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ΠΡΟΛΟΓΟ
Αγαπεηέο θίιεο, αγαπεηνί θίινη,
Σν 2021 έθεξε κηα πλνή αηζηνδνμίαο γηα ην πεξηνξηζκφ θαη, ελ
ηέιεη, ηελ νξηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19.
ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ έηνπο εθθίλεζε ην πξφγξακκα
καδηθνχ εκβνιηαζκνχ ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ παξάιιεια θαη
πξννδεπηηθά αλαζεσξνχληαλ ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ είραλ
ιεθζεί γηα ηνλ πεξηνξηζκφ εμάπισζεο ηεο παλδεκίαο. Ζ πίεζε
πνπ αζθήζεθε ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο, αλ θαη αξγά αιιά
ζηαζεξά κεηνχκελε, παξέκεηλε έληνλε ζην δηάζηεκα απηφ,
ρσξίο, σζηφζν, λα ζέζεη ζε δηαθηλδχλεπζε ηε ιεηηνπξγηθφηεηά
ηνπ.
Παξάιιεια, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ, παξά ηελ εχινγε θφπσζε απφ ηελ
παξαηεηακέλε εθαξκνγή πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ, εμαθνινχζεζε λα ζπκπεξηθέξεηαη κε πςειφ
βαζκφ θνηλσληθήο επζχλεο θαη αίζζεζεο απηνπξνζηαζίαο. Ζ έλαξμε ηνπ εκβνιηαζηηθνχ
πξνγξάκκαηνο ζπλέηεηλε απνθαζηζηηθά ζηε δηακφξθσζε πεπνίζεζεο γηα νξηζηηθή
αληηκεηψπηζε ησλ δπζκελέζηεξσλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο. Πξνθάιεζε, φπσο ήηαλ
αλακελφκελν, θαη κία λέα αηηία αλαδήηεζεο απφ ηνπο πνιίηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πλεγφξνπ
ηνπ Πνιίηε. ην παξφλ δειηίν, κάιηζηα, θαηαγξάθνληαη κεξηθνί απφ ηνπο ζπλεζέζηεξνπο
ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη ζπκπνιίηεο καο πξνζέθπγαλ ζηελ Αλεμάξηεηε Αξρή, δεηψληαο ηε
παξέκβαζή ηεο γηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εκβνιηαζηηθνχ
πξνγξάκκαηνο.
Όιν ην δηάζηεκα ελφο πιήξνπο έηνπο, απφ ηε πξψηε εκθάληζε θαη ηε κεηέπεηηα εμάπισζε
ηεο παλδεκίαο, ζηαζεξή ζηφρεπζε ηεο πξσηνβνπιίαο δεκνζηνπνίεζεο πεξηνδηθψλ,
ηεηξακεληαίσλ δειηίσλ ππνζέζεσλ ππήξμε ηφζν ε αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλέθπςαλ
ή θαη νμχλζεθαλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο φζν θαη ε απνηχπσζε πξνυθηζηάκελσλ παζνγελεηψλ
ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Πξάγκαηη, φπσο θαη ηα πξνεγνχκελα δειηία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
παλδεκίαο, απφ ηηο αξρέο ηνπ 2020, θαη ην παξφλ πεξηιακβάλεη κεξηθέο απφ ηηο πην
ραξαθηεξηζηηθέο ππνζέζεηο πνπ πξνέθπςαλ ή/θαη νθείινληαη ζηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο
δεκφζηαο πγείαο θαη αλαραίηηζεο ηεο εμάπισζεο ηνπ COVID-19, γηα ηηο νπνίεο ε Αξρή
θιήζεθε λα παξέκβεη. Πνιιέο απφ απηέο είλαη αθφκε ζε ζηάδην Γηεξεχλεζε |ο, θαη ε
παξέκβαζε ηεο Αξρήο δελ έρεη νινθιεξσζεί. Παξάιιεια, θαηαγξάθνληαη ππνζέζεηο πνπ
θιήζεθε λα ρεηξηζηεί ε Αξρή ζε έλα επξχηαην θάζκα, απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο,
θπζηθνχ θαη αζηηθνχ, ηα δηθαηψκαηα ησλ θνξνινγνχκελσλ, ησλ αζθαιηζκέλσλ, ησλ
εξγαδφκελσλ θαη ησλ αλέξγσλ, ησλ ΑκεΑ, ησλ αιινδαπψλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο θαη ησλ
πξνζθχγσλ, ησλ αλειίθσλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ειιεηκκάησλ ζηελ νξζή δηνηθεηηθή δξάζε
θαη πξαθηηθή ησλ ππεξεζηψλ ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο αιιά θαη ηεο απηνδηνίθεζεο,
δεκνηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο.
Ζ ήδε θαηαγεγξακκέλε ζε πξνεγνχκελε δειηία ππνζέζεσλ αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ
αλαθνξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ πλεγφξνπ αιιά θαη ζπλνιηθά, ησλ
κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ησλ θιήζεσλ ζην ηειεθσληθφ θέληξν ηεο Αξρήο,
ηφζν γηα ηελ παξέκβαζε ηεο Αξρήο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο λνκηκφηεηαο φζν θαη γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ κέζσ ηεο παξνρή ελεκέξσζεο θαη πιεξνθνξηψλ, εμαθνινχζεζε
θαη θαηά ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ 2021, θαη κάιηζηα κε αθφκε κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο.
ην πιαίζην ηεο απηνδέζκεπζήο καο γηα δεκφζηα ινγνδνζία, εληζρχνπκε ηελ εμσζηξέθεηα θαη
ηεο δηαθάλεηα ηεο δξάζεο ηεο Αξρήο, θαη παξάιιεια 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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▌ Επαλππνινγηζκόο ζπληάμεωλ
Ιζηνξηθό |

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε εμέηαζε απφ ην 2019 ζεκαληηθφ αξηζκφ
αλαθνξψλ πνιηηψλ πνπ δηακαξηχξνληαη, επεηδή ν ΔΦΘΑ αξλείηαη λα ηνπο
ρνξεγήζεη απφθαζε επαλππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμήο ηνπο.

Δηεξεύλεζε |

Ζ Αξρή επεζήκαλε ηα πξνβιήκαηα απφ ηελ κε έγθαηξε πινπνίεζε ηνπ
επαλππνινγηζκνχ θαη πεξηέγξαςε αλαιπηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ
δεκηνπξγεί ζηνπο ζπληαμηνχρνπο ε κε αλάξηεζε ησλ ζρεηηθψλ
ελεκεξσηηθψλ ζεκεησκάησλ θαη ε κε ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθψλ
απνθάζεσλ, θαζπζηέξεζε, ε νπνία δελ ήηαλ δηθαηνινγεκέλε.
ε
ζπλέρεηα απηψλ, ν ΔΦΘΑ κε Γεληθφ Έγγξαθφ ηνπ δηαηχπσζε ηε γλψκε φηη
δελ πθίζηαηαη επηηαθηηθή ππνρξέσζε ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ λα
εθδψζνπλ δηνηθεηηθή πξάμε ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ φζνλ αθνξά ηνλ
επαλππνινγηζκφ ησλ ζπληάμεσλ. Κάιηζηα, εθδνζείζα
εγθχθιηνο ηνπ
ΔΦΘΑ αλαθέξεη, κεηαμχ άιισλ, φηη επεηδή ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή θαη ηνλ επαλππνινγηζκφ ησλ ζπληάμεσλ
απνηππψλνληαη απφ ηελ 1/1/2020 γηα θάζε αζθαιηζκέλν ζην νηθείν
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, δελ πξνθχπηεη ππνρξέσζε ησλ ππεξεζηψλ
απνλνκήο ζπληάμεσλ γηα έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο.

Έθβαζε |

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ζπλέηαμε πφξηζκα, ην νπνίν απεχζπλε πξνο ηνλ
Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ φπνπ επηζεκαίλεη, φηη κφλν
ε έθδνζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ επαλππνινγηζκνχ ζπληάμεσλ γηα θάζε έλα
ζπληαμηνχρν, νη νπνίεο θαη ζα εκπεξηέρνπλ ηνλ αλαιπηηθφ ηξφπν θαη ην
απνηέιεζκα ηνπ επαλππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμεο θαη ζα δίλνπλ ζηνπο
ελδηαθεξφκελνπο ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθχγνπλ θαηά απηψλ, κπνξεί λα
δηαζθαιίζεη µε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηφζν ηελ νξζή ηήξεζε ησλ
βαζηθψλ αξρψλ πνπ πξέπεη λα ηεξεί ε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαηά ηελ δξάζε
ηεο, φζν θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ πξέπεη λα απνιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ
πνιηηψλ.
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▌ Άδεηα γηα ππνβνεζνύκελε αλαπαξαγωγή
Ιζηνξηθό |

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ έιαβε
αλαθνξά εξγαδφκελεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε ηελ νπνία
δηακαξηπξφηαλ φηη δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε άδεηαο πνπ
πξνβιέπεηαη ζην δεκφζην ηνκέα ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο.

Δηεξεύλεζε |

πγθεθξηκέλα, ζην δεκφζην ηνκέα, νη εξγαδφκελεο γπλαίθεο, πνπ
ππνβάιινληαη ζε κέζνδν ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο (IVF),
έρνπλ δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ άδεηα επηά (7) εξγαζίκσλ εκεξψλ
κε πιήξεηο απνδνρέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ ελ ιφγσ
δηεπθφιπλζε δελ έρεη εθαξκνγή γηα ηηο εξγαδφκελεο ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα, νη νπνίεο, αλαγθαζηηθά, ιακβάλνπλ αλαξξσηηθή άδεηα γηα
ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Γηαπηζηψζεθε, επνκέλσο, φηη
νπδεκία αληίζηνηρε πξφβιεςε ππήξμε γηα ηηο εξγαδφκελεο ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα. Δλ φςεη απηψλ, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε
απέζηεηιε πξνο ην αξκφδην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ
Τπνζέζεσλ έγγξαθφ κε ην νπνίν έζεζε ην πξφβιεκα, αιιά θαη ηελ
αλάγθε επίιπζεο. Ιφγσ κε έγθαηξεο αληαπφθξηζεο, ε Αξρή
επαλήιζε κε λέν έγγξαθν.

