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Πρόλογοσ 

Ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ είναι ζνασ νζοσ κεςμόσ που 

κεςπίςτθκε με το Ρρόγραμμα «Καλλικράτθσ» (Ν. 3852/2010, άρκρο 77). Τον 

Φεβρουάριο του 2015, το Δθμοτικό Συμβοφλιο του Διμου Ρεράματοσ, κατόπιν 

μυςτικισ ψθφοφορίασ, κατάφερε να ενεργοποιιςει τθν ανεξάρτθτθ αρχι, με τθν 

αυξθμζνθ πλειοψθφία των 2/3 των μελϊν του. Τθν πρϊτθ τετραετία ειςαγωγισ του 

κεςμοφ ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ (2011-2014), παρά τισ διαδοχικζσ ψθφοφορίεσ 

που πραγματοποιικθκαν, δεν κατζςτθ δυνατι θ εκλογι προςϊπου κοινισ 

αποδοχισ. Ο Διμοσ Ρεράματοσ είναι ο μόνοσ Διμοσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ 

του Ρειραιά και ζνασ από τουσ μόλισ 32 Διμουσ -ςε ςφνολο 160 που είχαν τθ 

δυνατότθτα επιλογισ- που διακζτει Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ 

Επιχείρθςθσ. 

Το πρϊτο ζτοσ λειτουργίασ του κεςμοφ, ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ 

Επιχείρθςθσ υποδζχκθκε καταγγελίεσ που αφοροφν ςχεδόν όλεσ τισ υπθρεςίεσ του 

Διμου Ρεράματοσ, ιδιαίτερα εκείνεσ που οι πολίτεσ και οι επιχειριςεισ ζρχονται ςε 

κακθμερινι επαφι. Σκοπόσ του Συμπαραςτάτθ είναι να διευκολφνει τθν επίλυςθ 

διαφορϊν, οι οποίεσ προκφπτουν κατά τθ διάρκεια τθσ επαφισ του πολίτθ με τισ 

υπθρεςίεσ του Διμου. 

Θ διαμεςολάβθςθ του Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ ζχει 4 

βαςικά ςτάδια: 

1. Τθ λιψθ τθσ καταγγελίασ 

2. Τθν επικοινωνία με τθν καταγγελλόμενθ πλευρά 

3. Τθν ανταπόκριςθ τθσ καταγγελλόμενθσ πλευράσ 

4. Τθν ενθμζρωςθ του καταγγζλλοντοσ για τθν ζκβαςθ τθσ υπόκεςθσ 

Ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ διερευνά υποκζςεισ που 

αναφζρονται ςε διοικθτικζσ παρατυπίεσ, άδικθ μεταχείριςθ, παράλειψθ 

οφειλόμενθσ απάντθςθσ, άρνθςθ παροχισ υπθρεςιϊν, αδικαιολόγθτθ 

κακυςτζρθςθ, κακϊσ και άρνθςθ πρόςβαςθσ ςε ζγγραφα. Υπενκυμίηεται πωσ ο 

Συμπαραςτάτθσ δεν είναι αρμόδιοσ για τθν παροχι νομικϊν, οικονομικϊν ι 

τεχνικϊν ςυμβουλϊν, για ιδιωτικζσ διαφορζσ, για υποκζςεισ που εκκρεμοφν 

ενϊπιον τθσ δικαιοςφνθσ, όπωσ και για πράξεισ δικαςτικϊν αρχϊν. 

Συγχρόνωσ με τουσ δθμότεσ και τισ επιχειριςεισ που επζλεξαν τθν οδό τθσ 

ζγγραφθσ καταγγελίασ, δεκάδεσ ςυμπολίτεσ μασ προτίμθςαν να διατυπϊςουν είτε 
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εκ του ςυςτάδθν είτε τθλεφωνικά, ανωνυμοποιθμζνα τισ αναφορζσ τουσ, 

επιδιϊκοντασ τθν ανταπόκριςθ των υπθρεςιϊν χωρίσ να γνωςτοποιοφν τθν 

ταυτότθτά τουσ. Ραρά το γεγονόσ πωσ δεν ενκαρρφνεται αυτι θ πρακτικι, ζγινε 

προςπάκεια ακόμα και με αυτόν τον τρόπο να επιλυκοφν προβλιματα που 

ταλανίηουν τουσ δθμότεσ. Δυςτυχϊσ ακόμα και ςιμερα υπάρχει θ αντίλθψθ από 

κάποιουσ πωσ αν προςφφγουν επϊνυμα ςε μια ανεξάρτθτθ αρχι, μπορεί να 

διαταραχκοφν οι ςχζςεισ τουσ με τουσ εργαηόμενουσ και με τθ Δθμοτικι Αρχι. Θ 

γνωςτοποίθςθ του κεςμοφ ςε τοπικό αλλά και ςε εκνικό επίπεδο είναι αναγκαία 

προκειμζνου να ςυνειδθτοποιιςουν όλοι τα πλεονεκτιματα τθσ εξωδικαςτικισ 

διαμεςολάβθςθσ. 

Ρζρα από το κεςμοκετθμζνο πλαίςιο λειτουργίασ του Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ 

και τθσ Επιχείρθςθσ, υπιρχαν πολλζσ περιπτϊςεισ δθμοτϊν με προβλιματα, τα 

οποία δεν εντάςςονταν ςτισ αρμοδιότθτζσ του. Συμπολίτεσ μασ θλικιωμζνοι, 

μακροχρόνια άνεργοι, ανάπθροι και πολφτεκνοι, ιρκαν για βοικεια ςτο γραφείο 

προκειμζνου να ενθμερωκοφν για αποφάςεισ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, για 

ενζργειεσ υπθρεςιϊν, για να υποβάλλουν μια αίτθςθ, κακϊσ και για να τουσ 

γνωςτοποιθκοφν τα αναγκαία βιματα για υποκζςεισ που εμπλζκονται κι άλλοι 

φορείσ εκτόσ από τον Διμο. 

Το γραφείο του Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ οργανϊκθκε τον 

Μάρτιο του 2015, ςτο Δθμαρχείο Ρεράματοσ, ςτο ιςόγειο του κτιρίου. Τον πρϊτο 

χρόνο λειτουργίασ του κεςμοφ, λόγω τθσ δεινισ οικονομικισ κατάςταςθσ του 

Διμου, δεν υπιρχε άμεςθ διοικθτικι υποςτιριξθ για το ζργο του γραφείου. 

Επίςθσ, δεν χορθγικθκε θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ και εκτυπωτισ, εξοπλιςμόσ 

απαραίτθτοσ για τθν ταχφτερθ και αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των υποκζςεων.  

Ευελπιςτϊ πωσ μετά τθν υπαγωγι του Διμου ςτισ ρυκμίςεισ τθσ παραγράφου 2 

του άρκρου 79 του νόμου 4316/ 2014, που αφορά των ςυμψθφιςμό των οφειλϊν 

του προσ το Δθμόςιο και τουσ Αςφαλιςτικοφσ Οργανιςμοφσ, με παρακράτθςθ του 

5% των εςόδων του από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Ρόρουσ, με τθν διαςφάλιςθ 

Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ και με τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ 

διάφορων προγραμμάτων για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ ςτο Διμο, να εξοπλιςτεί 

το γραφείο με τα απαραίτθτα εφόδια που κα διαςφαλίςουν τθν αποδοτικότερθ 

λειτουργία του κεςμοφ. 

Θ δράςθ του Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ γίνεται πάντοτε με 

γνϊμονα τθ νομιμότθτα, όπωσ καταγράφεται ςτο Σφνταγμα και τουσ νόμουσ τθσ 

χϊρασ, ςτον Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων και ςτο Ρρόγραμμα «Καλλικράτθσ». 
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Ακόμα, λειτουργεί υπό κακεςτϊσ πλιρουσ διαφάνειασ ςε ςχζςθ με τον χειριςμό 

των υποκζςεων που τον αφοροφν. Πλεσ οι διαμεςολαβιςεισ κα αναρτθκοφν ςτθν 

ιςτοςελίδα του Διμου Ρεράματοσ μόλισ αυτι ολοκλθρωκεί, ανωνυμοποιθμζνεσ, 

δθλαδι χωρίσ τα ςτοιχεία των εμπλεκόμενων μερϊν. Θ λειτουργία του κεςμοφ 

διαςφαλίηει τθν αμερολθψία, καταγράφει και παρεμβαίνει ςε ηθτιματα 

κακοδιοίκθςθσ, με ςκοπό τθν ταχφτερθ και αποτελεςματικότερθ ανταπόκριςθ  των 

υπθρεςιϊν.  

Είναι ςθμαντικό να κατανοθκεί από όλουσ πωσ οι παρεμβάςεισ του Συμπαραςτάτθ 

του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ πραγματοποιοφνται πάντοτε ςτο πλαίςιο τθσ 

διαμεςολάβθςθσ και δεν αποτελοφν άλλον ζνα ελεγκτικό μθχανιςμό με δεςμευτικι 

αρμοδιότθτα. Επομζνωσ, ο Συμπαραςτάτθσ υποδεικνφει κάκε φορά τι μπορεί να 

γίνει, ϊςτε να αποφεφγεται αυτό που ο νόμοσ ονομάηει «κακοδιοίκθςθ», 

προτείνοντασ τθν επανεξζταςθ ηθτθμάτων και τυχόν εφαρμόςιμεσ λφςεισ ςτο 

ιςχφον πλαίςιο.  

Είναι γεγονόσ πωσ το ζργο του Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ είναι 

ιδιαίτερα δφςκολο από τθ ςτιγμι που τα ςυμπεράςματά του δεν είναι δεςμευτικά. 

Γι’ αυτό καλείται να βαςιςτεί ςτθν επιχειρθματολογία του και ςτθν ακρίβεια των 

κζςεϊν του, ϊςτε τα ςυμπεράςματα τθσ διαμεςολάβθςθσ να γίνουν αποδεκτά από 

όλεσ τισ πλευρζσ. Ο Συμπαραςτάτθσ δεν είναι κατιγοροσ, οφτε ελεγκτισ. Αντίκετα, 

αναηθτά το διάλογο, μθ διςτάηοντασ να αποδϊςει το δίκιο ςτθν υπθρεςία, όταν 

ενεργεί ορκά. 

Τον πρϊτο χρόνο λειτουργίασ του κεςμοφ ςτο Διμο Ρεράματοσ ίςωσ υπιρξαν 

αςτοχίεσ, λάκθ και παραλείψεισ. Πλεσ οι ενζργειεσ ζγιναν ςτθν κατεφκυνςθ τθσ 

ενθμζρωςθσ των πολιτϊν και τθσ αποκατάςταςθσ των αδικιϊν. Με τθν καταγραφι 

και τθ δθμοςιοποίθςθ των υποκζςεων που διερευνοφνται ςτθν ιςτοςελίδα του 

Διμου Ρεράματοσ, όταν εκείνθ ολοκλθρωκεί, οι δθμότεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα 

να δουν ςτθν πράξθ τα βιματα και το πλαίςιο για τθν επίλυςθ ίδιων ι ςυναφϊν 

προβλθμάτων. 

Τζλοσ, κζλω να ευχαριςτιςω τουσ Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ όλων των παρατάξεων 

για τθν εμπιςτοςφνθ που δείχνουν ςτο πρόςωπό μου, κακϊσ και τουσ 

εργαηόμενουσ του Διμου για τθν προκυμία τουσ ςτθν παροχι ςτοιχείων και 

πλθροφοριϊν, ςτο πλαίςιο τθσ διαμεςολάβθςθσ των υποκζςεων. 
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Κεφαλαιο Α: Θεςμικό πλαύςιο 

Ο κεςμόσ του δθμοτικοφ διαμεςολαβθτι, ςτον οποίο μπορεί να προςφφγει κάκε 
άμεςα κιγόμενοσ πολίτθσ ι επιχείρθςθ για λόγουσ που αφοροφν κακοδιοίκθςθ από 
τθν πλευρά των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν, ειςάγεται ςτθν διοικθτικι διάρκρωςθ τθσ 
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ με το Ρρόγραμμα «Καλλικράτθσ» (Ν.3852/2010).  Ρολφ πριν 
τον «Καλλικράτθ»,  υπιρξαν ςυςτάςεισ από όργανα του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, 
για τθν ίδρυςθ και λειτουργία τοπικϊν και περιφερειακϊν διαμεςολαβθτϊν.  
 
Θ λειτουργία του Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ διζπεται  από τισ 
διατάξεισ του «Καλλικράτθ», από τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ του Συμβουλίου τθσ 
Ευρϊπθσ, κακϊσ κι από το γενικότερο κανονιςτικό πλαίςιο του ελλθνικοφ 
διοικθτικοφ δικαίου.  
 

Α. Οι διατϊξεισ του Προγρϊμματοσ «Καλλικρϊτησ» 

(Ν.3852/2010) 

 

Ίδρυςη και καταςτατικό θϋςη 

Ο κεςμόσ του Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ ειςάγεται ςτο 
ςφςτθμα του Ρρογράμματοσ «Καλλικράτθσ» με το άρκρο 77 του Ν.3852/2010. 
Σφμφωνα με το άρκρο αυτό, ςτουσ Διμουσ άνω των είκοςι χιλιάδων (20.000) 
κατοίκων, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, επιλζγεται, κατόπιν 
προκθρφξεωσ που δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου, πρόςωπο 
εγνωςμζνου κφρουσ και εμπειρίασ, ωσ Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ 
Επιχείρθςθσ. Υποψθφιότθτεσ υποβάλλονται με διλωςθ που κατατίκεται ςτο 
προεδρείο του Δθμοτικοφ Συμβουλίου κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ. 
Ωσ Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετόσ 
Διμου, Ρεριφζρειασ ι βουλευτισ. Μθ υπάρχουςασ αντίκετθσ ρφκμιςθσ, για τθ 
κζςθ μπορεί να επιλεγεί πρόςωπο που είναι δθμότθσ άλλου διμου (Eγκφκλιοσ 
59/74896/30.12.2010 του Υπουργείου Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και 
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ).  
 
Ωσ προσ το αξίωμα του Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ ιςχφουν τα 
κωλφματα και τα αςυμβίβαςτα που προβλζπονται ςτο άρκρο 14 του Ν.3852/2010. 
Θ κθτεία του Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ ακολουκεί τθν κθτεία 
των δθμοτικϊν αρχϊν. Ωσ προσ τθν καταςτατικι κζςθ και τισ ευκφνεσ του 
Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ για 
τουσ δθμοτικοφσ ςυμβοφλουσ (άρκρο 77 παρ. 6 Ν.3852/2010).
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Κωλύματα και αςυμβύβαςτα 

Σφμφωνα με το άρκρο 14 παρ. 1 περ. β' του Ν.3852/2010, δεν μποροφν να 

εκλεγοφν ι να είναι Διμαρχοι, Δθμοτικοί Σφμβουλοι, Σφμβουλοι τθσ Δθμοτικισ ι 

Τοπικισ κοινότθτασ ι εκπρόςωποι τθσ τοπικισ κοινότθτασ, μεταξφ άλλων 

προςϊπων, οι Δθμοτικοί Συμπαραςτάτεσ ςτουσ Διμουσ που υπθρετοφν. Σφμφωνα 

με τθν παρ. 7 του ίδιου άρκρου, το κϊλυμα αυτό παφει να υπάρχει, αν τα πρόςωπα 

ςτα οποία ςυντρζχει παραιτθκοφν από τθ κζςθ τουσ πριν από τθν θμζρα τθσ 

ανακιρυξθσ των υποψθφίων. Θ παραίτθςθ επιδίδεται με δικαςτικό επιμελθτι ςτον 

Ρρόεδρο Ρρωτοδικϊν, ο οποίοσ τθν υποβάλλει αμζςωσ ςτθν αρχι που είναι 

αρμόδια να τθν αποδεχκεί. Θ παραίτθςθ κεωρείται ότι γίνεται δεκτι από τθν 

επίδοςι τθσ και δεν ανακαλείται. Σφμφωνα με τθν παρ. 4 του ίδιου άρκρου, θ 

κατοχι οποιουδιποτε αιρετοφ αξιϊματοσ από όργανα τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ 

πρϊτου βακμοφ δεν αποτελεί λόγο αςυμβιβάςτου ι αναςτολισ άςκθςθσ του 

λειτουργιματόσ τουσ (εκτόσ από το αξίωμα του Δθμάρχου, κατά τουσ όρουσ του 

άρκρου 16 του Ν.3852/2010) για: α) τουσ δικθγόρουσ και ςυμβολαιογράφουσ, β) τα 

μζλθ Διδακτικοφ Ερευνθτικοφ Ρροςωπικοφ (Δ.Ε.Ρ.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν 

Λδρυμάτων (Α.Ε.Λ.), τα μζλθ Επιςτθμονικοφ Ρροςωπικοφ των Τεχνολογικϊν 

Εκπαιδευτικϊν Λδρυμάτων (Τ.Ε.Λ.) και το ειδικό διδακτικό και επιςτθμονικό 

προςωπικό τoυσ.  

 

Εκλογό και ανϊκληςη 

Θ διαδικαςία για τθν επιλογι του Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ 

γίνεται εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν εγκατάςταςθ των δθμοτικϊν αρχϊν. Αυτι θ 

διάταξθ, ςτθν αρχικι τθσ μορφι, πρόβλεπε ωσ αποκλειςτικι τθν ςυγκεκριμζνθ 

προκεςμία. Μετά, όμωσ, από τθν αποτυχία των ςχετικϊν διαδικαςιϊν ςτθ 

ςυντριπτικι πλειοψθφία των Διμων για τθν επιλογι Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ 

και τθσ Επιχείρθςθσ εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ των δφο μθνϊν, με το άρκρο 

58 παρ. του Ν.3966/2011 (Α' 118/24.5.2011), θ διατφπωςθ του άρκρου 

μεταβλικθκε και θ προκεςμία κατζςτθ ενδεικτικι. Ρεραιτζρω, κατά το άρκρο 77 

παρ. 2 του Ν.3852/2010, ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ 

επιλζγεται με απόφαςθ, θ οποία λαμβάνεται με μυςτικι ψθφοφορία και με 

πλειοψθφία των δφο τρίτων (2/3) του ςυνόλου των μελϊν του Δθμοτικοφ 

Συμβουλίου. Αν δεν επιτευχκεί θ επιλογι, θ ψθφοφορία επαναλαμβάνεται κατά 

τθν ίδια ι μεταγενζςτερθ ςυνεδρίαςθ με τθν ίδια πλειοψθφία. Είναι επιτρεπτι με 

τθν ίδια πλειοψθφία και τθν αυτι διαδικαςία θ ανάκλθςθ του Συμπαραςτάτθ του 
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Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ για πλθμμελι εκτζλεςθ των κακθκόντων του, με ειδικά 

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Στισ 2.2.2015 το Δθμοτικό 

Συμβοφλιο του Διμου Ρεράματοσ εξζλεξε τον Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ 

Επιχείρθςθσ. 

 

Αρμοδιότητεσ 

Ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ δζχεται καταγγελίεσ άμεςα 

κιγόμενων πολιτϊν και επιχειριςεων για κακοδιοίκθςθ των υπθρεςιϊν του Διμου, 

των νομικϊν του προςϊπων και των επιχειριςεϊν του και διαμεςολαβεί 

προκειμζνου να επιλυκοφν τα ςχετικά προβλιματα, ενϊ είναι υποχρεωμζνοσ να 

απαντά εγγράφωσ ι θλεκτρονικά εντόσ τριάντα (30) θμερϊν ςτουσ 

ενδιαφερόμενουσ (άρκρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010). Σφμφωνα με τθν Εγκφκλιο 

27230/7.6.2011 του Υπουργείου Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ,  «ο Συμπαραςτάτθσ διεκπεραιϊνει τισ ενϊπιόν του υποκζςεισ είτε 

εγγράφωσ (με αλλθλογραφία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του διμου ι τθσ 

περιφζρειασ) είτε προφορικϊσ, ενθμερϊνοντασ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ τον 

ενδιαφερόμενο». 

Ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ ςυντάςςει ετιςια ζκκεςθ. Θ 

Ετιςια Ζκκεςθ παρουςιάηεται από τον ίδιο και ςυηθτείται ςτθν ειδικι δθμόςια 

ςυνεδρίαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου για τον απολογιςμό τθσ δθμοτικισ αρχισ 

κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 217 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων, εντόσ 

τριάντα (30) θμερϊν από τθν υποβολι τθσ. Ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ 

Επιχείρθςθσ μπορεί επίςθσ να προβαίνει ςτθ διατφπωςθ προτάςεων βελτίωςθσ τθσ 

δθμοτικισ διοίκθςθσ και των ςχζςεϊν τθσ με το κοινό, τόςο ςτο πλαίςιο τθσ 

Ετιςιασ Ζκκεςισ του, όςο και επ' ευκαιρία ςθμαντικϊν προβλθμάτων 

κακοδιοίκθςθσ που ο ίδιοσ εντοπίηει. Στθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, οι Ειδικζσ 

Ρροτάςεισ του Συμπαραςτάτθ υποβάλλονται ςτον Διμαρχο και κοινοποιοφνται ςτο 

Δθμοτικό Συμβοφλιο και ςτον Γενικό Γραμματζα του Διμου. Τόςο θ ετιςια ζκκεςθ 

όςο και οι Ειδικζσ Ρροτάςεισ του Συμπαραςτάτθ αναρτϊνται υποχρεωτικά ςτθν 

ιςτοςελίδα του διμου με φροντίδα των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν (άρκρο 77 παρ. 5 

Ν.3852/2010). Σφμφωνα με τθν Αιτιολογικι Ζκκεςθ του Ρρογράμματοσ 

«Καλλικράτθσ»,  «*o+ Συμπαραςτάτθσ ζχει ωσ αποςτολι, πζραν από τθν ζγκαιρθ 

καταπολζμθςθ τθσ κακοδιοίκθςθσ, τθ διαςφάλιςθ τθσ αμερολθψίασ των δθμοτικϊν 

αρχϊν, τθ βελτίωςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν και των επιχειριςεων, κακϊσ 
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και τθν αποςυμφόρθςθ του δθμάρχου και άλλων αιρετϊν οργάνων του διμου από 

τθ ςυςςϊρευςθ αιτθμάτων και παραπόνων των πολιτϊν. Μζςω του 

Συμπαραςτάτθ, κα αποτρζπονται πρόςκετεσ διαδικαςίεσ (προςφυγζσ ςε 

ελεγκτικοφσ μθχανιςμοφσ και ςτθ δικαιοςφνθ), επειδι πολλά προβλιματα 

κακοδιοίκθςθσ κα επιλφονται ςτο πλαίςιο του ίδιου Ο.Τ.Α., με αποτζλεςμα τθν 

εξοικονόμθςθ διαδικαςιϊν, πόρων, χρόνου, χριματοσ και ελαχιςτοποίθςθ τθσ 

ταλαιπωρίασ των πολιτϊν». 

 

Διοικητικό υποςτόριξη 

Σφμφωνα με το άρκρο 77 παρ. 3 του Ν.3852/2010, ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ 

και τθσ Επιχείρθςθσ υποςτθρίηεται διοικθτικά από τισ υπθρεςίεσ του Διμου. Το 

Γραφείο Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ υπάγεται διοικθτικά ςτον Ρρόεδρο του 

Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Ρρόκειται δθλαδι για γραφείο διοικθτικισ υποςτιριξθσ 

και όχι για υποκατάςταςθ του κεςμοφ από εργαηόμενουσ του Διμου. Ο ίδιοσ ο 

Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ βρίςκεται εκτόσ τθσ ιεραρχικισ 

δομισ τθσ εςωτερικισ υπθρεςίασ του Διμου Ρεράματοσ, κακϊσ ωσ προσ τθν 

καταςτατικι κζςθ και τισ ευκφνεσ του ιςχφουν οι διατάξεισ για τουσ Δθμοτικοφσ 

Συμβοφλουσ (άρκρο 77 παρ. 6).   

 

Αντιμιςθύα 

Σφμφωνα με το άρκρο 77 παρ. 6 του Ν.3852/2010, ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ 

και τθσ Επιχείρθςθσ λαμβάνει αντιμιςκία ιςόποςθ με τθν αντιμιςκία του Ρροζδρου 

του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.  

 

Β. υςτϊςεισ και ψηφύςματα υμβουλύου τησ Ευρώπησ 

To 1975 με τθ Σφςταςθ 757, θ Κοινοβουλευτικι Συνζλευςθ του Συμβουλίου τθσ 

Ευρϊπθσ ςυνζςτθςε ςτθν Επιτροπι Υπουργϊν να καλζςει τισ κυβερνιςεισ των 

κρατϊν-μελϊν να εξετάςουν τθν δυνατότθτα διοριςμοφ προςϊπων ςε εκνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με τισ αρμοδιότθτεσ των Συνθγόρων του Ρολίτθ.  

To 1985 θ Επιτροπι Υπουργϊν των κρατϊν του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ κζςπιςε 

τθν Σφςταςθ R (85) 13 «για τον κεςμό του Συνθγόρου του Ρολίτθ», καλϊντασ τα 
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κράτθ να διορίςουν Συνθγόρουσ του Ρολίτθ ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο, ι ςε ειδικοφσ τομείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. To ίδιο ζτοσ, θ Επιτροπι 

Υπουργϊν κζςπιςε το Ψιφιςμα (85)8 για τθν ςυνεργαςία μεταξφ των Συνθγόρων 

και του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ.  

Το 1999, το Κογκρζςο Τοπικϊν και Ρεριφερειακϊν Αρχϊν του Συμβουλίου τθσ 

Ευρϊπθσ κζςπιςε το Ψιφιςμα 80 για τον ρόλο των τοπικϊν Διαμεςολαβθτϊν ι 

Συνθγόρων ςτθν προάςπιςθ των δικαιωμάτων των πολιτϊν, κείμενο ςτο οποίο 

επιςυνάπτονται και οι «Αρχζσ που διζπουν τον κεςμό του Διαμεςολαβθτι ςε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο». Με το Ψιφιςμα αυτό, καλοφνται οι τοπικζσ και 

περιφερειακζσ αρχζσ που ιδθ ζχουν τον κεςμό να ιδρφςουν ζνα εκνικό δίκτυο 

τοπικϊν και περιφερειακϊν Διαμεςολαβθτϊν για τθν ςυγκζντρωςθ εμπειριϊν και 

να εξεταςτεί θ δυνατότθτα τθσ ςυνεργαςίασ και εναρμόνιςθσ για τθν επίλυςθ των 

προβλθμάτων των πολιτϊν με τισ δθμόςιεσ αρχζσ.  

Σφμφωνα με τισ «Αρχζσ που διζπουν τον κεςμό του Διαμεςολαβθτι ςε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο», ο τοπικόσ Διαμεςολαβθτισ πρζπει να ζχει ελεφκερθ 

πρόςβαςθ ςε ζγγραφα, αρχεία και φακζλουσ τθσ ελεγχόμενθσ διοικθτικισ αρχισ, 

προκειμζνου να αςκεί αποτελεςματικά τα κακικοντά του. Εκτόσ από τισ υποκζςεισ 

ςτισ οποίεσ ιςχφει θ αρχι του κρατικοφ απορριτου για λόγουσ ςχετικοφσ με τθν 

άμυνα, τθν εκνικι αςφάλεια κ.τ.λ., δεν είναι αποδεκτι καμία άρνθςθ πρόςβαςθσ.  

Θ εξουςία πρόςβαςθσ πρζπει επίςθσ να περιλαμβάνει τθν δυνατότθτα διεξαγωγισ 

ερευνϊν και τθν επίςκεψθ και/ι αυτοψία του ςχετικοφ χϊρου με τθν βοικεια 

ειδικϊν, όταν επιβάλλεται από τισ περιςτάςεισ.   Ο υπεφκυνοσ  για τθν ελεγχόμενθ 

πράξθ ι ςυμπεριφορά πρζπει να είναι διακζςιμοσ να απαντά ςτισ ερωτιςεισ του 

Διαμεςολαβθτι και να τον βοθκά να αςκιςει τθν αποςτολι του.  Θ ελεγχόμενθ 

διοικθτικι αρχι πρζπει να εξετάηει τισ ςυςτάςεισ, προτάςεισ και άλλεσ 

πρωτοβουλίεσ του Διαμεςολαβθτι και  ςε κάκε περίπτωςθ, να εκκζτει τουσ λόγουσ 

για τουσ οποίουσ κατά τθ γνϊμθ τθσ τθν αποτρζπουν από το να τισ ακολουκιςει. Θ 

απόκριςθ τθσ διοίκθςθσ κα πρζπει να λαμβάνεται εντόσ προκακοριςμζνου χρόνου. 

Ρροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ελευκερία τθσ πρόςβαςθσ, κα πρζπει να 

προβλζπονται και να επιβάλλονται ςχετικζσ κυρϊςεισ για κάκε άρνθςθ, εμπόδιο, 

παρεμπόδιςθ ι άλλο τφπο δυςτοκίασ από τθν πλευρά ενόσ δθμοςίου υπαλλιλου ι 

λειτουργοφ.  

Τα αποτελζςματα τθσ δράςθσ του Διαμεςολαβθτι κα πρζπει να καταγράφονται ςε 

ειδικζσ, περιοδικζσ ι ετιςιεσ εκκζςεισ ι ςε άλλα ζγγραφα και να δθμοςιοποιοφνται 

με κάκε πρόςφορο μζςο. Ρροκειμζνου θ δθμοςιότθτα να είναι επιτυχισ, ο 
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Διαμεςολαβθτισ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να προςεγγίςει το όργανο τθσ τοπικισ 

αρχισ που είναι υπεφκυνο για τθν κζςπιςθ των ςχετικϊν διατάξεων όςον αφορά 

τθν διοικθτικι δράςθ, τον οργανιςμό των υπθρεςιϊν, τουσ κανονιςμοφσ, τισ 

διαδικαςίεσ κλπ, προκειμζνου να προτείνει κάκε τρόπο (τροποποίθςθ, 

ανακεϊρθςθ των ιςχυόντων μζτρων, πρόταςθ νζων διατάξεων κλπ), με τον οποίο 

μπορεί να διευκολυνκεί θ αποτελεςματικι τιρθςθ των ατομικϊν δικαιωμάτων από 

τθν τοπικι αρχι. 

Το 2013 θ Κοινοβουλευτικι Συνζλευςθ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ κζςπιςε το 

Ψιφιςμα 1959 (2013) για τθν ενίςχυςθ του ρόλου των Συνθγόρων ςτθν Ευρϊπθ. Θ 

Κοινοβουλευτικι Συνζλευςθ ςυςτινει ςτα κράτθ να ανακεωριςουν τθν νομοκεςία 

τουσ, προκειμζνου οι Συνιγοροι να ζχουν αρμοδιότθτεσ κατά τα διεκνι πρότυπα 

και να αποφφγουν με κάκε τρόπο τθν μείωςθ του προχπολογιςμοφ των 

Συνθγόρων, κακϊσ αυτι «ςυνεπιφζρει τθν απϊλεια τθσ ανεξαρτθςίασ των κεςμϊν 

Συνθγόρου ι ακόμθ και τθν κατάργθςι τουσ». Το Ψιφιςμα αναφζρει ότι θ 

εποπτεία τθσ διοίκθςθσ από ανεξάρτθτα όργανα είναι απαραίτθτθ λειτουργία ςε 

πολιτειακά ςυςτιματα διάκριςθσ των λειτουργιϊν.   

