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1

ΠΡΟΛΟΓΟ
Αγαπεηέο θίιεο, αγαπεηνί θίινη,
ην ηειεπηαίν ηεηξάκελν γηα ην 2021, ην δεκφζην
ζχζηεκα
πγείαο
εμαθνινχζεζε
λα
πθίζηαηαη
ηζρπξφηαηεο πηέζεηο. Η αλαδηάηαμε κνλάδσλ θαη, ζε
πεξηπηψζεηο, ν πεξηνξηζκφο ή ε θαζπζηέξεζε ζηε
παξνρή ππεξεζηψλ γηα κε ζρεηηδφκελα κε ηελ
παλδεκία πεξηζηαηηθά, αθφκε θαη ρξφληεο παζήζεηο,
θξίζεθαλ αλαγθαίεο παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηνπ παλδεκηθνχ θαηλνκέλνπ. Παξάιιεια, πξνο ην
ηέινο ηνπ έηνπο εθθίλεζε ν καδηθφο εκβνιηαζκφο ηνπ
αλήιηθνπ πιεζπζκνχ, ελψ αθφκε θαη ε πξφβιεςε
επηβνιήο πξνζηίκσλ ζηνπο άλσ ησλ 60 εηψλ
επηζηξαηεχζεθε
σο
κέηξν
επίζπεπζεο
ηεο
εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο ησλ πιένλ επάισησλ ζηε
παλδεκία πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. Σαπηφρξνλα, ε
δξακαηηθή αχμεζε ζηηο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο πνπ ηαρχηαηα πξνθάιεζε αλαηηκήζεηο ζε επξχηαην
θάζκα βαζηθψλ αγαζψλ δελ αληηζηαζκίζηεθε επαξθψο απφ ηελ εμαγγειζείζα επηδφηεζε
ζηνπο ινγαξηαζκνχο θαηαλάισζεο, κε απνηέιεζκα ζεκαληηθή θαη ξαγδαία ζπξξίθλσζε ηνπ
δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ αιιά θαη ζνβαξέο δπζιεηηνπξγίεο ζηελ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηε βηνκεραλία, ηε πξσηνγελή παξαγσγή.
Σν παξφλ δειηίν ζπκππθλψλεη κία ζεηξά εκβιεκαηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ ρεηξίζηεθε ε Αξρή,
θαιχπηνληαο έλα επξχ θάζκα ζεκαηηθψλ, απφ ηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θπζηθνχ θαη
αζηηθνχ, ηα δηθαηψκαηα ησλ αζθαιηζκέλσλ, ησλ εξγαδφκελσλ θαη ησλ αλέξγσλ, ησλ ΑκεΑ,
ησλ αλειίθσλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ειιεηκκάησλ ζηελ νξζή δηνηθεηηθή δξάζε θαη πξαθηηθή
ησλ ππεξεζηψλ ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο αιιά θαη ηεο απηνδηνίθεζεο, δεκνηηθήο θαη
πεξηθεξεηαθήο.
Με ηελ νινθιήξσζε, επίζεο, ηνπ έηνπο, απνηππψζεθε θαη ζε πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο ε
ζεκαληηθή αχμεζε ζην ζχλνιν ησλ αλαθνξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε
γηα ηελ παξέκβαζε ηεο Αξρήο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο λνκηκφηεηαο. Η δηαρείξηζή ηνπο
έζεζε λέεο πξνθιήζεηο ζηελ Αξρή, κε δεδνκέλε ηελ αδηαπξαγκάηεπηε πξνηεξαηφηεηα ζηε
πξνζηαζία ηεο πγείαο ηφζν ησλ ζηειερψλ ηεο φζν θαη ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ πνιηηψλ.
Πξνζεισκέλνη ζηελ απηνδέζκεπζή καο γηα δεκφζηα ινγνδνζία θαη δηαθάλεηα ζηε δξάζε καο,
εμαθνινπζνχκε λα παξέρνπκε έγθαηξε θαη επξεία πιεξνθφξεζε πξνο ηνπο πνιίηεο γηα ηηο
θαηαγξαθείζεο θαη δηαπηζησζείζεο δηνηθεηηθέο ζηξεβιψζεηο, ηηο γξαθεηνθξαηηθέο αγθπιψζεηο,
ηηο αδηθίεο, γηα ηελ ππέξβαζε ησλ νπνίσλ επηζηξαηεχζεθαλ νη ππεξεζίεο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ
Πνιίηε.
Αλδξέαο Πνηηάθεο
πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε
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ΤΠΟΘΔΔΙ
▌ Αλάθιεζε απόθαζεο πξόζιεςεο
Ιζηνξηθό |

Ο πλήγνξνο έιαβε αλαθνξά απφ πνιίηε γηα ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο
πξφζιεςήο ηνπ ζε ζέζε θιάδνπ επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ (πιελ ηαηξψλ), κε
ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ. ηνλ ελδηαθεξφκελν
αλαθνηλψζεθε ε απφθαζε πξφζιεςεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο (ΤΠΔ), σζηφζν ηελ επφκελε εκέξα ε ελ ιφγσ απφθαζε
αλαθιήζεθε κε ηελ αηηηνινγία φηη: «το πιστοποιητικό Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο
Η/Τ απφ ηνλ θνξέα [...], δελ είλαη επηθπξσκέλν απφ δηθεγφξν, φπσο νξίδεηαη
απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο». Αληί, δειαδή, λα δεηεζεί ην ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθφ επηθπξσκέλν απφ δηθεγφξν, αλαθιήζεθε ε απφθαζε πξφζιεςεο – κφιηο
ηελ επφκελε εκέξα – γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ αξρή
ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο πνπ νθείιεη λα δηέπεη ηε δξάζε ηεο Γηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάζζνληαη ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ πνιίηε. Ο πνιίηεο
ππέβαιε έλζηαζε, ζπλνδεπφκελε απφ ην απαηηνχκελν επηθπξσκέλν δηθαηνινγεηηθφ, ρσξίο φκσο απνηέιεζκα.

Γηεξεύλεζε | Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε δήηεζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηελ επαλεμέηαζε
ηεο αλαθιεηηθήο απφθαζεο, δεδνκέλνπ φηη ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε
δηαδηθαζία πξφζιεςεο ινηπνχ επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ αιιά θαη ζηηο ζρεηηθέο
νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ησλ αηηήζεσλ θαη ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηνλ
δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο δελ πεξηιακβάλεηαη ξεηή νδεγία πξνο
ηνπο ππνςήθηνπο λα πξνζθνκίδνπλ επηθπξσκέλν απφ δηθεγφξν –σο ηδησηηθφ
έγγξαθν – ην αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ γλψζεο πιεξνθνξηθήο.
Έθβαζε |

Η αξκφδηα ππεξεζία αληαπνθξίζεθε ζεηηθά ζηελ παξέκβαζε ηνπ πλεγφξνπ
θαη, ελ ηέιεη, ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο ηνπ πνιίηε νινθιεξψζεθε.
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▌ Δμσξατζκόο δεκνζίνπ αθηλήηνπ
Ιζηνξηθό |

Πνιίηεο πξνζέθπγε ζηνλ πλήγνξν, δηακαξηπξφκελνο γηα ηελ νιηγσξία ησλ
αξκφδησλ αξρψλ λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ απνκάθξπλζε εγθαηαιειεηκκέλσλ
νρεκάησλ θαη άιισλ νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, πιεζίνλ ησλ Οιπκπηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ζην Μαξνχζη.

Γηεξεύλεζε | Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε επηζήκαλε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηφληζε ηελ
ππνρξέσζε απνκάθξπλζεο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη δήηεζε ηελ εμπγίαλζε ηνπ
ρψξνπ θαη ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο ηνπ θαηλνκέλνπ, κε ηελ θαηαζθεπή
πεξίθξαμεο ζην ζεκείν πξφζβαζεο ησλ νρεκάησλ.
Έθβαζε |

Μεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ε Δηαηξεία Αθηλήησλ
Γεκνζίνπ πξνέβε ηνλ Ινχλην ηνπ 2020 ζηελ απνςίισζε μεξψλ ρφξησλ θαη
ζηελ απνκάθξπλζε θεξηψλ πιηθψλ θαη απνξξηκκάησλ ζε φιε ηελ ειεχζεξε
έθηαζε ηνπ δεκφζηνπ αθηλήηνπ, ελψ ηνλ Ινχλην ηνπ 2021 πξνρψξεζε ηειηθά
ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ηδηνθηεηψλ νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ (containers θαη βαξέσλ
νρεκάησλ), ππνρξεψλνληάο ηνπο λα ηα απνκαθξχλνπλ. Δπίζεο κε ηε
ζπλδξνκή ηνπ δήκνπ Ακαξνπζίνπ νινθιήξσζε ηελ απνκάθξπλζε ησλ
εγθαηαιειεηκκέλσλ Ι.Υ., ελψ παξάιιεια δηελεξγεί έξεπλα αγνξάο γηα ηελ
εθηέιεζε εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ γχξσ απφ ηνπο ρψξνπο πνπ θαηαιάκβαλαλ ηα
νγθψδε αληηθείκελα θαη πξνγξακκαηίδεη ηελ ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο
πεξίθξαμεο ζηελ είζνδν ηνπ αθηλήηνπ πξνο απνηξνπή αλάινγσλ θαηλνκέλσλ
κειινληηθά.
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▌ Βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο άπιεο ζπληαγνγξάθεζεο
Ιζηνξηθό |

Ο πλήγνξνο έιαβε αλαθνξά απφ γνλέα, ηνπ νπνίνπ δηαθφπεθε ε πξφζβαζε
ζηα ζηνηρεία ηεο άπιεο ζπληαγνγξάθεζεο ηνπ αλήιηθνπ ηέθλνπ ηνπ. Ο γνλέαο
αζθνχζε απνθιεηζηηθά ηελ επηκέιεηα ηνπ ηέθλνπ, ην νπνίν ήηαλ εγγεγξακκέλν,
σο εμαξηψκελν κέινο, ζηε δηθή ηνπ αζθάιηζε, σζηφζν ν άιινο γνλέαο
θαηαρψξεζε εθ λένπ ην παηδί ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζπληαγνγξάθεζεο, κε
ηνπο δηθνχο ηνπ θσδηθνχο taxis, ΑΜΚΑ θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. Απηφ είρε σο
απνηέιεζκα, ν γνλέαο πνπ έκελε κε ην παηδί λα ζηεξεζεί ηελ ελεκέξσζε γηα
ηηο εμεηάζεηο, ηα παξαπεκπηηθά θαη ηηο ζπληαγνγξαθήζεηο, πνπ ην αθνξνχζαλ.

