  δεν  αφορούν κάθε περίπτωση
τυχόν νομοθετικής ή άλλης δεσμευτικής διάταξης,
αλλά  θα  πρέπει  να  παρουσιάζουν  ορισμένα
ποιοτικά  χαρακτηριστικά.  Συγκεκριμένα,  θα
πρέπει  οι  διατάξεις  τους  να  είναι  προσβάσιμες,
δηλαδή  να  μπορούν  να  εντοπιστούν  από  τον
καθένα και οι συνέπειες της εφαρμογής τους θα
πρέπει  να  είναι  προβλέψιμες,  ώστε  καθένας  να
μπορεί  να  ρυθμίσει  την  συμπεριφορά  του
σύμφωνα με αυτές. Ως εκ τούτου, οι περιορισμοί
και  στο  ατομικό  δικαίωμα  της  επιχειρηματικής
ελευθερίας  καθώς  και  της  εργασίας  είναι
συνταγματικά  ανεκτοί  όταν  επιβάλλονται  με
νομικές διατάξεις που είναι προσβάσιμες, δηλαδή
μπορούν να εντοπιστούν από τον καθένα και οι
συνέπειες της εφαρμογής τους είναι προβλέψιμες,
ώστε  καθένας  να  μπορεί  να  ρυθμίσει  την
συμπεριφορά  του  σύμφωνα  με  αυτές.
Διαφορετικά, κάθε νομική διάταξη που περιορίζει
το  ατομικό  δικαίωμα  της  επιχειρηματικής
ελευθερίας και της εργασίας είναι αντίθετη προς
τα άρθρα 5 παρ. 1, 22 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του
Συντάγματος  και  η  εφαρμογή  της  από  την
Διοίκηση συνεπάγεται  τις  πειθαρχικές  και  άλλες
κυρώσεις  που  επιβάλλονται  για   εφαρμογή
αντισυνταγματικών  διατάξεων.  Επίσης  τυχόν
πρόκληση  ζημιών  από  διαφυγόντα  κέρδη  που
οφείλονται  σε  εφαρμογή  αντισυνταγματικών
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διατάξεων  δύναται  να  αναζητήσει  ο  θιγείς
ιδιώτης με δικαστική προσφυγή κατά τα άρθρα
105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού
Κώδικα. 
Σύμφωνα  με  το  άρθρο  101  παρ.  4  του
Συντάγματος, ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση,
όταν  δρουν  κανονιστικά,  υποχρεούνται  να
λαμβάνουν  υπόψη  τις  ιδιαίτερες  συνθήκες  των
νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας
για την ανάπτυξή τους. Κατά το άρθρο 102 παρ. 1
του  Συντάγματος,  η  διοίκηση  των  τοπικών
υποθέσεων  ανήκει  στους  οργανισμούς  τοπικής
αυτοδιοίκησης  πρώτου  και  δεύτερου  βαθμού.
Υπέρ  των  οργανισμών  τοπικής  αυτοδιοίκησης
συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση
των  τοπικών  υποθέσεων.  Ζητήματα  που
αφορούν  την  λειτουργία  των  καταστημάτων
κατά  τις  Κυριακές  έχουν  οριοθετηθεί  από  τον
νομοθέτη, αφήνοντας πεδίο διακριτικής ευχέρειας
και στους Ο.Τ.Α.  δεύτερου βαθμού, δηλαδή, στις
παλαιές  Νομαρχιακές  Αυτοδιοικήσεις  (με
απόφαση  Νομάρχη)  και  στις  σημερινές
Περιφέρειες (με απόφαση Αντιπεριφερειάρχη).
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του β.δ. 748/1966
(ΦΕΚ  Α'  1790,  “Περί  κωδικοποιήσεως,
καταργήσεως,  τροποποιήσεως  και  συμπληρώ-
σεως  των  διατάξεων  της  κειμένης  νομοθεσίας
περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και
ημερών  αργίας”),  κατά  τις  Κυριακές  και  τις
οριζόμενες  στο  άρθρο  4  αργίες  και  με  τις
διακρίσεις  που  αναφέρονται  σε  αυτά,
απαγορεύεται στους πιστούς κάθε θρησκεύματος
εντός του Κράτους κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική,
εμπορική  εργασία  και  κάθε  επαγγελματική  εν
γένει  δραστηριότητα.  Η  φράση  “εμπορική
εργασία”  και  το  προηγούμενο  αυτής  σημείο
στίξεως (“,”)  διαγράφηκαν με το άρθρο 2 παρ. 2
του  π.δ.  327/1992  (Α  163),  η  οποία  όμως
παράγραφος στη συνέχεια καταργήθηκε από το
άρθρο 46 του Ν.2224/1994. Αυτό σημαίνει ότι το
εν γένει β.δ. 748/1966 εξακολουθεί να παραμένει
σε  ισχύ,  με  την  εξαίρεση  των  διατάξεων  που
τροποποιούνται  ή  καταργούνται  με  βάση  την
μεταγενέστερη νομοθεσία (βλ. π.χ. το άρθρο 4 της
από  18.12.2012  ΠΝΠ,  ΦΕΚ  Α'  246/18.12.2012,  η
οποία  κυρώθηκε  με  το  πρώτο  άρθρο  του
Ν.4128/2013, ΦΕΚ Α' 51/28.2.2013, κατά την οποία
“επιτρέπεται  κατά  παρέκκλιση  των  ρυθμίσεων
του άρθρου 6 του β.δ. 748/1966 και του άρθρου 1
του  β.δ.  750/71,  όπως  αυτά  ισχύουν,  η
προαιρετική  λειτουργία  των  επιχειρήσεων  και
των παντός είδους καταστημάτων την Κυριακή
23  Δεκεμβρίου  2012  και  την  Κυριακή  30
Δεκεμβρίου  2012,  εντός  του  προβλεπόμενου

ωραρίου  και  τηρουμένων  των  διατάξεων  της
εργατικής νομοθεσίας”). Σε κάθε περίπτωση, το εν
γένει  β.δ.  748/1966  παραμένει  μέρος  του
ισχύοντος  δικαίου  και  συνισχύει  με  άλλες
μεταγενέστερες  διατάξεις  που  ρυθμίζουν
ζητήματα  λειτουργίας  καταστημάτων  τις
Κυριακές.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 (“Έτεραι εξαιρέσεις
εκ της καθ' ημέραν Κυριακήν και ημέρας αργίας
αναπαύσεως”) του β.δ.748/1966, οι διατάξεις περί
αναπαύσεως  την  Κυριακή  και  κατά  τις  ημέρες
των  αργιών  μπορούν  να  μην  εφαρμόζονται  με
απόφαση  του  Υπουργού  Εργασίας  σε  ορισμένες
επιχειρήσεις,  εκμεταλλεύσεις,  υπηρεσίες  ή
εργασίες  γενικά  ή  κατηγορίες  αυτών  που
ορίζονται με αυτή την απόφαση, λόγω εξαιρετικής
σώρευσης εργασίας από την φύση τους. Με την
παρ.  2  του  ίδιου  άρθρου  προβλέπεται  ότι  σε
εντελώς  εξαιρετικές  περιπτώσεις  αφίξεως
περιηγητών  ή  εκδρομέων,  τελέσεως  τοπικών
εορτών,  οργανωμένων  καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων  (φεστιβάλ)  ή  συνδρομής  ετέρων
λόγων κοινωνικής ανάγκης, δύναται ο Υπουργός
Εργασίας για την περιφέρεια της τέως Διοίκησης
Πρωτευούσης  και  οι  αρμόδιοι  Νομάρχες  για  τις
δικές  τους  περιφέρειες  να  επιτρέπουν  με
απόφασή  τους  το  άνοιγμα  ορισμένων
κατηγοριών  καταστημάτων,  τα  οποία  κατά την
κρίση  τους  τυγχάνουν  απαραίτητα  για  την
εξυπηρέτηση των ως άνω αναγκών, με ή χωρίς
απασχόληση  προσωπικού,  για  ορισμένες  ώρες
κατά  την  Κυριακή  και  τις  ημέρες  αργίας.  Η  εν
λόγω παράγραφος 2 είχε καταργηθεί με την παρ.
Α' της περ. ιβ΄ του άρθρου 2 του π.δ. 327/1992 (Α
163). Η ίδια περ. ιβ' όμως αντικαταστάθηκε από
την παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν.2224/1994 (Α 112)
με τη νέα δε διάταξη καταργείται μόνο το άρθρο
8  του β.δ.  748/1966,  χωρίς  να  γίνεται  αναφορά
περί  της  επαναφοράς  ή  μη  της  παρ.  2  που
εξουσιοδοτεί  τον  Νομάρχη  να  εκδίδει  απόφαση
για  εξαιρετική  λειτουργία  καταστημάτων  τις
Κυριακές.
Με βάση την ανωτέρω εξουσιοδοτική διάταξη, ο
Νομάρχης  Πειραιώς  εξέδωσε  την  απόφαση  υπ’
αρ. **/5.8.1988 για την επιτρεπόμενη προαιρετική
λειτουργία  των  καταστημάτων  τροφίμων  και
ψιλικών  ειδών  στην  νήσο  Σαλαμίνα,  που
περιλαμβάνονται  στο  χρονικό  διάστημα  από  1η

Ιουλίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και από ώρας 8.00
μέχρι  15.00,  χωρίς  απασχόληση  εργαζομένων.
Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, εξαιρούνται της
κατά τα ανωτέρω άδειας Κυριακής λειτουργίας τα
καταστήματα  που  απέχουν  μέχρι  3  χιλιόμετρα
από το κέντρο της πόλεως της Σαλαμίνας και όλα
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τα  αρτοποιία  της  νήσου,  για  τα  οποία
εφαρμόζονται οι ισχύουσες γι’ αυτά διατάξεις. Το
χρονικό  πεδίο  εφαρμογής  αυτής  της  απόφασης
διευρύνθηκε κατά το επόμενο έτος (1989) με την
απόφαση του Νομάρχη Πειραιώς υπ’  αρ.  πρωτ.
**/16.11.1989, η οποία αναφέρει ότι εγκρίνεται η
προαιρετική  λειτουργία  των  εν  γένει
καταστημάτων τροφίμων και ψιλικών ειδών της
νήσου  Σαλαμίνος,  κατά  τις  Κυριακές  που
περιλαμβάνονται  στο χρονικό  διάστημα από 16
Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Ιουνίου και από ώρα 9.00
μέχρι  14.00,  χωρίς  απασχόληση  εργαζομένων,
εξαιρουμένων  της  κατά  τα  ανωτέρω  άδειας
Κυριακής  λειτουργίας  τα  καταστήματα  που
απέχουν μέχρι  3  χιλιόμετρα από το κέντρο της
πόλεως  Σαλαμίνας  και  όλα  τα  αρτοποιία  της
νήσου, για τα οποία εφαρμόζονται οι  ισχύουσες
γι’ αυτά διατάξεις. 
Το  επίμαχο  νομικό  ζήτημα  στην  υπό  κρίση
περίπτωση  είναι  αν  έχουν  καταργηθεί  ή  όχι  οι
διατάξεις  των  ανωτέρω κανονιστικών  πράξεων
του Νομάρχη Πειραιώς και,  σε κάθε περίπτωση,
κατά πόσον οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής
είναι αρμόδιες να ελέγχουν, ειδικά στην Σαλαμίνα,
την λειτουργία ή μη των καταστημάτων κατά τις
Κυριακές. Προκειμένου να απαντηθεί το ανωτέρω
ερώτημα  θα  πρέπει  να  εξεταστούν  τυχόν
μεταγενέστερες  νομικές  διατάξεις  ώστε  να
διαπιστωθεί  αν  αυτές  καταργούν  τις  επίμαχες
νομαρχιακές  αποφάσεις.  Το  άρθρο  42  του
Ν.1892/1990  ορίζει  ότι  η  λειτουργία  των
καταστημάτων του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1037/1971
είναι  ελεύθερη  εκτός  από  τις  Κυριακές  και  τις
ημέρες  αργίας.  Κατ’  εξαίρεση  επιτρέπεται  τις
Κυριακές και τις ημέρες αργίας η λειτουργία για
ορισμένες κατηγορίες καταστημάτων. Η διάταξη
προβλέπει  επίσης  ότι:  «Ειδικά  για  τους
τουριστικούς  τόπους  και  τους  τόπους
παραθεριστικής  κατοικίας,  όπως  αυτοί
προσδιορίζονται  κάθε  φορά  από  την  κείμενη
νομοθεσία,  επιτρέπεται  και  η  λειτουργία  των
αρτοποιείων,  κρεοπωλείων,  ιχθυοπωλείων  και
οπωροπωλείων.» Περαιτέρω, η διάταξη συνεχίζει,
ορίζοντας  ότι:  «Επιτρέπεται  επίσης  η  λειτουργία
κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας, πλην της
Κυριακής του Πάσχα, και κατά τις ώρες 8.00 έως
13.00,  άνευ  απασχολήσεως  προσωπικού,
καταστημάτων  πωλήσεως  παντός  είδους
παλαιών αντικειμένων, εφόσον τα καταστήματα
αυτά  ευρίσκονται  σε  τόπους  όπου  εθιμικά
γίνονται  αγοραπωλησίες  τέτοιων  ειδών.  Κατ’
εξαίρεση,  με  απόφαση  του  οικείου  νομάρχη,
μπορεί να επιτρέπεται η λειτουργία την Κυριακή
και τις ημέρες αργίας ορισμένων καταστημάτων

που  εξυπηρετούν  την  τουριστική  κίνηση  σε
αυστηρά  οριοθετούμενες  περιοχές  δήμων  και
κοινοτήτων που έχουν ανακηρυχθεί  τουριστικοί
τόποι, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού
Τουρισμού  και  των  οικείων  Επαγγελματικών
Οργανώσεων  εργοδοτών  και  εργαζομένων  του
νομού.»  Επομένως, η ρύθμιση αυτή δεν αποκλίνει
από τον κανόνα της  σχετικής απαγόρευσης του
ανωτέρω β.δ., ως προς την εργασία τις Κυριακές,
αλλά  στις  εξαιρέσεις  προβλέπει,  μεταξύ  άλλων,
ότι  η  απόφαση  νομάρχη  αφορά  διοικητικά
καθορισμένους  «τουριστικούς  τόπους».  Αυτό
συνιστά διαφορετική ρύθμιση, η οποία όμως δεν
περιλαμβάνει  μνεία  για  τις  προϋφιστάμενες
νομαρχιακές πράξεις που ήταν ήδη σε ισχύ, ούτε
προβλέπεται  κάποια  μεταβατική  περίοδος  εντός
της οποίας, σταδιακά, θα προσαρμοστεί η αγορά
στις  νέες  ρυθμίσεις.  Αυτές  οι  ελλείψεις  της
νομοθετικής ρύθμισης είναι ιδιαίτερα σοβαρές και
παρουσιάζουν  προβλήματα  συμβατότητας  προς
το άρθρο 25 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 5
παρ. 1 και το άρθρο 22 παρ. 1 του Συντάγματος
και  την  συναφή  νομολογία  του  Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου  των  Δικαιωμάτων  του  Ανθρώπου
που  επιβάλλει  ότι  ο  νόμος  που  περιορίζει
ανθρώπινο  δικαίωμα  πρέπει  να  είναι  σαφής,
προβλέψιμων  συνεπειών  και,  σε  περιπτώσεις
μεταβολών που έχουν επιπτώσεις στο επάγγελμα,
να προβλέπουν και μεταβατικές διατάξεις για την
ομαλότερη  προσαρμογή  της  συμπεριφοράς  του
ατόμου  προς  τις  νομικές  επιταγές  (βλ.  π.χ.
Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο  Δικαιωμάτων  του
Ανθρώπου, Λυκουρέζος κατά Ελλάδας, απόφαση
της  15.6.2006,  προσφυγή  αρ.  33553/03,  κήρυξη
έκπτωσης  από  το  αξίωμα  του  βουλευτή
«παραγνωρίζοντας την αρχή της δικαιολογημένης
εμπιστοσύνης»,  κατά  παράβαση  του  άρθρου  3
του  Πρώτου  Πρόσθετου  Πρωτοκόλλου  της
Ευρωπαϊκής  Σύμβασης  των  Δικαιωμάτων  του
Ανθρώπου).
Για να απαντηθεί το ερώτημα περί του εάν έχουν
καταργηθεί  ή  όχι  οι  επίμαχες  νομαρχιακές
αποφάσεις,  θα  πρέπει  να  εξεταστούν  και
μεταγενέστερες  νομοθετικές  και  κανονιστικές
διατάξεις  που  αφορούν  την  νήσο  Σαλαμίνα.  Οι
πιο πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με
την λειτουργία καταστημάτων κατά τις Κυριακές
περιλαμβάνονται  στον  Ν.4177/2013  (  ΦΕΚ  Α’
173/8.8.2013,  «Κανόνες  ρύθμισης  της  αγοράς
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις»).  Στο  άρθρο  16  («Λειτουργία
καταστημάτων  της  Κυριακές»),  όπως
τροποποιήθηκε από τον Ν. 4208/2013 (ΦΕΚ Α 252
18.11.2013),  τον  Ν.  4254/2014   (ΦΕΚ
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Α΄85/07/04/2014)  και  τον  Ν.4314/2014  2014 (ΦΕΚ
Α`  265/23.12.2014)  και  ισχύει,   προβλέπονται  τα
ακόλουθα:

 «1.  Επιτρέπεται  προαιρετικά  η  λειτουργία  των
εμπορικών καταστημάτων τις εξής Κυριακές:
 α)  Την  πρώτη  Κυριακή  κατά  την  έναρξη  των
χρονικών  περιόδων  της  παραγράφου  1  του
άρθρου 
15  του  παρόντος  νόμου.  Σε  περίπτωση  που  η
πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η 
δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.
β) Τις δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των
Χριστουγέννων.
γ) Την Κυριακή των Βαΐων.
δ) Την τελευταία Κυριακή κάθε έτους.
  2. Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον
αρμόδιου  Αντιπεριφερειάρχη,  η  οποία  εκδίδεται
εντός  διαστήματος  τριών  (3)  μηνών  από  την
έναρξη  ισχύος  του  παρόντος,  ορίζονται  οι
περιοχές, 
στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία
των  εμπορικών  καταστημάτων  και  άλλες
Κυριακές,  πλην  των  αναφερομένων  στην
παράγραφο  1  λαμβανομένων  υπόψη  των
τοπικών  ιδιαιτεροτήτων,  υπό  τις  εξής
προϋποθέσεις:
  α) τα εμπορικά καταστήματα να έχουν συνολική
επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο 
λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι
διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα,
  β)  να  μην  ανήκουν  υπό  οποιαδήποτε  νομική
σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων
των 
περιπτώσεων  συμβάσεων  δικαιόχρησης
(franchise),
  γ)  να  μην  λειτουργούν  με  συμφωνίες
συνεργασίας  τύπου  «κατάστημα  εντός
καταστήματος» 
(«shops-in-a-shop»)  και  να  μην  βρίσκονται  σε
εκπτωτικά καταστήματα («outlet»), εμπορικά 
κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.
  Εφόσον η προθεσμία των τριών (3) μηνών του
προηγούμενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, ο 
Αντιπεριφερειάρχης  υπέχει  πειθαρχική  ευθύνη
σύμφωνα  με  τα  άρθρα  233  και  234  του  ν.
3852/2010 (Α` 87).
  Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη δύναται να
αναθεωρείται  ετησίως,  με  απόφαση  που
εκδίδεται 
κατά το μήνα Ιανουάριο και πρώτη εφαρμογή τον
Ιανουάριο του 2015. Εάν δεν εκδοθεί η απόφαση,
ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.
  3. α. Με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζομένων

για τα καταστήματα που αναφέρονται στο άρθρο
42 του ν. 1892/1990 (Α 101) και στο άρθρο 14 του
ν. 2194/1994 (Α`34), κατά τη λειτουργία των 
εμπορικών  καταστημάτων  τις  Κυριακές,
σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  1  και  2  του
παρόντος  άρθρου,  εφαρμόζεται  το  πλαίσιο  του
ωραρίου του άρθρου 23 του ν. 2224/1994, όπως
αυτό  αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  12  του  ν.
3377/2005 (Α` 202).
  β. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 23
του ν. 2224/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 12 του ν. 3377/2005, αντικαθίσταται
ως εξής:
  «Το ανωτέρω πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται για
τις καθημερινές ημέρες μέχρι την 21:00 ώρα, το 
Σάββατο  μέχρι  την  20:00  ώρα  και  την  Κυριακή
από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00.»
4.  α)  Επιτρέπεται  η  απασχόληση  των
εργαζομένων  σε  εμπορικά  καταστήματα  που
λειτουργούν 
σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω.  Η  απασχόληση  των
εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη
και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της
εργατικής  νομοθεσίας  που  ορίζουν  πρόσθετη
αμοιβή  για  εργασία  κατά  τις  Κυριακές.   Στους
εργαζόμενους  που  θα  απασχοληθούν  κατά  τις
Κυριακές της περίπτωσης α` της παραγράφου 1
δύναται  να  χορηγηθεί  η  αναπληρωματική
ανάπαυση σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που
προηγείται των Κυριακών αυτών.
 β) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ψήφιση
της από την Βουλή των Ελλήνων.
5.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Ανάπτυξης  και
Ανταγωνιστικότητας  που  εκδίδεται  μετά  από
διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς
ορίζονται  τρεις  (3)  τουριστικές  περιοχές,  όπου
επιτρέπεται  πιλοτικά  για  ένα  (1)  έτος  η
προαιρετική  λειτουργία  των  εμπορικών
καταστημάτων και τις υπόλοιπες Κυριακές, πέραν
των  αναφερομένων  στην  παράγραφο  1  του
παρόντος  χωρίς  τη  συνδρομή  των
προϋποθέσεων  που  αναφέρονται  στην
παράγραφο  2  του  παρόντος  και  χωρίς  να
απαιτείται  απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη.  Με
όμοια  απόφαση  μπορεί  να  ορίζεται  ο  φορέας
παρακολούθησης  της  δράσης  για  την  εξαγωγή
συγκριτικών  συμπερασμάτων  και  κάθε  άλλη
λεπτομέρεια.»

Βάσει του ως άνω άρθρου εκδόθηκε η απόφαση
υπ’  αρ.  211895/3922/31.10.2013  (ΦΕΚ
2843/Β΄/2013)  του  Αντιπεριφερειάρχη  Νήσων,  με
θέμα «Ορισμός περιοχών στις οποίες επιτρέπεται
προαιρετικά  η  λειτουργία  των  εμπορικών
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καταστημάτων  και  άλλες  Κυριακές  πέραν  των
αναφερομένων  στην  παρ.  1  το  άρθρου  16  του
Ν.4177/2013».  Στην  πρώτη  παράγραφο  της
απόφασης αναφέρεται ότι στους Δήμους Αίγινας,
Αγκιστρίου, Πόρου, Ύδρας, Σπετσών και Κυθήρων
επιτρέπεται  η  λειτουργία  των  εμπορικών
καταστημάτων  που  πληρούν  τις  προϋποθέσεις
της  παραγράφου  2  του  άρθρου  16  του
Ν.4177/2013  και  όλες  τις  άλλες  Κυριακές  πλέον
εκείνων  που  ορίζονται  στην  παράγραφο  1  του
ιδίου άρθρου. Στην παρ. 2 αναφέρονται ρυθμίζεις
για τον Δήμο Τροιζηνίας. Στην παρ. 3 αναφέρεται
ότι  στο  Δήμο  Σαλαμίνας  δεν  επιτρέπεται  η
λειτουργία  εμπορικών  καταστημάτων  «καμία
άλλη Κυριακή πλέον εκείνων που ορίζονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν.4177/2013».
Σε  αυτό  το  σημείο  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  η
διάταξη  αυτή  δεν  εισάγει  κάποια  απαγόρευση,
καθώς  ο  Αντιπεριφερειάρχης,  σύμφωνα  με  την
παραπάνω εξουσιοδοτική διάταξη, είναι αρμόδιος
μόνο  να  επιτρέψει  κι  όχι  να  απαγορεύσει  την
λειτουργία  των  καταστημάτων  τις  Κυριακές,
γεγονός  που  υποστηρίζεται  και  από  την
γραμματική  διατύπωση  («δεν  επιτρέπεται»).
Περαιτέρω,  το  άρθρο  16  του  Ν.4177/2013
περιλαμβάνει επιφύλαξη υπέρ του άρθρου 42 του
ν.  1892/1990,  διάταξη  η  οποία  παρουσιάζει  τα
προαναφερθέντα  ζητήματα  συνταγματικότητας
και  συμβατότητας  προς  τα  άρθρα 25  παρ.  1,  5
παρ. 1 και 22 παρ. 1 του Συντάγματος, ασάφεια
ως  προς  την  κατάργηση  προηγούμενων
διαφορετικών κανονιστικών ρυθμίσεων, ελλείψει
μεταβατικών κ.τ.λ.  διατάξεων.  Τέλος,  θα πρέπει
να  σημειωθεί  ότι  η  εν  λόγω  απόφαση  του
Αντιπεριφερειάρχη  αφενός  δεν  εισάγει  νέο
κανόνα  δικαίου  για  την  νήσο  Σαλαμίνα
(περιοριζόμενη  απλά  στην  παραπομπή  στα
ισχύοντα  νομοθετήματα)  και  αφετέρου  δεν
μνημονεύει τις επίμαχες νομαρχιακές αποφάσεις,
τις οποίες, ως εν μέρει διάδοχο διοικητικό όργανο
του  Νομάρχη  Πειραιώς,  ο  Αντιπεριφερειάρχης
Νήσων θα ήταν αρμόδιος να ανακαλέσει ρητώς.
Γεγονός  το  οποίο  δεν  έπραξε  με  την  εν  λόγω
απόφαση του έτους 2013. 

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.1756/1988 (ΦΕΚ
35/Α΄/1988  «Κώδικας  Οργανισμού  Δικαστηρίων
και  Δικαστικών  Λειτουργών»),  οι  Εισαγγελείς
γνωμοδοτούν σε νομικά ζητήματα που δεν έχουν
εισαχθεί στα δικαστήρια, όταν τους υποβάλλουν
ερωτήματα  που  αντιμετωπίζουν  κατά  την
εκτέλεση  των  καθηκόντων  τους  α)  οι  άλλοι
εισαγγελικοί  λειτουργοί,  ανακριτικοί  υπάλληλοι
(δηλ.  αστυνομικούς,  λιμενικούς  κ.τ.λ.),  δημόσιοι

κατήγοροι,  συμβολαιογράφοι,  υπάλληλοι  της
εισαγγελίας,  φύλακες  μεταγραφών  κ.τ.λ.  β)  οι
υπηρεσίες του δημοσίου και των νπ.δ.δ. σχετικά
με  την  ερμηνεία  και  εφαρμογή  του  ποινικού
νόμου.  Στο  πλαίσιο  αυτής  της  εισαγγελικής
αρμοδιότητας εκδόθηκαν η γνωμοδότηση υπ’ αρ.
**/2006 και απάντηση υπ’ αρ. πρωτ. ***/2014 της
Εισαγγελίας  Πειραιώς  προς  τους  ανακριτικούς
υπαλλήλους  του  Α.Τ.  Σαλαμίνας.  Με  την
εισαγγελική γνωμοδότηση του 2006 κρίθηκε ότι οι
αποφάσεις  του  Νομάρχη  Πειραιά  διατηρούν  το
κύρος τους ακόμη κι αν μεταβληθεί η νομοθεσία
στην  οποία  βασίστηκαν,  καθώς  και  ότι  η
«διατήρηση της  ισχύος  αυτών των διοικητικών
πράξεων  δημιουργεί  ασφάλεια  στο  διοικούμενο
που μπορεί με τον τρόπο αυτόν να αναπτύσσει
τις  δραστηριότητές  του,  χωρίς  την  πιθανότητα
αιφνίδιας  (και  συνήθως προς  το  δυσμενέστερο)
μεταβολής  παγιωμένων  γι’  αυτόν  συνθηκών.
Διαφορετική  βέβαια  είναι  η  περίπτωση  που  ο
μεταγενέστερος  νόμος  προβλέπει  ρητά  την
κατάργηση  τους  ή  προσδίδει  σε  ορισμένες
διατάξεις αναδρομική ισχύ ή θέτει προθεσμία για
συμμόρφωση  των  διοικούμενων  στις  νέες
διατάξεις  του.»  Με  το  σκεπτικό  αυτό  η
Αντεισαγγελέας  Πειραιώς  έκρινε  ότι  το
νομοθετικό πλαίσιο δεν είχε καταργήσει ρητώς τις
επίμαχες νομαρχιακές  αποφάσεις,  προκρίνοντας,
κατ’  αποτέλεσμα,  ότι  μόνο  η  ρητή  κατάργησή
τους  συμβιβάζεται  με  την  αρχή  της  ασφάλειας
δικαίου  και  της  δικαιολογημένης  εμπιστοσύνης
του  διοικούμενου.  Με  την  απάντηση  του
Εισαγγελέως  Πειραιώς  του  2014,  ήτοι  σε  χρόνο
μεταγενέστερο  της  ως  άνω  απόφασης  του
Αντιπεριφερειάρχη Νήσων του 2013, κρίθηκε ότι
«εξακολουθούν  να  ισχύουν  οι  κανονιστικές
πράξεις της Νομαρχίας Πειραιώς που ρυθμίζουν
τη λειτουργία  του  αναφερόμενου καταστήματος
κατά τις  Κυριακές στη νήσο της Σαλαμίνας».  Εκ
παραδρομής βέβαια ο κ. Εισαγγελέας αναφέρει ότι
οι  κανονιστικές  αυτές  πράξεις  «εκδόθηκαν  κατ΄
εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 42 παρ.
1 του ν.1982/1990, ως προστ. δι’ άρθρου 12 παρ.
1  του  Ν.4242/2014»,  αφού  οι  αποφάσεις  είχαν
εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο, ήτοι κατά τα έτη
1988 και 1989. 

Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και
της Επιχείρησης υπογραμμίζει στο σημείο αυτό ότι
η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης απο-
τελεί γενικό κανόνα του διοικητικού και του συ-
νταγματικού  δικαίου.  Σύμφωνα  με  τον  κανόνα
αυτόν,  εφόσον η Διοίκηση ή ο νομοθέτης έχουν
εμπεδώσει με πράξεις ή παραλείψεις τους συγκε-
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κριμένη πεποίθηση στον πολίτη,  αυτός προστα-
τεύεται σε περίπτωση που ρυθμίζει την συμπερι-
φορά  του  σύμφωνα  με  αυτήν  την  πεποίθηση,
εφόσον  βέβαια  είναι  καλόπιστος.  Η  παραβίαση
της αρχής αυτής συνιστά βάσιμο λόγο ακύρωσης
διοικητικής  πράξης,  όπως  και  η  συνταγματική
αρχή της ασφάλειας δικαίου (βλ. μεταξύ άλλων,
ΣτΕ 9/2015 τμήμα Γ’, ΣτΕ 559/2014 τμήμα ΣΤ’, ΣτΕ
562/2015 τμήμα Στ’).  Η αρχή της προστατευόμε-
νης εμπιστοσύνης προϋποθέτει, πάντως, τη θεμε-
λίωσή της σε θετικές πράξεις της Διοίκησης (ΣτΕ
4492/2009, 1300/2000 , 2888/1997).

Στη  συνέχεια,  ο  Περιφερειακός  Συμπαραστάτης
του  Πολίτη  και  της  Επιχείρησης  εξέτασε  τα
πραγματικά  περιστατικά  που αφορούν την υπό
κρίση  υπόθεση.  Στην  προκειμένη  υπό  κρίση
περίπτωση,  η  καταγγέλλουσα  προσάγει  κι
επικαλείται  την  υπ’  αρ.  πρωτ.  ***/5.7.2012
απόφαση  άδειας  ίδρυσης  &  λειτουργίας  του
Δήμου Σαλαμίνος με την οποία χορηγήθηκε άδεια
λειτουργίας  καταστήματος  «super market”  με
τμήματα  παντοπωλείου,  οπωροπωλείου,
κρεοπωλείου,  κατεψ.  προϊόντων,  εμφιαλωμένων
ποτών, ετοίμων φαγητών, ειδών ζαχ/κής,  ειδών
καθαρισμού,  νοικοκυριού,  καλλυντικών,  σε
ισόγειο  χώρο,  σε  αντικατάσταση  της
προηγούμενης άδειας με αρ. πρωτ. ***/31.5.1989.
Από  το  έγγραφο  αυτό  προκύπτει  ότι  η
καταγγέλλουσα επιχείρηση λειτουργούσε ήδη από
την  χρονική  περίοδο  πρώτης  εφαρμογής  των
επίμαχων αποφάσεων του Νομάρχη Πειραιώς ως
προς την λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές
στη νήσο Σαλαμίνα. 

Η καταγγέλλουσα προσάγει κι επικαλείται επίσης
το έγγραφο με αρ. πρωτ. **/24.10.2014 της Δ/νσης
Εμπορικών  Οργανώσεων  της  Γεν.  Διεύθυνσης
Εσωτερικού  Εμπορίου  της  Γ.Γ.  Εμπορίου  του
Υπουργείου  Ανάπτυξης  &  Ανταγωνιστικότητας.
Με το έγγραφο αυτό κρίνεται ότι δεν προκύπτει
περιορισμός της λειτουργίας των καταστημάτων
τις  Κυριακές  «ήτοι  κατάργησης  παλαιότερων
διατάξεων  από  νεότερες.»,  συμφωνώντας  ρητά
με  την  γνωμοδότηση  **/2006  της  Εισαγγελίας
Πρωτοδικών  Πειραιώς.  Περαιτέρω,  το  έγγραφο
αναφέρει  ότι  οι  αποφάσεις  οργάνων των Ο.Τ.Α.
(ήτοι:  Νομαρχών)  που  εκδόθηκαν  βάσει
εξουσιοδοτικών  διατάξεων  και  αφορούσαν  την
δυνατότητα λειτουργίας των καταστημάτων κατά
τις Κυριακές «ισχύουν και δεν αναιρούνται, ούτε
καταργούνται από το άρθρο 16 του Ν.4177/2013,
το  οποίο  δεν  θεσμοθετεί  τέτοια  αρμοδιότητα»
(ήτοι: κατάργησης προηγούμενων διατάξεων από

τους  Αντιπεριφερειάρχες),  «αλλά  παρέχει  την
δυνατότητα στα ανωτέρω όργανα, επέκτασης της
προαιρετικής λειτουργίας των καταστημάτων και
άλλες Κυριακές, πέραν των ήδη θεσμοθετημένων
από την Πολιτεία, όπως αυτό προκύπτει και από
τις  σχετικές  διατάξεις».  Πράγματι,  με  απόφαση
Αντιπεριφερειάρχη,  για  τις  κατηγορίες
καταστημάτων που προβλέπει το ως άνω άρθρο
16,  μπορεί  να  επιτραπεί  η  λειτουργία  των
εμπορικών καταστημάτων για όλες τις Κυριακές
του έτους.  Σημειωτέον ότι  το ως άνω έγγραφο
του  Υπουργείου  απευθύνεται  προς  την
Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αττικής,  κατόπιν  του
υπ’ αρ. πρωτ. **/**/8.8.2014 εγγράφου αυτής  με
θέμα  «Υποβολή  ερωτήματος  αναφορικά  με  τη
λειτουργία  των  καταστημάτων  τις  Κυριακές  και
αργίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4177/2013
(ΦΕΚ  173/Α’/08-08-2013)  που  εστάλη  κατόπιν
πρόσκλησης του κ. *** σε προηγούμενη ακρόαση,
ως προς τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ.
**/02.06.2014  Έκθεση  Ελέγχου  της  Δ/νσης
Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε. Νήσων της
Περιφέρειας Αττικής. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής  είχε  ερωτήσει  το  Υπουργείο,  μεταξύ
άλλων,  εάν  οι  επίμαχες  νομαρχιακές  αποφάσεις
εξακολουθούν  να  ρυθμίζουν  την  προαιρετική
λειτουργία  των  καταστημάτων  της  νήσου
Σαλαμίνας κατά τις Κυριακές και εάν η ως άνω
απόφαση  του  Αντιπεριφερειάρχη  «επηρεάζει  το
ρυθμιστικό  πλαίσιο  των  ως  άνω  κανονιστικών
πράξεων του Νομάρχη και σε τί βαθμό;». 

Παρ’  όλα  αυτά,  ο  Γενικός  Γραμματέας  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αττικής,  με  την  υπ’
αρ.  ***/***/24.12.2014  απόφασή  του,  έχοντας
υπόψη την προαναφερθείσα έκθεση ελέγχου της
Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νήσων, επέβαλε στην
καταγγέλλουσα πρόστιμο ύψους 65.279,24 ευρώ,
επειδή  το  κατάστημα  βρέθηκε  ανοιχτό  και  σε
λειτουργία ημέρα Κυριακή. Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  αναφέρει,  μεταξύ
άλλων  ότι  κατά  το  άρθρο  32  παρ.  2  του
Ν.3377/2005  καταργείται  κάθε  άλλη  γενική  ή
ειδική  διάταξη  που  αναφέρεται  σε  θέματα  που
ρυθμίζει ο νόμος αυτός, ενώ ανάμεσα σε αυτά δεν
περιλαμβάνεται η λειτουργία καταστημάτων κατά
τις  Κυριακές.  Η  απόφαση  αναφέρει  ότι  ενόψει
αυτών  των  διατάξεων  οι  επίμαχες  νομαρχιακές
αποφάσεις «δεν διατηρούν το κύρος και την ισχύ
τους και κατά συνέπεια δεν ρυθμίζουν πλέον την
προαιρετική   λειτουργία  των  καταστημάτων
τροφίμων και ψιλικών στο νησί της Σαλαμίνας.»
Επομένως,  ο  ισχυρισμός  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Αττικής  ότι  δήθεν  καταργήθηκαν  οι
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επίμαχες  κανονιστικές  διατάξεις  με  βάση  το
άρθρο  32  παρ.  2  του  Ν.3377/2005  είναι  νομικά
αβάσιμος όπως έχει ήδη γίνει δεκτό και με την υπ’
αρ. πρωτ. **/7.9.2015 γνωμοδότηση του Γραφείου
Νομικής  Υπηρεσίας  της  Π.Ε.  Νήσων  της
Περιφέρειας  Αττικής.  Ωστόσο,  με  την
γνωμοδότηση αυτή γίνεται δεκτό ότι η απόφαση
του  Αντιπεριφερειάρχη  του  2013  «καταργεί
νοηματικά  το  περιεχόμενο  των  κρίσιμων
κανονιστικών  πράξεων  του  1988,  του  1989  και
του 1997», επειδή «απαγορεύει γενικά και σε κάθε
περίπτωση  την  λειτουργία  καταστημάτων  τις
Κυριακές  στη  νήσο  Σαλαμίνα»,  ενώ  τέτοια
απαγόρευση,  όπως  προαναφέρθηκε,  ούτε  από
την  διατύπωση της  απόφασης  προκύπτει  («δεν
επιτρέπεται»),  ούτε  από  την  εξουσιοδοτική
διάταξη  δόθηκε  ως  αρμοδιότητα  στον
Αντιπεριφερειάρχη,  ούτε  είναι  σύμφωνη  με  τον
σκοπό του Ν.4177/2013, δηλαδή την προαιρετική
επέκταση,  ακόμη  και  σε  όλες  τις  Κυριακές  του
έτους,  λειτουργία  ορισμένων  κατηγοριών
καταστημάτων,  όπως  καταγράφηκε  και  στην
απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου.

Η  καταγγέλλουσα  προσάγει  και  επικαλείται  την
υπ’ αρ.**/2015 απόφαση του Τριμελούς Τμήματος
του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών,  με  το
οποίο ανεστάλη η ισχύς της ανωτέρω απόφασης
του  Γ.Γ.  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αττικής
κατά το μέρος αυτής που συνεπαγόταν τη λήψη
μέτρου  της  αναγκαστικής  κατάσχεσης  ακινήτου
που ο αιτών χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικίας του
ιδίου  και  της  οικογένειάς  του  καθώς  και  του
ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου του ακινήτου που
εδρεύει  η  ατομική  του  επιχείρηση  (η
καταγγέλλουσα),  καθώς  και  της  μη  χορήγησης
αποδεικτικού  φορολογικής  ενημερότητας,  μέχρι
τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης επί  της
προσφυγής του, η οποία εκκρεμεί προς εκδίκαση
στο  εν  λόγω  Δικαστήριο.  Στην  απόφαση
αναφέρεται  ότι  οι  «επικαλούμενοι  λόγοι
προσφυγής  δεν  παρίστανται  ως  προδήλως
αβάσιμοι,  αντίθετα  προβάλλεται  σειρά
ισχυρισμών και στοιχείων, όπως η απάντηση της
Εισαγγελίας  Πρωτοδικών  Πειραιώς  του  2014,
δυνάμενοι  «να  οδηγήσουν  σε  παραδοχή  του
κυρίου βοηθήματος». 

Η καταγγέλλουσα διαμαρτύρεται  γιατί  παρά τις
ανωτέρω  αντιφατικές  θέσεις  και  απόψεις
δημόσιων  φορέων,  υπηρεσία  της  Περιφέρειας
Αττικής εξακολουθεί  να πραγματοποιεί  ελέγχους
κατά την  λειτουργία  του  καταστήματός  της  τις
Κυριακές. Συγκεκριμένα προσάγει και επικαλείται

την με ημερομηνία **.**.2015 έκθεση ελέγχου της
Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Νήσων, Τμήμα Εμπορίου, η
οποία  καταγράφει  ότι  το  κατάστημα  βρέθηκε
ανοικτό  παρά  την  απόφαση  του
Αντιπεριφερειάρχη  Νήσων  του  2013,  η  οποία,
κατά την σχετική αναγραφή της έκθεσης ελέγχου
«απαγορεύει  την  λειτουργία  εμπορικών
καταστημάτων  άλλες  Κυριακές  πλην  των
αναφερομένων»  κ.τ.λ.  Εξ  αυτής  της  έκθεσης
προκύπτει  ότι  η  εν  λόγω  υπηρεσία  της
Περιφέρειας  έχει  την  αντίληψη  ότι  η  απόφαση
του  Αντιπεριφερειάρχη  «απαγορεύει»  την
λειτουργία,  ενώ  βεβαίως  κάτι  τέτοιο  δεν
προκύπτει,  ως  προεκτέθηκε,  ούτε  από  την
διατύπωση  της  απόφασης,  ούτε  από  την
εξουσιοδοτική  διάταξη  που  απονέμει  στον
Αντιπεριφερειάρχη  αρμοδιότητα  να  επιτρέπει  κι
όχι να απαγορεύει, αλλά ούτε και από τον σκοπό
και  το  πνεύμα  του  Ν.4177/2013,  ως  εξηγήθηκε
από το αρμόδιο Υπουργείο. 

Τα  συμπεράσματα  στα  οποία  κατέληξε  ο
Συμπαραστάτης  ήταν  τα  ακόλουθα:  στην  υπό
κρίση υπόθεση, όλα τα στοιχεία συντείνουν στο
ότι οι επίμαχες νομαρχιακές αποφάσεις των ετών
1988 και  1989 δεν έχουν καταργηθεί  ρητώς και
ότι,  ως  προς  την  σιωπηρή  κατάργησή  τους,
αφενός  συμφωνούν  η  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση
Αττικής  και  το  Γραφείο  Νομικής  Υπηρεσίας  Π.Ε.
Νήσων  της  Περιφέρειας  Αττικής,  αφετέρου
διαφωνούν  η  Εισαγγελία  Πρωτοδικών  Πειραιώς
και  το  αρμόδιο  Υπουργείο.  Η  συγκεκριμένη
διχοστασία  έχει  ήδη  αχθεί  ουσιαστικά  ενώπιον
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο
θα κρίνει με απόφασή του την υπόθεση, ενώ έχει
ήδη  κρίνει  στην  αρχική  απόφασή  του  επί  της
αίτησης αναστολής  ότι  οι  λόγοι  προσφυγής  δεν
παρίστανται προδήλως αβάσιμοι. Τα επιχειρήματα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής πάντως,
περί  δήθεν  κατάργησης  των διατάξεων από  το
άρθρο 32 παρ. 2 του Ν.3377/2005, δεν εγκρίνονται
ούτε  από  την  γνωμοδότηση  του  Γραφείου
Νομικής  Υπηρεσίας  της  Π.Ε.  Νήσων  της
Περιφέρειας  Αττικής,  το  οποίο  υπογραμμίζει  με
έμφαση την αρχή της ασφάλειας δικαίου και της
προστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη.    Η
ασάφεια  που  έχει  διαμορφωθεί  από  τις
διαφορετικές  απόψεις  των  ανωτέρω  φορέων
σχετικά  με  το  ισχύον  δίκαιο  στην  προκειμένη
περίπτωση  πράγματι  δεν  μπορεί  σε  αυτό  το
στάδιο  εξέλιξης  της  υπόθεσης  να  οδηγήσει  σε
βεβαιότητες  και,  πολύ  περισσότερο,  σε  επιβολή
νέων  κυρώσεων.  Από  την  εξέταση  όλων  των
ανωτέρω,  το  βέβαιο  είναι  ότι  η  απόφαση  του
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Αντιπεριφερειάρχη  του  2013  εσφαλμένως
θεωρήθηκε  ότι  «απαγορεύει»  οτιδήποτε,  αφού
ούτε  από  την  διατύπωσή  της  προκύπτει  κάτι
τέτοιο, ούτε τέτοια αρμοδιότητα απονέμεται από
τον νόμο του 2013 στον Αντιπεριφερειάρχη. Eίναι
επίσης βέβαιο ότι η ασάφεια προέρχεται από την
διχοστασία δημόσιων φορέων και, συνεπώς,  δεν
είναι  ανεκτό  η  Διοίκηση  να  επιβαρύνει  μια
ιδιωτική  επιχείρηση  με  επαχθή  μέτρα  και
κυρώσεις,  όπως  είναι  και  η  ίδια  η  διεξαγωγή
ελέγχου  τις  Κυριακές,  ενόσω  δεν  έχει  ακόμη
διευκρινιστεί με σαφήνεια το θεσμικό πλαίσιο και
ιδίως  το  κρίσιμο  ερώτημα  περί  του  εάν  είναι
επιτρεπτή ή όχι η λειτουργία του καταστήματος
την  Κυριακή.  Καθώς  η  απαγόρευση  της
λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές συνιστά
περιορισμό ατομικού δικαιώματος (5 παρ. 1 και 22
παρ.  1 του Συντάγματος),  δηλαδή εξαίρεση από
την εφαρμογή του δικαιώματος, ο επιχειρηματίας
σε περίπτωση αμφιβολίας προστατεύεται νομικά
όταν  ασκεί  το  συγκεκριμένο  δικαίωμα.
Υπογραμμίζεται  επίσης  ότι  η  τελική  κρίση  του
νομοθέτη και  της διοίκησης  πρέπει  να λαμβάνει
υπόψη  ότι  πρόκειται  για  νησιωτική  περιοχή,  η
οποία  χρήζει  ιδιαίτερης  προστασίας,  κατά  το
άρθρο 101 παρ. 4 του Συντάγματος, ειδικά όταν
πρόκειται για θέμα ανάπτυξης, μία συνταγματική
πτυχή  που  δεν  φαίνεται  να  έχει  απασχολήσει
καμία από τις γνωμοδοτούσες πλευρές,  γεγονός
που  μπορεί  από  μόνο  του  να  οδηγήσει  σε
δικαστική  απόρριψη  διοικητικών  ή  και
νομοθετικών  πράξεων.  Δεν  νοείται  λοιπόν  η
διχοστασία των δημόσιων φορέων να καταλήγει
σε  αποτελέσματα  εις  βάρος  του  πολίτη,  αλλά
αντίθετα αυτός θα πρέπει να είναι ο τελευταίος
που επιβαρύνεται σε τέτοιες συνθήκες ασάφειας
περί το δίκαιο και τον νόμο. 

Η ορθή διοικητική συμπεριφορά, σύμφωνα με τις
αρχές  της  χρηστής  διοίκησης,  της  ασφάλειας
δικαίου  και  της προστατευόμενης  εμπιστοσύνης
του  διοικούμενου  επιβάλλει,  αφενός,  την
αναστολή  της  διενέργειας  ελέγχων  στην
καταγγελλόμενη  επιχείρηση,  μέχρι  την
αμετάκλητη  δικαστική  κρίση  του  νοήματος  των
ανωτέρω  κανόνων  δικαίου  από  τα  αρμόδια
δικαστήρια,  αφετέρου  την  διόρθωση  των
ανωτέρω  εκθέσεων  ελέγχου  της  Δ/νσης
Ανάπτυξης  της  Π.Ε.  Νήσων  της  Περιφέρειας
Αττικής  ως  προς  τα  αναφερόμενα  σε
«απαγόρευση»  και  την  αποκατάσταση  της
ασφάλειας  δικαίου  με  την  νέα  απόφαση  του
Αντιπεριφερειάρχη Νήσων που μπορεί να εκδοθεί
κατά το νέο έτος, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική

διάταξη  και  αποτελεί  διακριτική  ευχέρειά  του
κατά πόσον θα επιτρέψει την λειτουργία για το
σύνολο των Κυριακών,  ως  προς  τις  κατηγορίες
καταστημάτων  για  τις  οποίες  προβλέπεται  είτε
εάν  θα  ρυθμίζει  διαφορετικά  το  θέμα,  όπως  ο
νόμος ορίζει. 

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
απευθύνθηκε στην Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Νήσων
Περιφέρειας  Αττικής,  προκειμένου  αυτή  να
τοποθετηθεί  επί  της  ανωτέρω  ανάλυσης,
εκθέτοντας τεκμηριωμένα τις απόψεις της επί της
υπόθεσης και ιδίως λαμβάνοντας υπόψη της την
προτεινόμενη λύση περί της προσωρινής αποχής
από  την  διεξαγωγή  ελέγχων  ως  προς  την
λειτουργία  της  καταγγέλλουσας  επιχείρησης  τις
Κυριακές,  για  τους  παραπάνω  προβλεπόμενους
νόμιμους λόγους, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης
απόφασης της Δικαιοσύνης σχετικά με το αληθές
νόημα  των  ισχυουσών  διατάξεων  και
εξετάζοντας  την  δυνατότητα  διόρθωσης  των
εκθέσεων ελέγχου που αναφέρουν ότι η απόφαση
του Αντιπεριφερειάρχη του 2013 «απαγορεύει», με
το ορθό που είναι «δεν επιτρέπει», καθώς και την
δυνατότητα  αποστολής  διορθωμένων  εκθέσεων
ελέγχου  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αττικής
ως  «ορθή  επανάληψη».  Επιπλέον,  ο
Συμπαραστάτης  απευθύνθηκε  στο  Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη προκειμένου να  επανεξετάσει
την απόφαση Αντιπεριφερειάρχη του 2013, ενόψει
της  νομικής  δυνατότητας  έκδοσης  νέας
απόφασης που θα αίρει τις αμφιβολίες ως προς
το  μέλλον  σχετικά  με  την  λειτουργία  των
καταστημάτων τις Κυριακές στην νήσο Σαλαμίνα,
αποκαθιστώντας  την  ασφάλεια  δικαίου,  είτε
ανακαλώντας  ρητώς  τις  προαναφερθείσες
νομαρχιακές αποφάσεις των ετών 1988 και 1989,
είτε  επιβεβαιώνοντας  ρητώς  την  ισχύ  τους,  σε
συνδυασμό με τις αρμοδιότητες περί επέκτασης ή
μη  της  δυνατότητας  λειτουργίας  κατά  τις
Κυριακές σύμφωνα με το νεότερο θεσμικό πλαίσιο
και την προβλεπόμενη διαδικασία. 
Η  Δ/νση  Ανάπτυξης  Π.Ε.  Νήσων  Περιφέρειας
Αττικής  ανταποκρίθηκε  στην  ως  άνω
διαμεσολάβηση με το υπ’ αρ. πρωτ. **/2-12-2015
έγγραφό της.  Με  το ως άνω έγγραφο,  η  Δ/νση
Ανάπτυξης  Π.Ε.  Νήσων  Περιφέρειας  Αττικής
τοποθετείται  επί  των  θεμάτων  της
Διαμεσολάβησης  και  ζητά  τις  απόψεις  του
Περιφερειακού  Συμπαραστάτη,  ενόψει  της
προτεινόμενης με  τη Διαμεσολάβηση λύσης περί
προσωρινής αποχής από την διεξαγωγή ελέγχων
ως  προς  την  λειτουργία  της  καταγγέλλουσας

80



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2015

επιχείρησης τις Κυριακές -σύμφωνα με τις αρχές
της χρηστής διοίκησης, της ασφάλειας δικαίου και
της  προστατευόμενης  εμπιστοσύνης  του
διοικουμένου-μέχρι  την  έκδοση  αμετάκλητης
απόφασης της Δικαιοσύνης, σχετικά με τη στάση
που  θα  πρέπει  να  τηρηθεί  από  αυτή  σε
μελλοντικά  αιτήματα  για  διενέργεια  ελέγχου  σε
επιχειρήσεις της νήσου Σαλαμίνας υπό το πρίσμα
της  αρχής  της  ισότητας  και  του  υγιούς
ανταγωνισμού, δεδομένου ότι οι ομοειδείς με την
καταγγέλλουσα επιχειρήσεις  τηρούν την υπ’  αρ.
**/**/31-10-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Νήσων. 
Με  την  Αρχειοθέτηση  11/2015,  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
σημείωσε ότι δεν είναι αρμόδιος να ανταποκριθεί
στο  αίτημα  της  υπηρεσίας  για  παράθεση  των
απόψεών του σε  σχέση με  την διεξαγωγή ή μη
αντίστοιχων ελέγχων σε  άλλες  επιχειρήσεις  στη
Σαλαμίνα,  καθώς  η  διαμεσολαβητική  του
λειτουργία  προϋποθέτει  υποβολή  καταγγελίας
από άμεσα θιγόμενους πολίτες ή επιχειρήσεις και
όχι  ερωτήματα  από  τις  υπηρεσίες  (άρθρο  179
Ν.3852/2010).  Σε  κάθε  περίπτωση,  οι  νομικές
αρχές  βάσει  των  οποίων  θα  πρέπει   ή  δεν  θα
πρέπει να διεξαχθεί έλεγχος σε μία συγκεκριμένη
επιχείρηση  έχουν  αναφερθεί  στο  κείμενο  της
διαμεσολάβησης  και,  για  λόγους  ίσης
μεταχείρισης,  η  υπηρεσία  θα  πρέπει,  εφόσον
συντρέχουν  τα  ίδια  ή  αντίστοιχα  στοιχεία
δικαιολογημένης  εμπιστοσύνης  και  για  άλλες
επιχειρήσεις,  να  ακολουθήσει  αντίστοιχη
συμπεριφορά απέναντί τους. 
Κατόπιν  των  ανωτέρω,  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης,
αφού  διαπίστωσε  ότι  η  αρμόδια  υπηρεσία  της
Περιφέρειας  Αττικής  ανταποκρίθηκε  στη
διενεργηθείσα διαμεσολάβηση και αφού διαβίβασε
το ως άνω έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Νήσων  στην  καταγγέλλουσα   επιχείρηση,  έθεσε
την υπόθεση στο αρχείο. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Αποδοχή της διαμεσολάβησης από
την Διοίκηση

29.  Αφαίρεση  άδειας  κυκλοφορίας
οχήματος δημοσίας χρήσεως

Πολίτης ζήτησε τη διαμεσολάβηση του Γραφείου
μας  αναφέροντας  ότι  η  Δ/νση  Μεταφορών  και
Επικοινωνιών  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Κ.Τ.
Αθηνών,  κατά  παρέκκλιση  της  κείμενης
νομοθεσίας,  φέρεται  ότι  ενέκρινε με πράξεις και
παραλείψεις την αφαίρεση από τον καταγγέλοντα

