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Εηήζηα Έθζεζε 2021: Ελεκεξωηηθό Σεκείωκα
Τν 2021 ππνβιήζεθαλ ζηνλ Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε 18.802 αλαθνξέο. Η αύμεζε (1,6%)
ηνπ αξηζκνύ ησλ αλαθνξώλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε ζρέζε κε ην 2020, επηβεβαηώλεη ηε
ζηαζεξά αλνδηθή ηάζε πνπ θαηαγξάθεηαη, σο πξνο ηελ ππνβνιή αλαθνξώλ ηα ηειεπηαία
ρξόληα. Η δηαηήξεζε ηνπ πςεινύ αξηζκνύ ησλ αλαθνξώλ κπνξεί λα απνδνζεί θαη ζηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πνιίηεο, γηα δεύηεξε ζπλερόκελε ρξνληά, ζηηο
ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηε Δηνίθεζε, εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο, ε νπνία απνηέιεζε ηελ θύξηα αηηία
ππνβνιήο πεξηζζόηεξσλ από 1.600 αλαθνξώλ.
Καη θαηά ην 2021 επηβεβαηώζεθε ην ρξόλην πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε Δηνίθεζε
ζηελ ηθαλνπνίεζε αηηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αζθαιηζηηθό θαη εξγαζηαθό
θαζεζηώο ηωλ πνιηηώλ, γηα ηα νπνία ππνβιήζεθαλ ζηνλ Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε νη
πεξηζζόηεξεο αλαθνξέο.
Σηαζεξά αθνινπζνύλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην νηθηζηηθό πεξηβάιινλ θαη
ζπγθεθξηκέλα κε ηε ρσξνζέηεζε, αδεηνδόηεζε θαη παξαθνινύζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο έξγσλ
θαη επηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη δεηήκαηα-πξνβιήκαηα ζπλαθή κε ηε ιεηηνπξγία θαζαπηή ησλ
δεκνζίσλ ππεξεζηώλ (επηθνηλσλία, πξόζβαζε, δηεθπεξαίσζε αηηεκάησλ, θ.ιπ.). Επίζεο
πςειά, όπσο θάζε ρξόλν, εκθαλίδνληαη θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθύπηνπλ ζηηο
θνξνινγηθέο ππνζέζεηο ησλ πνιηηώλ, θαζώο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
είζνδν θαη ηελ παξακνλή ηωλ αιινδαπώλ ζηε ρώξα.
Ελδηαθέξνλ πξνθαιεί θαη ν αξηζκόο ηωλ αλαθνξώλ γηα δηαθξίζεηο ιόγω θύινπ, πνπ
ππνδεηθλύεη όηη ε ρώξα καο πξέπεη λα θαιύςεη αξθεηά θελά αθόκε ζηνλ ηνκέα απηό.
Υπνγξακκίδεηαη όηη θαθνδηνίθεζε θαηαγξάθεθε ζρεδόλ ζε όιν ην θάζκα ηωλ
ιεηηνπξγηώλ ηεο Δηνίθεζεο. Επηζεκαίλεηαη επίζεο θαη ε πνιύ ζεκαληηθή επίδξαζε πνπ
είρε, γηα δεύηεξν ζπλερόκελν έηνο, ε παλδεκία COVID-19 ζε όιν ην εύξνο ηεο δεκόζηαο
δσήο. Οη ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο αθνξνύζαλ δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην
εκβνιηαζηηθό πξόγξακκα, ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε αζζελώλ κε COVID-19, ηε ζρνιηθή
θνίηεζε, ηηο νηθνλνκηθέο εληζρύζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, πξόζηηκα γηα κεηαθίλεζε θ.ά.
Όπωο αλαθέξεη ζηελ εηζαγωγή ηεο εηήζηαο έθζεζεο ν Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θ.