 

Γ. Οι υποχρεώςεισ των δημοτικών υπηρεςιών 

Το δικαίωμα του πολίτθ για τθν παροχι ενθμζρωςθσ από τουσ δθμοςίουσ 

υπαλλιλουσ απορρζει από ζνα ςφνολο διατάξεων τόςο του Συντάγματοσ όςο και 

του απλοφ νομοκζτθ, από τθ νομολογία, από τθν υποχρζωςθ εξυπθρζτθςισ του και 

από τθν αρχι τθσ Χρθςτισ Διοίκθςθσ. 

Πταν ζνασ δθμότθσ υποβάλλει αίτθςθ ςτο Διμο για κάποιο κζμα (παροχι 

πλθροφοριϊν, χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ, διεκπεραίωςθ υπόκεςθσ κ.λπ.), πρζπει 

να γνωρίηει ότι όλεσ οι υπθρεςίεσ υποχρεοφνται: 

 Να απαντοφν ςτισ αιτιςεισ και να διεκπεραιϊνουν τισ υποκζςεισ  των 

δθμοτϊν το αργότερο μζςα ςε πενιντα (50) θμζρεσ. Αν θ αίτθςι ζχει 

υποβλθκεί ςε αναρμόδια υπθρεςία, αυτι οφείλει, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ, 

να τθ διαβιβάςει ςτθν αρμόδια υπθρεςία και να ενθμερϊςει ςχετικά. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, θ προκεςμία αρχίηει από τότε που περιιλκε θ αίτθςθ ςτθν 

αρμόδια υπθρεςία (άρκρο 4 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Αϋ). 

 Να χορθγοφν πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ άμεςα ι το αργότερο ςε δζκα 

(10) θμζρεσ (άρκρο 4 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Αϋ). 
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 Να διακζτουν, προσ διευκόλυνςι των πολιτϊν, ζντυπα αιτιςεων και 

υπεφκυνων δθλϊςεων (άρκρο 3 παρ. 3 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Αϋ). 

 Να τουσ διευκολφνουν ςτθ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ. Αν δθλϊςουν 

αδυναμία να τθ γράψουν, ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ, εφόςον του ηθτθκεί , 

οφείλει να ςυντάξει ο ίδιοσ τθν αίτθςθ για λογαριαςμό του δθμότθ, 

ςφμφωνα με τα όςα εκείνοσ κα του υπαγορεφςει (άρκρο 3 παρ. 3 του 

Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Αϋ). 

 Να πρωτοκολλοφν όλεσ τισ αιτιςεισ και να χορθγοφν απόδειξθ, ςτθν οποία 

αναγράφεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου που ζλαβε θ αίτθςθ και θ θμερομθνία 

ειςόδου τθσ ςτθν υπθρεςία (άρκρο 12 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Αϋ). 

 Να δζχονται τισ αιτιςεισ που ςτζλνονται με τθλεομοιοτυπία (fax) και να 

απαντοφν ςε αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν που υποβάλλονται με το 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) (άρκρο 14 του Ν.2672/1998, ΦΕΚ 290 Αϋ). 

 Να δζχονται, οποιοδιποτε από τα παρακάτω ζγγραφα προσ επιβεβαίωςθ 

των ςτοιχείων τθσ ταυτότθτάσ ςασ που αναφζρονται ςτθν αίτθςθ (άρκρο 3 

παρ. 4 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Αϋ, όπωσ ιςχφει): 

■ δελτίο αςτυνομικισ ταυτότθτασ, 

■ ςχετικι προςωρινι βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ, 

■ διαβατιριο, 

■ άδεια οδιγθςθσ και 

■ ατομικό βιβλιάριο υγείασ οποιουδιποτε αςφαλιςτικοφ φορζα. 

Γεγονότα ι ςτοιχεία που δεν αποδεικνφονται, βάςει των ανωτζρω, γίνονται δεκτά, 

βάςει υπεφκυνθσ διλωςθσ (Ν.1599/1986), εκτόσ αν υπάρχει αντίκετθ διάταξθ. 

Πμοια διλωςθ υποβάλλεται και όταν τα ςτοιχεία του δελτίου ταυτότθτασ για τθν 

οικογενειακι κατάςταςθ, τθ διεφκυνςθ κατοικίασ ι το επάγγελμα ζχουν 

μεταβλθκεί (άρκρο 3 παρ. 5 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Αϋ). 

 Να βεβαιϊνουν το γνιςιο τθσ υπογραφισ (άρκρο 11 παρ. 1 τουΝ.2690/1999, 

ΦΕΚ 45 Αϋ). 

 Να επικυρϊνουν φωτοαντίγραφα ελλθνικϊν διοικθτικϊν εγγράφων από το 

πρωτότυπο ι από ακριβζσ αντίγραφο (άρκρο 11του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 

Αϋ). 
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 Να μθν απαιτοφν, για τθ διεκπεραίωςθ τθσ υπόκεςισ του δθμότθ, τθν 

υποβολι πιςτοποιθτικϊν ι άλλων δικαιολογθτικϊν, εφόςον αυτά δεν 

προβλζπονται ςε διατάξεισ νόμων ι άλλων κανονιςτικϊν πράξεων τθσ 

Διοίκθςθσ(άρκρο 10 παρ. 2 του Ν.3230/2004, ΦΕΚ 44 Αϋ). 

 Να αναηθτοφν αυτεπάγγελτα από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ οριςμζνεσ 

κατθγορίεσ πιςτοποιθτικϊν, όταν αυτά απαιτοφνται ωσ δικαιολογθτικά για τθ 

διεκπεραίωςθ των υποκζςεων των δθμοτϊν (άρκρο 5 του Ν.3242/2004, ΦΕΚ 

102 Αϋκαι άρκρο 16 του Ν.3448/2006, ΦΕΚ 57 Αϋ). 

 Να προβαίνουν ςτθν αναςφςταςθ του φακζλου που ζχει υποβάλει ο δθμότθσ 

και ζχει χακεί (το ςφνολο ι μζροσ των ςτοιχείων του), με υπαιτιότθτα τθσ 

υπθρεςίασ, το αργότερο ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθ διαπίςτωςθ τθσ 

απϊλειασ (άρκρο 6 του Ν.3242/2004, ΦΕΚ 102 Αϋκαι Ρ.Δ/γμα 114/2005, ΦΕΚ 

165 Αϋ). 

 Να επιτρζπουν τθν πρόςβαςθ ςτα διοικθτικά ζγγραφα (π.χ. πρακτικά και 

αποφάςεισ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, εκκζςεισ, μελζτεσ) και, εφόςον 

υπάρχει ειδικό ζννομο ςυμφζρον, και ςε ιδιωτικά ζγγραφα που φυλάςςονται 

ςτθν υπθρεςία και είναι ςχετικά με υπόκεςι (άρκρο 5 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 

45 Αϋ).Το δικαίωμά αυτό αςκείται με μελζτθ των εγγράφων ςτο κατάςτθμα 

τθσ υπθρεςίασ ι με χοριγθςθ αντιγράφων (εκτόσ αν θ αναπαραγωγι μπορεί 

να βλάψει τα πρωτότυπα).Θ χρονικι προκεςμία για τθ χοριγθςθ των 

εγγράφων ι τθν αιτιολογθμζνθ απόρριψθ τθσ αίτθςθσ (π.χ. όταν το ζγγραφο 

αφορά τθν ιδιωτικι ι οικογενειακι ηωι τρίτου), είναι είκοςι (20) θμζρεσ. 

 Να καλοφν τουσ πολίτεσ ςε προθγοφμενθ ακρόαςθ, όταν πρόκειται να 

προβοφν ςε ενζργεια ι ςτθ λιψθ μζτρου που κίγει νόμιμα ςυμφζροντα ι 

δικαιϊματά τουσ. Μόνο αφοφ κλθκοφν και εκκζςουν γραπτά ι προφορικά τισ 

απόψεισ τουσ, μπορεί θ υπθρεςία να προχωριςει ςτθ λιψθ του δυςμενοφσ 

μζτρου, τθν αναγκαιότθτα του οποίου οφείλει να αιτιολογιςει ειδικϊσ 

(άρκρο 20 παρ. 2 του Συντάγματοσ και άρκρο 6 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Αϋ). 

 Να δρουν αμερόλθπτα και να είναι ανεξάρτθτεσ από επιρροζσ άςχετεσ με το 

δθμόςιο ςυμφζρον, το οποίο ζχουν ταχκεί να υπθρετοφν (άρκρο 7 

τουΝ.2690/1999 και άρκρο 36 του Ν.3528/2007, ΦΕΚ 26 Αϋ). 

 Να κακιερϊνουν ϊρεσ υποδοχισ κοινοφ (για τισ ϊρεσ υποδοχισ του κοινοφ 

από τισ υπθρεςίεσ του Διμου). 

 Να τθροφν ςειρά προτεραιότθτασ κατά τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν και να 

λαμβάνουν ειδικι μζριμνα για τθν πρόςβαςθ και άμεςθ εξυπθρζτθςθ 
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ατόμων με αναπθρία, εγκφων, μθτζρων με καροτςάκια, υπεριλικων με 

κινθτικά προβλιματα κ.λπ. 

 Να παρζχουν με τρόπο ςαφι, απλό και κατανοθτό κάκε αναγκαία 

πλθροφορία, διευκρίνιςθ, ςυμβουλι ι κακοδιγθςθ που τουσ ηθτείται από 

τουσ πολίτεσ, ςχετικά με τθ διεκπεραίωςθ των υποκζςεϊν τουσ. 

 

Κεφϊλαιο Β: Ενδεικτικϋσ υποθϋςεισ επύ καταγγελιών 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουςιάηονται ενδεικτικζσ αναφορζσ και καταγγελίεσ 

πολιτϊν και επιχειριςεων, με τισ οποίεσ αςχολικθκε ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ 

και τθσ Επιχείρθςθσ εντόσ του 2015.Θ επιλογι των καταγγελιϊν που εκτίκενται 

ςτθν παροφςα ζκκεςθ ζγινε επί τθ βάςει τθσ ςπουδαιότθτασ κάκε καταγγελίασ, ενϊ 

παράλλθλα αποφεφγεται θ επανάλθψθ με τθν παράκεςθ καταγγελιϊν που 

εμφανίηουν ταυτόςθμα πραγματικά περιςτατικά και νομικι βάςθ. Το ςφνολο των 

καταγγελιϊν/αναφορϊν για το ζτοσ 2015 κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου 

Ρεράματοσ, μόλισ αυτό καταςτεί εφικτό μζςω τθσ ολοκλιρωςισ τθσ. 

 

I.  Επιςκευό πατώματοσ του 3ου Νηπιαγωγεύου Περϊματοσ 

Με το υπ’ αρικμόν πρωτοκόλλου 5266/2756  ζγγραφο υπεβλικθ ςτο Γραφείο του 

Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ καταγγελία, θ οποία ςυνοδεφτθκε 

από μία επιςτολι του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων προσ τθ Διευκφντρια του 

3ου Νθπιαγωγείου Ρεράματοσ κυρία Μαρία Δθμουλζα. Αντικείμενο τθσ 

καταγγελίασ απετζλεςε θ αςφάλεια των νθπίων του 3ου Νθπιαγωγείου Ρεράματοσ, 

το οποίο βρίςκεται ςτθν οδό Αγίου Νικολάου 2.   

Ειδικότερα, ςφμφωνα με τθν καταγγελία, από το 2010 το πάτωμα του 

Νθπιαγωγείου βριςκόταν ςε μία κατάςταςθ αποςφνκεςθσ, δθμιουργϊντασ ζνα 

επικίνδυνο περιβάλλον για τα παιδιά. Τα πλακάκια αποκολλοφνταν και 

κρυμματίηονταν, με αποτζλεςμα να ιταν δφςοςμα και να μθν μποροφν να 

κακαριςτοφν με ςωςτό τρόπο. Ραράλλθλα, τα νιπια βρίςκονταν ανά πάςα ςτιγμι 

ςε πικανι ζκκεςθ ςε μόλυνςθ εξαιτίασ τθσ ςυνεχοφσ επαφισ τουσ με αυτά. Ο 

αρικμόσ των νθπίων ανζρχεται ςε 25 και είναι θλικίασ 4 ζωσ 6 ετϊν. Στο 

επιςυναπτόμενο ζγγραφο που παρζλαβε ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ 
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Επιχείρθςθσ γίνεται επίκλθςθ μιασ επιςτολισ του Υγειονομείου του Κράτουσ, με τθν 

οποία επιςθμαίνεται θ ανάγκθ τθσ άμεςθσ αλλαγισ του πατϊματοσ. Το Υγειονομείο 

είχε επιςκεφτεί το Νθπιαγωγείου ςτθν αρχι τθσ ακαδθμαϊκισ χρονιάσ 2014/2015. 

Δεδομζνθσ τθσ ιδιαίτερθσ ςοβαρότθτασ τθσ καταγγελίασ, θ οποία ςυνζχεται με τθν 

ςωματικι ακεραιότθτα των νθπίων του εν λόγω Νθπιαγωγείου, ο Συμπαραςτάτθσ 

του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ κάλεςε τθν αρμόδια υπθρεςία:   

• να ορίςει άμεςα ζναν αρμόδιο τεχνικό, ϊςτε να εκτιμθκεί το μζγεκοσ του 

προβλιματοσ,   

• να  προςδιοριςτεί  ζνα ςαφζσ χρονοδιάγραμμα για τθν οριςτικι επίλυςθ του 

προβλιματοσ,  

• να προχωριςει ςτθν εκτζλεςθ των ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν αποκατάςταςθσ του 

πατϊματοσ. 

Θ απάντθςθ τθσ  Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

Σε απάντθςθ τθσ διαμεςολάβθςθσ από τον Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ 

Επιχείρθςθσ, θ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν ςτισ 21/4/2015 ανζφερε πωσ θ 

αντικατάςταςθ του δαπζδου ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν με αρ. μελ. 5/2015 τθσ Τ.Υ. 

με τίτλο «Διαμόρφωςθ χϊρου για τθν εγκατάςταςθ προκάτ αικουςϊν και άλλεσ 

εργαςίεσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ». Εξαιτίασ τθσ οικονομικισ αδυναμίασ του Διμου, θ 

ςχετικι μελζτθ ζχει διαβιβαςτεί ςτθν υπθρεςία «Κτιριακζσ Υποδομζσ Α.Ε.», με το 

αρ. πρ. 5424/2830/01-04-2015 διαβιβαςτικό του Διμου Ρεράματοσ, προκειμζνου θ 

υπθρεςία «Κτιριακζσ Υποδομζσ Α.Ε.» να αναλάβει τθν υλοποίθςι τθσ. Θ ειςαγωγι 

τθσ μελζτθσ ςτθν υπθρεςία «Κτιριακζσ Υποδομζσ», ζγινε με τον αρ. πρ. 5159/03-04-

2015 υπόψθ του κ. Κεοτοκάτου ςτθ Διεφκυνςθ Φαβιζρου 30. Το εκτιμϊμενο από 

τθ μελζτθ κόςτοσ ανζρχεται ςτο ποςό των 2.121 ευρϊ χωρίσ εργολαβικό όφελοσ 

(18%), απρόβλεπτα και ΦΡΑ (23%).  Το χρονοδιάγραμμα κακϊσ και θ θμερομθνία 

ζναρξθσ των εργαςιϊν, κα κοινοποιοφνταν, όταν κα γίνονταν  γνωςτά από τθν 

υπθρεςία «Κτιριακζσ Υποδομζσ Α.Ε.». 

Επικοινωνία του Συμπαραςτάτθ με τισ «Κτιριακζσ Υποδομζσ» 

Ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ επικοινϊνθςε με τον Γενικό 

Διευκυντι Υλοποίθςθσ Ζργων των «Κτιριακϊν Υποδομϊν», κ. Λεωνίδα Κεοτοκάτο, 

για τισ ενζργειεσ τθσ υπθρεςίασ ςε ςχζςθ με τθν αντικατάςταςθ του πλαςτικοφ 

δαπζδου. Ο κ. Κεοτοκάτοσ ανζφερε πωσ οι εργαςίεσ κα πραγματοποιοφνταν το 
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καλοκαίρι, ϊςτε να μθν δθμιουργοφνταν περαιτζρω προβλιματα ςτθν εφρυκμθ 

λειτουργία του Νθπιαγωγείου κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ εκτζλεςθσ. 

Ρροκιρυξθ Δθμοπραςίασ από τισ «Κτιριακζσ Υποδομζσ» 

Οι Κτιριακζσ Υποδομζσ προκιρυξαν πρόχειρο διαγωνιςμό, με αρικμό πρωτοκόλλου 

Δ7-Τ7.1/10680, για τθν ανάκεςθ του ζργου: «Επείγουςεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ 1ου 

ΓΕ.Λ., 2ου Γυμναςίου, 2ου & 3ου Δθμοτικοφ Σχολείου και 3ου & 8ου Νθπιαγωγείου 

Ρεράματοσ» με ςυνολικι δαπάνθ προχπολογιςμοφ μελζτθσ 73.795,78 ευρϊ. 

 Λόγω μθ επιτεφξεωσ επαρκοφσ ςυναγωνιςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 27 παρ. 2γ 

του Ν. 3669/2008, οι Κτιριακζσ Υποδομζσ προχϊρθςαν ςτθν επαναδθμοπράτθςθ 

του ζργου, με τθν υπ' αρικμόν πρωτοκόλλου Δ7-Τ7.1/12695/11.09.2015 απόφαςθ 

του Διευκφνοντα Συμβοφλου.  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαγόταν ςτισ 18/09/2015 θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 11:00 

π.μ., ςτα γραφεία τθσ ΚΤΥΡ Α.Ε. ςτθν Ακινα, οδόσ Φαβιζρου 30. Το ςφςτθμα 

υποβολισ προςφορϊν είναι με ελεφκερθ ςυμπλιρωςθ τιμολογίου για το μζροσ 

των εργαςιϊν που αποτιμϊνται με κατ' αποκοπι τιμιματα (άρκρο 7 του Ν. 

3669/08). 

Σε επικοινωνία του με τον Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ, ο 

Διμαρχοσ δεςμεφτθκε πωσ αν ο πρόχειροσ διαγωνιςμόσ που κα διεξαγόταν ςτισ 

18/09/2015 δεν απζφερε κετικά αποτελζςματα, ο Διμοσ Ρεράματοσ άμεςα, 

χρθςιμοποιϊντασ ιδίουσ πόρουσ, κα προχωροφςε ςτθν εκτζλεςθ εργαςιϊν 

αποκατάςταςθσ του πατϊματοσ εντόσ του μθνόσ, όπωσ και ζγινε. 

Ο ςφλλογοσ γονζων και κθδεμόνων πλθροφοροφνταν όλο το χρονικό διάςτθμα 

μζχρι και τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν τθν πορεία εξζλιξθσ τθσ υπόκεςθσ, 

κακϊσ και τισ παρεμβάςεισ του Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ 

προκειμζνου οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ να ολοκλθρωκοφν το ταχφτερο δυνατό. 

 

II. Αποψύλωςη ξερών χόρτων και αποκομιδό απορριμμϊτων 

εγκαταλελειμμϋνου  οικοπϋδου 

Με το υπ’ αρικμόν πρωτοκόλλου 8111/4186 ζγγραφο προσ τον Συμπαραςτάτθ του 

Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ ο καταγγζλλων ανζφερε πωσ πλθςίον τθσ οικίασ του, 

βρίςκεται ακίνθτο με οικόπεδο ακατοίκθτο, το οποίο αποτελοφςε εςτία μόλυνςθσ 
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και πυρκαγιάσ κακϊσ υπιρχαν ςε αυτό πολλά ςκουπίδια, ξερά χόρτα και κλαδιά. 

Ακόμθ, ιςχυρίςτθκε  πωσ μετά τον κάνατο των ιδιοκτθτϊν του ζχει περιζλκει ςτθν 

ιδιοκτθςία του Διμου Ρεράματοσ. 

Ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ λαμβάνοντασ υπόψιν: 

Τισ διατάξεισ του άρκρου 94 παρ. 1-26 Ν. 3852/2010 του προγράμματοσ 

«Καλλικράτθσ» , τισ διατάξεισ των άρκρων 1,2,3 τθσ 4/2012 πυροςβεςτικισ 

διάταξθσ, κακϊσ και τισ διατάξεισ του άρκρου 433 του ποινικοφ κϊδικα κάλεςε: 

Α. Τθν Τεχνικι Υπθρεςία να επιβεβαιϊςει πωσ το παρόν οικόπεδο ζχει περιζλκει 

ςτθν ιδιοκτθςία του Διμου Ρεράματοσ. 

Β. Τθ Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ και Ροιότθτασ Ηωισ να διαπιςτϊςει τθν ανάγκθ 

κακαριςμοφ του οικοπζδου και να προχωριςει ςτθν αποκομιδι των ςκουπιδιϊν, 

τόςο για λόγουσ ευπρεπιςμοφ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ, όςο και για τθν 

πρόλθψθ πυρκαγιϊν, αλλά και για τθν εξάλειψθ ποικίλων άλλων κινδφνων. 

Θ Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ και Ροιότθτασ Ηωισ με ζγγραφό τθσ 

(Αρ.Ρρωτ.9133/4721) ςτον Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ 

ανζφερε πωσ το εν λόγω οικόπεδο ζχει περάςει ςτθν ιδιοκτθςία των «Κτιριακϊν 

Υποδομϊν» (διάδοχθσ κατάςταςθσ του Ο.Σ.Κ.) και μάλιςτα πρόςφατα είχε γίνει 

ειδοποίθςθ για παρακατάκεςι προσ τουσ φερόμενουσ προγενζςτερουσ ιδιοκτιτεσ, 

ϊςτε να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία τθσ απαλλοτρίωςθσ και να καταςκευαςτεί 

παιδικόσ ςτακμόσ.  

Θ Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ και Ροιότθτασ Ηωισ προζβθ ςε τθλεφωνικι αλλά και ςε 

γραπτι ενθμζρωςθ των νζων ιδιοκτθτϊν «Κτιριακζσ Υποδομζσ Α.Ε.» με Αρ.Ρρωτ. 

9093/4700 και καλϊντασ τθν ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα και όχι μεγαλφτερο των 

10 θμερϊν -λόγω των παραπόνων των γειτόνων αλλά και τθσ αντιπυρικισ 

περιόδου- να προχωριςει ςε ενζργειεσ για τον κακαριςμό του οικοπζδου. 

 

III. Καταγγελύα Πολιτιςτικού και Οικολογικού υλλόγου Ν. 

Ικονύου για ηχορύπανςη και ςυνωςτιςμό οχημϊτων 

Ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ δζχκθκε τθν υπ’ αρικμόν πρωτοκόλλου 8942/4630 

καταγγελία από τον πρόεδρο του Ρολιτιςτικοφ και Οικολογικοφ Συλλόγου του Ν. 

Λκονίου. Ο Ρολιτιςτικόσ και Οικολογικόσ Σφλλογοσ του Ν. Λκονίου διαμαρτφρεται για 
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τθν θχορφπανςθ που δθμιουργείται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ θμζρασ και όλθ τθν 

εβδομάδα από τισ ςειρινεσ των μθχανθμάτων φόρτωςθσ και εκφόρτωςθσ κατά τθ 

λειτουργία του Ρροβλιτα Λ του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ρειραιϊσ (Ο.Λ.Ρ.), ςτο 

εμπορευματικό λιμάνι Ν. Λκονίου, κακϊσ και για προβλιματα που προκφπτουν από 

το ςυνωςτιςμό οχθμάτων ςτθ Λεωφόρο Ανδρζα Ραπανδρζου. Ο Συμπαραςτάτθσ 

του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ αφοφ ενθμζρωςε διεξοδικά τθ Διοίκθςθ του Διμου 

Ρεράματοσ για τθν εξζλιξθ τθσ υπόκεςθσ, εξζταςε και τθ νομικι διάςταςθ του 

προβλιματοσ ςτο πλαίςιο τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 

Σε ζνα πρϊτο ςτάδιο είναι ςθμαντικό να επιςθμανκεί θ πρόβλεψθ των διατάξεων 

του Αςτικοφ Δικαίου ςχετικά με τθν εκπομπι κορφβων ςτα άρκρα 1003,1004 και 

1005 ΑΚ. Συγκεκριμζνα, το άρκρο 1003 ΑΚ, ςε μία προςπάκεια να κζςει οριςμζνα 

όρια ωσ προσ τθν υποχρζωςθ ανοχισ ςε εκπομπζσ, αναφζρει ρθτά πωσ ο κφριοσ 

ακινιτου ζχει υποχρζωςθ να ανζχεται τθν εκπομπι καπνοφ, αικάλθσ, 

ανακυμιάςεων, κερμότθτασ, κορφβου, δονιςεων ι άλλεσ παρόμοιεσ επενζργειεσ, 

που προζρχονται από άλλο ακίνθτο, εφόςον αυτζσ δεν παραβλάπτουν ςθμαντικά 

τθ χριςθ του ακινιτου του ι προζρχονται από χριςθ ςυνικθ για ακίνθτα τθσ 

περιοχισ του κτιματοσ από το οποίο προκαλείται θ βλάβθ. 

Ακολοφκωσ, ςτο άρκρο 1004 ΑΚ γίνεται μνεία ςτθ λειτουργία επιβλαβϊν 

εγκαταςτάςεων. Συγκεκριμζνα, ο κφριοσ ακινιτου ζχει δικαίωμα να απαγορεφςει 

τθν καταςκευι ι τθ διατιρθςθ εγκαταςτάςεων ςτο γειτονικό ακίνθτο, εφόςον από 

τθν φπαρξθ ι χριςθ τουσ προβλζπονται με βεβαιότθτα παράνομεσ επενζργειεσ ςτο 

ακίνθτό του. Εν ςυνεχεία , ωςτόςο, το άρκρο 1005 ΑΚ ζρχεται να ςυμπλθρϊςει πωσ 

αν ςτθν περίπτωςθ του άρκρου 1004 ΑΚ θ εγκατάςταςθ επιχειρείται φςτερα από 

άδεια τθσ αρχισ, που απαιτεί ο νόμοσ, ι φςτερα από τθν τιρθςθ ειδικϊν όρων, που 

τάςςει ο νόμοσ, άρςθ τθσ εγκατάςταςθσ μπορεί να απαιτθκεί μόνο αφότου 

επιλκαν πράγματι οι βλαπτικζσ επενζργειεσ απ' αυτιν πάνω ςτο ακίνθτο. Θ 

απόλαυςθ ενόσ ιρεμου περιβάλλοντοσ ελεφκερου από ρφπουσ αποτελεί και μία 

ζκφανςθ του δικαιϊματοσ επί τθσ προςωπικότθτασ. 

Επιπλζον, ςφμφωνα με τα λεγόμενα ενόσ εκ των μελϊν του Ρολιτιςτικοφ Συλλόγου: 

«Κατά τισ νυκτερινζσ ϊρεσ ( κοινισ θςυχίασ ) δεν μποροφμε να κοιμθκοφμε». Βάςει 

αυτοφ, ςυνάγεται το ςυμπζραςμα, πωσ θ προςταςία που παρζχεται με βάςθ τθ 

διάταξθ του άρκρου 57 παρ. 1 εδάφιο α’ ΑΚ είναι ευρφτερθ, ειδικά ςε περίπτωςθ 

που με τθν ενόχλθςθ ι διατάραξθ βλάπτεται θ υγεία του προςϊπου, οπότε εν 

προκειμζνω παρακάμπτεται και θ υποχρζωςθ ανοχισ για εκπομπζσ από 

ςυνθκιςμζνθ χριςθ, που προβλζπει το άρκρο 1003 ΑΚ. 
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Επιπροςκζτωσ, επιςθμαίνεται πωσ οι προςβολζσ που επζρχονται από τθν εκπομπι 

κορφβων δφναται να είναι παράνομεσ, όχι μόνο ωσ κοινωνικά απρόςφορεσ, 

βλαπτικζσ πράξεισ, αλλά και ωσ αντικείμενεσ ςε ειδικότερεσ ρθτζσ απαγορευτικζσ 

διατάξεισ του νόμου και μάλιςτα ςτο άρκρο 417 του Ροινικοφ Κϊδικα περί 

διαταράξεωσ θςυχίασ, ςτα άρκρα 1 και 3 του α.ν. 2520/1940, ςτθν Υγειονομικι 

διάταξθ Α5/3010/14.8.1985 (ΦΕΚ Β' 593) και ςτθν Αςτυνομικι διάταξθ 1/1991 (ΦΕΚ 

Β' 621), (βλ. ΑΡ 718/2001 ό.π.). 

Τζλοσ, οι προβλζψεισ του Ν. 4014/2011 κρίνονται κατ' ανάγκθ εφαρμόςιμεσ, αφοφ 

κακϊσ τονίηει και ο Εκπρόςωποσ Επικεωρθτισ Ρεριβάλλοντοσ τθσ Ειδικισ 

Υπθρεςίασ Επικεωρθτϊν Ρεριβάλλοντοσ (Ε.Υ.Ε.Ρ.) πρόκειται για ειδικζσ μελζτεσ 

εφαρμογισ και επομζνωσ και για ειδικά κζματα ακουςτικισ. Ειδικότερα , κατά το 

άρκρο 20 παρ.1,2 και 3 του ανωτζρου νόμου κάκε ζργο ι δραςτθριότθτα 

κατθγορίασ Αϋ ι Βϋ υπόκειται ςε προλθπτικζσ και τακτικζσ ι ζκτακτεσ επικεωριςεισ 

για τον ζλεγχο τθσ τιρθςθσ των ΑΕΡΟ ι ΡΡΔ και τθσ εν γζνει περιβαλλοντικισ 

νομοκεςίασ. 

Ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ κάλεςε τθ Δθμοτικι Αρχι να 

ςυνεργαςτεί με τουσ αρμόδιουσ φορείσ και τον Ρολιτιςτικό Οικολογικό Σφλλογο 

Νζου Λκονίου κακϊσ και να ενθμερϊςει τον Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ για τισ 

ενζργειζσ τθσ και τισ ςχετικζσ εξελίξεισ. 

 

IV. Ανϊγκεσ του 4ου Νηπιαγωγεύου Περϊματοσ 

Με το αρ. πρωτοκόλλου 11543/5937 ζγγραφο υπεβλικθ ςτο Γραφείο 

Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ καταγγελία, θ οποία ςυνοδεφκθκε 

από επιςυναπτόμενο ζγγραφο τθσ Διευκφντριασ του 4ου Νθπιαγωγείου 

Ρεράματοσ. Αντικείμενο τθσ καταγγελίασ αποτελεί θ αναγκαιότθτα ςειράσ 

επιςκευϊν ςτθ ςχολικι μονάδα που βρίςκεται ςτθν οδό Λουκιανοφ 3 και 

Μεννίπου. 

 Από τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ (2014-2015), ςφμφωνα με τθν καταγγελία, το 

Νθπιαγωγείο αντιμετωπίηει ςοβαρά προβλιματα. Ειδικότερα, είναι αναγκαίο να 

κολλθκοφν οι πλάκεσ από καουτςοφκ τθσ αυλισ, αφοφ τα παιδιά κινδυνεφουν -

λόγω αυτισ τθσ κατάςταςθσ- να τραυματιςτοφν. Επιπλζον, πρζπει να γίνουν 

επιςκευζσ ςε καρεκλάκια που είναι ξεκολλθμζνα, κακϊσ και να αντικαταςτακοφν 

εξωτερικζσ κφρεσ διότι μπαίνουν νερά όταν βρζχει. Ακόμα, υπάρχει υγραςία ςτουσ 
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τοίχουσ των τουαλετϊν και χρειάηεται να επιςκευαςτεί θ οροφι ςτον προκάλαμο. 