Γηεξεύλεζε | Γηαπηζηψζεθε φηη ην παηδί ήηαλ αξρηθά αζθαιηζκέλν σο εμαξηψκελν κέινο
απφ ηνλ γνλέα, πνπ πιένλ δελ αζθνχζε ηελ επηκέιεηα, θαη φηη ην ζχζηεκα ηεο
άπιεο ζπληαγνγξάθεζεο ηεο ΗΓΙΚΑ επέηξεπε ηε ζχλδεζε ηνπ ΑΜΚΑ ηνπ
παηδηνχ κε εθείλν ηνπ γνλέα, πνπ πξφβαηλε ζηελ εγγξαθή ηνπ, αθφκε θαη αλ ε
ζρέζε ησλ δχν ΑΜΚΑ ήηαλ πηα αλελεξγή, ιφγσ δηαγξαθήο ηνπ ηέθλνπ απφ ηελ
αζθάιηζε ηνπ ελ ιφγσ γνλέα.
Έθβαζε |

Η ΗΓΙΚΑ δεζκεχζεθε λα θαηαξγήζεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο άπιεο
ζπληαγνγξάθεζεο λα «αλαγλσξίδεη» ηηο αλελεξγέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ
ΑΜΚΑ γνλέσλ θαη ηέθλσλ, ψζηε ζην εμήο ε ελεξγνπνίεζε ηεο άπιεο
ζπληαγνγξάθεζεο λα είλαη εθηθηή κφλν κε ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ
(taxis, ΑΜΚΑ θαη επηθνηλσλίαο) ηνπ γνλέα, ζηελ αζθάιηζε ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη
ελεξγά ην παηδί.
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▌ Απνιύζεηο αηόκσλ κε αλαπεξία
Ιζηνξηθό |

σκαηείν εξγαδνκέλσλ ζε κεγάιε εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ ζε
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαηήγγεηιε ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο καδηθέο
απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή ρξφληα πάζεζε. Η εηαηξεία
επηθαιέζηεθε νηθνλνκηθνηερληθνχο ιφγνπο πνπ ππαγφξεπζαλ ηε κείσζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο, ελψ ηζρπξίζηεθε φηη ε επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ππαιιήισλ έγηλε κε θξηηήξην ηε ρακειή απφδνζή ηνπο, ζε ζρέζε κε ηνπο
ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη φρη εμαηηίαο ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο
ηνπο.

Γηεξεύλεζε | Απφ ηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ, δηαπηζηψζεθε φηη ζηε κία, ε
εηαηξεία απέιπζε ηελ εξγαδφκελε θαηά ηε δηάξθεηα ρεκεηνζεξαπείαο, ελψ δελ
πξνζθνκίζηεθαλ ζηνηρεία πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηελ επηινγή γηα απφιπζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εξγαδφκελεο ζηε βάζε αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ απφδνζεο.
Δπίζεο, δελ δφζεθαλ ζηνηρεία φηη έγηλε πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο γηα
βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο εξγαδφκελεο, ελψ δελ απνδείρηεθε φηη
εμαληιήζεθαλ νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο απαζρφιεζήο ηεο.
Έθβαζε |

Ο πλήγνξνο εηζεγήζεθε ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ δηνηθεηηθψλ
θπξψζεσλ, ζε βάξνο ηεο επηρείξεζεο.
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▌ Απόξξηςε γνληθώλ αδεηώλ
Ιζηνξηθό |

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε δηεξεχλεζε ππνζέζεηο θαηά ηηο νπνίεο κεηέξεοηαθηηθνί δεκφζηνη ππάιιεινη, επηζπκψληαο λα θάλνπλ ρξήζε ηεο πξνζθάησο
ζεζπηζζείζαο γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο άλεπ απνδνρψλ εθ ηεο νπνίαο νη δχν
πξψηνη κήλεο επηδνηνχληαη, ππέβαιαλ ζηελ Τπεξεζία ηνπο ζρεηηθή αίηεζε
κλεκνλεχνληαο φκσο εζθαικέλεο δηαηάμεηο.

Γηεξεύλεζε | πγθεθξηκέλα νη ελ ιφγσ αλαθεξφκελεο επηθαιέζηεθαλ ηε δηάηαμε άξζξνπ ε
νπνία αθνξά ηνπο απαζρνινχκελνπο κε ζρέζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ, αληί ηεο
νξζήο δηάηαμεο, ε νπνία ξπζκίδεη κελ ην ίδην δήηεκα, δει. ηελ άδεηα
αλαηξνθήο άλεπ απνδνρψλ, αιιά αθνξά ηνπο απαζρνινχκελνπο κε ζπκβάζεηο
εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο
δελ ππέδεημαλ ζηηο αλαθεξφκελεο ηηο νξζέο δηαηάμεηο -πξνθεηκέλνπ νη
αλαθεξφκελεο λα αζθήζνπλ ηα λφκηκα δηθαηψκαηά ηνπο- θαη απιψο απέξξηςαλ
ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο ηνπο κε ηελ αηηηνινγία, φηη νη δηαηάμεηο πνπ νη
αλαθεξφκελεο επηθαινχλην δελ εθαξκφδνληαλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα.
Έθβαζε |

Μεηά απφ ζρεηηθή ππφδεημε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε νη αλαθεξφκελεο
ππέβαιαλ νξζψο ηα αηηήκαηά ηνπο, ηα νπνία θαη εγθξίζεθαλ.
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▌ Παύζε ιεηηνπξγίαο εξγνηαμίνπ Γήκνπ
Ιζηνξηθό |

Πνιίηεο δήηεζε ηε κεζνιάβεζε ηνπ πλεγφξνπ, δηακαξηπξφκελε γηα ηελ
παξάλνκε ιεηηνπξγία εξγνηαμίνπ ζην Γήκν Υατδαξίνπ θαη επί παξαρσξεζέληνο
θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ. χκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα, ν ελ ιφγσ ρψξνο, επί ηνπ
νπνίνπ νη εξγαζίεο είραλ αλαζηαιεί απφ ην 2018, ζπλέρηδε λα ρξεζηκνπνηείηαη
δεκηνπξγψληαο ζνβαξά πξνβιήκαηα ζνξχβνπ θαη θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα
πγεία θαη αζθάιεηα.

Γηεξεύλεζε | Η Αλεμάξηεηε Αξρή απεπζχλζεθε ζην Γήκν Υατδαξίνπ επηζεκαίλνληαο ηα
πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ είζνδν θαη έμνδν θνξηεγψλ επί ηεο
ιεσθφξνπ κε θίλδπλν ηελ πξφθιεζε αηπρήκαηνο, ηα πξνβιήκαηα ζνξχβνπ θαη
ηνπο θηλδχλνπο απφ ηε δηαηήξεζε εχθιεθησλ θαη επηθίλδπλσλ πιηθψλ ζην
ρψξν. Ο πλήγνξνο δήηεζε λα ελεκεξσζεί σο πξνο ηηο ηερληθέο θαη
ιεηηνπξγηθέο πξνυπνζέζεηο ζπλέρηζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιφγσ εξγνηαμίνπ
θαζψο θαη γηα ηηο αλαιεθζείζεο ελέξγεηεο εθ κέξνπο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ
πξνο δηεπζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
Έθβαζε |

Μεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ πλεγφξνπ, ν Γήκνο, πξνέβε ζηε ζθξάγηζε ηνπ
εξγνηαμίνπ, ζηελ απνκάθξπλζε ησλ πεηαζκάησλ θαη ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπ
ρψξνπ.
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▌ Γηαθνξά κε πξνλνηαθό επίδνκα
Ιζηνξηθό |

Αλαθεξφκελε πνιίηεο πξνζέθπγε ζηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε ζρεηηθά κε ηελ
άξλεζε ηνπ ηκήκαηνο ρνξήγεζεο θαη ειέγρνπ πξνλνηαθψλ παξνρψλ ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο ηεξεάο Διιάδαο ηνπ Οξγαληζκνχ Πξνλνηαθψλ
Δπηδνκάησλ (ΟΠΔΚΑ) λα ρνξεγήζεη αλαδξνκηθά ηελ δηαθνξά πνζνχ
επηδφκαηνο ηπθιφηεηαο απφ ην θαηαβαιιφκελν πνζφ επηδφκαηνο βαξηάο
αλαπεξίαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 24 κελψλ θαηά ηα έηε 2015-2017.

