


Ετήσια έκθεση 2004
Περίληψη

-Π  Συνήγορος του Πολίτη

ΕΘ Ν ΙΚ Ο  ΤΥΠ Ο ΓΡΑ Φ ΕΙΟ



Η παρούσα έκδοση 
αποτελεί συνοπτική παρουσίαση 
της Ετήσιας έκθεσης 2004  
του Συνηγόρου του Πολίτη.

Υπεύθυνοι για την επιλογή και την επεξεργασία των κειμένων 
καθώς και για τον συντονισμό της έκδοσης

Ζήνα Ασημακοπούλου 
Δημήτρης Βερέμης

Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων 

Μιλτιάδης Παύλου

Για την προετοιμασία της Ετήσιας έκθεσ ης 2 004  
εργάστηκε το σύνολο του προσωπικού 
του ΣτΠ.
Ειδικότερα καθήκοντα ανέλαβαν οι εξής:

Σοφία Αμοριανού
Ελένη Αναστασίου
Κυριακή Ανδρικάκη
Κωνσταντίνος Δαραμάρας
Ασημίνα Καλαϊτζή
Έλενα Κατσούρα
Ιωάννα Κουφάκη
Γεώργιος Κρητικός
Ιωάννης Κωστής
Ευαγγελία Μαρκάκη
Ελένη Μάρκου
Μαρία Μπλιάτη
Αγγελική Μποσδογιάννη
Δήμητρα Μυτιληναίου
Αικατερίνη Παπανικολάου
Χρήστος Παπαστυλιανός
Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους
Μιλτιάδης Παύλου
Μυρτώ-Αφροδίτη Πετροπούλου
Αννα Ρούτση
Καλλιρρόη Τζαβάρα
Ιωάννα Τουρκοχωρίτη

Η ετήσια έκθεση του Συνηγόρου 
του Πολίτη για το 2 0 04  
διατίθεται στην πλήρη της μορφή 
στην ιστοσελίδα της Αρχής: 
www.synigoros.gr 
και σε έντυπη μορφή στα γραφεία 
του ΣτΠ, Χατζηγιάννη Μέξη 5, 
11528 Αθήνα.

http://www.synigoros.gr


Εισαγωγή

Σ την εισαγωγή της Ετήσιος έκθεσης 2003 του Συνηγόρου του Πολίτη εί
χα προσπαθήσει να υπαινιχθώ τη βασική αποστολή που έχει αυτός ο 

«ογκώδης, βαρύς και δύσπεπτος τόμος», τον οποίο κάθε χρόνο εκπονεί η 
Αρχή: « ... Κατ' εξοχήν πάντως [η ετήσια έκθεση] απευθύνεται στα μέλη της 
Βουλής και στην πολιτική ηγεσία γενικότερα, δηλαδή σε όλους εκείνους που 
φέρουν την ευθύνη της διοικητικής μεταρρύθμισης που ακόμη εκκρεμεί στη 

χώρα μας». Η διαπίστωση αυτή πιστεύω ότι και σή
μερα διατηρεί την αξία της ακέραιη. Όντας πάνω απ' 
όλα εργαλείο δουλειάς, η ετήσια έκθεση δεν αποτελεί 
το ιδεώδες κείμενο για ανάγνωση από τον πολίτη εκεί
νον που δεν είναι εξοικειωμένος με τα βασικά προ
βλήματα της δημόσιας διοίκησης.

Από την άλλη μεριά, όμως, ως έργο απολογιστικό 
μιας ανεξάρτητης αρχής επιφορτισμένης να προασπί
ζεται τα συνταγματικά δικαιώματα, η ετήσια έκ 
θα έπρεπε να απευθύνεται και στον πολίτη, στον κά

θε πολίτη, δηλαδή σε όλους αυτούς που υφίστανται καθημερινά το κόστος, 
ψυχικό και οικονομικό, των χαμηλού επιπέδου υπηρεσιών που προσφέρει η 
ελληνική δημόσια διοίκηση. Αυτό το έλλειμμα ενημέρωσης φιλοδοξεί να κα
λύψει το ανά χείρας τεύχος, το οποίο απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό, προ- 
κειμένου να πληροφορήσει τους πολίτες για τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά 
του Συνηγόρου και τους βασικούς άξονες της δράσης του.



ΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Νομικο Πλαίσιο και Λ ειτουργία του Θ εσμούΥΝΗΓΟΡΟΣ -ΟΥ ΙΙΟΛΙΓΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ιΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟ/

Ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ ) είναι ανεξάρτητη αρχή κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα. 
Ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1 η Οκτωβρίου 1998 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους 
τους πολίτες δωρεάν.

Η οργάνωση, η στελέχωση και η λειτουργία του ΣτΠ καθορίζονται από τον Ν. 3094/2003, 
καθώς και από τον Κανονισμό Λειτουργίας του (ΠΔ 273/1999), στο πλαίσιο που θέτουν οι 
διατάξεις του Συντάγματος μετά την αναθεώρηση του 2001. Τα πλήρη κείμενα των νόμων 
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΣτΠ: www.synigoros.gr.

Αποστολή του ΣτΠ είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και των πο
λιτών για την προστασία των δικαιωμάτων τους, την τήρηση της νομιμότητας και την κα
ταπολέμηση της κακοδιοίκησης. Ο  ΣτΠ ασχολείται επίσης με την προάσπιση και την προα
γωγή των δικαιωμάτων του παιδιού. Με νόμους που ψηφίστηκαν το 2004, εντάχθηκε στον 
ΣτΠ και ο νέος θεσμός του Συνηγόρου της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επίσης, απο
στολή της Αρχής αποτελεί πλέον και η προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στις δη
μόσιες υπηρεσίες. Ως διαμεσολαβητής, ο ΣτΠ διατυπώνει συστάσεις και προτάσεις προς τη 
δημόσια διοίκηση. Δεν επιβάλλει κυρώσεις ούτε ακυρώνει τις παράνομες πράξεις της δη
μόσιας διοίκησης.

Στον ΣτΠ μπορεί να προσφύγει οποιοσδήποτε έλληνας ή αλλοδαπός πολίτης ζει στην 
Ελλάδα ή το εξωτερικό και συναλλάσσεται με το ελληνικό δημόσιο. Ειδικά ως προς τις προ

σβολές των δικαιωμάτων του παιδιού, στον ΣτΠ 
μπορεί να προσφύγει το άμεσα ενδιαφερόμενο 
παιδί, γονέας ή συγγενής του, καθώς και κάθε 
τρίτο πρόσωπο που έχει άμεση αντίληψη της 
παραβίασης ενός δικαιώματος του παιδιού. Τα 
ίδια ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα ή τις 
ενώσεις προσώπων.

Ο ΣτΠ παρεμβαίνει σε προβλήματα που αντι
μετωπίζει ο πολίτης στην επαφή του με τη δη
μόσια διοίκηση- ενδεικτικά: η ελλιπής παροχή 
ή η άρνηση παροχής πληροφοριών, η υπερβο
λική καθυστέρηση στη διεκπεραίωση αιτημά
των, η παράβαση νόμου ή η εφαρμογή παρά
νομης διαδικασίας και οι αθέμιτες διακρίσεις σε 
βάρος πολιτών.

Ο  ΣτΠ είναι αρμόδιος για διαφορές του πολίτη με υπηρεσίες:
© του δημοσίου
© των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (κοινότητες, δήμοι, νομαρχίες)
© άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
© των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, των επιχειρήσεων και των οργανισμών 

που ελέγχονται από το κράτος ή από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
Ειδικά σε περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων του παιδιού, ο ΣτΠ είναι αρμόδιος και για 
πράξεις ιδιωτών, φυσικών και νομικών προσώπων.

Ο  ΣτΠ δεν είναι αρμόδιος:
© αν έχουν περάσει περισσότεροι από 6 μήνες από τότε που ο πολίτης πληροφορήθη- 

κε την παράνομη πράξη ή την παράλειψη της δημόσιας διοίκησης που τον αφορά 
© για την παροχή πληροφοριών και νομικών συμβουλών 
© για ιδιωτικές διαφορές

http://www.synigoros.gr


© για υποθέσεις που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των 
δημόσιων υπηρεσιών, στην εθνική άμυνα, στην εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς 
σχέσεις της χώρας, στην κρατική ασφάλεια

© για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων
© για πράξεις των δικαστικών αρχών, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, των ανε

ξάρτητων αρχών, των θρησκευτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
© για πράξεις υπουργών και υφυπουργών ως προς τη διαχείριση της πολιτικής λει

τουργίας.

Υποβολή και διαδικασία διερεύνησης αναφορών
Ο ΣτΠ επιλαμβάνεται κάθε θέματος που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, ύστερα από ενυπό
γραφη αναφορά κάθε άμεσα ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου ή ένωσης προ
σώπων. Οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς ή μέσω τη
λεομοιοτυπίας (fax). Πρέπει να περιλαμβάνουν τα πλήρη και ακριβή στοιχεία του ενδιαφε
ρομένου, σύντομη περιγραφή του προβλήματος, το αίτημα του ενδιαφερομένου, την εμπλε
κόμενη δημόσια υπηρεσία ή, σε περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων του παιδιού, τον εμπλε
κόμενο ιδιώτη, τις ενέργειες που έχουν προηγηθεί και το αποτέλεσμά τους, καθώς και κάθε

αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία που μπορεί 
να βοηθήσει στη διερεύνηση του θέματος.

Οι αναφορές εξετάζονται κατά θεματικές 
ενότητες που οργανώνονται σε πέντε Κύκλους 
δραστηριότητας: Δικαιώματα του Ανθρώπου, 
Κοινωνική Προστασία, Ποιότητα Ζωής, Σχέσεις 
Κράτους-Πολίτη, Δικαιώματα του Παιδιού. Η 
διερεύνησή τους ανατίθεται σε ειδικό επιστήμο- 
να-χειριστή του σχετικού με την αναφορά Κύκλου.

Ο  πολίτης ενημερώνεται γραπτώς και τηλε
φωνικά σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Η έρευ
να ολοκληρώνεται με τη σύνταξη εγγράφου, το 
οποίο ο ΣτΠ απευθύνει προς την αρμόδια υπη
ρεσία. Εφόσον όμως το απαιτεί η φύση της υπό
θεσης, η Αρχή μπορεί να ενεργοποιήσει τις προ- 
βλεπόμενες από τον Ν. 3094/2003 θεσμικές της 

δυνατότητες, δηλαδή να προβεί σε διενέργεια αυτοψίας ή να διαβιβάσει την υπόθεση σε ει- 
σαγγελικό/πειθαρχικό έλεγχο. Τέλος, όπου κρίνεται απαραίτητο, η έρευνα ολοκληρώνεται με 
τη σύνταξη πορίσματος, το οποίο γνωστοποιείται και στον καθ' ύλην αρμόδιο υπουργό.

Επίσης, ο πολίτης ενημερώνεται γραπτώς όταν δεν υπάρχει δυνατότητα εξέτασης της 
αναφοράς του επί της ουσίας, επειδή είτε ο ΣτΠ είναι αναρμόδιος είτε η αναφορά είναι προ
φανώς αόριστη, αβάσιμη ή ασκείται κατά τρόπο καταχρηστικό.

Ο  ΣτΠ μπορεί:
© να ζητάει από τις δημόσιες υπηρεσίες κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο στοιχείο 

για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να διενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει 
πραγματογνωμοσύνη

© να θέτει προθεσμία προς τις υπηρεσίες, μέσα στην οποία οφείλουν να τον ενημε
ρώσουν για τις ενέργειές τους σχετικά με την εφαρμογή των προτάσεών του ή για 
τους λόγους που δεν επιτρέπουν την αποδοχή τους.



Αρνηση λειτουργού ή υπαλλήλου ή μέλους της διοίκησης 
να συνεργαστεί με τον ΣτΠ κατά τη διεξαγωγή της έρευνας 
συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα παράβασης καθήκοντος, 
για τα δε μέλη της διοίκησης λόγο αντικατάστασής τους. 
Αν προκύπτει από εκθέσεις του ΣτΠ ότι λειτουργός ή υπάλ
ληλος δημόσιας υπηρεσίας παρακωλύει, για δεύτερη φο
ρά μέσα σε μια τριετία, το έργο της έρευνας ή αρνείται χω
ρίς σοβαρό λόγο να συμπράξει στην επίλυση του προβλή
ματος, μπορεί να του επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύ
σης. Τέλος, αν προκύψουν αποχρώσες ενδείξεις για τέλε
ση αξιόποινης πράξης από λειτουργό, υπάλληλο ή μέλος 
της διοίκησης, ο ΣτΠ διαβιβάζει την έκθεση και στον αρ
μόδιο εισαγγελέα.

Οργάνωση και στελέχωση

Στις 31.12.2004 το σύνολο των απασχολουμένων, συμπεριλαμβανομένων του Συνηγόρου 
του Πολίτη και των πέντε Βοηθών Συνηγόρων, ήταν 177 άτομα, 55 άνδρες και 122 γυναίκες.

69%

Ά νδ ρ ες[31%] 

Γυναίκες [69%]

Το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό καλύπτει ευρύ φάσμα επιστημονικών ειδικο
τήτων. Μεταξύ όσων κατέχουν βασικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε ΑΕΙ, περι
λαμβάνονται:

Α ρ ιθ . ατόμων Π οσοστό
%

Νομικοί 72 48
Πολιτικοί επιστήμονες 12 8

Κοινωνιολόγοι 10 6 ,66
Φιλόλογοι 11 7,33
Οικονομολόγοι 8 5,33

Αρχαιολόγοι 6 4
Γεωλόγοι 4 2 ,67

Πολεοδόμοι
αρχιτέκτονες 4 2 ,67

Ψυχολόγοι 4 2 ,67

Ωκεανογράφοι 3 2

Α ρ ιθ . ατόμων Π οσοστό
%

Χημικοί 3 2
Δημοσιογράφοι 2 1,33

Πολιτικοί μηχανικοί 2 1,33
Παιδαγωγοί 2 1,33
Επιστήμονες πληροφορικής 2 1,33

Μηχανολόγος μηχανικός 1 0 ,6 7

Επιστήμονας στατιστικής και 
ασφαλιστικής επιστήμης 1 0 ,6 7

Γιατρός 1 0 ,6 7

Τοπογράφος μηχανικός 1 0 ,6 7

Διοικητικός επιστήμονας 1 0 ,6 7
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Α ποτίμηση του Εργου Κατα το 2004ΟΛΙΓΗ ΣΥΝΗΙ ΟΡΟΣ ΓΟΥ ΠΟ/ΊΓΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ

Από την έναρξη της λειτουργίας του (1 .10 .1998) έως τις 31.12.2004 ο ΣτΠ 
είχε δεχθεί 63.286 αναφορές.
Κατά το 2004 η Αρχή δέχθηκε 10.571 νέες αναφορές πολιτών αλλά χειρί
στηκε 14.096 υποθέσεις, διότι υπήρχαν εκκρεμείς και από τα προηγούμενα 
έτη. Το 2004 ήταν η πρώτη χρονιά κατά την οποία σημειώθηκε μια πολύ μι
κρή μείωση του αριθμού των νέων αναφορών (-2,6%) σε σχέση με το 2003. 
Από το σύνολο των 14.096 υποθέσεων που χειρίστηκε η Αρχή εξετάστηκαν 
και διεκπεραιώθηκαν οι 10.913 (77,42% του συνόλου), ενώ παρέμειναν εκ
κρεμείς 3.1 83 (22,58%) για να εξεταστούν κατά το 2005.

