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Ι. Πρόλογος 
 
 
Κυρίες και κύριοι,  
 
Το έτος 2017 είναι το έτος με τις περισσότερες αναφορές πολιτών στον Περιφερειακό 
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, από συστάσεως του θεσμού στην 
Περιφέρεια Αττικής. Το ίδιο έτος αποτέλεσε ορόσημο για την υλοποίηση σημαντικών 
προτάσεων του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, καθώς και 
την παρουσίαση αποτελεσμάτων σε μια σειρά από υποθέσεις που αφορούν τα 
δικαιώματα των πολιτών, αλλά και την ελεύθερη αγορά και την επιχειρηματικότητα.   
 
H θέσπιση του Κανονισμού Πληροφόρησης Πολιτών, κανονιστικής πράξης που 
προβλέπεται ρητά από το Πρόγραμμα Καλλικράτης και η οποία συντάχθηκε 
ακολουθώντας την σχετική ειδική πρόταση του Συμπαραστάτη, επαναπροσδιορίζει την 
σχέση των πολιτών με τις πληροφορίες που κατέχει και που διαχειρίζεται η Περιφέρεια 
Αττικής. Σημειωτέον ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι η πρώτη στην Ελλάδα που έχει 
θεσπίσει αυτόν τον Κανονισμό, παραμένοντας ενδεχομένως και η μόνη έως σήμερα.  
 
Η κλιμάκωση των παραπόνων για το Πεδίο του Άρεως οδήγησε στην διενέργεια αυτοψίας 
εκ μέρους του Συμπαραστάτη και διατύπωσης ειδικής πρότασης, η οποία έγινε αμέσως 
δεκτή από την Περιφερειάρχη σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε σχετικά με το θέμα.  
 
Στο στόχαστρο του Συμπαραστάτη βρέθηκε επίσης ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής που θεσπίστηκε το 2017. Με σχετική ειδική πρόταση 
υπογραμμίστηκαν τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν υπό το πρίσμα της ορθής 
κανονιστικής νομοθέτησης και της χρηστής διοίκησης στο κείμενο του Ο.Ε.Υ., συστάσεις 
που έγιναν δεκτές από την ηγεσία της Περιφέρειας και δρομολογήθηκε η υλοποίησή τους.  
 
Σε δύο υποθέσεις που αφορούν Λαϊκές Αγορές αναδείχθηκαν προβλήματα σαφήνειας του 
Κανονισμού Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, λόγος για τον οποίο  διατυπώθηκε 
ειδική πρόταση σχετικά με την αποσαφήνιση των σχετικών προβλημάτων. Το πρόβλημα 
εντοπίζεται στην έννοια της «ανωτέρας βίας» που επιτρέπει, κατά παρέκκλιση, την 
τροποποίηση απόφασης χωροθέτησης λαϊκής αγοράς πριν την παρέλευση διετίας. Στην 
μία από τις υποθέσεις που χειρίστηκε ο Συμπαραστάτης, οι προτάσεις του δεν έγιναν 
δεκτές, όμως η συνέχεια που έδωσαν οι καταγγέλλοντες πολίτες οδήγησε σε ακύρωση 
της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί χωροθέτησης Λαϊκής Αγοράς στο 
Παγκράτι, από την αρμόδια επιτροπή που λειτουργεί υπό την σκέπη της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. Εάν είχε εισακουστεί η διαμεσολαβητική παρέμβαση του 
Συμπαραστάτη, αυτή η ακύρωση θα είχε δρομολογηθεί εσωτερικά και δεν θα είχε εκτεθεί 
το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. 
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Μια σημαντική επιτυχής παρέμβαση του Συμπαραστάτη κατά το έτος που πέρασε ήταν η 
διασαφήνιση του θεσμικού πλαισίου για την νόμιμη λειτουργία Μονάδων Ημερήσιας 
Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.). Ύστερα από την σχετική διαμεσολάβηση, η Περιφέρεια Αττικής 
χορήγησε την πρώτη βεβαίωση λειτουργίας για Μ.Η.Ν. Υπάρχει μια σειρά επαγγελματιών 
που κατάφεραν τελικώς να εργαστούν, υπερπηδώντας τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις 
ύστερα από διαμεσολαβήσεις μας, όπως μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω, υπό το 
κεφάλαιο του δικαιώματος στον σεβασμό της επαγγελματικής ελευθερίας.  
 
Τα περιστατικά ακραίων καιρικών φαινομένων το Καλοκαίρι (πυρκαγιές) και το 
Φθινόπωρο (πλημμύρες) που έπληξαν την Αττική ακόμη και με ανθρώπινες απώλειες στην 
δεύτερη περίπτωση, συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον της δημοσιότητας σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα της Περιφέρειας στην διαχείριση σοβαρών κρίσεων. Ο 
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης εκφράζει και από την θέση 
αυτή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Σημειώνεται ότι δεν υπήρξε 
καταγγελία στο Γραφείο Συμπαραστάτη συνδεόμενη με τις δύο αυτές αφορμές.  
 
Το έτος 2017 εξακολουθεί επίσης να παραμένει το πρόβλημα της συστέγασης του Γραφείου 
μας με την Διεύθυνση Τουρισμού. Το φαινόμενο αυτό, το οποίο ξεκίνησε από το έτος 2015, 
προκαλεί σύγχυση στους πολίτες και παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία του θεσμού στην 
Περιφέρεια Αττικής.  
 
Η παράθεση των υποθέσεων επί των καταγγελιών, παρακάτω, γίνεται με γνώμονα τα 
δικαιώματα που προβλέπονται από την Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Πολιτών 
της Περιφέρειας Αττικής, για δεύτερη συνεχή χρονιά. 
 
Με την παρουσίαση της παρούσας Ετήσιας Έκθεσης ενώπιον του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, στο πλαίσιο της Ειδικής Ετήσιας Απολογιστικής Συνεδρίασης, εκπληρώνεται η 
σχετική υποχρέωση που προβλέπει το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» ως μηχανισμό 
λογοδοσίας του Συμπαραστάτη στο όργανο που τον επέλεξε. Ωστόσο, επειδή η 
ουσιαστική διαδικασία λογοδοσίας δεν μπορεί ποτέ να είναι μονομερής, βρίσκομαι στην 
διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία, διευκρίνιση και απάντηση σε ερώτηση.  
 
Aπό την θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω, για μία ακόμη φορά, τις εργαζόμενες του 
Γραφείου Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης για τον 
καθημερινό αγώνα που δίνουμε μαζί, με στόχο την ποιοτική εξυπηρέτηση πολιτών και 
υπηρεσιών. 
 

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2018 
Βασίλης Σωτηρόπουλος 

Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
 
 
 
 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2017 

5   

 
 
 

 
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) 
 

(α) 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 Πολίτη και της Επιχείρησης 
δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, 
Περιφέρειας ή βουλευτής.  
 
Η θητεία του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της 
Επιχείρησης ακολουθεί την 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). 
 
 

(β) 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 υποβάλει 
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. 
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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 
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).   

 
(γ) 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 
τροποποιήθηκε και η δίμηνη προθεσμία κατέστη 
ενδεικτική. Στη συνέχεια, με το άρθρο 4 εδ.  β' του 
Ν.4357/2014, η δίμηνη ενδεικτική προθεσμία 
κατέστη σε εξάμηνη. Κατά την Εγκύκλιο 8526/2015 
της 10.3.2015 του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, επιβεβαιώνεται ότι  
η εξάμηνη προθεσμία είναι ενδεικτική  
 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, 
δηλαδή έως την 31.8.2019. 
 
 
(δ) 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 
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περιφέρειας με φροντίδα των περιφερειακών 
υπηρεσιών (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 
πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και την 
αποσυμφόρηση της περιφερειακής αρχής και 
άλλων αιρετών οργάνων της περιφέρειας 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”.  
 
 
 
 
 
(ε) 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.  
 
 
(στ) 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 1.008,72 ευρώ.  
 

 

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  
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για την ελεγχόμενη πράξη ή συμπεριφορά πρέπει 
να είναι διαθέσιμος να απαντά στις ερωτήσεις του 
Διαμεσολαβητή και να τον βοηθά να ασκήσει την 
αποστολή του.  Η ελεγχόμενη διοικητική αρχή 
πρέπει να εξετάζει τις συστάσεις, προτάσεις και 
άλλες πρωτοβουλίες του Διαμεσολαβητή και, σε 
κάθε περίπτωση, να εκθέτει τους λόγους για τους 
οποίους κατά τη γνώμη της την αποτρέπουν από 
το να τις ακολουθήσει. Η απόκριση της διοίκησης 
θα πρέπει να λαμβάνεται εντός προκαθορισμένου 
χρόνου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ελευθερία 
της πρόσβασης, θα πρέπει να προβλέπονται και 
να επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις για κάθε 
άρνηση, εμπόδιο, παρεμπόδιση ή άλλο τύπο 
δυστοκίας από την πλευρά ενός δημοσίου 
υπαλλήλου ή λειτουργού.  Τα αποτελέσματα της 
δράσης του Διαμεσολαβητή θα πρέπει να 
καταγράφονται σε ειδικές, περιοδικές ή ετήσιες 
εκθέσεις ή σε άλλα έγγραφα και να 
δημοσιοποιούνται με κάθε πρόσφορο 
μέσο. Προκειμένου η δημοσιότητα να είναι 
επιτυχής, ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να είναι σε 
θέση να προσεγγίσει το όργανο της τοπικής αρχής 
που είναι υπεύθυνο για την θέσπιση των 
σχετικών διατάξεων όσον αφορά την 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).  

 
4. Χάρτα Δικαιωμάτων & Υποχρεώσεων Πολιτών 

 
Με την απόφαση 189/2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής εγκρίθηκε η Χάρτα Δικαιωμάτων & 
Υποχρεώσεων Πολιτών της Περιφέρειας Αττικής. Στο άρθρο 18 της Χάρτας προβλέπεται το δικαίωμα 
καταγγελίας στον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής. Το 
κείμενο του άρθρου έχει ως εξής:  
 
«1. Άμεσα θιγόμενοι πολίτες ή επιχειρήσεις υποβάλλουν στον/στην Περιφερειακό/Περιφερειακή 
Συμπαραστάτης της/του Πολίτη και της Επιχείρησης καταγγελία για κακοδιοίκηση από τις Υπηρεσίες, τα 
Νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής. Ο/Η Περιφερειακός/ή Συμπαραστάτης 
της/του Πολίτη και της Επιχείρησης διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων και 
ενημερώνει εντός 30 ημερών, γραπτώς, ηλεκτρονικώς την/τον ενδιαφερόμενη/ενδιαφερόμενο. 
2. Εάν ο/η Περιφερειακός/ή Συμπαραστάτης της/του Πολίτη και της Επιχείρησης είναι αναρμόδιος/-α να 
δεχθεί την καταγγελία, τη διαβιβάζει εντός τριών (3) ημερών στην αρμόδια Υπηρεσία και ενημερώνει σχετικά 
την/τον ενδιαφερόμενη/ο. Με αφορμή σοβαρά προβλήματα κακοδιοίκησης που ο ίδιος/ η ίδια διαπιστώνει, 
ο/η Περιφερειακός/ή Συμπαραστάτης της/του Πολίτη και της Επιχείρησης μπορεί να απευθύνει ειδικές 
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προτάσεις προς την/τον Περιφερειάρχη Αττικής, για την βελτίωση της Περιφερειακής Διοίκησης και των 
σχέσεών της με το κοινό. Οι ειδικές προτάσεις κοινοποιούνται στον/στην Εκτελεστικό/ή Γραμματέα της 
Περιφέρειας και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Αττικής».  
 

 
ΙΙΙ. Οργάνωση του Γραφείου 
Συμπαραστάτη του Πολίτη & της Επιχείρησης                  

 
 

(α)   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 2011. Επί του 
παρόντος, ορισμένοι από τους 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.  

 
(β) 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 
έξι (6) εργαζόμενους.   

 
(γ) 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 .  
 
 
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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ΙV. Yποθέσεις επί καταγγελιών  
 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σημαντικότερες υποθέσεις καταγγελιών πολιτών και επιχειρήσεων, 
με τις οποίες ασχολήθηκε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης εντός του 2017. 
Η παρουσίαση γίνεται με γνώμονα τα διακυβευόμενα δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που 
κατοχυρώνονται από την Χάρτα Δικαιωμάτων & Υποχρεώσεων Πολιτών της Περιφέρειας Αττικής. 
 

 
(α) Το δικαίωμα υποβολής αίτησης  

(άρθρο 2 της Χάρτας) 
 
 

«Οι πολίτες έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν εγγράφως ή ηλεκτρονικά αιτήσεις προς τις Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες προβαίνουν σε σχετικές ενέργειες στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. 
Για τη διευκόλυνση των  ενδιαφεροµένων, χρησιµοποιούνται έντυπα αιτήσεων, τα οποία χορηγούνται 
υποχρεωτικά από τις Υπηρεσίες, για όλα τα θέµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά τους. Στα έντυπα 
αιτήσεων αναφέρονται οι προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία προϋποθέσεις για την ικανοποίηση του 
αιτήµατος, οι εφαρµοστέες διατάξεις, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσει ο/η 
ενδιαφερόµενος/η καθώς και ο χρόνος µέσα στον οποίο θα δοθεί η απάντηση. Αν η/ο 
ενδιαφερόµενη/ενδιαφερόµενος δηλώσει ότι δεν µπορεί να γράψει, η/ο αρµόδια/αρµόδιος υπάλληλος της 
Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από προφορική έκθεση του αιτήµατος της/του 
ενδιαφερόµενης/ενδιαφερόµενου, οφείλει να συντάξει ο/η ίδιος/α την αίτηση. Το σύνολο των αιτήσεων 
που µπορούν να υποβληθούν στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής πρέπει να διατίθεται και µέσω του 
επίσηµου διαδικτυακού τόπου. Οι πληροφορίες που προορίζονται για το κοινό, παρέχονται επίσης σε 
προσιτή µορφή για Άτοµα µε Αναπηρίες προς διευκόλυνσή τους, ενώ ειδικότερα για πολίτες µε 
προβλήµατα όρασης προβλέπεται η ανάγνωση του περιεχοµένου των εγγράφων που τους ενδιαφέρουν 
από τις/τους υπαλλήλους της Περιφέρειας.» […] 

 
 

(β) Το δικαίωμα εμπρόθεσμης διεκπεραίωσης υποθέσεων 

(άρθρο 3 της Χάρτας) 
 
«1. Η Περιφέρεια Αττικής οφείλει να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις των ενδιαφεροµένων και να 
αποφαίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά για τα αιτήµατά τους µέσα σε προθεσµία πενήντα (50) ηµερών, η 
οποία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής και την 
υποβολή του συνόλου των απαιτούµενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων, εφόσον από 
ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται µικρότερες προθεσµίες*. Για υποθέσεις αρµοδιότητας περισσότερων 
Υπηρεσιών, η εν λόγω προθεσµία παρατείνεται κατά δέκα (10) ακόµη ηµέρες. Αν η αίτηση υποβληθεί σε 
αναρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, η Υπηρεσία αυτή οφείλει, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες να τη 
διαβιβάσει στην αρµόδια Υπηρεσία και να γνωστοποιήσει τούτο στον/στην ενδιαφερόµενο/η. Στην 
περίπτωση αυτή, η προθεσµία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρµόδια Υπηρεσία.  Οι 
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής οφείλουν, ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων, να χορηγούν 
αµέσως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Αν η άµεση χορήγηση τούτων δεν είναι δυνατή, αυτά 
αποστέλλονται ταχυδροµικώς, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί. Η 
συγκεκριµένη προθεσµία δεν ισχύει εάν ο/η ενδιαφερόµενος/η, µε αίτησή του/της, δηλώσει ότι δεν 
επιθυµεί την ταχυδροµική αποστολή και ότι θα παραλάβει τα έγγραφα αυτά αυτοπροσώπως ή µε 
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εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του/της. 2. Εάν κάποια υπόθεση δεν µπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω 
αντικειµενικής αδυναµίας, ειδικά αιτιολογηµένης, η Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής οφείλει, εντός 
πέντε (5) τουλάχιστον ηµερών πριν από την εκπνοή τους, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον/στην 
αιτούντα/αιτούσα (α) τους λόγους της καθυστέρησης, (β) τον/την υπάλληλο που έχει αναλάβει την 
υπόθεση και (γ) κάθε άλλη χρήσιµη πληροφορία. Οι προθεσµίες διεκπεραίωσης αιτηµάτων δεν ισχύουν 
για αναγνώριση απαιτήσεων, εφόσον υφίσταται σχετική εκκρεµής δίκη, καθώς και για τις περιπτώσεις 
που χρειάζεται εµφάνιση του/της ενδιαφεροµένου/ης ενώπιον συλλογικού οργάνου και η µη προσέλευσή 
του/της οφείλεται σε υποκειµενικούς ή αντικειµενικούς λόγους.  Οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής 
απαλλάσσονται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις (σχετικά µε την απάντηση και διεκπεραίωση αιτηµάτων) 
εάν το αίτηµα είναι εµφανώς παράλογο, αόριστο, ακατάληπτο ή επαναλαµβάνεται κατά τρόπο 
καταχρηστικό.  Ο ενδεικτικός χαρακτήρας των προθεσµιών σηµαίνει ότι, εάν η διεκπεραίωση της 
υπόθεσης ολοκληρωθεί καθ’ υπέρβαση των προθεσµιών, δεν παράγεται λόγος ακυρότητας της 
διοικητικής πράξης.»   

 
  

Αίτημα διαμεσολάβησης για απάντηση σε αίτηση θεραπείας (Διαμεσολάβηση 22/2017)  
 

 
 
1.  Η υπόθεση  
 
1.1 Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη 
και της Επιχείρησης δέχθηκε την με αρ. πρωτ. 
*/*/*.*.2017 αίτηση διαμεσολάβησης, η οποία 
εισήχθη στον Φ.263 του Γραφείου. 
 
1.2. Η αιτούσα αναφέρει ότι στις *.*.2017 υπέβαλλε 
την με αρ. πρωτ. * αίτηση θεραπείας στην Δ/νση 
Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής 
χωρίς να έχει λάβει απάντηση επ’ αυτής. 
Αντικείμενο της αίτησης θεραπείας αποτελεί το 
αίτημα για ανάκληση της υπ’ αριθμ. */*/*.*.2007 
Απόφασης της Δ/νσης Πολεοδομίας Ανατολικού 
Τομέα της τότε Νομαρχίας Αθηνών, με την οποία 
κυρώθηκε η με αριθμό *** πράξη αναλογισμού 
αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σε ιδιοκτησία του 
O.T. *** του Δήμου ***. Για την ανάκληση της 
πράξης η αιτούσα ισχυρίζεται ότι έχει 
προσκομίσει νέα στοιχεία (γνωμοδοτήσεις 
Συμβουλίου του Οικισμού των ετών 1955 και 1960 
που αφορούν την έγκριση των σχεδίων των 
περιοχών ***). Σύμφωνα πάντοτε με τα 
αναφερόμενα στην αίτηση διαμεσολάβησης, η 
εξέταση των στοιχείων που έχουν υποβληθεί 
ζητείται για λόγους νομιμότητας και δημοσίου 
συμφέροντος, διότι  η ένταξη ή μη στο σχέδιο 
πόλης της περιοχής και η διάθεση ή μη σε κοινή 
χρήση του ως άνω χώρου από τους ιδιοκτήτες, 
έχει σχέση με την καταβολή υψηλών 
αποζημιώσεων από το *** και από ιδιώτες.   
 
2. Η αρμοδιότητα του Περιφερειακού 
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης 

 
2.1. Σύμφωνα με τον αρ. 18 της Χάρτας 
Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Πολίτη της 
Περιφέρειας Αττικής, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών 
και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση από τις 
υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας και διαμεσολαβεί για 
την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, ενώ 
είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή 
ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους 
ενδιαφερομένους (άρθρο 179 παρ. 2 του 
Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). 
 
2.2. Σύμφωνα με το κείμενο του Οργανισμού της 
Περιφέρειας Αττικής, (Τεύχος Β’ 3051/05.9.2017) και 
την παρ. 4 του άρθρου 46  αυτού, το Τμήμα 
Πολεοδομικών Θεμάτων και Εφαρμογών της 
Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδιο ιδίως 
για: «7. Τη διαδικασία κύρωσης Πράξεων 
Προσκύρωσης – Τακτοποίησης και Αναλογισμού 
Αποζημίωσης».  
 
 
3. Νομοθετικό πλαίσιο  
 
3.1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 της Χάρτας 
Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Πολίτη της 
Περιφέρειας Αττικής, το οποίο αναφέρεται στο 
δικαίωμα υποβολής αίτησης θεραπείας, ισχύουν 
τα ακόλουθα:  
«1. Η/Ο ενδιαφερόμενη/ος, για την αποκατάσταση 
υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων 
συμφερόντων της/του που προκαλείται από 
ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για 
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οποιοδήποτε λόγο, με αίτησή της/του να ζητήσει 
από την Περιφέρεια Αττικής, την ανάκληση ή την 
τροποποίησή της. Η Περιφέρεια Αττικής οφείλει 
να γνωστοποιήσει στην/ον ενδιαφερόμενη/ο την 
απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο 
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές 
διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία. 
2. Αν η αρμόδια για την ανάκληση ή τροποποίηση 
ή την ακύρωση είναι άλλη διοικητική αρχή, η 
Περιφέρεια Αττικής οφείλει να τη διαβιβάσει στην 
αρμόδια αρχή το αργότερο μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες. Και στην περίπτωση αυτή, η 
γνωστοποίηση της απόφασης της αρμόδιας 
αρχής, στον/ην ενδιαφερόμενο/η, πρέπει να 
γίνεται μέσα στην κατά την προηγούμενη 
παράγραφο προθεσμία.» 
 
3.2. Με το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
ισχύουν τα ακόλουθα:  
Άρθρο 24 «Αίτηση θεραπείας – Ιεραρχική 
προσφυγή» 
«1. Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται 
η δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο 
άρθρο, ειδικής διοικητικής, ή ενδικοφανούς, 
προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την 
αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των 
έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από 
ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για 
οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, 
είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την 
πράξη, την Ανάκληση ή την τροποποίησή της 
(αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία 
προϊσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την 
ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). 
2. Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η, 
κατά την προηγούμενη παράγραφο, αίτηση 
οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο 
την απόφασή της για την αίτηση αυτή το 
αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν 
από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική 
προθεσμία. 
3. Αν αρμόδια για την Ανάκληση ή τροποποίηση ή 
την ακύρωση είναι άλλη διοικητική αρχή, εκείνη 
στην οποία κατατέθηκε η αίτηση θεραπείας ή η 
ιεραρχική προσφυγή οφείλει να την διαβιβάσει 
στην αρμόδια αρχή το αργότερο μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες. Και στην περίπτωση αυτή, η 
γνωστοποίηση της απόφασης της αρμόδιας 
αρχής, στον ενδιαφερόμενο, πρέπει να γίνεται 
μέσα στην κατά την προηγούμενη παράγραφο 
προθεσμία. 
4. Αν η πράξη ακυρωθεί, η υπόθεση επανέρχεται 
στην αρχή που εξέδωσε την πράξη, εκτός αν οι 
σχετικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα της 
προϊστάμενης αρχής για την έκδοσή της. (sic)». 
 
3.3 Μολονότι η ως άνω κατά το άρθρο 24 του ν. 
2690/1999 αίτηση θεραπείας αφορά πράξεις 
Διοικητικής Αρχής, παραδεκτώς ασκείται αίτηση 
θεραπείας σε Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής 
με σκοπό, κατ’ ορθή ερμηνεία αυτής, να ασκηθούν 
οι εισηγητικές αρμοδιότητες της Υπηρεσίας με 
σκοπό την πιθανή ανάκληση ή μη της πράξης 
αναλογισμού - αποζημίωσης. 
 
 
4. Διαμεσολάβηση για την επίλυση του 
προβλήματος  
 
Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα ακόλουθα:  
 
4.1 Από τα έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση 
διαμεσολάβησης φαίνεται ότι η αίτηση θεραπείας 
υποβλήθηκε στην Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού στις 
*** χωρίς έως την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης διαμεσολάβησης (***)) να έχει χορηγηθεί 
απάντηση επ’ αυτής. Κατά συνέπεια έχει παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία των 30 ημερών, όπως αυτή 
ορίζεται στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. 
 
4.2. Εν όψει των ανωτέρω ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης παρακαλεί θερμά την Δ/νση 
Χωρικού Σχεδιασμού:  
α) Να αναφέρει τους λόγους της καθυστέρησης 
β) Να εκφράσει τις απόψεις της ως προς την ως 
άνω υπόθεση. 
 
Αποτέλεσμα: η υπηρεσία απάντησε με τρόπο που 
ευνοεί τα δικαιώματα του αιτούντος αλλά όχι σε 
όλα τα θέματα που είχαν τεθεί με την αίτηση 
θεραπείας, λόγος για τον οποίο ο Συμπαραστάτης 
θα επανέλθει εντός του 2018 στην υπόθεση με νέα 
διαμεσολάβηση. 
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(γ) Το δικαίωµα της αιτιολογίας των ατοµικών διοικητικών πράξεων 
(Άρθρο 7 της Χάρτας) 

  
1. Η ατοµική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαµβάνει τη διαπίστωση της 
συνδροµής των κατά νόµο προϋποθέσεων για την έκδοσή της. Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, 
επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς στο νόµο ότι πρέπει 
να περιέχεται στο σώµα της πράξης.  
 2. Όταν η διοικητική πράξη εκδίδεται αυτεπαγγέλτως, τα αποδεικτικά στοιχεία συγκεντρώνονται µε 
πρωτοβουλία του αρµόδιου για την έκδοσή της οργάνου της Περιφέρειας Αττικής. Όταν την έκδοση της 
διοικητικής πράξης ζητά η/ο ενδιαφερόµενη/ος, αυτή/ός οφείλει να υποβάλει τα δικαιολογητικά που 
καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις, εκτός αν τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στην αρµόδια για την έκδοση της 
πράξης, Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής.   
  
 

Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς πριν την παρέλευση διετίας από την προηγούμενη 
χωροθέτησή της και ακύρωση απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου λόγω πλημμελούς 

αιτιολογίας (Διαμεσολάβηση 10/2017, 10/2017/Α, 10/2017/Β, 10/2017Γ) 
 

 
 

 
1.  Η καταγγελία  

1.1. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη 
και της Επιχείρησης επανέρχεται στην με αρ. 
πρωτ. */*/*.*.2017 αίτηση διαμεσολάβησης, η οποία 
εισήχθη στον Φ.224 του Γραφείου. 

1.2. Η αιτούσα ανέφερε ότι η ενδεχόμενη αλλαγή 
χωροθέτησης της λαϊκής αγοράς Παγκρατίου 
κατόπιν σχετικής εισήγησης της Δ/σης Λαϊκών 
Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, παραβιάζει τον 
κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών αλλά και 
την διαδικασία χωροθέτησης αυτών, ενώ 
επρόκειτο να δημιουργήσει προβλήματα στους 
κατοίκους της περιοχής και να έχει επιπτώσεις 
στην εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς.  

1.3. Στις 7.7.2017, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης 
του Πολίτη και της Επιχείρησης απευθύνθηκε της 
την καταγγελλόμενη υπηρεσία με την 
Διαμεσολάβηση 10/2017/Α, υπογραμμίζοντας ότι, 
κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του Κανονισμού 
Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, οι αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου για ίδρυση, μεταφορά, 
επέκταση λαϊκών αγορών έχουν τουλάχιστον 
διετή ισχύ και δεν μπορούν να ανακληθούν ή να 
τροποποιηθούν πριν την παρέλευση διετίας, 
εκτός αν απαιτείται διαφορετικά για λόγους 
ανωτέρας βίας. Ο Συμπαραστάτης επισήμανε ότι 
οι λόγοι που επικαλείται η 2η Δημοτική Κοινότητα 
του Δήμου Αθηναίων, δεν αποτελούν “λόγους 

ανωτέρας βίας”, αφού ήταν λόγοι υφιστάμενοι και 
κατά τον χρόνο που ελήφθη η διετούς ισχύος 
απόφαση 266/10.9.2015 του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής.  

1.4. Στις 06.7.2017 ελήφθη κατά πλειοψηφία από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, βάσει σχετικής 
εισήγησης της Υπηρεσίας, η Απόφαση αρ. 250/2017 
με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 266/2015 
απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
σχετικά με χώρο λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς 
Παγκράτι». 

1.4. Στις 26.7.2017 ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης απευθύνθηκε εκ νέου στην Δ/νση 
Λαϊκών Αγορών με την Διαμεσολάβησης 
10/2017/Β, αναφέροντας διεξοδικά τους λόγους 
για τους οποίους η ως άνω απόφαση θα πρέπει 
να ανακληθεί. 

2. Ανταπόκριση της υπηρεσίας 
 
2.1. Η Δ/νση Λαϊκών Αγορών διαβίβασε στο 
Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη το υπ’ 
αρ. πρωτ. */*.*.2017 έγγραφό της, στα πλαίσια του 
οποίου ισχυρίζεται ότι στην εισήγησή της περί 
αλλαγής χωροθέτησης έλαβε υπόψη ως απόφαση 
ορισμού του χώρου λειτουργίας της αγοράς την 
υπ’ αριθ. 88295/15-5-2014 (ΦΕΚ.1246/2014 τεύχος 
β’) και όχι την 266/2015 (ΦΕΚ 2101/28-9-2015) με 
την οποία έγινε μόνο η διόρθωση των χρονικών 
διαστημάτων και δεν υπήρξε καμία αλλαγή στον 
χώρο λειτουργίας της αγοράς. Aπό τον ίδιο τον 
τίτλο της απόφασης του Περιφερειακού 
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Συμβουλίου προκύπτει ότι πρόκειται για 
τροποποίηση της υπ’ αρ. 266/2015 απόφασης και 
σε κανένα σημείο δεν αναφέρεται η απόφαση 
88295/2014. 
 
2.2. Στο ίδιο έγγραφο, η υπηρεσία αναφέρει ότι ο 
όρος «ανωτέρα βία» στον Κανονισμό Λειτουργίας 
Λαϊκών Αγορών αφορά όχι μόνο τα απρόβλεπτα 
γεγονότα, αλλά και περιπτώσεις ή γεγονότα που 
δεν μπορούν να αγνοηθούν και τυχόν 
πραγμάτωσή της θα επιφέρει προβλήματα είτε 
στην λειτουργία της αγοράς, είτε στο ίδιο το 
αντικείμενο. Το έγγραφο αναφέρει ως "τέτοιες 
περιπτώσεις" την εκτέλεση τεχνικών έργων, 
διάφορες εκδηλώσεις, διεξαγωγή εξετάσεων, 
γιορτές, πανηγύρια, αθλητικές εκδηλώσεις. Σε 
κανένα σημείο όμως της επίμαχης απόφασης 
250/2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν 
γίνεται αναφορά σε "ανωτέρα βία", αλλά ούτε και 
στα συγκεκριμένα γεγονότα που ήδη έχουν 
επισυμβεί και τα οποία επιβάλλουν την 
τροποποίηση της απόφασης προ της παρέλευσης 
διετίας. Επιπροσθέτως, στο απαντητικό έγγραφό 
της, η υπηρεσία δεν αναφέρεται σε τέτοια 
συγκεκριμένα γεγονότα που αποτελούν κατά την 
κρίση της "ανωτέρα βία", αλλά απλά παραθέτει 
παραδείγματα.  
 
2.3. Το έγγραφο της υπηρεσίας αναφέρει επίσης, 
ότι η 2η Δημοτική Κοινότητα έχει επισημάνει 
προβλήματα επί της οδού Πύρρου τα οποία η 
υπηρεσία δεν μπορεί να αγνοήσει αλλά αντίθετα 
πρέπει να αντιμετωπίσει, ενώ αναφέρει ότι οι 
αυτοψίες στους προτεινόμενους δρόμους 
εμπεριέχουν ως ένα βαθμό το στοιχείο της 
πρόβλεψης, αλλά υπάρχουν γεγονότα τα οποία 
εντοπίζονται "είτε παρουσιάζονται μόνο κατά τη 
λειτουργία της αγοράς" που μπορεί να 
δυσχεράνουν την λειτουργία της. Ωστόσο, 
πουθενά δεν έχουν αναφερθεί στην επίμαχη 
απόφαση τέτοια γεγονότα που δυσχεραίνουν την 
λειτουργία της αγοράς και τα οποία εμπίπτουν 
και στην έννοια της ανωτέρας βίας. Επίσης, δεν 
έχουν επισυναφθεί αυτοψίες που να 
επιβεβαιώνουν τεχνικά προβλήματα στον 
υφιστάμενο δρόμο στον οποίο οργανώνεται η 
αγορά. Σημειωτέον, ότι ως τέτοιο πρόβλημα δεν 
μπορεί να νοηθεί μόνη η διαμαρτυρία εκ μέρους 
κατοίκου (όποιος κι αν είναι αυτός ή αυτή), εάν 
δεν συνοδεύεται από απόδειξη συνδρομής 
στοιχείων ανωτέρας βίας. Η αναφορά σε 
αντιμετώπιση προβλημάτων (π.χ. έλλειψη 
φωτεινού σηματοδότη) θα πρέπει επίσης να 
τεκμηριώνεται και να αποδεικνύεται η ενέργεια 

της υπηρεσίας για την αποκατάσταση του 
προβλήματος. Εάν ελλείπουν φανάρια σε σημεία 
οδών που θέτουν σε κίνδυνο τους πεζούς, η 
υπηρεσία δεν μπορεί να αρκείται απλά στην 
επίκληση του κινδύνου, αλλά θα πρέπει να έχει 
ενημερώσει και την αρμόδια υπηρεσία για την 
αποκατάσταση του προβλήματος. 
 
3. Συμπεράσματα 
 
3.1. Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας φέρει μεν 
ημερομηνία 21.7.2017, αλλά είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο στις 27.7.2017 και ως εκ τούτου, ο 
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και 
της Επιχείρησης δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι το 
έγγραφο διαβιβάστηκε χωρίς να έχει ληφθεί 
υπόψη η Διαμεσολάβηση 10/2017/Β, η οποία 
εστάλη στην υπηρεσία στις 26.7.2017. 
 
3.2. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η επίμαχη 
απόφαση 250/2017 του Περιφερειακού 
Συμβουλίου και η εισήγηση της υπηρεσίας στην 
οποία βασίστηκε, αφορούν την τροποποίηση της 
απόφασης 266/2015, όπως αναγράφεται και στον 
τίτλο της. Εάν αφορούσε την τροποποίηση της 
απόφασης 88295/2014 θα την ανέφερε ρητά.  
 
3.3. Με την απόφαση 88295/2014 («Λειτουργία 
Λαϊκής Αγοράς Παγκρατίου Στ' Αθηνών») 
εγκρίθηκε η λειτουργία της λαϊκής αγοράς 
Παγκρατίου ΣΤ' Αθηνών, με εκ περιτροπής 
χωροθέτησή της:  
 • από Νοέμβριο έως Μάιο στην οδό Αρχιμήδους 
(από πλατεία Πλαστήρα έως Δικαιάρχου) και 
• από Ιούνιο έως Οκτώβριο στην οδό Πύρου (από 
Βρυαξίδος έως Αινείου).  
 
3.4. Με την απόφαση 266/2015 («Χωροθέτηση 
Λαϊκής Αγοράς Παγκρατίου ΣΤ' Αθηνών») 
τροποποιήθηκε η ανωτέρω χωροθέτηση ως εξής: 
- από Νοέμβριο έως Απρίλιο στην οδό 
Αρχιμήδους (από Πλ.Πλαστήρα έως Δικαιάρχου)  
- από Μάιο έως Οκτώβριο, στην οδό Πύρου (από 
Βρυαξίδος έως Αινείου).  
Το γεγονός ότι διατηρούνται οι ίδιες οδοί, αλλά 
απλώς μεταβάλλεται η χρονική διάρκεια της 
χρήσης των οδών δεν αλλοιώνει τον χαρακτήρα 
της απόφασης ως χωροθέτηση. Συνεπώς και η 
απόφαση 266/2015 ελήφθη κατά παράβαση του 
άρθρου 8 του Κανονισμού Λαϊκών Αγορών, αφού 
δεν είχε παρέλθει διετία από την απόφαση 
88294/2014 και δεν βασίστηκε σε "ανωτέρα βία". 
Ωστόσο, καθώς έχει παρέλθει ο χρόνος για την 
προσβολή της νομιμότητας της απόφασης 
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266/2015 και καθώς αυτή εφαρμόζεται μέχρι 
σήμερα, εμπεδώνοντας την δικαιολογημένη 
εμπιστοσύνη των πολιτών ότι αυτή είναι η 
απόφαση που χωροθετεί οριστικά την λαϊκή 
αγορά, ο χρόνος τήρησής της είναι η διετία, εκτός 
αν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας που επιβάλλει 
την προηγούμενη τροποποίησή της.  
 
3.5. Τέτοιος λόγος ανωτέρας βίας δεν 
τεκμηριώθηκε, ούτε κατά την αντικειμενική 
έννοια, αλλά ούτε και κατά την υποκειμενική 
έννοια του όρου, ώστε να δικαιολογείται η 
πρόωρη τροποποίηση της απόφασης 266/2015. Τα 
τεχνικά προβλήματα σε οδούς πρέπει να 
αναφέρονται συγκεκριμένα και να υποστηρίζονται 
αποδεικτικά από εκθέσεις τεχνικών υπηρεσιών 
που τα καταγράφουν και πληρούν την έννοια της 
ανωτέρας βίας. Το γεγονός ότι η Εθνική 
Ολυμπιακή Επιτροπή διεξάγει ορισμένες 
εκδηλώσεις στην περιοχή του Παναθηναϊκού 
Σταδίου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί 
λόγο "ανωτέρας βίας", καθώς η Ε.Ο.Ε. έχει όλη την 
ευχέρεια να ενημερώσει την Περιφέρεια Αττικής 
καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο φορέα για τον 
διετή προγραμματισμό της, έτσι ώστε αυτός να 
έχει συμπεριληφθεί στις διατάξεις της απόφασης 
που χωροθετεί την λαϊκή αγορά. 
 
3.6. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Κανονισμός 
Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών καθίσταται κενό 
γράμμα και θα πρέπει ενδεχομένως να εξεταστεί η 
δυνατότητα αναθεώρησής του, ώστε να μην 
θίγεται η εμπιστοσύνη που δημιουργείται στους 
πολίτες.  
 
4. Διαμεσολάβηση για την επίλυση του 
προβλήματος  
 
4.1. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης: 
 
- διαπιστώνει ότι η επίμαχη εισήγηση στην οποία 
βασίστηκε η απόφαση 250/2017 του 
Περιφερειακού Συμβουλίου τροποποιεί την 
απόφαση 266/2015 κι όχι την απόφαση 
88294/2014, αφού κάτι τέτοιο δεν προκύπτει ούτε 
από το κείμενο της επίμαχης εισήγησης και 
απόφασης, αλλά ούτε και από το περιεχόμενο 
όλων των συναφών κειμένων  

 
- διαπιστώνει ότι δεν παρήλθε η προβλεπόμενη 
από τον Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 
διετία που θα επέτρεπε την τροποποίηση της 
απόφασης 266/2015 
 
- διαπιστώνει ότι δεν μνημονεύονται 
συγκεκριμένοι λόγοι ανωτέρας βίας στην επίμαχη 
εισήγηση και στην απόφαση 250/2017  του 
Περιφερειακού Συμβουλίου που θα επέτρεπαν την 
τροποποίηση της απόφασης 266/2015 προ της 
παρέλευσης διετίας  
 
- προτείνει  την εισήγηση για την ανάκληση της 
απόφασης  250/2017 του Περιφερειακού 
Συμβουλίου  
 
- προτείνει να ζητηθεί από την Ε.Ο.Ε. να 
γνωστοποιηθεί ο προγραμματισμός των 
δραστηριοτήτων της, ώστε να αποτελέσει σώμα 
της επόμενης απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, προκειμένου να διατηρηθεί η 
αρμοδιότητα αυτού να αποφασίζει για τον χώρο 
διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς κι όχι να 
εκχωρήσει την απόφαση στην κατά περίπτωση 
αίτηση της Ε.Ο.Ε. 
 
- σε κάθε περίπτωση, δεν αρκεί απλό αίτημα της 
Ε.Ο.Ε. για την μεταφορά της λαϊκής αγοράς, 
καθόσον θα πρέπει να αιτιολογείται κατά πόσον η 
λειτουργία της στις ανωτέρω οδούς θίγει τυχόν 
την προσέλευση του κοινού στο Παναθηναϊκό 
Στάδιο, το οποίο ως γνωστόν έχει την κύρια 
είσοδό του στην Λεωφ. Βασιλέως Κων/νου κι όχι 
στις οδούς που έχει χωροθετηθεί η λαϊκή αγορά. 
 
Αποτέλεσμα: η υπηρεσία δεν ακολούθησε τις 
προτάσεις της διαμεσολάβησης, όμως η 
καταγγέλλουσα προσέφυγε στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση, η οποία ακύρωσε την απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου λόγω πλημμελούς 
αιτολογίας. 
 
Με αφορμή την παρούσα υπόθεση διατυπώθηκε 
και Ειδική Πρόταση για την τροποποίηση του 
Κανονισμού Λαϊκών Αγορών (βλ. κατωτέρω, 
Ειδικές Προτάσεις) 
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 (δ)  Το δικαίωµα σεβασµού της προστατευόµενης εµπιστοσύνης 

 της/του πολίτη 
 

(Άρθρο 8 της Χάρτας) 
  
1. Η Περιφέρεια Αττικής σέβεται την πεποίθηση που έχει εµπεδώσει µε αποφάσεις της στις/στους πολίτες, έτσι 
ώστε αυτές/οί να ρυθµίσουν την συµπεριφορά τους και να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους. Στο πλαίσιο αυτού 
του σεβασµού, η Περιφέρεια Αττικής οφείλει να απέχει από αιφνιδιασµούς που διαταράσσουν την 
εµπιστοσύνη που έχει οικοδοµηθεί στην σχέση της µε τις/τους πολίτες. Ως εκ τούτου, εφόσον η Περιφέρεια 
έχει λάβει αποφάσεις µε τις οποίες αναγνωρίζονται δικαιώµατα σε πολίτες, δεν επιτρέπεται να ανακαλεί 
αυτές τις αποφάσεις στο πλαίσιο της διακριτικής της ευχέρειας, παρά µόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από 
δηµόσιο συµφέρον που υπερέχει προφανώς των δικαιωµάτων και εννόµων συµφερόντων των πολιτών.   
 
 2. Οι πολίτες δεν µπορούν να επικαλούνται τον σεβασµό της προστατευόµενης εµπιστοσύνης τους, εάν 
βρίσκονται σε κακή πίστη.   
  
 
 
 

Επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι σε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
(Διαμεσολαβήσεις 9/2017 και 9/2017/Α) 

 
1. Η Καταγγελία  
1.1. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη 
και της Επιχείρησης επανέρχεται στην με αρ. 
πρωτ. */* αίτηση - διαμαρτυρία, η οποία 
κοινοποιήθηκε με μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του πληρεξουσίου δικηγόρου της 
καταγγέλλουσας, με τα επισυναφθέντα  έγγραφα. 
 
1.2. Στην ως άνω από *.*.2017 αίτηση-διαμαρτυρία 
της προς την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Νήσων, η 
καταγγέλλουσα αναφέρει ότι από το 2014 
λειτουργεί Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών (ΚΔΑΠ) με την επωνυμία «***» στα *** 
Σαλαμίνας, κατόπιν της υπ’ αρ.πρωτ. */*.*.2014 
Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων.  
 
1.3. Η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι το τελευταίο 
διάστημα έχει αποτελέσει, τόσο προσωπικά όσο 
και σχετικά με την λειτουργία του ΚΔΑΠ, 
αντικείμενο μίας συνεχούς στοχοποίησης από την 
εποπτεύουσα  Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Υγειονομικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε.Νήσων, η οποία, 
κατά τους ισχυρισμούς της καταγγέλλουσας, 
κινείται εκτός των ορίων του νόμου και των 
αρχών της χρηστής διοίκησης, προσβάλλοντας 
τόσο το έργο της όσο και τους ανθρώπους που 
εμπιστεύονται τα παιδιά τους στο εν λόγω ΚΔΑΠ.  
Η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι της έχουν ζητηθεί 

διάφορα έγγραφα, τα οποία, όπως αναφέρει 
έχουν προσκομιστεί όλα από πλευρά της (όπως 
για παράδειγμα το Πιστοποιητικό Ενεργητικής 
Πυροπροστασίας για χρήση της επιχείρησης 
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, 
βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής 
Υπηρεσίας, τίτλους σπουδών του προσωπικού 
του ΚΔΑΠ).   
 
1.4. Στη συνέχεια, η καταγγέλλουσα αναφέρει, 
μεταξύ άλλων, ότι  όλα τα αιτήματα  τα οποία 
φέρεται να έχει απευθύνει η εποπτεύουσα 
υπηρεσία, αφορούν θέματα ανέκαθεν υπαρκτά 
και ελεγχθέντα, χωρίς να συντρέχει κάποια 
μεταβολή (επί παραδείγματι της νομοθεσίας), ενώ 
οι σχετικές αξιολογήσεις του ΚΔΑΠ από τη 
διοίκηση ήταν πάντα θετικές. 
 
1.5. Η διαμαρτυρία της καταγγέλλουσας εστιάζει 
στο γεγονός ότι το ΚΔΑΠ  της  έχει αποτελέσει 
αντικείμενου ελέγχου κατά τους τελευταίους 
μήνες ήδη τέσσερις φορές, ήτοι:  α) την 1-11-2016 
όπου φέρεται ότι το ΚΔΑΠ δεν ήταν ανοιχτό (το 
περιεχόμενο της σχετικής έκθεσης κατέστη 
γνωστό στην ενδιαφερόμενη, όπως αναφέρει, 
μετά την υπ' αριθμ. πρ. */*-*-2017 επιστολή της), 
β) στις 28-2- 2017 σε συνέχεια του οποίου 
προσκόμισε, όπως αναφέρει, αρκετά σχετικά 
έγγραφα ως η υπ' αριθμ. πρ. */*-*-2017 επιστολή 
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της, γ) στη συνέχεια το ΚΔΑΠ αποτέλεσε 
αντικείμενο ελέγχου την 13-3-2017 από την 
επιτροπή ΚΔΑΠ και δ) τέλος υπήρξε έλεγχος την 
31-3-2017 ο οποίος, όπως την ενημέρωσαν  
προφορικά υπήρξε συμπληρωματικός. Κατόπιν, η 
ενδιαφερόμενη αναφέρει ότι οι ανωτέρω τρεις 
τελευταίοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε 
διάστημα μόλις ενός μηνός (από 28-2-2017 έως 31-
3-2017), χωρίς να της έχει κοινοποιηθεί το 
περιεχόμενο καμίας σχετικής έκθεσης ελέγχου, 
ενώ οι οποιεσδήποτε προφορικές υποδείξεις του 
Κοινωνικού Συμβούλου έχουν, όπως αναφέρει 
τακτοποιηθεί (όπως επί παραδείγματι η 
καταγραφή παιδιών ανά έτος).  
 
1.6. Η καταγγέλλουσα κατηγορεί την υπηρεσία ότι 
τόσο με τα έγγραφα με τα οποία ζητούνται 
διάφορα στοιχεία όσο και προφορικά η 
επιχειρηματολογία της διοίκησης είναι αόριστη 
στην επίκληση του νόμου εν γένει και ότι ο 
έλεγχος γίνεται, όπως ισχυρίζεται, κατά δοκούν 
χωρίς καμία απολύτως συγκεκριμένη και 
τυποποιημένη διαδικασία από τον Κοινωνικό 
Σύμβουλο αλλά προς την κατεύθυνση, όπως 
ισχυρίζεται, ανάδειξης νέων ζητημάτων για 
έλεγχο, και σε αντίφαση με προηγούμενες θετικές 
διαβεβαιώσεις  ότι όλα βαίνουν καλώς, καθώς 
τόσο ο χώρος όσο και το πρόγραμμα του ΚΔΑΠ 
δεν έχει ουσιώδους αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια. 
Η καταγγέλλουσα διαμαρτύρεται για το γεγονός 
ότι δεν έχει λάβει εκθέσεις των τριών ελέγχων και 
αναφέρει ότι η μη περιέλευση σε γνώση της των 
σχετικών εκθέσεων ελέγχων έχει ως αποτέλεσμα 
την έλλειψη δυνατότητας προσαρμογής στις 
τυχόν διαπιστώσεις της εποπτεύουσας διοίκησης 
αλλά και την μη δυνατότητα 
συγκεκριμενοποίησης των αιτημάτων της 
υπηρεσίας απέναντι της, ισχυριζόμενη ότι 
ενημερώθηκε προφορικά από την υπηρεσία ότι ο 
έλεγχος που πραγματοποιήθηκε την 31-3-2017 
αποτελούσε συμπληρωματικό έλεγχο του ελέγχου 
της 28-2-2017 για ζητήματα τα οποία ήδη είχαν 
ελεγχθεί χωρίς κάποια παρατήρηση.  
 
1.7. Επιπλέον, η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι 
σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Κοινωνικού 
Συμβούλου (Υπουργική απόφαση 
Π3β/Φ.32/ΓΕΝ.31542/23 Απριλίου 2002, ΦΕΚ 577 
τεύχος Β', 9 Μαΐου 2002) ο τελευταίος συντάσσει 
ανά εξάμηνο εκθέσεις αξιολόγησης για την 
οργάνωση και λειτουργία κάθε φορέα και για την 
εν γένει ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, 
υποδεικνύοντας συγκεκριμένες λύσεις, ενέργειες 
και βελτιώσεις. Στην περίπτωση της όμως, όπως 

αναφέρει, δεν έχει λάβει καμία έκθεση από το έτος 
2015. Επιπλέον, σύμφωνα με την νομοθεσία, οι 
κοινωνικοί σύμβουλοι πραγματοποιούν 
επισκέψεις στους χώρους των φορέων που 
εποπτεύουν κατ' ελάχιστο, μία φορά το δίμηνο 
καθώς κι όσες φορές όσες απαιτείται για την 
άμεση επαφή και παρακολούθηση του θέματος 
που τυχόν έχει ανακύψει. Εν προκειμένω, η 
καταγγέλλουσα αναφέρει ότι αφενός ο 
Κοινωνικός Σύμβουλος έχει  επισκεφτεί το ΚΔΑΠ 
μέσα σε ένα εξάμηνο τέσσερις φορές, ενώ δεν έχει 
ανακύψει κανένα θέμα, όπως ισχυρίζεται, το 
οποίο να δικαιολογεί βάσιμα αυτούς τους 
συνεχείς ελέγχους.  
 
1.8. Ως προς την τήρηση προθεσμιών, η 
καταγγέλλουσα αναφέρει ότι κατ' εφαρμογή του 
Συντάγματος, η υποχρέωση της διοίκησης για 
έγγραφη απάντηση στα αντίστοιχα αιτήματα των 
πολιτών εντός ορισμένης προθεσμίας, ρυθμίζεται 
με τις διατάξεις του άρθρου 4, του Ν.2690/1999 - 
Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας. Εν προκειμένου, 
αναφέρει ότι η ίδια με την υπ' αριθμ. πρ. */*-*-
2017 επιστολή της είχε αιτηθεί από την 
καταγγελλόμενη υπηρεσία: α) να της κοινοποιηθεί 
το πλήρες κείμενο της επικαλούμενης τελευταίας 
(από 01.11.2016) έκθεσης ελέγχου για το Κέντρο 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών που 
λειτουργώ, β) να επιβεβαιωθεί ότι η απόφαση δεν 
συνιστά με κανένα τρόπο αναστολή της υπ' αρ. 
πρωτ. */*.*.2014 Απόφασης Χορήγησης Άδειας 
Ίδρυσης και Λειτουργίας του ως άνω ΚΔΑΠ της 
ως άνω Υπηρεσίας και γ) υπό το πρίσμα των 
ανωτέρω να επανεξετάσει την απόφασή σας 
όπως επαναπροσκομιστούν εντός 30 ημερών τα 
σχετικά έγγραφα αναφορικά με την άδεια 
λειτουργίας του ΚΔΑΠ ώστε να εκδοθεί νέα άδεια. 
Η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι η καταγγελλόμενη 
υπηρεσία έχει απαντήσει μόνο στο πρώτο (α) 
αίτημά της ενώ, όπως αναφέρει, υποχρεούται 
από το Νόμο να απαντήσει συνολικά. Για όλα 
αυτά,  η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι 
διαμαρτύρεται για την στάση αυτή της διοίκησης,  
η οποία,  κατά τη γνώμη της, κινείται εκτός των 
ορίων του νόμου καθώς σε κάποια σημεία τα 
υπερβαίνει και κείται εκτός ορίων των αρχών της 
χρηστής διοίκησης και για αυτό αιτείται την 
συνδρομή των αρμόδιων δημόσιων αρχών, ώστε 
να διαπιστωθεί, κατά τα λεγόμενά της, η 
κατάφαση των όσων περιγράφει,  καθώς κρίνει 
ότι οι συνεχείς έλεγχοι δεν έχουν κάποια νόμιμη 
αιτία και δεν μπορεί έτσι να προσφέρει 
απρόσκοπτα στο κοινωνικό σύνολο της 
Σαλαμίνας. 
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1.9. Με την Διαμεσολάβηση 9/2017  ο 
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και 
της Επιχείρησης παρακάλεσε την Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. 
Νήσων να του αποστείλει τις απόψεις της σε 
σχέση με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω από 
04.04.2017 αίτηση-διαμαρτυρία της 
ενδιαφερόμενης (αρ. πρωτ. */*.*.2017 της ως άνω 
Διεύθυνσης). 
 
2. Ανταπόκριση της υπηρεσίας  
 
2.1. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Νήσων ανταποκρινόμενη στην ως 
άνω Διαμεσολάβηση απέστειλε στον 
Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της 
Επιχείρησης το υπ’ αρ.πρωτ.*/*.*.2017 έγγραφό 
της με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα.  
 
2.2. Στο έγγραφο αυτό η υπηρεσία, αφού πρώτα 
παραθέτει το ιστορικό της υπόθεσης, αναφέρει 
σχετικά με τους ελέγχους που διενεργήθηκαν ότι 
για την εξέταση των όρων και προϋποθέσεων 
ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών αρμόδια ορίζεται η 
Επιτροπή Καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 
2 παρ.ΙΙΙ της υπ’αρ. Π1β/Γ.Π. οικ.14951/9.10.2001 
(Φ.Ε.Κ  1397/τ. Β΄/22.10.2001) Υπουργικής  
Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε και τις διατάξεις της αρ. 
Δ27/οικ.16952/707 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1327/τ.Β΄/30.11.2013. 
Σε εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας 
διενεργήθηκε αυτοψία στο εν λόγω ΚΔΑΠ στις 
13.3.2017 από την αρμόδια Επιτροπή 
Καταλληλότητας. Στη συνέχεια,  η υπηρεσία 
αναφέρει ότι βάσει του άρθρου 10 της υπ’αρ. 
Π1β/Γ.Π. οικ.14951/9.10.2001 Υπουργικής  Απόφασης 
για την καλή λειτουργία του ΚΔΑΠ, διενεργείται 
έλεγχος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2345/1995 (Φ.Ε.Κ. 213/τ.Α/1995) «Οργανωμένες 
υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς 
κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις». Η 
έκθεση αξιολόγησης για την οργάνωση, 
λειτουργία και για την εν γένει ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών υποβάλλεται στην 
υπηρεσία από την Κοινωνική Σύμβουλο σύμφωνα 
με τις διατάξεις της υπ’ αρ. Π3β/Φ.32/ΓΕΝ. 31542 
(Φ.Ε.Κ. 577/τ.Β΄/2002) Υπουργικής Απόφασης 
«Θεσμός Κοινωνικού Συμβούλου».  
 
2.3. Στη συνέχεια,  η υπηρεσία αναφέρει ότι στην 
ιδιοκτήτρια του ΚΔΑΠ, είχε αποσταλεί το υπ’ 
αρ.πρωτ.οικ. */*..2016 έγγραφό της για την 

ορισθείσα Κοινωνική Σύμβουλο στο ΚΔΑΠ και 
ενημερώθηκε ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
σύμφωνα με την Π3β/Φ.32/ΓΕΝ. 31542  Υπουργική 
Απόφαση, η ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους 
χώρους παροχής υπηρεσιών. Στη συνέχεια η 
υπηρεσία αναφέρει ότι στο πλαίσιο του ως άνω 
ελέγχου η ορισθείσα Κοινωνική Σύμβουλος, 
επισκέφθηκε αιφνίδια την δομή αρχικά στην 
1.11.2016 αλλά κατά την ημερομηνία αυτή δεν 
διενεργήθηκε έλεγχος, διότι το ΚΔΑΠ ήταν κλειστό 
και δεν λειτουργούσε. Εν συνεχεία, κατά τον 
έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 23.2.2017 από 
την Κοινωνική Σύμβουλο, λαμβάνοντας υπόψη και 
την υπ’ αρ. πρωτ.*/*.*.2017 αίτηση της 
καταγγέλλουσας, προέκυψαν θέματα για τα 
οποία κρίθηκε ότι απαιτείται εκ νέου επίσκεψη 
στη δομή, όπως αυτό προβλέπεται στην  
Π3β/Φ.32/ΓΕΝ. 31542 Υπουργική Απόφαση, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση για 
την οργάνωση και λειτουργία και την εν γένει 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για τον 
σκοπό αυτό η Κοινωνική Σύμβουλος επισκέφθηκε 
την δομή στις 31.3.2017 οπότε και δεν επετράπη η 
είσοδος στους χώρους παροχής υπηρεσιών 
αντίθετα με την ως άνω υπουργική απόφαση. 
Τέλος, η υπηρεσία αναφέρει ότι προέβη στις 
αναφερόμενες ενέργειες με αποκλειστικό κριτήριο 
την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων όπως 
ορίζονται για τις Προνοιακές δομές Παιδικής 
Προστασίας – ΚΔΑΠ, στο πλαίσιο των αρχών που 
διέπουν την διοικητική δράση.    
 
2.4. Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Νήσων απέστειλε 
στον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και 
της Επιχείρησης το υπ’ αρ. οικ.*/*-*-2017 έγγραφό 
της με θέμα: «Αποστολή εγγράφων», με το οποίο 
διαβίβασε σχετικά με την υπόθεση έγγραφα και 
συγκεκριμένα το υπ’ αρ. */*-*-2017 έγγραφο της κ. 
** με θέμα: «Παρατηρήσεις» προς την Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. 
Νήσων, το υπ’ αρ.*/*-*-2017 έγγραφο της κ. ** με 
θέμα: «Παρατηρήσεις» προς το Αρχηγείο του 
Πυροσβεστικού Σώματος Πυρ. Διοίκηση Αττικής 
Π.Υ. Πειραιά, την υπ’ αρ.*/*-*-2017 «Αίτηση» της κ. 
** προς Ατιπεριφερειάρχη Π.Ε, Νήσων, το υπ’ 
αρ.*/*-*-2017 έγγραφο της κ. ** «Παρατηρήσεις 
προς Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και 
της Επιχείρησης, Συνήγορο του Πολίτη, 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Νήσων, την υπ’ αρ.*/*-*-
2017 Έκθεση Επίδοσης, και το υπ’ αρ. οικ.* /*-*-
2017 έγγραφο. 
 
3. Απόψεις της καταγγέλλουσας  
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3.1. Στις 17-5-2017 ο πληρεξούσιος δικηγόρος της 
καταγγέλλουσας απέστειλε στον Περιφερειακό 
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο 
τον πληροφορούσε για τα έγγραφα που έχουν 
ληφθεί από την καταγγελλόμενη υπηρεσία σε 
διάστημα λίγων ημερών καθώς και για την κλήση 
προς ακρόαση (την οποία είχε επισυνάψει) την 
Πέμπτη 25-5-2017, μεσούσης της διαδικασίας 
διαμεσολάβησης. 
 
3.2. Στις 26-5-2017 επικοινώνησε εκ νέου με τον 
Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της 
Επιχείρησης με μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, επισυνάπτοντας  την υπ’ αριθμ. 
*/*-*-2017 Έκθεση Αξιολόγησης ΚΔΑΠ, το υπ’ 
αριθμ. 712/29-3-2017 Πρακτικό Επιθεώρησης της 
Επιτροπής καταλληλότητας, το υπ’ αριθμ. */*-*-
2017 έγγραφο προς τη Πυροσβεστική καθώς και 
παρατηρήσεις επ’ αυτού και τέλος τις από 23-5-
2017 παρατηρήσεις προς τον Περιφερειακό 
Συμπαραστάτη, τον Συνήγορο του Πολίτη και τον 
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων.  
 
3.3. Στο από 23-5-2017 έγγραφο με τις 
παρατηρήσεις της, η καταγγέλλουσα αναφέρει 
μεταξύ άλλων ότι η πρόκληση για παροχή 
απόψεων γίνεται εμβόλιμα στη διαδικασία η 
οποία έχει γνωστοποιηθεί ενώπιον του 
Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της 
Επιχείρησης κατά παράβαση των αρχών της 
χρηστής διοίκησης, η οποία προϋποθέτει 
τουλάχιστον κατά το πρώτον τη διάγνωση ή μη 
των όσων έχει γνωρίσει σε αυτόν με την ως άνω 
διαμαρτυρία της και ότι μαρτυρά την 
δρομολόγηση διαδικασίας επιβολής δυσμενούς 
μέτρου στο πρόσωπό της καθιστώντας κατά 
συνέπεια την ενδεχόμενη συμβολή του 
Περιφερειακού Συμπαραστάτη στη κατεύθυνση 
εξεύρεσης λύσης μεταξύ Διοίκησης και 
Διοικουμένου πιθανώς άνευ αντικειμένου. Επίσης, 
η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι η εν λόγω 
πρόσκληση δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένη 
και επαρκή αιτιολογία προκειμένου να πληροί τις 
προϋποθέσεις του Νόμου. Στη συνέχεια, αναφέρει 
τις παρατηρήσεις της σε σχέση με το υπ' αριθ. */*-
*-2016 Πρακτικό Επιθεώρησης της αρμόδιας 
Επιτροπής Καταλληλότητας, με την υπ' αριθ. */*-
*-2017 έκθεση αξιολόγησης του ΚΔΑΠ  και με το 
υπ' αριθ. */*-*-2017 έγγραφο προς τη 
Πυροσβεστική. 
 

4. Θεσμικό πλαίσιο  
 
4.1. Δυνάμει των εξουσιοδοτικών διατάξεων του 
άρθρου 1 του ν. 2345/95 έχει εκδοθεί η Π1β/Γ.Π. 
οικ.14951 (ΦΕΚ 1397/τ.Β΄/2001) απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας με τίτλο 
«Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) από 
Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και 
επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 
(Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις 
Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού 
δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "και 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα» [Ο τίτλος 
τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο μόνο της ΥΑ 
Δ27/οικ.9734/408/4-3-2013 (ΦΕΚ 921 τ. Β φ.1397)]. 
Σύμφωνα με το άρθρο 1 (“Oρισμός – Σκοπός των 
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
(ΚΔΑΠ») της ως άνω υπουργικής απόφασης 
(Ορισμός-Σκοπός των Κέντρων Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), όπως ισχύει:  
 
«Κέντρα -Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
(ΚΔΑΠ) είναι οι Μονάδες στις οποίες 
απασχολούνται παιδιά ηλικίας 5-12 χρόνων για 
ένα χρονικό διάστημα της ημέρας. 
Σκοπός τους είναι η απασχόληση των παιδιών 
εκτός σχολικού ωραρίου, η αξιοποίηση του 
ελεύθερου χρόνου τους με την ατομική – 
οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από 
οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η 
εξυπηρέτηση των γονέων. 
Τα Κέντρα αυτά δύνανται να διασυνδέονται με τις 
εκπαιδευτικές μονάδες, τις κοινωνικές υπηρεσίες 
των ΟΤΑ και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, 
τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, 
αθλητικής, περιβαλλοντικής κ.α. τοπικής 
παρέμβασης και ανάπτυξης.  
Στο Κέντρο εξασφαλίζεται η υγιεινή και ασφαλής 
παραμονή των παιδιών σε κτίριο προσαρμοσμένο 
σύμφωνα με τις οριζόμενες στο άρθρο 3 τεχνικές 
προδιαγραφές καθώς και την καθαριότητα των 
χώρων.». 
 
4.1.1. Στην υπ’ αρ. πρωτ. */*-*-2017 Έκθεση 
Αξιολόγησης του υπό κρίση ΚΔΑΠ αναφέρεται 
στις στο σημείο των διαπιστώσεων ότι: «Κατά 
δήλωση της ιδιοκτήτριας συμμετέχουν παιδιά 
μικρότερα της προβλεπόμενης ηλικίας δηλαδή 
κάτω των 5 ετών, για τα οποία παρατηρήθηκε 
εξοπλισμός και προτείνεται η απομάκρυνσή τους». 
Επίσης αναφέρεται ότι από πληροφορίες που 
αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα του ΚΔΑΠ (***) 
τα προγράμματα απασχόλησης απευθύνονται και 
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σε ηλικίες πέραν των προβλεπόμενων: από 3-5 
ετών, 3-12 ετών, 6-14 ετών αντίθετα με τις ηλικίες 
που ορίζονται στην υπ’ αρ. Π1β/Γ.Π. οικ.14951 (ΦΕΚ 
1397/τ.Β΄/2001) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει., 
δηλαδή 5-12 ετών. Επίσης, αναφέρεται στην ως 
άνω έκθεση ότι κατά δήλωση της ιδιοκτήτριας 
την 31-3-2017, δεν είναι πλέον υπεύθυνη του 
προγράμματος απασχόλησης “***”, δεν είναι πλέον 
Διευθύντρια και ότι παρέχει υπηρεσίες φύλαξης η 
ίδια στο ελεύθερο πρόγραμμα της Παρασκευής 
13.00-14.30, υπηρεσία που είναι αντίθετη με τον 
σκοπό που αναφέρεται στο ως άρθρο της 
υπουργικής απόφασης. Επίσης, αναφέρεται στην 
ως άνω έκθεση ότι εντός του χώρου του ΚΔΑΠ 
ως προνοιακή δομή, λειτουργεί επιχείρηση 
Βιβλιοπωλείου αντίθετα με τον σκοπό του όπως 
αυτός ορίζεται στην ως άνω διάταξη της 
υπουργικής απόφασης.  
 
4.1.2. Η καταγγέλλουσα σε σχέση με το ως άνω 
ζήτημα, αναφέρει στις από 23-5-2017 
Παρατηρήσεις προς τον Περιφερειακό 
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, 
τον Συνήγορο του Πολίτη και στον 
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων και στο σημείο που αφορά τις 
παρατηρήσεις σχετικά με την ως άνω Έκθεση 
Αξιολόγησης (υπ’ αρ. */*-*-2017) ότι τα παιδιά των 
4 ετών κατά τον χρόνο του προγράμματος 
έφτασαν στην νόμιμη ηλικία και ότι η απλή 
επίσκεψη στο ΚΔΑΠ σε ώρες μη λειτουργίας του 
δεν αποτελεί «φύλαξη» παιδιών η οποία 
αλλοιώνει τον χαρακτήρα του ΚΔΑΠ. Επίσης, 
αναφέρει ότι αυτή είναι υπεύθυνη σε όλα τα 
προγράμματα και ότι αναγράφεται σε αυτά ως 
πρόσωπο αναφοράς για να απευθύνονται οι 
γονείς. Τέλος, αναφέρει ότι δεν ευσταθεί ότι ο 
χώρος του βιβλιοπωλείου είναι αντίθετος με τις 
διατάξεις του Νόμου. 
  
4.1.3. Η αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας 
επικαλείται τον ισχύοντα Κτιριοδομικό Κανονισμό, 
τον ισχύοντα Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (ΓΟΚ) 
και τον σκοπό της δημιουργίας των ΚΔΑΠ, όπως 
αυτός περιγράφεται στο ως άνω άρθρο για να 
τεκμηριώσει την άποψή της ότι σε χώρο όπου 
λειτουργεί ΚΔΑΠ δεν επιτρέπεται παράλληλη 
χρήση διαφορετικών δραστηριοτήτων. 
Συγκεκριμένα,  στο υπ’αρ.πρωτ. */*-*-2017 
Πρακτικό Επιθεώρησης της αρμόδιας Επιτροπής 
Καταλληλότητας αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο 
στοιχείο 5 ότι:  
 
«…Λαμβάνοντας υπόψη τον ισχύοντα Κτιριοδομικό 

Κανονισμό, τον ισχύοντα Γενικό Οικοδομικό 
Κανονισμό (ΓΟΚ), αλλά και τον σκοπό δημιουργίας 
των Κ.Δ.Α.Π., σύμφωνα με το αρ.1 της αριθ.  
Π1β/Γ.Π. οικ.14951 (ΦΕΚ 1397/τ.Β/22-10-2001) 
Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει, δεν επιτρέπεται 
παράλληλη χρήση διαφορετικών δραστηριοτήτων 
σε χώρο χρήσης ειδικής κατηγορίας, όπως είναι τα 
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.». 
 
Στην συνέχεια, η Επιτροπή αναφέρει ότι οι 
δραστηριότητες της επιχείρησης, από τα στοιχεία 
που υπεβλήθησαν στο αίτημα επανεξέτασης 
λειτουργίας του ΚΔΑΠ, προσδιορίζονται  ως εξής: 
Στην Βεβαίωση Μεταβολής Εργασιών της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (taxisnet) ως κύρια 
δραστηριότητα εμφανίζεται «Εκπαιδευτικές 
Υποστηρικτικές Δραστηριότητες» με ημερομηνία 
έναρξης 12-4-2011 (χρονική περίοδο κατά την 
οποία δεν είχε χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας του ΚΔΑΠ) και ημερομηνία μεταβολής 
12-12-2016. Ως δευτερεύουσα δραστηριότητα 
εμφανίζεται «Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων 
βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιων 
ειδών» με τις ίδιες ημερομηνίες έναρξης και 
μεταβολής. Στην συνέχεια αναφέρει ότι η 
λειτουργία του βιβλιοπωλείου προκύπτει από τα 
παραπάνω στοιχεία (ΔΟΥ), από το Ιδιωτικό 
Συμφωνητικό  Μισθώσεως και από την 
εξεταζόμενη αίτηση της υπεύθυνης όπου 
αναφέρεται ότι «…δεν απαγορεύεται η διακριτή 
λειτουργία σε ένα μεγάλο χώρο δυο 
δραστηριοτήτων…». Επίσης, η Επιτροπή αναφέρει 
ότι κατά την αυτοψία παρατηρήθηκαν 
διαφημιστικά φυλλάδια για το “***” 
(επισυνάπτεται δείγμα) και ότι διαπιστώθηκε 
άνωθεν της εισόδου επί της οδού **. **  * εμφανής 
κυρίαρχη επιγραφή με τίτλο “***”, σε αντίθεση με 
μη ορατή επιγραφή ΚΔΑΠ επί της οδού **.  Τέλος, 
η Επιτροπή καταλήγει στα συμπεράσματα 
στοιχείο δ΄ ότι:«Έχει επέλθει παρέκκλιση από το 
σκοπό δημιουργίας του Κ.Δ.Α.Π. λόγω παράλληλης 
λειτουργίας και άλλων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων. Δεν επιτρέπεται παράλληλη 
χρήση διαφορετικών δραστηριοτήτων σε χώρο 
χρήσης ειδικής Κατηγορίας όπως είναι τα Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών τα οποία 
υπάγονται στους φορείς κοινωνικής  Πρόνοιας.».  
 
4.1.4. Επί του συγκεκριμένου θέματος,  η 
καταγγέλλουσα στις από 23-5-2017 Παρατηρήσεις 
προς τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του 
Πολίτη και της Επιχείρησης, τον Συνήγορο του 
Πολίτη και στον Αντιπεριφερειάρχη 
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Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και στο σημείο 
που αφορά τις παρατηρήσεις σχετικά με το υπ’ 
αρ. */*-*-2016 Πρακτικό Επιθεώρησης, αναφέρει 
ότι σε κανένα σημείο του νόμου δεν υπάρχει 
απαγόρευση παράλληλης δραστηριότητας και ότι 
το ΚΔΑΠ είναι ιδιωτική επιχείρηση (όχι δημόσια) 
που η νομοθεσία απαγορεύει την χρήση του όταν 
λειτουργούν τα σχολεία στο ωράριό τους. Επίσης 
ισχυρίζεται ότι στο ωράριο των σχολείων ο 
χώρος δύναται να διατίθεται για ενέργειες με 
νόμιμους κωδικούς εφορίας για την συντήρησή 
του (εν προκειμένω βιβλιοπωλείο). Επίσης, 
αναφέρει ότι ήταν γνωστό το βιβλιοπωλείο ως 
παράλληλη χρήση εξ αρχής στα ίδια μέλη του 
κλιμακίου, όπως προκύπτει από τον αρχικό 
φάκελο αδειοδότησης.  
 
