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ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας των
Περιφερειών μετά την έναρξη Εφαρμογής του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’)
’’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’»
Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος θέτουμε υπόψη σας τα
ακόλουθα:
Με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου παρ.2 εδ. Β, του ν.2690/1999
(ΦΕΚ 45/Α΄/9-3-1999) προβλέπεται η σύσταση στην έδρα κάθε
Περιφέρειας, Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας με
αντικείμενο την εξέταση αιτημάτων πολιτών για καταβολή αποζημίωσης στις
περιπτώσεις που υπέστησαν βλάβη από τη μη τήρηση, από τις υπηρεσίες του
δημόσιου τομέα που λειτουργούν στην οικεία Περιφέρεια, των προθεσμιών
που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 2690/1999 για τη διεκπεραίωση των
υποθέσεών τους.
Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις οι Επιτροπές αυτές συγκροτούνται με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και αποτελούνται
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από συμβούλους ή παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους ή εφέτες διοικητικών δικαστηρίων και υπαλλήλους
της οικείας Περιφέρειας.
Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται, επίσης, ο αριθμός και η
ιδιότητα των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής και
ορίζεται και ο γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του, από
υπαλλήλους της Περιφέρειας.
Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), από 1-1-2011 συνιστώνται ως ενιαίες
αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του κράτους επτά (7) Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις, σε κάθε μια από τις οποίες προΐσταται Γενικός Γραμματέας.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 280, παρ.1, του ανωτέρω
νόμου, προβλέπεται ότι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις
αρμοδιότητες των κρατικών Περιφερειών, περιλαμβανομένων και εκείνων
των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορίζονται στον
ιδρυτικό τους νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄).
Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ.4 του νόμου αυτού,
προβλέπεται ρητά ότι από την έναρξη λειτουργίας των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων καταργούνται οι ως άνω Περιφέρειες και οι νέες
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις υπεισέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη
διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργούμενων
Περιφερειών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι εκκρεμείς δίκες
των πιο πάνω Περιφερειών, οι οποίες συνεχίζονται αυτοδικαίως από τις νέες
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη
συνέχισης για κάθε μία από αυτές.
Κατόπιν των ανωτέρω από την 1η Ιανουαρίου 2011, η αρμοδιότητα της
λειτουργίας των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας των
Περιφερειών περιέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, με πεδίο ευθύνης τους τα όρια των
καταργούμενων Περιφερειών στα οποία κάθε μια από αυτές εκτείνεται.
Συνεπώς οι Διευθύνσεις Διοίκησης / Προσωπικού των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων πρέπει άμεσα και με δική τους μέριμνα να
προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:
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Α) Να συστήσουν τις ανωτέρω Ειδικές Επιτροπές το αργότερο μέχρι
τις 31-1-2011.
Β) να αποστείλουν στο Τμήμα Πληροφόρησης και Ανοικτής Διοίκησης
της Γ.Γ.Δ.Δ.&Η.Δ. του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., στοιχεία της οικείας Επιτροπής, βάσει
του υποδείγματος που επισυνάπτεται στην εγκύκλιό μας αυτή.
Γ) να αναρτήσουν τα πληροφοριακά στοιχεία της εν λόγω Επιτροπής
(π.χ. ονοματεπώνυμο Γραμματέα, τηλέφωνα, e-mail, fax, ταχ. διεύθυνση
κ.λ.π.) στους οικείους διαδικτυακούς τόπους για την ενημέρωση των
ενδιαφερομένων,
Δ)να συγκεντρώσουν τις τυχόν εκκρεμείς αιτήσεις των καταργούμενων
Επιτροπών των Περιφερειών ευθύνης τους και να τις προωθήσουν άμεσα
στις νέες Επιτροπές για εξέταση κατά προτεραιότητα.
Μέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, η αρμοδιότητα
παραλαβής των αιτήσεων για καταβολή αποζημίωσης που αφορούν στο πεδίο
ευθύνης των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, περιέρχεται προσωρινά
στις οικείες Διευθύνσεις Διοίκησης/Προσωπικού αυτών, προκειμένου εν
συνεχεία να διαβιβαστούν στην αρμόδια Επιτροπή.
Η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη της Γενικής Γραμματείας
Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παραμένει στη διάθεσή
σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΜΟΝΑΔΑ/
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΑΧ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (αποστολή με e-mail):
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
- Γραφεία Γενικών Γραμματέων
- Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με e-mail):
1. Πολιτικά Γραφεία κ.κ. Υπουργών
2. Πολιτικά Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών
3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων
4. Γραφεία κ.κ. Ειδικών Γραμματέων
5. Υπουργεία
Δ/νσεις Διοικητικού
6. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
Δ/νσεις Διοικητικού
7. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με e-mail):
1. Πολιτικό Γραφείο κ. Υπουργού
2. Πολιτικά Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών
3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων
4. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ
5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων.
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση
papanikg@ypes.gov.gr με την παράκληση για τη δημοσίευση του παρόντος
στο δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας στη διαδρομή Δημόσια Διοίκηση/
Σχέσεις Κράτους-Πολίτη).
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