Τζλοσ, ζχει εντοπιςτεί πρόβλθμα ςτθν υδρορροι τθσ ταράτςασ, με αποτζλεςμα να 

μαηεφονται εκεί τα νερά και να βουλϊνει. Θ διευκφντρια του Νθπιαγωγείου κ. 

Σταυροφλα Αναςταςοποφλου είχε ενθμερϊςει τθν Δθμοτικι Αρχι για τα 

προβλιματα του ςχολείου με ζγγραφό τθσ(αρ. πρ. 11517/5925). 

Σφμφωνα με το άρκρο 94 του Ν. 3852/2010 (πρόγραμμα «Καλλικράτθσ»), μια 

επιπλζον αρμοδιότθτα των Διμων είναι θ κατανομι πιςτϊςεων ςτισ ςχολικζσ 

επιτροπζσ για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ των ςχολικϊν κτιρίων. Ο 

Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ κάλεςε  τθν Διεφκυνςθ Τεχνικϊν 

Υπθρεςιϊν, ϊςτε να διερευνιςει το αίτθμα και να αςκιςει τυχόν αρμοδιότθτεσ, 

ενθμερϊνοντασ παράλλθλα τθν ενδιαφερόμενθ, αλλά και το Γραφείο του 

Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ για τισ ενζργειζσ τθσ. 

Θ Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου με ζγγραφό τθσ (αρ.πρωτ. 12737/6703) προσ τον 

Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ γνωςτοποίθςε  πωσ κα προχωριςει 

άμεςα ςτισ περαιτζρω αναγκαίεσ ενζργειεσ για τθν επίλυςι των προβλθμάτων.  

 

V.   Διόρθωςη ληξιαρχικόσ πρϊξησ γϊμου 

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 12534/6587κατατζκθκε ενϊπιον του Συμπαραςτάτθ του 

Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ καταγγελία για άρνθςθ εξυπθρζτθςθσ πολίτθ, που 

υπζβαλε αίτθμα μεταδθμότευςθσ ςτθν υπθρεςία του Δθμοτολογίου, από το Διμο 

Σπάρτθσ ςτο Διμο Ρεράματοσ. Συγκεκριμζνα, θ καταγγζλλουςα  ιςχυρίςτθκε πωσ οι 

υπάλλθλοι του Δθμοτολογίου του Διμου Ρεράματοσ αρνικθκαν να τθν εγγράψουν 

ςτα Μθτρϊα του Διμου, ηθτϊντασ από εκείνθ τθ διόρκωςθ του απαιτοφμενου 

δικαιολογθτικοφ ωσ προσ το βακμό του γάμου. 

Ο πρϊτοσ γάμοσ τθσ καταγγζλλουςασ ιταν πολιτικόσ ςτο Δθμαρχείο του Ρειραιά, 

ενϊ ο δεφτεροσ κρθςκευτικόσ. Στθ διλωςθ του κρθςκευτικοφ γάμου ςτο 

λθξιαρχείο του Διμου Σπάρτθσ, ςφμφωνα με τθ διλωςθσ τζλεςθσ του ιερζα, 

αναγράφθκε ο βακμόσ του γάμου τθσ ςυηφγου, ωσ πρϊτοσ και με βάςθ αυτό 

ςυντάχκθκε θ λθξιαρχικι πράξθ γάμου. Επομζνωσ, απαιτοφνταν διόρκωςθ ωσ προσ 

το βακμό του γάμου. 

Το δίκαιο που εφαρμόηεται επί των λθξιαρχικϊν πράξεων ζχει καταςτρωκεί ςτισ 

διατάξεισ του Ν.344/1976, όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Σφμφωνα με τθν 
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παράγραφο 1 του άρκρου 13 του Ν.344/1976 («διόρκωςισ ςτοιχείων λθξιαρχικϊν 

πράξεων»), προσ διόρκωςθ λθξιαρχικισ πράξθσ απαιτείται τελεςίδικθ δικαςτικι 

απόφαςθ. Κατά το άρκρο 782 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ, όταν ο νόμοσ 

απαιτεί δικαςτικι απόφαςθ για να βεβαιωκεί ζνα γεγονόσ με το ςκοπό να 

ςυνταχκεί λθξιαρχικι πράξθ ι για τθν διόρκωςθ τθσ λθξιαρχικισ πράξθσ, θ 

απόφαςθ εκδίδεται με αίτθςθ όποιου ζχει ζννομο ςυμφζρον ι του Ειςαγγελζα από 

το δικαςτιριο τθσ περιφζρειασ του λθξιάρχου, ο οποίοσ κα ςυντάξει τθ λθξιαρχικι 

πράξθ. Κατά τθν παράγραφο 2 του άρκρου 13 του Ν.344/1976, ςφάλματα 

προφανϊσ εκ παραδρομισ, παρειςφριςαντα ςε λθξιαρχικι πράξθ, μθ αφορϊντα 

τον τόπον, θμζρα, μινα, ζτοσ και ϊρα τζλεςθσ του εισ τθν πράξθ βεβαιοφμενου 

γεγονότοσ, δφνανται να διορκωκοφν επίςθσ με άδεια του Ειςαγγελζωσ 

Ρρωτοδικϊν, ι, όπου δεν εδρεφει Ειςαγγελζασ, του Ειρθνοδίκθ. Θ πράξθ αυτι 

εκδίδεται κατόπιν ζρευνασ και εξακρίβωςθσ των πραγματικϊν ςτοιχείων, κατόπιν 

αιτιςεωσ κακενόσ που ζχει ζννομο ςυμφζρον. 

Σφμφωνα με το άρκρο 16 του Ν.344/1976, ο κρθςκευτικόσ λειτουργόσ που τζλεςε 

ιεροπραξία βάπτιςθσ ι γάμου υποχρεοφται να ςυντάξει επί τόπου, με το πζρασ τθσ 

ιεροπραξίασ, διλωςθ περιζχουςα πάντα τα ςτοιχεία τθσ οικείασ λθξιαρχικισ 

πράξθσ, υπογραφόμενθ από αυτόν. Τθ διλωςθ υπογράφουν επίςθσ επί µεν 

κρθςκευτικοφ γάµου οι ςφηυγοι και ο παράνυµφοσ, επί δε του πολιτικοφ οι ςφηυγοι 

και οι μάρτυρεσ.  

Σε αυτιν τθν υπόκεςθ ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ 

εξετάηοντασ το νομικό τμιμα τθσ υπόκεςθσ κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα πωσ θ 

υπθρεςία ενιργθςε ορκά. Ακόμα, ενθμζρωςε τθν καταγγζλλουςα ότι χρειάηεται να 

προβεί ςε διόρκωςθ λθξιαρχικισ πράξθσ γάμου, απευκυνόμενθ πλζον ςτο Διμο 

Σπάρτθσ και ςτον Ειςαγγελζα Ρρωτοδικϊν του νομοφ, ϊςτε να επιλυκεί οριςτικά το 

κϊλυμα  που ζχει διαμορφωκεί ωσ προσ το βακμό του γάμου. Τζλοσ, θ 

καταγγζλλουςα πλθροφορικθκε από τον Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ πωσ υπάρχει 

θ δυνατότθτα να εξουςιοδοτιςει κάποιον μζςω του Κζντρου Εξυπθρζτθςθσ του 

Ρολίτθ (Κ.Ε.Ρ.), προκειμζνου να γίνει θ διόρκωςθ τθσ λθξιαρχικισ πράξθσ γάμου, 

χωρίσ να είναι αναγκαία θ φυςικι παρουςία τθσ, αφοφ προθγουμζνωσ βζβαια 

επικοινωνιςει με τθν Ειςαγγελία Ρρωτοδικϊν Σπάρτθσ. 
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VI. Οχληρό λειτουργύα καταςτόματοσ υγειονομικού 

ενδιαφϋροντοσ 

Ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ δζχκθκε τθν με αρ. πρωτ. 

13144/6926 καταγγελία, με τθν οποία δθμότιςςα ανζφερε πωσ κατάςτθμα 

υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, χρθςιμοποιεί ηωντανι μουςικι ςε ϊρεσ κοινισ 

θςυχίασ, με λειτουργία μζχρι τισ 5.00 π.μ., χωρίσ να διακζτει ςχετικι εγκατάςταςθ 

θχομόνωςθσ, με αποτζλεςμα τθν όχλθςθ των κατοίκων. 

Με τθν αίτθςι τθσ θ καταγγζλουςα ηιτθςε να ενθμερωκεί για το κατά πόςον το εν 

λόγω κατάςτθμα ζχει άδεια χριςθσ μουςικισ μζχρι αυτι τθν ϊρα και να λθφκοφν 

μζτρα για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ. 

Αναφορικά με το τμιμα τθσ καταγγελίασ που αφορά τθν άδεια χριςθσ μουςικισ, θ 

ςυγκεκριμζνθ χοριγθςθ άδειασ υπάγεται ςτθν αρμοδιότθτα των οργάνων του 

Διμου Ρεράματοσ. Σφμφωνα με το άρκρο 75 παρ 2, περιπτϊςεισ 13, 15, 16 και 18 

του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων ( Ν. 3463/2006), όςον αφορά τισ άδειεσ χριςθσ 

και λειτουργίασ μουςικισ-μουςικϊν οργάνων, ο Διμοσ ζχει τθν αποκλειςτικι 

αρμοδιότθτα για τθ χοριγθςθ, ανάκλθςθ και αφαίρεςθ αδειϊν ίδρυςθσ, 

λειτουργίασ και εγκατάςταςθσ των καταςτθμάτων και επιχειριςεων, οι όροι 

λειτουργίασ και εγκατάςταςθσ των οποίων κακορίηονται από τθν κείμενθ 

νομοκεςία και τουσ αντίςτοιχουσ υγειονομικοφσ κανονιςμοφσ και διατάξεισ, κακϊσ 

και ο ζλεγχοσ αυτϊν, όπωσ και θ χοριγθςθ και ανάκλθςθ αδείασ λειτουργίασ 

μουςικϊν οργάνων, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των ςχετικϊν διατάξεων. 

Επιπλζον, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 1,Α,iii του ν. Καλλικράτθ  ( Ν. 3852 / 

2010), θ Επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ ζχει αρμοδιότθτα για τθ χοριγθςθ ι ανάκλθςθ 

τθσ άδειασ λειτουργίασ μουςικισ.  

Θ καταγγελία τθσ κ. Καριοφφλλθ διαβιβάςτθκε τόςο ςτο Α.Τ. Ρεράματοσ με τα υπ’ 

αρικμόν πρωτοκόλλου 15422/7870/26-08-2015 και 17907/8984/28-09-2015 

ζγγραφα, όςο και προσ τθ Διεφκυνςθ Υγειονομικοφ Ελζγχου και Ρεριβαλλοντικισ 

Υγιεινισ Ρ.Ε. Ρειραιά με το υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 17907/8984/28-09-2015 ζγγραφο. 

Με το υπ’ αρικμόν πρωτοκόλλου 1020/2701/1-α/30-10-2015 ζγγραφό του το Α.Τ. 

Ρεράματοσ μετά από ζλεγχο που πραγματοποίθςε, ενθμζρωςε ότι ουδζν 

διαπιςτϊκθ ωσ προσ τθ χριςθ ηωντανισ μουςικισ ςε ϊρεσ κοινισ θςυχίασ ςτο εν 

λόγω κατάςτθμα. Τζλοσ, θ Διεφκυνςθ Υγειονομικοφ Ελζγχου και Ρεριβαλλοντικισ 

Υγιεινισ Ρ.Ε. Ρειραιά μετά το από 26-11-2015 ζγγραφό τθσ με αρικμό 
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πρωτοκόλλου 231 ενθμζρωςε πωσ ςτθν θχομζτρθςθ που πραγματοποιικθκε κατά 

τθν αυτοψία που διενεργικθκε ςτισ 23-10-2015 δεν διαπιςτϊκθκε επιβάρυνςθ του 

κορφβου βάκουσ τόςο ςτο κατάςτθμα, όςο και ςτθν οικία τθσ καταγγζλλουςασ. 

 

VII. Ανϊκληςη ϊδειασ καταςτόματοσ υγειονομικού 

ενδιαφϋροντοσ 

Ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ δζχκθκε καταγγελία από  

δθμότθ Ρεράματοσ, ο οποίοσ ιςχυρίςτθκε πωσ υπζβαλε αίτθςθ με αρικμό 

πρωτοκόλλου 13050/6872 ςτο Διμο Ρεράματοσ, με αποδζκτεσ το Γραφείο 

Δθμάρχου, τθ Νομικι Υπθρεςία και τθν Οικονομικι Υπθρεςία του Διμου 

Ρεράματοσ,  θ οποία ουδζποτε απαντικθκε. Με τθν αίτθςι του ο καταγγζλλων 

ηιτθςε να απαντθκοφν τα ερωτιματα που είχε κζςει ςτθν αίτθςθ του, μεταξφ των 

οποίων και οι ενζργειεσ του Διμου μετά από τθν απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 

Ροιότθτασ Ηωισ, ςφμφωνα με τθν οποία ανακλικθκε θ άδεια ίδρυςθσ και 

λειτουργίασ καταςτιματοσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. Ο καταγγζλλων 

επικαλοφμενοσ ζννομο ςυμφζρον κάλεςε τθ Δθμοτικι Αρχι και τισ αρμόδιεσ 

Υπθρεςίεσ του Διμου Ρεράματοσ να προβοφν άμεςα ςε όλεσ εκείνεσ τισ 

απαραίτθτεσ ενζργειεσ, ϊςτε να επανζλκει και να διαφυλαχκεί θ νομιμότθτα, με 

ςτόχο τθν προςταςία των νόμιμων και λειτουργοφντων επιχειριςεων, μεταξφ των 

οποίων είναι και θ δικι του. 

Ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ κάλεςε τθ Διεφκυνςθ 

Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν (Τμιμα Δθμ. Ρροςόδων και Ρεριουςίασ) να απαντιςει ςτα 

ωσ άνω ερωτιματα του καταγγζλλοντοσ, κακϊσ και να ενθμερϊςει για τισ ενζργειεσ 

που ζχουν γίνει ζωσ ςιμερα ςε ςχζςθ με τθν ανάκλθςθ άδειασ του καταςτιματοσ.  

Επίςθσ, δεδομζνου του γεγονότοσ πωσ ςτο Διμο Ρεράματοσ δεν ζγινε 

επαναςφςταςθ τθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ, ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ 

Επιχείρθςθσ κάλεςε τθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν να απαντιςει ςτο αν 

ζχει προχωριςει ςτθ ςυγκρότθςθ επιτροπισ ςφράγιςθσ και εκτζλεςθσ των 

διοικθτικϊν πράξεων των καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. 

Το Τμιμα Ρροςόδων και Ρεριουςίασ, ςε ζγγραφό του με αρ.πρωτ. 23475/12144 

προσ το Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ, ενθμζρωςε για τισ 

ενζργειζσ του αναφορικά με τθν καταγγελία ςχετικά με τθν ανάκλθςθ τθσ άδειασ 

ίδρυςθσ και λειτουργίασ του Κ.Υ.Ε.  Συγκεκριμζνα, μετά τθν ανάκλθςθ τθσ άδειασ 
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του, προζβθ ςτθν ζκδοςθ νζασ κακόλα νόμιμθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ, 

αφοφ πρϊτα εκδόκθκε, όπωσ ορίηει ο νόμοσ, θ απόφαςθ προζγκριςθσ. Eπίςθσ, με 

τθν υπ.αρ.165/28-08-2015 απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου ςυγκροτικθκε 

επιτροπι ςφράγιςθσ και εκτζλεςθσ των διοικθτικϊν πράξεων των Κ.Υ.Ε. 

δικαιοδοςίασ του Διμου Ρεράματοσ, λόγω μθ επαναςφςταςθσ τθσ Δθμοτικισ 

Αςτυνομίασ. 

VIII.  Αύτημα ςχετικϊ με χώρο ςυγκϋντρωςησ και διακύνηςησ 

παλαιών μετϊλλων 

Ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ δζχκθκε τθν υπ’ αρικμόν 

πρωτοκόλλου 17010/8581 καταγγελία, ςε ςχζςθ με τθν όχλθςθ που προκαλεί 

επιχείρθςθ με αντικείμενο τθ ςυγκζντρωςθ και διακίνθςθ παλαιϊν μετάλλων. 

Ο καταγγζλλων ηιτθςε από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου Ρεράματοσ να 

απαντιςει ςτο υπ’αρ. πρωτοκόλλου 25585/11182 αίτθμά του, το οποίο υπζβαλε 

ςτισ 30/10/2014, για το εάν ζχει τθν αρμοδιότθτα να ελζγξει αν μπορεί να αςκείται 

αυτι θ δραςτθριότθτα εντόσ κατοικθμζνθσ περιοχισ. Ο καταγγζλλων ιςχυρίςτθκε 

πωσ δεν ζλαβε απάντθςθ από τθν υπθρεςία του Διμου, αν και είχε περάςει ςχεδόν 

ζνασ χρόνοσ. 

Ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ αφοφ ενθμζρωςε διεξοδικά τθν 

Τεχνικι Υπθρεςία για τισ ενζργειεσ του καταγγζλλοντοσ ζωσ τθ ςτιγμι τισ 

καταγγελίασ ηιτθςε να απαντθκεί το κατά πόςο θ εν λόγω επιχείρθςθ μπορεί να 

αςκεί αυτιν τθν δραςτθριότθτα εντόσ κατοικθμζνθσ περιοχισ, ςφμφωνα με τθ 

χριςθ γθσ που περιγράφει το πολεοδομικό ςχζδιο του Διμου Ρεράματοσ.  

Με το υπ’ αρικμόν πρωτοκόλλου 1596/907 ζγγραφο προσ τον Συμπαραςτάτθ του 

Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ, ο Αντιδιμαρχοσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν ανζφερε πωσ θ 

περιοχι «ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΓΑΜΜΩΝ» του Διμου Ρεράματοσ ζχει ενταχκεί ςτο ςχζδιο 

πόλθσ με το υπ αρικμόν 255/ΦΕΚ/Δ 24-5-1985 με χριςθ ΓΕΝΛΚΘΣ ΚΑΤΟΛΚΛΑΣ, το 

οποίο ιςχφει μζχρι και ςιμερα και δεν ζχει τροποποιθκεί ωσ προσ τισ χριςεισ γθσ. 

Θ ςυγκζντρωςθ και διακίνθςθ παλαιϊν μετάλλων δεν ςυνάδει με τισ αναφερόμενεσ 

χριςεισ και ωσ αποτζλεςμα δεν είναι επιτρεπτι. Τζλοσ, θ αρμόδια Υπθρεςία για τον 

κακοριςμό των επιτρεπομζνων χριςεων είναι θ Ρολεοδομία Ρειραιά. 
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IX. Αύτημα του Διευθυντό του 1ου Δημοτικού χολεύου 

Περϊματοσ για απομϊκρυνςη γυαλιών από το προαύλιο χώρο 

του ςχολεύου 

Αντικείμενο τθσ καταγγελίασ ιταν θ αναγκαιότθτα τθσ απομάκρυνςθσ αιχμθρϊν 

αντικειμζνων (γυαλιϊν) που βρίςκονταν ςτον προαφλιο χϊρο του ςχολείου. Ο κ. 

Μανωλάκοσ είχε ενθμερϊςει τόςο τθν Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ και Ροιότθτασ 

Ηωισ, ϊςτε να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ κακαριςμοφ του χϊρου, όςο και 

τον Αντιδιμαρχο Ραιδείασ για το πρόβλθμα που υφίςταται το ςχολείο, χωρίσ όμωσ 

αποτζλεςμα. 

Θ Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ και Ροιότθτασ Ηωισ απάντθςε ςτθ διαμεςολάβθςθ 

του Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ με ζγγραφό τθσ (αρ.πρωτ. 

18828/9424). Σε αυτό αναφζρει πωσ μία μζρα μετά τθ διαμεςολάβθςθ , ζγινε 

αυτοψία από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διζυκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ και ποιότθτασ Ηωισ 

του Διμου μασ, Απόςτολο Μουςτάκθ, παρουςία του Διευκυντι του ςχολείου. Κατά 

τθ διάρκεια τθσ αυτοψίασ ςυςτικθκε ςτον κ. Μανωλάκο να αποςταλοφν 2 

κακαρίςτριεσ τθσ υπθρεςίασ του για να ςκουπίςουν τον προαφλιο χϊρο ςε 

ςυνεργαςία με τισ κακαρίςτριεσ του ςχολείου. Ο Διευκυντισ του ςχολείου δεν 

δζχκθκε τθν πρόταςθ αυτι, θ οποία είχε ομοίωσ διατυπωκεί και από τον 

Αντιδιμαρχο κ. Κουλαλόγλου ςε προγενζςτερο χρόνο. Τελικά, θ Διεφκυνςθ 

Ρεριβάλλοντοσ και Ροιότθτασ Ηωισ ζςτειλε, ικανοποιϊντασ το αίτθμα του 

Διευκυντι του ςχολείου, αυτοκινοφμενο ςάρωκρο για τον κακαριςμό του 

προαφλιου χϊρου. 

 

X.Αύτηςη για παραχώρηςη θϋςησ ςτϊθμευςησ ςε ΑΜΕΑ 

Ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ δζχκθκε τθν υπ’ αρικ. 

Ρρωτοκόλλου 18657/9331 καταγγελία ςχετικά με τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται  για τθν παραχϊρθςθ κζςθσ ςτάκμευςθσ ςε ΑΜΕΑ. Θ καταγγζλλουςα 

αναφζρει κατ' ουςίαν ότι ζχει ηθτιςει πλθροφόρθςθ και ενάςκθςθ αρμοδιοτιτων 

από υπθρεςίεσ του Διμου Ρεράματοσ, χωρίσ να ζχει λάβει απάντθςθ και κυρίωσ 

χωρίσ να ζχει διεκπεραιωκεί θ αίτθςθ του ςυηφγου τθσ(αρ. πρωτ. 17757/7548), 

παρά τθν παρζλευςθ 15 μθνϊν από τθν υποβολι τθσ. 
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Σφμφωνα με το άρκρο 10 του Συντάγματοσ, κακζνασ ζχει δικαίωμα τθρϊντασ τουσ 

νόμουσ του κράτουσ, να αναφζρεται εγγράφωσ ςτισ αρχζσ, οι οποίεσ είναι 

υποχρεωμζνεσ να ενεργοφν ςφντομα κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ και να απαντοφν 

αιτιολογθμζνα ςε εκείνον που υπζβαλε τθν αναφορά, ςφμφωνα με το νόμο. Ο 

χρόνοσ απάντθςθσ ζχει εξειδικευκεί νομοκετικά από το άρκρο 4 του Ν.2690/1999 

(Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ), κατά το οποίο θ γενικι προκεςμία για 

διεκπεραίωςθ των αιτθμάτων των πολιτϊν είναι 50 θμζρεσ, εφόςον από ειδικζσ 

διατάξεισ δεν προβλζπονται ςυντομότερεσ προκεςμίεσ. Για υποκζςεισ 

αρμοδιότθτασ περιςςότερων υπθρεςιϊν, θ προκεςμία παρατείνεται κατά 10 

θμζρεσ. 

Με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88, τ. Α') κυρϊκθκε θ Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα των 

Ατόμων με Αναπθρίεσ και το Ρροαιρετικό Ρρωτόκολλο τθσ Σφμβαςθσ αυτισ. Κατά 

το άρκρο 4 τθσ Σφμβαςθσ, τα κράτθ οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλλθλα 

διοικθτικά και άλλα μζτρα για τθν εφαρμογι των δικαιωμάτων που αναγνωρίηονται 

με αυτι τθ Σφμβαςθ. Κατά το άρκρο 9 τθσ Σφμβαςθσ («Ρροςβαςιμότθτα») τα κράτθ 

πρζπει να λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα, ϊςτε τα άτομα με αναπθρίεσ να ηουν 

ανεξάρτθτα και να ςυμμετζχουν ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ ηωισ, ςε ίςθ βάςθ με τουσ 

άλλουσ, ζχοντασ πρόςβαςθ, μεταξφ άλλων, ςτα μζςα μεταφοράσ. 

Ενόψει των ανωτζρω, ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ, ςτο 

πλαίςιο τθσ αρμοδιότθτάσ του για διαμεςολάβθςθ προσ επίλυςθ του προβλιματοσ, 

κάλεςε τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Αιτιςεων Δθμοτϊν για παραχϊρθςθ 

αναπθρικϊν κζςεων ςτάκμευςθσ:  να εξετάςει το αίτθμα τθσ καταγγζλλουςασ, 

κακϊσ και να ενθμερωκεί για τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που πρζπει να 

προςκομίςει προκειμζνου να παραχωρθκεί ςτο ςφηυγό τθσ κζςθ ςτάκμευςθσ για 

ΑΜΕΑ. 

H Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Αιτιςεων Δθμοτϊν για παραχϊρθςθ αναπθρικϊν κζςεων 

ςτάκμευςθσ απζςτειλε ζγγραφο ςτον Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ 

Επιχείρθςθσ ςχετικά με τα δικαιολογθτικά που πρζπει να προςκομίςει ο 

ενδιαφερόμενοσ για να του παραχωρθκεί κζςθ ςτάκμευςθσ για ΑΜΕΑ, ενϊ τθν 

ίδια ςτιγμι ενθμζρωςε τθν καταγγζλλουςα για τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ με βάςθ 

το ιςχφον νομικό πλαίςιο. 
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XI. Αύτημα για χορόγηςη αντιγρϊφων από το Σμόμα Αλλοδαπών 

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 18708/9360  ζγγραφο κατατζκθκε ενϊπιόν μου καταγγελία για 

άρνθςθ εξυπθρζτθςθσ αιτιματόσ που αφοροφςε τθν χοριγθςθ αντιγράφων από το 

Τμιμα Αλλοδαπϊν. Θ καταγγζλλουςα, είχε υποβάλλει αίτθμα με αρικμό 

πρωτοκόλλου 18233/9109 του οποίου ο χαρακτθριςμόσ από τθν Διεφκυνςθ 

Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν ιταν προσ το Γραφείο Δθμάρχου, ϊςτε να τισ χορθγθκοφν 

αντίγραφα των εγγράφων τθσ από το 2001 ζωσ 2003, τα οποία ςχετίηονται με τθν 

άδεια παραμονισ τθσ ςτθ χϊρα. 

Σε επικοινωνία που είχε θ καταγγζλλουςα με εργαηόμενθ του Διμου Ρεράματοσ 

που βριςκόταν ςτο Τμιμα Αλλοδαπϊν ζωσ τθν μεταφορά των αρμοδιοτιτων τθσ 

Υπθρεςίασ ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, ιςχυρίςτθκε πωσ θ απάντθςθ που 

δόκθκε ςτο αίτθμά τθσ για τθν χοριγθςθ των εγγράφων, είναι πωσ βρίςκονται ςτο 

υπόγειο του Δθμαρχείου, ςε μαφρεσ ςακοφλεσ και δεν είναι δικι τθσ αρμοδιότθτα 

να προβεί ςτθν αναηιτθςι τουσ.  

Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ, θ καταγγζλλουςα ανζφερε κατ' ουςίαν ότι είχε 

ηθτιςει ενθμζρωςθ από τισ υπθρεςίεσ του Διμου Ρεράματοσ, κακϊσ επίςθσ να 

προβοφν οι ανωτζρω ςτισ ανάλογεσ ενζργειεσ βάςει των αρμοδιοτιτων τουσ, χωρίσ 

να λάβει ςαφι απάντθςθ για το αν κα τθσ χορθγθκοφν τα ζγγραφα.   

Σθμειϊνεται πωσ ςφμφωνα με το άρκρο 2 του Ν.4018/2011 θ αρμοδιότθτα των 

Διμων τθσ Χϊρασ για τθν παραλαβι των αιτιςεων πολιτϊν τρίτων χωρϊν για τθ 

χοριγθςθ ι τθν ανανζωςθ άδειασ διαμονισ, κακϊσ και τθν επίδοςθ ςε αυτοφσ των 

αποφάςεων, που εκδίδονται ςε ςυνζχεια των ςχετικϊν αιτιςεων, μεταφζρεται ςτισ 

Υπθρεςίεσ Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, ςτθ 

χωρικι αρμοδιότθτα των οποίων αυτοί υπάγονται.   

Σφμφωνα με το άρκρο 5 του Ν. 2690/1999 κάκε ενδιαφερόμενοσ ζχει το δικαίωμα, 

φςτερα από γραπτι αίτθςι του, να λαμβάνει γνϊςθ των διοικθτικϊν εγγράφων. Ωσ 

διοικθτικά ζγγραφα νοοφνται όςα ςυντάςςονται από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, όπωσ 

εκκζςεισ, μελζτεσ, πρακτικά, ςτατιςτικά ςτοιχεία, εγκφκλιεσ οδθγίεσ, απαντιςεισ 

τθσ Διοίκθςθσ, γνωμοδοτιςεισ και αποφάςεισ.  

Πποιοσ ζχει ειδικό ζννομο ςυμφζρον δικαιοφται, φςτερα από γραπτι αίτθςι του, 

να λαμβάνει γνϊςθ των ιδιωτικϊν εγγράφων που φυλάςςονται ςτισ δθμόςιεσ 

υπθρεςίεσ και είναι ςχετικά με υπόκεςι του θ οποία εκκρεμεί ςε αυτζσ ι ζχει 

διεκπεραιωκεί από αυτζσ.  



ΕΤΘΣΛΑ ΕΚΚΕΣΘ ΣΥΜΡΑΑΣΤΑΤΘ ΤΟΥ ΔΘΜΟΤΘ ΚΑΛ ΤΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ 2015 
 

28 
 

Το κατά τισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ δικαίωμα δεν υφίςταται ςτισ περιπτϊςεισ 

που το ζγγραφο αφορά τθν ιδιωτικι ι οικογενειακι ηωι τρίτου, ι αν 

παραβλάπτεται απόρρθτο το οποίο προβλζπεται από ειδικζσ διατάξεισ. Θ αρμόδια 

διοικθτικι αρχι μπορεί να αρνθκεί τθν ικανοποίθςθ του δικαιϊματοσ τοφτου αν το 

ζγγραφο αναφζρεται ςτισ ςυηθτιςεισ του Υπουργικοφ Συμβουλίου, ι αν θ 

ικανοποίθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ είναι δυνατόν να δυςχεράνει ουςιωδϊσ τθν 

ζρευνα δικαςτικϊν, αςτυνομικϊν, ι ςτρατιωτικϊν αρχϊν ςχετικϊσ με τθν τζλεςθ 

εγκλιματοσ ι διοικθτικισ παράβαςθσ.  

Το δικαίωμα των παρ. 1 και 2 του Ν. 2690/1999 αςκείται: α) με μελζτθ του 

εγγράφου ςτο κατάςτθμα τθσ υπθρεςίασ ι β) με χοριγθςθ αντιγράφου, εκτόσ αν θ 

αναπαραγωγι τοφτου μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Θ ςχετικι δαπάνθ 

αναπαραγωγισ βαρφνει τον αιτοφντα, εκτόσ αν ο νόμοσ ορίηει διαφορετικά. Αν 

πρόκειται για πλθροφορίεσ ιατρικοφ χαρακτιρα, αυτζσ γνωςτοποιοφνται ςτον 

αιτοφντα με τθ βοικεια γιατροφ, ο οποίοσ ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν.  