της  άδειας  κυκλοφορίας  Ε.Δ.Χ.  (η  οποία
κατασχέθηκε στο πλαίσιο διαδικασίας που αφορά
διαφορά του με ιδιώτη). 
Με  την  Διαμεσολάβηση  23/2015,  ο
Συμπαραστάτης διευκρίνισε για μία ακόμη φορά
ότι δεν επιτρέπεται να υπεισέλθει σε κρίσεις που
αφορούν την επίλυση τυχόν ιδιωτικών διαφορών
ή και ποινικών αντιδικιών που έχουν αναπτυχθεί
ανάμεσα  σε  ιδιώτες.  Τέτοια  αρμοδιότητα
επιφυλάσσεται  από  το  άρθρο  26  παρ.  3  του
Συντάγματος  στην  Δικαιοσύνη  και  όχι  σε
διοικητικά  όργανα.  Περαιτέρω,  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
εκτιμά ότι το βάθος της διοικητικής έρευνας μιας
υπόθεσης  εξικνείται  μέχρι  του  σημείου  που  οι
ενδιαφερόμενοι  προσκομίζουν  έγγραφα  ως
αποδεικτικά μέσα για τους ισχυρισμούς τους, ενώ
για  ισχυρισμούς  που  αφορούν  πραγματικά
περιστατικά  τα  οποία  αμφισβητούνται
εκατέρωθεν  και  τα  οποία  μόνον  με  μάρτυρες
μπορούν να αποδειχθούν, ελλείψει αρμοδιότητας
εξέτασης  μαρτύρων  από  τα  συγκεκριμένα
διοικητικά  όργανα,  ο  προσφορότερος  τρόπος
επίλυσης  τέτοιων  διαφορών  καθίσταται  η
δικαστική  προσφυγή.  Συνεπώς,  οι  περιπτώσεις
κατά  τις  οποίες  η  διαμεσολάβηση  προϋποθέτει
διάγνωση  πραγματικών  περιστατικών  βάσει
μαρτυρικών  καταθέσεων,  εκφεύγουν  του
διοικητικού  ρόλου  του  Περιφερειακού
Συμπαραστάτη  του  Πολίτη  και  της  Επιχείρησης
όπως αυτός περιγράφεται από το ισχύον δίκαιο.
Εστιάζοντας  λοιπόν  στην  διερεύνηση  της
υπόθεσης,  όσον  αφορά  τις  πιθανές  πράξεις  και
παραλείψεις  της  Δ/νσης  Μεταφορών,  ο
Συμπαραστάτης  κατέγραψε  το  παρακάτω
ιστορικό της υπόθεσης:
Με  το  συμβολαιογραφικό  έγγραφο  πώλησης
αυτοκινήτου  με  παρακράτηση  κυριότητας,
φαίνεται  να  περιήλθε  στον  καταγγέλλοντα  ένα
αυτοκίνητο  επιβατικό  μάρκας  “Α”,
αποχαρακτηρισμένο  ως  εμπόρευμα.  Η  ως  άνω
μεταβολή  καταχωρήθηκε  στο  βιβλιάριο
μεταβολών  του  ως  άνω  αυτοκινήτου
επισημειούμενης της παρακράτησης κυριότητας.
Με  συμβολαιογραφικό  έγγραφο  πώλησης
αυτοκινήτου  με  παρακράτηση  κυριότητας,
φαίνεται  να  περιήλθε  στον  καταγγέλλοντα  ένα
αυτοκίνητο  μάρκας  “Β”  με  την  υπ’  αυτού  άδεια
κυκλοφορίας δημόσιας χρήσης ταξί  .  Η ως άνω
μεταβολή  φαίνεται  να  καταχωρήθηκε  στο
βιβλιάριο  μεταβολών  του  ως  άνω  αυτοκινήτου
επισημειούμενης  της  παρακράτησης  κυριότητας.
Η  Δ/νση  Μεταφορών  &  Επικοινωνιών  Π.Ε.  Κ.Τ.
φαίνεται  να  εξέδωσε  άδεια  κυκλοφορίας  στο
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όνομα  του  καταγγέλλοντος.  Στη  συνέχεια,
φαίνεται ότι ο καταγγέλλων έχοντας στην κατοχή
του (με παρακράτηση κυριότητας) τα δύο ως άνω
αυτοκίνητα καθώς και  συμβολαιογραφική πράξη
συναίνεσης  σε  αποχαρακτηρισμό  αυτοκινήτου,
αποχαρακτήρισε το αυτοκίνητο “Β”, κατέθεσε στην
ως  άνω  υπηρεσία  της  Περιφέρειας  Αττικής  την
άδεια  κυκλοφορίας  του  και  τις  πινακίδες
κυκλοφορίας και  χαρακτήρισε στη θέση του ως
επαγγελματικό  το  αυτοκίνητο  μάρκας  “Α”.  Η  ως
άνω  υπηρεσία  φαίνεται  να  επισημείωσε  στα
βιβλιάρια  μεταβολών των παραπάνω οχημάτων
τον  αποχαρακτηρισμό  και  χαρακτηρισμό
αντίστοιχα  και  εξέδωσε  για  το  αυτοκίνητο  “Α”
άδεια  κυκλοφορίας  στο  όνομα  του
καταγγέλλοντα.
Με  συμβολαιογραφικό  έγγραφο  φαίνεται  να
συντάχθηκε  η  πράξη  μεταβίβασης
παρακρατηθείσας κυριότητας αυτοκινήτου με την
οποία περιήλθε στον καταγγέλλοντα η κυριότητα
του  αυτοκινήτου  “Β”  με  την  υπ’  αυτού  άδεια
κυκλοφορίας  δημόσιας  χρήσεως  ταξί,   λόγω
εξόφλησης του σχετικού τιμήματος.
Ακολούθως,  με   συμβολαιογραφική  πράξη
πώλησης  αυτοκινήτου,  ο  καταγγέλλων φαίνεται
να  μεταβίβασε  λόγω  πώλησης,  δια  του
εκπροσώπου του, το “Β” άνευ άδειας και αριθμού
κυκλοφορίας.
Στην  συνέχεια,  με  την  υπ’  αριθμ.  **/17.10.2014
«Έκθεση  Βίαιης  Αφαίρεσης  Δημόσιας  Χρήσεως
Επιβατικού  Αυτοκινήτου  (Ταξί)» στην  οποία
γίνεται  επίκληση  των  ως  άνω
συμβολαιογραφικών  πληρεξουσίων  και  ενώ  ο
καταγγέλλων φαίνεται  να έχει  εκπληρώσει  τους
όρους του  συμβολαίου (δηλαδή φαίνεται να έχει
αποπληρώσει  το  τίμημα  και   έχει  περιέλθει  σε
αυτόν η κυριότητα του αυτοκινήτου “Β” με την υπ’
αυτού  άδεια  κυκλοφορίας  δημόσιας  χρήσεως
ταξί) αλλά φαίνεται να μην έχει αποπληρώσει το
τίμημα για το  όχημα “Α” του αφαιρείται όχι  μόνο
το όχημα αλλά και η άδεια κυκλοφορίας ταξί.  
Η  παραπάνω  αφαίρεση  φαίνεται  να
καταχωρήθηκε  από  την  εν  λόγω υπηρεσία  στο
βιβλιάριο  μεταβολών  του  αυτοκινήτου  “Α”,  ως
ιδιοκτήτης  καταχωρήθηκε  το  άτομο  στο  οποίο
περιήλθε το “Α” και εκδόθηκε άδεια κυκλοφορίας
στο όνομά του. Όπως αναφέρει  ο καταγγέλλων
στην  αίτησή  του,  η  υπηρεσία  φαίνεται  να
καταχώρησε  ως  ιδιοκτήτη  του  αυτοκινήτου  “Α”
τον  πρώην  ιδιοκτήτη  του  “Β”  που  είχε
αποχαρακτηριστεί  και εξέδωσε αντίστοιχα άδεια
κυκλοφορίας στο όνομά του. (Επισημαίνουμε ότι
από τα στοιχεία που έχουν τεθεί στη διάθεση του
Γραφείου  μας φαίνεται  ότι  ο  ιδιοκτήτης  του  “Β”

είχε μεταβιβάσει την κυριότητα του αυτοκινήτου
στον καταγγέλλοντα ενώ εκκρεμούσε οφειλή από
πλευράς του καταγγέλλοντα για το “Α” ιδιοκτήτης
του οποίου ήταν έτερο πρόσωπο από τον πρώην
ιδιοκτήτη του “Β”).
Στην  συνέχεια  ο  ιδιώτης  στον  οποίο  περιήλθαν
όχημα  και  άδεια  φαίνεται  να  μεταβίβασε  το  “Α”
μαζί με την άδεια κυκλοφορίας δημόσιας χρήσης
ταξί. Δηλαδή, όπως ισχυρίζεται ο καταγγέλων, το
όχημα  νομίμως  αφαιρέθηκε  από  τον  ίδιο  αλλά
περιήλθε σε πρόσωπο έτερο και όχι τον ιδιοκτήτη
αυτού,  ενώ παράνομα  του  αφαιρέθηκε  η  άδεια
κυκλοφορίας δημόσιας χρήσης ταξί, η κυριότητα
της οποίας είχε περιέλθει στον καταγγέλλοντα και
δεν εκκρεμούσε από πλευράς του καμία οφειλή.
 Στην συνέχεια ο καταγγέλλων κατέθεσε  στην ως
άνω υπηρεσία αίτηση του, με την οποία ζητούσε
από  την  υπηρεσία  την  έκδοση  νέας  άδειας
κυκλοφορίας στο όνομά του κατ’ εφαρμογή των
άρθρων 8 του ν. 3446/2006 και 25 παρ. 5 του ν.
3710/2008  υποστηρίζοντας  ότι,  κατά  παράβαση
της  κείμενης  νομοθεσίας  η  αρμόδια  υπηρεσία
δέχθηκε ως νόμιμη και την αφαίρεση μαζί με το
αυτοκίνητο  “Α”  των  στοιχείων  της  κυκλοφορίας
του (άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες). Σύμφωνα με
τα  όσα  αναφέρει  ο  καταγγέλλων,  στον  φάκελο
του “Β” Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου υπάρχει καταχωρημένη
σχετική  πράξη  μεταβίβασης  παρακρατηθείσας
κυριότητας  αυτοκινήτου  και  δεν   υπήρχε
δικαίωμα  αφαίρεσής  του  δεδομένου  ότι  «ούτε
στο  σχετικό  αγοραπωλητήριο  συμβόλαιο  ούτε
στην  άρση  της  παρακαρατηθείσης  κυριότητας
διαχωρίζεται η αγορά της άδειας από την αγορά
του  αμαξώματος  με  την  ύπαρξη  ξεχωριστού
τιμήματος για το καθένα διότι δεν είναι δυνατό
σύμφωνα με  το νόμο να διαχωριστεί  αφού δεν
είναι  δυνατή  η  ξεχωριστή  αγοραπωλησία  της
άδειας κυκλοφορίας από το αυτοκίνητο». 

Στη  συνέχεια,  ο  Συμπαραστάτης  εξέτασε  το
σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα με της παρ. 1
και 2 του άρθρου 8 του ν.3446/2006 ισχύουν τα
ακόλουθα:
«1.  Η  συντηρητική  ή  αναγκαστική  κατάσχεση
φορτηγού  οχήματος  δημόσιας  χρήσης
περιορίζεται στο όχημα. Κατά τον πλειστηριασμό
μεταβιβάζεται  η  κυριότητα  του  οχήματος  ως
πράγματος και το δικαίωμα κυκλοφορίας ατονεί.
Αν εντός προθεσμίας  δύο ετών από την ημέρα
του  πλειστηριασμού  ο  πρώην  ιδιοκτήτης  του
φορτηγού  οχήματος  δημόσιας  χρήσης
προσκομίσει  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και
νέο  φορτηγό  όχημα  εκδίδεται  νέα  άδεια
κυκλοφορίας στο όνομά του για το όχημα αυτό.
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2.  Οι  διατάξεις  της  προηγούμενης  παραγράφου
ισχύουν  και  στην  περίπτωση  αναγκαστική
αφαίρεσης  της  κατοχής  φορτηγού  οχήματος
δημόσιας  χρήσης  από  τον  διατηρήσαντα  την
κυριότητα πωλητή».
Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 5 του ν.3710/2008
ισχύουν τα ακόλουθα : 
«5. Οι παράγραφοι 1, 2 και 5 του άρθρου 8 του
ν.3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α’) εφαρμόζονται αναλόγως
στα  λεωφορεία  και  επιβατικά  δημόσιας  χρήσης
(ΕΔΧ) αυτοκίνητα»
Σύμφωνα  με  την  παρ.  1  του  άρθρου  54  της
Έγκρισης  Τροποποίησης  του   Οργανισμού
Εσωτερικής  Υπηρεσίας  της  Περιφέρειας  Αττικής,
το   Τμήμα  Αδειών  Κυκλοφορίας  της  Δ/νσης
Μεταφορών Κ.Τ. είναι αρμόδιο μεταξύ άλλων για: 
-  «Την  απογραφή,  την  ταξινόμηση,  τη
συγκρότηση,  την  έγκριση,  τη  χορήγηση  και  την
εκτέλεση θεμάτων και ζητημάτων που αφορούν
την  κυκλοφορία  οχημάτων  και  δικύκλων
χερσαίων  μεταφορών,  δημόσιου  και  ιδιωτικού
χαρακτήρα».
-  «Τη  ρύθμιση  θεμάτων  κυκλοφορίας  κάθε
κατηγορίας  οχημάτων  (χορήγηση  αδειών  και
κρατικών  πινακίδων,  χορήγηση  αδειών
προσωρινής κυκλοφορίας,  αφαίρεση αδειών και
πινακίδων  κυκλοφορίας  και  έγκριση  των
εισαγόμενων  αυτοκινήτων  και  μοτοποδηλάτων,
οριστική διαγραφή κ.λ.π.». 
-  «Την  χορήγηση  αδειών  και  πινακίδων
κυκλοφορίας  μοτοσικλετών,  επιβατικών  και
φορτηγών αυτοκινήτων, λεωφορείων – δημόσιας
και  ιδιωτικής χρήσης  (Ε.Δ.Χ.,  Ε.Ι.Χ.,  Φ.Ι.Χ.,  Φ.Δ.Χ.,
Λ.Δ.Χ., Λ.Ι.Χ.)».
-  «Τη  διάθεση  νέων  αδειών  κυκλοφορίας
φορτηγών  δημόσιας  χρήσης  αυτοκινήτων  σε
άλλους δικαιούχους σε περιπτώσεις παρέλευσης
άπρακτης  της  προθεσμίας  άσκησης  του
παραχωρούμενου  δικαιώματος  από  τους
αρχικούς δικαιούχους». 
Από  τα  ανωτέρω  φαίνεται  να  προκύπτει  ότι,
έπειτα  από  την  νόμιμη  αφαίρεση  του
αμαξώματος, η υπηρεσία δεν θα έπρεπε να προβεί
στην μεταβίβαση της άδειας κυκλοφορίας του εν
λόγω  Ε.Δ.Χ.,  αλλά,  σύμφωνα  με  το  σχετικό
νομοθετικό  πλαίσιο  και  εφόσον  το  δικαίωμα
κυκλοφορίας ατόνησε θα έπρεπε να παραμείνει η
άδεια  κυκλοφορίας  στην  υπηρεσία  και  να
περιέλθει  στον  καταγγέλλοντα,  εφόσον  αυτός
προσκομίσει  εντός  διετίας  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά  και  νέο  όχημα.  Ωστόσο,  με  την
μεταβίβαση  της  άδειας  κυκλοφορίας  (όπως
συνέβη στην υπό εξέταση υπόθεση) ο καταγγέλων
έχασε το δικαίωμά του να ζητήσει την χορήγηση

νέας άδειας.
Από  την  διατύπωση  των  αρμοδιοτήτων  της
Δ/νσης  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  Π.Ε.  Κ.Τ.
Αθηνών στον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας
της Περιφέρειας Αττικής  προκύπτει  ότι  δεν  έχει
συμπεριληφθεί  με  ρητό  και  αδιαμφισβήτητο
τρόπο η υποχρέωση της υπηρεσίας για διεξαγωγή
των οριζόμενων στις  παρ. 1 και 2 του άρθρου 8
του ν.3446/2006 και στην παρ. 5 του άρθρου 25
του  ν.3710/2008.  Συνεπώς  η  εφαρμογή  των
ανωτέρω  διατάξεων  εναπόκειται  στην  τήρηση
της αρχής της χρηστής διοίκησης εκ μέρους της
υπηρεσίας,  ενώ  είναι  απαραίτητη  για  λόγους
ασφάλειας  δικαίου  η  σχετική  προσθήκη  της
συγκεκριμένης  αρμοδιότητας  στον  Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Αττικής. 
Συνεπώς, από τα στοιχεία που είχαν τεθεί υπόψη
του Περιφερειακού Συμπαραστάτη προέκυπτε ότι
η  Δ/νση  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  Π.Ε.  Κ.Τ.
Αττικής  θα  πρέπει  να  εξετάσει  την  δυνατότητα
ανάκλησης  της  επίμαχης  μεταβίβασης  σύμφωνα
με  το  άρθρο  21  του  Κώδικα  Διοικητικής
Διαδικασίας  (ν.  2690/1999).  Επειδή  όμως  η
συγκεκριμένη δυνατότητα ενδέχεται να αποβεί σε
βάρος  δικαιωμάτων  ή  συμφερόντων  τυχόν
καλόπιστου  τρίτου,  πριν  την  ανάκληση  η
υπηρεσία θα πρέπει να καλέσει σε προηγούμενη
ακρόαση το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάστηκε η
άδεια, σύμφωνα με τους όρους του άρθου 6 του
Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  ν.  2690/1999.
Κατόπιν  των  ανωτέρω  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
απευθύνθηκε  στην  Δ/νση  Μεταφορών  και
Επικοινωνιών Π.Ε. Κ.Τ. προκειμένου:
α) Να αναζητήσει τις απόψεις της σχετικά με τη
δυνατότητα  ανάκλησης  της  μεταβίβασης  της
άδειας κυκλοφορίας.
β) Να καλέσει σε προηγούμενη ακρόαση σύμφωνα
με το άρθρο 6 του ν.2690/1999 το πρόσωπο στο
οποίο περιήλθε η άδεια θέτοντάς του υπόψη το
ιστορικό της υπόθεσης.
Σε  κάθε  περίπτωση,  για  λόγους  ασφάλειας
δικαίου,  ο  Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του
Πολίτη  και  της  Επιχείρησης  προτείνει  την
προσθήκη  της  συγκεκριμένης  αρμοδιότητας,
όπως  αυτή  προβλέπεται  στις  παρ.  1  και  2  του
άρθρου 8 του  ν.  3446/2006 και  την παρ.  5 του
άρθρου  25  του  ν.  3710/2008,  στον  Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Αττικής. 

Με  το  έγγραφο  της  Δ/νσης  Μεταφορών  και
Επικοινωνιών  Κεντρικού  Τομέα  Αθηνών,  η
υπηρεσία  διαβίβασε  στο  Γραφείο  του
Περιφερειακού Συμπαραστάτη το ιστορικό της ως
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άνω υπόθεσης όπως αυτό φέρεται να προκύπτει
από τα στοιχεία του φακέλου του οχήματος που
τηρείται  στην  ως  άνω  υπηρεσία.  Στο  έγγραφο
υποστηρίζεται,  ότι  τα  αναφερόμενα  σε  κάποιες
παραγράφους  της  Διαμεσολάβησης  23/2015  του
Περιφερειακού Συμπαραστάτη δεν συμφωνούν με
τα πραγματικά στοιχεία που προκύπτουν από τα
κατατεθέντα συμβολαιογραφικά  έγγραφα και  το
έγγραφο της έκθεσης βίαιης αφαίρεσης.  Κατόπιν
αυτής  της  εξέλιξης,  ο  Συμπαραστάτης  με  την
Διαμεσολάβηση  23/2015/Α,  πριν  προβεί  στην
εξαγωγή συμπερασμάτων και οριστικών κρίσεων
και  στα πλαίσια της υποχρέωσής του να ενεργεί
τηρώντας ίσες αποστάσεις, σύμφωνα με την αρχή
της  αμεροληψίας  και  της  χρηστής  διοίκησης,
θεωρεί σκόπιμη την διαβίβαση του υπ' αρ. πρωτ.
**/10.12.2015 απαντητικού εγγράφου της Δ/νσης
Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  στον
καταγγέλλοντα,  προκειμένου να μας  εκθέσει  τις
απόψεις του επ’ αυτού.  
Ο  καταγγέλλων  διαβίβασε  τις  απόψεις  του  και
στη  συνέχεια  ο  Συμπαραστάτης  αποφάσισε  να
προχωρήσει σε πρόσκληση των δύο πλευρών σε
σύσκεψη  διαμεσολάβησης,  σύμφωνα  με  τον
Κώδικα Λειτουργίας του.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:  Εκκρεμεί  η  διεξαγωγή  της
σύσκεψης διαμεσολάβησης. 

30.  Ικανοποίηση  αίτησης  χορήγησης
αντιγράφου

Πολίτης  ζήτησε τη διαμεσολάβηση του Γραφείου
μας προκειμένου, να του χορηγηθούν αντίγραφα
δύο (2) εγγράφων που είχε αιτηθεί με αίτησή του
από  την  ως  άνω  υπηρεσία,  ζητώντας,  σε
περίπτωση  που  το  αίτημα  δεν  εμπίπτει  στις
αρμοδιότητες  της  συγκεκριμένης  υπηρεσίας,  να
υποδειχθεί εγγράφως η αρμόδια υπηρεσία. 
Με την  Διαμεσολάβηση 25/2015  ο Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
ασχολήθηκε με το νομικό ζήτημα της πρόσβασης
στα έγγραφα, εκκινώντας από την περιγραφή του
σχετικού θεσμικού πλαισίου. 

Στο άρθρο 10 του Συντάγματος, όπως ισχύει μετά
την  αναθεώρηση  του  2001,  ορίζεται,  στην  1η
παράγραφο,  ότι  καθένας  ή  πολλοί  μαζί  έχουν
δικαίωμα,  τηρώντας  τους  νόμους  του  Κράτους,
να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες
είναι  υποχρεωμένες  να  ενεργούν  σύντομα κατά
τις  κείμενες  διατάξεις  και  να  απαντούν
αιτιολογημένα  σε  εκείνον  που  υπέβαλε  την
αναφορά, σύμφωνα με το νόμο. Σύμφωνα με την
τρίτη  παράγραφο του ίδιου άρθρου,  η  αρμόδια

υπηρεσία  ή  αρχή  υποχρεούται  να  απαντά  στα
αιτήματα για παροχή πληροφοριών και χορήγηση
εγγράφων,  ιδίως  πιστοποιητικών,
δικαιολογητικών  και  βεβαιώσεων,  μέσα  σε
ορισμένη  προθεσμία,  όχι  μεγαλύτερη  των  60
ημερών,  όπως  νόμος  ορίζει.  Σε  περίπτωση
παρόδου  άπρακτης  της  προθεσμίας  αυτής  ή
παράνομης  άρνησης,  πέραν  των  άλλων  τυχόν
κυρώσεων και εννόμων συνεπειών καταβάλλεται
και ειδική χρηματική ικανοποίηση  στον αιτούντα
όπως ο νόμος ορίζει. 
Σύμφωνα  με  το  άρθρο  1  εδάφιο  α'  του
Ν.2690/1999  (ΦΕΚ  Α΄  45/9-3-1999),  ο  Κώδικας
Διοικητικής  Διαδικασίας  (ΚΔΔ)  εφαρμόζεται  στο
Δημόσιο,  στους  Ο.Τ.Α.  και  στα  άλλα  νομικά
πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου,  εκτός  αν  άλλως
ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις. Ως εκ τούτου, ο
ΚΔΔ εφαρμόζεται και στην Περιφέρεια Αττικής.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του ΚΔΔ, οι Ο.Τ.Α.
όταν  υποβάλλονται  αιτήσεις,  οφείλουν  να
διεκπεραιώνουν  τις  υποθέσεις  των
ενδιαφερομένων  και  να  αποφαίνονται  για  τα
αιτήματά τους μέσα σε  προθεσμία  πενήντα (50)
ημερών,  εφόσον  από  ειδικές  διατάξεις  δεν
προβλέπονται  μικρότερες  προθεσμίες.  Η
προθεσμία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης
στην  αρμόδια  υπηρεσία  και  την  υποβολή  ή
συγκέντρωση  του  συνόλου  των  απαιτούμενων
δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων. Αν
η  αίτηση  υποβληθεί  σε  αναρμόδια  υπηρεσία,  η
υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες,
να  την  διαβιβάσει  στην  αρμόδια  υπηρεσία.  Για
υποθέσεις  αρμοδιότητας  περισσότερων
υπηρεσιών,  η  προθεσμία  του  πρώτου  εδαφίου
παρατείνεται κατά δέκα (10) ακόμη, ημέρες. Κατά
την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, εάν κάποια υπόθεση
δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής
αδυναμίας,  ειδικά  αιτιολογημένης,  η  αρμόδια
υπηρεσία  οφείλει  εντός  πέντε  (5)  τουλάχιστον
ημερών πριν από την εκπνοή της προβλεπόμενης
προθεσμίας,  να  γνωστοποιήσει  εγγράφως  στον
αιτούντα: (α) τους λόγους της καθυστέρησης, (β)
τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και
τον αριθμό του τηλεφώνου του, για την παροχή
πληροφοριών  και  (γ)  κάθε  άλλη  χρήσιμη
πληροφορία. Κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου,
οι  υπηρεσίες  απαλλάσσονται  από  τις  κατά  την
παράγραφο  1  υποχρεώσεις  αν  το  αίτημα  είναι
εμφανώς  παράλογο,  αόριστο,  ακατάληπτο  ή
επαναλαμβάνεται  κατά  τρόπο  καταχρηστικό.
Σύμφωνα με την παρ. 5, η υπηρεσία στην οποία
υποβάλλεται  η  αίτηση  χορηγεί  στον
ενδιαφερόμενο  απόδειξη  παραλαβής  όπου
περιλαμβάνονται  ο  οικείος  αριθμός
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πρωτοκόλλου,  η  προθεσμία  εντός  της  οποίας
υφίσταται  υποχρέωση  προς  διεκπεραίωση  της
υπόθεσης,  καθώς  και  επισήμανση  ότι,  σε
περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων που
καθορίζονται  στις  παραγράφους  1  και  2  του
άρθρου  παρέχεται  δυνατότητα  αποζημίωσης
κατά τις ρυθμίσεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 5
του Ν.1943/1991. Στην παρ. 7 αναφέρεται ότι σε
περίπτωση  μη  τήρησης  των  προθεσμιών,  όπως
ισχύουν,  καταβάλλεται  στον  αιτούντα  από  τον
οικείο φορέα, πλήρης αποζημίωση. Η αποζημίωση
αυτή αφαιρείται από το τυχόν, μεταγενεστέρως,
επιδικαζόμενο ποσό, εφόσον γίνει  δεκτή από το
αρμόδιο  δικαστήριο  σχετική  αγωγική  απαίτηση,
κατά τις περί αστικής ευθύνης διατάξεις.
Σύμφωνα  με  το  άρθρο  5  παρ.  1  του  ΚΔΔ
(“Πρόσβαση  σε  έγγραφα”),  κάθε  ενδιαφερόμενος
έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του,
να λαμβάνει  γνώση των διοικητικών εγγράφων.
Ως  διοικητικά  έγγραφα  νοούνται  όσα
συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως
εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία,
εγκύκλιες  οδηγίες,  απαντήσεις  της  Διοίκησης,
γνωμοδοτήσεις και  αποφάσεις.  Σύμφωνα με την
παρ. 3 του ίδιου άρθρου, το δικαίωμα αυτό δεν
υφίσταται  στις  περιπτώσεις  που  το  έγγραφο
αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου ή
αν  παραβλάπτεται  απόρρητο  το  οποίο
προβλέπεται  από  ειδικές  διατάξεις.  Η  αρμόδια
διοικητική  αρχή  μπορεί  να  αρνηθεί  την
ικανοποίηση  του  δικαιώματος  τούτου  αν  το
έγγραφο  αναφέρεται  στις  συζητήσεις  του
Υπουργικού Συμβουλίου, ή αν η ικανοποίηση του
δικαιώματος αυτού είναι δυνατόν να δυσχεράνει
ουσιωδώς  την  έρευνα  δικαστικών,  διοικητικών,
αστυνομικών ή στρατιωτικών αρχών σχετικώς με
την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης.
Σύμφωνα  με  την  παρ.  4  του  ίδιου  άρθρου,  το
δικαίωμα  ασκείται  (α)  με  μελέτη  του  εγγράφου
στο κατάστημα της υπηρεσίας ή (β) με χορήγηση
αντιγράφου,  εκτός  αν  η  αναπαραγωγή  τούτου
μπορεί  να  βλάψει  το  πρωτότυπο.  Η  σχετική
δαπάνη  αναπαραγωγής  βαρύνει  τον  αιτούντα,
εκτός  αν ο  νόμος  ορίζει  διαφορετικά.  Κατά την
παρ. 5, η άσκηση του δικαιώματος γίνεται με την
επιφύλαξη  τυχόν  δικαιωμάτων  πνευματικής  ή
βιομηχανικής  ιδιοκτησίας.  Κατά  την  παρ.  6  του
ίδιου  άρθρου,  η  χρονική  προθεσμία  για  την
χορήγηση  εγγράφων  κατά  τις  παρ.  1  ή  την
αιτιολογημένη  απόρριψη  της  σχετικής  αίτησης
του πολίτη είναι είκοσι (20) ημέρες.
Σύμφωνα με την νομολογία του Συμβουλίου της
Επικρατείας,  οι  διατάξεις  αυτές,  ερμηνευόμενες
ενόψει της διατάξεως του άρθρου 10 παρ. 3 του