Έθβαζε |

Κε έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ
(49628/1515/22-12-2020), ε Αξρή ελεκεξψζεθε, φηη πξνσζείηαη
ζρέδην δηάηαμεο, θαζψο αλαγλσξίζηεθε ε αλάγθε λνκνζεηηθήο
ξχζκηζεο γηα ην ζέκα.
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▌ Γηα ηελ αλαζεώξεζε ηνπ Οηθνγελεηαθνύ Δηθαίνπ
Ιζηνξηθό |

Δπηζηνιή ζηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο απέζηεηιε ν πλήγνξνο, κε δηπιή
αθνξκή: ηελ εμέηαζε ελψπηνλ ηνπ ΔΓΓΑ πξνζθπγήο θαηά ηεο Διιάδαο
γηα παξάβαζε ιφγσ κε επαξθνχο δηαζθάιηζεο ηνπ δηθαηψκαηνο
επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηέθλνπ θαη γνλέα πνπ δελ κέλεη καδί ηνπ, απφ
γνλέα, ν νπνίνο είρε απεπζπλζεί θαη ζηνλ πλήγνξν, θαη ηελ ζέζε ζε
δεκφζηα δηαβνχιεπζε ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ.
Ο πλήγνξνο ππνζηήξημε, φηη γηα ηε ζπκκφξθσζε ηεο ρψξαο ζηηο
επηηαγέο δηεζλψλ ζπκβάζεσλ απαηηείηαη ε θαηνρχξσζε φρη κφλν ηεο
λνκηθήο ζπλεπηκέιεηαο (απφ θνηλνχ ιήςεο απνθάζεσλ) απφ κέξνπο θαη
ησλ δχν γνλέσλ κεηά ηνλ ρσξηζκφ ησλ γνλέσλ, αιιά θαη ηεο θπζηθήο
ζπλεπηκέιεηαο, κε ηε κνξθή ηεο ελαιιαζζφκελεο θαηνηθίαο ηνπ ηέθλνπ
θαη ηνλ ηζνκεξή δηακνηξαζκφ ηνπ ρξφλνπ ηνπ κεηαμχ ησλ γνλέσλ, σο
θαλφλα, απφ ηνλ νπνίν ρσξεί παξέθθιηζε κφλν γηα ζπνπδαίν ιφγν. Σν
λνκνζρέδην πνπ θαηαηέζεθε θαη ςεθίζηεθε, ηειηθά, αλ θαη εηζάγεη
ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζην νηθνγελεηαθφ δίθαην, ππνιείπεηαη σο πξνο ηελ
θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ ζε θνηλή αλαηξνθή θαη
επηθνηλσλία κε ηνλ γνλέα πνπ δελ κέλεη καδί ηνπ, θαηά ην φηη δελ
ζεζπίδεη ξεηά σο θαλφλα ηνλ ζεζκφ ηεο ελαιιαζζφκελεο θαηνηθίαο ηνπ
ηέθλνπ, δελ αλαγλσξίδεη ξεηά ηελ επηθνηλσλία σο δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ
θαη επηηξέπεη ζηνπο γνλείο ηελ άλεπ απνρξψληνο ιφγνπ παξαίηεζε απφ
ηελ άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο, ζπλνιηθά (ηεο επηκέιεηαο
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο), αιιά θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ
επηθνηλσλίαο κε κφλε ηε βνχιεζε ηνπ δηθαηνχρνπ γνλέα.
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▌ Καζπζηεξήζεηο ζηε δηαδηθαζία Οηθνγελεηαθήο Επαλέλωζεο
Ιζηνξηθό |

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, έιαβε ηθαλφ αξηζκφ αλαθνξψλ ζρεηηθά κε
ζνβαξέο θαζπζηεξήζεηο θαη πξνβιήκαηα ζηε δηαδηθαζία νηθνγελεηαθήο
επαλέλσζεο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ. Δηδηθφηεξα, ε Αξρή πιεξνθνξήζεθε,
φηη ζεκαληηθφο αξηζκφο παηδηψλ έρεη ήδε απσιέζεη θαη εμίζνπ ζεκαληηθφο
αξηζκφο παηδηψλ θηλδπλεχεη λα εθπέζεη ηεο πξνβιεπφκελεο εμάκελεο
πξνζεζκίαο γηα ηε κεηαθνξά ηνπο ζηελ
ρψξα πξννξηζκνχ ψζηε λα
νινθιεξσζεί επηηπρψο ε δηαδηθαζία ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο.

Δηεξεύλεζε |

Θαηά ηε δηεξεχλεζε ησλ ζρεηηθψλ ππνζέζεσλ θαη ζε ζπλέρεηα ηεο
επηθνηλσλίαο ηνπ πλεγφξνπ κε αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο
Αζχινπ, πξνέθπςε φηη νη κεηαθνξέο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη εκπξφζεζκα
θαζψο παξακέλεη ζε εθθξεκφηεηα ν δηαγσληζκφο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ, παξφηη έρνπλ ήδε ππνβιεζεί νη νηθνλνκηθέο
πξνζθνξέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.

Έθβαζε |

Έγηλε ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ππεγξάθε ε ζρεηηθή ζχκβαζε.
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▌ Ηιηθηαθό όξην ζηελ ζρνιή Δηθαζηηθώλ Λεηηνπξγώλ
Ιζηνξηθό |

ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε ππνβιήζεθε αλαθνξά κε αληηθείκελν ην
αλψηαην φξην ειηθίαο ησλ ζαξάληα πέληε (45) εηψλ, πνπ ηίζεηαη ζηνλ λφκν
σο πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ππνςεθίσλ ζηνλ εηζαγσγηθφ δηαγσληζκφ
ηεο Δζληθήο ρνιήο Γηθαζηηθψλ Ιεηηνπξγψλ. εκεηψλεηαη φηη, κε ηελ ππ’
αξηζκ. 3762/2010 απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (ηΔ), είρε
εμεηαζζεί ην δήηεκα ζέζπηζεο ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ειηθίαο ησλ 40 εηψλ,
πνπ θαζνξηδφηαλ ζηελ ηφηε ηζρχνπζα λνκνζεζία (άξ. 10 παξ. 1 εδ. α΄ Λ.
3689/2008), σο φξνο εηζαγσγήο ζηελ Δζληθή ρνιή Γηθαζηηθψλ Ιεηηνπξγψλ
(ΔΓΗ). Κε ηελ απφθαζε απηή, είρε θξηζεί φηη ε θαζηέξσζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ αλψηαηνπ νξίνπ ειηθίαο ήηαλ αηηηνινγεκέλε, θαζψο
εμππεξεηνχζε ζεκηηφ ζθνπφ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ελψ παξάιιεια ην
ζεζπηδφκελν φξην ειηθίαο ήηαλ πξφζθνξν θαη αλαγθαίν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ
ζθνπνχ απηνχ. Παξά ηελ απφθαζε ηνπ ηΔ, ην 2011 επήιζε ηξνπνπνίεζε
ηεο επίκαρεο δηάηαμεο θαη απμήζεθε ην αλψηαην ειηθηαθφ φξην απφ ην 40ν
ζην 45ν έηνο.

Δηεξεύλεζε |

Ζ ελ γέλεη ζέζπηζε αλψηαηνπ ειηθηαθνχ νξίνπ γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ΔΓΗ
παξακέλεη έλα δήηεκα πνπ πξνθαιεί πξνβιεκαηηζκφ, θαζψο ζηηο
πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο ε έλαξμε ηεο επαγγεικαηηθήο θαξηέξαο ηνπ
δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ δελ ηειεί ππφ φξν πιήξσζεο ειηθηαθνχ θξηηεξίνπ.

Έθβαζε |

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε επαλάθεξε ην παξαπάλσ δήηεκα ζην Τπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο, δεηψληαο λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν είηε πεξαηηέξσ αχμεζεο
ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ειηθίαο ησλ 45 εηψλ γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ΔΓΗ είηε
πιήξνπο θαηάξγεζήο ηνπ, ρσξίο λα έρεη επέιζεη κέρξη ζηηγκήο θάπνηα
εμέιημε.
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▌ Πξνζωπηθά δεδνκέλα ζην πιαίζην ηεο ηειεθπαίδεπζεο
Ιζηνξηθό |

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε εμεηάδεη κεγάιν αξηζκφ αλαθνξψλ γνλέσλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη ηζρπξίδνληαη φηη, κε ηε ζχκβαζε ηελ νπνία έρεη
ζπλάςεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο κε ηελ εηαηξεία Cisco δελ ππάξρεη επαξθήο
πξνζηαζία
ησλ
πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ
ησλ
ππνθεηκέλσλ
πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πιαηθφξκα WEBEX ζην πιαίζην ηεο ηειεθπαίδεπζεο.

Δηεξεύλεζε |

Ο πλήγνξνο, θαηά ηελ αξρηθή Γηεξεχλεζε | |ηνπ δεηήκαηνο, ελεκεξψζεθε
απφ ην ππνπξγείν Παηδείαο, φηη απφ ηε ιήςε ησλ κεηαδεδνκέλσλ δελ είλαη
εθηθηή ε ηαπηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ, επνκέλσο δελ πξνθχπηεη θίλδπλνο
δηαξξνήο ή επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Δπίζεο,
ζε ζρεηηθή επηθνηλσλία κε ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ
Υαξαθηήξα, ν πλήγνξνο ελεκεξψζεθε φηη, σο θαη’ αξρήλ αξκφδηα γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, δηεξεπλά ην δήηεκα θαη επίθεηηαη ε
ηνπνζέηεζή ηεο ην επφκελν δηάζηεκα.

Έθβαζε |

Ο πλήγνξνο αλακέλεη ηελ έγγξαθε απάληεζε εθ κέξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζψο θαη ην πφξηζκα ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο
Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα.
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▌ Λεηηνπξγία ππαίζξηνπ ρώξνπ εθδειώζεωλ
Ιζηνξηθό |

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θιήζεθε λα δηακεζνιαβήζεη θαηφπηλ δηακαξηπξίαο
πνιηηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ππαηζξίνπ ρψξνπ εθδειψζεσλ ζηελ Εψλε Β΄
πξνζηαζίαο Θεθηζνχ.

Δηεξεύλεζε |

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, κε βάζε ηα επίζεκα έγγξαθα ηεο δηνίθεζεο θαη ην
ΠΓ 15.06.94 «Θαζνξηζκφο Εψλεο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνηακνχ Θεθηζνχ»,
επηζήκαλε, φηη δελ επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ππαηζξίνπ ρψξνπ εθδειψζεσλ
ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη εμ’ απηνχ είλαη αλαγθαίν λα εμεηαζηεί απφ ηνλ
Γήκν Αραξλψλ, ζχκθσλα θαη κε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο
Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, ε νξηζηηθή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηεο.