Θ άςκθςθ του κατά τισ παρ. 1 και 2 δικαιϊματοσ γίνεται με τθν επιφφλαξθ τθσ 

φπαρξθσ τυχόν δικαιωμάτων πνευματικισ ι βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ.  

Θ απόρριψθ του κατά τισ παρ. 1 και 2 αιτιματοσ πρζπει να είναι αιτιολογθμζνθ και 

να γνωςτοποιείται εγγράφωσ ςτον αιτοφντα το αργότερο μζςα ςε ζναν (1) μινα 

από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ.  

Ππωσ προκφπτει από τα προαναφερκζντα, θ αιτοφςα είχε και ζχει δικαίωμα για τθν 

χοριγθςθ ςε εκείνθ των εγγράφων ςχετικϊν με τθν άδεια παραμονισ τθσ, ενϊ δεν 

φαίνεται να υφίςταται κάποιοσ ιδιαίτεροσ λόγοσ ι να βλάπτεται ςυμφζρον τρίτου, 

ζτςι ϊςτε να δικαιολογείται θ άρνθςθ χοριγθςισ τουσ, κακϊσ το περιεχόμενο των 

εγγράφων αφορά δικό τθσ αποκλειςτικά ηιτθμα. 

Ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ αρμοδιότθτάσ 

του για διαμεςολάβθςθ προσ επίλυςθ του προβλιματοσ, κάλεςε τθν Διεφκυνςθ 

Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Ρεράματοσ να μεριμνιςει για τθν χοριγθςθ των 

εγγράφων τθσ καταγγζλλουςασ. Θ υποχρζωςθ χοριγθςθσ αντιγράφου αφορά όχι 

μόνο τθν εκδοφςα του εγγράφου υπθρεςία, αλλά και τθν υπθρεςία που φυλάττει 

το εν λόγω ςτοιχείο.  

Στθν ζννοια τθσ μζριμνασ κα μποροφςε να υπάγεται και θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ 

του άρκρου 4 παρ. 1 εδ.γϋ του Ν.2690/1999, κατά το οποίο εάν το αίτθμα ζχει 
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υποβλθκεί ςε αναρμόδια υπθρεςία, αυτι οφείλει εντόσ τριϊν (3) θμερϊν να το 

διαβιβάςει ςτθν αρμόδια και να ενθμερϊςει ςχετικά τον ενδιαφερόμενο. 

Σε κάκε περίπτωςθ, εάν μία υπθρεςία αποδειχκεί ότι κατζχει δεδομζνα 

προςωπικοφ χαρακτιρα ενόσ ατόμου, τότε το άτομο αυτό διακζτει το δικαίωμα 

πρόςβαςθσ και λιψθσ αντιγράφου αυτϊν των δεδομζνων κατά το άρκρο 12 του 

Ν.2472/1997. Εάν δθλαδι ο Διμοσ, ενϊ κατείχε κάποια προςωπικά δεδομζνα, 

απαντοφςε ότι  αρνείται τθν χοριγθςι τουσ λόγω του ότι δεν προβλζπεται από τον 

νόμο να τα κατζχει, τότε κα είχε παραβιάςει εκτόσ από το άρκρο 5 του 

Ν.2690/1999 και το άρκρο 12 του Ν.2472/1997, κακιςτάμενοσ ζτςι ελεγκτζοσ και 

από τθν Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα. 

Θ υπάλλθλοσ του Διμου Ρεράματοσ που εργαηόταν ςτο Γραφείο Αλλοδαπϊν του 

Διμου, με ζγγραφό τθσ προσ τον Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ 

(αρ.πρωτ.:19141/9613) , γνωςτοποίθςε πωσ απζςτειλε ςτο Γραφείο του Δθμάρχου 

φωτοαντίγραφο τθσ βεβαίωςθσ ανανζωςθσ πράςινθσ κάρτασ που είχε χορθγθκεί 

από τον ΟΑΕΔ ΑΜ: 101116 και αφορά τθν καταγγζλλουςα.  

Σε επικοινωνία του Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ με τθν 

καταγγζλλουςα, εξζφραςε τθν ικανοποίθςι τθσ για τθν  χοριγθςθ του εγγράφου 

από το αρχείο του τμιματοσ αλλοδαπϊν του Διμου Ρεράματοσ.  

 

XII. Αύτημα τησ Προϋδρου του Υιλοζωικού υλλόγου Αδϋςποτη 

Ελπύδα 

Kατατζκθκε ενϊπιον του Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ θ με αρ. 

πρωτ. 19691/9931 καταγγελία τθσ Ρρόεδρου του Φιλοηωικοφ Συλλόγου Αδζςποτθ 

Ελπίδα. Ο Διμοσ Ρεράματοσ από τισ 25/07/13 (αρ.πρωτ. 137/Γ.Δ.) ζχει εγκρίνει τθν 

εγκατάςταςθ αδζςποτων ηϊων από τον Ηωοφιλικό Σφλλογο «Αδζςποτθ Ελπίδα», 

ςτο χϊρο τθσ BP Ρεράματοσ. 

Θ καταγγζλλουςα αναφζρει πωσ ςτισ 28/9/2015 διεκόπθ θ υδροδότθςθ από τθν 

ΕΥΔΑΡ ςτουσ χϊρουσ που βρίςκεται ο Φιλοηωικόσ Σφλλογοσ, πλθροφοροφμενθ πωσ 

θ διακοπι ζγινε λόγω υψθλοφ χρζουσ από πρόςτιμα, ςυνεπεία λακραίασ 

υδρολθψίασ. Θ κυρία Σιακαλι επικοινϊνθςε με το Διμο Ρεράματοσ για να βρεκεί 

λφςθ, αφοφ θ υδροδότθςθ είναι πολφ ςθμαντικι για τα 200 και πλζον ηϊα που 

βρίςκονται ςτουσ χϊρουσ των τριϊν ςυλλόγων που ςτεγάηονται εκεί. Θ 



ΕΤΘΣΛΑ ΕΚΚΕΣΘ ΣΥΜΡΑΑΣΤΑΤΘ ΤΟΥ ΔΘΜΟΤΘ ΚΑΛ ΤΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ 2015 
 

30 
 

καταγγζλλουςα ιςχυρίηεται πωσ μετά από πολλζσ προςπάκειεσ επικοινωνίασ ιρκε 

για λίγεσ μζρεσ θ υδροφόρα του Διμου, ϊςτε να κακαριςτεί ο χϊροσ, αλλά το νερό 

ιταν μθ πόςιμο. 

Από τθν αρχι του προβλιματοσ, θ καταγγζλλουςα επικοινϊνθςε με τον κ. 

Γουρδομιχάλθ, Ρρόεδρο τθσ ΡΕ.ΣΥ.Δ.Α.Ρ. , ο οποίοσ προςφζρκθκε να βοθκιςει 

παρζχοντάσ μια δεξαμενι νεροφ ωσ προςωρινι λφςθ, ζωσ ότου επιλυκεί οριςτικά 

το πρόβλθμα με τθν ΕΥΔΑΡ. Ο κ. Γουρδομιχάλθσ ηιτθςε να ςταλεί επίςθμο αίτθμα 

από το Διμο Ρεράματοσ, το οποίο πραγματοποιικθκε τθν Ραραςκευι 16 

Οκτωβρίου το μεςθμζρι, 20 μζρεσ μετά τθ διακοπι τθσ υδροδότθςθσ. 

Τθν Ραραςκευι 2 Οκτωβρίου ο Αντιδιμαρχοσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν κ. Φίλιπποσ 

Κάκαρθσ, μαηί με τθν κυρία Σιακαλι, επιςκζφκθκαν τθν υπθρεςία τθσ ΕΥΔΑΡ ςτον 

Ρειραιά. Ενθμερϊκθκαν για το φψουσ του χρζουσ και τουσ ηθτικθκαν κάποια 

ζγγραφα, ϊςτε να γίνει διακανονιςμόσ του οφειλόμενου ποςοφ. Πμωσ, ο Διμοσ 

Ρεράματοσ δεν κα προβεί ςε διακανονιςμό του χρζουσ, αφοφ δεν αποδζχεται και 

δεν αναγνωρίηει πωσ είναι δικι του ευκφνθ θ αποπλθρωμι του. 

Μια εβδομάδα αργότερα, ο Διμοσ Ρεράματοσ απζςυρε τθν υδροφόρα από τα 

καταφφγια και από εκείνθ τθ ςτιγμι ζωσ ςιμερα, θ καταγγζλλουςα αναφζρει πωσ 

δεν μποροφν να κακαριςτοφν οι χϊροι. Θ κυρία Σιακαλι ιςχυρίηεται πωσ 

προςπάκθςε να επικοινωνιςει πολλζσ φορζσ με τον Αντιδιμαρχο Ρεριβάλλοντοσ 

και Ροιότθτασ Ηωισ, κ. Κουλαλόγλου, ο οποίοσ όμωσ δεν απάντθςε ςτισ κλιςεισ 

τθσ. 

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ του Ηωοφιλικοφ 

Συλλόγου, με τθν Ρεριφερειακι Σφμβουλο κυρία Ειρινθ Μεταξά και τον 

αντιδιμαρχο Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν κφριο Χριςτόφορο Ντίμερθ. 

Σε αυτι τθ ςυνάντθςθ ενθμερϊκθκε ο Σφλλογοσ ότι ζχουν γίνει κινιςεισ για μια 

παροχι ειδικοφ τιμολογίου από τθν ΕΥΔΑΡ, χωρίσ όμωσ ςαφι απάντθςθ για το 

χρόνο που απαιτείται προκειμζνου να γίνει θ ςφνδεςθ. Επίςθσ, θ Ρρόεδροσ του 

Συλλόγου ενθμερϊκθκε για το αίτθμα του Διμου Ρεράματοσ προσ ςτθν 

ΡΕ.ΣΥ.Δ.Α.Ρ., ϊςτε να ςταλεί προςωρινά, μια δεξαμενι 5 τόνων άμεςα ςτουσ 

χϊρουσ του Συλλόγου. 

Στισ 2/7/2012 το Δθμοτικό Συμβοφλιο Ρεράματοσ με αρικμό απόφαςθσ 144, 

αποφάςιςε ομόφωνα να παραχωρθκεί ςτο Ηωοφιλικό Σφλλογο Ρεράματοσ μζροσ 

του χϊρου ςτισ πρϊθν εγκαταςτάςεισ τθσ BP (τμιμα των πρϊθν γραμμϊν του 

Τραμ), για φιλοξενία αδζςποτων ηϊων. Επίςθσ, αποφάςιςε ομόφωνα να 
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παραχωρθκεί ςτο Ηωοφιλικό και Ρεριβαλλοντολογικό Σφλλογο Ρεράματοσ το 

μικρότερο περιφραγμζνο τμιμα δυτικά προσ τισ εγκαταςτάςεισ SHELL για τθν ίδια 

χριςθ. 

Στισ 30/7/2013 το Δθμοτικό Συμβοφλιο Ρεράματοσ με αρικμό απόφαςθσ 165 

αποφάςιςε να κάνει ομόφωνα δεκτό το αίτθμα και να εγκρίνει τθν ίδρυςθ του 

φιλοηωικοφ ςωματείου με τθν επωνυμία «Αδζςποτθ Ελπίδα». Στθ ςυνζχεια, με 

βάςθ τθν απόφαςθ Δθμάρχου ςτισ 25/7/2013, με αρ.πρωτ. 137/Γ.Δ. παραχωρικθκε 

χϊροσ ςτθ BP Ρεράματοσ. 

Ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ, κάλεςε τθ Διεφκυνςθ 

Ρεριβάλλοντοσ και Ροιότθτασ Ηωισ, να ενθμερϊςει το Γραφείο του Συμπαραςτάτθ 

του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ, για τυχόν ενζργειζσ τθσ Διεφκυνςθσ ςχετικά με τθν 

υδροδότθςθ των δραςτθριοτιτων του Συλλόγου «Αδζςποτθ Ελπίδα». 

Θ Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ και Ροιότθτασ Ηωισ ςτο ζγγραφό τθσ  με αρ. πρωτ. 

19972/10072 αναφζρει πωσ δεν είναι αρμόδια, οφτε για τθν υδροδότθςθ, οφτε για 

τον κακαριςμό του χϊρου φφλαξθσ των αδζςποτων ηϊων, επικαλοφμενθ τθν 

κείμενθ νομοκεςία ςχετικά με τθν ίδρυςθ και λειτουργία καταφυγίων ηϊων. 

Ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ προζβθ ςτθ ςφνταξθ ειδικισ 

ζκκεςθσ-πρόταςθσ (άρκρο 77 παρ.5 εδ.3 ν. 3852/2010) με κζμα «Ρλαίςιο για τα 

δεςποηόμενα και αδζςποτα ηϊα ςυντροφιάσ και τισ ειδικζσ επιςτθμονικζσ 

επιτροπζσ, κατ’ εφαρμογι του Ν. 4039/2012» (Ειδικι Ρρόταςθ 1/2015), 

προτείνοντασ ζνα ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα προςταςίασ για τα αδζςποτα.  

Στο Διμο Ρεράματοσ είναι αναγκαίο να ςυγκροτθκεί με απόφαςθ του Δθμάρχου 

πενταμελισ επιτροπι παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ διαχείριςθσ αδζςποτων 

ηϊων ςυντροφιάσ, τα δφο μζλθ τθσ οποίασ ορίηονται από τα φιλοηωικά ςωματεία 

και τισ ενϊςεισ που λειτουργοφν νόμιμα και που εδρεφουν ςτο Διμο ι ςτθν 

Ρεριφερειακι Ενότθτα Ρειραιϊσ. Σφμφωνα με το αρ.9 παρ.12 του Ν.4235/2014 

ςτθν επιτροπι μετζχουν: 

•  Ζνασ (1) κτθνίατροσ, που ορίηεται από τον Διμο και ο οποίοσ είναι, κατά 

προτίμθςθ, ο υπεφκυνοσ του προγράμματοσ διαχείριςθσ των αδζςποτων ηϊων 

ςυντροφιάσ και ελλείψει αυτοφ άλλοσ ιδιϊτθσ κτθνίατροσ. 

• Ζνασ (1) εκπαιδευτισ ςκφλων, ο οποίοσ είναι μζλοσ νομίμωσ αναγνωριςμζνου 

επαγγελματικοφ ςωματείου εκπαιδευτϊν ςκφλων και ελλείψει αυτοφ εκπρόςωποσ 

του Διμου. 
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•  Ζνασ (1) εκπρόςωποσ, που ορίηεται από τον Διμο, με τον αναπλθρωτι του. 

Θ επιτροπι αποφαςίηει για τθν επικινδυνότθτα ενόσ ηϊου ςυντροφιάσ, ςφμφωνα 

με τον οριςμό τθσ περίπτωςθσ ςτϋ του άρκρου 1, όπωσ ιςχφει και αντιμετωπίηει τα 

προβλιματα που προκφπτουν κατά τθ διαχείριςθ των αδζςποτων ηϊων. 

Ραράλλθλα κα προβαίνει ςτθν καταγραφι των προβλθμάτων που δθμιουργοφνται 

ςτο καταφφγιο και ςτθν πόλθ, κα ςυηθτά και κα εφαρμόηει ιδζεσ για τθν κακαρι 

πόλθ, τθν προςταςία και τθν ευηωία των αδζςποτων και δεςποηόμενων ηϊων, κα 

ενθμερϊνει και κα ςυνεργάηεται με τουσ φορείσ για τθ ςωςτι λειτουργία του 

προγράμματοσ και τθν προςταςία των ηϊων. 

 

XIII. Επικινδυνότητα παιδικόσ χαρϊσ ςτο χώρο τησ Πρόνοιασ 

Ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ δζχκθκε καταγγελία από δθμότθ 

Ρεράματοσ για τθ λειτουργία τθσ παιδικισ χαράσ ςτο χϊρο τθσ Ρρόνοιασ. Στθν 

παιδικι χαρά, θ οποία βρίςκεται ςτο οικοδομικό τετράγωνο που ορίηεται από τισ 

οδοφσ Θπείρου, 25θσ Μαρτίου, Λακωνίασ και Καποδιςτρίου,  υπάρχουν πολλά 

προβλιματα λειτουργικότθτασ, εξαιτίασ των φκορϊν ςτισ κοφνιεσ, ςτισ τραμπάλεσ 

κακϊσ και ςε άλλα παιχνίδια που ζχουν ξεχαρβαλωκεί. Τα παγκάκια είναι 

κατεςτραμμζνα, οι λάμπεσ φωτιςμοφ ςπαςμζνεσ, υπάρχουν γυμνά καλϊδια, αλλά 

και κάδοι απορριμμάτων αναποδογυριςμζνοι. Από τα παραπάνω, είναι πρόδθλο 

πωσ προκφπτει άμεςοσ κίνδυνοσ για τθ ςωματικι ακεραιότθτα των παιδιϊν, αφοφ 

είναι ςοβαρό το ενδεχόμενο τραυματιςμοφ. Ο καταγγζλλων ηιτθςε τθν άμεςθ 

ςφράγιςθ τθσ παιδικι χαράσ. 

Ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ ανζπτυξε διεξοδικά το νομικό 

πλαίςιο λειτουργίασ των παιδικϊν χαρϊν ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία, λαμβάνοντασ 

υπόψιν τθν Υπουργικι απόφαςθ (28492/2009, ΦΕΚ Β’ 931) για τθ λειτουργία των 

παιδικϊν χαρϊν των Διμων και Κοινοτιτων, τθν εγκφκλιο του Υπουργείου 

Εςωτερικϊν (υπ. αρικ. 15 µε αρικ. πρωτ. 17602/22.05.2015) µε κζµα: «Λειτουργία 

Ραιδικϊν Χαρϊν των Ο.Τ.Α.» , κακϊσ και το ζγγραφο του Υπουργείου εςωτερικϊν 

και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ προσ τθν Ρεριφερειακι Ζνωςθ Διμων Θπείρου. 

Ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ κατζςτθςε ςαφζσ πωσ οι 

παιδικζσ χαρζσ λειτουργοφν με ευκφνθ του διμου, ο οποίοσ οφείλει να λαμβάνει 

όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αςφαλι λειτουργία τθσ. Σε περίπτωςθ δε 

ατυχιματοσ ςε παιδικι χαρά που δεν είναι ςφραγιςμζνθ και είναι προςβάςιμθ ο 
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διμοσ δεν αποποιείται τθν ευκφνθ του με τθν τοποκζτθςθ πινακίδασ ςτθν οποία 

αναγράφεται ότι θ χριςθ τθσ γίνεται με ευκφνθ των γονζων. 

Ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ κάλεςε τθν Τεχνικι Υπθρεςία να 

προχωριςει άμεςα ςε ενζργειεσ αποκατάςταςθσ του χϊρου τθσ παιδικισ χαράσ. Σε 

κάκε περίπτωςθ, θ Δθμοτικι Αρχι αν κρίνει πωσ θ παιδικι χαρά είναι ακατάλλθλθ, 

οφείλει να τθ ςφραγίςει και να αποξθλϊςει τα επικίνδυνα παιχνίδια. Τζλοσ, 

επιςυνάφκθκαν φωτογραφίεσ που δείχνουν το μζγεκοσ του προβλιματοσ. 

Ο Διευκυντισ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ κ. Μανϊλθσ Χατηθϊωαννίδθσ ςε ζγγραφό του 

με αρ. πρωτ. 1655/958 προσ το Γραφείο του Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ 

Επιχείρθςθσ (21/1/2016) αναφζρει πωσ κατά τουσ μινεσ Μάιο και Λοφνιο του 2015, 

διενεργικθκαν αυτοψίεσ ςτουσ χϊρουσ του Διμου, που ζχουν χριςθ παιδικϊν 

χαρϊν από υπαλλιλουσ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ. Στο πλαίςιο των παραπάνω 

αυτοψιϊν διενεργικθκε αυτοψία και ςτο χϊρο τθσ Ρρόνοιασ. 

Οι εκκζςεισ των αυτοψιϊν διαβιβάςτθκαν προσ τον Διμαρχο, με τελευταίο 

ζγγραφο ενθμζρωςθσ του Δθμάρχου και Αντιδθμάρχου Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, το με 

αρ.πρ. 18802/9404/7-10-2015 και περιζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ 

ενζργειεσ τθσ Υπθρεςίασ για όλουσ τουσ χϊρουσ των παιδικϊν χαρϊν.  

Τα ςυμπεράςματα των αυτοψιϊν, για όλουσ τουσ χϊρουσ, ςυμπεριλαμβανομζνου 

και του χϊρου τθσ Ρρόνοιασ, ςυνοψίηονται ςτα παρακάτω: 

Α) Πλοι οι χϊροι ζχουν χριςθ παιδικισ χαράσ και είναι μθ αδειοδοτθμζνοι. 

Β) Οι χϊροι είτε δεν είναι περιφραγμζνοι, είτε θ περίφραξθ είναι μερικι. Ππου 

υπάρχει περίφραξθ υπάρχουν ςθμαντικζσ φκορζσ και επικίνδυνα ςθμεία και δεν 

εξαςφαλίηεται θ αποτροπι ειςόδου αδζςποτων ηϊων. 

Γ) Τα ςθμεία πρόςβαςθσ ςτουσ χϊρουσ των παιδικϊν χαρϊν, ςε ςπάνιεσ 

περιπτϊςεισ πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ, ενϊ τισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ, ζχουν ςθμαντικά προβλιματα ωσ προσ τθν βατότθτα (ςκαλιά και άλλα 

εμπόδια), οι πόρτεσ ειςόδου είτε λείπουν, είτε παρουςιάηουν φκορζσ, είτε ζχουν 

μικρότερεσ διαςτάςεισ από τισ απαιτοφμενεσ.  

Δ) Το ζδαφοσ των χϊρων ςτθν πλειονότθτα τουσ, πρζπει να εξυγιανκεί από 

βράχουσ, υπολείμματα βάςεων αποξθλωμζνων οργάνων και γενικά επικίνδυνα 

ςθμεία. 
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Ε) Τα όργανα των παιδικϊν χαρϊν και ο αςτικόσ εξοπλιςμόσ (καλακάκια, παγκάκια 

κλπ) παρουςιάηουν ςθμαντικζσ φκορζσ και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ θ χριςθ τουσ 

επικίνδυνθ. 

ΣΤ) Ο φωτιςμόσ των χϊρων είτε δεν υπάρχει, είτε είναι ανεπαρκισ. Σε αρκετοφσ 

χϊρουσ οι εγκαταςτάςεισ των θλεκτρολογικϊν πινάκων είναι εκτεκειμζνεσ. Σε 

όςουσ χϊρουσ διακζτουν θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ, κα πρζπει να διενεργθκοφν 

οι δοκιμζσ για τθν αςφάλειά τουσ. 

Τζλοσ, θ Τεχνικι Υπθρεςία ενθμερϊνει ότι: 

Α) Για να προβεί θ Τεχνικι Υπθρεςία ςε ενζργειεσ αποκατάςταςθσ του χϊρου τθσ 

Ρρόνοιασ, όπωσ και οποιουδιποτε άλλου χϊρου, κα πρζπει εφόςον απαιτοφνται 

δαπάνεσ να ζχουν προθγθκεί από τθ Δθμοτικι Αρχι, οι οριηόμενεσ από το νόμο 

απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ που ζχουν ςχζςθ με το τεχνικό πρόγραμμα του Διμου, 

τον προχπολογιςμό, ζγκριςθ διενζργειασ διαδικαςιϊν και διάκεςθσ πίςτωςθσ. 

Β) Σχετικά με τθν ςφράγιςθ χϊρων με χριςθ παιδικισ χαράσ και αποξιλωςθ των 

επικίνδυνων οργάνων ι τθν αποκατάςταςθ των επικίνδυνων ςθμείων, απαιτοφνται 

διαδικαςίεσ και ενζργειεσ που πρζπει να υλοποιθκοφν με πρωτοβουλία τθσ 

Δθμοτικισ αρχισ του Διμου μασ και κατόπιν οι αρμόδιεσ  υπθρεςίεσ του Διμου 

μασ, να υλοποιιςουν τισ αποφάςεισ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ. 

Γ) Σε κάκε περίπτωςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εκκζςεισ αυτοψιϊν που τθσ 

υποβλικθκαν, θ Δθμοτικι αρχι ζχει τθν αρμοδιότθτα να προβεί ςε λιψθ μζτρων 

για τθν αςφαλι και νόμιμθ λειτουργία όλων των χϊρων των παιδικϊν χαρϊν ι ςτθν 

ςφράγιςι τουσ ςτισ περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι θ αποκατάςταςι τουσ. 

Ο Διμοσ Ρεράματοσ προκιρυξε ςτισ 24/12/2015 θλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνιςμό 

με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ 

με τίτλο ‘’ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΝΑΒΑΚΜΛΣΘ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΘ TΘΣ 

ΡΑΛΔΛΚΘΣ ΧΑΑΣ «ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΡΕΑΜΑΤΟΣ»” προχπολογιςκείςθσ 

δαπάνθσ (121.930,00 € χωρίσ ΦΡΑ) ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ (149.973,90 € με 

τον ΦΡΑ 23%). 
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XIV. Κύνδυνοσ κατϊρρευςησ τοιχύου επύ τησ οδού Πλαταιών 38 

Ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ δζχκθκε τθν με αρ. Ρρωτ. 

24676/12921 καταγγελία. O καταγγζλλων αναφζρει πωσ ςτο χϊρο τθσ παιδικισ 

χαράσ, που βρίςκεται επί τθσ οδοφ Ρλαταιϊν 38, φαίνεται να ζχει υποχωριςει το 

προςτατευτικό τοιχίο, με κίνδυνο να καταρρεφςει. Ο καταγγζλλων διαπιςτϊνει 

ςοβαρό κίνδυνο για τουσ κατοίκουσ του διπλανοφ οικοπζδου και ηθτά από τθν 

Τεχνικι Υπθρεςία να μεριμνιςει για τθν επιςκευι του τοιχίου. 

Επιπρόςκετα, ο καταγγζλλων ιςχυρίςτθκε πωσ κλιμάκιο τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ, 

επιςκζφτθκε το χϊρο, παρουςία του Αντιδθμάρχου Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν κ. Κάκαρθ, 

το οποίο, αφοφ διαπίςτωςε τα παραπάνω, δεςμεφτθκε να προχωριςει ςε ζργα 

επιςκευισ του τοιχίου.  Ραράλλθλα, κατά τθ διάρκεια τθσ αυτοψίασ διαπιςτϊκθκε 

θ ανάγκθ τοποκζτθςθσ πόρτασ , προκειμζνου να αποκλειςτεί θ είςοδοσ, ϊςτε να 

αποφευχκοφν τραυματιςμοί μικρϊν παιδιϊν. 

Κατόπιν των ανωτζρω, ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ, 

επιςυνάπτοντασ δφο φωτογραφίεσ που δείχνουν το μζγεκοσ του προβλιματοσ, 

κάλεςε τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου Ρεράματοσ να εξετάςει τθν καταγγελία και 

να απαντιςει ςτο αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα τόςο για τθν επιδιόρκωςθ του 

τοιχίου, όςο και για τθν τοποκζτθςθ πόρτασ, ϊςτε να αςφαλιςτεί αποτελεςματικά 

ο χϊροσ αποτρζποντασ τθν είςοδο μικρϊν παιδιϊν, που κινδυνεφουν να 

τραυματιςτοφν. 

Ο Διευκυντισ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ κ. Μανϊλθσ Χατηθιωαννίδθσ απάντθςε ςτον 

Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ με ζγγραφό του, το οποίο ζχει 

αρικμό πρωτοκόλλου 2653/1532. Στθν απάντθςι του αναφζρει ότι ςχετικά με τον 

χϊρο επί τθσ οδοφ Ρλαταιϊν 38, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τθν 

επιδιόρκωςθ του τοιχίου και τθν τοποκζτθςθ πόρτασ, ϊςτε να αποτραπεί θ 

είςοδοσ ςτο χϊρο, διότι, αν και είναι ενθμερωμζνθ θ Δθμοτικι Αρχι, δεν ζχει 

προβεί ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν χρθματοδότθςι τουσ (εξαςφάλιςθ 

πίςτωςθσ κλπ). Επίςθσ κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι με το αρ. πρωτ. 128421/6764/7-

7-2014 ζγγραφο τθσ Τ.Υ. με κζμα «Εκκζςεισ των αυτοψιϊν των παιδικϊν χαρϊν 

που διενεργικθκαν και διαδικαςία πιςτοποίθςθσ τουσ» περιλαμβάνεται ζκκεςθ 

αυτοψίασ του χϊρου. 

Οι εκκζςεισ των αυτοψιϊν διαβιβάςτθκαν προσ τον Διμαρχο, με τελευταίο 

ζγγραφο ενθμζρωςθσ του Δθμάρχου και Αντιδθμάρχου Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, το με 
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αρ.πρ. 18802/9404/7-10-2015 και περιζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ 

ενζργειεσ τθσ Υπθρεςίασ για όλουσ τουσ χϊρουσ των παιδικϊν χαρϊν. 

 

Κεφϊλαιο Γ: Ειδικϋσ προτϊςεισ 

Μεταξφ των αρμοδιοτιτων του Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ 

περιλαμβάνεται και θ αρμοδιότθτα διατφπωςθσ προσ τθν δθμοτικι αρχι 

προτάςεων προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν προβλιματα κακοδιοίκθςθσ. 

Σφμφωνα με το άρκρο 77 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ): 

«*...+ Ο ςυμπαραςτάτθσ μπορεί επίςθσ να προβαίνει ςτθ διατφπωςθ προτάςεων 

βελτίωςθσ τθσ δθμοτικισ διοίκθςθσ και των ςχζςεϊν τθσ με το κοινό, τόςο ςτο 

πλαίςιο τθσ ετιςιασ ζκκεςισ του, όςο και επ’ ευκαιρία ςθμαντικϊν προβλθμάτων 

κακοδιοίκθςθσ που ο ίδιοσ εντοπίηει. Στθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, οι ειδικζσ 

προτάςεισ του ςυμπαραςτάτθ υποβάλλονται ςτον διμαρχο και κοινοποιοφνται ςτο 

δθμοτικό ςυμβοφλιο και ςτον γενικό γραμματζα του διμου. Τόςο θ ετιςια ζκκεςθ 

όςο και οι ειδικζσ προτάςεισ του ςυμπαραςτάτθ αναρτϊνται υποχρεωτικά ςτθν 

ιςτοςελίδα του διμου με φροντίδα των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν». 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουςιάηονται οι ειδικζσ προτάςεισ που καταρτίςτθκαν και 

υποβλικθκαν το προθγοφμενο ζτοσ. Οι προτάςεισ αυτζσ αφοροφν το πλαίςιο για τα 

δεςποηόμενα και αδζςποτα ηϊα ςυντροφιάσ και τισ ειδικζσ επιςτθμονικζσ 

επιτροπζσ κατ’ εφαρμογι του Ν. 4039/2012, κακϊσ και τθν εφαρμογι του 

νομοκετικοφ πλαιςίου απαγόρευςθσ του καπνίςματοσ ςτο Δθμαρχείο και ςτισ 

Υπθρεςίεσ του Διμου Ρεράματοσ. 