Γηεξεύλεζε | Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε δηαπίζησζε φηη ε αλσηέξσ ππεξεζία ηνπ ΟΠΔΚΑ
απέξξηςε ηελ αίηεζε ηεο αλαθεξφκελεο ρσξίο λα ιάβεη ππ’ φςε ηεο θξίζηκα
ζηνηρεία, θαη ζπγθεθξηκέλα θξίζηκν έγγξαθν. Δηδηθφηεξα, ε αλσηέξσ ππεξεζία
δελ έιαβε θαζφινπ ππ’ φςε ηεο ηελ πξφζθαηα εθδνζείζα γλσκάηεπζε
πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο ΚΔΠΑ πνπ πξνζθνκίζηεθε θαη ζηελ νπνία
βεβαησλφηαλ φηη ε αλαθεξφκελε έθεξε νπηηθή αλαπεξία - αλαπεξία φξαζεο κε
Π.Α 80% γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1/3/2015 έσο 28/2/2017. Ο πλήγνξνο
ηνπ Πνιίηε κε έγγξαθφ ηνπ δήηεζε ηελ επαλεμέηαζε ηεο ψζηε λα γίλεη δεθηή
θαη λα ηεο θαηαβιεζεί αλαδξνκηθά ε δηαθνξά πνζνχ επηδφκαηνο ηπθιφηεηαο
απφ ην θαηαβαιιφκελν πνζφ επηδφκαηνο βαξηάο αλαπεξίαο γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα 24 κελψλ θαηά ηα έηε 2015-2017.
Έθβαζε |

Δληέιεη, θαηφπηλ έθδνζεο θαη ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ην αξκφδην Μνλνκειέο
Όξγαλν ηνπ ΟΠΔΚΑ επί ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ηεο αλαθεξφκελεο, ην
νπνίν έιαβε ππ’ φςε ηε ζέζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ε αξκφδηα ππεξεζία
ηνπ ΟΠΔΚΑ έθαλε ηειηθψο δεθηή ηελ αίηεζε ηεο αλαθεξφκελεο θαη ηεο
θαηέβαιε ηελ δηαθνξά ηνπ δηθαηνχκελνπ πνζνχ επηδφκαηνο ηπθιφηεηαο απφ ην
θαηαβαιιφκελν πνζφ επηδφκαηνο βαξηάο αλαπεξίαο, αλαδξνκηθά γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα 24 κελψλ θαηά ηα έηε 2015-2017, ζπλνιηθνχ χςνπο 9.216 επξψ.
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▌ Υνξήγεζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ην παηδί
Ιζηνξηθό |

Γνλείο, ζηνπο νπνίνπο δελ έρεη αλαηεζεί ε άζθεζε ηεο επηκέιεηαο ησλ ηέθλσλ,
κεηά ην δηαδχγην, απεπζχλζεθαλ ζηνλ πλήγνξν, παξαπνλνχκελνη γηα ηε κε
ρνξήγεζε ζε απηνχο ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχζαλ ηα παηδηά ηνπο, απφ παηδηθνχο
θαη βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ησλ
Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ θαη Δξγαζίαο, γηα ηνπο δεκνηηθνχο θαη ηδησηηθνχο
ζηαζκνχο αληίζηνηρα, νη νπνίεο εθδφζεθαλ θαηφπηλ απνδνρήο ζρεηηθψλ
πξνηάζεσλ ηνπ πλεγφξνπ.

Γηεξεύλεζε | ε κία πεξίπησζε, ν παηδηθφο ζηαζκφο απαηηνχζε απφ ηνλ αηηνχκελν ηελ
πιεξνθφξεζε γνλέα ηελ πξνζθφκηζε απνδεηθηηθνχ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη
φηη αζθνχζε ην ππφινηπν ηεο γνληθήο κέξηκλαο, πιελ επηκέιεηαο. ε άιιε
πεξίπησζε, ν παηδηθφο ζηαζκφο, ζπκκνξθνχκελνο ζηηο νδεγίεο ηνπ λνκηθνχ
ζπκβνχινπ ηνπ, ζεσξνχζε φηη ν γνλέαο δελ δηθαηνχληαλ λα ιάβεη αληίγξαθα
ησλ εμνθιεηηθψλ απνδείμεσλ πιεξσκήο ησλ δηδάθηξσλ απφ κέξνπο ηνπ άιινπ
γνλέα.
Έθβαζε |

Ο πλήγνξνο δηεπθξίληζε φηη ε πξνζθφκηζε απφ κέξνπο ηνπ ελφο γνλέα
δηθαζηηθήο απφθαζεο πεξί αλάζεζεο ηεο επηκέιεηαο ζε απηφλ είλαη επαξθήο σο
απφδεημε ηνπ φηη ν άιινο γνλέαο εμαθνινπζεί λα αζθεί ην ππφινηπν ηεο
γνληθήο κέξηκλαο, θαη θαη’ επέθηαζε ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ ηέθλνπ. Δπνκέλσο,
κε απηή ηνπ ηελ ηδηφηεηα λνκηκνπνηείηαη λα ιάβεη ζηνηρεία, πνπ αθνξνχλ ην
παηδί. Δπίζεο, επηζήκαλε φηη νη απνδείμεηο πιεξσκήο ηνπ ζηαζκνχ απφ κέξνπο
ηνπ γνλέα πνπ αζθεί ηελ επηκέιεηα αθνξνχλ θαη ην ίδην ην παηδί, αθνχ γηα ηηο
ππεξεζίεο πξνο ην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηαβνιή. Δπνκέλσο ν άιινο
γνλέαο, εθφζνλ εθπξνζσπεί ην ηέθλν, λνκηκνπνηείηαη λα ιάβεη αληίγξαθφ ηνπο.
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ηα αηηήκαηα ησλ γνλέσλ ηθαλνπνηήζεθαλ θαη έιαβαλ
ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ηα ηέθλα ηνπο.
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▌ Αίηεκα εηδηθνύ θξνπξνύ γηα κεηάηαμε
Ιζηνξηθό |

Δηδηθφο θξνπξφο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ν νπνίνο αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα
ζηε ζπνλδπιηθή ηνπ ζηήιε ππέβαιε αίηεκα κεηάηαμεο ζε ππεξεζία γξαθείνπ
θαη’ εθαξκνγή ζρεηηθνχ λφκνπ θαη δήηεζε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ πλεγφξνπ
επεηδή νη αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ηνλ είραλ θξίλεη ηθαλφ γηα ελεξγφ
ππεξεζία. Απφ ηηο ηαηξηθέο βεβαηψζεηο πνπ επηζχλαςε ζηελ αλαθνξά ηνπ
ηεθκεξηψλνληαλ πξάγκαηη ε πάζεζή ηνπ ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη ε αλάγθε
ρεηξνπξγηθήο αληηκεηψπηζεο.

Γηεξεύλεζε | Ο πλήγνξνο ελεκέξσζε ηνλ αλαθεξφκελν φηη ε ηθαλφηεηά ηνπ γηα ελεξγφ
ππεξεζία θξίλεηαη κε βάζε ηνλ Δηδηθφ Πίλαθα ηνπ ΠΓ 11/2014 φπνπ νξίδεηαη
φηη: «Οη κφληκνη Αμησκαηηθνί θαη Τπαμησκαηηθνί, ΔΠΟΠ κεηά ηελ κνληκνπνίεζε
ηνπο θαη Δζεινληέο Μαθξάο ζεηείαο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θξίλνληαη
αλίθαλνη γηα ηελ ελεξγφ ππεξεζία, εθφζνλ παξνπζηάδνπλ παζήζεηο, βιάβεο ή
λνζήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα απηφλ θαη κεηά απφ ηελ απνηπρία ηεο
θαηάιιειεο ζεξαπείαο, εθηφο αλ νξίδεηαη αιιηψο ζην θείκελν.»
Έθβαζε |

Ο πλήγνξνο δηαπίζησζε φηη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ πξνέθππηε λα
είραλ εμαληιεζεί νη ζεξαπεπηηθέο επηινγέο, κε ζπλέπεηα λα κελ είλαη πξάγκαηη
δπλαηή ε θξίζε ησλ αξκφδησλ πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ ζρεηηθά κε ηελ
αληθαλφηεηα γηα ελεξγφ ππεξεζία. Γηα ηα αλσηέξσ ελεκέξσζε ζρεηηθά ηνλ
αλαθεξφκελν.
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▌ Άξλεζε πξόζιεςε αηόκνπ κε αλαπεξία
Ιζηνξηθό |

Γήκνο έθξηλε φηη ππάξρεη θψιπκα δηνξηζκνχ αηφκνπ κε 70% αλαπεξία, πνπ
θξίζεθε δηνξηζηένο, ηνπ θιάδνπ ΤΔ Δξγαηψλ Καζαξηφηεηαο πξνθήξπμεο ηνπ
ΑΔΠ.

