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Κοζάνης
2………………………………
Κοζάνη 21-8-2020
ΑΙΤΗΜΑ
Η κ. ……………………. είναι πτυχιούχος φαρµακοποιός και συµµετείχε στη
διαδικασία πλήρωσης κενής θέσης φαρµακείων στην Περιφερειακή Ενότητας της Κοζάνης.
Η αρµόδια Υπηρεσία όµως αρνήθηκε να παραλάβει το παράβολο συµµετοχής στην όλη
διαδικασία. Η κ. ………….. κατέθεσε το µε αριθµό πρωτοκόλλου 13/6-5-2020 αίτηµά της
προς την Περιφερειακή Συµπαραστάτη της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας µε το οποίο
ζητούσε να µεσολαβήσει προς την Υπηρεσία προκειµένου να επιλυθεί το ζήτηµα.
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ
∆υνάµει του άρθρου 179 του Ν. 3852/2010 παρ. 2 : «Ο συµπαραστάτης δέχεται
ενυπόγραφες καταγγελίες άµεσα θιγόµενων φυσικών ή νοµικών προσώπων για
κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νοµικών της προσώπων και των
επιχειρήσεών της και ασκεί διαµεσολάβηση προκειµένου να επιλυθούν τα σχετικά
προβλήµατα, ενώ είναι υποχρεωµένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα
(30) ηµερών στους ενδιαφεροµένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη µετά
τη λήψη της καταγγελίας τους. Ο συµπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις
υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες είναι υποχρεωµένες να παρέχουν κάθε δυνατή
συνδροµή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συµπαραστάτης µπορεί να αιτηθεί και να
λάβει στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών της περιφέρειας, υπό την επιφύλαξη των
διατάξεων του π.δ. 28/2015 (Α` 34) για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία.

Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόµενα κακοδιοίκησης, ο
συµπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες της περιφέρειας για
την αποτροπή επανάληψής τους.»
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η όλη διαδικασία προκήρυξης κενών θέσεων και πλήρωσης αυτών διενεργείται από
τη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας. Το αρµόδιο τµήµα της
ΠΕ Κοζάνης εξέδωσε µε τη µε αριθµό Α∆Α : ΨΖ∆Ω7ΛΨ-Κ59 ανακοίνωση η οποία
συµπεριλάµβανε : α) τον πίνακα µε τις κενές θέσης της ΠΕ Κοζάνη, την προθεσµία για την
κατάθεση των αιτήσεων και β) τους όρους συµµετοχής. Τα αναγραφόµενα σε αυτήν
δικαιολογητικά είναι :
1. Αίτηση (Χορηγείται από την υπηρεσίας µας και βρίσκεται στο site της Π.Ε.
ΚΟΖΑΝΗΣ kozani.pdm.gov.gr)
2. Αντίγραφο πτυχίου φαρµακευτικής σχολής
3. Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος φαρµακοποιού στην Ελλάδα
4. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται το εξής κείµενο: "δεν έχω
καταδικαστεί αµετάκλητα για κλοπή , υπεξαίρεση , απάτη , εκβιασµό, πλαστογραφία,
εγκλήµατα κατά των ηθών, παραχάραξη, παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.
1729/1987 , ΦΕΚ 144Α και καθ' υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόµου ή δεν έχω
καταδικαστεί αµετάκλητα για κακούργηµα ή καθ' υποτροπή για πληµµέληµα για το οποίο
επεβλήθη η στέρηση των πολιτικών µου δικαιωµάτων ή δεν έχω παραπεµφθεί µε το
αµετάκλητο βούλευµα για κάποιο από τα παραπάνω αδικήµατα. Επίσης δεν έχω τιµωρηθεί
για παραβάσεις της φαρµακευτικής νοµοθεσίας µε οριστική ανάκληση της άδειας ιδρύσεως
του φαρµακείου ή της φαρµακαποθήκης" ή σε αντίθετη περίπτωση "..έχω καταδικαστεί για
τις εξής αξιόποινες πράξεις…"
6. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης ενιαίου τύπου
7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν ανακλήθηκε ή άδεια
φαρµακείου, φαρµακαποθήκης ή εργαστηρίου για παραβάσεις της φαρµακευτικής
νοµοθεσίας , δεν παίρνει πλήρη σύνταξη από το ∆ηµόσιο ή το ΤΣΑΥ ή από οποιοδήποτε
άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή δε λαµβάνει σύνταξη για λόγους υγείας και δεν έχει
συµπληρώσει τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης , δεν κατέχει δηµόσια ή
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(∆ΙΑ∆Π/Ο∆ΕΚΕΠ/7015/14/09/05) του ενδιαφερόµενου η οποία έχει ως εξής : α) "δεν έχω
παραπεµφθεί σε ποινική δίκη για πληµµέληµα ή κακούργηµα µε απευθείας κλήση ή
βούλευµα την τελευταία πενταετία και β) δεν έχει ασκηθεί σε βάρος µου ποινική δίωξη για
οποιοδήποτε αξιόποινη πράξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου κατοικίας µου ούτε
από άλλη εισαγγελική αρχή της χώρας"
∆εν αναγράφεται σε κάποιο σηµείο της ανακοίνωσης ως απαιτούµενο
παραστατικό η προσκόµιση του παραβόλου συµµετοχής.
∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Η µη αναφορά ως απαιτούµενου παραστατικού του παραβόλου συµµετοχής από
παραδροµή της Υπηρεσίας δεν επιφέρει ως συνέπεια την αποβολή του συµµετέχοντα στη
διαδικασία. Η συµπλήρωση του φακέλου του υποψηφίου συµµετέχοντα είναι δυνατή µε
την εκ των υστέρων προσκόµισή του. Η άρνηση της διοίκησης να παραλάβει το παράβολο
της συµµετοχής είναι αδικαιολόγητη και αβάσιµη και ως εκ τούτου παράνοµη. Ο
Περιφερειακός Συµπαραστάτης απέστειλε σχετικό ερώτηµα στην αρµόδια υπηρεσία της
Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και είχε και προσωπική συνάντηση µε το προσωπικό. Η
Υπηρεσία

κατόπιν

υπόδειξης

της

Περιφερειακής

Συµπαραστάτη

δέχθηκε

προσκοµιζόµενο παράβολο και προχώρησε στις µετέπειτα νόµιµες ενέργειες.
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