Συντάγματος,  που  καθιερώνει  υποχρέωση  της
Διοικήσεως να απαντά στα αιτήματα για παροχή
πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων, έχουν την
έννοια ότι ως ενδιαφερόμενος νοείται όχι μόνον
αυτός  που  θεμελιώνει  συγκεκριμένο  έννομο
συμφέρον, αλλά και οποιοσδήποτε μπορεί, ως εκ
της ιδιότητάς του, να επικαλεσθεί το ενδιαφέρον
του για την υποβολή αιτήματος κατά το άρθρο 4
του  ΚΔΔ  ή  για  γνώση  του  περιεχομένου
συγκεκριμένων  διοικητικών  εγγράφων  κατά  το
άρθρο  5  του  ιδίου  Κώδικα  (πρβλ.  ΣΕ  94/2013
Ολομ).  Ως εύλογο, όμως, ενδιαφέρον δεν νοείται
το  ενδιαφέρον  κάθε  πολίτη  για  την  εύρυθμη
άσκηση  των  γενικών  καθηκόντων  των
διοικητικών υπηρεσιών και για την τήρηση των
νόμων,  αλλά  εκείνο  το  οποίο  προκύπτει,  κατά
τρόπο  αντικειμενικό,  από  την  ύπαρξη  μιας
συγκεκριμένης,  προσωπικής  έννομης  σχέσεως,
συνδεομένης με το υποβαλλόμενο αίτημα ή με το
περιεχόμενο  των  διοικητικών  στοιχείων  στα
οποία ζητείται η πρόσβαση (πρβλ. ΣΕ 1214/2010).
Ειδικότερα, η έννοια του ευλόγου ενδιαφέροντος
για  ζητήματα  σχετιζόμενα  με  τον  χωρικό
σχεδιασμό και την πολεοδομία, οριοθετήθηκε με
την απόφαση υπ' αρ. 3938/2013 του Ε' Τμήματος
του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κρίσιμες είναι οι
παρ. 7 και ο 8 της εν λόγω απόφασης που έχουν
ως εξής:
“7.  Επειδή,  με  την  προαναφερθείσα  υπ’  αριθμό
πρωτοκόλλου  **/**/3.3.2008  αίτηση  προς  το
Πολεοδομικό Γραφείο Θάσου η αιτούσα ζήτησε να
της  παρασχεθούν  πληροφορίες  για  το  ισχύον
στον  οικισμό  Πευκάρι  πολεοδομικό  καθεστώς,
καθώς  και  για  τις  υπό  εκπόνηση  τυχόν
μελλοντικές  ρυθμίσεις  (σημεία  1,  2,  3  και  9  της
αιτήσεώς  της),  για  τις  εκδοθείσες  οικοδομικές
άδειες  με  τις  οποίες  επετράπη  η  ανέγερση  β΄
ορόφου  (σημείο  4  της  αιτήσεώς  της),  για  τις
πράξεις  με  τις  οποίες  διαπιστώθηκαν
πολεοδομικές  αυθαιρεσίες,  καθώς  και  για  τις
πράξεις  νομιμοποιήσεως  αυθαιρέτων
κατασκευών  ή  εξαιρέσεώς  τους  από  την
κατεδάφιση  (σημεία  5-8  της  αιτήσεώς  της),
επισημαίνοντας  την  υποχρέωση  της  υπηρεσίας
αυτής να εφαρμόζει τον νόμο και να τηρεί αρχείο
για  τις  διοικητικές  πράξεις  που  εκδίδει.  Προς
θεμελίωση  δε  του  αιτήματός  της  επικαλέσθηκε
την  ιδιότητά  της  «ως  κυρίας  ιδιοκτησίας  και
κατοίκου» στον εν λόγω οικισμό, ισχυριζόμενη ότι
η  ιδιότητα  αυτή  της  προσδίδει  «προφανέστατο
έννομο  συμφέρον»  να  ελέγξει  την  νομιμότητα
των  πράξεων  της  ανωτέρω  πολεοδομικής
υπηρεσίας.  Στην  ως  άνω  αίτησή  της  προς  τη
Διοίκηση  η  αιτούσα  δεν  επικαλέσθηκε  όσα
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αναφέρει  το  πρώτον  στην  κρινόμενη  αίτηση
ακυρώσεως, ότι δηλαδή ζητάει πληροφορίες και
στοιχεία  για  να  υποστηρίξει  άλλη  αίτηση
ακυρώσεως που είχε  ήδη ασκήσει  ενώπιον του
Συμβουλίου  της  Επικρατείας  κατά  της  **/2007
εκθέσεως  αυτοψίας  του  Τμήματος  Ελέγχου
Κατασκευών, καθώς και κατά της πράξεως με την
οποία απορρίφθηκε η σχετική ένστασή της.  Υπό
τα  δεδομένα  αυτά,  εφόσον  δηλαδή  δεν
προσδιορίζεται  ειδικότερα  στην  υποβληθείσα
στην  Διεύθυνση  Πολεοδομίας  του  Νομαρχιακού
Διαμερίσματος Καβάλας αίτηση ο συγκεκριμένος
προσωπικός  λόγος  για  τον  οποίο  η  αιτούσα
ζήτησε  τις  ανωτέρω  πληροφορίες  και  στοιχεία,
δεν  υπήρχε  υποχρέωση  της  Διοικήσεως  να
αποφανθεί  επί  του  αιτήματός  της,  καθόσον,
σύμφωνα  με  τα  παρατεθέντα  σε  προηγούμενη
σκέψη άρθρα 4  και  5 του ΚΔΔ,  μόνο το γενικό
ενδιαφέρον  του  πολίτη  για  την  τήρηση  της
νομιμότητας και την εφαρμογή της πολεοδομικής
νομοθεσίας  δεν  καθιδρύει  τέτοια  υποχρέωση
(πρβλ.  ΣΕ 1214/2000).  Κατά συνέπεια,  εκ  της μη
απαντήσεως της  Διοικήσεως στην **/**/3.3.2008
αίτηση  δεν  στοιχειοθετείται  παράλειψη
οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, κατά την έννοια
του  άρθρου  45  παρ.  4  του  π.δ.  18/1989  σε
συνδυασμό με τα ως άνω άρθρα του ΚΔΔ.
8.  Επειδή,  όπως  έχει  κριθεί  (βλ.  ΣΕ  1214/2010,
1673/2009),  η  έννοια  των  προαναφερθεισών
διατάξεων  του  άρθρου  10  παρ.  1  και  3  του
Συντάγματος  δεν  είναι  ότι  σε  κάθε  περίπτωση,
χωρίς δηλαδή ειδική περί τούτου διάταξη νόμου,
η  Διοίκηση  υποχρεούται  να  απαντά  στις
αναφορές  των  πολιτών,  εκδίδοντας  εκτελεστές
διοικητικές  πράξεις,  ή  ότι,  ελλείψει  ειδικής  περί
τούτου  προβλέψεως  νόμου,  οι  σχετικές
παραλείψεις  της  Διοικήσεως  υπόκεινται  στον
ακυρωτικό  έλεγχο,  ανεξαρτήτως  άλλων
συνεπειών,  όπως  πειθαρχικής  ευθύνης  κλπ,  τις
οποίες θα συνεπήγοντο οι παραλείψεις αυτές για
το  αρμόδιο  διοικητικό  όργανο.  Επομένως,
εφόσον,  σύμφωνα  με  όσα  έγιναν  δεκτά  στην
προηγούμενη  σκέψη,  δεν  στοιχειοθετείται
παράλειψη  οφειλόμενης  νόμιμης  ενέργειας  με
βάση  τα  άρθρα  4  και  5  του  ΚΔΔ,  οι  ανωτέρω
συνταγματικές  διατάξεις,  δεν  μπορούν  να
αποτελέσουν, αυτοτελώς, το νόμιμο έρεισμα για
υποχρέωση της Διοικήσεως να αποφανθεί επί του
επίδικου  αιτήματος  της  αιτούσας  και  δεν
στοιχειοθετείται,  ως  εκ  τούτου,  παράλειψη
οφειλόμενης  νόμιμης  ενέργειας  ούτε  κατ’
εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Mε τον Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης”),

διάδοχος ΟΤΑ της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής
είναι η Περιφέρεια Αττικής κι επομένως θα πρέπει
να  εντοπιστούν  πρώτα  τα  αρχεία  στα  οποία
φυλάσσονται  τα έγγραφα. Επίσης,  τα Συμβούλια
Χωροταξίας  Οικισμού  και  Περιβάλλοντος
καταργήθηκαν  και  πλέον  οι  αρμοδιότητές  τους
ασκούνται  από  τα  Συμβούλια  Πολεοδομικών
Θεμάτων  και  Αμφισβητήσεων  (ΣΥΠΟΘΑ).
Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4030/2011 όπως
ισχύει, τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και
Αμφισβητήσεων  (ΣΥΠΟΘΑ)  συγκροτούνται  με
απόφαση  του  αρμόδιου  Γενικού  Γραμματέα
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  στην  έδρα  κάθε
περιφερειακής  ενότητας.  Στο  άρθρο  31  του  ως
άνω  νόμου  ορίζονται  οι  αρμοδιότητες  των
Συμβουλίων και στο άρθρο 32 ορίζεται η σύνθεση
τους. Επιπλέον το ΣΥΠΟΘΑ, όπως έχει κριθεί και
με  την  Διαβίβαση  7/2015  του  Περιφερειακού
Συμπαραστάτη  του  Πολίτη  και  της  Επιχείρησης,
δεν περιλαμβάνεται ως υπηρεσία στον Οργανισμό
Εσωτερικής  Υπηρεσίας  της  Περιφέρειας  Αττικής.
Σύμφωνα  με  την  1η   παράγραφο  του  Κώδικα
Λειτουργία  του  Περιφερειακού  Συμπαραστάτη
του Πολίτη και της Επιχείρησης. Οι υπηρεσίες της
Περιφέρειας  Αττικής  είναι  αυτές  που
περιλαμβάνονται  στον  Οργανισμό  Εσωτερικής
Υπηρεσίας,  όπως  αυτός  κάθε  φορά  ισχύει.
Συνεπώς,  το  δεύτερο  έγγραφο  θα  πρέπει  να
ζητηθεί  με  αίτηση  από  την  Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αττικής. Ως προς το πρώτο έγγραφο, θα
πρέπει  να  εντοπιστεί  ο  φάκελος  στο  ιστορικό
αρχείο  του  Τμήματος  Χωροταξίας  της  Δ/νσης
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της
πρώην  Νομαρχίας  Ανατολικής  Αττικής,
λαμβανομένου  ιδίως  υπόψη  ότι  μετά  τον
Ν.3852/2010,  οι  αρμοδιότητες των Πολεοδομιών
μεταφέρθηκαν  από  τις  Νομαρχίες  (που
καταργήθηκαν)  στους   Δήμους.  Η  εν  λόγω
μεταφορά αρμοδιοτήτων, συμπαρασύροντας ένα
αρχείο  που  περιλαμβάνει  τόσο  έγγραφα  που
πλέον ανάγονται στις αρμοδιότητες των Δήμων,
όσο και έγγραφα που αφορούν τις αρμοδιότητες
της  σημερινής  Περιφέρειας,  συνεπάγεται
αφιέρωση ιδιαίτερων διοικητικών πόρων για τον
εντοπισμό  της  τελευταίας  εγκατάστασης  του
αρχείου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η υπηρεσία θα
πρέπει να ενημερώνει εκ των προτέρων, κατά τα
οριζόμενα  στο  άρθρο  4  του  Ν.2690/1999,  τον
έχοντα εύλογο ενδιαφέρον για την αντικειμενική
δυσκολία  στην  καθυστέρηση  ικανοποίησης  του
αιτήματός του.  
Στην  προκειμένη  υπό  κρίση  περίπτωση  ο
καταγγέλλων προσάγει κι επικαλείται την αίτηση
του.  Την  αίτηση  τιτλοφορεί  με  θέμα  “Αίτηση
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χορήγησης στοιχείων” και αναφέρει ως “Σχετ.”: 1)
το ΦΕΚ 786Δ/29.7.2005 και 2) ποινική υπόθεση με
στοιχεία  ***.  Με  την  αίτησή  του  ζητά
φωτοαντίγραφα  δύο  εγγράφων:  μίας  (1)
εισήγησης του Τμήματος Χωροταξίας της Δ/νσης
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της
πρώην Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και ενός (1)
αποσπάσματος της από 21.4.2005 πράξης 10 της
7ης Συνεδρίασης του Σ.Χ.Ο.Π. πρώην Νομαρχίας
Ανατολικής  Αττικής.  Αναφέρει  επίσης  ότι  τα
έγγραφα  θα  χρησιμοποιηθούν  σε  υπόθεση  που
τον αφορά, κατά το σχετ. 2.
Ο  καταγγέλλων  έχει  επικαλεσθεί  το  εύλογο
ενδιαφέρον του,  κατ'  ορθή και  επιεική ερμηνεία
της  αίτησής  του,  παραπέμποντας  σε  αριθμό
δικογραφίας  μήνυσης,  χωρίς  όμως  να  έχει
προσκομίσει αντίγραφα του εν λόγω αντιγράφου
της  μήνυσης  (μηνυτήριας  αναφοράς),  ώστε  να
διαπιστωθεί  κατά  πόσον  πράγματι  διαθέτει
εύλογο  ενδιαφέρον,   κατά  την  ανωτέρω
νομολογία  του  ΣτΕ  για  χορήγηση  των
αντιγράφων.  Κατέθεσε  όμως  ενώπιον  του
Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της
Επιχείρησης αντίγραφο της σχετικής μηνυτήριας
αναφοράς,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  αυτή
αφορά  και  την  τροποποίηση  αλλαγής
κοινόχρηστου  χώρου  σύμφωνα  με  το  ΦΕΚ
786Δ/2005.  Ο  καταγγέλλων  ισχυρίζεται  ότι  τα
αιτούμενα  έγγραφα  αφορούν  την  διαμόρφωση
του  περιεχομένου  της  απόφασης  του  εν  λόγω
ΦΕΚ,  το  οποίο  έχει  αποτελέσει  περιεχόμενο  της
μηνυτήριας αναφοράς του.
Η υπηρεσία δεν έχει απαντήσει εντός είκοσι (20)
ημερών, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ.
6 ΚΔΔ, αλλά σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
4 ΚΔΔ, η προθεσμία εκκινεί από την κατάθεση ή
υποβολή  στην  αρμόδια  υπηρεσία  του  συνόλου
των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών  για  την
διεκπεραίωση  της  υπόθεσης,  Ως  εκ  τούτου,
καθώς ο καταγγέλλων δεν είχε επισυνάψει στην
αίτησή του το έγγραφο της μηνυτήριας αναφοράς
που  τεκμηριώνει  το  εύλογο  ενδιαφέρον  του,  η
υπηρεσία δεν δεσμευόταν να διεκπεραιώσει  την
υπόθεση εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας.
Κατόπιν  των  ανωτέρω  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης
απευθύνθηκε:
(α)  στον  καταγγέλλοντα,  καλώντας  τον  να
υποβάλλει  το  αίτημά  του  για  χορήγηση
αντιγράφων,  εκθέτοντας  με  σαφήνεια  και
πληρότητα, όπως επιβάλλει η νομολογία του ΣτΕ,
σε  τί  συνίσταται  το εύλογο ενδιαφέρον του και
προσκομίζοντας  το  σύνολο  των εγγράφων από
τα οποία ενδεχομένως αυτό τεκμαίρεται και 

(β)  στην  υπηρεσία,  καλώντας  την  να  εξετάσει
κατά  πόσον  τα  ζητηθέντα  έγγραφα  εμπίπτουν
στο  εύλογο  ενδιαφέρον  που  επικαλείται  ο
καταγγέλλων,  δηλαδή  κατά  πόσον  αυτά  όντως
σχετίζονται  με  δικαίωμα  που  αποδεδειγμένα
επιδιώκει  να  ασκήσει  ο  ίδιος,  χωρίς  αυτό  να
σημαίνει  πάντως  ότι  η  υπηρεσία  είναι
υποχρεωμένη να προβεί  σε  σταθμίσεις  περί  του
εάν επί της ουσίας της υπόθεσης ο καταγγέλλων
δικαίως  προβάλλει  τις  επίμαχες  αιτιάσεις  του,
καθόσον αυτό αποτελεί έργο της Δικαιοσύνης.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:  Αναμένεται  η  ανταπόκριση  του
καταγγέλλοντος

31.  Εξωδικαστική  επίλυση  οικονομικής
διαφοράς με την Περιφέρεια Αττικής

Ναυτική  εταιρεία  ζήτησε  τη  διαμεσολάβηση  του
Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της
Επιχείρησης,  προκειμένου  να  υπάρξει  από  την
πλευρά της  Περιφέρειας Αττικής (ως καθολικής
διαδόχου της Νομαρχίας Πειραιά) αποκατάσταση
της  ζημίας  που  προκλήθηκε  σε  αυτήν  από  την
απόφαση  του  Νομάρχη  Πειραιά   με  την  οποία
ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του πλοίου της
καθώς και τη μη εμπρόθεσμη αποστολή φακέλου
της υπόθεσης στην τότε Περιφέρεια Αττικής (νυν
Αποκεντρωμένη  Διοίκηση)  ενώπιον  της  οποίας
είχε ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή κατά της ως
άνω  ανακλητικής  πράξης,  ώσπου  να  εκδοθεί
απόφαση επί της έφεσής της κατά της απόφασης
του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Πειραιά,  η  οποία
απέρριψε την αγωγή της. Η έφεση της αιτούσας
συζητήθηκε  στο  Διοικητικό  Εφετείο  Πειραιά.  Η
αιτούσα ισχυρίζεται ότι η ως άνω έφεσή της θα
γίνει δεκτή από το Δικαστήριο και θα ακυρωθεί η
απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά
και  θα  γίνει  δεκτή  η  αγωγή  της  καθώς  με
απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά,
η  οποία  έχει  πλέον  καταστεί  αμετάκλητη,  έχει
ακυρωθεί  η  ως  άνω  ανακλητική  πράξη  του
Νομάρχη  Πειραιά.  Παράλληλα,  η  αιτούσα
αναφέρεται  σε  δύο  αποφάσεις  των  Ποινικών
Δικαστηρίων και  ένα  βούλευμα  του  Συμβουλίου
Πλημμελειοδικών, με τα οποία κρίθηκε ότι όλες οι
σε βάρος της κατηγορίες  οι οποίες αποτέλεσαν
κατά  τους  ισχυρισμούς  της  καταγγέλλουσας  το
λόγο  για  την  ανακλητική  πράξη  του  Νομάρχη
Πειραιά, ήταν αβάσιμες. 

Ο Συμπαραστάτης με την Διαμεσολάβηση 29/2015
σημείωσε  ότι  στην  προκειμένη  υπό  κρίση
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περίπτωση,  η  αίτηση  διαμεσολάβησης
περιλαμβάνει  αίτημα  ώστε  να  υπάρξει
εξωδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας
και  της Περιφέρειας Αττικής,  η οποία υπεισήλθε
στα  δικαιώματα  και  στις  υποχρεώσεις  της
Νομαρχίας  Πειραιά,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  283
του  Ν.3852/2010  (Πρόγραμμα  «Καλλικράτης»).
Στο  άρθρο  176  του  Ν.3852/2010  (Πρόγραμμα
Καλλικράτης),  όπως αυτό  αντικαταστάθηκε  από
το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012,  προβλέπονται οι
αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής μεταξύ
των  οποίων  προβλέπεται,  στην  παράγραφο  1
στην περ.ιβ’,  η αρμοδιότητα για το συμβιβασμό ή
την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι
ποσού  σαράντα  πέντε  χιλιάδων  (45.000)  ευρώ.
Προβλέπεται  επίσης  στην  ίδια  διάταξη  ότι,  δεν
επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για
απαιτήσεις  μισθών,  επιδομάτων,  αποζημιώσεων,
εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά
μισθολογικών  παροχών  οποιασδήποτε  μορφής,
εξαιρουμένων  εκείνων  για  τις  οποίες  το  νομικό
ζήτημα  έχει  επιλυθεί  με  απόφαση  ανωτάτου
δικαστηρίου.  Στην  παράγραφο  2  του  ως  άνω
άρθρου αναφέρεται: «Για τις περιπτώσεις ι’ και ια’
της  προηγούμενης  παραγράφου,  η  απόφαση
λαμβάνεται  ύστερα  από  γνωμοδότηση
δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται
ακυρότητα της σχετικής απόφασης.  Η παρούσα
ρύθμιση ισχύει  και  όταν αποφασίζει  σχετικά  το
περιφερειακό  συμβούλιο,  λόγω  υπέρβασης  του
αντικειμένου  των  σαράντα  πέντε  χιλιάδων
(45.000)  ευρώ  της  περίπτωσης  ια’  της
προηγούμενης παραγράφου.».   
Στην αιτιολογική έκθεση του Ν.4071/2012 - με το
άρθρο 5 του οποίου αντικαταστάθηκε το άρθρο
176  του  Ν.  3852/2010  -  αναφέρεται  ότι,  με  το
άρθρο  5  αναμορφώνεται  το  άρθρο  176  του  Ν.
3852/2010,  ώστε  οι  ρυθμίσεις  που  αφορούν  τις
αρμοδιότητες  της  Οικονομικής  Επιτροπής  των
Περιφερειών να εναρμονίζονται με τις αντίστοιχες
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 που ρυθμίζει τις
αρμοδιότητες  της  Οικονομικής  Επιτροπής  των
Δήμων. 
Στην παράγραφο του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
προβλέπεται ότι για τις περιπτώσεις ιβ’, ιγ’ και ιδ’
(η  αντίστοιχη  για  του  Δήμους  διάταξη  για  την
αρμοδιότητα  της  οικονομικής  επιτροπής  για  το
συμβιβασμό)  της  προηγούμενης  παραγράφου,  η
απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση
δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται
ακυρότητα  της  σχετικής  απόφασης.  Συνεπώς,
σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  θα  μπορούσε  να
υποστηριχθεί  ερμηνευτικά  η  άποψη  ότι  στην
περίπτωση που η Οικονομική Επιτροπή ασκεί την

αρμοδιότητά  της  για  συμβιβασμό  ή  κατάργηση
δίκης μέχρι ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων
(45.000) ευρώ, η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται
ύστερα  από  γνωμοδότηση  δικηγόρου,  κατ’
ανάλογη  εφαρμογή  της  προς  την  αντίστοιχη
διάταξη για την Οικονομική Επιτροπή των Δήμων,
όπως απαιτείται εξάλλου, όταν λόγω ποσού (άνω
σαράντα  πέντε  χιλιάδων  ευρώ)  αποφασίζει
σχετικά  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο,  όπως
αναφέρεται  στο  δεύτερο  εδάφιο  της  παρ.2  του
άρθρου  176,  που,   μάλλον  εκ  παραδρομής,
αναφέρεται στην περίπτωση ια’, καθώς εννοεί την
περ.  ιβ’  που  ρυθμίζει  τα  σχετικά  με  το
συμβιβασμό.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα ανωτέρω ο συμβιβασμός
ή η κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι
ποσού των σαράντα πέντε (45.000) ευρώ ανήκει
στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής και
όταν η υπόθεση υπερβαίνει  το ως άνω ποσό η
σχετική  αρμοδιότητα  ανήκει  στο  περιφερειακό
συμβούλιο,  το  οποίο  αποφασίζει  μετά  από
γνωμοδότηση  δικηγόρου.  Κατά  την  ως  άνω
αρμοδιότητα,  ο  Περιφερειακός  Συμπαραστάτης
του  Πολίτη  και  της  Επιχείρησης  είναι
υποχρεωμένος  να  ενεργεί  ως  διαμεσολαβητής
μεταξύ των πολιτών ή των επιχειρήσεων και των
περιφερειακών  υπηρεσιών.  Ως  εκ  τούτου,  ο
Συμπαραστάτης  δεν  είναι  αρμόδιος  να
διαμεσολαβεί  προς  αιρετά  όργανα  της
Περιφέρειας,  όπως είναι  η  Οικονομική Επιτροπή
και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Στη συγκεκριμένη
υπό κρίση περίπτωση, θα πρέπει στην ουσία να
προταθούν  κατευθύνσεις  τόσο  στην
καταγγέλλουσα  πλευρά,  όσο  και  προς  τις
αρμόδιες  προς  εισήγηση  υπηρεσίες  της
Περιφέρειας  Αττικής,  προς  τις  οποίες  και  μόνο
μπορεί  ο  Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του
Πολίτη  και  της  Επιχείρησης  να  διαμεσολαβήσει,
προκειμένου  να  υποβληθεί  και  να  τύχει  ορθής
επεξεργασίας το τυχόν αίτημα προς εξωδικαστική
επίλυση της διαφοράς.
Από  τα  στοιχεία  που  προσκόμισε  η  αιτούσα,
προκύπτουν τα εξής:
Με απόφαση του Νομάρχη Πειραιά ανακλήθηκε η
άδεια  λειτουργίας  του  πλοίου-εργοστασίου
ιδιοκτησίας της αιτούσας. Κατά της ανακλητικής
αυτής  πράξης,  η  αιτούσα  άσκησε  ενδικοφανή
προσφυγή στην (τότε)  Γενική Δ/νση Περιφέρειας
Αττικής και αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της
Επικρατείας.  Παράλληλα,  η  αιτούσα  άσκησε  και
αγωγή,  με  την  οποία  ζητούσε  από το  Ελληνικό
Δημόσιο  και  τη  Νομαρχία  Πειραιά  να  της
καταβάλλουν, νομιμοτόκως, βάσει των διατάξεων
των άρθρων 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου
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του  Αστικού  Κώδικα  αποζημίωση  για  τη  ζημία
που υπέστη εξαιτίας της παράνομης,  κατά τους
ισχυρισμούς  της,  ανάκλησης  της  άδειας
λειτουργίας  του  πλοίου  της  ως  πλοίου-
εργοστασίου  και  της  παράνομης  παράλειψης
αποστολής  του  φακέλου  της  υπόθεσης  αυτής
προς την (τότε) Γενική Δ/νση Περιφέρειας Αττικής,
προκειμένου  η  τελευταία  να  αποφανθεί  επί
προσφυγής της. Με την υπ’ αρ. **/2012 απόφαση
του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Πειραιά
απορρίφθηκε  η  ως  άνω αγωγή και  κρίθηκε  ως
προδικαστικό ζήτημα ότι η ανάκληση της άδειας
λειτουργίας του πλοίου της αιτούσας ως πλοίου-
εργοστασίου,  έγινε  νομίμως.  Κατά  της  ως  άνω
απόφασης  η  αιτούσα  άσκησε  έφεση  η  οποία
συζητήθηκε στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά.  Στο
μεταξύ,  με  την  με  αρ.**/2015  απόφαση  του  το
Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά,  που έκρινε την
προσφυγή  της  αιτούσας  κατά  της  ανακλητικής
πράξης  του  Νομάρχη  Πειραιά  κατόπιν  της
υπ’αριθμ.  **/2011 παραπεμπτικής απόφασης του
Συμβουλίου της Επικρατείας  που παρέπεμψε την
ως  άνω  αίτηση  ακύρωσης  της  αιτούσας  στο
Διοικητικό  Πρωτοδικείο Πειραιά για να δικαστεί
ως  προσφυγή   ουσίας,  ακύρωσε  την  ως  άνω
πράξη  του  Νομάρχη  και  η  απόφαση  αυτή  έχει
πλέον καταστεί τελεσίδικη και αμετάκλητη καθώς
την επέδωσε  στην  Περιφέρεια  Αττικής   και  δεν
ασκήθηκε  κανένα  ένδικο  μέσο  ή  βοήθημα  κατ’
αυτής, όπως προκύπτει από τη με αρ.   **/4-11-
2015  βεβαίωση  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου
Πειραιά,  που  επικαλείται  η  αιτούσα  Κατά  τη
συζήτηση  της  έφεσης  κατά  της  υπ’  αρ.  **/2012
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά
στις  6-10-2015,  η  αιτούσα,  όπως  αναφέρει,
προσκόμισε την ως άνω υπ’ αρ. **/2015 απόφαση
του  Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά, καθώς και
δύο  αθωωτικές  αποφάσεις  των  ποινικών
δικαστηρίων,  την  υπ’  αρ.  **/2012 απόφαση του
Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών και την υπ’αρ.
**/2015  απόφαση του Εφετείου  Κακουργημάτων
Αθηνών  καθώς και το με αρ.**/2013 αθωωτικό
βούλευμα  του  Συμβουλίου  Πλημμελειοδικών
Πειραιά. Αναμένεται η έκδοσή απόφασης από το
Διοικητικό  Εφετείο  Πειραιά  επί  της  έφεσης  της
αιτούσας