4.1.5. Αναφορικά με τους κωδικούς της εφορίας η 
καταγγέλλουσα αναφέρει ότι με τη 
δραστηριότητα «εκπαιδευτικές και 
υποστηρικτικές δραστηριότητες» δεν εξαιρείται 
το παρεχόμενο έργο ΚΔΑΠ αλλά 
συμπεριλαμβάνεται, γεγονός που, όπως 
ισχυρίζεται η καταγγέλλουσα, το γνώριζε η 
Επιτροπή κατά την αρχική αδειοδότηση και ότι 
συνεπώς έχει εγκριθεί η εν λόγω δραστηριότητα. 
Σε σχέση με τα φυλλάδια η καταγγέλλουσα 
αναφέρει ότι έχουν αποσυρθεί από την χρήση 
λίγο μετά την άδεια ΚΔΑΠ για να περιληφθεί και 
αυτό και ότι η κατοχή τους, προφανώς στον 
φάκελο, δείχνει γνώση από την αρχική 
αδειοδότηση και την εκ των πραγμάτων, όπως 
ισχυρίζεται, συναίνεση της διοίκησης. Τέλος, ως 
προς την επιγραφή, η καταγγέλλουσα αναφέρει 
ότι είναι σε ξεχωριστή είσοδο και ότι δεν είναι η 
κυρίαρχη. 
 
4.1.6. Επίσης, στο σημείο που αφορά τις 
παρατηρήσεις της καταγγέλλουσας επί της υπ’ 
αρ. */*-*-2017 έκθεση αξιολόγησης του ΚΔΑΠ 
αναφέρεται ότι: «…Στο χώρο αυτό κατά καιρούς 
γίνονται παρουσιάσεις βιβλίων κατά τις ώρες ΜΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ στον ΧΩΡΟ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Το δε βιβλιοπωλείο λειτουργεί όχι 
μέσα στο ΚΔΑΠ αλλά σε σαφώς οριοθετημένο 
χώρο και όχι παράλληλα με τις ώρες του.». 
 
4.1.7. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του 
Πολίτη και της Επιχείρησης παρατηρεί ότι από 
την παράθεση των συγκεκριμένων νομοθετικών 
διατάξεων δεν προκύπτει  απαγορευτικός 
κανόνας για την χρήση έτερης επιχείρησης στον 
ίδιο χώρο με το ΚΔΑΠ, εφόσον βέβαια τηρούνται 
όλες οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. 

Περαιτέρω παρατηρείται ότι ως προς την ηλικία 
των παιδιών η καταγγέλλουσα έχει 
συνομολογήσει ότι κατά το χρόνο εγγραφής τους 
ορισμένα παιδιά ήταν κάτω των 4 ετών. Κατά την 
κρίση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του 
Πολίτη και της Επιχείρησης η επιγενόμενη 
συμπλήρωση της νόμιμης ηλικίας δεν καλύπτει 
την οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς τις 
υφιστάμενες διατάξεις κατά τον χρόνο εγγραφής 
των παιδιών.  
 
 
4.2. Στο άρθρο 2 (Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας) 
ορίζεται ότι:  
 
«Ι. Για τη λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)είναι απαραίτητη η 
έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από την 
οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.  
 
ΙΙ. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από 
τη Διεύθυνση ή το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου 
εγκατάστασης του Κέντρου, μετά την υποβολή 
των παρακάτω δικαιολογητικών: 
1. Αίτηση του νομικού προσώπου που να 
αναγράφει τα στοιχεία του κατά νόμου 
υπευθύνου αυτού, την επωνυμία του Κέντρου, την 
έδρα, το μέγιστο 
αριθμό φιλοξενουμένων παιδιών, και το 
συγκεκριμένο σκοπό της Μονάδας. 
2. Καταστατικό του νομικού προσώπου. 
3. Βεβαίωση ορισμού υπευθύνου του νομικού 
προσώπου. 
4. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του 
προσώπου, στο όνομα του  υπευθύνου που θα 
εκδοθεί ή άδεια ίδρυσης και Λειτουργίας, που θα 
αναφέρει ότι αυτό δεν έχει καταδικασθεί 
αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για 
κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της 
κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, 
παραχάραξης και εκ δόλου σωματικής βλάβης, 
παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή 
για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν 
έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε 
αξιόποινη πράξη των πολιτικών του 
δικαιωμάτων. 
5. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών 
της κατοικίας του αιτούντος ότι δεν διώκεται, ή 
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. 
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχει 
τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 
7. Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2017 

22   

αρμοδία Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση ενοικίασης του 
κτιρίου του Κέντρου. 
8. Παραχωρητήριο ή απόφαση παραχώρησης των 
χώρων που θα στεγασθεί το Κέντρο. 
9. Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή 
βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτιρίου, από 
την αρμόδια Πολεοδομία ή Πολεοδομικά Γραφεία. 
10. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του 
νομικού προσώπου για: 
α) την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, 
τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης 
των χώρων που θα απασχολούνται τα παιδιά και 
β) τον αριθμό των παιδιών που θα φιλοξενούνται, 
το ωράριο λειτουργίας, τα τμήματα που θα 
λειτουργήσουν, τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και τον 
Εσωτερικό Κανονισμό του Κέντρου. 
 
ΙΙΙ. Εκδίδεται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας με 
απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση 
της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής 
καταλληλότητας ότι το Κέντρο πληροί τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.». 
 
4.2.1. Όπως αναφέρει η Διεύθυνση Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Νήσων στο 
υπ’ αρ. πρωτ.*/*-*-2017 έγγραφό της για το υπό 
κρίση ΚΔΑΠ έχει εκδοθεί η υπ’ αρ.πρωτ. */*-*-2014 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ύστερα από 
γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής 
καταλληλότητας. Στην απόφαση αυτή 
αναφέρονται και τα έγγραφα που λήφθηκαν 
υπόψη για την έκδοση της ως άνω άδειας. Ως 
προς τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην 
ως άνω διάταξη, παρατηρούνται τα εξής: 
 
4.2.2. Ως προς το μισθωτήριο συμβόλαιο: 
Η Επιτροπή καταλληλότητας αναφέρει στο υπ’ αρ. 
*/*-*-2017 Πρακτικό Επιθεώρησης ότι στο αρχικό 
Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επαγγελματικής Μίσθωσης 
που κατατέθηκε στον φάκελο αδειοδότησης η 
χρήση αναφέρεται ως «ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ - 
***» και ότι στην συνέχεια με την από *-*-2016 
αίτηση υποβλήθηκε νέο Ιδιωτικό Συμφωνητικό 
Επαγγελματικής Μισθώσεως όπου αναφέρεται η 
χρήση του ως «Βιβλιοχαρτοπωλείο – ***” με 
παράλληλη χρήση από το 2014 και ως Κέντρο 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)» 
συνοδευόμενο από Αντίγραφο υποβληθείσας 
δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης 
ακίνητης περιουσίας με ημερομηνία υποβολής *-*-
2016. Στην συνέχεια η Επιτροπή εκθέτει ότι στην 
ανωτέρω δήλωση αναφέρεται ότι η επιφάνεια 
κύριων και βοηθητικών χώρων που μισθώνεται 

από την καταγγέλλουσα είναι 208, 30 τ.μ., όπως 
αναφέρεται και στην οικοδομική άδεια, ενώ στα 
κατατεθειμένα σχεδιαγράμματα ο υπολογισμός 
της επιφάνειας ανέρχεται στα 160,00 τ.μ. 
συμπεριλαμβανομένου και του χώρου που 
δηλώνεται ως «Βιβλιοπωλείο», με αποτέλεσμα, 
όπως αναφέρει η Επιτροπή, να υπάρχει 
ασυμφωνία μεταξύ των ανωτέρω 
δικαιολογητικών καθότι δεν προσδιορίζεται η 
θέση και η χρήση των υπόλοιπων τετραγωνικών 
επιφανείας.  
 
4.2.3. Η καταγγέλλουσα, στις από *-*-2017 
Παρατηρήσεις της, εκθέτει ότι αναφορικά με το 
θέμα του μισθωτηρίου και την αρχική αναφορά 
σε βιβλιοπωλείο, ότι υπεβλήθη νέο μισθωτήριο με 
απαίτηση της υπηρεσίας. Επίσης, εκθέτει ότι 
αναφέρεται εσφαλμένα ότι ο χώρος που μισθώνει 
είναι 208,30 τ.μ., καθώς τα τετραγωνικά αυτά 
αναφέρονται στην άδεια που αφορά όλο το 
ακίνητο και όχι το τμήμα που έχει μισθώσει. Στην 
συνέχεια αναφέρει ότι ούτε έχει μισθώσει κάποιο 
υπόγειο, ούτε έχει μισθώσει 208, 30 τ.μ. Άλλωστε, 
όπως αναφέρει, στο σχέδιο της πολιτικού 
μηχανικού  (Απριλίου 2011) αναφέρεται η χρήση  
«ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ – ***» σε τμήμα 
υπάρχοντος ισογείου με οικοδομικές άδειες *** και 
*** και καταλήγει ότι αυτά ήταν ήδη γνωστά κατά 
τον έλεγχο της πρώτης άδειας. Επιπλέον, 
αναφέρει ότι έχουν κατατεθεί επάλληλα σχέδια 
διαδοχικά που δείχνουν την εξέλιξη του χώρου 
στο τεχνικό κλιμάκιο.   
 
4.2.4. Ως προς την οικοδομική άδεια: 
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Νήσων στο υπ’ αρ. πρωτ. */*-*-2016 
έγγραφό της προς την καταγγέλλουσα αναφέρει 
ότι «δεν υπεβλήθη οικοδομική άδεια κατηγορίας 
χρήσης Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του 
κτιρίου που στεγάζεται το ΚΔΑΠ, όπως 
προβλέπεται και σύμφωνα με την κείμενη 
Νομοθεσία» παρότι είχε ζητηθεί με το από */*-*-
2016 έγγραφό της. 
 
4.2.5. Η καταγγέλλουσα στις ως άνω 
παρατηρήσεις αναφορικά με την υπ’ αρ. */*-*-
2017 έκθεση αξιολόγησης του ΚΔΑΠ της αναφέρει 
ότι ως προς το θέμα της άδειας δεν τίθεται 
αλλαγή χρήσης της άδειας καθώς, όπως 
ισχυρίζεται, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 
του άρθρου 5 του ΝΟΚ (Ν. 4067/2012) και εφόσον 
το υπό αλλαγή χρήσης τμήμα κτιρίου είναι 
νομίμως υφιστάμενο δεν απαιτείται (όπως 
παλαιότερα με τον ΓΟΚ) έκδοση άδειας δόμησης. 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2017 

23   

Επίσης, αναφέρει ότι επιφυλάχθηκε να 
προσκομίσει τα όσα τους ζητήθηκαν εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος, κάτι που όπως 
ισχυρίζεται το έχουν πράξει μέχρι σήμερα 
ακολουθώντας τις υποδείξεις της Διοίκησης. 
 
4.2.6. Ως προς την Βεβαίωση της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας 
Όπως αναφέρει η Επιτροπή στο υπ’ αρ. */*-*-2017 
Πρακτικό Επιθεώρησης, κατά την εξέταση των 
κατατεθειμένων Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας, 
διαπιστώθηκε ότι στο αρχικά υποβληθέν 
Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας, 
στον φάκελο αδειοδότησης, αναφερόταν η χρήση 
επιχείρησης ως «Βιβλιοχαρτοπωλείο» επί της οδού 
*** αρ. **, ***. Στην συνέχεια, αναφέρει ότι 
δεδομένης της λήξης ισχύος του ως άνω 
Πιστοποιητικού και κατόπιν τηλεφωνικής και 
έγγραφης ενημέρωσης της υπεύθυνης του ΚΔΑΠ, 
προσκομίστηκε νέο Πιστοποιητικό Ενεργητικής 
Πυροπροστασίας του οποίου η χρήση είναι 
«Βιβλιοπωλείο» στην ίδια διεύθυνση. Περαιτέρω, 
αναφέρεται ότι, κατόπιν σύστασης και 
ενημέρωσης, υποβλήθηκε με την από 8-2-2017 
αίτηση νέο Πιστοποιητικό Ενεργητικής 
Πυροπροστασίας, με αναφορά χρήσης 
επιχείρησης «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών» επί της ίδιας διεύθυνσης. Σύμφωνα με 
το Πρακτικό Επιθεώρησης, «Κατά την αυτοψία 
που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή 
διαπιστώθηκε είσοδος, όπως αναφέρεται, μόνο 
από την οδό ***, όπως αποτυπώνεται και στα 
σχεδιαγράμματα. Αντίθετα το ανωτέρω 
Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας αναφέρεται ως 
διεύθυνση η οδός ***, χώρος «Βιβλιοπωλείο» όπως 
είχε δηλωθεί στα σχεδιαγράμματα, ο οποίος κατά 
την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι έχει προσαρτηθεί 
στον υπόλοιπο χώρο του ΚΔΑΠ και λειτουργούσε 
ως αποθηκευτικός χώρος αυτού.» Η Επιτροπή, με 
βάση αυτό το εύρημα της αυτοψίας της, 
καταλήγει ότι παρατηρείται ασυμφωνία ως προς 
την διεύθυνση εισόδου του ΚΔΑΠ στην 
πραγματική κατάσταση και στο εκδοθέν ανωτέρω 
Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας. Επισημαίνεται, 
ακόμη, ότι το εν λόγω πιστοποιητικό δεν 
συνοδευόταν από το εγκεκριμένο σχέδιο της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Επίσης, αναφέρεται ότι 
η πόρτα εισόδου του Κέντρου επί της οδού ***  
(την οποία αναφέρει και το ανωτέρω 
Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας) ήταν κλειδωμένη 
και ότι δεν χρησιμοποιείται, όπως αναφέρεται, 
κατά δήλωση της ιδιοκτήτριας, πράξη που, κατά 
την Επιτροπή, δεν είναι σύμφωνη με τον ισχύοντα 
κανονισμό Πυροπροστασίας, όπου προαπαιτείται 

η λειτουργία δεύτερης εξόδου πέραν της 
κεντρικής, σε χώρους συνάθροισης κοινού, όπως 
ο συγκεκριμένος, για λόγους εκκένωσης και 
άμεσης φυγής από τον χώρο σε περίπτωσης 
έκτακτου κινδύνου. Επίσης, η Επιτροπή αναφέρει 
ότι κατά την αυτοψία δεν κατέστη δυνατός ο 
έλεγχος του προαύλιου χώρου διότι κατά δήλωση 
της υπεύθυνης του Κέντρου, η πόρτα που 
οδηγούσε σε αυτόν ήταν κλειδωμένη από τον 
ιδιοκτήτη του κτιρίου. Τέλος, η Επιτροπή προτείνει 
να ενημερωθεί η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία 
για τα ως άνω θέματα αρμοδιότητάς της. Η 
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Νήσων πράγματι απέστειλε στην 
αρμόδια Πυροσβεστική υπηρεσία το υπ’ αρ. */*-*-
2017 έγγραφο. Στην υπ’ αρ. */*-*-2017 Έκθεση 
αξιολόγησης στο σημείο των διαπιστώσεων 
αναφέρεται ότι: «Εκδόθηκε Πιστοποιητικό 
Ενεργητικής Πυροπροστασίας με χρήση ΚΔΑΠ 
κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας.».   
 
4.2.7. Σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, η 
καταγγέλλουσα στις από 23-5-2017 Παρατηρήσεις 
της αναφέρει ότι δεν της ζητήθηκε να 
προσκομίσει το σχέδιο της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας και ότι έχει προσκομιστεί ισχύον 
πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Σε σχέση με την 
πόρτα εισόδου, η καταγγέλλουσα  αναφέρει ότι 
αυτή δεν ήταν κλειδωμένη και ότι η δεύτερη 
έξοδος λειτουργεί κανονικά, απλά είναι 
κλειδωμένη τις ώρες που δεν λειτουργεί το ΚΔΑΠ, 
κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκε και η αυτοψία 
της Επιτροπής και καταλήγει ότι το ΚΔΑΠ έχει 
τρεις εξόδους. Επίσης, στο σημείο των 
παρατηρήσεων της καταγγέλλουσας σε σχέση με 
το υπ’ αρ. */*-*-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. 
Νήσων προς την Πυροσβεστική, η καταγγέλλουσα 
αναφέρει ότι κατά την γνώμη της αποτελεί 
υπέρμετρη παρέμβαση στην δικαιοδοσία άλλης 
υπηρεσίας, ερειδόμενη σε λάθος εντυπώσεις, η 
οποία με την έκδοση σχετικής άδειας 
πυρασφάλειας έχει καταλήξει, όπως ισχυρίζεται, 
για την νομιμότητα των ενεργειών της.    
 
4.2.8. Σχετικά με την επάρκεια ηλεκτροδότησης, η 
Επιτροπή αναφέρει στο ως άνω πρακτικό ότι ως 
προς την ηλεκτρολογική εγκατάσταση δεν 
υπάρχει αναφορά και θα πρέπει να τηρούνται 
επίσης τα προβλεπόμενα στο αρ. 3 της υπ’αρ. 
Π1β/Γ.Π. οικ.14951 (ΦΕΚ 1397/τ.Β΄/2001) υπουργικής 
απόφασης όπως ισχύει. Επί του θέματος, η 
καταγγέλλουσα αναφέρει ότι ζητήθηκε 
ηλεκτρολογικός έλεγχος από Υπηρεσία, και ότι 
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αυτός κατατέθηκε κανονικά. 
 
4.3. Στο άρθρο 3 («Τεχνικές προδιαγραφές») της 
ως άνω υπουργικής απόφασης ορίζεται ότι:  
 
«Ι. Το κτίριο του Κέντρου πρέπει να είναι σύμφωνο 
με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κώδικα, 
του Κτιριολογικού Κανονισμού – Κατηγορία Χρήσης 
Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και τον 
εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό πυροπροστασίας.  
 
ΙΙ. Οι χώροι που οφείλει να διαθέτει, κατ` 
ελάχιστον, το Κέντρο είναι: 
1. Μια αίθουσα απασχόλησης επιφάνειας 30 τ.μ. 
για 15 παιδιά. Εάν το Κέντρο διαθέτει αίθουσα 
μουσικοκινητικής αγωγής και θεατρικού 
παιχνιδιού, η απαιτούμενη επιφάνεια για 
ταυτόχρονη απασχόληση 15 παιδιών είναι 40 τ.μ. 
«Τα Κέντρα -Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, 
(ΚΔΑΠ), αρμοδιότητας των Δήμων και των 
Νομικών Προσώπων αυτών, που στεγάζονται στις 
κτιριακές εγκαταστάσεις των –Δημοσίων 
Σχολείων, λειτουργούν σε χρόνους πέραν του 
διδακτικού ωραρίου, ή του διευρυμένου 
διδακτικού ωραρίου, όπου υπάρχει, ύστερα από 
τη σύμφωνη γνώμη του κατά νόμο αρμόδιου 
φορέα. 
Τα ΚΔΑΠ της παρούσας παραγράφου μπορεί να 
λειτουργούν και κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 
της λήξης του διδακτικού έτους και της έναρξης 
του επομένου με εξαίρεση των ημερών Σαββάτου, 
Κυριακής και γενικά των σχολικών αργιών. 
Για τις ανάγκες πυρασφάλειας και μόνο, 
εντάσσονται στις δραστηριότητες του άρθρου 7 
του Π.δ.71/1988 (ΦΕΚ 32 τ. Α) (δημιουργική 
απασχόληση για σκοπούς εκπαίδευσης). (Το 
εδάφιο προστέθηκε ως άνω με την ΥΑ -
22/οικ.40324/1605/8.9.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2991/19.09.2016). 
2. Μια αίθουσα κατασκευών επιφάνειας 30 τ.μ., με 
νιπτήρες, για 15 παιδιά. 
3. Γραφείο εκπαιδευτών επιφάνειας 15 τ.μ. 
4. Αποθήκη. 
5. Δύο (2) τουλάχιστον W.C. 
Οι χώροι παραμονής των παιδιών θα πρέπει να 
έχουν κατάλληλο φυσικό φωτισμό 
απαγορευμένου του φωτισμού και του αερισμού 
διαμέσου φωταγωγών.  
 
ΙΙΙ. Στους χώρους του Κέντρου πρέπει:  
1. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και 
παραμονή των παιδιών. 
Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στο είδος και ύψος 
κιγκλιδωμάτων, τα ανοίγματα των παραθύρων, 
τις τζαμαρίες (τα τζάμια θα πρέπει να είναι 

ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδυμένα με ειδική 
μεμβράνη), τα κλιμακοστάσια, την ηλεκτρική 
εγκατάσταση (θέση και είδος ρευματοδοτών, 
πίνακας ασφαλείας κ.λ.π.). 
2. Στους χώρους υγιεινής οι τοίχοι να επενδύονται 
από το δάπεδο μέχρι ύψος 1.60 μ. τουλάχιστον με 
πλακίδια πορσελάνης. 
3. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις 
κατασκευές και στα τελειώματα να είναι μη 
τοξικά.». 
 
4.3.1. Ως προς την παρ.Ι:  
Σύμφωνα με το υπ’ αρ. */*-*-2017 Πρακτικό 
Επιθεώρησης της Επιτροπής το κτίριο του 
Κέντρου δεν είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του 
Γενικού Οικοδομικού Κώδικα, του Κτιριολογικού 
Κανονισμού – Κατηγορία Χρήσης Υγείας και 
Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως ορίζει η παράγραφος 
1 του ως άνω άρθρου. Συγκεκριμένα, όπως 
αναφέρει η Επιτροπή, στην άδεια οικοδομής που 
έχει κατατεθεί στον φάκελο αδειοδότησης 
αναφέρεται ο τίτλος «Νέα Ισόγειος οικοδομή με 
υπόγειο (Αρτοποιείο και Μίνι Μάρκετ)» επιφάνειας 
208,30 τ.μ. (χωρίς να παρέχονται πληροφορίες για 
την επιφάνεια του υπογείου. Επομένως, καταλήγει 
η Επιτροπή, η χρήση του χώρου είναι ξεκάθαρη 
και μη ταυτόσημη με την άδεια χρήσης που 
απαιτείται και, όπως αναφέρει στα 
συμπεράσματα, απαιτείται η αναθεώρηση της 
υφιστάμενης οικοδομικής άδειας σε κατηγορία 
χρήσης Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας – «ΚΔΑΠ».   
 
4.3.2. Σε σχέση με το ανωτέρω θέμα η 
καταγγέλλουσα αναφέρει στις Παρατηρήσεις της 
ότι η άδεια αυτή αφορά όλο το ακίνητο και όχι το 
τμήμα που έχει μισθώσει και συνεπώς τα 
τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται σε αυτή 
αφορούν όλο το ακίνητο και όχι το τμήμα που 
έχει μισθώσει. Επίσης, όπως αναφέρεται και 
ανωτέρω, η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι ούτε 
έχει μισθώσει κάποιο υπόγειο ούτε έχει μισθώσει 
208, 30 τ.μ. Άλλωστε, όπως αναφέρει, στο σχέδιο 
της πολιτικού μηχανικού  (Απριλίου 2011) 
αναφέρεται η χρήση «ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ – ***» 
σε τμήμα υπάρχοντος ισογείου με οικοδομικές 
άδειες *** και *** και καταλήγει ότι αυτά ήταν ήδη 
γνωστά κατά τον έλεγχο της πρώτης άδειας. 
Επίσης, όπως αναφέρεται και ανωτέρω η 
καταγγέλλουσα στις ως άνω παρατηρήσεις 
αναφορικά με την υπ’ αρ. */*-*-2017 έκθεση 
αξιολόγησης του ΚΔΑΠ της αναφέρει ότι ως προς 
το θέμα της άδειας δεν τίθεται αλλαγή χρήσης 
της άδειας καθώς, όπως ισχυρίζεται, με τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του 
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ΝΟΚ (Ν. 4067/2012) και εφόσον το υπό αλλαγή 
χρήσης τμήμα κτιρίου είναι νομίμως υφιστάμενο 
δεν απαιτείται (όπως παλαιότερα με τον ΓΟΚ) 
έκδοση άδειας δόμησης. 
 
4.3.3. Ως προς την παρ.ΙΙ: 
Στο Πρακτικό της Επιτροπής αναφέρεται ότι κατά 
την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν 
αίθουσες, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του ως 
άνω άρθρου και ο χώρος ήταν ενιαίος. Επίσης 
αναφέρεται ότι διαπιστώθηκε ότι ο χώρος που 
στα σχεδιαγράμματα αποτυπώνεται και 
αναφέρεται ως «Βιβλιοπωλείο», λειτουργούσε ως 
αποθηκευτικός χώρος του ΚΔΑΠ και η οριοθέτησή 
του από τον υπόλοιπο χώρο του Κέντρου γινόταν 
με την τοποθέτηση βιβλιοθηκών ως διαχωριστικά 
στοιχεία, όπως και μεταξύ της εισόδου υποδοχής 
και του υπόλοιπου χώρου. Στην συνέχεια 
αναφέρει ότι ο διαχωρισμός των εσωτερικών 
χώρων πρέπει να είναι με σταθερά στοιχεία και 
όχι κινητά, από υλικά όπως προβλέπονται στις 
ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.  
 
4.3.4. Επί του θέματος αυτού, η καταγγέλλουσα 
αναφέρει στις από 23-5-2017 Παρατηρήσεις ότι ο 
χώρος εξ αρχής έτσι ενεκρίθη από την ίδια 
τεχνική Επιτροπή και ότι δεν έχει αλλάξει κάτι και 
ότι έχει εισπράξει θετικές κριτικές για την έλλειψη 
χωρισμάτων λόγω φωτεινότητας του χώρου 
(τόσο προφορικές αλλά και στις αξιολογήσεις). 
Στην συνέχεια αναφέρει ότι έχει εγκριθεί η χρήση 
κινητών διαφραγμάτων που διαμορφώνουν τον 
χώρο κατά τις απαιτήσεις του προγράμματος 
καθώς κατά τις ώρες μη λειτουργίας του 
ιδιωτικού και δημόσιου ΚΔΑΠ, όπως αναφέρει, τα 
διαφράγματα αποσύρονται για να διευκολύνονται 
οι δραστηριότητες του χώρου. Επίσης αναφέρει 
ότι τα διαφράγματα τα διαπιστώνει και η 
κοινωνική λειτουργούς χωρίς κάποιο πρόβλημα. 
Στην συνέχεια αναφέρει ότι, σε σχέση με την 
αναφορά της Επιτροπής για το τμήμα του χώρου 
που αποτυπώνεται ως Βιβλιοπωλείο ο οποίος 
ωστόσο λειτουργούσε ως χώρος του ΚΔΑΠ, έγινε 
διευκρίνιση ότι ήταν χώρος προετοιμασίας 
κατασκευών εποπτικών και δραστηριοτήτων του 
ΚΔΑΠ και ότι ως προς αυτό είναι απόλυτα 
σύμφωνη και η περιγραφή στην έκθεση της 
κοινωνικής συμβούλου.  
 
4.3.5. Στην υπ’αρ. */*-*-2017 Έκθεση Αξιολόγησης 
της κοινωνικής συμβούλου και στο σημείο 
«Κατάσταση κτιρίου – επίπλωση – διακόσμηση» 
αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι το Κέντρο 
εσωτερικά αποτελείται από γραφείο Διεύθυνσης, 

ενιαίο χώρο απασχόλησης, ο οποίος περιλαμβάνει 
και χώρο αποθήκης, κατά δήλωση της 
υπεύθυνης, δύο παιδικές τουαλέτες και τουαλέτα 
προσωπικού, αύλειο χώρο στρωμένο με τάπητα. 
Στην συνέχεια αναφέρει ότι ως διαχωριστικό στον 
ενιαίο χώρο παρατηρήθηκε φορητή κατασκευή 
κατά δήλωση της υπεύθυνης, η οποία 
χρησιμοποιείται για την διαμόρφωση του χώρου 
ανάλογα με την δραστηριότητα. Εντός του 
ενιαίου χώρου και πλησίον του γραφείου 
διεύθυνσης παρατηρήθηκε χώρος απασχόλησης, 
που οριοθετείται από τον λοιπό με τρεις πάγκους 
εργασίας. Στην συνέχεια αναφέρει ότι σε τμήμα 
του χώρου που στα σχεδιαγράμματα 
αποτυπώνεται ως «Βιβλιοπωλείο», διαπιστώθηκε 
διαμορφωμένος χώρος απασχόλησης με 
μακρόστενο πάγκο εργασίας, καρέκλες και 
μεταλλικά ράφια που έφεραν υλικά και ότι η 
διάταξη των ανωτέρω περιλάμβανε και τμήμα 
του ενιαίου χώρου απασχόλησης και το λοιπό 
τμήμα του χώρου «Βιβλιοπωλείο» λειτουργεί 
σύμφωνα με δήλωση της ιδιοκτήτριας ως 
αποθηκευτικός χώρος του ΚΔΑΠ. Στην συνέχεια 
αναφέρει ότι σύμφωνα με δήλωση της υπεύθυνης 
το «Βιβλιοπωλείο» λειτουργεί πλέον σε χώρο 
απασχόλησης του ΚΔΑΠ, που γίνεται η ανάγνωση 
των παραμυθιών και υπεδείχθησαν ένα γραφείο 
που επάνω του υπήρχαν βιβλία προς πώληση 
καθώς και παραπλεύρως αυτού ταμειακή μηχανή 
και ότι στον εν λόγω χώρο «λειτουργίας του 
Βιβλιοπωλείου» παρατηρήθηκε ακαταστασία από 
την συσσώρευση αντικειμένων και μικροεπίπλων. 
Τέλος, στο σημείο των διαπιστώσεων η κοινωνική 
σύμβουλος αναφέρει ότι για τις κτιριακές 
μεταβολές που παρατηρήθηκαν σε δηλωμένους 
χώρους (κατά την επίσκεψη στις 23-2-2017) έχει 
ενημερωθεί η αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας 
προκειμένου να λάβει γνώση κατά την εξέταση 
της με αρ.πρωτ. */*-*-2017 αίτησης της 
ιδιοκτήτριας και έχει υποβληθεί σχετικά το από 1-
3-2017 ενημερωτικό σημείωμα.    
 
4.3.6. Επί του θέματος αυτού η καταγγέλλουσα 
αναφέρει στις ως άνω Παρατηρήσεις της (στο 
σημείο που αφορά την έκθεση αξιόλογης) ότι η 
Κοινωνική Σύμβουλος είδε τον χώρο 
προετοιμασίας δραστηριοτήτων κλπ των παιδιών 
και ότι σαν τέτοιος περιγράφεται (τραπέζι, 
καρέκλες, υλικά και βιβλία) και όχι ως χώρος 
αποθήκευσης –όπως αναφέρει η επιτροπή 
αξιολόγησης. Στην συνέχεια, αναφέρει ότι ο 
χώρος δεν καταλάμβανε τμήμα του ενιαίου 
χώρου απασχόλησης, καθώς δεν έχουν 
μεταβληθεί τα μέτρα από την ημέρα της ίδρυσης 
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και ότι η ακαταστασία ήταν λογική καθώς το 
ΚΔΑΠ δεν λειτουργούσε εκείνη την στιγμή. Επίσης, 
αναφέρει ότι στον χώρο αυτό γίνονται 
παρουσιάσεις βιβλίων κατά τις ώρες που δεν 
λειτουργεί το ΚΔΑΠ στον χώρο της επιχείρησης 
και ότι το βιβλιοπωλείο δεν λειτουργεί μέσα στο 
ΚΔΑΠ αλλά σε σαφώς οριοθετημένο χώρο και όχι 
παράλληλα με τις ώρες λειτουργίας του.  
 
4.3.7. Ως προς τον προαύλιο χώρο:  
Στο Πρακτικό της Επιτροπής αναφέρεται ότι στην 
Τεχνική Έκθεση της Μηχανικού αναφέρεται ότι 
στους χώρους του ΚΔΑΠ υπάρχει και «προαύλιος 
χώρος για παιχνίδι και απασχόληση κατά την 
διάρκεια παραμονής των παιδιών» αλλά ότι κατά 
την πραγματοποίηση της αυτοψίας δεν κατέστη 
δυνατός ο έλεγχος αυτού διότι κατά δήλωση της 
υπεύθυνης του Κέντρου, η πόρτα που οδηγούσε 
σε αυτόν ήταν κλειδωμένη από τον ιδιοκτήτη του 
κτιρίου.  Επί του θέματος αυτού, η 
καταγγέλλουσα αναφέρει στις ως άνω 
Παρατηρήσεις της στο σημείο που αφορά το 
Πρακτικό της Επιτροπής) ότι δεν ετέθη ποτέ 
τέτοιο θέμα αλλά δεν ζητήθηκε έλεγχος του 
συγκεκριμένου χώρου από την επιτροπή και  
καταλήγει ότι καθίσταται άτοπο το αναφερθέν 
συμπέρασμα. Στην Έκθεση αξιολόγησης της 
κοινωνικής συμβούλου αναφέρεται ότι ο χώρος 
διαθέτει αύλειο χώρο στρωμένο με τάπητα. Επί 
του θέματος η καταγγέλλουσα παρατηρεί ότι 
είναι σημαντικό ότι υπήρξε περιήγηση και ότι ο 
αύλειος χώρος λειτουργεί και δεν είναι κλειστός. 
 
4.3.8. Ως προς την παρ. ΙΙΙ: 
Στο Πρακτικό της Επιτροπής αναφέρεται ότι τα 
τζάμια των προσόψεων πρέπει να είναι 
ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδυμένα με ειδική 
μεμβράνη, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, ενώ 
στα σχεδιαγράμματα αναφέρεται μόνο ότι 
«εσωτερικά των υαλοπινάκων υπάρχει ξύλινο 
προστατευτικό για την αποφυγή ατυχημάτων με 
τα τζάμια» και στην Τεχνική έκθεση γίνεται όμοια 
αναφορά. Στην συνέχεια αναφέρει ότι ως προς 
την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του χώρου δεν 
υπάρχει αναφορά και θα πρέπει να τηρούνται 
επίσης τα προβλεπόμενα την ως άνω διάταξης. 
Στην έκθεση αξιολόγησης αναφέρεται ότι το 
κτίριο περιβάλλεται από τζαμαρία. Επί του 
θέματος, η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι τα τζάμια 
έχουν ειδική μεμβράνη και κρίθηκαν κατά τον 
πρώτο έλεγχο ως ασφαλείας καθώς δεν έχουν 
αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης αναφέρει ότι 
για επιπλέον ασφάλεια τοποθετήθηκαν τα ξύλινα 
προστατευτικά, η τοποθέτηση των οποίων έγινε 

δεκτή «ως έξτρα μετ’ επαίνων» και ότι 
περιλαμβάνονται εξ’ αρχής στον έλεγχο 
αδειοδότησης του ΚΔΑΠ. Σε σχέση με το θέμα της 
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης η καταγγέλλουσα, 
όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, σημειώνει ότι 
ζητήθηκε ηλεκτρολογικός έλεγχος από Υπηρεσία, 
ο οποίος κατατέθηκε κανονικά.   
 
4.3.9. Ως προς το θέμα της επιγραφής:  
Στο πρακτικό της Επιτροπής καταλληλότητας 
αναφέρεται ότι διαπιστώθηκε άνωθεν της 
εισόδου επί της οδού **. **  * εμφανής, κυρίαρχη 
επιγραφή με τίτλο «***», σε αντίθεση με μη ορατή 
επιγραφή ΚΔΑΠ επί της οδού **. Επί του θέματος, 
η καταγγέλλουσα αναφέρει στις Παρατηρήσεις 
της ότι η επιγραφή που αναφέρεται είναι σε 
ξεχωριστή είσοδο και ότι δεν είναι κυρίαρχη. 
Επίσης στην έκθεση αξιολόγησης αναφέρεται ότι 
στο κτίριο και άνωθεν της εισόδου στο ΚΔΑΠ επί 
της οδού **, παρατηρήθηκε μικρή σε μέγεθος 
επιγραφή ΚΔΑΠ με τον διακριτικό τίτλο, καθώς 
και άνωθεν της θύρας επί της οδού **. ** μεγάλη 
σε μέγεθος επιγραφή «***». Η καταγγέλλουσα στο 
σημείο αυτό παρατηρεί ότι ενώ στην έκθεση 
αξιολόγησης αναφέρεται ότι υπήρχε πινακίδα, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης αναφέρει ότι η πινακίδα 
ήταν μη ορατή.  
 
4.3.10. Γενικά για τις τεχνικές προδιαγραφές:  
Στο Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας και 
στο σημείο που αναγράφονται τα συμπεράσματα, 
αναφέρεται ότι ο χώρος λειτουργίας του ΚΔΑΠ 
δεν πληροί τις προβλεπόμενες τεχνικές 
προδιαγραφές και ότι επιπλέον έχει επέλθει 
μεταβολή λόγω προσθήκης έτερου χώρου από 
τον αρχικά, σχεδιαστικά, δηλωθέντα. Επί του 
θέματος αυτού, η καταγγέλλουσα αναφέρει στις 
Παρατηρήσεις της ότι ενώ στην αρχή του 
Πρακτικού ψέγεται για χρήση τμήματος του 
χώρου ως βιβλιοπωλείο, στην συνέχεια 
αναφέρεται ότι πράγματι ο χώρος υπολειτουργεί 
και αποτελεί χώρο προετοιμασίας των 
προγραμμάτων και ότι η περιγραφή της 
κοινωνικής συμβούλου συμφωνεί. Επίσης, 
αναφέρει ότι τα σχετικά σχέδια έχουν υποβληθεί 
εξ αρχής κατ’αυτόν τον τρόπο. Στην συνέχεια 
αναφέρει ότι δεν προκύπτει ποιος είναι ο χώρος ο 
οποίος προστέθηκε στα αρχικά δηλωθέντα, 
καθώς τα ανωτέρω ήταν γνωστά από την αρχή 
κατά τον χρόνο έκδοσης της αρχικής άδειας. 
Επίσης αναφέρει ότι το κτίριο δεν χρειάζεται 
κάποια προσαρμογή και ότι σε αντίθετη 
περίπτωση είναι διατεθειμένη, όπως πάντα, να 
κάνει αλλαγές και συγκεκριμένες μεταβολές, αρκεί 
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να ζητηθούν εγγράφως ώστε μετά να μην 
θεωρηθούν αλληλοαναιρούμενες μεταβολές. Στην 
συνέχεια αναφέρεται στις αρκετές μέχρι σήμερα 
αξιολογήσεις οι οποίες αναγνωρίζουν, όπως 
ισχυρίζεται, την νομιμότητα και την επάρκεια 
(εφόσον η υπηρεσία δεν παρενέβη διορθωτικά) 
του ΚΔΑΠ. Τέλος, αναφέρει ότι δεν καταλαβαίνει 
τον λόγο για το οποίον δεν υπάρχουν εισηγήσεις 
για αναγκαίες μεταβολές-βελτιώσεις του ΚΔΑΠ 
αλλά ζητείται νέα άδεια, καθώς μέχρι σήμερα 
έχουν δείξει ότι συμμορφώνονται αμέσως με τις 
προτάσεις της Διοίκησης. 
 
4.4. Στο άρθρο 4 («Κριτήρια επιλογής παιδιών») 
της ως άνω απόφασης παρατίθενται τα κριτήρια 
επιλογής των παιδιών και συγκεκριμένα ορίζονται 
τα εξής:  
 
 «Οικονομική κατάσταση των γονέων. 
Προηγούνται τα παιδιά των οικογενειών με 
χαμηλά εισοδήματα, των πολύτεκνων 
οικογενειών, των οικογενειών με χαμηλά 
εισοδήματα, των πολύτεκνων οικογενειών, των 
μονογονεϊκών οικογενειών, των γονέων με 
σωματική – πνευματική αναπηρία στους φορείς 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.» 
 
4.5. Στο άρθρο 5  («Εγγραφή παιδιών») 
αναφέρεται ότι:  
 
«Για την εγγραφή των παιδιών υποβάλλονται τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα. 
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από 
το οποίο να προκύπτει 
και η ηλικία του παιδιού. 
3. Ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση υγείας του 
παιδιού. 
4. Αντίγραφο της δήλωσης Φορολογίας 
Εισοδήματος τρέχοντος έτους ή Εκκαθαριστικό της 
Εφορίας του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση 
που δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική 
δήλωση θα προσκομίζει βεβαίωση της οικείας 
Δ.Ο.Υ. στους φορείς μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα.» 
 
4.5.1. Στην Έκθεση Αξιολόγησης (αρ.πρωτ.*/*-*-
2017) της Κοινωνικής Συμβούλου αναφέρεται, στο 
σημείο των διαπιστώσεων, ότι δεν τηρούνται 
πλήρως τα δικαιολογητικά εγγραφής στο σύνολο 
των παιδιών και ότι χρειάζεται να προσκομιστεί 
στην υπηρεσία φάκελος με τα στοιχεία εγγραφής 
των παιδιών, όπως αυτά προβλέπονται στην ως 
άνω διάταξη. Αναφέρεται, για παράδειγμα, ότι 

κατά την επίσκεψη στο ΚΔΑΠ στις 23-2-2017, σε 
ενδεικτικό έλεγχο φακέλου διαπιστώθηκε ότι 
απουσίαζαν τα Πιστοποιητικά Οικογενειακής 
Κατάστασης και ότι τηρούνταν αντίγραφα 
εμβολίων από το Βιβλιάριο Υγείας αντίθετα, όπως 
αναφέρεται, από τα προβλεπόμενα. Στην 
συνέχεια, αναφέρεται ότι έγιναν υποδείξεις για 
την καλύτερη οργάνωση και πλήρη τήρηση των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγραφής ως 
προαπαιτούμενα. Επίσης, κατά την επίσκεψη στις 
31-3-2017 διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, ότι αντί 
αίτησης υπήρχε «ειδικό έντυπο δήλωσης 
συμμετοχής σε πρόγραμμα», έλλειψη 
Πιστοποιητικών Οικογενειακής Κατάστασης από 
τα οποία να προκύπτει και η ηλικία των παιδιών, 
ότι δεν τηρούνταν για όλα τα παιδιά ιατρικές 
βεβαιώσεις, ότι τηρούνταν αντίγραφα βιβλιαρίου 
εμβολιασμών. 
 
4.5.2. Επί του συγκεκριμένου θέματος η 
καταγγέλλουσα αναφέρει στις Παρατηρήσεις της 
ότι τα δικαιολογητικά εγγραφής στο ΚΔΑΠ έχουν 
προσκομιστεί στο παρελθόν κατά τις 
προηγούμενες αξιολογήσεις, χωρίς κάποιο 
πρόβλημα και δη καταλληλότητας. Σε σχέση με τα 
Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης 
αναφέρει ότι οι γονείς κατόπιν διερευνητικού 
αιτήματος από την πλευρά του ΚΔΑΠ μετά την 
έκθεση, έθεσαν θέμα προσωπικών δεδομένων 
γιατί το ΚΔΑΠ είναι ιδιωτικό και αρνούνται να 
δώσουν σε ιδιώτη προσωπικά τους δεδομένα, 
ενώ αντίθετα δέχονται να φέρουν πιστοποιητικό 
γέννησης και η διαδικασία συλλογής τους 
ολοκληρώνεται, όπως ισχυρίζεται. Επίσης 
αναφέρει ότι, ο προηγούμενος κοινωνικός 
σύμβουλος δεν είχε ζητήσει τα  Πιστοποιητικά 
Οικογενειακής Κατάστασης, δεδομένου ότι το 
βιβλιάριο των παιδιών μαρτυρά την ηλικία, από 
την ηλικία του πρώτου εμβολιασμού. Τέλος, 
αναφέρει ότι υπήρχαν οργανωμένα πλήρη 
ιστορικά (καθώς σε διαφορετική περίπτωση, 
όπως ισχυρίζεται, θα υπήρχε πρόβλημα με τις 
προηγούμενες αξιολογήσεις) και ότι από την 
ύπαρξη βιβλιαρίων εμβολιασμών συνάγεται η 
ηλικία των παιδιών από τον πρώτο εμβολιασμό. 
 
4.5.3. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του 
Πολίτη και της Επιχείρησης θεωρεί ότι η 
υποχρέωση υποβολής Πιστοποιητικού 
Οικογενειακής Κατάστασης είναι σαφώς 
δεσμευτική, αλλά αυτή η υποχρέωση αφορά μόνο 
το στάδιο της εγγραφής των παιδιών, όπως 
συγκεκριμένα αναφέρει το άρθρο 5. Αυτό σημαίνει 
ότι μετά το στάδιο της εγγραφής των παιδιών, το 
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ΚΔΑΠ δεν έχει υποχρέωση τήρησης αντιγράφων 
των συγκεκριμένων Πιστοποιητικών 
Οικογενειακής Κατάστασης, καθώς ο έλεγχος ως 
προς την ηλικία των παιδιών μπορεί να προκύψει 
και από άλλα έγγραφα τα οποία τηρούνται στο 
αρχείο του ΚΔΑΠ.  
  
4.6. Στο άρθρο 6 («Ωράριο λειτουργίας του 
Κέντρου») προβλέπεται ότι:  
 
«Τα Κέντρα υποχρεούνται να προσαρμόζουν την 
λειτουργία τους ανάλογα με το ωράριο 
λειτουργίας των σχολείων της περιοχής. 
Τα Κέντρα μπορούν να λειτουργούν σε ημερήσια 
βάση σε τρεις (3) βάρδιες το ανώτερο. Σε κάθε 
βάρδια ορίζεται, ως ελάχιστο, η δίωρη 
απασχόληση των παιδιών. Ο αριθμός των 
παιδιών σε κάθε βάρδια δεν θα ξεπερνά τον 
οριζόμενο στην απόφαση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας. 
Κατά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση 
αδείας ίδρυσης και λειτουργίας θα αναφέρεται το 
ωράριο λειτουργίας του Κέντρου το οποίο θα 
αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
που θα εκδοθεί.». 
 
4.6.1. Στην Έκθεση Αξιολόγησης (αρ.πρωτ.*/*-*-
2017) της κοινωνικού συμβούλου αναφέρεται ότι 
το ωράριο λειτουργίας σύμφωνα με την 
χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ήταν: 
-κατά την διάρκεια του σχολικού έτους από 12.30 
έως 20.30, -κατά την διάρκεια των σχολικών 
αργιών Πάσχα και Χριστουγέννων από 8.30 έως 
20.30 και από την λήξη του σχολικού έτους έως 
την έναρξη του επόμενου από 8.30 έως 20.30. 
Στην συνέχεια, αναφέρεται ότι κατόπιν της από 1-
11-2016 επίσκεψης στην δομή και προφορικής 
σύστασης, υπεβλήθη στην Υπηρεσία με την από 4-
11-2016 αίτηση της ιδιοκτήτριας Υπεύθυνη Δήλωση 
το εξής ωράριο: Δευτέρα 18.00-20.30, Πέμπτη 
17.30-20.30, Παρασκευή 17.30-20.30 και Σάββατο 
πρωί 10.00-14.00. Κατόπιν της από 23-2-2017 
επίσκεψης στην δομή, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία 
με την από 3-3-2017 αίτηση (δια 
εξουσιοδοτημένου δικηγόρου) Υπεύθυνη Δήλωση 
της ιδιοκτήτριας με νέο ωράριο λειτουργίας ως 
εξής: Δευτέρα 18.30-20.30, Πέμπτη 17.30-20.30 και 
Παρασκευή 13.00-14.30 και 19.30-20.30. Τέλος, 
αναφέρεται ότι κατά την επίσκεψη στις 23-3-2017 
η ιδιοκτήτρια δήλωσε ότι το ΚΔΑΠ δεν λειτουργεί 
από τον μήνα Αύγουστο έως και τα μέσα 
Σεπτεμβρίου, το οποίο δεν έχει δηλωθεί. (Επίσης 
αναφέρεται ότι κατά την αιφνίδια επίσκεψη στο 
ΚΔΑΠ στις 23-2-2017 αυτό ευρέθη κλειστό και η 

ιδιοκτήτρια που προσήλθε δήλωσε ότι το 
πρόγραμμα ακυρώθηκε γιατί αρρώστησαν όλα τα 
παιδιά.)  Κατόπιν των ανωτέρω η κοινωνική 
σύμβουλος καταλήγει, στο σημείο των 
διαπιστώσεων, ότι το ωράριο λειτουργίας πρέπει 
να είναι σύμφωνο με το δηλωθέν στην Υπηρεσία. 
Επίσης, κατωτέρω αναφέρεται ότι από 
πληροφορίες που αντλήθηκαν από την 
ιστοσελίδα του ΚΔΑΠ διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί 
μέρες και ώρες πέραν των δηλωμένων, ότι 
εφαρμόζονται διαφορετικά προγράμματα πέραν 
των δηλωθέντων.  
 
4.6.2. Σε σχέση με το ως άνω θέμα, η 
καταγγέλλουσα αναφέρει στις Παρατηρήσεις της 
ότι έχει δηλώσει γραπτώς τις ώρες λειτουργίας 
και μη του ΚΔΑΠ, το οποίο αποτελεί ιδιωτική 
επιχείρηση και τον χρόνο εκτός ωραρίου 
λειτουργίας του δύναται να αξιοποιείται κατά τις 
ανάγκες τις συντήρησής του. Επίσης, αναφέρει ότι 
το ωράριο λειτουργίας εκτός από γραπτώς έχει 
δηλωθεί προφορικά στον προηγούμενο 
κοινωνικό σύμβουλο. Επίσης, για το θέμα της μη 
λειτουργίας του προγράμματος, αναφέρει ότι 
κατά την ημέρα εκείνη έτυχε και αρρώστησαν 
κάποια παιδιά με αποτέλεσμα να ακυρωθεί το 
πρόγραμμα, καθώς δεν δικαιολογούσε το κόστος 
και προληπτικά για λόγους υγείας των 
υπόλοιπων παιδιών που θα συμμετείχαν.   
 
4.6.3. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του 
Πολίτη και της Επιχείρησης παρατηρεί ότι η 
καταγγέλλουσα δεν έχει αντικρούσει την 
αναφορά της υπηρεσίας σε πληροφορίες για 
λειτουργία του ΚΔΑΠ πέραν του δηλωθέντος 
ωραρίου και εφαρμογή προγραμμάτων 
διαφορετικών από τα δηλωθέντα.  
 
4.7. Στο άρθρο 7 («Προσωπικό») προβλέπεται ότι:  
«Στο Κέντρο θα απασχολείται το ακόλουθο 
Προσωπικό: 
α. Εξειδικευμένο Προσωπικό, για την δημιουργική 
απασχόληση, ανάλογα με τις δραστηριότητες που 
θα αναπτυχθούν. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε: 
Δάσκαλο, Γυμναστή, Καθηγητή Μουσικής, 
Καθηγητή Πληροφορικής, Ζωγράφο, Θεατρολόγο 
κ.λ.π. 
Οι παραπάνω θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων 
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή κάτοχοι τίτλων σπουδών σχετικών με 
τη δημιουργική απασχόληση, σχολών της 
ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής. 
β. Προσωπικό καθαριότητας - βοηθητικών 
εργασιών. 
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Η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού / παιδιών 
είναι 2 άτομα ανά 25 παιδιά. 
Από το εξειδικευμένο Προσωπικό του Κέντρου, με 
απόφαση του Φορέα ορίζεται Διευθυντής/ντρια, 
πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ με την μεγαλύτερη εμπειρία 
στο σχετικό αντικείμενο. Ο Διευθυντής/ντρια 
ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής επιπλέον 
των κυρίων καθηκόντων του. 
Το Προσωπικό που θα απασχοληθεί στο Κέντρο θα 
υποβάλλει πιστοποιητικό υγείας το οποίο θα 
ανανεώνεται κάθε χρόνο.». 
 
4.7.1. Στην Έκθεση Αξιολόγησης (αρ.πρωτ.*/*-*-
2017) της Κοινωνικού Συμβούλου αναφέρεται (στις 
διαπιστώσεις) ότι κατόπιν προφορικής σύστασης 
ανανεώθηκαν τα πιστοποιητικά υγείας του 
προσωπικού που είχαν λήξει, ότι υπεβλήθησαν 
πτυχία-τίτλοι σπουδών σύμφωνα με τα 
δηλωθέντα στοιχεία του εξειδικευμένου 
προσωπικού του Κέντρου κατόπιν προφορικής 
σύστασης, πλην της ιδιοκτήτριας η οποία φέρεται 
στον Εσωτερικό Οργανισμό ως υπεύθυνη 
απασχόλησης και Διευθύνουσα. Στην συνέχεια, 
αναφέρεται ότι για μέλος του προσωπικού που 
είχε δηλωθεί ως υπεύθυνος προγράμματος 
απασχόλησης, υπεβλήθησαν ξενόγλωσσα 
έγγραφα και ότι για την ενημέρωση του φακέλου 
θα ήταν χρήσιμη η μετάφρασή τους. Τέλος, 
αναφέρεται ότι από πληροφορίες που 
αντλήθηκαν  από την ιστοσελίδα του ΚΔΑΠ, η 
καταγγέλλουσα δηλώνεται υπεύθυνη τριών 
προγραμμάτων απασχόλησης και επειδή δεν έχει 
υποβληθεί το πτυχίο της, το οποίο αναφέρεται 
στον Εσωτερικό Κανονισμό, προτείνεται από την 
κοινωνική σύμβουλο, η προσκόμισή του στην 
Υπηρεσία. Περαιτέρω, αναφέρεται ότι ο Πίνακας 
Προσωπικού της Επιθεώρησης που επεδείχθη, 
δεν προσκομίστηκε και προτείνεται η προσκόμισή 
του στην Υπηρεσία. 
 
4.7.2. Σε σχέση με το ως άνω θέμα, η 
καταγγέλλουσα αναφέρει στις Παρατηρήσεις της 
ότι τα έγγραφα των πτυχίων και τίτλων 
σπουδών του προσωπικού και τα σχετικά 
πιστοποιητικά υγείας έχουν προσκομιστεί. Επίσης, 
αναφέρει ότι είναι υπεύθυνη σε όλα τα 
προγράμματα και αναγράφεται σε αυτά ως 
πρόσωπο αναφοράς για να απευθύνονται οι 
γονείς. Τέλος, αναφέρει ότι έχει επιφυλαχθεί να 
προσκομίσει τα όσα ζητήθηκαν εντός ευλόγου 
χρόνου, όπως έχει πράξει ως σήμερα 
ακολουθώντας τις υποδείξεις της Διοίκησης.  
 
4.7.3. Ως προς το θέμα του Διευθυντή: 

Στην Έκθεση Αξιολόγησης αναφέρεται ότι κατά 
δήλωση της ιδιοκτήτριας στις 31-3-2017 δεν είναι 
πλέον υπεύθυνη του προγράμματος «** **», δεν 
είναι πλέον Διευθύντρια και ότι παρέχει υπηρεσίες 
φύλαξης η ίδια στο ελεύθερο πρόγραμμα της 
Παρασκευής (υπηρεσία, που όπως αναφέρεται 
στην έκθεση, είναι αντίθετη με τον σκοπό που 
αναφέρεται στο άρθρο 1 της ως άνω υπουργικής 
απόφασης). Περαιτέρω, αναφέρεται ότι το ΚΔΑΠ 
λειτουργεί χωρίς Διευθυντή σε αντίθεση με την 
ως άνω διάταξη (άρθρο 7 της υπουργικής 
απόφασης) και καταλήγει ότι πρέπει να οριστεί 
Διευθυντής και να γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία. 
Σε σχέση με το αναφερόμενο θέμα, η 
καταγγέλλουσα παρατηρεί ότι ήδη έχει γίνει η 
πρόσληψη αλλά, όπως ισχυρίζεται, πότε μέχρι 
σήμερα δεν ετέθη κάτι σχετικό.   
 
4.8. Στο άρθρο 8 («Ευθύνες»), ορίζεται ότι:  
«Τα νομικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων θα 
εκδοθεί η άδεια, ευθύνονται για την άρτια 
οργάνωση και απρόσκοπτη λειτουργία αυτών και 
υποχρεώνονται να συμμορφώνονται με τις, κάθε 
φορά, παρεχόμενες οδηγίες από την εποπτεύουσα 
Αρχή.» (Στην παρ. 6 του άρθρου μόνου της ΥΑ -
27/οικ.9734/408/4-3-2013 (ΦΕΚ Β 921 16.4.2013) 
ορίζεται ότι: "στο άρθρο 8 όπου αναφέρεται 
νομικό πρόσωπο αυτό νοείται ως νομικό 
πρόσωπο κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή 
φυσικό πρόσωπο"). 
 
4.9. Στο άρθρο 9 (Τηρούμενα βιβλία), ορίζεται ότι: 
«Σε κάθε Κέντρο τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία: 
α) Βιβλία συμβάντων 
β) Βιβλίο παρουσίας παιδιών 
γ) Βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού 
του Κέντρου» 
 
4.9.1. Όπως αναφέρεται στην έκθεση αξιολόγησης, 
από τις επισκέψεις στο ΚΔΑΠ και λαμβανομένων 
υπόψη των στοιχείων του φακέλου, 
διαπιστώθηκε ότι δεν επεδείχθη οργανωμένο 
αρχείο παρουσίας παιδιών και προτείνεται η 
οργάνωση και ενημέρωση αυτού.  
 
4.9.2. Η καταγγέλλουσα αναφέρει στις 
Παρατηρήσεις της ότι το αρχείο του ΚΔΑΠ ήταν 
οργανωμένο με αύξοντα αριθμό παιδιών και ότι 
δεν υπάρχει υποχρέωση φύλαξης των απλών 
παρουσιολογίων προηγούμενων ετών, παρά μόνο 
του τρέχοντος έτους. 
 
4.9.3. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του 
Πολίτη και της Επιχείρησης παρατηρεί ότι η 
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υποχρέωση τήρησης βιβλίου παρουσίας παιδιών 
δεν συνοδεύεται από πρόβλεψη συγκεκριμένης 
διάρκειας για την τήρηση. Αυτό, όμως, δεν 
σημαίνει ότι επιτρέπεται η διαρκής και αέναη 
τήρηση του παρουσιολογίου στο Κέντρο, διότι 
αυτό αντίκειται στην θεμελιώδη διάταξη του 
άρθρου 4 του Ν.2472/1997 περί χρονικά 
πεπερασμένης διατήρησης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Υπό το φως αυτής της 
διάταξης, για να είναι νόμιμη η τήρηση των 
δεδομένων, αυτά θα πρέπει να τηρούνται μόνο 
για όσο χρόνο είναι αναγκαίος ενόψει των 
σκοπών της επεξεργασίας.  
 
4.9.4. Ως προς την δυναμικότητα του ΚΔΑΠ:  
Η κοινωνική σύμβουλος αναφέρει στην ως άνω 
έκθεση αξιολόγησης ότι κατά την δεύτερη 
επίσκεψη στις 23-2-2017, (ο οποίος διενεργήθηκε 
χωρίς παιδιά, καθώς κατά δήλωση της 
ιδιοκτήτριας το πρόγραμμα ακυρώθηκε καθώς 
αρρώστησαν όλα τα παιδιά), ο προβλεπόμενος 
αριθμός παιδιών είναι 15 και τα εγγεγραμμένα 47, 
όπως ο αριθμός αυτός προέκυψε από το 
τηρούμενο Βιβλίο Μητρώο, σε σύνολο 91 
καταγεγραμμένων. Όπως αναφέρεται στην 
έκθεση, δεν ήταν οργανωμένο το αρχείο με τα 
στοιχεία εγγραφής των παιδιών.   Τέλος, η 
κοινωνική σύμβουλος αναφέρει ότι κατά την 
τρίτη επίσκεψη στις 31-3-2017, ο αριθμός των 
προβλεπόμενων παιδιών είναι 15 και τα 
εγγεγραμμένα 31 (όπως προέκυψε από τα 
στοιχεία που επεδείχθησαν).  
 
4.9.5.Σε σχέση με το ανωτέρω θέμα η 
καταγγέλλουσα παρατηρεί ότι ο αριθμός των 
προβλεπόμενων παιδιών αναφέρεται σε 
πρόβλεψη ανά πρόγραμμα και όχι στα συνολικά 
προβλεπόμενα παιδιά. 
 
4.10. Στο άρθρο 10 («Έλεγχος») αναφέρεται:  
«Ο έλεγχος για την καλή λειτουργία των Κέντρων 
διενεργείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2345/95 
"Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας 
από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες 
διατάξεις" (ΦΕΚ 213/Α/95).» 
 
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Νήσων στο υπ’ αρ.πρωτ.*/*.*.2017 
έγγραφό της προς τον Περιφερειακό 
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης 
αναφέρει ότι βάσει του άρθρου 10 της υπ’αρ. 
Π1β/Γ.Π. οικ.14951/9.10.2001 Υπουργικής  Απόφασης 

για την καλή λειτουργία του ΚΔΑΠ, διενεργείται 
έλεγχος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2345/1995 (Φ.Ε.Κ. 213/τ.Α/1995) «Οργανωμένες 
υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς 
κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις». 
 
4.11.  Με την απόφαση Π3β/Φ.32/ΓΕΝ. 31542 
«Θεσμός Κοινωνικού Συμβούλου» (ΦΕΚ 577/τ. Β’/9-
5-2002) προβλέφθηκαν τα σχετικά με τον θεσμό 
Κοινωνικού Συμβούλου.  
Με την παράγραφο 4 του άρθρου μόνο 
προβλέφθηκε ότι: 
 
 «Οι Κοινωνικοί Σύμβουλοι πραγματοποιούν 
επισκέψεις στους χώρους των φορέων που 
εποπτεύουν οι οικείες Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις, κατ` ελάχιστο, μία φορά το δίμηνο. 
 Στην περίπτωση που αυτό κρίνεται σκόπιμο, οι 
επισκέψεις γίνονται συχνότερα και τόσες φορές 
όσες απαιτείται για την άμεση επαφή και 
παρακολούθηση του θέματος που τυχόν έχει 
ανακύψει.». 
 
4.12. Στην υπ’ αρ. */*-*-2017 Έκθεση Αξιολόγησης 
αναφέρεται ότι στο συγκεκριμένο ΚΔΑΠ 
πραγματοποιήθηκαν τρεις αιφνίδιες επισκέψεις 
και ότι κατά την πρώτη επίσκεψη (1-11-2016) δεν 
διενεργήθηκε έλεγχος, διότι βρέθηκε κλειστό και 
δεν λειτουργούσε, κατά την δεύτερη (23-2-2017) 
βρέθηκε επίσης κλειστό, αλλά προσήλθε η 
ιδιοκτήτρια και διενεργήθηκε έλεγχος απουσία 
παιδιών, οπότε κρίθηκε απαραίτητο να 
πραγματοποιηθεί νέα επίσκεψη προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Τέλος, αναφέρει ότι κατά την τρίτη 
επίσκεψη (31-3-2017) διενεργήθηκε έλεγχος μόνο 
των στοιχείων που τηρούνται στο γραφείο της 
Διεύθυνσης καθώς, όπως αναφέρει, η ιδιοκτήτρια 
δεν επέτρεψε την είσοδο στους χώρους παροχής 
υπηρεσιών.   
 
4.13. Η καταγγέλλουσα στην από *-*-2017 Αίτηση-
Διαμαρτυρία της αναφέρει ότι το ΚΔΑΠ έχει 
αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου κατά τους 
τελευταίους μήνες τέσσερις φορές: α) στις 1-11-
2016 (το περιεχόμενο της σχετικής έκθεσης της 
κοινοποιήθηκε μετά της υπ’ άρ. πρωτ.*/*-*-2017 
επιστολής της), β) στις 28-2-2017 (σε συνέχεια του 
οποίου προσκόμισε, όπως αναφέρει, αρκετά 
σχετικά έγγραφα), στις 13-3-2017 από την 
επιτροπή ΚΔΑΠ και δ) στις 31-3-2017, ο οποίος, 
όπως αναφέρει, της δηλώθηκε προφορικά ότι 
ήταν συμπληρωματικός. Επίσης, αναφέρει ότι δεν 
της είχε κοινοποιηθεί το περιεχόμενο καμίας 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2017 

31   

σχετικής έκθεσης ελέγχου ενώ οι όποιες 
προφορικές υποδείξεις της κοινωνικής συμβούλου 
είχαν τακτοποιηθεί. 
 
4.14. Στην παρ. 5 προβλέπεται ότι: «Ο Κοινωνικός 
Σύμβουλος, οφείλει να συνεργάζεται με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και να χρησιμοποιεί 
κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να φέρει εις 
πέρας το έργο του.».  
 
4.15. Στην παρ.6 ορίζονται τα εξής: «Άρνηση φορέα 
οργανωμένης κοινωνικής φροντίδας να επιτρέψει 
στον Κοινωνικό Σύμβουλο την ελεύθερη πρόσβαση 
στους χώρους παροχής των υπηρεσιών του, 
συνιστά παράβαση του νόμου και παρέχει στην 
εποπτεύουσα αρχή τη δυνατότητα εφαρμογής 
των προβλεπομένων στις παρ. 3 και 4, του 
άρθρου 2, του Ν. 2345/95, κυρώσεων.». 
 
4.16. Με το υπ’ αρ. */*-*-2017 έγγραφό της, η 
καταγγελλόμενη υπηρεσία αναφέρει ότι η 
καταγγέλλουσα είχε ενημερωθεί με το υπ’ αρ. 
οικ.*/*-*-2016 έγγραφό της για την ορισθείσα 
κοινωνική σύμβουλο στο ΚΔΑΠ και ότι θα πρέπει 
να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση σε όλους 
τους χώρους παροχής υπηρεσιών. Κατόπιν 
αναφέρει ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων 
της κοινωνικής συμβούλου στις 31-3-2017 δεν της 
επετράπη η είσοδος στους χώρους παροχής 
υπηρεσιών. Το ίδιο αναφέρεται και στην υπ’ αρ. 
*/*-*-2017 Έκθεση Αξιολόγησης της κοινωνικής 
συμβούλου, στην οποία αναφέρεται ότι 
διενεργήθηκε έλεγχος μόνο των στοιχείων που 
τηρούνταν στο γραφείο Διεύθυνσης καθώς η 
ιδιοκτήτρια δεν επέτρεψε την είσοδο στους 
χώρους παροχής υπηρεσιών και δεν κατέστη 
δυνατόν να διαπιστωθεί αν υπήρχαν παιδιά, η 
ηλικία τους, το πρόγραμμα και η κατάσταση των 
χώρων παροχής υπηρεσιών.  
 
4.17. Στις παρατηρήσεις της η καταγγέλλουσα 
αναφέρει για το συγκεκριμένο θέμα ότι δεν 
ευσταθεί ότι δεν επετράπη η ακώλυτη πρόσβαση 
σε όλους τους χώρους, καθώς σε άλλο σημείο της 
ίδιας έκθεσης αναφέρεται ότι έγινε περιήγηση. 
 
4.18. Στην παρ. 7 προβλέπεται ότι: «Ο Κοινωνικός 
Σύμβουλος συντάσσει ανά εξάμηνο εκθέσεις 
αξιολόγησης για την οργάνωση και λειτουργία 
κάθε φορέα και για την εν γένει ποιότητα των 
παρεχομένων υπηρεσιών, υποδεικνύοντας 
συγκεκριμένες λύσεις, ενέργειες και βελτιώσεις. Οι 
εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στην αρμόδια 
υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

και κοινοποιούνται στον αναφερόμενο φορέα.». 
Τέλος αναφέρεται ότι η παρούσα απόφαση 
καταργεί τις με αρ. Π4β/οικ.6022/95 (ΦΕΚ 
1052/τ.Β`/21.12.1995) και Π4β/622/95 (ΦΕΚ 
18/τ.Β`/15.1.1996) υπουργικές αποφάσεις "Θεσμός 
Κοινωνικού Συμβούλου". 
 
4.19. Η καταγγέλλουσα στην από *-*-2017 Αίτηση-
Διαμαρτυρία της αναφέρει ότι δεν έχει λάβει 
καμία έκθεση από το έτος 2015, καθώς και των 
τριών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν κατά το 
τελευταίο διάστημα. 
 
4.21. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Υγειονομικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής ενότητας Νήσων στο 
υπ’ αρ. πρωτ. */*-*-2017 έγγραφο της αναφέρει 
ότι με  το υπ’ αρ. πρωτ. */*-*-2017 έγγραφό της 
απέστειλε στην ιδιοκτήτρια του ΚΔΑΠ το 
Πρακτικό Επιθεώρησης και την Έκθεση 
Αξιολόγησης της κοινωνικής συμβούλου.  
 
5. Συμπεράσματα 
 
5.1. Με το άρθρο 8 της Χάρτας Δικαιωμάτων & 
Υποχρεώσεων Πολιτών της Περιφέρειας Αττικής 
(απόφαση 189/2016 του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής) κατοχυρώνονται τα εξής:  
 
 
«8. Το δικαίωμα σεβασμού της προστατευόμενης 
εμπιστοσύνης της/του πολίτη 
 
1. Η Περιφέρεια Αττικής σέβεται την πεποίθηση 
που έχει εμπεδώσει με αποφάσεις της στις/στους 
πολίτες, έτσι ώστε αυτές/οί να ρυθμίσουν την 
συμπεριφορά τους και να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους. Στο πλαίσιο αυτού του 
σεβασμού, η Περιφέρεια Αττικής οφείλει να απέχει 
από αιφνιδιασμούς που διαταράσσουν την 
εμπιστοσύνη που έχει οικοδομηθεί στην σχέση της 
με τις/τους πολίτες. Ως εκ τούτου, εφόσον η 
Περιφέρεια έχει λάβει αποφάσεις με τις οποίες 
αναγνωρίζονται δικαιώματα σε πολίτες, δεν 
επιτρέπεται να ανακαλεί αυτές τις αποφάσεις στο 
πλαίσιο της διακριτικής της ευχέρειας, παρά 
μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από δημόσιο 
συμφέρον που υπερέχει προφανώς των 
δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων των 
πολιτών.  
 
2. Οι πολίτες δεν μπορούν να επικαλούνται τον 
σεβασμό της προστατευόμενης εμπιστοσύνης 
τους, εάν βρίσκονται σε κακή πίστη.» 
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5.2. Ενόψει των ανωτέρω, η καταγγελλόμενη 
υπηρεσία και κάθε υπηρεσία της Περιφέρειας 
Αττικής οφείλει να επιδεικνύει σεβασμό στην 
πεποίθηση που έχει εμπεδώσει ήδη με αποφάσεις 
της στην καταγγέλλουσα επιχείρηση. Όπως 
αναφέρει το άρθρο 8, κάθε υπηρεσία οφείλει να 
απέχει από αιφνιδιασμούς που διαταράσσουν την 
εμπιστοσύνη που έχει οικοδομηθεί στη σχέση της 
με την καταγγέλλουσα. Έννομη συνέπεια αυτού 
του σεβασμού είναι ότι δεν επιτρέπεται ανάκληση 
αποφάσεων που έχουν ήδη επιτρέψει στην 
καταγγέλλουσα να ασκήσει την συγκεκριμένη 
δραστηριότητα. Όριο αυτής της απαγόρευσης, 
όπως ορίζει το ανωτέρω δικαίωμα της Χάρτας, 
είναι το δημόσιο συμφέρον. Στην συγκεκριμένη 
υπό κρίση περίπτωση, το δημόσιο συμφέρον 
περιλαμβάνει όλες τις προϋποθέσεις που ρητώς 
ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο για την 
ασφάλεια των παιδιών που είναι εγγεγραμμένα 
στο ΚΔΑΠ. Στην έννοια της ασφάλειας των 
παιδιών περιλαμβάνονται οι τεχνικές και 
διοικητικές προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με τις 
ανωτέρω διατάξεις. Επομένως, η Περιφέρεια 
μπορεί να ανακαλέσει απόφασή της, με 
κατάλληλη αιτιολογία, εφόσον διαπιστωθεί ότι 
δεν τηρούνται όροι που αφορούν την ασφάλεια 
των παιδιών που είναι εγγεγραμμένα ή πρόκειται 
να εγγραφούν στο ΚΔΑΠ.  
 
5.3. Με το άρθρο 20 της Χάρτας Δικαιωμάτων & 
Υποχρεώσεων Πολιτών της Περιφέρειας Αττικής 
κατοχυρώνονται τα εξής:  
 
«20. Το δικαίωμα σεβασμού της επαγγελματικής 
ελευθερίας  
 
Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα σεβασμού της 
επαγγελματικής του ελευθερίας, εφόσον δεν 
προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν 
παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη. Η 
Περιφέρεια Αττικής κατά την ενάσκηση των 
σχετικών αρμοδιοτήτων της, δεν επιτρέπεται να 
παρεμποδίζει την ελεύθερη άσκηση επαγγέλματος 
εάν δεν προβλέπεται σχετικός ρητός περιορισμός 
σε νομοθετικό κείμενο.» 
 