Έθβαζε |

Θαηφπηλ ησλ ελεξγεηψλ ηνπ πλεγφξνπ ην δήηεκα εηζήρζε πξνο ζπδήηεζε
ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν θαη εμέδσζε ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ
νξηζηηθή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο.
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▌ Άδεηα εηζόδνπ ζε αλήιηθν
Ιζηνξηθό |

Ζ Αξρή δέρηεθε αλαθνξά απφ ηνλ Έιιελα ζχδπγν ππεθφνπ Γεσξγίαο
πξνθεηκέλνπ λα ηαμηδέςεη ζηελ Διιάδα απφ ηελ Γεσξγία ην αλήιηθν ηέθλν
ηεο απφ πξνεγνχκελν γάκν. Σν παηδί παξέκελε ζηε Γεσξγία θαζψο ιφγσ
ησλ κέηξσλ πξφιεςεο θαηά ηεο παλδεκίαο πεξηνξίζηεθε ε είζνδνο πνιηηψλ
ηξίησλ ρσξψλ (εθηφο έλγθελ) ζε ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ.

Δηεξεύλεζε |

Ζ Αξρή απέζηεηιε επηζηνιή πξνο ην πξνμεληθφ γξαθείν καο ζηε Γεσξγία
πξνθεηκέλνπ λα δνζεί θαη’ εμαίξεζε άδεηα ζηνλ αλήιηθν εηζφδνπ ζηε ρψξα
γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε εθφζνλ ε κεηέξα ηνπ είρε ππνβάιιεη αίηεκα
γηα έθδνζε άδεηαο παξακνλήο σο ζχδπγνο Έιιελα θαη είλαη θάηνρνο
ζρεηηθήο κπιε βεβαίσζεο.

Έθβαζε |

Σν πξνμεληθφ καο γξαθείν, δηεξεπλψληαο άκεζα ην ππφ εμέηαζε δήηεκα,
αληαπνθξίζεθε θαη ρνξήγεζε ζηνλ αλήιηθν εμαίξεζε εηζφδνπ ζηελ ειιεληθή
επηθξάηεηα.
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▌ Δηόξζωζε ρξόλνπ έλαξμεο ζπληαμηνδόηεζεο
Ιζηνξηθό |

ε πνιίηε ρνξεγήζεθε ζχληαμε ην 2014 απφ ην πξψελ ΓΙΘ κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο. Σν 2016 ην πξψελ ΗΘΑ-ΔΣΑΚ γλσζηνπνηεί ηνλ
ρξφλν αζθάιηζεο ηνπ πνιίηε ζην ΓΙΘ, νδεγψληαο ζε ηξνπνπνίεζε ησλ
ζπλνιηθψλ εκεξψλ αζθάιηζεο πνπ είραλ αξρηθψο ιεθζεί ππφςε απφ ην
ΓΙΘ. Ζ ηξνπνπνίεζε ησλ εκεξψλ νδήγεζε ζηε ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο ηνπ
πνιίηε ζε δηαθνξεηηθφ φξην ειηθίαο απφ εθείλν πνπ ιήθζεθε ππφςε γηα ηελ
θαηαβνιή ζχληαμεο απφ ην ΓΙΘ. Ωο εθ ηνχηνπ ε αξρηθή Απφθαζε ηνπ ΓΙΘ
(ην 2016) αλαζεσξήζεθε θαη αθνινχζεζε ε αλαδήηεζε αρξεσζηήησο
θαηαβιεζεηζψλ πνζψλ ζπληάμεσλ. Ο πνιίηεο ππνβάιιεη έλζηαζε ην 2016
θαηά ηεο Απφθαζεο ηνπ ΗΘΑ-ΔΣΑΚ. Οη ελέξγεηεο απηέο νδήγεζαλ ζηελ εθ
λένπ ηξνπνπνίεζε ησλ ππνινγηζζεηζψλ εκεξψλ αζθάιηζεο θαη ζηελ έθδνζε
λέαο απφθαζεο ην 2018. Θαηά ηεο απφθαζεο απηήο ππέβαιε εθ λένπ
έλζηαζε. Σν Τπνθαηάζηεκα δελ εμεηάδεη ηελ έλζηαζε θαη απνζηέιιεη
απαληεηηθφ έγγξαθν, ζχκθσλα κε ην νπνίν κεηά απφ επαλέιεγρν ηεο
αλαθεθαιαίσζεο δελ πξνέθπςε δηαθνξά ζηηο εκέξεο αζθάιηζεο.

Δηεξεύλεζε | Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θαηφπηλ κειέηεο ηεο ππφζεζεο απέζηεηιε έγγξαθν
πξνο ην αξκφδην Τπνθαηάζηεκα ηνπ ΔΦΘΑ επηζεκαίλνληαο, φηη, παξά ηελ
ππνβνιή ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο απφ κέξνπο ηνπ πνιίηε, απηή δελ
εμεηάζηεθε σο φθεηιε θαη δήηεζε λα ιεθζεί ππφςε ην έγγξαθν ηνπ
Σκήκαηνο Δζφδσλ ηνπ Σνπηθνχ Τπνθαηαζηήκαηνο Θαιιηζέαο, ην νπνίν απφ
ηελ κειέηε ηεο ππφζεζεο θαηλφηαλ λα κελ έρεη ιεθζεί ππφςε ζηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ αζθαιηζηηθνχ ρξφλνπ.
Έθβαζε |

Σν Τπνθαηάζηεκα πξνψζεζε άκεζα ηελ έλζηαζε ηνπ πνιίηε πξνο εμέηαζε
ζηελ Σνπηθή Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή. Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή έιαβε ππφςε ηεο ηα
ζηνηρεία πνπ επηζεκάλζεθαλ απφ ηελ Αξρή θαη έθαλε δεθηή ελ κέξεη ηελ
έλζηαζε ηνπ πνιίηε πξνβαίλνληαο ζηελ έθδνζε Αλαζεσξεηηθήο Απφθαζεο
ηελ νπνία θαη απέζηεηιε ζηε Γεληθή Γ/λζε Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο
πξνθεηκέλνπ λα δηνξζσζεί ε αξρηθή Πξάμε Απνλνκήο χληαμεο 2014 επί ην
νξζφ.
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▌ Καηαβνιή απνδεκίωζεο ιόγω ξπκνηόκεζεο αθηλήηνπ
Ιζηνξηθό |

Ηδηνθηήηεο αθηλήηνπ θείκελνπ ζηνλ Γήκν Αγ. Αλαξγχξσλ-Θακαηεξνχ
πξνζέθπγε ζηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε δηακαξηπξφκελνο γηα ηε
καθξνρξφληα δέζκεπζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θαη ηε κε πξνψζεζε απφ ηνλ
Γήκν ησλ απφ ην λφκν πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ θαηαβνιή
απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε θπξσκέλε ήδε απφ ην έηνο 1998 πξάμε
πξνζθχξσζεο θαη αλαινγηζκνχ απνδεκίσζεο. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ Γήκνπ λα ππνθαζηζηά ηνλ ηδηνθηήηε
ζηα δηθαηψκαηα έλαληη ησλ ηξίησλ ππφρξεσλ γηα ηελ απνδεκίσζε, ιφγσ
ξπκνηνκίαο, φκσο ππνρξενχηαη λα βεβαηψλεη θαη λα εηζπξάηηεη απφ ηνπο
ππφρξενπο ζε θαηαβνιή απνδεκίσζεο, ην πνζφ πνπ θαηέβαιε γηα
ινγαξηαζκφ ηνπο ζηνπο δηθαηνχρνπο ηεο απνδεκίσζεο.

Δηεξεύλεζε | Ζ Αξρή δηακεζνιάβεζε επί ηξηεηία κε ζεηξά εγγξάθσλ θαη ελεξγεηψλ ηεο,
δεηψληαο ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ δπλαηφηεηαο απφ ηνλ Γήκν.
Έθβαζε |

Ο Γήκνο πηνζέηεζε ηελ πξφηαζε ηεο Αξρήο. Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε
νινθιήξσζε ηε δηακεζνιάβεζή ηνπ θαηφπηλ ηεο θαηαβνιήο ηνπ ζπλνιηθνχ
πνζνχ ηεο απνδεκίσζεο, χςνπο 62.650,00€.
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▌ Χνξήγεζε επηδόκαηνο
Ιζηνξηθό |

O πλήγνξνο δηακεζνιάβεζε εθ λένπ γηα ην δήηεκα ηεο άξλεζεο ηνπ ηέσο
Σακείνπ Τγείαο Γηθεγφξσλ Αζελψλ (ΣΤΓΑ) λα ρνξεγήζεη ην επίδνκα
βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ ζηνπο άλδξεο αζθαιηζκέλνπο, κε ηελ αηηηνινγία
φηη «ζύκθωλα κε ην άξζξν 15 παξάγξ. 2 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ η.ΤΥΔΑ
δηθαηνύρνη ηνπ επηδόκαηνο είλαη νη άκεζα αζθαιηζκέλεο γπλαίθεο δηθεγόξνη
θαη νη γπλαίθεο αζθνύκελνη δηθεγόξνη».
εκεησηένλ, φηη ν πλήγνξνο είρε δηακεζνιαβήζεη γηα ην ίδην δήηεκα θαη
θαηά ηα έηε 2015-2016, ζην πιαίζην εμέηαζεο ζρεηηθψλ αλαθνξψλ
αζθαιηζκέλσλ. ε ζπλέρεηα ηεο παξέκβαζεο ηνπ πλεγφξνπ, ππήξμε
δηαβεβαίσζε απφ κέξνπο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ Σακείνπ, φηη έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί «νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αιιαγή ηνπ
θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο όπνπ αλαθέξεηαη όηη νη λόκηκνη δηθαηνύρνη ηνπ ελ
ιόγω επηδόκαηνο είλαη νη άκεζα αζθαιηζκέλεο γπλαίθεο δηθεγόξνη».

