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Η αποστολή μας
Σύμφωνα με το “Πρόγραμμα Καλλικράτης”,
ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη
και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άμεσα
θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για
προβλήματα κακοδιοίκησης από τις υπηρεσίες,
τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις της
Περιφέρειας Αττικής και διαμεσολαβεί για την
επίλυση των σχετικών προβλημάτων.
Μπορείτε να υποβάλετε διαδικτυακά τις
καταγγελίες σας, συμπληρώνοντας την
σχετική φόρμα καταγγελίας.

Συμμετοχή στο 4ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο e-Life
Με εισήγηση για την αξιοποίηση των διαδικτυακών μέσων στην παροχή των υπηρεσιών
διαμεσολάβησης συμμετείχε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
στο συνέδριο που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2015. Ο κ. Σωτηρόπουλος
παρουσίασε την μέθοδο διαδικτυακής διαμεσολάβησης που ακολουθεί το Γραφείο Συμπαραστάτη και απάντησε σε ερωτήσεις του κοινού σχετικά με τον θεσμό.

Συμπαράσταση σε επικεφαλής παράταξης Περιφερειακού Συμβουλίου
Με επιστολή , ο Συμπαραστάτης εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την σωματική επίθεση
που υπέστη έξω από την Βουλή ο κ. Κουμουτσάκος, βουλευτής και επικεφαλής περιφερειακής
παράταξης της Περιφέρειας Αττικής.

Μετά από καταγγελία πολίτη για την μη διεξαγωγή ελέγχων τήρησης του ορίου ηχοστάθμης,
ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της
Επιχείρησης απευθύνθηκε στην Δ/νση Περιβάλλοντος
της Περιφέρειας Αττικής, αναλύοντας το θεσμικό πλαίσιο και υποστηρίζοντας ότι υφίσταται αρμοδιότητα
Περισσότερες πληροφορίες,στον “Κώδικα Λειτουργίας”
ελέγχου ακόμη και
σε υπαίθριες συναυλίες που δεν
διεξάγονται εντός
θεάτρων ή κέντρων
Πρόστιμα δεκάδων χιλιάδων ευρώ επιβλήθηκαν από
διασκέδασης.
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής σε επιχείρηση στη
Μία τέτοια περίπτωση ήταν
Σαλαμίνα που κατελήφθη να λειτουργεί ημέρα Κυριακή.
οι συναυλίες που διεξάγονται στον κοινόχρηστο χώρο
Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από την Δ/νση Ανάπτυξης
πρασίνου περί το Μέγαρο Μουσικής, τον λεγόμενο “κήπο του
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, με αποτέλεσμα να
Μεγάρου Μουσικής”. Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, οι
υποβληθεί καταγγελία από την επιχείρηση στον
συναυλίες προκαλούσαν ηχορύπανση και οχλούσαν τους
Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης. Το
κατοίκους της περιοχής. Ύστερα από την διαμεσολάβηση
νομικό ζήτημα ήταν εξαιρετικά σύνθετο, καθώς υπήρχαν δύο
του Συμπαραστάτη, υπάλληλοι της Περιφέρειας πραγμααποφάσεις του Νομάρχη Πειραιά ετών 1988 και 1989 που επέτρετοποίησαν ηχομετρήσεις κατά την διάρκεια τριών
παν την λειτουργία κάποιων καταστημάτων στην Σαλαμίνα τις
συναυλιών που έλαβαν χώρα τον Σεπτέμβριο του 2015.
Κυριακές, χωρίς αυτές οι πράξεις να έχουν ανακληθεί. Με γνωμο- Στη συνέχεια, καθώς διαπιστώθηκε υπέρβαση του ορίου
δότηση της Εισαγγελίας Πειραιώς του 2006 κρίθηκε ότι οι αποφά- των 50db (όριο κατοικημένης περιοχής), εκλήθη σε ακρόσεις παρέμεναν σε ισχύ, κρίση που επανέλαβε ο Εισαγγελέας
αση ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής, προκειμένου να
Πειραιά σε σχετική απάντησή του το 2014. Η νέα πράξη του
αναπτύξει τις απόψεις του. Με απόφαση του Νοεμβρίου
Αντιπεριφερειάρχη Νήσων το 2013 δεν αναφερόταν ειδικώς
2015, η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας απέρριψε
.
σε επέκταση της κυριακάτικης λειτουργίας στη Σαλαμίνα, ενώ
τις απόψεις του Μεγάρου κι επέβαλε πρόστιμο 3.000 ευρώ
το Υπουργείο Ανάπτυξης με έγγραφό του υποστηρίζει ότι η νεότερη νομοθεσία αφορά μόνο την αρμοδιότητα Αντιπεριφερειαρχών
Καθαρισμοί ρεμάτων της Αττικής
για επέκταση του ωραρίου κι όχι για απαγόρευση λειτουργίας
Κατόπιν καταγγελίας πολίτη, σχετικά με την διαδικασία
σε Κυριακές. Ο Συμπαραστάτης ζήτησε από την Δ/νση Ανάπτυξης
καθαρισμών ρεμάτων της Αττικής, ο Συμπαραστάτης
προτείνοντας της να απέχει να πραγματοποιεί ελέγχους τις
απευθύνθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες της
Κυριακές, μέχρι να διευθετηθεί οριστικά το θεσμικό πλαίσιο,
Περιφέρειας. Στις απαντήσεις που εστάλησαν από τις
καθώς εκκρεμεί δικαστική απόφαση, ύστερα από προσφυγή.
υπηρεσίες αναφέρεται ότι δεν προβλέπεται διαπλάτυνση, διεύρυνση ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή της
υφιστάμενης κοίτης, καθώς και η κοπή φυτικής βλάστησης από τα πρανή των ρεμάτων. ΕπίΤο Υπουργείο Υποδομών, με έγγραφό του προς
σης δεν γίνεται ουδεμία παρέμβαση σε κηρυγμένους υγροβιότοπους. Γίνεται καθαρισμός των
την
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Αττικής τεχνικών γεφύρωσης των ρεμάτων, ενώ ο δια χειρός καθαρισμός των ρεμάτων προβλέπεται
συμφωνεί με έγγραφο του Συμπαραστάτη ότι μόνο σε περιπτώσεις όπου είναι ανέφικτη η χρήση μηχανικού εξοπλισμού. Οι υπηρεσίες αναοι κρατικές υπηρεσίες δεν πρέπει να
φέρουν ότι σκοπός των καθαρισμών είναι η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των
υποκαθιστούν τις περιφερειακές υπηρεσίες σε
υδατορεμάτων χωρίς αλλαγή της διατομής τους ή κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής
ζητήματα αρμοδιότητας των τελευταίων.
Το Υπουργείο υποστηρίζει ότι η Περιφέρεια προστασίας.
Ο Συμπαραστάτης έχει υποχρέωση να
απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά στους
ενδιαφερόμενους εντός 30 ημερών.

Εργάσιμες Κυριακές στη Σαλαμίνα

πρέπει να απευθύνει τα νομικά ερωτήματά της
προς την Νομική Υπηρεσία αυτής και όχι προς
τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

Πρόστιμο
για θόρυβο
από
υπαίθριες
συναυλίες

Συνάντηση εργασίας με τον Σύλλογο Τριτέκνων Σαλαμίνας

πραγματοποίησε ο Συμπαραστάτης μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής
κα Θανοπούλου, για την επίλυση προβλημάτων που επισήμανε ο σύλλογος.
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