5.4. Ενόψει των ανωτέρω, η καταγγελλόμενη 
υπηρεσία και κάθε υπηρεσία της Περιφέρειας 
Αττικής οφείλει να επιδεικνύει σεβασμό στην 
επαγγελματική ελευθερία που ασκεί η 
καταγγέλλουσα με τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητές της. Έννομη συνέπεια αυτού του 
σεβασμού είναι ότι δεν επιτρέπεται να 
παρεμποδίζεται στην ενάσκηση του 
επαγγέλματός της από την Περιφέρεια Αττικής με 
επίκληση περιορισμών που δεν είναι ρητοί σε 
νομοθετικό κείμενο. Μια τέτοια χαρακτηριστική 
περίπτωση είναι η άποψη της υπηρεσίας ότι 
απαγορεύεται η λειτουργία δεύτερης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας στο ίδιο ακίνητο 
με το Κ.Δ.Α.Π., κάτι το οποίο δεν προκύπτει από 
ρητό περιορισμό σε νομοθετικό κείμενο. Εάν η 
υπηρεσία έχει εντοπίσει πιο ευκρινή απαγόρευση 
για την δεύτερη δραστηριότητα στο ίδιο ακίνητο, 
θα πρέπει να την επισημάνει με εμφανέστερο 
τρόπο στην αιτιολόγηση της όποιας απόφασής 
της.  
 
5.5. Ως προς την παρατήρηση ότι η 
καταγγελλόμενη υπηρεσία προβαίνει σε 
διοικητικές ενέργειες εις βάρος των εννόμων 
συμφερόντων της καταγγέλλουσας, ενώ εκκρεμεί 
η διαδικασία της διαμεσολάβησης, ο 
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και 
της Επιχείρησης επισημαίνει ότι η χρηστή 
διοίκηση επιβάλλει την αναμονή της παρέμβασης 
του ανεξάρτητου διαμεσολαβητή πριν την τυχόν 
συνέχιση ενάσκησης αρμοδιοτήτων. Ωστόσο, σε 
περιπτώσεις που η αναμονή αυτή ενδέχεται να 
οδηγήσει σε μη αναστρέψιμα αποτελέσματα, η 
υπηρεσία μπορεί με ειδικά αιτιολογημένη 
απόφασή της, στην οποία εκθέτει τους επείγοντες 
λόγους που δεν της επιτρέπουν την αναμονή της 
διαμεσολάβησης, να ασκήσει, κατ’ εξαίρεση, τις 
αρμοδιότητές της και κατά την διάρκεια της 
εξωδικαστικής διαδικασίας.  
 
6. Διαμεσολάβηση για την επίλυση του 
προβλήματος  
 
Ενόψει των ανωτέρω, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
καλεί και τις δύο πλευρές να λάβουν υπόψη την 
ανωτέρω διαμεσολαβητική ανάλυση και να μας 
ενημερώσουν για την τήρηση του εν γένει  
θεσμικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων και 
των ορισμών της Χάρτας Δικαιωμάτων & 
Υποχρεώσεων του Πολίτη της Περιφέρειας 
Αττικής.  
 
Αποτέλεσμα: Αναμένεται απάντηση της 
υπηρεσίας. 
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 (ε) Το δικαίωμα πληροφόρησης 
(Άρθρο 10 της Χάρτας) 

 
  
  
« 1. Καθεµιά/καθένας έχει δικαίωµα πληροφόρησης από την Περιφέρεια Αττικής, όπως νόµος ορίζει. Η 
αρµόδια Υπηρεσία ή το αρµόδιο όργανο διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής έχουν υποχρέωση να απαντούν 
στα αιτήµατα για παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών 
και βεβαιώσεων. Το δικαίωµα πληροφόρησης/ενηµέρωσης των πολιτών για τις υπηρεσίες που παρέχει η 
Περιφέρεια Αττικής µπορεί να ικανοποιείται και µε την πρόσβαση στην επίσηµη ιστοσελίδας της, καθώς και 
µέσω των αναρτήσεων πράξεων και αποφάσεων αρµοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής στο “Πρόγραµµα 
∆ι@ύγεια”, κατά τον Ν.3861/2010 (όπως ισχύει). Οι πολίτες µπορούν να ενηµερώνονται σχετικά µε την 
ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου, καθώς και για τις αποφάσεις που 
λαµβάνονται από αυτό, µέσα από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής λαµβάνει 
κατάλληλα µέτρα ώστε όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στο κοινό να είναι προσβάσιµες και για Άτοµα 
µε Αναπηρίες (π.χ. οι αρµόδιοι/ες υπάλληλοι υποχρεούνται να αναγιγνώσκουν έγγραφα σε πολίτες µε 
προβλήµατα όρασης).  
 
2. Το δικαίωµα πληροφόρησης των πολιτών ισχύει λαµβανοµένων υπόψη των περιορισµών που 
επιβάλλονται από διατάξεις οι οποίες απαγορεύουν την ανακοίνωση πληροφοριών που :   
-  αποτελούν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, χαρακτηρισµένα ως απόρρητα ή εµπιστευτικά στοιχεία, 
- είναι σχετικές µε την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτων προσώπων,  
- αφορούν επαγγελµατικά ή επιχειρηµατικά µυστικά,  καθώς και κάθε άλλη πληροφορία της οποίας η 
δηµοσίευση απαγορεύεται ρητώς από την ισχύουσα νοµοθεσία.  Με αιτιολογηµένη απόφασή της, η εκάστοτε 
Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής µπορεί να απορρίπτει ατοµική αίτηση σε πληροφόρηση, στο µέτρο που η 
ίδια δεν διαθέτει τα ζητηθέντα δεδοµένα ή που η ικανοποίηση του δικαιώµατος θα σήµαινε αφιέρωση 
υπέρµετρης διοικητικής προσπάθειας που θα έθετε αποδεδειγµένα σε κίνδυνο την οµαλή εκπλήρωση των 
άλλων αρµοδιοτήτων της Υπηρεσίας.» 
  

 
Απάντηση υπηρεσίας σχετικά με το εάν απαιτείται βεβαίωση λειτουργίας για 

δραστηριότητες (Διαμεσολάβηση 11/2017) 
 
 
 
 
1. Η υπόθεση  
 
1.1. Στις *.*.2017 ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης 
του Πολίτη και της Επιχείρησης έλαβε την υπ΄ αρ. 
πρωτ. */* καταγγελία, η οποία εισήχθη στον Φ. 
223 του Γραφείου. 
1.2. Η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι έχει υποβάλλει 
ερώτημα στην αρμόδια Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών για το εάν απαιτείται ή 
όχι βεβαίωση ή άδεια λειτουργίας επιχείρησης με 
ΚΑΔ:  
-88991901 Υπηρεσίες καθοδήγησης ατόμων με 
προβλήματα 
-88101400 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής 

υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες 
-88901100 Υπηρεσίες σχετικές με την εγκυμοσύνη 
-88101101 Υπηρεσίες επισκέψεων σε ηλικιωμένους.  
Στη συνέχεια, η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι η 
Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών 
απέστειλε το ως άνω ερώτημα στο Υπουργείο 
Υγείας (Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας) και 
επισυνάπτει την απάντηση του Υπουργείου. 
Ταυτόχρονα αναφέρει ότι έχει ενημερωθεί ότι 
σύμφωνα με τον Ν. 3919/2011 το επάγγελμα 
ασκείται ελεύθερα. Τέλος, η καταγγέλλουσα 
σημειώνει ότι κανένας φορέας δεν έχει απαντήσει 
στο ως άνω ερώτημά της, δηλαδή εάν απαιτείται 
άδεια ή βεβαίωση άδειας λειτουργίας για τον 
επαγγελματικό χώρο.   
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2. Η αρμοδιότητα του Περιφερειακού 
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης 
2.1 Σύμφωνα με τον αρ. 18 της Χάρτας 
Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Πολιτών της 
Περιφέρειας Αττικής, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών 
και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση από τις 
υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής και 
διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών 
προβλημάτων (άρθρο 179 παρ. 2 του Ν.3852/2010 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης). 
2.2. Στην προκειμένη υπό κρίση περίπτωση, η 
αίτηση αφορά την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών 
της Περιφέρειας Αττικής. Ως εκ τούτου, ο 
Περιφερειακός Συμπαραστάτης είναι αρμόδιος να 
ασκήσει τη διαμεσολαβητική του παρέμβαση. 
 
3.  Νομικό Πλαίσιο 
 
3.1. Σύμφωνα με το άρθρο  Άρθρο 78 του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/2016) με τίτλο 
«Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων Νοτίου, 
Βορείου και Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, 
Νήσων, Δυτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής»:  
 
«1) Οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας είναι αρμόδιες 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.  
2) Οφείλουν να βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία 
με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την 
καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και 
των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.  
3) Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων κατανέμονται στα 
υπαγόμενα σε αυτές τμήματα: 
1. Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας 
2. Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας 
3. Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων 
4. Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
5. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης 
4) Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας: Το 
Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας είναι 
αρμόδιο ιδίως για: 1. Τη χορήγηση και ανάκληση 

αδειών άσκησης επαγγελμάτων υγείας και 
παραϊατρικών επαγγελμάτων και σχετικών 
βεβαιώσεων που αφορούν σε αυτά, αδειών 
λειτουργίας εργαστηρίων και πάσης φύσεως 
χώρων άσκησης ιδιωτικού επαγγέλματος υγείας, 
την άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και σκοπιμότητας 
φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, την 
εποπτεία ιατρικών, οδοντιατρικών, 
φαρμακευτικών συλλόγων.». 
 
3.2. Στον Ν. 3919/2011 (Αρχή της επαγγελματικής 
ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων 
περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση 
επαγγελμάτων), όπως ισχύει, προβλέπεται στο 
άρθρο 1 (Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας) 
ότι: 
 
 1. Για την πρόσβαση σε επαγγέλματα και την 
άσκηση τους ισχύει η αρχή της  επαγγελματικής 
ελευθερίας (άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος).  
2. Οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που 
αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση 
επαγγελμάτων επιβάλλεται να ερμηνεύονται σε 
αρμονία προς την αρχή της επαγγελματικής 
ελευθερίας και της προστασίας του 
ανταγωνισμού.  
β. Διατάξεις νόμων, κανονιστικές πράξεις και 
ερμηνευτικές εγκύκλιοι που αντιβαίνουν στα 
προβλεπόμενα στα άρθρα 2 και 3 του νόμου 
αυτού καταργούνται. 
 3. Οι διατάξεις του κεφαλαίου Α` του παρόντος 
νόμου έχουν εφαρμογή στην πρόσβαση και 
άσκηση επαγγελμάτων και κάθε μη μισθωτής 
οικονομικής δραστηριότητας που παρέχεται κατά 
κανόνα έναντι αμοιβής. 
4. Οι διατάξεις του κεφαλαίου Α` του παρόντος 
νόμου δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
α) αν είναι αντίθετες με διάταξη του ενωσιακού 
δικαίου που ρυθμίζει τις ειδικές πτυχές της 
πρόσβασης και της άσκησης δραστηριότητας 
παροχής υπηρεσιών σε ειδικούς τομείς ή ειδικά 
επαγγέλματα  [και] 
β) στις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και 
γενικού οικονομικού συμφέροντος 
γ) στις κάθε είδους υπηρεσίες και επαγγέλματα 
που συνδέονται με τα παίγνια. 
 
Στο άρθρο 2 παρ.1 (Κατάργηση αδικαιολόγητων 
περιορισμών στην πρόσβαση και την άσκηση 
επαγγελμάτων) του ως άνω νόμου προβλέπεται 
ότι :  
 
«Οι προβλεπόμενοι στην ισχύουσα νομοθεσία 
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περιορισμοί που αφορούν στην πρόσβαση και την 
άσκηση επαγγελμάτων, πέραν εκείνων των 
επαγγελμάτων για τα οποία διαλαμβάνεται 
ρύθμιση στο κεφάλαιο Β` του παρόντος, 
καταργούνται μετά την πάροδο τεσσάρων (4) 
μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.» 
 
Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 
(Κατάργηση αδικαιολόγητων απαιτήσεων  
προηγούμενης διοικητικής άδειας για  την άσκηση 
επαγγελμάτων):   
 
«1. Η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας 
για την άσκηση επαγγέλματος, πέραν εκείνων για 
τα οποία διαλαμβάνεται ρύθμιση στο Κεφάλαιο Β` 
του παρόντος, όταν η χορήγηση της άδειας αυτής 
συναρτάται προς την αντικειμενικώς 
διαπιστούμενη κατά δεσμία αρμοδιότητα, 
συνδρομή νόμιμων προϋποθέσεων, παύει να 
ισχύει μετά πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη 
δημοσίευση του παρόντος. Από το χρονικό εκείνο 
σημείο και με την επιφύλαξη των οριζομένων στο 
επόμενο εδάφιο, το επάγγελμα ασκείται 
ελευθέρως μετά πάροδο τριμήνου από την 
αναγγελία ενάρξεως ασκήσεως του, 
συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για 
την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων 
προϋποθέσεων, στην κατά τις ισχύουσες στο 
χρονικό εκείνο σημείο διατάξεις αρμόδια προς 
αδειοδότηση διοικητική αρχή. Η αρχή αυτή 
δύναται, εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της 
αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση του 
επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν 
συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς 
τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα 
υποβληθέντα στοιχεία.».  
 
3.3. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.2690/1999 με 
τίτλο:  «Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη 
Διοίκηση» και την παρ. 1 αυτού :   
 
«Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής 
αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να 
διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις 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». 
 Στην ως άνω παράγραφο αναφέρονται και τα 
ακόλουθα:  «Με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Υπουργού μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, 
διαφορετική προθεσμία για τη διεκπεραίωση 
υποθέσεων, εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι, 
που αναφέρονται ρητώς σε αυτήν».  
Στην παρ. 2 του ως άνω άρθρου αναφέρονται τα 
ακόλουθα : «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 
την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του, για 
την παροχή πληροφοριών και γ) κάθε άλλη 
χρήσιμη πληροφορία».  
 
4. Ιστορικό της υπόθεσης 
4.1. Η ενδιαφερόμενη κατέθεσε στην Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. 
Νοτίου Τομέα Αθηνών την με αρ. πρωτ. */*.*.2017 
αίτησή της. Με την αίτηση αυτή ζήτησε από την 
υπηρεσία να την ενημερώσουν για το εάν υπάρχει 
ως προϋπόθεση η χορήγηση βεβαίωσης 
λειτουργίας για την επιχείρηση (η φράση χώρου 
Επισκεπτών Υγείας φαίνεται να έχει διαγραφεί) με 
ΚΑΔ:  
-88991901 Υπηρεσίες καθοδήγησης ατόμων με 
προβλήματα 
-88901100 Υπηρεσίες σχετικές με την εγκυμοσύνη 
-88101101 Υπηρεσίες επισκέψεων σε ηλικιωμένους 
-88101400 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής 
υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες. 
 
4.2. Στην συνέχεια η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι 
η ως άνω υπηρεσία απέστειλε το ερώτημά της 
στο Υπουργείο Υγείας. Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. 
Νοτίου Τομέα Αθηνών απέστειλε στην Δ/νση 
Επαγγελμάτων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, με 
κοινοποίηση στην καταγγέλλουσα, το υπ’ 
αρ.οικ.*/*.*.2016 έγγραφο με θέμα: «Ερώτημα για 
άδεια λειτουργίας». Στο έγγραφο αυτό 
αναφέρεται: «Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2017 

36   

εάν έχει θεσμοθετηθεί βεβαίωση λειτουργίας 
χώρου για άσκηση επαγγέλματος Επισκέπτριας 
Υγείας στον οποίο θα μπορεί να παρέχει τις 
υπηρεσίες που αναγράφονται στην αίτησή της.». 
 
4.3. Η  Η Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας κοινοποίησε στην 
καταγγέλλουσα το με αρ.πρωτ. */* */*.*.2017 
έγγραφο με θέμα: «Ερώτημα για άδεια 
λειτουργίας», το οποίο απευθύνεται στην 
καταγγελλόμενη υπηρεσία της Περιφέρειας 
Αττικής. Στο έγγραφο αυτό, το Υπουργείο σε 
απάντηση του αρ*/*.*.2017 εγγράφου της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. 
Νοτίου Τομέα Αθηνών, αναφέρει ότι: «Δεν 
υπάρχουν νομοθετικές διατάξεις από τις οποίες να 
προβλέπεται η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος 
στους Επισκέπτες/τριες Υγείας.  
Όσον αφορά το ερώτημα της κας ** ** σχετικά με 
το αν υπάρχει βεβαίωση λειτουργίας για τις 
επιχειρήσεις με ΚΑΔ 88991901, 86901100, 88101101 & 
88101400, σας γνωρίζουμε ότι το θέμα δεν 
εμπίπτει στις αρμοδιότητες της υπηρεσίες μας.».     
 
4.4. Η καταγγέλλουσα σε τηλεφωνική επικοινωνία 
με το Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη 
του Πολίτη και της Επιχείρησης στις 13.04.2017 
επισήμανε ότι μέχρι την ημέρα αυτή δεν είχε λάβει 
κάποια έγγραφη απάντηση από την 
καταγγελλόμενη υπηρεσία σχετικά με το ως άνω 
ερώτημά της και ότι η ως άνω απάντηση του 

Υπουργείου Υγείας της κοινοποιήθηκε από το 
Υπουργείο και όχι την Περιφέρεια Αττικής. 
Επιπλέον η καταγγέλλουσα επισήμανε ότι το 
ερώτημά της αφορούσε  στο εάν υπάρχει 
βεβαίωση λειτουργίας για την επιχείρησης με τους 
ΚΑΔ που αναγράφει (καθώς, όπως αναφέρει είχε 
διαγράψει από την αίτησή της τις φράσεις 
«χώρου Επισκεπτών Υγείας») ενώ το ερώτημα 
που υπέβαλλε προς το Υπουργείο Υγείας η 
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών αφορούσε το 
εάν έχει θεσμοθετηθεί βεβαίωση λειτουργίας 
χώρου για την άσκηση επαγγέλματος 
Επισκέπτριας Υγείας στον οποίο θα μπορεί να 
παρέχει τις υπηρεσίες που αναγράφονται στην 
αίτηση της καταγγέλλουσας .  
 
5. Διαμεσολάβηση για την επίλυση του 
προβλήματος  
 
Εν όψει των ανωτέρω, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
παρακαλεί την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, .να μας 
ενημερώσει κατά πόσον προτίθεται να εκδώσει 
έγγραφο απαντώντας στο αίτημα της 
καταγγέλλουσας. 
 
Αποτέλεσμα:  Ικανοποίηση αιτήματος

 
 
 
 
 

(στ)  Το δικαίωµα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα  
και περαιτέρω χρήσης αυτών 

(Άρθρο 11 της Χάρτας) 
  
« 1. Κάθε ενδιαφερόµενη/ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα, ύστερα από γραπτή αίτησή της/του, να λαµβάνει 
γνώση των διοικητικών εγγράφων που τηρούνται στα αρχεία της Περιφέρειας Αττικής. Ως διοικητικά 
έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δηµόσιες Υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, µελέτες, πρακτικά, 
στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της ∆ιοίκησης, γνωµοδοτήσεις και αποφάσεις. 
Όποια/όποιος έχει ειδικό έννοµο συµφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή ή ηλεκτρονική αίτησή της/του, να 
λαµβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στα αρχεία της Περιφέρειας Αττικής και είναι 
σχετικά µε υπόθεσή της/του η οποία εκκρεµεί σε αυτήν ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτήν. Το δικαίωµα των 
εδαφίων 1 και 3 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 την αιτούσα/τον αιτούντα, εκτός αν ο νόµος ορίζει διαφορετικά. Αν πρόκειται για 
πληροφορίες ιατρικού χαρακτήρα, αυτές γνωστοποιούνται στον/στην αιτούντα/αιτούσα µε τη βοήθεια 
γιατρού, ο/η οποίος/α ορίζεται για το σκοπό αυτόν. Η άσκηση του κατά των εδαφίων 1 και 3 δικαιώµατος 
γίνεται µε την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωµάτων πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. Η 
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χρονική προθεσµία για τη χορήγηση διοικητικών / ιδιωτικών εγγράφων ή την αιτιολογηµένη απόρριψη της 
σχετικής αίτησης της/του πολίτη είναι είκοσι (20) ηµέρες.  
 2. Το ανωτέρω δικαίωµα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο ή µέρος ενός εγγράφου αφορά την 
ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές 
διατάξεις. Η Περιφέρεια Αττικής µπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώµατος τούτου, λαµβάνοντας 
πάντοτε υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης, 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. Οι 
ενδιαφερόµενες/ενδιαφερόµενοι οφείλουν να εκθέτουν στο αίτηµά τους και να αποδεικνύουν το άµεσο 
ενδιαφέρον τους ή το ειδικό έννοµο συµφέρον τους, ανάλογα µε το αν ζητούν διοικητικό ή ιδιωτικό έγγραφο. 
Η ανωτέρω προθεσµία εκκινεί από την κατάθεση ολοκληρωµένου αιτήµατος, χωρίς ασάφειες ή αοριστίες.» 
  
  
  

Πρόσβαση καταγγέλλοντος σε φάκελο καταγγελλόμενου καταστήματος 
 (Διαμεσολάβηση 13/2017) 

 
 

1.  Η καταγγελία 
 
1.1 Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη 
και της Επιχείρησης δέχθηκε την με αρ. πρωτ. */* 
καταγγελία, η οποία εισήχθη στον αρ.Φ.234  του 
Γραφείου μας. 
 
1.2. O καταγγέλλων αναφέρει ότι με την ιδιότητα 
του κατοίκου της ** έχει υποβάλει το υπ’ αρ. */*-*-
2017 αίτημα χορήγησης αντιγράφων των 
εγγράφων της Υπηρεσίας που αφορούν τον 
πλήρη φάκελο του καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην συμβολή των 
οδών **  * και **. Ο καταγγέλλων αναφέρει ότι 
αντί να ικανοποιηθεί το αίτημά του για πρόσβαση 
στα έγγραφα, η υπηρεσία με το υπ’ αρ. */* της 
*.*.2017 έγγραφο η υπηρεσία ενημερώνει για τους 
ελέγχους που έχει πραγματοποιήσει, χωρίς να 
αποφαίνεται επί του αιτήματος για πρόσβαση στα 
έγγραφα.  
1.3. Αίτημα του καταγγέλλοντος είναι να του δοθεί 
πλήρης πρόσβαση στον φάκελο που αφορά το 
επίμαχο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.   
 
2. Η αρμοδιότητα του Περιφερειακού 
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης 
 
2.1. Σύμφωνα με τον αρ. 18 της Χάρτας 
Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Πολίτη της 
Περιφέρειας Αττικής, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών 
και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση από τις 
υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας και διαμεσολαβεί για 

την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, ενώ 
είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή 
ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους 
ενδιαφερομένους (άρθρο 179 παρ. 2 του 
Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). 
 
2.2. Στην προκειμένη υπό κρίση περίπτωση, η 
καταγγελία αφορά αρμοδιότητες της Δ/νσης 
Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής 
της ΠΕ Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής. 
Επομένως, υφίσταται αρμοδιότητα για την 
διερεύνηση του αιτήματος διαμεσολάβησης.  
 
3. Νομικό μέρος  
 
3.1.  Σύμφωνα με τον αρ. 11 της Χάρτας 
Δικαιωμάτων & Υποχρεώσεων Πολιτών της 
Περιφέρειας Αττικής, κάθε 
ενδιαφερόμενη/ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, 
ύστερα από γραπτή αίτησή της/του, να λαμβάνει 
γνώση των διοικητικών εγγράφων που 
τηρούνται στα αρχεία της Περιφέρειας Αττικής. 
Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα 
συντάσσονται από τις δημόσιες Υπηρεσίες, όπως 
εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, 
εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, 
γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις. Όποια/όποιος έχει 
ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από 
γραπτή ή ηλεκτρονική αίτησή της/του, να 
λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που 
φυλάσσονται στα αρχεία της Περιφέρειας Αττικής 
και είναι σχετικά με υπόθεσή της/του η οποία 
εκκρεμεί σε αυτήν ή έχει διεκπεραιωθεί από 
αυτήν. Το δικαίωμα των εδαφίων 1 και 3 ασκείται: 
α) με μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της 
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Υπηρεσίας, ή β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός 
αν η αναπαραγωγή τούτου μπορεί να βλάψει το 
πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής 
βαρύνει την αιτούσα/τον αιτούντα, εκτός αν ο 
νόμος ορίζει διαφορετικά. Αν πρόκειται για 
πληροφορίες ιατρικού χαρακτήρα, αυτές 
γνωστοποιούνται στον/στην αιτούντα/αιτούσα με 
τη βοήθεια γιατρού, ο/η οποίος/α ορίζεται για το 
σκοπό αυτόν. Η άσκηση του κατά των εδαφίων 1 
και 3 δικαιώματος γίνεται με την επιφύλαξη της 
ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ή 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η χρονική προθεσμία 
για τη χορήγηση διοικητικών / ιδιωτικών 
εγγράφων ή την αιτιολογημένη απόρριψη της 
σχετικής αίτησης της/του πολίτη είναι είκοσι (20) 
ημέρες. Σύμφωνα με την 2η παράγραφο του ίδιου 
άρθρου της Χάρτας, το ανωτέρω δικαίωμα δεν 
υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο ή 
μέρος ενός εγγράφου αφορά την ιδιωτική ή 
οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται 
απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές 
διατάξεις. Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να 
αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος 
τούτου, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την αρχή 
της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης, 
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. Οι 
ενδιαφερόμενες/ενδιαφερόμενοι οφείλουν να 
εκθέτουν στο αίτημά τους και να αποδεικνύουν 
το άμεσο ενδιαφέρον τους ή το ειδικό έννομο 
συμφέρον τους, ανάλογα με το αν ζητούν 
διοικητικό ή ιδιωτικό έγγραφο. Η ανωτέρω 
προθεσμία εκκινεί από την κατάθεση 
ολοκληρωμένου αιτήματος, χωρίς ασάφειες ή 
αοριστίες.  
 
3.2. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του 
Ν.2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), 
κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα ύστερα 
από γραπτή αίτησή του να λαμβάνει γνώση των 
διοικητικών εγγράφων. Διοικητικά έγγραφα 
νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες 
υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, 
στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, 
απαντήσεις της διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και 
αποφάσεις. Κατά την παρ. 2, όποιος έχει ειδικό 
έννομο συμφέρον δικαιούται ύστερα από γραπτή 
αίτησή του να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών 
εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες 
υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή του που 
εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές. 

Κατά την παρ. 3, το ανωτέρω δικαίωμα δεν 
υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο 
αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου ή 
αν παραβλάπτεται απόρρητο που προβλέπεται 
από ειδικές διατάξεις. Η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή 
μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του 
δικαιώματος αν αυτή μπορεί να δυσχεράνει 
ουσιωδώς την έρευνα δικαστικών, διοικητικών, 
αστυνομικών ή στρατιωτικών αρχών σχετικώς με 
την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης. 
Κατά την παρ. 4, το δικαίωμα ασκείται με 
επιτόπια μελέτη ή χορήγηση αντιγράφου, με την 
σχετική δαπάνη αναπαραγωγής να βαρύνει τον 
αιτούντα. Κατά την παρ. 6, η χρονική προθεσμία 
για την χορήγηση εγγράφων ή την αιτιολογημένη 
απόρριψη της σχετικής αίτησης του πολίτη είναι 
είκοσι (20) ημέρες. 
 
3.3. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.2472/1997 (ΦΕΚ 
Α’ 50, Προστασία του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα), «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» 
ορίζεται κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε 
φυσικό πρόσωπο, η ταυτότητα του οποίου είναι 
γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί βάσει μιας 
σειράς κριτηρίων που αναφέρονται στον ίδιο 
νόμο. «Επεξεργασία» δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι εργασία ή σειρά εργασιών που 
εφαρμόζεται σε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, ανάμεσα στις οποίες (εργασίες) είναι 
και “η διαβίβαση, η διάδοση και κάθε άλλης 
μορφής διάθεση». Κατά το άρθρο 3 παρ. 1, ο 
νόμος αυτός εφαρμόζεται στην εν όλω ή εν μέρει 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία καθώς και στη μη 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία 
περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε 
αρχείο. Κατά το άρθρο 2, «αρχείο δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε διαρθρωμένο 
σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα 
οποία είναι προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα 
κριτήρια. Κατά το άρθρο 5 παρ. 2 περ. (β) του 
Ν.2472/1997, η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται και χωρίς τη 
συγκατάθεση, όταν είναι αναγκαία για την 
εκπλήρωση υποχρέωσης του υπεύθυνου 
επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από το νόμο.  
Κατά το άρθρο 11 παρ. 3, εάν τα δεδομένα 
ανακοινώνονται σε τρίτους, το υποκείμενο 
ενημερώνεται για την ανακοίνωση πριν από 
αυτούς. 
 
4. Ιστορικό της υπόθεσης 
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4.1. Στην αίτησή του ο πολίτης αναφέρει ότι 
επιθυμεί να του χορηγηθεί αντίγραφο του 
πλήρους φακέλου που αφορά το Κ.Υ.Ε. Εκθέτει ένα 
ειδικό έννομο συμφέρον, αναφέροντας ότι η οικία 
του εφάπτεται στο κτίριο του Κ.Υ.Ε. με 
αποτέλεσμα η ισχυριζόμενη έλλειψη άμεσης 
εσωτερικης επικοινωνίας του ισογείου με το 
υπόγειο και η ισχυριζόμενη επικοινωνία με 
εξωτερική σκάλα να επηρεάζει την λειτουργία του 
κτιρίου της κατοικίας του. Επομένως, κατ’ αρχήν 
ο πολίτης έχει εκθέσει ένα σαφέστατο έννομο 
συμφέρον για την πρόσβαση στα διοικητικά 
στοιχεία που σχετίζονται με τις εγκρίσεις 
λειτουργίας του Κ.Υ.Ε. 
4.2. Η απάντηση της υπηρεσίας όμως σχετίζεται 
όντως με τους ελέγχους που έχει διεξάγει και δεν 
συνιστά απόφαση θετική ή αρνητική για την 
χορήγηση αντιγράφων των εγγράφων του 
φακέλου κατά την έννοια που η απόφαση αυτή 
πρέπει να χορηγεί ή να απορρίπτει αιτιολογημένα 
την πρόσβαση δυνάμει του άρθρου 5 του 
Ν.2690/1999 και του άρθρου 11 της Χάρτας. 
Επομένως, το αίτημα του πολίτη δεν έχει 
εξεταστεί στο πλαίσιο αυτών των διατάξεων και 
η Υπηρεσία θα πρέπει να επανέλθει και να 
επανεξετάσει το αίτημα χορηγώντας ή μη 
αντίγραφα του φακέλου.  
 
5. Διαμεσολάβηση για την επίλυση του 
προβλήματος 
 
5.1 Κατόπιν των ανωτέρω, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
διαπιστώνει πρώτον ότι ο πολίτης έχει υποβάλει 
αίτημα πρόσβασης στα έγγραφα και δεύτερον ότι 
η υπηρεσία δεν το έχει ικανοποιήσει όπως 
επιβάλλει ο νόμος κρίνοντάς το δεκτό ή 
απορρίπτοντάς το αιτιολογημένα. 
 
5.2. Περαιτέρω, διαπιστώνεται ότι ο πολίτης έχει 
εκθέσει το ειδικό έννομο συμφέρον του ως 
κάτοικος παρακείμενης οικίας με ισχυρισμούς 
περί όχλησης που σχετίζονται με εγκρίσεις που 
δόθηκαν για την λειτουργία του εν λόγω Κ.Υ.Ε. 
Επομένως, υφίσταται έννομο συμφέρον για την 
χορήγηση αντιγράφων.   
 
5.3. Περαιτέρω, η Υπηρεσία θα πρέπει να 
διαπιστώσει κατά πόσον υπάρχει ή όχι κάποιος 
από τους προαναφερόμενους στον νόμο λόγους 
για τους οποίους δεν επιτρέπεται να χορηγήσει 

την πρόσβαση. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος λόγος, 
οφείλει να χορηγήσει στον πολίτη τα αντίγραφα 
που ζητήθηκαν. Εάν όμως υπάρχει τέτοιος λόγος 
οφείλει να απορρίψει αιτιολογημένα το αίτημα και 
να εξηγήσει για ποιόν λόγο υπερέβη τις 20 ημέρες 
που ορίζει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και 
η Χάρτα Δικαιωμάτων & Υποχρεώσεων του 
Πολίτη για την θετική ή αρνητική απόφαση.   
 
5.4. Πριν από την διαβίβαση αντιγράφου των 
στοιχείων στον πολίτη, Υπηρεσία θα πρέπει να 
ενημερώσει τυχόν υποκείμενα των δεδομένων, 
ήτοι φυσικά πρόσωπα τα στοιχεία των οποίων 
αναφέρονται στα ζητηθέντα έγγραφα ότι 
πρόκειται να χορηγήσει αντίγραφα των εν λόγω 
εγγράφων στον αιτούντα. Συγκεκριμένα, κατά το 
άρθρο 11 παρ. 3 του Ν.2472/1997, η υπηρεσία θα 
πρέπει να στείλει επιστολή σε τυχόν υποκείμενα 
δεδομένων, ενημερώνοντας ότι έχει υποβληθεί 
αίτημα χορήγησης αντιγράφου σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του Ν.2690/1999 και ότι εξ αυτού του 
λόγου η διαβίβαση των δεδομένων είναι 
επιτρεπόμενη κατ’ άρθρο 5 παρ. 2 (β) του 
Ν.2472/1997 λόγω εκπλήρωσης νομικής 
υποχρέωσης. Παράλληλα, στην επιστολή θα 
πρέπει κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 να 
αναγράφεται ο αποδέκτης των δεδομένων (δηλ. 
τα στοιχεία του αιτούντος) και η ύπαρξη του 
δικαιώματος πρόσβασης, δηλαδή ενημέρωση των 
υποκειμένων ότι κατά το άρθρο 12 τα υποκείμενα 
έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τα 
αφορούν.  
 
5.5. Μετά την προηγούμενη ενημέρωση των 
υποκειμένων των δεδομένων κατ’ άρθρο 11 παρ. 
3 του Ν.2472/1997, η υπηρεσία θα πρέπει να 
εκπληρώσει την υποχρέωσή της κατά το άρθρο 5 
παρ. 4 (β) του Ν.2690/1999, χορηγώντας 
αντίγραφα στον αιτούντα, εάν κρίνει ότι δεν 
συντρέχει λόγος απόρριψης του αιτήματός του.  
 
5.6. Με το παρόν έγγραφο, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
εκπληρώνει την υποχρέωσή του για ενάσκηση της 
αρμοδιότητας διαμεσολάβησης και έγγραφης 
(ηλεκτρονικής) ενημέρωσης του πολίτη εντός της 
προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών που ορίζει ο 
νόμος.  
 
Αποτέλεσμα:εκκρεμεί απάντηση
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(ζ)  Το δικαίωµα προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

(Άρθρο 12 της Χάρτας)  
  
«1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν 
έναντι της επεξεργασίας τους από τα όργανα διοίκησης και τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής. Η 
επεξεργασία αυτών των δεδοµένων πρέπει να γίνεται από την Περιφέρεια Αττικής νοµίµως, για 
καθορισµένους σκοπούς και µε βάση τη συγκατάθεση του/ης ενδιαφεροµένου/ης ή για άλλους θεµιτούς 
λόγους που προβλέπονται από το νόµο. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στα συλλεχθέντα 
δεδοµένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους. Ο σεβασµός των κανόνων αυτών υπόκειται 
στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής. 
  2. Η επίκληση της προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα δεν κατισχύει των υποχρεώσεων που ο 
νόµος προβλέπει για τις/τους πολίτες έναντι της Περιφέρειας Αττικής.» 
  
  
 
Αίτημα συμβασιούχου ορισμένου χρόνου της Περιφέρειας για διαγραφή των στοιχείων 
της από την ιστοσελίδα ανακοίνωσης αποτελεσμάτων (Διαβίβαση 4/2017) 
 

1. Η καταγγελία 

1.1 Στις *.*.2017 Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης 
του Πολίτη και της Επιχείρησης έλαβε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το υπ’ αρ. πρωτ. 
*/*  μήνυμα με θέμα: «καταγγελία για 
ανάρτηση Α.Τ στο διαδίκτυο μετά από αίτηση 
σοχ 5 στην περιφέρεια αττικής». 

1.2  Με το συγκεκριμένο μήνυμα η 
καταγγέλλουσα παρακαλεί, βάσει  του 
 άρθρου 13 του νόμου ν. 2472/1997, να 
διαγραφεί ο αριθμός αστυνομικής 
ταυτότητας και το ονοματεπώνυμο της που 
είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο 
 αποτελεσμάτων σοχ 5. Στη συνέχεια 
αναφέρει ότι ο αριθμός αστυνομικής 
ταυτότητας θεωρείται προσωπικό δεδομένο 
και βάσει του προαναφερθέντα 
νόμου αιτείται την διαγραφή των 
προσωπικών της στοιχείων από το 
διαδίκτυο.   

2. Η αρμοδιότητα του Περιφερειακού 
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης 
2.1. Σύμφωνα με τον αρ. 18 της Χάρτας 

Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Πολιτών της 
Περιφέρειας Αττικής, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της 
Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άμεσα 
θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για 
κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες, τα νομικά 
πρόσωπα και τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας 
Αττικής και διαμεσολαβεί για την επίλυση των 

σχετικών προβλημάτων (άρθρο 179 παρ. 2 
του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης). 

2.2 Σύμφωνα με τον αρ. 3.1 της Χάρτας, όταν μια 
αίτηση υποβάλλεται σε αναρμόδια υπηρεσία 
της Περιφέρειας Αττικής, αυτή την διαβιβάζει 
εντός τριών (3) ημερών στην αρμόδια 
υπηρεσία και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο 
(άρθρο 4 παρ. 1 (α) παρ. 1 εδ. γ’ του 
Ν.2690/1999 -Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας). 

2.3. 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 αίτηση 
έπρεπε να είχε υποβληθεί στην Διεύθυνση 
Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας 
Αττικής που είναι αρμόδια να την χειριστεί 
(ως υπεύθυνος επεξεργασίας των εν λόγω 
προσωπικών δεδομένων). Κατά συνέπεια, η 
αίτηση πρέπει να διαβιβαστεί στην Δ/νση 
Ανθρώπινου Δυναμικού για τις δικές της 
ενέργειες, υπενθυμίζοντας την υποχρέωσή 
της να απαντήσει εγγράφως εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών στην αιτούσα (σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παρ. 1 του Ν.2472/1997, καθώς και 
σύμφωνα με τον αρ.3.1 της Χάρτας -άρθρο 4 
του Ν.2690/1999).  

 
3. Διαβίβαση λόγω αναρμοδιότητας 
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3.1.Κατόπιν των ανωτέρω, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της 
Επιχείρησης διαβιβάζει την ως άνω αίτηση 
προς την Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  για 
τις δικές της ενέργειες. 

   
3.2. Με το παρόν έγγραφο ενημερώνεται για την 

διαβίβαση και η ενδιαφερόμενη, όπως ο 
νόμος ορίζει.  

 
 
Αποτέλεσμα: η Διεύθυνση αφαίρεσε τα 
προσωπικά δεδομένα από την ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας

 
 
 
 
 

 
(η) Το δικαίωμα υποβολής αίτησης θεραπείας  

(Άρθρο 16 της Χάρτας) 
 

 
«1. Η/Ο ενδιαφερόµενη/ος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννοµων συµφερόντων 
της/του που προκαλείται από ατοµική διοικητική πράξη µπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, µε αίτησή της/του 
να ζητήσει από την Περιφέρεια Αττικής την ανάκληση ή την τροποποίησή της Η Περιφέρεια Αττικής οφείλει 
να γνωστοποιήσει στην/ον ενδιαφερόµενη/ο τη απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο µέσα σε 
τριάντα (30) ηµέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσµία.    
2. Αν αρµόδια για την ανάκληση ή τροποποίηση ή την ακύρωση είναι άλλη διοικητική αρχή, η Περιφέρεια 
Αττικής οφείλει να τη διαβιβάσει στην αρµόδια αρχή το αργότερο µέσα σε πέντε (5) ηµέρες. Και στην 
περίπτωση αυτή, η γνωστοποίηση της απόφασης της αρµόδιας αρχής, στον/ην ενδιαφερόµενο/η, πρέπει να 
γίνεται µέσα στην κατά την προηγούµενη παράγραφο προθεσµία.» 
   

 
[βλ. ανωτ. Διαμεσολάβηση 22/2017] 

 
(θ)  Το δικαίωµα εξωδικαστικού συµβιβασµού 

(Άρθρο 19 της Χάρτας) 
 
 

 «Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής ή αξίωσης αποζηµίωσης από νόµιµη αιτία έναντι της Περιφέρειας Αττικής, 
οι πολίτες  έχουν το δικαίωµα να αιτηθούν την σύναψη σύµβασης εξωδικαστικού συµβιβασµού, µε σχετική 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια για την σύναψη συµβιβασµού µε 
απόφασή της, κατόπιν γνωµοδότησης δικηγόρου, έως του ποσού των 45.000 ευρώ. Σε περίπτωση που το 
αντικείµενο υπερβαίνει τις 45.000 ευρώ, η Οικονοµική Επιτροπή εισηγείται σχετικά προς το Περιφερειακό 
Συµβούλιο, το οποίο λαµβάνει την απόφαση. Η Περιφέρεια Αττικής δεσµεύεται να εξετάσει το σχετικό αίτηµα 
µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και της χρηστής διοίκησης, χωρίς να υποχρεούται να το αποδεχθεί.» 
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Ενημέρωση για εξωδικαστική καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση ατυχήματος 
(Διαμεσολάβηση 12/2017) 

 
 

 
1.  Η υπόθεση 
 
1.1. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη 
και της Επιχείρησης δέχθηκε την με αρ. πρωτ. 
*/*/*.*.2017 αίτηση διαμεσολάβησης η οποία 
εισήχθη στον Φ. 230 του Γραφείου. 
 
1.2. Ο αιτών αναφέρει ότι σε συγκεκριμένο σημείο 
της Λεωφόρου Μεσογείων και λόγω κακής 
κατάστασης του οδοστρώματος, υπέστη ατύχημα 
με το αυτοκίνητό του το οποίο, κατά τον 
ισχυρισμό του, φέρει σημαντικές ζημιές. Για την 
αποκατάσταση των ζημιών απευθύνθηκε στην 
Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
της Περιφέρειας Αττικής όπου, σύμφωνα πάντοτε 
με τους ισχυρισμούς του καταγγέλοντος, 
συγκεκριμένος υπάλληλος της Υπηρεσίας του 
ανέφερε ότι δεν γνωρίζει πότε θα ασχοληθεί με 
την υπόθεσή του επικαλούμενος φόρτο εργασίας. 
 
 
2. Η αρμοδιότητα του Περιφερειακού 
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης 
 
2.1. Σύμφωνα με τον αρ. 18 της Χάρτας 
Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Πολίτη της 
Περιφέρειας Αττικής, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών 
και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση από τις 
υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας και διαμεσολαβεί για 
την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, ενώ 
είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή 
ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους 
ενδιαφερομένους (άρθρο 179 παρ. 2 του 
Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). 
 
2.2. Σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό της 
Περιφέρειας Αττικής (Τεύχος Β’ 4251/29.12.2016), 
και το άρθρο 51 αυτού, η Δ/νση Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας 
Αττικής έχει, «ως αποστολή το σχεδιασμό, 
προγραμματισμό, συντονισμό, καθώς και τη 
μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και 
συντήρηση των συγκοινωνιακών έργων 
αρμοδιότητας της Δ/νσης την συντήρηση και 
λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και 

του Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης για το 
Νομό Αττικής».  
 
2.3. Στo Τμήμα Α’ Συντήρησης και Κατασκευών 
(οδικό δίκτυο αρμοδιότητας πρώην ΔΚΕΣΟ, 
παράπλευρο αττικής οδού) της ως άνω Δ/νσης 
της Περιφέρειας Αττικής υπάγονται ιδίως οι 
αρμοδιότητες που αφορούν στην εκτέλεση των 
έργων οδοποιίας και των έργων ή υπηρεσιών 
συντήρησης οδοποιίας για το οδικό δίκτυο των 
ΦΕΚ 398 Β/2007 και 299/Β/2009 που ανήκει στην 
αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής όπως :  
«1. Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της 
εκτελέσεως των έργων οδοποιίας σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία περί εκτελέσεως δημοσίων 
έργων. 
 2. Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του 
άρθρου 8 του ν. 3481/2006 που αφορούν τον 
καθαρισμό συντήρηση και λειτουργία των 
φρεατίων υδροσυλλογής και εν γένει του δικτύου 
ομβρίων που διασχίζει κατά μήκος τις οδούς του 
ανωτέρω οδικού δικτύου. 
3. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών,  
4. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελούμενων 
έργων.  
5. Η τήρηση αρχείου μελετών και έργων 
οδοποιίας και συντήρησης οδών (περαιωμένων 
και εκτελούμενων).  
6. Η εποπτεία οδών σύμφωνα με το ν. 3481/2006, 
τήρηση αρχείων οδών (κατασκευαστικά, 
συντηρήσεων, σήμανσης, τομών κ.α.), η έκδοση 
αδειών τομής και η έκδοση ειδικών αδειών 
διέλευσης οχημάτων».   
 
2.4. Η Λεωφόρος Μεσογείων επί της οποίας 
φέρεται να έλαβε χώρα το ατύχημα 
περιλαμβάνεται στο οδικό δίκτυο που 
καταγράφεται στο ΦΕΚ 398 Β/2007 και το οποίο 
ανήκει στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας 
Αττικής. 
 
2.5. Στο άρθρο 176 του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα 
Καλλικράτης), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 5 του ν. 4071/2012, καταγράφονται οι 
αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής μεταξύ 
των οποίων περιλαμβάνεται, στην παρ. 1 και στην 
περ. ι’, η αρμοδιότητα για την απόφαση για την 
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και 
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των ένδικων μέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά (όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 54 του ν. 4447/2016) και ιβ’, η 
αρμοδιότητα για τον συμβιβασμό ή την 
κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι 
ποσού σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ. 
 
2.6. Στην παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου 
αναφέρεται ότι : «Για τις περιπτώσεις ι’ και ια’ της 
προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση 
λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου,  
ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα 
της σχετικής απόφασης [….]». 
 
2.7. Στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4071/2012 – με 
το άρθρο 5 του οποίου αντικαταστάθηκε το 
άρθρο 176 του ν. 3852/2012 - 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 
αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των 
Δήμων. 
 
2.8. Στην παρ. 2 του άρθρου 72 (η αντίστοιχη για 
τους Δήμους διάταξη για την αρμοδιότητα της 
Οικονομικής Επιτροπής για το συμβιβασμό) 
προβλέπεται ότι για τις περιπτώσεις ιβ’, ιγ’ και ιδ’ 
της προηγούμενης παραγράφου η απόφαση 
λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, 
η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα 
της σχετικής απόφασης. 
 
2.9. 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 η 
κατάργηση δίκης μέχρι του 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 Δημών, όπως απαιτείται εξάλλου όταν λόγω 
ποσού (μεγαλύτερου των 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 τον συμβιβασμό. 
 
2.10. Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, ο 
συμβιβασμός ή η κατάργηση δίκης που έχει 

αντικείμενο μέχρι ποσού 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 
έπειτα από γνωμοδότηση δικηγόρου. 
 
2.11. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
επισημάνουμε ότι ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης δεν είναι αρμόδιος να 
διαμεσολαβεί προς αιρετά όργανα της 
Περιφέρειας όπως είναι οι Οικονομική Επιτροπή 
και το Περιφερειακό Συμβούλιο.  
 
2.12.Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης θα ήταν 
αρμόδιος να ασκήσει την διαμεσολαβητική του 
παρέμβαση μόνο ως προς της αρμοδιότητες της 
Δ/νσης Μητροπολιτικών Επιτροπών και της 
Δ/νσης Οικονομικών μέχρι του σημείου της 
εισήγησης της Υπηρεσίας προς την Οικονομική 
Επιτροπή.  
 
3. Διαμεσολάβηση για την επίλυση του 
προβλήματος 
 
3.1. Κατά την ανωτέρω 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. 
Στην ως άνω αίτηση διαμεσολάβησης δεν υπάρχει 
ρητή αναφορά για πρόβλημα κακοδιοίκησης από 
την Περιφέρεια Αττικής. Ωστόσο επειδή, καθώς 
φαίνεται, ο αιτών έχει απευθυνθεί μόνο στην 
Δ/νση Μητροπολιτικών Υποδομών η οποία είναι 
αρμόδια μόνο για την συντήρηση του οδικού 
δικτύου και όχι για την καταβολή αποζημίωσης, 
θα ήθελε να ενημερώσει τον καταγγέλοντα ότι θα 
πρέπει να απευθυνθεί στην Δ/νση Οικονομικών 
της Περιφέρειας Αττικής υποβάλλοντας το αίτημά 
του για αποζημίωση και προσκομίζοντας το 
σύνολο των έγγραφων αποδείξεων σχετικά με τις 
δαπάνες στις οποίες προέβη. 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. 
 
Αποτέλεσμα: Έγγραφο της Δ/νσης 
Μητροπολιτικών Υποδομών ότι η ΕΥΔΑΠ είναι 
αρμόδια για την αποκατάσταση της βλάβης του 
οδοστρώματος και της όποιας φθοράς του 
αυτοκινήτου 
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Ενημέρωση για εξωδικαστική αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος ΙΙ (Διαβίβαση 
13/2017)  

 
 

 
1.  Η καταγγελία 
1.1. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη 
και της Επιχείρησης δέχθηκε την με αρ. πρωτ. */* 
αίτηση διαμεσολάβησης, η οποία εισήχθη στον Φ. 
240 του Γραφείου. 

1.2. Η αίτηση αφορά την, κατά δήλωση της 
αιτούσας, έλλειψη μέτρων ασφαλείας συνεργείου 
επισκευής φρεατίου στη δεξιά λωρίδα του 
Κηφισού στο ύψος υπόγειας Λ.Αθηνών (ρεύμα 
προς Λαμία) στις *.*.2017 που είχε ως αποτέλεσμα 
σύγκρουση του οχήματός της με φορτηγό όχημα. 
Με την αίτηση η πολίτης ενδιαφέρεται για την 
ενάσκηση του δικαιώματος αποζημίωσης. 
2. Η αρμοδιότητα του Περιφερειακού 
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης 
 
2.1 Σύμφωνα με τον αρ. 18 της Χάρτας 
Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Πολιτών της 
Περιφέρειας Αττικής, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών 
και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση από τις 
υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής και 
διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών 
προβλημάτων (άρθρο 179 παρ. 2 του Ν.3852/2010 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης). 
 
2.2 Σύμφωνα με τον αρ. 3.1 της Χάρτας, όταν μια 
αίτηση υποβάλλεται σε αναρμόδια υπηρεσία της 
Περιφέρειας Αττικής, αυτή την διαβιβάζει στην 
αρμόδια υπηρεσία και ενημερώνει τον 
ενδιαφερόμενο (άρθρο 4 παρ. 1 (α) παρ. 1 εδ. γ’ 
του Ν.2690/1999 -Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας). 
 
2.3. 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 

περιλαμβάνει αναφορά για πρόβλημα 
κακοδιοίκησης από Υπηρεσία της Περιφέρειας 
Αττικής. Είναι όμως υποχρεωμένος να διαβιβάσει 
την καταγγελία στην αρμόδια προς απάντηση 
Υπηρεσία, δηλαδή στην Δ/νση Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής 
για τις δικές της ενέργειες, υπενθυμίζοντας την 
υποχρέωσή της να ανταποκριθεί στο αίτημα 
εντός πενήντα (50) ημερών από την λήψη του, 
σύμφωνα με τον αρ.3.1 της Χάρτας (άρθρο 4 του 
Ν.2690/1999). Σημειώνεται ότι το δικαίωμα 
εξωδικαστικής αποζημίωσης των πολιτών από 
την Περιφέρεια Αττικής προϋποθέτει κατάθεση 
σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου με τα 
τιμολόγια δαπανών που αφορούν τυχόν υλικές 
ζημιές που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις 
της υπηρεσίας και, στην συνέχεια εισήγηση της 
υπηρεσίας και γνωμοδότηση νομικού προς την 
Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει έως 
του ποσού των 45.000 ενώ, σε περίπτωση 
αποζημίωσης άνω του ποσού αυτού εισηγείται 
για λήψη απόφασης στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
(άρθρο 176 Ν.3852/2010). 
 
 
3. Διαβίβαση 
 
3.1. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
διαβιβάζει την συνημμένη καταγγελία στην Δ/νση 
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
Περιφέρειας Αττικής για τις δικές της ενέργειες.  
 
3.2.Με το παρόν έγγραφο ενημερώνεται για την 
διαβίβαση και η ενδιαφερόμενη, όπως ο νόμος 
ορίζει.  
 
Αποτέλεσμα: Οι αναφερόενοι υπάλληλοι εξέθεσαν 
τις απόψεις τους με αναφορά τους, η οποία 
κοινοποιήθηκε στην καταγγέλλουσα, χωρίς η 
τελευταία να ανταποκριθεί μέχρι σήμερα.
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(ι)  Το δικαίωµα σεβασµού της επαγγελµατικής ελευθερίας 
(Άρθρο 20 της Χάρτας) 

  
«Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα σεβασµού της επαγγελµατικής του ελευθερίας, εφόσον δεν προσβάλλει τα 
δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη. Η Περιφέρεια Αττικής κατά την 
ενάσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων της, δεν επιτρέπεται να παρεµποδίζει την ελεύθερη άσκηση 
επαγγέλµατος εάν δεν προβλέπεται σχετικός ρητός περιορισµός σε νοµοθετικό κείµενο.»  
  

 
Η πρώτη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας από την 

Περιφέρεια Αττικής (Διαμεσολάβηση 1/2017) 
 

 
 

1. Η υπόθεση  
 

1.1. Στις *.*.2017, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης 
του Πολίτη και της Επιχείρησης έλαβε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την υπ΄ αρ. πρωτ. */* 
αίτηση διαμεσολάβησης, η οποία εισήχθη στον Φ. 
209 του Γραφείου.                                                                                                                                                                                            
1.2. Με την ως άνω αίτηση ζητείται η 
διαμεσολάβηση του Περιφερειακού 
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης 
προκειμένου να επιλυθεί εξωδικαστικά η διαφορά 
της αιτούσας εταιρείας με την Περιφέρεια Αττικής. 
Η διαφορά αυτή σχετίζεται με την μη χορήγηση 
βεβαίωσης λειτουργίας Μονάδας Ημερήσιας 
Νοσηλείας με έδρα τον Πειραιά. H αιτούσα έχει 
υποβάλει ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας της 
Περιφέρειας την απαιτούμενη αναγγελία έναρξης 
λειτουργίας, καθώς και φάκελο με δικαιολογητικά 
και επισημαίνει στην αίτησή της για 
διαμεσολάβηση ότι άλλες Περιφέρειες της 
Επικράτειας χορηγούν βεβαιώσεις λειτουργίας 
Μ.Η.Ν. Προς ενίσχυση του ισχυρισμού της αυτού, 
η αιτούσα προσκομίζει, μεταξύ άλλων, και 
σχετικές βεβαιώσεις έναρξης λειτουργίας 
Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας άλλων 
Περιφερειών, ήτοι της Περιφέρειας Ηπείρου και 
της Περιφέρειας Κρήτης. 
 
1.3. Την *.*.2017, αιτούσα ενημέρωσε ότι στις 
*.*.2017 υπέβαλε στην ως άνω Δ/νση Δημόσιας 
Υγείας νεότερη αναγγελία, σε συμπλήρωση της 
αρχικής (υπ’ αρ. πρωτ. */*.*.2016, όπως αυτή στη 
συνέχεια περιορίστηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 
*/*.*.2016), ενημερώνοντας για την λειτουργία 
νέων τμημάτων (γυναικολογικό και 
γαστρεντερολογικό).  
 
1.4. Κατόπιν και αυτού του πρόσθετου αιτήματος, 
η αιτούσα εταιρεία επαναφέρει το γενικότερο 

ζήτημα της σιωπηρής άρνησης της Περιφέρειας 
Αττικής για την χορήγηση βεβαίωση λειτουργίας 
Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας και ζητά από τον 
Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της 
Επιχείρησης να ασκήσει τις νόμιμες 
διαμεσολαβητικές αρμοδιότητές του προς τις 
σχετικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, ώστε 
να εξεταστεί το θέμα υπό το πρίσμα των 
υποχρεώσεων για νόμιμη διοικητική 
ανταπόκριση.  

 
2. Αρμοδιότητα 
 

2.1.  Αρχικά θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον ο 
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και 
της Επιχείρησης είναι πράγματι αρμόδιος για την 
ενάσκηση της αιτηθείσας διαμεσολάβησης στην 
υπό κρίση υπόθεση.  
2.2. Σύμφωνα με τον αρ. 18 της Χάρτας 
Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Πολίτη της 
Περιφέρειας Αττικής που θεσπίστηκε με την 
απόφαση 189/2016 του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του 
Πολίτη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες 
άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για 
κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες, τα νομικά 
πρόσωπα και τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας 
Αττικής και διαμεσολαβεί για την επίλυση των 
σχετικών προβλημάτων, ενώ είναι υποχρεωμένος 
να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός 
τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους. 
Πρόκειται για ειδική αναφορά της Χάρτας στην 
αρμοδιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 179 
παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ Νέα Αρχιτεκτονική 
΄ 87/7.6.2010, Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης). 
2.3. Στην προκειμένη υπό κρίση περίπτωση, η 
αίτηση διαμεσολάβησης αναφέρεται σε αίτηση για 
χορήγησης βεβαίωσης που εκκρεμεί ενώπιον της 
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Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας. Θα πρέπει, λοιπόν, να εξεταστεί κατά 
πόσον η υπόθεση αφορά πράξη ή παράλειψη 
«υπηρεσίας» της Περιφέρειας Αττικής. Σύμφωνα 
με το άρθρο 74 του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ Β’ 
4251/29.12.2016), η Γενική Διεύθυνση Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας είναι αρμόδια για τον 
συντονισμό και την παρακολούθηση της 
λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που 
υπάγονται σε αυτήν, την εξασφάλιση της 
εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων και των υποθέσεων 
αρμοδιότητάς τους. Κατά το άρθρο 76 του 
Οργανισμού, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 
αποτελεί οργανική μονάδα που υπάγεται στην 
Γενική Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. 
Κατά την παρ. 2 του άρθρου 76, όλες οι 
αρμοδιότητες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της 
Περιφέρειας ασκούνται για την Περιφερειακή 
Ενότητα του Κεντρικού Τομέα πλην της χορήγησης 
και ανάκλησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 
(…), τη βεβαίωση λειτουργίας μονάδων ημερήσιας 
νοσηλείας (Μ.Η.Ν.). Επομένως, αρμόδια υπηρεσία 
για την χορήγηση της βεβαίωσης λειτουργίας 
Μ.Η.Ν. είναι η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής. Περαιτέρω, 
κατά την παρ. 3 του άρθρου 76 του Οργανισμού, 
οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας 
κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτήν τμήματα, 
μεταξύ των οποίων, προβλέπεται υπό τον αριθμό 
5, το Τμήμα Ιδιωτικών Κλινικών, Μονάδων 
Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, Μονάδων Ημερήσιας 
Νοσηλείας. Κατά την παρ. 8 του ίδιου άρθρου 76, 
αναφέρεται ότι το εν λόγω Τμήμα είναι αρμόδιο, 
μεταξύ άλλων, κατά τον αρ. 2, για την βεβαίωση 
λειτουργίας των Μ.Η.Ν. Επομένως, σε ένα γενικό 
επίπεδο, η τυχόν μη χορήγηση βεβαίωσης, αφορά 
παράλειψη υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής 
και θα πρέπει να διερευνηθεί εάν αυτή η 
παράλειψη είναι νόμιμη ή όχι.  
2.4. Συνεπώς, ο  Περιφερειακός Συμπαραστάτης 
του Πολίτη και της Επιχείρησης είναι αρμόδιος να 
ασκήσει την διαμεσολαβητική του αρμοδιότητα 
προς τις ανωτέρω υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Αττικής.  Καθώς το θέμα αφορά την λειτουργία 
των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας που 
αποτελεί ένα ζήτημα σχετικό με το συνταγματικό 
δικαίωμα των πολιτών για την προστασία της 
υγείας, η ενάσκηση της διαμεσολάβησης 
προϋποθέτει την εις βάθος έρευνα του νομικού 
και κανονιστικού πλαισίου (βλ. κατωτέρω, υπό 
3.0), αλλά και των πραγματικών περιστατικών 

που συντρέχουν στην προκειμένη υπό κρίση 
περίπτωση του αιτήματος διαμεσολάβησης (βλ. 
κατωτέρω, υπό 4.0).  
 

3. Νομικό πλαίσιο   
  
3.1. Η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί 
πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας, ως πτυχή 
του σεβασμού και της προστασίας της 
Ανθρώπινης Αξίας, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του 
Συντάγματος. Το Σύνταγμα κατοχυρώνει με διττό 
τρόπο την εν λόγω προστασία: αφενός ως 
ατομικό κι αφετέρου ως κοινωνικό δικαίωμα. 
Κατά το άρθρο 5 παρ. 5 του Συντάγματος, 
καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της 
υγείας και της γενετικής του ταυτότητας (ατομικό 
δικαίωμα). Παράλληλα, ο τρόπος με τον οποίο 
ασκείται αυτό το ατομικό δικαίωμα 
αναγνωρίζεται, σε ένα βαθμό, ως μέρος της 
ελεύθερης επιλογής και αυτοδιάθεσης του 
ατόμου, κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος 
που ορίζει ότι 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 και τα χρηστά ήθη. Συνεπώς, καθένας 
έχει δικαίωμα να επιλέξει τον τρόπο ενάσκησης 
του ατομικού δικαιώματός του για την προστασία 
της υγείας του. Περαιτέρω, όμως, το Σύνταγμα 
θέτει ένα όριο στην εν λόγω ελεύθερη επιλογή, 
καθιστώντας την προστασία της υγείας και 
απαράγραπτο καθήκον της Πολιτείας, στο άρθρο 
21 παρ. 3, κατά το οποίο, το κράτος μεριμνά για 
την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα 
για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, 
της αναπηρίας και για την περίθαλψη των 
απόρων. Τέλος, το Σύνταγμα εγγυάται την 
ελευθερία της ανάπτυξης της ιατρικής επιστήμης 
και της παροχής των σχετικών ιατρικών 
υπηρεσιών, ορίζοντας στο άρθρο 16 παρ. 1 ότι η 
επιστήμη είναι ελεύθερη και ότι η ανάπτυξη και η 
προαγωγή της αποτελούν υποχρέωση του 
Κράτους. Επομένως, θα πρέπει να εξεταστεί 
ειδικότερα κατά πόσον οι ανωτέρω 
συνταγματικές επιταγές εξειδικεύονται και 
εφαρμόζονται στην πράξη, κατά το υφιστάμενο 
νομικό, κανονιστικό και εν γένει θεσμικό πλαίσιο, 
ως προς την λειτουργία των Μονάδων Ημερήσιας 
Νοσηλείας.  
 
3.2. Αρμοδιότητες σχετικές με την δημόσια υγεία 
αναγνωρίζονται από το νομικό πλαίσιο και στις 
Περιφέρειες, στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
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άρθρου 102 του Συντάγματος. Συγκεκριμένα, κατά 
το άρθρο 186 («Αρμοδιότητες Περιφερειών») 
στοιχείο Ζ. Υγείας, στοιχείο ΙΙ, αρ. 1 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010, Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης), οι Περιφέρειες είναι αρμόδιες, 
μεταξύ άλλων, για την  χορήγηση και ανάκληση 
αδειών άσκησης επαγγελμάτων υγείας, καθώς και 
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών 
κλινικών, ιδιωτικών προνοιακών επιχειρήσεων, 
ιατρείων, οδοντιατρείων, εργαστηρίων και πάσης 
φύσεως χώρων άσκησης ιδιωτικού επαγγέλματος 
υγείας και πρόνοιας. Θα πρέπει, λοιπόν, να 
εξεταστεί περαιτέρω, κατά πόσον σε αυτούς τους 
«πάσης φύσεως χώρους άσκησης ιδιωτικού 
επαγγέλματος υγείας» ανήκουν και οι «Μονάδες 
Ημερήσιας Νοσηλείας». Ανωτέρω (υπο 2. 
Αρμοδιότητα) έχουν εντοπιστεί οι οργανικές 
μονάδες της Περιφέρειας Αττικής που, σύμφωνα 
με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, είναι 
αρμόδιες για την χορήγηση βεβαιώσεων 
λειτουργίας «Μ.Η.Ν». Στο σημείο αυτό, θα 
ακολουθήσει η αναλυτική παράθεση του νομικού 
πλαισίου για την λειτουργία των «Μ.Η.Ν.»  
 
3.3.  Από πλευράς εθνικής τυπικής νομοθεσίας, η 
περίπτωση των Μ.Η.Ν. διέπεται από ένα άρθρο. 
Στο το άρθρο 33 («Ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας 
Νοσηλείας») του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ Α΄ 228/2.11.2011, 
Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, 
Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις), όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε, συνολικά, με το στοιχείο 1 
της Υποπαραγράφου Ι.1 («Μονάδες Ημερήσιας 
Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.)», της Παραγράφου Ι 
(«Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας) του 
άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 
85/7.4.2014, Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του 
ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις, σελ. 1423), 
προβλέπονται τα εξής:  
 
«1. Επιτρέπεται η ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία 
Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.), ως εξής: 
α) δημόσιων Μ.Η.Ν. στα δημόσια Νοσοκομεία του 
Ε.Σ.Υ. (Μ.Η.Ν.-ΕΣ.Υ.), β) δημόσιων Μ.Η.Ν. στις 
δημόσιες μονάδες της Π.Φ.Υ. του Π.Ε.Δ.Υ. (Μ.Η.Ν.-
Π.Ε.Δ.Υ.), γ) αυτοτελών ιδιωτικών Μ.Η.Ν. (εκτός 
ιδιωτικών κλινικών) και δ) Μ.Η.Ν. ως μονάδες 
ιδιωτικών κλινικών. 
  2. Ως Μ.Η.Ν. ορίζεται η υγειονομική μονάδα η 
οποία παρέχει υπηρεσίες υγείας θεραπευτικής ή 
χειρουργικής φύσεως, για τις οποίες δεν 

απαιτείται γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος 
αναισθησία και νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
  3. Οι Μ.Η.Ν. - Ε.Σ.Υ. δύνανται να ιδρύονται και να 
λειτουργούν σε: 
  α. Νοσοκομεία δυναμικότητας 400 και άνω 
κλινών, εκτός του κτιριακού συγκροτήματος 
αυτών, στα οποία υπάγονται οργανικά και 
διοικητικά και αποτελούν αυτοτελείς 
αποκεντρωμένες υγειονομικές μονάδες αυτών, με 
ειδική στελέχωση και εξοπλισμό, με συνέχιση 
λειτουργίας της υφιστάμενης Βραχείας Νοσηλείας. 
  β. Νοσοκομεία δυναμικότητας 400 και άνω 
κλινών, εντός του κτιριακού συγκροτήματος 
αυτών, τα οποία αποτελούν αυτοτελείς 
υγειονομικές μονάδες αυτών, με ειδική στελέχωση 
και εξοπλισμό. 
  γ. Νοσοκομεία δυναμικότητας κάτω των 400 
κλινών, χωροταξικά στον ίδιο χώρο με αυτά, τα 
οποία λειτουργούν παράλληλα με τα υφιστάμενα 
Τμήματα Βραχείας Νοσηλείας. 
 4. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, μετά από 
γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., καταρτίζεται, τροποποιείται και 
συμπληρώνεται ο λεπτομερής κατάλογος των 
ιατρικών θεραπευτικών ή χειρουργικών πράξεων, 
οι οποίες επιτρέπεται να εκτελούνται σε Μ.Η.Ν.. 
  5. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, μετά από 
γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., ορίζονται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές και ο 
απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός για την ίδρυση, 
ανάπτυξη και λειτουργία των Μ.Η.Ν., η σύνθεση 
του απαραίτητου ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού 
προσωπικού, οι αναγκαίες ειδικότητες, καθώς και 
οι λεπτομέρειες για τη διοικητική και επιστημονική 
διεύθυνση των Μ.Η.Ν., το ωράριο λειτουργίας, ο 
τρόπος και η διαδικασία παραπομπής σε αυτές, 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Στην 
ίδια υπουργική απόφαση καθορίζονται η 
διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο 
έλεγχος για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας 
στις Μ.Η.Ν. της περίπτωσης γ` της παρ. 1 του 
παρόντος. 
  Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, μετά από 
γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. καθορίζονται τα δημόσια 
νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. με τα οποία αναγκαία 
διασυνδέονται επιστημονικά οι Μ.Η.Ν. των 
περιπτώσεων α`, β` και γ` της παρ. 1 του 
παρόντος. 
  6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και 
Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα που αφορούν 
στη σύναψη συμβάσεων μεταξύ Μ.Η.Ν. και 
Ασφαλιστικών Φορέων. 
  7. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, 
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Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και 
Οικονομικών, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., 
ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην 
κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων, βάσει των 
οποίων αποζημιώνονται οι Μ.Η.Ν.». 
 
Με το στοιχείο 2 της αυτής υποπαραγράφου του 
Ν.4254/2014, ορίζεται ότι: 
 
«2. Όπου στις ως άνω περιπτώσεις απαιτείται 
έκδοση απόφασης του Υπουργού Υγείας ή/και 
κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, 
μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., αυτή εκδίδεται εντός 
προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή του 
σχετικού αιτήματος στο ΚΕ.Σ.Υ.». Αυτό σημαίνει ότι 
η ύπαρξη σχετικής «γνώμης του ΚΕ.Σ.Υ» δεν 
συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση 
υπουργικής απόφασης, αλλά αρκεί και η 
άπρακτη, εκ μέρους του ΚΕ.Σ.Υ. παρέλευση της 
ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας από την 
υποβολή του σχετικού αιτήματος. 
 
3.4. Για την πληρέστερη κατανόηση του σκοπού 
της ρύθμισης των Μ.Η.Ν. από τον νομοθέτη, 
κρίσιμο είναι να ανατρέξουμε στις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της θέσπισης του 
άρθρου 33. Ως προς την ιστορική βούληση του 
νομοθέτη, καθοριστική είναι πάντοτε η 
Αιτιολογική Έκθεση που κατατέθηκε από το 
αρμόδιο υπουργείο στην Βουλή, μαζί με το 
σχετικό νομοσχέδιο. Στην με ημερομηνία 20.9.2011 
αιτιολογική έκθεση των αρμόδιων υπουργών επί 
του αρχικού σχεδίου νόμου που οδήγησε στην 
ψήφιση του Ν.4025/2011 (κείμενο αναρτημένο 
στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων), σε 
σχέση με τις Μ.Η.Ν. αναφέρονται τα εξής:  
 
«Στο άρθρο 33 καθιερώνονται οι Ιδιωτικές 
Μονάδες Ηµερήσιας Νοσηλείας στο πλαίσιο των 
διαρθρωτικών αλλαγών στον τρόπο παροχής 
νοσοκοµειακής περίθαλψης που πραγµατοποιείται 
διεθνώς και της αναζήτησης εναλλακτικών δοµών 
νοσηλείας. Σκοπός είναι η αποδοτική χρήση των 
υγειονοµικών πόρων, ο έλεγχος του κόστους 
περίθαλψης, τόσο για τα ασφαλιστικά ταµεία, όσο 
και για τους ιδιώτες, η βελτίωση της ποιότητας 
της περίθαλψης, για παράδειγµα µέσω της 
αποφυγής έκθεσης στον κίνδυνο 
ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων και η αύξηση του 
αισθήµατος ικανοποίησης των χρηστών των 
υπηρεσιών υγείας. Με Προεδρικό Διάταγµα θα 
καθοριστούν οι όροι και προδιαγραφές για την 
ίδρυση και λειτουργίας Ιδιωτικών Μονάδων 
Ηµερήσιας Νοσηλείας. Με κοινή απόφαση των 

συναρµόδιων Υπουργών θα προβλεφθεί η σύναψη 
συµβάσεων µε ασφαλιστικούς οργανισµούς και η 
κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων.» 
 
Από την παραπάνω αιτιολόγηση της ρύθμισης 
προκύπτει ότι σκοπός του νομοθέτη είναι η 
διαμόρφωση ενός συστήματος προστασίας της 
δημόσιας υγείας που θα εστιάζει όχι μόνο στην 
εξοικονόμηση πόρων και κόστους περίθαλψης, 
αλλά θέτει σε προτεραιότητα τους ίδιους τους 
ασθενείς, αυξάνοντας το επίπεδο της περίθαλψης 
με την αποτροπή της έκθεσής τους σε 
ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Επομένως, η 
λειτουργία των Μ.Η.Ν. αντιστοιχεί σε ένα νέο 
δικαίωμα των ίδιων των ασθενών, ώστε αυτοί να 
μπορούν να επιλέγουν την περίθαλψή τους σε 
αυτές τις ασφαλέστερες για την υγεία τους δομές 
που αποτρέπουν την έκθεση στους κινδύνους 
των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Από αυτή 
την άποψη, το δικαίωμα των ασθενών να 
επιλέγουν, όταν φυσικά ενδείκνυεται κατά την 
ιατρική επιστήμη, την περίθαλψη στις Μ.Η.Ν., 
είναι έκφανση του γενικότερου ατομικού 
δικαιώματος περί ελεύθερης επιλογής του τρόπου 
προστασίας της υγείας (βλ. ανωτ. άρθρο 5 παρ. 1 
και παρ. 5 του Συντάγματος). Επομένως, η 
πρακτική εξασφάλιση αυτού του δικαιώματος 
των ασθενών είναι υποχρέωση του νομοθέτη, 
αλλά και της κεντρικής διοίκησης,  όπως και της 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης, κατά λόγο 
αρμοδιότητας.  
 