Γηεξεύλεζε | Όπσο δηαπηζηψζεθε, ν δήκνο ζεψξεζε εμαξρήο φηη ν πξνζθεχγσλ είλαη
αθαηάιιεινο, ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπ, γηα ηε ζέζε ηνπ εξγάηε θαζαξηφηεηαο
θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ επηδίσμε λα απνηξαπεί ν δηνξηζκφο ηνπ. Η άξλεζε
δηνξηζκνχ ηνπ αλαθεξφκελνπ ζπληζηά δηάθξηζε ιφγσ αλαπεξίαο θαηά ηελ
πξφζβαζε ζηελ εξγαζία, θαζψο κνινλφηη θξίζεθε ηθαλφο γηα ηελ άζθεζε
νξηζκέλσλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο, ν δήκνο δελ πξνρψξεζε ζηε ζχκθσλε κε
ηελ νηθεία ηαηξηθή γλσκάηεπζε πξνζαξκνγή ησλ πξνο αλάζεζε θαζεθφλησλ,
σο κέηξν εχινγεο πξνζαξκνγήο.
Έθβαζε |

Ο πλήγνξνο εμέδσζε Πφξηζκα γηα δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε αηφκνπ κε αλαπεξία
θαη θάιεζε ηνλ δήκν λα πξνβεί ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο
ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.
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▌ Δπαλέληαμε δηθαηνύρνπ ζην Πξόγξακκα ΓΔΦΤΡΑ
Ιζηνξηθό |

Πνιίηεο αηηήζεθε ηελ επαλαθνξά ηεο ζην Πξφγξακκα ΓΔΦΤΡΑ, πξνθεηκέλνπ
λα ζπλερηζηεί ε επηδφηεζε ησλ δφζεσλ ηνπ ζηεγαζηηθνχ ηεο δαλείνπ απφ ην
ειιεληθφ δεκφζην. Δίρε πξνεγεζεί ε δηαθνπή ηεο επηδφηεζεο εμαηηίαο
ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ άλσ ησλ 150 επξψ, ηα νπνία ε αηηνχζα απνπιήξσζε
δχν κέξεο κεηά, θαηαβάιινληαο ηαπηφρξνλα ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ
ζπκκεηνρή ηεο ζηε δεχηεξε δφζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Γηεξεύλεζε | Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε δήηεζε απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο
Ιδησηηθνχ Υξένπο λα επαλεμεηάζεη ηελ ππφζεζε, δεηψληαο ηελ επαλέληαμε ηεο
αλαθεξφκελεο ζην Πξφγξακκα ΓΔΦΤΡΑ θαη ηελ πίζησζε ησλ αλαινγνχλησλ
πνζψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηεο ινγαξηαζκφ.
Έθβαζε |

Η αξκφδηα ππεξεζία αληαπνθξίζεθε ζεηηθά κε απνηέιεζκα λα ζπλερηζηεί
απξφζθνπηα ε επηδφηεζε ηεο επφκελεο δφζεο ηνπ ζηεγαζηηθνχ ηεο δαλείνπ
απφ ην ειιεληθφ δεκφζην.
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▌ Άξλεζε πξόζιεςεο εγθύνπ εξγαδνκέλεο
Ιζηνξηθό |

Δξγαδφκελε απαζρνιήζεθε επί ηξία έηε ζε εηαηξεία πνπ είρε ππνγξάςεη
ζχκβαζε αλαδφρνπ κε άιιε εηαηξεία γηα παξνρή ππεξεζηψλ. Όηαλ ε εηαηξεία
αλαθάιεζε ηε ζχκβαζε αλαδφρνπ, δεζκεχζεθε ζηνπο/ζηηο εξγαδφκελνπο/εο
πνπ απαζρνινχληαλ ζηελ αλάδνρν εηαηξεία φηη ζα ηνπο πξνζιάκβαλε, ζε
ζέζεηο ζπκβαζηνχρσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ επξφθεηην λα πξνθεξπρζνχλ
(ζέζεηο αληίζηνηρεο κε απηέο πνπ ππήξραλ ζηελ αλάδνρν
εηαηξεία). Η
εξγαδφκελε είρε ελεκεξψζεη θαη ηηο δχν εηαηξείεο φηη βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε
εγθπκνζχλεο. Σειηθά, ε εξγαδφκελε δελ πξνζιήθζεθε θαη ε εηαηξεία
ηζρπξίζηεθε φηη απηφ ζπλέβε επεηδή επέιεμε λα κελ θαιχςεη ηε ζέζε εξγαζίαο
(ππαιιήινπ γξαθείνπ) ηελ νπνία είρε πξνθεξχμεη, ζέζε ζηελ νπνία
απαζρνινχληαλ ε εξγαδφκελε. Η επηρείξεζε ηζρπξίζηεθε φηη δελ θάιπςε φιεο
ηηο ζέζεηο εξγαζίαο επεηδή κεηά ηελ παλδεκία είραλ πξνθχςεη λέα δεδνκέλα.

Γηεξεύλεζε | Μεηά απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο, ν πλήγνξνο
θαηέιεμε ζην
ζπκπέξαζκα φηη ηα αληηθεηκεληθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παλδεκία
ζηα νπνία αλαθέξζεθε ε εηαηξεία ήηαλ γλσζηά ζηελ εηαηξεία θαηά ηνλ ρξφλν
πνπ αλαξηήζεθαλ νη αγγειίεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε εηαηξεία δελ αληέζηξεςε ην
καρεηφ ηεθκήξην πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζε βάξνο ηεο, πσο ελέξγεηεο θαη
παξαιείςεηο ηεο ζπλέζηεζαλ δηάθξηζε ιφγσ θχινπ ζηελ πεξίπησζε ηεο
πξνζθεχγνπζαο θαη φηη ε κε ζπλέρηζε ηεο απαζρφιεζήο ηεο ζπλδέεηαη
αηηηνινγηθά κε ην γεγνλφο ηεο εγθπκνζχλεο ηεο.
Έθβαζε |

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο θαη θαζψο δελ ππήξραλ πεξηζψξηα γηα
ζπκθηιησηηθή επίιπζε ηεο ππφζεζεο, ν πλήγνξνο εηζεγήζεθε ζην ΔΠΔ ηελ
επηβνιή πξνζηίκνπ.
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▌ Γηαξξνή ιπκάησλ
Ιζηνξηθό |

Πνιίηεο πξνζέθπγε ζηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, δηακαξηπξφκελνο γηα ηε
δηαξξνή ιπκάησλ απφ ηνλ απνρεηεπηηθφ αγσγφ ζηελ πεξηνρή «Μειηά
Κπλνπηαζηψλ» Κέξθπξαο, πξνθαιψληαο δπζνζκία θαη αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο.

Γηεξεύλεζε | ην πιαίζην δηακεζνιάβεζεο επηβεβαηψζεθε, φηη ην πξφβιεκα νθεηιφηαλ ζηελ
επηθαλεηαθή δηάζεζε ιπκάησλ ιφγσ βιάβεο ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο.
Γηαπηζηψζεθε επίζεο, φηη ην πξφβιεκα δελ ήηαλ απιά ηνπηθφ, θαζψο ην
ζχλνιν ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ παξνπζίαδε ζνβαξά πξνβιήκαηα ιφγσ
θαηαζθεπαζηηθψλ θαη ζρεδηαζηηθψλ αζηνρηψλ, ελψ επηπξφζζεηα ζηεξείην ησλ
απαξαίηεησλ αδεηνδνηήζεσλ. Ο πλήγνξνο επηζήκαλε ηελ αλάγθε εθπφλεζεο
Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαη ηελ ππνβνιή πιήξνπο θαθέινπ γηα
ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηνπ έξγνπ απνρέηεπζεο ησλ ιπκάησλ, ψζηε
λα απνθαηαζηαζεί ε λνκηκφηεηα θαη λα επηηεπρζεί ε ξηδηθή αληηκεηψπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο.
Έθβαζε |

Μεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ πλεγφξνπ, δχν πιένλ έηε κεηά ηελ θαηαγγειία,
ππήξμαλ νη εμήο ζεηηθέο εμειίμεηο: Τινπνηήζεθε απφ ηελ αξκφδηα Γηαδεκνηηθή
Δπηρείξεζε κηθξή εξγνιαβία αληηθαηάζηαζεο ηνπ απνρεηεπηηθνχ αγσγνχ ζηελ
πεξηνρή θαηαγγειίαο θαη έηζη, απνθαηαζηάζεθε ην ηνπηθφ πξφβιεκα δηαξξνήο
ιπκάησλ. Σνλ επηέκβξην ηνπ 2021, εθδφζεθε ε Απφθαζε Έγθξηζεο
Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ
πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο θαη απνρέηεπζεο ιπκάησλ ζηελ
πεξηνρή Μειηά Κπλνπηαζηψλ. Η Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε αηηήζεθε ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ππνβάιινληαο πξφηαζε ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο «Αληψλεο Σξίηζεο» θαη αλακέλεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.
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▌

Μεηαρείξηζε ησλ θηινμελνύκελσλ ηδξύκαηνο παηδηθήο πξνζηαζίαο

Ιζηνξηθό |

Ο πλήγνξνο έιαβε θαη εμέηαζε αλαθνξά ζρεηηθά κε απηαξρηθή θαη
αληηδενληνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηεο δηεπζχληξηαο ηδξχκαηνο θηινμελίαο
θνξηηζηψλ πξνο ηηο αλήιηθεο θαη ελήιηθεο θηινμελνχκελεο.