Δηεξεύλεζε |

Πξφζθαηα ν πλήγνξνο έιαβε θαη πάιη αλαθνξέο, απφ ηηο νπνίεο δηαπίζησζε
φηη ε ελ ιφγσ άκεζε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ δηαηεξείηαη ελεξγή.
Πξαγκαηνπνίεζε λέα δηακεζνιάβεζε, απνζηέιινληαο έγγξαθν ζην αξκφδην
Σκήκα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, ζην νπνίν
ππελζχκηζε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε παξαπάλσ δηάηαμε ζπληζηά
άκεζε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ εηο βάξνο ησλ αλδξψλ αζθαιηζκέλσλ θαη
αληηηίζεηαη ζην χληαγκα θαη ην Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

Έθβαζε |

Σν αξκφδην Σκήκα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ
απάληεζε φηη “δελ έρεη εθδνζεί αθόκε ν Εληαίνο Καλνληζκόο Παξνρώλ θαη
παξακέλεη ζε ηζρύ ην άξζξν 15 ηνπ ΠΔ/ηνο 162/1998... . Πάληωο, ζύκθωλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 4670/2020 (Α'43), νξίδεηαη όηη, εληόο
δύν εηώλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λόκνπ ζα εθδνζεί ην ζρεηηθό
πξνεδξηθό δηάηαγκα θαηόπηλ ζύκθωλεο γλώκεο ηνπ Δ.Σ. Τνπ e-ΕΦΚΑ”.
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▌ Μείωζε νθεηιήο
Ιζηνξηθό |

Πνιίηεο δήηεζε ηε κεζνιάβεζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, αλαθνξηθά κε
νθεηιή ηνπ πξνο ηε Φπζηθφ Αέξην Διιεληθή Δηαηξεία Δλέξγεηαο.
πγθεθξηκέλα, δεηήζεθε λα δηαγξαθεί νθεηιή ζρεηηθή κε δηνξζσηηθνχο
εθθαζαξηζηηθνχο ινγαξηαζκνχο, γηα ηνπο νπνίνπο ν πνιίηεο ελεκεξψζεθε
κεηά ηελ παξέιεπζε ζεκαληηθνχ ρξφλνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ πξνέβε ζε
δήισζε δηαθνπήο ηεο παξνρήο θπζηθνχ αεξίνπ.

Δηεξεύλεζε |

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε δήηεζε απφ ην Φπζηθφ Αέξην Διιεληθή Δηαηξεία
Δλέξγεηαο, ηελ επαλεθηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αηηήκαηνο θαη ηηο ζρεηηθέο
ελέξγεηέο ηεο γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο σο άλσ νθεηιήο.

Έθβαζε |

Κεηά ηελ παξαπάλσ παξέκβαζε, ε Αξρή ελεκεξψζεθε φηη ε Δηαηξεία
πεξηνξίδεη ηελ νθεηιή ζηα 300 € θαη ζα πξνβεί ζε δηαγξαθή ηνπ ππφινηπνπ
πνζνχ ησλ 1.473.95 επξψ.
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▌ Μεηωκέλεο εηζθνξέο ιόγω θύεζεο
Ιζηνξηθό |

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε δηεξεχλεζε αλαθνξά γπλαίθαο, ειεθηξνιφγνπ
κεραληθνχ αζθαιηζκέλεο ζηνλ ΔΦΘΑ (πξψελ ΣΚΔΓΔ), εξγαδφκελεο ζε
εηαηξεία, ε νπνία, κεηά ηε γέλλεζε ηνπ ηεηάξηνπ ηέθλνπ ηεο, αηηήζεθε ζην
Σνπηθφ Τπνθαηάζηεκα Κηζζσηψλ κείσζε 50
εηζθνξψλ ηεο ιφγσ
γελλήζεσο ηέθλνπ (άξζξν 141 παξ.2 ηνπ λ. 3655/08). ηε ζπλέρεηα, ε
αλαθεξφκελε παξέιαβε ηελ απφθαζε ηεο Πεξ/θεο Τπεξεζίαο Β Σνπηθνχ
Τπνθαηαζηήκαηνο Κηζζσηψλ ΔΦΘΑ, φπνπ, κεηαμχ άιισλ, αλαθεξφηαλ, φηη
ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κπνξνχζε λα ππνινγηζηεί ε ελ ιφγσ κείσζε ήηαλ
θαηά πνιχ κηθξφηεξν ηνπ αηηεζέληνο.

Δηεξεύλεζε |

Ζ αλαθεξφκελε ππέβαιε έλζηαζε ζηελ ππεξεζία, ελψ ν πλήγνξνο ηνπ
Πνιίηε απέζηεηιε δηαδνρηθά έγγξαθα ηφζν αξρηθά πξνο ηελ αξκφδηα
ππεξεζία (Πεξηθεξεηαθφ ππνθαηάζηεκα ΔΦΘΑ) φζν θαη πξνο ηε Γεληθή
Γξακκαηεία Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, φπνπ, κεηαμχ άιισλ, αλέθεξε φηη απφ
ηελ εθηεζείζα αιιεινγξαθία, δηαθάλεθε κηα ζχγρπζε ησλ αξκνδίσλ
ππεξεζηψλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ .

Έθβαζε |

Δλ ηέιεη, ε Γεληθή Γξακκαηεία Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ απέζηεηιε ην κε
αξηζκ. πξση. Γ.15/Γ/47752/1840/ 29-01-2021 έγγξαθν πξνο ηνλ ΔΦΘΑ, ην
νπνίν θαη θνηλνπνίεζε πξνο ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, κε ην νπνίν ην δήηεκα
επηιχζεθε.
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▌ Μεηωκέλν ωξάξην ζε εξγαδόκελε κεηέξα
Ιζηνξηθό |

Δξγαδφκελε ζε δεκνηηθφ βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ πξνζέθπγε ζην πλήγνξν
ηνπ Πνιίηε επεηδή θαζπζηεξνχζε ε εμέηαζε ηνπ αηηήκαηφο ηεο γηα δηαθνπή
ηεο άδεηαο αλαηξνθήο ηέθλνπ θη επηζηξνθήο ζηελ εξγαζία κε κεησκέλν
σξάξην.

Δηεξεύλεζε |

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε απεπζχλζεθε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ
δεηψληαο ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο ηεο εξγαδνκέλεο γηα ηελ ρξήζε απφ
απηήλ κεησκέλνπ σξαξίνπ ζην πιαίζην πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία .

Έθβαζε |

Ζ αξκφδηα ππεξεζία ελεκέξσζε ηνλ πλήγνξν φηη ζα εμεηάζεη ην αίηεκα ηεο
εξγαδνκέλεο γηα ρξήζε απφ απηήλ κεησκέλνπ σξαξίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε
ηηο ζπζηάζεηο ηνπ.
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▌ Καηαγξαθή αηηήκαηνο ρνξήγεζεο δηεζλνύο πξνζηαζίαο
Ιζηνξηθό |

Ζ Αξρή δέρηεθε αλαθνξά απφ ΚΘΟ, ε νπνία είρε δεηήζεη απφ ηελ ππεξεζία
Αζχινπ ηελ επίζπεπζε ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εκεξνκελίαο θαηαγξαθήο
αηηήκαηνο ρνξήγεζεο δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζε αλήιηθν θαζψο δελ είρε
πξφζβαζε ζε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ελψ αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα
πγείαο ελψ, παξάιιεια, ήηαλ πεξίπησζε νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο βάζεη
ηνπ θαλνληζκνχ Γνπβιίλν ΗΗΗ.

Δηεξεύλεζε |

Ο πλήγνξνο, εθθξάδνληαο ηελ θαηαλφεζή ηνπ γηα ηνλ φγθν εξγαζηψλ φπσο
θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλέθπςαλ ζε επίπεδν αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
ιφγσ ησλ κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παλδεκίαο, απέζηεηιε έγγξαθν
ζηελ ππεξεζία Αζχινπ πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα
ζχληκεζεο ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο ηνπ αλειίθνπ ιφγσ απμεκέλεο
επαισηφηεηάο ηνπ.

Έθβαζε |

Ζ ππεξεζία
θαηαγξαθήο.

Αζχινπ

αληαπνθξίζεθε

θαη

επίζπεπζε

ηελ

εκεξνκελία
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▌ Δηαθνπή ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο
Ιζηνξηθό |

Θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ηνπ Αζπξνπχξγνπ πξνζέθπγαλ ζην πλήγνξν ηνπ
Πνιίηε δηακαξηπξφκελνη γηα ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα (ερνξχπαλζε,
ππεξβνιηθή ζθφλε, δηέιεπζε νρεκάησλ κεγάινπ θνξηίνπ) απφ ηε ιεηηνπξγία
επηρεηξήζεσο θφξησζεο-εθθφξησζεο θαη δηαλνκήο ρψκαηνο.

Δηεξεύλεζε |

Ζ Αλεμάξηεηε Αξρή απεχζελε ζεηξά εγγξάθσλ ζηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο
ηεο Πεξηθέξεηαο (ΠΔ) Γπηηθήο Αηηηθήο, θαη δήηεζε ηνλ έιεγρν γηα ηε
δηαπίζησζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Οη ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο δηελήξγεζαλ απηνςίεο
θαη δηαπίζησζαλ ηε ιεηηνπξγία κνλάδαο επεμεξγαζίαο ρσξίο λα δηαζέηεη
έγθξηζε/γλσζηνπνίεζε εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη πεξηβαιινληηθή
αδεηνδφηεζε. Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε φηη ην πεδίν ηεο δξαζηεξηφηεηαο δελ
βξίζθεηαη ζε πεξηνρή ζηελ νπνία επηηξέπεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία απηήο.

Έθβαζε |

Ζ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο ΠΔ Γπηηθήο Αηηηθήο ρνξήγεζε ζηελ ελ ιφγσ
εηαηξεία πξνζεζκία γηα κεηεγθαηάζηαζε. Δπεηδή ε εηαηξεία δελ
ζπκκνξθψζεθε ε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο επέβαιιε ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο
θαη πξνρψξεζε ζηε ζθξάγηζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απηήο.
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▌ Επηζηξνθή θαηαινγηζζέληνο πνζνύ
Ιζηνξηθό |

Πνιίηεο αηηείηαη ηε ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο
(ΑΑΔ) γηα ηελ κεηαβίβαζε αθηλήηνπ. ε απάληεζε ηνπ αηηήκαηφο θαη
ζχκθσλα κε ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ΟΠ ΗΘΑ εληνπίδεηαη νθεηιή
χςνπο 5.023 επξψ απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κελψλ Οθησβξίνπ θαη
Λνεκβξίνπ 2006 ζε Οκφξπζκε Δηαηξεία
ζηελ νπνία ζπκκεηείρε σο
νκφξξπζκνο εηαίξνο έσο ηελ 1-11-2006. Ο πνιίηεο πξνρψξεζε ζηελ
πιεξσκή ηνπ πνζνχ θαζψο ήηαλ άκεζε ε αλάγθε ιήςεο ηνπ ΑΑΔ γηα ηελ
κεηαβίβαζε ηνπ αθηλήηνπ, αιιά ππέβαιιε παξάιιεια ξεηή δήισζε
επηθχιαμεο πεξί ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ θαηαινγηζζέληνο πνζνχ. Παξάιιεια
ην Τπνθαηάζηεκα απεπζχλζεθε ζηε Γεληθή Γ/λζε Δηζθνξψλ ηνπ ΔΦΘΑ
ζέηνληαο ππφςε ηελ ππφζεζε ηνπ πνιίηε θαη δεηήζεθε ε έγθξηζε γηα ηελ
ρνξήγεζε ρεηξφγξαθνπ ΑΑΔ.