 

I. Πλαύςιο για τα δεςποζόμενα και αδϋςποτα ζώα ςυντροφιϊσ 

και τισ ειδικϋσ επιςτημονικϋσ επιτροπϋσ, κατ’ εφαρμογό του Ν. 

4039/2012 

1. Ειςαγωγό 

Ζνα από τα μεγάλα προβλιματα των ςφγχρονων μεγαλουπόλεων αλλά και πολλϊν 

μικρότερων πόλεων, τείνει να γίνει το κζμα των αδζςποτων ηϊων. Θ αντιμετϊπιςθ 

τθσ κοινωνίασ  - ι μάλλον θ απραξία- ωσ προσ το δυςάρεςτο αυτό φαινόμενο δεν 
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οφείλεται παρά ςτθν ζλλειψθ τθσ παιδείασ, τθ νοοτροπία µασ αλλά και τθ 

χαλαρότθτα ςτθν εφαρμογι των ιδθ κεςμοκετθμζνων  νόµων.  

Ιδθ πολλοί Διμοι ανά τθν χϊρα, ζχουν προχωριςει ςτθν υλοποίθςθ 

ςυγκεκριμζνων μζτρων, φιλοδοξϊντασ να επιλφςουν ςτο μζτρο του δυνατοφ το 

πρόβλθμα. Κάκε Διμοσ ακολουκϊντασ το ίδιο παράδειγμα οφείλει με τθ ςφμπραξθ 

των πολιτϊν, να δείξει ζνα ανκρϊπινο πρόςωπο και να υιοκετιςει µια πολιτιςμζνθ 

αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ, ςυγκροτϊντασ και ςτθρίηοντασ µια δθµοτικι 

Επιτροπι Ρροςταςίασ Ηϊων. Θ εν λόγω Επιτροπι, µε τθν εκελοντικι ςτιριξθ και τθ 

ςυµβολι όλων των φιλόηωων, πρζπει να αποςκοπεί ςε ζνα πρόγραµµα που κα 

περιλαµβάνει ςαφείσ τρόπουσ αντιµετϊπιςθσ των προβλθμάτων που 

αντιμετωπίηουν τα αδζςποτα ηϊα. 

2. Νομικό Πλαύςιο 

Οι ρυκμίςεισ των νόμων ςχετικά με τα δεςποηόμενα και αδζςποτα ηϊα, που  ζχουν 

κεςμοκετθκεί εντόσ των προθγοφμενων δεκαετιϊν, χριηουν άμεςθσ εφαρμογισ. 

Δεν είναι λίγεσ οι προβλζψεισ που επιδιϊκουν τθν διαςφάλιςθ τθσ ευηωίασ αυτϊν 

και του φυςικοφ περιβάλλοντοσ κατϋεπζκταςθ. Οριςμζνοι εξ αυτϊν είναι ο Νόμοσ 

2017/1992 «Ευρωπαϊκι ςφμβαςθ για τθν προςταςία των ηϊων ςυντροφιάσ» , ο 

Νόμοσ 3170/2003 «Ηϊα ςυντροφιάσ, αδζςποτα ηϊα ςυντροφιάσ και άλλεσ 

διατάξεισ» κακϊσ επίςθσ ο Νόμοσ 1197/1981 «Ρερί προςταςίασ των ηωϊν  και 

Ροινικζσ κυρϊςεισ». Τζλοσ πρζπει να ςθμειωκεί θ ψιφιςθ τθσ Οικουμενικισ 

Διακιρυξθσ των Δικαιωμάτων των Ηϊων, θ οποία αποτελεί μία παρότρυνςθ προσ 

τα οργανωμζνα κράτθ να κατοχυρϊςουν νομικά τα δικαιϊματα των ηϊων, όπωσ 

ακριβϊσ και τα δικαιϊματα των ανκρϊπων. Υιοκετικθκε από τθν Διεκνι Ζνωςθ 

Δικαιωμάτων των Ηϊων και άλλεσ οργανϊςεισ ςτα πλαίςια τθσ διεκνοφσ 

ςυνάντθςθσ, με κζμα τα δικαιϊματα των ηϊων, ςτο Λονδίνο τον Σεπτζμβριο του 

1977 και υπογράφθκε ςτο Ραρίςι τον Οκτϊβριο του 1978. Σφμφωνα με το άρ. 1, 

όλα τα ηϊα γεννιοφνται με ίςα δικαιϊματα ςτθ ηωι και ςτθ δυνατότθτα φπαρξθσ, 

με το άρ. 2, ο άνκρωποσ οφείλει να ςζβεται τθ ηωι κάκε ηϊου ενϊ ςτο άρ. 6 

ορίηεται ότι θ εγκατάλειψθ ενόσ ηϊου κεωρείται πράξθ απάνκρωπθ και 

εξευτελιςτικι. 

Επιπλζον, ςθμαντικότατθ προβάλλει θ ρφκμιςθ που προζβλεψε το άρκρο 24 του 

Συντάγματοσ του 1975 όςον αφορά ςτθν προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, 

ςτο οποίο εντάςςονται και τα ηϊα, θ οποία αποτζλεςε τθν απαρχι για τθν 

μετζπειτα εμφάνιςθ μίασ εκτεταμζνθσ νομοκεςίασ και νομολογίασ ςχετικισ με τθν 
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προςταςία τθσ φφςθσ, τθσ πανίδασ και των πολλϊν αγρίων και μθ  ηϊων και 

πτθνϊν. Το πλαίςιο αυτό ενιςχφκθκε  το 1992 με τθν ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι μασ 

νομοκεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Σφμβαςθσ  για τθν προςταςία των ηϊων ςυντροφιάσ (ν. 

2017/1992). 

Εν ςυνεχεία κακίςταται ιδιαιτζρωσ ςθμαντικι και δεν μπορεί να παραλθφκεί θ 

ρφκμιςθ τθσ Συνκικθσ του Άµςτερνταµ το 1997, θ οποία μζςω τθσ προςκικθσ του 

Ρρωτοκόλλου για τθν προςταςία και τθν καλι μεταχείριςθ των ηϊων, υποχρεϊνει 

όλα τα όργανα τθσ ΕΕ και τα κράτθ μζλθ να μεριμνιςουν αναφορικά με τθν ευηωία 

των ηϊων και τθ λιψθ κατάλλθλων μζτρων για τθν προςταςία και τον ςεβαςμό 

όλων των ηϊων κατά τθ χάραξθ νζων πολιτικϊν ςτθ γεωργία, ςτισ µεταφορζσ, ςτθν 

ζρευνα και ςτθν ενιαία αγορά. Θ χϊρα μασ ενταγμζνθ ςτο ανωτζρω πλαίςιο 

προζβθ ςτθ κφρωςθ διεκνϊν ςυμβάςεων, ςτθν εφαρμογι κοινοτικϊν κανονιςμϊν 

και ςτθν ενςωμάτωςθ κοινοτικϊν Οδθγιϊν ανάλογου περιεχομζνου για τα ηϊα ςτο 

εκνικό μασ δίκαιο. (ν.1335/1983, ν. 1444/1984, ν.2015/1992, ν.2017/1992, 

ν.2055/1992,  ν.2204/1994, κλπ). Τζλοσ, ο ν.3170/2003 επιχείρθςε να ενιςχφςει το 

νομικό πλαίςιο ειδικά για τα ηϊα ςυντροφιάσ. 

Αναντίρρθτα, κακοριςτικι προβάλλει ωσ προσ τθ διαςφάλιςθ τθσ  προςταςίασ και 

ευηωίασ των αδζςποτων αλλά και δεςποηόμενων ηϊων θ ψιφιςθ του ν. 4039/2012 

με τίτλο «Για τα δεςποηόμενα και τα αδζςποτα ηϊα ςυντροφιάσ και τθν προςταςία 

των ηϊων από τθν εκμετάλλευςθ ι τθ χρθςιμοποίθςθ με κερδοςκοπικό ςκοπό».  

Ρρόκειται για ζνα ςφγχρονο νομικό πλαίςιο, το όποιο τζκθκε ςε ιςχφ ςτισ αρχζσ του 

2012. Διαρκι, ωςτόςο, κα μποροφςαμε να χαρακτθρίςουμε τθν προςπάκεια για τθ 

διαςφάλιςθ όςο το δυνατόν καλφτερων ςυνκθκϊν διαβίωςθσ των ηϊων, 

λαμβάνοντασ υπόψιν τθν τροποποίθςθ του ανωτζρου νόμου με τον Ν. 4235/2014 

ςχετικά με τα  «Διοικθτικά μζτρα, τισ διαδικαςίεσ και κυρϊςεισ ςτθν εφαρμογι τθσ 

ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ ςτουσ τομείσ των τροφίμων, των ηωοτροφϊν και 

τθσ υγείασ και προςταςίασ των ηϊων».   

Σφμφωνα με τουσ δφο προαναφερκζντεσ νόμουσ επζρχονται  οριςμζνεσ  ουςιϊδεισ 

και αξιοςθμείωτεσ ρυκμίςεισ ςχετικά με τα δεςποηόμενα και αδζςποτα ηϊα 

ςυντροφιάσ και το γενικότερο κακεςτϊσ προςταςίασ των ηϊων. Συγκεκριμζνα: 

1. Δθμιουργείται ςε κεντρικό επίπεδο θ Διαδικτυακι Θλεκτρονικι Βάςθ ςιμανςθσ 

και καταγραφισ των ηϊων ςυντροφιάσ και των ιδιοκτθτϊν τουσ, που κα αποτελζςει 

το βαςικό εργαλείο διαχείριςθσ των ηϊων ςυντροφιάσ. Στθ Διαδικτυακι 

Θλεκτρονικι Βάςθ καταχωρίηονται από τουσ κτθνιάτρουσ, που ζχουν πιςτοποιθκεί, 
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τα ςτοιχεία, που αφοροφν ςτθν αναγνϊριςθ των δεςποηόμενων ηϊων ςυντροφιάσ 

(όπωσ φφλο, χρϊμα, ράτςα, απϊλεια, παράδοςθ ςε άλλον ιδιοκτιτθ, κάνατοσ) και 

τα ςτοιχεία αναγνϊριςθσ του ιδιοκτιτθ τουσ (όπωσ ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ, 

τθλζφωνο και αρικμό ταυτότθτασ ι διαβατθρίου ι ιςοδφναμου εγγράφου, όπωσ 

δίπλωμα οδιγθςθσ ι αςφαλιςτικό βιβλιάριο), κακϊσ επίςθσ τθροφνται 

απαρεγκλίτωσ οι διατάξεισ «περί προςωπικϊν δεδομζνων». Αυτι θ θλεκτρονικι 

καταγραφι όλων ανεξαιρζτωσ των δεςποηόμενων και των αδζςποτων ηϊων ςε 

ςυνδυαςμό με τθν εφαρμογι του πλαιςίου ελζγχου αυτισ τθσ καταγραφισ από τθ 

δθμοτικι αςτυνομία ςτα δεςποηόμενα ηϊα κεωρείται ωσ θ αρχι του τζλουσ για 

όποιον ζχει ςκοπό να αφινει ηϊο ςυντροφιάσ ςτο δρόμο. 

2. Κακορίηονται οι ςυγκεκριμζνοι κανόνεσ ευηωίασ που πρζπει να τθροφνται από 

τουσ ιδιοκτιτεσ των ηϊων ςυντροφιάσ και κεςμοκετείται για λόγουσ απλοποίθςθσ 

ενιαίο βιβλιάριο υγείασ και διαβατιριο των ηϊων. 

3. Θ θλεκτρονικι ςιμανςθ για όλεσ ανεξαίρετα τισ γάτεσ και τουσ ςκφλουσ 

δεςποηόμενουσ και αδζςποτουσ που περιςυλλζγονται, κακίςταται υποχρεωτικι. 

4. Για τθν επαναφορά ςτο φυςικό περιβάλλον των αδζςποτων ηϊων ςυντροφιάσ 

λαμβάνεται υπόψθ θ πυκνότθτα του πλθκυςμοφ των αδζςποτων ηϊων ςτθν 

περιοχι που επαναφζρονται. Τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ και τθ φροντίδα των 

επανενταςςόμενων αδζςποτων ηϊων ζχουν, από κοινοφ, οι Διμοι, οι οποίοι 

μάλιςτα δφνανται να δθμιουργιςουν και ςθμεία παροχισ τροφισ και νεροφ για τα 

ηϊα αυτά, κακϊσ και τα ςυνεργαηόμενα με αυτοφσ φιλοηωικά ςωματεία και 

ενϊςεισ. Δεν απαγορεφεται θ παροχι τροφισ και νεροφ ςε αδζςποτα ηϊα 

ςυντροφιάσ από φιλόηωουσ πολίτεσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τθροφνται οι κανόνεσ 

κακαριότθτασ και υγιεινισ. Δθμιουργείται, λοιπόν, ζνα οργανωμζνο ςφςτθμα 

περιςυλλογισ και διαχείριςθσ των αδζςποτων ηϊων ςε κάκε Διμο -ςε ςυνεργαςία 

με Φιλοηωικζσ Ενϊςεισ και Σωματεία- ενϊ  κεςμοκετείται θ ευκφνθ του Διμου  για 

κάκε βλάβθ ι ηθμία που προκαλείται ςε τρίτουσ από τα αδζςποτα ηϊα. 

5. Τα δθμοτικά καταφφγια αδζςποτων ηϊων κα αποτελοφν χϊρουσ   προςωρινισ 

και όχι μόνιμθσ παραμονισ των αδζςποτων ηϊων, ενϊ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ 

τουσ κα παρζχεται θ αναγκαία  ιατρικι  περίκαλψθ ςτα ηϊα που ζχουν ανάγκθ.  

6. Απαγορεφεται θ με οποιονδιποτε τρόπο δθμοςίευςθ/γνωςτοποίθςθ  αγγελιϊν 

για υιοκεςία ηϊου ςυντροφιάσ, αν δεν αναφζρεται ο αρικμόσ τθσ θλεκτρονικισ 

ςιμανςθσ. 
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7. Οι ςτειρϊςεισ ςτισ οποίεσ υποβάλλονται τα κθλυκά αδζςποτα ηϊα γίνονται από 

κτθνίατρουσ, ακόμα και ςε κινθτζσ μονάδεσ άςκθςθσ κτθνιατρικϊν πράξεων μετά 

από ςχετικι άδεια, ενϊ ςτειρϊςεισ μποροφν να γίνονται και από εκελοντζσ 

αλλοδαποφσ κτθνίατρουσ. 

8. Υπάρχει ρφκμιςθ για ποινζσ που προβλζπει ο νόμοσ 4039 ςε περίπτωςθ ποινικϊν 

αδικθμάτων και  διοικθτικά πρόςτιμα ςε περίπτωςθ απλϊν παραβάςεων. 

Ταυτόχρονα προβλζπεται ςοβαρι αυςτθροποίθςθ τόςο των ποινικϊν κυρϊςεων, 

όςο και των διοικθτικϊν προςτίμων για τουσ παραβάτεσ που γίνονται ακόμα πιο 

αυςτθρζσ ςε περίπτωςθ υποτροπισ, προκειμζνου να υπάρχει ζνα πλιρεσ, 

αναλογικό, αποτρεπτικό και αποτελεςματικό ςφςτθμα κυρϊςεων. 

9. Οι ςτειρϊςεισ ςε αδζςποτα ηϊα ςυντροφιάσ, όπωσ επίςθσ και θ ςιμανςθ και θ 

καταγραφι τουσ πραγματοποιοφνται δωρεάν και από εκελοντζσ επαγγελματίεσ 

κτθνιάτρουσ, που ζχουν τθν Ελλθνικι υπθκοότθτα ι τθν υπθκοότθτα ενόσ από τα 

κράτθ – μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και οι οποίοι ςυγκεντρϊνουν όλεσ τισ 

απαραίτθτεσ προχποκζςεισ, προκειμζνου να μποροφν να αςκιςουν νόμιμα το 

επάγγελμα του κτθνιάτρου ςτθν Ελλάδα.  

10.  Σε κάκε Διμο ςυγκροτείται με απόφαςθ του Δθμάρχου πενταμελισ επιτροπι 

παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ διαχείριςθσ αδζςποτων ηϊων ςυντροφιάσ. 

3. Πρόταςη 

Στο πλαίςιο μιασ ςειράσ ςθμαντικϊν αρμοδιοτιτων που αναλαμβάνει κάκε Διμοσ 

προσ διεκπεραίωςθ, προβάλλει ιδιαιτζρωσ επιτακτικι θ ανάγκθ πρόβλεψθσ και 

μζριμνασ των ηϊων, κακϊσ κι αυτά μεταξφ άλλων ςτοιχείων απαρτίηουν το φυςικό 

περιβάλλον όπου διαβιοφμε. Θ επίλυςθ, επομζνωσ, τζτοιασ φφςεωσ προβλθμάτων, 

που προκφπτουν, χριηει άμεςθσ κινθτοποίθςθσ και εφαρμογισ. Άλλωςτε, δεν 

πρζπει να λθςμονοφμε πωσ τα ηϊα εντάςςονται ςε ζναν ςυμβιωτικό κφκλο με τον 

άνκρωπο. Δικαιοφνται, λοιπόν, κι αυτά τθν φροντίδα μασ κι εμείσ με ευαιςκθςία 

οφείλουμε να τουσ τθν προςφζρουμε. Με το πρόγραμμα προςταςίασ για τα 

αδζςποτα, τουσ παρζχουμε τθν ςωςτι φροντίδα και δθμιουργοφμε κλίμα 

αςφάλειασ ςτουσ δρόμουσ για τουσ κατοίκουσ του Ρεράματοσ. 

Αντιλαμβανόμενοσ τθν ανάγκθ να τεκοφν οι βάςεισ για μία πιο πολιτιςμζνθ 

αντιμετϊπιςθ των «άςτεγων» ηϊων, επιχειρϊ να προβϊ ςτθ διατφπωςθ οριςμζνων 

βαςικϊν αξόνων και πρακτικϊν ενόσ προγράμματοσ, που κα ςυμβάλλει προσ αυτιν 

τθν κατεφκυνςθ,  τουσ οποίουσ παρακζτω παρακάτω: 
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1) Τθν πλθροφόρθςθ των κατόχων των ηϊων ςχετικά με τθν υποχρζωςι τουσ για 

θλεκτρονικι καταγραφι των ηϊων ςυντροφιάσ. Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ 

θλεκτρονικισ ςιμανςθσ ι τθν ζκδοςθ βιβλιαρίου υγείασ ι διαβατθρίου ο 

ιδιοκτιτθσ του δεςποηόμενου ηϊου ςυντροφιάσ υποχρεοφται να επιδεικνφει ςτον 

κτθνίατρο, που ζχει πιςτοποιθκεί, τθν αςτυνομικι του ταυτότθτα ι το διαβατιριο 

του ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο, προκειμζνου να επαλθκευτοφν τα ατομικά του 

ςτοιχεία και να αντιςτοιχθκεί ο μοναδικόσ κωδικόσ ςιμανςθσ του ηϊου ςυντροφιάσ 

με τα ατομικά ςτοιχεία του ιδιοκτιτθ του. 

Τα αδζςποτα ηϊα που εντάςςονται ςτο πρόγραμμα καταγράφονται και 

ςθμαίνονται θλεκτρονικά, με τθν χριςθ microchip. To microchip που εμφυτεφεται 

ςτο αδζςποτο ηϊο,  φζρει ζναν μοναδικό 16ψιφιο κωδικό ταυτοποίθςθσ και είναι 

απόλυτα βιοςυμβατό. Επιπλζον γίνεται χριςθ χρωματικοφ κϊδικα ςτα 

περιλαίμια που φοροφν για τον διαχωριςμό αρςενικϊν-κθλυκϊν αδζςποτων 

ςκφλων (μπλε χρϊματοσ για τα αρςενικά, κόκκινου χρϊματοσ για τα κθλυκά), ςτα 

οποία κα αναγράφεται θ ζνδειξθ: "Διμοσ Ρεράματοσ - Εμβολιαςμζνο - 

Στειρωμζνο". 

Διευκρινίηεται ότι και οι δφο αυτοί τρόποι ςιμανςθσ δεν είναι επιβλαβείσ και δεν 

ενοχλοφν τα ηϊα. Πλα τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτο κάκε ενταγμζνο ςτο 

πρόγραμμα ηϊο (φωτογραφία, αφξων αρικμόσ καταγραφισ, αρικμόσ microchip, 

ιατρικό ιςτορικό κλπ), προτείνεται να βρίςκονται ςε θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων, 

τθν οποία κα διαχειρίηεται θ Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ και Ροιότθτασ Ηωισ του 

Διμου μασ.  

2) Το ςτάδιο που ακολουκεί διακρίνεται από τισ ενζργειεσ Στείρωςθ - 

Αποπαραςίτωςθ - Εμβολιαςμόσ. Τα ηϊα περιςυλλζγονται, μεταφζρονται ςτο 

ςυμβαλλόμενο με το Διμο μασ διαδθμοτικό Κζντρο Ρερίκαλψθσ (ΔΛ.ΚΕ.Ρ.Α.Η) του 

ΡΕ.ΣΥ.Δ.Α.Ρ. Εκεί αποπαραςιτϊνονται, εμβολιάηονται, ςτειρϊνονται και τουσ 

παρζχεται θ απαραίτθτθ κτθνιατρικι φροντίδα, ενϊ όςα ηϊα υποβάλλονται ςε 

ςτείρωςθ ι λοιπζσ χειρουργικζσ επεμβάςεισ παραμζνουν (τουλάχιςτον ζξι θμζρεσ)  

προκειμζνου να παρακολουκείται θ μετεγχειρθτικι εξζλιξι τουσ. Μετά τθν 

ανάρρωςθ τουσ, τα ηϊα επανατοποκετοφνται ςτο αρχικό ςθμείο περιςυλλογισ 

τουσ, ωσ ο νόμοσ ορίηει. Ζπειτα ακολουκεί το ςτάδιο τθσ ανάρρωςθσ , ςφμφωνα με 

το οποίο μετά τθν παροχι των απαραίτθτων κτθνιατρικϊν υπθρεςιϊν ςτα 

ςυνεργαηόμενα κτθνιατρεία, και τθν παρζλευςθ των ζξι θμερϊν, όςα ηϊα χριηουν 

επιπρόςκετθσ φροντίδασ για τθν πλιρθ ανάρρωςθ τουσ, μεταφζρονται ςε ειδικό 
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χϊρο φφλαξθσ και κακθμερινισ φροντίδασ. Εκεί κάκε ηϊο παραμζνει όςο καιρό 

κρίνεται απαραίτθτο για τθν πλιρθ ανάρρωςι του. 

3) Τζλοσ, μετά τθν αποκεραπεία τουσ, τα ηϊα υγιι, ςτειρωμζνα, εμβολιαςμζνα και 

αποπαραςιτωμζνα, εάν δεν υιοκετθκοφν,  επανατοποκετοφνται ςτο χϊρο από τον 

οποίο είχαν περιςυλλεχκεί, πλθν όςων είναι αποδεδειγμζνα επικίνδυνα, πάςχουν 

από χρόνια και ανίατα νοςιματα ι είναι ανίκανα να αυτοςυντθρθκοφν. 

4) Σε ζνα αρχικό ςτάδιο εφαρμογισ του προγράμματοσ μζριμνασ περί των ηϊων ο 

Διμοσ Ρεράματοσ επιχειρϊντασ τθν περιςυλλογι τουσ κα πρζπει να προβεί ςτθν 

διάκεςθ ςυνεργείων με ειδικά εκπαιδευμζνουσ υπαλλιλουσ του, που κα είναι 

επιφορτιςμζνα με τθν ςυγκζντρωςθ αδζςποτων ηϊων και τθ μεταφορά τουσ ςτα 

ςυνεργαηόμενα κτθνιατρεία, για τθν περαιτζρω εφαρμογι του προγράμματοσ. Θ 

αρμοδιότθτα αυτι μπορεί να αςκείται και από ςυνδζςμουσ Διμων, κακϊσ και από 

φιλoηωικζσ ενϊςεισ και ςωματεία, αφοφ προθγθκεί ςχετικι ζγγραφθ ςυμφωνία με 

τον Διμο, ο οποίοσ ζχει τθ ςυνολικι εποπτεία των αδζςποτων ηϊων ςυντροφιάσ 

εντόσ των διοικθτικϊν του ορίων. Οι κατά τα ωσ άνω φιλοηωικζσ ενϊςεισ και 

ςωματεία που εγκρίνονται από τον Διμο οφείλουν να διακζτουν υποδομι, 

ςυνιςτάμενθ ςτθν φπαρξθ κατάλλθλων ςχετικϊν εγκαταςτάςεων ι οχθμάτων 

μεταφοράσ ηϊων και ανκρϊπινο δυναμικό με εμπειρία ςτο χειριςμό των ηϊων. (αρ. 

9 παρ. 1 Ν. 4235/2014) 

5) Ραράλλθλα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978, 

υπό τθν εποπτεία των Διμων, μποροφν να ιδρυκοφν και να λειτουργοφν καταφφγια 

ι και κτθνιατρεία αδζςποτων ηϊων ςυντροφιάσ και από φιλοηωικά ςωματεία και 

ενϊςεισ, που διακζτουν το κατάλλθλο κτθνιατρικό προςωπικό, τουλάχιςτον ζναν 

κτθνίατρο ανά 50 ηϊα, τθν τεχνικι υποδομι, τισ εγκαταςτάςεισ και τον αναγκαίο 

εξοπλιςμό. Ρρόκειται για χϊρουσ προςωρινισ φιλοξενίασ και περίκαλψθσ των 

ηϊων, ϊςπου δθλαδι να δοκοφν για υιοκεςία ι να επανενταχκοφν ςτο οικείο 

περιβάλλον τουσ. Ρρζπει ταυτόχρονα να προβλεφκεί θ επιλογι ταϊςτρϊν και 

ποτίςτρων για τθ ςίτιςθ των αδζςποτων που επανεντάςςονται. Στα εν λόγω 

καταφφγια κα πρζπει να γίνονται δεκτά και κατοικίδια τα οποία δεν μποροφν να 

διατθριςουν άλλο ςτθν κατοχι τουσ οι ιδιοκτιτεσ τουσ για λόγουσ ανωτζρασ βίασ 

π.χ. κάνατοσ ιδιοκτιτθ, εμφάνιςθ αλλεργικισ αντίδραςθσ, μετανάςτευςθ κλπ.. 

Μακροπρόκεςμο ςτόχο κα μποροφςε να αποτελζςει θ μετεξζλιξθ του καταφυγίου 

αυτοφ ςε πάρκο ηϊων με πολλαπλζσ δράςεισ και εκπαιδευτικοφ-ενθμερωτικοφ- 

ψυχαγωγικοφ χαρακτιρα. 



ΕΤΘΣΛΑ ΕΚΚΕΣΘ ΣΥΜΡΑΑΣΤΑΤΘ ΤΟΥ ΔΘΜΟΤΘ ΚΑΛ ΤΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ 2015 
 

43 
 

6) Τα αδζςποτα ηϊα ςυντροφιάσ, που κα περιςυλλζγονται, κα οδθγοφνται 

τμθματικά ςτα υπάρχοντα καταφφγια αδζςποτων ηϊων ςυντροφιάσ, ςτα δθμοτικά 

κτθνιατρεία ι, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, και ςε ιδιωτικά κτθνιατρεία, που 

διακζτουν τθν κατάλλθλθ υποδομι και μποροφν να φιλοξενιςουν προςωρινά και 

για εφλογο χρονικό διάςτθμα τα προσ περίκαλψθ ηϊα.Mζχρι τθν αποκεραπεία 

τουσ, κα υποβάλλονται ςε κτθνιατρικι εξζταςθ, κα ςτειρϊνονται, κα ςθμαίνονται 

με θλεκτρονικι ςιμανςθ ωσ αδζςποτα και κα καταγράφονται ςτθν θλεκτρονικι 

βάςθ. 

Επίςθσ ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί από τθν κτθνιατρικι εξζταςθ ότι είναι 

τραυματιςμζνα ι πάςχουν από ιάςιμο νόςθμα, υποβάλλονται ςτθν κατάλλθλθ 

κεραπευτικι αγωγι. Αν πάλι διαπιςτωκεί από τθν κτθνιατρικι εξζταςθ ότι είναι 

επικίνδυνα ηϊα ςυντροφιάσ ι ότι πάςχουν από ανίατθ αςκζνεια ι ότι είναι πλιρωσ 

ανίκανα να αυτοςυντθρθκοφν λόγω γιρατοσ ι αναπθρίασ και θ διατιρθςι τουσ 

ςτθ ηωι είναι πρόδθλα αντίκετθ με τουσ κανόνεσ ευηωίασ τουσ και αρνθκοφν τα 

φιλοηωικά ςωματεία τθσ περιοχισ να αναλάβουν τθ φροντίδα, εποπτεία και τθ 

διαδικαςία υιοκεςίασ τουσ, κα υποβάλλονται ςε ευκαναςία.(αρ. 9 παρ 4 

Ν.4235/2014).  

7) Επιπροςκζτωσ, χριςιμθ κα ιταν θ πρόβλεψθ για παροχι οικονομικισ βοικειασ 

από τον Διμο προσ τουσ εκελοντζσ, με τθν αξιοποίθςθ του ςυμβαλλόμενου με τον 

Διμο μασ Διαδθμοτικοφ Κζντρου Ρερίκαλψθσ Αδζςποτων Ηϊων (ΔΛ.ΚΕ.Ρ.Α.Η.) του 

ΡΕ.ΣΥ.Δ.Α.Ρ., κακϊσ επίςθσ και με τθ λειτουργία Δθμοτικοφ Κτθνιατρείου. 

8) Αναγκαία, ακόμθ, κρίνεται θ ανάπτυξθ μιασ ομαλισ και εποικοδομθτικισ 

ςυνεργαςίασ με εταιρείεσ ωσ προσ τθ χοριγθςθ φαρμάκων και τροφϊν τόςο για 

τθν εφρυκμθ λειτουργία του καταφυγίου, όςο και για τθν ελάχιςτθ δυνατι 

επιβάρυνςθ του προχπολογιςμοφ του Διμου. 