Γηεξεύλεζε | Κιηκάθην ηνπ πλεγφξνπ πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε-απηνςία ζην ίδξπκα, ζην
πιαίζην ηεο νπνίαο έιαβαλ ρψξα ζπλαληήζεηο κε ηε δηεπζχληξηα θαη ηελ
θνηλσληθή ιεηηνπξγφ θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηηο θηινμελνχκελεο, αηνκηθά ή ζε
δπάδεο. Οη ηειεπηαίεο επηβεβαίσζαλ νκφθσλα ηηο θαηαγγειίεο πεξί
ζπζηεκαηηθά απηαξρηθήο θαη ππνηηκεηηθήο αληηκεηψπηζήο ηνπο απφ ηελ
δηεπζχληξηα, αλαθέξνληαο κεηαμχ άιισλ επηπιήμεηο, πξνζβιεηηθνχο ή
πβξηζηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο θαη απεηιέο βίαο, εθδίσμεο ή απαγφξεπζεο
επηθνηλσλίαο κε ζπγγεληθά ηνπο πξφζσπα. Παξάπνλα εθθξάζηεθαλ επίζεο γηα
ηε ζπκπεξηθνξά ηεο παηδαγσγνχ ηνπ ηδξχκαηνο, θαζψο θαη γηα ζεηξά ζεκάησλ
θαζεκεξηλήο δσήο. Ο πλήγνξνο δήηεζε απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ηδξχκαηνο ηελ
άκεζε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαθεξφκελσλ πξνβιεκάησλ,
κε έγγξαθν πνπ θνηλνπνηήζεθε ζηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο θαη,
ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Κνηλσληθή χκβνπιν ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο,
ηελ Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο Παηδηνχ θαη Οηθνγέλεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο
θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, θαη ηηο Δηζαγγειίεο Αλειίθσλ Αζήλαο θαη Πεηξαηά.
Έθβαζε |

ε απάληεζε, ν Πξφεδξνο ηνπ Γ ηνπ ηδξχκαηνο ελεκέξσζε ηελ Αξρή γηα ηελ
πξφζεζε άκεζεο απνκάθξπλζεο ηεο παηδαγσγνχ, ακθηζβεηψληαο φκσο ηα
θαηαγγειιφκελα αλαθνξηθά κε ηε δηεπζχληξηα. Ωζηφζν, θαηά ην δηάζηεκα ησλ
επφκελσλ κελψλ, έπεηηα θαη απφ πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ
θνξέσλ, ε ηειεπηαία ππέβαιε ηελ παξαίηεζή ηεο θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ
λέα παηδαγσγφ, ελψ ε ζηειέρσζε ηνπ ηδξχκαηνο εληζρχζεθε θαη κε ηελ
πξφζιεςε λένπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ.
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▌ Με ρνξήγεζε εηδηθήο παξνρήο κεηξόηεηαο ζε δεκόζηα λνζνθνκεία
Ιζηνξηθό |

Μεηέξεο εηδηθεπφκελεο ηαηξνί ζε δεκφζηα λνζνθνκεία πξνζέθπγαλ ζην
πλήγνξν ηνπ Πνιίηε δηακαξηπξφκελεο γηα ην γεγνλφο φηη ε Τπεξεζία ζηελ
νπνία απαζρνινχληαη (δεκφζην λνζνθνκείν), είηε δελ ηνπο επηηξέπεη λα
ππνβάινπλ αίηεζε πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηελ εηδηθή παξνρή πξνζηαζίαο
κεηξφηεηαο, είηε δελ απνθαίλεηαη επί ηεο αηηήζεσο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο
εηδηθήο παξνρήο πξνζηαζίαο, κεηξφηεηαο αλακέλνληαο νδεγίεο απφ ην
Τπνπξγείν Τγείαο.

Γηεξεύλεζε | Δπηζεκαίλεηαη φηη ε λνκνζεζία πεξί ρνξήγεζεο ηεο εηδηθήο παξνρήο
πξνζηαζίαο κεηξφηεηαο ηξνπνπνηήζεθε πξφζθαηα. Πιένλ, ε εηδηθή παξνρή
πξνζηαζίαο κεηξφηεηαο ρνξεγείηαη (ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ) θαη ζηηο
απαζρνινχκελεο κε ζρέζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Ο
πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ελεκέξσζε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο (ην Σκήκα
Πξνζσπηθνχ ηνπ νηθείνπ λνζνθνκείνπ) γηα ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ηεο
λνκνζεζίαο θαη δήηεζε νη Τπεξεζίεο απηέο λα ηνπνζεηεζνχλ άκεζα κε
αηηηνινγεκέλε απάληεζε επί ησλ αηηήζεσλ ησλ εηδηθεπνκέλσλ ηαηξψλ.
Έθβαζε |

Αλακέλεηαη ε απάληεζε ησλ λνζνθνκείσλ.
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▌ Γηαθνπή απαζρόιεζεο
Ιζηνξηθό |

Δξγαδφκελε κε ζπκβάζεηο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο, κε άκεζν εξγνδφηε
εηαηξεία πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο (ΔΠΑ) θαη έκκεζν εξγνδφηε επηρείξεζε
πξαηεξίνπ θαπζίκσλ, θαηήγγεηιε ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ηε δηαθνπή ηεο
απαζρφιεζήο ηεο, φηαλ ππέβαιε δεχηεξν αίηεκα ρνξήγεζεο αλαξξσηηθήο
άδεηαο, γηα ιφγνπο αζζελείαο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εγθπκνζχλε ηεο.

Γηεξεύλεζε | Απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ πλεγφξνπ πξνέθπςε ζπλερήο απαζρφιεζε ηεο
εξγαδφκελεο, γηα δηάζηεκα ζπλνιηθά 16,5 κελψλ, κε ηξεηο δηαθνξεηηθέο
κνξθέο ζηελ ίδηα επηρείξεζε. Οη ζπλεξγνδφηεο δελ παξνπζίαζαλ ζηνηρεία πνπ
λα εμεγνχλ ηνλ ιφγν δηαθνπήο ηεο ζρέζεο. Αληίζεηα, ηεινχζαλ ζε γλψζε ηεο
εγθπκνζχλεο ηεο εξγαδφκελεο θαη κάιηζηα, ν άκεζνο εξγνδφηεο παξαδέρηεθε
φηη ε εληνιή ηνπ έκκεζνπ εξγνδφηε πεξί κε αλαλέσζεο ηεο ζχκβαζήο ηεο
ζρεηίδεηαη κε ηελ εγθπκνζχλε ηεο.
Έθβαζε |

Με πφξηζκά ηνπ, ν πλήγνξνο εηζεγήζεθε ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ζε βάξνο
ησλ ζπλεξγνδνηψλ ηεο εξγαδφκελεο, θαζψο δελ αληέθξνπζαλ κε επάξθεηα ηνλ
ηζρπξηζκφ φηη ε δηαθνπή απαζρφιεζήο ηεο νθείιεηαη ζηελ εγθπκνζχλε ηεο (Φ
298731).
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▌ Αληηκεηώπηζε δεηεκάησλ θαζαξηόηεηαο από Γήκν
Ιζηνξηθό |

Πνιίηεο πξνζέθπγε ζηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, δηακαξηπξφκελε γηα ηελ
νιηγσξία ηεο δεκνηηθήο αξρήο ζηα Μεηέσξα Πνιίρλεο λα δηαρεηξηζηεί
απνηειεζκαηηθά δεηήκαηα θαζαξηφηεηαο. Απνηέιεζκα ηεο καθξνρξφληαο
παξάιεηςεο ήηαλ ε δεκηνπξγία αλζπγηεηλήο εζηίαο απφ ηελ ππεξρείιηζε ησλ
απνξξηκκάησλ.

Γηεξεύλεζε | Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε δήηεζε απφ ην δήκν λα ηνπ απνζηαιεί ν
εγθεθξηκέλνο Καλνληζκφο Καζαξηφηεηαο, ε ηζρχνπζα κειέηε ρσξνζέηεζεο ησλ
δεκνηηθψλ θάδσλ ή ζε πεξίπησζε απνπζίαο ζρεηηθήο κειέηεο, λα ηνπ
γλσζηνπνηεζεί ν πξνγξακκαηηζκφο εθπφλεζεο απηήο. Σέινο, δήηεζε λα
ελεκεξσζεί γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ δήκνπ φζνλ αθνξά ζηελ ελίζρπζε ησλ γχξσ
νδψλ κε επαξθή αξηζκφ θάδσλ, πνπ ζα απνηξέςεη ηελ απζαίξεηε ελαπφζεζε
απνξξηκκάησλ.
Έθβαζε |

Μεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ν δήκνο Παχινπ Μειά
πξνέβιεςε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ έηνπο ην απαηηνχκελν
ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο ρσξνζέηεζεο, ε νπνία
αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη εληφο ηνπ 2022. Αθφκε, απέζηεηιε ζηελ Αξρή ηνλ
πθηζηάκελν Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο, δηεπθξηλίδνληαο φηη δελ πεξηιακβάλεη
ζρεηηθή πξφβιεςε γηα ηε δηαδηθαζία νξζνινγηθήο ρσξνζέηεζεο ησλ θάδσλ κε
ζαθή θαη πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Γεζκεχηεθε σζηφζν, γηα ηελ ελζσκάησζε
πξφβιεςεο ζηνλ λέν, ππφ δηαβνχιεπζε Καλνληζκφ κε ζέζπηζε ζπγθεθξηκέλεο
δηαδηθαζίαο ρσξνζέηεζεο. Δπηπιένλ, πξνέβε ζηε ιήςε πξνζσξηλψλ κέηξσλ
αληηκεηψπηζεο, φπσο ζηελ θαηαγξαθή ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη
αλαγθψλ ηεο πεξηνρήο κέζσ επηηφπηαο θαζεκεξηλήο επηζεψξεζεο ηεο
θαηάζηαζεο ησλ θάδσλ, ζε ηαθηηθέο πιχζεηο ησλ θάδσλ, ζηελ θαζηέξσζε
θαζεκεξηλήο
απνθνκηδήο
ησλ
απνξξηκκάησλ,
ελψ
απνθάζηζε
ηελ
αληηθαηάζηαζε ελφο κηθξνχ θάδνπ κε άιινλ, ηξηπιάζηαο ρσξεηηθφηεηαο γηα ηελ
θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ παξαθείκελσλ θαηνηθηψλ.
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▌ Με αλαλέσζε ζύκβαζεο ζηε δηάξθεηα πξνζηαζίαο κεηξόηεηαο
Ιζηνξηθό |

Δξγαδφκελε δηακαξηπξήζεθε επεηδή δελ αλαλεψζεθε ε ζχκβαζε εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηελ νπνία είρε ζπλάςεη κε ην λεπηαγσγείν φπνπ εξγαδφηαλ,
ιίγν κεηά απφ ηε ιήμε ηεο άδεηαο ινρείαο ηεο, θαη ελψ επί ελληάκηζε έηε
ζπλήπηε κε απηφ δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, επαλαιακβαλφκελεο
θαηά έηνο.