3.5. Περαιτέρω, εκτός από την ανωτέρω αρχική 
αιτιολογική έκθεση, από την σχετική έρευνα στην 
ιστοσελίδα της Βουλής προκύπτουν και πιο 
πρόσφατα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την εν 
λόγω νομοθετική βούληση. Σύμφωνα με την με 
ημερομηνία 28.3.2014 εισηγητική έκθεση των 
αρμόδιων υπουργών επί του σχεδίου νόμου που 
οδήγησε στην ψήφιση του Ν.4254/2014, σε σχέση 
με τις Μ.Η.Ν. αναφέρονται τα εξής (σελ.35):  
 
«Με τη διάταξη της υποπαραγράφου Ι.1. 
αντικαθίσταται το άρθρο 33 του ν. 4025/2011 (Α΄ 
228), προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα και στο 
δηµόσιο τοµέα και ειδικότερα στις νοσοκοµειακές 
µονάδες του Ε.Σ.Υ. και τις µονάδες πρωτοβάθµιας 
φροντίδας υγείας (ΠΕΔΥ) να ιδρύουν, να 
αναπτύσσουν και να λειτουργούν Μονάδες 
Ηµερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.). Η δυνατότητα 
ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Η.Ν. στον ιδιωτικό 
τοµέα, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί µε τις 
διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4025/2011, 
εξακολουθεί να ισχύει. Σκοπός είναι η 
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αποσυµφόρηση των τακτικών εξωτερικών 
ιατρείων και των τµηµάτων επειγόντων 
περιστατικών των δευτεροβάθµιων και 
τριτοβάθµιων νοσοκοµείων, η µείωση των 
εισαγωγών στις κλινικές των νοσοκοµείων αυτών, 
ο έλεγχος του κόστους περίθαλψης, τόσο για τα 
ασφαλιστικά ταµεία, όσο και για τους ιδιώτες, η 
βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης, µέσω 
της αποφυγής έκθεσης στον κίνδυνο 
ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων, αφού η 
παραµονή του ασθενούς δεν θα ξεπερνά τις 24 
ώρες και η αύξηση του αισθήµατος ικανοποίησης 
των χρηστών των υπηρεσιών υγείας. Με 
Απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από γνώµη 
του ΚΕ.Σ.Υ, θα καταρτιστεί λεπτοµερής κατάλογος 
των ιατρικών θεραπευτικών ή χειρουργικών 
πράξεων, οι οποίες επιτρέπεται να εκτελούνται σε 
Μ.Η.Ν.. Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά 
από γνώµη του ΚΕ.Σ.Υ., θα καθοριστούν οι όροι, οι 
προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο 
εξοπλισµός, το προσωπικό και κάθε άλλη σχετική 
λεπτοµέρεια για την ίδρυση, ανάπτυξη και 
λειτουργία των Μ.Η.Ν.» 
 
3.6. Επομένως, ο νομοθέτης έχει θέσει το πλαίσιο 
που καλείται να εξειδικεύσει η κανονιστικώς 
δρώσα διοίκηση με την έκδοση των σχετικών 
υπουργικών αποφάσεων, αλλά και οι εφαρμοστές 
του δικαίου, όπως είναι το Υπουργείο, καθώς και 
οι Περιφέρειες που καλούνται να διασφαλίσουν 
την ανεμπόδιστη ενάσκηση των δικαιωμάτων 
των ασθενών που κατοχυρώνονται με τους 
ανωτέρω νόμους. Στο πλαίσιο, λοιπόν, της 
εφαρμογής του άρθρου 33, που παρέχει την 
σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση, εκδόθηκαν οι 
Υπουργικές Αποφάσεις: α) Υπ’ αριθμ. ΔΥ8/Γ.Π. οικ. 
57483 (ΦΕΚ Β/1804/2.7.2014, «Τεχνικές 
προδιαγραφές για την δημιουργία Ιδιωτικών 
Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας»), και β) Υπ’ 
αριθμ. Α6/Γ.Π. οικ. 103516 (ΦΕΚ Β/ ́ 3206/28.11.2014 
«Τεχνικές προδιαγραφές για την δημιουργία 
ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας»).  
 
3.7. Με τις ως άνω υπουργικές αποφάσεις 
ρυθμίστηκαν θέματα που αφορούν τις ιδιωτικές 
Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας, όπως: ο ορισμός 
της έννοιας της Μ.Η.Ν. ως δομής πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας, «η οποία παρέχει υπηρεσίες 
υγείας διαγνωστικής, θεραπευτικής ή 
χειρουργικής φύσεως, για τις οποίες δεν 
απαιτείται γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος 
αναισθησία και νοσηλεία με διανυκτέρευση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» (άρθρο 1), τα 
θέματα σχετικά με την εγκατάσταση αυτών, την 

επιστημονική διασύνδεσή τους με δημόσιο 
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή ιδιωτική κλινική 
(άρθρο 2), οι προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας 
(άρθρο 3), οι απαιτούμενοι χώροι (άρθρο 4), οι 
τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής (άρθρο 5), ο 
ελάχιστα απαιτούμενος ιατρικός εξοπλισμός 
(άρθρο 6), οι δικαιούχοι (άρθρο 7), οι 
απαγορεύσεις ως προς τις μη επιτρεπτές ιατρικές 
πράξεις (απαγορεύονται θεραπευτικές ή 
χειρουργικές επεμβάσεις με γενική, ραχιαία και 
επισκληρίδιο αναισθησία, απαγορεύεται η παροχή 
υπηρεσιών για τις οποίες ο φορέας στερείται του 
απαραίτητου για αυτές ειδικού εξοπλισμού, της 
κατά περίπτωση απαιτούμενης άδειας χρήσης 
αυτού, καθώς και η λειτουργία τους χωρίς τις 
προβλεπόμενες βεβαιώσεις λειτουργίας), (άρθρο 
8), τα δικαιολογητικά για την λειτουργία Μ.Η.Ν. 
(άρθρο 9), η επιτροπή Ελέγχου Μ.Η.Ν. (άρθρο 10), 
το προσωπικό και ελάχιστο ωράριο λειτουργίας 
(άρθρο 11), η διαδικασία παραπομπής στη Μ.Η.Ν. 
(άρθρο 12). Αυτές οι δύο υπουργικές αποφάσεις 
συνιστούν κανονιστικές διοικητικές πράξεις που 
ρυθμίζουν και οι δυο τους τον ίδιο ακριβώς κύκλο 
θεμάτων, επομένως, με βάση το νομικό αξίωμα lex 
posterior derogat legi priori, η δεύτερη χρονικά 
απόφαση κατισχύει της πρώτης. Σημειωτέον ότι 
στην δεύτερη υπουργική απόφαση γίνεται μνεία 
ότι «μετά την πάροδο 2 μηνών το ΚΕΣ δεν έχει 
απαντήσει σε σχετικά αιτήματα», επομένως έχει 
ζητηθεί η «γνώμη», οπότε δεν υφίσταται έτερη 
διαδικαστική ή ουσιαστική προϋπόθεση για την 
αρμοδιότητα του υπουργού να εκδώσει την 
σχετική απόφαση.  
 
3.8. Από την ανωτέρω δεύτερη υπουργική 
απόφαση, θα πρέπει εδώ να εκτεθεί το 
περιεχόμενο του άρθρου 3 («Προϋποθέσεις 
νόμιμης λειτουργίας») στοιχείο 3, το οποίο 
αναφέρει τα εξής, ως προς τις αρμοδιότητες της 
Περιφέρειας που αποτελούν προϋπόθεση νόμιμης 
λειτουργίας των Μ.Η.Ν.: 
 
 «Βεβαίωση λειτουργίας, η οποία χορηγείται στις 
αυτοτελείς ιδιωτικές Μ.Η.Ν. καθώς και στις Μ.Η.Ν. 
ως μονάδες ιδιωτικών κλινικών, από την οικεία 
Περιφέρεια, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από 
την αναγγελία έναρξης λειτουργίας του φορέα ή 
της μονάδας, με την κατάθεση όλων των 
σχετικών δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές λειτουργίας και τις διατάξεις της 
παρούσης. 
Εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος 
απορρίπτεται η σχετική αίτηση με αιτιολογημένη 
απόφαση αν δεν πληρούνται οι νόμιμες 
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προϋποθέσεις. Η αρμόδια κατά περίπτωση αρχή 
ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών κατά 
την κατάθεσή τους. Σε περίπτωση ελλείψεων, 
ζητείται η συμπλήρωσή τους, οπότε η παραπάνω 
προθεσμία του εντός (1) μηνός άρχεται από την 
συμπλήρωση του φακέλου. 
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός (1) 
μηνός, αρμόδιος για την έκδοση των 
διαπιστωτικών πράξεων εντός των επομένων δύο 
(2) μηνών καθίσταται ο Υπουργός Υγείας. Η 
αρμοδιότητα του Υπουργού Υγείας ισχύει και σε 
περίπτωση υποβολής ένστασης. 
Όμοιες βεβαιώσεις απαιτούνται εκτός των άλλων 
και σε περίπτωση μεταστέγασης, επέκτασης ή 
μείωσης του αντικειμένου των Μ.Η.Ν.». 
 
3.9. Συνεπώς, από το ανωτέρω ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο προκύπτει ότι δεν έχει 
εκδοθεί: α)  υπουργική απόφαση, η οποία, κατ’ 
άρθρο 33 παρ. 4, θα περιλαμβάνει κατάλογο 
επιτρεπόμενων θεραπευτικών και χειρουργικών 
πράξεων, β) η υπουργική απόφαση η οποία, κατ’ 
άρθρο 33 παρ. 6, θα αφορά τα περί σύναψης 
συμβάσεων Μ.Η.Ν. και ασφαλιστικών φορέων και 
γ) η υπουργική απόφαση που, κατ’ άρθρο 33 παρ. 
7, θα αφορά την κοστολόγηση των ιατρικών 
πράξεων για τις οποίες θα αποζημιώνονται οι 
Μ.Η.Ν. Ωστόσο, θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι,  
σύμφωνα με την ισχύουσα υπουργική απόφαση 
Α6/Γ.Π.οικ.103516/27.11.2014, στο άρθρο 3 αυτής 
(«Προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας») δεν τίθεται 
ως προϋπόθεση για την χορήγηση βεβαίωσης 
λειτουργίας η προηγούμενη έκδοση των τριών 
αυτών υπουργικών αποφάσεων. Θα πρέπει όμως 
να εξεταστεί κατά πόσον, πέραν του ότι η έκδοση 
των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων δεν 
αποτελεί προϋπόθεση κατά την ισχύουσα 
υπουργική απόφαση, αρκεί το υφιστάμενο 
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την 
νόμιμη λειτουργία των Μ.Η.Ν. στην Επικράτεια.  
 
3.10. Αρχικά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
γνωμοδότηση υπ’ αρ. 239/2013 του τμήματος Δ’ 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία 
τοποθετείται επί παρεμφερούς θέματος, ήτοι για 
τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπονται  στα 
ιδιωτικά ιατρεία, για τα οποία δεν προβλέπεται 
από τις σχετικές διατάξεις χώρος άσηπτου 
χειρουργείου και σχετικός εξοπλισμός. Κατά την 
γνωμοδότηση αυτή, στα ιατρεία αυτά, επιτρέπεται 
η εκτέλεση ιατρικών πράξεων για τις οποίες δεν 
απαιτείται γενική νάρκωση ή ραχιαία ή 
επισκληρίδιος αναισθησία, εφόσον, οι ως άνω 
πράξεις δεν παρέχονται αποκλειστικά, με βάση 

τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, στη 
δευτεροβάθμια περίθαλψη. Με βάση αυτό το 
γνωμοδοτικό πόρισμα, a fortiori, σε συνδυασμό 
και με το άρθρο 1 της ως άνω υπουργικής 
απόφασης με την οποία ως Μ.Η.Ν. ορίζονται 
υγειονομικές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας (Π.Φ.Υ), όπου επίσης νομοθετικά 
απαγορεύονται ιατρικές πράξεις για τις οποίες 
απαιτείται γενική νάρκωση ή ραχιαία ή 
επισκληρίδιος αναισθησία, επιτρέπονται και οι 
πράξεις που δεν παρέχονται αποκλειστικά με 
βάση τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης στην 
δευτεροβάθμιας περίθαλψη. Επομένως, το Νομικό 
Συμβούλιο του Κράτους για το θέμα των 
επιτρεπόμενων πράξεων αναγνωρίζει την 
κανονιστική ισχύ της ιατρικής επιστήμης.  
 
3.11. Η θετική πρόβλεψη ενός καταλόγου 
επιτρεπόμενων ιατρικών θεραπευτικών ή 
χειρουργικών πράξεων, πέραν της καθιέρωσης 
των απαγορευμένων ιατρικών πράξεων που είναι 
νομικώς αποδεκτή, θα συνιστούσε μια ευθεία 
παρέμβαση του νομοθέτη στην συνταγματική 
ελευθερία της ιατρικής επιστήμης, η οποία 
κατοχυρώνεται από το άρθρο 16 παρ. 1 του 
Συντάγματος, όπου αναγνωρίζεται ότι η 
ανάπτυξη και η προαγωγή της επιστήμης 
αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Αντίθετα, η 
πρόβλεψη απαγορευμένων ιατρικών πράξεων 
στο άρθρο 8 της υπουργικής απόφασης, η 
πρόβλεψη ελάχιστου απαιτούμενου ιατρικού 
εξοπλισμού των Μ.Η.Ν. στο άρθρο 6 της 
υπουργικής απόφασης και η εν γένει ρύθμιση της 
λειτουργίας συνιστά ένα πλαίσιο για την 
ενάσκηση ιατρικών πράξεων πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας, η εξειδίκευση των οποίων 
εμπίπτει στο πεδίο της εφαρμογής της ιατρικής 
επιστήμης.  Επομένως, η πρόβλεψη 
απαγορεύσεων είναι νομοθετική παρέμβαση 
συμβατή με τις συνταγματικές επιταγές για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, ως πτυχής της 
υποχρέωσης της Πολιτείας για σεβασμό της 
ανθρώπινης αξίας (άρθρο 2 παρ. 1 Σ.), επιτρεπτός 
περιορισμός της ελεύθερης ανάπτυξης της 
προσωπικότητας (άρθρο 5 παρ. 1 Σ.), στο πλαίσιο 
της διασφάλισης της προστασίας της υγείας του 
ατόμου (άρθρο 5 παρ. 5 Σ.), αλλά και της 
υποχρέωσης του κράτους για την προστασία της 
δημόσιας υγείας (άρθρο 21 παρ. 3 Σ.), ενώ η 
νομοθετική πρόβλεψη για έκδοση καταλόγου 
επιτρεπόμενων ιατρικών πράξεων συνιστά 
αναγνώριση υπέρμετρης παρέμβασης του 
κανονιστικού νομοθέτη στην ελευθερία της 
ιατρικής επιστήμης, η οποία ελευθερία ορίζεται ως 
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ο κανόνας και όχι ως η εξαίρεση για να είναι 
ανεκτή η θεσμοθέτηση επιτρεπόμενων – κι όχι 
απαγορευμένων – ιατρικών πράξεων (άρθρο 16 
παρ. 1 Σ.). Επομένως, οι επιτρεπόμενες ιατρικές 
πράξεις στις Μ.Η.Ν. ορίζονται θεμιτώς αποφατικά 
(άρθρο 8 της υπουργικής απόφασης) ως πράξεις 
της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως 
αναλυτικότερα αυτό το πεδίο καθορίζεται από 
την Ιατρική Επιστήμη.  
 
3.12. Ως προς την πρόβλεψη της παρ. 5 του 
άρθρου 33 του ως άνω νόμου, σύμφωνα με τον 
οποίο, με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, μετά 
από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. καθορίζονται τα δημόσια 
νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. με τα οποία αναγκαία 
διασυνδέονται επιστημονικά οι Μ.Η.Ν. των 
περιπτώσεων α`, β` και γ` της παρ. 1 του άρθρου 
33, θα πρέπει να σημειωθεί ότι και αυτό το θέμα 
ρυθμίζεται από την υπουργική απόφαση. 
Συγκεκριμένα, κατά το άρθρο 2 της υπουργικής 
απόφασης, η αυτοτελής ΜΗΝ θα πρέπει να 
διασυνδέεται επιστημονικά με δημόσιο 
νοσοκομείο του ΕΣΥ ή Κέντρο Υγείας ή ιδιωτική 
κλινική που βρίσκεται σε ακτίνα απόστασης το 
πολύ είκοσι χιλιομέτρων για την αντιμετώπιση 
τυχόν επιπλοκών στη θεραπεία του ασθενή. Ως εκ 
τούτου, η υπουργική απόφαση όρισε ότι τα 
δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ που αναγκαστικά 
διασυνδέονται επιστημονικά με τις αυτοτελείς 
Μ.Η.Ν. είναι όσα βρίσκονται σε ακτίνα το πολύ 
είκοσι χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις. Η 
προσθήκη όμως και των ιδιωτικών κλινικών ως 
φορέων επιδεχόμενων διασύνδεσης με τις Μ.Η.Ν. 
συνιστά υπέρβαση της νομοθετικής 
εξουσιοδότησης της παρ. 5 του άρθρου 33 του ως 
άνω νόμου, ο οποίος νόμος περιορίζει το εύρος 
της κανονιστικής δράσης του υπουργού μόνο στο 
επίπεδο του καθορισμού των δημόσιων 
νοσοκομείων, χωρίς να περιλαμβάνει σε αυτά και 
τις ιδιωτικές κλινικές και συνεπώς στο σημείο 
αυτό η υπουργική απόφαση είναι ακυρωτέα ως 
αντίθετη στο άρθρο 43 παρ. 2 εδ. β΄ του 
Συντάγματος. Ωστόσο, η υπουργική απόφαση 
διέπεται και ως προς αυτό το σημείο από το 
τεκμήριο της νομιμότητας, μέχρι την τυχόν 
ακύρωσή της από το αρμόδιο δικαστήριο. Σε κάθε 
περίπτωση όμως, η ορθή διοικητική συμπεριφορά 
θα πρέπει να επισημαίνει στους ενδιαφερόμενους 
ότι διασύνδεση μόνο με ιδιωτική κλινική κι όχι με 
δημόσιο νοσοκομείο είναι διασύνδεση που θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε ακύρωση της 
συγκεκριμένης διάταξης της υπουργικής 
απόφασης, οπότε οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
καθορίσουν τις επιλογές τους λαμβάνοντας 

υπόψη και αυτό το ενδεχόμενο.  
 
3.13. Η εφαρμογή των ανωτέρω θα πρέπει να 
λάβει υπόψη και την ακολουθούμενη διοικητική 
πρακτική από άλλες Περιφέρειες της Επικράτειας. 
Βεβαιώσεις λειτουργίας σε Μ.Η.Ν. χειρουργικού 
τομέα και μικτής έχουν χορηγηθεί από τις 
περιφέρειες Κρήτης και Ηπείρου. 
 
3.14.  Συγκεκριμένα, με την υπ’ αρ. πρωτ. 
11291/2014/9.2.2015 (ΑΔΑ: Ω4Υ77ΛΚ-ΘΞΣ) βεβαίωση, 
ο Περιφερειάρχης Κρήτης, έχοντας υπόψη: α) τις 
διατάξεις του «Καλλικράτη», β) τον Οργανισμό της 
Περιφέρειας Κρήτης, γ) το άρθρο 33 του 
Ν.4025/2011, δ) την υπουργική απόφαση 
Α6/Γ.Π.οικ.103516/2014, ε) την αναγγελία έναρξης 
λειτουργίας Μ.Η.Ν. – υπεύθυνη δήλωση της 
νόμιμης εκπροσώπου, στ) έγγραφο ιδιωτικής 
κλινικής που αναλαμβάνει την διασύνδεση, ζ) 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας για την θεώρηση 
αρχιτεκτονικής μελέτης της Μ.Η.Ν. και η) έκθεση 
ελέγχου της επιτροπής του άρθρου 4 του π.δ. 
247/91, βεβαιώνει ότι η Μ.Η.Ν. (χειρουργικού 
τομέα) πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, 
αναφέρει τον επιστημονικό υπεύθυνο ιατρό και 
τον υπεύθυνο αναισθησιολόγο, το ωράριο 
λειτουργίας 7.00 π.μ. – 21.00 μ.μ. και την 
επιστημονική διασύνδεση με ιδιωτική κλινική.  Σε 
προγενέστερο στάδιο, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, 
με την υπ’ αρ. πρωτ. 11297/5.12.2014 βεβαίωση 
(ΑΔΑ: 6ΘΑ47ΛΚ-ΠΙ9) είχε βεβαιώσει την 
νομιμότητα λειτουργίας ιδιωτικής Μ.Η.Ν. 
χειρουργικού τομέα.  
 
3.15. Επίσης με την υπ’ αρ. 52236/1867/5.8.2016 
(ΑΔΑ: 62Η57Λ9-ΩΙ8), ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, 
έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του 
«Καλλικράτη», β) τον Οργανισμό της Περιφέρειας 
Ηπείρου, γ) την απόφαση οικ.6/6 «Αναπλήρωση 
Περιφερειάρχη Ηπείρου», δ) την πρώτη 
υπουργική απόφαση του 2014 για τις τεχνικές 
προδιαγραφές περί Μ.Η.Ν., ε) την δεύτερη 
υπουργική απόφαση του 2014 για τις τεχνικές 
προδιαγραφές περί Μ.Η.Ν., στ) το πρακτικό 
ελέγχου της Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας 
ίδρυσης – λειτουργίας Μ.Η.Ν. αποφάσισε την 
χορήγηση βεβαίωσης έναρξης λειτουργίας 
ιδιωτικής μικτής Μ.Η.Ν., με αναφορά λειτουργίας 
τμήματος παθολογικής ογκολογίας με 
επιστημονικό υπεύθυνο ιατρό και δερματολογικό 
με επιστημονικά υπεύθυνη ιατρό.  
 
3.16. Aκόμη, με την απόφαση υπ’ αρ. πρωτ. 
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12509/16.7.2015 (ΑΔΑ: 7Σ0Σ7Λ7-Ρ3Π) της 
Περιφερειάρχη Αττικής, τροποποιήθηκε απόφαση 
της επιτροπής ελέγχου ιδιωτικών κλινικών και 
Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας στην Δ/νση 
Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής, λόγω 
αλλαγών στη σύνθεση της Επιτροπής. Ρητά 
αναφέρεται στην απόφαση ότι έργο της 
επιτροπής, μεταξύ άλλων, για τις Μ.Η.Ν. είναι η 
γνωμοδότηση για την χορήγηση βεβαίωσης 
λειτουργίας, η εποπτεία και ο έλεγχος των 
ιδιωτικών Μ.Η.Ν. κατά τη λειτουργία τους και η 
εισήγηση για την οριστική παύση λειτουργίας του 
φορέα, εφόσον αυτός δεν λειτουργεί ή έπαψε να 
λειτουργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.   
 
3.17. Τέλος, η απόφαση οικ. 8840/13.1.2017 της 
Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ Β 39/17.1.2017, 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες 
της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς 
Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 
Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της 
Περιφέρειας Αττικής, στο σημείο Γ. αρ. 3, αναφέρει 
ότι μεταβιβάζεται στον Περιφερειακό Σύμβουλο 
της Περιφέρειας Αττικής. Βλάχο Κωνσταντίνο του 
Αθανασίου, άσκηση αρμοδιοτήτων, μεταξύ 
άλλων, των τμημάτων της Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας περί Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας.  
 

4. Πραγματικά περιστατικά  
 
4.1. Όπως προκύπτει από τα συνημμένα στην 
αίτηση διαμεσολάβησης έγγραφα, η ως άνω 
εταιρεία με τις από *.*.2016 και *.*.2016 αναγγελίες 
- αιτήσεις (η δεύτερη σε συμπλήρωση της 
πρώτης) καθώς και με την με ημερομηνία *.*.2017 
συμπληρωματική αναγγελία – αίτηση προς την 
Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής 
ζήτησε την χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας 
έναρξης λειτουργίας Μονάδας Ημερήσιας 
Νοσηλείας των ειδικοτήτων που αναγράφονται 
σε αυτές, συνοδεύοντας αυτές με σχετικά 
δικαιολογητικά.    
 
4.2. Η ως άνω υπηρεσία με το υπ’ αρ. πρωτ. */*-*-
2016 έγγραφό της προς την αιτούσα με θέμα: 
«Απάντηση σε αίτηση» αναφέρει ότι σε συνέχεια 
της σχετικής αίτησής της και της μεταξύ τους 
αλληλογραφίας, της επισυνάπτει προς ενημέρωσή 
της το υπ’ αρ. πρωτ.*/*/οικ. */*-*-2016 έγγραφο 
της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και 
Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας. Στο ως άνω 
έγγραφο το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι 
επιστρέφει τον φάκελο της εταιρείας με την 

επωνυμία «Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας ***» 
καθώς δεν είναι δυνατή η έκδοση βεβαίωσης 
λειτουργίας της εν λόγω Μονάδας, μέχρι την 
έκδοση των προβλεπόμενων Υπουργικών 
Αποφάσεων που θα καλύπτουν όλες τις 
προϋποθέσεις που θέτει ο Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85, 
τ.Α΄).   
 
4.3. Η απάντηση του υπουργού δεν περιλαμβάνει 
όμως έναν σαφή χρονικό ορίζοντα εντός του 
οποίου θα ασκήσει την κανονιστική αρμοδιότητα 
που του έχει αναθέσει ο νομοθέτης. Η έκδοση των 
υπουργικών αποφάσεων αποτελεί συνεπώς ένα 
γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο, στοιχεία που 
ισοδυναμούν με αδράνεια της διοίκησης για 
πρακτική εφαρμογή του άρθρου 33 του ως άνω 
νόμου που παρέχει δικαιώματα σε ασθενείς και 
ιατρούς.  Όπως πάγια δέχεται το Συμβούλιο της 
Επικρατείας (βλ. ΣτΕ 166/2015, 4917/2012, 1849/2009 
Ολ., 353/2006, ΣτΕ 211/2006), 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, με ορισμένους όμως νομικούς 
περιορισμούς αυτής της εκτίμησης: 
  
«Εάν όμως η νομοθετική εξουσιοδότηση επιβάλλει 
στη διοίκηση την υποχρέωση να εκδόση 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 θεσπίση 
συμπληρωματικούς κανόνες, αναγκαίους για τη 
ρύθμιση τεχνικών λεπτομερειών ή των όρων 
ασκήσεως της ανωτέρω επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, τότε η αδράνεια του 
κανονιστικού νομοθέτη να εκδόση την 
κανονιστική πράξη δεν επιτρέπεται να ματαιώση 
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 εκδόση 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, 
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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). 
 
Αυτή η διάσταση του θέματος, η οποία δεν αφορά 
μόνο την επιχειρηματική δραστηριότητα της 
αιτούσας, αλλά και το δικαίωμα των ασθενών να 
έχουν πρόσβαση στην Μ.Η.Ν. της αιτούσας, 
δικαίωμα που βασίζεται ακριβώς στο ίδιο άρθρο 5 
του Συντάγματος, δεν έχει ληφθεί υπόψη από την 
ανωτέρω απάντηση του Υπουργού. Σύμφωνα με 
το άρθρο 20 της Χάρτας Δικαιωμάτων και 
Υποχρεώσεων των Πολιτών της Περιφέρειας 
Αττικής:  
 
«Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα σεβασμού της 
επαγγελματικής του ελευθερίας, εφόσον δεν 
προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν 
παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη. Η 
Περιφέρεια Αττικής κατά την ενάσκηση των 
σχετικών αρμοδιοτήτων της, δεν επιτρέπεται να 
παρεμποδίζει την ελεύθερη άσκηση επαγγέλματος 
εάν δεν προβλέπεται σχετικός ρητός περιορισμός 
σε νομοθετικό κείμενο.» 
 
Επομένως, η άρνηση χορήγησης βεβαίωσης 
λειτουργίας, για να είναι νόμιμη θα πρέπει να 
βασίζεται σε ρητό περιορισμό που προβλέπεται σε 
νομοθετικό κείμενο.  
 
4.4. Θα πρέπει, σε αυτό το σημείο, να καταγραφεί 
ότι το έτος 2014, με αφορμή υπόθεση 
οφθαλμολογικής κλινικής, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
στο με ημερομηνία *.*.2014 πόρισμα είχε 
διατυπώσει την ερμηνευτική θέση:  
 
«Μόνο μετά την ολοκλήρωση του κανονιστικού 
πλαισίου που προβλέπεται στην παρ.2 του άρθρου 
33 του Ν.4025/2011, (το οποίο σημειωτέον δεν 
δύναται να καταργήσει ή να απομειώσει το 
προαναφερθέν υγειονομικό δεδομένο ως προς το 
επίπεδο των ιατρικών υπηρεσιών και της 
ασφάλειας του ασθενούς που επιτυγχάνεται 

σήμερα μέσω των ιδιωτικών κλινικών) 
χειρουργικές και επεμβατικές πράξεις για τις 
οποίες δεν απαιτείται, σύμφωνα με τα 
επιστημονικά δεδομένα, γενική, ραχιαία ή 
επισκληρίδιος αναισθησία και νοσηλεία πέραν της 
μίας ημέρας, θα μπορεί να εκτελούνται στις 
ιδιωτικές μονάδες ημερήσιας νοσηλείας και 
πάντως όχι σε ιδιωτικά ιατρεία.»   
 
Ωστόσο, από τον χρόνο διατύπωσης της 
παραπάνω άποψης έχει σημειωθεί η παρέλευση 
τριών (3) ετών αδράνειας του κανονιστικού 
νομοθέτη ως προς την ολοκλήρωση του 
κανονιστικού πλαισίου, ενώ ο νόμος με σαφήνεια 
προβλέπει το δικαίωμα των ασθενών και των 
ιατρών να απολαμβάνουν και να παρέχουν, 
αντίστοιχα, τις προβλεπόμενες ιατρικές υπηρεσίες 
των Μ.Η.Ν. Μέσα σε αυτά τα τρία έτη, θεσπίστηκε 
και η ανωτέρω Χάρτα Δικαιωμάτων και 
Υποχρεώσεων Πολιτών της Περιφέρειας Αττικής 
που με κατηγορηματικό τρόπο αναγνωρίζει την 
υποχρέωση της Περιφέρειας να μην παρεμποδίζει 
την ελεύθερη άσκηση επαγγέλματος εάν δεν 
προβλέπεται σχετικός ρητός περιορισμός σε 
νομοθετικό κείμενο.  
 
Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και 
της Επιχείρησης κρίνει ότι το εν λόγω διάστημα 
αδράνειας, τριών (3) ετών από την ανωτέρω 
κρίση του, αλλά και συνολικά έξι (6) ετών από την 
θέσπιση του Ν.4025/2011 δεν συνιστά πλέον 
εύλογο χρόνο εντός του οποίου το Υπουργείο 
Υγείας μπορεί να εξακολουθεί να απέχει από την 
έκδοση των εν λόγω υπουργικών αποφάσεων. 
Δηλαδή, η Περιφέρεια Αττικής δεν μπορεί πλέον 
νομίμως να επικαλείται την έλλειψη των εν λόγω 
υπουργικών αποφάσεων, καθώς η εν λόγω 
αδράνεια δεν αποτελεί πλέον νόμιμο λόγο για την 
μη χορήγηση βεβαιώσεων λειτουργίας των Μ.Η.Ν., 
διότι, διαφορετικά, παραβιάζονται το άρθρο 33 
του ανωτέρω νόμου, καθώς και τα συνταγματικά 
δικαιώματα που μέσω αυτού (του άρθρου) 
καθίστανται προσβάσιμα για τους πολίτες, τους 
ασθενείς, τους ιατρούς και τους φορείς 
λειτουργίας των Μ.Η.Ν (άρθρα 2 παρ. 1, 5 παρ. 1 
και 5, 16 παρ. 1 και 21 παρ. 3 του Συντάγματος). 
Συνεπώς, οι νομικές σκέψεις που 
περιλαμβάνονται στην  ανωτέρω νομολογία του 
Συμβουλίου της Επικρατείας  ως προς την ορθή 
ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 5 του 
Συντάγματος δεν επιτρέπουν πλέον στην 
Περιφέρεια Αττικής να αρνείται νομίμως την 
χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας σε Μ.Η.Ν. που 
πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας 
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υπουργικής απόφασης του έτους 2014.  
 
4.5. Στη συνέχεια, με το υπ’ αρ. πρωτ. */*.*.2016 
έγγραφο του Τμήματος Φαρμάκων & Φαρμακείων 
της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Πειραιά με θέμα: «Σχετικά με 
θεώρηση συνταγολογίων» ενημερώνεται η 
αιτούσα ότι δεν μπορεί η ως άνω υπηρεσία να 
πραγματοποιήσει τη θεώρηση συνταγολογίων 
φαρμάκων και ναρκωτικών, επειδή η μονάδα της 
δεν διαθέτει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας. 
 
4.6. Η αιτούσα με την από *.*.2016 αίτησή της 
κατέθεσε και στην Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής 
φάκελο με σχετικά έγγραφα με αίτημα την 
«αδειοδότηση της Μ.Η.Ν». 
  
5. Διαμεσολάβηση για την επίλυση του 
προβλήματος 
 
5.1. Εν όψει των ανωτέρω, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
διαπιστώνει ότι, εφόσον πληρούνται εκ μέρους 
της αιτούσας επιχείρησης οι προϋποθέσεις της ως 
άνω υπουργικής απόφασης του έτους 2014, θα 
πρέπει να εκδοθεί από την Περιφέρεια Αττικής η 
σχετική βεβαίωση της νόμιμης λειτουργίας Μ.Η.Ν., 
παρά την μη έκδοση των λοιπών υπουργικών 
αποφάσεων,  ακριβώς όπως εκδίδονται 
αντίστοιχες βεβαιώσεις νόμιμης λειτουργίας και 
από άλλες Περιφέρειες, για λόγους ίσης 
μεταχείρισης και ενόψει της σχετικής νομολογίας 

του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν 
επιτρέπει την στέρηση δικαιωμάτων λόγω της 
αδράνειας του κανονιστικού νομοθέτη.  
 
5.2. Ενόψει της έκδοσης του νέου Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής με 
τον οποίο ιδρύθηκε κατ’ άρθρο 76 παρ. 8 αυτού 
το νέο Τμήμα Ιδιωτικών Κλινικών, Μονάδων 
Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, Μονάδων Ημερήσιας 
Νοσηλείας που είναι πλέον ρητώς αρμόδιο για 
την χορήγηση βεβαιώσεων λειτουργίας Μ.Η.Ν., 
αλλά και της αδράνειας που προφανώς 
προκάλεσε η εσφαλμένης αιτιολογίας απάντηση 
του Υπουργείου Υγείας, που δεν έχει λάβει υπόψη 
την παραπάνω νομολογία του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, καθώς και την ισχύουσα πρακτική 
άλλων Περιφερειών της Επικράτειας και ενόψει 
της σύγχυσης που δημιουργήθηκε και στην 
αιτούσα επιχείρηση με την υποβολή «αίτησης 
αδειοδότησης», αντί για αναγγελία έναρξης 
λειτουργίας, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του 
Πολίτη  και της Επιχείρησης προτείνει στο ως άνω 
Τμήμα, κατόπιν ελέγχου ότι πληρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις της ως άνω Υπουργικής Απόφασης 
να εκδώσει, εντός της προβλεπόμενης χρονικής 
προθεσμίας του ενός (1) μηνός, την βεβαίωση 
λειτουργίας, όπως πράττουν νομίμως και οι 
υπηρεσίες άλλων Περιφερειών της Επικράτειας 
που έχουν αναφερθεί ανωτέρω.  
 
Αποτέλεσμα: χορηγήθηκε βεβαίωση λειτουργίας 
στην Μ.Η.Ν. 

 
 
 

Λειτουργία δευτεροβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων για τα Επιβατηγά Δημόσιας 
Χρήσεως (Διαμεσολαβήσεις 3/2017, 3/2017/Α, 3/2017/Β, 4/2017, 4/2017/Α, 4/2017/Β, 5/2017, 

5/2017/Α, 5/2017/Β) 
 
1. Οι καταγγελίες 
 
Οι αιτούντες, οδηγοί Ε.Δ.Χ., ανέφεραν ότι τους 
έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο, από το 
Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της 
Περιφέρειας Αττικής, καθ’ υπέρβαση της 
προθεσμίας που ορίζεται από τις σχετικές 
νομοθετικές διατάξεις. Όπως προέκυψε από τα 
επισυναπτόμενα στην ως άνω αίτηση 
διαμεσολάβησης έγγραφα, με την υπ’ αριθμ. 
*/*/ΠΕΚΤ/*.*.2017 Απόφαση του Πρωτοβάθμιου 
Πειθαρχικού Συμβουλίου Ε.Δ.Χ., επιβλήθηκαν 
στους καταγγέλλοντες πρόστιμα των οποίων 
ζήτησαν την ακύρωση 

 
 
 
2. Σύντομο Ιστορικό της υπό εξέταση υπόθεσης 
 
2.1. Με τις σχετικές διαμεσολαβήσεις, ο 
Περιφερειακός Συμπαραστάτης προέβη σε μια 
πρώτη διερεύνηση της υπόθεσης και του 
σχετικού νομοθετικού πλαισίου και ζήτησε από το 
Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ε.Δ.Χ. να 
προβεί στην ανάκληση του ως άνω διοικητικού 
προστίμου εκτιμώντας ότι αυτό έχει επιβληθεί 
εκπρόθεσμα. 
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2.2. Με επαναληπτικές Διαμεσολαβήσεις, ο 
Περιφερειακός Συμπαραστάτης ζήτησε από το 
Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Ε.Δ.Χ. να ανταποκριθεί 
στα ανωτέρω. 
 
2.3. Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Πρωτοβάθμιο 
Πειθαρχικό Συμβούλιο της Δ/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών διαβίβασε στο Γραφείο του 
Περιφερειακού Συμπαραστάτη το με αρ. πρωτ. 
*/*.*.2017 έγγραφο με θέμα : «Νομιμότητα 
αποφάσεων Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού 
Συμβουλίου Ε.Δ.Χ. ως προς το χρόνο συζήτησης 
της υπόθεσης» με το οποίο υποστήριξε τη 
νομιμότητα του επιβαλλόμενου προστίμου,  
παρέχοντας διευκρινήσεις αναφορικά με την υπό 
εξέταση υπόθεση. 
 
2.4 Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο 
Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη με 
τους καταγγέλλοντες, ένας εξ αυτών εξέφρασε  
την άποψη ότι, εφόσον στο άρθρο 1 του Π.Δ. 
243/1987 αναφέρονται τα ακόλουθα : «Για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού αυτού 
νοούνται ως : α) Αυτοκίνητο ταξί : το επιβατηγό 
αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) με μετρητή 
(ταξίμετρο), που διατίθεται για τη μεταφορά 
προσώπων και έχει από κατασκευής  έξι (6) το 
πολύ θέσεις….», δεν είναι νόμιμη η επιβολή 
προστίμου στον ίδιο διότι διαθέτει αυτοκίνητο 
εννέα (9) θέσεων. Επίσης, επισήμανε την ανάγκη 
επαναλειτουργίας των Δευτεροβάθμιων 
Πειθαρχικών Συμβουλίων ΕΔΧ 
 
 
3. Θεσμικό πλαίσιο  
 
3.1. Σύμφωνα με το Π.Δ. 243/24.6.1987 με τίτλο 
«Κανονισμός λειτουργίας επιβατηγών 
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης με ή χωρίς μετρητή 
(ταξί – αγοραία) που στην άδεια κυκλοφορίας 
τους γράφεται ως έδρα τους διοικητική μονάδα 
που βρίσκεται μέσα στα όρια της περιοχής 
Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων» και το άρθρο 
21 αυτού με τίτλο «Πειθαρχικά Συμβούλια» 
ισχύουν τα ακόλουθα :  
1. Με απόφαση του Νομάρχη Αττικής 
συγκροτούνται ένα ή περισσότερα Πειθαρχικά 
Συμβούλια Α’ και ένα Πειθαρχικό Συμβούλιο Β’.  
2. Έργο των Πειθαρχικών Συμβουλίων είναι η 
εκδίκαση των παραβάσεων του κανονισμού 
αυτού. Οι παραβάσεις εκδικάζονται από τα 
Πειθαρχικά Συμβούλια του νομού στον οποίο έχει 
έδρα το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο. 
3. Κάθε Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από :  

α) Εκπρόσωπο της υπηρεσίας συγκοινωνιών της 
νομαρχίας Αττικής, που με την αναπληρωτή του 
ορίζεται από τον νομάρχη. 
β) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Δημ. Τάξης, που με 
τον αναπληρωτή του ορίζεται από τον Υπουργό 
του Υπουργείου αυτού. Ο εκπρόσωπος αυτός έχει 
την ιδιότητα του αξιωματικού των σωμάτων 
ασφαλείας και προέρχεται κατά προτίμηση από 
υπηρεσίες της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. 
γ) Εκπρόσωπος των ιδιοκτητών και των οδηγών 
αυτοκινήτων ταξί και αγοραίων του νομού, που 
με τους αναπληρωτές τους ορίζονται όπως 
προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου αυτού. Ο μεν εκπρόσωπος των 
ιδιοκτητών  μετέχει για την εκδίκαση 
παραβάσεων ιδιοκτητών ο δε των οδηγών για 
εκδίκαση παραβάσεων οδηγών που δεν έχουν την 
ιδιότητα του ιδιοκτήτη ΕΔΧ αυτοκινήτων. 
4. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Β’ αποτελείται από :  
α) Εκπρόσωπο του Νομάρχη, που τον ορίζει με τον 
αναπληρωτή του. 
β) Εκπρόσωπο δικαστικής αρχής ή εκπρόσωπο του 
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 
Ο εκπρόσωπος της δικαστικής αρχής με τον 
αναπληρωτή του ορίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.1232/82. 
Ο εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου με τον 
αναπληρωτή του ορίζεται από το αρμόδιο όργανο 
αυτού. 
γ) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Δημ. Τάξης. Για τον 
ορισμό του εκπροσώπου αυτού με τον 
αναπληρωτή του έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της 
περίπτωσης β’ της προηγούμενης παραγράφου. 
δ) Εκπρόσωπο  Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων 
Αττικής, που με τον αναπληρωτή του ορίζεται από 
το αρμόδιο όργανο αυτής. 
ε) Εκπροσώπους ιδιοκτητών και οδηγών 
αυτοκινήτων ταξί και αγοραίων με τους 
αναπληρωτές τους κατά περίπτωση, οι οποίο 
μετέχουν όπως ορίζεται στην περίπτωση γ’ της 
παρ. 3 του άρθρου αυτού. 
5. Χρέη προέδρων εκτελούν για το Πειθαρχικό Α’ ο 
εκπρόσωπος της υπηρεσίας Συγκοινωνιών και για 
το Πειθαρχικό Β’ ο εκπρόσωπος του Νομάρχη 
Αττικής, γραμματέων δε των ίδιων συμβουλίων 
υπάλληλοι της Νομαρχίας Αττικής. Σε περίπτωση 
που στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Β’ συμμετέχει 
εκπρόσωπος της δικαστικής αρχής, αυτός που 
προεδρεύει του συμβουλίου αυτού. 
6. Τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών και ων 
οδηγών αυτοκινήτων ταξί και αγοραίων ορίζουν 
από κοινού κατά περίπτωση όλες οι οικίες 
επαγγελματικές οργανώσεις των ενδιαφερομένων, 
μετά από πρόσκληση του Νομάρχη Αττικής με την 
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οποία ορίζεται και σχετική προθεσμία. Στις 
περιπτώσεις που κατά περίπτωση δεν ορισθεί 
εκπρόσωπος, τότε ο Νομάρχης καλεί να ορίσουν 
εκπρόσωπο κοινής αποδοχής οι οικείες 
επαγγελματικές οργανώσεις, τόσον της περιοχής 
ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ όσο και του 
υπόλοιπου Νομού χωριστά οι οποίοι θα 
συμμετέχουν ο μεν πρώτος για παραβάσεις που 
γίνονται με αυτοκίνητα που έχουν έδρα τον 
υπόλοιπο Νομό. Εάν και στη δεύτερη περίπτωση 
δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος είτε από την 
περιοχή ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ είτε από 
το υπόλοιπο του Νομού, τότε ο Νομάρχης 
αυτεπάγγελτα ορίζει εκπρόσωπο αντίστοιχα από 
την οικεία επαγγελματική οργάνωση που έχει τα 
περισσότερα εγγεγραμμένα μέλη σύμφωνα με το 
πρακτικό εκλογής του τελευταίου Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
7. Για τον ορισμό του εκπροσώπου της 
περίπτωσης δ` της παραγράφου 4                            
του άρθρου αυτού, με έγγραφο του Νομάρχη 
Αττικής τάσσεται τακτή εύλογη  προθεσμία.  Αν η 
κατά το προηγούμενο εδάφιο προθεσμία περάσει 
άπρακτη,  το Πειθαρχικό Συμβούλιο Β` νόμιμα 
συγκρατείται και λειτουργεί χωρίς τη συμμετοχή 
του εκπροσώπου αυτού. 
8.  Ο  χώρος  και  οι  ημερομηνίες   συνεδριάσεων   
των   συμβουλίων  καθορίζονται  από  το  
Νομάρχη  Αττικής,  σύμφωνα  με  τις  υπάρχουσες  
ανάγκες. 
9 Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Α` βρίσκεται σε 
απαρτία όταν παρίστανται δύο τουλάχιστον μέλη 
του με δικαίωμα ψήφου στα οποία 
συμπεριλαμβάνεται απαραίτητα ο εκτελών 
καθήκοντα προέδρου και ο εκπρόσωπος της 
αστυνομίας ή ο αναπληρωτής του. 
Σε περίπτωση κωλύματος του εκπροσώπου της 
οικείας υπηρεσίας Συγκοινωνιών μετέχει σαν 
Πρόεδρος στις συνεδριάσεις ο νόμιμος 
αναπληρωτής του. 
Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου Α` 
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων μελών. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται παραπομπή σε 
επόμενη συνεδρίαση. 
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Β` βρίσκεται σε απαρτία 
όταν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη του 
με δικαίωμα ψήφου στα οποία συμπεριλαμβάνεται 
απαραίτητα ο εκτελών καθήκοντα προέδρου και ο 
εκπρόσωπος της Αστυνομικής Αρχής. 
Οι αποφάσεις του Β` Πειθαρχικού Συμβουλίου 
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
γίνεται παραπομπή σε επόμενη συνεδρίαση . (Η 

παρ. 9 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 7 
του π.δ. 347/97). 
10. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια Α` και Β` 
υποστηρίζονται από γραμματεία  η οποία: 
α) Μπορεί να τηρεί ειδικό σχετικό πρωτόκολλο. 
β) Δέχεται  τις  εκθέσεις  παραβάσεων  των  
κανονισμών  λειτουργίας επιβατικών  
αυτοκινήτων ΔΧ, τις τυχόν γραπτές απόψεις ή 
εξηγήσεις όσων έχουν  διαπράξει  παράβαση,  τις  
ενστάσεις  καθώς  και  τις  έγγραφες καταγγελίες 
πολιτών, τις οποίες παραδίδει στους προέδρους 
των αρμοδίων Πειθαρχικών Συμβουλίων. 
γ) Διεκπεραιώνει τη σχετική αλληλογραφία που 
απαιτείται. 
δ)  Εισηγείται  ημερομηνίες συνεδριάσεων των 
Πειθαρχικών Συμβουλίων  
στον Νομάρχη Αττικής. 
ε) Τηρεί και ενημερώνει μητρώο παραβάσεων. 
11. Τα  σχετικά  ζητήματα  με  τις  διαδικασίες  που  
θα  πρέπει  να τηρούνται για την εύρυθμη 
λειτουργία των συμβουλίων αυτών, ρυθμίζονται 
από  τους  προέδρους  αυτών.  Τα  Πειθαρχικά  
Συμβούλια  χρησιμοποιούν πρόσφορα αποδεικτικά 
μέσα, προκειμένου  να  κρίνουν  ελεύθερα  και  να 
εκδώσουν τις σχετικές αποφάσεις. 
  
Επισημαίνουμε ότι το ως άνω π.δ. δεν θέτει 
προθεσμία αναφορικά με την εκδίκαση 
υποθέσεων από τα πειθαρχικά συμβούλια. 
 
3.2. Με το ν.3109/2003 άρθρο ορίστηκαν τα 
ακόλουθα :  
 
Α. Άρθρο 20 : «Πειθαρχικό Συμβούλιο – Λοιπά 
όργανα» 
1. Συνίσταται στην έδρα κάθε Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο 
είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της τήρησης και την 
επιβολή κυρώσεων σχετικά με τους Κανονισμούς 
Λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και του άρθρου 15 
του νόμου αυτού.  
2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει μέσα σε 
προθεσμία ενός μηνός, από τη διαβίβαση σε αυτό 
από τα αρμόδια όργανα εκθέσεων παραβάσεων 
οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων του άρθρου 12 παρ. 5  
ή τυχόν αναφορών ή καταγγελιών επιβατών, να 
λάβει την απόφαση του και να επιβάλει τις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 
3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο κάθε τρίμηνο 
υποβάλλει στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας 
Περιφέρειας και στην αρμόδια Διεύθυνση του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
αναλυτική κατάσταση με τις υποθέσεις, που 
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διεκπεραιώθηκαν ή εκκρεμούν σε αυτό. 
4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με 
πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, καθορίζονται η σύνθεση, ο 
κανονισμός λειτουργίας του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου, οι διοικητικές κυρώσεις και ποινές και 
η διαδικασία επιβολής αυτών, καθώς και κάθε 
άλλο σχετικό θέμα.  
 
Β. Άρθρο 24 : «Μεταβατικές διατάξεις» 
[…….] 
3. Υποθέσεις που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση 
του παρόντος νόμου είτε στο πρωτοβάθμιο είτε 
στο δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο 
εκδικάζονται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του 
άρθρου 20, όταν αυτό συγκροτηθεί. 
 
Γ. Άρθρο 26 : «Καταργούμενες διατάξεις» 
«Από της ισχύος του παρόντος νόμου 
καταργούνται :» 
[…] 
7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 των π.δ. 
243/1987 και [….] περί δευτεροβάθμιου 
πειθαρχικού συμβουλίου. 
 
 
3.3. Με το ν. 3446/2006 ορίζονται τα ακόλουθα :  
 
Α. Άρθρο 12 
«Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3109/2003 
αντικαθίσταται ως εξής : 1. Συνίσταται στην έδρα 
κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στην έδρα 
κάθε Νομαρχιακού Διαμερίσματος των Ενιαίων 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Πειθαρχικό 
Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο 
της τήρησης και την επιβολή κυρώσεων σχετικά 
με τους κανονισμού λειτουργίας επιβατικών 
δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων και των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 15 
του παρόντος. Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
που διαθέτουν περισσότερες από μία Διευθύνσεις 
Μεταφορών και Επικοινωνιών επιτρέπεται, με 
απόφαση του Νομάρχη, η σύσταση Πειθαρχικού 
Συμβουλίου σε κάθε Διεύθυνση». 
 
Β. Άρθρο 14 
[….] 
3. Υποθέσεις που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση 
του παρόντος, είτε στο πρωτοβάθμιο είτε στο 
δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο 
εξακολουθούν να εκδικάζονται από αυτά μέχρι τη 
συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του 

άρθρου 20». 
 
3.4. Στο ν. 3710/2008 και το άρθρο 24 παρ. 9 αυτού 
αναφέρονται τα ακόλουθα : «Συνίσταται στην 
έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο 
είναι αρμόδιο για την εξέταση ενστάσεων κατά 
αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου του 
άρθρου 20 του ν. 3109/2003 όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 12 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α’). Με 
προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 
Εσωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
καθορίζονται η σύνθεση, ο κανονισμός λειτουργίας 
του, οι διοικητικές κυρώσεις και ποινές, η 
διαδικασία επιβολής αυτών, καθώς και κάθε άλλο 
σχετικό θέμα». 
 
3.5 Ο ν.4070/2012 με τίτλο «Ρυθμίσεις 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» 
αντικατέστησε το ν. 3109/2003 ως προς τα 
αναφερόμενα σχετικά με τη σύσταση πειθαρχικών 
συμβουλίων ως ακολούθως :   
 
Α. Άρθρο 103 με τίτλο «Πειθαρχικό Συμβούλιο – 
Λοιπά όργανα» :  
1. Συνιστάται στην έδρα κάθε Περιφέρειας 
Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για 
τον έλεγχο της τήρησης και την επιβολή 
κυρώσεων σχετικά με τους κανονισμούς 
λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 98 
του παρόντος. Στις Περιφέρειες που διαθέτουν 
περισσότερες από μία Διευθύνσεις Μεταφορών 
και Επικοινωνιών επιτρέπεται, με απόφαση του 
Περιφερειάρχη, η σύσταση Πειθαρχικού 
Συμβουλίου σε κάθε Διεύθυνση. 
 
2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει μέσα σε 
προθεσμία ενός μηνός, από τη διαβίβαση σε αυτό 
από τα αρμόδια όργανα εκθέσεων παραβάσεων 
οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων του άρθρου 104 
παράγραφο 1 του παρόντος νόμου ή τυχόν 
αναφορών ή καταγγελιών επιβατών, να λάβει την 
απόφαση του και να επιβάλει τις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 
 
3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο κάθε τρίμηνο 
υποβάλλει στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας 
Περιφέρειας και στην αρμόδια Διεύθυνση του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
αναλυτική κατάσταση με τις υποθέσεις, που 
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διεκπεραιώθηκαν ή εκκρεμούν σε αυτό. 
 
4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με 
πρωτοβουλία των Υπουργών Οικονομικών,  
Εσωτερικών και Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, καθορίζονται η σύνθεση, ο κανονισμός 
λειτουργίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου, 
διοικητικές κυρώσεις που δεν καθορίζονται με τον 
παρόντα νόμο ή τους κανονισμούς λειτουργίας και 
η διαδικασία επιβολής αυτών, καθώς και κάθε 
άλλο σχετικό θέμα. 
 
Β. Άρθρο 111 «Μεταβατικές διατάξεις» 
[….] 
«2. Υποθέσεις που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση 
του παρόντος, στο πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο, εξακολουθούν να εκδικάζονται από 
αυτό μέχρι τη συγκρότηση του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου του άρθρου 103». 
 
Γ. Άρθρο 112 «Καταργούμενες διατάξεις» 
«Από της ισχύος του παρόντος νόμου 
καταργούνται :» 
[….] 
2. «Τα άρθρα […..] 20 […..] του ν. 3109/2003».  
[…] 
5. «Οι παράγραφοι 9 και […] του άρθρου 24 του ν. 
3710/2008».  
Επισημαίνουμε ότι στην παρ. 9 του άρθρου 24 του 
ν. 3710/2008 προβλεπόταν η σύσταση 
Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ε.Δ.Χ., 
πρόβλεψη η οποία δεν υπάρχει στον ν.4070/2012. 
 
Το π.δ. της παρ. 4 του άρθρου 103 του ν. 
4070/2012 δεν έχει εκδοθεί έως σήμερα. 
 
3.6. Στο ν. 4070/2012 και το άρθρο 82 αυτού με 
τίτλο «Γενικοί κανόνες – Ορισμοί» αναφέρεται ότι : 
«1. Επιβατηγά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα 
είναι τα επιβατηγά αυτοκίνητα που έχουν από 
κατασκευής έως εννέα (9) θέσεις, 
περιλαμβανομένης και της θέσεις του οδηγού και 
μεταφέρουν επιβάτες αναλόγως προς την 
κατηγορία τους. Διακρίνονται σε : α) Ε.Δ.Χ. πέντε 
(5) θέσεων με μετρητή (ΤΑΞΙ) και β) Ε.Δ.Χ. από έξι 
(6) έως εννέα (9) θέσεων Ειδικής Μίσθωσης 
(ΕΙΔΜΙΣΘ) χωρίς μετηρητή.» 
 
3.7. Με την υπ’ αριθμ. οικ. Α 24679/2067/31.5.2012 
εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και την παρ. 4 αυτής ορίζεται ότι : 
«Όσον αφορά την εξέταση εκκρεμουσών 
πειθαρχικών υποθέσεων, ενημερώνουμε ότι 
σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν. 

4070/2012 (παρ. 2 του άρθρου 111), οι υποθέσεις 
που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του ν. 
4070/2012 στο α’ βάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο 
εξακολουθούν να εκδικάζονται από αυτό μέχρι τη 
συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του 
άρθρου 103. Οι υποθέσεις που εισάγονται στο α’ 
βάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 21 του 
π.δ. 243 και 244/1987 (Α’ 104), μετά τη δημοσίευση 
του ανωτέρω νόμου, θεωρούνται επίσης εκκρεμείς 
και εκδικάζονται από αυτό μέχρι τη συγκρότηση 
του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 103. Οι 
κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα θα 
επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις που 
ίσχυαν κατά την ημερομηνία τέλεσης της 
παράβασης». 
 
3.8. Οι ποινές που επιβάλλονται στους παραβάτες 
οδηγούς Ε.Δ.Χ. από τα αρμόδια πειθαρχικά 
συμβούλια προσδιορίζονται από τις σχετικές 
διατάξεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 23 του 
π.δ. 243/1987, στο άρθρο 8 του ν. 2801/2000, και 
στο άρθρο 98 του ν. 4070/2012.  
 
Στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 32 (με τίτλο 
«Κατηγορίες παραβάσεων λειτουργίας των ΕΔΧ 
αυτοκινήτων») του ν.4313/2014 (με τίτλο 
«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών Τηλεπικοινωνιών 
και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις») 
καθορίζεται η νέα κατηγοριοποίηση των 
παραβάσεων καθώς και το σύστημα ποινών 
(διοικητικά πρόστιμα, αφαίρεση άδειας 
κυκλοφορίας ή και ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ.) 
που ισχύει για τις σχετικές παραβάσεις. Στην παρ. 
1 του ως άνω άρθρου ορίζονται τα ακόλουθα : 
«Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων κατατάσσονται, 
ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, οι παραβάσεις 
του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου 
περί λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στις 
κατηγορίες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, 
καθορίζονται τα διοικητικά πρόστιμα και οι 
διοικητικές κυρώσεις ανά κατηγορία παράβασης, 
η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής αυτών από 
τα αρμόδια όργανα ελέγχου [……]. Με την ίδια 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, και υπό την επιφύλαξη των 
διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’ και δ’ του 
άρθρου 100 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) όπως ισχύει, 
καθορίζονται οι παραβάσεις που εξετάζονται, 
καθώς και τα διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις 
που επιβάλλονται από τα πειθαρχικά συμβούλια 
που είναι αρμόδια για τον έλεγχο εφαρμογής της 
ισχύουσας νομοθεσίας περί λειτουργίας Ε.Δ.Χ. 
αυτοκινήτων».  
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Στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου ορίζεται 
ότι «Μετά την έκδοση της απόφασης της 
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου παύει η 
ισχύς των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 των 
προεδρικών διαταγμάτων 243/1987 (Α’ 104) και 
[…..] των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παρ. 5 του 
άρθρου 8 του ν. 2801/2000 (Α’ 46) όπως ισχύει, των 
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 98 και το 
άρθρο 101 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει». 
 
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του ν. 
4313/2014 : «Παρέχεται στον Υπουργό Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων εξουσιοδότηση έκδοσης 
απόφασης για την κατάταξη των σχετικών 
παραβάσεων στις ανωτέρω τέσσερις κατηγορίες 
παραβάσεων, τον καθορισμό των διοικητικών 
προστίμων και κυρώσεων ανά κατηγορία 
παράβασης, τον καθορισμό της διαδικασίας 
βεβαίωσης και επιβολής αυτών από τα αρμόδια 
όργανα ελέγχου του άρθρου του άρθρου 104 του 
ν.4070/2012 όπως ισχύει. Ο Υπουργός Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, με την ίδια ανωτέρω 
απόφασή του και με την επιφύλαξη των 
διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’ και δ’ του 
άρθρου 100 του ν. 4070/2012 όπως ισχύει, 
καθορίζει τις παραβάσεις που εξετάζονται, καθώς 
και τα διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις που 
επιβάλλονται, έως τη σύσταση του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου του άρθρου 103 του ν. 4070/2012 όπως 
ισχύει, από τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά 
Συμβούλια των προεδρικών διαταγμάτων 
243/1987 και […]  τα οποία είναι επιφορτισμένα, 
έως τη σύσταση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του 
άρθρου 103 του ν. 4070/2012, με το έργο της 
εξέτασης του συνόλου των υποθέσεων που 
εισάγονται σε αυτό μετά τη δημοσίευση του ν. 
4070/2012 αλλά και εκείνων που εκκρεμούσαν από 
την έκδοση του ν. 3446/2006 (Α’ 49) και έως την 
έκδοση του ν. 4070/2012».  
 
 
4. Διαπιστώσεις  
 
Εν όψει των ανωτέρω μπορούμε να προβούμε 
στις ακόλουθες διαπιστώσεις :  
 
4.1. Υφίσταται διάκριση ανάμεσα στα πειθαρχικά 
συμβούλια η σύσταση των οποίων προβλέπεται 
στο π.δ. 243/1987 και σε αυτά που προβλέπονται 
στον ν. 4070/2012. Τα μεν πρώτα εξακολουθούν 
να λειτουργούν δυνάμει του άρθρου 111 του ν. 
4070/2012 που ορίζει ότι «οι υποθέσεις που 
εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, στο 

πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, 
εξακολουθούν να εκδικάζονται από αυτό μέχρι τη 
συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του 
άρθρου 103», τα δε δεύτερα δεν έχουν ακόμα 
συσταθεί δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει 
εκδοθεί το σχετικό π.δ. που προβλέπεται στο 
άρθρο 103 του ν. 4070/2012. Συνεπώς, τα 
πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια που 
λειτουργούν επί του παρόντος είναι αυτά που 
προβλέπονται στο άρθρο 21 του π.δ. 243/1987 και 
όχι στο άρθρο 103 του ν. 4070/2012.  
 
4.2.  Το π.δ. 243/87 δεν θεσπίζει συγκεκριμένη 
αποκλειστική προθεσμία εντός της οποίας το 
πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο υποχρεούται 
να ασκήσει την αρμοδιότητά του και να επιβάλλει 
κυρώσεις, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης 
του κανονισμού λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. 
αυτοκινήτων. Αντιθέτως, ο ν. 4070/2012 θέτει στο 
άρθρο 103 παρ. 2 συγκεκριμένη,  αποκλειστική 
προθεσμία ενός μήνα (που υπολογίζεται από τη 
διαβίβαση στο πειθαρχικό συμβούλιο των 
εκθέσεων παραβάσεων οδηγών Ε.Δ.Χ. 
αυτοκινήτων) εντός της οποίας τα νέα πειθαρχικά 
συμβούλια (όταν συσταθούν) οφείλουν να λάβουν 
την απόφασή του.  
 
4.3. Τα πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια του 
π.δ. 243/1987 εξακολουθούν να εκδικάζουν τις 
εκκρεμείς σε αυτά υποθέσεις. Με την σχετική 
εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών που 
αναφέρεται ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι ως 
εκκρεμείς θεωρούνται και οι νέες υποθέσεις που 
εισάγονται στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό 
συμβούλιο Ε.Δ.Χ., μετά τη δημοσίευση του ν. 
4070/2012.  
 
4.4. Η πρόβλεψη για την αντικατάσταση των 
πειθαρχικών συμβουλίων του π.δ. 243/87 με την 
σύσταση νέων υπό την προϋπόθεση έκδοσης 
σχετικού π.δ. υπήρχε και παλαιότερα σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 3109/2003, 
όπως αναφέρεται ανωτέρω. Ωστόσο, η σύσταση 
των νέων πειθαρχικών συμβουλίων δεν 
πραγματοποιήθηκε ούτε στο παρελθόν.  
 
4.5. Βάσει της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 
3109/2003, η λειτουργία των πειθαρχικών 
συμβουλίων του π.δ. 243/87 είχε σταματήσει μέχρι 
που με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3446/2006 
επιτράπηκε η εκδίκαση πειθαρχικών υποθέσεων 
από αυτά έως ότου να συγκροτηθούν τα νέα 
πειθαρχικά συμβούλια με την έκδοση του 
σχετικού π.δ.  
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4.6. Κατά συνέπεια, τα πειθαρχικά συμβούλια 
εξακολουθούν να λειτουργούν βάσει του π.δ. 
243/87 στο οποίο δεν τίθεται συγκεκριμένη 
προθεσμία για την εκδίκαση των εκκρεμουσών 
υποθέσεων. Ως εκ τούτου, οι υποθέσεις 
εξακολουθούν να  εκδικάζονται χωρίς καμία 
προθεσμία παρά την αντίθετη βούληση του 
νομοθέτη όπως αυτή είχε αποτυπωθεί 
παλαιότερα στο ν. 3109/2003 και πιο πρόσφατα 
στο ν. 4070/12. 
 
4.7. Τα Δευτεροβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια που 
προβλέπονται στο άρθρο 21 του π.δ. 243/1987 
καταργήθηκαν με την παρ. 7 του άρθρου 26 του 
ν. 3109/2003. Η παρ. 9 του άρθρου 24 του ν. 
3710/2008 επανέφερε την σύσταση των 
δευτεροβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων, υπό 
την προϋπόθεση της έκδοσης σχετικού π.δ., μέχρι 
που και η διάταξη αυτή καταργήθηκε  με την παρ. 
5 του άρθρου 112 του ν. 4070/2012.  
 
4.8. Συνέπεια τη μη έκδοσης του π.δ. που θα 
οδηγήσει στην σύσταση των νέων πειθαρχικών 
συμβουλίων, είναι η διαμόρφωση ενός σύνθετου 
νομοθετικού πλαισίου, το οποίο δημιουργεί 
έντονη σύγχυση ως προς τις ισχύουσες διατάξεις, 
όχι μόνο στους διοικούμενους αλλά και στα 
αρμόδια να εκδικάσουν διοικητικές προσφυγές, 
διοικητικά δικαστήρια. 
 
Είναι δε χαρακτηριστικό ότι Αποφάσεις 
Διοικητικών Δικαστηρίων, στηρίζονται στην 
εσφαλμένη νομική προϋπόθεση ότι έχουν 
συσταθεί τα νέα πειθαρχικά συμβούλια και 
ισχύουν οι διατάξεις που ορίζουν ότι η επιβολή 
της σχετικής διοικητικής κύρωσης θα πρέπει να 
ολοκληρώνεται εντός μηνός από τη διαβίβαση 
στο πειθαρχικό συμβούλιο Ε.Δ.Χ. της σχετικής 
Απόφασης παράβασης. Συγκεκριμένα :  
 
α) Με την υπ’ αριθμ. 7342/2013 απόφαση του 5ου 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου της 
Αθήνας απορρίπτεται σχετική προσφυγή για 
ακύρωση διοικητικού προστίμου το οποίο 
επιβλήθηκε σε οδηγό Ε.Δ.Χ. Όπως προκύπτει από 
το κείμενο της Απόφασης, ο προσφεύγων 
ισχυρίστηκε ότι «η προσβαλλόμενη απόφαση 
εκδόθηκε αναρμοδίως κατά χρόνο, γιατί κατά το 
χρόνο έκδοσής της είχε παρέλθει η κατ’ άρθρο 20 
παρ. 1 του ν.3109/2003 μηνιαία προθεσμία από τη 
διαβίβαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο από τα 
αρμόδια όργανα της έκθεσης παράβασης, η οποία 
είναι αποκλειστική»  

 
Ο ως άνω ισχυρισμός του προσφεύγοντος 
απορρίφθηκε διότι «Σύμφωνα με τη διάταξη του 
άρθρου 10 παρ. 5 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (ν. 2690/1999 Α’ 45) οι προθεσμίες για 
τη Διοίκηση είναι ενδεικτικές εκτός αν από τις 
διατάξεις που τις διέπουν προκύπτει ότι είναι 
αποκλειστικές (ΣτΕ 2809/2012, 4311/2012). Στην 
προκειμένη περίπτωση, εφόσον δεν ορίζεται 
άλλως, η προβλεπόμενη από το 20 παρ. 1 του ν. 
3109/2003 μηνιαία προθεσμία είναι ενδεικτική και 
συνεπώς ο προβαλλόμενος λόγος είναι 
απορριπτέος ως αβάσιμος» . Δηλαδή, στο 
σκεπτικό της Απόφασης λαμβάνεται υπόψη η 
διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 
3109/2003,  αγνοώντας ότι η συγκεκριμένη 
διάταξη δεν εφαρμόστηκε ποτέ και απορρίπτεται 
εν τέλει η προσφυγή για λόγους που καθιστούν 
ανεκτή την μη τήρηση της ως άνω προθεσμίας. 
 
β) Παρόμοιο είναι και το σκεπτικό της Απόφασης 
υπ’ αριθμ. 13839/2013 του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών, στο οποίο αναφέρονται 
τα ακόλουθα : «….. Και ο ισχυρισμός όμως αυτός 
πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος διότι ο 
χαρακτήρας της ανωτέρω προθεσμίας του αρ. 20 
παρ. 3 του ν. 3109/2003 που τάσσεται στο 
Πειθαρχικό Συμβούλιο προκειμένου να λάβει την 
απόφασή του δεν είναι αποκλειστικός αλλά 
πρόκειται για ενδεικτική προθεσμία η οποία 
ενόψει και της σχετικής διατύπωσης της 
εισηγητικής του νόμου έκθεσης έχει ως αναγόμενη 
σε διοικητική ενέργεια την έννοια της έντονης 
υπόδειξης προς το Συμβούλιο προς το σκοπό της 
ταχύτερης δυνατής περάτωσης της παραπάνω 
διαδικασίας και όχι της θέσπισης γνήσια 
ανατρεπτικής προθεσμίας ……..». Δηλαδή, και στην 
ως άνω Απόφαση αγνοείται ότι η συγκεκριμένη 
διάταξη δεν εφαρμόστηκε ποτέ, διότι ουδέποτε 
συγκροτήθηκαν τα πειθαρχικά συμβούλια του ν. 
3109/2003..   
 
γ) Τέλος, η Απόφαση υπ’ αριθμ. Α2885/2011 του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά κάνει δεκτή 
την προσφυγή που αφορά σε ακύρωση 
Απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου από 
το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της 
Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της τότε 
Νομαρχίας Αθηνών ως εκπρόθεσμη, λαμβάνοντας 
υπόψη τα όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρ. 2 
του ν. 3109/2003 περί προθεσμίας ενός μήνα, 
αγνοώντας επίσης ότι η συγκεκριμένη διάταξη 
αφορά τα πειθαρχικά συμβούλια που θα έπρεπε 
να έχουν συσταθεί με το ν. 3109/2003 και που δεν 
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συστήθηκαν ποτέ, συνέπεια της μη έκδοσης 
σχετικού π.δ., αγνοώντας δηλαδή και σε αυτή την 
περίπτωση ότι η ως άνω διάταξη δεν 
εφαρμόστηκε ποτέ.  
 
4.9. Αναφορικά με το σύστημα επιβολής ποινών 
στους παραβάτες οδηγούς Ε.Δ.Χ. επισημαίνουμε, 
ότι η μη έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που 
προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 
4313/2014, δεν επιτρέπει την κατηγοριοποίηση 
των παραβάσεων και των διοικητικών 
προστίμων σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του ως 
άνω νόμου. Συνεπώς, τα χρηματικά πρόστιμα 
που επιβάλλονται, προσδιορίζονται από 
παλαιότερες διατάξεις (από την θέσπιση των 
οποίων έχει παρέλθει ακόμα και τριακονταετία 
όπως στην περίπτωση του π.δ. 243/1987) χωρίς 
να έχουν αναπροσαρμοστεί.  
 
4.10 Τίθεται επίσης ζήτημα νομιμότητας της 
λειτουργίας των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών 
Συμβουλίων του π.δ. 243/1987 καθώς, όπως 
επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση του ν. 
4313/2014 σχετικά με το άρθρο 32 αυτού, ακόμη 
και στο μεταβατικό για την σύσταση και 
λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων του 
άρθρου 103 του ν. 4070/2012 στάδιο, κατά το 
οποίο εξακολουθούν να λειτουργούν τα 
πειθαρχικά συμβούλια του π.δ. 243/1987, θα 
έπρεπε να έχει εκδοθεί η σχετική Υπουργική 
Απόφαση που θα καθορίζει τα διοικητικά 
πρόστιμα και τις κυρώσεις που επιβάλλονται.  
 
