Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2014
∆ελτίο Τύπου
Απολογισµός της επίσκεψης του Συνηγόρου του Πολίτη στη Θεσσαλονίκη
Τη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε κλιµάκιο της Αρχής µε επικεφαλής τη Συνήγορο
Καλλιόπη Σπανού και τους Βοηθούς Συνηγόρους Βασίλη Καρύδη, Ιωάννη
Σαγιά και Χρήστο Ιωάννου, το διάστηµα 21-23 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο
δράσεων επικοινωνίας του Συνηγόρου του Πολίτη, µε αφορµή το πρόγραµµα
Progress 2007-2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ενηµέρωση της κοινής
γνώµης επί της νοµοθεσίας καταπολέµησης των διακρίσεων («Organisation of
public information days on anti-discrimination legislation» και «Integrated
interventions on Roma hot –spots» που έχει αναλάβει η Αρχή).
Η κεντρική εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 21 Ιανουαρίου, στο ∆ηµαρχιακό
Μέγαρο και συµµετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης A’ και B’ βαθµού,
εκπρόσωποι τοπικών φορέων, ΜΚΟ και πολίτες. Η Συνήγορος ανακοίνωσε την
έναρξη συνεργασίας, σε πιλοτικό επίπεδο, µε το ∆ήµο Θεσσαλονίκης για τη
διευκόλυνση των πολιτών που επιθυµούν να υποβάλλουν από τη Θεσσαλονίκη
αναφορές στην Ανεξάρτητη Αρχή. Συγκεκριµένα, σε χώρο του δήµου θα παρέχεται η
δυνατότητα σε πολίτες να έχουν άµεση επικοινωνία µέσω λογισµικού videoεπικοινωνίας µε τα γραφεία της Αρχής στην Αθήνα.
Παράλληλα µε την εκδήλωση, στους χώρους του δηµαρχείου λειτούργησε ολοήµερο
γραφείο υποδοχής πολιτών, στο οποίο περίπου 50 άτοµα έλαβαν εξειδικευµένη
πληροφόρηση από στελέχη της Αρχής για ζητήµατα που τους απασχολούν ενώ
παρελήφθησαν έγγραφες αναφορές.
Επίσης, στελέχη του Συνηγόρου κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στην
Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του προγράµµατος Progress πραγµατοποίησαν αυτοψίες,
επισκέψεις και συναντήσεις. Ειδικότερα, επισκέφθηκαν:
- Την εγκατάσταση Ροµά στην περιοχή Αγία Σοφία του ∆ήµου ∆έλτα, όπου
υπήρξε αυτοψία σχετική µε ζητήµατα ύδρευσης, αποχέτευσης οµβρίων,
ηλεκτροδότησης του οικισµού καθώς και εκπαίδευσης και µεταφοράς των
παιδιών Ροµά στα σχολεία. Ακολούθησαν αυτοπρόσωπες συζητήσεις µε τον
∆ήµαρχο και στελέχη του ∆ήµου ∆έλτα, αρµόδια στελέχη της ΕΥΑΘ,
αντιπροσώπους των Ροµά της περιοχής και αρµόδιους των εκπαιδευτικών και
άλλων υποστηρικτικών δοµών (νηπιαγωγοί, πρόγραµµα εκπαίδευσης Ροµά,
ΜΚΟ Αντιγόνη).
- Την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας - Θράκης όπου υπήρξε συνάντηση
εργασίας µε τους επικεφαλής των διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
καθώς και Αστικής Κατάστασης της Βόρειας Ελλάδας. Στη συνάντηση εκτός από
τα θέµατα που αφορούν την εφαρµογή της τρέχουσας µεταναστευτικής
νοµοθεσίας και ιθαγένειας, τέθηκαν και ζητήµατα που αφορούν την διαχείριση
των άστεγων πληθυσµών Ροµά.