Διαπιστώσεις
© Σταθερός ο αριθμός των αναφορών που 
δέχεται ο ΣτΠ -  Ύστερα από πολλά έτη συ
νεχούς αύξησης των αναφορών που υπο
βάλλουν οι πολίτες στον ΣτΠ, ο αριθμός 
τους σταθεροποιήθηκε για δεύτερη χρονιά 
γύρω στις 10-11.000 αναφορές.

(κυρίως προμήθειες και υποδομή του συ
στήματος υγείας).

© Οι μετανάστες εμπιστεύονται τον ΣτΠ και 
προσφεύγουν σε αυτόν -  Το ποσοστό των 
μεταναστών που προσφεύγουν στην Αρχή 
αυξήθηκε για μια ακόμη χρονιά. Από το σύ
νολο των αναφορών που δέχθηκε ο ΣτΠ το 
2004, το 7,6% υποβλήθηκαν από μετανά
στες. Το ποσοστό αυτό πλησιάζει το ποσο
στό των μεταναστών στον πληθυσμό της 
χώρας.

© Καθυστερήσεις, ελλιπής ενημέρωση των 
πολιτών, αδράνεια της διοίκησης, καθώς και 
προβλήματα στη δομή-οργάνωση και τη στε- 
λέχωση των δημόσιων υπηρεσιών, ήταν οι 
σημαντικότερες μορφές κακοδιοίκησης.

© Πολίτες περισσότερο ενημερωμένοι για τα 
δικαιώματά τους και για τον θεσμικό ρόλο 
της Αρχής -  Για δεύτερη συνεχή χρονιά η 
αύξηση της αναλογίας των βάσιμων ανα
φορών ως προς τις αβάσιμες που υποβάλ
λονται στον ΣτΠ υποδεικνύει τη βελτίωση 
της ενημέρωσης των πολιτών για τις δυνα
τότητες θεσμικής παρέμβασης της Αρχής.

© Για μία στις δέκα βάσιμες αναφορές η δι
οίκηση δεν αποδέχθηκε τις προτάσεις του 
ΣτΠ -  Τα θέματα για τα οποία η διοίκηση δεν 
αποδέχθηκε τις προτάσεις της Αρχής αφο
ρούσαν κυρίως σε περιπτώσεις κακοδιοίκη
σης από OTA Α' και Β' βαθμού, στο σύστη
μα ρύθμισης της εισόδου και της παραμο
νής των αλλοδαπών, στις προσλήψεις εκτός 
συστήματος ΑΣΕΠ, στα ΚΕΠ και στην κοινω
νική ασφάλιση.

© Σχεδόν μία στις δέκα βάσιμες αναφορές 
δεν επιλύθηκαν λόγω νομοθετικών κενών και 
δυσλειτουργιών -  Η Αρχή δεν κατάφερε να 
επιλύσει υποθέσεις εξαιτίας κενών της νο
μοθεσίας και οργανωτικών δυσλειτουργιών 
της διοίκησης (8% των υποθέσεων κακοδι
οίκησης) που αφορούσαν κυρίως σε ζητή
ματα νομιμότητας εισόδου και παραμονής 
αλλοδαπών, προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ (κυ
ρίως στα ΚΕΠ), αλλά και ζητήματα υγείας

© Δήμοι και ταμεία ασφάλισης με περισσό
τερα προβλήματα κακοδιοίκησης -  Οι δή
μοι (20,8% ), οι φορείς ασφάλισης (19,8% ), 
οι νομαρχίες (11,4% ), το Υπουργείο Εθνι
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων (9,2%) και 
το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί
κησης και Αποκέντρωσης (8 ,5% ) ήταν οι 
υπηρεσίες με τα περισσότερα προβλήματα 
κακοδιοίκησης.

© Αιγότερες αναφορές από την περιφέρεια 
-  Αυξήθηκαν οι αναφορές από την Αττική 
και αντίστοιχα μειώθηκαν οι αναφορές που 
υποβάλλονται από πολίτες από την υπόλοι
πη Ελλάδα. Μικρότερα ποσοστά αναφορών, 
σε σχέση με τον πληθυσμό τους, υπέβαλλαν 
οι πολίτες από την Κεντρική Μακεδονία, τη 
Θεσσαλία και την Κρήτη.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ

I  Επίλυση του προβλήματος
κακοδιοίκησης (θετική έκβαση) [47,5%]

Μη επίλυση του προβλήματος κακοδιοίκησης 
(μη αποδοχή των προτάσεων της Αρχής - 
αδυναμία επίλυσης) [10,9%]

Μη διαπίστωση προβλήματος 
κακοδιοίκησης [32,8%]

I  Διακοπή έρευνας [8,8%]

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ANA ΦΟΡΕΑ
ΠΡΟΣΕΦΥΓΑΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟ 2004

1,4%

7,9%

■  Αττική [54,3% ] 

Θεσσαλονίκη [7,9%] 

Υπόλοιπη Ελλάδα [36,4% ] 

I  Εξωτερικό [1,4%]

0 ,8% 0 ,8%

■  Δήμοι - Κοινότητες (OTA Λ' βαθμού) [20,8%]

Νομαρχίες (OTA Β' βαθμού) [11 ,4%]

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών [6,3%]

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων [9,2%]

Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης [8,5%] 

I  Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης [3,8%]

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης [2,6%]

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων [1,7%]

I Υπουργείο Πολιτισμού [1,2%]

I  Υπουργείο Δικαιοσύνης [0,8%]

I  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων [0,6%]

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας [0,8%]

1 Αλλες υπηρεσίες [2 ,8%]

■  ΔΕΗ [2,1 %]

■  ΕΥΔΑΠ [0,6%]

Η Αλλα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου - ΔΕΚΟ 
(υπαγόμενα στην αρμοδιότητα της Αρχής) [6,9%]

I  Ασφαλιστικοί φορείς
(ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΕΒΕ, ΝΑΤ, ΤΑΕ, ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΕΑΥΕΚ, ΟΠΑΔ κ ά ) [19,8% ]



Κύκλος Δ ικαιωμάτων του Α νθρώπουΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣνΝπιΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟ/

Οι αναφορές που χειρίστηκε ο Κύκλος καλύπτουν μεγάλο εύρος θεματικών 
που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικής σφαίρας (άσυλο κατοικίας, 
απόρρητο επικοινωνίας και προσωπικών δεδομένων), στην ελευθερία της 
θρησκευτικής συνείδησης, στην ελευθερία της συνάθροισης, στο δικαίωμα 
του συνεταιρίζεσθαι, στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας (π.χ. λειτουργία υπο
θηκοφυλακείων, διαχείριση εθνικών κληροδοτημάτων), στο δικαίωμα στην 
εργασία και ειδικότερα στα επαγγελματικά δικαιώματα.
Ποικίλα ήταν και τα θέματα που ανέδειξαν οι αναφορές σχετικά με την ανώ
τατη και ανώτερη εκπαίδευση, όπως η αναγνώριση τίτλων σπουδών από 
την αλλοδαπή (ΔΙΚΑΤΣΑ, Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), η πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην τεχνολογική, η σύσταση 
και η λειτουργία προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών σε συνεργασία με 
εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, οι διαδικασίες εκλογής μελών ΔΕΠ.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 2004 2190
Α ναφ ο ρ ές εντός αρμοδιότητας 1860

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 752
Επίλυση του προβλήματος
κακοδιοίκησης (θετική έκβαση) 621
Μη επίλυση του προβλήματος 
κακοδιοίκησης (μη αποδοχή 
των προτάσεων της Αρχής -
αδυναμία επίλυσης) 131

ΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 336
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 91
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (31 12 2004) 681

Α νδρεας Τακης
Βοη θός Συνήγορος

Όπως και στο παρελθόν, ο Κύκλος έχει δε
χθεί σημαντικό αριθμό αναφορών που θέ
τουν ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα με
λών μειονοτήτων, όπως είναι για παράδειγ
μα η μειονοτική εκπαίδευση και η τέλεση γό
μων από μουφτήδες της Θράκης. Η διαδι
κασία για την απόκτηση της ελληνικής ιθα
γένειας παραμένει εξαιρετικά προβληματι
κή, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης συντονι
σμού των εμπλεκόμενων υπηρεσιών καθώς 
και του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημά
των, ο οποίος ξεπερνά κάθε εύλογο μέτρο. 
Ως εκ τούτου, μεγάλος αριθμός πολιτών με 
αναφορές τους θέτουν το ζήτημα της κτή
σης της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτο
γράφηση (π.χ. σύζυγοι Ελλήνων με τέκνα, 
αλβανοί υπήκοοι που αναγνωρίζονται επί
σημα ως ομογενείς από τις ελληνικές αρχές)

και της διαπίστωσης της ελληνικής ιθαγέ
νειας (Έλληνες της διασποράς και ομογε
νείς από την πρώην ΕΣΣΔ, μουσουλμάνοι της 
Θράκης που απώλεσαν την ελληνική ιθαγέ
νεια με βάση το παλαιό άρθρο 19 του Κώ
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας). Πρέπει να ση
μειωθεί ότι παρά τις καθυστερήσεις και τη 
δυσλειτουργία του γραφειοκρατικού μηχα
νισμού που διαπιστώνονται, στις περισσό
τερες περιπτώσεις, η συνεργασία με τους 
κατά τόπους OTA, για τη χορήγηση των απα
ραίτητων στοιχείων και πιστοποιητικών, έχει 
αισθητά βελτιωθεί σε σχέση με προηγούμε
να έτη.

Η εισροή αναφορών σχετικών με την πα
ραμονή και την εργασία των οικονομικών 
μεταναστών και των προσφύγων συνεχίστηκε 
αμείωτη. Για την αντιμετώπιση χρόνιων προ
βλημάτων σε τομείς όπως της έκδοσης αδει
ών παραμονής, της ανανέωσης αδειών ερ
γασίας, της παραμονής για άσκηση ανε
ξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και 
της εισόδου και της παραμονής για οικογε
νειακή συνένωση, ο ΣτΠ κατέθεσε συγκε
κριμένες νομοθετικές προτάσεις. Επίσης, το 
2004 ρυθμίστηκαν ζητήματα όπως το κα
θεστώς παραμονής ενηλικιωθέντων αλλο
δαπών και των μελών οικογένειας κοινοτι
κών υπηκόων, καθώς και κάποια θέματα 
απλοποίησης διαδικασιών.

Σχετικά με το θέμα του ασύλου, η Αρχή 
διαπιστώνει ότι τα προβλήματα αυτών που 
ζητούν άσυλο έχουν γίνει πια εγγενή χαρα
κτηριστικά του συστήματος. Η πρόσβαση



στο άσυλο και οι συνθήκες κράτησης των 
παράνομα εισερχόμενων αλλοδαπών, μετα
ξύ των οποίων και οι αιτούντες άσυλο, συ
νεχίζουν να είναι προβληματικοί τομείς. Η 
υποχρέωση της Ελλάδας, ωστόσο, να εν
σωματώσει τις ήδη υιοθετημένες ή τις υπό 
υιοθέτηση σχετικές οδηγίες θα οδηγήσει στη 
ρύθμιση ζητημάτων όπως την επιβολή μέ
τρων περιοριστικών της ελευθερίας κίνησης 
ατόμων που έχουν ζητήσει άσυλο.

Η παιδεία «αποτελεί βασική αποστολή 
του κράτους», σύμφωνα με το άρθρο 16 
του Συντάγματος. Στο ίδιο άρθρο, ο έλλη- 
ναςσυνταγματικός νομοθέτης έχει συμπερι
λάβει ειδική διάταξη σχετικά με τη συνεπα- 
κόλουθη ανάγκη προστασίας της ολοκλήρω
σης των παιδαγωγικών στόχων του κράτους 
και για εκείνους τους σπουδαστές οι οποίοι 
έχουν «ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προ
στασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους». 
Για την υλοποίηση αυτής της συνταγματικής 
επιταγής, το κράτος οφείλει να οργανώσει 
ένα αποτελεσματικό σύστημα φοιτητικής μέ
ριμνας, ικανό να διασφαλίσει όρους αξιο
πρεπούς διαβίωσης σε όσους αντιμετωπί
ζουν οικονομικές δυσχέρειες λόγω μετακί
νησής τους για σπουδές σε περιοχή απομα
κρυσμένη από τον τόπο κατοικίας τους, ει
δική ιατρική φροντίδα σε όσους την έχουν 
ανάγκη, ειδικές προνοιακές διευκολύνσεις 
κ.ά. Οι φοιτητικές εστίες σίτισης και στέ
γασης, το στεγαστικό επίδομα, οι υποτρο
φίες και η δυνατότητα μετεγγραφής αποτε
λούν ορισμένα μέτρα εντασσόμενα στο σύ
στημα αυτό. Τόσο όμως η νομοτεχνική ορ
γάνωση της φοιτητικής μέριμνας όσο και ο 
τρόπος με τον οποίο εφαρμόζουν τις σχε
τικές διατάξεις τα διοικητικά όργανα είναι 
εξαιρετικά προβληματικοί και έχουν αποτε-

λέσει επανειλημμένα αντικείμενο αναφορών 
ενώπιον του ΣτΠ.

Τέλος, ο Κύκλος συνεχίζει να ασχολεί- 
ται με τη συστηματική άρνηση πολλών δη
μόσιων υπηρεσιών να συμμορφωθούν με τις 
τελεσίδικες ή προσωρινά εκτελεστές δικα
στικές αποφάσεις.