9) Τόςο ο Διμοσ όςο και οι  φιλοηωικζσ οργανϊςεισ μζςω μίασ κακθμερινισ 

προςπάκειασ κα πρζπει να ανταποκρίνονται αποτελεςματικά και άμεςα ςτα 

αιτιματα των πολιτϊν, ςτα πλαίςια τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ αλλά και των 

οικονομικϊν δυνατοτιτων τουσ, με γνϊμονα πάντοτε τθ προςταςία τθσ δθμόςιασ 

υγείασ και αςφάλειασ των πολιτϊν μασ. Ωσ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι ο Διμοσ κα 

ιταν χριςιμο να διακζςει ζνα γραφείο ςτο Δθμαρχείο, όπου ςε ςυνεργαςία με 

τουσ φιλοηωικοφσ ςυλλόγουσ, ο Δθμότθσ κα ενθμερϊνεται για το πρόγραμμα και 

εφόςον ενδιαφζρεται, κα ςυμπλθρϊνει ζνα ερωτθματολόγιο/αίτθςθ προςωρινισ 

φιλοξενίασ ενόσ αδζςποτου ηϊου μζχρι να υιοκετθκεί από τθν ανάδοχθ οικογζνεια.  
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10) Στο Διμο Ρεράματοσ είναι αναγκαίο να ςυγκροτθκεί με απόφαςθ του 

Δθμάρχου πενταμελισ επιτροπι παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ διαχείριςθσ 

αδζςποτων ηϊων ςυντροφιάσ, τα δφο μζλθ τθσ οποίασ ορίηονται από τα φιλοηωικά 

ςωματεία και τισ ενϊςεισ που λειτουργοφν νόμιμα και που εδρεφουν ςτο Διμο ι 

ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Ρειραιϊσ. Σφμφωνα με το αρ.9 παρ.12 του 

Ν.4235/2014 ςτθν επιτροπι μετζχουν:  

• Ζνασ (1) κτθνίατροσ, που ορίηεται από τον Διμο και ο οποίοσ είναι, κατά 

προτίμθςθ, ο υπεφκυνοσ του προγράμματοσ διαχείριςθσ των αδζςποτων ηϊων 

ςυντροφιάσ και ελλείψει αυτοφ άλλοσ ιδιϊτθσ κτθνίατροσ.  

• Ζνασ (1) εκπαιδευτισ ςκφλων, ο οποίοσ είναι μζλοσ νομίμωσ 

αναγνωριςμζνου επαγγελματικοφ ςωματείου εκπαιδευτϊν ςκφλων και ελλείψει 

αυτοφ εκπρόςωποσ του Διμου. 

• Ζνασ (1) εκπρόςωποσ, που ορίηεται από τον Διμο, με τον αναπλθρωτι του. 

Θ επιτροπι αποφαςίηει για τθν επικινδυνότθτα ενόσ ηϊου ςυντροφιάσ, ςφμφωνα 

με τον οριςμό τθσ περίπτωςθσ ςτϋ του άρκρου 1, όπωσ ιςχφει και αντιμετωπίηει τα 

προβλιματα που προκφπτουν κατά τθ διαχείριςθ των αδζςποτων ηϊων. 

Ραράλλθλα κα προβαίνει ςτθν καταγραφι των προβλθμάτων που δθμιουργοφνται 

ςτο καταφφγιο και ςτθν πόλθ, κα ςυηθτά και κα εφαρμόηει ιδζεσ για τθν κακαρι 

πόλθ, τθν προςταςία και τθν ευηωία των αδζςποτων και δεςποηόμενων ηϊων, κα 

ενθμερϊνει και κα ςυνεργάηεται με τουσ φορείσ για τθ ςωςτι λειτουργία του 

προγράμματοσ και τθν προςταςία των ηϊων. 

11) Στθν περίπτωςθ που υπάρχει διαφωνία για τθν επικινδυνότθτα ενόσ αδζςποτου 

ηϊου ςυντροφιάσ ι για τθν αναγκαιότθτα τθσ πραγματοποίθςθσ ευκαναςίασ ςε 

αδζςποτο ηϊο ςυντροφιάσ, τθν οριςτικι απόφαςθ λαμβάνει ειδικι επιςτθμονικι 

επιτροπι που ςυγκροτείται ςτο Διμο με απόφαςθ του Δθμάρχου και αποτελείται 

από: 

• Ζναν κτθνίατρο τθσ κτθνιατρικισ υπθρεςίασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ 

Ρειραιϊσ με τον αναπλθρωτι του 

• Ζναν ιδιϊτθ κτθνίατρο που αςκεί νόμιμα το επάγγελμα ςτθ Χϊρα και 

δραςτθριοποιείται ςτο Διμο ι ςε όμορο Διμο με τον αναπλθρωτι του 
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• Ζναν κτθνίατρο που αςκεί νόμιμα το επάγγελμα ςτθ Χϊρα και ςυνεργάηεται 

με το φιλοηωικό ςωματείο που δραςτθριοποιείται ςτο Διμο ι ςε όμορο Διμο με 

τον αναπλθρωτι του 

Σε περίπτωςθ επικετικοφ ηϊου ο Διμοσ μπορεί να ηθτιςει τθ γνϊμθ εκπαιδευτι 

ςκφλων, ο οποίοσ είναι μζλοσ νομίμωσ αναγνωριςμζνου ςωματείου εκπαιδευτϊν 

ςκφλων. 

12) Στθν παρ. 10 του άρκρου 9 του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15 Α') όπωσ ιςχφει, 

αναφζρεται ότι για τθν επαναφορά ςτο φυςικό περιβάλλον των αδζςποτων ηϊων 

ςυντροφιάσ λαμβάνεται υπόψθ θ πυκνότθτα του πλθκυςμοφ των αδζςποτων ηϊων 

ςτθν περιοχι που επαναφζρονται. Τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ και τθ φροντίδα 

των επανενταςςόμενων αδζςποτων ηϊων ζχουν από κοινοφ, οι Διμοι, οι οποίοι 

μάλιςτα δφνανται να δθμιουργιςουν και ςθμεία παροχισ τροφισ και νεροφ για τα 

ηϊα αυτά, κακϊσ και τα ςυνεργαηόμενα με αυτοφσ φιλοηωικά ςωματεία και 

ενϊςεισ. 

Με απόφαςθ τθσ πενταμελοφσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 12 του ιδίου νόμου, 

ρυκμίηονται οι λεπτομζρειεσ προςδιοριςμοφ τθσ πυκνότθτασ του πλθκυςμοφ των 

αδζςποτων ηϊων ςτθν περιοχι που αυτά επαναφζρονται, κακϊσ και θ οριοκζτθςθ 

των περιοχϊν που δεν επιτρζπεται θ επαναφορά τουσ. 

Σε κανζνα ςθμείο του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15 Α') όπωσ ιςχφει, δεν αναφζρεται θ 

δυνατότθτα αντικατάςταςθσ των επιτροπϊν των Διμων τθσ παρ. 12 του άρκρου 9 

του ιδίου νόμου, από αντίςτοιχεσ επιτροπζσ που κα λειτουργοφν ςτουσ 

ςυνδζςμουσ Διμων, για όςουσ Διμουσ είναι μζλθ Συνδζςμων. Λόγω του ότι πολλζσ 

από τισ αρμοδιότθτεσ που αςκοφνται από τισ πενταμελείσ επιτροπζσ, όπωσ οι 

αποφάςεισ επαναφοράσ των ηϊων ςτο φυςικό περιβάλλον, απαιτοφν τθ γνϊςθ των 

χϊρων του κάκε Διμου και των ιδιαιτεροτιτων κάκε περιοχισ, είναι προφανζσ ότι 

τα μζλθ τθσ επιτροπισ πρζπει να είναι γνϊςτεσ των ςτοιχείων αυτϊν. Επίςθσ, 

επειδι οι Διαδθμοτικοί Σφνδεςμοι ζχουν αναλάβει ζνα μόνο μζροσ των 

αρμοδιοτιτων των Διμων όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτο άρκρο 9 του Ν.4039/2012, 

όπωσ για παράδειγμα τθ διαχείριςθ του πλθκυςμοφ των ςκφλων και όχι του 

πλθκυςμοφ των γατιϊν, αυτό ςυνεπάγεται ότι μια επιτροπι του Συνδζςμου δεν 

μπορεί να αντικαταςτιςει τθν πενταμελι επιτροπι του Διμου, θ οποία ζχει 

αναλάβει τθ ςυνολικι παρακολοφκθςθ τθσ διαχείριςθσ του προγράμματοσ. 

13) Θ ςυγκρότθςθ πενταμελοφσ επιτροπισ είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ ϊςτε να 

καταςτεί εφικτι θ επιχοριγθςθ του Διμου από το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και 
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Ενζργειασ, για τθ δθμιουργία καταφυγίου και για τθν υλοποίθςθ των ενεργειϊν 

διαχείριςθσ των αδζςποτων ηϊων ςυντροφιάσ. 

14) Τζλοσ, μθ μπορϊντασ να παραλείψουμε τθ ςθμαντικότθτα τθσ ενθμζρωςθσ των 

πολιτϊν αναφορικά με τθ λειτουργία και δράςθ του προγράμματοσ, πρζπει να 

αναλογιςτοφμε τθν ανάγκθ ζναρξθσ, ςε ςυνεργαςία με το τμιμα παιδείασ , ενόσ 

ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ εκπαίδευςθσ, ενθμζρωςθσ, επιμόρφωςθσ και 

προαγωγισ τθσ φιλοηωίασ μζςω α) ενθμερωτικισ εκςτρατείασ του Διμου ςε 

ςυνεργαςία με τισ φιλοηωικζσ με αφίςεσ, ενθμερωτικά φυλλάδια, θμερίδεσ - 

εκδθλϊςεισ και ανακοινϊςεισ ςτον τοπικό τφπο και β) επιμορφωτικϊν επιςκζψεων 

ςε νθπιαγωγεία και ςχολεία με προβολζσ, και εκπαίδευςθ για τθν αντιμετϊπιςθ και 

το χειριςμό των αδζςποτων ηϊων.  

Ρροσ επίρρωςθ των προαναφερκζντων τονίηεται πωσ ο Διμοσ  ςε ςυνεργαςία με 

τουσ υπόλοιπουσ αρμόδιουσ φορείσ, που προβλζπονται από το νόμο, όπωσ τα 

φιλοηωικά ςωματεία, τθ Διεφκυνςθ  Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ τθσ 

Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ρειραιά και τθ Γενικι Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ του 

Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, κα ιταν ωφζλιμο να προχωροφςε 

ςτθν εκπόνθςθ ενόσ προγράμματοσ ενθμερϊςεων των δθμοτϊν ςχετικά με τισ 

υποχρεϊςεισ κατ' αρχιν των ιδιοκτθτϊν των ηϊων, τισ δράςεισ και τισ υποχρεϊςεισ 

του Διμου και τζλοσ τθν ανάπτυξθ μίασ φιλικισ ςυνείδθςθσ προσ τα ηϊα και το 

περιβάλλον τουσ, που τελικϊσ πρζπει να αντιλθφκοφμε πωσ είναι κοινό με το  δικό 

μασ. Τα ηϊα ςυντροφιάσ είτε αδζςποτα είτε δεςποηόμενα αποτελοφν μζλθ του 

φυςικοφ μασ περιβάλλοντοσ, με αποτζλεςμα οποιαδιποτε ενζργεια βλάπτει 

κάποιο από τα μζλθ αυτοφ του περιβάλλοντοσ να επθρεάηει τθν βιωςιμότθτα όλων. 

Οι προτάςεισ που τζκθκαν ανωτζρω αποςκοποφν ςτθν ανάπτυξθ ενόσ αιςκιματοσ 

ευκφνθσ και αλλθλεγγφθσ προσ το κοινωνικό ςφνολο, αλλά και ενίςχυςθσ τθσ 

φιλοηωίασ, που όλοι οφείλουμε να υιοκετιςουμε προκειμζνου να αλλάξει θ 

αντίλθψθ, θ νοοτροπία, θ κουλτοφρα και κατϋεπζκταςθ θ ςυμπεριφορά μασ 

απζναντι ςτα ηϊα , μιασ και αποτελεί κι αυτό το ςτοιχείο δείκτθ του πολιτιςμοφ τθσ 

κοινωνίασ όπου διαβιοφμε. 
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II. Εφαρμογό του νομοθετικού πλαιςύου απαγόρευςησ του 

καπνύςματοσ ςτο Δημαρχεύο και ςτισ Τπηρεςύεσ του Δόμου 

Περϊματοσ 

1. Ειςαγωγό 

Ο αντικαπνιςτικόσ νόμοσ επιβάλλεται να εφαρμοςτεί για τθ ςυμμόρφωςθ των 

καπνιςτϊν, αλλά και τθν προςταςία των μθ καπνιηόντων. Ανεξάρτθτα από τθν 

τυπικι εφαρμογι του νομοκετικοφ πλαιςίου περί απαγόρευςθσ του καπνίςματοσ, 

είναι ςθμαντικό να μθν λθςμονοφμε το γεγονόσ πωσ το κάπνιςμα ςε κλειςτό χϊρο 

δθμιουργεί υψθλι ςυγκζντρωςθ οριςμζνων βλαπτικϊν ουςιϊν που μπορεί να 

προκαλζςουν ςυμπτϊματα ακόμα και ςε μθ καπνιςτζσ.  

Θ κακθμερινι ζκκεςθ ενόσ μθ καπνιςτι για πολλά χρόνια ςτο κάπνιςμα άλλων 

επθρεάηει τθν αναπνευςτικι του λειτουργία και αυξάνει τθν πικανότθτα να 

προςβλθκεί από καρκίνο του πνεφμονα, καρδιαγγειακζσ πακιςεισ, κακϊσ και 

άλλεσ ςοβαρζσ αςκζνειεσ. Εξαιτίασ αυτϊν των ςυνεπειϊν – απόρροια του 

ανεξζλεγκτου καπνίςματοσ – βάςει του νόμου, το κάπνιςμα απαγορεφεται ςε 

όλουσ τουσ κλειςτοφσ δθμόςιουσ χϊρουσ. Οι υπεφκυνοι για κάκε δθμόςιο χϊρο 

καλοφνται να λάβουν τα απαραίτθτα προλθπτικά και καταςταλτικά μζτρα.  

Είναι γεγονόσ πωσ ςτουσ δθμοτικοφσ χϊρουσ τθσ πόλθσ μασ ο εν ιςχφ 

αντικαπνιςτικόσ νόμοσ φαίνεται να παραβιάηεται. Ρλικοσ πολιτϊν διαμαρτφρονται 

για τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ που κυριαρχεί τόςο ςε κάποιεσ υπθρεςίεσ του 

Διμου μασ, όςο και τθν ϊρα που ςυνεδριάηει το Δθμοτικό Συμβοφλιο. Επομζνωσ, 

είναι επιτακτικι ανάγκθ να λθφκοφν οι απαραίτθτεσ πρωτοβουλίεσ για να 

αντιμετωπιςκεί αυτό το πρόβλθμα αποτελεςματικά.  

 

2. Ιςτορικό διαδρομό αντικαπνιςτικών νόμων 

Από το 1989 το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο ηθτοφςε με ψιφιςμα του (89/C 189/01) από 

τα Κράτθ Μζλθ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (μετζπειτα Ευρωπαϊκι Ζνωςθ) να 

εκδϊςουν μζτρα που αφοροφν τθν απαγόρευςθ του καπνίςματοσ ςτουσ δθμόςιουσ 

χϊρουσ και ςτα μζςα μαηικισ μεταφοράσ. Με τθ ςφςταςθ 2003/54/ΕΚ, το 

Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο κάλεςε τα Κράτθ Μζλθ να εφαρμόςουν μζτρα προςταςίασ 

από τθν ζκκεςθ ςτο πακθτικό κάπνιςμα ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ εργαςίασ, ςε 

κλειςτοφσ δθμόςιουσ χϊρουσ και ςτισ δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ.  
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Σφμφωνα με τθν απόφαςθ C-49/00 του Δικαςτθρίου των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 

(Επιτροπι κατά Λταλίασ), θ οδθγία πλαίςιο για τθν αςφάλεια και υγεία των 

εργαηομζνων καλφπτει όλουσ τουσ κινδφνουσ ςτον χϊρο τθσ εργαςίασ, μολονότι 

δεν κάνει ρθτι αναφορά ςτον καπνό και απαιτεί από κάκε εργοδότθ να αξιολογεί 

τουσ κινδφνουσ και να λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα πρόλθψθσ και προςταςίασ.  

Επιπλζον, ςτισ 30 Λανουαρίου 2007, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι εξζδωςε τθν Ρράςινθ 

Βίβλο «Για μια Ευρϊπθ απαλλαγμζνθ από το κάπνιςμα: ςτρατθγικζσ επιλογζσ ςε 

επίπεδο Ε.Ε.». Σκοπόσ τθσ οδθγίασ είναι θ προϊκθςθ μιασ ευρείασ πολιτικισ τθσ 

Ε.Ε. για τθ δθμιουργία ελεφκερων χϊρων καπνίςματοσ, που εκτιμάται ότι μπορεί να 

ζχει μεγάλθ αποτελεςματικότθτα ωσ πολιτικι ζναντι του καπνίςματοσ. 

Ο πρϊτοσ νόμοσ για το κάπνιςμα ςτθν Ελλάδα κεςπίςτθκε το 1856 με τθν 

απαγόρευςθ του καπνίςματοσ και όλουσ «εν γζνει τουσ υπαλλιλουσ και υπθρζτασ 

του Κράτουσ εντόσ των δθμοςίων γραφείων και καταςτθμάτων». Στθν πιο ςφγχρονθ 

ιςτορία, θ πρϊτθ νομοκετικι πρωτοβουλία ςτον τομζα τθσ απαγόρευςθσ του 

καπνίςματοσ ειςιχκθ το 1952, με τθν απαγόρευςθ του καπνίςματοσ ςτισ δθμόςιεσ 

ςυγκοινωνίεσ. Θ ρφκμιςθ αυτι είχε ωσ ςτόχο τον περιοριςμό τθσ ζκκεςθσ των 

πολιτϊν ςτο κάπνιςμα και υπιρξε θ μοναδικι παρζμβαςθ του νομοκζτθ ςτον 

τομζα του καπνίςματοσ μζχρι το 1979. Το 1979 νομοκετικθκε θ απαγόρευςθ του 

καπνίςματοσ ςε Νοςοκομεία και ιδιωτικζσ  κλινικζσ , ενϊ το 1980 απαγορεφκθκε ςε 

κλειςτοφσ δθμόςιουσ χϊρουσ.  

Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ όλεσ αυτζσ οι ρυκμίςεισ δεν ζτυχαν ςυςτθματικισ 

εφαρμογισ, με αποτζλεςμα να ανακφψει θ ανάγκθ για τθν περαιτζρω 

κεςμοκζτθςθ νζων μζτρων. Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ εξαιρετικά ςθμαντικζσ 

υπιρξαν οι ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ: 1989/622, 2001/37 και 2003/33. Το κφριο 

νομοκετικό πλαίςιο για τθν απαγόρευςθ του καπνίςματοσ είναι το εξισ: 

1. Ο Ν. 3420/2005 (ΦΕΚ 298/ τ.αϋ), επικφρωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία τθσ 

Σφμβαςθσ Ρλαίςιο του Ρ.Ο.Υ. για τον ζλεγχο του καπνίςματοσ. 

2. Ο Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262/ τ.αϋ), περί προςταςίασ ανθλίκων από τον καπνό και το 

αλκοόλ κ.α. διατάξεισ, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/ τ.αϋ), 

περί αναβάκμιςθσ του Ε.Σ.Υ. και άλλων διατάξεων, άρκρο 17 

3. Θ ΚΥΑ 104720/ 2010 (ΦΕΚ 1315/τ. βϋ) κακοριςμόσ οργάνων, διαδικαςίασ ελζγχου 

και επιβολισ προςτίμων ςε εφαρμογι του Ν. 3868/2010ϋϋ 
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4. Ο Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/ τ. α), περί διαρκρωτικϊν αλλαγϊν ςτο ςφςτθμα υγείασ 

και άλλων διατάξεων, άρκρο 65 

5. Θ Υ1γ/Γ.Ρ.οικ. 93828/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2026/ τ.βϋ), περί κακοριςμοφ των όρων και 

προχποκζςεων για τθ λειτουργία χϊρων καπνιηόντων εντόσ των καηίνο και των 

κζντρων διαςκζδαςθσ άνω των 300 τ.μ., όπωσ τροποποιικθκε με τθν 

Υ1γ/Γ.Ρ./134274//2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2931/ τ.βϋ) 

6. Το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/ τ.αϋ), περί φορολογίασ ειςοδιματοσ, επείγοντα 

μζτρα εφαρμογισ των ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 κ.α. 

διατάξεισ., άρκρο 81 

7. Θ 151/26-3-2013 Γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ 

(ΑΔΑ:ΒΛ4ΨΟΕ-Δ6) 

8. Θ ΔΥΓ6/Γ.Ρ.οικ.3399/14-1-2014 Εγκφκλιοσ του Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ (ΑΔΑ:ΒΛΨΡΚ-ΟΞΟ) για τθν ανάγκθ εντατικοποίθςθσ των ελζγχων για 

τθν εφαρμογι του νομοκετικοφ πλαιςίου απαγόρευςθσ του καπνίςματοσ ςτουσ 

δθμόςιουσ χϊρουσ. 

 

3.   Ιςχύον Νομικό Πλαύςιο 

i. Ειςαγωγή 

Εν πρϊτοισ, το κάπνιςμα απαγορεφεται ςε όλουσ τουσ κλειςτοφσ δθμόςιουσ 

χϊρουσ, δίχωσ εξαιρζςεισ, όπωσ οφείλει να υπενκυμίηεται από τθν αντίςτοιχθ 

απαγορευτικι ςιμανςθ.  

Οι Αρχζσ, οι οποίεσ είναι επιφορτιςμζνεσ και αρμόδιεσ για τον ζλεγχο εφαρμογισ 

του νόμου περί απαγόρευςθσ τουσ καπνίςματοσ και τθν επιβολι κυρϊςεων είναι οι 

εξισ: 

1) οι Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ) βϋ βακμοφ,  

2) θ Δθμοτικι Αςτυνομία,  

3) οι υπάλλθλοι επικεωρθτζσ τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ ΕΟΤ του υπουργείου 

Ρολιτιςμοφ,  

4) οι επικεωρθτζσ εργαςίασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν Εργαςίασ του υπουργείου 

Εργαςίασ,  
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5) ο τομζασ Ελζγχου Καπνοφ και Αλκοόλ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν Υπθρεςιϊν 

Υγείασ και Ρρόνοιασ,  

6) οι γιατροί και οδοντίατροι Δθμόςιασ Υγείασ του ΕΣΥ,  

7) οι επόπτεσ δθμόςιασ υγείασ του υπουργείου Υγείασ  

8) οι λιμενικζσ αρχζσ. 

 

Τα άτομα υπό τθν ευκφνθ των οποίων βρίςκεται κάκε δθμόςιοσ χϊροσ, οφείλουν 

να λαμβάνουν τα αναγκαία μζτρα, προλθπτικισ και καταςταλτικισ φφςθσ, μεταξφ 

των οποίων είναι και το να ηθτοφν να βγουν ςε εξωτερικό χϊρο όςοι επικυμοφν να 

καπνίςουν. Τα πρόςτιμα είναι ςυγκεκριμζνα και επιβάλλονται επιτόπου από τισ 

αρμόδιεσ αρχζσ. Τα πρόςτιμα πλθρϊνονται ςτισ Δ.Ο.Υ. και μειϊνονται ςτο ιμιςυ 

εάν αποπλθρωκοφν ςε διάςτθμα 15 θμερϊν από τθν επιβολι τουσ.  

Βάςει του νόμου, το κάπνιςμα απαγορεφεται πλιρωσ: 

• Στα μζςα μαηικισ μεταφοράσ, με εξαίρεςθ τα πλοία. 

• Στα κζατρα και τουσ κινθματογράφουσ. 

• Στισ υπθρεςίεσ υγείασ. 

• Στα ςχολεία πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

 

Μερικι απαγόρευςθ υπάρχει: 

• Στα καλάςςια μζςα μεταφοράσ. 

• Στα εςτιατόρια, παμπ και μπαρ. 

• Στα δθμόςια κτίρια και τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ εργαςίασ. 

 

Ωσ «εςωτερικόσ χϊροσ» νοείται και το αίκριο ι ο χϊροσ με ςυρόμενθ ι 

αποςπϊμενθ οροφι, όπωσ και κάκε χϊροσ, με ςκζπαςτρο και ταυτόχρονα 

κλειςμζνοσ με οποιονδιποτε τρόπο περιμετρικά. 
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Θ εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ μζχρι ςιμερα δεν ζχει υπάρξει ικανοποιθτικι. Σε αυτό 

το πλαίςιο, χαρακτθριςτικι υπιρξε και θ παρζμβαςθ του Αρείου Ράγου για τθν 

πιςτι εφαρμογι του νόμου για το κάπνιςμα, μζςω τθσ Ειςαγγελζωσ του Αρείου 

Ράγου, Ευτζρπθσ Κουτηαμάνθ, θ οποία ςε ζγγραφο που απζςτειλε  προσ τουσ 

Ειςαγγελείσ Εφετϊν τθσ xϊρασ μασ τον Μάρτιο του 2014 τονίηει τθν αναγκαιότθτα 

τθσ εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ περί απαγόρευςθσ του καπνίςματοσ ςε δθμόςιουσ 

χϊρουσ. 

Θ ειςαγγελζασ υπενκυμίηει πωσ το κάπνιςμα απαγορεφεται πλιρωσ ςε όλουσ τουσ 

δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν παροχι εργαςίασ 

και ςε όλα τα καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. Εξαιτίασ μάλιςτα και τθσ 

επιτακτικισ ανάγκθσ ςυμμόρφωςθσ με τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ θ κ. Κουτηαμάνθ 

παρακάλεςε τουσ Ειςαγγελείσ Εφετϊν να δϊςουν τισ δζουςεσ οδθγίεσ ςτουσ 

Ειςαγγελείσ Ρρωτοδικϊν των περιφερειϊν τουσ και αυτοί ςτισ Αςτυνομικζσ και 

Λιμενικζσ Αρχζσ τθσ περιφζρειάσ τουσ. 

Σε ότι αφορά ςτατιςτικά ςτοιχεία, το 78% των Ελλινων κεωρεί πολιτιςτικό 

υποβιβαςμό τθ μθ εφαρμογι του αντικαπνιςτικοφ νόμου, ενϊ το 73,9% δθλϊνουν 

κυμωμζνοι από τθ μθ εφαρμογι του νόμου, όπωσ επίςθσ και το 45,6% των 

καπνιςτϊν. 

 

ii.  Η εγκύκλιοσ του Υπουργείου Υγείασ (2014) 

Αναντίρρθτα,  καίριασ ςθμαςίασ είναι θ πιο πρόςφατθ εγκφκλιοσ που υπάρχει 

αναφορικά με το ηιτθμα τθσ απαγόρευςθσ του καπνίςματοσ, από τθν πρϊθν 

Υφυπουργό Υγείασ, Ηζττα Μ. Μακρι ςτισ 14 Λανουαρίου 2014. Θ εγκφκλιοσ 

ςτάλκθκε προσ όλα τα Υπουργεία, τουσ φορείσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, κακϊσ 

και άλλουσ ςυναρμόδιουσ φορείσ για τθν διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ 

εφαρμογισ του νομοκετικοφ πλαιςίου απαγόρευςθσ του καπνίςματοσ ςτουσ 

δθμόςιουσ χϊρουσ. Θ εγκφκλιοσ αποτελεί ζνα κομμάτι τθσ μεγάλθσ αλυςίδασ 

νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν ρυκμίςεων που ςχετίηονται με τον ζλεγχο του 

καπνίςματοσ και τθν προςταςία των ανθλίκων από τισ επιπτϊςεισ του, με τθν οποία 

επιδιϊκεται θ ενεργόσ ςυμμετοχι του ςυνόλου τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτθν 

αποτελεςματικι υλοποίθςθ τθσ πλιρουσ απαγόρευςθσ του καπνίςματοσ ςτουσ 

κλειςτοφσ δθμόςιουσ χϊρουσ. 

Το περιεχόμενο τθσ εγκυκλίου τονίηει τθν ανάγκθ εντατικοποίθςθσ των ελζγχων 

που διενεργοφνται από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, κακϊσ και τθσ απόλυτθσ εφαρμογισ τθσ 
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ιςχφουςασ νομοκεςίασ πλιρουσ απαγόρευςθσ του καπνίςματοσ ςτουσ κλειςτοφσ 

δθμόςιουσ χϊρουσ, με ςκοπό τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ. Ταυτόχρονα, θ 

εγκφκλιοσ διευκρινίηει οριςμζνα ηθτιματα και δίνει οδθγίεσ αναφορικά με τθ 

διενζργεια των ελζγχων ( για τθ ςφςταςθ των κλιμακίων ελζγχου, τθ ςιμανςθ των 

χϊρων, τθν καταγραφι των ελζγχων, τθν υποβολι των ςχεδίων τακτικϊν – 

περιοδικϊν ελζγχων κ.λ.π.), ςτουσ οποίουσ ελζγχουσ υπενκυμίηεται ότι κα 

ςυμμετζχουν όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (Διευκφνςεισ Υγείασ και Κοινωνικισ 

Μζριμνασ, Διευκφνςεισ Ρεριβαλλοντικισ Υγιεινισ και Υγειονομικϊν Ελζγχων, 

Λιμενικι Αςτυνομία, Αςτυνομία, ΕΟΤ και ΣΕΡΕ). 

 

iii. Αρμόδιεσ αρχέσ ελέγχου – είδη ελέγχου 

Εξαιρετικά ςθμαντικι είναι θ κοινι Υπουργικι απόφαςθ για τθν εφαρμογι 

αντικαπνιςτικοφ νόμου του 2010, θ οποία προςδιόριςε και ςυγκεκριμενοποίθςε τα 

όργανα, τθ διαδικαςία ελζγχου πιςτοποίθςθσ των παραβάςεων και επιβολισ των 

προβλεπόμενων κυρϊςεων, τα κριτιρια προςδιοριςμοφ του φψουσ του προςτίμου, 

τθ διαδικαςία είςπραξισ τουσ, κακϊσ και άλλεσ αναγκαίεσ λεπτομζρειεσ για τθν 

εφαρμογι του Νόμου 3868/2010.  

Το άρκρο 1 παρ. 1 τθσ ΚΥΑ κάνει αναφορά ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ ελζγχου. Ζτςι:  

« α) Αρμόδιεσ Αρχζσ για τον ζλεγχο εφαρμογισ του Νόμου 3868/2010  κακϊσ και 

για τον ζλεγχο εφαρμογισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ κοινοτικισ και εκνικισ, τθ 

βεβαίωςθ των παραβάςεων και τθν επιβολι κυρϊςεων, ορίηονται οι Υγειονομικζσ 

Υπθρεςίεσ των Οργανιςμϊν Ρεριφερειακισ και Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Αϋ και Βϋ 

βακμοφ, θ δθμοτικι αςτυνομία, κακϊσ και οι λιμενικζσ αρχζσ ςτθν περιοχι τθσ 

ευκφνθσ τουσ.   

β) Πργανα ελζγχου αποτελοφν τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικϊν 

Υπθρεςιϊν των Οργανιςμϊν Ρεριφερειακισ και Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Αϋ και Βϋ 

βακμοφ, το ζνςτολο προςωπικό τθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ και το ζνςτολο 

προςωπικό των λιμενικϊν αρχϊν. » 

Θ παράγραφοσ 3 του άρκρου 1 αναφζρεται ςτθ ςυνεπικουρία των οργάνων:  

«Τα όργανα ελζγχου κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου τουσ και κατόπιν αιτιματόσ τουσ 

ςυνεπικουροφνται από τισ κατά τόπουσ αςτυνομικζσ και λοιπζσ αρχζσ, μεταξφ 

άλλων και των ελεγκτικϊν Υπθρεςιϊν του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Τουριςμοφ 
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(Ε.Ο.Τ) και του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΡ.Ε.), οι οποίεσ υποχρεοφνται 

να ανταποκρικοφν». 

Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρκρου 1 αναφζρονται ςτα είδθ ελζγχου των 

οργάνων και ςτισ αναφορζσ που ςυντάςςουν: 

«α) Τα ανωτζρω όργανα ελζγχου διενεργοφν τακτικοφσ ελζγχουσ, ζκτακτουσ 

ελζγχουσ και ελζγχουσ κατόπιν καταγγελίασ και ενθμερϊνουν εγγράφωσ τθν 

Ρροϊςταμζνθ τουσ Αρχι.  

β) Τα όργανα ελζγχου ςυντάςςουν μθνιαίεσ εκκζςεισ. Οι εκκζςεισ αυτζσ 

περιλαμβάνουν αναλυτικά ςτοιχεία ςχετικά με τα αποτελζςματα των ελζγχων από 

τισ αρμόδιεσ αρχζσ και τθ διαπίςτωςθ των παραβάςεων, όπωσ: θ θμεροχρονολογία 

τθσ εκάςτοτε παράβαςθσ, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του παραβαίνοντοσ, όταν 

πρόκειται για παράβαςθ φυςικοφ προςϊπου και τα ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ, όταν 

θ παράβαςθ αφορά κατάςτθμα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, ο Α.Φ.Μ. και θ ΔΟΥ 

του παραβαίνοντοσ, ο αφξων αρικμόσ τθσ Ρράξθσ Επιβολισ Ρροςτίμου κτλ. Οι 

εκκζςεισ αυτζσ κα διαβιβάηονται αντίςτοιχα ςτθν αρμόδια υπθρεςία του 

Υπουργείου Οικονομικϊν και ςτθν αρμόδια για τθν αδειοδότθςθ των 

καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ Υπθρεςία τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, 

ϊςτε να ελζγχονται τυχόν επαναλαμβανόμενεσ παραβάςεισ χϊρων υγειονομικοφ 

ενδιαφζροντοσ και να προβαίνει θ υπθρεςία ςε ανάκλθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ 

του καταςτιματοσ, ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ.  

5. Ραράλλθλα, ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ κατά τόπον αρμόδιασ Υγειονομικισ Υπθρεςίασ 

υποχρεοφται να ςυγκεντρϊνει ςτοιχεία και ςυνοπτικζσ αναφορζσ των ανωτζρω 

(υπό 4.) εκκζςεων από όλα τα όργανα που διενεργοφν ελζγχουσ ςτθν Ρεριφζρειά 

του για τθν εφαρμογι του ν. 3868/2010 και να ςυντάςςει εξαμθνιαίεσ αναφορζσ, 

που κα υποβλθκοφν ςτο Τμιμα Αντιμετϊπιςθσ  Αλκοολιςμοφ – Κατάχρθςθσ 

Ουςιϊν τθσ  Διεφκυνςθσ Εξαρτιςεων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Υγείασ του 

Υ.Υ.Κ.Α., προκειμζνου να εκδοκοφν περιοδικά ςτατιςτικά ςτοιχεία για τθν πορεία 

των ελζγχων, τα ποςοςτά ςυμμόρφωςθσ των παραβατϊν και τα ποςοςτά μείωςθσ 

των καπνιςτϊν ςτθ Χϊρα μασ. Τα ςυγκεντρωμζνα ςτατιςτικά αυτά ςτοιχεία κα 

αποτελοφν το περιεχόμενο ετιςιασ ζκκεςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Εξαρτιςεων, που κα 

υποβάλλεται ςτον Υπουργό Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και κα 

δθμοςιεφεται. 

6. Ο κάκε ελεγκτικόσ μθχανιςμόσ αυτοβοφλωσ ι μετά από καταγγελία διενεργεί 

ελζγχουσ ςτθν περιοχι ευκφνθσ του. Ππου κρίνεται ςκόπιμο, με Ρράξθ του 
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Ρροϊςταμζνου τθσ Αρμόδιασ Υγειονομικισ Αρχισ τθσ Ρεριφερειακισ 

Αυτοδιοίκθςθσ, δθμιουργοφνται κοινά κλιμάκια από ζνα υγειονομικό όργανο, ζνα 

όργανο τθσ δθμοτικισ αςτυνομίασ ι του λιμενικοφ, ςυνεπικουροφμενα, εφόςον 

παραςτεί ανάγκθ, από ζνα αςτυνομικό όργανο ι ζνα ςτζλεχοσ των ελεγκτικϊν 

υπθρεςιϊν του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Τουριςμοφ ι επικεωρθτζσ εργαςίασ, όπωσ 

ειδικότερα κακορίηονται με τθν εκάςτοτε Ρράξθ ςυγκρότθςθσ του κλιμακίου. 

Ρροκειμζνου να αντιμετωπιςκεί αποτελεςματικότερα το ηιτθμα του ελζγχου των 

επαναλαμβανομζνων παραβάςεων ςε δθμόςιουσ χϊρουσ και καταςτιματα 

υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ κα δθμιουργθκεί πλιρεσ μθχανογραφθμζνο 

θλεκτρονικό ςφςτθμα καταγραφισ των παραβάςεων.  

Στο άρκρο 2 ςυγκεκριμενοποιοφνται οι διαδικαςίεσ ελζγχων – πιςτοποίθςθσ 

παραβάςεων, με ειδικι αναφορά ςτουσ ΟΤΑ. 

«3. Τακτικοί ζλεγχοι κατά το άρκρο 1, παρ. 4 τθσ παροφςθσ διεξάγονται ςε μθνιαία, 

ι διμθνιαία βάςθ ανάλογα: α) με τον αρικμό των διαπιςτωκειςϊν παραβάςεων και 

β) το εφροσ τθσ περιοχισ ελζγχου. 

Ζκτακτοι ζλεγχοι διενεργοφνται οποιαδιποτε ϊρα τθσ θμζρασ ι τθσ νφχτασ, 

ανάλογα με το ωράριο λειτουργίασ του ελεγχόμενου χϊρου, δίνοντασ 

προτεραιότθτα ςε χϊρουσ ςτουσ οποίουσ ζχουν ιδθ διαπιςτωκεί παραβάςεισ. 

Σε περίπτωςθ καταγγελίασ κινθτοποιείται θ διαδικαςία ζκτακτου ελζγχου. 

4. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί παράβαςθ, ςυντάςςεται από τα ελεγκτικά 

όργανα Ρράξθ Επιβολισ Ρροςτίμου, βάςει του υποδείγματοσ του Ραραρτιματοσ Β 

που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ, ςτθν 

οποία περιγράφεται ςυνοπτικά θ διαπιςτωκείςα παράβαςθ και αιτιολογείται το 

φψοσ του επιβαλλόμενου προςτίμου, ςτο πλαίςιο του άρκρου 6 του ν. 3730/2008, 

όπωσ ζχει αντικαταςτακεί από τον Ν. 3868/2010 και ιςχφει. Αντίτυπο τθσ Ρράξθσ 

αυτισ επιδίδεται ςτον παραβάτθ επιτόπου ι κοινοποιείται ςτον αρμόδιο υπεφκυνο 

του χϊρου ι κυροκολλείται ςε περίπτωςθ άρνθςθσ παραλαβισ του από τουσ 

παραβάτεσ ι τουσ προςτικζντεσ αυτϊν. Εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) εργάςιμων 

θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ Ρράξθσ Επιβολισ Ρροςτίμου, ο ελεγχόμενοσ δφναται 

να διατυπϊςει γραπτϊσ τισ αντιρριςεισ του ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ υπθρεςίασ ςτθν 

οποία ανικει το όργανο το οποίο διαπίςτωςε τθν παράβαςθ. Σε περίπτωςθ που 

παρζλκει άπρακτθ αυτι θ προκεςμία, το επιβλθκζν πρόςτιμο οριςτικοποιείται. Σε 

περίπτωςθ που ο παραβάτθσ προβάλλει επαρκείσ αντιρριςεισ, κατά τθν ζγγραφθ 
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αιτιολογθμζνθ κρίςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ υπθρεςίασ ςτθν οποία ανικει το 

όργανο το οποίο διαπίςτωςε τθν παράβαςθ, το πρόςτιμο μειϊνεται ι διαγράφεται. 

5. Θ επιβολι πεικαρχικϊν κυρϊςεων για τθν παράβαςθ των διατάξεων 

απαγόρευςθσ του καπνίςματοσ ςτουσ δθμόςιουσ λειτουργοφσ, τουσ δθμόςιουσ 

υπαλλιλουσ, τουσ υπαλλιλουσ ΟΤΑ, τουσ υπαλλιλουσ των νομικϊν προςϊπων 

δθμοςίου δικαίου, τουσ υπαλλιλουσ των νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου και 

τουσ υπαλλιλουσ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, ςτουσ χϊρουσ που είναι 

εγκατεςτθμζνεσ οι υπθρεςίεσ τουσ, ςυνίςταται ςε επίπλθξθ ι οποία καταγράφεται 

επιτόπου ςτον προςωπικό υπθρεςιακό φάκελο του υπαλλιλου και επιβάλλεται και 

πρόςτιμο ανάλογου φψουσ με το διοικθτικό που επιςφρει θ ίδια παράβαςθ. Κάκε 

επαναλαμβανόμενθ παράβαςθ του ιδίου υπαλλιλου ςτον ίδιο ι άλλο χϊρο ι 

αντίςτοιχα επαναλαμβανόμενθ παράβαςθ ςε χϊρο αρμοδιότθτασ του ιδίου 

Ρροϊςταμζνου υπαλλιλου επιςφρει διπλαςιαςμό του αμζςωσ προθγοφμενου 

επιβλθκζντοσ προςτίμου ζωσ το ανϊτερο εκ του νόμου 3868/2010 προβλεπόμενο 

ποςό.  

Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ υπαλλιλων που, εξαντλθκζντων όλων των θπιότερων 

πεικαρχικϊν ποινϊν, από εξαιρετικι δυςτροπία αρνοφνται να ςυμμορφωκοφν ι 

Ρροϊςταμζνων που παρά των επαναλαμβανόμενων παραβάςεων αρνοφνται 

επιδεικτικϊσ να λάβουν μζτρα ςτθν Υπθρεςία τουσ δεν αποκλείεται επιβολι  ζτι 

αυςτθρότερων πεικαρχικϊν ποινϊν, κατά τθν κρίςθ του αρμόδιου Υπθρεςιακοφ-

Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου.  

Το φψοσ των πεικαρχικϊν προςτίμων είναι ανάλογο των διοικθτικϊν που επιςφρει 

θ ίδια παράβαςθ, όπωσ ορίηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α’, παρ. 12: ΡΛΝΑΚΑΣ  

ΡΟΣΤΛΜΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ. Για κάκε παράβαςθ που διαπιςτϊνεται ςε 

χϊρο δθμόςιασ υπθρεςίασ όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν παρ. 11 του άρκρου 17 του ν. 

3868/2010, προβλζπονται ςυγκεκριμζνα πρόςτιμα. 

[...] 

6. Για το πρόςτιμο κριτιρια αποτελοφν: 

Α. Ο χϊροσ εντόσ του  οποίου διαπιςτϊνεται θ παράβαςθ,      

Για τθν εφαρμογι του νόμου ορίηεται θ ακόλουκθ ςειρά προτεραιότθτασ:  

• νοςθλευτικά ιδρφματα όλων των ειδϊν και των βακμίδων,  
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• εκπαιδευτικά ιδρφματα κατά προτεραιότθτα: παιδικοί ςτακμοί και νθπιαγωγεία, 

δθμοτικά ςχολεία, ειδικά ςχολεία, δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ όλων των τφπων, 

Ρανεπιςτθμιακά Λδρφματα, Εκπαιδευτικά Λδρφματα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 

χϊροι παροχισ κάκε είδουσ τεχνικισ εκπαίδευςθσ, χϊροι παροχισ παντόσ τφπου 

ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ,  

• χϊροι ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων,   

• καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ,   

• κζντρα διαςκζδαςθσ, κλπ.,  

Β. Θ μθ λιψθ μζτρων για τθν αποτροπι των παραβάςεων, όπωσ ενδεικτικά θ μθ 

απομάκρυνςθ των ςταχτοδοχείων. 

Γ. Θ μθ ανάρτθςθ ςιματοσ για τθν απαγόρευςθ του καπνίςματοσ. Οι υπεφκυνοι 

των χϊρων εργαςίασ ι υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ι κάκε αρμόδιοσ κα πρζπει να 

φροντίηει για τθν ανάρτθςθ απαγορευτικοφ ςιματοσ ςτο χϊρο ευκφνθσ του και 

μάλιςτα ςε εμφανι ςθμεία αυτοφ και να επαναλαμβάνει τθ ςιμανςθ για κάκε 

δεκαπζντε τετραγωνικά μζτρα του χϊρου. 

Δ. Θ μθ ανταπόκριςθ του υπεφκυνου λειτουργίασ του καταςτιματοσ ςε 

διαμαρτυρία για τθν πραγματοποίθςθ τθσ παράβαςθσ και θ μθ κλιςθ των 

αρμοδίων οργάνων κακϊσ και θ μθ πραγματοποίθςθ ςυςτάςεων ςτουσ παραβάτεσ. 

Ε. Θ μθ ςυνεργαςία του υπεφκυνου τθσ επιχείρθςθσ με τα αρμόδια όργανα κατά τθ 

διεξαγωγι του ελζγχου 

ΣΤ. Θ υποτροπι, ιτοι θ επανάλθψθ τθσ παράβαςθσ ςτον ίδιο χϊρο.  

Ειδικότερα, για τα καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ που αναπτφςςουν 

τραπεηοκακίςματα, τα πρόςτιμα ςυναρτϊνται με τον αρικμό των κατοίκων του  

δθμοτικοφ διαμερίςματοσ. 

7. Για τθν παροφςα ωσ επαναλαμβανόμενθ παράβαςθ ι υποτροπι νοείται θ πλζον 

τθσ μίασ παράβαςθ των διατάξεων του Ν. 3868/2010, που βεβαιϊνεται από τισ 

αρμόδιεσ αρχζσ ςτον ίδιο δθμόςιο χϊρο ι ςτο ίδιο κατάςτθμα υγειονομικοφ 

ενδιαφζροντοσ. 

8. Τυχόν κυρϊςεισ που προβλζπονται από άλλουσ νόμουσ δεν κίγονται από τισ 

διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου. 
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iv. Οριοθέτηςη απαγόρευςησ ςε Δημόςιεσ Υπηρεςίεσ και πρόβλεψη 

ειδικών χώρων καπνίςματοσ 

Θ απαγόρευςθ οριοκετείται επίςθσ και ςτουσ εξισ χϊρουσ (Απόφαςθ Υπ. Υγείασ: 

Αρικ. Ρρωτ. Υ1/Γ.Ρ./76017/1-8-2002):  

«Σε όλα τα κτίρια όπου ςτεγάηονται Γραφεία Δθμοςίων Υπθρεςιϊν, Νομικϊν 

Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου, Νομικϊν Ρροςϊπων Λδιωτικοφ Δικαίου που 

εποπτεφονται και επιχορθγοφνται από το Κράτοσ, Οργανιςμοί και άλλα Λδρφματα 

(Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Θ., ΕΛ.ΤΑ. κ.λπ.)» 

Στθν ίδια υπουργικι απόφαςθ γίνεται αναφορά ςε πρόβλεψθ ειδικϊν χϊρων 

καπνίςματοσ: 

«Στα κτίρια των Δθμοςίων Υπθρεςιϊν, Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου, 

Νομικϊν Ρροςϊπων Λδιωτικοφ Δικαίου που εποπτεφονται και επιχορθγοφνται από 

το Κράτοσ, Οργανιςμϊν και άλλων Λδρυμάτων (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Θ., ΕΛ.ΤΑ. κ.λπ.), ςτα 

Νοςθλευτικά Λδρφματα, Λδιωτικζσ Κλινικζσ, Κζντρα Υγείασ, Λατρεία Νομικϊν 

Ρροςϊπων Δθμοςίου ι Λδιωτικοφ Δικαίου (Λ.Κ.Α., κ.λπ.), ορίηονται ειδικοί χϊροι 

(καπνιςτιρια), ςτουσ οποίουσ κα υπάρχει ιςχυρι εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ 

εξαεριςμοφ για τουσ εργαηόμενουσ καπνιςτζσ» 

Λδιαίτερθσ προςοχισ αξίηει θ υπ’ αρικμόν 8 διάταξθ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ του 

Υπ. Υγείασ, ςε εφαρμογι του Άρκ. 3 του Ν.3730/2008 για τθν προςταςία ανθλίκων 

από τον καπνό, θ οποία αφορά τουσ χϊρουσ εργαςίασ του δθμοςίου τομζα και 

ειδικότερα τθ δθμιουργία χϊρου για καπνίηοντεσ, τονίηοντασ μάλιςτα  πωσ ςε 

περίπτωςθ μθ διαμόρφωςθσ χϊρου καπνιηόντων, οι χϊροι των δθμοςίων 

υπθρεςιϊν κα υπάγονται ςτθν πλιρθ απαγόρευςθ χριςθσ προϊόντων καπνοφ. 

«8. Στουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ του δθμόςιου και του ιδιωτικοφ τομζα, επιτρζπεται 

θ δθμιουργία χϊρων για καπνίηοντεσ, υπό τουσ ακόλουκουσ όρουσ και 

προχποκζςεισ: 

α. Θ δθμιουργία χϊρου για καπνίηοντεσ επιτρζπεται, εφόςον υπάρχει ςχετικό 

αίτθμα από το αρμόδιο όργανο των εργαηομζνων μόνο ςτισ περιπτϊςεισ των 

δθμοςίων υπθρεςιϊν και των ιδιωτικϊν επιχειριςεων που απαςχολοφν 

περιςςότερουσ από 50 (πενιντα) εργαηόμενουσ. 

β. Οι χϊροι για καπνίηοντεσ, ςε καμία περίπτωςθ δεν είναι χϊροι εργαςίασ και κα 

είναι πλιρωσ διαχωριςμζνοι από τουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ και τουσ χϊρουσ 

εξυπθρζτθςθσ των ςυναλλαςςόμενων και των επιςκεπτϊν τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ 
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ι τθσ ιδιωτικισ επιχείρθςθσ. Το εμβαδό των χϊρων καπνιηόντων κα κακοριςκεί για 

τουσ χϊρουσ τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ με απόφαςθ τθσ διοίκθςθσ μετά από 

ςυμφωνία με το αρμόδιο όργανο εκπροςϊπθςθσ των εργαηομζνων και για τουσ 

χϊρουσ τθσ ιδιωτικισ επιχείρθςθσ κατόπιν ςυμφωνίασ εργοδοτϊν και εκπροςϊπων 

των εργαηομζνων. Σε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να παρακωλφεται θ ομαλι 

λειτουργία τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι τθσ ιδιωτικισ επιχείρθςθσ. 

γ. Οι χϊροι για καπνίηοντεσ κα διακζτουν επαρκι εξοπλιςμό και κατάλλθλα 

μθχανιματα για τον κακαριςμό του εςωτερικοφ τουσ αζρα, ςφμφωνα με τθν 

ειςιγθςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Ρροςταςίασ από τον Καπνό και το Αλκοόλ βάςει 

των ςχετικϊν κατευκυντιριων οδθγιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του 

Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 

δ. Οι χϊροι για καπνίηοντεσ κα χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά από το προςωπικό 

τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι τθσ κατά περίπτωςθ ιδιωτικισ επιχείρθςθσ και δεν 

αποτελοφν οφτε δφνανται να περιλάβουν τμιμα των κοινόχρθςτων χϊρων ι των 

χϊρων υγιεινισ. 

ε. Στουσ χϊρουσ καπνιηόντων πρζπει να υπάρχουν ςτθν είςοδο αλλά και ςτο 

εςωτερικό εμφανείσ επιγραφζσ, ότι επιτρζπεται το κάπνιςμα και δεν επιτρζπεται 

ςε αυτοφσ θ είςοδοσ ανθλίκων. 

ςτ. Στισ περιπτϊςεισ που δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ δεν 

διαμορφϊςουν χϊρο καπνιηόντων, κα υπάγονται ςτθν πλιρθ απαγόρευςθ χριςθσ 

προϊόντων καπνοφ.» 

 

4. Πρόταςη 

Λαμβανομζνων υπόψιν των ανωτζρω δεδομζνων, ο Διμοσ μασ πρζπει, αλλά και 

οφείλει να μεριμνιςει για τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ απαγόρευςθσ του 

καπνίςματοσ ςτα εδαφικά του όρια. Ειδικότερα, θ παροφςα ειδικι πρόταςθ αφορά 

τθν εφαρμογι του νομοκετικοφ πλαιςίου απαγόρευςθσ του καπνίςματοσ ςτο 

Δθμαρχείο και ςτισ Υπθρεςίεσ του Διμου Ρεράματοσ. Θ παράκεςθ των διδαγμάτων 

τθσ ιατρικισ επιςτιμθσ για τισ καταςτροφικζσ επιπτϊςεισ του καπνίςματοσ ςε 

καπνιςτζσ και μθ καπνιςτζσ, κακϊσ και θ ανάγκθ ςυμμόρφωςθσ προσ το ιςχφον 

νομικό πλαίςιο, κακιςτοφν αυτι τθ μζριμνα εφαρμογισ του νόμου αναγκαία και 

επιτακτικι. 
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Στο Διμο μασ υπάρχουν πλείςτεσ αναφορζσ διαμαρτυρίασ για τθν κατάςταςθ που 

επικρατεί ςε ότι αφορά το κάπνιςμα. Ειδικότερα, θ κατάςταςθ αυτι εντοπίηεται ςε 

υπθρεςίεσ του Διμου μασ, ςτο Δθμαρχείο, κακϊσ και κατά τθ διάρκεια 

ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, δθμιουργϊντασ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ 

ζνα δυςάρεςτο περιβάλλον για τουσ μθ καπνίηοντεσ ςυνδθμότεσ μασ. 

Οι παρακάτω προτάςεισ αποτελοφν υποχρεϊςεισ που υφίςτανται από επιταγζσ τθσ 

ιςχφουςασ νομοκεςίασ. Στόχο τουσ αποτελεί θ εφαρμογι μίασ ςυνεκτικισ πολιτικισ 

ςε ςχζςθ με το κάπνιςμα ςτο Διμο μασ, θ οποία κα επιδιϊξει να δϊςει λφςθ ςτο 

πρόβλθμα, ςεβόμενθ τουσ καπνιςτζσ, τουσ μθ καπνιςτζσ, κακϊσ και προαςπίηοντασ 

το εν γζνει δικαίωμα των ςυνδθμοτϊν μασ ςτθν υγεία. 

Πρόταςη I:  Σοποθζτηςη απαγορευτικήσ ςήμανςησ 

 

Θ απαγόρευςθ του καπνίςματοσ καταλαμβάνει όλουσ τουσ κλειςτοφσ δθμόςιουσ 

χϊρουσ, χωρίσ καμία εξαίρεςθ. Το ανωτζρω οφείλει να υπενκυμίηεται ςτουσ 

ευριςκόμενουσ ςε κάκε κλειςτό δθμόςιο χϊρο, μζςω μίασ απαγορευτικισ 

ςιμανςθσ. Τζτοιου  είδουσ απαγορευτικζσ ςθμάνςεισ οφείλουν να τοποκετθκοφν 

ςτισ υπθρεςίεσ του Διμου μασ, ςτο Δθμαρχείο, αλλά και ειδικότερα ςτθν αίκουςα 

ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ δθμοτικισ 

διοίκθςθσ καλοφνται να τοποκετιςουν αυτζσ τισ ςθμάνςεισ ςτουσ χϊρουσ ευκφνθσ 

τουσ, ςε εμφανι ςθμεία. Σφμφωνα μάλιςτα με τθ διατφπωςθ τθσ ΚΥΑ 104720/2010 

ο κάκε αρμόδιοσ οφείλει «να επαναλαμβάνει τθ ςιμανςθ για κάκε δεκαπζντε 

τετραγωνικά μζτρα του χϊρου.» 

Σε περίπτωςθ παραβίαςθσ των απαγορεφςεων, τα άτομα υπό τθν ευκφνθ των 

οποίων βρίςκεται κάκε δθμόςιοσ χϊροσ, οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία 

μζτρα, προλθπτικισ και καταςταλτικισ φφςθσ, μεταξφ των οποίων είναι και το να 

ηθτοφν να βγουν ςε εξωτερικό χϊρο όςοι επικυμοφν να καπνίςουν. 

 



ΕΤΘΣΛΑ ΕΚΚΕΣΘ ΣΥΜΡΑΑΣΤΑΤΘ ΤΟΥ ΔΘΜΟΤΘ ΚΑΛ ΤΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ 2015 
 

60 
 

Πρόταςη II: Πρόβλεψη ειδικϊν χϊρων καπνίςματοσ 

Αναγκαίο μζτρο αποτελεί επίςθσ θ πρόβλεψθ ειδικϊν χϊρων καπνίςματοσ, 

ςφμφωνα με τθν ειδικι πρόβλεψθ τθσ υπ’ αρικμόν 8 διάταξθσ τθσ Υπουργικισ 

Απόφαςθσ του Υπ. Υγείασ, προσ εφαρμογι του Άρκ. 3 του Ν.3730/2008. Θ 

ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ αφορά «τουσ χϊρουσ εργαςίασ του δθμοςίου τομζα». 

Μάλιςτα, ορίηεται πωσ ςε περίπτωςθ που δεν διαμορφωκοὐν χϊροι καπνιηόντων, 

τότε «οι χϊροι των δθμοςίων υπθρεςιϊν κα υπάγονται ςτθν πλιρθ απαγόρευςθ 

χριςθσ προϊόντων καπνοφ.» 

Ππωσ αναφζρει θ Υπουργικι Απόφαςθ: «δθμιουργία χϊρου για καπνίηοντεσ 

επιτρζπεται, εφόςον υπάρχει ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο των 

εργαηομζνων μόνο ςτισ περιπτϊςεισ των δθμοςίων υπθρεςιϊν και των ιδιωτικϊν 

επιχειριςεων που απαςχολοφν περιςςότερουσ από 50 (πενιντα) εργαηόμενουσ.» 

Σε ςχζςθ με τουσ ίδιουσ τουσ χϊρουσ, θ ΥΑ προβλζπει τα εξισ: «Οι χϊροι για 

καπνίηοντεσ, ςε καμία περίπτωςθ δεν είναι χϊροι εργαςίασ και κα είναι πλιρωσ 

διαχωριςμζνοι από τουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ και τουσ χϊρουσ εξυπθρζτθςθσ των 

ςυναλλαςςόμενων και των επιςκεπτϊν τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι τθσ ιδιωτικισ 

επιχείρθςθσ. Το εμβαδό των χϊρων καπνιηόντων κα κακοριςκεί για τουσ χϊρουσ 

τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ με απόφαςθ τθσ διοίκθςθσ μετά από ςυμφωνία με το 

αρμόδιο όργανο εκπροςϊπθςθσ των εργαηομζνων και για τουσ χϊρουσ τθσ 

ιδιωτικισ επιχείρθςθσ κατόπιν ςυμφωνίασ εργοδοτϊν και εκπροςϊπων των 

εργαηομζνων. Σε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να παρακωλφεται θ ομαλι 

λειτουργία τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι τθσ ιδιωτικισ επιχείρθςθσ» 

Ο εξοπλιςμόσ που οφείλουν να διακζτουν αυτοί οι χϊροι κακορίηεται ωσ εξισ: «Οι 

χϊροι για καπνίηοντεσ κα διακζτουν επαρκι εξοπλιςμό και κατάλλθλα μθχανιματα 

για τον κακαριςμό του εςωτερικοφ τουσ αζρα, ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ τθσ 

Ειδικισ Υπθρεςίασ Ρροςταςίασ από τον Καπνό και το Αλκοόλ βάςει των ςχετικϊν 

κατευκυντιριων οδθγιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου 

Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.» 

Τζλοσ, θ ΥΑ προβλζπει εκείνουσ που δφνανται να χρθςιμοποιοφν τουσ χϊρουσ 

καπνίςματοσ, οριοκετεί τουσ χϊρουσ που δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν προσ 

αυτό τον ςκοπό, ενϊ τονίηει τθν ανάγκθ τοποκζτθςθσ ςθμάνςεων και επιγραφϊν: 

«Οι χϊροι για καπνίηοντεσ κα χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά από το προςωπικό 

τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι τθσ κατά περίπτωςθ ιδιωτικισ επιχείρθςθσ και δεν 
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αποτελοφν οφτε δφνανται να περιλάβουν τμιμα των κοινόχρθςτων χϊρων ι των 

χϊρων υγιεινισ.» 

«Στουσ χϊρουσ καπνιηόντων πρζπει να υπάρχουν ςτθν είςοδο αλλά και ςτο 

εςωτερικό εμφανείσ επιγραφζσ, ότι επιτρζπεται το κάπνιςμα και δεν επιτρζπεται 

ςε αυτοφσ θ είςοδοσ ανθλίκων.» 

Κατόπιν των ανωτζρω, οφείλει να υπάρξει θ αναγκαία ςυνεννόθςθ μεταξφ των 

εκπροςϊπων των εργαηομζνων του Διμου μασ και των εκπροςϊπων τθσ Δθμοτικισ 

Αρχισ, προκειμζνου να δθμιουργθκοφν οι αναγκαίοι χϊροι καπνίςματοσ, εφόςον 

βζβαια αυτό κακίςταται δυνατόν από τισ κτιριακζσ υποδομζσ τθσ κάκε υπθρεςίασ, 

τθρουμζνων πάντοτε των ρυκμίςεων του νόμου. 

Πρόταςη III: υνεργαςία με την Περιφζρεια ςτο επίπεδο των ελζγχων 

Μία εκ των «Αρχϊν», οι οποίεσ είναι επιφορτιςμζνεσ και αρμόδιεσ για τον ζλεγχο 

εφαρμογισ του νόμου περί απαγόρευςθσ τουσ καπνίςματοσ και τθν επιβολι 

κυρϊςεων, αποτελοφν οι Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

(ΟΤΑ) βϋ βακμοφ.  

Ππωσ αναλφκθκε ανωτζρω, ςτα είδθ ελζγχων ανικουν οι τακτικοί και οι ζκτακτοι 

ζλεγχοι. Οι τακτικοί ζλεγχοι διεξάγονται ςε μθνιαία ι διμθνιαία βάςθ, ενϊ ζκτακτοι 

ζλεγχοι διενεργοφνται οποιαδιποτε ςτιγμι, με προτεραιότθτα ςε χϊρουσ ςτουσ 

οποίουσ ζχουν ιδθ διαπιςτωκεί παραβάςεισ. Σε περίπτωςθ καταγγελίασ 

κινθτοποιείται θ διαδικαςία ζκτακτου ελζγχου. 

Ειδικότερα, ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 104720/2010: «Ο κάκε ελεγκτικόσ μθχανιςμόσ 

αυτοβοφλωσ ι μετά από καταγγελία διενεργεί ελζγχουσ ςτθν περιοχι ευκφνθσ του. 