Ο  Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  σημείωσε  ότι
κατά το  άρθρο 871 του Αστικού Κώδικα,  με  τη
σύμβαση  του  συμβιβασμού,  οι  συμβαλλόμενοι
διαλύουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις μια φιλονικία
τους ή μια αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση.
Με αβέβαιη σχέση εξομοιώνεται και η επισφαλής
απαίτηση. Σύμφωνα με το άρθρο 143 παρ.1 του

Κώδικα  Διοικητικής  Δικονομίας  (Ν.  2717/1999)  η
παραίτηση από ένδικο βοήθημα ή μέσο μπορεί να
γίνει ως το πέρας της τελευταίας συζήτησης. Στην
υπό  κρίση  υπόθεση,  η  συζήτηση  της  έφεσης
πραγματοποιήθηκε,  όπως  αναφέρει  η  αιτούσα,
και  συνεπώς δεν μπορεί  να χωρέσει  παραίτηση
από  το  ένδικο  μέσο  της  έφεσης,  ώστε  να
συναφθεί η σύμβαση του συμβιβασμού πριν την
έκδοση  της  απόφασης.  Ως  εκ  τούτου,  ενώ
εκκρεμεί η έκδοση της δικαστικής απόφασης, δεν
είναι επιτρεπτή η παραίτηση της προσφεύγουσας
και συνεπώς, επί του παρόντος δεν είναι εφικτή η
κίνηση  μιας  διαδικασίας  συμβιβασμού  που  θα
οδηγούσε σε δεσμευτικά αποτελέσματα.
Σε  κάθε  περίπτωση  πάντως,  είναι  ιδιαίτερα
χρήσιμο  να  χαραχθούν  οι  κατευθυντήριες
γραμμές,  βάσει  των οποίων μπορεί να κινηθεί  η
διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα
και με τις ως άνω ισχύουσες διατάξεις. Καθώς οι
διατάξεις αυτές δεν βρίσκονται σε ταξινόμηση ως
προς  τα  βήματα που πρέπει  να  ακολουθηθούν,
αφήνοντας  κι  ένα  σημαντικό  κενό  για  ρύθμιση
από  την  ίδια  την  διοικητική  πρακτική,  κρίσιμο
είναι να αναφερθεί εδώ η σχετική εγκύκλιος του
Γενικού  Γραμματέα  του  Δήμου  Αθηναίων  που
καθόρισε  τα  στάδια  της  συγκεκριμένης
διαδικασίας. Στις 8-11-2013, ο Γενικός Γραμματέας
του Δήμου Αθηναίων, ακολουθώντας το σκεπτικό
της Ειδικής Πρότασης 2/2013 του Συμπαραστάτη
του  Δημότη  και  της  Επιχείρησης,  απέστειλε
Εγκύκλιο  (αρ.  πρωτ.249062)  στις  δημοτικές
υπηρεσίες, με τις εξής οδηγίες6: 
- Να συγκεντρώνουν όλα τα στοιχεία σχετικά με

αιτήματα  πολιτών  και  επιχειρήσεων  για
δικαστικό ή εξωδικαστικό συμβιβασμό και να
σχηματίζουν πλήρη φάκελο κάθε υπόθεσης.

-  Να ζητούν  άμεσα  από  την  Νομική  Διεύθυνση
την σχετική γνωμοδότηση που προβλέπει το
άρθρο 72 του «Καλλικράτη» (Ν.3852/2010).

-  Η  Νομική  Διεύθυνση  να  απαντά  σε  εύλογο
χρόνο  στην  αρμόδια  υπηρεσία,
παραθέτοντας την άποψή της σχετικά με το
αίτημα  συμβιβασμού,  με  παραπομπές  σε
νομολογία.

-  Η αρμόδια υπηρεσία να εισηγείται την άποψή
της  στην  Οικονομική  Επιτροπή,  με  την
συνήθη διαδικασία υποβολής θεμάτων στην
ημερήσια διάταξη αυτής.

-  Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει σχετικά, αν
το ύψος του συμβιβασμού είναι μέχρι 30.000

6  Θετική ανταπόκριση του Δήμου στην Ειδική Πρόταση 
2/2013, κείμενο διαθέσιμο στην ιστοθέση 
http://www.cityofathens.gr/symparastatis/node/902.
Η Ειδική Πρόταση 2/2013 είναι διαθέσιμη στην ιστοθέση: 
http://www.cityofathens.gr/symparastatis/node/670 
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ευρώ ή  εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο
σχετικά  (για  αιτήματα  υψηλότερου
οικονομικού αντικειμένου).

Αντίστοιχα  προς  την  ανωτέρω  εγκύκλιο,  θα
πρέπει  να  λειτουργεί  και   η  διαδικασία  για
εξωδικαστικό  ή  δικαστικό  συμβιβασμό  προς  τις
υπηρεσίες  της  Περιφέρειας.  Συγκεκριμένα  θα
πρέπει να ακολουθούνται τα εξής βήματα:
-  ο  ενδιαφερόμενος  πολίτης  υποβάλλει  γραπτό
αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας
Αττικής, μαζί με όλα τα σχετικά στοιχεία από τα
οποία  προκύπτει  και  στοιχειοθετείται  το  αίτημα
για εξωδικαστική ικανοποίησή του,
-  η υπηρεσία της Περιφέρειας σχηματίζει  πλήρη
φάκελο  της  υπόθεσης   και  ζητά  την  σχετική
γνωμοδότηση  από  την  Νομική  Υπηρεσία  της
Περιφέρειας – θα ήταν ενδεδειγμένο οι υπηρεσίες
να  ετοιμάσουν  και  Έντυπο  Υποβολής  Αιτήματος
Εξωδικαστικού  Συμβιβασμού,  όπως  επιβάλλεται
και  από  το  άρθρο  3  παρ.  3  του  Ν.2690/1999,
έντυπο στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται οι
προϋποθέσεις  της  νομοθεσίας  για  την
ικανοποίηση  του  αιτήματος,  οι  εφαρμοστέες
διατάξεις,  τα  δικαιολογητικά  που  πρέπει  να
προσκομίσει  ο  ενδιαφερόμενος  καθώς  και  ο
χρόνος μέσα στον οποίο θα δοθεί η απάντηση.
-  η  υπηρεσία  της  Περιφέρειας  εισηγείται  την
άποψή  της  στην  Οικονομική  Επιτροπή,
αποστέλλοντας  μαζί  και  την  γνωμοδότηση  της
Νομικής Υπηρεσίας και
-  η  Οικονομική  Επιτροπή  αποφασίζει  σχετικά,
σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις ή εισηγείται
στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  εάν  το  ποσό  είναι
μεγαλύτερο.
Κατόπιν  των  ανωτέρω,  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης,
παρατηρώντας  ότι  η  υπόθεση  βρίσκεται  σε
εκκρεμότητα  ενώπιον  της  Δικαιοσύνης,  ήτοι  σε
στάδιο κατά το οποίο δεν επιτρέπεται παραίτηση
της  ενδιαφερόμενης  από  το  ένδικο  βοήθημα
(έφεση),  ώστε  να  συναφθεί  εξωδικαστικός
συμβιβασμός,  απευθύνθηκε  αρχικώς  στην
αιτούσα προκειμένου να την ενημερώσει για την
παραπάνω διαδικασία. 
Η  ενδιαφερόμενη  επιχείρηση  δύναται  σε  κάθε
περίπτωση,  εάν  το  επιθυμεί,  να  υποβάλλει  το
σχετικό  αίτημα,  με  το  ύψος  του  ποσού  που
προτείνει  για  εξωδικαστικό  συμβιβασμό,   στην
αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, ήτοι στην Δ/ν
ση Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Πειραιά και την
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.
Πειραιά, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά της
και  προκειμένου  αυτές,  αφού  δημιουργήσουν

ειδικό  φάκελο  που  αφορά  το  αίτημα  του
εξωδικαστικού  συμβιβασμού,  να  ζητήσουν
γνωμοδότηση από την αρμόδια Νομική Υπηρεσία.
Οι υπηρεσίες θα πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη το
αίτημα  που  θα  υποβάλει  η  ενδιαφερόμενη
επιχείρηση  καθώς  και  την  γνωμοδότηση  της
Νομικής Υπηρεσίας,  να ετοιμάσουν την εισήγησή
τους,  θετική  ή  αρνητική,  προς  την  Οικονομική
Επιτροπή  της  Περιφέρειας,  η  οποία  είναι  και
αρμόδια  να  λάβει  απόφαση  επί  του  θέματος,
αφού  βέβαια  πρώτα  εκδοθεί  η  απόφαση  του
Διοικητικού Εφετείου. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:  Αναμένεται  η  έκδοση  της
δικαστικής απόφασης

32.  Καθυστέρηση  απάντησης  σε  αίτημα
αναγνώρισης ιατρικής ειδικότητας

Πολίτης αναφέρει  ότι  είναι  καρδιοχειρουργός με
αποκτηθείσα  ειδικότητα  στο  εξωτερικό.
Ισχυρίζεται ότι η  Δ/νση Δημόσιας Υγείας έχει τον
πλήρη φάκελό του για υπογραφή εδώ και πάνω
από  3  μήνες  και  μέχρι  σήμερα  δεν  έχει
διεκπεραιωθεί  η  υπόθεσή  του,  που  αφορά  την
αναγνώριση της ιατρικής ειδικότητας.
Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και
της  Επιχείρησης  παρατήρησε  με  την
Διαμεσολάβηση  28/2015 ότι  σύμφωνα  με  το
άρθρο  4  του  Ν.2690/1999  (Κώδικας  Διοικητικής
Διαδικασίας) οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί
τοπικής  αυτοδιοίκησης  και  τα  ν.π.δ.δ.,  όταν
υποβάλλονται  αιτήσεις,  οφείλουν  να
διεκπεραιώνουν  τις  αιτήσεις  των
ενδιαφερομένων  και  να  αποφαίνονται  για  τα
αιτήματά τους  μέσα σε  προθεσμία  (50)  ημερών,
εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται
μικρότερες προθεσμίες. Η προθεσμία αρχίζει από
την  κατάθεση  της  αίτησης  στην  αρμόδια
υπηρεσία  και  την  υποβολή  ή  συγκέντρωση του
συνόλου  των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών,
πιστοποιητικών  ή  στοιχείων.  Αν  η  αίτηση
υποβληθεί  σε  αναρμόδια  υπηρεσία,  η  υπηρεσία
αυτή  οφείλει,  μέσα  σε  τρεις  (3)  ημέρες,  να  τη
διαβιβάσει  στην  αρμόδια  και  να  γνωστοποιήσει
τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή
η  προθεσμία  αρχίζει  από  τότε  που  περιήλθε  η
αίτηση  στην  αρμόδια  υπηρεσία.  Για  υποθέσεις
αρμοδιότητας  περισσότερων  υπηρεσιών,  η
προθεσμία  του  πρώτου  εδαφίου  παρατείνεται
κατά δέκα (10), ακόμη ημέρες.  Με απόφαση του
Υπουργού  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και
Αποκέντρωσης  και  του  κατά  περίπτωση
αρμόδιου  Υπουργού  μπορεί  να  ορίζεται,  κατά
περίπτωση,  διαφορετική  προθεσμία  για  τη
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διεκπεραίωση υποθέσεων, εφόσον το επιβάλλουν
ειδικοί λόγοι,  που αναφέρονται ρητώς σ'  αυτήν.
Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί
λόγω  αντικειμενικής  αδυναμίας,  ειδικά
αιτιολογημένης,  η  αρμόδια  υπηρεσία  οφείλει,
εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την
εκπνοή τους,  να γνωστοποιήσει  εγγράφως στον
αιτούντα:  α)  τους  λόγους  της  καθυστέρησης,  β)
τον υπάλληλο που έχει αναλάβει ο την υπόθεση
και τον αριθμό τηλεφώνου του, για την παροχή
πληροφοριών  και  γ)  κάθε  άλλη  χρήσιμη
πληροφορία.  Οι  υπηρεσίες  απαλλάσσονται  από
τις  ανωτέρω  υποχρεώσεις  αν  το  αίτημα  είναι
εμφανώς  παράλογο,  αόριστο,  ακατάληπτο  ή
επαναλαμβάνεται με τρόπο καταχρηστικό. 
Κατόπιν  των  ανωτέρω,  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης,
κατόπιν  και  τηλεφωνικής  επικοινωνίας  με  την
αρμόδια  υπηρεσία,  παρακάλεσε  την  Δ/νση
Δημόσιας  Υγείας  να  τον  ενημερώσει  για  τους
λόγους  της  φερόμενης,  κατά  την  καταγγελία,
καθυστέρησης διεκπεραίωσης της υπόθεσης του,
κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στο νόμο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Η Διεύθυνση δεν έχει ανταποκριθεί
στην διαμεσολάβηση,  παρά την παρέλευση ενός
(1) μήνα από την αποστολή του  εγγράφου. 
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V. Eιδικές Προτάσεις 2015 

Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, εκτός από την διαμεσολαβητική
του  αρμοδιότητα  κατόπιν  υποβολής  καταγγελιών,  μπορεί  να  διατυπώνει  ειδικές  προτάσεις
βελτίωσης  της  περιφερειακής  διοίκησης  και  των  σχέσεών  της  με  το  κοινό,  επ'  ευκαιρία
σημαντικών  προβλημάτων κακοδιοίκησης  που  ο  ίδιος  εντοπίζει  (άρθρο  179  παρ.  4  εδάφιο  3
Ν.3852/2015). Σε αυτήν την περίπτωση, οι Ειδικές Προτάσεις του Περιφερειακού Συμπαραστάτη
υποβάλλονται  στον  Περιφερειάρχη  και  κοινοποιούνται  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  και  στον
Εκτελεστικό  Γραμματέα  της  Περιφέρειας  (εδάφιο  4  του  προηγούμενου  άρθρου).  Οι  Ειδικές
Προτάσεις  αναρτώνται  υποχρεωτικά  την  ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας  με  φροντίδα  των
περιφερειακών υπηρεσιών (εδάφιο 5 του προηγούμενου άρθρου). 

Κατά τη  διάρκεια του 2015,  ο  Περιφερειακός Συμπαραστάτης  του  Πολίτη  και  της  Επιχείρησης
υπέβαλε  στην  Περιφερειάρχη  Αττικής  δύο  (2)  Ειδικές  Προτάσεις,  κοινοποιώντας  αυτές  στο
Περιφερειακό Συμβούλιο και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Οι Ειδικές Προτάσεις 1
και 2/2015 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 

1. Η Ειδική Πρόταση 1/2015  

Υποβολή και θέμα 

Στις 16.6.2015, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του
Πολίτη  και  της  Επιχείρησης  υπέβαλε  στην
Περιφερειάρχη Αττικής την Ειδική Πρόταση 1/2015.
Η  πρόταση  αναρτήθηκε  στην  ιστοσελίδα  της
Περιφέρειας  Αττικής  και  κοινοποιήθηκε  στο
Περιφερειακό  Συμβούλιο  και  τον  Εκτελεστικό
Γραμματέα της Περιφέρειας. 

Το θέμα της Ειδικής Πρότασης ήταν η ενίσχυση της
διαφάνειας  και  της  ανοικτής  λειτουργίας  της
Περιφέρειας  και  η  καταπολέμηση  της
γραφειοκρατίας  και  της  διαφθοράς  στην
Περιφέρεια. 

Περιεχόμενο της Ειδικής Πρότασης

Ι.  Ενίσχυση  της  διαφάνειας  και  της  ανοικτής
λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής 

Από τις επισκέψεις του Συμπαραστάτη σε υπηρεσίες
της  Περιφέρειας  κατέστη  σαφές  ότι  υπάρχει
σημαντικό κενό ενημέρωσης των πολιτών σχετικά
με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Ενώ ο
Οργανισμός  Εσωτερικής  Λειτουργίας  της
Περιφέρειας  Αττικής  είναι  αναρτημένος  στην
ιστοσελίδα  της,  όπως  εξάλλου  και  τα
οργανογράμματα των Γενικών Διευθύνσεων καθώς

και  ο  πλήρης  κατάλογος  τηλεφώνων  των
εργαζομένων  σε  αυτήν,  οι  πολίτες  έχουν  γενικά
μειωμένη  επίγνωση  των  δικαιωμάτων  και  των
υποχρεώσεων  που  μπορούν  να  ασκήσουν  και  να
εκπληρώσουν,  αντίστοιχα,  στις  υπηρεσίες.  Το
πρόβλημα  αυτό  οδηγεί  πολλές  φορές  σε  άσκοπη
χρήση  των  υπηρεσιών  της  Περιφέρειας,  σε
καταχρηστικώς υποβαλλόμενα αιτήματα εκ μέρους
των  πολιτών,  ή  και  σε  ταλαιπωρία  τους,  λόγω
έλλειψης ειδικότερης ενημέρωσής τους.  

Σύμφωνα με το άρθρο 174 περ. η του Ν.3852/2010, η
Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται  στο  Περιφερειακό
Συμβούλιο  σχέδιο  «Χάρτας  Δικαιωμάτων  και
Υποχρεώσεων  των  Πολιτών»  και  μεριμνά  για  την
έκδοση,  ενημέρωση  και  διακίνηση  «Οδηγού  του
Πολίτη»  για  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες  της
Περιφέρειας  σε  έντυπη  και  ηλεκτρονική  μορφή.
Επίσης, σύμφωνα με την περ. θ του ίδιου άρθρου, η
Εκτελεστική  Επιτροπή  εισηγείται  το  σχέδιο  του
«Κανονισμού Πληροφόρησης των πολιτών» και του
«Κανονισμού Διαβούλευσης».

Η  κατάστρωση  μιας  Χάρτας  Δικαιωμάτων  και
Υποχρεώσεων των Πολιτών, η έγκρισή της από το
Περιφερειακό  Συμβούλιο  και  η  ανάρτηση  στους
χώρους  των  υπηρεσιών  της  Περιφέρειας  θα
βελτιώσει την σχέση των πολιτών με τις υπηρεσίες,
καθώς θα τους  διευκολύνει  να  γνωρίσουν  και  να
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κατανοήσουν  τα  δικαιώματά  τους  και  τα  όρια
αυτών  απέναντι  στις  περιφερειακές  υπηρεσίες.  Σε
κάποιες  υπηρεσίες  είναι  αναρτημένοι  παλαιοί
κατάλογοι  δικαιωμάτων  του  Υπουργείου
Εσωτερικών, αλλά χρειάζεται ειδικότερη ενημέρωση
ως  προς  τα  όρια  των  αρμοδιοτήτων  της
Περιφέρειας.  Χρήσιμος  οδηγός  για  την  κατάρτιση
μιας  τέτοιας  Χάρτας  είναι  τα  προβλεπόμενα
συνταγματικά  δικαιώματα  των  πολιτών  απέναντι
στην  διοίκηση,  όπως  το  δικαίωμα  της
προηγούμενης  ακρόασης  (άρθρο  20  παρ.  2  του
Συντάγματος),  το  δικαίωμα  υποβολής  αναφοράς
στις αρχές (άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος), το
δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των υπηρεσιών
(άρθρο 10 παρ.  3  του  Συντάγματος),  το  δικαίωμα
σεβασμού  των  προσωπικών  δεδομένων  τους
(άρθρο  9Α  του  Συντάγματος),  καθώς  και  τα
υπόλοιπα συνταγματικά δικαιώματα που μπορεί να
αντιτάξει  ο  πολίτης  έναντι  των  κρατικών  αρχών.
Παράλληλα, τα δικαιώματα των πολιτών έναντι της
διοίκησης εξειδικεύονται με τον Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας  (Ν.2690/1999),  ο  οποίος  προβλέπει  τη
διαδικασία  για  την  υποβολή  αιτημάτων  στις
υπηρεσίες (άρθρο 3), τον χρόνο διεκπεραίωσης των
υποθέσεων  των  πολιτών  και  την  υποχρέωση
παραπομπής αιτήματος πολίτη από την αναρμόδια
υπηρεσία  στην  αρμόδια  εντός  τριών  ημερών,  την
απόρριψη  καταχρηστικώς  υποβαλλόμενων  ή
αόριστων ή ακατάληπτων αιτημάτων (άρθρο 4), την
πρόσβαση στα έγγραφα (άρθρο 5), την υποχρέωση
έγγραφης  κλήσης  προς  ακρόαση  πριν  την  τυχόν
επιβολή  διοικητικής  κύρωσης  ή  μέτρου (άρθρο  6),
την  υποχρέωση  αμεροληψίας  των  διοικητικών
οργάνων (άρθρο 7), την υποχρέωση αιτιολογίας των
διοικητικών  πράξεων  (άρθρο  17).  Σε  έναν  Χάρτη
Δικαιωμάτων, θα πρέπει να μνημονεύεται επίσης  το
δικαίωμα  προσφυγής  εναντίον  των  αποφάσεων
των αιρετών οργάνων για έλεγχο νομιμότητας στην
Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  (άρθρο  227  του
Καλλικράτη),  καθώς  και  το  δικαίωμα  υποβολής
καταγγελίας στον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του
Πολίτη και της Επιχείρησης (άρθρο 179 Ν.3852/2010).
Χρήσιμος  στην  σύνταξη  ενός  τέτοιου  Χάρτη  θα
μπορούσε  να  είναι  ο  «Οδηγός  Ορθής  Διοικητικής
Συμπεριφοράς» του 2012, ο οποίος περιλαμβάνει μια
σχετική κωδικοποίηση των διατάξεων που διέπουν
την σχέση πολιτών με τους δημοσίους υπαλλήλους.
Επιπλέον  ιδέες  για  την  κατάρτιση  μιας  τέτοιας
Χάρτας  μπορούν  να  εμπνεύσουν  η  Ευρωπαϊκή
Χάρτα  για  την  Διασφάλιση  των  Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων  στην  Πόλη,  ο  πιο  «κινηματικός»
Παγκόσμιος Χάρτης για το Δικαίωμα στην Πόλη, η
Παγκόσμια  Χάρτα  –  Ατζέντα  για  τα  Ανθρώπινα
Δικαιώματα στην Πόλη. 

Η σύνταξη κι εκτύπωση ενός «Οδηγού του Πολίτη»
θα καταστήσει σαφέστερο και πιο προσβάσιμο τον
Οργανισμό  Εσωτερικής  Λειτουργίας  της
Περιφέρειας,  αλλά  και  τον  τηλεφωνικό  κατάλογο
των υπηρεσιών που τώρα είναι  προσβάσιμος από
την  ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας  σε  μορφή
λογιστικού  φύλλου  (Excel).  Παράλληλα,  πολύ  πιο
εύληπτη θα καθιστούσε την διοικητική διάρθρωση
των  υπηρεσιών  της  Περιφέρειας  η  σχεδίαση  και
εκτύπωση  ενός  ενιαίου  Χάρτη  του
Οργανογράμματος,  ο  οποίος  θα  απεικόνιζε  την
ιεραρχία  και  την  υποδιαίρεση  των  υπηρεσιών  σε
Γενικές  Διευθύνσεις,  Διευθύνσεις,  Τμήματα  και
Αυτοτελείς  Υπηρεσίες,  ώστε  να  γίνεται  άμεσα
αντιληπτή  η  διάκριση  ανάμεσα  στο  ρόλο  των
αιρετών  και  την  αρμοδιότητα  των  υπηρεσιακών
παραγόντων στην Περιφέρεια Αττικής.  Η Ελληνική
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.
έχει  καταρτίσει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα της
ένα  σχέδιο  χάρτας  –  οδηγού  του  πολίτη  για  τις
υπηρεσίες  των  Περιφερειών,  στο  οποίο  όμως
συνοψίζονται στοιχεία των δύο διακριτών κειμένων.

Ο «Κανονισμός  Πληροφόρησης  Πολιτών»  αποτελεί
κανονιστική  πράξη  που  συγκεκριμενοποιεί  τους
όρους πρόσβασης των πολιτών στις πληροφορίες,
τα δεδομένα και  τα έγγραφα που παράγονται και
τηρούνται  από  τις  υπηρεσίες  της  Περιφέρειας
Αττικής.  Το  σχέδιο  του  Κανονισμού  εισηγείται  η
Εκτελεστική Επιτροπή στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Οδηγό για την κατάρτιση του Κανονισμού μπορεί να
αποτελέσει  το  π.δ.  28/2015  «Κωδικοποίηση
διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία» (ΦΕΚ Α’ 34/23.3.2015). 

Παράλληλα,  η  Περιφέρεια  Αττικής  θα  πρέπει  να
υλοποιήσει και το θεσμικό πλαίσιο για την Ανοικτή
Διάθεση  Δεδομένων  (open data),  καθώς  και  τον
Ν.3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

 

ΙΙ.  Καταπολέμηση  της  γραφειοκρατίας  και  της
διαφθοράς στην Περιφέρεια Αττικής 

Δύο θεμελιώδεις περιπτώσεις κακοδιοίκησης είναι η
περιττή  γραφειοκρατία  και  τα  φαινόμενα
διαφθοράς.  Σύμφωνα  με  τις  ετήσιες  εκθέσεις  του
Συνηγόρου  του  Πολίτη,  καθώς  και  του  Γενικού
Επιθεωρητή  Δημόσιας  Διοίκησης,  οι  οργανισμοί
τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσιάζονται ως σοβαρές
εστίες  αυτών  των  φαινομένων,  αν  και  όχι  πλέον
σταθερά στην πρώτη θέση.  Η αντίληψη αυτή έχει
δημιουργήσει  συχνά  προκαταλήψεις  εναντίον
εργαζομένων  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης.  Οι
προκαταλήψεις  αυτές  επιβαρύνουν  συνολικά  τους
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εργαζόμενους,  αλλά  και  τους  αιρετούς,  οι  οποίοι
αντιμετωπίζονται  εξ  αρχής  ως  «ύποπτοι»,  ενώ  οι
κατηγορίες συχνά μπορεί να είναι ανυπόστατες και,
σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνεται σεβαστό
το τεκμήριο της αθωότητας. 

