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Παραπομπές σε Εισαγγελικές Αρχές – 
Πειθαρχικά Όργανα 

Ο Συνήγορος του Πολίτη συνέταξε και διαβίβασε σε εισαγγελικές αρχές τις ακό-
λουθες περιπτώσεις: 

 � Ο Συνήγορος διαβίβασε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές οκτώ (8) υποθέσεις 
σχετικά με ζητήματα προστασίας ανηλίκων που αφορούσαν σε άσκηση βίας 
εις βάρος ανηλίκου εκ μέρους της μητέρας, σε σοβαρά προβλήματα συμπε-
ριφοράς και σχολικής ένταξης μαθητή και άρνηση των γονέων του να μερι-
μνήσουν για την παιδοψυχιατρική του αξιολόγηση, σε δυσμενείς συνθήκες 
διαβίωσης και υπόνοιες κακομεταχείρισης μαθητή νηπιαγωγείου από το οι-
κογενειακό του περιβάλλον, σε αναφερόμενη πλημμελή φροντίδα ανηλίκου 
λόγω ψυχολογικών προβλημάτων της μητέρας, σε διαρκείς έντονες διενέξεις 
μεταξύ των γονέων ανήλικης σε συνδυασμό με επιβαρυμένες συνθήκες δι-
αβίωσης, σε καταγγελλόμενη σεξουαλική κακοποίηση από πατριό ανήλικης, 
καθώς και σε διερεύνηση συνθηκών διαβίωσης ανήλικης μαθήτριας, η οποία 
αποφοίτησε από το Γυμνάσιο με εξαιρετική επίδοση, ωστόσο η φοίτησή της 
στο Λύκειο διακόπηκε και ταυτόχρονα διακόπηκε η επικοινωνία της με το 
συγγενικό και φιλικό της περιβάλλον, καθώς και σε καταγγελλόμενες δυ-
σμενείς συνθήκες διαβίωσης, παραμέλησης και κακομεταχείρισης τροφίμων 
ενηλίκων και ανηλίκων με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, οι οποίοι διέμε-
ναν σε δομή κλειστής φροντίδας.

 � Ο Συνήγορος του Πολίτη παρέπεμψε στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών τον αρμόδιο Δήμαρχο, για άρνηση συνεργασίας με την Αρχή. Ειδικό-
τερα, διαπιστώθηκε η συστηματική πρακτική του Δήμου να θέτει προσκόμ-
ματα στη διαδικασία αγοράς ακινήτων στη διοικητική του περιφέρεια από 
ιδιώτες καταγωγής Ρομά, με αποτέλεσμα να συντρέχουν ισχυρές ενδείξεις 
παραβίασης της αρχής της Ίσης Μεταχείρισης λόγω φυλετικής καταγωγής. 
Παρότι ζητήθηκε επανειλημμένα τεκμηριωμένη απάντηση για τις καθυστε-
ρήσεις στην έκδοση των αναγκαίων πιστοποιητικών, τόσο από την Αρχή, όσο 
και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, δεν υπήρξε ανταπόκριση του 
Δήμου201. 

 � Ο Συνήγορος του Πολίτη ενημέρωσε την Εισαγγελία Πρωτοδικών Δράμας για 

201. Βλ. Ειδική έκθεση Ίσης Μεταχείρισης 2020, σελ. 54 – 55:
 https://www.synigoros.gr/resources/docs/120721-ekthesh-ish-metaxeirhsh-2020.pdf.
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φερόμενο υπηρεσιακό έγγραφο της Αρχής, το οποίο έχει αποσταλεί ηλεκτρο-
νικά στο Δασαρχείο Νευροκοπίου. Το εν λόγω έγγραφο δεν είχε συνταχθεί, 
υπογραφεί και αποσταλεί από το Συνήγορο, και εσφαλμένα φέρει το λογότυπο 
της Ανεξάρτητης Αρχής.