Δηεξεύλεζε |

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε κειεηψληαο ηελ ππφζεζε απέζηεηιε αξρηθά
έγγξαθν εξψηεκα πξνο ην Σνπηθφ Τπνθαηάζηεκα θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνο
ηελ Γεληθή Γ/λζε Δηζθνξψλ. ηελ επηζηνιή ηεο Αξρήο αλαιχζεθε ην
πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην ησλ Αλαιπηηθψλ Πεξηνδηθψλ Γειψζεσλ (ΑΠΓ),
ηεο ππνρξέσζεο ησλ εξγνδνηψλ γηα ηελ ππνβνιή ΑΠΓ, ηνπ ρξφλνπ
ππνινγηζκνχ εηζθνξψλ, ηεο αιιειέγγπαο θαη εηο νιφθιεξνλ επζχλεο ησλ
νκφξξπζκσλ εηαίξσλ θαη δεηήζεθαλ νη απφςεηο ηεο Τπεξεζίαο αλαθνξηθά
κε ην γεγνλφο φηη ν πνιίηεο ελψ απνρψξεζε ηελ 1-11-2006 βαξχλεηαη κε
νθεηιή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κελφο Λνεκβξίνπ.

Έθβαζε |

ε επηθνηλσλία καο κε ηνλ πνιίηε γηα ηελ εμέιημε ηεο ππφζεζεο, καο
γλσζηνπνίεζε φηη ηνπ επεζηξάθε ην πνζφ πνπ αθνξνχζε ζηνλ θαηαινγηζκφ
ζε βάξνο ηνπ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ κελφο Λνεκβξίνπ.
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▌ εμνπαιηθή παξελόριεζε
Ιζηνξηθό |

Δξγαδφκελε σο αηζζεηηθφο ζε θαηάζηεκα θαηήγγεηιε ηφζν πξνο ηελ
Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο φζν θαη πξνο ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, φηη ππέζηε
ζεμνπαιηθή παξελφριεζε απφ ηνλ εξγνδφηε ηεο, πνπ ζηελ πνξεία ηεο
θαηήγγεηιε ηε ζχκβαζε εξγαζίαο. Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε δήηεζε ηε
δεκηνπξγία αξρήο απφδεημεο απφ ηελ αλαθεξνκέλε, ε νπνία πξνζθφκηζε
έλνξθε βεβαίσζε πειάηηδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο, φπνπ πεξηεγξάθεθαλ δχν
πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζηα νπνία ε ίδηα βεβαίσζε φηη
ππήξμε απηφπηεο κάξηπξαο. Κεηά ηαχηα, δεηήζεθε απφ ηελ εξγνδνηηθή
πιεπξά αληηζηξνθή ηνπ βάξνπο απνδείμεσο.

Δηεξεύλεζε | Ζ εξγνδνηηθή πιεπξά πξνζθφκηζε νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ (dvd) πνπ
θαηέγξαθε ηηο θηλήζεηο ηνπ θαηαζηήκαηνο ηηο επίκαρεο εκέξεο, ην νπνίν
φκσο δελ εμεηάζηεθε απφ ηελ Αξρή θαζψο θξίζεθε σο παξαλφκσο θηεζέλ,
αθνχ δελ είρε ιεθζεί ζρεηηθή άδεηα γηα ηελ θαηαγξαθή. Σέινο,
πξνζθνκίζηεθαλ έλνξθεο βεβαηψζεηο κειψλ ηνπ Γ ηεο επηρείξεζεο αιιά
θαη άιισλ εξγαδνκέλσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη απηφπηε κάξηπξα
ζπλαδέιθνπ αιιά θαη γξαπηά κελχκαηα απνζηαιέληα απφ ηελ
θαηαγγέιινπζα πξνο ηνλ θαζ΄νπ ε αλαθνξά γηα επρέο ενξηψλ. Σα
κελχκαηα απηά πξνέθπςε φηη είραλ ζηαιεί ζε ρξφλν πνπ ε θαηαγγειιφκελε
ζπκπεξηθνξά είρε επέιζεη. Ζ δε απηφπηεο κάξηπξαο δηέςεπζε
θαηεγνξεκαηηθά φηη επηζπλέβεζαλ ηα γεγνλφηα πνπ αλέθεξε ε
θαηαγγέιινπζα.
Έθβαζε |

Ο ηΠ θαηέιεμε φηη απφ ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζθνκίζηεθαλ
πξνέθπςαλ αληηθξνπφκελνη ηζρπξηζκνί ησλ δχν κεξψλ θαη δπζρέξεηα ζηε
δηαθξίβσζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ θαηήγγεηιε ε αλαθεξφκελε.
Σα γεγνλφηα απηά δελ κπφξεζαλ λα νδεγήζνπλ ηελ Αξρή ζε αζθαιείο θαη
εκπεξηζηαησκέλεο δηαπηζηψζεηο πεξί ζπλδξνκήο ή κε ζεμνπαιηθήο
παξελφριεζεο.
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▌ Πξνζηαζία ηεο κεηξόηεηαο
Ιζηνξηθό |

Λεαξέο κεηέξεο θαηήγγεηιαλ ζηελ Αξρή, απφ ην 2018 θαη κεηά, ηελ
θαηάζρεζε ησλ πνζψλ πνπ ηνπο θαηαηέζεθαλ απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο
θνξείο ηνπο σο επηδφκαηα κεηξφηεηαο (θχεζεο θαη ινρείαο) θαζψο θαη απφ
ηνλ ΟΑΔΓ σο ζπκπιεξσκαηηθή παξνρή θαη εηδηθή παξνρή πξνζηαζίαο
κεηξφηεηαο.

Δηεξεύλεζε |

ε επαλεηιεκκέλα έγγξαθά ηεο πξνο ηελ θνξνινγηθή δηνίθεζε, ε Αξρή έρεη
δεηήζεη λα ζεζπηζηεί ην αθαηάζρεην ησλ επηδνκάησλ απηψλ, σο απνιχησο
αλαγθαίσλ γηα ηελ ςπρνζσκαηηθή πγεία ηεο κεηέξαο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη
ησλ βξεθψλ. Κάιηζηα, δηαζθάιηζε θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο ΟΠΗΦ, ε νπνία ζπληάρζεθε κε ηηο απφςεηο ηεο Αξρήο.

Έθβαζε |

Κε ην άξζξν 67 ηνπ λφκνπ 4756/2020 (ΦΔΘ Α 235/26.11.2020) «Κέηξα
ελίζρπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθέο ξπζκίζεηο θαη δηαηάμεηο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ
αλέξγσλ», πξνβιέθζεθε φηη ε εηδηθή παξνρή πξνζηαζίαο κεηξφηεηαο, ε
νπνία ρνξεγείηαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ ζε εξγαδφκελεο κεηέξεο, αζθαιηζκέλεο ηνπ
ΗΘΑ-ΔΣΑΚ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμάκελεο εηδηθήο άδεηαο πξνζηαζίαο ηεο
κεηξφηεηαο, «απαιιάζζεηαη απφ θφξνπο, ηέιε, θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο,
είλαη αλεθρψξεηε θαη αθαηάζρεηε ζηα ρέξηα ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ, δελ
δεζκεχεηαη θαη δελ ζπκςεθίδεηαη κε βεβαησκέλα ρξέε ζηε Φνξνινγηθή
Γηνίθεζε, ζην Γεκφζην, ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία ή ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα
γηα ην δεκφζην θαη γηα ηξίηνπο».
Δπηπξφζζεηα, κε πξφζθαην έγγξαθφ ηεο, ε Αξρή έρεη επαλαθέξεη ην αίηεκα
επέθηαζεο ηεο πξνζηαζίαο ζην ζχλνιν ησλ επηδνκάησλ θαη παξνρψλ
κεηξφηεηαο, απφ φπνηνλ θνξέα θαη αλ πξνέξρνληαη.
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▌ Απαιιαγή από ηέιε θπθινθνξίαο
Ιζηνξηθό |

ΑκεΑ επξηζθφκελα ζε ηειηθφ ζηάδην νξγαληθήο αλεπάξθεηαο ή
κεηακνζρεπκέλα, ηα νπνία, παξά ηελ ρξφληα απηή επηζθαιή θαηάζηαζε ηεο
πγείαο ηνπο, δελ ελέπηπηαλ ζηνπο δηθαηνχρνπο απαιιαγήο απφ ηέιε
θπθινθνξίαο, φπσο νη πάζρνληεο απφ λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ
ή νη κεηακνζρεπκέλνη λεθξνχ δηακαξηπξήζεθαλ ζηνλ ηΠ γηα ηελ δηάθξηζε
απηή.

