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ΘΕΜΑ: Δημόσια Πρόσκληση περί υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή
Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην
Περιφέρεια Αττικής, κατ’ άρθρο 179 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει.
Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 179 « Περιφερειακός Συμπαραστάτης του
Πολίτη και της Επιχείρησης » του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης

και

της

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης-Πρόγραμμα

Καλλικράτης

( ΦΕΚ 87/Α/01-06-2010 ) », όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4257/2014
( ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ισχύει.
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη διαδικασία επιλογής του νέου
Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια
Αττικής, να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους με δήλωση τους που πρέπει να
κατατεθεί στο προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, κατά την έναρξη
της σχετικής διαδικασίας επιλογής, η οποία θα εισαχθεί ως πρώτο θέμα ημερήσιας
διάταξης στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 26
Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων
του

Περιφερειακού

Συμβουλίου

Αττικής,

στο

αμφιθέατρο

του

Υπουργείου

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ( Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε,
Παπάγου – Χολαργός ).
Σκοπός του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης είναι η
προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και επιχειρήσεων, η έγκαιρη καταπολέμηση
της κακοδιοίκησης, η τήρηση της νομιμότητας, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των
πολιτών και των επιχειρήσεων και η διερεύνηση των παραπόνων και των
καταγγελιών των διοικούντων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 179 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, στις
αρμοδιότητές του Περιφερειακού Συμπαραστάτη περιλαμβάνονται τα εξής:
Υποδοχή των καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για
κακοδιοίκηση των υπηρεσιών, των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων της
Περιφέρειας Αττικής.
Διαμεσολάβηση για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων που προκύπτουν από τις
ανωτέρω καταγγελίες.
Υποχρέωση έγκαιρης απάντησης ( έγγραφης ή ηλεκτρονικής ) εντός 30 ημερών στους
διοικούμενους.
Σύνταξη ετήσιας έκθεσης στην οποία εκθέτει το έργο του, παρουσιάζει τις
σημαντικότερες υποθέσεις και διατυπώνει προτάσεις για την βελτίωση των
Υπηρεσιών της Περιφέρειας. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και
συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου για τον
απολογισμό πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής ( άρθρο 185 του Ν.3852/2010 ).
Διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της περιφερειακής διοίκησης και των σχέσεων της
με το κοινό

τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του, όσο και επ’ ευκαιρία

σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που εντοπίζονται από τον ίδιο. Στην

τελευταία αυτή περίπτωση οι ειδικές προτάσεις του Περιφερειακού Συμπαραστάτη
υποβάλλονται στον Περιφερειάρχη και κοινοποιούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο
και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
Ως Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης θα επιλεγεί
πολίτης που αποτελεί προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, η δε επιλογή
του θα γίνει με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που λαμβάνεται με μυστική
ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων ( 2/3 ) των μελών του, όπως σχετικώς
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 179 του Ν.3852/2010. Ως Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός
δήμου ή περιφέρειας ή βουλευτής.
Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες της
Περιφέρειας.
Ως προς την καταστατική θέση εφαρμόζονται αναλόγως τα ισχύοντα για τον Πρόεδρο
του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Η θητεία του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης
ακολουθεί την θητεία των περιφερειακών αρχών.
Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Η πρόσκληση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.
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