- Την «υπηρεσία µιας στάσης» έκδοσης αδειών διαµονής της Αποκεντρωµένης
∆ιοικήσεως Μακεδονίας Θράκης, όπου διαπιστώθηκε η ιδιαίτερα προβληµατική
λειτουργία της και οι ακραία δυσµενείς συνθήκες εξυπηρέτησης των αλλοδαπών
πολιτών.
- Τις φυλακές Κασσάνδρας, εφαρµόζοντας επιπλέον τη νέα αρµοδιότητα
πρόληψης βασανιστηρίων και γενικότερα της κακοµεταχείρισης κρατουµένων,
που εισάγεται µε το Ν. 4228/2014 και αναθέτει στον Συνήγορο του Πολίτη τη

λειτουργία του ανεξάρτητου Εθνικού Μηχανισµού Πρόληψης (OP-CAT), όπως
συµβαίνει µε οµόλογους θεσµούς σε χώρες της Ευρώπης. (Πραγµατοποιήθηκε
επίσκεψη σε όλους του χώρους της φυλακής, καταγραφή των χώρων -λήψη
φωτογραφιών- και συνοµιλία µε κρατουµένους).
- Τον Γενικό Αστυνοµικό ∆ιευθυντή Θεσσαλονίκης και τον Προϊστάµενο
Εισαγγελίας Εφετών για το πρόβληµα της µακρόχρονης παραµονής ποινικών
κρατουµένων στα αστυνοµικά κρατητήρια.
- Τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης για υποθέσεις σχετικά µε τη χορήγηση προνοιακών επιδοµάτων
σε ευάλωτες οµάδες αλλά και γενικότερα για την αποδοτική λειτουργία της
υπηρεσίας.
Mε την ευκαιρία της εξόρµησης και στο περιθώριο αυτής, πραγµατοποιήθηκαν
επίσης και οι εξής συναντήσεις, αναφορικά µε υποθέσεις που εξετάζει η Αρχή:
- Με το ΙΚΑ Θεσσαλονίκης και συζήτησαν για τις ενέργειες που θα
δροµολογηθούν για τη διακοπή συντάξεων ΙΚΑ σε συνταξιούχους του ΟΓΑ,
προκειµένου να τηρηθεί η νοµιµότητα και να διασφαλισθεί το δικαίωµα
αξιοπρεπούς διαβίωσης των συνταξιούχων.
- Με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για ζητήµατα αδειοδότησης,
εγκατάστασης και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών µονάδων καθώς και για την
άρνηση χορήγησης εγγράφων και ελλιπούς πληροφόρησης σχετικά µε την
εκτέλεση δηµόσιων έργων.
- Με την Κτηµατική Υπηρεσία Νοµού Χαλκιδικής για θέµα παράνοµης
παραχώρησης αιγιαλού.
- Με τη ∆’ ∆ΟΥ Θεσσαλονίκης για τον προσδιορισµό του όρου «δέσµευση
ακινήτου» ώστε ο πολίτης να επωφεληθεί της νόµιµης φορολογικής απαλλαγής.
- Με την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης σχετικά µε αίτηµα άρσης
απαλλοτρίωσης δεσµευµένου για κοινωφελή σκοπό ακινήτου.
- Με υπηρεσίες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, αναφορικά µε: απώλεια φακέλου
οικοδοµικής άδειας, υπόθεση εγκατάστασης και λειτουργίας µηχανικού κάδου
απορριµµάτων, ρύθµιση και έκδοση αδειών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και
µετακίνηση περιπτέρου.
- Με το Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων για ζητήµατα
συγκρότησης και λειτουργίας του Συµβουλίου Θεσσαλονίκης.
Τέλος, ως εξαιρετικής σηµασίας θεωρείται η γνωστοποίηση στην Αρχή, από το
το Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου Καλαµαριάς, της αποπληρωµής των
αποζηµιώσεων απαλλοτρίωσης των δικαιούχων από το ∆ήµο Καλαµαριάς µε το
ποσό των περίπου πενήντα πέντε εκατοµµυρίων (55.000.000) ευρώ.
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