Δηεξεύλεζε | Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε έρεη επαλεηιεκκέλα δεηήζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ
θξηηεξίνπ ηεο αλαινγηθφηεηαο γηα ηελ επηβνιή νπνηνπδήπνηε πεξηνξηζκνχ
ζηελ ρνξήγεζε θνξνειαθξχλζεσλ θαη ηελ εμάιεηςε θάζε κνξθήο
δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζε βάξνο θαηεγνξηψλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζην
θνξνινγηθφ πεδίν. Κεηαμχ άιισλ, είρε θαη εηδηθφηεξα ζέζεη ππφςε ηεο
θνξνινγηθήο δηνίθεζεο ην δήηεκα ηεο αλαηηηνιφγεηεο ρνξήγεζεο
απαιιαγψλ απφ ηέιε θπθινθνξίαο ζε άηνκα κε ζπγθεθξηκέλεο κφλν
παζήζεηο (λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ ή κεηακφζρεπζε λεθξνχ),
επηζεκαίλνληαο φηη νη απαιιαγέο έπξεπε λα επεθηαζνχλ θαη ζε άιιεο
θαηεγνξίεο κεηακνζρεπκέλσλ.
Έθβαζε |

Κε ην άξζξν 72 ηνπ πξνζθάησο ςεθηζζέληνο λφκνπ 4758/2020
εληάζζνληαη πιένλ ζηνπο δηθαηνχρνπο απαιιαγήο θαη άηνκα πνπ πάζρνπλ
απφ επαηηθή ή πλεπκνληθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ ή είλαη επαηνπαζείο
ή θαξδηνπαζείο κεηακνζρεπκέλνη. Ζ δηάηαμε απηή ηπγράλεη εθαξκνγήο θαη
γηα ηα ηέιε θπθινθνξίαο ηνπ 2021.
Ο πλήγνξνο ραηξεηίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε πξφζθαηε ξχζκηζε, ε νπνία
θαηαξγεί ηηο πξνεγνχκελεο κε αλαινγηθέο δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ
κεηακνζρεπκέλσλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Ωζηφζν, δεηά εθ λένπ λα
επαλεμεηαζζεί ην ζχλνιν ηεο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο ησλ ΑκεΑ θαη λα
θαηαξγεζνχλ φιεο νη δηαθξίζεηο πνπ δελ πιεξνχλ ην θξηηήξην ηεο
αλαινγηθφηεηαο.
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▌ Απόιπζε εξγαδόκελεο κεηέξαο
Ιζηνξηθό |

Δξγαδφκελε θαηήγγεηιε φηη απνιχζεθε επεηδή έθαλε ρξήζε ηεο άδεηαο
εηδηθνχ ζθνπνχ γηα ην αλάπεξν ηέθλν ηεο. Δηδηθφηεξα, αλέθεξε φηη
εξγάζηεθε επί έμη έηε ζε επηρείξεζε, σο ππάιιεινο γξαθείνπ κε πιήξε
απαζρφιεζε, θαη, ηνλ Κάξηην ηνπ 2020, έιαβε άδεηα εηδηθνχ ζθνπνχ
(δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4 ηεο απφ 11.3.2020 ΠΛΠ (Α’ 55), ε νπνία θπξψζεθε
κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4682/2020). Ζ άδεηα παξαηάζεθε θαηά ηξεηο κήλεο
θαη, κφιηο επέζηξεςε ζηελ επηρείξεζε, θαηαγγέιζεθε ε ζχκβαζε εξγαζίαο
ηεο. Δπηζήκαλε φηη, ιίγν κεηά ηελ απφιπζή ηεο, αλαξηήζεθε αγγειία γηα ηελ
θάιπςε ηεο ζέζεο πνπ θαηείρε. Θαηά ηε ζπλάληεζε ζην ΔΠΔ, ν
εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο δήισζε φηη ε ζχκβαζε εξγαζίαο θαηαγγέιζεθε
επεηδή θαηαξγήζεθε ε ζέζε εξγαζίαο ηεο πξνζθεχγνπζαο, θαζψο ήηαλ
γξακκαηέαο δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο ηεο επηρείξεζεο, ην νπνίν απεβίσζε,
ελψ αξλήζεθε φηη πξνζιήθζεθε ππάιιεινο γηα ηελ ίδηα ζέζε.

Δηεξεύλεζε |

Γηεξεπλψληαο ηελ ππφζεζε, ν πλήγνξνο θάιεζε ηελ επηρείξεζε λα
απαληήζεη ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα πνπ αλέθππηαλ, κε απψηεξν ζηφρν
λα εθηηκήζεη αλ ππήξμε ιηγφηεξν επλντθή κεηαρείξηζε ηεο πξνζθεχγνπζαο,
ζε ζπλέρεηα ηεο εηδηθήο άδεηαο πνπ έιαβε γηα ην αλάπεξν ηέθλν ηεο.

Έθβαζε |

Ο πλήγνξνο δελ θαηέιεμε κε βεβαηφηεηα ζε θξίζε σο πξνο ην αλ ε
θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ηεο πξνζθεχγνπζαο ζπλδέεηαη αηηησδψο
κε ην γεγνλφο φηη εθείλε έθαλε ρξήζε ηεο άδεηαο εηδηθνχ ζθνπνχ.
Δπηζήκαλε, φκσο, φηη πξνέθπςαλ ζνβαξά εξσηεκαηηθά ζρεηηθά κε ην αλ ε
εηαηξεία εμάληιεζε ηα πεξηζψξηα εμέηαζεο επηφηεξσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ,
πξνθεηκέλνπ λα κελ θαηαγγειζεί ε ζχκβαζε εξγαζίαο ηεο πξνζθεχγνπζαο,
θαζψο δελ ππήξμε επαξθήο αηηηνιφγεζε ηνπ ιφγνπ γηα ηνλ νπνίν ε
πξνζθεχγνπζα ήηαλ αδχλαηνλ λα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη σο ππάιιεινο
γξαθείνπ - ζέζε γηα ηελ νπνία είρε πξνζιεθζεί.
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▌ Πόξηζκα γηα ηελ θαηαβνιή νθεηιώλ
Ιζηνξηθό |

Κεηέξεο αλειίθσλ ππέβαιαλ αλαθνξέο ζηνλ πλήγνξν ζρεηηθά κε ηελ κε
θαηαβνιή ζε απηέο νθεηιφκελσλ πνζψλ απφ ην Δπίδνκα Απξνζηάηεπηνπ
Παηδηνχ – ην νπνίν αθνξνχζε ζηελ ελίζρπζε επάισησλ κνλνγνλετθψλ
νηθνγελεηψλ κε πνιχ ρακειφ εηζφδεκα, κε ηελ παξνρή κεληαίνπ επηδφκαηνο
44 επξψ γηα θάζε παηδί θάησ ησλ 16 εηψλ - γηα πιεξσκέο ηνπ Γήκνπ
Αζελαίσλ πνπ δελ είραλ νινθιεξσζεί θαηά ηνλ ρξφλν θαηάξγεζεο ηνπ
επηδφκαηνο.

Δηεξεύλεζε |

ην πιαίζην Γηεξεχλεζε |ο ηνπ ζέκαηνο, ε Αξρή πξαγκαηνπνίεζε
αιιεινγξαθία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ησλ
Τπνπξγείσλ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη Δζσηεξηθψλ, δεηψληαο
ελεκέξσζε θαη απεπζχλνληαο πξνο απηέο ζπζηάζεηο γηα ηελ αλεχξεζε
ιχζεο. Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη ε θαηάξγεζε ηνπ επηδφκαηνο δελ
ζπλνδεχηεθε απφ θάπνηα πξφβιεςε ή κεηαβαηηθή ξχζκηζε γηα ηηο πιεξσκέο
πνπ δελ είραλ νινθιεξσζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4472/17 θαη
ζπλεπψο, παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Θνηλσληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ
Αζελαίσλ, δελ θαηέζηε εθηθηή ε αλεχξεζε κηαο λφκηκεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ
θαηαβνιή ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ ζηηο δηθαηνχρνπο. Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε
φηη ην πξφβιεκα αθνξνχζε κεγάιν αξηζκφ πεξηπηψζεσλ, πέξαλ εθείλσλ πνπ
είραλ απεπζπλζεί ζηελ Αξρή. Θαηφπηλ ησλ παξαπάλσ, ν πλήγνξνο
ζπλέηαμε θαη απέζηεηιε πφξηζκα πξνο ηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ,
Δζσηεξηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, θαη ηελ Τθππνπξγφ
Θνηλσληθψλ
Τπνζέζεσλ,
επηζεκαίλνληαο
φηη
ε
θαηάξγεζε
ελφο
πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο δελ κπνξεί λα ζηεξήζεη δηθαηψκαηα
πνπ είραλ ήδε αλαγλσξηζηεί, ή ησλ νπνίσλ ε αλαγλψξηζε εθθξεκνχζε θαηά
ηνλ ρξφλν ηεο θαηάξγεζεο ηνπ, θαη δεηψληαο ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο
κε εηδηθή λνκνζεηηθή ξχζκηζε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ.

Έθβαζε |

Κέρξη ζήκεξα δελ έρεη ππάξμεη απάληεζε ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ ζην
Πφξηζκα ηεο Αξρήο.
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▌ Άξζε παξαθξάηεζεο θπξηόηεηαο νρεκάηωλ
Ιζηνξηθό |

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε εμέηαζε αλαθνξέο πνιηηψλ νη νπνίνη αδπλαηνχζαλ
λα πξνβνχλ ζηελ κεηαβίβαζε (πψιεζε) ή ζηελ νξηζηηθή δηαγξαθή
νρεκάησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ηδηνθηεζίαο ηνπο (ηα νπνία ήηαλ ζην ηέινο ηνπ
θχθινπ δσήο ηνπο-ΟΣΘΕ), ιφγσ αλαγξαθήο ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο απηψλ
ηνπ φξνπ «παξαθξάηεζε θπξηφηεηαο».
Οη ελ ιφγσ πνιίηεο, κνινλφηη είραλ πξνβεί ζηελ εμφθιεζε ηνπ ζρεηηθνχ
ηηκήκαηνο αγνξάο ησλ νρεκάησλ, θαζψο δηέζεηαλ ζρεηηθά απνδεηθηηθά
ζηνηρεία, αδπλαηνχζαλ λα πξνζθνκίζνπλ ζηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ζρεηηθφ
έγγξαθν πεξί άξζεο ηεο παξαθξάηεζεο θπξηφηεηαο ησλ νρεκάησλ ηνπο απφ
ηνλ αξρηθφ πσιεηή γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Έηζη, ζηνλ βαζκφ πνπ είραλ
παξέιζεη πνιιά ρξφληα απφ ηελ πψιεζε ησλ ελ ιφγσ νρεκάησλ, νη πνιίηεο
αδπλαηνχζαλ λα πξνζθνκίζνπλ ηηο απαηηνχκελεο βεβαηψζεηο ζηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο, πξνθεηκέλνπ απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο λα πξνβνχλ ζηελ έθδνζε
λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ ρσξίο ηνλ φξν ηεο «παξαθξάηεζεο
θπξηφηεηαο».

Δηεξεύλεζε |

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε εμέηαζε ηηο ελ ιφγσ ππνζέζεηο θαη απέζηεηιε
ζρεηηθά έγγξαθα, φπνπ δηαηχπσλε ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ ηζρχνληνο
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ελψ
επεζήκαλε ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ.

