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Παραπομπές σε Εισαγγελικές Αρχές –
Πειθαρχικά Όργανα
Ο Συνήγορος του Πολίτη συνέταξε και διαβίβασε σε εισαγγελικές αρχές τις ακόλουθες περιπτώσεις:


Ο Συνήγορος διαβίβασε έκθεση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, καθώς από τη διερεύνηση αναφοράς προέκυψαν θέματα νομιμότητας
των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού που ανήκει σε οικοδομικό συνεταιρισμό, των διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί (π.χ. οικοδομικές άδειες),
αλλά και του συγκεκριμένου οικοδομικού συνεταιρισμού.



Ο Συνήγορος ενημέρωσε την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισσίας, σχετικά
με την επί σειρά ετών μη λήψη μέτρων και μη επιβολή κυρώσεων από τον
αρμόδιο Δήμο σε βάρος Κ.Υ.Ε., τα οποία με αυθαίρετες κατασκευές καταλάμβαναν το πεζοδρόμιο του σχολείου και μεγάλο μέρος του οδοστρώματος,
ενώ είχαν εγκαταστήσει διάφορες ηλεκτρολογικές και άλλες εγκαταστάσεις
πάνω στα κάγκελα του σχολικού συγκροτήματος που εγκυμονούσαν κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας για τους μαθητές. Η Εισαγγελία ενημέρωσε την Αρχή για τον
σχηματισμό δυο σχετικών δικογραφιών.



Ο Συνήγορος διαβίβασε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές είκοσι (20) υποθέσεις σχετικά με ζητήματα προστασίας ανηλίκων που αφορούσαν, μεταξύ
άλλων, σε δημοσιοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ανήλικου
θύματος κακοποίησης, σε χορήγηση ασύλου σε ανήλικη πρόσφυγα θύμα οικογενειακής κακοποίησης, σε παραμέληση ανηλίκου λόγω πιθανής ψυχικής
διαταραχής της μητέρας, σε πλημμελή επιτήρηση παιδιών μικρής ηλικίας οικογένειας αιτούντων άσυλο, σε διακοπή της σχολικής φοίτησης μαθήτριας
ΑμεΑ, λόγω άρνησης συνεργασίας της μητέρας της με το σχολείο και τους
λοιπούς φορείς της εκπαίδευσης, σε διάφορες περιπτώσεις καταγγελιών για
άσκηση λεκτικής βίας από γονείς σε βάρος ανηλίκων παιδιών τους, σε περιπτώσεις αποχής από την υποχρεωτική εκπαίδευση και πιθανής έκθεσης σε
κίνδυνο παιδιών οικογενειών μεταναστών και ανήλικων Ρομά, σε περιπτώσεις ελλιπούς φοίτησης μαθητών για διάφορους λόγους, καθώς και σε άσκηση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος ανηλίκων.

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


Στο πλαίσιο διερεύνησης αναφοράς, σχετικά με τον καθαρισμό παραλίας της
Αττικής, ζητήθηκε από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
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ο πειθαρχικός έλεγχος του αρμόδιου Δημάρχου, λόγω μη ανταπόκρισης. Η
Διεύθυνση Διοίκησης της εν λόγω υπηρεσίας ενημέρωσε την Αρχή για την
παραπομπή του πειθαρχικού φακέλου στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου για τη γνωμοδότησή του.


Στο πλαίσιο διερεύνησης αναφοράς, σχετικά με την παραχώρηση αίθουσας
σχολικού κτιρίου για χρήση από άλλο φορέα από Δήμο της Αττικής, ζητήθηκε
από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ο πειθαρχικός έλεγχος του, εμπλεκόμενου στην υπόθεση, πρώην Δημάρχου λόγω μη ανταπόκρισης. Η Διεύθυνση Διοίκησης της εν λόγω υπηρεσίας, ενημέρωσε την Αρχή
για την παραπομπή του πειθαρχικού φακέλου στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού
Συμβουλίου για τη γνωμοδότησή του.



Στο πλαίσιο διερεύνησης αναφοράς σχετικά με τη μη χορήγηση εγγράφων σε
πολίτη από υπηρεσία Υπουργείου, ο Συνήγορος ζήτησε από την εμπλεκόμενη
υπηρεσία την χορήγηση των ζητηθέντων εγγράφων, τόσο προς τον πολίτη,
όσο και προς την ίδια την Αρχή. Η αρμόδια υπηρεσία δεν ανταποκρίθηκε στην
παρέμβαση της Αρχής, παρά την επανειλημμένη όχλησή της (στάλθηκαν τέσσερα έγγραφα) και ενημέρωσή της για την υποχρέωση συνεργασίας με τον
Συνήγορο. Στη συνέχεια, ο Συνήγορος γνωστοποίησε την υπόθεση στον αρμόδιο Υπουργό, προκειμένου να διερευνηθούν οι πειθαρχικές ευθύνες των,
εμπλεκομένων στην υπόθεση, στελεχών και υπαλλήλων του Υπουργείου.
Περαιτέρω, η υπόθεση διαβιβάσθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, για τη διερεύνηση ύπαρξης τυχόν ποινικών ευθυνών.
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