4.11. Αναφορικά τέλος με τον ισχυρισμό του 
καταγγέλοντος περί μη  νομιμότητας της υπ’ 
αριθμ. Φ11955/6895/ΠΕΚΤ/09.01.2017 Απόφασης 
επιβολής προστίμου διότι ο ίδιος διαθέτει 
αυτοκίνητο εννέα (9) θέσεων Ειδικής Μίσθωσης, 
επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το ν. 4070/2012 
και το άρθρο 82 αυτού,  τα πειθαρχικά συμβούλια 
επιβάλλουν ποινές σε Επιβατηγά αυτοκίνητα 

Δημόσιας Χρήσης που έχουν από κατασκευής έως 
εννέα (9) θέσεις. 
 
 
5. Διαμεσολάβηση για την επίλυση του 
προβλήματος 
 
5.1 Εν όψει των ανωτέρω, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης παρακαλεί το Πρωτοβάθμιο 
Πειθαρχικό Συμβούλιο ΕΔΧ να μας εκθέσει τις 
απόψεις του αναφορικά με ζητήματα νομιμότητας 
που τίθενται σχετικά με την λειτουργία των 
Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων του π.δ. 
243/1987, μετά την έκδοση του ν. 4313/2014, 
καθώς από την μέχρι σήμερα έρευνα του 
Γραφείου μας, προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί η 
σχετική Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται 
στον ως άνω νόμο, και η οποία θα καθορίζει την 
κατηγοριοποίηση των παραβάσεων και των 
διοικητικών προστίμων που θα επιβάλλονται 
κατά την μεταβατική λειτουργία των ως άνω 
πειθαρχικών συμβουλίων του π.δ. 243/1987.  
 
5.2. Σε κάθε περίπτωση,  ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης εκφράζει την άποψη ότι θα 
πρέπει να υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη 
προκειμένου να συσταθούν εκ νέου και 
Δευτεροβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια ΕΔΧ. Η 
λειτουργία των Δευτεροβάθμιων Πειθαρχικών 
κρίνεται απαραίτητη για λόγους χρηστής 
διοίκησης, προστασίας του διοικούμενου και 
αποφυγή πρόσθετων διοικητικών διαδικασιών σε 
περιπτώσεις ενδεχόμενης προσφυγής των 
διοικουμένων στην δικαιοσύνη. 
 
 
Αποτέλεσμα: Η Επιτροπή απάντησε ότι ορθώς και 
εμπρόθεσμα εξεδόθησαν οι υπό κρίση αποφάσεις 
και ότι δεν υφίσταται θέμα ανάκλησης των 
επιβληθέντων με αυτές προστίμων

 
 
  

Χορήγηση βεβαίωσης ορθής αναγγελίας ενάρξεως επαγγέλματος τεχνίτη μοτοσυκλετών 
(Διαμεσολαβήσεις 6/2017, 6/2017/Α, Αρχειοθέτηση 5/2017)  

 
 

 
1.  Η υπόθεση 
 
1.1. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη 
και της Επιχείρησης επανέρχεται στην με αρ. 

πρωτ. */*/*.*.2017 αίτηση διαμεσολάβησης, η οποία 
εισήχθη στον Φ. 216 του Γραφείου. 
 
1.2. Ο αιτών αναφέρει ότι ενώ έχει ζητήσει να του 
χορηγηθεί βεβαίωση ορθής αναγγελίας άσκησης 
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επαγγέλματος τεχνίτη μοτοσυκλετών 
καταθέτοντας στις *.*.2016 στη Δ/νση Μεταφορών 
& Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών 
σχετική αίτηση, καθώς και την σχετική απόφαση 
του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών 
Προσόντων (ΣΑΕΠ), το αίτημά του δεν έχει 
ικανοποιηθεί.   
 
 
2. Νομικό μέρος  
 
2.1. Σύμφωνα με το ν.1575/1985 «Προϋποθέσεις 
άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη 
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων 
και όροι λειτουργίας των συνεργείων των 
οχημάτων αυτών» και το άρθρο 2 αυτού, ισχύουν 
τα ακόλουθα :  
1. «Για την επίβλεψη και εκτέλεση της συντήρησης 
και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και 
μοτοποδηλάτων απαιτείται  άδεια άσκησης 
επαγγέλματος. 
2. Οι άδειες της προηγούμενης παραγράφου 
εκδίδονται για τις εξής ειδικότητες :  
[……] 
ιδ) τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων». 
 
2.2. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ως άνω νόμου : 
1. «Για την απόκτηση οποιασδήποτε, κατά το 
προηγούμενο άρθρο, κατηγορίας άδειας 
απαιτείται ο υποψήφιος να έχει συμπληρώσει το 
δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του. 
2. Εκτός από τις  προϋποθέσεις της προηγούμενης 
παραγράφου ο υποψήφιος απαιτείται να έχει και 
τα εξής ειδικά προσόντα για να του χορηγηθεί η 
αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος : 
[…..] 
η) τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων :  
αα) πτυχίο τεχνικού λυκείου μηχανολογικού τομέα 
ή άλλης ισότιμης σχολής και ένα έτος εργασία 
συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή 
μοτοσικλετών ή  
ββ) πτυχίο μέσης τεχνικής επαγγελματικής σχολής 
μηχανολογικού κλάδου τμήματος μηχανών 
αυτοκινήτων ή μηχανών εσωτερικής καύσης 
μέσης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
διετία σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής 
αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, αν πρόκειται για 
πτυχίο του τμήματος μηχανών αυτοκινήτων 
μηχανολογικού κλάδου ή τριετία, αν πρόκειται για 
πτυχίο μηχανών εσωτερικής καύσης ή 
γγ) πτυχίο μέσης τεχνικής σχολής τμήματος 
εργοδηγών αυτοκινήτων που έχει καταργηθεί ή 
άλλης ισότιμης σχολής και ένα έτος σε όμοια 
εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή 

μοτοσικλετών ή  
δδ) πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής τμήματος 
εργοδηγών αυτοκινήτων που έχει καταργηθεί ή 
άλλης ισότιμης σχολής ή αντίστοιχης κατώτερης 
σχολής μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και τριετία σε όμοια 
εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή 
μοτοσυκλετών ή  
εε) πτυχίο των κέντρων και σχολών ταχύρρυθμης 
επαγγελματικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ., 
ειδικότητας μηχανικού αυτοκινήτων και τριετία σε 
όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων 
ή μοτοσυκλετών». 
 
2.3. Στο άρθρο 4 παρ. 1 του ως άνω νόμου, όπως 
αντικαταστάθηκε  με την παρ. 1 του άρθρου 18 
του ν.3185/2003, ορίζεται ότι : «Οι άδειες, που 
προβλέπονται από το νόμο αυτόν, εκδίδονται από 
τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών κάθε 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης χωρίς εξετάσεις». 
 
2.4. Σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περιφέρειας 
Αττικής (Απόφαση 109290/39629 -Τεύχος β’ 
4251/29.12.2016) και το άρθρο 71 παρ. 4, το Τεχνικό 
Τμήμα των Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών 
είναι αρμόδιο για «Τη χορήγηση άδειας άσκησης 
επαγγέλματος επισκευαστή αυτοκινήτων, 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων». 
 
2.5. Σύμφωνα με την ΚΥΑ Ε/6742/1999 άρθρο 1 
παρ. 4, την ως άνω επαγγελματική 
δραστηριότητα δικαιούνται να ασκούν οι κάτοχοι 
των ακόλουθων τίτλων σπουδών που πληρούν 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις :  
α) Διπλώματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) της ειδικότητας «Τεχνικός 
αυτοκινήτων οχημάτων» ή της ειδικότητας 
«Τεχνικός ηλεκτρολόγου αυτοκινήτου οχημάτων» 
και προϋπηρεσία ενός έτους σε όμοια εργασία σε 
συνεργείο επισκευής μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων ή σε συνεργείο επισκευής 
αυτοκινήτων. 
β) Πτυχίου Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή 
ισότιμου της ειδικότητας «Τεχνικός αυτοκινήτων 
οχημάτων» ή της ειδικότητας «Ηλεκτρολόγων 
γενικών εφαρμογών»  και πορϋπηρεσία δύο ετών 
σε όμοια εργασία στα προαναφερόμενα συνεργεία. 
γ) Πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 
(ΤΕΛ) Ναυτικού Τομέα, Τμήματος Μηχανιών 
Εμπορικού Ναυτικού ή Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
πλοίων ή ισότιμου προς αυτά και προϋπηρεσία 
δύο ετών σε όμοια εργασία στα ως άνω 
συνεργεία. 
δ) Πτυχίου Εργοδηγού Μέσης Τεχνικής Σχολής 
(ΜΤΣ) της ειδικότητας ‘Μηχανικών Εμπορικού 
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Ναυτικού’ ή της ειδικότητας ‘Μηχανικών 
Αεροσκαφών’ ή ισότιμου προς αυτά και 
προϋπηρεσία τριών ετών σε όμοια εργασία στα 
ως άνω συνεργεία.  
ε) Πτυχίου Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ), 
Ομάδας Μηχανολογικής ειδικότητας 
‘Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών’ ή ισότιμου και 
προϋπηρεσία τριών ετών σε όμοια εργασία στα 
ως άνω συνεργεία. 
 
2.6. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 
Ε’2//2009 (ΥΑ Ε’ 24747 ΦΕΚ Β 2171 2009) 
«Καθορισμός νέων τυπικών προϋποθέσεων 
άδειας επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, 
μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων του 
ν.1575/1985) καθορίζονται οι προϋποθέσεις για 
την απόκτηση άδεια άσκησης (μεταξύ άλλων) και 
τεχνίτη μοτοσυκλετών.  
- Στο άρθρο 1 αυτής αναφέρεται : «Στον κάτοχο 
διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 
μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης 
της ειδικότητας ‘Τεχνικός Μηχανοτρονικής’ των 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 
του ν. 2009/1992 ή στον κάτοχο ισότιμου τίτλου 
αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής χορηγείται :  
[……] 
δ. Άδεια Τεχνίτη μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων με Προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε 
όμοια εργασία συνεργείου επισκευής 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων ή συνεργείου 
επισκευής αυτοκινήτων». 
- Στο άρθρο 2 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης 
αναφέρεται : «Στον κάτοχο διπλώματος 
Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας 
‘Τεχνικός Μοτοποδηλάτων και Μοτοσικλετών’ των 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 
του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ Α’ 18) ή στον κάτοχο 
ισότιμου τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής χορηγείται Άδεια 
Τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων με 
Προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε όμοια εργασία 
συνεργείου επισκευής μοτοσυκλετών και 
μοτοποδηλάτων». 
 
2.7. Σύμφωνα με το Π.Δ. 38/2010 με τίτλο 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, 
σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων, και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 2 
αυτού παρ. 1  «Οι διατάξεις περί αναγνώρισης 
επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 
2005/36/ΕΚ του παρόντος εφαρμόζονται σε κάθε 

υπήκοο κράτους – μέλους ο οποίος επιθυμεί να 
ασκήσει νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην 
Ελλάδα έχοντας αποκτήσει τα επαγγελματικά του 
προσόντα σε άλλο κράτος – μέλος είτε ως 
αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, 
συμπεριλαμβανομένων των ασκούντων ελευθέρια 
επαγγέλματα».  
 
2.8. Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 1 του ως άνω 
Π.Δ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
3093/2012, «Αρμόδια αρχή για να δέχεται τις 
αιτήσεις των ενδιαφερομένων και να εκδίδει : α) 
τις αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών 
προσόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος διατάγματος, είτε επί τη βάσει του 
γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων 
εκπαίδευσης  […..] είτε επί τη βάσει της 
αναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας [….] και 
β) τις αποφάσεις αναγνώρισης της 
επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων τυπικής 
ανώτατης εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του  
άρθρου 2 είναι το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως 
Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.)». 
 
2.9. Στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ως άνω 
π.δ. ορίζεται ότι «Η αναγνώριση επαγγελματικών 
προσόντων από το κράτος μέλος υποδοχής 
παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να 
αποκτήσει, στο εν λόγω κράτος μέλος, πρόσβαση 
στο ίδιο επάγγελμα για το οποίο διαθέτει τα 
προσόντα στο κράτος μέλος καταγωγής και να το 
ασκεί στο κράτος μέλος υποδοχής υπό τις ίδιες 
προϋποθέσεις όπως και οι υπήκοοί του. Για του 
σκοπούς του παρόντος διατάγματος, το 
επάγγελμα που επιθυμεί να ασκήσει ο αιτών στην 
Ελλάδα είναι το ίδιο με εκείνο, για το οποίο 
διαθέτει τα προσόντα στο κράτος μέλος 
καταγωγής, εφόσον οι καλυπτόμενες 
δραστηριότητες είναι συγκρίσιμες».  
 
2.10. Σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 1 του ως άνω 
Π.Δ. «Η αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως 
ορισμένου επαγγέλματος σύμφωνα με την Οδηγία 
2005/36/ΕΚ, γίνεται με ειδικώς αιτιολογημένη  
απόφαση του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως 
Επαγγελματικών Προσόντων ή μιας των λοιπών 
αρμόδιων προς τούτο αρχών σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 54 του παρόντος». 
 
2.11. Σύμφωνα με την παρ. 5 του ως άνω άρθρου 
57 «Από την έκδοση της αναγνωριστικής 
απόφασης του Συμβουλίου, ο αιτών δικαιούται να 
ασκεί το οικείο επάγγελμα σύμφωνα με τις 
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, η δε αρμόδια 
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επαγγελματική οργάνωση ή αρμόδια διοικητική 
αρχή υποχρεούνται χωρίς καθυστέρηση να 
ενεργήσουν την εγγραφή του στα οικεία μητρώα 
και να εκδώσουν την άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος». 
 
2.12. Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 57 του 
Π.Δ. 38/2010 «Τα οριζόμενα στην παρ. 5 
εφαρμόζονται αποκλειστικά στις περιπτώσεις της 
Οδηγίας 2005/36/ΕΚ». 
 
2.13. Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 2 της Οδηγίας 
36/2005 «Εξομοιώνεται προς νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα, το επάγγελμα που 
ασκείται από τα μέλη ένωσης ή οργάνωσης του 
παραρτήματος Ι. 
Ο ενώσεις ή οργανώσεις που μνημονεύονται στο 
πρώτο εδάφιο έχουν ιδίως ως στόχο την 
προαγωγή και διατήρηση της στάθμης του οικείου 
επαγγέλματος σε υψηλά επίπεδα. Για την επίτευξη 
αυτού του στόχου, τυγχάνουν αναγνωρίσεως υπό 
ειδική μορφή σε κράτος μέλος και χορηγούν στα 
μέλη τους τίτλο εκπαίδευσης, τα υποβάλλουν σε 
κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς τους 
οποίους θεσπίζουν οι ίδιες και παρέχουν σ’ αυτά 
το δικαίωμα να κάνουν χρήση τίτλου  ή 
συντομογραφία ή ιδιότητας που αντιστοιχεί προς 
αυτόν τον τίτλο εκπαίδευσης».  
 
2.14. Στο άρθρο 4 παρ. 1 της ως άνω Οδηγίας, 
αναφέρεται ότι «Η αναγνώριση επαγγελματικών 
προσόντων από το κράτος μέλος υποδοχής 
παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να 
αποκτήσει, στο εν λόγω κράτος μέλος, πρόσβαση 
στο ίδιο επάγγελμα για το οποίο διαθέτει τα 
προσόντα στο κράτος μέλος καταγωγής, και να το 
ασκεί στο κράτος μέλος υποδοχής υπό τις ίδιες 
προϋποθέσεις όπως και οι υπήκοοί του». 
 
2.15. Στο παράρτημα Ι της ως άνω Οδηγίας, 
υπάρχει αναλυτικός κατάλογος των 
επαγγελματικών ενώσεων ή οργανισμών που 
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 2 
και, ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο, 
συμπεριλαμβάνεται και το ‘Εngineering Council”. 
 
2.16. Με το ν.3919/2011 και το άρθρο 3 αυτού 
καταργήθηκαν οι αδικαιολόγητες απαιτήσεις 
προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση 
επαγγελμάτων. Στη παρ. 1 του ως άνω άρθρου 
αναφέρεται ότι «Η απαίτηση προηγούμενης 
διοικητική άδειας για την άσκηση επαγγέλματος, 
πέραν εκείνων για τα οποία διαλαμβάνεται 
ρύθμιση στο Κεφάλαιο Β’ του παρόντος, όταν η 

χορήγηση της άδειας αυτής συναρτάται προς την 
αντικειμενικώς διαπιστούμενη κατά δέσμια 
αρμοδιότητα, συνδρομή νόμιμων προϋποθέσεων, 
παύει να ισχύει μετά την πάροδο τεσσάρων (4) 
μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Από το 
χρονικό εκείνο σημείο και με την επιφύλαξη των 
οριζομένων στο επόμενο εδάφιο, το επάγγελμα 
ασκείται ελευθέρως μετά πάροδο τριμήνου από 
την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς του, 
συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για 
την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων 
προϋποθέσεων, στην κατά τις ισχύουσες στο 
χρονικό εκείνο σημείο διατάξεις αρμόδια προς 
αδειοδότηση διοικητική αρχή». 
 
3. Σύντομο ιστορικό της υπό εξέταση υπόθεσης  
 
3.1. Στις *.*.2016, ο καταγγέλων υπέβαλλε αίτηση 
στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. 
Δυτικού Τομέα Αθηνών με την οποία ζήτησε να 
του χορηγηθεί «άδεια άσκησης επαγγέλματος 
τεχνίτη μοτοσυκλετών (μηχανικού)». Στην ως άνω 
αίτηση επισύναψε την σχετική, από 30.9.2015, 
Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης 
Επαγγελματικών Προσόντων με την οποία 
αναγνωρίζεται ότι ο ενδιαφερόμενος, «έχοντας 
αποκτήσει επαγγελματικά προσόντα Μηχανικού 
Μοτοσυκλετών στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει τη 
δυνατότητα να ασκήσει στην Ελλάδα το ίδιο 
επάγγελμα υπό τις αυτές προϋποθέσεις που το 
ασκούν και οι Έλληνες πολίτες». 
 
3.2. Στο πρακτικό με αριθμό 6/2015 της ως άνω 
Απόφασης του Συμβουλίου Αναγνώρισης 
Επαγγελματικών Προσόντων, αναφέρεται ότι 
«…το επάγγελμα του Μηχανικού Μοτοσυκλετών 
δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Όμως ο επαγγελματικός τίτλος του 
Engineering Technician που κατέχει ο αιτών είναι 
καταχωρημένος στο άρθρο 11 γ από το Engineering 
Council στη βάση των επαγγελματικών 
προσόντων, είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενος από το 
Engineering Council και αναφέρεται στο άρθρο 3(2) 
της Οδηγίας 2005/36 (εξομοιώνεται προς 
νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα το επάγγελμα 
που ασκείται από τα μέλη ένωσης ή οργάνωσης 
του παραρτήματος Ι του παρόντος διατάγματος 
ΠΔ 38/2010). Εκ των ανωτέρω στοιχείων 
προκύπτει ότι, εφόσον το επάγγελμα που ασκεί ο 
αιτών ως μέλος ένωσης ή οργάνωσης του 
παραρτήματος Ι του Π.Δ. 38/2010 εξομοιώνεται 
προς νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, δεν 
απαιτείται διετής επαγγελματική εμπειρία κατά 
την τελευταία δεκαετία στο Ηνωμένο Βασίλειο».  
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3.3. Σε απάντηση της ως άνω αίτησης, η Δ/νση 
Μεταφορών διαβίβασε στον καταγγέλοντα το με 
αρ. πρωτ*/*.*.2016 έγγραφο, με το  οποίο 
απέρριψε την αίτησή του αναφέροντας ότι «ο 
τίτλος ‘Μηχανικός Μοτοσυκλετών’ δεν αντιστοιχεί 
σε καμία από τις ειδικότητες για τις οποίες 
χορηγούνται οι αντίστοιχες άδειες άσκησης 
επαγγέλματος του Ν.1575 (ΦΕΚ207/11-12-1985) 
όπως ισχύει σήμερα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, 
προκειμένου η υπηρεσία μας να σας χορηγήσει 
βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως 
επαγγέλματος του Ν. 1575 (ΦΕΚ 207/11-12-1985) 
όπως ισχύει σήμερα, θα πρέπει να πληροίτε τις 
προϋποθέσεις του νόμου και να έχετε προσκομίσει 
όλα τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά (τεχνίτης σε συνεργείο με ή χωρίς 
τίτλο σπουδών, εκμεταλλευτής συνεργείου με ή 
χωρίς τίτλο σπουδών, απόφοιτος Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι., 
κάτοχος ξένου τίτλου σπουδών ή με προϋπηρεσία 
εκτός Ελλάδας)». 
 
3.4. Στις *.*.2017 ο καταγγέλων υπέβαλλε εκ νέου 
αίτηση στη Δ/νση Μεταφορών Π.Ε. Δυτικού Τομέα 
Αθηνών για την έκδοση «άδειας άσκησης 
επαγγέλματος τεχνίτη μοτοσυκλετών» στην οποία 
επισύναψε τα σχετικά δικαιολογητικά. 
 
3.5. Σε απάντηση της από *.*.2017 αίτησης, η 
Δ/νση Μεταφορών διαβίβασε στον ενδιαφερόμενο 
το με αρ. πρωτ. */*.*.2017 έγγραφο με το οποίο 
απέρριψε εκ νέου την αίτησή του αναφέροντας 
τα ακόλουθα : «Σε απάντηση της πιο πάνω (α) 
σχετικής, σας γνωρίζουμε ότι ύστερα από τη (β) 
σχετική απόφαση του ΣΑΕΠ του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί 
αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων 
σας ως Μηχανικού Μοτοσυκλετών, θα πρέπει, 
προκειμένου η υπηρεσία μας να σας χορηγήσει 
την αιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος 
τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και 
όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει με το (β) σχετικό 
έγγραφό μας και σας έχουμε αποστείλει τα 
απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, να 
μας προσκομίσετε και την προβλεπόμενη από η (δ) 
σχετική νομοθεσία προϋπηρεσία, από την οποία 
εξαιρούνται μόνο οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ ή ΑΕΙ 
(των ειδικοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παρ. (α) και (β) του Ν.1575/85 όπως ισχύει. 
Ως εκ τούτου, η υπηρεσία μας δε μπορεί να 
ικανοποιήσει το αίτημά σας, έως ότου 
προσκομίσετε όλα τα προβλεπόμενα από τη (δ) 
σχετική νομοθεσία δικαιολογητικά για τη 
χορήγηση της Βεβαίωσης Ορθής Αναγγελίας 

Ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνίτη 
Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων, χωρίς την 
οποία δεν μπορείτε να ασκείτε το εν λόγω 
επάγγελμα».    
 
3.6. Ο αιτών υπέβαλλε την με αρ. πρωτ. 
*/*/*.*.2017 αίτηση στο Γραφείο του Περιφερειακού 
Συμπαραστάτη με την οποία ζήτησε την 
διαμεσολάβηση του Γραφείου μας προκειμένου να 
του χορηγηθεί βεβαίωση ορθής αναγγελίας 
άσκησης επαγγέλματος.  
 
3.7. Με τη Διαμεσολάβηση 6/2017 ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης αφού ανέλυσε το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο ζήτησε από την αρμόδια 
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών να εξετάσει εκ 
νέου το αίτημα του καταγγέλλοντος και να 
προβεί στην διεκπεραίωσή του. 
 
3.8. Επισημαίνουμε ότι όπως προκύπτει από τα 
επισυναπτόμενα στην αίτηση διαμεσολάβησης 
έγγραφα, ο αιτών δεν διαθέτει επαγγελματική 
εμπειρία που να έχει αποκτηθεί κατά την 
τελευταία δεκαετία. 
 
3.9. Στις *.*.2017 πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 
του Περιφερειακού Συμπαραστάτη σύσκεψη 
διαμεσολάβησης παρουσία του αιτούντος και 
εκπροσώπων της Υπηρεσίας. Στο πλαίσιο της 
σύσκεψης, η Υπηρεσία εξέθεσε αναλυτικά τους 
λόγους για του οποίους έχει απορρίψει τα 
αιτήματα του αιτούντος ως ακολούθως :  
α) Ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει το δικαίωμα, 
με την από 30.9.2015 απόφαση του ΣΑΕΠ να ασκεί 
την επαγγελματική δραστηριότητα «Μηχανικός 
Μοτοσυκλετών», η οποία ωστόσο, δεν 
αναφέρεται ως επαγγελματική δραστηριότητα 
στις διατάξεις του ν. 1575/85 και στις διατάξεις  
της παρ. 4 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Ε/6742/1999 και 
της Υπουργικής Απόφαση Ε’2//2009 (ΥΑ Ε’ 24747 
ΦΕΚ Β 2171 2009) .  
β) 1. Ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει τίτλο 
σπουδών ανώτατης βαθμίδας επιπέδου Α.Ε.Ι. ή 
ακαδημαϊκά αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο της 
αλλοδαπής βάσει του οποίου να έχει αποκτήσει 
την επαγγελματική ιδιότητα «Διπλωματούχος 
μηχανικός αυτοκινήτων». 
2. Ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει τίτλο σπουδών 
επιπέδου ΤΕΙ ή άλλων ανώτερων σχολών 
(υπομηχανικών, ΚΑΤΕΕ, ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ), ούτε 
διαθέτει τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο 
ακαδημαϊκά ως ισότιμο  προς τα ως άνω πτυχία, 
βάσει του οποίου να έχει αποκτήσει την ιδιότητα 
«Τεχνολόγος Μηχανικός Αυτοκινήτων» 
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3. Σε περίπτωση κατά την οποία θα διέθετε έναν 
εκ των ανωτέρων τίτλων σπουδών ή ισότιμο 
αυτού θα εξαιρείτο της υποχρέωσης απόκτησης 
προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 1575/1985.  
4. Για τους κατόχους ενός εκ των υπόλοιπων 
τίτλων σπουδών που παρέχουν τη δυνατότητα 
απόκτησης βεβαίωσης ορθής αναγγελίας άσκησης 
επαγγέλματος τεχνίτη  μοτοσυκλετών, απαιτείται 
η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, όπως 
ορίζεται στις διατάξεις  της παρ. 4 του άρθρου 1 
της ΚΥΑ Ε/6742/1999 και της Υπουργικής Απόφαση 
Ε’2//2009 (ΥΑ Ε’ 24747 ΦΕΚ Β 2171 2009). 
 
 
 
4. Διαμεσολάβηση για την επίλυση του 
προβλήματος  
 
Από την εξέταση του σχετικού νομοθετικού 
πλαισίου προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:   
 
4.1 Το αίτημα του ενδιαφερόμενου για χορήγηση 
βεβαίωσης ορθής αναγγελίας έναρξης άσκησης 
επαγγέλματος τεχνίτη μοτοσυκλετών, εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 38/2010 και 
συγκεκριμένα στο άρθρο 57 παρ. 5 όπου, όπως 
προαναφέρθηκε, ορίζεται ότι «Από την έκδοση της 
αναγνωριστικής απόφασης του Συμβουλίου ο 
αιτών δικαιούται να ασκεί το οικείο επάγγελμα 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας, η δε αρμόδια επαγγελματική 
οργάνωση ή αρμόδια διοικητική αρχή 
υποχρεούνται χωρίς καθυστέρηση να ενεργήσουν 
την εγγραφή του στα οικεία μητρώα και να 
εκδώσουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος» και 
στην παρ. 7 στην οποία αναφέρεται ότι «Τα 
οριζόμενα στην παρ. 5 εφαρμόζονται 
αποκλειστικά στις περιπτώσεις της Οδηγίας 
2005/36/ΕΚ».  
 
4.2. Όπως προαναφέρθηκε, στο άρθρο 4 παρ. 1 
της ως άνω Οδηγίας, αναφέρεται ότι «Η 
αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων από το 
κράτος μέλος υποδοχής παρέχει στο δικαιούχο τη 
δυνατότητα να αποκτήσει, στο εν λόγω κράτος 
μέλος, πρόσβαση στο ίδιο επάγγελμα για το οποίο 

διαθέτει τα προσόντα στο κράτος μέλος 
καταγωγής, και να το ασκεί στο κράτος μέλος 
υποδοχής υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και οι 
υπήκοοί του».  
 
4.3. Η ως άνω απόφαση του ΣΑΕΠ αναγνωρίζει 
στον ενδιαφερόμενο ότι έχει αποκτήσει τα 
επαγγελματικά προσόντα του “Μηχανικού 
Μοτοσυκλετών” και ακολούθως, έχει το δικαίωμα 
να ασκεί στην Ελλάδα το ίδιο επάγγελμα υπό τις 
αυτές προϋποθέσεις που το ασκούν και οι 
Έλληνες πολίτες. Ωστόσο, προκύπτουν τα 
ακόλουθα ζητήματα :  
1. Η ειδικότητα «Μηχανικός Μοτοσυκλετών» δεν 
απαντάται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο της χώρας 
μας, στο οποίο γίνεται αναφορά στους όρους 
«Τεχνικός Μηχανοτρονικής», «Τεχνίτης 
Μοτοσυκλετών» ή «Τεχνικός Μοτοποδηλάτων και 
Μοτοσυκλετών» κατά τα οριζόμενα στην Υ.Α. Ε’ 
24747 ΦΕΚ Β’ 2171/2009.  
2. Δεν διευκρινίζεται εάν, δεδομένων των όσων 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1 της Οδηγίας 
2005/36, για την άσκηση σχετικής επαγγελματικής 
δραστηριότητας θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να 
διαθέτει και την σχετική επαγγελματική εμπειρία 
(όπου αυτή απαιτείται) κατά τα οριζόμενα στο 
ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό 
παρουσιάζεται ανωτέρω.  
 
4.4. Εν όψει των ανωτέρω, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, 
στα πλαίσια της διαμεσολαβητικής του 
παρέμβασης και για την άρση του αδιεξόδου στο 
οποίο έχει περιέλθει η Υπηρεσία, προτείνει στην 
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικού 
Τομέα Περιφέρειας Αττικής να απευθύνει αίτημα 
προς το ΣΑΕΠ για την παροχή σχετικών 
διευκρινίσεων και, ενδεχομένως, για την 
αναδιατύπωση των αναφερομένων στην σχετική 
αναγνωριστική απόφαση.  
 
 
Αποτέλεσμα: Η υπηρεσία χορήγησε στον αιτούντα 
βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως 
επαγγέλματος τεχνίτη μοτοσυκλετών.
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Κατάστημα παρασκευής φαγητού για σκύλους (Διαμεσολάβηση 7/2017) 
 
 

 
 
 
 
1. Η υπόθεση  

 
1.1. Στις *.*.2017 κοινοποιήθηκε στον Περιφερειακό 
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης η 
υπ΄ αρ. πρωτ. */* αίτηση, η οποία εισήχθη στον Φ. 
218 του Γραφείου.  
1.2. Με την ως άνω αίτηση, η οποία απευθύνεται 
στην Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα 
Κεντρικού Τομέα και κοινοποιείται στον 
Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της 
Επιχείρησης, η ενδιαφερόμενη ενεργώντας ως 
Δικηγόρος κατόπιν εντολής πελάτη της, ζητά από 
την Υπηρεσία να της χορηγήσει αρμοδίως και 
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από τον 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας έγγραφη 
απάντηση σχετικά με τις προϋποθέσεις, 
δικαιολογητικά, εφαρμοστέα νομοθεσία, αρμόδια 
Υπηρεσία και τηρούμενη διαδικασία προκειμένου 
να αδειοδοτηθεί νομίμως κατάστημα στο οποίο 
θα παρασκευάζεται (θα μαγειρεύεται) φαγητό για 
σκύλους (όχι ξηρά τροφή).      
1.3. Κατ’ ορθή εκτίμηση του εγγράφου και 
δεδομένου ότι το έγγραφο αυτό κατατέθηκε 
μόνον στο Γραφείο Περιφερειακού Συμπαραστάτη 
του Πολίτη και της Επιχείρησης, ο χειρισμός του 
θα γίνει κατά το πρότυπο της διεκπεραίωσης των 
αιτήσεων διαμεσολάβησης. 
 
2. Η αρμοδιότητα του Περιφερειακού 
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης 
2.1 Σύμφωνα με τον αρ. 18 της Χάρτας 
Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Πολιτών της 
Περιφέρειας Αττικής, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών 
και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση από τις 
υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής και 
διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών 
προβλημάτων (άρθρο 179 παρ. 2 του Ν.3852/2010 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης). 
2.2. Στην προκειμένη υπό κρίση περίπτωση, η 
αίτηση φαίνεται ότι αφορά αρμοδιότητα της 

Δ/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής της 
Περιφέρειας Αττικής. Ως εκ τούτου, ο 
Περιφερειακός Συμπαραστάτης είναι αρμόδιος να 
ασκήσει τη διαμεσολαβητική του παρέμβαση. 
 
3. Ιστορικό της υπόθεσης 
 
3.1. Η ενδιαφερόμενη στην ως άνω αίτησή της 
αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι της ανατέθηκε από 
πελάτη της να ενημερωθεί και αντιστοίχως να την 
ενημερώσει για την διαδικασία που απαιτείται για 
την αδειοδότηση καταστήματος στο οποίο θα 
παρασκευάζεται (θα μαγειρεύεται) φαγητό για 
σκύλους (όχι ξηρά τροφή). Στη συνέχεια, αναφέρει 
ότι μετά από έρευνα στο διαδίκτυο 
πληροφορήθηκε ότι λειτουργεί αντίστοιχο 
κατάστημα στην *** Αττικής, στην ιστοσελίδα του 
οποίου αναφέρεται ότι η κουζίνα του 
αδειοδοτήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα 
Βορείου Τομέα Αθηνών. Σε επικοινωνία της 
ενδιαφερομένης με τον υπάλληλο της εν λόγω 
Περιφερειακής Ενότητας της υποδείχθηκε να 
επικοινωνήσει με αρμόδιο υπάλληλο της 
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών. Κατόπιν, η ενδιαφερόμενη αναφέρει ότι 
απευθύνθηκε σε υπάλληλο της Π.Ε. Κεντρικού 
Τομέα, η οποία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της απέστειλε τα δικαιολογητικά για την 
χορήγηση κτηνιατρικής άδειας εγκατάστασης και 
λειτουργίας μονάδων διαχείρισης ζωικών 
υποπροϊόντων. Η ενδιαφερόμενη ισχυρίζεται 
όμως ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά δεν 
σχετίζονται με την αδειοδότηση και λειτουργία 
καταστήματος παρασκευής και εμπορίου τροφής 
για ζώα συντροφιάς, καθόσον αφορούν την 
λειτουργία μονάδας παραγωγής ζωικών 
υποπροϊόντων (ξηρά τροφή) ενώ η πελάτισσά της 
ενδιαφέρεται να αγοράζει τρόφιμα, να τα 
μαγειρεύει και στη συνέχεια να τα διανέμει σε 
πελάτες. 
 
3.2. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την 
Δ/νση  Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής ο 
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και 
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της Επιχείρησης ενημερώθηκε ότι δεν είχε 
κατατεθεί μέχρι *.*.2017 στο πρωτόκολλο της 
παρόμοια αίτηση και ότι τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για την αδειοδότηση του 
καταστήματος που αιτείται η ενδιαφερόμενη είναι 
τα ίδια με αυτά για τα οποία είχε ενημερωθεί 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συγκεκριμένα, 
το Γραφείο Περιφερειακού Συμπαραστάτη του 
Πολίτη και της Επιχείρησης ενημερώθηκε 
τηλεφωνικά ότι και η προηγούμενη αδειοδότηση, 
στην οποία αναφέρεται η ενδιαφερόμενη δόθηκε 
με βάση τον ίδιο κατάλογο δικαιολογητικών που 
αφορούν την ξηρά τροφή. Επομένως, από μία 
πρώτη επικοινωνία του Γραφείου μας φαίνεται ότι 
η αδειοδότηση γίνεται με την κατάθεση των ίδιων 
δικαιολογητικών είτε το αίτημα αφορά ξηρά 
τροφή είτε διαχείριση ζωϊκών υποπροϊόντων.   
 
4. Διαμεσολάβηση για την επίλυση του 
προβλήματος  

 
Εν όψει των ανωτέρω, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
αποστέλλει την εν θέματι αίτηση στην Δ/νση 
Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής προκειμένου 
αυτή να προβεί στην σύννομη διεκπεραίωσή της, 
ενημερώνοντας την ενδιαφερομένη για τις 
προϋποθέσεις αδειοδότησης που αιτείται, σε 
συνάρτηση με την ήδη αδειοδοτηθείσα επιχείρηση 
που η ενδιαφέρει στο ιστορικό της αίτησής της.  
 
 
Αποτέλεσμα: η υπηρεσία απάντησε εγγράφως για 
το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης της 
δραστηριότητας παρασκευής και εμπορίου 
τροφής για ζώα και επισύναψε στην απάντησή 
της τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 
χορήγηση εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας 
σε μονάδα παρασκευής ζωοτροφής 
(μεταποιημένης) για ζώα συντροφιάς. 

 
 

Χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας χώρου στάθμευσης (Διαμεσολάβηση 21/2017) 
 
 
 
1.  Η καταγγελία 
 
1.1. Στις *-*-2017 ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης 
του Πολίτη και της Επιχείρησης δέχθηκε την υπ’ 
αρ. πρωτ. */*/*-*-2017 καταγγελία, η οποία 
εισήχθη στον Φ. 264 του Γραφείου. 

1.2. Η καταγγέλλουσα επιχείρηση αναφέρει ότι με 
την υπ’ αρ. πρωτ. */*-*-2017 αίτησή της στην 
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, στο Τεχνικό Τμήμα, 
αιτήθηκε τη χορήγηση άδειας υπαίθριου σταθμού 
επί των οικοπέδων της επί των οδών **  *,* και ** 
* (αρ. φακέλου Φ.*-* ΥΠ), βάσει του άρθρου 19 του 
Ν. 4313/2014 και την Υ.Α. */*-*-2015. Στη συνέχεια, 
η καταγγέλλουσα επιχείρηση αναφέρει ότι με την 
αίτηση αυτή, καθώς και τις από *-*-2017 και με 
αρ.πρωτ.*, από *-*-2017 και με αρ. πρωτ. * και 
από *-*-2017 και με αρ. πρωτ. * εξώδικες 
απαντήσεις της, απάντησε στις αβάσιμες, όπως 
ισχυρίζεται, παρατηρήσεις που προέβαλε η ως 
άνω υπηρεσία στο αίτημά της και συμπλήρωσε τα 
αρχικά σχετικά έγγραφά της. Τέλος, η 
καταγγέλλουσα επιχείρηση ισχυρίζεται ότι η ως 
άνω υπηρεσία μέχρι και σήμερα αδρανεί να 
εφαρμόσει το νόμο και να της χορηγήσει την 
αιτηθείσα άδεια προβάλλοντας διάφορους  
ισχυρισμούς και με την παρούσα καταγγελία της 
αναφέρει-καταγγέλλει την «άνευ αντικειμένου 

αργοπορία και κωλυσιεργία της ως άνω 
υπηρεσίας καθώς και τη μη μέχρι σήμερα 
ικανοποίηση των αιτημάτων», ζητώντας την 
επίλυση του προβλήματος. 
 
 
2. Η αρμοδιότητα του Περιφερειακού 
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης 
 
2.1. Σύμφωνα με τον αρ. 18 της Χάρτας 
Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Πολίτη της 
Περιφέρειας Αττικής, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών 
και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση από τις 
υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας και διαμεσολαβεί για 
την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, ενώ 
είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή 
ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους 
ενδιαφερομένους (άρθρο 179 παρ. 2 του 
Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). 
2.2.  Στην προκειμένη υπό κρίση περίπτωση, η 
καταγγελία αφορά τη Δ/νση Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής. Επομένως, υφίσταται 
αρμοδιότητα διαμεσολάβησης από τον 
Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της 
Επιχείρησης.  
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3. Νομικό μέρος  
 
3.1. Σύμφωνα με το άρθρο 19 (Προσαρμογή της 
περί υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων 
νομοθεσίας στις χωροταξικές απαιτήσεις) παρ. 1 
και 2 του Ν. 4313/2014 Ρυθμίσεις θεμάτων 
Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων 
Έργων και άλλες διατάξεις:  
 
«1. Οι υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων της παρ. 1 
του άρθρου 27 του π.δ. 455/1976 (Α` 169), που 
αποδεδειγμένα λειτουργούσαν μέχρι τις 31.12.2012, 
εντός των διοικητικών ορίων του παραδοσιακού 
τμήματος της πόλεως των Αθηνών (Ιστορικό 
Κέντρο), όπως αυτό χαρακτηρίστηκε με το από 
21.9.1979 προεδρικό διάταγμα (Δ` 567), μπορεί να 
τύχουν της προβλεπόμενης άδειας λειτουργίας, 
κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων χρήσεων γης 
της περιοχής, εφόσον πληρούν τους όρους και 
προϋποθέσεις του άρθρου 28 του π.δ. 455/1976 και 
οι εκμεταλλευτές τους υποβάλουν στην οικεία 
περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και 
επικοινωνιών τα δικαιολογητικά των 
παραγράφων 1, πλην της περίπτωσης γ`, και 2 του 
άρθρου 29 του ανωτέρω προεδρικού 
διατάγματος, καθώς και της παρ. 9 του άρθρου 6 
του ν. 2801/2000 (Α` 46), με χρονική ισχύ τριών (3) 
ετών. Εάν εντός του παραπάνω χρονικού 
διαστήματος έχουν ξεκινήσει διαδικασίες 
τροποποίησης του υφιστάμενου πολεοδομικού 
σχεδιασμού, η άδεια λειτουργίας δύναται να 
παραταθεί για τρία (3) επιπλέον έτη. 
 Οι υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων της παρ. 1 του 
άρθρου 27 του Π.δ. 455/1976 (Α` 169), που 
αποδεδειγμένα λειτουργούσαν μέχρι τις 31.12.2015 
και συνεχίζουν να βρίσκονται σε λειτουργία εντός 
των διοικητικών ορίων του παραδοσιακού 
τμήματος της πόλεως των Πατρών (Ιστορικό 
Κέντρο), όπως αυτό χαρακτηρίστηκε με το από 
25.4.1996 Πολεοδομικό διάταγμα (Δ` 499), μπορεί 
να λαμβάνουν άδεια λειτουργίας, κατά 
παρέκκλιση των υφιστάμενων χρήσεων γης της 
περιοχής, εφόσον πληρούν τους όρους και 
προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Π.δ. 455/1976 και 
οι εκμεταλλευτές τους υποβάλουν στην οικεία 
περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και 
επικοινωνιών τα δικαιολογητικά των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του Π.δ. 
455/1976 (Α` 169), πλην της περίπτωσης 1γ. Η άδεια 
λειτουργίας έχει χρονική ισχύ τριών (3) ετών από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
διάταξης, με δυνατότητα παράτασης ενός έτους, 

ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που 
αφορούν στις ειδικές μελέτες (κυκλοφοριακή και 
μελέτη ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου) για τα 
κτίρια και τα γήπεδα στάθμευσης που 
προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος Β6 
(Πολεοδομικό Συγκρότημα Πατρών) της υπ` αριθμ. 
5509/103135/23.11.2011 απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Α.Α.Π 
358). 
 
 2. Η συνέχιση της λειτουργίας αποδεικνύεται είτε 
με την υποβολή σχετικής βεβαίωσης του οικείου 
βιοτεχνικού επιμελητηρίου είτε της αρμόδιας 
Δ.Ο.Υ., ότι οι εκμεταλλευτές αυτών έχουν 
υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για εισόδημα από 
τη στάθμευση αυτοκινήτων οχημάτων.» 
 
 
3.2. Στην υπ’αρ. 25499/2343/5-8-2015 εγκύκλιο με 
θέμα: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την 
εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 19 και 24 
του Ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων 
Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄261) 
αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι: 
 
«1. Παράγραφος 1 του άρθρου 19 
α. Η διάταξη της παραγράφου του άρθρου 19 
αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στους 
υπαίθριους σταθμούς που αποδεδειγμένα 
λειτουργούσαν, μέχρι τις  31.12.2012 εντός των 
διοικητικών ορίων του παραδοσιακού τμήματος 
της πόλεως των Αθηνών (Ιστορικό Κέντρο), όπως 
αυτό χαρακτηρίστηκε με το από 21.9.1979 
Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Δ΄567), και είναι κατά 
την ημερομηνία έκδοσης του εν θέματι Νόμου σε 
λειτουργία.  
β. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στο να δώσει τη 
δυνατότητα στους εκμεταλλευτές των υπαίθριων 
σταθμών που αναφέρονται στη παραπάνω 
παράγραφο, που αποδεδειγμένα λειτουργούσαν 
μέχρι τις 31-12-2012 και είναι κατά την ημερομηνία 
έκδοσης του εν θέματι Νόμου σε λειτουργία στις 
περιοχές – συνοικίες του Ιστορικού Κέντρου της 
Αθήνας στις οποίες εξαιτίας των απαγορευτικών 
χρήσεων γης δεν επιτρέπεται πλέον η ίδρυση 
νέων υπαίθριων σταθμών, να συνεχίσουν να 
λειτουργούν με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας 
με χρονική διάρκεια τριών (3) ετών, με 
αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης του 
εν θέματι Νόμου, κατά παρέκκλιση των 
υφιστάμενων χρήσεων γης και υπό τη παράλληλη 
πλήρωση των όρων και προϋποθέσεων του 
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άρθρου 28 του Π.Δ 455/76, όπως ισχύει. 
γ. Στη περίπτωση αυτή οι εκμεταλλευτές των 
ανωτέρω υπαίθριων σταθμών, που 
αποδεδειγμένα λειτουργούσαν μέχρι  την 
31.12.2012 και είναι κατά την ημερομηνία έκδοσης 
του εν θέματι Νόμου σε λειτουργία, πρέπει να 
υποβάλουν στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία 
μεταφορών και επικοινωνιών όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά των παραγράφων 1,πλην της 
περίπτωσης γ’και 2, του άρθρου 29 του Π.Δ.455/76, 
όπως ισχύει. 
δ. … 
 
2. Παράγραφος 2 του άρθρου 19  
Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 19 
αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στους 
υπαίθριους σταθμούς της παραγράφου 1 του ιδίου 
άρθρου και αναφέρει τους τρόπους με τους 
οποίους δύναται να αποδεικνύεται και να 
διαπιστώνεται η λειτουργία τους, μέχρι τις 
31.12.2012 καθώς και ότι κατά την ημερομηνία 
έκδοσης του εν θέματι Νόμου είναι σε λειτουργία. 
Σύμφωνα με την υπόψη διάταξη οι παραπάνω 
προϋποθέσεις αποδεικνύονται με την υποβολή 
στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών 
και επικοινωνιών: 
α. είτε σχετικής βεβαίωσης, του οικείου 
Βιοτεχνικού – Επαγγελματικού Επιμελητηρίου,  
β. είτε σχετικής βεβαίωσης, της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι 
οι εκμεταλλευτές αυτών έχουν υποβάλλει 
φορολογικές δηλώσεις για εισόδημα από την 
στάθμευση επιβατικών αυτοκινήτων τουλάχιστον 
των οικονομικών ετών 2013 (χρήση έτους 2012) 
καθώς και ότι μέχρι 17-12-2014 δεν έχουν προβεί 
σε Διακοπή Εργασιών, συνοδευόμενη από την 
περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. του τελευταίου τριμήνου 
2014,  
γ. είτε σχετικής εκτύπωσης, από τον διαδικτυακό 
τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, TaxisNet.gr 
(Προσωποποιημένη Πληροφόρηση Μητρώου/ 
Επιχείρησης), στην οποία εμφαίνονται τα στοιχεία 
του Μητρώου της Εγκατάστασης/Επιχείρησης 
Στάθμευσης, οι παρεχόμενες υπηρεσίες/ 
δραστηριότητες αυτής, η ημερομηνία έναρξής της, 
καθώς και η τυχόν ημερομηνία διακοπής της.» 
 
 
4. Έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών 
 
4.1. Η καταγγέλλουσα επιχείρηση, μεταξύ άλλων, 
προσκόμισε στον Περιφερειακό Συμπαραστάτη 
του Πολίτη και της Επιχείρησης το υπ’ αρ. πρωτ. 
*/*-*-2017 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών και 

Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών προς 
αυτήν. Με το έγγραφο αυτό η υπηρεσία απαντάει 
στην από *-*-2017 αίτηση της καταγγέλλουσας 
αναφέροντας ότι δεν μπορεί να ικανοποιήσει το 
αίτημά της σχετικά με την αναγγελία έναρξης 
υπαίθριου σταθμού επί των οδών ** *-* και **, 
εντός του ιστορικού κέντρου Αθηνών διότι 
σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4313 περί 
συνέχισης λειτουργίας και της υπ’ αρ. 
25499/2343/5-8-2015 εγκυκλίου Παροχής 
Διευκρινήσεων παρ.1γ η οποία αναφέρει ότι: 
«υπαιθρίων σταθμών, που αποδεδειγμένα 
λειτουργούσαν και είναι κατά την ημερομηνία 
έκδοσης του Νόμου σε λειτουργία», δεν 
πληρούται η προϋπόθεση αυτή για τον εν λόγω 
υπαίθριο σταθμό επί των οδών ** *-* & ** *, διότι 
στις *-*-2014 εκδόθηκε η αρ. */2014 απόφαση 
σφράγισης του και στις *-*-2014 υλοποιήθηκε η 
σφράγιση αυτού. Στη συνέχεια η υπηρεσία 
αναφέρει ότι εκτός αυτού υποβλήθηκαν από την 
καταγγέλλουσα νέα σχεδιαγράμματα και 
δικαιολογητικά με την αίτηση για τον υπαίθριο 
σταθμό επί των ** *-* και **, τροποποιώντας την 
επιφάνεια του σταθμού και αφαιρώντας τμήμα 
του οικοπέδου επί της οδού ** *, όμως το Ε3 που 
κατατέθηκε αναφέρει τη διεύθυνση ** -* και η 
άδεια περιτοιχίσεως που προσκομίστηκε είναι 
επίσης για τη διεύθυνση ** *. Επίσης, η υπηρεσία 
αναφέρει ότι ο υπαίθριος σταθμός έχει 
σφραγιστεί και μετά την σφράγιση έχουν 
τοποθετηθεί κολωνάκια κατά μήκος των 
προσώπων του οικοπέδου από ιδιωτική εταιρεία, 
όπως ορίζει η κείμενη Νομοθεσία και ότι 
σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η 
καταγγέλλουσα, τις υπεύθυνες δηλώσεις για την 
υλοποίηση όλων των εργασιών στον σταθμό και 
λαμβάνοντας υπόψη τα αρ. */17, */17 έγγραφα-
καταγγελίες από τη Δ/νση Οργάνωσης Υπηρεσιών 
και εξυπηρέτησης του Πολίτη για την εκτέλεση 
οικοδομικών εργασιών στον εν λόγω υπαίθριο 
σταθμό, ενημερώνει την καταγγέλλουσα ότι 
προκύπτει η παραβίαση των μολυβδοσφραγίδων, 
χωρίς να έχει κατατεθεί αίτηση αποσφράγισης 
στην υπηρεσία για την εκτέλεση εργασιών. Τέλος, 
η υπηρεσία αναφέρει ότι το ως άνω έγγραφο 
υπέχει θέση κλήσης έκφρασης απόψεων.  
 
 
5. Διαμεσολάβηση για την επίλυση του 
προβλήματος 
 
 
5.1. Ενόψει των ανωτέρω, εμφαίνεται, εκ πρώτης 
όψεως, ότι η υπηρεσία δεν περιορίστηκε στην 
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αποδεικτική ρύθμιση περί της συνέχισης 
λειτουργίας, κατά την οποία ορίζεται ότι «η 
συνέχιση της λειτουργίας αποδεικνύεται είτε με 
την υποβολή σχετικής βεβαίωσης του οικείου 
βιοτεχνικού επιμελητηρίου είτε της αρμόδιας 
Δ.Ο.Υ., ότι οι εκμεταλλευτές αυτών έχουν 
υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για εισόδημα από 
τη στάθμευση αυτοκινήτων οχημάτων», αλλά 
αναζήτησε και σε άλλα γεγονότα την τεκμηρίωση 
περί συνέχισης ή μη της λειτουργίας της 
επιχείρησης, χωρίς να αιτιολογεί όμως για ποιο 
λόγο θεώρησε ενδεικτική την ανωτέρω 
απαρίθμηση των αποδεικτικών μέσων που 
αναφέρει ο νόμος.  
 
5.2. Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι η 
λειτουργία μιας επιχείρησης δεν περιορίζεται μόνο 
στην παροχή των υπηρεσιών προς τους πελάτες 
της, αλλά και στην εν γένει οικονομική διάσταση 
των δραστηριοτήτων της, όπως έναντι του 
Κράτους και έναντι της κοινότητας των ομοειδών 
επιχειρήσεων, γεγονός που ο νόμος αναγνωρίζει 

μάλλον περιοριστικά, ορίζοντας δύο, 
εναλλακτικές μορφές απόδειξης (βεβαίωση 
επιμελητηρίου ή υποβολή δηλώσεων για 
εισόδημα), αποσυνδεδεμένες πλήρως από την 
νομιμότητα, την οποία διακηρυγμένα επιθυμεί να 
διευρύνει το νομοθέτημα αυτό, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
παρακαλεί την υπηρεσία να εκθέσει τις απόψεις 
της ως προς: 
 
(α)τις δύο ανωτέρω διαμεσολαβητικές 
παρατηρήσεις για την ερμηνεία του νόμου, καθώς 
και 
(β) το ενδεχόμενο, εάν η υπηρεσία αποδεχθεί ότι 
οι ανωτέρω παρατηρήσεις νοηματοδοτούν 
βάσιμα το περιεχόμενο των επίμαχων διατάξεων, 
να προχωρήσει στην ικανοποίηση του αιτήματος.  
 
 
Αποτέλεσμα: η υπηρεσία χορήγησε βεβαίωση 
λειτουργίας στην επιχείρηση.

 
 
 
 
 
  

(ια) Το δικαίωµα στην προστασία του περιβάλλοντος 
(Άρθρο 22 της Χάρτας) 

  
«Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί δικαίωµα κάθε προσώπου. Το υψηλό 
επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητάς του ενσωµατώνονται στις πολιτικές 
της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της και διασφαλίζονται σύµφωνα µε την Αρχή της 
Αειφόρου Ανάπτυξης.»  
  
  
 

Αυτοσχέδια χυτήρια μετάλλων στον Ασπρόπυργο (Διαβίβαση 1/2017) 
 
 

 
 

1.Η καταγγελία  
 

1.1. Στις */*/2017, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης 
του Πολίτη και της Επιχείρησης έλαβε την υπ΄ αρ. 
πρωτ. */* καταγγελία, η οποία εισήχθη στον Φ.210 
του Γραφείου.  
1.2. Η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται, ότι στην 
περιοχή του Ασπροπύργου κάτοικοι των 
καταυλισμών των Ρομά, προχωρούν σε 
καθημερινή βάση στην καύση καλωδίων και 

ελαστικών προκειμένου να αποσπάσουν χαλκό. 
Σύμφωνα με την καταγγελία, οι καταυλισμοί 
φέρεται να έχουν μετατραπεί σε αυτοσχέδια 
χυτήρια, γεγονός που έχει ανυπολόγιστες 
δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και  στην 
υγεία των κατοίκων. Στην περιοχή μάλιστα 
δραστηριοποιούνται εταιρείες που απασχολούν 
πολυάριθμο προσωπικό. Σύμφωνα πάντοτε με τη 
σχετική καταγγελία, από την ως άνω 
δραστηριότητα, εισέρχονται καπνοί στα γραφεία 
των εταιριών και οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται 
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για ενοχλήσεις στο αναπνευστικό.  
 
2. Η αρμοδιότητα του Περιφερειακού 
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης 
2.1 Σύμφωνα με τον αρ. 18 της Χάρτας 
Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Πολιτών της 
Περιφέρειας Αττικής, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών 
και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση από τις 
υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής και 
διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών 
προβλημάτων (άρθρο 179 παρ. 2 του Ν.3852/2010 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης). 
2.2 Σύμφωνα με τον αρ. 3.1 της Χάρτας, όταν μια 
αίτηση υποβάλλεται σε αναρμόδια υπηρεσία της 
Περιφέρειας Αττικής, αυτή την διαβιβάζει στην 
αρμόδια υπηρεσία και ενημερώνει τον 
ενδιαφερόμενο (άρθρο 4 παρ. 1 (α) παρ. 1 εδ. γ’ 
του Ν.2690/1999 -Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας). 
 
2.3 Στην προκειμένη υπό κρίση περίπτωση, ο 
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και 
της Επιχείρησης είναι μεν αναρμόδιος να ασκήσει 
διαμεσολάβηση κατά το άρθρο 179 παρ. 2 του 
Ν.3852/2010, καθώς η καταγγελία δεν φαίνεται να 
αφορά κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες της 

Περιφέρειας Αττικής. Είναι όμως υποχρεωμένος 
να διαβιβάσει την καταγγελία στην Δ/νση 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής και στη 
Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 
για τις δικές τους ενέργειες, υπενθυμίζοντας την 
υποχρέωσή τους να διεκπεραιώσουν το αίτημα 
εντός πενήντα (50) ημερών από την λήψη του, 
σύμφωνα με τον αρ.3.1 της Χάρτας (άρθρο 4 του 
Ν.2690/1999).  
 
 
3. Διαβίβαση λόγω αναρμοδιότητας 
 
3.1. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
διαβιβάζει την υπό κρίση καταγγελία προς την 
Δ/νση Περιβάλλοντος καθώς και προς τη 
Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 
για τις δικές τους ενέργειες. 
3.2. Με το παρόν έγγραφο ενημερώνεται για την 
διαβίβαση και η ενδιαφερόμενη, όπως ο νόμος 
ορίζει.  
 
 
Αποτέλεσμα: η Δ/νση Υγειονομικού απάντησε 
εγγράφως ότι δεν είναι αρμόδια και ότι μόνη 
αρμόδια είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος

 
 

 
Παραβίαση πρόσθετων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων από βαφείο (Διαμεσολαβήσεις 

8/2017, 8/2017/Α, 8/2017Β, 8/2017/Γ, 8/2017/Δ, 8/2017 Ε) 
 
 

 
1.  Η υπόθεση  
 
1.1 Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη 
και της Επιχείρησης επανέρχεται στην υπ’ αρ. 
πρωτ. */*/*.*.2017 αίτηση διαμεσολάβησης, η οποία 
εισήχθη στον Φ.220 του Γραφείου. Με την ως άνω 
αίτηση ζητήθηκε η διαμεσολάβηση του 
Περιφερειακού Συμπαραστάτη προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου 
να διερευνηθεί η νομιμότητα της λειτουργίας 
φανοποιείου-βαφείου επί της οδού ** * στην 
περιοχή ** **Αττικής.  
 
1.2 Ο αιτών έχει επανειλημμένα απευθυνθεί στο 
Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη 
επισημαίνοντας την, κατά δήλωσή του, έντονη 

όχληση που προκαλείται στους περίοικους από 
την λειτουργία της ως άνω επιχείρησης (θόρυβος, 
σκόνη και εκπομπή επικίνδυνων για την υγεία 
αερίων και σωματιδίων).  
 
1.3 Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης 
ανταποκρίθηκε στην ως άνω αίτηση με τις 
Διαμεσολαβήσεις 8/2017, 8/2017/A, 8/2017/Β και 
8/2017/Γ ενώ με το υπ’ αρ. πρωτ. */*/*.*.2017 
έγγραφο, προσκάλεσε τα εμπλεκόμενα μέρη σε 
σύσκεψη διαμεσολάβησης η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο Περιφερειακού 
Συμπαραστάτη στις 14.9.2017. Στα πλαίσια αυτής 
και δεδομένου ότι σε σχετικό έλεγχο που είχε 
διενεργήσει η Δ/νση Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής στις *.*.2017, διαπίστωσε την 
για τρίτη φορά μη συμμόρφωση του εν λόγω 
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συνεργείου με ΠΠΔ στις οποίες αυτό υπάγεται1, 
αποφασίστηκε η κλήση σε έκφραση απόψεων του 
ιδιοκτήτη-εκμεταλλευτή  της επιχείρησης από την 
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Νότιου 
Τομέα, ως αδειοδοτούσα αρχή, εν όψει 
ενδεχόμενης επιβολής διοικητικών κυρώσεων.  
 
2. Οι ενέργειες των Υπηρεσιών 
 
2.1 Η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, με το 
υπ’ αρ. πρωτ. */*.*.2017 έγγραφό της, το οποίο 
κοινοποίησε στο Γραφείο Περιφερειακού 
Συμπαραστάτη, κάλεσε τον ιδιοκτήτη σε έκφραση 
απόψεων για παραβάσεις της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας. Στο ως άνω έγγραφο επισημαίνεται 
ότι ο ιδιοκτήτης της εν λόγω επιχείρησης θα 
πρέπει να ανταποκριθεί στην πρόσκληση για 
έκφραση απόψεων «εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την παραλαβή 
του παρόντος, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 20 του Συντάγματος και του άρθρου 6 
του Ν. 2690/99. Στην περίπτωση που η ανωτέρω 
προθεσμία παρέλθη άπρακτη ή οι απόψεις που 
θα υποβληθούν κριθούν αβάσιμες, αναληθείς ή 

                                                 
1 Συγκεκριμένα, στο υπ’ αρ. */*.*.2017 έγγραφο της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής στο 
οποίο περιγράφονται και τα αποτελέσματα του 
τελευταίου ελέγχου που διενεργήθηκε στην ως άνω 
επιχείρηση στις *.*.2017 αναφέρονται τα ακόλουθα:  

α) Ζητήθηκαν αλλά δεν επιδείχθηκαν παραστατικά- 
τιμολόγια σχετικά με τη διαχείριση των κορεσμένων 
φίλτρων ενεργού άνθρακα που χρησιμοποιούνται 
στο σύστημα αντιρρύπανσης του βαφείου. Όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 3.2.4 (δ) του 
Παραρτήματος Γ1 των ΠΠΔ, τα φίλτρα του 
συστήματος αντιρρύπανσης πρέπει να 
αντικαθίστανται εγκαίρως πριν τον κορεσμό τους, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του 
συστήματος. Τα στοιχεία αυτά είχαν ζητηθεί και 
στους προηγούμενους ελέγχους αλλά δεν 
προσκομίστηκαν. 

β) Κατά το χρόνο ελέγχου διαπιστώθηκε η ύπαρξη 
υγρών αποβλήτων στο δάπεδο του συνεργείου, 
προερχόμενων από τον καθαρισμό οχήματος εντός 
του χώρου της δραστηριότητας. Τόσο κατά τους 
προηγούμενους ελέγχους όσο και κατά τον τωρινό, 
δεν δόθηκαν επαρκή στοιχεία για τη λειτουργία 
συστήματος συλλογής και επεξεργασίας των υγρών 
αποβλήτων, το οποίο πρέπει να λειτουργεί 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 
3.5.8 και 3.5.9 του Παραρτήματος Γ1 των ΠΠΔ που 
έχει υπαχθεί η δραστηριότητα. Οι υπάλληλοι 
ενημέρωσαν αναλυτικά τον υπεύθυνο που ήταν 
παρών κατά τον έλεγχο για το θέμα αυτό και για τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να υπάρξει 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. 

ανεπαρκείς στην υπηρεσία μας, χωρίς άλλη 
προειδοποίηση, θα προβεί στην ανάκληση της υπ’ 
αριθμ. */*-*-17 Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας 
και στην σφράγιση των  εγκαταστάσεων του 
συνεργείου σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 78/88 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».  
 
2.2 Με την υπ’ αρ. πρωτ. */*.*.2017 Απόφαση 
Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Αττικής (κατόπιν 
σχετικής εισήγησης της Δ/νση Περιβάλλοντος & 
Κλιματικής Αλλαγής σε συνέχεια της από *.*.2017 
Έκθεσης Αυτοψίας επανελέγχου της υπηρεσίας 
στην ως άνω επιχείρηση) επιβλήθηκε πρόστιμο 
ύψους 1.500 ευρώ. Στο κείμενο της Απόφασης 
αναφέρονται τα ακόλουθα: «Σημειώνεται ότι ο 
έλεγχος της *.*.2017 είναι ο τρίτος στη σειρά 
έλεγχος της υπηρεσίας όπου διαπιστώνονται 
παραβάσεις σε σχέση με την τήρηση 
συγκεκριμένων όρων των Πρότυπων 
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων στις οποίες έχει 
υπαχθεί η δραστηριότητα [….] και οι οποίες 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της βεβαίωσης 
νόμιμης λειτουργίας που έχει εκδώσει η Δ/νση 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Νότιου 
Τομέα Αθηνών για την εν λόγω δραστηριότητα. Η 
Δ/νση Περιβάλλοντος θεωρεί ότι, εφόσον 
επανειλημμένως διαπιστώθηκε παράβαση όρων 
των ΠΠΔ, η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή θα 
πρέπει να προβεί σε ενέργειες αρμοδιότητάς της 
έτσι ώστε η εν λόγω δραστηριότητα να 
συμμορφωθεί, προκειμένου να υπάρξει εύρυθμη 
και νόμιμη συνέχιση της λειτουργίας της». 
 
2.3 Με την Διαμεσολάβηση 8/2017/Δ (αρ. πρωτ. 
οικ. */*/*.*.2017), ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης 
ζήτησε από την Δ/νση Μεταφορών & 
Επικοινωνιών να τον ενημερώσει σχετικά με τις 
ενέργειες στις οποίες προέβη σε συνέχεια της ως 
άνω κλήσης για έκφραση απόψεων. 
 
2.4  Η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 
διαβίβασε στο Γραφείο του Περιφερειακού 
Συμπαραστάτη το υπ’ αρ. πρωτ. */*.*.2017 
έγγραφο στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: «Η 
υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη και 
αξιολογώντας, στα πλαίσια της χρηστής 
διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης 
του πολίτη προς τις αρχές που διέπουν τη 
διοικητική δράση, τις απόψεις του […..] οι οποίες 
μας υποβλήθηκαν με την (Α) σχετική αίτηση σε 
συνέχεια του υπ’ αριθμ. */*.*.17 εγγράφου μας, 
θεωρεί ότι επί του παρόντος δεν κρίνεται 
απαραίτητη η επιβολή πρόσθετων διοικητικών 
κυρώσεων πέραν αυτών που ήδη έχουν επιβληθεί 
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με την […] σχετική απόφαση.  
Κρίνοντας ότι το θέμα εφαρμογής των διατάξεων 
της αριθ. 52891/13 ΦΕΚ 2446β/30.09.13 Κ.Υ.Α. περί 
τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών 
Δεσμεύσεων, έχει σαφείς επιπτώσεις στη συνέχιση 
λειτουργίας της εν θέματι  αναφερόμενης 
εγκατάστασης, παρακαλούμε τη Δ/νση 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής στην 
οποία κοινοποιείται το παρόν, με συνημμένες τις 
από 17.10.2017 απόψεις του […], όπως μας 
ενημερώσει για τις θέσεις της επί των 
διαλαμβανομένων στις ανωτέρω απόψεις. 
Επιπροσθέτως η υπηρεσία μας, δια του παρόντος 
εγγράφου, εφιστά την προσοχή στον ιδιοκτήτη-
εκμεταλλευτή της εγκατάστασης για την πιστή και 
διαρκή τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών 
Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) στις οποίες έχει υπαχθεί και 
για την τήρηση των οποίων φέρει ακέραια την 
ευθύνη». (sic) 
 
2.5 Επισημαίνουμε ότι όπως προκύπτει από τα 
επισυναπτόμενα στο ως άνω έγγραφο, τα 
στοιχεία που κατατέθηκαν στην υπηρεσία 
υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα από τον 
ενδιαφερόμενο και μάλιστα πολύ αργότερα από 
το πέρας της προβλεπόμενης από το νόμο 
προθεσμίας. Συγκεκριμένα, η κλήση για έκφραση 
απόψεων απευθύνθηκε στον ιδιοκτήτη-
εκμεταλλευτή  στις 20.9.2017 ενώ ο 
ενδιαφερόμενος ανταποκρίθηκε σε αυτή 
προσκομίζοντας σχετικό υπόμνημα και 
δικαιολογητικά στις 18.10.2017. 
 
2.6 Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Δ/νση 
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής διαβίβασε 
προς την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών με 
κοινοποίηση προς το Γραφείο του Περιφερειακού 
Συμπαραστάτη το υπ’ πρωτ. */*.*.2018 έγγραφο 
στο οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 
«Σε σχέση με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, […..] 
αναφέρεται ότι αντικαταστήθηκαν τα πρόφιλτρα 
και φίλτρα ενεργού άνθρακα στις 04.8.2017, δηλ. 
μετά τον έλεγχο της υπηρεσίας μας, ενώ 
υποβλήθηκε επίσης βεβαίωση καταλληλότητας 
φούρνου βαφής από τον εγκαταστάτη 
μηχανολόγο – ψυκτικό όπου αναφέρεται ότι: «…. 
(το σύστημα φούρνου βαφής) πλέον λειτουργεί 
σωστά, απορροφά τους ρύπους, τις οσμές και 
καλύπτει  την ανάγκη απόσμησης της 
υπάρχουσας εγκατάστασης». Οι ενέργειες αυτές 
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως και πάλι 
δεν υποβλήθηκαν αναλυτικά στοιχεία για τις 
προδιαγραφές των φίλτρων ενεργού άνθρακα 
που χρησιμοποιούνται στο σύστημα 

αντιρρύπανσης του φούρνου βαφής, από τα 
οποία να προκύπτει ο χρόνος κατά τον οποίο 
είναι υποχρεωτική η αντικατάστασή τους, καθώς 
επίσης και τα αντίστοιχα παραστατικά που να 
αποδεικνύουν την ορθή διαχείριση των 
κορεσμένων φίλτρων. 
Όσον αφορά στη διαχείριση των υγρών 
αποβλήτων που παράγονται στους χώρους του 
βαφείου από τις πλύσεις οχημάτων και του 
δαπέδου, δεν υποβλήθηκαν στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι γίνεται σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που έχει υπαχθεί η 
δραστηριότητα (σχετικό 4, Παράρτημα Γ1 
παραγράφου 3.5.8 και 3.5.9).» 
Το ως άνω έγγραφο συνεχίζει αναφέροντας ότι: 
«Η Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, 
ενεργώντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, 
έχει πραγματοποιήσει τρεις ελέγχους στην εν 
λόγω δραστηριότητα μετά από σχετικές 
καταγγελίες και έχει επιβάλλει τα αντίστοιχα 
πρόστιμα για συγκεκριμένες παραβάσεις όρων 
των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων 
στις οποίες έχει υπαχθεί η δραστηριότητα και οι 
οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
άδειας λειτουργίας της. Όπως έχει επισημάνει και 
σε προηγούμενα έγγραφά της, η Δ/νση 
Περιβάλλοντος θεωρεί ότι εφόσον 
επανειλημμένως διαπιστώθηκε παράβαση όρων 
των ΠΠΔ, η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 
Νότιου Τομέα Αθηνών, ως αδειοδοτούσα αρχή θα 
πρέπει να προβεί σε ενέργειες αρμοδιότητάς της 
έτσι ώστε η εν λόγω δραστηριότητα να 
συμμορφωθεί. Στο πλαίσιο αυτό οι ενέργειες […..] 
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως δεν έχει 
αποδειχθεί η πλήρης εναρμόνιση με τις 
απαιτήσεις των ΠΠΔ, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται παραπάνω». (sic) 
 
 
3. Διαμεσολάβηση για την επίλυση του 
προβλήματος 
 
3.1 Εν όψει των ανωτέρω, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
θα ήθελε να απευθυνθεί προς την Δ/νση 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Ν.Τ. 
παρακαλώντας την Υπηρεσία να μας εκθέσει τις 
απόψεις της ως προς το εάν οι διαπιστώσεις της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής 
όπως αυτές περιγράφονται στο ως άνω υπ’ 
πρωτ. */*.*.2018 έγγραφο, συνιστούν λόγο  
προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της 
βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης, 
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δεδομένου ότι:  
α) Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 
52891/2013 «Αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή 
σε ΠΠΔ των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 
του άρθρου 1 της παρούσας είναι η υπηρεσία η 
οποία χορηγεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις των π.δ. 455/1976 και 
π.δ. 78/1988, όπως ισχύουν ήτοι η Υπηρεσία 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής 
Ενότητας εντός των ορίων της οποίας 
προβλέπεται να υλοποιηθεί το έργο».  
β) Στο υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/11.3.2014 
έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών 
& Δικτύων το οποία απευθύνεται μεταξύ άλλων 
σε όλες τις Υπηρεσίες Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Χώρας και φέρει τον τίτλο 
«Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων 
εξυπηρέτησης οχημάτων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3919/2011 όπως ισχύει» 
αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση διαπίστωσης μη 
τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει 
των οποίων χορηγήθηκε η Βεβαίωση Νόμιμης 
Λειτουργίας ή σε περίπτωση λήξης των 
απαιτούμενων πιστοποιητικών άλλων Υπηρεσιών 

[…..] οι ενέργειες που πρέπει να 
πραγματοποιήσετε παραμένουν οι ίδιες έως και 
σήμερα και συγκεκριμένα, κλήση έκφρασης 
απόψεων, απόφαση ανάκλησης (οριστική ή 
προσωρινή) Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας, 
σφράγιση (οριστική ή προσωρινή της 
εγκατάστασης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
κ.λ.π.)» και  
γ) Στο κείμενο της υπ’ αρ. πρωτ. */*.*.2017 
Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας της ως άνω 
επιχείρησης αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «Η 
παρούσα επιτρέπει τη λειτουργία της 
προαναφερόμενης επιχείρησης, πρέπει δε να 
επιδεικνύεται από τον κάτοχο της στα αρμόδια 
όργανα για την διευκόλυνση του ελέγχου και 
ισχύει για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται 
από τις διατάξεις του Ν.4178/13, εφόσον ισχύουν 
οι όροι και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες 
χορηγήθηκε. [….] Η παρούσα συνοδεύεται από 
κατάλογο εφαρμοζόμενων Π.Π.Δ. (Κ.Υ.Α. 52891/13 
ΦΕΚ 2446Β/30-09-13),  ο οποίος αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα αυτής.»  