Έθβαζε |

Κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ πξνζθάησο ςεθηζζέληνο λφκνπ
4784/2021 επήιζε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κε απνηέιεζκα λα
είλαη πιένλ δπλαηφ νη ηδηνθηήηεο νρεκάησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ε θπξηφηεηα
ησλ νπνίσλ θξαηνχληαλ απφ ηνλ πσιεηή, λα πξνβαίλνπλ ζηελ κεηαβίβαζή
ηνπο κεηά ηελ παξέιεπζε επηά (7) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο
άδεηαο θπθινθνξίαο, ζηελ νπνία απηή έρεη θαηαγξαθεί.
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▌ Επηδόκαηα κεηξόηεηαο
Ιζηνξηθό |

Δηεξεύλεζε |

Δξγαδφκελε
κεηέξα,
έρνληαο
ήδε
απεπζπλζεί
ζηηο
αξκφδηεο
ππεξεζίεππέβαιε αλαθνξά ζηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε ιφγσ ηεο
ππέξκεηξεο
θαζπζηέξεζεο ρνξήγεζεο ησλ επηδνκάησλ κεηξφηεηαο
πνπ δηθαηνχην. Ο ιφγνο ηεο θαζπζηέξεζεο ζπλίζηαην ζηελ θαζπζηέξεζε
ηεο αξκφδηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο λα εμεηάζεη ην αίηεκά ηεο γηα ηελ
έγθξηζε ηεο ρνξήγεζεο επηδνκάησλ κεηξφηεηαο (θχεζεο θαη ινρείαο). Ζ
παξαπνκπή ζηελ Δπηηξνπή είρε γίλεη γηαηί ε γέλλεζε ηνπ ηέθλνπ έιαβε
ρψξα 17 εκέξεο κεηά ηελ αλακελφκελε εκεξνκελία ηνθεηνχ. Ζ πξαθηηθή
ηνπ ΔΦΘΑ είλαη φηη φηαλ ππάξρεη «παξάηαζε ηεο θχεζεο» άλσ ησλ δέθα
εκεξψλ (10) απφ ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία γέλλεζεο, ε παξνρή
επηδνκάησλ κεηξφηεηαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο
αξκφδηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο.
Ωζηφζν, ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο, αθελφο νη επηηξνπέο δελ
ιεηηνπξγνχζαλ νκαιά νη δε ζπλεδξηάζεηο ηνπο δελ ήηαλ ηφζν ζπρλέο ελψ
αξθεηέο απφ απηέο έρνπλ ζπγρσλεπηεί ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Δλφςεη
απηήο ηεο δπζιεηηνπξγίαο επήιζαλ ζνβαξέο θαζπζηεξήζεηο, ζηε ρνξήγεζε
ησλ επηδνκάησλ κεηξφηεηαο ζε κία πεξίνδν πνπ ε ρνξήγεζε ηνπο ήηαλ
εμαηξεηηθά θξίζηκε γηα ηηο λέεο κεηέξεο. ε ζρεηηθή παξέκβαζή ηνπ, ν
πλήγνξφο ηνπ Πνιίηε επηζήκαλε ζηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο ηα εμήο:
Δθφζνλ ε γέλλεζε ηνπ ηέθλνπ δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί βάζεη ησλ
πξνζθνκηδφκελσλ επίζεκσλ εγγξάθσλ (π.ρ. πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο απφ
ην νηθείν λνζνθνκείν), δελ πξνθχπηεη ν ιφγνο (πγεηνλνκηθφο ή δηνηθεηηθφο)
λα πξνσζεζεί
θαη λα εμεηαζηεί ην δήηεκα απηφ ηεο πξαγκαηηθήο
εκεξνκελίαο γέλλεζεο ηνπ ηέθλνπ απφ ηελ ΑΤΔ.

Έθβαζε |

Σειηθά ε ρνξήγεζε ησλ επίκαρσλ επηδνκάησλ εγθξίζεθε απφ ηελ ΑΤΔ.
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▌ Όξην ειηθίαο
Ιζηνξηθό |

ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε ηέζεθε ην δήηεκα θαζνξηζκνχ ηνπ αλψηαηνπ
νξίνπ ειηθίαο ησλ 23 εηψλ, πνπ νξίδεηαη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ εηζαγσγή
θαη θνίηεζε ζηηο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο Καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ.

Δηεξεύλεζε |

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε απεπζχλζεθε ζηνλ ΟΑΔΓ ζέηνληαο ππφςε ηνπ ην
λνκνζεηηθφ πιαίζην απαγφξεπζεο ησλ ειηθηαθψλ δηαθξίζεσλ θαη δήηεζε λα
πιεξνθνξεζεί ηνπο αθξηβείο ιφγνπο ζέζπηζεο ηνπ ελ ιφγσ αλψηαηνπ νξίνπ
ειηθίαο, θαζψο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ζθνπφ πνπ εμππεξεηείηαη κε ην
ζπγθεθξηκέλν ειηθηαθφ φξην. Αλαθέξζεθε, κάιηζηα, θαη ζην ζρέδην λφκνπ
ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο κε ηίηιν «Αλαβάζκηζε ηνπ Σρνιείνπ θαη άιιεο
δηαηάμεηο», ην νπνίν αξρηθά πεξηείρε δηάηαμε κε βάζε ηελ νπνία
πξνβιεπφηαλ κέγηζην φξην ειηθίαο 17 εηψλ γηα ηελ εγγξαθή ζηα εκεξήζηα
επαγγεικαηηθά ιχθεηα, επηζεκαίλνληαο φηη, ηειηθά ην Τπνπξγείν είρε
απνζχξεη ηε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε απφ ην ςεθηζζέλ λνκνζρέδην (Λ.
4692/2020, ΦΔΘ 111 Α΄/12.06.2020).

Έθβαζε |

Ο ΟΑΔΓ απάληεζε ζηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, φηη νη επηζεκάλζεηο ηνπ ζα
δηαβηβαζζνχλ ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε πηζαλή
ηξνπνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο ππνπξγηθήο απφθαζεο πνπ πξνβιέπεη ην αλψηαην
φξην ειηθίαο ησλ 23 εηψλ σο πξνυπφζεζε εηζαγσγήο θαη θνίηεζεο ζηηο
ΔΠΑ.
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▌ Έληαμε ζε πξόγξακκα ηνπ ΟΑΕΔ
Ιζηνξηθό |

Πνιίηεο δηακαξηπξήζεθε ζηνλ πλήγνξν γηα ηελ απφξξηςε ηφζν ηεο
αίηεζεο έληαμήο ηνπ ζην Πξφγξακκα ΟΑΔΓ «Γεχηεξεο Δπηρεηξεκαηηθήο
Δπθαηξίαο 5000 αλέξγσλ πξψελ απηναπαζρνινχκελσλ κε ζηφρν ηελ
επαλέληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο», φζν θαη ηεο έλζηαζεο πνπ ππέβαιε
γηα ην ζέκα, κε ηελ αηηηνινγία φηη θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
δξαζηεξηφηεηάο ηνπ ζηε Γ.Ο.Τ. δελ είρε σθειεζεί απφ ηελ δηαδηθαζία
εμαηνκηθεπκέλεο παξέκβαζεο απφ εξγαζηαθφ ζχκβνπιν ηνπ Οξγαληζκνχ.

Δηεξεύλεζε | Ζ Αξρή, ζηελ έγγξαθε παξέκβαζή ηεο επηζήκαλε φηη ε εμαηνκηθεπκέλε
παξέκβαζε πεξηιακβάλεηαη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο απφ
ηνλ άλεξγν ζηελ Θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε πνπ δηέπεη ην πξφγξακκα δελ
αλαθέξεηαη φκσο αληίζηνηρα θαη ζηελ Γεκφζηα Πξφζθιεζε απηνχ. Ζ
Γεκφζηα Πξφζθιεζε φκσο, δεδνκέλνπ φηη εμεηδηθεχεη ηηο πξνυπνζέζεηο
έληαμεο ζην πξφγξακκα, δηακνξθψλεη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη έρεη θαλνληζηηθή ηζρχ αληίζηνηρε κε απηή ηεο ΘΤΑ.
Δπηπιένλ, απνηειεί ηε βαζηθή κέζνδν δεκνζηνπνίεζεο ησλ φξσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ. Πεξαηηέξσ,
επηζεκάλζεθε φηη ε εμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε πξνο θάζε άλεξγν θαηά ηελ
εγγξαθή ηνπ ζηα κεηξψα ηνπ ΟΑΔΓ απνηειεί δηθαίσκα ηνπ αλέξγνπ θαη
θαζήθνλ ηνπ Οξγαληζκνχ.
Έθβαζε |

Θαηφπηλ απηψλ, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ελεκεξψζεθε απφ ηελ Θεληξηθή
Τπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνχ φηη ην ζέκα επξφθεηην λα επαλεμεηαζζεί θαη ελ
ζπλερεία απφ ηνλ αλαθεξφκελν φηη ε ππφζεζε είρε ζεηηθή Έθβαζε |.
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▌ Με ζπλππνινγηζκόο ρξόλνπ αζθάιηζεο
Ιζηνξηθό |

Σαθηηθφο δεκφζηνο ππάιιεινο ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Θνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο απφ 16.01.1985 έσο 31.12.2010 θαη απφ 01.09.2014 έσο
30.06.2015, ην ρξνληθφ δηάζηεκα 01.01.2011 έσο 31.08.2014 δηεηέιεζε
Γήκαξρνο. Κε ηελ ζπληαμηνδνηηθή πξάμε ηεο η. Γ/λζεο πληάμεσλ ηνπ ΓΙΘ
ηνπ απνλεκήζεθε ζχληαμε γηα ην ζχλνιν ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο. Όκσο ην ΔΣΔΑΔΠ ελψ παξαθξάηεζε ην ρξεκαηηθφ πνζφ ησλ
3223,30 € γηα νθεηιφκελεο εηζθνξέο πνπ αθνξνχλ ην πξνλνηαθφ ηκήκα ηεο
επηθνπξηθήο ηνπ αζθάιηζεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 01.01.2011 έσο
31.08.2014 πνπ δηεηέιεζε δήκαξρνο δελ πξνζκέηξεζε ηνλ ρξφλν απηφ γηα
ηελ θαηαβνιή ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο. ην ρξνληθφ δηάζηεκα 01.01.2011
έσο 31.08.2014 ηζρπξηδφκελν φηη αλ θαη ζηελ πξάμε απνλνκήο ηεο θχξηαο
ζχληαμεο απφ ην η. ΓΙΘ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 01.01.2011 έσο 31.08.2014
ζπλππνινγίζηεθε σο ππεξεζία ζην Γεκφζην, εληνχηνηο δελ ζπληζηά
αζθαιηζηέα ππεξεζία ζην ΣΠΓΤ, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα
πξνζκεηξεζεί.

