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Διευκρινίσειςαναφορικά με τον διορισμό στο Δημόσιο των πληγέντων από τις φονικές πυρκαγιές
στην Αττική παρέχει το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με αφορμή σχετικά
δημοσιεύματα.
Όπωςτονίζει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του, η παραίτηση του διοριζομένου από τυχόν
οικονομικές απαιτήσεις "αφορά αποκλειστικά και μόνο τυχόν αποδοχές που λαμβάνει ο αιτών διοριζόμενος από σύνταξη, καθώς και την αναστολή του σχετικού συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Δηλαδή, το προφανές. Κάποιος που για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να λαμβάνει κάποιας μορφής
σύνταξη (λχ. αναπηρίας), εφόσον επιλέξει να διοριστεί, θα αμείβεται με τον μισθό του ως
διορισθείς στο Δημόσιο".
Συνεπώς, δεν υπάρχει κανένας συμψηφισμός με τυχόν άλλες απαιτήσεις ή αποζημιώσεις που
δικαιούται ο ενδιαφερόμενος, και βεβαίως ο διοριζόμενος δεν στερείται κανενός νομίμου
δικαιώματός του για προσφυγή στα δικαστήρια και διεκδίκηση οποιαδήποτε αγωγής, αναφέρει το
υπουργείο.
Επίσηςσημειώνει ότι "ξεπέρασε κάθε όριο ασέβειας και χυδαιότητας η τυμβωρυχία συγκεκριμένων
κέντρων απέναντι στους νεκρούς και τους συγγενείς τους στο Μάτι Αττικής".
"Υπενθυμίζουμε στους νοσταλγούς παλιότερων, σκοτεινών εποχών, ότι η αξιολόγηση των
δικαιωμάτων με βάση το 'δούναι και λαβείν' και ο διορισμός στο Δημόσιο με βάση τα
'πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων', έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Επιτέλους, λίγο σεβασμό
στους ανθρώπους, που διόλου δεν θα προτιμούσαν να έχουν τύχει του 'ευεργετήματος' τέτοιου
διορισμού", καταλήγει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Νωρίτερατο capital.gr, μετέδιδε τα εξής:
Τη διαδικασίαμε την οποία θα γίνουν οι διορισμοί στο Δημόσιο των συγγενών όσων έχασαν τη
ζωή τους από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι και στον Νέο Βουτζά, αλλά και των εγκαυματιών που

νοσηλεύθηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, προβλέπει απόφαση της υπουργού Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Όλγας Γεροβασίλη.
Σύμφωναμε την απόφαση, η αίτηση των δικαιούχων για διορισμό συνεπάγεται την αυτοδίκαιη και
αμετάκλητη παραίτηση του διοριζομένου από τυχόν οικονομικές απαιτήσεις.
Ειδικότερα, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζει ως δικαιούχους διορισμού στο
Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα
της παρ.1 άρθρου 14 του ν.2190/94 όπως ισχύει, εκτός των εταιρειών του Κεφαλαίου Β' του ν.
3429/2005, ένα (1) μέλος της οικογένειας θανόντος εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές
της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, μέχρι β' βαθμού συγγενείας με αυτόν ή ο/η
σύζυγος ή το πρόσωπο με το οποίο είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
Τοδικαίωμα διορισμού παρέχεται και στα άτομα τα οποία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και
νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή προκύπτει ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον 67%, συνεπεία των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις
23 και 24 Ιουλίου 2018. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας,
το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγο τους ή στο πρόσωπο με το οποίο έχουν
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή σε ένα τέκνο τους.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για τον κατά τα ανωτέρω διορισμό ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α. Αίτηση για το διορισμό του στην οποία θα προσδιορίζεται ο νομός σε υπηρεσία ή φορέα εντός
του οποίου επιθυμεί να διοριστεί. Στην αίτηση πρέπει να δηλώνεται, υπεύθυνα, ο τόπος του
συμβάντος εφόσον τούτο δεν προκύπτει από τη βεβαίωση του άρθρου 3 της απόφασης αυτής.
Ηκατά τα ανωτέρω αίτηση συνεπάγεται την αυτοδίκαιη και αμετάκλητη παραίτηση του
διοριζομένου από τυχόν οικονομικές απαιτήσεις καθώς και την αναστολή του συνταξιοδοτικού του
δικαιώματος, από την ημερομηνία διορισμού.
β. Υπεύθυνη δήλωση όλων των λοιπών συγγενών, δικαιούχων διορισμού βάσει των διατάξεων
της παρούσας, που προηγούνται του αιτούντος στη σειρά διορισμού, για την παραίτησή τους από
το ως άνω δικαίωμα υπέρ του αιτούντος το διορισμό και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος το
διορισμό ότι δεν διορίστηκε βάσει των διατάξεων αυτών άλλος δικαιούχος και ότι έχουν
προσκομιστεί οι δηλώσεις παραίτησης από το δικαίωμα για διορισμό δικαιούχων που
προηγούνται του αιτούντος στη σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.
γ. Τους τίτλους σπουδών του.
δ. Ληξιαρχική πράξη θανάτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.
ε. Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος από την οποία να προκύπτει η νοσηλεία σε ΜΕΘ στο

χρονικό διάστημα αμέσως μετά τις πυρκαγιές αυτές ή το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω,
βεβαιωμένο από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία του φορέα ασφάλισης του τραυματία), καθώς
και η αιτία που προκάλεσε τον τραυματισμό για τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της
παρούσας. στ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας από το
οποίο να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας του αιτούντος με τον θανόντα. ζ. Το σύμφωνο
συμβίωσης.
Δείτε αναλυτικά την απόφαση του υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης στα "Σχετικά Αρχεία"
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