Προσωπική ελευθερία
Ο σεβασμός της προσωπικής ελευθερίας 
και αξιοπρέπειας από τα αστυνομικά όργα
να αποτέλεσε και το 2004 το αντικείμενο 
πλήθους αναφορών προς τον ΣτΠ, ενώ πα
ραμένει επίκαιρο το πρόβλημα των συνθη
κών αστυνομικής κράτησης γενικά αλλά και 
κατά τη διαδικασία ακούσιου εγκλεισμού 
ψυχασθενών. Επίσης, συνεχίστηκαν οι πα
ρεμβάσεις του ΣτΠ σε θέματα σωφρονιστι
κής μεταχείρισης: για τη βελτίωση των συν
θηκών διαβίωσης, τη διαφύλαξη των ατο
μικών δικαιωμάτων των κρατουμένων και 
την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουρ
γία των φυλακών.

Οι αστυνομικές αρχές

Η ανάρμοστη συμπεριφορά των αστυνομι
κών οργάνων όταν διενεργούν σωματικές 
έρευνες, προσαγωγές υπόπτων, ελέγχους 
της τροχαίας κ.λπ. εμφανίζεται και το έτος 
2004 ως συχνό αντικείμενο αναφορών.

Σε συνέχεια πορίσματος σχετικά με τα 
προβλήματα εφαρμογής των νόμιμων προ
ϋποθέσεων προσαγωγών για εξακρίβωση 
στοιχείων (Ετήσια έκθεση 2003, ο. 72-73), 
η Αρχή διαπίστωσε ότι τα προβλήματα στην 
πράξη παραμένουν κατά την εξατομίκευση 
της «σοβαρής υπόνοιας τέλεσης αξιόποινης

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΚΕ Ο ΚΥΚΛΟΣ
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πράξης» ως προϋπόθεσης της προσαγωγής. 
Παρατηρείται επίσης οι προσαγόμενοι να 
μην έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν θε
μελιώδη δικαιώματα, όπως την πρόσβαση 
σε συνήγορο, με χαρακτηριστικό παράδειγ
μα την παρεμπόδιση δικηγόρων να επισκε- 
φθούν ομαδικώς προσαχθέντες κατά τις δια
δηλώσεις εναντίον της παγκοσμιοποίησης 
στη Σύνοδο Κορυφής του 2003 στη Θ εσ
σαλονίκη. Με αφορμή αυτή την υπόθεση, ο 
ΣτΠ  διατύπωσε αναλυτικές προτάσεις για 
την αστυνόμευση του πλήθους.

Επίσης, κατά την περίοδο των Ολυμπια
κών Αγώνων 2004 υποβλήθηκαν αναφορές 
για το σύννομο διαφόρων περιοριστικών 
μέτρων για λόγους ασφαλείας, όπως της 
απαγόρευσης φωτογράφησης τρένων από 
συλλόγους ιστορικών μελετών, της απαγό
ρευσης διανομής φυλλαδίων θρησκευτικού 
περιεχομένου, της παραβίασης προσωπι
κών δεδομένων από τις ηλεκτρονικές λή
ψεις του ζέπελιν που υπερίπτατο της Αττι
κής. Ωστόσο, η συμπεριφορά των αστυνο
μικών οργάνων κατά την περίοδο των Ολυ
μπιακών Αγώνων ήταν σε γενικές γραμμές 
πολύ προσεκτική.

Η αστυνομική κράτηση

Οι συνθήκες στους χώρους που δημιουρ- 
γούνται εκ των ενόντων για ομαδική κρά
τηση των προς απέλαση αλλοδαπών προ
σβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, γε
γονός που η Αρχή έχει επισημάνει από την 
ορχή της λειτουργίας της ( Ετήσιο έκθεση 
1999, ο. 79) και επιβεβαιώνεται από τις συ
νεχείς αυτοψίες της. Η ελληνική πολιτεία πα
ρουσιάζει έλλειμμα συντονισμού και απέχει 
από την εφαρμογή του ισχύοντος πλαισίου 
(Ν. 2910/2001) που ορίζει την ίδρυση και 
τη λειτουργία ειδικών χώρων για τον σκο
πό αυτόν από τις Περιφέρειες της χώρας. 
Η ανεπάρκεια των αστυνομικών κρατητη- 
ρίων και η ελλιπής καθαριότητά τους απο
τελεί επίσης χρόνιο πρόβλημα (ενδεικτικά, 
Ετήσια έκθεση 2000, σ. 73) που συνεχίζει 
να απασχολεί την Αρχή και διαπιστώθηκε 
για μια ακόμη φορά κατά τις επισκέψεις κλι
μακίων της στον Βόλο και στα Ιωάννινα.

Ο ακούσιος εγκλεισμός

Η ακούσια προσαγωγή προσώπων σε νο
σοκομεία από τα αστυνομικά όργανα, με πα
ραγγελία του εισαγγελέα, προκειμένου να 
εξεταστούν από δύο ψυχιάτρους ως προς 
την ανάγκη ακούσιας νοσηλείας τους ως ψυ
χασθενών, αποτελεί κομβικό ζήτημα εγγύη
σης της προσωπικής ελευθερίας. Η πρωτο
βουλία της αστυνομίας για προσαγωγή στον 
εισαγγελέα με χειροπέδες εμφανίζεται εκτός 
του πλαισίου των ρυθμίσεων για την ψυχι
κή υγεία και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε 
περιπτώσεις που δεν ασκείται βία από τα 
προσαγόμενα πρόσωπα.

Επιπλέον, ο ΣτΠ διαπίστωσε ότι η πρό
βλεψη της γνωμάτευσης δύο ψυχιάτρων, όταν 
η δυνατότητα διενέργειάς της δεν διασφαλί
ζεται στην πράξη από τις διοικήσεις των νο
σοκομείων κατά τον ορισμό των εφημεριών, 
απολήγει πρακτικά σε κράτηση από την αστυ
νομία των πασχόντων από ψυχικά νοσήμα
τα, με αποτέλεσμα να προσβάλλεται η αξιο- 
πρέπειά τους. Εκτός τούτου, η πρακτική αυ
τή αντίκειται στις ρυθμίσεις τόσο του Ν. 
2071/1992 όσο και της Ευρωπαϊκής Σύμβα
σης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Σωφρονιστικά κστσστήμστσ - 
Συνθήκες διαβίωσης 
κρατουμένων
Κατά τη διερεύνηση αναφορών από κρα
τουμένους για θέματα ατομικών δικαιωμά
των, συνθηκών κράτησης κ.ά. σε σωφρονι
στικά καταστήματα, η Αρχή διαμεσολαβεί 
προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τη δι
οίκηση των σωφρονιστικών καταστημάτων 
με εισηγήσεις για την επίλυση των σχετικών 
προβλημάτων αρμοδιότητάς τους. Ενημε
ρώνει επίσης τους κρατουμένους για τη δυ
νατότητα υποβολής των αιτημάτων τους στα 
προβλεπόμενα διοικητικά όργανα ή στις αρ
μόδιες δικαστικές αρχές.

Η Αρχή έχει επισημάνει και στο παρελ
θόν ότι είναι ανάγκη να παρέχεται στους 
κρατουμένους στοιχειώδης και εξατομικευ- 
μένη αιτιολογία για την τυχόν απόρριψη 
των αιτημάτων μεταγωγής τους από την Κε
ντρική Επιτροπή Μεταγωγών του Υπουρ-



γείου Δικαιοσύνης. Και το 2004 το βασικό 
θέμα πολλών αναφορών από κρατουμένους 
αφορούσε σε καθυστέρηση ή έλλειψη πλη

ροφόρησης για τα αιτήματα με
ταγωγής για λόγους οικογενει
ακούς ή άλλους, πληροφόρη
ση την οποία έλαβαν τελικώς 
οι κρατούμενοι ύστερα από πα
ρέμβαση της Αρχής.

Επίσης τον ΣτΠ  απασχό
λησε το ζήτημα της τήρησης 
της αρχής της αναλογικότη- 
τας στην εφαρμογή μέτρων δέ
σμευσης κατά τη μεταφορά 
των κρατουμένων.

Η Αρχή ασχολήθηκε ακόμη με τα ζητή
ματα α) της αναλογικότητας του περιορι
σμού θεμελιωδών δικαιωμάτων των κρα
τουμένων (καθεστώς απομόνωσης από τους 
υπόλοιπους κρατουμένους, έλλειψη φυσι
κού φωτισμού στα κελιά κ.ά.) και β) της νό
μιμης βάσης του διαχωρισμού και των ειδι
κών όρων έκτισης της ποινής τους, με αφορ
μή αναφορά σχετικά με την κράτηση των 
καταδικασθέντων ως μελών τρομοκρατικής 
οργάνωσης. Ιδίως ως προς την τελευταία 
περίπτωση, η Αρχή θεωρεί ότι κανονιστικές 
πράξεις του Συμβουλίου Φυλακής δεν επαρ
κούν για τη χωριστή κράτηση, αφού κατ' 
ουσίαν ιδρύεται έτσι ειδική κατηγορία κρα
τουμένων, για την οποία όμως απαιτείται έκ
δοση προεδρικού διατάγματος.

Αξιο ιδιαίτερης μνείας είναι το πρόβλη
μα που δημιουργήθηκε μετά την απόφαση 
του ΣτΠ να ενεργήσει αυτοψία σε σωφρονι
στικό κατάστημα σχετικά με τις συνθήκες 
κράτησης και διαβίωσης των κρατουμένων, 
καθώς και με το καθεστώς των αδειών τους. 
Ο  Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου υποστή
ριξε αρχικά προς τους αρμόδιους εισαγγε
λείς ότι ο έλεγχος του ΣτΠ στις φυλακές υπο
χωρεί έναντι των ειδικότερα προβλεπόμενων 
ελέγχων του εισαγγελέα-επόπτη και του Σώ
ματος Επιθεώρησης Φυλακών. Ο  ΣτΠ δια
φώνησε, υποστηρίζοντας ότι η Αρχή νόμιμα 
ελέγχει, έστω και παράλληλα με άλλους φο
ρείς, κάθε δημόσια υπηρεσία που δεν εξαι
ρείται ρητά από τον νόμο που ορίζει τις αρ
μοδιότητες του ΣτΠ , πολλώ δε μάλλον στο
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πεδίο όπου κατ' εξοχήν ο πολίτης είναι ευά
λωτος στην προσβολή των δικαιωμάτων του 
λόγω της στέρησης της προσωπικής του ελευ
θερίας. Τελικά ακολούθησε η διευκρινιστική 
γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου, σύμφωνα με την οποία αποσαφηνίζε
ται η νομιμότητα της ελεγκτικής δράσης της 
Αρχής στις φυλακές και τονίζεται απλώς η 
ανάγκη συνεργασίας και αλληλοενημέρωσης 
των ελεγκτικών φορέων.

Το καθεστώς παραμονής 
των αλλοδαπών
Από την ενασχόληση της Αρχής με τα ζη
τήματα παραμονής των αλλοδαπών, διαπι
στώνεται έκδηλη επιφυλακτικότητα του ελ
ληνικού κράτους απέναντι στον αλλοδαπό, 
ανεξαρτήτως εάν αυτός χαρακτηρίζεται ως 
νόμιμα ή παράνομα διαμένων στη χώρα. Στη 
διστακτικότητα αυτή του κράτους να ανα
γνωρίσει στον αλλοδαπό δικαίωμα εγκατά
στασης οφείλεται η λογική της προσωρινό
τητας και εν τέλει της ανοχής που φαίνεται 
να διέπει το καθεστώς παραμονής των αλ
λοδαπών είτε πρόκειται για οικονομικούς με
τανάστες είτε πρόσφυγες ή αιτούντες άσυ
λο. Η νοοτροπία αυτή γίνεται ευκολότερα 
αντιληπτή στην περίπτωση των αλλοδαπών 
οι οποίοι, ενώ έχουν εκπέσει από το καθε
στώς νόμιμης παραμονής, δεν μπορούν να 
απελαθούν ή να επιστρέφουν για κάποιο λό
γο στη χώρα προέλευσής τους. Ως εκ τού
του, παραμένουν με καθεστώς ανοχής με 
αποτέλεσμα να στερούνται βασικών κοινω
νικών δικαιωμάτων. Η λογική της προσωρι
νότητας φαίνεται πως χαρακτηρίζει και το 
καθεστώς παραμονής όσων έχουν εξασφα
λίσει τη νομιμότητα είτε με την είσοδό τους 
στη χώρα είτε, συχνότερα, με κάποια ευτυ
χή σύμπτωση υπαγωγής τους στις προϋπο
θέσεις των κατά καιρούς νομιμοποιήσεων.

Οι «παράνομα» διαμένοντες 
αλλοδαποί
Ήδη στην Ετήσια έκθεση 2003 ο ΣτΠ είχε 
εντοπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπί
ζουν αλλοδαποί των οποίων έχει απορρι- 
φθεί η αίτηση για άσυλο. Οι αλλοδαποί αυ-
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τοί, ενώ τους έχει εγκριθεί και ανανεωθεί, 
ενίοτε πολλές φορές, η ετήσια άδεια παρα
μονής στη χώρα, βρίσκονται ξαφνικά αντι
μέτωποι με τη γενικευμένη πρακτική της αναι
τιολόγητης άρνησης του Υπουργείου Δη
μόσιας Τάξης να ανανεώσει την άδεια πα
ραμονής τους για ανθρωπιστικούς λόγους.