Δηεξεύλεζε-Έθβαζε | Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε επηζήκαλε φηη: Θαηφπηλ Γηεξεχλεζεο θαη
παξάζεζεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη λνκνινγίαο, πξνθχπηεη κε αζθάιεηα
ην ζπκπέξαζκα φηη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ν αζθαιηζκέλνο (κε νξγαληθή
ζέζε ηαθηηθνχ δεκφζηνπ ππαιιήινπ) ππεξέηεζε σο Σαθηηθφο Γήκαξρνο,
ζεσξείηαη ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο σο πξνο ηα ππαιιειηθά,
εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά ηνπ δηθαηψκαηα, ζηα νπνία ππαγφηαλ πξηλ ηελ
εθινγή ηνπ θαη ην Γ.. ηνπ Σακείνπ πξέπεη λα επαλεμεηάζεη ηα πξαγκαηηθά
πεξηζηαηηθά θαη ζπλππνινγίζεη ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ
απνλνκή ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο.
ε θάζε πεξίπησζε, δελ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ ην γεγνλφο φηη ελψ δελ
ζπλππνινγίζζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο ρξφλνο γηα ηελ απνλνκή ηνπ εθάπαμ
βνεζήκαηνο σο κε ππαθηένο ζηελ αζθάιηζε ηνπ Σακείνπ, ηαπηφρξνλα ην
Σακείν παξαθξάηεζε απφ ηνλ ίδην αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ην αλσηέξσ
ρξνληθφ δηάζηεκα ππέξ ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο.
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▌ Δηαδηθαζία γλωζηνπνίεζεο πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο
Ιζηνξηθό |

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θιήζεθε λα δηακεζνιαβήζεη θαηφπηλ δηακαξηπξίαο
πνιίηε γηα ηελ άξλεζε Σνπηθνχ Τπνθαηαζηήκαηνο ηνπ ΔΦΘΑ λα παξαιάβεη
αίηεζε γηα ρνξήγεζε βεβαίσζεο απφ ην Θέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο
(ΘΔ.Π.Α.), πνπ λα γλσζηνπνηεί, φηη, ιφγσ ηεο πάζεζεο ηνπ ηέθλνπ ηεο,
δηθαηνχηαη απαιιαγήο απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο. Ζ απάληεζε ηεο Τπεξεζίαο
γηα ηελ άξλεζε παξαιαβήο ηεο αίηεζεο, ζηεξηδφηαλ ζηε κε αληαπφθξηζε ηεο
αηηνχζαο ζηελ πξνυπφζεζε θαηαβνιήο παξαβφινπ χςνπο ζαξάληα έμη (46)
επξψ.

Δηεξεύλεζε |

Ζ Αλεμάξηεηε Αξρή αληάιιαμε επηζηνιέο κε ηελ αξκφδηα Θεληξηθή Τπεξεζία
ηνπ ΔΦΘΑ κε ηηο νπνίεο ηφληδε φηη ε άξλεζε απνδνρήο ηεο αίηεζεο ζηεξείηαη
λφκηκεο αηηηνινγίαο θαη φηη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ε
δηνηθεηηθή δξάζε ζηεξίδεηαη ζε δηαηάμεηο λφκνπ θαη γεληθέο αξρέο ηνπ
δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ θαη φρη ζε γεληθά έγγξαθα θαη εγθπθιίνπο πνπ ζπρλά
δηαζηξέθνπλ ή εμνπδεηεξψλνπλ ηηο επηινγέο ηνπ λνκνζέηε. Πεξαηηέξσ, ν
πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε δήηεζε λα ελεκεξσζεί γηα ηηο δηαηάμεηο πνπ
δηθαηνινγνχλ ηελ εθ λένπ είζπξαμε παξαβφινπ γηα γλσκάηεπζε πνπ έρεη
ήδε εθδνζεί θαη ηζρχεη θαη δήηεζε ηελ ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο κε ζηφρν ηελ
άξζε πξνζθνκκάησλ είηε γξαθεηνθξαηηθψλ είηε νηθνλνκηθψλ θαηά ηελ
πξφζβαζε ησλ ΑκεΑ ζε θνηλσληθέο ή νηθνλνκηθέο παξνρέο.

Έθβαζε |

Σειηθά, ν e-ΔΦΘΑ, αληαπνθξηλφκελνο ζηελ παξέκβαζε ηεο Αξρήο, απέζηεηιε
έγγξαθν ζην Σνπηθφ Τπνθαηάζηεκα, κε ην νπνίν δεηνχζε λα αλαθαιέζεη ηα
πξνεγνχκελα απνξξηπηηθά έγγξαθα θαη ηφληδε φηη, ζχκθσλα κε ηνλ Θψδηθα
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, ν δεκφζηνο ππάιιεινο ππνρξενχηαη λα
παξαιακβάλεη θάζε αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ ππεξεζία ηνπ. Δπίζεο
δφζεθαλ
νδεγίεο ζην Σνπηθφ Τπνθαηάζηεκα κε ζηφρν ηελ απνθπγή
επηπξφζζεηεο ηαιαηπσξίαο ηεο ελδηαθεξφκελεο θαη ηνπ ηέθλνπ ηεο.

30

▌ Εγθαηάζηαζε Ρνκά ζε εγθαηαιειεηκκέλν εξγνζηάζην
Ιζηνξηθό |

Πνιίηεο δηακαξηπξήζεθε γηα ηελ χπαξμε αλζπγηεηλψλ ζπλζεθψλ απφ ηελ
εγθαηάζηαζε Ρνκά ζε εγθαηαιειεηκκέλν εξγνζηάζην. χκθσλα κε ηελ
αλαθνξά, ηελ ηειεπηαία δηεηία, πξνθαιείηαη έληνλε ξχπαλζε απφ ηνπο
δηαβηνχληεο ζην εξγνζηάζην, νη νπνίνη αδεηάδνπλ ηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ
ηεο πεξηνρήο θαη ζθνξπίδνπλ ηα απνξξίκκαηα ζηνλ δξφκν, πξνο αλαδήηεζε
ρξήζηκσλ αληηθεηκέλσλ. Πεξαηηέξσ, ζηελ αλαθνξά γίλεηαη ιφγνο θαη γηα
παξαβαηηθέο πξάμεηο (θινπή λεξνχ, ξεχκαηνο θιπ.), θαζψο θαη γηα απεηιεηηθή
ζπκπεξηθνξά θάπνησλ Ρνκά απέλαληη ζε πεξηνίθνπο. Ζ αλαθεξφκελε είρε
απεπζπλζεί επαλεηιεκκέλσο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ρσξίο νπζηαζηηθφ
απνηέιεζκα.

Δηεξεύλεζε |

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε δηακεζνιάβεζε ζηελ παξνχζα ππφζεζε σο θνξέαο
πξνψζεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, κε θχξην ζηφρν ηελ πξνζηαζία
ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ θαη ηε δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ αμηνπξεπνχο
δηαβίσζεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ, αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή
εζληθήο/εζλνηηθήο θαηαγσγήο. ε απηφ ην πιαίζην, απεπζχλζεθε ζηηο
ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο (Γήκν, Αζηπλνκία θαη Πεξηθέξεηα), δεηψληαο
ελεκέξσζε γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπο θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο.

Έθβαζε |

Ζ Γηεχζπλζε Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ θαη Πεξηβαιινληηθήο Τγηεηλήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζηηο 2-2-2021, πξαγκαηνπνίεζε θαζαξηζκφ θαη
ζθξάγηζε ηνπ ρψξνπ. Οη ελέξγεηεο απηέο δελ ζπλνδεχηεθαλ απφ κέξηκλα γηα
ηελ εγθαηάζηαζε ζε άιιν δηαζέζηκν θαη θαηάιιειν ρψξν.
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▌ Έθδνζε ζηνηρείωλ θπθινθνξίαο νρήκαηνο
Ιζηνξηθό |

Παηέξαο ηέθλνπ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 95 , πξνζέθπγε ζηνλ πλήγνξν
ιφγσ αδπλακίαο λα ηαμηλνκήζεη ην κεηαρεηξηζκέλν απηνθίλεην ζηελ αγνξά
ηνπ νπνίνπ πξνέβε απφ ηε Γεξκαλία γηα ηελ θάιπςε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ
ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Ο πνιίηεο αθνινχζεζε φιεο ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο θαη
νινθιήξσζε ηνλ εθηεισληζκφ ηνπ νρήκαηνο θαηαβάιινληαο φιεο ηηο
απαηηνχκελεο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο φπσο θφξνπο, δαζκνχο, έμνδα
εθηεισληζκνχ θ.ιπ. Ωζηφζν, θαηά ην ζηάδην ηαμηλφκεζεο απηνχ, δειαδή
θαηά ηελ έθδνζε ησλ πηλαθίδσλ θαη ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο,
πιεξνθνξήζεθε απφ ηελ αξκφδηα πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Κεηαθνξψλ θαη
Δπηθνηλσληψλ ηεο ρψξαο, φηη ην ελ ιφγσ φρεκα δελ ήηαλ δπλαηφ λα
ηαμηλνκεζεί σο επηβαηηθφ φρεκα ηδησηηθήο ρξήζεο (Δ.Η.Υ.) αιιά σο θνξηεγφ
φρεκα (Φ.Η.Υ.). Ο ιφγνο δε απηήο ηεο αδπλακίαο νθεηιφηαλ ζηελ αλαγξαθή
ζηελ αξρηθή άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο, ε νπνία είρε εθδνζεί απφ ηελ
αξκφδηα αξρή ηεο Γεξκαλίαο, ηεο έλδεημεο Λ1, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε
θνξηεγφ θαη φρη ζε επηβαηηθφ φρεκα.

Δηεξεύλεζε |

Ο πλήγνξνο δήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ
θαη Κεηαθνξψλ λα εμεηάζεη ελδειερψο ηελ ππφζεζε ηνπ πνιίηε, θαζψο ε
δηνίθεζε ζε φια ηα ζηάδηα πνπ κεζνιάβεζαλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ
νρήκαηνο ζηελ Διιάδα κέρξη θαη πξηλ ηελ έθδνζε ησλ ζηνηρείσλ
θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο, νπδέπνηε ελεκέξσζε ηνλ πνιίηε φηη ην ελ ιφγσ
φρεκα αθνξνχζε ζε έλα θνξηεγφ φρεκα.

Έθβαζε |

Κεηά ηελ παξέκβαζε ηεο Αξρήο, ν Τθππνπξγφο Τπνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ
κε απφθαζή ηνπ ελέθξηλε ηελ «θαη’ εμαίξεζε ηαμηλφκεζε ηνπ νρήκαηνο σο
επηβαηηθφ» φρεκα.

∙∙∙

32