Αποτέλεσμα: η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 
 

(β) Το δικαίωμα προστασίας της υγείας 
 

 
«Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες για την προάσπιση της δημόσιας υγείας που 

παρέχονται από την Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο ενάσκησης των αρμοδιοτήτων της. Κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Περιφέρειας Αττικής, εξασφαλίζεται 

υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας». 
 

Αίτημα ελέγχου του «χωριού παραγωγών» στον Βύρωνα (Διαβίβαση 3/2017) 
 

 
1.Η καταγγελία  

 
1.1. Στις *.*.2017, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης 
του Πολίτη και της Επιχείρησης έλαβε την υπ΄ αρ. 
πρωτ. */* επιστολή, η οποία εισήχθη στον Φ. 214 
του Γραφείου.  
1.2. Με την ως άνω αίτηση ο ενδιαφερόμενος ζητά 
να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, από 
τις αρμόδιες αρχές, σχετικά με την ποιότητα των 
τροφίμων που διατίθενται στην υπαίθρια αγορά 
παραγωγών, που φέρει τον τίτλο «Χωριό 
Παραγωγών» και λαμβάνει χώρα εντός της 
χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Βύρωνα.  
 
2. Η αρμοδιότητα του Περιφερειακού 

Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης 
2.1 Σύμφωνα με τον αρ. 18 της Χάρτας 
Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Πολιτών της 
Περιφέρειας Αττικής, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών 
και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση από τις 
υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής και 
διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών 
προβλημάτων (άρθρο 179 παρ. 2 του Ν.3852/2010 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης). 
2.2 Σύμφωνα με τον αρ. 3.1 της Χάρτας, όταν μια 
αίτηση υποβάλλεται σε αναρμόδια υπηρεσία της 
Περιφέρειας Αττικής, αυτή την διαβιβάζει στην 
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αρμόδια υπηρεσία και ενημερώνει τον 
ενδιαφερόμενο (άρθρο 4 παρ. 1 (α) παρ. 1 εδ. γ’ 
του Ν.2690/1999 -Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας). 
2.3 Στην προκειμένη υπό κρίση περίπτωση, ο 
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και 
της Επιχείρησης είναι μεν αναρμόδιος να ασκήσει 
διαμεσολάβηση κατά το άρθρο 179 παρ. 2 του 
Ν.3852/2010, καθώς η αίτηση δεν φαίνεται να 
αφορά κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Αττικής. Είναι όμως υποχρεωμένος 
να την διαβιβάσει στην Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Πολιτικής Π.Ε. 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών, καθώς και στην Δ/νση 
Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής για τις δικές 
τους ενέργειες, υπενθυμίζοντας την υποχρέωσή 
τους να διεκπεραιώσουν το αίτημα εντός πενήντα 
(50) ημερών από την λήψη του, σύμφωνα με τον 

αρ.3.1 της Χάρτας (άρθρο 4 του Ν.2690/1999).  
 
 
3. Διαβίβαση λόγω αναρμοδιότητας 
 
3.1. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
διαβιβάζει την ως άνω αίτηση προς την Δ/νση 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Πολιτικής 
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, καθώς και την 
Δ/νση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής για τις 
δικές τους ενέργειες.   
3.2. Με το παρόν έγγραφο ενημερώνεται για την 
διαβίβαση και ο ενδιαφερόμενος, όπως ο νόμος 
ορίζει.  
 
Αποτέλεσμα: Διενεργήθηκε έλεγχος.Έγιναν 
συστάσεις και θα ακολουθήσει επανέλεγχος.

 
 
 

Αίτημα ελέγχου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Διαβίβαση 5/2017) 
 
1.  Η καταγγελία 
1.1. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη 
και της Επιχείρησης δέχθηκε τις με αρ. πρωτ. */* 
και */* καταγγελίες, οι οποίες εισήχθησαν στο Φ. 
228 του Γραφείου. 
1.2. Οι καταγγελίες αναφέρoνται σε έντονη και 
καθημερινή όχληση από Κατάστημα Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), επί της ***   αρ. ***, ***, το 
οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί περίπου στις αρχές 
Απριλίου 2017 και το οποίο συνορεύει με την οικία 
των καταγγελλόντων.   
 
2. Η αρμοδιότητα του Περιφερειακού 
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης 
2.1 Σύμφωνα με τον αρ. 18 της Χάρτας 
Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Πολιτών της 
Περιφέρειας Αττικής, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών 
και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση από τις 
υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής και 
διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών 
προβλημάτων (άρθρο 179 παρ. 2 του Ν.3852/2010 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης). 
2.2 Σύμφωνα με τον αρ. 3.1 της Χάρτας, όταν μια 
αίτηση υποβάλλεται σε αναρμόδια υπηρεσία της 
Περιφέρειας Αττικής, αυτή την διαβιβάζει στην 
αρμόδια υπηρεσία και ενημερώνει τον 
ενδιαφερόμενο (άρθρο 4 παρ. 1 (α) παρ. 1 εδ. γ’ 
του Ν.2690/1999 -Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας). 
2.3. Στην προκειμένη υπό κρίση περίπτωση, ο 
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και 
της Επιχείρησης είναι μεν αναρμόδιος να ασκήσει 
διαμεσολάβηση κατά το άρθρο 179 παρ. 2 του 
Ν.3852/2010, καθώς οι καταγγελίες δεν φαίνεται 
να αφορούν κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Αττικής. Είναι όμως υποχρεωμένος 
να διαβιβάσει τις καταγγελίες στην αρμόδια προς 
απάντηση υπηρεσία, δηλαδή στην Δ/νση 
Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής Π.Ε. Βορείου Τομέα της Περιφέρειας 
Αττικής. 
 
3. Διαβίβαση 
3.1. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
διαβιβάζει τις συνημμένες καταγγελίες προς την 
Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής Π.Ε. Βορείου Τομέα της Περιφέρειας 
Αττικής για τις δικές της ενέργειες.  
 
3.2.Με το παρόν έγγραφο ενημερώνεται για την 
διαβίβαση και οι ενδιαφερόμενοι, όπως ο νόμος 
ορίζει.  
 
Αποτέλεσμα: ύστερα από έλεγχο της υπηρεσίας 
διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα δεν διαθέτει 
άδεια, οπότε ζητήθηκε ποινική δίωξη και 
διαβιβάστηκαν στοιχεία στον Δήμο για δικές του 
ενέργειες.
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Αίτημα ελέγχου για ανθυγιεινές συνθήκες σε πολυκατοικία (Διαβίβαση 6/2017) 

 
 
1.  Η καταγγελία 
1.1. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη 
και της Επιχείρησης δέχθηκε την με αρ. πρωτ. */* 
καταγγελία, η οποία εισήχθη στο Φ. 229 του 
Γραφείου. 

1.2. Η καταγγελία αναφέρεται σε ανθυγιεινές 
εργασίες εντός πολυκατοικίας και συγκεκριμένα 
σε τρίψιμο μαρμάρων.  
 
2. Η αρμοδιότητα του Περιφερειακού 
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης 
2.1 Σύμφωνα με τον αρ. 18 της Χάρτας 
Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Πολιτών της 
Περιφέρειας Αττικής, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών 
και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση από τις 
υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής και 
διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών 
προβλημάτων (άρθρο 179 παρ. 2 του Ν.3852/2010 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης). 
2.2 Σύμφωνα με τον αρ. 3.1 της Χάρτας, όταν μια 
αίτηση υποβάλλεται σε αναρμόδια υπηρεσία της 
Περιφέρειας Αττικής, αυτή την διαβιβάζει στην 
αρμόδια υπηρεσία και ενημερώνει τον 
ενδιαφερόμενο (άρθρο 4 παρ. 1 (α) παρ. 1 εδ. γ’ 
του Ν.2690/1999 -Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας). 
2.3. Στην προκειμένη υπό κρίση περίπτωση, ο 
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και 
της Επιχείρησης είναι μεν αναρμόδιος να ασκήσει 
διαμεσολάβηση κατά το άρθρο 179 παρ. 2 του 
Ν.3852/2010, καθώς η καταγγελία δεν φαίνεται να 

αφορά κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Αττικής. Είναι όμως υποχρεωμένος 
να διαβιβάσει την καταγγελία στην αρμόδια προς 
απάντηση υπηρεσία, δηλαδή στη Δ/νση 
Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα  Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής, ενόψει του άρθρου 79 παρ. 3 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής («Το τμήμα Υγειονομικού και 
Περιβαλλοντικού Ελέγχου είναι αρμόδιο ιδίως για: 
1)…, 2)…, 3) τον έλεγχο των ανθυγιεινών 
εγκαταστάσεων και ενέργειες για την θεραπεία 
των καταγγελιών των πολιτών»). 
 
3. Διαβίβαση 
3.1. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
διαβιβάζει την συνημμένη καταγγελία προς τη 
Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής Π.Ε. (Τμήμα Υγειονομικού και 
Περιβαλλοντικού Ελέγχου) Κεντρικού Τομέα  
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για τις δικές της 
ενέργειες.  
 
3.2.Με το παρόν έγγραφο ενημερώνεται για την 
διαβίβαση και η ενδιαφερόμενη, όπως ο νόμος 
ορίζει.  
 
Αποτέλεσμα:Πραγματοποιήθηκε υγειονομική 
έρευνα. Ενημέρωση της διαχείρισης της 
πολυκατοικίας για τα αναγκαία μέτρα προς 
αποφυγή δημιουργίας οχλήσεων και ανθυγειινών 
καταστάσεων και για τη διασφάλιση της υγείας 
των ενοίκων.

 
 

Αίτημα εξέτασης υγρών απορρίψεων (Διαμεσολάβηση 15/2017, Διαβίβαση 7/2017) 
 
 

 
1.  Η υπόθεση 
1.1. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη 
και της Επιχείρησης δέχθηκε την με αρ. πρωτ. 
*/*/*.*.2017 καταγγελία, η οποία εισήχθη στον Φ. 
231 του Γραφείου. 

1.2. Η καταγγέλουσα ανέφερε την παρουσία 
υγρών στον περιβάλλοντα χώρο της οικίας της, 
τα οποία φέρεται να περιέχουν συστατικά που 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιθυμητά όρια 
σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Έκθεση 
αποτελεσμάτων της εργαστηριακής εξέτασης του 
Χημείου Λαμίας και ζήτησε την συνδρομή του 
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Γραφείου μας για τον έλεγχο και την 
αντιμετώπιση του προβλήματος. 
1.3. Ακολούθως, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης 
διαβίβασε την ως άνω καταγγελία στην αρμόδια 
Δ/νση, δηλ. στην Δ/νση Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής Περιφερειακής Ενότητας Αν. 
Αττικής.  
1.4. H ως άνω Δ/νση διενήργησε αυτοψία στο 
επίμαχο σημείο ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να 
ληφθούν δείγματα εδάφους διότι, όπως 
αναφέρεται στο υπ’ αρ. πρωτ. */*.*.2017 έγγραφό 
της «Οι ελεγκτικές πρακτικές της Υπηρεσίας μας 
λόγω έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής και δη 
διακριβωμένου και διαπιστευμένου 
δειγματοληπτικού οργάνου για δειγματοληψίες 
εδάφους, καθώς και έλλειψης μέσων ατομικής 
προστασίας δεν περιλαμβάνουν διενέργεια 
δειγματοληψιών προκειμένου να προσδιοριστούν 
τα φυσικοχημικά και μικροβιολογικά 
χαρακτηριστικά των ως άνω απορρίψεων …..». 
Επίσης, στο ως άνω έγγραφο επισημαίνεται ότι η 
εργαστηριακή εξέταση την οποία επικαλείται η 
καταγγέλλουσα διενεργήθηκε από μη 
διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ εργαστήριο, γεγονός 
που μπορεί να οδηγήσει στην εκτίμηση ότι είναι 
επιτακτική η διενέργεια δειγματοληψίας και 
ακολούθως εργαστηριακής εξέτασης από 
διαπιστευμένο εργαστήριο.  
 
2. Η αρμοδιότητα του Περιφερειακού 
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης 
 
2.1 Σύμφωνα με τον αρ. 18 της Χάρτας 
Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Πολιτών της 
Περιφέρειας Αττικής, ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών 
και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση από τις 
υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής και 
διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών 
προβλημάτων (άρθρο 179 παρ. 2 του Ν.3852/2010 

- Πρόγραμμα Καλλικράτης). 
 
2.2. Δεδομένου ότι η αίτηση διαμεσολάβησης δεν 
αφορούσε καταγγελία για πρόβλημα 
κακοδιοίκησης από υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής, ο Περιφερειακού Συμπαραστάτης (όπως 
προαναφέρθηκε) διαβίβασε αρχικά την αίτηση 
στην αρμόδια Δ/νσης της Περιφέρειας Αττικής. 
Βάσει ωστόσο των όσων αναφέρονται στο υπ’ αρ. 
πρωτ. */*.*.2017 έγγραφο της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος περί έλλειψης εξοπλισμού για την 
διενέργεια δειγματοληψίας,  Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης κρίνει σκόπιμο να ασκήσει την 
διαμεσολαβητική του παρέμβαση.  
 
 
3. Διαμεσολάβηση για την επίλυση του 
προβλήματος  
 
3.1. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένης της 
δήλωσης της Υπηρεσίας ότι δεν διαθέτει τον 
απαραίτητο εξοπλισμό ούτε και τα μέσα ατομικής 
προστασίας για την λήψη δείγματος εδάφους και 
την διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου, ο 
Περιφερειακός Συμπαραστάτης παρακαλεί θερμά 
την Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
να ενημερώσει το Γραφείο μας σχετικά με το εάν 
έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την 
απόκτηση του απαραίτητου εξοπλισμού 
προκειμένου να καθίσταται δυνατή η 
αποτελεσματική διενέργεια ελέγχων από την 
Υπηρεσία σε ανάλογες περιπτώσεις.   
 
Αποτέλεσμα: Η υπηρεσία απάντησε ότι έχει 
εκκινήσει την διαδικασία για την δημιουργία 
Μητροπολιτικού Κέντρου Περιβαλλοντικών 
Μετρήσεων-Παρατηρητήριο που μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνει την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού 
και την λειτουργία εργαστηρίου  
 
 

 
 

Καταγγελία για έντονα φαινόμενα δυσοσμίας σε συνεργείο – λιπαντήριο και χώρο 
μεταφόρτωσης αποβλήτων στο Παλαιό Φάληρο (Διαμεσολαβήσεις 20/2017, 20/2017/Α) 

 
1. Η καταγγελία 
1.1. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη 
και της Επιχείρησης επανέρχεται στις καταγγελίες 
που δέχθηκε με το από *-*-2017 (αρ. πρωτ. */*/*-
*-2017) και το από *-*-2017 (αρ.πρωτ. */*/*-*-2017) 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

1.2. Στις *-*-2017, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης 
του Πολίτη και της Επιχείρησης με την 
Διαμεσολάβηση 20/2017, διαπιστώνοντας ότι δεν 
έχουν περιέλθει εις γνώση του ορισμένα κρίσιμα 
έγγραφα σχετικά με την υπόθεση, παρακάλεσε: 
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 α) την Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής: 
-  να αποστείλει αντίγραφα της έκθεσης αυτοψίας 
που πραγματοποίησε στον ελεγχόμενο χώρο  
-  να τον για το εάν ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου 
υπέβαλε τις απόψεις του και τα στοιχεία που 
ζητήθηκαν σύμφωνα με το ως άνω  υπ’ αρ. πρωτ. 
*/*-*-2017 έγγραφο της και να αποστείλει 
αντίγραφα αυτών 
- να αποστείλει τα έγγραφα που αφορούν τις 
απόψεις του Δήμου Νέας Σμύρνης σχετικά με την 
υπόθεση  
- να τον ενημερώσει για τυχόν άλλες ενέργειες 
στις οποίες προέβη ή προτίθεται να προβεί στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της  
β) την Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών να τον 
ενημερώσει για το εάν έχει συγκροτηθεί και έχουν 
οριστεί όλα τα μέλη της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 
της προγραμματικής σύμβασης, η οποία εγκρίθηκε 
με την υπ’ αρ. 23/2017 Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής καθώς και για 
τις τυχόν ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η 
Επιτροπή έως τώρα, κοινοποιώντας μας και 
σχετικά πρακτικά των τυχόν συνεδριάσεων που 
έχει πραγματοποιήσει, κοινοποιώντας παράλληλα 
την Διαμεσολάβηση και στη Δ/νση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας για 
ενημέρωση της καθώς και για ενημέρωση της 
αρμόδιας Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 
γ) την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. 
Νοτίου Τομέα Αθηνών και την Δ/νση Ανάπτυξης 
Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών προκειμένου να 
αποστείλουν αντίγραφα τυχόν εγγράφων της 
σχετικά με την εν λόγω υπόθεση, καθώς και τις 
απόψεις της σχετικά με τα ανωτέρω, όπως επίσης 
και πληροφόρηση για τυχόν ενέργειες στις οποίες 
προτίθεται να προβεί. 
 
1.3. Ο καταγγέλλων επανήλθε με νεότερα 
αιτήματα και αναφορές, όπως αναλυτικά 
εκτίθεται παρακάτω.(αρ.πρ.*/*/*-*-17,αρ.πρ.*/*/*-
*-17,αρ.πρ.*/*/*-*-17) 
 
2. Ανταπόκριση υπηρεσιών  
 
2.1. Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής, ανταποκρινόμενη στην ως άνω 
Διαμεσολάβηση, απέστειλε στον Περιφερειακό 
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης το 
υπ’ αρ. πρωτ. */*-*-2017 έγγραφό της με θέμα: 
«Ενημέρωση σχετικά με ελέγχους της Δ/νσης 
Περιβάλλοντός & Κλιματικής Αλλαγής σε 

δραστηριότητες που ασκούνται από τους Δήμους 
Παλαιού Φαλήρου και Νέας Σμύρνης σε 
εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο οικοδομικό 
τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς **, ** 
και **, στα σύνορα Νέας Σμύρνης – Παλαιού 
Φαλήρου» και τα συνημμένα σε αυτό. 
 
2.2.  Στο έγγραφο αυτό, η υπηρεσία αναφέρει ότι 
την 28-8-2017, κατόπιν σχετικών αιτήσεων-
καταγγελιών,πραγματοποιήθηκε από υπαλλήλους 
της υπηρεσίας σε εγκαταστάσεις του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου που βρίσκονται στη συμβολή 
των οδών ** και ** στο παλαιό Φάληρο καθώς και 
σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις του Δήμου Νέας 
Σμύρνης που βρίσκονται στο ίδιο οικοδομικό 
τετράγωνο επί της οδού ** και **. Οι 
εγκαταστάσεις που ελέγχθηκαν στο Δήμο 
Παλαιού Φαλήρου περιλαμβάνουν, όπως 
αναφέρει η υπηρεσία, αμαξοστάσια του Δήμου, 
συνεργείο-λιπαντήριο των δημοτικών οχημάτων 
και χώρο μεταφόρτωσης των αποβλήτων φυτικής 
προέλευσης (κλαδιά, φυτά, υπολείμματα κοπής 
δέντρων, κλπ) και των ογκωδών αντικειμένων 
και οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις του Δήμου Νέας 
Σμύρνης περιλαμβάνουν αμαξοστάσιο, συνεργείο-
πλυντήριο, λιπαντήριο και κλειστό Σταθμό 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ). Στο σημείο 
αυτό η υπηρεσία αναφέρει ότι οι έλεγχοι γίνονται 
στο ωράριο εργασίας των υπαλλήλων, είναι 
πάντοτε απροειδοποίητοι, ότι σε κάθε αυτοψία 
ζητούνται πληροφορίες από τους υπεύθυνους της 
δραστηριότητας για θέματα που αφορούν στη 
λειτουργία της και τα οποία δεν μπορούν να 
διαπιστωθούν οπτικά κατά τον έλεγχο και ότι οι 
διαπιστώσεις της υπηρεσίας, όπως 
αποτυπώνονται στην Έκθεση Αυτοψίας, στην 
κλήση για απολογία και στην απόφαση επιβολής 
κυρώσεων, βασίζονται στη γνώση της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και στην 
επιστημονική κατάρτιση που διαθέτουν οι 
ελεγκτές υπάλληλοί της και σε καμιά περίπτωση 
δεν υπαγορεύονται από «δηλώσεις» υπευθύνων ή 
μη ελεγχόμενων ή καταγγελλόντων, οι οποίοι 
μπορεί να μην έχουν και την απαραίτητη 
τεχνογνωσία. Η υπηρεσία στη συνέχεια αναφέρει 
ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαν προηγηθεί 
οι έλεγχοι της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Νοτίου Τομέα στις εν 
λόγω εγκαταστάσεις και οι υποδείξεις για 
καθορισμό των χώρων, με αποτέλεσμα όταν έγινε 
η αυτοψία της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής οι χώροι βρέθηκαν γενικά 
καθαροί χωρίς οσμές και υγρά απόβλητα. Στο 
σημείο αυτό, η υπηρεσία σημειώνει ότι η Δ/νση 
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Περιβάλλοντος έχει στις συγκεκριμένες 
δραστηριότητες, που είχαν σαν αποτέλεσμα την 
επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους Δήμους 
Παλαιού Φαλήρου και Νέας Σμύρνης με τις υπ’ αρ. 
πρωτ. */*/*-*-2016 και οικ. */*-*-2014 σχετικές 
αποφάσεις Περιφερειάρχη. Το πιο σημαντικό 
αποτέλεσμα των παραπάνω ελέγχων και 
κυρώσεων είναι, όπως αναφέρει η υπηρεσία, ότι 
οι Δήμοι προέβησαν σε ενέργειες συμμόρφωσης 
και τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της 
λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων, όπως 
την εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας των 
υγρών αποβλήτων για την αποφυγή διαρροής 
δυνητικά επικίνδυνων ουσιών στο δίκτυο 
όμβριων και από εκεί στο ρέμα της Πικροδάφνης, 
κ.α. Στη συνέχεια η υπηρεσία αναφέρει ότι οι 
Εκθέσεις Αυτοψίας που συντάχθηκαν μετά τον 
από 28-8-2017 έλεγχο απεστάλησαν στους Δήμους 
Παλαιού Φαλήρου και Νέας Σμύρνης  και δόθηκε 
η προθεσμία που προβλέπεται σύμφωνα με το 
άρθρο 30 παρ. 4 του Ν. 1650/1986, όπως ισχύει, 
για την υποβολή απόψεων και στοιχείων με βάση 
τις διαπιστώσεις του ελέγχου ενώ τα ίδια σχετικά 
έγγραφα κοινοποιήθηκαν και σε συναρμόδιες 
υπηρεσίες για ενημέρωση και δικές τους ενέργειες 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Ο Δήμος 
Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με το ως άνω 
έγγραφο της υπηρεσίας, υπέβαλε στη Δ/νση 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής το υπ’ αρ. 
πρωτ. */*-*-2017 απαντητικό υπόμνημα και το υπ’ 
αρ. πρωτ. */*-*-2017 έγγραφο με συμπληρωματικά 
στοιχεία και η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα 
στοιχεία αυτά και το έγγραφο του Η’ Γραφείου 
Πυρασφάλειας, που ήταν η μόνη υπηρεσία, όπως 
αναφέρει, που απάντησε στη σχετική κοινοποίηση 
και κατόπιν η Δ/νση Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής εισηγήθηκε με το υπ’αρ.πρωτ. 
*/*-*-2017 έγγραφό της την επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου για 
παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε 
εγκαταστάσεις που διατηρεί επί των οδών ** ** 
και ** στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου και εκδόθηκε 
η υπ’αρ.πρωτ. */*-*-2017 Απόφαση επιβολής 
διοικητικών κυρώσεων στον Δήμο Παλαιού 
Φαλήρου, η οποία αποστέλλεται στον 
Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και 
Επιχείρησης. Στη συνέχεια, η Δ/νση Περιβάλλοντος 
και Κλιματικής Αλλαγής αναφέρει ότι, ο Δήμος 
Νέας Σμύρνης υπέβαλε το υπ’αρ.πρωτ. */*-*-2017 
απαντητικό υπόμνημα με απόψεις και στοιχεία 
ενώ από τις υπηρεσίες απάντησε μόνο το Η’ 
Γραφείο Πυρασφάλειας και ολοκληρώνοντας τη 
διαδικασία υποβολής απόψεων και στοιχείων 
από τους εμπλεκόμενους φορείς, εισηγήθηκε με το 

υπ’αρ.πρωτ. */*-*-2017 έγγραφό της την επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων στον Δήμο Νέας Σμύρνης 
για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
στις εγκαταστάσεις της επί των οδών ** και ** και 
κατόπιν εκδόθηκε η υπ’αρ.πρωτ. */*-*-2017 
Απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων στον 
Δήμο Νέας Σμύρνης.  
 
2.3. Κατόπιν η υπηρεσία αναφέρει ότι από τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε και τα στοιχεία 
που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι στις 
εγκαταστάσεις του Δήμου Παλαιού Φαλήρου 
γίνεται μεταφόρτωση μόνο ογκωδών 
αντικειμένων και φυτικών υπολειμμάτων και για 
τη δραστηριότητα αυτή ο Δήμος έχει πλέον σε 
ισχύ Πιστοποιητικό (ενεργητικής) 
πυροπροστασίας, όπως απαιτείται σύμφωνα με 
το άρθρο 132 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α) ενώ 
στο ΣΜΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης γίνεται 
μεταφόρτωση σύμμεικτων απορριμμάτων 
(οικιακών, ογκωδών και φυτικών υπολειμμάτων) 
και για τη λειτουργία του απαιτείται 
περιβαλλοντική αδειοδότηση (Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων ή υπαγωγή σε Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις), η οποία δεν 
προσκομίστηκε οπότε η Δ/νση Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής εισηγήθηκε την επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων με βάση την 
περιβαλλοντική νομοθεσία. Τέλος, η Δ/νση 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής αναφέρει 
ότι το ζήτημα της συμβατότητας των 
εγκαταστάσεων/δραστηριοτήτων με το 
υφιστάμενο καθεστώς των επιτρεπόμενων 
πολεοδομικά χρήσεων γης, δεν εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες της και για τον λόγο αυτό δεν 
μπορεί να προβεί σε ενέργειες απομάκρυνσής 
τους. Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής, όπως αναφέρει στο ως άνω έγγραφο, 
επιβάλλει κυρώσεις και ζητά ενέργειες 
συμμόρφωσης ώστε να μην προκύπτει 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις εν λόγω 
δραστηριότητες. 
 
2.4. Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής απέστειλε επίσης στον Περιφερειακό 
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης 
την υπ’ αρ. πρωτ.*/*-*-2017 Απόφαση με θέμα: 
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο 
Παλαιού Φαλήρου για παραβάσεις της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας από δραστηριότητες 
που λαμβάνουν χώρα σε εγκαταστάσεις που 
διατηρεί επί των οδών ** ** και ** στο Δήμο Π. 
Φαλήρου και την υπ’ αρ. πρωτ.  * /*  -*-2017 με 
θέμα: Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο Ν. 
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Σμύρνης για παραβάσεις της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας στις εγκαταστάσεις που διατηρεί επί 
των οδών  ** και **, στο Νέα Σμύρνη. 
 
2.5. Στην υπ’ αρ. πρωτ. */*-*-2017 Απόφαση 
επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο 
Παλαιού Φαλήρου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι 
πραγματοποιήθηκε στις *-*-2017 αυτοψία σε δύο 
περιφραγμένους χώρους που βρίσκονται στη 
συμβολή των οδών **  ** και ** στον Δήμο 
Παλαιού Φαλήρου,  οι οποίοι χρησιμοποιούνται 
ως αμαξοστάσια των οχημάτων του Δήμου. Στη 
συνέχεια, γίνεται μνεία των ελέγχων στους 
συγκεκριμένους χώρους από τη Δ/νση 
Περιβάλλοντος και στο παρελθόν και αναφέρεται 
ότι είχε ζητηθεί η εφαρμογή συγκεκριμένων 
μέτρων. Στη συνέχεια της Απόφασης αναφέρεται 
ότι ο ένας χώρος βρίσκεται στην νότια πλευρά 
της οδού ** ** όπου και έχει είσοδο και όπως 
διαπιστώθηκε χρησιμοποιείται για τη στάθμευση 
οχημάτων όπως φορτηγά – ημιφορτηγά, 
απορριμματοφόρα, κλπ. και ότι δεν 
παρατηρήθηκαν στερεά ή υγρά απόβλητα ή 
οσμές, τόσο εντός του οικοπέδου, όσο και 
εξωτερικά στο επίπεδο του δρόμου. Ο άλλος 
χώρος βρίσκεται στην βορεινή πλευρά της οδού 
** ** και έχει είσοδο από την οδό **. Στη συνέχεια 
αναφέρεται ότι, εκτός από το αμαξοστάσιο, στο 
χώρο αυτό βρίσκεται συνεργείο-λιπαντήριο που 
χρησιμοποιείται, όπως δηλώθηκε, για 
μικροεργασίες συντήρησης των οχημάτων του 
Δήμου, ενώ οι υπόλοιπες εργασίες 
πραγματοποιούνται σε εξωτερικά συνεργεία και 
ότι δεν πραγματοποιούνται εργασίες πλυντηρίου. 
Κατά το χρόνο ελέγχου δεν διαπιστώθηκαν 
εργασίες πλύσης και ο χώρος του αμαξοστάσιου 
ήταν γενικά καθαρός χωρίς οσμές. Στη συνέχεια 
αναφέρεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 
4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α) που αναφέρεται στη 
‘Λειτουργία αμαξοστασίων Δήμων και 
εγκαταστάσεων εξυπηρετουσών μέσα μαζικής 
μεταφοράς’, «η προθεσμία που ορίζεται με το 
πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 12 του ν. 
3897/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2019». Αναλυτικά, 
σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 
120/Α), ‘το πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 12 
του ν. 3897/2010 (Α΄208), που έχει προστεθεί στην 
παρ.6 του άρθρου 1 του ν.δ. 511/1970 (Α΄91), όπως 
ισχύει μετά την τροποποίηση αυτής με την παρ.1 
του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α΄82), ορίζει ότι 
οι εγκαταστάσεις διάθεσης υγρών και αερίων 
καυσίμων, συνεργείων οχημάτων, πλυντηρίων − 
λιπαντηρίων και χώρων στάθμευσης που 

εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς των 
εταιρειών ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ και αυτών που 
υπάγονται στο ν. 2963/2001 (Α΄ 268), καθώς και 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και 
των επιχειρήσεών τους, καθώς και υφιστάμενες 
μονάδες τεμαχισμού και συμπίεσης ογκωδών 
αντικειμένων και βιομάζας, που χωροθετούνται 
εντός των αμαξοστασίων τους, κατά παρέκκλιση 
των σχετικών διατάξεων παραμένουν και 
λειτουργούν ως έχουν μέχρι την ανωτέρω 
προθεσμία, εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό 
πυρασφάλειας. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι, 
βάσει των ανωτέρω, κατά το χρόνο ελέγχου 
ζητήθηκε αλλά δεν επιδείχθηκε πιστοποιητικό 
πυρασφάλειας για τους χώρους του πλυντηρίου-
λιπαντηρίου, για τη λειτουργία των οποίων 
απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Επίσης 
αναφέρεται ότι επειδή κατά τον έλεγχο 
διαπιστώθηκε η ύπαρξη αποβλήτων από τις 
ανωτέρω δραστηριότητες, ζητήθηκαν στοιχεία 
(συμβάσεις και σχετικά παραστατικά διάθεσης σε 
αδειοδοτημένους φορείς) σχετικά με τη διαχείριση 
των αποβλήτων του συνεργείου 
(χρησιμοποιημένων ελαστικών, ορυκτελαίων, 
ηλ/κων συσσωρευτών κλπ.) τα οποία δεν 
επιδείχθηκαν αλλά δηλώθηκε ότι υπάρχουν και 
θα αποσταλούν στην υπηρεσία. Κατόπιν η 
Απόφαση αναφέρει ότι βορειότερα του 
αμαξοστάσιου-συνεργείου, υπάρχει οικόπεδο 
περιφραγμένο με τοιχία που επικοινωνεί 
εσωτερικά με το συνεργείο, αλλά έχει και 
ξεχωριστή είσοδο από την οδό **, ενώ 
επικοινωνεί και με το νεκροταφείο Παλαιού 
Φαλήρου και ότι στον χώρο αυτό υπάρχει 
τσιμεντένια τάφρος και κατά το χρόνο ελέγχου 
βρισκόταν εκεί ένα μεγάλο φορτηγό-κοντέινερ, 
που όπως δηλώθηκε από τους αρμόδιους, στο 
χώρο γίνεται μεταφόρτωση των αποβλήτων 
φυτικής προέλευσης (κλαδιά, φυτά, υπολείμματα 
κοπής δέντρων, κλπ.) και των ογκωδών 
αντικειμένων, με μέση ημερήσια ποσότητα που 
κυμαίνεται γύρω στους δέκα (10) τόνους, ενώ τα 
οικιακά απορρίμματα του Δήμου Π. Φαλήρου 
μεταφέρονται απευθείας από τα 
απορριμματοφόρα του Δήμου στο ΧΥΤΑ Φυλής. 
Κατά το χρόνο ελέγχου, όπως αναφέρεται, δεν 
πραγματοποιούνταν εργασίες μεταφόρτωσης στο 
χώρο αυτό, ενώ δεν διαπιστώθηκαν διαρροές 
υγρών αποβλήτων εντός ή εκτός αυτού, 
διασπορά ή απόρριψη απορριμμάτων ή σχετικές 
οσμές. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι η 
μεταφόρτωση φυτικών υπολειμμάτων και 
ογκωδών αντικειμένων κατατάσσεται στην 4η 
ομάδα ‘Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2017 

82   

με α/α 7β –Εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης 
στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (ΣΜΑ) 
συμπεριλαμβανομένων και των σύμμεικτων’ της 
(10) σχετικής Υ.Α. και απαιτείται περιβαλλοντική 
αδειοδότησή της (Απόφαση έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή υπαγωγή σε 
πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (ΠΠD) ), 
εφόσον οι ποσότητες των στερεών μη 
επικίνδυνων αποβλήτων που μεταφορτώνονται 
είναι μεγαλύτερες από είκοσι (20) τόνους 
ημερησίως ενώ για ποσότητες μικρότερες των 
είκοσι τόνων δεν απαιτείται περιβαλλοντική 
αδειοδότηση. Όπως δηλώθηκε από τους 
υπεύθυνους, σε συμμόρφωση με τις υποδείξεις 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος κατά τους 
προγενέστερους ελέγχους, έχει κατασκευαστεί 
σύστημα συλλογής και επεξεργασίας των υγρών 
αποβλήτων που προκύπτουν από την πλύση των 
παραπάνω χώρων (δηλ. του αμαξοστάσιου-
συνεργείου και του χώρου μεταφόρτωσης επί της 
οδού Σωκράτους), που περιλαμβάνει κανάλια με 
εσχάρες και φρεάτια συλλογής και καθίζησης των 
υγρών πριν την τελική διάθεσή τους στο δίκτυο 
της ΕΥΔΑΠ. Κατά τον έλεγχο, όπως αναφέρει η 
Απόφαση, υποδείχθηκαν οι σχετικές θέσεις και τα 
φρεάτια, δεν επιδείχθηκαν όμως σχετικά 
παραστατικά καθαρισμού των φρεατίων.  Στη 
συνέχεια η Απόφαση αναφέρει ότι τα 
αποτελέσματα του ελέγχου κοινοποιήθηκαν στον 
Δήμο Παλαιού Φαλήρου και σε αρμόδιες 
υπηρεσίες και δόθηκε προθεσμία προκειμένου να 
υποβάλλει τις απόψεις του, σύμφωνα με το άρθρο 
30 του Νόμου 1650/86, προσκομίζοντας και τα 
επιπλέον στοιχεία που ζητούνταν.  
-(στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων του 
συνεργείου (όπως χρησιμοποιημένων ελαστικών, 
λιπαντικών ελαίων, συσσωρευτών, κλπ.) 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δηλ. 
συμβάσεις με αδειοδοτημένους συλλέκτες και 
σχετικά παραστατικά διάθεσης των 
αποβλήτων, που να αφορούν και σε χρόνο 
προγενέστερο του ελέγχου. Η μη προσκόμιση των 
ανωτέρω στοιχείων αποτελεί παράβαση της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας (ΚΥΑ 50910/03 και 
ΚΥΑ 13588/06), καθώς δεν αποδεικνύεται η ορθή 
διάθεση των αποβλήτων. 
-στοιχεία για το σύστημα επεξεργασίας των 
υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από τον 
καθαρισμό των ανωτέρω χώρων, όπως 
συμβάσεις με αδειοδοτημένους φορείς και σχετικά 
παραστατικά καθαρισμού των υπόγειων 
φρεατίων και δεξαμενών, βεβαιώσεις της ΕΥΔΑΠ, 
κλπ. 
-άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών μη 

επικινδύνων αποβλήτων (όπως είναι τα δημοτικά 
απόβλητα και απορρίμματα), σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 8 της ΚΥΑ 50910/2003 
και στο άρθρο 36 παρ.4 του Ν. 4042/2012 και 
όπως είχε ζητηθεί με προηγούμενα έγγραφα της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος. 
-πιστοποιητικό πυρασφάλειας για τους χώρους 
που γίνονται οι εργασίες συνεργείου-
λιπαντηρίου.) 
Μετά  η Απόφαση αναφέρεται στο απαντητικό 
υπόμνημα από τον Δήμο Π. Φαλήρου με οποίο, 
όπως αναφέρει υποβλήθηκαν τα εξής στοιχεία:  
-συμβάσεις με αδειοδοτημένους φορείς για τη 
διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, 
των μεταχειρισμένων ελαστικών και των 
ηλεκτρικών συσσωρευτών, συνοδευόμενες από 
τα αντίστοιχα παραστατικά, με ημερομηνίες 
προγενέστερες του χρόνου ελέγχου. 
-Για το σύστημα επεξεργασίας των υγρών 
αποβλήτων που προκύπτουν από τον καθαρισμό 
των ανωτέρω χώρων αναφέρεται ότι 
ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2015, σύμφωνα με την 
από 30-6-2015 βεβαίωση περαίωσης της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και έκτοτε λειτουργεί 
κανονικά. Δεν προσκομίστηκαν παραστατικά 
καθαρισμού του βορβοροσυλλέκτη που 
εξυπηρετεί το χώρο του συνεργείου και των 
υπόγειων φρεατίων καθίζησης για τους 
υπόλοιπους χώρους, εφόσον όπως αναφέρεται η 
στάθμη ιζήματος στους συλλέκτες είναι πολύ 
χαμηλή, έχει όμως προβλεφθεί σχετικός κωδικός 
στον προϋπολογισμό του Δήμου. 
-Όσον αφορά στο πιστοποιητικό πυρασφάλειας 
για τους χώρους του συνεργείου-λιπαντηρίου, 
αναφέρεται ότι υφίσταται φάκελος πυρασφαλείας 
για τους εν λόγω χώρους στο Η΄ Γραφείο 
Πυρασφάλειας και βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες 
για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού. 
-Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής 
στο Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση Αυθαίρετης 
Δόμησης» των κτισμάτων του Δήμου που 
περικλείονται από τις οδούς ** **-**. **-**, με Α/Α 
δήλωσης * και ημερομηνία υπαγωγής *-*-2017, 
που εκδόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
Επίσης, όπως αναφέρει η Απόφαση κατατέθηκε 
συμπληρωματικά από τον Δήμο Παλαιού 
Φαλήρου αντίγραφο του με Αριθμό Πρωτ.*/Φ.*/*-
*-2017 Πιστοποιητικού (Ενεργητικής) 
Πυροπροστασίας που εκδόθηκε από το Η΄Γραφείο 
Πυρασφαλείας της Διοίκησης Π.Υ. Αθηνών και 
αφορά στο αμαξοστάσιο-συνεργείο-σταθμό 
μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου επί της οδού ** * 1 & ** ** στο 
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Παλαιό Φάληρο. Στο μεταξύ, όπως αναφέρει η 
Απόφαση, με το υπ’αρ.πρωτ. */Φ.*/*-*-2017 
έγγραφο του Η΄ Γραφείου Πυρασφάλειας, της 
Διοίκησης Πυρ/κων Υπηρεσιών Αθηνών, 
γνωστοποιήθηκε στη Δ/νση Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής ότι για τις εγκαταστάσεις του 
Δήμου που βρίσκονται στη συμβολή των οδών ** 
και ** ** στο Παλαιό Φάληρο υφίσταται φάκελος 
πυρασφαλείας, όχι όμως εγκεκριμένη μελέτη και 
το αντίστοιχο πιστοποιητικό πυρασφαλείας. 
Τέλος, η Απόφαση αναφέρει ότι σε σχέση με τις 
ποσότητες των φυτικών αποβλήτων και 
ογκωδών αντικειμένων που μεταφορτώνονται 
στο ΣΜΑ, υποβλήθηκαν στοιχεία του ΕΣΔΝΑ από 
τα οποία προκύπτει ότι ο μέσος όρος της 
ημερήσιας ποσότητας απορριμμάτων που 
μεταφορτώθηκαν από τον Ιανουάριο έως τον 
Οκτώβριο 2017 ανέρχεται σε 15,2 τόνους, 
ποσότητα που βρίσκεται εκτός των ορίων 
κατάταξης για υπαγωγή σε ΠΠΔ. Στο σημείο αυτό 
η Απόφαση αναφέρει ότι οι όποιες ενέργειες που 
αναφέρονται στο απαντητικό υπόμνημα και στο 
συμπληρωματικό έγγραφο του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου και έγιναν μετά τον έλεγχο της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος, λαμβάνονται υπόψη αλλά δεν 
αναιρούν το γεγονός ότι κατά το χρόνο ελέγχου 
διαπιστώθηκαν παραβάσεις της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας όπως αυτές αναφέρονται στα 
ανωτέρω. 
 
2.6. Με την ως άνω Απόφαση επιβλήθηκε τελικά 
στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου πρόστιμο ύψους 
δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200€) για τις 
παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και 
συγκεκριμένα το ποσό των επτακοσίων ευρώ 
(700€) καθώς δεν επεδείχθη κατά τον χρόνο 
ελέγχου πιστοποιητικό πυρασφάλειας το οποίο 
απαιτείται για τη λειτουργία των 
δραστηριοτήτων του αμαξοστασίου-συνεργείου 
οχημάτων και το ποσό των χιλίων πεντακόσιων 
ευρώ (1500€) καθώς μετά τον από 28-08-2017 
έλεγχο της υπηρεσίας ζητήθηκε αλλά δεν 
προσκομίστηκε άδεια συλλογής και μεταφοράς 
των στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων που 
συλλέγονται από τις υπηρεσίες του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου, κατά παράβαση της κείμενης 
νομοθεσίας [άρθρο 8 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 
(ΦΕΚ 1909/Β) και άρθρο 36 παρ.4 του Ν. 
4042/2012], επίσης σημειώνεται ότι και κατά τους 
προγενέστερους ελέγχους της υπηρεσίας είχε 
επισημανθεί η έλλειψη της εν λόγω άδειας και ο 
Δήμος Παλαιού Φαλήρου, στο πλαίσιο των 
ενεργειών συμμόρφωσης, είχε ενημερώσει ότι 
υπέβαλε σχετικό φάκελο στις αρμόδιες υπηρεσίες 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
προσκομίζοντας τα σχετικά έγγραφα αλλά κατά 
τον τωρινό έλεγχο δεν υπήρξε ενημέρωση για την 
ολοκλήρωση ή μη της διαδικασίας και την έκδοση 
της άδειας συλλογής και μεταφοράς. 
 
3. Απόψεις του καταγγέλλοντος 
 
 3.1. Ο καταγγέλλων απέστειλε στον Περιφερειακό 
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης 
(μεταξύ και άλλων παραληπτών) το από *-*-2017 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
επισυνάπτοντας την υπ’αρ. πρωτ. */*-*-2017 
Απόφαση επιβολής κυρώσεων στον Δήμο 
Παλαιού Φαλήρου, σημειώνοντας ότι αυτή είναι η 
απάντηση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος μετά 
από 6 και πλέον μήνες και ότι η έκθεση αυτή είναι 
ελλιπής καθώς πουθενά δεν αναφέρει, μεταξύ 
άλλων, τη χρήση γης που είναι κατά τη γνώμη 
του αποτελεί το μείζον στην συγκεκριμένη 
υπόθεση. Ωστόσο, κατά την κρίση του 
Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της 
Επιχείρησης, το θέμα της χρήσεως γης δεν 
αποτελεί αρμοδιότητα της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τον 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής, αλλά αποτελεί αρμοδιότητα 
άλλων υπηρεσιών (κι όχι των εσωτερικών 
υπηρεσιών της Π.Αττικής), στις οποίες έχουν ήδη 
διαβιβαστεί τα αιτήματα του καταγγέλλοντος.  
 
3.2. Την ίδια ημέρα ο καταγγέλλων απέστειλε 
(μεταξύ και άλλων παραληπτών) στον 
Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της 
Επιχείρησης δεύτερο μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στο οποίο αναφέρει τις 
παρατηρήσεις του επί του υπ’αρ. πρωτ. */*-*-2017 
σχ.* ως άνω εγγράφου της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
και Κλιματικής Αλλαγής. Συγκεκριμένα αναφέρει 
ότι:  
1) δεν αναφέρεται σε αυτό πουθενά έγγραφο της 
ΕΥΔΑΠ για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων 
που προκύπτουν από το αμαξοστάσιο 
 2) δεν έχει γίνει καμία μέτρηση όσον αφορά την 
επιβάρυνση του Περιβάλλοντος τόσο στον αέρα 
όσο και στον υδροφόρο ορίζοντα (έδαφος, 
σύστημα όμβριων υδάτων, ρέμα Πικροδάφνης 
κλπ) καθώς και για τον κίνδυνο που αποτελεί για 
τη Δημόσια Υγεία. Ο καταγγέλλων στη συνέχεια 
σημειώνει ότι οι εργαζόμενοι στους χώρους 
αυτούς έχουν βαρέα και ανθυγιεινά, εργάζονται 
μειωμένο ωράριο κλπ και αναρωτιέται εάν οι 
κάτοικοι που διαμένουν εκεί με τις οικογένειες 
τους δεν κινδυνεύουν. Επ’ αυτού ο Περιφερειακός 
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Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
σημειώνει ότι η Δ/νση Περιβάλλοντος άσκησε τις 
σχετικές αρμοδιότητες, αλλά αφού ο 
καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι το πρόβλημα 
παραμένει, θα πρέπει η υπηρεσία να 
εξακολουθήσει να παρακολουθεί το ζήτημα, 
επιβάλλοντας την εφαρμογή της νομοθεσίας για 
την προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων της. 
3) Έχει ζητηθεί να παρέχεται η δυνατότητα να 
κληθούν οι αρμόδιες για έλεγχο υπηρεσίες σας 
καλέσουμε όταν το πρόβλημα γίνεται έντονα 
αισθητό, πράγμα που συμβαίνει τις νυχτερινές 
ώρες. Αν δεν είναι εφικτό, αιτείται η εγκατάσταση 
σταθμού μέτρησης και έλεγχου τουλάχιστον της 
ατμόσφαιρας. Ως προς αυτό το αίτημα ο 
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και 
της Επιχείρησης γνωρίζει από άλλες υποθέσεις ότι 
η υπηρεσία δύναται να προβεί σε ελέγχους και 
κατά τις νυκτερινές ώρες και για τον λόγο αυτόν 
θα διαμεσολαβήσει ώστε αυτό να 
πραγματοποιηθεί και στην συγκεκριμένη 
υπόθεση, αντιλαμβανόμενος βέβαια τις πρακτικές 
δυσκολίες που μπορεί να ενέχει μια τέτοια 
ελεγκτική δραστηριότητα. 
4) Αποτελεί παράδοξο, όπως αναφέρει ο 
καταγγέλλων, το γεγονός ότι για ένα διάστημα 10 
ήμερων δεν υπήρχε καμία όχληση από το 
παράνομο αμαξοστάσιο, αλλά υπήρχε έντονη 
δραστηριότητα καθαρισμού του και μέσα σε αυτό 
το χρονικό διάστημα έγινε ο έλεγχος της 
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Λίγες μέρες αργότερα 
το πρόβλημα επέστρεψε. 
5) Η τάφρος μέσα στην οποία εντοπίστηκε ο 
συμπιεστής, εξυπηρετεί την φόρτωση του από τα 
απορριμματοφόρα οχήματα, γεγονός που 
εντοπίστηκε και πιστοποιήθηκε στο παρελθόν 
από την Υπηρεσία του Υγειονομικού η οποία 
άμεσα και χωρίς προειδοποίηση επιτέλεσε 
αυτοψία μετά από την καταγγελία.  
6) Δεν αναφέρεται πουθενά η απάντηση της 
Πολεοδομίας για την χρήση γης, όπως αυτή 
ζητήθηκε με το από */*/2017 και με αρ.Πρωτ.* 
έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. 
7) Δεν αναφέρεται πουθενά η απάντηση της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης για την ύπαρξη και 
λειτουργία συμπιεστών μεταφόρτωσης και 
συμπίεσης. 
8) Το Σεπτέμβριο του 2017 έκαναν την εμφάνιση 
τους νέκρα ψάρια στο ρέμα της Πικροδάφνης, 
γεγονός που πιθανόν να συνδέεται με την 
μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα από τη 
λειτουργία του αμαξοστάσιου. 
9) Με το από *-*-2017 με αρ. πρωτ.*/* η 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση  που είναι υπεύθυνη για 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων 
κατηγορίας Α2, ενημέρωσε ότι δεν έχει εντοπιστεί 
αίτημα η φάκελος για περιβαλλοντική 
αδειοδοτηση για το Π. Φάληρο και την Ν. Σμύρνη. 
10) Στην από *-*-2017 με αρ. πρωτ.* επιστολή του 
Δήμαρχου Π. Φαλήρου, δεν περιλαμβάνονται τα 
συμβόλαια πλυντηρίου/λίπανσης για το 2016 και 
το πρώτο εξάμηνο του 2017. Εμφανίζεται όμως 
παραδόξως, αναφέρει ο καταγγέλλων, συμβόλαιο 
από τις 13 Ιουλίου 2017 , λίγες ήμερες μετά την 
εγγραφή καταγγελία. Στη συνέχεια ο 
καταγγέλλων αναρωτιέται ρητορικά που έπλεναν 
τα οχήματα κατά το προηγούμενο διάστημα. 
11) Δεν του έχει παρουσιαστεί έγγραφο του 
ΕΔΣΝΑ, με το οποίο φαίνεται πόσους τόνους και 
με ποια οχήματα μεταφέρει ο Δήμος Π. Φαλήρου 
και το οποίο επικαλείται στην από */*/2017 
απόφαση.  
12) Στην από 09/07/2017 συνέντευξη του 
Δημάρχου Π. Φαλήρου στην Εφημερίδα 
FreeSunday, αναφέρει την ύπαρξη 4 κοντέινερ που 
το καθένα χωράει 4 απορριμματοφόρα και ότι 
έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει εκεί τα 
απορρίμματα. Στη συνέχεια ο καταγγέλλων 
αναφέρει: «Στην διάρκεια της απεργίας  
αποθήκευε τα απορρίμματα; Γεγονός που ενισχύει 
το επιχείρημα μας για τον σκοπό και την χρήση 
της τάφρου. Είναι νόμιμη αυτή η πρακτική μέσα 
στον οικιστικό ιστό και μάλιστα σε χώρους που η 
χρήση γης προορίζεται για πράσινο, διπλά σε 
οικίες, αθλητικές εγκαταστάσεις και κοντά σε 
σχολικά συγκροτήματα;» 
13) Τέλος, ο καταγγέλλων αναφέρεται στο 
ΚΕΕΛΠΝΟ και αναρωτιέται τι θέση παίρνει για την 
ύπαρξη και λειτουργία Σημείων Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων μέσα στον οικιστικό οίκο; 
 
4. Διαμεσολάβηση για την επίλυση του 
προβλήματος 
 
4.1. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη 
και της Επιχείρησης παρατηρεί αρχικά ότι 
πραγματοποιήθηκαν ενέργειες από την πλευρά 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος και ότι 
αναμένονται ενέργειες και υπηρεσιών άλλων 
Ο.Τ.Α. καθώς και του Κράτους, στις οποίες έχει 
απευθυνθεί ο καταγγέλλων, αλλά εκφεύγουν του 
πεδίου της ημετέρας διαμεσολαβητικής 
αρμοδιότητας. 
 
4.2. Όσον αφορά την Δ/νση Περιβάλλοντος, ο 
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και 
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της Επιχείρησης καταγράφει ως θετικό στοιχείο 
την ενάσκηση της κυρωτικής αρμοδιότητας της. 
Περαιτέρω, παρακαλεί την υπηρεσία να εξετάσει 
τις νεότερες αναφορές του καταγγέλλοντος και, 
εάν κρίνει ότι υφίσταται πεδίο παρέμβασης της, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να 
κλιμακώσει τις θεσμικές δυνατότητές της. 
 

4.3. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες που δεν έχουν 
ανταποκριθεί εγγράφως στην αρχική 
διαμεσολάβηση, παρακαλούνται να εκπληρώσουν 
το καθήκον νόμιμων ενεργειών τους. 

Αποτέλεσμα: Δ/νση Περιβάλλοντος-κοινοποίηση 
εγγράφων που απέστειλε στον καταγγέλλοντα. 
Δ/νση Ανάπτυξης ΝΤ - όχι αρμοδιότητα 
αδειοδότησης ούτε ελέγχου για συνθήκες 
λειτουργίας των Σταθμών Μεταφόρτωσης 
Απορριμάτων. Δ/νση Μεταφορών ΝΤ – για το εν 
λόγω αμαξοστάσιο υπάρχει σε ισχύ Πιστοποιητικό 
Πυρασφάλειας. Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού – ενημέρωσε για την 
συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης. 

 
 

Καταγγελία για μη καταβολή επιδόματος κατόπιν μεταμόσχευσης (Διαμεσολάβηση 16/2017, 
Αρχειοθέτηση 7/2017) 

 
 
 
1.  Η υπόθεση  
1.1. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη 
και της Επιχείρησης δέχθηκε την με αρ. πρωτ. 
*/*/*.*.2017 αίτηση διαμεσολάβησης η οποία 
εισήχθη στον Φ. 245 του Γραφείου. 

1.2. Ο αιτών αναφέρει ότι την *.*.2017 υπέβαλλε 
την υπ’ αρ. πρωτ. */*.*.2017 αίτηση στην Δ/νση 
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής, προκειμένου να του 
χορηγηθεί το διατροφικό επίδομα που δικαιούται 
ως μεταμοσχευμένος μυελού των οστών. Με την 
ως άνω αίτηση ζήτησε και την αναδρομική 
καταβολή του επιδόματος από 07.4.2010, χρόνο 
κατά τον οποίο, όπως ο ίδιος αναφέρει, 
υποβλήθηκε για πρώτη φορά σε μεταμόσχευση, 
επισημαίνοντας ότι έλαβε γνώση για την 
καταβολή του εν λόγω επιδόματος στις 14.6.2017 
από το νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο 
υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μυελού των οστών 
για δεύτερη φορά. Στην αίτησή του επισημαίνει 
ότι στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από 
την πρώτη έως την δεύτερη μεταμόσχευση στην 
οποία υποβλήθηκε (δηλ. από 07.4.2010 έως 
14.6.2017) δεν του γνωστοποιήθηκε το δικαίωμα 
λήψης του σχετικού επιδόματος από το 
νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο είχε υποβληθεί σε 
μεταμόσχευση.   
1.3. Στο κείμενο της αίτησης ο αιτών αναφέρει ότι 
για ανάλογη με την δική του περίπτωση, το 
Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη 
Περιφέρειας Αττικής εξέδωσε πόρισμα σύμφωνα 
με το οποίο το συγκεκριμένο επίδομα θα έπρεπε 

να καταβληθεί αναδρομικά, παραπέμποντας 
σχετικά στην Έκθεση του Περιφερειακού 
Συμπαραστάτη για το έτος 2011. 
1.4. Τέλος ισχυρίζεται, ότι δεν έχει λάβει απάντηση 
στην αίτησή του από την αρμόδια για την 
χορήγηση του εν λόγω επιδόματος υπηρεσία της 
Περιφέρειας Αττικής. 
2. Ιστορικό 
2.1. Με τη διαμεσολάβηση 16/2017 ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης απευθύνθηκε στην Δ/νση 
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής, ως αρμόδια Δ/νση της 
Περιφέρειας Αττικής για την χορήγηση του εν 
λόγω επιδόματος. Με το υπ’ αρ. πρωτ. */*.*.2017 
έγγραφο, η ως άνω Δ/νση γνωστοποίησε στο 
Γραφείο μας τα ακόλουθα: «Σύμφωνα με την 
καθιερωμένη τακτική της Περιφέρειας Αττικής, οι 
πολίτες ενημερώνονται για την πορεία της 
αιτήσεώς τους με επιστολή σε περίπτωση 
απόρριψης του αιτήματος. Επί αποδοχής του 
αιτήματός τους, εκδίδεται απόφαση χορήγησης η 
οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο». Το 
έγγραφο συνεχίζει αναφέροντας ότι ο αιτών, 
στην κατάθεσης της σχετικής αίτησης, ζήτησε να 
μην του αποσταλεί η Απόφαση χορήγησης του 
επιδόματος αλλά να την παραλάβει εκπρόσωπός 
του. Ο αιτών αναγνωρίστηκε εντός 36 ημερών 
από την αίτησή του ως δικαιούχος του 
διατροφικού επιδόματος μεταμοσχευμένων με 
την υπ’ αρ. πρωτ. */*.*.2017 Απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής. Σχετικά με 
την αναδρομική καταβολή του επιδόματος η 
υπηρεσία εξέφρασε την άποψη ότι δεν είναι 
σύννομη, επικαλούμενη την υπ’ αριθμ. Υ1/Γ.Π. 
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οικ.38764/29.03.2012 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ1239Β΄/11.04.2012) με 
θέμα: «Επέκταση και τροποποίηση της χορήγησης 
του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών».  
 
3. Νομικό μέρος  
3.1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.2690/1999 με 
τίτλο:  «Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη 
Διοίκηση» και την παρ. 1 αυτού:  «Οι δημόσιες 
υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης 
και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όταν 
υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να 
διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις 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». 
 
3.2. Με την υπ’ αριθμ. Υ1/Γ.Π.οικ. 84391/27.6.2007 
Υπουργική Απόφαση με τίτλο: «Επέκταση της 
χορήγησης του διατροφικού επιδόματος των 
νεφροπαθών στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, 
ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών» (ΦΕΚ 
Β’ 1165) ορίζονται τα ακόλουθα:  
Άρθρο 1: «1. Επεκτείνουμε από 01.1.2007 το 
διατροφικό επίδομα των νεφροπαθών και στους 
μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος πνευμόνων 
και μυελού των οστών….». 
Άρθρο 2: «Το μηνιαίο επίδομα θα καταβάλλεται 
είτε στον ίδιο τον μεταμοσχευμένο (…) είτε σε 
μέλος της φυσικής ή θετής οικογένειάς του. Το εν 
λόγω επίδομα θα διαμορφώνεται αντίστοιχα με 
το διατροφικό επίδομα των νεφροπαθών και 
σύμφωνα πάντα με το κατώτερο προνοιακό 
επίδομα. Το ύψος του χορηγούμενου με την 
απόφαση αυτή επιδόματος για το έτος 2007 
ανέρχεται σε διακόσια εξήντα έξι (266) ευρώ 
μηνιαίως ανά άτομο. Η ημερομηνία έναρξης 
καταβολής του επιδόματος σε όσους έχουν 
υποβληθεί σε μεταμόσχευση ορίζεται η 1η 
Ιανουαρίου 2007. Για τους νέους δικαιούχους η 
καταβολή του επιδόματος θα γίνεται από την 

ημερομηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως 
στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης». 
Με την ως άνω  Υπουργική Απόφαση καθίστατο 
δυνατή η αναδρομική καταβολή του επιδόματος 
από την 1η Ιανουαρίου 2007 μόνο για όσους είχαν 
υποβληθεί σε μεταμόσχευση έως αυτή την 
ημερομηνία. 
3.3. Με την υπ’ αριθμ. Υ1/Γ.Π. οικ. 38120/04.3.2008 
Υπουργική Απόφαση και τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 1 αυτής, τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε η προαναφερθείσα υπ’ αριθμ. 
Υ1/Γ.Π. οικ. 84391/27.6.2007 Απόφαση:  
Άρθρο 1: 
«1. Αντικαθίστανται:  
α) Η τέταρτη παράγραφος του άρθρου 2 ως εξής: 
‘Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του 
επιδόματος σε όσους έχουν ήδη υποβληθεί μέχρι 
31.12.2006 σε μεταμόσχευση (καρδιάς, ήπατος, 
πνευμόνων και μυελού των οστών) ορίζεται η 
01.1.2007’. 
β) Η πέμπτη παράγραφος του άρθρου 2 ως εξής:  
‘Για τους νέους δικαιούχους μεταμοσχευμένους 
μετά την 01.1.2007 η καταβολή του επιδόματος θα 
γίνεται από την ημερομηνία της μεταμόσχευσης 
και μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως στην 
αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης’». 
Με την ανωτέρω διάταξη κατέστη δυνατή η 
αναδρομική καταβολή του εν λόγω επιδόματος 
στους δικαιούχους από την ημερομηνία της 
μεταμόσχευσης και όχι από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, για όσους είχαν 
υποβληθείς σε  μεταμόσχευση από 01.01.2007 και 
μετά, όπως ίσχυε μέχρι την έκδοση της ως άνω 
υπ’ αριθμ. Υ1/Γ.Π. οικ. 38120/04.3.2008 Υπουργικής 
Απόφασης.  
3.4. Με την υπ’ αριθμ. Υ1/Γ.Π. οικ. 38764/11.4.2012 
Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Επέκταση και 
τροποποίηση της χορήγησης του διατροφικού 
επιδόματος των νεφροπαθών» και την παρ. 3 του 
άρθρου 2 αυτής, καταργήθηκε το (ως άνω)  
άρθρο 1 παρ. 1 της ΚΥΑ Υ1/Γ.Π. οικ. 38120/04.3.08, 
ενώ στην παρ. 4 αυτής αναφέρεται ρητά ότι: 
«Αναφορικά με την ημερομηνία έναρξης 
καταβολής του διατροφικού επιδόματος ορίζεται 
εφεξής η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στην 
αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα……». 
 
4. Διαπιστώσεις 
4.1. Αναφορικά με την αναγνώριση του αιτούντα 
ως δικαιούχου του διατροφικού επιδόματος, 
προκύπτει από τα ανωτέρω ότι η υπηρεσία 
προέβη σε αυτήν εντός 36 ημερών από την 
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ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης (δηλ. 
εντός της προθεσμίας των πενήντα (50) ημερών 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4. του 
ν.2690/1999) ενώ κατέβαλε αναδρομικά το 
επίδομα από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης. 
4.2. Αναφορικά με την αναδρομική καταβολή του 
επιδόματος από την ημερομηνία 
πραγματοποίησης της μεταμόσχευσης, προκύπτει 
ότι μετά την δημοσίευση της ως άνω τελευταίας 
Υπουργικής Απόφασης (υπ’ αριθμ. Υ1/Γ.Π. οικ. 
38764/11.4.2012) δεν είναι πλέον σύννομη η 
αναδρομική καταβολή αυτού παρά μόνο η 
καταβολή του από την ημερομηνία κατάθεσης της 
σχετικής αίτησης.  
4.3. Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να 
αναφερθούμε σε ανάλογη περίπτωση πολίτη η 
οποία ζήτησε την αναδρομική καταβολή του 
διατροφικού επιδόματος – περίπτωση την οποία 
επικαλείται και ο αιτών στο κείμενο της αίτησής 
του – η οποία απασχόλησε το Γραφείο του 
Περιφερειακού Συμπαραστάτη το έτος 2011:  
Αιτούσα υπέβαλε στην αρμόδια υπηρεσία της 
Περιφέρειας Αττικής την από 11.01.2011 αίτησή της 
ως μεταμοσχευμένη μυελού των οστών από 
12.07.2005, με την οποία ζήτησε να της χορηγηθεί 
το διατροφικό επίδομα αναδρομικά από την 
ημερομηνία της μεταμόσχευσης. 
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. Υ1/Γ.Π. οικ. 38120/04.3.2008 
Υπουργικής Απόφασης (με την οποία κατέστη 
δυνατή η καταβολή του ανωτέρω επιδόματος 
από την ημερομηνία πραγματοποίησης της 
μεταμόσχευσης και – σε κάθε περίπτωση- η 
καταβολή αυτού μετά την 01.01.2007), και 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η καταβολή 
του προαναφερόμενου επιδόματος τελεί υπό την 
αίρεση των περί παραγραφής αξιώσεων κατά 
Ν.Π.Δ.Δ. διατάξεων (άρθρο 5, Ν.Δ. 496/1974) 
καταβλήθηκε στην ενδιαφερόμενη το εν λόγω 
επίδομα αναδρομικά για τα έτη 2009 και 2010 
(δεδομένου ότι οι απαιτήσεις της αιτούσας για 
αναδρομική καταβολή του διατροφικού 
επιδόματος για τα έτη 2007 και 2008 είχαν 
υποπέσει σε παραγραφή κατά το τέλος των ετών 
2009 και 2010 αντίστοιχα). 
Η έκδοση ωστόσο της  υπ’ αριθμ. Υ1/Γ.Π. οικ. 
38764/11.4.2012 Υπουργικής Απόφασης 
(μεταγενέστερα της ως άνω υπόθεσης) επέφερε 
ουσιώδεις αλλαγές στο σχετικό νομοθετικό 

πλαίσιο, εφόσον καθιστά πλέον μη σύννομη την 
αναδρομική καταβολή του επιδόματος. Είναι 
αυτονόητο δε ότι η ως άνω Απόφαση  λειτουργεί 
απολύτως δεσμευτικά ως προς τις ενέργειες της 
αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 
Είναι αυτονόητο επίσης, ότι εάν και η ως άνω 
αίτηση έτερου δικαιούχου για την αναδρομική 
καταβολή του διατροφικού επιδόματος είχε 
υποβληθεί μετά την έκδοση της ως άνω 
τελευταίας Υπουργικής Απόφασης, δεν θα ήταν 
δυνατό να ικανοποιηθεί το σχετικό αίτημα και η 
καταβολή του επιδόματος θα περιοριζόταν στην 
καταβολή του ποσού από την ημερομηνία 
κατάθεσης της αίτησης και όχι από την 
ημερομηνία πραγματοποίησης της 
μεταμόσχευσης. 
 
5. Αρχειοθέτηση 
5.1. Εν όψει των ανωτέρω, η ως άνω υπόθεση θα 
τεθεί στο αρχείο του Γραφείου μας. Σε κάθε 
περίπτωση, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του 
Πολίτη και της Επιχείρησης θα ήθελε να 
ενημερώσει τον αιτούντα για τα ακόλουθα:  
α) Ενδεχόμενες ευθύνες που πιθανόν να φέρει το 
νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο υποβλήθηκε σε 
μεταμόσχευση και το οποίο σύμφωνα με τους 
ισχυρισμούς του δεν τον ενημέρωσε για την 
χορήγηση του σχετικού επιδόματος, εκφεύγουν 
της διαμεσολαβητικής αρμοδιότητας του 
Γραφείου μας, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο 
νοσηλευτικό ίδρυμα δεν αποτελεί υπηρεσία της 
Περιφέρειας Αττικής, ούτε η Περιφέρεια Αττικής 
φέρει αρμοδιότητα για την άσκηση εποπτείας επ’ 
αυτού. Για την αναζήτηση τυχόν ευθυνών ο αιτών 
μπορεί να προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη 
ως την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για την 
διαμεσολάβηση μεταξύ πολιτών και δημοσίων 
υπηρεσιών, σε ένα ευρύτερο του Περιφερειακού 
Συμπαραστάτη πεδίο δράσης.  
β) Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη 
και της Επιχείρησης βρίσκεται πάντοτε στη 
διάθεση άμεσα θιγόμενων πολιτών ή 
επιχειρήσεων προκειμένου να ασκήσει τη 
διαμεσολαβητική του αρμοδιότητα, όπως ο νόμος 
ορίζει και εφόσον υπάρχει ανάλογο πεδίο 
διαμεσολάβησης. 
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V. Ειδικές προτάσεις 2017 

 
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 2017, ο Περιφερειακός Συμπαραστάρτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
υπέβαλε στην Περιφερειάρχη Αττικής τέσσερις Ειδικές Προτάσεις.  
 

(α) Ειδική πρόταση 1/2017 με θέμα «Αυτεπάγγελτη πληροφόρηση του κοινού από την 
Περιφέρεια Αττικής» 

 
 

 
Ι. Εισαγωγή  
 

Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη 
και της Επιχείρησης είναι αρμόδιος να 
διαμεσολαβεί για την επίλυση 
προβλημάτων κακοδιοίκησης κατόπιν 
καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών 
και επιχειρήσεων, ενώ μπορεί -και άνευ 
καταγγελιών- να διατυπώνει «Ειδικές 
Προτάσεις» για την βελτίωση της 
περιφερειακής διοίκησης  και των 
σχέσεών της με το κοινό (άρθρο 179 παρ. 
4 Ν.3852/2010). Κατ' εξοχήν ζήτημα που 
αφορά την βελτίωση της περιφερειακής 
διοίκησης και των σχέσεών της με το 
κοινό είναι η ενημέρωση των πολιτών για 
τους τομείς της ευθύνης της Περιφέρειας 
Αττικής, σύμφωνα με την συνταγματική 
αρχή της φανερής δράσης της Διοίκησης. 
Η αρχή αυτή απορρέει από σύνολο 
συνταγματικών διατάξεων, όπως το 
άρθρου 1 Σ. (ο δημοκρατικός χαρακτήρας 
του κράτους δικαίου, η λαϊκή κυριαρχία 
ως θεμέλιο του πολιτεύματος), το άρθρο 
5Α Σ. (δικαίωμα πληροφόρησης) και το 
άρθρο 10 Σ. (υποχρέωση παροχής 
πληροφοριών από τις δημόσιες υπηρεσίες 
ή αρχές). 

 

Με την Ειδική Πρόταση 1/2016 ο 
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του 
Πολίτη και της Επιχείρησης ανέλυσε το 
δικαίωμα της πρόσβασης των πολιτών 
στα έγγραφα της Περιφέρειας Αττικής και 
πρότεινε την θέσπιση Κανονισμού 
Πληροφόρησης Πολιτών, όπως 
επιβάλλεται από το άρθρο 174 στοιχείο θ 
του Ν.3852/2010 και όπως έχει προτείνει 
με τις Ειδικές Προτάσεις 1/2015 και 2/2015. 
Η πρόταση γνώρισε θετική υποδοχή, 
αλλά συνοδεύτηκε και από την 
παρατήρηση ότι ένας Κανονισμός 
Πληροφόρησης Πολιτών δεν μπορεί να 
περιορίζεται στους κανόνες της κατ’ 
αίτηση πρόσβασης των πολιτών στα 
έγγραφα, καθώς θα πρέπει να διέπει και 
τις περιπτώσεις που η Περιφέρεια Αττικής 
οφείλει αυτεπαγγέλτως να ενημερώνει το 
κοινό για ζητήματα της σφαίρας των 
αρμοδιοτήτων της.  