Σύμπτωμα της ίδιας τάσης που δυσχε
ραίνει την πρόσβαση σε διαδικασίες νομι
μοποίησης αποτελεί και μια ακόμη πρόσφατη 
πρακτική του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
η οποία συνίσταται στην άρνηση εξέτασης 
των αιτημάτων για παροχή άδειας παραμο
νής για ανθρωπιστικούς λόγους που υπο
βάλλονται προς τον Υπουργό Δημόσιας Τά
ξης. Η πρακτική αυτή αφενός έρχεται σε 
αντίθεση με την αντίστοιχη των προηγού
μενων ετών και αφετέρου δεν βρίσκει κανέ
να έρεισμα στον νόμο, οδηγώντας στην πα
ραβίαση αυτού καθαυτού του πυρήνα του 
συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος 
αναφοράς. Επιβεβαιώνοντας αυτές τις θέ
σεις του ΣτΠ , το ΣτΕ αναγνώρισε τόσο την 
υποχρέωση για αυτεπάγγελτη εξέταση όσο 
και τη δυνατότητα υποβολής αρχικού αιτή
ματος. Ύστερα από εισήγηση του ΣτΠ και 
διαβούλευση στην οποία συμμετείχε η Αρχή, 
η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου εξέδωσε γνωμάτευση-απόφαση, 
με την οποία:

© επιβεβαίωσε τη θέση του ΣτΠ ότι η νόμι
μη αιτιολογία για την απόρριψη αιτήματος 
ανανέωσης θα πρέπει να στηρίζεται στο γε
γονός ότι εξέλιπαν οι λόγοι για τους οποί

ους είχε χορηγηθεί άδεια παρα
μονής για ανθρωπιστικούς λό
γους την πρώτη φορά-

© τόνισε την πολυνομία στον το
μέα της «παραμονής για αν
θρωπιστικούς λόγους» και ζή
τησε την αποφυγή χρησιμοποί
ησης του γενικού και αόριστου 
όρου «ανθρωπιστικοί λόγοι» και 
την ύπαρξη ενδεικτικής απα
ρίθμησης των περιπτώσεων των 
αλλοδαπών που θα έχουν τη δυ
νατότητα να απολαμβάνουν τη

σχετική «εξαιρετική» προστασία στο πλαί
σιο του Ν. 2910/2001 και, τέλος,
© πρότεινε να περιληφθεί ρητά στον Ν. 
2910/2001 η πρόβλεψη για τη δυνατότητα 
υποβολής αιτήματος παροχής προστασίας 
από πρόσωπα στα οποία δεν χορηγείται 
άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λό
γους από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

Ο  ΣτΠ έχει διαγνώσει ότι, σε αρκετές περι
πτώσεις, οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές 
όταν διαπιστώνουν το ανέφικτο της απέλα
σης ορισμένων αλλοδαπών κατά την απε
λευθέρωσή τους μετά την τρίμηνη διοικητι
κή κράτηση, τους εφοδιάζουν με ένα υπη
ρεσιακό σημείωμα που θέτει ορισμένη προ
θεσμία να αναχωρήσουν από τη χώρα. Και 
ενώ ο αλλοδαπός δεν μπορεί να αναχωρή
σει για τη χώρα προέλευσής του και, ως εκ 
τούτου, παραμένει στη χώρα παράνομα και 
χωρίς να απολαμβάνει ούτε τα βασικά κοι
νωνικά δικαιώματα, συλλαμβάνεται πολλές 
φορές εκ νέου, κρατείται προσωρινά, και εκ- 
δίδεται σε βάρος του νέα απόφαση διοικη
τικής απέλασης, η οποία και πάλι δεν είναι 
δυνατόν να εκτελεστεί.

Είναι φανερό ότι μια τέτοια πρακτική 
οδηγεί τόσο στην καταστρατήγηση των δια
τάξεων για το ανώτατο χρονικό όριο κρά
τησής του (τρίμηνο) όσο και στην κατάχρηση 
της επιβολής του μέτρου της διοικητικής 
απέλασης από τα αρμόδια όργανα. Για τις 
περιπτώσεις αδυναμίας εκτέλεσης του διοι
κητικού μέτρου της απέλασης, ο νομοθέτης 
προέβλεψε μια διαδικασία έκδοσης προ
σωρινής άδειας παραμονής από τον Γενικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας σε συνέχεια σχε
τικής εισήγησης από την αρμόδια αστυνο
μική διεύθυνση. Επίσης υπάρχει πρόβλεψη 
σύμφωνα με την οποία στον αλλοδαπό που 
δεν μπορεί να απομακρυνθεί από τη χώρα 
ή μετακινείται από τη χώρα καταγωγής του 
για λόγους ανωτέρας βίας επιτρέπεται να 
χορηγείται άδεια παραμονής διάρκειας ενός 
έτους μέχρι την εξάλειψη των λόγων για 
τους οποίους χορηγήθηκε. Δυστυχώς, και 
οι δύο προβλέψεις του Ν. 2910/2001 πα
ραμένουν στην πράξη σχεδόν ολοκληρωτι
κά ανενεργές.



Ο ΣτΠ θεωρεί επιβεβλημένο

© Να αρχίσουν να εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του Ν. 2910/2001 και να 
χορηγούνται οι προβλεπόμενες άδει
ες παραμονής που θα επέχουν κατά 
περίπτωση και θέση άδειας εργασίας.

© Να τροποποιηθούν οι σχετικές προ
βλέψεις ώστε να θεσπίζεται δέσμια αρ
μοδιότητα της διοίκησης -και όχι δια
κριτική ευχέρεια- για τη σύνταξη ει
σήγησης και λήψης απόφασης σχετικά 
με τη χορήγηση άδειας παραμονής και 
εργασίας των αλλοδαπών για όσο χρο
νικό διάστημα υφίσταται το κώλυμα 
απομάκρυνσής τους από τη χώρα.

Μια άλλη κατηγορία αλλοδαπών είναι οι κα- 
ταδικασθέντες από ποινικά δικαστήρια σε 
ποινή φυλάκισης, οι οποίοι, μετά την από
λυσή τους υπό όρους από τα σωφρονιστικά 
καταστήματα και επειδή δεν υπάρχει σχετι
κή διάταξη νόμου, παραμένουν στη χώρα με 
ένα ιδιότυπο καθεστώς ανοχής. Και τούτο 
διότι με το βούλευμα, με το οποίο διατάσ
σεται η απόλυσή τους από τα σωφρονιστι
κά καταστήματα, τίθεται μεταξύ των άλλων 
ως περιοριστικός όρος η απαγόρευση εξό
δου τους από τη χώρα. Ωστόσο, ούτε αυτοί 
δεν εφοδιάζονται συνήθως με τη σχετική 
άδεια παραμονής, γεγονός που είναι ιδιαί
τερα ανεπιεικές, αντιφατικό και αντίθετο στην 

αρχή της χρηστής διοίκησης, 
εφόσον ο αλλοδαπός δεν μπο
ρεί να απομακρυνθεί από τη 
χώρα επειδή του επιβάλλονται 
περιοριστικοί όροι από την αρ
μόδια δικαστική αρχή. Και για 
αυτή την κατηγορία αλλοδα
πών θα πρέπει να υπάρξει ει
δική νομοθετική πρόβλεψη με 
δέσμια αρμοδιότητα της διοί
κησης κατά το πρότυπο της 
αναφερόμενης πρότασης της 
Αρχής για την προηγούμενη 
κατηγορία.

Οι «νόμιμα» διαμένοντες 
αλλοδαποί

Από τη διερεύνηση αναφορών σχετικά με 
την επίκληση και την εφαρμογή από τις αστυ
νομικές αρχές της έννοιας της «δημόσιας 
τάξης» στις υποθέσεις αλλοδαπών έχουν 
προκύψει ενδείξεις καταχρηστικής επίκλη
σής της κυρίως στις εξής περιπτώσεις:

© Έκδοση πράξεων διοικητικών απελάσεων 
για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας 
είτε χωρίς να αναφέρεται σε τι συνίσταται 
ο κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφά
λεια από την παρουσία στην Ελλάδα του 
προς απέλαση αλλοδαπού είτε με επίκληση 
πράξεων για τις οποίες διώκεται ο αλλοδα
πός και για τις οποίες υφίσταται εκκρεμής 
διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων δικα
στηρίων. Η πρακτική αυτή καθιστά τις σχε
τικές πράξεις απέλασης αναιτιολόγητες ή, 
σε κάθε περίπτωση, μη επαρκώς αιτιολογη
μένες και άρα τις εκθέτει αφενός στη δικα
στική κρίση και αφετέρου στη διατύπωση 
καταγγελιών περί αυθαίρετων ενεργειών που 
στηρίζονται σε αξιολογικές κρίσεις για την 
εν γένει δράση των αλλοδαπών.

© Επανεγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ανε
πιθύμητων Αλλοδαπών (ΕΚΑΝΑ) για λόγους 
δημόσιας τάξης και ασφάλειας, παρά την 
ακύρωση των διοικητικών αποφάσεων απέ
λασης από τον Γενικό Γραμματέα της Περι
φέρειας ή την ύπαρξη δικαστικών αποφά
σεων ή προσωρινών διαταγών δικαστηρίου 
για την αναστολή εκτέλεσης διοικητικής απέ
λασης. Στις περιπτώσεις αυτές, η επίκληση 
των λόγων δημόσιας ασφάλειας και τάξης 
καθίσταται ιδιαίτερα προβληματική, αν λη- 
φθούν υπόψη οι συνέπειες που έχει η εγ
γραφή στον ΕΚΑΝΑ, οι οποίες συνίστανται 
στην απαγόρευση εισόδου και παραμονής 
στην Ελλάδα και, σε περίπτωση μη συμ
μόρφωσης, στην απέλαση του αλλοδαπού.

© Αρνητική εισήγηση για την έκδοση ή την 
ανανέωση άδειας παραμονής ή εισήγηση 
ανάκλησής της για λόγους δημόσιας τάξης 
και ασφάλειας με επίκληση περιστατικών τα



οποία αδυνατούν καταφανώς να στοιχειο
θετήσουν στο πρόσωπο του ελεγχόμενου 
αλλοδαπού κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και 
ασφάλεια. Είναι δε χαρακτηριστική η περί
πτωση αλλοδαπού συζύγου Ελληνίδας για 
τον οποίο η αρμόδια αστυνομική αρχή γνω- 
μοδότησε αρνητικά εν όψει της ανανέωσης 
της άδειας παραμονής του από την Περι
φέρεια, ενώ στο παρελθόν οι ίδιες αστυ
νομικές αρχές, έχοντας υπόψη τα ίδια δε
δομένα, είχαν επανειλημμένα προβεί στην 
ανανέωση της εν λόγω άδειας.

Κοινό χαρακτηριστικό και των τριών παρα
πάνω εκδηλώσεων της στάσης των αρμό
διων αστυνομικών αρχών συνιστά η αβα
σάνιστη πολλές φορές επίκληση των λόγων 
δημόσιας τάξης και ασφάλειας προκειμένου 
να αιτιολογηθούν ενέργειες με ιδιαίτερα δυ
σμενείς επιπτώσεις σε βάρος αλλοδαπών. 
Ιδιαίτερα ανησυχητική, μάλιστα, είναι αυτή 
η πρακτική όταν οι αρμόδιες αστυνομικές 
αρχές παρουσιάζονται επιφυλακτικές απέ
ναντι σε άλλα όργανα της διοίκησης, τα 
οποία από τον νόμο είναι επιφορτισμένα με 
τον έλεγχο των διοικητικών πράξεων απέ
λασης αλλοδαπών εκ μέρους των αστυνο
μικών αρχών. Τέλος, η αστυνομική δράση 
στο συγκεκριμένο ζήτημα εμφανίζεται συχνά 
να μη λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συν
θήκες οι οποίες συντρέχουν στο πρόσωπο 
του κατά περίπτωση ελεγχόμενου αλλοδα
πού. Η μακρόχρονη διαμονή στην Ελλάδα, 
η δημιουργία οικογένειας με έλληνα πολίτη, 
η εν γένει ικανοποιητική ενσωμάτωση του 
αλλοδαπού στην ελληνική κοινωνία, σε σχέ
ση με τη βαρύτητα των αδικημάτων και βέ
βαια η αθώωση από τη δικαιοσύνη οφείλουν 
να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφω
ση γνώμης σχετικά με το εάν ο συγκεκριμέ
νος αλλοδαπός συνιστά ή όχι κίνδυνο για τη 
δημόσια τάξη και ασφάλεια. Σε αντίθετη πε
ρίπτωση, η επίκληση της έννοιας της δημό
σιας τάξης και ασφάλειας καθίσταται ευά
λωτη στην κριτική περί καταχρηστικότητας 
και αποδυναμώνεται, ενώ η αστυνομική δρά
ση εμφανίζεται ως ανεξέλεγκτη.

Κατόπιν αυτών, και με δεδομένη την αο- 
ριστία της έννοιας «δημόσια τάξη και ασφά

λεια», ο ΣτΠ θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη τρο
ποποίησης της κοινής υπουργικής απόφα
σης σχετικά με την επανεγγραφή των αλλο
δαπών στον ΕΚΑΝΑ.

Ειδικότερα ο ΣτΠ προτείνει

© η εγγραφή του αλλοδαπού στον 
ΕΚΑΝΑ να μη συντελείται με την έκ
δοση της πράξης απέλασης από την 
αρμόδια αστυνομική αρχή, αλλά με
τά την ολοκλήρωση της τυχόν διοι
κητικής διαδικασίας ελέγχου από τον 
Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, και

ο η εγγραφή του αλλοδαπού στον 
ΕΚΑΝΑ να αναστέλλεται με την έκδο
ση είτε δικαστικής είτε διοικητικής 
απόφασης περί αναστολής της διοι
κητικής πράξης απέλασης.

Συμπερασματικά τονίζεται ότι θα ήταν δύ
σκολο να μιλήσει κανείς για προστασία ή 
καταστρατήγηση των δικαιωμάτων του αν
θρώπου στην περίπτωση των αλλοδαπών 
πολιτών της χώρας, εφόσον ακόμη και αυ
τή η νομιμότητα της παρουσίας τους στην 
Ελλάδα φαίνεται να τίθεται συχνά υπό αί
ρεση με βάση υποκειμενικά και διαφορετι
κά κάθε φορά κριτήρια. Με την έννοια αυ
τή, η θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου 
για τη μετανάστευση, ο εξορθολογισμός και 
η απλούστευση των διαδικασιών, η δημι
ουργία νέων υπηρεσιών, καθώς και η εφαρ
μογή οποιουδήποτε προγράμματος, προϋ
ποθέτουν την ύπαρξη συγκεκριμένης θέσης 
και την επί της ουσίας αντιμετώπιση του προ
βλήματος από πλευράς ελληνικού κράτους.