Ειδικά  ως  προς  το  φαινόμενο  της  διαφθοράς,  η
αντιμετώπιση  προϋποθέτει  τον  ορισμό  του
προβλήματος.  Ως  διαφθορά ορίζεται  η  κατάχρηση
της εξουσίας και  της ισχύος που έχει  ανατεθεί  σε
κάποιον, όταν αυτή αποσκοπεί σε ίδιον όφελος. Ο
ορισμός αυτός είναι ευρύς και σε αυτόν μπορεί να
υπαχθεί  μια  σειρά  από  ποινικά  αδικήματα,  όπως
κυρίως, το έγκλημα της δωροδοκίας, αλλά και άλλες
ενέργειες  οι  οποίες  μπορεί  να  μην  έχουν
ποινικοποιηθεί,  αλλά  φέρουν  το  στίγμα  της
ιδιοτελούς  χρήσης  της  δημόσιας  εξουσίας
(«φωτογραφικές»  διατάξεις,  νεποτισμός).  Όσον
αφορά  τα  φαινόμενα  διαφθοράς,  τα  οποία  είναι
τυποποιημένα ως ποινικά  αδικήματα,  αρμόδια  για
την δίωξή τους είναι τα αστυνομικά όργανα και οι
εισαγγελικές  αρχές.  Όσον  αφορά  τα  υπόλοιπα
φαινόμενα  διαφθοράς,  εφόσον  συνιστούν
παραβιάσεις  τις  αρχές  της  χρηστής  διοίκησης  με
συγκεκριμένες  επιπτώσεις  εις  βάρος  πολιτών,
μπορεί να ιδρυθεί αρμοδιότητα δικαστικών αρχών.
Ο  ρόλος  του  Περιφερειακού  Συμπαραστάτη  του
Πολίτη  και  της  Επιχείρησης  είναι  ιδιαίτερα
περιορισμένος  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις,  καθώς
αποτελούν μεν κακοδιοίκηση, αλλά πολύ συχνά, σε
τέτοιες  υποθέσεις  δεν  χωρεί  διαμεσολαβητική
επίλυση  διαφοράς.  Μια  υπόθεση  τετελεσμένης
δωροδοκίας  δεν  αποτελεί  αντικείμενο  προς
διαμεσολαβητική επίλυση, καθώς ο Συμπαραστάτης,
αν  του  τεθούν  υπόψη  αποδεικτικά  στοιχεία,  θα
οφείλει  απλώς  να  τα  διαβιβάσει  στον  αρμόδιο
εισαγγελέα, όπως κάθε αιρετός και υπάλληλος της
Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 2 και 3
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, πράξη στην οποία
θα μπορούσε να προβεί και ο ίδιος ο καταγγέλλων
απευθείας,  αποτελεσματικότερα  μάλιστα,  ώστε  να
κληθεί  ο  ίδιος  ως  μάρτυρας  και  να  συμβάλλει
καθοριστικά  στην  ποινική  τιμωρία  των  δραστών.
Επομένως,  ο  ρόλος  του  Συμπαραστάτη,  ως  προς
αυτά  τα  φαινόμενα,  εξαντλείται  στην  διατύπωση
προτάσεων  για  την  πρόληψη,  τον  περιορισμό  και
την καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς, με
γενικές στρατηγικές διαμόρφωσης μιας κουλτούρας
αντίστασης των πολιτών και των υπηρεσιών στην
«ευκολία» των τακτικών της δωροδοκίας και  των
άλλων φαινομένων διαφθοράς. 

 Ο  Συμπαραστάτης,  στο  πλαίσιο  διαφόρων
καταγγελιών,  έχει  γίνει  αποδέκτης  παραπόνων
σχετικά  με  φερόμενη  προηγούμενη  «ειδοποίηση»

των  ελεγχομένων,  ώστε  να  μην  είναι  εφικτή  η
καταγραφή  παραβάσεων  όταν  καταφθάνει  το
ελεγκτικό κλιμάκιο  της Περιφέρειας. Πρόκειται για
εξαιρετικά  δυσαπόδεικτες  περιπτώσεις,  καθώς  η
στοιχειοθέτηση  μιας  κατηγορίας  για  παράβαση
καθήκοντος  ή  και  για  άλλα  τυχόν  παραπτώματα
προϋποθέτει  την  απόδειξη  της  προηγούμενης
επικοινωνίας  του  ελεγκτή με  τον  ελεγχόμενο.  Μια
τέτοια  απόδειξη  προϋποθέτει  άρση  του
τηλεπικοινωνιακού  απορρήτου,  η  οποία  όμως
προβλέπεται  για  περιορισμένο αριθμό  αδικημάτων
(π.χ.  δωροδοκία  υπαλλήλου στην  κακουργηματική
της μορφή, άρθρο 235 παρ. 2 Ποινικού Κώδικα) και
διατάσσεται  μόνο  από δικαστική αρχή,  κατά τους
ορισμούς του άρθρου 19 του Συντάγματος και του
Ν.2225/1994.  Η  προηγούμενη  επικοινωνία  μπορεί
όμως  να  αποδειχθεί  και  με  μάρτυρα,  χωρίς  άρση
του απορρήτου. Δεν αποκλείεται επίσης η απόδειξή
της και με άλλα αποδεικτικά μέσα και συσχετισμούς
τους. Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να αρθούν οι
αμφιβολίες των πολιτών σε περιπτώσεις που οι ίδιοι
αναλαμβάνουν την ευθύνη να καταγγείλουν τέτοιο
περιστατικό  «ειδοποίησης»  ελεγχόμενου  από
ελεγκτή, η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση περιλαμβάνει
την  διεξαγωγή  διοικητικής  εξέτασης  των
καταγγελλομένων,  εκ  μέρους  της  υπηρεσίας,
προκειμένου  να  διαπιστωθεί  κατά  πόσον
υφίστανται επαρκείς ενδείξεις ή όχι. 

Στο  πλαίσιο  των  επισκέψεών  του  στις  Δ/νσεις
Μεταφορών  της  Περιφέρειας  Αττικής,  ο
Συμπαραστάτης αντάλλαξε απόψεις με πολίτες που
είχαν  προσέλθει  να  εξυπηρετηθούν,  καθώς και  με
εργαζομένους  των  υπηρεσιών.  Το  ζήτημα  της
δωροδοκίας,  όσον  αφορά  τις  εξετάσεις  για  την
χορήγηση αδειών οδήγησης τέθηκε με έμφαση από
πολίτες,  ως  μια  γενική αντίληψη «κανονικότητας»
και ο Συμπαραστάτης το έθεσε υπόψη Διευθυντών
και  του  Γενικού  Διευθυντή.  Από  τις  σχετικές
συζητήσεις προέκυψε ότι η αντίληψη των πολιτών
ότι  είναι  δεδομένος  ο  χρηματισμός  των
εμπλεκόμενων στις εξετάσεις μπορεί να μεταβληθεί,
αν  ξεκινήσει  μια  προσπάθεια  για  γενικότερη
ενημέρωσή  τους  ως  προς  τις  δυνατότητες  που
έχουν για επανεξέταση. Ένας διευθυντής επισήμανε
στον  Συμπαραστάτη  ότι  θα  μπορούσε  να
καταργηθεί και το παράβολο για την επανεξέταση,
ώστε να γίνει ακόμη περισσότερο αντιληπτό ότι η
αποτυχία  στην  πρώτη  εξέταση  δεν  είναι
«αυτονόητη»  και  ότι  σκοπός  της  υπηρεσίας  δεν
είναι,  φυσικά,  η  είσπραξη  του  αντιτίμου  του
παραβόλου  επανεξέτασης.  Μία  διευθύντρια
ενημέρωσε μάλιστα ότι  υπήρχε παλαιότερα η ιδέα
για την ετοιμασία μιας ενημερωτικής καμπάνιας των
πολιτών, ώστε να σταματήσουν να εμπλέκονται και
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οι  ίδιοι  στον  φαύλο  κύκλο  του  χρηματισμού,
αποφεύγοντας  να  ενδώσουν  σε  διάφορους
ενδιάμεσους  –  και  εξωϋπηρεσιακούς-  που
εμφανίζονται ως μεσολαβητές για τον χρηματισμό.
Στον  Συμπαραστάτη  παρουσιάστηκε  η  λειτουργία
του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» που διεξάγει την κλήρωση
των υπαλλήλων που θα λάβουν μέρος ως εξεταστές
σε  κάθε  σχετική  διαδικασία,  ένα  σύστημα  που
εγγυάται το αδιάβλητο της διαδικασίας και το οποίο
είναι  ελάχιστα  γνωστό  στο  ευρύτερο  κοινό.
Παράλληλα, όμως, έγινε σαφές και ότι η εξεταστική
διαδικασία  δεν  ανήκει  στην  πλήρη  ευθύνη  των
υπηρεσιών  της  Περιφέρειας,  αφού  σε  αυτήν
συμμετέχουν και εργαζόμενοι του συναρμόδιου για
τις μεταφορές Υπουργείου. Στις Δ/νσεις Μεταφορών
τέθηκε  κατ΄  επανάληψη  το  πρόβλημα  της
μηχανοργάνωσης,  το  οποίο  αποτελεί  χρόνια
παθογένεια  λόγω  συμβατικών  υποχρεώσεων,
αναφορικά  τις  οποίες  θα  πρέπει  να  εξεταστούν
ενδελεχώς  οι  εναλλακτικές  δυνατότητες  και
δικλείδες  που  τυχόν  παρέχει  το  θεσμικό  πλαίσιο,
ώστε  να  εκσυγχρονιστεί  το  συνολικό  σύστημα
παρεχόμενων  υπηρεσιών.  Ο  Συμπαραστάτης
επιφυλάσσεται  να  διατυπώσει  και  ειδικότερες
προτάσεις  για  την  βελτίωση  των  περιφερειακών
υπηρεσιών  που  αφορούν  τις  μεταφορές  και
επικοινωνίες.  Διαπιστώνεται  πάντως  ότι  έχει
ωριμάσει  και  μεταξύ των εργαζομένων η ιδέα για
μια  ενημερωτική καμπάνια  των πολιτών ως προς
την  καταπολέμηση  της  διαφθοράς,  με  οριζόντια
εφαρμογή σε όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. 

Στο  πλαίσιο  των  επισκέψεων  του  Συμπαραστάτη
στις Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου τέθηκε επίσης και
πάλι το ζήτημα της εκμετάλλευσης από τρίτους των
προκαταλήψεων εις βάρος των υπηρεσιών αυτών.
Τα  περιστατικά  εκβιασμών  εκ  μέρους  αγνώστων
που  παρουσιάζονταν  ως  επόπτες  ή  ελεγκτές
ενώπιον  επιχειρηματιών  αποτέλεσαν  αντικείμενο
υποβολής  μηνυτήριας  αναφοράς  εκ  μέρους  της
Περιφέρειας, αλλά και ενημέρωσης των φορέων και
του  γενικού  κοινού  για  τα  περιστατικά  αυτά,
γεγονός  που  αποτελεί  μία  από  τις  ενδεδειγμένες
ενέργειες σε αντίστοιχες περιπτώσεις. 

Το  πρόβλημα όμως ενδέχεται  να μην αφορά μόνο
τους  εργαζόμενους  των  Δ/νσεων  Υγειονομικού
Ελέγχου, αλλά κάθε υπηρεσία της Περιφέρειας που
ασκεί ελεγκτική αρμοδιότητα σε ιδιώτες. Στο πλαίσιο
αυτό,  διατυπώθηκε  από  Διευθυντή  Ανάπτυξης  το
αίτημα για έκδοση καρτών – ταυτοτήτων για τους
υπαλλήλους  που  ασκούν  ελεγκτικό  έργο,  κάτι  το
οποίο  υφίσταται,  αλλά  χρειάζεται  επικαιροποίηση.
Είναι απαραίτητη λοιπόν μια νέα πρόσκληση προς
όλες  τις  υπηρεσίες  για  ενημέρωση  σχετικά  με  τις

καταστάσεις  ονομάτων  υπαλλήλων  που  ασκούν
ελεγκτικό έργο και που δεν έχουν παραλάβει ακόμη
τέτοιες  ταυτότητες,  ώστε  να  είναι  όλοι  και  όλες
εξοπλισμένοι  με  αυτές  και  να  καταστεί  συνείδηση
των ελεγχομένων ότι  οι  ελεγκτές της  Περιφέρειας
θα επιδεικνύουν τις σχετικές κάρτες ελεγκτή. 

Με τον  Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α’85/7.4.2014)  ορίστηκαν
νέες  εγγυήσεις  με  σκοπό  την  ενθάρρυνση  της
υπεύθυνης  παροχής  πληροφοριών  στις  αρμόδιες
αρχές, καθώς η ανησυχία για αντίποινα και ποινικές
διώξεις  αποτελεί  μέχρι  σήμερα τον σημαντικότερο
ανασταλτικό  παράγοντα για  τους  πολίτες  που
επιθυμούν να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της
διαφθοράς.  Με  τον  νόμο  αυτόν  θεσμοθετήθηκε  η
δυνατότητα  πολιτών  που  συμβάλλουν  ουσιωδώς
στην  αποκάλυψη  και  δίωξη  υποθέσεων  που
αφορούν  δωροδοκία  αξιωματούχων,  υπαλλήλων
και  δικαστικών  ή  και  «εμπορίας  επιρροής  –
μεσαζόντων»  να  χαρακτηρίζονται  «μάρτυρες
δημοσίου συμφέροντος», με πράξη του κατά τόπον
αρμόδιου Εισαγγελέα ή του Εισαγγελέα Εγκλημάτων
Διαφθοράς,  μετά  από  έγκριση  του  εποπτεύοντος
Εισαγγελέα  του  Αρείου  Πάγου.  Οι  «μάρτυρες
δημοσίου  συμφέροντος»  μπορούν  να  πετύχουν
«ασυλία»  από  εναντίον  τους  ποινική  δίωξη  για
ψευδορκία,  ψευδή  καταμήνυση,  συκοφαντική
δυσφήμηση, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου ή
προσωπικών δεδομένων, αν ο Αντεισαγγελέας του
Αρείου  Πάγου  κρίνει  ότι  η  δίωξή  τους  δεν  είναι
αναγκαία  για  την  προστασία  του  δημοσίου
συμφέροντος  και  παραγγείλει  στον  αρμόδιο
εισαγγελέα  την  οριστική  αποχή  από  την  ποινική
δίωξη.  Επιπλέον, οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν
χαρακτηρισθεί  «μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος»,
σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοσίων  Πολιτικών  Διοικητικών  Υπαλλήλων  και
Υπαλλήλων  Ν.Π.Δ.Δ.,  δεν  παραλείπονται  στην
διαδικασία  προαγωγής,  δεν  υπόκεινται  σε
οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία ή τιμωρία, δεν
απολύονται, δεν υφίστανται καθ’ οιονδήποτε τρόπο
άλλη  δυσμενή  διακριτική  μεταχείριση  αμέσως  ή
εμμέσως και ιδίως σε θέματα υπηρεσιακής εξέλιξης,
μετακίνησης ή τοποθέτησης,  κατά τη διάρκεια του
αναγκαίου  για  την  δικαστική  διερεύνηση  της
υπόθεσης χρόνου. Οι δημόσιοι  υπάλληλοι που δεν
έχουν  μεν  χαρακτηρισθεί  «μάρτυρες  δημοσίου
συμφέροντος»,  αλλά  έχουν  συμβάλλει  ουσιωδώς
στην  αποκάλυψη  και  δίωξη  των  παραπάνω
αδικημάτων  διαφθοράς  (δωροδοκία–δωροληψία
πολιτικών αξιωματούχων,  υπαλλήλων,  δικαστικών
λειτουργών, εμπορίας επιρροής–μεσαζόντων):  όταν
έχει  ασκηθεί  εις  βάρος  τους  πειθαρχική δίωξη,  το
πειθαρχικό όργανο οφείλει να αποδείξει ότι η δίωξη
που  άσκησε  δεν  οφείλεται  στην  προαναφερθείσα
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ουσιώδη  συμβολή  του  υπαλλήλου  (αντιστροφή
βάρους  απόδειξης)  και,   στην  προκαταρκτική
εξέταση  για  τα  ανωτέρω  αδικήματα  διαφθοράς,
προστατεύεται  πλήρως  η  ανωνυμία  τους,  εφόσον
δεν  εμπλέκονται  καθ'  οιονδήποτε  τρόπο  στην
τέλεση των ως άνω πράξεων ή δεν αποβλέπουν σε
ίδιον όφελος.  Μετά το πέρας της προκαταρκτικής
εξέτασης,  η  ανωνυμία  του  υπαλλήλου
προστατεύεται,  εφόσον  αυτός  έχει  υπαχθεί  στα
ανωτέρω  «μέτρα  προστασίας  μαρτύρων»  του
άρθρου 9 του Ν.2928/2001. 

Η Περιφέρεια  Αττικής  θα  μπορούσε  να  συμβάλλει
στην  αποτελεσματική  καταπολέμηση  της
διαφθοράς,  οργανώνοντας,  όπως  προαναφέρθηκε,
μια  ενημερωτική  εκστρατεία,  σχετικά  με  τις
δυνατότητες  αντίστασης  των  πολιτών  στον
χρηματισμό, καθώς και σχετικά με τις δυνατότητες
καταγγελίας τέτοιων φαινομένων που ενδέχεται να
αντιμετωπίσουν.  Για  παράδειγμα,  θα  μπορούσε  να
ετοιμαστεί  ένας  κατάλογος  με  τηλέφωνα  των
υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για καταγγελίες, μαζί
με  περιγραφή  των  ειδικών  αρμοδιοτήτων  τους,
όπως  είναι  η  Δ/νση  Εσωτερικών  Υποθέσεων  της
ΕΛ.ΑΣ.,  η  οποία  δέχεται  καταγγελίες  και  είναι
αρμόδια για την αστυνομική εξιχνίαση υποθέσεων
διαφθοράς  στον  δημόσιο  τομέα.  Η  ενημερωτική
εκστρατεία  θα  ευαισθητοποιήσει  τους  πολίτες
παρέχοντάς τους χρήσιμες πληροφορίες,  σχετικά με
τις υπάρχουσες διαδικασίες, αλλά και σχετικά με τις
υφιστάμενες  εγγυήσεις  διαφάνειας  (επανεξέταση
αποτυχόντων  σε  διαγωνισμούς,  σύστημα  «ΑΤΛΑΣ»
κ.τ.λ.),  έχοντας  και  ως  στόχο  να  αποδομηθεί  το
αρνητικό στερεότυπο προκατάληψης εις βάρος των
υπηρεσιών και, παράλληλα, να εκφραστεί η ενεργός
συμπαράσταση της Περιφέρειας στους πολίτες και
τους υπαλλήλους που τηρούν την νομιμότητα. 

Πέρα από την ενημέρωση, η Περιφέρεια Αττικής θα
μπορούσε  να  διαμορφώσει  ένα  σύγχρονο  και
αποτελεσματικό  σύστημα  υποδοχής  και
προστατευόμενης  προώθησης  καταγγελιών  για
αδικήματα  διαφθοράς (whistleblowing),  σε
συνεργασία  με  την  Διεύθυνση  Εσωτερικών
Υποθέσεων  της  ΕΛ.ΑΣ,  με  την  Εισαγγελέα
Εγκλημάτων  Διαφθοράς  και  με  τις  άλλες
υπάρχουσες  υπηρεσίες  που  ασχολούνται  με  την
καταπολέμηση  της  διαφθοράς.  Το  σύστημα  θα
μπορούσε να υποστηριχθεί  και  με  μια πλατφόρμα
ενημέρωσης  και  προώθησης  καταγγελιών  στις
αρμόδιες  υπηρεσίες,  μέσω  της  ιστοσελίδας  της
Περιφέρειας. 

Το  Γραφείο  Περιφερειακού  Συμπαραστάτη  του
Πολίτη  και  της  Επιχείρησης,  λόγω της  νομοθετικά
προβλεπόμενης  αποστολής  του  για  υποδοχή

καταγγελιών κακοδιοίκησης,  είναι  ούτως ή  άλλως
θεσμικός αποδέκτης παραπόνων των πολιτών από
τις  υπηρεσίες  της  Περιφέρειας,  αλλά,  όπως
προαναφέρθηκε,  η  υπηρεσία  που  παρέχει  είναι  η
διαμεσολάβηση για την επίλυση του προβλήματος,
ενώ σε  υποθέσεις  διαφθοράς η  αρμοδιότητα είναι
των διωκτικών αρχών. Σύμφωνα όμως με το άρθρο
4 παρ. 1 περ. δ’ του Ν.2690/1999, όταν μια αίτηση
υποβάλλεται σε αναρμόδια υπηρεσία, αυτή οφείλει
εντός  τριών  (3)  ημερών  να  την  υποβάλλει  στην
αρμόδια και να ενημερώσει τον πολίτη. Με αυτή την
διάταξη,  το Γραφείο Περιφερειακού Συμπαραστάτη
του  Πολίτη  και  της  Επιχείρησης  οφείλει  να
διαβιβάζει  τις  καταγγελίες  που  αναρμοδίως  του
υποβάλλονται, στις αρμόδιες αρχές, όταν οι πολίτες
δεν  είναι  σε  θέση  να  γνωρίζουν  οι  ίδιοι  την
υπεύθυνη διωκτική υπηρεσία. Λόγω της ταχύτατης
προθεσμίας  που  προβλέπεται  για  την  διαβίβαση,
καθίσταται σαφές ότι η αποτελεσματική και νόμιμη
λειτουργία  του  Γραφείου  Συμπαραστάτη
προϋποθέτει την επαρκή στελέχωσή του.  Κατά την
ανάληψη των καθηκόντων  του Συμπαραστάτη  το
έτος  2015,  στο Γραφείο  υπηρετούν  μόνο δύο (2)
εργαζόμενες,  ενώ σύμφωνα με  την Ετήσια  Έκθεση
του 2012, στο Γραφείο Συμπαραστάτη υπηρετούσαν
τότε  έξι  (6)  εργαζόμενοι  και  είχε  ζητηθεί  και  η
περαιτέρω στελέχωσή του. Αίτημα μετακίνησης στο
Γραφείο Συμπαραστάτη είχαν υποβάλλει άλλες δύο
(2)  εργαζόμενες,  από  υπηρεσίες  οι  οποίες  είχε
διερευνηθεί  από  τον  Συμπαραστάτη  ότι  ήταν
επαρκώς  στελεχωμένες  και  η  μετακίνηση  των
υπαλλήλων  δεν  θα  οδηγούσε  σε  προβλήματα
κακοδιοίκησης  των  εν  λόγω  υπηρεσιών.  Ωστόσο,
μέχρι της δημοσίευση της Ειδικής Πρότασης 1/2015,
οι  αιτήσεις  των  άλλων  δύο  (2)  υπαλλήλων  για
μετακίνηση στο Γραφείο Συμπαραστάτη παρέμεναν
αναπάντητες. Με το άρθρο 7 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ
Α’  47/11.5.2015,  Εκδημοκρατισμός  της  Διοίκησης  –
Καταπολέμηση  Γραφειοκρατίας  και  Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση.  Αποκατάσταση  αδικιών  και  άλλες
διατάξεις),  προστέθηκε  παρ.  3  στον  Ν.2690/1999,
κατά  την  οποία  οι  Διευθύνσεις  Διοικητικού  των
υπηρεσιών  έχουν  υποχρέωση  έγγραφης
ενημέρωσης  των  αιτούντων  υπαλλήλων  για  την
πρόοδο  υποθέσεων  σχετικών  με  θέματα  της
υπηρεσιακής  τους  κατάστασης  που  εκκρεμούν
ενώπιων  τους,  εντός  της  προβλεπόμενης
προθεσμίας  για  την  διεκπεραίωση αιτήσεων  προς
την Διοίκηση. Σε μεταγενέστερο χρόνο (το 2015 και
το  2016),  οι  δύο  αιτούσες  μετακινήθηκαν  στο
Γραφείο Συμπαραστάτη.

Περαιτέρω,  για  την  επαρκή  καταπολέμηση  της
γραφειοκρατίας,  θα  πρέπει  το  σύνολο  των
υπηρεσιών της Περιφέρειας να είναι ενήμερο για την
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λειτουργία του Συμπαραστάτη και  να παρέχει  στο
κοινό σχετικά Έντυπα Υποβολής Καταγγελίας, ώστε
οι  πολίτες  να  είναι  σε  θέση  να  υποβάλλουν  τις
καταγγελίες τους την στιγμή που αντιμετωπίζουν το
πρόβλημα  κακοδιοίκησης,  με  χρήση  των
μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας των περιφερειακών
υπηρεσιών. Σε αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε
να  συμβάλλει  και  η  διοίκηση  της  Περιφέρειας,
δίνοντας μία  τέτοια οδηγία  προς τους διευθυντές
των υπηρεσιών. Για την ενημέρωση των υπηρεσιών
σε  σχέση  με  τις  αρμοδιότητες  του  Συμπαραστάτη
έχει  ήδη  συνταχθεί  ο  «Κώδικας  Λειτουργίας  του
Περιφερειακού  Συμπαραστάτη  του  Πολίτη  και  της
Επιχείρησης»,  ο  οποίος  έχει  αποσταλεί  με
ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  στις  υπηρεσίες  της
Περιφέρειας  και  έχει  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα
του.  Μετά την ανάρτηση όμως του Κώδικα, η Δ/νση
Πληροφορικής  ενημέρωσε  προφορικά  τον
Συμπαραστάτη ότι δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει
την διαδικτυακή υποδοχή της φόρμας καταγγελίας,
λόγω προβλήματος που η υπηρεσία αποδίδει στον
ιδιώτη  που  έχει  αναλάβει  την  υποστήριξη  του
σχετικού  πληροφοριακού  συστήματος.  Η
υποχρέωση  παροχής  των  υπηρεσιών  της
Περιφέρειας μέσω Διαδικτύου προβλέπεται από τον
Ν.3979/2011 (Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση) και
κάθε αδυναμία παροχής αυτών των διαδικτυακών
υπηρεσιών,  ενώ υπάρχουν  σχετικές  συμβάσεις  και
εργολήπτες, πρέπει να διερευνηθεί και να εξεταστεί
από τους αρμόδιους, καθώς ενδέχεται να αποτελεί
μορφή  κακοδιοίκησης.   Αιτία  γραφειοκρατικής
ταλαιπωρίας  πολιτών  και  επιχειρήσεων  αποτελεί
επίσης συχνά η διαφορετική ερμηνεία νομοθετικών
διατάξεων  μεταξύ  των  ομοειδών  υπηρεσιών  των
Περιφερειακών Ενοτήτων. Το πρόβλημα εξακολουθεί
ακόμη  κι  όταν  έχει  γνωμοδοτήσει  η  Νομική

Υπηρεσία,  όπως  διαπίστωσε  ο  Συμπαραστάτης  σε
πρόσφατη  υπόθεση  που  αφορούσε  Διεύθυνση
Ανάπτυξης.  Μια  πρόταση  για  την  επίλυση  του
προβλήματος  είναι  οι  γνωμοδοτήσεις  να  γίνονται
δεκτές  (ή  να  απορρίπτονται)  με  έγγραφο  των
Γενικών Διευθυντών (ή,  όπου αυτοί  δεν υπάρχουν
της  Περιφερειακής  Αρχής),  ώστε  να  δεσμεύονται
οριζόντια  οι  ομοειδείς  υπηρεσίες  για  την  ενιαία
ερμηνεία των νομοθετικών διατάξεων. 

Τέλος, ως προς ένα ειδικότερο θέμα που σχετίζεται
με  την  γραφειοκρατία,  ο  Συμπαραστάτης
διαπίστωσε ότι σε διάφορες υπηρεσίες έχει αυξηθεί
ο  αριθμός  των  απαιτούμενων  υπογραφών
προκειμένου  να  κινηθεί  λ.χ.  ένας  υπάλληλος  σε
έλεγχο.  Το θέμα τέθηκε εμφατικά στην  περίπτωση
της  κίνησης  κτηνιάτρων,  πράξη  για  την  οποία 
απαιτούνται  πέντε  (5)  υπογραφές  αρμοδίων  (και
δεκαπέντε ημέρες διεκπεραίωσης), ενώ θα αρκούσε
η υπογραφή του τμηματάρχη και του διευθυντή, με
προηγούμενη  ανάρτηση  της  πράξης  στην
«Διαύγεια»,  ώστε  να  είναι  εφικτή  η  επαρκής
παρακολούθηση  των  σχετικών  αποφάσεων.  Η
μείωση  των  υπογραφών,  με  παράλληλη  ενίσχυση
της  διαφάνειας  των  σχετικών  αποφάσεων,  θα
εξισορροπήσει  τον  στόχο  της  επιτάχυνσης  των
διαδικασιών  με  την  ταυτόχρονη  επαύξηση  της
ορατότητας τους. Το θέμα υπογραμμίστηκε και από
Διευθυντή  Μεταφορών,  ο  οποίος  σημείωσε  ότι
απαιτούνται  πέντε  (5)  υπογραφές  για  προσωρινή
ανάκληση άδειας. Το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί
με  περαιτέρω  εξουσιοδότηση  υπογραφής,  ενώ  σε
ένα βαθμό μπορεί να λυθεί μόνο νομοθετικά. 