 
Με την παρούσα Ειδική Πρόταση επιχειρείται 

να καλυφθεί όλη αυτή η περιοχή της 
αυτεπάγγελτης ενημέρωσης των πολιτών 
από την Περιφέρεια Αττικής, με σκοπό 
την πληρέστερη σύνταξη και θέσπιση 
ενός ολοκληρωμένου Κανονισμού 
Πληροφόρησης Πολιτών. Eπίσης, 
προτείνεται η εφαρμογή παλαιότερης 
εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών 
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για την έκδοση «Εφημερίδας της 
Υπηρεσίας» από την Περιφέρεια Αττικής, 
δηλαδή newsletter στο οποίο να 
συνοψίζονται κάθε μήνα οι θεσμικά 
παρεχόμενες πληροφορίες. 

 
 
 

 
ΙΙ. Υποχρεώσεις αυτεπάγγελτης ενημέρωσης 
πολιτών   
 
(α) Ο διαδικτυακός τόπος της Περιφέρειας 
Αττικής 
 
4. Με τον Ν.3979/2011 θεμελιώνεται η 
υποχρέωση κάθε φορέα του δημόσιου τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως η Περιφέρεια 
Αττικής, να δημιουργεί και να διατηρεί 
διαδικτυακό τόπο με τις κατάλληλες 
εφαρμογές ιδίως για την υποβολή αναφορών, 
δηλώσεων και αιτήσεων (άρθρο 5). 
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ίδιου 
νόμου («Πληροφοριακές υποχρεώσεις των 
φορέων του δημόσιου τομέα»), η Περιφέρεια 
Αττικής οφείλει να δημοσιοποιεί και να 
καθιστά προσιτές, ιδίως στον διαδικτυακό 
τόπο της, τις πληροφορίες που διαθέτει και 
εμπίπτουν στο πεδίο της αρμοδιότητας και 
της δραστηριότητάς της. Οφείλει, ιδίως, να 
καθιστά με εύληπτο τρόπο προσιτά σε κάθε 
ενδιαφερόμενο την βασική νομοθεσία που 
αναφέρεται στα εκάστοτε πεδία 
αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς της, 
πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τις 
συναλλαγές, οι οποίες παρέχονται από αυτήν 
ιδίως με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και κάθε άλλη 
πληροφορία, η πρόσβαση στην οποία 
διευκολύνει την άσκηση δικαιωμάτων ή την 
εκπλήρωση υποχρεώσεων που προβλέπει ο 
νόμος. Κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, η 
Περιφέρεια Αττικής διαθέτει τις ανωτέρω 
πληροφορίες σε μορφή δεκτική περαιτέρω 
χρήσης και επεξεργάσιμη με 
αυτοματοποιημένα μέσα κ.τ.λ. Κατά την παρ. 
3 του ίδιου άρθρου, η Περιφέρεια Αττικής 
εγγυάται την εγκυρότητα και νομιμότητα και 
μεριμνά για την ποιότητα και επικαιροποίηση 
των πληροφοριών και εγγράφων που 
αναρτούν ή κοινοποιούν στην κεντρική 
διαδικτυακή πύλη του ελληνικού δημοσίου ή 
στην κατά περίπτωση προβλεπόμενη πύλη ή 

τόπο πρόσβασης. Κατά την παρ. 5, οι 
περιορισμοί και οι όροι χρήσης των 
πληροφοριών και των εγγράφων που 
αναρτώνται πρέπει να δημοσιεύονται κατά 
σαφή και εμφανή τρόπο στο διαδικτυακό 
τόπο της Περιφέρειας Αττικής. Οι 
τροποποιήσεις των περιορισμών και των 
όρων χρήσης πρέπει να είναι άμεσα και 
ευχερώς αναγνωρίσιμες. Η Περιφέρεια οφείλει 
να μεριμνά για την ευρετηρίαση και 
τεκμηρίωση της πληροφορίας που διαθέτει, 
όπως και για την παροχή υπηρεσιών 
καταλόγου, αναζήτησης και 
αυτοματοποιημένης αίτησης και διάθεσης 
πληροφοριών και εγγράφων της.  
 
5.  Ειδικότερη για τις ιστοσελίδες των 
Περιφερειών είναι η διάταξη του άρθρου 170 
του Ν.3852/2010, στην παρ. 9 της οποίας 
αναφέρεται ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 71 
του ίδιου νόμου για την ιστοσελίδα 
εφαρμόζονται αναλόγως στις Περιφέρειες. Το 
άρθρο 71 αναφέρει ότι κάθε δήμος διαθέτει 
«επίσημη ιστοσελίδα» και ότι σε αυτήν 
αναρτώνται σε κάθε περίπτωση όλες οι 
αποφάσεις των οργάνων τους, σύμφωνα με 
όσα ειδικότερα ορίζονται στην νομοθεσία.  
Στην παρ. 6 του άρθρου 170 αναφέρεται ότι 
τρεις (3) μέρες μετά την συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου με ευθύνη του 
γραμματέα δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο 
σημειώνονται και τα θέματα που 
συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και 
το περιεχόμενό τους. Ο πίνακας αναρτάται 
στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας, 
παράλληλα με άλλες διατάξεις που 
προβλέπουν τυχόν ειδικό τρόπο για την 
δημοσίευση των αποφάσεων του 
περιφερειακού συμβουλίου (π.χ. «Διαύγεια»). 
Στην παρ. 8 αναφέρεται ότι η μη δημοσίευση 
των αποφάσεων στην ιστοσελίδα συνιστά 
λόγω ακυρότητας της απόφασης.  
 
6. Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής (Απόφαση 109290/39629, ΦΕΚ Β/4251, 
29.12.2016), εφεξής Ο.Ε.Υ., η εξασφάλιση της 
διαφάνειας των πράξεων των περιφερειακών 
οργάνων έχει ανατεθεί στην Διεύθυνση 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(άρθρο 30 Ο.Ε.Υ.). Το Τμήμα Διαδικτύου της 
Δ/νσης Τ.Π.Ε. διαχειρίζεται, ενημερώνει και 
αναπτύσσει τον κεντρικό διαδικτυακό τόπο 
της Περιφέρειας Αττικής και διαχειρίζεται την 
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εφαρμογή Διαύγεια, υποστηρίζοντας τις 
υπηρεσίες της Περιφέρειας στην ανάρτηση 
Πράξεων για έγκαιρη ενημέρωση των 
πολιτών (άρθρο 30 παρ. 3 περ. 4 και 8 Ο.Ε.Υ.). 
Το Τμήμα Εφαρμογών της Δ/νσης Τ.Π.Ε. είναι 
μεταξύ άλλων αρμόδιο για την οργάνωση και 
αναπαράσταση των πληροφοριακών 
δεδομένων της Περιφέρειας που είναι 
αναγκαία ή ζητούνται από άλλους δημόσιους 
φορείς για την παροχή ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών μιας στάσης στον 
πολίτη και τις επιχειρήσεις.  
 
7. Αρμοδιότητες ενημέρωσης των πολιτών 
έχουν ανατεθεί και στην Διεύθυνση 
Οργάνωσης των Υπηρεσιών και 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη (άρθρο 31 Ο.Ε.Υ.). Το 
Τμήμα Οργάνωσης και Συντονισμού της 
Διεύθυνσης αυτής είναι αρμόδιο, μεταξύ 
άλλων, για τον καθορισμό και την 
γνωστοποίηση των δικαιολογητικών που 
κατά περίπτωση απαιτείται να υποβάλλουν οι 
συναλλασόμενοι με την Περιφέρεια Αττικής 
πολίτες καθώς και η έκδοση και 
επικαιροποίηση του «ΟΔΗΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 
της Περιφέρειας Αττικής (άρθρο 31 παρ. 3 περ. 
7 Ο.Ε.Υ.). Το Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη της 
ίδιας Διεύθυνσης είναι κυρίως αρμόδιο για 
την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της 
Περιφέρειας Αττικής, δηλαδή της γραμμής 
1539, μέσω της οποίας παρέχεται 
πληροφόρηση στους πολίτες για τις 
υπηρεσίες της Περιφέρειας, ενώ καταγράφει 
και υποδέχεται καταγγελίες αρμοδιότητας 
του φορέα. Μια αρμοδιότητα αυτεπάγγελτης 
ενημέρωσης είναι η υποχρέωση του Τμήματος 
Ενημέρωσης να αναρτά προκηρύξεις άλλων 
φορέων του Δημοσίου και του Ευρύτερου 
Δημόσιου τομέα στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Αττικής (άρθρο 31 παρ. 5 περ. 1 
και 2 Ο.Ε.Υ.).  Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες των 
Περιφερειακών Ενοτήτων είναι αρμόδια, 
μεταξύ άλλων, για την εξασφάλιση, με 
κατάλληλα μέσα, τοπικών σημείων ελεύθερης 
πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο για 
αναζήτηση πληροφοριών, εντύπων, οδηγιών 
κ.τ.λ. προκειμένου να διευκολύνεται η 
διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεών 
τους με την Περιφέρεια.  
 
(β) Πληροφόρηση για μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις  
 

8. Στο άρθρο 186 του Ν.3852/2010 
καταγράφονται οι αρμοδιότητες των 
Περιφερειών και σε αυτές τις διατάξεις 
περιλαμβάνονται ρητές ή συναγόμενες 
υποχρεώσεις της Περιφέρειας για 
πληροφόρηση των πολιτών. Στο κεφάλαιο Α’ 
του ως άνω άρθρου που αφορά τις 
αρμοδιότητες στους τομείς Προγραμματισμού 
και Ανάπτυξης περιλαμβάνεται στην παρ. 27 
και η λειτουργία βάσης δεδομένων για την 
ενίσχυση, παρακολούθηση και εξέλιξη των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας, κατά κλάδο και τομείς της 
οικονομίας. Στην παρ. 29 προβλέπεται ως 
αρμοδιότητα η πληροφόρηση και 
υποβοήθηση των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων σε κλαδικό ή άλλο επίπεδο, με 
σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής 
ικανότητας και ανταγωνιστικοτητάς τους. 
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, η 
αρμοδιότητα της πληροφόρησης και 
υποβοήθησης των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων σε κλαδικό ή άλλο επίπεδο, με 
σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής 
ικανότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους 
ασκείται από το Τμήμα Κινήτρων 
Περιφερειακής Ανάπτυξης που υπάγεται στην 
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
(άρθρο 45 παρ. 5 περ. 10 Ο.Ε.Υ.). 
 
 
(γ) Ενημέρωση για υδάτινα οικοσυστήματα 
 
9. Στο κεφάλαιο Γ’ του άρθρου 186 
Ν.3852/2010 περιλαμβάνονται οι 
αρμοδιότητες των Περιφερειών που αφορούν 
στους τομείς Φυσικών Πόρων – Ενέργειας – 
Βιομηχανίας. Στον υποτομέα (α) με τίτλο 
«Υποτομέας Διαχείρισης Υδάτων» 
καταγράφεται άσκηση αρμοδιοτήτων για 
προστασία και διαχείριση των υδάτων, όπως 
η έκδοση αποφάσεων Περιφερειάρχη για την 
επιβολή περιορισμών ή άλλων μέτρων για τη 
χρήση των υδάτων και την εκτέλεση έργων 
αξιοποίησής τους. Υπό τον αρ. iv αναφέρεται 
ως αρμοδιότητα της Περιφέρειας η 
διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων για 
την ενημέρωση του κοινού σε θέματα 
προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων. 
Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από το Τμήμα 
Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Δ/νσης 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 
της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το 
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άρθρο 65 παρ. 3 περ. 5 του Ο.Ε.Υ. 
 Τα Τμήματα Αλιείας της Διεύθυνσης Αλιείας 
της Περιφέρειας Αττικής είναι αρμόδια, 
μεταξύ άλλων, για την ενημέρωση, 
κατάρτιση, συνεργασία, παροχή 
πληροφοριών σε αλιείς, μεταποιητές, 
υδατοκαλλιεργητές, πολίτες, πανεπιστημιακά 
ιδρύματα κ.τ.λ. και την προώθηση των 
αντίστοιχων παραγωγικών κλάδων (άρθρο 
59 παρ. 3 περ. 14 Ο.Ε.Υ.).  
 

(δ) Ενημέρωση επενδυτών  
 

10. Στον υποτομέα (δ) με τίτλο «Υποτομέας 
Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας», στην παρ. 22 του 
άρθρου 186 Ν.3852/2010, περιλαμβάνεται και η 
υποχρέωση της Περιφέρειας για ενημέρωση των 
επενδυτών σε θέματα ίδρυσης επιχειρήσεων, 
αναπτυξιακών προγραμμάτων, δικαιολογητικών 
και διαδικασιών προκειμένου να χορηγηθούν οι 
απαιτούμενες άδειες και οι επιμέρους εγκρίσεις. 
Στην Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τον 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, η 
συγκεκριμένη αρμοδιότητα ασκείται από το 
Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών που υπάγεται 
στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
(άρθρο 45 Ο.Ε.Υ.). Ανάμεσα στις άλλες 
αρμοδιότητές του, το Γραφείο έχει την υποχρέωση 
παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων για τον 
τρόπο εφαρμογής του επενδυτικού νόμου (άρθρο 
45 παρ. 8 περ. 5 Ο.Ε.Υ.). Επίσης, το Τμήμα Ενέργειας 
και Ορυκτών πόρων της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων είναι αρμόδιο για 
την ενημέρωση των επενδυτών σε θέματα 
ίδρυσης επιχειρήσεων, αναπτυξιακών 
προγραμμάτων, δικαιολογητικών και 
διαδικασιών, προκειμένου να χορηγηθούν οι 
απαιτούμενες άδειες και οι επί μέρους εγκρίσης 
(άρθρο 65 παρ. 4 περ. 8 Ο.Ε.Υ.).  

(ε) Δημοσίευση προϋπολογισμού – παρουσίαση 
πεπραγμένων περιφερειακής αρχής 

11. Στο άρθρο 268 παρ. 7  του Ν.3852/2010 ( 
«Προγραμματισμός, προϋπολογισμός – λογιστικό 
σύστημα περιφερειών»)  και στην παρ. 7 αυτού, 
αναφορικά με τον προϋπολογισμό των 
Περιφερειών, ορίζεται ότι συνοπτική οικονομική 
κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως 
ψηφίσθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο 
αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας 
Περιφέρειας και δημοσιεύεται σε μία (1) 
τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα 
που εκδίδεται στα όρια της οικείας περιφέρειας. Η 

παράλειψη της δημοσιότητας αυτής δεν 
επηρεάζει το κύρος της απόφασης του 
περιφερειακού συμβουλίου με την οποία 
ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός». Επίσης κατά το 
άρθρο 185 του Ν.3852/2010 παρουσιάζεται σε 
ειδική συνεδρίαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο 
ετήσιος απολογισμός πεπραγμένων του 
Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής, 
μαζί με την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του 
Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της 
Επιχείρησης. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, η 
Περιφέρεια μεριμνά για τη μετάδοση της 
συνεδρίασης από τα περιφερειακά μέσα 
ενημέρωσης, το διαδίκτυο, καθώς και για τη 
χρήση κάθε άλλου μέσου ενημέρωσης των 
πολιτών. Κατά το άρθρο 159 παρ. 4 του 
Ν.3852/2010 ο ετήσιος απολογισμός πεπραγμένων 
παρουσιάζεται από τον Περιφερειάρχη κατ’ έτος 
στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της 
Βουλής. 

 (στ) Διάθεση δεδομένων για εμπορικούς ή μη 
σκοπούς 

12. Το ζήτημα της περαιτέρω χρήσης της δημόσιας 
πληροφορίας αποτελεί αντικείμενο ειδικής 
νομοθετικής ρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Οδηγία 2003/98/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία 2013/38/ΕΕ) που έχει ενσωματωθεί στο 
εσωτερικό δίκαιο.  Στο κεφάλαιο Β’ του π.δ. 
28/2015 (ΦΕΚ Α 34/23-03-2015,  Κωδικοποίηση 
διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία) με τίτλο «Περαιτέρω χρήση 
της δημόσιας πληροφορίας», περιλαμβάνεται το 
άρθρο 6 («Γενικές Αρχές»), με το οποίο ορίζεται ότι 
τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα του 
δημόσιου τομέα διατίθενται από τη στιγμή της 
ανάρτησης, δημοσίευσης ή αρχικής διάθεσής τους, 
ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση 
για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, χωρίς 
να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια του 
ενδιαφερομένου ή πράξη της διοίκησης (αρχή της 
ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της 
δημόσιας πληροφορίας). Εξαιρέσεις από την αρχή 
αυτή προβλέπονται στο άρθρο 7 και αφορούν τις 
κατηγορίες εγγράφων επί των οποίων δεν 
επιτρέπεται η διάθεση προς περαιτέρω χρήση. Η 
Περιφέρεια Αττικής έχει αναρτήσει στην Διαύγεια 
σχετική απόφαση ως προς τις κατηγορίες 
εγγράφων που διατίθενται από τις υπηρεσίες της 
προς περαιτέρω χρήση, επομένως δεν χρειάζεται 
στην παρούσα Ειδική Πρόταση να αναλυθεί 
περαιτέρω το συγκεκριμένο θέμα.  
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(ζ) Διάδοση περιβαλλοντικών πληροφοριών  

13. Στο άρθρο 48 του π.δ. 28/2015 ορίζεται ότι οι 
δημόσιες αρχές οργανώνουν τις περιβαλλοντικές 
πληροφορίες της αρμοδιότητάς τους τις οποίες 
κατέχουν, καθώς και αυτές που κατέχονται για 
λογαριασμό τους, με σκοπό την ενεργητική και 
συστηματική διάδοσή τους, ιδίως με την 
τεχνολογία επικοινωνιών μέσω υπολογιστή ή/και 
την ηλεκτρονική τεχνολογία, εφόσον υπάρχουν. 
Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται και να 
διαδίδονται ενημερώνονται κατά περίπτωση και 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον: 

α) τα κείμενα των διεθνών συνθηκών, συμβάσεων 
ή συμφωνιών και τους νόμους με τους οποίους 
αυτές έχουν κυρωθεί, καθώς και τα κείμενα της 
εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που αφορούν 
το περιβάλλον ή αναφέρονται σε αυτό, 

β) τις πολιτικές, τα σχέδια και τα προγράμματα 
που συνδέονται με το περιβάλλον, 

γ) τις εκθέσεις προόδου που εκπονούν ή τηρούν 
σε ηλεκτρονική μορφή δημόσιες αρχές σχετικά με 
την εφαρμογή των στοιχείων που αναφέρονται 
στις περιπτώσεις α΄ και β΄, 

δ) τις εκθέσεις για την κατάσταση του 
περιβάλλοντος οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, 

ε) τα δεδομένα ή τις περιλήψεις των δεδομένων 
που προκύπτουν από τον έλεγχο 
δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζουν ή 
ενδέχεται να επηρεάσουν το περιβάλλον, 

στ) τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων και τις περιβαλλοντικές συμφωνίες ή μια 
αναφορά για το πού μπορεί να αναζητηθεί ή να 
βρεθεί η πληροφορία στο πλαίσιο του άρθρου 44 
του παρόντος, 

ζ) τις μελέτες των επιπτώσεων στο περιβάλλον 
και τις αξιολογήσεις των κινδύνων που αφορούν 
τα στοιχεία του περιβάλλοντος που αναφέρονται 
στο άρθρο 43 παρ. 1 περ. α΄ ή μια αναφορά για το 
πού μπορεί να αναζητηθεί ή να βρεθεί η 
πληροφορία στο πλαίσιο του άρθρου 44. 

14. Στην παρ. 3 του άρθρου 48 αναφέρεται ότι με 
την επιφύλαξη της τήρησης των ειδικών 
υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που επιβάλλει 
η εθνική και κοινοτική νομοθεσία, οι δημόσιες 

αρχές μεριμνούν για τη δημοσίευση, σε τακτικά 
χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν την 
τετραετία, εθνικών και, ενδεχομένως, 
περιφερειακών ή τοπικών εκθέσεων σχετικά με 
την κατάσταση του περιβάλλοντος. Οι εκθέσεις 
αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με 
την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις πιέσεις 
που υφίσταται. Στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου 
αναφέρεται ότι με την επιφύλαξη της τήρησης 
ειδικών υποχρεώσεων που επιβάλλει η εθνική και 
κοινοτική νομοθεσία, σε περίπτωση άμεσης 
απειλής της ανθρώπινης ζωής ή του 
περιβάλλοντος λόγω ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων ή φυσικών αιτίων, διαδίδονται 
άμεσα και χωρίς καθυστέρηση όλες οι 
πληροφορίες που κατέχονται από τις δημόσιες 
αρχές ή για λογαριασμό τους και οι οποίες θα 
ήταν δυνατόν να επιτρέψουν στο κοινό, που 
ενδέχεται να θιγεί, να λάβει μέτρα για την 
πρόληψη ή τον περιορισμό των ζημιών από την 
εν λόγω απειλή. 

15. Στο άρθρο 49 του ίδιου π.δ. αναφέρεται ότι οι 
δημόσιες αρχές πρέπει να εξασφαλίζουν, στο 
μέτρο του δυνατού, ότι οι πληροφορίες που 
συλλέγονται από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους 
είναι ενημερωμένες, ακριβείς και συγκρίσιμες. 

16. Στην παρ. 27 του κεφαλαίου ΣΤ’ (τομέας 
«Έργων – Χωροταξίας – Περιβάλλοντος») του 
Ν.3852/2010 περιλαμβάνεται η αρμοδιότητα 
μέριμνας της Περιφέρειας για την συγκέντρωση 
των γενικών πληροφοριών για την ποιότητα του 
περιβάλλοντος και τις ρυπογόνες αρμοδιότητες 
στην περιοχή, καθώς και για τη λειτουργία του 
εθνικού δικτύου πληροφορικής για το 
περιβάλλον.  

17. Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής θα έπρεπε να περιλαμβάνει 
ειδικές διατάξεις για την εκπλήρωση των 
ανωτέρω υποχρεώσεων από την Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. 

(η) Πολιτική προστασία  

18. Στην παρ. 6 του κεφαλαίου Θ’ (τομέας 
«Πολιτικής Προστασίας και Διοικητικής Μέριμνας) 
του άρθρου 186 Ν.3852/2010 αναφέρεται ως 
αρμοδιότητα των Περιφερειών ο σχεδιασμός και 
η οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και 
αντιμετώπισης των καταστροφών ή 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και η 
διάθεση και ο συντονισμός της δράσης του 
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απαραίτητου δυναμικού και μέσων προς την 
κατεύθυνση αυτή. Σύμφωνα με τον Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, η 
αρμοδιότητα αυτή, εντός των ορίων της 
Περιφέρειας,  κατά την έννοια του Ν.3013/2002 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4249/2014 και του 
Σχεδίου Ξενοκράτης (ΚΥΑ 1299/03 ΦΕΚ 423/Β), 
ασκείται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής 
Προστασίας (άρθρο 20 παρ. 5 Ο.Ε.Υ).  

19. Ειδικότερα για,  την παροχή σχετικής 
ενημέρωσης είναι αρμόδιο το Τμήμα Σχεδιασμού 
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης (άρθρο 20 παρ. 4 περ. 
3 Ο.Ε.Υ.). Το Τμήμα Σχεδιασμού είναι επίσης 
αρμόδιο για την μέριμνα για την ενημέρωση του 
κοινού για θέματα αυτοπροστασίας από φυσικές 
και λοιπές καταστροφές εντός των ορίων της 
Περιφέρειας (όπ. ανωτ., περ. 4 Ο.Ε.Υ.), καθώς και 
για την διεξαγωγή συνεδρίων και άλλων 
εκδηλώσεων για θέματα Πολιτικής Προστασίας σε 
επίπεδο Περιφέρειας σε συνεργασία με τα 
υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης, αλλά και για 
την μέριμνα για αποστολή προειδοποιήσεων για 
την πρόγνωση επικίνδυνων καιρικών 
φαινομένων σε κρίσιμες υπηρεσίες της 
Περιφέρειας, εθελοντικές οργανώσεις κ.τ.λ., σε 
συνεννόηση με τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας 
και Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων.  

20. Το Τμήμα Τεχνολογικών Καταστροφών της 
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας 
της Περιφέρειας Αττικής είναι αρμόδιο, μεταξύ 
άλλων, για την ενημέρωση των άλλων τμημάτων 
της Δ/νσης σχετικά με θέματα ενημέρωσης του 
κοινού, ετοιμότητας, πρόληψης, αντιμετώπισης, 
αποκατάστασης από συμβάντα που αφορούν 
Τεχνολογικά Συμβάντα και Ατυχήματα Μεγάλης 
έκτασης καταστροφών στα όρια της Περιφέρειας 
Αττικής, όπως αυτά απορρέουν από το σχέδιο 
Ξενοκράτης (ΚΥΑ 1299/03 ΦΕΚ 423/Β). Το Τμήμα 
είναι επίσης αρμόδιο για την μέριμνα για την 
εφαρμογή των προβλέψεων της ΚΥΑ 1725058/16 
(ΦΕΚ 354/Β) για την αντιμετώπιση κινδύνων από 
ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή 
μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών 
(Οδηγία SEVESO III), όσον αφορά τα θέματα που 
σύμφωνα με την ΚΥΑ σχετίζονται με την Αυτοτελή 
Διεύθυνση Πολιτικής προστασίας, όπως είναι η 
δημοσιοποίηση, μέσω του Περιφερειακού 
Συμβουλίου του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ (εξωτερικού 
σχεδίου έκτακτης ανάγκης) κάθε υπαγόμενης 
στην οδηγία SEVESO III εγκατάστασης, ώστε να 
υπάρχει σχετική διαβούλευση κατά τα 
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ και η μέριμνα για την 

ενημέρωση του κοινού και των επιχειρήσεων και 
λοιπών υπηρεσιών με βάση τις προβλέψεις της 
ΚΥΑ (άρθρο 20 παρ. 5 περ. 1,2, υποπεριπτώσεις ββ 
και δδ του Ο.Ε.Υ.). Επίσης το Τμήμα είναι αρμόδιο 
για την επικοινωνία με άλλους φορείς και 
υπηρεσίες για θέματα που αφορούν την 
ετοιμότητα πρόληψης και αντιμετώπισης 
Τεχνολογικών Συμβάντων και Ατυχημάτων 
Μεγάλης Έκτασης και την παροχή σχετικών 
ενημερώσεων (άρθρο 20 παρ. 5 περ. 4 του Ο.Ε.Υ.). 

21. Το Τμήμα Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων 
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προστασίας είναι αρμόδιο, μεταξύ άλλων, για την 
μέριμνα για λειτουργία κέντρου λήψης 
κλήσεων/ειδοποιήσεων εξωτερικών φορέων για 
έκτακτα περιστατικά που συμβαίνουν εντός της 
χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας σε 
συνεργασία με άλλα τμήματα της Διεύθυνσης, την 
επικοινωνία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και 
άλλων φορέων για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
περιστατικών, την μέριμνα για την αποστολή 
προειδοποιήσεων για την πρόγνωση επικίνδυνων 
καιρικών φαινομένων σε κρίσιμες υπηρεσίες της 
Περιφέρειας, Εθελοντικές Οργανώσεις κ.τ.λ. 
(άρθρο 20 παρ. 6 περ. 1, 3, 10 Ο.Ε.Υ).  

22. Τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Αυτοτελούς 
Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια, 
μεταξύ άλλων, για την ενημέρωση του κοινού για 
θέματα αυτοπροστασίας στα όρια της 
Περιφερειακής Ενότητας, την συγκέντρωση και 
αποστολή στοιχείων από τις οριζόμενες επιτροπές 
καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών σε 
πληγείσες από ακραία καιρικά φαινόμενα 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας, για προώθηση της 
οριοθέτησης πληγείσας περιοχής και σχετικών 
αποζημιώσεων, την αποστολή προειδοποιήσεων 
για την πρόγνωση επικίνδυνων καιρικών 
φαινομένων σε κρίσιμες υπηρεσίες της 
Περιφέρειας, Εθελοντικές Οργανώσεις κ.τ.λ. σε 
συνεννόηση με το Τμήμα Διαχείρισης Εκτάκτων 
Καταστάσεων και Σχεδιασμού  και την μέριμνα για 
τη διαχείριση των συστημάτων επικοινωνιών και 
των τεχνολογικών συστημάτων προειδοποίησης 
καταστροφών τα οποία ανήκουν στην 
Περιφερειακή Ενότητα σε συνεργασία με το Τμήμα 
Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων (άρθρο 20 
παρ. 7 περ. 10, 15, 19, 20 Ο.Ε.Υ.) 

 

(θ) Ενημέρωση σχετική με την δημόσια υγεία 
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23. Το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής και Προαγωγής 
Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της 
Περιφέρειας Αττικής είναι αρμόδιο, μεταξύ άλλων, 
για την ενημέρωση για την αντιμετώπιση των 
ασθενειών και οδηγίες για νοσήματα, για την 
κατανάλωση νερού και τροφίμων, για τις 
επιδημίες λοιμωδών νοσημάτων σε διάφορες 
χώρες, καθώς και για τη λήψη μέτρων για την 
πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων, την 
επιδημιολογικής τους επιτήρησης για την 
ανάπτυξη εκείνων των διαδικασιών μέσω των 
οποίων τα άτομα γίνονται ικανά να αναπτύξουν 
τον έλεγχο πάνω στην υγεία τους και να τη 
βελτιώσουν (άρθρο 76 παρ. 5 περ. 5 Ο.Ε.Υ.).  

(ι) Πληροφόρηση χρήσης κυκλοφοριακού δικτύου 

24. Ως μητροπολιτική περιφέρεια, η Περιφέρεια 
Αττικής ασκεί πλέον των αρμοδιοτήτων του 
άρθρου 186 και αρμοδιότητες μητροπολιτικού 
χαρακτήρα, σε τομείς όπως οι μεταφορές και οι 
συγκοινωνίες (άρθρο 210 του Ν.3852/2010). Στο 
πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Κέντρου Διαχείρισης και 
Μελετών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
Περιφέρειας Αττικής είναι αρμόδιο, μεταξύ άλλων, 
για την πληροφόρηση των χρηστών των οδών 
μέσω των πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων και 
την αποστολή αυτοματοποιημένων μηνυμάτων 
στις πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων για 
χρόνους μετακινήσεων και κυκλοφοριακές 
καταστάσεις. (άρθρο 51 παρ. 9 περ. 13-14 Ο.Ε.Υ.) 

(ια) Αγροτική και κτηνιατρική ενημέρωση 

25. Το Τμήμα Προγραμματισμού και Εφαρμογών 
της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής 
είναι αρμόδιο μεταξύ άλλων για την διοργάνωση 
δράσεων ενημέρωσης και κατάρτισης των 
γεωτεχνικών υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης 
καθώς και των ενδιαφερόμενων δικαιούχων με 
στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας όσον 
αφορά την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων 
από την Περιφέρεια Αττικής, καθώς το 
συντονισμό και την εποπτεία για τη δημιουργία 
διαδικτυακού τόπου, για ενημερωτική, 
συμβουλευτική, διαδραστική επικοινωνία με τους 
ενδιαφερόμενους αγρότες - μεταποιητές - σχετικά 
με τις υπηρεσίες που παρέχουν οι αρμόδιες 
Υπηρεσίες της Περιφέρειας (άρθρο 60 παρ. 3 περ. 
10 και 11 Ο.Ε.Υ.). Το Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων της 
ίδιας Διεύθυνσης είναι αρμόδιο, μεταξύ άλλων, 
για την ενημέρωση των αγροτών - χρηστών στην 
ορθολογική εφαρμογή του αρδευτικού νερού στο 

έδαφος και στη σωστή χρήση των δικτύων του, 
προτάσεις και ενημέρωση των εμπλεκόμενων 
φορέων για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων 
για τη μείωση της κατανάλωσης του νερού στην 
γεωργία, αντιμετώπιση της ποιοτικής 
υποβάθμισης των αρδευτικού νερού, κ.α. (άρθρο 
60 παρ. 5 περ. 25 Ο.Ε.Υ.). Το Τμήμα Κτηνιατρικής 
της ίδιας Διεύθυνσης είναι αρμόδιο, μεταξύ 
άλλων, για την συνεργασία με τους ασκούντες 
ελεύθερο επάγγελμα κτηνιάτρους, τις 
Υγειονομικές Αρχές και τους λοιπούς αρμόδιους 
για θέματα ζωοανθρωπονόσων, τοξικολοιμώξεων 
κ.λπ. και την ενημέρωση του κοινού επί αυτών 
των θεμάτων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της 
Περιφέρειας Αττικής, καθώς και για την μέριμνα 
για την ενημέρωση των πολιτών, των 
επιχειρήσεων και των εγκαταστάσεων σε θέματα 
που σχετίζονται με τις ανωτέρω αρμοδιότητες, σε 
συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής Πολιτικής (άρθρο 60 παρ. 7 περ. 27-
28 Ο.Ε.Υ.). 

(ιβ) Τουριστική πληροφόρηση  

26. Το Τμήμα Τουριστικής Προβολής της 
Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής 
είναι αρμόδιο, μεταξύ άλλων, για την επιμέλεια 
παραγωγής, αναπαραγωγής, διακίνησης και 
διάθεσης έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού 
τουριστικής προβολής, την επιμέλεια δημιουργίας 
τουριστικού οδηγού στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Αττικής και την επικαιροποίησή της, 
την δημιουργία και συντήρηση τουριστικής πύλης 
στο διαδίκτυο (portal) με σκοπό την παροχή 
πληροφόρησης σε δυνητικούς επισκέπτες αλλά 
και την υποστήριξη και προβολή κυρίως 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τουρισμού, που 
δεν έχουν την απαραίτητη πρόσβαση ή τους 
αναγκαίους πόρους για την προβολή των 
υπηρεσιών τους. Είναι επίσης αρμόδιο για την 
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση ευρύτερου 
πληθυσμού για τη σημασία και τα οφέλη του 
τουρισμού για την Περιφέρεια Αττικής (άρθρο 67 
παρ. 3, περ. 5,6,7 και 9 Ο.Ε.Υ.). 

(ιγ) Πληροφόρηση ΜΜΕ και δημοσιογράφων                    

27. Κατά το άρθρο 25 του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας 
Αττικής, το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου είναι 
αρμόδιο ιδίως για την πληροφόρηση των μέσων 
ενημέρωσης που δραστηριοποιούνται στην 
Περιφέρεια αλλά και των μέσων εθνικής 
εμβέλειας. Ανάμεσα στις αρμοδιότητές του 
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περιλαμβάνεται η δημοσιογραφική κάλυψη 
γεγονότων γενικού ενδιαφέροντος για 
ενημέρωση της κοινής γνώμης, η ενημέρωση της 
κεντρικής διοίκησης για ειδήσεις και 
δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας και η παροχή 
διευκολύνσεων και πληροφοριών σε 
δημοσιογράφους.  

 

 

 

ΙΙΙ. Προτάσεις 

(α) Θέσπιση Κανονισμού Πληροφόρησης Πολιτών  

28. Η ανωτέρω χαρτογράφηση των 
αρμοδιοτήτων πληροφόρησης εκ μέρους της 
Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει να αποτελέσει 
οδηγό για μια κωδικοποίηση των σχετικών 
υποχρεώσεων. Εξάλλου, η θέσπιση Κανονισμού 
Πληροφόρησης Πολιτών αποτελεί αρμοδιότητα 
της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 
174 περ. θ του Ν.3852/2010. Με την Ειδική 
Πρόταση 1/2016 έχουμε προτείνει σχετικές 
διατάξεις του κανονισμού που θα αφορούσαν την 
παροχή πληροφοριών στους πολίτες κατ΄ αίτησή 
τους. Στην παρούσα πρόταση εμπλουτίζουμε την 
ιδέα αυτή με την προσθήκη και διατάξεων που θα 
αφορούν και την αυτεπάγγελτη παροχή 
πληροφόρησης από την Περιφέρεια Αττικής.  

29. Ο Κανονισμός Πληροφόρησης Πολιτών δεν θα 
πρέπει να περιοριστεί στην παράθεση ενός 
καταλόγου των πληροφοριακών υποχρεώσεων 
της Περιφέρειας Αττικής, αλλά θα πρέπει να 
περιλαμβάνει και σαφείς δεσμεύσεις για την 
τήρηση ορισμένων κανόνων που έχουν ήδη 
αποτυπωθεί και στην Χάρτα Δικαιωμάτων και 
Υποχρεώσεων Πολιτών που θεσπίστηκε από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Ένα παράδειγμα 
είναι ότι η ενάσκηση των πληροφοριακών 
υποχρεώσεων θα πρέπει να γίνεται με τήρηση 
των εγγυήσεων αμεροληψίας (αρ. 5 της Χάρτας, 
άρθρο 7 Ν.2690/1999), γεγονός που επιβάλλει να 
αποφεύγονται δημόσιες τοποθετήσεις υπέρ της 
μίας ή της άλλης πλευράς όταν η Περιφέρεια 
Αττικής καλείται να ασκήσει ελεγκτικές 
αρμοδιότητες κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Η 
έκδοση δημόσιας ανακοίνωσης ενώ εκκρεμεί 
σχετική διερεύνηση μιας τέτοιας υπόθεσης από 
τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και 

της Επιχείρησης σε υπόθεση με καταγγελλόμενη 
υπηρεσία την Διεύθυνση Μεταφορών & 
Επικοινωνιών του Κεντρικού Τομέα Αθηνών δεν 
μπορεί να χαιρετιστεί από την άποψη της 
τήρησης εγγυήσεων αμεροληψίας. Θα πρέπει 
λοιπόν και στον Κανονισμό Πληροφόρησης 
Πολιτών να περιληφθεί μια διάταξη σύμφωνα με 
την οποία, ενώ εκκρεμούν ελεγκτικές διαδικασίες 
η παροχή πληροφόρησης του κοινού γίνεται με 
όρους τήρησης της αρχής της αμεροληψίας και 
της ίσης μεταχείρισης, προκειμένου να 
αποφευχθεί στο μέλλον η διατάραξη της 
εμπιστοσύνης των πολιτών στην 
αντικειμενικότητα με την οποία χειρίζεται τις 
υποθέσεις τους η Περιφέρεια Αττικής.  

30. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί επίσης στην 
ανακοίνωση πειθαρχικών διαδικασιών ή άλλων 
ελεγκτικών διαδικασιών εις βάρος εργαζομένων 
της Περιφέρειας Αττικής. Η αποφυγή της 
αναγραφής του ονοματεπωνύμου ενός 
υπαλλήλου π.χ. που συνελήφθη δεν αποτελεί από 
μόνη της επαρκή προστασία της ανωνυμίας του, 
όταν η σχετική δημόσια ανακοίνωση συνοδεύεται 
και από μνεία της περιφερειακής υπηρεσίας στην 
οποία υπηρετούσε. Τέτοιες ανακοινώσεις 
ενδέχεται να βρίσκονται σε σχέση έντασης με την 
υποχρέωση σεβασμού του τεκμηρίου της 
αθωότητας. Από την άλλη πλευρά, η ανακοίνωση 
της συγκεκριμένης περιφερειακής υπηρεσίας στην 
οποία θήτευε ένας υπάλληλος που συνελήφθη, σε 
συνδυασμό με την μη ανακοίνωση του ονόματός 
του δημιουργεί υποψίες για το σύνολο των 
υπαλλήλων της συγκεκριμένης υπηρεσίας, με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται και πάλι 
προβλήματα στην σχέση της περιφερειακής 
υπηρεσίας με το κοινό. Θα πρέπει λοιπόν στον 
Κανονισμό Πληροφόρησης Πολιτών να υπάρξει 
μια ειδική διάταξη στην οποία θα γίνεται ιδιαίτερη 
μνεία στην προστασία των προσωπικών 
δεδομένων των ατόμων για τα οποία γίνονται 
δημόσιες ανακοινώσεις από την Περιφέρεια 
Αττικής, αλλά και στον σεβασμό του τεκμηρίου 
της αθωότητας καθενός που συναλλάσσεται ή 
θητεύει ως υπάλληλος στην Περιφέρεια Αττικής. 
Σχετικοί είναι οι αρ. 12 και 13 της Χάρτας 
Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Πολιτών.  

31. Ως προς το ζήτημα της προστασίας 
προσωπικών δεδομένων, στον Κανονισμό 
Πληροφόρησης Πολιτών θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη σχετικές αποφάσεις της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
καθώς και τα συμπεράσματα που εξάγονται από 
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αυτές. Παρατίθενται ορισμένες χαρακτηριστικές 
αποφάσεις.  

(α) Απόφαση υπ’ αριθμ. 135/2013 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο κείμενο της 
ως άνω απόφασης η Δ/νση Προσωπικού και 
Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου 
Εξωτερικών, ζήτησε τη γνώμη της Αρχής σχετικά 
με το εάν η δημοσιοποίηση της αμετάκλητης 
αθωωτικής πειθαρχικής αποφάσεως διωκόμενου 
υπαλλήλου στο διαδίκτυο ή με κάθε άλλο 
πρόσφορο τρόπο αντίκειται ή όχι στις διατάξεις 
τους Ν.2472/1997. Με την ως άνω απόφαση η 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα έκρινε ως εξής: «επειδή η 
δημοσιοποίηση ακόμα και της αθωωτικής 
απόφασης ιδιαιτέρως δε με την ανάρτησή της στο 
διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη 
βλάβη στο υποκείμενο των δεδομένων από τη μη 
δημοσιοποίηση της, δεδομένου ότι είναι δυνατόν η 
πειθαρχική διαδικασία να μην είχε γίνει γνωστή 
ενόψει και της μυστικότητας της πειθαρχικής 
ανάκρισης (Υ.Κ. 127), και έτσι η όλη υπόθεση και τα 
πραγματικά περιστατικά που θα συγκροτούσαν 
το πειθαρχικό αδίκημα, για το οποίο εχώρησε 
απαλλαγή του διωχθέντος υπαλλήλου, να 
ανακυκλωθούν και να καταστούν γνωστά σε 
απροσδιόριστο κύκλο προσώπων που τα 
αγνοούσαν, όπως και την όλη υπόθεση, πράγμα 
το οποίο πιθανόν δεν επιθυμεί ο απαλλαγείς 
υπάλληλος. Συνεπώς ανακύπτει θέμα εφαρμογής 
της βασικής αρχής του πληροφοριακού 
αυτοκαθορισμού σύμφωνα με την οποία το ίδιο το 
υποκείμενο των δεδομένων θα αποφασίσει ποιες 
πληροφορίες που το αφορούν θα 
δημοσιοποιηθούν, και κατά τη σύμφωνη με το 
άρθρο 9Α του Συντάγματος και του κοινοτικού 
δικαίου (Οδηγία 95/46 ΕΚ) ερμηνεία των σχετικών 
ως άνω διατάξεων, η επικείμενη δημοσιοποίηση 
να γνωστοποιείται στο υποκείμενο των 
δεδομένων και να του τάσσεται εύλογη 
προθεσμία, προκειμένου, εφόσον το επιθυμεί, να 
αντιταχθεί στη γνωστοποίηση με τον τρόπο αυτό 
της απόφασης». 

(β) Απόφαση υπ’ αριθμ. 150/2013  

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο κείμενο της 
ως άνω απόφασης, με σχετική αίτησή του, το 
Βρετανικό Συμβούλιο γνωστοποίησε στην Αρχή 
την πρόθεσή του να διαβιβάσει στο Σώμα 
Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τα δεδομένα των 
επιτυχόντων (και συγκεκριμένα την επαλήθευση 
ή μη της γνησιότητας πιστοποιητικών αγγλικής 
γλώσσας) συγκεκριμένου διαγωνισμού δημόσιου 
φορέα και ζητά από την αρχή να του χορηγηθεί η 
άδεια προκειμένου να ενημερώσει δια του τύπου 
τα υποκείμενα των δεδομένων λόγω του 
μεγάλου αριθμού τους. Το σκεπτικό της 
απόφασης έχει ως ακολούθως :  

«1. Στο άρθρο 2 στοιχ. α΄ και γ΄ του ν. 
2472/1997 ορίζονται οι έννοιες των απλών 
δεδομένων και του υποκειμένου αυτών 
αντίστοιχα, ενώ στο στοιχ. δ΄ του ίδιου άρθρου 
ορίζεται και η έννοια της επεξεργασίας, στην 
οποία συμπεριλαμβάνεται η «διαβίβαση, … ή κάθε 
άλλης μορφής διάθεση». Ακολούθως, στο άρθρο 4 
του ίδιου νόμου ορίζονται οι βασικές αρχές της 
επεξεργασίας, ενώ στο άρθρο 5 ορίζονται οι 
επιμέρους προϋποθέσεις για τη νομιμότητά της. 
Περαιτέρω, το άρθρο 11 του ίδιου νόμου 
καθιερώνει το δικαίωμα ενημέρωσης του 
υποκειμένου. Η ενημέρωση αυτή, εφόσον αφορά 
μεγάλο αριθμό υποκειμένων, μπορεί να γίνει και 
δια του τύπου ύστερα από άδεια της Αρχής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 3 
εδ. β΄ και γ΄ του ίδιου νόμου σε συνδυασμό με την 
Κανονιστική Πράξη 1/1999 της Αρχής για την 
«Ενημέρωση υποκειμένου των δεδομένων κατ’ 
άρθρο 11 Ν. 2472/1997» (βλ. ιδίως άρθρα 3 παρ. 3 
εδ. β΄ και 5 παρ. 2 εδ. β΄), καθώς και την 
Κανονιστική Πράξη 408/1998 της Αρχής για την 
«Ενημέρωση υποκειμένων επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δια του 
τύπου». 

2. Επειδή, ειδικότερα, το Βρετανικό Συμβούλιο, 
ως υπεύθυνος επεξεργασίας, νομιμοποιείται να 
χορηγεί σε τρίτους στοιχεία, που αποτελούν απλά 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ακόμα και 
χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων τους, 
εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία εκ των 
προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 
2472/1997, ιδίως εφόσον η επεξεργασία αυτή είναι 
αναγκαία για την ικανοποίηση του εννόμου 
συμφέροντος, που επιδιώκει ο τρίτος ή οι τρίτοι 
στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα 
αυτά. Το Βρετανικό Συμβούλιο, ως υπεύθυνος 
επεξεργασίας, είναι καταρχήν αρμόδιο για τη 
διαπίστωση της συνδρομής του εννόμου 
συμφέροντος, που επικαλείται ο τρίτος ή οι τρίτοι. 

Επειδή, τέτοια περίπτωση συνδρομής εννόμου 
συμφέροντος του τρίτου συντρέχει ιδίως σε κάθε 
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περίπτωση που φορέας του Δημοσίου απευθύνει 
προς το Βρετανικό Συμβούλιο αίτημα χορήγησης 
πληροφοριών για το εάν συγκεκριμένο φυσικό 
πρόσωπο, που είτε έχει προσληφθεί είτε πρόκειται 
να προσληφθεί, στη βάση προκήρυξης 
διαγωνισμού ΑΣΕΠ ή άλλου δημόσιου 
διαγωνισμού, είναι όντως κάτοχος συγκεκριμένου 
πτυχίου ή τίτλου αγγλικής γλώσσας, συνεπεία 
συμμετοχής του σε εξετάσεις για την απόκτηση 
του τίτλου αυτού (βλ. Απόφαση Αρχής 67/2006). 
Προκειμένου να συντρέχει τέτοιο έννομο 
συμφέρον του τρίτου πρέπει η γνώση της 
αγγλικής γλώσσας να απαιτείται ως ουσιαστικό ή 
πρόσθετο προσόν διορισμού στην προβλεπόμενη 
από την προκήρυξη θέση. 

Η υποχρέωση ενημέρωσης των υποκειμένων 
για τη χορήγηση των προαναφερόμενων 
στοιχείων σε τρίτους, βαρύνει πάντοτε τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας, εν προκειμένω το 
Βρετανικό Συμβούλιο. Η σχετική ενημέρωση των 
υποκειμένων γίνεται κατά τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2472/1997. 

3. Στην κρινόμενη υπόθεση, το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., 
κατόπιν εντολής των Υπουργών ΔΙ.Μ.Η.Δ. και 
Εσωτερικών, διενεργεί έλεγχο σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 2 και 5 του ν. 3074/2002, σε 
178 Δήμους της χώρας, με αντικείμενο την εξέταση 
της εγκυρότητας των δικαιολογητικών που 
υπέβαλαν οι επιτυχόντες σε διαγωνισμούς για την 
πλήρωση θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού 
της Δημοτικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο του ως 
άνω ελέγχου, ζήτησε ως έχον έννομο συμφέρον 
από το Βρετανικό Συμβούλιο να επιβεβαιώσει τη 
γνησιότητα των πιστοποιητικών γνώσης της 
αγγλικής γλώσσας που υπέβαλαν 1630 Δημοτικοί 
Αστυνομικοί, προκειμένου να διοριστούν και βάσει 
των οποίων διορίστηκαν, τα οποία φέρεται να 
έχουν εκδοθεί από τον ως άνω εκπαιδευτικό 
φορέα, ως εκ τούτου, η διαβίβαση των εν λόγω 
στοιχείων από το Βρετανικό Συμβούλιο είναι 
επιτρεπτή και νόμιμη και χωρίς τη συγκατάθεση 
των υποκειμένων των αντίστοιχων δεδομένων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 
στοιχ. ε’ του ν. 2472/1997 και συντρέχει νόμιμη 
περίπτωση για τη χορήγηση άδειας για τη δια του 
τύπου ενημέρωση των υποκειμένων των 
δεδομένων για τη διαβίβαση αυτή, ενόψει του 
προσφόρου του μέσου, του μεγάλου αριθμού των 
υποκειμένων και της δυσχέρειας της ατομικής και 
έγκαιρης ενημέρωσής τους από το Βρετανικό 
Συμβούλιο, ως υπεύθυνο επεξεργασίας. 

Συνεπώς, πληρούνται οι όροι σύμφωνα με 
τους οποίους επιτρέπεται η ενημέρωση των 
υποκειμένων δια του τύπου (άρθρα 11 και 24 παρ. 
3 εδ. β΄ και γ΄ του ν. 2472/1997 σε συνδυασμό με 
τις Κανονιστικές Πράξεις 1/1999 και 408/1998 της 
Αρχής), με την επισήμανση ότι, η εν λόγω 
ενημέρωση, θα πρέπει να δημοσιευθεί σε δύο 
πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες (μία 
καθημερινή και μία Κυριακής), από τις πέντε με τη 
μεγαλύτερη κυκλοφορία και να περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστον τα στοιχεία του υπευθύνου 
επεξεργασίας, τον σκοπό της διαβίβασης, και τον 
αποδέκτη των δεδομένων». 

(γ) Απόφαση υπ’ αριθμ. 34/2015 

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, υπάλληλος 
του Υπουργείου Πολιτισμού, υπέβαλλε προσφυγή 
προς την Αρχή με την οποία κατήγγειλε ότι στην 
επίσημη ιστοσελίδα Εφορίας του Υπουργείου 
Πολιτισμού και στον σχετικό κατάλογο των 
υπηρετούντων σε αυτή υπαλλήλων, αναρτήθηκε 
η πληροφορία ότι ο προσφεύγων τελεί σε αργία, 
ενώ αφ’ ενός δεν ετέθη σε αργία αλλά σε 
αυτοδίκαιη προσωρινή αργία και αφ’ ετέρου η 
υπόθεσή του βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της 
διερεύνησης τυχόν ευθυνών του. Κατά συνέπεια, 
όπως καταγγέλλει ο αιτών, η Εφορεία 
δημοσιοποίησης προσωπικά δεδομένα σχετικά με 
την πειθαρχική του κατάσταση, τα οποία δεν 
είναι ακριβή και ενώ ακόμη η πειθαρχική 
διαδικασία που αφορά την ασκηθείσα πειθαρχική 
δίωξή του δεν έχει ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τα 
όσα αναφέρονται στο σώμα της Απόφασης :  

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 
στοιχ. β’ και γ’ του Ν. 2472/1997, τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι συναφή, 
πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα κάθε 
φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών 
επεξεργασίας, καθώς και να είναι ακριβή και 
εφόσον χρειάζεται να υποβάλλονται σε 
ενημέρωση. Συνεπώς, δεδομένα τα οποία δεν είναι 
αναγκαία για τον σκοπό της επεξεργασίας καθώς 
και ακριβή δεν τυγχάνουν νόμιμης επεξεργασίας. 

Ακόμη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 
παρ. 2 στοιχ. β’ του ν. 2472/1997, κατ’ εξαίρεση 
επιτρέπεται η επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων και χωρίς τη συγκατάθεση του 
υποκειμένου, όταν η επεξεργασία είναι αναγκαία 
για την εκπλήρωση υποχρέωσης του υπευθύνου 
επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από το νόμο. 
Τέτοια υποχρέωση προβλέπεται από τις διατάξεις 
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του άρθρου 8 του Ν. 3861/2010, σύμφωνα με τις 
οποίες «κάθε υπηρεσία ή φορέας του Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ., οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, 
καθώς και οι φορείς των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού 
οφείλουν να αναρτούν στο δικτυακό τόπο τους το 
οργανόγραμμα και τη διάβρωση των υπηρεσιών 
και μονάδων, την περιγραφή των αρμοδιοτήτων 
και των οργανικών θέσεων, καθώς και τα 
ονόματα, τις ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία 
επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτούς τους 
φορείς με οποιαδήποτε μορφή ή σχέση εργασίας 
και απασχόλησης […] 

Επειδή, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, στην 
κρινόμενη περίπτωση η πληροφορία που 
αναρτήθηκε από την Εφορεία *** στο διαδικτυακό 
της τόπο, και ειδικότερα στον σχετικό κατάλογο 
των υπηρετούντων σε αυτή υπαλλήλων ότι ο 
προσφεύγων […] τελεί σε αργία είναι ανακριβής, 
εφόσον ο προσφεύγων τελούσε σε αυτοδίκαιη 
προσωρινή αργία. 

Επειδή επιπρόσθετα η εν λόγω πληροφορία ήταν 
μη αναγκαία και μη πρόσφορη για την επίτευξη 
του επιδιωκόμενου σκοπού, που ήταν η 
πληροφόρηση του κοινού για το οργανόγραμμα 
της υπηρεσίας και για τα στοιχεία επικοινωνίας 
των υπηρετούντων σε αυτήν υπαλλήλων, όπως 
εξάλλου προβλέπεται ρητά και από τις 
προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 
3861/2010. Εφόσον η εν λόγω ανάρτηση 
εξυπηρετούσε την πληροφόρηση του κοινού για 
το οργανόγραμμα της υπηρεσίας και για τα 
στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων σε 
αυτήν υπαλλήλων, θα έπρεπε να αναρτηθεί μόνον 
το ονοματεπώνυμο του προσφεύγοντος, η 
υπηρεσιακή του ιδιότητα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας και όχι η ανακριβής εξάλλου 
πληροφορία ότι ο προσφεύγων τελεί σε αργία. 

Επειδή, κατά συνέπεια, η εν λόγω επεξεργασία 
έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 
4 του ν. 2472/1997 και του άρθρου 8 του ν. 
3861/2010. 

 Για τους λόγους αυτούς :  

Η Αρχή 1) κρίνει ότι η ανάρτηση από την Εφορεία 
*** στον διαδικτυακό της τόπο της πληροφορίας 
ότι ο προσφεύγων *** τελεί σε καθεστώς αργίας 
έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 
4 του ν. 2472/1997, 2) καλεί την Εφορεία *** ως 

υπεύθυνο επεξεργασίας, να προβεί άμεσα σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση 
κάθε στιγμιότυπου του παλαιότερου καταλόγου 
των υπηρετούντων υπαλλήλων της από το 
Διαδίκτυο, το οποίο αναφέρει τον προσφεύγοντα 
ως τελούντα σε αργία και 3) επιβάλει την 
προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 
στοιχ. α του ν. 2472/1997 κύρωση της 
προειδοποίησης στην Εφορεία [……..], σε 
περίπτωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα της του 
καταλόγου των υπηρετούντων σε αυτή 
υπαλλήλων, να μην αναρτά περισσότερα από όσα 
προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα και 
αναγκαία για την επίτευξη του επιδιωκόμενου 
σκοπού της πληροφόρησης του κοινού για το 
οργανόγραμμα της υπηρεσίας και τα στοιχεία 
επικοινωνίας με τους υπηρετούντες υπαλλήλους». 

(δ)  Απόφαση υπ’ αριθμ. 123/2012 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο κείμενο της 
Απόφασης, υποβλήθηκε προσφυγή στην Αρχή 
κατά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας διότι η 
Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού του Υπουργείου 
προέβη σε παράνομη ανακοίνωση ευαίσθητων 
προσωπικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, η 
απόφαση απόλυσης του προσφεύγοντος η οποία 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
ανέφερε το νόσημα από το οποίο έπασχε ο 
προσφεύγων. Μετά από προφορική διαμαρτυρία 
του προσφεύγοντος προς την αρμόδια υπηρεσία, 
η Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού έστειλε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως «διορθωτικό 
κείμενο» από το οποίο είχαν απαλειφθεί τα 
δεδομένα υγείας του προσφεύγοντος. Η 
διόρθωση, όμως, του κειμένου στο ΦΕΚ έγινε με 
αντιπαράθεση του σωστού και του λανθασμένου 
κειμένου, με αποτέλεσμα να επαναληφθεί το 
αρχικά λανθασμένο κείμενο με την αναγραφή του 
νοσήματος. Τα κρίσιμα σημεία της Απόφασης 
συνεχίζουν ως ακολούθως :  

1. «Επειδή το άρθρο 2 στοιχ. α΄ , β’ και γ΄ του Ν. 
2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
ορίζει ότι «α) δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
[είναι] κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο 
υποκείμενο των δεδομένων β) «Ευαίσθητα 
δεδομένα» [είναι] τα δεδομένα που αφορούν στη 
φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά 
φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 
πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική 
οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια 
και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές 
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διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε 
συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων….. γ) 
Υποκείμενο των δεδομένων [είναι] το φυσικό 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα…» 

2. «Επειδή το άρθρο 7 του Ν. 2472/1997 προβλέπει 
ότι «1. Απαγορεύεται η συλλογή και επεξεργασία 
ευαίσθητων δεδομένων. Κατ΄ εξαίρεση 
επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία 
ευαίσθητων δεδομένων, καθώς και η ίδρυση και 
λειτουργία σχετικού αρχείου, ύστερα από άδεια 
της Αρχής, όταν συντρέχουν μία ή περισσότερες 
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις………» 

3. «Επειδή το άρθρο 19 του Ν. 2472/1997 προβλέπει 
ότι «1. Η Αρχή έχει τις εξής ιδίως αρμοδιότητες: 
α)…β)…γ) Απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις 
στους υπεύθυνους επεξεργασίας ή τους τυχόν 
εκπροσώπους τους και δίδει κατά την κρίση της 
δημοσιότητα σε αυτές… στ) Επιβάλλει τις κατά το 
άρθρο 21 του παρόντος νόμου διοικητικές 
κυρώσεις…». 

4. «Επειδή το άρθρο 21 του Ν. 2472/1997 προβλέπει 
ότι μεταξύ των διοικητικών κυρώσεων που 
επιβάλλει η Αρχή είναι και η επιβολή προστίμου». 

5. «Επειδή στην υπό κρίση περίπτωση, το 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ως υπεύθυνος 

επεξεργασίας, προέβη σε δημοσίευση στο ΦΕΚ των 
στοιχείων υγείας του προσφεύγοντος, όπως αυτά 
αναγράφονταν στην απόφαση απόλυσής του, 
δηλαδή προέβη σε επεξεργασία των ευαίσθητων 
προσωπικών του δεδομένων η οποία δεν εμπίπτει 
σε καμιά εξαίρεση του άρθρου 7 του Ν. 2472/1997 
και ως εκ τούτου συνιστά παράνομη επεξεργασία. 
Περαιτέρω, το υπουργείο , ενώ σκόπευε, όπως 
δήλωσε η εκπρόσωπός του, να ικανοποιήσει το 
αίτημα του προσφεύγοντος, αμέλησε να επιλέξει 
άλλη μέθοδο, με την οποία ήταν δυνατό να γίνει 
διόρθωση του σφάλματος και επαναδιατύπωση 
του κειμένου με τον ορθό τρόπο στο ΦΕΚ χωρίς να 
γίνει αντιπαραβολή του σωστού κειμένου με το 
λανθασμένο αρχικό κείμενο, ώστε να μην 
επαναληφθεί η προσβολή των προσωπικών 
δεδομένων του καταγγέλλοντος. Όπως 
διαπίστωσε η Αρχή μετά από επικοινωνία με το 
Εθνικό Τυπογραφείο, η διόρθωση μπορούσε να 
γίνει και χωρίς την αντιπαραβολή των δύο 
κειμένων». 

6. «Επειδή βάσει των όσων εκτέθηκαν παραπάνω 
προκύπτει ότι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 

του προσφεύγοντος δημοσιεύθηκαν δύο φορές 
στο ΦΕΚ. Η δεύτερη μάλιστα δημοσίευση έγινε ενώ 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας είχε γνώση της 
πρώτης παράβασης και παρ’ όλα αυτά αμέλησε 
να ελέγξει αν η δεύτερη δημοσίευση θα γινόταν 
κατά τρόπο που δε θα αποκάλυπτε εκ νέου τα 
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του 
προσφεύγοντος». 

Για τους ως άνω λόγους η Αρχή επέβαλλε 
κύρωση προστίμου στο Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας για παράνομη επεξεργασία ευαίσθητων 
προσωπικών δεδομένων μέσω την δημοσίευσης 
στο ΦΕΚ των δεδομένων υγείας του 
προσφεύγοντος.  

 (β) Έκδοση «Εφημερίδας της Υπηρεσίας» 
(newsletter) 

31. Η διάχυση των πληροφοριών που παράγει και 
δημοσιοποιεί η Περιφέρεια Αττικής δεν επιτρέπει 
την άμεση και συστηματική παρακολούθησή τους 
από τους πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει να 
ανατρέχουν όχι μόνο στην επίσημη ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας αλλά και στην εξαιρετικά 
δύσχρηστη ιστοσελίδα της «Διαύγειας» για την 
αναζήτηση πληροφοριών που αφορούν την 
Περιφέρεια. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του 
Πολίτη και της Επιχείρησης έχει ήδη χειριστεί 
υποθέσεις πολιτών που ζήτησαν να 
πληροφορηθούν για αποφάσεις και δεδομένα που 
είχε ήδη δημοσιοποιήσει η Περιφέρεια, είτε στην 
ιστοσελίδα της, είτε στην Διαύγεια, αλλά οι 
πολίτες δεν μπορούσαν να εντοπίσουν με ευχερή, 
άμεσο και απλό τρόπο. Αυτή η κατάσταση 
διαταράσσει την σχέση της περιφέρειας με το 
κοινό και επομένως αποτελεί αρμοδιότητα του 
Συμπαραστάτη να προτείνει έναν τρόπο επίλυσης 
του προβλήματος.  

32. Για τους λόγους αυτούς, τουλάχιστον οι 
θεσμικά παρεχόμενες πληροφορίες (κείμενα 
αποφάσεων, επίσημες ενημερώσεις ενάσκησης 
αρμοδιοτήτων κ.τ.λ.) θα πρέπει να 
συγκεντρώνονται σύμφωνα και με την σχετική με 
αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 11032/27.4.2009 
εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών.  Με την εν λόγω 
εγκύκλιο, εισάγεται ο όρος «Εφημερίδα της 
Υπηρεσίας» προκειμένου, όπως αναφέρεται στο 
σώμα του εγγράφου, να συμβάλλει στην 
πληρέστερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή 
της διαφάνειας στη δράση της Δημόσιας 
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Διοίκησης και της ενίσχυσης του δικαιώματος 
των πολιτών και των επιχειρήσεων στην 
πρόσβαση και γνώση των διοικητικών εγγράφων. 
Συνεχίζοντας, αναφέρεται πως η διαδικτυακή 
τοποθεσία των φορέων που αναφέρονται 
κατωτέρω στο πεδίο εφαρμογή της εγκυκλίου, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενιαίο σύστημα 
αναφοράς για τη δημοσιοποίηση των διοικητικών 
εγγράφων που παράγει ο οικείος Φορέας, 
δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο στην πράξη 
ηλεκτρονική εφημερίδα (ή «newsletter») σε κάθε 
Δημόσια Υπηρεσία η οποία θα δημοσιεύει τα 
διοικητικά έγγραφα που παράγει καθημερινώς η 
Υπηρεσία όπως ακριβώς γίνεται, κατ’ αναλογία, με 
την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ως «Εφημερίδα 
της Υπηρεσίας» δηλαδή «εννοείται μια 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα στη Διαδικτυακή 
τοποθεσία (Ιστοχώρο) της Υπηρεσίας, στην οποία 
δημοσιεύονται τα διοικητικά έγγραφα που 
παράγει η Υπηρεσία, με προκαθορισμένο τρόπο 
και σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία για την προστασία συμφερόντων, 
δικαιωμάτων και εννόμων αγαθών. Η υποχρέωση 
για τη δημιουργία της Εφημερίδας της Υπηρεσίας 
αφορά στα Υπουργεία, τις Ανεξάρτητες Αρχές, τις 
Περιφέρειες. Στην Εφημερίδα της Υπηρεσίας θα 

δημοσιεύονται γενικώς τα διοικητικά έγγραφα 
της Υπηρεσίας με την προϋπόθεση ότι θα 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων όπως ορίζονται στο 
ν.2472/1997. Ενδεικτικά αναφέρονται : Εγκύκλιοι, 
κανονιστικές διοικητικές πράξεις, Ατομικές 
διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».Προκειμένου να 
δημιουργήσουν την «Εφημερίδα της Υπηρεσίας», 
οι υπόχρεοι φορείς πρέπει : «Πρώτον: να 
ανασχεδιάσουν την Διαδικτυακή τους τοποθεσία 
και να προσδιορίσουν μια συγκεκριμένη 
ιστοσελίδα η οποία θα φέρει την ένδειξη 
«Εφημερίδα της Υπηρεσίας». «Δεύτερον : Να 
οργανώσουν τη διαδικασία δημοσιοποίησης με 
τρόπο ώστε τα διοικητικά έγγραφα να 
δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο συστηματικά και 
τυποποιημένα». «Τρίτον : Οι ειδικότερες 
λεπτομέρειες και τα βήματα της διαδικασίας 
δημιουργίας της Εφημερίδας περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα που επισυνάπτεται στην 
παρούσα εγκύκλιο».  
 

 
 
 

 
________________________________________________________________ 

 
 
 

(β) Ειδική Πρόταση 2/2017 με θέμα: «Σχετικά με την κατάσταση του Πεδίου του Άρεως» 
 
 
Ι. Εισαγωγή  
 
1. Ο Περιφερειακός Συµπαραστάτης του Πολίτη 
και της Επιχείρησης είναι αρµόδιος να 
διαµεσολαβεί για την επίλυση προβληµάτων 
κακοδιοίκησης κατόπιν καταγγελιών άµεσα 
θιγόµενων πολιτών και επιχειρήσεων, ενώ µπορεί 
-και άνευ καταγγελιών- να διατυπώνει «Ειδικές 
Προτάσεις» για την βελτίωση της περιφερειακής 
διοίκησης και των σχέσεών της µε το κοινό 
(άρθρο 179 παρ. 4 Ν.3852/2010).  
 
2. Κατ' εξοχήν ζήτηµα που απασχολεί τους 
πολίτες και ιδίως τους κατοίκους του κεντρικού 
τοµέα Αθηνών είναι η κατάσταση του Πεδίου του 
Άρεως, ενός από τους µεγαλύτερους πνεύµονες 
πρασίνου που ανήκει στην αρµοδιότητα της 
Περιφέρειας Αττικής. Αρχικά το Πεδίο του Άρεως 

ανήκε στον Δήµο Αθηναίων, αλλά µε το π.δ. 
98/2000, η διεύθυνση, συντήρηση, επέκταση και 
εκµετάλλευση του Άλσους του Πεδίου του Άρεως 
µεταφέρθηκε στην τότε Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση (“Υπερνοµαρχία”) Αθηνών – 
Πειραιώς, την οποία διαδέχθηκε, µε το άρθρο 283 
του Ν.3852/2010, η Περιφέρεια Αττικής.  
 
3. Για τα προβλήµατα του συγκεκριµένου χώρου, ο 
Περιφερειακός Συµπαραστάτης του Πολίτη και 
της Επιχείρησης έχει λάβει σειρά καταγγελιών, 
ενώ έχει διαπιστώσει και ο ίδιος την ύπαρξη 
δηµόσιων διαµαρτυριών για το ίδιο θέµα. Για τον 
λόγο αυτόν, κρίνεται σκόπιµη η σύνταξη Ειδικής 
Πρότασης, ώστε τα ζητήµατα να 
αντιµετωπιστούν συνολικά.  
 
4. Με την Ετήσια Έκθεση για το έτος 2015, ο 
Περιφερειακός Συµπαραστάτης του Πολίτη και 
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της Επιχείρησης είχε διατυπώσει ορισµένες 
προτάσεις ενόψει των αυξηµένων τότε 
καταγγελιών των πολιτών για την κατάσταση 
του Πεδίου του Άρεως. Ορισµένες από τις εν 
λόγω προτάσεις έχουν υλοποιηθεί, ενώ άλλες 
έχουν µείνει ανεφάρµοστες και θα πρέπει να 
επικαιροποιηθούν ενόψει των υφιστάµενων 
συνθηκών.  
 
5. Με την παρούσα Ειδική Πρόταση εκτίθενται 
ευρήµατα που εντοπίστηκαν από τον 
Περιφερειακό Συµπαραστάτη του Πολίτη και της 
Επιχείρησης κατά την επίσκεψή του στο Πεδίον 
του Άρεως την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, µετά από 
έντονες διαµαρτυρίες πολιτών για διεξαγωγή 
συναυλίας σε ώρες κοινής ησυχίας και 
καταγγελίες για σοβαρή επιβάρυνση του χώρου 
από έκνοµες δραστηριότητες. Επίσης, 
διατυπώνονται προτάσεις για την καλύτερη 
εφαρµογή του Κανονισµού Λειτουργίας Παρκών 
και Αλσών της Περιφέρειας Αττικής (απόφαση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου 212/2013, ΦΕΚ Β 
2412). 
 
 ΙΙ. Γενική εικόνα του Πεδίου του Άρεως 
 
 6. Είναι σαφές ότι πρόκειται για µια µεγάλη 
έκταση που απαιτεί τακτική περιποίηση, τόσο ως 
προς την χλωρίδα, όσο και ως προς τον αστικό 
και λοιπό εξοπλισµό της (λ.χ. παγκάκια, παιχνίδια 
στις παιδικές χαρές του), την καθαριότητά του, 
την κατάσταση των µνηµείων που είναι 
εγκατεστηµένα σε αυτό, τις υπηρεσίες που 
παρέχονται στους πολίτες, την φύλαξή του.  
 
7. Από την γενική εικόνα την ηµέρα επίσκεψης 
του Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και 
της Επιχείρησης προέκυψε ότι πολίτες διαφόρων 
ηλικιών κάνουν χρήση του πάρκου ως χώρου 
άθλησης (δροµείς, ποδηλάτες, αθλούµενοι), ως 
χώρο ψυχαγωγίας παιδιών στις παιδικές χαρές 
του, ως χώρο ξεκούρασης και αναψυχής. Την ίδια 
ηµέρα της επίσκεψης ήταν προγραµµατισµένη 
απογευµατινή συναυλία στο πλαίσιο της 
διοργάνωσης “Αthens Garden Festival”.  
 
8. Υπάρχουν µεµονωµένες πρόχειρες 
εγκαταστάσεις αστέγων σε µη κεντρικά σηµεία 
του πάρκου, γεγονός που επιβάλλει την ενάσκηση 
αρµοδιοτήτων από το Κέντρο Υποδοχής Αστέγων 
του Δήµου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), φορέα που δεν 
αποτελεί εσωτερική υπηρεσία της Περιφέρειας 
Αττικής. Επίσης υπήρξαν χρήστες ναρκωτικών 
ουσιών που έκαναν χρήση ακόµη και σε κεντρικά 

σηµεία του πάρκου, γεγονός που επιβάλλει την 
ενεργοποίηση σχετικών υπηρεσιών και φορέων 
που επίσης δεν αποτελούν εσωτερικές υπηρεσίες 
της Περιφέρειας Αττικής.  
 
9. Προβλήµατα καθαριότητας και σκουπιδιών 
υπάρχουν σε εκτεταµένη έκταση µέσα στο Πεδίον 
του Άρεως. 10. Φαινόµενα βανδαλισµού και 
γκράφιτι σε µνηµεία που υπάρχουν εντός του 
Πεδίου είναι επίσης εκτεταµένα.  
 
11. Εντοπίστηκε παρουσία ενός φύλακα ιδιωτικής 
εταιρίας που έχει αναλάβει την φύλαξη του 
πάρκου, σε µια από τις εισόδους του πάρκου. 
Πιθανώς να υπήρχαν και άλλοι φύλακες σε άλλα 
σηµεία.  
 