νΙΤΗ ΣΥΝ Η ΓΟ ΡΟ Σ ΤΟΥ ΠΟ,
Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας
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Ο Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας εξετάζει υποθέσεις που σχετίζονται με 
τους τομείς της κοινωνικής πολιτικής (προστασία ΑμεΑ, προστασία ανέρ
γων, προστασία μητρότητας κ.λπ .), της υγείας (υγειονομική προστασία, 
επαγγέλματα υγείας, ιατρική δεοντολογία, δημόσια υγεία κ.λπ .), της κοι
νωνικής ασφάλισης (συντάξεις, επιδόματα, ασφαλιστικές εισφορές, υπα
γωγή στην ασφάλιση κ.λπ.) και της πρόνοιας (επιδόματα αναπηρίας, λει
τουργία φορέων πρόνοιας, ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ .).
Από τη στατιστική αποτίμηση των αναφορών που επεξεργάστηκε ο Κύκλος, 
προέκυψε ότι τα προβλήματα διοικητικής δράσης που έχουν επισημανθεί 
τα προηγούμενα έτη συνέχισαν να ταλαιπωρούν τους πολίτες και κατά τη 
διάρκεια του 2004. Το μεγάλο πρόβλημα των καθυστερήσεων στην έκδοση 
των διοικητικών πράξεων και κυρίως των συνταξιοδοτικών αποφάσεων, οι 
δυσλειτουργίες του συστήματος υγείας, η δυσκολία στον προσδιορισμό των 
δικαιούχων κοινωνικής πρόνοιας, τα προβλήματα που συναντούν τα άτομα 
με αναπηρία αποτελούν πάγιες δυσλειτουργίες του συστήματος κοινωνικής 
προστασίας και συνιστούν τους βασικούς άξονες παρέμβασης για τη βελ
τίωση των υπηρεσιών της κοινωνικής διοίκησης.

Πατρινα Παπαρρηγοπουλου
Βοηθός Συνήγορος

Στη φετινή ετήσια έκθεση, ο Κύκλος Κοι
νωνικής Προστασίας επέλεξε να αναδείξει 
θέματα που έχουν σχέση με την προστασία 
των ατόμων με αναπηρία και των πολύτε
κνων οικογενειών. Κοινό στοιχείο αυτών των 
δύο κατηγοριών πολιτών είναι ότι αποτε
λούν ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού για 
τις οποίες ο συνταγματικός νομοθέτης προ
βλέπει την υποχρέωση του κράτους να λά
βει ειδικά μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ισότιμη και πλήρης ένταξή τους στην κοι
νωνική και οικονομική ζωή της χώρας. Μά
λιστα, μετά την αναθεώρηση του Συντάγ
ματος το 2001, με την προσθήκη στο άρ-

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 2004 3658
Α ναφ ο ρ ές εντός αρμοδιότητας 2893

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1037
Επίλυση του προβλήματος
κακοδιοίκησης (θετική έκβαση) 922
Μη επίλυση του προβλήματος 
κακοδιοίκησης (μη αποδοχή 
των προτάσεων της Αρχής -
αδυναμία επίλυσης) 115

ΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 717
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 139
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (31 12 2004) 1000

θρο 21 των παραγράφων 5 για τον σχεδία
σμά δημογραφικής πολιτικής και 6 για τα 
ΑμεΑ , εμπλουτίστηκε η νομική βάση στην 
οποία στηρίζεται η κοινωνική τους προ
στασία. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευ
ταία χρόνια προωθεί πολιτικές αφενός για 
την κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ και αφετέ
ρου για την επίλυση του δημογραφικού προ
βλήματος (Οδηγίες 2000/43 και 2000/78) 
και έχει προτείνει επανειλημμένους μέτρα με 
στόχο την ενίσχυση της γεννητικότητας.

Κοινωνική προστασία 
των ατόμων με αναπηρία
Κατά το 2004 διπλασιάστηκε σχεδόν ο αριθ
μός των αναφορών που υπέβαλαν ΑμεΑ 
στον ΣτΠ. Οι συγκεκριμένες αναφορές, κα
θώς και η εξαετής εμπειρία της Αρχής, όπως 
αυτή αποτυπώνεται στις ετήσιες εκθέσεις 
του ΣτΠ (Ετήσιο έκθεση 2000, ο. 153, Ετή
σια έκθεση 2001, ο. 144, Ετήσια έκθεση 
2003, ο. 123), επιβεβαιώνουν την έκταση 
και την πολυπλοκότητα των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ στους τομείς 
της απασχόλησης, της κοινωνικής ασφάλι
σης, της μετακίνησης κ.ά. Είναι γεγονός ότι 
το νομοθετικό καθεστώς στη χώρα μας πα
ρουσιάζει ελλείψεις και ότι στο διεθνές και 
ευρωπαϊκό-κοινοτικό δίκαιο, καθώς και στο 
Σύνταγμα, οι διατάξεις για την απασχόλη
ση και την επαγγελματική κατάρτιση απα
γορεύουν τη διακριτική μεταχείριση λόγω 
αναπηρίας και αποτελούν ισχυρή βάση για



τη δημιουργία ενός διευρυμένου πλαισίου 
προστασίας.

Προβλήματα των ΑμεΑ 
σχετικά με την πρόσβαση 
στην απασχόληση

Ο Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας έλαβε 
σημαντικό αριθμό αναφορών σχετικά με τη 
διαδικασία πρόσληψης και διορισμού ατό
μων ειδικών κατηγοριών από τον ΟΑΕΔ σύμ
φωνα με τον Ν. 2 6 4 3 /1 9 9 8 . Το ειδικότερο 
πρόβλημα που παρουσιάστηκε αφορούσε 
στον μηδενισμό αιτήσεων συμμετοχής με τη 
δικαιολογία, από την υπηρεσία, ότι σε πολ
λές περιπτώσεις τα απαραίτητα δικαιολο- 
γητικά που είχαν κατατεθεί ήταν ελλιπή. Ένα 
από αυτά ήταν η υπεύθυνη δήλωση των υπό
λοιπων προστατευόμενων μελών της οικο
γένειας ότι δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμά 
τους για τοποθέτηση σε θέση εργασίας στο 
παρελθόν, καθώς και ότι παραιτούνται από 
οποιαδήποτε σχετική απαίτηση στο μέλλον. 
Οι ενδιαφερόμενοι θεώρησαν ότι προστα-

τευόμενα μέλη ήταν τα παιδιά τους αλλά όχι 
και οι γονείς τους. Το Υπουργείο Απασχό
λησης και Κοινωνικής Προστασίας δέχθηκε 
ότι η μη υποβολή των υπεύθυνων δηλώσε
ων οφείλεται στη σύγχυση σχετικά με την 
έννοια του προστατευόμενου μέλους και δέ
χθηκε την εκπρόθεσμη υποβολή των υπεύ
θυνων δηλώσεων. Απέκλεισε ωστόσο όσους 
θεώρησε ότι δεν είχαν παραπλανηθεί, εφό
σον στην αρχική αίτησή τους είχαν προ
σκομίσει υπεύθυνες δηλώσεις του πατέρα ή 
της μητέρας τους, αλλά όχι και των δύο γο
νέων.

Αλλο πρόβλημα που παρουσιάστηκε κα
τά τη διαδικασία πρόσληψης και διορισμού 
από τον Ο ΑΕΔ ατόμων ειδικών κατηγοριών 
σε θέσεις απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα 
αφορούσε στον μηδενισμό αιτήσεων πολι
τών που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με 
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, δηλαδή 
τους «έμμεσα ΑμεΑ». Σε αυτές τις περιπτώ
σεις, οι αιτήσεις μηδενίστηκαν επειδή οι ια
τρικές γνωματεύσεις των αρμόδιων υγειο
νομικών επιτροπών (ΥΕ) του ΙΚΑ δεν ανέφε
ραν ότι τα πρόσωπα από τα οποία έλκεται 
το δικαίωμα υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 
2643/1998  είναι ισοβίως ανίκανα για εργα
σία. Αποτέλεσμα ήταν τα υποβαλλόμενα δι
κά ιολογητικά από τους «έμμεσα ΑμεΑ» να 
θεωρηθούν ελλιπή. Στη συνέχεια, η Γενική 
Γραμματεία Απασχόλησης και ο Ο ΑΕΔ ενη
μέρωσαν τους υποψηφίους ότι οι ΥΕ θα διόρ
θωναν τις γνωματεύσεις. Έτσι, δημιουργή- 
θηκε στους υποψηφίους η εύλογη πεποίθη
ση ότι θα διευθετηθεί το ζήτημα, κάτι που 
δεν συνέβη, καθώς οι αιτήσεις τους μηδενί
στηκαν. Τελικά, η Κεντρική Επιτροπή Επο- 
πτείας και Συντονισμού Εφαρμογής του νό
μου εξέτασε μόνο τις αιτήσεις για πρόσλη-
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Ο  Κύκλος Κοινωνικής 
Προστασίας ολοκληρώνει 
ειδική έκθεση για τις δυσκολίες 
πρόσβασης των ΑμεΑ στην 
απασχόληση, όπου και θα 
επισημαίνεται η ανάγκη 
εκσυγχρονισμού του ισχύοντος 
νομοθετικού πλαισίου, ώστε να 
εξασφαλιστεί η ισότιμη 
συμμετοχή των ΑμεΑ στην 
οικονομική και κοινωνική ζωή.

ψη και διορισμό για τις οποίες είχαν υπο
βληθεί ενστάσεις, παρα βλέποντας τη δια με
σολαβητική δράση του ΣτΠ, ο οποίος υπο
στήριξε ότι έπρεπε να εξεταστούν και αυτές 
για τις οποίες δεν είχε υποβληθεί ένσταση.

Και στις δύο περιπτώσεις ο ΣτΠ επισή- 
μανε ότι η δράση της διοίκησης δεν ήταν 
σύμφωνη με τις αρχές της χρηστής διοίκη
σης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης.

Αποκλεισμός των ΑμεΑ 
από την προνοιακή κάλυψη 
όταν οφείλουν εισφορές 
σε ασφαλιστικούς οργανισμούς

Σημαντικός αριθμός αυτοαπασχολούμενων 
πολιτών με βαριά αναπηρία (67% και άνω) 
είναι αποκλεισμένος από την παροχή προ- 
νοιακών επιδομάτων, γιατί δεν είναι δυνα
τή η διαγραφή τους από τους ασφαλιστι
κούς οργανισμούς λόγω οφειλών από ει
σφορές. Οι διευθύνσεις πρόνοιας των νο
μαρχιών απορρίπτουν τα σχετικά αιτήματα 
των ατόμων με αναπηρία 67% και άνω, με 
το σκεπτικό ότι όσο είναι εγγεγραμμένα σε 
ασφαλιστικούς φορείς, οι ανάγκες τους κα
λύπτονται από τα ασφαλιστικά τους ταμεία. 
Όπως όμως έχει ήδη επισημάνει η Αρχή (Ετή
σια έκθεση 2000, ο. 154), το επιχείρημα 
των προνοιακών φορέων δεν αντανακλά την 
πραγματικότητα, δεδομένου ότι οι ασφαλι
σμένοι που πάσχουν από βαριά αναπηρία 
δεν είναι κατά κανόνα σε θέση να καταβά
λουν τις οφειλές τους και άρα να καλύπτο
νται από τα ταμεία τους. Ο  ΣτΠ επισήμανε 
αυτόν τον κατ' ουσίαν διπλό αποκλεισμό

Ο ΣτΠ πρότεινε

© τον τακτικό έλεγχο της ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλι
σμένου, ώστε να αποτιμάται έγκαιρα αν αποκλείεται η συνταξιο- 
δότηαη, και

ο τη χορήγηση βεβαίωσης από τον ασφαλιστικό οργανισμό, στις πε
ριπτώσεις αδυναμίας καταβολής των οφειλόμενων ασφαλιστικών 
εισφορών, ότι δεν δικαιούται ο ασφαλισμένος αυνταξιοδοτικής 
παροχής, έτσι ώστε ο πολίτης να λαμβάνει την προνοιακή παρο
χή του επιδόματος αναπηρίας.

-τόσο από τις προνοιακές όσο και από τις 
ασφαλιστικές παροχές- πολιτών που έχουν 
ανάγκη από ιδιαίτερη βοήθεια.

Προβλήματα πρόσβασης 
των ΑμεΑ στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η παρέμβαση 
του ΣτΠ σχετικά με τα προβλήματα που αντι
μετωπίζουν τα ΑμεΑ κατά τη μετακίνησή 
τους με τα ΜΜΜ. Με αφορμή αναφορές που 
υποβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία, ο 
ΣτΠ διατύπωσε οργανωτικές προτάσεις προς 
τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τόνισε την 
ανάγκη τήρησης της νομοθεσίας.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση πο
λίτη παραπληγικού, χρήστη αναπηρικού αμα- 
ξιδίου, που θέλησε να ταξιδέψει με την Ολυ
μπιακή Αεροπορία (ΟΑ) από τις Βρυξέλλες 
στην Αθήνα. Ο  πολίτης ενημερώθηκε από 
την ΟΑ ότι θα μπορούσε να εκδώσει εισι
τήριο μόνον υπό την προϋπόθεση ότι θα τα
ξίδευε με συνοδό. Συνοδεία όμως απαιτεί
ται μόνο κατ' εξαίρεση και όταν το ΑμεΑ 
δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, πράγμα 
που δεν ίσχυε στην περίπτωση αυτή. Ο  ΣτΠ 
απηύθυνε πόρισμα στον Υπουργό Μεταφο
ρών και Επικοινωνιών, επισημαίνοντας ότι 
το συγκεκριμένο συμβάν αντανακλά μια πο
λιτική στάση που δεν σέβεται το συνταγ
ματικό δικαίωμα των ΑμεΑ για αυτόνομη 
και ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική και 
οικονομική ζωή της χώρας, και συγκεκριμέ
να το δικαίωμα μετακίνησης και πρόσβασης 
στα ΜΜΜ. Το υπουργείο αποδέχθηκε τις θέ
σεις της Αρχής και με έγγραφό του ζήτησε 
από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ και την 
ΟΑ ΑΕ να εξασφαλίζουν τη μεταφορά των 
ατόμων με αναπηρία χωρίς να απαιτούν από 
όλους τους επιβάτες-ΑμεΑ ιατρική γνωμά
τευση και συνοδό.

Συναφείς υποθέσεις ανέδειξαν πολλά προ
βλήματα επιβίβασης και αποβίβασης των 
ΑμεΑ στα ΜΜΜ, λόγω τεχνικών βλαβών και 
άλλων ελλείψεων, καθώς και την ανάγκη εκ
παίδευσης των οδηγών. Ο  ΣτΠ επισήμανε την 
ανάγκη να καταγραφούν και να επιδιορθω
θούν άμεσα οι βλάβες των οχημάτων, καθώς



επίσης και να προβλεφθούν εναλλακτικοί τρό
ποι εξυπηρέτησης των ατόμων με κινητικά 
προβλήματα, που θα ανακοινώνονται έγκαι
ρα στο επιβατικό κοινό. Κρίσιμο θεωρήθηκε 
το θέμα της ελλιπούς εκπαίδευσης του προ
σωπικού, που συχνά με τη συμπεριφορά του 
ακυρώνει στην πράξη το δικαίωμα των ΑμεΑ 
να χρησιμοποιούν τα ΜΜΜ.