Ππου κρίνεται ςκόπιμο, με Ρράξθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Αρμόδιασ Υγειονομικισ 

Αρχισ τθσ Ρεριφερειακισ Αυτοδιοίκθςθσ, δθμιουργοφνται κοινά κλιμάκια από ζνα 

υγειονομικό όργανο, ζνα όργανο τθσ δθμοτικισ αςτυνομίασ ι του λιμενικοφ, 

ςυνεπικουροφμενα, εφόςον παραςτεί ανάγκθ, από ζνα αςτυνομικό όργανο ι ζνα 

ςτζλεχοσ των ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Τουριςμοφ ι 

επικεωρθτζσ εργαςίασ, όπωσ ειδικότερα κακορίηονται με τθν εκάςτοτε Ρράξθ 

ςυγκρότθςθσ του κλιμακίου» 

Το άρκρο 1 παρ. 1 τθσ ΚΥΑ αναφζρεται ςτισ  αρμόδιεσ αρχζσ ελζγχου: «α) Αρμόδιεσ 

Αρχζσ για τον ζλεγχο εφαρμογισ του Νόμου 3868/2010  κακϊσ και για τον ζλεγχο 

εφαρμογισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ κοινοτικισ και εκνικισ, τθ βεβαίωςθ των 

παραβάςεων και τθν επιβολι κυρϊςεων, ορίηονται οι Υγειονομικζσ Υπθρεςίεσ των 



ΕΤΘΣΛΑ ΕΚΚΕΣΘ ΣΥΜΡΑΑΣΤΑΤΘ ΤΟΥ ΔΘΜΟΤΘ ΚΑΛ ΤΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ 2015 
 

62 
 

Οργανιςμϊν Ρεριφερειακισ και Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Αϋ και Βϋ βακμοφ, θ 

δθμοτικι αςτυνομία, κακϊσ και οι λιμενικζσ αρχζσ ςτθν περιοχι τθσ ευκφνθσ τουσ.   

β) Πργανα ελζγχου αποτελοφν τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικϊν 

Υπθρεςιϊν των Οργανιςμϊν Ρεριφερειακισ και Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Αϋ και Βϋ 

βακμοφ, το ζνςτολο προςωπικό τθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ και το ζνςτολο 

προςωπικό των λιμενικϊν αρχϊν. » 

Ο Διμοσ μασ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να μεριμνιςει για τθ ςυνεργαςία μασ με τισ 

Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ) βϋ βακμοφ, κακϊσ 

και τα άλλα όργανα ελζγχου, προκειμζνου να επιτευχκεί θ εφαρμογι τθσ 

αντικαπνιςτικισ νομοκεςίασ, αλλά και να αντιμετωπίηονται αποτελεςματικά οι 

οποιεςδιποτε καταγγελίεσ από τθν πλευρά των ςυνδθμοτϊν μασ, αναφορικά με 

τθν παραβίαςθ τθσ νομοκεςίασ. 
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Κεφϊλαιο Δ: Δύκτυο υμπαραςτατών 

 

Ι. Ειςαγωγό 

Το Δίκτυο Συμπαραςτατϊν αποτελεί τθν ζνωςθ των δυνάμεων όλων των αιρετϊν 

Δθμοτικϊν και Ρεριφερειακϊν Συμπαραςτατϊν. 

Θ  δεφτερθ Ρανελλινια Συνδιάςκεψθ του Δικτφου Δθμοτικϊν και Ρεριφερειακϊν 

Συμπαραςτατϊν πραγματοποιικθκε ςτθ φιλόξενθ πόλθ τθσ όδου, από τισ 23 ωσ 

τισ 25 Οκτωβρίου 2015.   

Κφρια εργαςία τθσ ςυνδιάςκεψθσ  αποτζλεςε θ αναβάκμιςθ του ιδρυκζντοσ το 

2012 Δικτφου Συμπαραςτατϊν ςε νομικό πρόςωπο, με τθν παράλλθλθ 

διαμόρφωςθ προσ τον ςκοπό αυτό ενόσ καταςτατικοφ.  

Ο πρωτεφων λόγοσ τθσ ςυγκρότθςθσ του Δικτφου ςε αυτοτελζσ νομικό πρόςωπο 

είναι θ υποςτιριξθ του ζργου των επιμζρουσ Συμπαραςτατϊν, κωρακίηοντασ με 

αυτό τον τρόπο τθν υψθλι ποιότθτα των υπθρεςιϊν ανεξάρτθτθσ διαμεςολάβθςθσ. 

Αυτι θ κίνθςθ κα ςυνδράμει τόςο ςτθν εξάπλωςθ, όςο και ςτθν βελτίωςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ του κεςμοφ του Συμπαραςτάτθ. 

Ραράλλθλα, οι Συμπαραςτάτεσ ςυηιτθςαν και κατζλθξαν ςε ςυγκεκριμζνεσ 

προτάςεισ με ςκοπό τθ βζλτιςτθ λειτουργία του κεςμοφ ςε όλθ τθ χϊρα, όπωσ οι 

προτάςεισ που ιδθ ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Εςωτερικϊν και κρίνονται 

ιδιαίτερα ςθμαντικζσ για τθν πορεία του κεςμοφ χωρίσ να επιβαρφνουν 

δθμοςιονομικά, όπωσ για παράδειγμα: θ εκλογι του Συμπαραςτάτθ  από αυξθμζνθ 

πλειοψθφία (2/3 του Δ.Σ. όπωσ προβλζπεται και τϊρα) αλλά των παρόντων ϊςτε 

να μθν μπλοκάρεται θ διαδικαςία με εςκεμμζνεσ απουςίεσ και το να δοκεί θ 

δυνατότθτα ςτα Δθμοτικά Συμβοφλια νθςιωτικϊν Διμων που δεν καλφπτουν το 

πλθκυςμιακό όριο των 20.000 κατοίκων, να προκθρφςςουν τθν κζςθ του 

Συμπαραςτάτθ. 

Μζςα ςε αυτά τα χρόνια, το Δίκτυο Συμπαραςτατϊν ζχει επεξεργαςτεί τισ 

βελτιϊςεισ που κα πρζπει να επζλκουν ςτα άρκρα 77 και 179 του Ρρογράμματοσ 

«Καλλικράτθ» που αφοροφν τον κεςμό. Στο ςθμείο αυτό, παρακζτουμε τθν 

προτεινόμενθ αιτιολογικι ζκκεςθ κακϊσ και τθν προτεινόμενθ τροποποίθςθ των 

διατάξεων αυτϊν, θ οποία ζχει υποβλθκεί ςτο Υπουργείο Εςωτερικϊν, ϊςτε να 

περιλθφκεί ωσ ςθμειακι βελτίωςθ του «Καλλικράτθ» ωσ προσ τθν λειτουργία των 
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Συμπαραςτατϊν του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ και των Ρεριφερειακϊν 

Συμπαραςτατϊν του Ρολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ.  

 

II. Αιτιολογικό Έκθεςη 

1. Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ τθσ παραγράφου 1 δίνεται θ δυνατότθτα και ςτουσ 

νθςιωτικοφσ Διμουσ, οι οποίοι αρικμοφν κατά κανόνα λιγότερουσ από 20.000 

κατοίκουσ, να επιλζξουν Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ, κατϋ 

εφαρμογι τθσ ςυνταγματικισ επιταγισ τθσ προςταςίασ τθσ νθςιωτικότθτασ (άρκρο 

101 παρ. 4 Σ.).  

2. Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ των παραγράφων 2 και 3 εξορκολογίηεται θ 

διαδικαςία επιλογισ Συμπαραςτάτθ, τόςο ςε επίπεδο Διμου, όςο και ςε επίπεδο 

Ρεριφζρειασ. Θ μζχρι τϊρα άκαμπτθ ρφκμιςθ απαιτεί τθν ςυγκζντρωςθ τθσ 

αυξθμζνθσ πλειοψθφίασ των 2/3 του ςυνόλου των μελϊν των δθμοτικϊν και 

περιφερειακϊν ςυμβουλίων, με αποτζλεςμα ςτθν ςυντριπτικι πλειοψθφία των 

Διμων, αλλά και ςε ζξι από τισ δεκατρείσ Ρεριφζρειεσ, να ζχουν αποβεί άκαρπεσ οι 

ψθφοφορίεσ ι να μθν ζχουν προκθρυχκεί καν οι κζςεισ λόγω τθσ δεδομζνθσ 

αδυναμίασ εκλογισ Συμπαραςτάτθ. Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ διατθρείται θ 

απαιτοφμενθ αυξθμζνθ πλειοψθφία των 2/3, ενϊ μετριάηεται θ απαίτθςθ που 

αφορά το «ςφνολο των μελϊν» των ςυμβουλίων, ζτςι ϊςτε να αρκεί θ 

ςυγκζντρωςθ των 2/3 των «παρόντων» ςτθν ςυνεδρίαςθ μελϊν των ςυμβουλίων. 

Με αυτι τθν τροποποίθςθ, κα δοκεί ακόμθ μια δυνατότθτα ςτα ςυμβοφλια που 

δεν επζλεξαν ςυμπαραςτάτθ, είτε λόγω άκαρπων ψθφοφοριϊν είτε λόγω μθ 

προκιρυξθσ τθσ κζςθσ, να επιχειριςουν τθν κίνθςθ τθσ διαδικαςίασ,  ενϊ θ 

δυνατότθτα ςυμμετοχισ όςο το δυνατόν περιςςότερων ςυμβοφλων ςτθν επίμαχθ 

ψθφοφορία διευρφνει παράλλθλα τθν δθμοκρατικι νομιμοποίθςθ τθσ απόφαςθσ, 

χωρίσ να χαμθλϊνει θ ςτάκμθ τθσ αυξθμζνθσ πλειοψθφίασ που απαιτείται μζχρι 

ςιμερα. 

 3. Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ των παραγράφων 4 και 5 ενιςχφεται θ 

δυνατότθτα παρζμβαςθσ του Συμπαραςτάτθ, τόςο ςε επίπεδο Διμου, όςο και ςε 

επίπεδο Ρεριφζρειασ, κακϊσ πλζον οι υπθρεςίεσ τουσ είναι υποχρεωμζνεσ να 

ανταποκρίνονται άμεςα ςτισ ςυςτάςεισ του κεςμοφ. Επιπλζον, προςτίκεται θ ρθτι 

υποχρζωςθ παροχισ πρόςβαςθσ του Συμπαραςτάτθ ςτο ςφνολο των εγγράφων και 

των εγκαταςτάςεων του οικείου Ο.Τ.Α., ενϊ αναγνωρίηεται και θ αρμοδιότθτα του 
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Συμπαραςτάτθ να ερευνά αυτεπαγγζλτωσ υποκζςεισ κακοδιοίκθςθσ, όπωσ 

επιβάλλεται και από τισ «Αρχζσ που διζπουν τον κεςμό του Διαμεςολαβθτι ςε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο» του Κογκρζςου των Τοπικϊν και Ρεριφερειακϊν 

Αρχϊν του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ (Ψιφιςμα 80/1999). Με τθν διάταξθ 

διευρφνεται επίςθσ ο κφκλοσ προςϊπων που μποροφν να ηθτιςουν τθν 

διαμεςολαβθτικι παρζμβαςθ του Συμπαραςτάτθενϊ μζχρι ςιμερα θ καταγγελία 

υποβάλλεται από «άμεςα κιγόμενουσ πολίτεσ ι επιχειριςεισ», με τθν 

προτεινόμενθ διάταξθ ο κφκλοσ αυτόσ αφορά «άμεςα κιγόμενα φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα».  

4. Με τθν παράγραφο 6 αντιςτοιχίηεται καλφτερα θ καταςτατικι κζςθ του 

Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ, ο οποίοσ μζχρι ςιμερα υπαγόταν 

ςτισ διατάξεισ για τουσ δθμοτικοφσ ςυμβοφλουσ, προσ τθν καταςτατικι κζςθ του 

Ρεριφερειακοφ Συμπαραςτάτθ του Ρολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ, ο οποίοσ εξ αρχισ 

υπάγεται ςτισ διατάξεισ για τον πρόεδρο του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου.  

5. Με τισ προτεινόμενεσ παραγράφουσ 7 και 8 ειςάγεται θ πρόβλεψθ για τα 

απαραίτθτα ζξοδα κίνθςθσ των Συμπαραςτατϊν, τα οποία είναι αναπόφευκτα 

προκειμζνου ο κεςμόσ να καταςτεί χριςιμοσ ςτο ςφνολο των δθμοτϊν και πολιτϊν 

που δεν δφνανται να τον επιςκεφκοφν ςτο γραφείο του. Καλφπτεται ζτςι ζνα 

ςθμαντικό κενό νόμου, με εφαρμογι αφενόσ ςε επίπεδο Διμου των 

προβλεπόμενων διατάξεων που ιςχφουν για τον πρόεδρο τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ 

και αφετζρου ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ των προβλεπόμενων διατάξεων που ιςχφουν 

για τουσ αντιπεριφερειάρχεσ.  

6. Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ των παραγράφων 9 και 10 δίνεται θ δυνατότθτα 

ςτουσ Συμπαραςτάτεσ που υπθρετοφν ςτον δθμόςιο τομζα να επιλζγουν οι ίδιοι, 

εάν επικυμοφν τθν υποχρεωτικι ειδικι άδεια ι  τθν διάκεςι τουσ ςτον Ο.Τ.Α. που 

πρόκειται να υπθρετιςουν. Με το μζτρο αυτό δίνεται ζνα ακόμθ κίνθτρο ςτουσ 

Ο.Τ.Α. να επιλζξουν Συμπαραςτάτεσ, κακϊσ κα υπάρχει θ δυνατότθτα (με τθν 

διάκεςι των προςϊπων) να μθν εγγράφεται θ αντιμιςκία ςτον προχπολογιςμό του 

Διμου ι τθσ Ρεριφζρειασ, αλλά να καταβάλλονται οι πλιρεισ αποδοχζσ από τον 

φορζα τθσ οργανικισ κζςθσ που κατζχει ο Συμπαραςτάτθσ ςε αυτιν τθν 

περίπτωςθ. Ειδικότερα με τθν παράγραφο 10 αποκακίςταται και θ ανιςότθτα που 

ζχει καταγραφεί ωσ προσ τον Ρεριφερειακό Συμπαραςτάτθ του Ρολίτθ και τθσ 

Επιχείρθςθσ, ο οποίοσ με το ιςχφον άρκρο 181 παρ. 5 δεν ζχει πλζον τθν 

δυνατότθτα επιλογισ τθσ αντιμιςκίασ ι των αποδοχϊν τθσ κζςθσ του, αναντίςτοιχα 
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προσ τα ιςχφοντα για τον Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ, ο οποίοσ 

διακζτει αυτι τθν δυνατότθτα κατά το άρκρο 92.  

 

III. Προτεινόμενεσ διατϊξεισ 

Άρκρο .... 

Ενίςχυςθ του κεςμοφ του Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ και του 

Ρεριφερειακοφ Συμπαραςτάτθ του Ρολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ 

1. Το πρϊτο εδάφιο τθσ πρϊτθσ παραγράφου του άρκρου 77 του Ν.3852/2010 

αντικακίςταται ωσ εξισ: «Στουσ διμουσ άνω των είκοςι χιλιάδων (20.000) 

κατοίκων, κακϊσ και ςτουσ νθςιωτικοφσ διμουσ, με απόφαςθ του δθμοτικοφ 

ςυμβουλίου, επιλζγεται, κατόπιν προκθρφξεωσ που δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα 

του διμου, πρόςωπο εγνωςμζνου κφρουσ και εμπειρίασ, ωσ ςυμπαραςτάτθσ του 

δθμότθ και τθσ επιχείρθςθσ». 

 2. Το δεφτερο εδάφιο τθσ δεφτερθσ παραγράφου του άρκρου 77 του Ν.3852/2010 

αντικακίςταται ωσ εξισ: «Ο ςυμπαραςτάτθσ του δθμότθ και τθσ επιχείρθςθσ 

επιλζγεται με απόφαςθ, θ οποία λαμβάνεται με μυςτικι ψθφοφορία και με 

πλειοψθφία των δφο τρίτων (2/3) των παρόντων μελϊν του δθμοτικοφ 

ςυμβουλίου». 

 3. Το πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 179 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Με απόφαςθ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου, θ οποία λαμβάνεται με μυςτικι 

ψθφοφορία και με πλειοψθφία των δφο τρίτων (2/3) των παρόντων μελϊν του, 

επιλζγεται πολίτθσ που αποτελεί προςωπικότθτασ εγνωςμζνου κφρουσ ωσ 

Ρεριφερειακόσ Συμπαραςτάτθσ  του Ρολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ». 

4. Θ παράγραφοσ 3 του άρκρου 77 αντικακίςταται ωσ εξισ: «Ο ςυμπαραςτάτθσ 

υποςτθρίηεται διοικθτικά από τισ υπθρεςίεσ του διμου, οι οποίεσ είναι 

υποχρεωμζνεσ να ανταποκρίνονται άμεςα ςτισ ςυςτάςεισ του, παρζχοντασ 

ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα και λοιπζσ πλθροφορίεσ που τθροφν και 

επιτρζποντασ τθν είςοδο του ςυμπαραςτάτθ ςτο ςφνολο των εγκαταςτάςεων του 

διμου. Ο ςυμπαραςτάτθσ δζχεται ενυπόγραφεσ καταγγελίεσ άμεςα κιγόμενων 

φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων για κακοδιοίκθςθ των υπθρεςιϊν του διμου, των 

νομικϊν του προςϊπων και των επιχειριςεϊν του και αςκεί διαμεςολάβθςθ 

προκειμζνου να επιλυκοφν τα ςχετικά προβλιματα, ενϊ είναι υποχρεωμζνοσ να 
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απαντά εγγράφωσ ι θλεκτρονικά εντόσ τριάντα (30) θμερϊν ςτουσ 

ενδιαφερομζνουσ ωσ προσ τισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ ο ίδιοσ προζβθ μετά τθν λιψθ 

τθσ καταγγελίασ τουσ. Ο ςυμπαραςτάτθσ δφναται να διεξάγει αυτεπάγγελτα 

ζρευνεσ για τον εντοπιςμό και τθν καταπολζμθςθ φαινομζνων δθμοτικισ 

κακοδιοίκθςθσ». 

 5. Θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 179 του Ν.3852/2010 αντικακίςταται ωσ εξισ: «Ο 

ςυμπαραςτάτθσ υποςτθρίηεται διοικθτικά από τισ υπθρεςίεσ τθσ περιφζρειασ, οι 

οποίεσ είναι υποχρεωμζνεσ να ανταποκρίνονται άμεςα ςτισ ςυςτάςεισ του, 

παρζχοντασ ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα και λοιπζσ πλθροφορίεσ που τθροφν 

και επιτρζποντασ τθν είςοδο του ςυμπαραςτάτθ ςτο ςφνολο των εγκαταςτάςεων 

τθσ περιφζρειασ. Ο ςυμπαραςτάτθσ δζχεται ενυπόγραφεσ καταγγελίεσ άμεςα 

κιγόμενων φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων για κακοδιοίκθςθ των υπθρεςιϊν τθσ 

περιφζρειασ, των νομικϊν τθσ προςϊπων και των επιχειριςεϊν τθσ και αςκεί 

διαμεςολάβθςθ προκειμζνου να επιλυκοφν τα ςχετικά προβλιματα, ενϊ είναι 

υποχρεωμζνοσ να απαντά εγγράφωσ ι θλεκτρονικά εντόσ τριάντα (30) θμερϊν 

ςτουσ ενδιαφερομζνουσ ωσ προσ τισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ ο ίδιοσ προζβθ μετά τθν 

λιψθ τθσ καταγγελίασ τουσ. Ο ςυμπαραςτάτθσ δφναται να διεξάγει αυτεπάγγελτα 

ζρευνεσ για τον εντοπιςμό και τθν καταπολζμθςθ φαινομζνων κακοδιοίκθςθ». 

 6. Το εδάφιο βϋ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 77 του Ν.3852/2010 

αντικακίςταται ωσ εξισ: «Ωσ προσ τθν καταςτατικι κζςθ και τισ ευκφνεσ του 

ςυμπαραςτάτθ του δθμότθ και τθσ επιχείρθςθσ ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ για 

τον πρόεδρο του δθμοτικοφ ςυμβουλίου».  

7. Στθν παράγραφο 6 του άρκρου 77 του Ν.3852/2010 προςτίκεται το εξισ εδάφιο: 

«Για τα ζξοδα κίνθςθσ του ςυμπαραςτάτθ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3 

του άρκρου 79 του παρόντοσ νόμου».  

8. Στθν παράγραφο 5 του άρκρου 179 του Ν.3852/2010 προςτίκεται το εξισ 

εδάφιο: «Για τα ζξοδα κίνθςθσ και διαμονισ του ςυμπαραςτάτθ ιςχφουν τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 184 του παρόντοσ νόμου». 

 9. Το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 93 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Οι ανωτζρω ρυκμίςεισ εφαρμόηονται και ςτον ςυμπαραςτάτθ του δθμότθ και τθσ 

επιχείρθςθσ, εφόςον αυτόσ υποβάλλει ςχετικι αίτθςθ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ, 

ο ςυμπαραςτάτθσ διατίκεται υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία του ςτον Διμο που 

ζχει επιλεγεί και για όλο το χρόνο τθσ κθτείασ του λαμβάνει τισ πλιρεισ αποδοχζσ 

τθσ οργανικισ του κζςθσ από τον φορζα μιςκοδοςίασ ςτον οποίο αυτι ανικει, 



ΕΤΘΣΛΑ ΕΚΚΕΣΘ ΣΥΜΡΑΑΣΤΑΤΘ ΤΟΥ ΔΘΜΟΤΘ ΚΑΛ ΤΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ 2015 
 

68 
 

προςαυξθμζνεσ με το επίδομα ευκφνθσ προϊςταμζνου και, εφόςον είναι Άτομο με 

Αναπθρία, εφαρμοηομζνου του άρκρου 92 παρ. 4 του παρόντοσ νόμου, χωρίσ αυτζσ 

να βαρφνουν τον προχπολογιςμό του οικείου ΟΤΑ». 

 10.Το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 182 του Ν.3852/2010 

αντικακίςταται ωσ εξισ: «Οι ανωτζρω ρυκμίςεισ εφαρμόηονται και ςτον 

περιφερειακό ςυμπαραςτάτθ του πολίτθ και τθσ επιχείρθςθσ, εφόςον αυτόσ 

υποβάλλει ςχετικι αίτθςθ, οπότε διατίκεται υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία  ςτθν 

περιφζρεια ςτθν οποία ζχει επιλεγεί. Σε περίπτωςθ που δεν υποβλθκεί ςχετικι 

αίτθςθ, ο ςυμπαραςτάτθσ εξακολουκεί να λαμβάνει τισ πλιρεισ αποδοχζσ τθσ 

οργανικισ του κζςθσ από τον φορζα μιςκοδοςίασ ςτον οποίο ανικει, 

προςαυξθμζνεσ με το επίδομα ευκφνθσ προϊςταμζνου και, εφόςον είναι Άτομο με 

Αναπθρία, εφαρμοηομζνου του άρκρου 181 παρ. 4 του παρόντοσ νόμου, χωρίσ 

αυτζσ να βαρφνουν τον προχπολογιςμό του οικείου Ο.Τ.Α. Για τουσ περιφερειακοφσ 

ςυμπαραςτάτεσ που υπθρετοφν ςε λοιπά Ν.Ρ.Λ.Δ. (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ρ.Ε), ζχουν το 

δικαίωμα να επιλζξουν είτε τισ πλιρεισ αποδοχζσ τθσ κζςθσ από τθν οποία 

προζρχονται είτε τθν αντιμιςκία τουσ ωσ ςυμπαραςτάτεσ. Οι ανωτζρω δαπάνεσ 

κακϊσ και οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ του εργοδότθ, όπου αυτζσ προβλζπονται, 

βαρφνουν τον προχπολογιςμό του οικείου Ο.Τ.Α.». 
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Επύλογοσ 

Κατά τον πρϊτο χρόνο λειτουργίασ του κεςμοφ του Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και 

τθσ Επιχείρθςθσ ςτο Ρζραμα ζγινε μια μεγάλθ προςπάκεια προκειμζνου να 

αποτελζςει μια γζφυρα μεταξφ των δθμοτϊν του Ρεράματοσ και των δθμοτικϊν 

υπθρεςιϊν, φζρνοντασ με αυτό τον τρόπο πιο κοντά τουσ Ρεραματιϊτεσ με τον 

Διμο τουσ. Ρροβλιματα των οποίων θ επίλυςθ κακυςτεροφςε περιςςότερο απ’ 

όςο ζπρεπε, υποκζςεισ ςχετικά με τισ οποίεσ οι δθμότεσ δεν μποροφςαν εφκολα να 

επικοινωνιςουν με τον Διμο ωσ προσ τθν επίλυςι τουσ, τελικά βρικαν το δρόμο 

τουσ, προσ όφελοσ όλων των μερϊν. 

Οι δυνατότθτεσ όμωσ ανάπτυξθσ του κεςμοφ είναι ακόμα μεγαλφτερεσ. Το επόμενο 

διάςτθμα κα γίνουν προςπάκειεσ, μζςω διανομισ εντφπων και προγραμματιςμοφ 

ενθμερωτικϊν εκδθλϊςεων, ζτςι ϊςτε όλοι οι δθμότεσ να ενθμερωκοφν για τθ 

λειτουργία του κεςμοφ. Σθμαντικό ρόλο ςε αυτι τθν προςπάκεια κα διαδραματίςει 

και θ ιςτοςελίδα του Διμου, με τθν ανάρτθςθ εκεί όλων των υποκζςεων. Επειδι 

όμωσ κανείσ δεν μπορεί να τα καταφζρει όλα μόνοσ του, εξαιρετικά ςθμαντικι κα 

είναι και θ ςυμβολι των δθμοτικϊν ςυμβοφλων ςτθ διάδοςθ του κεςμοφ, 

ενιςχφοντασ τον κεςμό και ενθμερϊνοντασ τουσ δθμότεσ για τθν φπαρξι του.  

Ζνασ από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ για το επόμενο χρονικό διάςτθμα είναι θ υποβολι 

περιςςότερων εξειδικευμζνων ειδικϊν προτάςεων, βαςιηόμενοι πλζον ςτθν 

εμπειρία του πρϊτου χρόνου, με ςκοπό τον εκςυγχρονιςμό τθσ δθμοτικισ 

διοίκθςθσ. Ιταν ιδιαίτερα ευχάριςτο πωσ τθν προθγοφμενθ χρονιά οι ειδικζσ 

προτάςεισ ζτυχαν κερμισ υποδοχισ από το Δθμοτικό Συμβοφλιο, όντασ βζβαια κάτι 

πρωτόγνωρο. Στθν ίδια κατεφκυνςθ κα ςυνεχίςουμε και φζτοσ, ζτςι ϊςτε να 

καταςτοφν και άλλεσ πτυχζσ τθσ δθμοτικισ διοίκθςθσ πιο αποτελεςματικζσ και 

λειτουργικζσ.  

Επιπλζον, ζνα ιδιαίτερα ςθμαντικό βιμα προσ τθν εδραίωςθ του κεςμοφ, όπωσ 

αναφζρκθκε, ζγινε μζςω τθσ αναβάκμιςθσ του  Δικτφου Συμπαραςτατϊν ςε 

αυτοτελζσ νομικό πρόςωπο. Θ ςωματειακι αυτι μορφι και το καταςτατικό κα 

ςυμβάλουν ςτθν καλφτερθ λειτουργία του κεςμοφ, μζςω τθσ ανταλλαγισ ιδεϊν, 

τθσ διάδοςθσ των βζλτιςτων πρακτικϊν, ενϊ παράλλθλα κα προκφψουν και πολλά 

άλλα οφζλθ από αυτόν τον ςυντονιςμό. 

Τζλοσ, θ πρακτικι αποτελεςματικότθτα ενόσ κεςμοφ κακορίηεται και από τισ 

υποδομζσ που διακζτει. Πταν υφίςτανται λειτουργικά εμπόδια δεν είναι εφκολο να 
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υπάρξει θ βζλτιςτθ απόδοςθ για το οτιδιποτε, είτε οι παράγοντεσ αυτοί αφοροφν 

εξοπλιςμό είτε ανκρϊπινο δυναμικό. Με απαραίτθτθ βζβαια προχπόκεςθ να ζχει 

ορκοποδιςει ο Διμοσ μασ, είναι αναγκαία θ αναβάκμιςθ τόςο του εξοπλιςμοφ του 

γραφείου του Συμπαραςτάτθ, όςο και θ φπαρξθ διοικθτικισ υποςτιριξθσ μζςω του 

οριςμοφ ενόσ κατάλλθλου ατόμου προσ ςυνδρομι ςτισ εργαςίεσ του Γραφείου του 

Συμπαραςτάτθ. 

Οφείλει επομζνωσ να επιτευχκεί ότι είναι ανκρωπίνωσ δυνατό, προκειμζνου ο 

κεςμόσ να ςτθκεί ςε ςτζρεεσ βάςεισ και να αποτελζςει εργαλείο ςτθν διάκεςθ 

πολιτϊν και επιχειριςεων.Θ ςθμαντικότθτα, άλλωςτε, του κεςμοφ ζγκειται ςτθν 

αποτροπι τθσ ςφγχυςθσ και κάκε πικανισ αδικίασ ςτο επίπεδο του α' βακμοφ 

τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, ρόλοσ τον οποίο ζχει επωμιςτεί ο Συμπαραςτάτθσ του 

Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ βάςει ρυκμίςεων του νομοκζτθ. 

Ρρόκειται για ζναν ανεξάρτθτο διαμεςολαβθτι που δζχεται τισ καταγγελίεσ και 

ςυμβουλεφει τα δφο μζρθ, υποδεικνφοντασ πρακτικοφσ τρόπουσ για τθν 

εξωδικαςτικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ τουσ. Δεν ζχει τθν εξουςία να επιβάλλει 

δεςμευτικά το αποτζλεςμα τθσ κρίςθσ του, αλλά αναηθτά τον κοινό τόπο, ςτον 

οποίο θ λογικι τεκμθρίωςθ μπορεί να πετφχει τθν γεφφρωςθ τθσ διάςταςθσ. Ο νζοσ 

αυτόσ κεςμόσ παρζχει τον εναλλακτικό μθχανιςμό ςτουσ άμεςα ενδιαφερόμενουσ 

για τθν ικανοποίθςθ των δικαιωμάτων τουσ, με μια πιο ταχεία, διαφανι και 

δωρεάν παρεχόμενθ υπθρεςία διαμεςολάβθςθσ. Στο ςθμείο αυτό θ αξιοποίθςθ τθσ 

δυνατότθτασ του διαλόγου προβάλει όχι μόνο επιτακτικι αλλά και εποικοδομθτικι. 

Ρροσ επίρρωςθ των προαναφερκζντων οφείλουμε να καλλιεργιςουμε τθν 

κουλτοφρα τθσ διαμεςολάβθςθσ, δθλαδι τθν κουλτοφρα του διαλόγου. Δεν 

αποτελεί επιδίωξι μασ θ  ςτείρα καταγγελία που αναπαράγεται μζςα ςτθν 

κοινωνία χωρίσ να βρίςκει διζξοδο,  χωρίσ να είναι δθμιουργικι. Αυτόσ είναι και ο 

λόγοσ που δεν κα πρζπει να αντιλθφκοφμε το κεςμό  μόνο ωσ εργαλείο.  Αποτελεί 

ςυνάμα και  μία επζνδυςθ για τθν κοινωνία μασ που κα περάςει από το επίπεδο 

τθσ αντιδικίασ ςτο επίπεδο τθσ ςυνεννόθςθσ. 

 