Γηεξεύλεζε | Γηεξεπλψληαο ηελ ππφζεζε, ν πλήγνξνο δηαπίζησζε φηη, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ
έιεμε ε ζχκβαζε εξγαζίαο ηεο πξνζθεχγνπζαο, ε επηρείξεζε πξνζέιαβε κε
ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ δχν εξγαδφκελεο, ζηελ ίδηα εηδηθφηεηα.
Δπνκέλσο, απνδείρζεθε φηη ε επηρείξεζε ρξεηαδφηαλ πξνζσπηθφ ζηελ
εηδηθφηεηα ηεο πξνζθεχγνπζαο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ επέιεμε λα κελ
αλαλεψζεη ηε ζχκβαζή ηεο. Ωο εθ ηνχηνπ θξίζεθε φηη νη ελέξγεηεο ηεο
επηρείξεζεο ζπληζηνχλ δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ θχινπ ζε ζπζρεηηζκφ κε
ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (κεηξφηεηα).
Έθβαζε |

Καζψο δελ ππήξραλ πεξηζψξηα γηα ζπκθηιησηηθή επίιπζε ηεο ππφζεζεο, ν
πλήγνξνο εηζεγήζεθε ζην ΔΠΔ ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ.
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▌ Απνθιεηζκόο από ηνπο νξηζηηθνύο πίλαθεο θαηάηαμεο
Ιζηνξηθό |

Πνιίηεο πξνζέθπγε ζηνλ πλήγνξν δηακαξηπξφκελε γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηεο
απφ δηαδηθαζία πξφζιεςεο πνπ δηελήξγεζε Δθνξεία Αξραηνηήησλ (Τπνπξγείν
Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ-ΤΠ.ΠΟ.Α) γηα ηε ζέζε θιάδνπ ΣΔ ΓηνηθεηηθνχΛνγηζηηθνχ (Δηδηθφηεηα Λνγηζηή), κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Η ελδηαθεξφκελε ζπκκεηείρε ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία σο
θάηνρνο ελφο εθ ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνθήξπμε ηίηινπ ζπνπδψλ θαη
θαηέιαβε ηελ πξψηε ζέζε ζηνπο πξνζσξηλνχο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ
ππνςεθίσλ. Ωζηφζν, ζηε ζπλέρεηα απνθιείζηεθε απφ ηνπο νξηζηηθνχο πίλαθεο
ιφγσ κε ζπλάθεηαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο
εηδηθφηεηαο ηνπ ΣΔ Λνγηζηή.

Γηεξεύλεζε | Ο πλήγνξνο επηζήκαλε φηη «[...] ε απαξίζκεζε ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ησλ
απνδεθηψλ ηίηισλ ζπνπδψλ
είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ θνξέα θαη δελ
θαηαιείπεη δηαθξηηηθή επρέξεηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλάθεηάο ηνπο κε ηελ
εηδηθφηεηα ηνπ Λνγηζηή […]». Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε δηελεξγεζείζα δηαδηθαζία
πξφζιεςεο ζέηεη δήηεκα λνκηκφηεηαο σο πξνο ηνλ αδηθαηνιφγεην απνθιεηζκφ
ηεο ελδηαθεξφκελεο θαη είλαη αλαγθαία ε αλάθιεζε ηεο αληίζεηεο κε ηελ
πξνθήξπμε απφθαζεο απνθιεηζκνχ ηεο. Η αληαπφθξηζε ηεο Γηνίθεζεο ζηελ
παξέκβαζε ηνπ πλεγφξνπ ήηαλ εμαηξεηηθά αξγή: Δλ ηέιεη, έλαλ ζρεδφλ ρξφλν
κεηά ηελ παξέκβαζε ηεο Αξρήο, εθδφζεθε γλσκνδφηεζε απφ ην Ννκηθφ
πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο ε νπνία πηνζεηνχζε πιήξσο ηηο απφςεηο ηνπ
πλεγφξνπ.
Έθβαζε |

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε νπδέπνηε ελεκεξψζεθε εγγξάθσο απφ ην Τπνπξγείν
Πνιηηηζκνχ ή ηελ αξκφδηα Δθνξεία Αξραηνηήησλ γηα ηα δεηήκαηα πνπ έζεηε ε
ελ ιφγσ ππφζεζε, νχηε γηα ηελ έθδνζε ηεο γλσκνδφηεζεο ηνπ ΝΚ, αιιά νχηε
θαη γηα ηελ ηειηθή έθβαζε ηνπ ζέκαηνο. Δλεκεξψζεθε απφ ηελ ελδηαθεξφκελε
γηα ηε ζεηηθή έθβαζε ηεο ππφζεζήο ηεο.
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▌ Έθδνζε άδεηαο ηθαλόηεηαο νδήγεζεο
Ιζηνξηθό |

Πνιίηεο, ηλδηθήο ππεθνφηεηαο, πξνζέθπγε ζηνλ πλήγνξν ιφγσ αδπλακίαο
έθδνζεο άδεηαο ηθαλφηεηαο νδήγεζεο επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ γηα δηάζηεκα
πεξίπνπ ελφο έηνπο. πγθεθξηκέλα, ν πνιίηεο είρε ζπκκεηάζρεη επηηπρψο ηφζν
ζηηο ζεσξεηηθέο φζν θαη ζηηο πξαθηηθέο εμεηάζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο
ηθαλφηεηαο νδήγεζεο. Ωζηφζν, θαηά ηε δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο ελ ιφγσ
άδεηαο, ε αξκφδηα Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο ηεο ρψξαο δηαπίζησζε φηη κε ην φλνκα ηνπ ελ ιφγσ πνιίηε πθίζηαην
θαη άιιε άδεηα ζηελ Πνξηνγαιία. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ δήηεζε πιήξε ζηνηρεία
ζρεηηθά κε ηελ ελ ιφγσ άδεηα. Η αξκφδηα ππεξεζία ηεο Πνξηνγαιίαο απέζηεηιε
ζηελ αλσηέξσ Γηεχζπλζε, πέξαλ ησλ άιισλ εγγξάθσλ, θαη ηε θσηνγξαθία
ηνπ θαηφρνπ ηεο πνξηνγαιηθήο άδεηαο νδήγεζεο, απφ ηελ νπνία πξνέθππηε φηη
ν θάηνρφο ηεο ήηαλ έηεξν πξφζσπν θαη φρη ν πξνζθεχγσλ ζηελ Αξρή. Ωζηφζν,
ε αλσηέξσ αξκφδηα ππεξεζία αξλνχληαλ λα εθδψζεη ηελ αηηεζείζα άδεηα. Ο
πνιίηεο κέζσ δηαθφξσλ εγγξάθσλ πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηνπ, πξνζπαζνχζε λα
απνδείμεη καηαίσο φηη δελ είλαη θάηνρνο έηεξεο άδεηαο ζε θακία ρψξα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο νχηε θαη ηεο Πνξηνγαιίαο, ζηελ νπνία δελ είρε νπδέπνηε
ηαμηδέςεη. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ πξνζέθπγε ζηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε.

Γηεξεύλεζε | Ο πλήγνξνο εμέηαζε ηελ αλαθνξά ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη δηαπίζησζε φηη
ην αλαθχςαλ δήηεκα αθνξνχζε θαζαξά ζέκα ζπλσλπκίαο, ελψ ζην έγγξαθφ
ηνπ πξνο ηελ αξκφδηα πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ
δηαβίβαζε θαη ηε βεβαίσζε ηνπ ΙΚΑ, πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηνπ, κε ηα έλζεκα
εξγαζίαο ηνπ πνιίηε ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία εθδφζεθε ε
άδεηα νδήγεζεο ηνπ ζπλνλφκαηνχ ηνπ ζηελ Πνξηνγαιία.
Έθβαζε |

Καηφπηλ ηνχηνπ, ε ππεξεζία πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο επίκαρεο άδεηαο
ηθαλφηεηαο νδήγεζεο ηνπ πνιίηε.
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▌ Πξόζιεςε επηηπρόληνο κε αλαπεξία
Ιζηνξηθό |

ε ζπλέρεηα ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ πίλαθα δηνξηζηέσλ/πξνζιεπηέσλ ηεο
3Κ/2018 Πξνθήξπμεο ηνπ ΑΔΠ, Γήκνο ησλ Ινλίσλ Νήζσλ θάιεζε επηηπρφληα
ζε νξθσκνζία θαη αλάιεςε ππεξεζίαο, αξρηθά ζηα ηέιε ηνπ 2019, ζηε
ζπλέρεηα ζηηο αξρέο ηνπ 2020 θαη ηέινο ην θαινθαίξη ηνπ 2020. Ο
ελδηαθεξφκελνο, άηνκν ν ίδηνο κε αλαπεξία αιιά θαη θξνληηζηήο ηνπ αδειθνχ
ηνπ, επίζεο αηφκνπ κε αλαπεξία, δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα αληαπνθξηζεί ζε
θακία απφ ηηο ηξεηο πξνζθιήζεηο γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο πγείαο, αιιά θαη
ιφγσ ηνπ πξφζζεηνπ πγεηνλνκηθνχ θηλδχλνπ πνπ πξνθάιεζε ε παλδεκία ηνπ
COVID-19. Η θαζπζηέξεζε απηή πξνβιεκάηηζε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ
Γήκνπ
σο
πξνο
ηε
δπλαηφηεηα
νινθιήξσζεο
ηεο
δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο.