Ο ΣτΠ ασχολήθηκε και με τα προβλή
ματα προσβασιμότητας στον σταθμό του 
μέτρο στην πλατεία Συντάγματος. Η Αρχή 
κατέγραψε σειρά σχεδιαστικών και κατα
σκευαστικών ελλείψεων και παρενέβη με επι
σημάνσεις και προτάσεις στη φάση των πρό
σθετων εργασιών εν όψει των Ολυμπιακών 
Αγώνων 2004. Οι επεμβάσεις που ακολού
θησαν βελτίωσαν πράγματι τη λειτουργικό
τητα γενικότερα της πλατείας για τα ΑμεΑ.

Από τον χειρισμό των σχετικών αναφο
ρών προκύπτει ότι το κρισιμότερο πρόβλημα 
είναι αυτό της εμπλοκής πολλών φορέων και 
της προφανούς έλλειψης συντονισμού και 
ανοικτού διαλόγου για τα θέματα αυτά.

Δυσχέρεια στην πρόσβαση 
των ΑμεΑ σε κατοικίες 
του Οργανισμού Εργατικής 
Κατοικίας

Σοβαρά προβλήματα πρόσβασης στις κα
τοικίες που απέκτησαν από τον ΟΕΚ αντι
μετώπισαν πολίτες με αναπηρία. Η κατα
γραφή των προβλημάτων δείχνει ότι ο σκο
πός της διάθεσης εργατικών κατοικιών προς

τους ευπαθείς δικαιούχους κατ' ουσίαν μα
ταιώνεται από την έλλειψη ειδικών μέτρων 
που διευκολύνουν τη δυνατότητα πρόσβα
σης σε αυτές.

Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση πο
λίτη που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλά
κας, ο οποίος παρέλαβε από τον ΟΕΚ κα
τοικία που όμως δεν είχε την αναγκαία ρά
μπα, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνα
τη η πρόσβασή του σε αυτή. Επιπλέον, δεν 
είχε προβλεφθεί κατάλληλος χώρος για τη 
στάθμευση του αυτοκινήτου του.

Σε παρόμοια υπόθεση, γυναίκα με ολική 
τυφλότητα παρέλαβε διαμέρισμα που βρι
σκόταν στον πρώτο όροφο. Τα πολλά σκα
λιά όμως καθιστούσαν την πρόσβασή της 
στο διαμέρισμα σχεδόν αδύνατη, με απο
τέλεσμα να είναι εξαρτημένη για τη μετακί
νησή της από άλλο άτομο. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΟΕΚ όμως απέρριψε το αί
τημά της για αντικατάσταση του διαμερί
σματος. Ο  ΣτΠ διαπίστωσε για άλλη μια φο
ρά παραλείψεις σε θέματα συνολικού σχε- 
διασμού και υποδομής των κατοικιών του 
οργανισμού. Η ιδιαιτερότητα κάθε περί
πτωσης καθιστά επιτακτική την ανάγκη να 
λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένες ανά
γκες ατόμων με αναπηρία, ώστε να εξα
σφαλίζονται ουσιαστικά τα δικαιώματά τους.

Διαδικασία χορήγησης 
επιδόματος βαριάς αναπηρίας

Οι δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι 
του δημοσίου που είναι γονείς τέκνων με βα
ριά αναπηρία δικαιούνται επίδομα. Η σχε
τική αίτηση υποβάλλεται από τους γονείς 
στο ΓΛΚ και διαβιβάζεται στην Ανώτατη 
Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ) 
προκειμένου να κριθεί το ποσοστό αναπη
ρίας. Με αφορμή αναφορές πολιτών που 
έθιγαν το θέμα της παραπάνω διαδικασίας, 
ο ΣτΠ διαπίστωσε ότι η ισχύουσα νομοθε
σία επιβάλλει τη μετακίνηση παιδιών με βα
ριά αναπηρία από όλη την επικράτεια στην 
Αθήνα, προκειμένου να εξεταστούν από την 
ΑΣΥΕ, αφού η τελευταία εδρεύει εκεί.

Με τις προτάσεις του ΣτΠ συντάχθηκε 
πρόσφατα η αρμόδια διεύθυνση του ΓΕΣ.



Ο ΣτΠ πρότεινε

© είτε να αξιολογείται η κάθε περίπτωση από τις ιατρικές γνωμα
τεύσεις που αποστέλλονται στο ΓΛΚ

ο είτε, εναλλακτικά, να γίνονται παραπομπές στα κατά τόπους δη
μόσια νοσοκομεία της περιφέρειας, ώστε να αποφεύγονται οι συ
χνά επίπονες, επιζήμιες και πολυδάπανες μετακινήσεις των ατόμων 
με βαριά αναπηρία.

Η προστασία της πολύτεκνης 
οικογένειας
Για να ενθαρρυνθεί η αύξηση των γεννήσε
ων και να διευκολυνθεί η συμμετοχή των μη
τέρων στην αγορά εργασίας καθιερώθηκαν 
το μηνιαίο επίδομα τρίτου παιδιού και το μη
νιαίο επίδομα πολύτεκνης μητέρας, το οποίο 
μετατρέπεται σε ισόβια σύνταξη όταν η μη
τέρα παύσει να έχει άγαμα παιδιά ηλικίας 
έως 23 ετών (Ν. 1892/1990). Οι σχετικές 
αναφορές όμως που έχει δεχθεί η Αρχή ανα
δεικνύουν την έλλειψη μακροπρόθεσμης, 
ολοκληρωμένης και με σαφή στόχο κοινω
νικής πολιτικής για τα οικογενειακά επιδό
ματα: άλλοτε η παρέμβαση έχει στόχο την 
ενίσχυση των γεννήσεων και ασκείται στο

πλαίσιο της δημογραφικής πολιτικής και άλ
λοτε την ενίσχυση των πολύτεκνων οικογε
νειών λόγω των αυξημένων οικονομικών ανα
γκών τους. Ο  ΣτΠ θεωρεί απαραίτητη την 
κωδικοποίηση της διάσπαρτης νομοθεσίας 
για την προστασία των πολυτέκνων, συμπε 
ριλαμβανομένων και των ρυθμίσεων για τα 
οικογενειακά επιδόματα.

Η ιοοβιότητα της πολυτεκνικής 
ιδιότητας

Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων 
Ελλάδος (ΑΣΠΕ) υποχρεώνει τα μέλη της να 
θεωρούν το βιβλιάριο ταυτότητας πολυτέ
κνου κάθε έξι μήνες, εφαρμόζοντας τον νό
μο του 1944. Το βιβλιάριο ταυτότητας χρη
σιμοποιείται από τους πολυτέκνους για να 
έχουν μειωμένο εισιτήριο στα ΜΜΜ και στα 
μουσεία όπως και για να λαμβάνουν βοήθεια 
σε είδος (λ.χ. τρόφιμα). Η θεώρηση του βι
βλιαρίου ταυτότητας προϋποθέτει καταβο
λή χρηματικού ποσού στην αρμόδια πολυ- 
τεκνική οργάνωση και συνεπάγεται απασχό
ληση του πολυτέκνου, συχνά χρονοβόρα και 
δαπανηρή, λόγω μετακινήσεων προς τις έδρες 
των πολυτεκνικών οργανώσεων. Από την άλ
λη, η παράλειψη έγκαιρης θεώρησης του βι
βλιαρίου ταυτότητας έχει ως αποτέλεσμα την 
απώλεια της ιδιότητας του πολυτέκνου ή την 
καταβολή αναδρομικών τελών θεώρησης.

Κατά τη διερεύνηση αναφοράς που κα
τέθεσε ένωση προσώπων παραπονούμενη 
για την υποχρέωση εξαμηνιαίας θεώρησης 
του βιβλιαρίου ταυτότητας πολυτέκνου, προ- 
έκυψε ότι τα προβλήματα παρουσιάστηκαν 
αμέσως μετά την ψήφιση του Ν. 860/1979, 
ο οποίος θέσπισε την ισόβια πολυτεκνική 
ιδιότητα χωρίς να καταργεί ρητά την υπο
χρέωση για εξαμηνιαία θεώρηση του βι
βλιαρίου. Τότε είχε ζητηθεί η γνώμη του 
ΝΣΚ, το οποίο επιβεβαίωσε ότι ο νομοθέ- 
της είχε σκοπό να καταστήσει ισόβια την 
πολυτεκνική ιδιότητα και άρα να μην χρειά
ζεται θεώρηση του βιβλιαρίου ανά εξάμη
νο. Παρ' όλα αυτά, η Διεύθυνση Προστα
σίας της Οικογένειας του Υπουργείου Υγεί
ας και Πρόνοιας εμμένει μέχρι και σήμερα 
στο καθεστώς της εξαμηνιαίας περιοδικής



θεώρησης των πολυτεκνικών βιβλιαρίων.
Ο ΣτΠ θεωρεί ότι η έκδοση νόμου που 

θα αντιμετωπίζει συνολικά τα ζητήματα των 
πολυτέκνων θα αποδειχθεί πολλαπλά χρή
σιμη. Ήδη από την Ετήσια έκθεση 1999 (ο. 
162 κ .ε .) , η Αρχή είχε ασχοληθεί με το θέ
μα της απονομής της πολυτεκνικής ιδιότη
τας από την ΑΣΠΕ και είχε επισημάνει ότι ο 
χαρακτηρισμός ενός προσώπου ως πολυ
τέκνου αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα και συ- 
νιστά άσκηση δημόσιας εξουσίας, ο φορέ
ας της οποίας πρέπει τουλάχιστον να ελέγ
χεται και να εποπτεύεται από το ελληνικό 
δημόσιο. Η ΑΣΠΕ, ωστόσο, δεν είναι δη
μόσιος φορέας ούτε ελέγχεται άμεσα από 
δημόσιο φορέα. Οι σχετικές διατάξεις χρο
νολογούνται από το 1944 και από τότε μέ
χρι σήμερα μεσολάβησαν δημογραφικές, 
κοινωνικές, οικονομικές, δικαιικές και άλ
λες αλλαγές στην ελληνική κοινωνία, οι οποί
ες σταδιακά μεταβάλλουν τους στόχους της 
κοινωνικής πολιτικής και τον τρόπο που αυ
τή ασκείται. Ζητήματα όπως ο ρόλος των 
πολυτεκνικών οργανώσεων, η σχέση τους 
με το εποπτεύον υπουργείο, η προστασία 
των δικαιωμάτων όσων πολυτέκνων δεν επι
θυμούν να συμμετέχουν σε πολυτεκνική ορ
γάνωση, οι βεβαιώσεις που απαιτούνται για 
την πιστοποίηση της πολυτεκνικής ιδιότη
τας, η διατήρηση της πολυτεκνικής ιδιότη
τας ισοβίως κ.λπ. πρέπει να αποτελέσουν 
αντικείμενο των σχετικών ρυθμίσεων.

Πάντως, ακόμη και αν δεν αποφασιστεί 
συνολική νομοθετική ρύθμιση των θεμάτων, 
ο ΣτΠ θεωρεί ότι είναι δυνατή η απαλλαγή 
των γονέων που καλύπτουν τις προϋποθέ
σεις του άρθρου 2 του Ν. 860/1979 από 
την ανά εξάμηνο θεώρηση των βιβλιαρίων 
πολυτεκνίας, με την έκδοση κανονιστικών 
πράξεων ή την υιοθέτηση των σχετικών γνω
μοδοτήσεων του ΝΣΚ.

Η οριστική Χύση του γάμου ως 
προϋπόθεση χορήγησης 
πολυτεκνικού επιδόματος
Πολύτεκνη μητέρα θεωρείται και η δια
ζευγμένη μητέρα με τρία παιδιά, εφόσον έχει 
την αποκλειστική ευθύνη της διατροφής τους

(Ν. 1940/1944). Με αφορμή δύο παρόμοιες 
αναφορές, ο Κύκλος Κοινωνικής Προστα
σίας εξέτασε το θέμα των γυναικών που τε
λούν σε διάσταση, συντηρούν όμως μόνες 
τα τρία παιδιά τους. Οι ενδιαφερόμενες μη
τέρες είχαν υποβάλει αιτήσεις για πιστο
ποίηση της πολυτεκνικής ιδιότητας, τις οποί
ες απέρριψε η ΑΣΠΕ με το αιτιολογικό ότι 
δεν είχαν πάρει διαζύγιο. Όταν οι μητέρες 
απευθύνθηκαν στο Υπουργείο Υγείας δια- 
μαρτυρόμενες για την απόφαση της ΑΣΠΕ, 
αυτό δεν πήρε θέση για το θέμα.

Ο ΣτΠ τόνισε ότι στις παραπάνω περι
πτώσεις, παρόλο που η δράση της διοίκη
σης ήταν τυπικά σύννομη, η στενή ερμηνεία 
της διάταξης στην οποία βασίστηκε η ΑΣΠΕ 
και υιοθέτησε το υπουργείο έθεσε στην ου
σία εκτός της προνοιακής προστασίας τις εν 
διαστάσει μητέρες που αποδεδειγμένα είχαν 
την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη διατρο
φής των τριών παιδιών τους. Εντοπίστηκε 
επίσης από την Αρχή ότι ανάλογο πρόβλη
μα αντιμετωπίζουν και οι διαζευγμένες μη
τέρες που έχουν την επιμέλεια των παιδιών 
και ο σύζυγος-υπόχρεος διατροφής των παι
διών δεν τους καταβάλλει τη διατροφή.

Η ελληνική υπηκοότητα 
ως προϋπόθεση απονομής των 
πολυτεκνικών παροχών

Τα πολυτεκνικά επιδόματα (επίδομα τρίτου 
παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, ισόβια πολυ
τεκνική σύνταξη, σύμφωνα με τον Ν. 
1892/1990) καταβάλλονται ανεξάρτητα από 
την επαγγελματική απασχόληση, την περι
ουσιακή κατάσταση καθώς και κάθε άλλο 
επίδομα, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση κ.λπ. 
Η κοινή υπουργική απόφαση (Γ1α/440/ 
1991), που εκδόθηκε σε συνέχεια της νομο
θετικής ρύθμισης και καθόρισε τον ΟΓΑ ως 
τον αρμόδιο φορέα για την απονομή των επι
δομάτων, εισήγαγε την ελληνική υπηκοότη
τα ως προϋπόθεση πρόσβασης στις παρο
χές αυτές. Σύμφωνα με την παραπάνω από
φαση, για να λάβει κάποιος επίδομα τρίτου 
παιδιού «πρέπει όλα τα παιδιά να έχουν ή να 
αποκτήσουν την ελληνική υπηκοότητα». Στη 
συνέχεια, η ελληνική υπηκοότητα των παι-



διών τέθηκε ως προϋπόθεση τόσο για το μη
νιαίο επίδομα όσο και για την ισόβια σύνταξη 
από την πολύτεκνη μητέρα (Ν. 2163/1993).