 � Ο Συνήγορος του Πολίτη ενημέρωσε τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άμφισσας 
και τον Εισαγγελέα Προστασίας του Περιβάλλοντος, σχετικά με την επί σειρά 
ετών διάθεση των λυμάτων της Δημοτικής Κοινότητας Λιδωρικίου, χωρίς κα-
μιά επεξεργασία, στο ρέμα που καταλήγει στη λεκάνη του Μόρνου. Ειδικότε-
ρα, από τη διερεύνηση της αναφοράς διαπιστώθηκε ότι, οι ενέργειες των αρ-
μόδιων υπηρεσιών και η υφιστάμενη κατάσταση θέτουν σε άμεσο κίνδυνο το 
περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, κατά παράβαση του Ν. 1650/1986, καθώς 
και των υγειονομικών διατάξεων που προβλέπουν αυστηρά μέτρα προστα-
σίας των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της Πρωτεύουσας. 
Ως εκ τούτου, το συγκεκριμένο ζήτημα συνιστά περίπτωση που εμπίπτει στις 
προστατευτικές διατάξεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος 
και στις διατάξεις για το περιβαλλοντικό έγκλημα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε επίσης τον πειθαρχικό έλεγχο εμπλεκομένων 
υπαλλήλων στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 � Για την άρνηση χορήγησης στοιχείων σε πολίτη από τις Οικονομικές Υπηρεσί-
ες του Υπουργείου Δικαιοσύνης για αμοιβή πραγματογνωμοσύνης, ο Συνήγο-
ρος απευθύνθηκε επανειλημμένα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργεί-
ου, ζητώντας στοιχεία. Καθότι οι εν λόγω Υπηρεσίες δεν ανταποκρίθηκαν, η 
Αρχή ζήτησε από τον αρμόδιο Υπουργό τον πειθαρχικό έλεγχο των αρμοδίων 
οργάνων για παράβαση καθήκοντος, ενώ παράλληλα διαβίβασε την υπόθεση 
και στον αρμόδιο εισαγγελέα, λόγω αποχρωσών ενδείξεων τέλεσης ποινικού 
αδικήματος. 

 � Στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών για τη μη ικανοποιητική λειτουργία του 
δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και τη μη εξέταση αιτήματος για επέ-
κταση δημοτικού φωτισμού από Δήμο της Ανατολικής Αττικής, ζητήθηκε από 
τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ο πειθαρχικός έλεγχος 
του Δημάρχου και λειτουργών, λόγω μη συνεργασίας του εν λόγω Δήμου 
με την Αρχή. Η Διεύθυνση Διοίκησης της εν λόγω υπηρεσίας ενημέρωσε την 
Αρχή ότι η διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου είναι σε εξέλιξη και για τις δυο 
υποθέσεις. 

 � Σχετικά με τη μη χορήγηση απάντησης, από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεο-
δομίας Δήμου της Κεντρικής Μακεδονίας, σε αίτηση συνιδιοκτήτη ακινήτου, 
με την οποία αιτείτο ενημέρωση για τις ενέργειες του μισθωτή του για αλλαγή 
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χρήσης του ακινήτου και την υπαγωγή του στις διατάξεις περί ένταξης αυ-
θαίρετων κατασκευών, ζητήθηκε από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ο πειθαρχικός έλεγχος του Δημάρχου και 
λειτουργών, λόγω μη συνεργασίας του εν λόγω Δήμου με την Αρχή. Η Διεύ-
θυνση Διοίκησης της εν λόγω υπηρεσίας ενημέρωσε την Αρχή ότι η διαδικα-
σία πειθαρχικού ελέγχου είναι σε εξέλιξη. 

 � Στο πλαίσιο διερεύνησης αναφοράς για την καθυστέρηση εξέτασης αίτησης 
πολίτη για την έκδοση οικοδομικής άδειας από την Υπηρεσία Δόμησης Δή-
μου, ζητήθηκε από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ο πειθαρχικός έλεγχος του Δημάρχου και 
λειτουργών, λόγω μη συνεργασίας του εν λόγω Δήμου με την Αρχή. Σημειώ-
νεται ότι, μετά την έναρξη της διαδικασίας πειθαρχικού ελέγχου, η Υπηρεσία 
Δόμησης απάντησε σχετικά με το θέμα, ενώ ο Δήμαρχος εξέφρασε την άποψη 
ότι οι Δήμαρχοι δεν νομιμοποιούνται να ασκούν ή να επεμβαίνουν στην άσκη-
ση των ουσιαστικών αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δόμησης. Η Αρχή τόνισε 
ότι δεν ζητήθηκε η παρέμβαση του Δημάρχου στην άσκηση των ουσιαστικών 
αρμοδιοτήτων της Υ.ΔΟΜ., παρά μόνον η μέριμνά του για τη συνεργασία της 
εν λόγω υπηρεσίας με τον Συνήγορο του Πολίτη, με την ιδιότητά του ως διοι-
κητικό και πειθαρχικό προϊστάμενο όλων των υπηρεσιών ενός Δήμου. 
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