Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2015
Δελτίο Τύπου

Απολογισμός της επίσκεψης του Συνηγόρου του Πολίτη στην Κρήτη
Το Ηράκλειο επισκέφθηκε κλιμάκιο της Αρχής, με επικεφαλής τον Αναπληρωτή
Συνήγορο Βασίλη Καρύδη και τους Βοηθούς Συνηγόρους Ιωάννη Σαγιά και
Χρήστο Ιωάννου, το διάστημα 2-4 Δεκεμβρίου, με σκοπό την επαφή με την
τοπική κοινωνία και την ενημέρωση πολιτών και φορέων για το έργο της
Ανεξάρτητης Αρχής. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε σειρά αυτοψιών και
συναντήσεων με φορείς στην Περιφέρεια Κρήτης.
Η κεντρική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου στη Βασιλική
Αγίου Μάρκου και συμμετείχαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄
βαθμού, τοπικών φορέων και πολίτες. Στην ομιλία του, ο Αν. Συνήγορος του Πολίτη
Βασίλης Καρύδης, παρουσίασε το ρόλο και τη λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής, με
έμφαση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι πολίτες όσο και η Διοίκηση
εξαιτίας της όξυνσης της κοινωνικοοικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών.
Ακολούθησε συνέντευξη Τύπου σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Παράλληλα µε την κεντρική εκδήλωση, λειτούργησε γραφείο υποδοχής κοινού στο
οποίο πολίτες έλαβαν εξειδικευμένη πληροφόρηση από ειδικούς επιστήμονες της
Αρχής για ζητήματα που τους απασχολούν, ενώ παρελήφθησαν και έγγραφες
αναφορές.
Ο Αναπληρωτής Συνήγορος πραγματοποίησε, επίσης, συναντήσεις συνεργασίας με
τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Ε. Κουκιαδάκη και το Δήμαρχο Ηρακλείου Β.
Λαμπρινό.
Στελέχη του Συνηγόρου πραγματοποίησαν σειρά αυτοψιών και επισκέψεων.
Ειδικότερα:
Στο πλαίσιο δράσεων της Αρχής, έλαβαν χώρα αυτοψίες με την υποστήριξη του
έργου «Πρωτοβουλίες του Συνηγόρου του Πολίτη για την ενίσχυση των μέτρων
καταπολέμησης των διακρίσεων κατά ομάδων ευάλωτων στον κοινωνικό και
οικονομικό αποκλεισμό» που χρηματοδοτείται 100% από τον Ε.Ο.Χ (Χρηματοδοτικός
Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – EEA GRANTS – πρόγραμμα
Αλληλεγγύη και Κοινωνική Ένταξη στην Ελλάδα 2009-2014).
-Στην περιοχή των Χανίων, στο πλαίσιο της ειδικής αρμοδιότητας της Αρχής ως
Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης Βασανιστηρίων (OP-CAT), κλιμάκιο ειδικών
επιστημόνων του Κύκλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου επισκέφθηκε την
Αγροτική Φυλακή Αγιάς Χανίων, το Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κρήτης 1 Χανίων
και διενήργησε αυτοψία στους χώρους των δύο καταστημάτων κράτησης και στις
εξωτερικές εγκαταστάσεις της Αγροτικής Φυλακής Αγιάς. Παράλληλα, υπήρξε
συνάντηση με τους αρμόδιους υπεύθυνους των καταστημάτων, επίσκεψη των

χώρων κράτησης (θαλάμων) και των κοινόχρηστων χώρων (μαγειρείο, αποθήκες,
εργαστήρια κ.λπ.) και συζήτηση με τους κρατουμένους.
-Στην περιοχή του Ηρακλείου, υπό τη δράση του ίδιου έργου, διεξήχθησαν
αυτοψίες στον καταυλισμό Ρομά και το Ιατροκοινωνικό Κέντρο της Νέας
Αλικαρνασσού, ενώ ακολούθησαν συναντήσεις με εκπροσώπους της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Διαχειριστικής Επιτροπής
Περιφέρειας.
Με την ευκαιρία της εξόρμησης πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες δράσεις
αναφορικά με υποθέσεις της Αρχής.
Συγκεκριμένα:
-Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, κλιμάκιο επιστημόνων με επικεφαλής τον
Βοηθό Συνήγορο Ιωάννη Σαγιά συναντήθηκε µε την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κι
ακολούθησε σύσκεψη µε τους εµπλεκόµενους φορείς για τη διερεύνηση
περιβαλλοντικών ζητημάτων που σχετίζονται µε το ΧΥΤΑ Αμαρίου.
-Στο Ηράκλειο, αντίστοιχη συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τις αρμόδιες διοικητικές
υπηρεσίες για υποθέσεις που αφορούσαν προστασία υγροτόπων - οικοτόπων,
έκδοση οικοδομικών αδειών, καθυστέρηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και
ζητήματα διαχείρισης βοσκής. Επίσης πραγματοποιήθηκε αυτοψία με συμμετοχή των
αρμοδίων εκπροσώπων των υπηρεσιών, στο όρος Θρυπτή και στους υγροτόπους
Αποσελέμη και Μαλίων.
-Στελέχη της Αρχής διενήργησαν αυτοψίες στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων
(Περιφερειακό Υποκατάστημα Ηρακλείου), στο ΙΚΑ Ηρακλείου και στο Τοπικό
Υποκατάστημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Αγίου Μηνά Ηρακλείου. Επίσης, αυτοψίες διεξήχθησαν
και στην ενοποιημένη ΔΟY Ηρακλείου, ενώ ακολούθησαν συναντήσεις με
εκπροσώπους του ΣΔΟΕ.
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