Το 1997 το πολυτεκνικό επίδομα επε
κτάθηκε και στους αναγνωρισμένους πολύ
τεκνους υπηκόους των κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις ίδιες προϋπο
θέσεις που προβλέπονται και για τους έλ
ληνες υπηκόους (Ν. 2459/1997). Τέλος, με 
υπουργική απόφαση (Π3δ/οικ. 1078/1997) 
διευκρινίστηκε ότι για τη χορήγηση του πο- 
λυτεκνικού επιδόματος οι δικαιούχοι και τα 
παιδιά πρέπει να έχουν την ελληνική υπηκο
ότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της 
Ε Ε , ενώ για τη χορήγηση της ισόβιας σύ
νταξης η μητέρα πρέπει να έχει ελληνική υπη
κοότητα ή να είναι ελληνικής καταγωγής πρό
σφυγας.

Οι παραπάνω διατάξεις αποκλείουν από 
την παροχή οικογένειες που έχουν δημιουρ- 
γηθεί από γόμους Ελλήνων με μη κοινοτι
κούς αλλοδαπούς. Ήδη από το 2003, ο Κύ
κλος Κοινωνικής Προστασίας, με αφορμή

αναφορές για την καταβολή πολυτεκνικού 
επιδόματος σε αλλοδαπές πολύτεκνες, μη
τέρες παιδιών με ελληνική ιθαγένεια, έχει 
υποβάλει σχετικό πόρισμα στο Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο ΣτΠ επισημαίνει ότι

© η πολύτεκνη οικογένεια πρέπει να υπο
στηρίζεται, ανεξάρτητα από το εάν η 
μητέρα είναι αλλοδαπή, εφόσον ο πα
τέρας είναι Έλληνας και τα παιδιά εί
ναι επίσης Έλληνες-

ο η διαφορετική αντιμετώπιση των πο
λύτεκνων οικογενειών που έχουν προ- 
κύψει από μικτούς γόμους προσβάλ
λει συνταγματικώς κατοχυρωμένα δι
καιώματα.

Ανάλογο πόρισμα, που αφορούσε όμως 
στη χορήγηση του επιδόματος τρίτου παι
διού, συνέταξε ο Κύκλος με αφορμή ανα
φορά που δέχθηκε από αλλοδαπή, σύζυγο 
έλληνα υπηκόου και μητέρα τεσσάρων ανή
λικων παιδιών, από τα οποία το πρώτο δεν 
είχε την ελληνική υπηκοότητα (αφού είχε γεν
νηθεί στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια προη
γούμενου γάμου της), ενώ τα άλλα τρία ήταν 
γεννημένα στην Ελλάδα και είχαν την ελλη
νική υπηκοότητα. Η αίτηση της μητέρας για 
χορήγηση επιδόματος τρίτου παιδιού απορ- 
ρίφθηκε με το αιτιολογικό αφενός ότι το τρί
το παιδί από τον δεύτερο γάμο είναι στην 
πραγματικότητα τέταρτο στη σειρά γέννη
σης, και αφετέρου ότι το τρίτο κατά σειρά 
γέννησης παιδί δεν μπορεί να λάβει επίδο
μα γιατί δεν έχουν και τα τρία πρώτα την 
ελληνική υπηκοότητα. Στο πόρισμα του ΣτΠ  

επισημάνθηκε ότι η καθιέρωση του επιδό
ματος τρίτου παιδιού στόχο έχει την ενί
σχυση και την επιβράβευση των ελληνικών 
οικογενειών που ανατρέφουν τρία ανήλικα 
παιδιά, ανεξαρτήτως της υπηκοότητας της 
μητέρας και ανεξαρτήτως της σειράς γέν
νησης των παιδιών.

Η διοίκηση δεν έχει ακόμη πάρει θέση ού



τε στην πρόταση του ΣτΠ να επεκταθεί η κα
ταβολή του πολυτεκνικού επιδόματος σε αλ
λοδαπές πολύτεκνες μητέρες παιδιών με ελ
ληνική υπηκοότητα ούτε στο πόρισμα για τη 
χορήγηση του επιδόματος τρίτου παιδιού ανε
ξάρτητα από την υπηκοότητα της μητέρας ή 
τη σειρά γέννησης των παιδιών.

Μη αναδρομική εφαρμογή 
της κατάργησης του 
εισοδηματικού ορίου

Ο Ν. 1892/1990 καθιέρωσε το επίδομα τρί
του παιδιού και το πολυτεκνικό επίδομα χω
ρίς να θέτει προϋποθέσεις ως προς το εισό
δημα των δικαιούχων. Όμω ς, το 1997 κα
θορίστηκαν τα ανώτατα όρια για το ετήσιο 
οικογενειακό εισόδημα, τα οποία ο πολύτε
κνος δεν έρεπε να υπερβαίνει, προκειμένου να 
λαμβάνει τα επιδόματα (Ν. 2459/1997). Η 
υποχώρηση από την αρχή της καθολικής χο
ρήγησης των πολυτεκνικών επιδομάτων προ
σβλήθηκε στο ΣτΕ και ακυρώθηκε. Με την από
φαση αυτή συμμορφώθηκε ο νομοθέτης επα- 
ναφέροντας την καθολικότητα στη χορήγηση 
των επιδομάτων (Ν. 2972/2001). Η κατάρ
γηση όμως του εισοδηματικού ορίου άρχισε 
να εφαρμόζεται από την ημερομηνία έκδοσης 
του νόμου και όχι αναδρομικά.

Η μη αναδρομική εφαρμογή της κατάρ
γησης του εισοδηματικού ορίου προκάλεσε 
πλήθος προβλημάτων που εξακολουθούν 
έως σήμερα να ταλανίζουν τους δικαιούχους 
και να επιβαρύνουν τη διοίκηση. Αυτό φαί
νεται και σε αναφορές που δέχθηκε ο Κύκλος 
το 2004. Σε μία από αυτές, πολύτεκνη μητέ

ρα ζητούσε την καταβολή του επιδόματος 
αναδρομικά από τότε που είχε διακοπεί 
(1999), χωρίς η ίδια να έχει προσφύγει στο 
δικαστήριο. Ο  ΟΓΑ αρνήθηκε να επαναχο
ρηγήσει το επίδομα αναδρομικά, με το αι- 
τιολογικό ότι «το δεδικασμένο που παράγε
ται από την απόφαση του ΣτΕ δεν εκτείνεται 
και στο πρόσωπό της γιατί δεν υπήρξε διά
δικος κατά τη δίκη». Σε άλλη υπόθεση, μη
τέρα τριών παιδιών ζήτησε τη συνδρομή της 
Αρχής προκειμένου να εκτελεστεί δικαστική 
απόφαση που υποχρέωνε τον ΟΓΑ να της κα
ταβάλει αναδρομικά το επίδομα τρίτου παι
διού. Ο  ΟΓΑ αρνήθηκε και πάλι να εκτελέσει 
την απόφαση προτού αυτή καταστεί αμετά- 
κλητη. Έτσι ο ΟΓΑ αποστερεί για χρόνια τους 
δικαιούχους από προνοιακά επιδόματα που 
δικαιούνται και τελικά θα λάβουν.



Κύκλος Ποιότητας Ζωής
Ή ΣΥΝ Η ΓΟ ΡΟ Σ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝ Η ΓΟ ΡΟ Σ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝ Η ΓΟ ΡΟ Σ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΗΙ ΟΡΟ Σ ΤΟ Υ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝ Η ΓΟ ΡΟ Σ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝ Η ΓΟ ΡΟ Σ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝ Η ΓΟ ΡΟ Σ Κ

Οι υποθέσεις που χειρίζεται ο Κύκλος Ποιότητας Ζωής έχουν ως αντικεί
μενο την εφαρμογή από τη διοίκηση της πολεοδομικής, αρχαιολογικής και 
εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας, των διατάξεων για τη λειτουργία επι
χειρήσεων και οχλουσών εγκαταστάσεων, καθώς και της νομοθεσίας για 
την κατασκευή έργων από επιχειρήσεις και εταιρείες του δημόσιου τομέα. 
Στη φετινή ετήσια έκθεση, ο Κύκλος Ποιότητας Ζωής επέλεξε να αναδείξει 
δύο θέματα: τα έργα περιβαλλοντικής υποδομής (έργα διαχείρισης στερε
ών αποβλήτων, έργα αποχέτευσης και ύδρευσης) και τη διαδικασία χωρο- 
θέτησης και λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Η διάθεση των στερεών και υγρών αποβλήτων αποτελεί ένα από τα οξύτε- 
ρα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά και εν τέλει πολιτισμικά προβλή
ματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Σε αυτό έχει αναμφίβολα 
συντελέσει η γενικευμένη αστικοποίηση, η εκτενής εκβιομηχάνιση, η υπερ
κατανάλωση και η μαζική παραγωγή αποβλήτων. Είναι συνεπώς ανάγκη να 
γίνουν έργα υποδομής για την προστασία του περιβάλλοντος και της αν
θρώπινης υγείας (έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, έργα αποχέτευσης 
και ύδρευσης).
Ως προς το θέμα της αδειοδότησης των ιδιωτικών επιχειρήσεων, παρότι το 
νομικό καθεστώς διαφοροποιείται ανάλογα με το αντικείμενο της δραστη- 
ριότητάς τους, ανακύπτουν κοινά προβλήματα τόσο κατά το στάδιο χωρο- 
θέτησης όσο και κατά τη λειτουργία τους. Ο  Κύκλος επιχειρεί να τα ανα
δείξει και να διατυπώσει ορισμένες πρώτες σκέψεις και προτάσεις, με στό
χο να συμβάλει στον διάλογο για την απλοποίηση και την επιτάχυνση των 
σχετικών διοικητικών διαδικασιών.

Γεωργία Γιαννακουρου
Βοηθός Συνήγορος

Έργα περιβαλλοντικής 
υποδομής

Έργα διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων

Τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά 
τον χειρισμό αναφορών σχετικά με τη δια
χείριση στερεών αποβλήτων αφορούν κυ-
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ρίως στη ρύπανση του περιβάλλοντος λό
γω ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων 
και εντοπίζονται στη μη τήρηση των περι
βαλλοντικών όρων, καθώς και στη διαδι
κασία χωροθέτησης των έργων διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων.

Ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών 
αποβλήτων

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος διαχείρισης στε
ρεών αποβλήτων είναι η ανεξέλεγκτη απόρ
ριψή τους, κατά παράβαση της εθνικής και 
κοινοτικής νομοθεσίας, σε γκρεμούς, όχθες 
χειμάρρων, ποτάμια και ρέματα, ακτές, χώ
ρους σε άμεση γειτνίαση με πηγές που χρη
σιμοποιούνται για την υδροδότηση, παλαιό 
λατομεία, δασικές περιοχές, ακόμη και αρ
χαιολογικούς χώρους. Σε κάποιους από τους 
χώρους αυτούς το πρόβλημα μπορεί να πά
ρει τεράστιες διαστάσεις, καθώς επηρεά
ζονται ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας και 
το επιφανειακό υδρογραφικό δίκτυο.

Ο  ΣτΠ επανειλημμένα επισήμανε στους αρ
μόδιους φορείς:
©Την απαγόρευση της ανεξέλεγκτης απόρ
ριψης αποβλήτων σε οποιονδήποτε φυσικό 
αποδέκτη (Ν. 1650/1986, Ν. 3010/2002, 
Οδηγία 91/156/ΕΟ Κ).
© Την υποχρέωση συστηματικής επιβολής 
από τη διοίκηση των προβλεπόμενων διοι
κητικών και ποινικών κυρώσεων (Ν. 1650/ 
1986, Ν. 3010/2002).
©Την ανάγκη άμεσης διακοπής της λειτουρ



γίας των παράνομων χώρων και της συ
γκρότησης Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Πε
ριβάλλοντος για τη διενέργεια αυτοψιών και 
τον καθορισμό των απαιτούμενών ενεργειών 
για την αποκατάσταση των χώρων.
© Την ανάγκη για άμεση αποκατάσταση των 
παράνομων χώρων διάθεσης.
©Την ανάγκη να σχεδιαστεί ένα σύστημα πα
ρακολούθησης (monitoring) των υπόγειων 
και επιφανειακών υδάτων και του εδάφους.

Δυστυχώς, η ανταπόκριση της διοίκησης 
στις προτάσεις του ΣτΠ δεν κρίνεται ικανο
ποιητική, καθώς στις περισσότερες περι
πτώσεις δεν ήταν δυνατόν να διακοπεί η λει
τουργία των χωματερών. Εκτός αυτού, η δι
οίκηση απέφυγε να επιβάλει κυρώσεις στους 
υπεύθυνους δήμους, εκτός από κάποιες σπο
ραδικές περιπτώσεις. Στους λίγους χώρους 
που έπαψαν να χρησιμοποιούνται, ο τερ
ματισμός λειτουργίας τους δεν συνοδεύθη- 
κε από έργα αποκατάστασης και επανέντα
ξής τους στο φυσικό περιβάλλον.

Μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων

Από τη διερεύνηση των υποθέσεων διαπι
στώθηκαν επίσης προβλήματα που αφο
ρούσαν στην τήρηση των εγκεκριμένων πε

ριβαλλοντικών όρων σε υφιστάμενους ΧΥΤΑ. 
Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα κακοδιοίκη
σης αποτελεί υπόθεση που θίγει τη μη τή
ρηση περιβαλλοντικών όρων στον ΧΥΤΑ Ανω 
Αιοσίων, τον μεγαλύτερο ΧΥΤΑ της χώρας. 
Η απόκλιση από τους εγκεκριμένους περι
βαλλοντικούς όρους καλλιεργεί στην κοινή 
γνώμη δυσπιστία ως προς τις τεχνολογικές 
δυνατότητες για την κατασκευή ενός ΧΥΤΑ 
με ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον, με 
αποτέλεσμα να εντείνεται η κοινωνική αντί
δραση στην προσπάθεια χωροθέτησης νέ
ων ΧΥΤΑ.

