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      Λειτουργίας
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Πληροφορίες :  Π. Γεωργακοπούλου 
Τηλέφωνα     : 2131364337 
Fax                 : 2131364359       Έδρες τους
E-mail            : p.georgakopoulou@ypes.gr       (με την παράκληση να ενημερώσουν 

       τους ΟΤΑ της χωρικής τους 
       αρμοδιότητας) 

 Με την εφαρμογή του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  καθιερώθηκε ο θεσμός 

του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και του 

Πολίτη και της Επιχείρησης, για τους Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, ως ένας νέος θεσμός τοπικής 

διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και διοικητικών δομών των Δήμων και 

των  Περιφερειών.  Βασική  αποστολή  του  θεσμού  αυτού  είναι  η  βελτίωση  της 

εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και η αποσυμφόρηση των 

αιρετών οργάνων των δήμων και των περιφερειών από τη συσσώρευση αιτημάτων και 

παραπόνων των πολιτών. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4257/2014, το χρονικό διάστημα εντός 

του  οποίου  λαμβάνει  χώρα  η  διαδικασία  για  την  επιλογή  του  συμπαραστάτη 

διευρύνεται  σε έξι  μήνες από την εγκατάσταση των αρχών.  Η ανωτέρω προθεσμία 

ωστόσο  είναι  ενδεικτική,  και  ως  εκ  τούτου  η  διαδικασία  για  την  εκλογή  του 

Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και του Συμπαραστάτη του Πολίτη και 

της  Επιχείρησης  συνεχίζεται  και  πέραν  της  28ης Φεβρουαρίου  2015,  σε  όσες 

περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί. 

Για τη διαδικασία επιλογής συμπαραστάτη  η υπηρεσία μας σας έχει ενημερώσει 

με το αρ. 27230/07.06.2011 έγγραφό της. Συμπληρωματικά σας κάνουμε γνωστό ότι 

στην  περίπτωση  που  ο  Συμπαραστάτης  του  Δημότη  και  της  Επιχείρησης  έχει  την 

υπαλληλική ιδιότητα, λαμβάνει ειδική άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της 

θητείας  του  (άρθρο  93,  παρ.  1  του  ν.3852/2010).  Στην  περίπτωση  αυτή  επιλέγει 
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ανάμεσα στην αντιμισθία του Συμπαραστάτη (που είναι ισόποση με την αντιμισθία του 

προέδρου  του  δημοτικού  συμβουλίου)  και  τις  αποδοχές  της  οργανικής  του  θέσης 

(άρθρο  3  της  από  31/12/2012  Π.Ν.Π.  όπως  κυρώθηκε  με  το  άρθρο  1  του  ν. 

4147/2013).    

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο Γενικός Γραμματέας

            

                                      Κώστας Πουλάκης

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα

2. Γενική Διευθύντρια Τοπικής Αυτοδιοίκησης

3. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α. 

- Τμήμα Οργάνωσης  Τ.Α. 
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