Αλδξέαο Πνηηάθεο, «ε παγθόζκηα πγεηνλνκηθή θξίζε, ζπλέπεηα ηεο εμάπισζεο ηνπ ηνύ
COVID-19 θαη ησλ κεηαιιάμεώλ ηνπ, αλακθίβνια ππήξμε ν πιένλ θαηαιπηηθόο παξάγνληαο
πνπ δηακόξθσζε ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο. Παξάιιεια, ην 2021
έθεξε κε εκθαηηθό θαη δξακαηηθό ηξόπν ζην πξνζθήλην ηηο ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο θξίζεο,
αιιά θαη ησλ ειιεηκκάησλ θαη αδπλακηώλ ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο.
Επίζεο, ε ξαγδαία θαη αθξαία αύμεζε ησλ ηηκώλ ηεο ελέξγεηαο πνπ γξήγνξα επέθεξε
αλαηίκεζε όισλ ζρεδόλ ησλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ, πεξηήγαγε ζεκαληηθό αξηζκό ηνπ
πιεζπζκνύ ζε δπζθνιία, ελίνηε θαη ζε αδπλακία, θάιπςεο βαζηθώλ αλαγθώλ. Οη
επηπηώζεηο ηεο παξαηεηακέλεο δηαηήξεζεο εμαηξεηηθά πςειώλ ηηκώλ ζηελ ελέξγεηα
αλακέλεηαη λα έρεη ηζρπξόηεξεο επηπηώζεηο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο, ην 2022».
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Εηδηθόηεξα, όπσο ζεκεηώλεη ν θ. Πνηηάθεο:
Τν πξόγξακκα καδηθνύ εκβνιηαζκνύ ηνπ πιεζπζκνύ πινπνηήζεθε ρσξίο ζνβαξέο
δπζιεηηνπξγίεο. Η πίεζε ζην δεκόζην ζύζηεκα πγείαο, σζηόζν, παξέκεηλε, θαζ’ όιε ηε
δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, ζε πςειά επίπεδα. Οη αλάγθεο ζηελ αληηκεηώπηζε πεξηζηαηηθώλ
COVID–19 επηβάξπλαλ ηε ζπλνιηθή ηνπ ιεηηνπξγία, κε απνηέιεζκα ηελ αλαδηάηαμε
κνλάδσλ θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ηνλ πεξηνξηζκό ή ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ παξνρή
ππεξεζηώλ γηα, κε ζρεηηδόκελα κε ηελ παλδεκία, πεξηζηαηηθά θαη ρξόληεο παζήζεηο.
Οη εθηεηακέλεο ππξθαγηέο πνπ ζεκεηώζεθαλ ην θαινθαίξη ηνπ 2021, αλέδεημαλ ηε
ζεκαζία ηεο θαηάιιειεο θαη επαξθνύο ππξνζβεζηηθήο ππνζηήξημεο. Τν ζύλζεην πιέγκα
αξκνδηνηήησλ γηα πινπνίεζε πξνιεπηηθώλ κέηξσλ θαη εξγαζηώλ, αλακθίβνια ζπληείλεη
ζηελ ειιηπή θαη αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε αθξαίσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ. Είλαη
ραξαθηεξηζηηθή ε πεξίπησζε ηεο αξκνδηόηεηαο γηα ηελ θνπή θαη θιάδεπζε δέληξσλ, ζε
πεξηνρέο εληόο ή εθηόο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ, ή θαη ζε πεξηνρέο πνπ δηέξρεηαη ην δίθηπν
δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
Η θιηκαηηθή αιιαγή έρεη επηηείλεη ηελ αλάγθε νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ oκβξίσλ