Γηεξεύλεζε | Ο πλήγνξνο δήηεζε απφ ηνλ Γήκν λα πξνσζήζεη ηνλ θάθειν ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ ζηελ αξκφδηα Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε γηα λα δηεξεπλεζεί ε
δπλαηφηεηα κηαο ηφζν εηεξνρξνληζκέλεο αλάιεςεο ππεξεζίαο θαη ν Γήκνο
πξάγκαηη πξνέβε ζηελ αλσηέξσ ελέξγεηα. Η Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
επηζήκαλε φηη εκπίπηεη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ θνξέα ε ζηάζκηζε ησλ
ζηνηρείσλ ηεο ππφζεζεο, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη πεξαηηέξσ πξνζεζκία γηα
ηελ νξθσκνζία ππαιιήινπ. Ωζηφζν, ε λνκηθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ
γλσκνδφηεζε αξλεηηθά, ζεσξψληαο φηη έρεη απνιεζζεί ην δηθαίσκα δηνξηζκνχ
ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Ο πλήγνξνο, απεπζπλφκελνο ζηνλ Γήκν θαη ηελ
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, ηφληζε φηη ζην πιαίζην ηεο πξνβιεπφκελεο
δηαθξηηηθήο απηήο επρέξεηαο, ήηαλ απαξαίηεην λα ζπλεθηηκεζεί ε παξάκεηξνο
ηεο αλαπεξίαο θαη λα ιεθζνχλ ππφςε νη επηηαγέο ηνπ άξζξνπ 27 ηεο
χκβαζεο ηνπ Ο.Η.Δ. γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία πεξί
πξφζβαζεο ζηελ εξγαζία θαη απαζρφιεζε.
Έθβαζε |

Μεηά απφ ηελ παξέκβαζε, ν Γήκνο θάιεζε εθ λένπ πξφζθαηα ζε νξθσκνζία
θαη αλάιεςε θαζεθφλησλ ηνλ ελδηαθεξφκελν, ε πξφζιεςε ηνπ νπνίνπ έρεη
πιένλ νινθιεξσζεί.
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▌ Απόιπζε παξά ηελ πξνζηαζία ιόγσ κεηξόηεηαο
Ιζηνξηθό |

Τπάιιεινο θαθεηέξηαο, κε θαζήθνληα κεηαμχ άιισλ, ππεχζπλεο επηρείξεζεο,
ηζρπξίζηεθε φηη απνιχζεθε, ελψ βξηζθφηαλ ζε πεξίνδν πξνζηαζίαο κεηξφηεηαο
θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ηεο είλαη άθπξε
θαη θαηαρξεζηηθή. Η πιεπξά ηνπ εξγνδφηε ππνζηήξημε φηη ε απφιπζε έγηλε γηα
ζπνπδαίν ιφγν, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε πνηληθά αδηθήκαηα ηεο εξγαδφκελεο ζε
βάξνο ηνπ εξγνδφηε θαη ζπγθεθξηκέλα ππεμαίξεζε, εθβίαζε θαη ζπθνθαληηθή
δπζθήκηζε.

Γηεξεύλεζε | Καηφπηλ ζπλεθηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηνπ, ν πλήγνξνο
δελ δηαπίζησζε παξαβίαζε ηεο λνκνζεζίαο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ,
δηφηη ε επαγγεικαηηθή ζρέζε εξγαδφκελεο - εξγνδφηε είρε πιεγεί ζνβαξά, ελψ
ηεξήζεθε ν αλαγθαίνο ηχπνο γηα ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο
εγθχνπ εξγαδνκέλεο.
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▌ Πξόζβαζε Πεξηβαιινληηθνύ πιιόγνπ ζε αληίγξαθν
Ιζηνξηθό |

χιινγνο Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο δήηεζε ηε κεζνιάβεζε ηνπ
πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, δηακαξηπξφκελνο γηα ηελ άξλεζε ρνξήγεζεο
αληηγξάθνπ ηεο ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ)
εθ κέξνπο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΔΝ, πνπ αθνξά
Πεξηνρή ηεο Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (ΠΟΑΤ).

Γηεξεύλεζε | Η Αλεμάξηεηε Αξρή απεπζχλζεθε ζηε Γεληθή Γ/λζε Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ
ΤΠΔΝ επηζεκαίλνληαο φηη νη πνιίηεο κπνξνχλ λα δεηνχλ θαη λα έρνπλ
πξφζβαζε ζηελ πεξηβαιινληηθή πιεξνθνξία, νπνηαδήπνηε κνξθή θη αλ έρεη,
θαη ε δηνίθεζε δε κπνξεί λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζή ηεο, εθηφο αλ παξαβιάπηεηαη
απφξξεην, κε βάζε εηδηθέο δηαηάμεηο, πνπ πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε νξηζκέλν
θαη πξνζήθνληα ηξφπν. Ο πλήγνξνο ηφληζε φηη ε ρψξα καο έρεη θπξψζεη ηε
χκβαζε ηνπ Άαξρνπο ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία, ηε
ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηελ πξφζβαζε
ζηε δηθαηνζχλε γηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα απφ ηελ νπνία πεγάδεη ε
ππνρξέσζε ηεο δηνίθεζεο λα ελεκεξψλεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ, φηαλ νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ
ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε. Ιδηαίηεξα ζε δεηήκαηα ζχλζεηα απαηηείηαη ν θάζε
ελδηαθεξφκελνο λα έρεη επαξθή ρξφλν ψζηε λα πξνεηνηκαζηεί επαξθψο γηα λα
έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εθθξάζεη ηεθκεξησκέλα ηηο αληηξξήζεηο ηνπ θαη ηηο
ελδερφκελεο πξνηάζεηο ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνάγεηαη ε βέιηηζηε ιήςε
απνθάζεσλ, κε ηελ ελζσκάησζε, ελδερνκέλσο, επηπιένλ φξσλ γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηηο εγθξηηηθέο απνθάζεηο ηεο
δηνίθεζεο.
Έθβαζε |

Μεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ πλεγφξνπ, ην Τπνπξγείν ρνξήγεζε ζην χιινγν ηε
ζρεηηθή κειέηε ελεκεξψλνληαο παξάιιεια εγγξάθσο ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή.
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▌ Καηαγγειία ζύκβαζεο εγθύνπ
Ιζηνξηθό |

Δξγαδφκελε θαηήγγεηιε ζην ΔΠΔ φηη ε επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγαδφηαλ,
αλήγγεηιε ηελ «νηθεηνζειή απνρψξεζή ηεο», ελψ εθείλε απνπζίαδε
δηθαηνινγεκέλα, ιφγσ πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ αληηκεηψπηδε θαηά ηελ
εγθπκνζχλε ηεο, γεγνλφο γηα ην νπνίν είρε ελεκεξψζεη ηελ εξγνδφηξηα
επηρείξεζε, απνζηέιινληαο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. Δπηπιένλ, ε εξγαδφκελε
επηζήκαλε φηη φηη ε δήισζε πεξί νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο ηεο αλαξηήζεθε
ζην Δξγάλε πξηλ λα γλσζηνπνηεζεί κε εμψδηθε θνηλνπνίεζε ζηελ ίδηα, φπσο
πξνβιέπεηαη, θαζψο θαη φηη νπδέπνηε είρε εθδειψζεη, πξνθνξηθά ή γξαπηά ηελ
πξφζεζή ηεο λα απνρσξήζεη απφ ηελ εξγαζία ηεο. Η πιεπξά ηεο επηρείξεζεο
ππνζηήξημε φηη ε πξνζθεχγνπζα απνπζίαζε αδηθαηνιφγεηα απφ ηελ εξγαζία
ηεο επί ηξεηο εκέξεο θαη ππνζηήξημε φηη ε δήισζε πεξί νηθεηνζεινχο
απνρψξεζεο ηεο αλαξηήζεθε κε ιαλζαζκέλν ηξφπν «είτε εξ εσυαλμένηρ
πληπουόπησηρ είτε εσυαλμένηρ αντίλητηρ από μέποςρ τηρ επισείπησηρ».