 

 

2. Η Ειδική Πρόταση 2/2015

Υποβολή και θέμα 

Στις  19.12.2015,  ο  Περιφερειακός  Συμπαραστάτης
του  Πολίτη  και  της  Επιχείρησης  υπέβαλε  στην
Περιφερειάρχη Αττικής την Ειδική Πρόταση 2/2015.
Η  πρόταση  αναρτήθηκε  στην  ιστοσελίδα  της
Περιφέρειας  Αττικής  και  κοινοποιήθηκε  στο
Περιφερειακό  Συμβούλιο  και  τον  Εκτελεστικό
Γραμματέα της Περιφέρειας. 

Το θέμα της Ειδικής Πρότασης ήταν η εφαρμογή των
ανθρώπινων  δικαιωμάτων  από  την  Περιφέρεια
Αττικής  (υποβλήθηκε  την  Διεθνή  Ημέρα  των

Ανθρώπινων Δικαιωμάτων). 

Περιεχόμενο 

Ι.  Αρμοδιότητες  της  Περιφέρειας  Αττικής  που
συνδέονται  με  την  ενάσκηση  ανθρώπινων
δικαιωμάτων
Το πεδίο εφαρμογής των ανθρώπινων δικαιωμάτων
όπως αυτό κατοχυρώνεται από το Μέρος Δεύτερο
του  Συντάγματος  (Ατομικά  και  Κοινωνικά
Δικαιώματα),  αλλά  και  από  το  ευρωπαϊκό7 και

7  Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων  και  των  Θεμελιωδών  Ελευθεριών  (ΕΣΔΑ),
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διεθνές δίκαιο8 είναι εξαιρετικά ευρύ. Παράλληλα, το
άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος αναφέρει ότι όλα
τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν
την ανεμπόδιστη και  αποτελεσματική άσκηση των
δικαιωμάτων  του  ανθρώπου,  ως  ατόμου  και  ως
μέλους του κοινωνικού συνόλου. Συνεπώς, όλες οι
αρμοδιότητες  της  Περιφέρειας  Αττικής  πρέπει  να
ασκούνται  κατά τρόπον,  ο  οποίος  θα  διασφαλίζει
την  ανεμπόδιστη  και  αποτελεσματική  άσκηση  και
τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Ειδικότερα,  αξίζει  να  παρατεθεί  η  αντιστοίχιση
ορισμένων από τις αρμοδιότητες που προβλέπουν
τα  άρθρα  186  και  210  του  Ν.3852/2010  προς  τα
κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματα, για να είναι
ευκρινής  και  η  αποτελεσματική  άσκησή  τους  που
οφείλει  να  διασφαλίζεται  από  την  Περιφέρεια
Αττικής.

Οι  Τομείς  Γεωργίας  –  Κτηνοτροφίας  –  Αλιείας  –
Φυσικών  Πόρων  –  Ενέργειας  Βιομηχανίας  –
Απασχόλησης  –  Εμπορίου  –  Τουρισμού  –
Μεταφορών   σχετίζονται  με  την  ενάσκηση
συγκεκριμένων επαγγελμάτων, συνδεόμενοι έτσι με
το  ατομικό  και  κοινωνικό  δικαίωμα  στην  εργασία
και  την συμμετοχή στην οικονομική και  κοινωνική
ζωή της χώρας (άρθρα 5 παρ. 1 και  22 Σ., άρθρα 15
και 16 ΧΘΔΕΕ, Ε.Κ.Χ.). 

Ο  τομέας  Επικοινωνιών,  περιλαμβάνοντας  τις
αρμοδιότητες  αδειοδότησης  και  επιβολής
κυρώσεων  για  λειτουργία  ραδιοσταθμών  CB και
ερασιτεχνικών,  συνδέεται  με  την  ελευθερία  της
έκφρασης,  την  ελεύθερη  επικοινωνία  και
ανταπόκριση και το δικαίωμα ελεύθερης ανάπτυξης
της προσωπικότητας (άρθρα 5 παρ. 1, 5Α, 14, 15 Σ.,
άρθρο 10 ΕΣΔΑ, άρθρο 19 ΔΣΑΠΔ, άρθρο 11 ΧΘΔΕΕ).

Ο  τομέας  Έργων  –  Χωροταξίας  –  Περιβάλλοντος
συνδέεται με το ατομικό δικαίωμα στην προστασία
του περιβάλλοντος (άρθρο 24 Σ, άρθρο 37 ΧΘΔΕΕ). 

Ο  τομέας  Υγείας  συνδέεται  με  το  δικαίωμα
προστασίας της υγείας και σεβασμού της ιδιωτικής
ζωής (άρθρα 9  και   21  παρ.  3  Σ.,  άρθρο 8  ΕΣΔΑ,
άρθρο  17  ΔΣΑΠΔ,  άρθρο  35  ΧΘΔΕΕ)  ενώ  κάποιες
αρμοδιότητες  αφορούν  την  αδειοδότηση
επαγγελματιών υγείας,  οπότε και  πάλι  συνδέονται
με  το  δικαίωμα  στην  ελεύθερη  ανάπτυξη  της

κυρωθείσα  με  το  ν.δ.  53/1974,  Χάρτης  Θεμελιωδών
Ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως μέρος της Συνθήκης
της  Λισαβόνας,  Ευρωπαϊκός  Χάρτης  Κοινωνικών
Δικαιωμάτων, Ν.1426/1984, κ.τ.λ.

8  Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, 
Ν.2462/1997.

προσωπικότητας  και  συμμετοχής  στην  οικονομική
και  κοινωνική  ζωή  της  χώρας,  καθώς  και  με  το
δικαίωμα στην εργασία (ο.π.). 

Ο  τομέας  Παιδείας  –  Πολιτισμού  –  Αθλητισμού
συνδέεται με αντίστοιχα με τα  ατομικά δικαιώματα
στην εκπαίδευση (άρθρο 16 παρ. 2 Σ., Άρθρο 2 του
Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, άρθρο
14 ΧΘΔΕΕ), το δικαίωμα στην ελευθερία της τέχνης
και  έκφρασης  (άρθρο 16 παρ.  1  Σ.,  άρθρο 10  της
ΕΣΔΑ, άρθρο 19 ΔΣΑΠΔ, άρθρο 13) και το δικαίωμα
στον αθλητισμό (άρθρο 16 παρ. 9 Σ.). 

Ο τομέας Πολιτικής Προστασίας αφορά το δικαίωμα
στην  ζωή και  στην  ακεραιότητα  και  ασφάλεια
(άρθρο 5 παρ. 2 Σ., άρθρο 2 ΕΣΔΑ, άρθρο 6 ΔΣΑΠΔ,
άρθρα 2 και 3 ΧΘΔΕΕ) 

Παράλληλα, η Περιφέρεια κατά την ενάσκηση όλων
των  αρμοδιοτήτων  της  πρέπει  να  σέβεται  το
θεμελιώδες  δικαίωμα χρηστής διοίκησης (άρθρο 41
ΧΘΔΕΕ)  που  περιλαμβάνει  κυρίως  το  δικαίωμα
προηγούμενης  ακρόασης  (άρθρο 20 παρ.  2  Σ.),  το
δικαίωμα  πρόσβασης  καθενός  στον  φάκελό  του,
τηρουμένης  της  εμπιστευτικότητας  και  του
επαγγελματικού  και  επιχειρηματικού  απορρήτου
(άρθρα 5Α, 9Α, 10 παρ.3 Σ.) και την υποχρέωση της
διοίκησης  να  αιτιολογεί  τις  αποφάσεις  της  και  να
αποκαθιστά  την  τυχόν  ζημία  που  προξένησαν  τα
όργανά της.

ΙΙ.  Συμπράξεις  με  την  κοινωνία  των  πολιτών  και
οργάνωση διαβουλεύσεων

Η Σύσταση 296/2010 του Κογκρέσου  των Τοπικών
και  Περιφερειακών Αρχών καλεί  τις  περιφερειακές
αρχές:

«να συμβάλλουν στην ανάπτυξη εθνικών δεικτών
για  την  διευκόλυνση  της  αξιολόγησης  των
δυνατοτήτων  που  υπάρχουν  στο  πεδίο  των
ανθρώπινων  δικαιωμάτων  σε  τοπικό  και
περιφερειακό  επίπεδο  και  να  λάβουν  μέρος  στην
κατάστρωση  εθνικών  σχεδίων  διασφάλισης  και
προώθησης  ανθρώπινων  δικαιωμάτων.  Όσον
αφορά τα προβλήματα και τα μέσα προσφυγής που
ορίζονται  από  αυτά  τα  προγραμματικά  μέτρα,  οι
τοπικές και περιφερειακές αρχές θα μπορούσαν να
αναλύουν  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  την
κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και να
αναφέρονται,  όποτε  χρειάζεται,  στην  κεντρική
κυβέρνηση.»

Η συμβολή της Περιφέρειας Αττικής  στην ανάπτυξη
αυτών των δεικτών θα μπορούσε να γίνει:
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-  με  την  συμμετοχή  της  στο «Δίκτυο Καταγραφής
Περιστατικών  Ρατσιστικής  Βίας»9 ,  ώστε  να
συμβάλλει  και  με  την  εισαγωγή σε  αυτή  τη  βάση
δεδομένων  των  περιστατικών  που  υποπίπτουν
στην αντίληψη των στελεχών και εργαζομένων της
Περιφέρειας, καθώς και 

- διεκδικώντας την συμμετοχή της στο υπό σύσταση
«Εθνικό  Συμβούλιο  κατά  του  Ρατσισμού  και  της
Μισαλλοδοξίας»10,  το  οποίο  υπάγεται  στην  Γενική
Γραμματεία  Διαφάνειας  και  Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων  και,  σύμφωνα  με  το  προτεινόμενο
άρθρο  16  (Σύνθεση),  στο  εν  λόγω  Συμβουλίου
μετέχει η εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Ε., (όχι όμως και της
ΕΝ.ΠΕ.)  καθώς  και  εκπρόσωπος  του  Συμβουλίου
Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων.

Όσον  αφορά την  δημόσια  διαβούλευση  με  φορείς
της  Κοινωνίας  των  Πολιτών,  στη  διοικητική
διάρθρωση  της  Περιφέρειας  Αττικής  υπάγεται  ως
θεσμικό  όργανο,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  178  του
Ν.3852/2010  η  Περιφερειακή  Επιτροπή
Διαβούλευσης. Παράλληλα, η Περιφέρεια εξαγγέλλει
ή  και  διεξάγει  διάφορες  ad hoc διαβουλευτικές
διαδικασίες, εκ των οποίων  άλλες είναι νομοθετικά
ρυθμισμένες  (λ.χ.  διαβούλευση  για  ζητήματα  που
αφορούν  Μελέτες  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων)
και άλλες διεξάγονται με βάση πολιτικές αποφάσεις.
Σε κάθε περίπτωση, η διαβούλευση με την κοινωνία
των πολιτών, προκειμένου να γίνεται αντιληπτή ως
μια  διαδικασία  που  έχει  νόημα  και  συμβάλλει
ουσιαστικά  στην  συμμετοχή  των  πολιτών  στην
λήψη  των  αποφάσεων  που,  πολλές  φορές,
σχετίζονται  και  με  την  ενάσκηση  ανθρώπινων
δικαιωμάτων,  θα  πρέπει  να  φέρει  ορισμένα
ρυθμισμένα  χαρακτηριστικά.  Η  διαβούλευση  θα
πρέπει  να  γίνεται  επί  ενός  σαφούς  κειμένου  ή
ερωτήματος,  να  υπάρχει  συγκεκριμένος  τρόπος
υποβολής  των  συμβολών  όσων  διαβουλεύονται
(φόρμα υποβολής προτάσεων), να έχει συγκεκριμένη
χρονική διάρκεια που θα έχει προκαθοριστεί και να
καταλήγει  στην  σύνταξη  μιας  «έκθεσης
διαβούλευσης» (ή “γνωμοδότησης”, εφόσον ασκείται
αρμοδιότητα  της  Περιφερειακής  Επιτροπής
Διαβούλευσης), στην οποία θα συνοψίζονται όλες οι
συμβολές και θα εξάγονται ορισμένα συμπεράσματα:
τα  αποτελέσματα  της  διαβούλευσης.  Αυτοί  οι
κανόνες διαβούλευσης μπορούν να θεσπιστούν από
την Περιφέρεια με κανονιστική πράξη:

9  http://rvrn.org/
10  Βλ. Σχέδιο Νόμου «Σύμφωνο συμβίωσης και άλλες διατάξεις»,

http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=6153 

- σύμφωνα με το άρθρο 174 θ του Ν.3852/2010, η
Εκτελεστική  Επιτροπή  εισηγείται  τον  Κανονισμό
Διαβούλευσης.  Σε  αυτόν  τον  Κανονισμό,  η
Περιφέρεια  μπορεί  να  ρυθμίσει  τα  παραπάνω
ζητήματα,  λαμβάνοντας  υπόψη  και  την  σχετική
νομοθεσία, ώστε οι δημόσιες διαβουλεύσεις με την
κοινωνία των πολιτών να γίνονται συντεταγμένα.

Κατά  την  τρέχουσα  αυτοδιοικητική  περίοδο,  η
Περιφερειακή  Επιτροπή  Διαβούλευσης  έχει
συνεδριάσει μόνο μία (1) φορά, για να γνωματεύσει
σχετικά με την 2η Αναθεώρηση του Περιφερειακού
Σχεδίου  Διαχείρισης  Απορριμμάτων  Αττικής11.
Ωστόσο,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  178  παρ.  3  του
Ν.3852/2010  η  Επιτροπή  συνεδριάζει  δημόσια
τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο  και διατυπώνει
γνώμη της επί των θεμάτων που εισάγονται προς
συζήτηση.  Ζητήματα  που  αφορούν  συνολικά  την
Αττική  και  σχετίζονται  με  ανθρώπινα  δικαιώματα
και  θα  μπορούσαν  να  αποτελέσουν  αντικείμενο
συζήτησης  στην  Περιφερειακή  Επιτροπή
Διαβούλευσης είναι:
- θέματα που σχετίζονται με τις μεταναστευτικές και
προσφυγικές ροές
- η χρήση του Πεδίου του Άρεως
- έργα στο ρέμα της Πικροδάφνης
- οι γνώμες για την επιλογή σημείων για κατασκευή
αποτεφρωτηρίων
- οι  γνώμες για την επιλογή σημείων για χώρους
θρησκευτικής λατρείας

ΙΙΙ.  Επίγνωση   της  υποχρέωσης   σεβασμού  των
ανθρώπινων δικαιωμάτων από τα στελέχη και τους
εργαζόμενους

Στις  συστάσεις  τους  οι  διεθνείς  οργανισμοί
υπογραμμίζουν  το  ζήτημα  της  επιμόρφωσης  των
αιρετών αλλά και των εργαζομένων στους ΟΤΑ σε
ζητήματα  σεβασμού  ανθρώπινων  δικαιωμάτων.  Η
Περιφέρεια  Αττικής  έχει  λάβει  ορισμένες  σχετικές
πρωτοβουλίες που κινούνται στην κατεύθυνση της
ευαισθητοποίησης  για  ζητήματα  ανθρώπινων
δικαιωμάτων,  όπως είναι  η συμμετοχή στο  Athens
Pride, η συμμετοχή στην Παγκόσμια Ημέρα HIV/AIDS,
η  διοργάνωση Ημερίδας  Ευαισθητοποίησης  για  τα
Άτομα με Αναπηρία κ.τ.λ. 

Ως   καλή  πρακτική  για  την  τοπική  αυτοδιοίκηση
αναφέρεται  στο  έγγραφο  του  Συμβουλίου
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. η δημιουργία
“εργαλειοθήκης” από την Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών

11 Πληροφορίες από την επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Αττικής: http://www.patt.gov.gr/site/index.php?
option=com_content&view=category&id=503&Itemid=698
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και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων της Αυστραλίας12. Η
εν  λόγω  Επιτροπή  έχει  δημιουργήσει  εννέα  (9)
εργαλεία  προκειμένου  να  βοηθήσει  τους  Ο.Τ.Α.  να
εξοικειωθούν  με  την  εφαρμογή  των  ανθρώπινων
δικαιωμάτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
To πρώτο εργαλείο αποτελεί έναν κατάλογο ελέγχου
(check list),  προκειμένου  να  διαπιστώσει  ο  ΟΤΑ  σε
ποια κατάσταση βρίσκεται από απόψεως επίγνωσης
των  ανθρώπινων  δικαιωμάτων  εκ  μέρους  των
εργαζομένων και των στελεχών του. Τα ερωτήματα
σε αυτό το ερωτηματολόγιο, μεταξύ άλλων, είναι:

- Γνωρίζουν οι εργαζόμενοι τον Χάρτη Δικαιωμάτων;
- Γνωρίζουν οι εργαζόμενοι την φύση και το πεδίο
εφαρμογής των Δικαιωμάτων που προστατεύονται
από τον Χάρτη;
-  Οι  διευθυντές  και  το  ανώτερο  προσωπικό
αντιλαμβάνονται  τα  πρότυπα  των  ανθρώπινων
δικαιωμάτων και τις ισχύουσες καλές πρακτικές;
-  Αντιλαμβάνονται  οι  εργαζόμενοι  ότι  στο πλαίσιο
των  αρμοδιοτήτων  τους  εγείρονται  ζητήματα
ανθρώπινων δικαιωμάτων;
-  Γνωρίζουν  οι  εργαζόμενοι  πώς  να  χειρίζονται
ζητήματα  ανθρώπινων  δικαιωμάτων  που
εγείρονται, όπως ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να
απαντούν  σε  ερωτήματα,  σε  παράπονα  και
καταγγελίες;
-  Υποστηρίζονται  τα  ανθρώπινα  δικαιώματα  από
τους αιρετούς;
- Το ανώτερο προσωπικό εκλαμβάνει ως σημαντικά
τα ανθρώπινα δικαιώματα;
-  Περιλαμβάνονται  στις  ετήσιες  εκθέσεις  τα
ζητήματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων;
-  Υπάρχει  ένα  σχέδιο  δράσης  ή  μια  στρατηγική
σχετικά με ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων;

Τέτοια ερωτήματα θα πρέπει να απαντηθούν και εκ
μέρους  των  υπηρεσιών  της  Περιφέρειας  Αττικής,
προκειμένου να διαπιστωθεί αρχικά σε ποιο επίπεδο
βρίσκεται  η  επίγνωση  των  εργαζομένων  και  των
στελεχών ότι χειρίζονται υποθέσεις που μπορεί να
έχουν επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα των
πολιτών. 

ΙV. Σύνοψη προτάσεων

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  ο  Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της
Περιφέρειας  Αττικής  πρότεινε,  στο  πλαίσιο  της
προώθησης  και  υποστήριξης  των  ανθρώπινων
δικαιωμάτων από την Περιφέρεια Αττικής: 

12 “Everyday people, everyday rights toolkit”, 
http://epertoolkit.com.au/ 

- να αιτηθεί η Περιφέρεια Αττικής την συμμετοχή της
στο  Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής
Βίας και στο υπό σύσταση  “Εθνικό Συμβούλιο κατά
του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας”.

-  να  θεσπιστεί  η  Χάρτα  Δικαιωμάτων  και
Υποχρεώσεων Πολιτών και Κατοίκων  καθώς και ο
Κανονισμός Διαβούλευσης

-  να  συγκληθεί  η  Περιφερειακή  Επιτροπή
Διαβούλευσης προκειμένου  να  συζητηθούν
ζητήματα  που  σχετίζονται  με  τον  σεβασμό  των
ανθρώπινων  δικαιωμάτων  στην  Αττική
(προσφυγικό-μεταναστευτικό,  Πεδίο  Άρεως,  Ρέμα
της Πικροδάφνης, αποτεφρωτήρια, χώροι λατρείας).

-  να  διερευνηθεί  η  επίγνωση  της  υποχρέωσης
σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων από τους
εργαζόμενους  και  τα  στελέχη  της  Περιφέρειας,  με
την  συμπλήρωση  ερωτηματολογίου,  σε  επίπεδο
Διευθύνσεων  ή  Αυτοτελών  Γραφείων  (χωρίς
συλλογή  προσωπικών  δεδομένων),  κατά  το
πρότυπο της παραπάνω “εργαλειοθήκης”.
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VΙ. Προτάσεις Ετήσιας Έκθεσης

Στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης είναι 
αρμόδιος να διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης της περιφερειακής διοίκησης και των σχέσεών της με το 
κοινό (Άρθρο 179 παρ. 4 εδ. γ' του Ν.3852/2010). 

Στο πλαίσιο της παρούσας Ετήσιας Έκθεσης, ο Συμπαραστάτης επαναφέρει κατ' αρχήν τις ιδέες που έχει 
καταθέσει στην Περιφερειακή Αρχή με τις δύο Ειδικές Προτάσεις που εκτέθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Επιπρόσθετα, προχωρεί και στην διατύπωση ορισμένων επιπλέον προτάσεων που έχουν προκύψει από την 
επικοινωνία με την Κοινωνία των Πολιτών, τον επιχειρηματικό κόσμο, τους πολίτες και τις συλλογικότητες 
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αττικής. 

Πεδίο του Άρεως 

Με  αφορμή  την  καταγγελία  που  έλαβε  ο
Συμπαραστάτης  για  την  κατάσταση  και  την
λειτουργία του Πεδίου του Άρεως κατά την περίοδο
του καλοκαιριού, αλλά και με βάση τις πληροφορίες
που συγκεντρώθηκαν κατά την επόμενη περίοδο, οι
οποίες  αφορούσαν  την  σύμβαση  με  τον  Δήμο
Αθηναίων και την μετέπειτα διάθεση του χώρου για
εμπορικές  εκδηλώσεις  και  δραστηριότητες  στην
περίοδο  των  Χριστουγέννων,  διατυπώνονται  οι
παρακάτω προτάσεις.

Α) Πρόγραμμα εκδηλώσεων και αναζωογόνησης

Το  Πεδίο  του  Άρεως  αποτελεί  μια  έκταση  με
εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν
σειρά  εκδηλώσεων  πολιτισμού,  αθλητισμού,
ελεύθερου  χρόνου  κ.τ.λ.  Η  Περιφέρεια  Αττικής  θα
μπορούσε  να  προγραμματίζει  σε  ετήσια  βάση  μια
τέτοια σειρά εκδηλώσεων, σε συνεργασία με φορείς
της  πόλης  (δήμος,  συλλογικότητες,  πολιτισμικοί
σύλλογοι,  αθλητικά  σωματεία,  κ.τ.λ.)  και  να  τα
εντάσσει  σε  ένα  είδος  διαρκούς  φεστιβάλ  του
Πεδίου του Άρεως. Με αυτόν τον τρόπο, το Πεδίο
θα  αφιερωθεί  στην  αποστολή  του  και  θα
αποθαρρύνει  άλλες  χρήσεις  που  οδηγούν  στον
αποκλεισμό μεγάλου μέρους των πολιτών από τον
χώρο του πάρκου. 

Στο ίδιο πλαίσιο, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν
κιόσκια  για  την  πώληση  προϊόντων  εντός  του
πάρκου και να δοθούν άδειες σε μικροπωλητές για
την αναζωογόνηση του Πεδίου. 

Β) Συντήρηση και εκμίσθωση “GREEN PARK”

Το  ιστορικό  κτίσμα  του  GREEN PARK βρίσκεται  σε
κακή κατάσταση και ουσιαστικά εκτός λειτουργίας
σε  σχέση  με  την  προοριζόμενη  χρήση  του.  Η
Περιφέρεια  Αττικής  θα  πρέπει  να  αναλάβει  τις
διαδικασίες  για  την  αποκατάστασή  του  και,  στη
συνέχεια,  για  την  προοριζόμενη  χρήση  του,
προχωρώντας  σε  διαδικασία  εκμίσθωσης  για  την
επαναλειτουργία του. 

Γ) Δημιουργία κέντρου ημέρας για χρήστες ουσιών

Οι καταγγελίες και οι αστυνομικές καταγραφές της
εικόνας του Πεδίου υπογραμμίζουν το στοιχείο της
παρουσίας χρηστών ουσιών. Έχει αποδειχθεί ότι η
“λύση” δεν είναι η μετακίνηση των χρηστών από την
μία πλατεία ή ανοικτό χώρο σε έναν άλλο χώρο. 
Οι  χρήστες  πρέπει  να  δεχθούν  κατάλληλη
μεταχείριση  με  τον  ενδεδειγμένο  τρόπο,  ώστε  να
μην  δημιουργούνται  προβλήματα  για  τους
υπόλοιπους πολίτες που επιθυμούν να απολαύσουν
τις  εγκαταστάσεις  του  πάρκου.  Η  Περιφέρεια
Αττικής  θα  πρέπει  να  πρωτοστατήσει  στην
δημιουργία  ενός  κέντρου  ημέρας,  στο  οποίο  οι
χρήστες  θα  μπορούν  να  δέχονται  τις  κατάλληλες
υπηρεσίες,  εκτός  των  ανοικτών  κοινόχρηστων
χώρων του Πεδίου του Άρεως, με την συνεργασία
και άλλων αρμόδιων φορέων, όπως το Υπουργείο
Υγείας και η “Αθήνα Υγεία” του Δήμου Αθηναίων.  

Δ) Προσωπικό

Παράλληλα,  η  Περιφέρεια  Αττικής  θα  πρέπει  να
μεριμνήσει  για  την  καλύτερη  στελέχωση  της
υπηρεσίας που είναι  υπεύθυνη για την λειτουργία
και την συντήρηση του Πεδίου του Άρεως. 
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Κωδικοποίηση
διαδικασίας
εξωδικαστικής
αποζημίωσης 

Στον  Συμπαραστάτη  έχει  τεθεί  πολλές  φορές  από
υπηρεσίες της Περιφέρειας το ζήτημα της κατάθεσης
μηνύσεων  από  θιγόμενους,  κυρίως  για  τεχνικά
προβλήματα  οδοποιίας  (λακούβες  κ.τ.λ.),  οι  οποίες
θέτουν  τους  εργαζόμενους  στη δύσκολη θέση της
αφιέρωσης  χρόνου  σε  δικαστικές  διαδικασίες  ως
μάρτυρες ή και ως κατηγορούμενοι. Η λύση σε αυτό
το πρόβλημα είναι να καταστεί σαφές στους πολίτες
ότι  υπάρχει  εξωδικαστικός  μηχανισμός  για  την
αποκατάστασή τους. 

Η  Οικονομική  Επιτροπή  της  Περιφέρειας  έχει  την
αρμοδιότητα  λήψης  απόφασης  για  εξωδικαστική
αποζημίωση.  Όπως  προεκτέθηκε  και  σε  σχετικές
υποθέσεις  επί  καταγγελιών  από  εταιρίες,
προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να ασκήσει σε
συντεταγμένη  βάση  την  αρμοδιότητά  της  και
προκειμένου και  οι  πολίτες  και  οι  επιχειρήσεις  να
είναι κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος,  θα
πρέπει να χαραχθούν οι σχετικές διαδικασίες.

Εφαρμόζοντας  τη  διάταξη του Κώδικα  Διοικητικής
Διαδικασίας (άρθρο 3),  οι  υπηρεσίες  θα πρέπει  να
ετοιμάσουν  έντυπα  υποβολής  αιτήματος
εξωδικαστικής  επίλυσης  της  διαφοράς,  ώστε  οι
ενδιαφερόμενοι  να  κατευθύνονται  ως  προς  τον
ορθό και πλήρη τρόπο έκθεσης του αιτήματός τους,
να διευκρινίζεται ποια δικαιολογητικά ή αποδείξεις
πρέπει  να  προσκομίζουν  και  γενικώς  να
παρουσιάζεται εύληπτα ο μηχανισμός με βάση τον
οποίο  ο  φάκελος  θα  φτάσει  στην  Οικονομική
Επιτροπή για την λήψη απόφασης περί σύναψης ή
μη εξωδικαστικού συμβιβασμού για την αποζημίωση
του πολίτη ή της επιχείρησης. 

Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθούνται έχουν
εκτεθεί  και  ανωτέρω,  ενώ  χρήσιμη  θα  ήταν  η
κωδικοποίησή  τους  μέσω  μιας  απόφασης  του
Περιφερειακού Συμβουλίου, ή, ακόμη καλύτερα στο
πλαίσιο της κύρωσης της Χάρτας Δικαιωμάτων και
Υποχρεώσεων Πολιτών που προβλέπεται ρητώς ως
αρμοδιότητα  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  από  το
“Πρόγραμμα Καλλικράτης”. 

Παράλληλα,  ο  Συμπαραστάτης  έχει  εντοπίσει  σε
υπόθεση που χειρίστηκε νομοτεχνικό  σφάλμα που
παραμένει και σήμερα στον “Καλλικράτη”, το οποίο

γίνεται  βεβαίως  ευχερώς  αντιληπτό  από  την
ανάγνωση  της  Αιτιολογικής  Έκθεσης,  αλλά  λόγοι
ασφάλειας δικαίου επιβάλλουν και την νομοθετική
διόρθωσή του. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 176 παρ. 2
του  Ν.3852/2010  προβλέπεται  ότι  η  γνωμοδότηση
δικηγόρου  είναι  απαραίτητη  για  τις  αρμοδιότητες
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, εκτός
από  την  αρμοδιότητα  με  στοιχείο  ιβ΄  στην  οποία
περιλαμβάνεται  η  δυνατότητα  εξωδικαστικού
συμβιβασμού,  μολονότι,  κατά  την  Αιτιολογική
Έκθεση  σκοπός  της  τροπολογίας  ήταν  η  εξίσωση
των  διαδικασιών  με  αυτές  που  ισχύουν  για  την
Οικονομική Επιτροπή των Δήμων (άρθρο 72 παρ. 2
Ν.3852/2010). 

Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του Καλλικράτη, θα
ήταν επίσης χρήσιμο να τυποποιηθεί και νομοθετικά
η  διαδικασία  εξωδικαστικού  συμβιβασμού,
ακολουθώντας  τις  κατευθύνσεις  που  ήδη
ακολουθούνται  στην  διοικητική  πρακτική
ορισμένων ΟΤΑ, όπως ο Δήμος Αθηναίων. 

Καταστήματα 
υγειονομικού 
ενδιαφέροντος

Η  λειτουργία  των  καταστημάτων  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  συχνά  αποτελεί  πηγή  πρόκλησης
προβλημάτων  για  κατοίκους  της  περιοχής  στην
οποία δραστηριοποιούνται. 

Ένα θεμελιώδες πρόβλημα που παρουσιάζεται  στο
σύνολο της έκτασης της Περιφέρειας Αττικής είναι η
ηχορύπανση.  Υπηρεσίες  της  Περιφέρειας  Αττικής
που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της στάθμης του
ήχου  πραγματοποιούν  σχετικές  μετρήσεις  και
εισηγούνται την επιβολή σχετικών προστίμων όταν
παραβιάζονται οι κείμενες διατάξεις. Είναι σημαντικό
για  την  Περιφέρεια  Αττικής  να  θέσει  την
καταπολέμηση της ηχορύπανσης ως προτεραιότητα
για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ωστόσο, σκοπός της κύρωσης είναι η συμμόρφωση
προς τις κείμενες διατάξεις και όχι μόνο η καταβολή
των προστίμων.  Για  τον λόγο αυτόν,  θα πρέπει  η
Περιφέρεια Αττικής να προχωρά σε δημοσιοποίηση
των  επιβαλλόμενων  κυρώσεων  στην  Διαύγεια  –
πρακτική που δεν ακολουθείται ως υποχρεωτική –
αλλά  και  στην  δημιουργία  μίας  ιστοσελίδας  στην
επίσημη  διαδικτυακή  της  πύλη,  όπου  θα  είναι
προσβάσιμες  οι  σχετικές  πληροφορίες  ανά
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Αντίστοιχη  δημοσιότητα  θα  πρέπει  να  δίνεται  και
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στις  κυρώσεις  που  επιβάλλονται  σε  Κ.Υ.Ε.  για
παραβίαση του νόμου που απαγορεύει το κάπνισμα.

Αθλητικές  εκδηλώσεις  με  χρήση  οδών
των  οποίων  η  συντήρηση  αποτελεί
αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής 

Κατά  τη  διάρκεια  του  έτους  παρατηρείται  ότι
διάφορες ιδιωτικές εταιρίες αθλητικών ή και άλλων
ειδών  ή  και  φορείς  όπως  δημοτικοί  οργανισμοί
αθλητισμού,   διοργανώνουν  αγώνες  δρόμου  στο
κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό
της κυκλοφορίας όχι μόνο των οχημάτων, αλλά και
των  πεζών.  Έχει  παρατηρηθεί  ότι  σε  τέτοιες
εκδηλώσεις  γίνεται  ακόμη και  χρήση πεζοδρομίων
για  την  υποστήριξη  των  εκδηλώσεων  (με  την
τοποθέτηση σταντ,  ηχοσυστημάτων κ.τ.λ.).  Η μόνη
άδεια που αναζητείται σε τέτοιες εκδηλώσεις είναι
αυτή της  Τροχαίας.  Ωστόσο,  καθώς οι  εκδηλώσεις
αυτές  εκτείνονται  και  σε  οδούς που η  συντήρησή
τους  αποτελεί  αρμοδιότητα  της  Περιφέρειας
Αττικής, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον σχετική
διαδικασία  γνωμοδότησης  για  την  καταλληλότητα
της κάθε εκδήλωσης. 

Παράλληλα, δεν υπάρχει  απολύτως κανένα νομικό
πλαίσιο  για  τη  διοργάνωση  αυτών  των  αγώνων
δρόμου.  Δεν  υπάρχουν  προϋποθέσεις  για  την
ύπαρξη  ιατρών,  για  τους  όρους  συμμετοχής
ανηλίκων,  για  τις  προϋποθέσεις  συμμετοχής
ηλικιωμένων ή  προσώπων με  προβλήματα υγείας,
για την διάρκεια των εκδηλώσεων, για την χρήση
διαφημιστικών μηνυμάτων, για καταβολή τελών σε
σχέση  με  την  χρήση  των  οδών  από  ιδιωτικές
επιχειρήσεις που οργανώνουν αθλητικές εκδηλώσεις
αγώνων  δρόμου.  Σημειώνεται  δηλαδή  ότι  οι
επιχειρήσεις  και  οι  δημόσιοι  οργανισμοί
χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους κοινόχρηστους
χώρους  που  η  Περιφέρεια  είναι  αρμόδια  να
συντηρεί,  χωρίς  όμως  καμία  απολύτως
προϋπόθεση,  πέραν  τη  σχετική  αδειοδότηση  εκ
μέρους της Τροχαίας.

Η Περιφέρεια Αττικής, καθώς είναι αρμόδια, μεταξύ
άλλων,  να  υλοποιεί  αθλητικά  προγράμματα  με
άλλους φορείς και να εποπτεύει τα Εθνικά Αθλητικά
Κέντρα,  θα μπορούσε  να εισηγηθεί  ένα  προσχέδιο
νόμου για την τήρηση προϋποθέσεων όσον αφορά
την  διοργάνωση  αγώνων  δρόμου  με  χρήση
κοινόχρηστων  χώρων,  καθώς  και  το  σύστημα
εποπτείας και επιβολής κυρώσεων σε παραβάτες. 

Ίδρυση Χώρου Φιλοξενίας Ατόμων που
υφίστανται  διακρίσεις  λόγω  του
σεξουαλικού  προσανατολισμού  ή  της
ταυτότητας φύλου τους

Η δημιουργία ενός χώρου που φιλοξενεί άτομα που
υφίστανται  τις  ανωτέρω  διακρίσεις  (“Rainbow
House”)  αποτελεί  μια  καλή  πρακτική  που
ακολουθείται  σε  διάφορες  χώρες.  Η  διαδικασία
μπορεί  να  εκκινήσει  αρχικά  με  τον εντοπισμό του
χώρου από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και στη
συνέχεια  με  πρόσκληση  των  οργανώσεων  της
ΛΟΑΤΚΙ  κοινότητας  προκειμένου να  αποφασιστούν
μορφές συνεργασίας για τον τρόπο λειτουργίας της
εν λόγω δομής. 
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VΙΙ. Στόχοι 2016

Για  το  2016,  ο  Περιφερειακός  Συμπαραστάτης  του  Πολίτη  και  της  Επιχείρησης  Αττικής  έχει  θέσει  τους
παρακάτω στόχους:

- Επισκέψεις σε τακτική και προγραμματισμένη βάση του Συμπαραστάτη σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες,
συμπεριλαμβανομένων των νησιών της Περιφέρειας,  για την επί τόπου παραλαβή καταγγελιών από το
κοινό,  σε  προηγούμενη συνεννόηση με  τους Αντιπεριφερειάρχες και  Προϊσταμένους και  συνδιοργάνωση
ενημερωτικών εκδηλώσεων για την πληροφόρηση του κοινού σε σχέση με τον θεσμό

- Υποβολή σχεδίου Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Πολιτών στην Εκτελεστική Επιτροπή

-  Ενίσχυση  της  αυτοτέλειας  του  Γραφείου  Συμπαραστάτη  με  την  λήξη  της  φιλοξενίας  της  Διεύθυνσης
Τουρισμού στον ίδιο χώρο.

- Δημιουργία και εκτύπωση ενημερωτικού φυλλαδίου για τις αρμοδιότητες του θεσμού του Συμπαραστάτη.

- Δημιουργία εφαρμογής για υποβολή καταγγελιών μέσω κινητού τηλεφώνου και ταμπλέτας 

- Υποβολή αίτησης εγγραφής του Συμπαραστάτη στο Διεθνές Ινστιτούτο Συνηγόρων του Πολίτη.

- Συμμετοχή στο προσεχές 11ο Διεθνές Συνέδριο του Διεθνούς Ινστιτούτου Συνηγόρων του Πολίτη στην
Ταϊλάνδη για την ενημέρωση του Συμπαραστάτη σε σχέση με τις σύγχρονες μεθόδους διαμεσολαβητικής
επίλυσης διαφορών πολίτη – δημόσιων περιφερειακών υπηρεσιών.

- Προώθηση νομοθετικών τροποποιήσεων για την ενίσχυση και βελτίωση της λειτουργίας του θεσμού. 
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VIII. Πρόταση Τροπολογίας 

Το Δίκτυο Συμπαραστατών του Δημότη και της Επιχείρησης και Περιφερειακών Συμπαραστατών του Πολίτη
και της Επιχείρησης ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2012, αρχικά από τους τότε υπηρετούντες Συμπαραστάτες
δήμων της Αττικής και την Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας
Αττικής.  Από  την  νέα  αυτοδιοικητική  περίοδο  (2014),  στο  Δίκτυο  ανήκουν  οι  επτά  (7)  Περιφερειακοί
Συμπαραστάτες και οι τριάντα ένας (31) Συμπαραστάτες του Δημότη που έχουν εκλεγεί σε όλη την χώρα. 

Τον Νοέμβριο του 2015, το Δίκτυο πραγματοποίησε την 2η Πανελλήνια Συνδιάσκεψή του, στην Ρόδο, υπό
την αιγίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  Σε  αυτήν μετείχε  και  ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του
Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής. 

Από την 2η  Πανελλήνια Συνδιάσκεψη του Δικτύου.   (Από αριστερά:)  ΣτΔΕ Παπάγου -  Χολαργού κ.  Κανελλόπουλος,  ΣτΔΕ Κοζάνης
κ.Τσιομπάνου,  ΣτΔΕ Γαλατσίου κ.  Βουράκης,  ΣτΔΕ Περάματος κ.  Πετράς,  ΣτΔΕ Θεσσαλονίκης κ.  Αγγελόπουλος,  ΣτΔΕ Σαρωνικού και
συντονιστής Δικτύου κ. Μιχάλης, ΠΣτΠΕ Δυτικής Ελλάδας κ. Φαλτσέτος, ΣτΔΕ Ηλιούπολης κ. Αραμπατζής, ΣτΔΕ Θήβας κ. Ματάλα, ΣτΔΕ
Παύλου Μελά κ. Βαρβέλη, ΠΣτΠΕ Αττικής κ. Σωτηρόπουλος, ΣτΔΕ Πέλλας κ. Καρατσόρη, ΣτΔΕ Ευόσμου Κορδελιού κ. Κοντσίδου, ΣτΔΕ
Αχαρνών κ. Σιδέρης, ΣτΔΕ Σάμου κ. Χουσνή. 

Μέσα σε αυτά τα χρόνια, το Δίκτυο Συμπαραστατών έχει επεξεργαστεί τις βελτιώσεις που θα πρέπει να
επέλθουν στα άρθρα 77 και 179 του Προγράμματος “Καλλικράτη” που αφορούν τον θεσμό. Στο σημείο αυτό,
παραθέτουμε  την  προτεινόμενη  αιτιολογική  έκθεση  καθώς  και  την  προτεινόμενη  τροποποίηση  των
διατάξεων αυτών, η οποία έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να περιληφθεί ως σημειακή
βελτίωση του “Καλλικράτη” ως προς την λειτουργία των Συμπαραστατών του Δημότη και της Επιχείρησης
και των Περιφερειακών Συμπαραστατών του Πολίτη και της Επιχείρησης. 
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TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης “***”. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.  Με  την  προτεινόμενη  διάταξη  της
παραγράφου 1 δίνεται η δυνατότητα και στους
νησιωτικούς  Δήμους,  οι  οποίοι  αριθμούν  κατά
κανόνα λιγότερους  από 20.000  κατοίκους,  την
δυνατότητα  να  επιλέξουν  Συμπαραστάτη  του
Δημότη και της Επιχείρησης, κατ΄ εφαρμογή της
συνταγματικής  επιταγής  της  προστασίας  της
νησιωτικότητας (άρθρο 101 παρ. 4 Σ.).

2.  Με  τις  προτεινόμενες  διατάξεις  των
παραγράφων  2  και  3  εξορθολογίζεται  η
διαδικασία  επιλογής  Συμπαραστάτη,  τόσο  σε
επίπεδο Δήμου, όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας.
Η  μέχρι  τώρα  άκαμπτη  ρύθμιση  απαιτεί  την
συγκέντρωση  της  αυξημένη  πλειοψηφίας  των
2/3 του συνόλου των μελών των δημοτικών και
περιφερειακών  συμβουλίων,  με  αποτέλεσμα
στην συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων, αλλά
και  σε  έξι  από  τις  δεκατρείς  Περιφέρειες,  να
έχουν αποβεί άκαρπες οι ψηφοφορίες ή να μην
έχουν  προκηρυχθεί  καν  οι  θέσεις  λόγω  της
δεδομένης  αδυναμίας  εκλογής  Συμπαραστάτη.
Με  την  προτεινόμενη  ρύθμιση  διατηρείται  η
απαιτούμενη  αυξημένη  πλειοψηφία  των  2/3,
ενώ  μετριάζεται  η  απαίτηση  που  αφορά  το
“σύνολο  των  μελών”  των  συμβουλίων,  έτσι
ώστε  να  αρκεί  η  συγκέντρωση  των  2/3  των
“παρόντων”  στην  συνεδρίαση  μελών  των
συμβουλίων.  Με  αυτή  την  τροποποίηση,  θα
δοθεί  ακόμη  μια  δυνατότητα  στα  συμβούλια
που  δεν  επέλεξαν  συμπαραστάτη,  είτε  λόγω
άκαρπων  ψηφοφοριών  είτε  λόγω  μη
προκήρυξης  της  θέσης,  να  επιχειρήσουν  την
κίνηση  της  διαδικασίας,   ενώ  η  δυνατότητα
συμμετοχής  όσο  το  δυνατόν  περισσότερων
συμβούλων στην επίμαχη ψηφοφορία διευρύνει
παράλληλα την δημοκρατική νομιμοποίηση της
απόφασης,  χωρίς  να χαμηλώνει  η στάθμη της
αυξημένης  πλειοψηφίας  που  απαιτείται  μέχρι
σήμερα. 

3.  Με  τις  προτεινόμενες  διατάξεις  των

παραγράφων 4 και 5 ενισχύεται η δυνατότητα
παρέμβασης  του  Συμπαραστάτη,  τόσο  σε
επίπεδο Δήμου, όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας,
καθώς  πλέον  οι  υπηρεσίες  τους  είναι
υποχρεωμένες να ανταποκρίνονται άμεσα στις
συστάσεις του θεσμού. Επιπλέον, προστίθεται η
ρητή  υποχρέωση  παροχής  πρόσβασης  του
Συμπαραστάτη στο σύνολο των εγγράφων και
των  εγκαταστάσεων  του  οικείου  Ο.Τ.Α.,  ενώ
αναγνωρίζεται  και  η  αρμοδιότητα  του
Συμπαραστάτη  να  ερευνά  αυτεπαγγέλτως
υποθέσεις κακοδιοίκησης, όπως επιβάλλεται και
από  τις  “Αρχές  που  διέπουν  τον  θεσμό  του
Διαμεσολαβητή  σε  τοπικό  και  περιφερειακό
επίπεδο”  του  Κογκρέσου  των  Τοπικών  και
Περιφερειακών  Αρχών  του  Συμβουλίου  της
Ευρώπης  (Ψήφισμα  80/1999).  Με  την  διάταξη
διευρύνεται  επίσης  ο  κύκλος  προσώπων  που
μπορούν  να  ζητήσουν  την  διαμεσολαβητική
παρέμβαση  του  Συμπαραστάτη:  ενώ  μέχρι
σήμερα η καταγγελία υποβάλλεται από “άμεσα
θιγόμενους  πολίτες  ή  επιχειρήσεις”,  με  την
προτεινόμενη  διάταξη  ο  κύκλος  αυτός  αφορά
“άμεσα θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα”. 

4.  Με  την  παράγραφο  6  αντιστοιχίζεται
καλύτερα  η  καταστατική  θέση  του
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης,
ο οποίος μέχρι σήμερα υπαγόταν στις διατάξεις
για  τους  δημοτικούς  συμβούλους,  προς  την
καταστατική  θέση  του  Περιφερειακού
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης,
ο οποίος εξ αρχής υπάγεται στις διατάξεις για
τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

5. Με τις προτεινόμενες παραγράφους 7 και 8
εισάγεται η πρόβλεψη για τα απαραίτητα έξοδα
κίνησης  των  Συμπαραστατών,  τα  οποία  είναι
αναπόφευκτα  προκειμένου  ο  θεσμός  να
καταστεί  χρήσιμος  στο  σύνολο  των  δημοτών
και  πολιτών  που  δεν  δύνανται  να  τον
επισκεφθούν στο γραφείο του. Καλύπτεται έτσι
ένα σημαντικό κενό νόμου, με εφαρμογή αφενός
σε  επίπεδο  Δήμου  των  προβλεπόμενων
διατάξεων  που  ισχύουν  για  τον  πρόεδρο  της
δημοτικής κοινότητας και αφετέρου σε επίπεδο
Περιφέρειας  των  προβλεπόμενων  διατάξεων
που ισχύουν για τους αντιπεριφερειάρχες. 

6.  Με  τις  προτεινόμενες  διατάξεις  των
παραγράφων  9  και  10  δίνεται  η  δυνατότητα
στους  Συμπαραστάτες  που  υπηρετούν  στον
δημόσιο  τομέα  να  επιλέγουν  οι  ίδιοι  εάν
επιθυμούν την υποχρεωτική ειδική άδεια ή  την
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διάθεσή  τους  στον  Ο.Τ.Α.  που  πρόκειται  να
υπηρετήσουν.  Με  το  μέτρο  αυτό  δίνεται  ένα
ακόμη  κίνητρο  στους  Ο.Τ.Α.  να  επιλέξουν
Συμπαραστάτες,  καθώς  θα  υπάρχει  η
δυνατότητα  (με  την  διάθεσή  των  προσώπων)
να  μην  εγγράφεται  η  αντιμισθία  στον
προϋπολογισμό του Δήμου ή  της  Περιφέρειας,
αλλά  να  καταβάλλονται  οι  πλήρεις  αποδοχές
από  τον  φορέα  της  οργανικής  θέσης  που
κατέχει  ο  Συμπαραστάτης  σε  αυτήν  την
περίπτωση.  Ειδικότερα  με  την  παράγραφο  10
αποκαθίσταται  και  η  ανισότητα  που  έχει
καταγραφεί  ως  προς  τον  Περιφερειακό
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης,
ο οποίος με το ισχύον άρθρο 181 παρ. 5 δεν έχει
πλέον την δυνατότητα επιλογής της αντιμισθίας
ή των αποδοχών της θέσης του, αναντίστοιχα
προς τα  ισχύοντα για τον  Συμπαραστάτη του
Δημότη και της Επιχείρησης, ο οποίος διαθέτει
αυτή την δυνατότητα κατά το άρθρο 92. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο ....

Ενίσχυση του θεσμού του Συμπαραστάτη του
Δημότη και της Επιχείρησης και του Περιφερειακού

Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

1. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του
άρθρου 77 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
“Στους  δήμους  άνω  των  είκοσι  χιλιάδων  (20.000)
κατοίκων, καθώς και στους νησιωτικούς δήμους, με
απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου,  επιλέγεται,
κατόπιν  προκηρύξεως  που  δημοσιεύεται  στην
ιστοσελίδα  του  δήμου,  πρόσωπο  εγνωσμένου
κύρους  και  εμπειρίας,  ως  συμπαραστάτης  του
δημότη και της επιχείρησης”.

2. Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του
άρθρου 77 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
“Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης
επιλέγεται  με  απόφαση,  η  οποία  λαμβάνεται  με
μυστική  ψηφοφορία  και  με  πλειοψηφία  των  δύο
τρίτων (2/3)  των παρόντων μελών του δημοτικού
συμβουλίου.”

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
179  αντικαθίσταται  ως  εξής:  “Με  απόφαση  του

περιφερειακού συμβουλίου,  η οποία λαμβάνεται με
μυστική  ψηφοφορία  και  με  πλειοψηφία  των  δύο
τρίτων (2/3) των παρόντων μελών του, επιλέγεται
πολίτης που αποτελεί προσωπικότητας εγνωσμένου
κύρους  ως  Περιφερειακός  Συμπαραστάτης   του
Πολίτη και της Επιχείρησης”.

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 77 αντικαθίσταται
ως  εξής:  “Ο  συμπαραστάτης  υποστηρίζεται
διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, οι οποίες
είναι υποχρεωμένες να ανταποκρίνονται άμεσα στις
συστάσεις του, παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση στα
έγγραφα και  λοιπές  πληροφορίες  που τηρούν  και
επιτρέποντας  την  είσοδο  του  συμπαραστάτη  στο
σύνολο  των  εγκαταστάσεων  του  δήμου.  Ο
συμπαραστάτης  δέχεται  ενυπόγραφες  καταγγελίες
άμεσα  θιγόμενων φυσικών ή  νομικών  προσώπων
για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου,  των
νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του
και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν
τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να
απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30)
ημερών  στους  ενδιαφερομένους  ως  προς  τις
ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά την λήψη
της  καταγγελίας  τους.  Ο  συμπαραστάτης  δύναται
να διεξάγει αυτεπάγγελτα έρευνες για τον εντοπισμό
και  την  καταπολέμηση  φαινομένων  δημοτικής
κακοδιοίκησης.”

5.  Η  παράγραφος  2  του  άρθρου  179  του
Ν.3852/2010  αντικαθίσταται  ως  εξής:  “Ο
συμπαραστάτης  υποστηρίζεται  διοικητικά  από  τις
υπηρεσίες  της  περιφέρειας,  οι  οποίες  είναι
υποχρεωμένες  να  ανταποκρίνονται  άμεσα  στις
συστάσεις του, παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση στα
έγγραφα και  λοιπές  πληροφορίες  που τηρούν  και
επιτρέποντας  την  είσοδο  του  συμπαραστάτη  στο
σύνολο  των  εγκαταστάσεων  της  περιφέρειας.  Ο
συμπαραστάτης  δέχεται  ενυπόγραφες  καταγγελίες
άμεσα  θιγόμενων φυσικών ή  νομικών  προσώπων
για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας,
των νομικών της προσώπων και των επιχειρήσεών
της  και  ασκεί  διαμεσολάβηση  προκειμένου  να
επιλυθούν  τα  σχετικά  προβλήματα,  ενώ  είναι
υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά
εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους
ως προς  τις  ενέργειες  στις  οποίες  ο ίδιος  προέβη
μετά  την  λήψη  της  καταγγελίας  τους.  Ο
συμπαραστάτης δύναται να διεξάγει αυτεπάγγελτα
έρευνες  για  τον  εντοπισμό  και  την  καταπολέμηση
φαινομένων κακοδιοίκηση.”

6.  Το εδάφιο β΄της παραγράφου 6 του άρθρου 77
του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: “Ως προς
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την  καταστατική  θέση  και  τις  ευθύνες  του
συμπαραστάτη  του  δημότη  και  της  επιχείρησης
ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τον πρόεδρο του
δημοτικού συμβουλίου”. 

7.  Στην  παράγραφο  6  του  άρθρου  77  του
Ν.3852/2010  προστίθεται  το  εξής  εδάφιο:  “Για  τα
έξοδα  κίνησης  του  συμπαραστάτη  ισχύουν  τα
οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 79 του
παρόντος νόμου”. 

8.  Στην  παράγραφο  5  του  άρθρου  179  του
Ν.3852/2010  προστίθεται  το  εξής  εδάφιο:  ““Για  τα
έξοδα  κίνησης  και  διαμονής  του  συμπαραστάτη
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 184 του παρόντος
νόμου.”

9.  Το  τελευταίο  εδάφιο  της  παραγράφου  1  του
άρθρου  93  αντικαθίσταται  ως  εξής:  “Οι  ανωτέρω
ρυθμίσεις  εφαρμόζονται  και  στον  συμπαραστάτη
του  δημότη  και  της  επιχείρησης,  εφόσον  αυτός
υποβάλλει  σχετική  αίτηση.  Σε  διαφορετική
περίπτωση,  ο  συμπαραστάτης  διατίθεται
υποχρεωτικά από την υπηρεσία του στον Δήμο που
έχει επιλεγεί και για όλο το χρόνο της θητείας του
λαμβάνει  τις  πλήρεις  αποδοχές της οργανικής του
θέσης από τον φορέα μισθοδοσίας στον οποίο αυτή
ανήκει,  προσαυξημένες  με  το  επίδομα  ευθύνης
προϊσταμένου και, εφόσον είναι Άτομο με Αναπηρία,
εφαρμοζομένου του άρθρου 92 παρ. 4 του παρόντος
νόμου,  χωρίς  αυτές  να  βαρύνουν  τον
προϋπολογισμό του οικείου ΟΤΑ.”

10. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 182
του  Ν.3852/2010  αντικαθίσταται  ως  εξής:  “Οι
ανωτέρω  ρυθμίσεις  εφαρμόζονται  και  στον
περιφερειακό  συμπαραστάτη  του  πολίτη  και  της
επιχείρησης,  εφόσον  αυτός  υποβάλλει  σχετική
αίτηση,  οπότε  διατίθεται  υποχρεωτικά  από  την
υπηρεσία  στην περιφέρεια στην οποία έχει επιλεγεί.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί σχετική αίτηση, ο
συμπαραστάτης  εξακολουθεί  να  λαμβάνει  τις
πλήρεις αποδοχές της οργανικής του θέσης από τον
φορέα  μισθοδοσίας  στον  οποίο  ανήκει,
προσαυξημένες  με  το  επίδομα  ευθύνης
προϊσταμένου και, εφόσον είναι Άτομο με Αναπηρία,
εφαρμοζομένου  του  άρθρου  181  παρ.  4  του
παρόντος  νόμου,  χωρίς  αυτές  να  βαρύνουν  τον
προϋπολογισμό  του  οικείου  Ο.Τ.Α.  Για  τους
περιφερειακούς συμπαραστάτες που υπηρετούν σε
λοιπά Ν.Π.Ι.Δ. (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε), έχουν το δικαίωμα να
επιλέξουν είτε τις πλήρεις αποδοχές της θέσης από
την οποία προέρχονται είτε την αντιμισθία τους ως
συμπαραστάτες. Οι ανωτέρω δαπάνες καθώς και οι

ασφαλιστικές  εισφορές  του  εργοδότη  όπου  αυτές
προβλέπονται  βαρύνουν  τον  προϋπολογισμό  του
οικείου Ο.Τ.Α.”.

ΑΘΗΝΑ ....
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