πδάησλ. Καηά ηελ εθδήισζε θαηλνκέλσλ κε έληνλεο βξνρνπηώζεηο (όπσο ι.ρ., νη
θαθνθαηξίεο «Ιαλόο» ην 2020, «Μπάιινο» ην 2021), νιόθιεξνη νηθηζκνί θαη ηκήκαηα
πόιεσλ (Καξδίηζα, Κέξθπξα, πεξηνρέο ηεο Αζήλαο, θ.ά.) πιεκκύξηζαλ, θαζώο, ζε αληίζεζε
κε ηελ νηθεία λνκνζεζία, ηα πεξηζζόηεξα ξέκαηα, ηα νπνία εθ ηεο θύζεώο ηνπο απνηεινύλ
ηηο νδνύο απνξξνήο, δελ έρνπλ θαλ νξηνζεηεζεί. Εθ ησλ βαζηθώλ, δε, ιόγσλ γηα ηελ
παξάιεηςε νξηνζέηεζεο, είλαη ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθό πιαίζην, ην νπνίν δελ θαζηζηά
απνθιεηζηηθά αξκόδηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, αιιά αληηζέησο δεκηνπξγεί ζπληξέρνπζα
αξκνδηόηεηα ζηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε, ζηελ Πεξηθέξεηα θαη ζηνπο Δήκνπο, κε
απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ζύγρπζε, λα επηηείλεηαη ε νιηγσξία, θαη νη ππεξεζίεο ηειηθώο
λα απνπνηνύληαη ηελ επζύλε αλάιεςεο ηνπ έξγνπ.
Η ξαγδαία θαη αθξαία αύμεζε ηωλ ηηκώλ ελέξγεηαο πνπ παξαηεξήζεθε κέζα ζην 2021,
είρε θαη έρεη πνιπδηάζηαηεο θαη νμύηαηεο ζπλέπεηεο. Η ελεξγεηαθή θξίζε ζέηεη εθ λένπ
δήηεκα απνδέζκεπζεο ησλ ινγαξηαζκώλ θαηαλάισζεο ελέξγεηαο από ρξεώζεηο ππέξ
ηξίησλ. Η ελέξγεηα απνηειεί πξντόλ πνπ ππόθεηηαη ζηνπο θαλόλεο ηεο ειεύζεξεο αγνξάο,
είλαη, όκσο, ηαπηόρξνλα θαη αγαζό δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην θνηλσληθό ζύλνιν. Ωο εθ
ηνύηνπ, δελ ζα πξέπεη λα επηβαξύλεηαη κε ρξεώζεηο αλαληίζηνηρεο ηνπ είδνπο ηεο παξνρήο,
ηδίσο όηαλ ε αδπλακία εμόθιεζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, κε ηνλ νπνίν
ζπλεηζπξάηηνληαη νη ρξεώζεηο απηέο, έρεη σο απνηέιεζκα ην επαρζέο κέηξν ηεο δηαθνπήο
ειεθηξνδόηεζεο.
Επαλαπξνωζήζεηο: Τνλ Απξίιην ηνπ 2021, ν Σπλήγνξνο έδσζε ζηε δεκνζηόηεηα ηελ
ελδηάκεζε Έθζεζή ηνπ γηα ηηο θαηαγγειιόκελεο επαλαπξνσζήζεηο αιινδαπώλ, από ηελ
Ειιάδα ζηελ Τνπξθία, ζηελ πεξηνρή ηνπ Έβξνπ. Η έθζεζε θαηέγξαςε ηελ πνξεία ηεο
έξεπλαο πνπ απηεπαγγέιησο μεθίλεζε ν Σπλήγνξνο ηνλ Ινύλην ηνπ 2017 κέρξη ην ηέινο ηνπ
2020. Η επαλάιεςε κηαο δηαρξνληθά ζηαζεξήο πξαθηηθήο σο πξνο ηνλ θαηαγγειιόκελν
ηξόπν εληνπηζκνύ, ζύιιεςεο, κεηαθνξάο ζε ελδηάκεζνπο ζηαζκνύο θαη ηειηθήο
επαλαπξνώζεζεο ησλ αιινδαπώλ ζηελ Τνπξθία, έρεη δεκηνπξγήζεη αλεζπρία γηα ην
επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ ζηε ρώξα.
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