Γηεξεύλεζε | Αθνχ δηεξεχλεζε ηελ ππφζεζε, ν πλήγνξνο θαηέιεμε φηη δελ ηεξήζεθαλ
απφ ηελ επηρείξεζε νη πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή
αλαγγειία «νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο» κηζζσηνχ απφ ηνλ εξγνδφηε.
Έθβαζε |

Γεδνκέλνπ φηη δελ ππήξραλ πεξηζψξηα γηα ηε ζπκθηιησηηθή επίιπζε ηεο
ππφζεζεο, ν πλήγνξνο εηζεγήζεθε ζην ΔΠΔ ηελ επηβνιή δηνηθεηηθνχ
πξνζηίκνπ.
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▌ Δπαλεμέηαζε αηηήκαηνο επηδόηεζεο θπζηθνύ αεξίνπ
Ιζηνξηθό |

Άηνκν κε ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο θαη θαηφπηλ ζπκβνπιήο γηαηξνχ λα κελ
ηεζεί ζε έθζεζε κέρξη ηνλ εκβνιηαζκφ ηνπ, θαη πξνθεηκέλνπ λα ηεξήζεη ηα
κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο παλδεκίαο, θαζπζηέξεζε ηελ εγθαηάζηαζε εζσηεξηθήο
ππνδνκήο γηα θπζηθφ αέξην, θαη ε Δηαηξία Γηαλνκήο Αεξίνπ Αηηηθήο απέξξηςε
ην αίηεκά ηνπ γηα επηδφηεζε, σο εθπξφζεζκν θαηά κηα εκέξα

Γηεξεύλεζε | Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε δήηεζε απφ ηελ Δηαηξία Γηαλνκήο Αεξίνπ Αηηηθήο λα
επαλεμεηάζεη ηελ απνξξηθζείζα αίηεζε γηα επηδφηεζε εγθαηάζηαζεο θπζηθνχ
αεξίνπ θαζψο ζπλέηξεραλ ιφγνη πγείαο θαη αλσηέξαο βίαο
Έθβαζε |

Καηφπηλ ηεο παξέκβαζεο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο ε ΔΓΑ Αηηηθήο δέρηεθε λα
εμεηάζεη ηελ αίηεζε γηα έληαμε ζην πξφγξακκα επηδφηεζεο θαη δήηεζε απφ ηελ
αλαθεξφκελε λα πξνζθνκίζεη ηα έγγξαθα Β’ Φάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
επηδφηεζεο.

27

▌ Απόδνζε επηδόκαηνο παξαπιεγίαο-ηεηξαπιεγίαο
Ιζηνξηθό |

ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε πξνζέθπγε θφξε αζθαιηζκέλεο ζηνλ Οίθν Ναχηνπ
ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε επηδφκαηνο παξαπιεγίαο – ηεηξαπιεγίαο
(εμσηδξπκαηηθφ επίδνκα) ζηε κεηέξα ηεο. Η αζθαιηζκέλε είρε παξαπεκθζεί
γηα εμέηαζε θαη πηζηνπνίεζε ζηηο 16.1.2020, ελψ ε δηθαηνχρνο απεβίσζε πξηλ
ηελ έθδνζε ηεο γλσκάηεπζεο, ζηηο 19.7.2020. Η γλσκάηεπζε πνπ εθδφζεθε
ζηηο 14.10.2020 βεβαίσλε ρξφλν αλαπεξίαο απφ 16.1.2020, εκεξνκελία
έθδνζεο ηνπ παξαπεκπηηθνχ γηα εμέηαζε απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα έσο ηνλ
ζάλαην ηεο δηθαηνχρνπ, 19.7.2020. Ο αζθαιηζηηθφο θνξέαο αξλνχληαλ ηελ
απφδνζε ηνπ επηδφκαηνο ζηελ θφξε ηεο δηθαηνχρνπ επηθαινχκελνο, φηη δελ
είρε ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε απφ ηελ δηθαηνχρν ελ δσή γηα ηε ρνξήγεζή ηνπ.

Γηεξεύλεζε | Η Αξρή απεπζχλζεθε ζηνλ Οίθν Ναχηνπ ππνζηεξίδνληαο ην δηθαίσκα ηεο
θιεξνλφκνπ γηα απφδνζε παξνρήο, ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ηεο
γλσκάηεπζεο, δειαδή γηα ηνλ ρξφλν πνπ ζχκθσλα κε ηε γλσκάηεπζε ε
κεηέξα ηεο έθεξε αλαπεξία θαη δηθαηνχληαλ ην επίδνκα. Σν γεγνλφο φηη ε
ελδηαθεξφκελε είρε δεηήζεη λα παξαπεκθζεί ζηελ πγεηνλνκηθή επηηξνπή θαη
είρε εθδνζεί απφ ηελ ππεξεζία αληίζηνηρν παξαπεκπηηθφ, ππνδειψλεη ζαθψο
ηελ εθπεθξαζκέλε βνχιεζή ηεο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο θαη ζπλεπψο
επέρεη ζέζε ζρεηηθήο αίηεζεο.
Έθβαζε |

Καηφπηλ ηεο παξέκβαζεο ηεο Αξρήο ε πνιίηεο έιαβε αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε
γηα ηε ρνξήγεζε ηεο παξνρήο θαη επηβεβαίσζε ηελ θαηαβνιή ησλ
δηθαηνπκέλσλ πνζψλ, ελψ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ
εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Γηεπζχληξηαο Μεηξψνπ θαη Δπηδνκάησλ επηδηψρζεθε ε
πξνζαξκνγή ηεο έσο ηφηε εζθαικέλεο δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο.
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ΔΝΘΔΣΟ COVID-19
▌ Γηαγξαθή πξνζηίκνπ Covid-19
Ιζηνξηθό |

Πνιίηεο πξνζέθπγε ζηελ Αξρή δηακαξηπξφκελνο γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ
χςνπο 300 επξψ απφ Αζηπλνκηθφ Σκήκα λεζηνχ ησλ Κπθιάδσλ, ιφγσ
έιιεηςεο βεβαίσζεο κεηαθίλεζεο αξηζ. 3 (κεηάβαζε ζηελ ηξάπεδα) θαη ηελ
απφξξηςε ηεο ππνβιεζείζαο έλζηαζήο ηνπ. Η δε απνξξηπηηθή απφθαζε ηνπ
αξκνδίνπ Αζηπλνκηθνχ Σκήκαηνο ζηεξείην νπνηαζδήπνηε αηηηνινγίαο, ρσξίο έζησ- παξαπνκπή ζην ζρεηηθφ Πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο γηα ηελ εμέηαζε ησλ
αληηξξήζεσλ Σξηκεινχο Δπηηξνπήο.

Γηεξεύλεζε | Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε έζεζε ππφςε ησλ αξκνδίσλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ ηηο
αλσηέξσ δηαπηζηψζεηο, επηζεκαίλνληαο ηε κε ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηελ
έιιεηςε ηεο πξνζήθνπζαο επηκέιεηαο ησλ νξγάλσλ ηεο αζηπλνκίαο θαη δήηεζε
ηελ επαλεμέηαζε ηνπ ζέκαηνο.
Έθβαζε |

ε ζπλέρεηα ηεο παξέκβαζεο ηεο Αξρήο, ην αξκφδην Α.Σ. επαλεμέηαζε ηηο
αληηξξήζεηο ηνπ πνιίηε θαη πξνέβε ζηελ αθχξσζε ηνπ πξνζηίκνπ ησλ 300
επξψ ζε βάξνο ηνπ.

29

▌ Οθεηιή ζε ξύζκηζε πνπ ράζεθε θαηά ην πξώην lockdown
Ιζηνξηθό |

Οθεηιέηεο θαηέβαιε εθπξφζεζκα δφζε παιαηάο αζθαιηζηηθήο νθεηιήο πνπ είρε
εληάμεη ζε πξνζσξηλφ δηαθαλνληζκφ ιφγσ 15λζήκεξεο θαζπζηέξεζεο ζηελ
παξαιαβή ηνπ εληχπνπ εηδνπνηεηεξίνπ πιεξσκήο ηεο δφζεο, κέζσ ΔΛΣΑ, θαηά
ην πξψην νιηθφ lockdown πνπ επηβιήζεθε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο
ηνπ θνξσλντνχ COVID – 19. Αθνινχζσο, κεηά απφ 7 θαη πιένλ έηε
εμππεξέηεζεο ησλ δφζεσλ θαη ιίγν πξηλ ηελ νινζρεξή εμφθιεζε, ν ππφρξενο
εμέπεζε ηεο ξχζκηζεο ελψ ην αίηεκά ηνπ γηα επαλέληαμε απνξξίθζεθε απφ ην
αξκφδην Σνπηθφ Τπνθαηάζηεκα e-ΔΦΚΑ, ην νπνίν, επηπιένλ, δηαβίβαζε ην
αξρηθφ πνζφ νθεηιήο ζην ΚΔΑΟ γηα ηε ιήςε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ είζπξαμεο.

Γηεξεύλεζε | Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε αηηήζεθε πξνο ην Τπνθαηάζηεκα θαη ηελ αξκφδηα
Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ e-ΔΦΚΑ ηελ επαλεμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο γηα
επαλέληαμε ζηε ξχζκηζε δνζέληνο φηη ε εθπξφζεζκε ζπλαιιαγή δελ ήηαλ
δπλαηφ λα επηξξηθζεί ζε ζθάικα ή παξάιεηςε ηνπ ππφρξενπ, αιιά νθεηιφηαλ
απνθιεηζηηθά ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δειαδή ζηηο εμαηξεηηθέο θαη έθηαθηεο
ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID – 19. Δπηζεκάλζεθε, εμάιινπ, φηη ε
Πνιηηεία κε ζσξεία λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ είρε εθδειψζεη ηελ πξφζεζε
ζηήξημεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηελ θξίζηκε ηζηνξηθή ζπγθπξία.
Έθβαζε |

Η Γηεχζπλζε Δηζθνξψλ Με Μηζζσηψλ ηνπ e-ΔΦΚΑ κε απαληεηηθφ έγγξαθν
έθαλε ζπλνιηθά δεθηέο ηηο ζέζεηο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο θαη ελέθξηλε ηελ
επαλέληαμε – ζπλέρηζε ηεο ξχζκηζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ.
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