12. Εντοπίστηκαν δύο κιόσκια εκτός λειτουργίας 
εντός του πάρκου. Υπάρχουν πινακίδες µε 
κατεύθυνση “προς καφετέρια” και “προς 
εστιατόριο”, οι οποίες είναι µάλλον 
παραπλανητικές. Εντός του Πεδίου του Άρεως 
δεν υπάρχει απολύτως καµία πρόσβαση σε αγαθά 
που είναι αναγκαία σε ανθρώπους που αθλούνται 
ή απολαµβάνουν τον χώρο, δηλαδή δυνατότητα 
προµήθειας νερού, χυµών, αναψυκτικών, 
ροφηµάτων, φαγώσιµων και άλλων ειδών 
σχετικών µε τις δραστηριότητες σε χώρο 
πρασίνου.  
 
13. Το κτίριο Οικονοµίδη (θέατρο “Άλσος”) έχει 
ανακαινισθεί αλλά δεν φαίνεται να αξιοποιείται.  
 
14. Το θέατρο “Αλίκη” είναι ένας ανοικτός 
υπαίθριος χώρος που δεν φαίνεται να 
αξιοποιείται. Η ιδιότητά του ως θέατρο 
σηµατοδοτείται µόνο από µία ταµπέλα κι από ένα 
τοιχίο.  
 
15. Το ιστορικό κτίσµα GREEN PARK, 
αντιπροσωπευτικό δείγµα της εποχής του 
Μεσοπολέµου µε στοιχεία art nouveau, είναι 
πλήρως εγκαταλελειµένο και καλυµµένο όλο µε 
γκράφιτι. Ωστόσο υπάρχουν δύο (2) κωδικοί στον 
προϋπολογισµό 2017 της Περιφέρειας για σύνταξη 
µελέτης και για αποκατάστασή του. 
 
16. Οι εκκλησίες εντός του Πεδίου λειτουργούν και 
κατά την επίσκεψη, σε µία από αυτές τελείτο 
βάπτιση.  
 
17. Η µεγάλη παιδική χαρά είναι σε καλή 
κατάσταση και κατά την επίσκεψη σε αυτήν 
υπήρχαν γονείς µε παιδιά που έπαιζαν στα 
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εγκατεστηµένα παιχνίδια.  
 
18. Η παρουσία ζώων συντροφιάς µαζί µε τους 
κατόχους τους είναι σηµαντική, ενώ υπάρχουν 
πινακίδες µε απαγορεύσεις για την ελεύθερη 
κυκλοφορία τους.  
 
ΙΙ. Επιµέρους προτάσεις  
 
(α) Ως προς την διεξαγωγή µη αδειοδοτηµένων 
εκδηλώσεων εντός του Πεδίου του Άρεως  
 
19. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας 
Παρκών και Αλσών της Περιφέρειας Αττικής, η 
είσοδος στο πάρκο επιτρέπεται από τις έξι (6) το 
πρωί έως τις έντεκα (11) το βράδυ. Επίσης, η 
αρµόδια υπηρεσία µπορεί να θέσει περιορισµούς 
για χρήσεις σε ολόκληρα ή τµήµατα των πάρκων. 
Κατά την παρ. 4 του Κανονισµού, απαγορεύεται η 
κυκλοφορία και στάθµευση κάθε τροχοφόρου 
χωρίς άδεια από την αρµόδια υπηρεσία. Τέλος, 
κατά την παρ. 7, το πάρκο µπορεί να 
παραχωρείται άνευ ανταλλάγµατος, εφόσον ο 
φορέας στον οποίο παραχωρείται δεν ασκεί 
κερδοσκοπική δραστηριότητα.  
 
20. Για τους ανωτέρω λόγους, κάθε καταγγελία 
παραβίασης των ανωτέρω όρων πρέπει να 
εξετάζεται αρµοδίως από την Περιφέρεια Αττικής 
και θα πρέπει να διενεργείται η προβλεπόµενη 
διοικητική εξέταση για τυχόν παραβάσεις. Στο 
πλαίσιο µιας τέτοιας διοικητικής εξέτασης, οι 
καταγγέλλοντες πολίτες θα πρέπει να καλούνται 
ως µάρτυρες, προκειµένου να καταθέσουν 
ενόρκως πραγµατικά περιστατικά από τα οποία 
θα αξιολογηθεί, µεταξύ άλλων, η βασιµότητα ή µη 
των καταγγελιών. Σε περίπτωση που τα 
καταγγελλόµενα αφορούν πληµµέλεια της 
φύλαξης του Πεδίου του Άρεως, η διοικητική 
εξέταση θα πρέπει να αφορά και το πλαίσιο 
εφαρµογής της σύµβασης µε την οποία ο 
ανάδοχος έχει αναλάβει την φύλαξη του πάρκου. 
Σε περίπτωση µη τήρησης συµβατικών όρων, θα 
πρέπει να ακολουθείται η προβλεπόµενη 
διαδικασία. Επίσης, όποτε διαπιστώνεται η τέλεση 
ποινικών αδικηµάτων από υπαλλήλους της 
Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει να συντάσσεται 
αµελλητί η σχετική ανακοίνωση των πράξεων 
κατά το άρθρο 37 του Κώδικα Ποινικής 
Δικονοµίας και µαζί µε όλα τα στοιχεία να 
διαβιβάζεται κατά τον νόµο στην αρµόδια 
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Σε περίπτωση 
που δεν ακολουθούνται οι συγκεκριµένοι κανόνες 
από τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής, 

ενώ αποδεικνύεται η βασιµότητα των 
καταγγελιών από πολίτες, θα πρέπει να 
εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους δεν έγιναν 
οι προβλεπόµενες ανακοινώσεις στην εισαγγελική 
αρχή και στην συνέχεια να αποδίδονται τοιχόν 
πειθαρχικές ευθύνες.  
 
21. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται φθορές 
µετά την διεξαγωγή µη αδειοδοτηµένων 
εκδηλώσεων εντός του Πεδίου του Άρεως, η 
Περιφέρεια Αττικής θα πρέπει να καταλογίζει τις 
δαπάνες στις οποίες προέβη στους διοργανωτές 
των εκδηλώσεων, καταβάλλοντας κάθε έλλογη 
προσπάθεια για τον εντοπισµό τους, ακόµη και µε 
αξιοποίηση των ανακοινώσεών τους µε αφίσες ή 
σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης στο 
Διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση, όταν οι υπηρεσίες 
της Περιφέρειας δεν είναι σε θέση να εντοπίσουν 
διοργανωτές, θα πρέπει να ενηµερώνουν µε την 
διαδικασία του άρθρου 37 του Κ.Π.Δ. την αρµόδια 
Εισαγγελία και να κοινοποιούν την ενηµέρωση και 
στις εποπτευόµενες από αυτήν αστυνοµικές 
υπηρεσίες.  
 
22. Τυχόν παράλειψη όλων των ανωτέρω, ιδρύει 
δικαίωµα αστικής διεκδίκησης χρηµατικής 
ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης για τους άµεσα 
θιγόµενους πολίτες που από τις ανωτέρω πράξεις 
ή παραλείψεις της Περιφέρειας Αττικής 
υφίστανται βλάβη των δικαιωµάτων και εννόµων 
συµφερόντων τους. (β) Ως προς την αξιοποίηση 
υφιστάµενων εγκαταστάσεων και υποδοµών  
 
23. Η µη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του 
θεάτρου “Αλσος”, των δύο κιοσκιών και του 
ιστορικού “GREEN PARK” αποστερεί τους πολίτες 
από την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που 
είναι σύµφυτα µε την λειτουργία του Πεδίου του 
Άρεως και επιπλέον αποστερεί την Περιφέρεια 
Αττικής από έσοδα από την εµπορική λειτουργία 
τους.  
 
24. Σύµφωνα µε την Έγκριση Προγράµµατος 
Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής 
οικονοµικού έτους 2017 (απόφαση υπ' αρ. 
392/2016 του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής), 
για την µελέτη αποκατάστασης του κτιρίου 
πρώην “GREEN PARK” προβλέπεται ΚΑΕ 
9769.01.126, µε φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια 
Αττικής και προϋπολογισµό προ δηµοπράτησης 
(µε Φ.Π.Α.) το ποσό των 75.000 ευρώ. Με την ίδια 
απόφαση προβλέπεται για την αποκατάσταση 
του ίδιου κτιρίου το ποσό των 300.000 ευρώ µε 
προτεινόµενη πίστωση 20.000 ευρώ για το έτος 
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2017. Στον Προϋπολογισµό έτους 2017 της 
Περιφέρειας Αττικής (απόφαση υπ' αρ. 393/2016 
του Περιφερειακού Συµβολίου Αττικής) 
προβλέπεται Κ.Α.Ε. 01.072.97690112601 για την 
µελέτη αποκατάστασης του ίδιου κτιρίου ποσό 
45.000 ευρώ και για την αποκατάσταση του 
κτιρίου προβλέπεται Κ.Α.Ε. 072.97250102001 ποσού 
20.000 ευρώ (προτεινόµενο) µε διαµορφωµένο το 
έτος 2016 στα 200.000 ευρώ.  
 
25. Ο Περιφερειακός Συµπαραστάτης του Πολίτη 
και της Επιχείρησης ήδη µε την Ετήσια Έκθεσή του 
για το έτος 2015 είχε προτείνει την συντήρηση και 
εκµίσθωση του “GREEN PARK”. Η πρόταση του δεν 
έχει υλοποιηθεί δύο (2) ολόκληρα χρόνια µετά την 
διατύπωσή της. Αυτό µπορεί να συνεπάγεται 
ακόµη και νοµικές ευθύνες, δεδοµένου του 
χαρακτήρα του κτίσµατος του GREEN PARK ως 
ενός ιστορικού κτιρίου, αλλά και λόγω της 
απώλειας εσόδων για την Περιφέρεια Αττικής που 
θα µπορούσε να το είχε συντηρήσει και 
εκµισθώσει εντός αυτής της διετίας που πέρασε 
άπρακτη ως προς αυτό το ζήτηµα, µε την 
εξαίρεση βέβαια των ανωτέρω προβλέψεων του 
προϋπολογισµού. Οι πολίτες εξακολουθούν να 
στερούνται την δυνατότητα της απόλαυσης ενός 
ιστορικού κτίσµατος της Αττικής, το οποίο 
εξακολουθεί να µένει ασυντήρητο και 
βανδαλισµένο από γκράφιτι και άλλες επεµβάσεις. 
Κυρίως πρέπει να διευκολυνθεί η προσβασιµότητα 
σε αυτό από πολίτες και η λειτουργια του κατά 
τον προορισµό του ως κατάστηµα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος. Η αποκατάσταση του κτίσµατος 
και η εκµίσθωσή του πρέπει να αποτελέσει µια 
άµεση προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττικής 
για όλους αυτούς τους λόγους.  
 
26. Το ίδιο ισχύει και για τα δύο κιόσκια που 
υπάρχουν εντός του Πεδίου του Άρεως, τα οποία 

θα πρέπει να λειτουργήσουν και να µπορούν να 
παρέχουν προϊόντα στους πολίτες που 
απολαµβάνουν το πάρκο. Δεν είναι νοητό σε ένα 
πάρκο τόσο µεγάλης έκτασης να µην είναι εφικτή 
η προµήθεια αγαθών όπως νερό, χυµοί, 
ροφήµατα, σνακ κ.τ.λ. Δεν υπάρχει κανένας 
απολύτως λόγος για να παραµένουν τα δύο 
κιόσκια στα σηµεία που καταλαµβάνουν αν 
εξακολουθήσουν να µην λειτουργούν. Θα πρέπει 
άµεσα να κινηθούν οι σχετικές διαδικασίες για 
την λειτουργία τους ως κυλικεία.  
 
27. Για το κτίριο Οικονοµίδη (θέατρο “Άλσος”) είναι 
ορατό ότι έχουν αφιερωθεί σηµαντικοί πόροι για 
την αποκατάστασή του. Ωστόσο και αυτό 
εξακολουθεί να παραµένει ένας αναξιοποίητος 
άδειος χώρος, προκαλώντας ερωτηµατικά για την 
σκοπιµότητα της αποκατάστασης και της ίδιας 
της ύπαρξής του εντός του χώρου του Πεδίου 
του Άρεως, µε δεδοµένη πάντοτε την ιστορική 
σηµασία του. Η Περιφέρεια Αττικής θα πρέπει να 
εντείνει τις προσπάθειές της για την χρήση του 
χώρου κατά τον προορισµό του. (γ) Ως προς την 
αποκατάσταση φθορών  
 
28. Στο παρόν επισυνάπτεται παράρτηµα 
φωτογραφιών που αποτυπώνουν τις φθορές σε 
µνηµεία, σε φυτά, αλλά και σε άλλες 
εγκαταστάσεις του Πεδίου του Άρεως, στην 
αποκατάσταση των οποίων θα πρέπει να 
προχωρήσουν οι αρµόδιες υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Αττικής. Ειδικά ως προς την 
αποκατάσταση αγαλµάτων από φαινόµενα 
γκράφιτι, η Περιφέρεια θα µπορούσε να 
ενθαρρύνει και την υποστήριξη ιδιωτικών 
φορέων που έχουν στο παρελθόν συντρέξει τον 
Δήµο Αθηναίων µε σχετικά προγράµµατα στο 
πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους.  
 

 
 
 

(γ) Ειδική Πρόταση 3/2017 με θέμα «“Παρατηρήσεις επί του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής” 

 
 
Ι. Εισαγωγή  

 1. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του 
Πολίτη και της Επιχείρησης είναι αρμόδιος 
να διαμεσολαβεί για την επίλυση 
προβλημάτων κακοδιοίκησης κατόπιν 

καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών 
και επιχειρήσεων, ενώ μπορεί και άνευ 
καταγγελιών να προβαίνει στην σύνταξη 
«Ειδικών Προτάσεων» για την βελτίωση 
της περιφερειακής διοίκησης και των 
σχέσεών της με το κοινό (άρθρο 179  παρ. 
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4 Ν.3852/2010). Κατ’ εξοχήν ζήτημα που 
αφορά την βελτίωση της περιφερειακής 
διοίκησης είναι η διασφάλιση της 
πληρότητας και της ορθότητας του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής. Ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας συνιστά ένα ενιαίο 
κείμενο που περιλαμβάνει, σε μια 
αναλυτική καταγραφή, τις αρμοδιότητες 
που κατά την κείμενη νομοθεσία 
εμπίπτουν στο πεδίο άσκησης 
αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής. 

2. Πρόσφατα, με την υπ’ αριθμ. 
66313/24553 Απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
Β/3051/05.9.2017) εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 
273/2017 Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί 
τροποποίησης – επικαιροποίησης του εν 
λόγω Οργανισμού.  

3. Από την εξέταση του κειμένου του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
διαπιστώσαμε, παρά την λεπτομερή και 
αναλυτική καταγραφή των αρμοδιοτήτων 
που εμπίπτουν στο πεδίο της Περιφέρειας 
Αττικής, την ύπαρξη ορισμένων κενών, 
ασαφειών και την ανάγκη διορθώσεων, ο 
προσδιορισμός των οποίων αποτελεί και 
το περιεχόμενο της παρούσας ειδικής 
πρότασης. 

4. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι 
προτάσεις που περιλαμβάνονται στο 
παρόν περιορίζονται σε περιπτώσεις που 
έχουν περιέλθει σε γνώση μας, χωρίς να 
φιλοδοξούμε να συντάξουμε ένα τελικό 
κείμενο του Οργανισμού, γεγονός που θα 
υπερέβαινε τις αρμοδιότητές μας. 

5. Με την παρούσα ειδική πρόταση 
καταγράφουμε ιδέες για αναθεώρηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, 
παρουσιάζοντας την ανάγκη για 
συγκεκριμένες προσθήκες και διορθώσεις 
επί του κειμένου αυτού.   

 
 (α)  Χορήγηση εγγράφων  

 

6. Με την υπ’ αριθμ. 274/2017 Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής 

εγκρίθηκε ο Κανονισμός Πληροφόρησης των 
Πολιτών (υλοποιώντας επί της ουσίας την Ειδική 
Πρόταση 1/2016 με τίτλο «Πρόσβαση των πολιτών 
στα έγγραφα της Περιφέρειας Αττικής») που 
καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η 
Περιφέρεια Αττικής οφείλει να παρέχει στους 
πολίτες πληροφορίες που αφορούν τις 
αρμοδιότητές της2. 

7. Στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας Αττικής 
συμπεριλαμβάνεται και η χορήγηση στους πολίτες 
αντιγράφων διοικητικών εγγράφων κατόπιν 
σχετικής αιτήσεώς τους, χωρίς ωστόσο τούτο να 
αναφέρεται στον Οργανισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας. Για την ενίσχυση της διαφάνειας και 
την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων που 
περιορίζουν την πρόσβαση των πολιτών στα 
διοικητικά έγγραφα κρίνεται σκόπιμο να 
συμπεριληφθεί η ως άνω αρμοδιότητα σε αυτές 
των Τμημάτων Γραμματειακής Υποστήριξης των 
Δ/νσεων της Περιφέρειας Αττικής, ενώ θα πρέπει 
να διευκρινιστεί, ότι η σχετική μέριμνα λαμβάνει 
χώρα κατά τα οριζόμενα στον ως άνω Κανονισμό 
Πληροφόρησης Πολιτών.   

8. Σύμφωνα με το άρθρο 3 το Κανονισμού 
Πληροφόρησης Πολιτών με τίτλο «Χορήγηση 
πληροφοριών κατ’ αίτηση» και την παρ. 1 αυτού: 

 «Υπεύθυνοι χειρισμού των αιτημάτων των 
πολιτών για την πρόσβασή τους στα έγγραφα που 
τηρούνται στην Περιφέρεια Αττικής είναι οι 
προϊστάμενοι των διοικητικών μονάδων που 
τηρούν τα οικεία αρχεία (προϊστάμενοι τμημάτων, 
αυτοτελών γραφείων, διευθύνσεων, γενικών 
διευθύνσεων)». 

 

(β) Γραφείο Περιφερειακού Συμπαραστάτη 
 
9. Ο Οργανισμός δεν περιλαμβάνει το Γραφείο 
Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της 
Επιχείρησης, ενώ σε Οργανισμούς άλλων Ο.Τ.Α. 
αυτό προβλέπεται ως οργανική μονάδα. Το εν 
λόγω Γραφείο υπάρχει και λειτουργεί στην πράξη 
από το έτος 2011 έως και σήμερα, κατ’ εφαρμογή 
της διάταξης του άρθρου 179 παρ. 2 του 

                                                 
2 βλ. Ειδική Πρόταση 1/2016 «Πρόσβαση των 

πολιτών στα έγγραφα της Περιφέρειας 
Αττικής» καθώς και Ειδική Πρόταση «1/2017 
«Αυτεπάγγελτη πληροφόρηση του κοινού από 
την Περιφέρεια Αττικής»  
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Ν.3852/2010 που ορίζει ότι ο Συμπαραστάτης 
«υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες της 
περιφέρειας». Σύμφωνα με το Ψήφισμα 80/1999 
του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών 
Αρχών της Ευρώπης (Συμβούλιο της Ευρώπης) το 
Γραφείο θα πρέπει να έχει διοικητική και 
λειτουργική αυτοτέλεια. Αυτό σημαίνει ότι κατά 
την τροποποίηση του Οργανισμού θα πρέπει να 
προβλεφθεί η σύσταση Γραφείου Περιφερειακού 
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης με 
βασικές αρμοδιότητες την υποστήριξη του έργου 
του Περιφερειακού Συμπαραστάτη, την 
διερεύνηση αιτήσεων διαμεσολάβησης και την 
παροχή γνώμης επ’ αυτών, την συγκέντρωση 
πληροφοριών για την σύνταξη ειδικών 
προτάσεων προς την Περιφερειακή Αρχή καθώς 
και την γραμματειακή υποστήριξη του έργου του 
Συμπαραστάτη.    
 
 
(γ) Χορήγηση «Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας» 
και «Ορθής Αναγγελίας Άσκησης Επαγγέλματος»  

10. Με το ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής 
ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων 
περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση 
επαγγελμάτων» και το άρθρο 3 αυτού, 
καταργήθηκαν οι αδικαιολόγητες απαιτήσεις 
προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση 
επαγγελμάτων. Στην παρ. 1 του ως άνω άρθρου 
αναφέρεται:  

«Η απαίτηση προηγούμενης διοικητική άδειας για 
την άσκηση επαγγέλματος, πέραν εκείνων για τα 
οποία διαλαμβάνεται ρύθμιση στο Κεφάλαιο Β’ του 
παρόντος, όταν η χορήγηση της άδειας αυτής 
συναρτάται προς την αντικειμενικώς 
διαπιστούμενη κατά δέσμια αρμοδιότητα, 
συνδρομή νόμιμων προϋποθέσεων, παύει να 
ισχύει μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από 
τη δημοσίευση του παρόντος. Από το χρονικό 
εκείνο σημείο και με την επιφύλαξη των 
οριζομένων στο επόμενο εδάφιο, το επάγγελμα 
ασκείται ελευθέρως μετά πάροδο τριμήνου από 
την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς του, 
συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για 
την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων 
προϋποθέσεων, στην κατά τις ισχύουσες στο 
χρονικό εκείνο σημείο διατάξεις αρμόδια προς 
αδειοδότηση διοικητική αρχή». 

11. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 
3982/2011 «Απλοποίηση αδειοδότησης τεχνικών 
επαγγελματικών και μεταποιητικών 

δραστηριοτήτων, επιχειρηματικών πάρκων και 
άλλες διατάξεις»:  

«Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού 
με άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας τα 
επαγγελματικά εργαστήρια, οι μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης και οι αποθήκες 
χαμηλής όχλησης, εφόσον η κινητήρια ή η θερμική 
ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού τους δεν 
υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στο στοιχείο 
α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 17. Για την 
έναρξη της λειτουργίας τους, υποβάλλεται στην 
Αδειοδοτούσα Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση η οποία 
συνοδεύεται από τις απαραίτητες εγκρίσεις και 
δικαιολογητικά. Η κατάθεση της δήλωσης 
βεβαιώνεται σε αντίγραφό της από την 
Αδειοδοτούσα Αρχή, το οποίο υποχρεούται να 
τηρεί ο φορέας. Η αδειοδοτούσα αρχή διενεργεί εκ 
των υστέρων, κατά περίπτωση, επιτόπιο έλεγχο 
της ορθότητας του περιεχομένου της ως άνω 
Υπεύθυνης Δήλωσης. Ο εν λόγω έλεγχος αφορά τη 
θέση, τη δραστηριότητα, την ισχύ της 
εγκατάστασης και την τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων». 

12. Με το ν. 4441/2016 με τίτλο «Απλοποίηση 
διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση 
κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και 
λοιπές διατάξεις» επιδιώκεται η περαιτέρω 
βελτίωση του ν. 3853/2010 με τον οποίο 
καθιερώθηκε για πρώτη φορά η διαδικασία μιας 
στάσης για την σύσταση εμπορικών εταιρειών. 
Στο άρθρο 1 του ν. 4441/2016, όπως αναφέρεται 
στην σχετική αιτιολογική έκθεση, «… η απαίτηση 
ύπαρξης προέγκρισης ή άδειας λειτουργίας δεν 
αποτελεί εξ’ ορισμού παράγοντα απαγορευτικό 
για τη σύσταση μιας εταιρείας μέσω ΥΜΣ…» 

13. Mε το ν. 4442/2016 με τίτλο: «Απλοποίηση 
διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση 
κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και 
άλλες διατάξεις» και όπως αναφέρεται στην 
αιτιολογική έκθεση αυτού: «…εισάγεται το νέο 
θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση των υπαγόμενων 
στο πεδίο εφαρμογής του οικονομικών 
δραστηριοτήτων, μέσω της ορθολογικής 
αναδιάρθρωσης και μεταρρύθμισης του 
συστήματος αδειοδότησής τους, με στόχο τη 
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και 
την ανάκαμψη της ανταγωνιστικότητας». Στο 
άρθρο 3 του ως άνω νόμου και την παρ. 1 αυτού, 
αναφέρεται ρητά ότι: «Η άσκηση οικονομικής 
δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο επιτρέπεται, 
ύστερα από την τήρηση της διαδικασίας 
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γνωστοποίησης της έναρξης λειτουργίας της 
δραστηριότητας ή μετά την έγκριση από την 
αρμόδια αρχή της λειτουργίας της 
δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο ή ελεύθερα, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα νόμο και τις 
κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ 
εξουσιοδότησή του». Με το άρθρο 16 και την 
πρώτη παρ. αυτού καταργούνται τα άρθρα 1 έως 
34 του ν.4262/2014 («Απλούστευση της 
αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής 
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις») και τίθεται 
το νέο πλαίσιο άσκησης των ρυθμιζόμενων 
οικονομικών δραστηριοτήτων ενώ στην παρ. 2 
τίθεται χρονικό όριο η 31η Δεκεμβρίου 2018 για 
την έκδοση των σχετικών κανονιστικών πράξεων 
περί υπαγωγής των οικονομικών 
δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής σε καθεστώς γωστοποίησης ή 
έγκρισης.  

14. Σε αντίθεση με το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο, 
πολλά σημεία του Οργανισμού της Περιφέρειας 
Αττικής παρατηρείται ότι εξακολουθεί να γίνεται 
χρήση του όρου «άδεια άσκησης επαγγέλματος» ή 
«άδεια λειτουργίας» πχ.:  

 Στην υποπαράγραφο 1 της παρ. 4 του 
άρθρου 72 όπου περιγράφονται οι αρμοδιότητες 
των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας 
Αττικής και συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του 
Τεχνικού Τμήματος, αναφέρεται ότι το ως άνω 
Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για: «Την πληροφόρηση, 
την επεξεργασία, τον έλεγχο, την παρακολούθηση, 
την εκτέλεση και τη χορήγηση διοικητικών 
πράξεων, που αφορούν τεχνικά θέματα σταθμών 
εξυπηρέτησης οχημάτων, τεχνικών στοιχείων 
αυτοκινήτων, αδειών άσκησης επαγγέλματος 
τεχνιτών αυτοκινήτων….». 

 Στην υποπαράγραφο 4. της παρ. 4 του ως 
άνω άρθρου αναφέρεται επίσης ότι το Τεχνικό 
Τμήμα των Δ/νσεων Μεταφορών είναι αρμόδιο 
για «Την έκδοση και ανάκληση αδειών ίδρυσης και 
λειτουργίας […..] πλυντηρίων, λιπαντηρίων και 
σταθμών αυτοκινήτων […] συνεργείων επισκευής 
οχημάτων […..]». 

 Ομοίως, στην υποπαράγραφο 14 
αναφέρεται ότι το Τεχνικό Τμήμα της ως άνω 
Δ/νσης έχει ως αρμοδιότητα «Τη διενέργεια 
εξετάσεων για την απόκτηση άδειας άσκησης 
επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α’, 
ραδιοηλεκτρολόγου Β’…..» ενώ και στην 
υποπαράγραφο 16 αναφέρεται ότι είναι αρμόδιο 

για «τη χορήγηση άδειας λειτουργίας 
ραδιοηλεκτρολογικού εργαστηρίου». 

15. Σε άλλα σημεία αναφέρονται παράλληλα οι 
όροι «άδεια» και «βεβαίωση» π.χ.:  

 Στην υποπαράγραφο 6 της παραγράφου 
5 του άρθρου 72 στο οποίο περιγράφονται οι 
αρμοδιότητες των Δ/νσεων Μεταφορών & 
Επικοινωνιών και ειδικότερα του Τμήματος 
Χορήγησης Αδειών αναφέρονται παράλληλα οι 
όροι «άδεια» και «βεβαίωση»: «Τη χορήγηση 
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας (ή βεβαίωσης 
ορθής αναγγελίας) σχολών εκπαίδευσης οδηγών 
και κέντρων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων 
οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ)». 

 

(δ) Διάδοση Περιβαλλοντικών Πληροφοριών 

Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Περιβάλλοντος & 
Κλιματικής Αλλαγής 

16. Στο άρθρο 48 του π.δ. 28/2015 ορίζεται ότι οι 
δημόσιες αρχές οργανώνουν τις περιβαλλοντικές 
πληροφορίες της αρμοδιότητάς τους τις οποίες 
κατέχουν, καθώς και αυτές που κατέχονται για 
λογαριασμό τους, με σκοπό την ενεργητική και 
συστηματική διάδοσή τους, ιδίως με την 
τεχνολογία επικοινωνιών μέσω υπολογιστή ή/και 
την ηλεκτρονική τεχνολογία, εφόσον υπάρχουν. 
Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται και να 
διαδίδονται ενημερώνονται κατά περίπτωση και 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον:  

α) τα κείμενα των διεθνών συνθηκών, συμβάσεων 
ή συμφωνιών και τους νόμους με τους οποίους 
αυτές έχουν κυρωθεί, καθώς και τα κείμενα της 
εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που αφορούν 
το περιβάλλον ή αναφέρονται σε αυτό,  

β) τις πολιτικές, τα σχέδια και τα προγράμματα 
που συνδέονται με το περιβάλλον, 

γ) τις εκθέσεις προόδου που εκπονούν ή τηρούν 
σε ηλεκτρονική μορφή δημόσιες αρχές σχετικά με 
την εφαρμογή των στοιχείων που αναφέρονται 
στις περιπτώσεις α’  και β’,  

δ) τις εκθέσεις για την κατάσταση του 
περιβάλλοντος οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου αυτού,  
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ε) τα δεδομένα ή τις περιλήψεις των δεδομένων 
που προκύπτουν από τν έλεγχο δραστηριοτήτων 
οι οποίες επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν 
το περιβάλλον,  

στ) τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων και τις περιβαλλοντικές συμφωνίες ή μια 
αναφορά για το πού μπορεί να αναζητηθεί ή να 
βρεθεί η πληροφορία στο πλαίσιο του άρθρου 44 

του παρόντος, 

ζ) τις μελέτες των επιπτώσεων στο περιβάλλον 
και τις αξιολογήσεις των κινδύνων που αφορούν 
τα στοιχεία του περιβάλλοντος που αναφέρονται 
στο άρθρο 43 παρ. 1 περ. α’ ή μια αναφορά για το 
πού μπορεί να αναζητηθεί ή να βρεθεί η 
πληροφορία στο πλαίσιο του άρθρου 44. 

17. Στην παρ. 3 του άρθρου 48 αναφέρεται ότι με 
την επιφύλαξη της τήρησης των ειδικών 
υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που επιβάλλει 
η εθνική και κοινοτική νομοθεσία, οι δημόσιες 
αρχές μεριμνούν για τη δημοσίευση, σε τακτικά 
χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν την 
τετραετία, εθνικών και, ενδεχομένως 
περιφερειακών ή τοπικών εκθέσεων σχετικά με 
την κατάσταση του περιβάλλοντος. Οι εκθέσεις 
αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με 
την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις πιέσεις 
που υφίσταται. Στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου 
αναφέρεται ότι με την επιφύλαξη της τήρησης 
ειδικών υποχρεώσεων που επιβάλλει η εθνική και 
κοινοτική νομοθεσία, σε περίπτωση άμεσης 
απειλής της ανθρώπινης ζωής ή του 
περιβάλλοντος λόγω ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων ή φυσικών αιτίων, διαδίδονται 
άμεσα και χωρίς καθυστέρηση όλες οι 
πληροφορίες που κατέχονται από τις δημόσιες 
αρχές ή για λογαριασμό τους και οι οποίες θα 
ήταν δυνατό να επιτρέψουν στο κοινό, που 
ενδέχεται να θιγεί, να λάβει μέτρα για την 
πρόληψη ή τον περιορισμό των ζημιών από την 
εν λόγω απειλή. 

18. Στο άρθρο 49 του ίδιου π.δ. αναφέρεται, ότι οι 
δημόσιες αρχές πρέπει να εξασφαλίζουν, στο 
μέτρο του δυνατού, ότι οι πληροφορίες που 
συλλέγονται από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους 
είναι ενημερωμένες, ακριβείς και συγκρίσιμες. 

19. Στην παρ. 27 του κεφαλαίου ΣΤ’ (τομέας 
«Έργων-Χωροταξίας-Περιβάλλοντος») του Ν. 
3852/2010, περιλαμβάνεται η αρμοδιότητα 
μέριμνας της Περιφέρειας για την συγκέντρωση 

των γενικών πληροφοριών για την ποιότητα του 
περιβάλλοντος και τις ρυπογόνες αρμοδιότητες 
στην περιοχή, καθώς και για τη λειτουργία του 
εθνικού δικτύου πληροφορικής για το 
περιβάλλον. 

20. Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής θα έπρεπε να περιλαμβάνει 
ειδικές διατάξεις για την εκπλήρωση των 
ανωτέρω υποχρεώσεων από τη Δ/νση 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής3. 

 

(ε) Διευκρινήσεις επί της αρμοδιότητας για την 
διενέργεια ηχομετρήσεων σε εκδηλώσεις που 
τελούνται σε κοινόχρηστους χώρους με την 
χρήση μικροφωνικής εγκατάστασης 

Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Περιβάλλοντος & 
Κλιματικής Αλλαγής – Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων 
& Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος  

21. Με αφορμή υπόθεση που περιήλθε στο 
Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη 
(Διαμεσολάβηση 14/2015) διατυπώθηκαν 
διευκρινήσεις προς την Δ/νση Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής και την Δ/νση Υγειονομικού 
Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, ως προς το 
σε ποια Δ/νση εμπίπτει η αρμοδιότητα για την 
διενέργεια ηχομετρήσεων, για θόρυβο που 
προέρχεται από εκδήλωση που λαμβάνει χώρα σε 
κοινόχρηστο, υπαίθριο χώρο με την χρήση 
μικροφωνικής εγκατάστασης.  

22. Στην παρ. 4 του άρθρου 64 του Οργανισμού 
της Περιφέρειας Αττικής αναφέρεται ότι το Τμήμα 
Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας 
Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής είναι αρμόδιο για: «5. Τον 
έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας» και «6. Την εισήγηση επιβολής 
κυρώσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν  
τις ισχύουσες διατάξεις». 

23. Στην παρ. 1 του άρθρου 79 του Οργανισμού 
αναφέρεται ότι «1. Οι Δ/νσεις Υγειονομικού 
Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής είναι 

                                                 
3 βλ. Ειδική Πρόταση 1/2017 «Αυτεπάγγελτη 

πληροφόρηση του κοινού από την 
Περιφέρεια Αττικής» 
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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 την χορήγηση 
αδειών όλων των επιχειρήσεων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, καθώς και την εξασφάλιση της 
υγιεινής του περιβάλλοντος με την έκδοση 
γνωματεύσεων για άδεια διάθεσης αποβλήτων, 
ηχομετρήσεις, έλεγχο ύδρευσης και τη λήψη 
μέτρων σε θέματα υγιεινής περιβάλλοντος».  

24. Στην παρ. 3 του ως άνω άρθρου αναφέρεται 
ότι το Τμήμα Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού 
Ελέγχου είναι αρμόδιο ιδίως για: «1. Την εφαρμογή 
του υγειονομικού κανονισμού και των λοιπών 
υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα τον 
έλεγχο καταλληλότητας τροφίμων, ποτών, έλεγχο 
σε μαγειρεία, εστιατόρια και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους υγιεινής των εργοστασίων, νοσοκομείων, 
ιδιωτικών κλινικών, οίκων ευγηρίας και όμοιων 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών……..» και «22. Τη 
μέτρηση ηχοαπομόνωσης Κέντρων Διασκέδασης». 

25. Αφού εξετάσαμε το σχετικό νομοθετικό 
πλαίσιο, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι σε 
περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται η διενέργεια 
ηχομετρήσεων για την διαπίστωση της 
υπέρβασης ή μη των νομοθετικά προβλεπόμενων 
ορίων εκπομπής θορύβου κατά την διενέργεια 
υπαίθριων εκδηλώσεων με χρήση μικροφωνικής 
εγκατάστασης, η ως άνω αρμοδιότητα εμπίπτει 
στο πεδίο άσκησης αρμοδιοτήτων της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (εφόσον ο 
θόρυβος δεν προέρχεται από Κέντρο Διασκέδασης 
ή Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, 
περίπτωση κατά την οποία η διενέργεια ελέγχου 
θα αποτελούσε αρμοδιότητα της Δ/νσης 
Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής) και ο έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την 
εκπομπή θορύβου από μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις σε υπαίθριο κοινόχρηστο χώρο.   

26. Η ως άνω αρμοδιότητα κρίνεται σκόπιμο να 
συμπεριληφθεί με σαφήνεια στον Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Αττικής για 
την αποφυγή κακοδιοίκησης, διοικητικού κόστους 
και δυσφορίας των πολιτών. 

 (στ) Δικαίωμα διοικούμενων για ενεργοποίηση 
του δικαιώματος έκδοσης νέας άδειας 
κυκλοφορίας ΕΔΧ για νέο όχημα, εντός διετίας, σε 

περίπτωση αφαίρεσης αυτής 

Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Μεταφορών & 
Επικοινωνιών – Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας  

27. Το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας των Δ/νσεων 
Μεταφορών και Επικοινωνιών περιλαμβάνει στις 
αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται 
στο άρθρο 72, παρ. 3, υποπαράγραφος 24 και: «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». 

28. Έπειτα από την διερεύνηση υπόθεσης που 
περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού 
Συμπαραστάτη (Διαμεσολαβήσεις 23/2015, 
23/Α/2015, 23/Β/2015 και 7/2016) και αφορούσε την 
αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. (η οποία 
κατασχέθηκε από τον αιτούντα στα πλαίσια της 
διαφοράς του με ιδιώτη) προέκυψε ότι το 
νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την συντηρητική ή 
αναγκαστική κατάσχεση φορτηγών,  λεωφορείων 
και ΕΔΧ διέπεται μεταξύ άλλων και από τις 
ακόλουθες διατάξεις:  

Σύμφωνα με το ν. 3446/2006 και τις παραγράφους 
1 & 2:  

α. «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.  

β. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 
ισχύουν και στην περίπτωση αναγκαστικής 
αφαίρεσης της κατοχής φορτηγού οχήματος 
δημόσιας χρήσης από τον διατηρήσαντα την 
κυριότητα πωλητή». 

29. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 
3710/2008 «οι παράγραφοι 1, 2 και 5 του άρθρου 8 
του ν. 3446/2006 εφαρμόζονται αναλόγως στα 
λεωφορεία και επιβατικά δημόσια χρήσης (ΕΔΧ) 
αυτοκίνητα». 
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30. Από τη διατύπωση των αρμοδιοτήτων των 
Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών 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 την 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 στον 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής στην οποία θα αναφέρεται 
ρητά η υποχρέωση της υπηρεσίας να προβαίνει 
στην έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας αν εντός 
προθεσμίας δύο ετών από την ημέρα του 
πλειστηριασμού ο πρώην ιδιοκτήτης του 
οχήματος δημόσιας χρήσης προσκομίσει τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά και νέο όχημα.   

 

(η) Χρήση του όρου «τεχνίτη» αυτοκινήτων, 
μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, αντί του 
όρου «επισκευαστή» 

Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Μεταφορών & 
Επικοινωνιών – Τεχνικό Τμήμα 

31. Σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περιφέρειας 
Αττικής και το άρθρο 71 παρ. 4 αυτού, το Τεχνικό 
Τμήμα των Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών 
είναι αρμόδιο για «Τη χορήγηση άδειας άσκησης 
επαγγέλματος επισκευαστή αυτοκινήτων, 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων».  
 
32. Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 1575 
«Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του 
τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των 
συνεργείων των οχημάτων αυτών» ισχύουν τα 
ακόλουθα : «1. Για την επίβλεψη και εκτέλεση της 
συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, 
μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων απαιτείται 
άδεια άσκησης επαγγέλματος. 2. Οι άδειες της 
προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται για τις 
εξής ειδικότητες: […..] ιδ) τεχνίτη μοτοσυκλετών 
και μοτοποδηλάτων». 

33. Ομοίως, σύμφωνα  με την Υπουργική 
Απόφαση Ε’2//2009 (ΥΑ Ε’ 24747 ΦΕΚ Β 2171 2009) 
«Καθορισμός νέων τυπικών προϋποθέσεων άδειας 

επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, 
μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων του 
ν.1575/1985») καθορίζονται οι προϋποθέσεις για 
την απόκτηση άδεια άσκησης (μεταξύ άλλων) και 
τεχνίτη μοτοσυκλετών.  
- Στο άρθρο 1 αυτής αναφέρεται: «Στον κάτοχο 
διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 
μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης 
της ειδικότητας ‘Τεχνικός Μηχανοτρονικής’ των 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 
του ν. 2009/1992 ή στον κάτοχο ισότιμου τίτλου 
αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής χορηγείται:  
[……] 
δ. Άδεια Τεχνίτη μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων με Προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε 
όμοια εργασία συνεργείου επισκευής 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων ή συνεργείου 
επισκευής αυτοκινήτων». 
- Στο άρθρο 2 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης 
αναφέρεται : «Στον κάτοχο διπλώματος 
Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας 
‘Τεχνικός Μοτοποδηλάτων και Μοτοσικλετών’ των 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 
του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ Α’ 18) ή στον κάτοχο 
ισότιμου τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής χορηγείται Άδεια 
Τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων με 
Προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε όμοια εργασία 
συνεργείου επισκευής μοτοσυκλετών και 
μοτοποδηλάτων». 

34. Από τα ανωτέρω προκύπτει η ανάγκη για 
αλλαγή του όρου «επισκευαστή αυτοκινήτων, 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων» όπως 
παρουσιάζεται στο κείμενο του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας, σε «τεχνίτη» κατά τα 
οριζόμενα στο ως άνω νομοθετικό πλαίσιο.  
 
 
ΙΙΙ. Προτάσεις διατύπωσης 
  

35. Ως προς την προσθήκη της αρμοδιότητας για 
την χορήγηση εγγράφων, υπάρχουν δύο επιλογές. 
Η πρώτη επιλογή είναι η προσθήκη σε κάθε 
κεφάλαιο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της μνείας ότι ο προϊστάμενος της αντίστοιχης 
οργανικής μονάδας είναι υπεύθυνος χειρισμού 
των αιτημάτων πρόσβασης στα έγγραφα. Η 
δεύτερη επιλογή είναι η προσθήκη ενός νέου 
άρθρου στον Οργανισμό που θα επαναλαμβάνει 
την αρμοδιότητα που προβλέπει ο Κανονισμός 
Πληροφόρησης Πολιτών (απόφαση 274/2017 
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ΠΕ.ΣΥ):  

«Υπεύθυνοι χειρισμού των αιτημάτων των 
πολιτών για την πρόσβασή τους στα έγγραφα που 
τηρούνται στην Περιφέρεια Αττικής είναι οι 
προϊστάμενοι των διοικητικών μονάδων που 
τηρούν τα οικεία αρχεία (προϊστάμενοι τμημάτων, 
αυτοτελών γραφείων, διευθύνσεων, γενικών 
διευθύνσεων)». 

36. Ως προς την πρόβλεψη αυτοτελούς Γραφείου 
Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της 
Επιχείρησης, θα πρέπει να προστεθεί στο Άρθρο 
16 («Διάρθρωση Υπηρεσιακών  Μονάδων της 
Περιφέρειας») ένας νέος τίτλος, μετά το «Β. 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ», ο οποίος θα 
αναφέρει: «Γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ». Επίσης, στο «ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ» 
(«Αρμοδιότητες Υπηρεσιακών Μονάδων 
Περιφέρειας Αττικής») θα πρέπει να προστεθεί ένα 
νέο άρθρο, μετά το άρθρο 17 («Γραφείο 
Περιφερειάρχη και Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών»), 
το οποίο θα τιτλοφορείται «Γραφείο 
Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της 
Επιχείρησης», με προτεινόμενο κείμενο το εξής:  
 
«Το Γραφείο Περιφερειακού Συμπαραστάτη του 
Πολίτη και της Επιχείρησης υποστηρίζει διοικητικά 
τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και 
της Επιχείρησης στην ενάσκηση των 
αρμοδιοτήτων του, βάσει του άρθρου 179 του 
Ν.3852/2010, ιδίως ως προς την επεξεργασία των 
καταγγελιών και των αιτημάτων διαμεσολάβησης 
και ως προς την έρευνα για την διατύπωση 
ειδικών προτάσεων. Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη 
για την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του 
πρωτοκόλλου, του φυσικού και ηλεκτρονικού 
αρχείου του Γραφείου, καθώς και για λοιπά 
θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του 
Γραφείου». 

37. Διόρθωση του όρου «άδεια» με τον όρο 
«βεβαίωση» στην υποπαράγραφο 1 της παρ. 4 του 
άρθρου 72, στην υποπαράγραφο 4. της παρ. 4 και 
στην υποπαράγραφο 14 . 

38. Στο άρθρο 64 («Διεύθυνση Περιβάλλοντος») 
προστίθεται στην πρώτη παράγραφο:  

«Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος οργανώνει τις 
περιβαλλοντικές πληροφορίες της αρμοδιότητάς 
της, τις οποίες κατέχει, με σκοπό την ενεργητική 
και συστηματική διάδοσή τους, ιδίως με την 

τεχνολογία επικοινωνιών μέσω υπολογιστή ή/και 
την ηλεκτρονική τεχνολογία, εφόσον υπάρχουν. Οι 
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται και να 
διαδίδονται ενημερώνονται κατά περίπτωση και 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον:  

α) τα κείμενα των διεθνών συνθηκών, συμβάσεων 
ή συμφωνιών και τους νόμους με τους οποίους 
αυτές έχουν κυρωθεί, καθώς και τα κείμενα της 
εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που αφορούν 
το περιβάλλον ή αναφέρονται σε αυτό,  

β) τις πολιτικές, τα σχέδια και τα προγράμματα 
που συνδέονται με το περιβάλλον, 

γ) τις εκθέσεις προόδου που εκπονούν ή τηρούν 
σε ηλεκτρονική μορφή δημόσιες αρχές σχετικά με 
την εφαρμογή των στοιχείων που αναφέρονται 
στις περιπτώσεις α’  και β’,  

δ) τις εκθέσεις για την κατάσταση του 
περιβάλλοντος οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου αυτού,  

ε) τα δεδομένα ή τις περιλήψεις των δεδομένων 
που προκύπτουν από τν έλεγχο δραστηριοτήτων 
οι οποίες επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν 
το περιβάλλον,  

στ) τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων και τις περιβαλλοντικές συμφωνίες ή μια 
αναφορά για το πού μπορεί να αναζητηθεί ή να 
βρεθεί η πληροφορία στο πλαίσιο του άρθρου 44 

του παρόντος, 

ζ) τις μελέτες των επιπτώσεων στο περιβάλλον 
και τις αξιολογήσεις των κινδύνων που αφορούν 
τα στοιχεία του περιβάλλοντος  

Η Διεύθυνση μεριμνά για τη δημοσίευση, σε 
τακτικά χρονικά διαστήματα που δεν 
υπερβαίνουν την τετραετία περιφερειακών 
εκθέσεων σχετικά με την κατάσταση του 
περιβάλλοντος. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν 
πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του 
περιβάλλοντος και τις πιέσεις που υφίσταται. Με 
την επιφύλαξη της τήρησης ειδικών 
υποχρεώσεων που επιβάλλει η εθνική και 
κοινοτική νομοθεσία καθώς και με την επιφύλαξη 
των διατάξεων περί πολιτικής προστασίας, σε 
περίπτωση άμεσης απειλής της ανθρώπινης ζωής 
ή του περιβάλλοντος λόγω ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων ή φυσικών αιτίων, διαδίδονται 
άμεσα και χωρίς καθυστέρηση όλες οι 
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πληροφορίες που κατέχονται από την Διεύθυνση 
και οι οποίες θα ήταν δυνατό να επιτρέψουν στο 
κοινό, που ενδέχεται να θιγεί, να λάβει μέτρα για 
την πρόληψη ή τον περιορισμό των ζημιών από 
την εν λόγω απειλή.» 

Στις αρμοδιότητες που αναφέρονται υπό τον 
τίτλο «Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων και 
Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος […]» (σελ. 35496 
επ.) προστίθεται: «Οι ηχομετρήσεις που 
διεξάγονται κατά τις διατάξεις του  Ν.1650/1986 
όπως εκάστοτε ισχύει». 

39. Στις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων 
Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
προστίθεται: «Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας 
στο όνομα του πρώην ιδιοκτήτη φορτηγού 
οχήματος ή λεωφορείου ή επιβατικού δημόσιας 

χρήσης εφόσον ο πρώην ιδιοκτήτης προσκομίσει 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και νέο όχημα, σε 
περίπτωση ατονίας του δικαιώματος κυκλοφοριας 
κατόπιν συντηρητικής ή αναγκαστικής 
κατάσχεσης και αναγκαστικής αφαίρεσης της 
κατοχής». 

40. Στο άρθρο 71 παρ. 4 αυτού, το Τεχνικό Τμήμα 
των Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών, 
διόρθωση του όρου «επισκευαστής αυτοκινήτων, 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων» όπως 
παρουσιάζεται στο κείμενο του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας, σε «τεχνίτης» κατά τα 
οριζόμενα στο ως άνω νομοθετικό πλαίσιο.  
 
 

 

 

 

(δ) Ειδική Πρόταση 4/2017 με θέμα «Χωροθέτηση Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής και 
λόγοι ανωτέρας βίας” 

Ι. Εισαγωγή  

1. Σύμφωνα με το άρθρο 179 παράγραφος 2 του 
Ν.3852/2010 ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης, 
που υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες 
της περιφέρειας, δέχεται καταγγελίες άμεσα 
θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για 
κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, 
των νομικών της προσώπων και επιχειρήσεων 
και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα 
σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να 
απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα 
(30) ημερών στους διοικούμενους.  
 
2. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ως άνω 
άρθρου, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης 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.  
 
3. Στα πλαίσια της ως άνω αρμοδιότητας για 
διατύπωση προτάσεων επ’ ευκαιρία σημαντικών 
προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος 
αντιμετωπίζει,  ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης 
του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας 

Αττικής διατυπώνει την παρούσα Ειδική Πρόταση 
με αφορμή υπόθεση διαμεσολάβησης στην οποία 
τέθηκε έντονα το θέμα της εφαρμογής στην 
διοικητική πρακτική της αόριστης νομικής έννοιας 
της ανωτέρας βίας, όπως αυτή προβλέπεται στο 
άρθρο 8 παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας 
Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής (Τεύχος 
Β’ 357/17-2-2016).  

 
4. Συγκεκριμένα το άρθρο 8 παρ. 1 του 
Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της 
Περιφέρειας Αττικής προβλέπει ότι: «Οι αποφάσεις 
του Περιφερειακού Συμβουλίου για ίδρυση, 
μεταφορά, επέκταση λαϊκών αγορών έχουν 
τουλάχιστον διετή ισχύ εκτός εάν απαιτείται 
διαφορετικά για λόγους ανωτέρας βίας». Τίθεται, 
λοιπόν, με την ως άνω διάταξη ο ελάχιστος 
χρόνος ισχύος των αποφάσεων του 
Περιφερειακού Συμβουλίου για τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται και ο οποίος αποφασίστηκε 
τουλάχιστον διετής με μόνη εξαίρεση 
διαφορετικής ρύθμισης την περίπτωση που 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

 
5. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης στο σημείο 
αυτό θα ήθελε να τονίσει ότι σε αποφάσεις με 
αντικείμενο δραστηριότητες, όπως είναι η 
χωροθέτηση λαϊκής αγοράς, που για κάποιους 
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πολίτες θεωρούνται και μπορεί να είναι οχληρές, 
οι ισχύουσες διατάξεις πρέπει να εφαρμόζονται με 
αυστηρότητα, έτσι ώστε οι πολίτες να 
διαπιστώνουν ότι οι κανόνες τηρούνται ισότιμα 
για όλους και να μην τίθενται ζητήματα 
αμφισβήτησης σχετικά με την εφαρμογή τους. O 
λόγος για τον οποίο ο κανονιστικός νομοθέτης 
έχει ορίσει την διετή ισχύ των αποφάσεων 
χωροθέτησης των λαϊκών αγορών είναι η 
ασφάλεια δικαίου και κυρίως η αποτροπή 
πιέσεων διαφόρων πλευρών (π.χ. κατοίκων, 
δημοτικών αρχών, φορέων λαϊκών αγορών) που 
μπορεί να οδηγούν σε διαρκείς ανατροπές των 
αποφάσεων χωροθέτησης. Η διάταξη της 
πρόβλεψης περί τουλάχιστον διετούς ισχύος της 
απόφασης χωροθέτησης έχει τεθεί ακριβώς για να 
προστατευθεί το κύρος της απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου και η εύρυθμη 
λειτουργία της εκάστοτε λαϊκής αγοράς και η 
προστασία του καταναλωτικού κοινού, από 
προσπάθειες άσκησης πίεσης σε αιρετά πρόσωπα 
από διάφορες ομάδες συμφερόντων. Ως εκ 
τούτου η υπεράσπιση του κανόνα της διετούς 
ισχύος των αποφάσεων χωροθέτησης συνδέεται 
με την εφαρμογή της αρχής της νομιμότητας, της 
διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, ώστε να 
αποτρέπονται αντιθεσμικές επιρροές σε αιρετά 
όργανα από ομάδες συμφερόντων που απλώς 
θέλουν να επιβάλλουν διαφορετικές 
χωροθετήσεις για δικούς τους λόγους. Ως εκ 
τούτου, η μοναδική εξαίρεση από τον κανόνα της 
διετούς διάρκειας που κατοχυρώνεται από τον 
Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 
Περιφέρειας Αττικής, δηλαδή η εξαίρεση για 
λόγους ανωτέρας βίας πρέπει κι αυτή να 
προβλέπεται με σαφήνεια και πληρότητα, έτσι 
ώστε να υπηρετεί και αυτή, ως εξαίρεση, τις αρχές 
της νομιμότητας, της διαφάνειας και της ίσης 
μεταχείρισης και όχι να λειτουργεί ως 
«παραθυράκι» διαφυγής και καταστρατήγησης 
αυτών των αρχών, είτε αυτό συμβαίνει όντως 
στην πράξη, είτε δημιουργεί την εντύπωση ότι θα 
μπορούσε να λειτουργήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
περίπτωση που θα συνιστούσε σοβαρό πρόβλημα 
κακοδιοίκησης.  

 
6. Για τον λόγο αυτό, με την παρούσα Ειδική 
Πρόταση ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης 
προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 8 παρ. 1 
του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της 
Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα προτείνει 
την εισαγωγή μιας διαδικασίας διαπίστωσης της 
ύπαρξης ανωτέρας βίας που θα επιτρέπει την 
έκδοση απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 

πριν την παρέλευση διετίας. Με τον τρόπο αυτό 
θα διευκολύνεται ο εφαρμοστής του κανόνα 
δικαίου στην υπαγωγή της κάθε ειδικής 
περίπτωσης σε αυτόν, αλλά συγχρόνως θα 
αποφεύγεται και η καταχρηστική εφαρμογή της 
εν λόγω εξαίρεσης και οι πολίτες θα αισθάνονται 
περισσότερη ασφάλεια καθώς η χωροθέτηση των 
λαϊκών αγορών δεν θα αφήνει την παραμικρή 
αμφιβολία περί άνισης μεταχείρισης.      

    
 
 
 

ΙΙ. Ανωτέρα βία και σχετική νομολογία 
 
7. Με αφορμή, λοιπόν, υπόθεση που χειρίστηκε ο 
Περιφερειακός Συμπαραστάτης, η οποία 
αφορούσε την αλλαγή της χωροθέτησης λαϊκής 
αγοράς πριν την πάροδο των δύο ετών, 
διαπίστωσε ότι η υπαγωγή της κάθε περίπτωσης 
στις αόριστες νομικές έννοιες και συγκεκριμένα 
στην έννοια της ανωτέρας βίας, δεν είναι πάντοτε 
ευχερής για τον εφαρμοστή του εκάστοτε κανόνα 
δικαίου.  Πρόκειται για υπόθεση που αφορά την 
έκδοση της απόφασης 250/2017 του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής («Τροποποίηση της αριθ. 266/2015 
απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
σχετικά με χώρο λειτουργίας λαϊκής αγοράς 
Παγκράτι, ημέρα Παρασκευή του Δήμου 
Αθηναίων (ΣΤ΄ Αθηνών), ΦΕΚ Β, 3130/08.09.2017), 
με την οποία άλλαξε η χωροθέτηση λαϊκής 
αγοράς πριν την παρέλευση διετίας, χωρίς καν 
την μνεία της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας 
στο σώμα της απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου.  

 
8. Στο πλαίσιο της διαμεσολαβητικής του 
παρέμβασης στην ως άνω υπόθεση4 ο 
Περιφερειακός Συμπαραστάτης ανέλυσε την 
έννοια της ανωτέρας βίας, αναφέροντας ότι κατά 
το σύνηθες περιεχόμενό του ο όρος «ανωτέρα 
βία» χαρακτηρίζει οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός 
του οποίου η επέλευση, ως εκ της φύσεώς του, 
είναι για τις ανθρώπινες δυνάμεις απρόβλεπτη 
και αναπότρεπτη. Λόγοι, όπως  πλημμελής 
εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής και 
επικινδυνότητα της οδού στην περίπτωση  
λειτουργίας της λαϊκής αγοράς λόγω έλλειψης 

                                                 
4 Διαμεσολάβηση 10/2017 της 26.4.2017, 

Διαμεσολάβηση 10/2017/Α της 7.7.2017, 
Διαμεσολάβηση 10/2017/Β της 26.7.2017 και 
Διαμεσολάβηση 10/2017/Γ της 31.7.2017. 
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φωτεινών σηματοδοτών δεν συνιστούν 
«ανωτέρα βία»,  δεδομένου ότι αποτελούν 
γεγονότα τα οποία στην συνήθη πορεία των 
πραγμάτων θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί 
ή και αποκατασταθεί από την (αρμόδια) 
Υπηρεσία, έτσι ώστε να μην αποτελούν λόγο 
σχετικής εισήγησή της για την έκδοση 
τροποποιητικής απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου. Ως εκ το τούτου, η έκδοση νέας 
απόφασης χωροθέτησης λαϊκής αγοράς πριν την 
πάροδο διετίας από την τελευταία σχετική 
απόφαση συνιστά παραβίαση του άρθρου 8 του 
Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, εάν οι 
λόγοι που επικαλείται η Υπηρεσία για την αλλαγή 
της χωροθέτησης, δεν αποτελούν λόγους 
ανωτέρας βίας. 

 
9. Η αρμόδια υπηρεσία από την άλλη, 
ανταποκρινόμενη στην Διαμεσολάβηση του 
Περιφερειακού Συμπαραστάτη, ανέφερε ότι ο 
όρος «ανωτέρα βία» στον Κανονισμό Λειτουργίας 
Λαϊκών Αγορών αφορά όχι μόνο τα απρόβλεπτα 
γεγονότα, αλλά και περιπτώσεις ή γεγονότα που 
δεν μπορούν να αγνοηθούν και τυχόν 
πραγμάτωσή της θα επιφέρει προβλήματα είτε 
στην λειτουργία της αγοράς, είτε στο ίδιο το 
αντικείμενο. Ανέφερε επίσης ως "τέτοιες 
περιπτώσεις" την εκτέλεση τεχνικών έργων, 
διάφορες εκδηλώσεις, διεξαγωγή εξετάσεων, 
γιορτές, πανηγύρια, αθλητικές εκδηλώσεις. 

 
10. Η έννοια της ανωτέρας βίας, ως αόριστη 
νομική έννοια, έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό 
τα ελληνικά δικαστήρια και υπάρχει πλούσια 
νομολογία. 

 
11. Σύμφωνα λοιπόν με την νομολογία των 
ελληνικών δικαστηρίων ανώτερη βία συνιστά 
κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο δεν 
μπορούσε να αποτραπεί ακόμη και με μέτρα ε ξ α 
ι ρ ε τ ι κ ή ς επιμελείας (3743/2014 απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικρατείας), οποιοδήποτε 
ανυπαίτιο γεγονός εξαιρετικής φύσεως, που δεν 
αναμενόταν και δεν ήταν δυνατό να αποτραπεί 
ούτε με μέτρα ά κ ρ α ς  ε π ι μ έ λ ε ι α ς του 
μέσου συνετού ανθρώπου (67/2015 απόφαση του 
Αρείου Πάγου, 830/2014 απόφαση του Αρείου 
Πάγου). 

 
12. Επίσης:  
α)  Η υπ’ αριθ. 513/2016 απόφαση του Αρείου 
Πάγου αναφέρει ότι  η κατηγορία των τυχηρών, 
για την οποία χρησιμοποιείται ο όρος ανώτερη 

βία (vis major), περιλαμβάνει βασικά τις ακραίες 
περιπτώσεις εκείνων των περιστατικών, που είναι 
για τις ανθρώπινες δυνάμεις αδύνατο να 
αποτραπούν ή τουλάχιστον δυσκολότερα από 
ό,τι τα λοιπά τυχηρά, δηλαδή τα υπό στενή 
έννοια, που βρίσκονται πλησιέστερα προς την 
αμέλεια. Η υποκειμενική θεωρία περί ανωτέρας 
βίας, που είναι και η κρατούσα στην Ελλάδα τόσο 
στη θεωρία όσο και στη νομολογία, διευρύνει κατ’ 
αποτέλεσμα τον κύκλο των περιστατικών 
ανώτερης βίας, περιλαμβάνοντας σ’ αυτά και 
γεγονότα "εσωτερικά". Δηλαδή, δεν απαιτεί γι’ 
αυτά το στοιχείο της "έξωθεν" προελεύσεώς τους, 
αλλά θεωρεί κρίσιμο μόνο το ότι τα περιστατικά 
αυτά είναι απρόβλεπτα και αναπότρεπτα ακόμη 
και "με μέτρα άκρας επιμέλειας και συνέσεως του 
δράστη" (όχι δηλαδή με μέτρα της συνηθισμένης 
επιμέλειας του μέσου συνετού ανθρώπου, που 
αποτελεί το κριτήριο διακρίσεως μεταξύ της 
αμέλειας και των τυχηρών γενικά). Η ως άνω 
απόφαση δέχθηκε ότι η κατάρρευση μέρους του 
τοιχίου του προσήνεμου μώλου της Μαρίνας 
οφειλόταν σε λόγους ανώτερης βίας (άνεμοι με 
μέγιστη ένταση 10 και 11 Beaufort) και στην 
αδυναμία αποφυγής του ζημιογόνου 
αποτελέσματος,  δηλαδή της βυθίσεως της 
θαλαμηγού, ακόμη και με μέτρα άκρας επιμέλειας 
και σύνεσης.  
 
β) Αντίθετα, με την υπ’ αριθ. 2429/2014 απόφαση 
του Συμβούλιου της Επικρατείας κρίθηκε νομίμως 
και επαρκώς αιτιολογημένη η απόφαση του 
διοικητικού εφετείου κατά την οποία η πλημμύρα 
που σημειώθηκε από την υπερχείλιση του 
ποταμού Κηφισού δεν οφειλόταν σε ανωτέρα βία, 
αλλά συνέτρεξε αμελής συμπεριφορά των 
οργάνων του Ελληνικού Δημοσίου ως κυρίου του 
έργου, η οποία προκάλεσε τις ζημιές που υπέστη 
η αναιρεσίβλητη. 
 
γ) Επίσης, η υπ’ αριθ. 1218/2013 απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικρατείας δέχθηκε ότι η 
πλημμύρα λόγω της υπερχείλισης του ποταμού 
δεν αποτελούσε συνέπεια ακραίου καιρικού 
φαινομένου και άρα ανωτέρα βία, αλλά 
οφειλόταν στο ότι η εκτέλεση του έργου εχώρησε 
χωρίς τη λήψη μέτρων αντιπλημμυρικής 
προστασίας.  Άρα και σε αυτήν την περίπτωση 
κρίθηκε ότι υπήρξε αμέλεια και όχι ανωτέρα βία. 
 
δ) Η υπ’ αριθ. 308/2014 απόφαση του Αρείου 
Πάγου αναφέρει ότι ο ισχυρισμός των 
εvαγoμέvωv περί απαλλαγής τους, κατ` άρθρο 5 
του Ν. ΓΠΝ/1911, λόγω ανωτέρας βίας, και 
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ειδικότερα λόγω της ως άνω αιφνίδιας και 
απρόβλεπτης εμφάνισης του σκύλου επί του 
οδοστρώματος, πρέπει να απορριφθεί ως μη 
νόμιμος, καθόσον και αληθής υποτιθέμενος, δεν 
έλκει σε εφαρμογή την προαναφερόμενη διάταξη 
του Ν. ΓΠΝ/1911, κατά την έννοια της οποίας 
ανωτέρα βία αποτελεί κάθε γεγονός, που στη 
συγκεκριμένη περίπτωση είναι απρόβλεπτο, δεν 
μπορεί να αποτραπεί με μέτρα και της πλέον 
εξαιρετικής επιμέλειας και σύνεσης, είναι ξένο με 
το μηχανισμό και τη λειτουργία του αυτοκινήτου 
και δε συνδέεται με τους τυπικούς κινδύνους από 
την κυκλοφορία αυτού, τέτοιο δε γεγονός δεν 
συνιστά η αιφνιδιαστική εμφάνιση ζώου στο 
δρόμο. 
 
ε) Η υπ’ αριθ. 1841/2016 απόφαση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας δέχθηκε ότι οι ειδικότεροι 
ισχυρισμοί περί συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας 
καθήλωσης 2 εκ των 3 ελικοπτέρων, για τα οποία 
επιβλήθηκαν οι ποινικές ρήτρες, απορρίφθηκαν με 
νόμιμη αιτιολογία, εφ’ όσον δεν αποδείχθηκε η 
συνδρομή τους με σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α 
αποδεικτικά στοιχεία. 
 
στ) Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 171/2013 απόφαση 
του Αρείου Πάγου δεν συντρέχει  ανωτέρα βία 
στην περίπτωση που τα επικαλούμενα από τον 
εργοδότη περιστατικά ανατρέχουν στο κύκλο της 
επιχειρηματικής του δραστηριότητας και στη 
σφαίρα κινδύνου αυτού, ούτε άνευ ετέρου, η 
κακή πορεία της οικονομικής κατάστασης της 
επιχείρησης και ειδικότερα η δυσαναλογία μεταξύ 
των εξόδων και εσόδων αυτής. 
 
ΙΙΙ. Συμπεράσματα 
 
13. Από την ανωτέρω ανάλυση προκύπτει ότι ως 
ανωτέρα βία δεν μπορούν να θεωρηθούν 
περιστατικά τα οποία οφείλονται σε αμέλεια της  
Διοίκησης όπως είναι η μη λειτουργία φωτεινών 
σηματοδοτών, η κακή κατάσταση πεζοδρομίων 
κ.τ.λ., αφού αυτά είναι περιστατικά που 
ανάγονται στην σφαίρα ευθύνης της Διοίκησης 
και όχι στην σφαίρα του απρόβλεπτου ακόμα και 
με μέτρα εξαιρετικής επιμέλειας.  
 
14. Ωστόσο πράγματι πρέπει να προβλεφθούν 
περιπτώσεις εξαίρεσης από τον κανόνα της 
διετούς ισχύος των αποφάσεων χωροθέτησης 
των λαϊκών αγορών διότι η αποκατάσταση των 
ανωτέρω ελλείψεων, μολονότι αφορά την 
αμέλεια της Διοίκησης ή και τυχηρά γεγονότα, 
μπορεί για αντικειμενικούς λόγους να καθυστερεί 

με αποτέλεσμα να ακυρώνει την εφαρμογή της 
προϋφιστάμενης χωροθέτησης. Λόγοι διαφάνειας 
και ίσης μεταχείρησης επιβάλλουν όμως την 
πρόβλεψη μιας διαδικασίας τεκμηρίωσης των 
γεγονότων που στοιχειοθετούν λόγους ανωτέρας 
βίας και συνεπώς την ανάγκη για έκδοση 
τροποποιητικής απόφασης χωροθέτησης από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο πριν την πάροδο διετίας.  
 
15. Η διαδικασία αυτή δεν θα πρέπει να αρκείται 
σε διαπιστωτικές αποφάσεις πολιτικών οργάνων 
όπως είναι για παράδειγμα τα Συμβούλια των 
Δημοτικών Κοινοτήτων που υποβάλλουν τα 
σχετικά αιτήματα, αλλά θα πρέπει να βασίζεται σε 
έγγραφα των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών του 
Δήμου ή της Περιφέρειας αντίστοιχα, τα οποία θα 
διαπιστώνουν τις συγκεκριμένες φθορές που 
καθιστούν τυχόν αδύνατη την διεξαγωγή λαϊκής 
αγοράς. Συγκεκριμένα, εάν η φθορά αφορά 
πεζοδρόμια ή οδόστρωμα π.χ. του Δήμου 
Αθηναίων θα πρέπει να τεκμηριώνεται με έκθεση 
της Διεύθυνσης Οδοποιίας και Αποχέτευσης  ή της 
Διεύθυνσης Κοινόχρηστων Χώρων, στις οποίες θα 
καταγράφεται το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα 
αφορά την έλλειψη φωτεινών σηματοδοτών σε 
σημεία που θα έπρεπε να υπάρχουν, η σχετική 
έκθεση θα πρέπει να εκδίδεται από την αρμόδια 
Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών της Περιφέρειας ή την Διεύθυνση 
Τροχαίας Αττικής. Ωστόσο η ίδια η τεκμηρίωση 
των προβλημάτων τέτοιας φύσεων δεν αρκεί για 
την διαπίστωση της συνδρομής της εξαίρεσης 
λόγω ανωτέρας βίας, αλλά θα πρέπει να 
συντρέχουν κι άλλοι λόγοι που καθιστούν 
αδύνατη την διεξαγωγή λαϊκής αγοράς στο 
συγκεκριμένο σημείο που έχει χωροθετηθεί. Θα 
πρέπει λοιπόν οι ανωτέρω εκθέσεις να 
συνοδεύονται από την εκτίμηση του χρόνου και 
τους κόστους αποκατάστασης των ανωτέρω 
τεχνικών προβλημάτων, προκειμένου να μπορεί 
να διαπιστωθεί εάν η αποκατάσταση καθιστά 
εφικτή την εφαρμογή των όρων διεξαγωγής της 
λαϊκής αγοράς εντός της επόμενης 
προβλεπόμενης ημερομηνίας διεξαγωγής. Εάν δεν 
είναι εφικτή η αποκατάσταση εντός του χρόνου 
διεξαγωγής της επόμενης λαϊκής αγοράς, τότε η 
υπηρεσία θα μπορεί πλέον, με τεκμηρίωση, να 
εισηγηθεί την ύπαρξη λόγων ανωτέρας βίας που 
επιτρέπουν την έκδοση απόφασης νέας 
χωροθέτησης πριν την παρέλευση διετίας.  
 
ΙV. Πρόταση  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Περιφερειακός 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2017 

115   

Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
προτείνει την προσθήκη στο άρθρο 8 
παράγραφος (α)  του Κανονισμού Λειτουργίας 
Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής (Αρ. 
απόφασης 17/2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής, «Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας 
Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής», Φ.Ε.Κ. Β’ 
357/17.2.2016) εδαφίου που θα προβλέπει τα εξής: 
 
«Η συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας 
τεκμηριώνεται με έγγραφα των αρμόδιων 
δημόσιων, δημοτικών ή και περιφερειακών 
τεχνικών υπηρεσιών που βεβαιώνουν την 
αναγκαιότητα αποκατάστασης απρόβλεπτων 
φθορών ή ελλείψεων που καθιστούν αδύνατη 
την διεξαγωγή της λαϊκής αγοράς  και επιβάλλουν 
την τροποποίηση της χωροθέτησής της. Σε 
περίπτωση που οι φθορές ή οι ελλείψεις μπορούν 
τεκμηριωμένα να αποκατασταθούν σε χρόνο που 
επιτρέπει την διεξαγωγή της λαϊκής αγοράς στο 
πλαίσιο της υφιστάμενης απόφασης 
χωροθέτησης, τότε δεν επιτρέπεται η 
τροποποίηση της απόφασης χωροθέτησης.».  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στόχοι 2018  
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Στις 25.5.2018 τίθεται σε εφαρμογή ο Γενικός 
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 
στο σύνολο των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του Περιφερειακού 
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης είναι 
μέχρι αυτή την ημερομηνία οι υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Αττικής να είναι πλήρως ενήμερες για 
τις νέες υποχρεώσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
Περιφερειακός Συμπαραστάτης ήδη διεξάγει σχετική 
έρευνα για την καταγραφή όλων των αρχείων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται 
από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και 
προετοιμάζει την διατύπωση Ειδικής Πρότασης 
σχετικής με το θέμα αυτό. Παράλληλα, έχουν ήδη 
προγραμματιστεί δύο σεμινάρια για την ενημέρωση 
των υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής ως προς 
την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων που θα διεξάγει ο Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης σε συνεργασία με την αρμόδια 
υπηρεσία επιμόρφωσης της Δ/νσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού εντός του Μαρτίου 2018.  