Διαδικασία χωροθέτησης έργων 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Διαπιστώθηκαν τα εξής προβλήματα ως 
προς τη χωροθέτηση έργων διαχείρισης στε
ρεών αποβλήτων:

© Οι προβλεπόμενες διαδικασίες είναι εξαι
ρετικά πολύπλοκες και χρονοβόρες.
© Οι φάκελοι της Προκαταρκτικής Περι
βαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης αλ
λά και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι
πτώσεων του έργου, που εντάσσονται στη 
διαδικασία της συνολικής περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, είναι συχνά ελλιπείς.
© Τα κριτήρια καταλληλότητας ενός χώρου, 
σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομο
θεσία, συχνά δεν πληρούνται ικανοποιητικά, 
διότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξα
σφάλιση της κοινωνικής αποδοχής.
© Οι νομαρχιακές αποφάσεις που εκδόθηκαν 
στο στάδιο του περιφερειακού σχεδιασμού 
ενέκριναν μία και μόνο θέση εγκατάστασης 
ΧΥΤΑ ως κατάλληλης, αντί των περισσοτέρων 
αναγκαίων σύμφωνα με τον νόμο.
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Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προ
βλημάτων, ο ΣτΠ επισήμανε στους αρμόδι
ους φορείς ότι:

© Κατά την κατάρτιση του σχεδιασμού δια
χείρισης των στερεών αποβλήτων πρέπει να 
τηρείται αυστηρά το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο.
© Στις διαδικασίες επιλογής και αξιολόγη
σης θέσεων για τη χωροθέτηση των έργων 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων, κύριος 
γνώμονας πρέπει να είναι η αναζήτηση της 
προσφορότερης για το περιβάλλον τεχνικής 
λύσης.
© Ο όρος «κοινωνική αποδοχή» είναι αφε
νός μεν αόριστη έννοια που χρήζει ερμηνεί
ας, αφετέρου δε δεν επιτρέπεται να αποτε

λεί κριτήριο αξιολόγησης της καταλληλότη
τας των θέσεων, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Έργα αποχέτευσης

Τα σημαντικότερα προβλήματα που ανα- 
δείχθηκαν κατά τη διερεύνηση υποθέσεων 
που αφορούν στην επεξεργασία και στη διά
θεση οικιακών λυμάτων και βιομηχανικών 
αποβλήτων, σε διάφορες περιοχές της χώ
ρας, είναι:

© Η έλλειψη αποχετευτικών δικτύων και εγκα
ταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων 
σε πολλούς δήμους της χώρας και ιδίως στους 
μικρότερους. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα τη 
διάθεση ανεπεξέργαστων οικιακών λυμάτων 
στους επιφανειακούς ή υπόγειους αποδέκτες, 
με συνέπεια την υποβάθμιση της ποιότητας 
των υδάτων και τη δημιουργία επικίνδυνων 
για τη δημόσια υγεία καταστάσεων.
© Η κατασκευή μη στεγανών βόθρων, με απο
τέλεσμα τη διαρροή λυμάτων, ή η παράνομη 
σύνδεση βόθρων με το υφιστάμενο δίκτυο 
όμβριων ή με παρακείμενη ανοικτή τάφρο ή 
με υπό κατασκευή αποχετευτικό δίκτυο.
© Η διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων από 
ξενοδοχειακές μονάδες στους επιφανειακούς 
ή υπόγειους αποδέκτες.
© Η μη τήρηση των νόμιμων διαδικασιών 
κατά την αδειοδότηση έργων βιολογικού κα
θαρισμού.
© Η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης χωρίς 
την τήρηση της ισχύουσας εθνικής και κοι
νοτικής νομοθεσίας περί δημοπράτησης 
έργων.
© Η μη τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλ
λοντικών όρων και της παρακολούθησης της 
ποιότητας των εκροών.
© Η πλημμελής λειτουργία εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων και 
η μη υλοποίηση των προβλεπόμενων έργων. 
© Η μη πραγματοποίηση εκ μέρους των αρ
μόδιων φορέων των απαραίτητων χημικών 
και μικροβιολογικών ελέγχων, ακόμη και στις 
περιπτώσεις εκείνες που υπάρχουν καταγ
γελίες και σοβαρές ενδείξεις επιβάρυνσης 
της ποιότητας των επιφανειακών ή υπόγει
ων υδάτων.



© Η διαπίστωση σημαντικών αποκλίσεων 
ανάμεσα στα αποτελέσματα των μετρήσε
ων που διενεργήθηκαν από διαφορετικές 
υπηρεσίες, γεγονός που δημιουργεί εύλογα 
ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο διενέρ
γειας της δειγματοληψίας και την αξιοπι
στία των αποτελεσμάτων των συγκεκριμέ
νων αναλύσεων.

Σε πολλές περιπτώσεις, μετά την παρέμβα
ση του ΣτΠ, οι αρμόδιοι φορείς προέβησαν 
σε δειγματοληψία και ανάλυση δειγμάτων 
για τη διαπίστωση ενδεχόμενης ρύπανσης. 
Ωστόσο, ακόμη και όπου διαπιστώθηκε ρύ
πανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, 
δεν επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες κυρώ
σεις ούτε ελήφθησαν τα ενδεδειγμένα μέτρα 
προστασίας του περιβάλλοντος. Σε ορισμέ
νες μόνο περιπτώσεις, ο ΣτΠ ενημερώθηκε 
ότι έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία περι
βαλλοντικής αδειοδότησης ή/και δημο- 
πράτησης έργων επεξεργασίας και διάθε
σης λυμάτων, χωρίς ωστόσο να έχει καθο
ριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και 
χωρίς να έχουν ληφθεί μέτρα για την κα
τάλληλη διάθεση των λυμάτων στο χρονι
κό διάστημα που μεσολαβεί έως την ολο
κλήρωση υλοποίησης των έργων.

Για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της διαχείρισης 
των στερεών και υγρών 
αποβλήτων, ο ΣτΠ προτείνει

© Αλλαγή του συστήματος διαχείρισης 
όχι μόνο προς την κατεύθυνση της αξιο
ποίησης των αποβλήτων με ανακύκλω
ση, επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση 
ενέργειας, αλλά κυρίως προς την κατεύ
θυνση της μείωσης της παραγωγής απο
βλήτων με την ανάπτυξη καθαρών τε
χνολογιών και τον σχεδίασμά και τη διά
θεση στην αγορά προϊόντων που συμ
βάλλουν στην ελαχιοτοποίηση των πα- 
ραγόμενων αποβλήτων.
© Αυστηρή επιβολή του νόμου και θέσπι
ση αφενός υποχρεωτικής παρακολούθη
σης (monitoring) των περιβαλλοντικών 
συνθηκών και αφετέρου συγκεκριμένων με
θόδων απορρύπανοης-αποκατάστασης. 
© Κατασταλτικά μέτρα ή ποινές, κλιμα
κούμενα και ανάλογα προς το μέγεθος 
της προκαλούμενης βλάβης.
© Αποτελεσματικό και ρεαλιστικό θε
σμικό πλαίσιο.
© Προώθηση τεχνολογιών φιλικών προς 
το περιβάλλον, έστω και αν αυτές είναι 
πιο δαπανηρές.
© Προώθηση της περιβαλλοντικής παι
δείας, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
των πολιτών, δεδομένου ότι ο υψηλός 
βαθμός εναντίωσης κατά των οργανω
μένων εγκαταστάσεων διαχείρισης στε
ρεών και υγρών αποβλήτων, που συχνά 
εκδηλώνεται από τις τοπικές κοινωνίες, 
αποδεικνύει ότι το πρόβλημα της ορθής 
διαχείρισης των αποβλήτων είναι, εκτός 
από πρόβλημα νομιμότητας, και πρόβλη
μα έλλειψης περιβαλλοντικής κουλτούρας 
τόσο εκ μέρους της διοίκησης όσο και εκ 
μέρους των πολιτών.
© Εξασφάλιση πόρων και ένταξη μελε
τών κόστους-ωφέλειας και βιωσιμότη
τας στο σύστημα διαχείρισης.



Έργα ύδρευσης

Πολλοί πολίτες διαμαρτυρήθηκαν το 2004 
για την υποβάθμιση της ποιότητας του πό
σιμου νερού, η οποία οφείλεται είτε σε μό
λυνση του νερού από μικροβιακό φορτίο εί
τε σε χημική ρύπανση εξαιτίας βιομηχανι
κών ή αγροτικών δραστηριοτήτων ή εισροής 
θαλάσσιου ύδατος στα υδροφόρα στρώ
ματα λόγω υπεράντλησης.

Η υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου 
νερού οφείλεται κυρίως σε:
© Έλλειψη συστηματικής και ορθολογικής 
συντήρησης των δικτύων ύδρευσης, ιδίως 
από μικρούς δήμους.
© Γειτνίαση των αγωγών ύδρευσης με αγω
γούς αποχέτευσης ή με απορροφητικούς βό
θρους, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτη
τα μέτρα στεγανότητας και υδροπροστασίας 
ή να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις. 
©Ανεπαρκή παρακολούθηση και έλεγχο της 
ποιότητας του πόσιμου νερού.

Εν όψει των διαπιστώσεων αυτών, ο ΣτΠ επι- 
σήμανε επανειλημμένα στους αρμόδιους φο
ρείς ότι:
© Ο  πλημμελής έλεγχος της ποιότητας του 
πόσιμου νερού αποτελεί σοβαρή παράλει
ψη της διοίκησης, με πιθανές επιπτώσεις 
στη δημόσια υγεία.
© Κρίνεται επιβεβλημένος ο έλεγχος και η 
συντήρηση των δικτύων ύδρευσης.
© Οι συναρμόδιες αρχές πρέπει να εξα
σφαλίζουν ότι κάθε εργαστήριο στο οποίο 
αναλύονται τα δείγματα διαθέτει σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας, το οποίο υποβάλ
λεται σε έλεγχο.
© Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη βελτίω
ση της ποιότητας του νερού, πρέπει να εξε
ταστεί από τη διοίκηση η δυνατότητα περαι
τέρω επεξεργασίας του ή η εύρεση άλλης 
πηγής υδροληψίας ή εναλλακτικός τρόπος 
υδροδότησης του οικισμού.

Μείζον πρόβλημα, κατά την άποψη του ΣτΠ , 
αποτελεί η επιλεκτικότητα και η αποσπασμα
τικότητα που χαρακτηρίζει τις απαιτούμε- 
νες δειγματοληψίες. Στο πρόβλημα αυτό

συμβάλλει αναμφίβολα η έλλειψη εξοπλι
σμένων εργαστηρίων στους μικρούς δήμους, 
αλλά και η έλλειψη προσωπικού και πόρων 
για τη διενέργεια δειγματοληψιών και την 
αποστολή των δειγμάτων σε εξοπλισμένα 
εργαστήρια.

Για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος της 
υποβάθμισης της ποιότητας 
του πόσιμου νερού, 
ο ΣτΠ προτείνει
© Την ανάπτυξη και τη διατήρηση 

αξιόπιστης εργαστηριακής υποδο
μής σε περιφερειακό/νομαρχιακό 
επίπεδο.

© Την προμήθεια φορητών οργάνων 
ταχείας αναγνώρισης, ώστε να σχη
ματίζεται άμεσα εκτίμηση σχετικά 
με την προκαλούμενη επιβάρυνση.

© Την εγκαθίδρυση εθνικού αξιόπι
στου συστήματος δειγματοληψίας, 
στο οποίο να μπορούν να εντα
χθούν και μικρές εργαστηριακές 
μονάδες, τουλάχιστον για τις ανα
λύσεις ρουτίνας.

© Τη συνολική αντικατάσταση των 
συστημάτων ύδρευσης ή την εξεύ
ρεση άλλης πηγής υδροληψίας ή 
εναλλακτικού τρόπου υδροδότη
σης, στις περιπτώσεις που παρα
τηρούνται συνεχιζόμενα προβλή
ματα υποβάθμισης της ποιότητας 
του νερού.

© Τη διασφάλιση των αναγκαίων πό
ρων για την αντικατάσταση των πε
παλαιωμένων και ακατάλληλων συ
στημάτων ύδρευσης και για την 
προσαρμογή του εθνικού συστή
ματος στις απαιτήσεις της Οδη
γίας 2000/60/ΕΚ , η οποία μετα
φέρθηκε στο εσωτερικό δίκαιο με 
τον Ν. 3199/2003.



Για την εξεύρεση πόρων ώστε να υλοποιηθούν 
τα προτεινόμενα, πρέπει να εξεταστούν

© Η δημιουργία Ειδικού Ταμείου για το Νερό, του οποίου τα κονδύλια 
να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση αναγκών 
ύδρευσης υπό τον όρο της αναδιανομής των σχετικών πόρων μετα
ξύ μικρών και μεγάλων OTA.

© Η ένταξη των σχετικών έργων σε διάφορα χρηματοδοτικά προ
γράμματα, αλλά και η εφαρμογή εξειδικευμένων πολιτικών τιμολό
γησης του νερού για την υλοποίηση περιβαλλοντικών έργων.

Χωροθέτηση και λειτουργία 
ιδιωτικών επιχειρήσεων
Οι αναφορές που δέχεται η Αρχή στον τομέα 
αυτό αφορούν τόσο στις βιομηχανίες και βιο
τεχνίες όσο και σε επιχειρήσεις που δραστη
ριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών (του
ριστικές και εμπορικές επιχειρήσεις) και στην 
πρωτογενή παραγωγή (πτηνοτροφικές και κτη
νοτροφ ικές εγκαταστάσεις). Οι αναφορές άλ
λοτε υποβάλλονται από τους ίδιους τους εν
διαφερομένους επιχειρηματίες και αμέσως θί
γόμενους από την κακοδιοίκηση στον τομέα 
της αδειοδότησης, και άλλοτε από τρίτους, 
δηλαδή όμορους ιδιοκτήτες, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, οι οποίοι αμφισβητούν τη νο
μιμότητα της διαδικασίας που ακολουθείται 
από τη διοίκηση κατά τη χωροθέτηση και 
ιδίως κατά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας 
των επιχειρήσεων αυτών.

Ο  ΣτΠ διαπίστωσε ότι:
© Η ασάφεια του ισχύοντος καθεστώτος χω- 
ροθέτησης των ιδιωτικών επιχειρήσεων, σε 
συνδυασμό με τις συχνά παρατηρούμενες 
καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις 
για χορήγηση των αναγκαίων αδειών και 
εγκρίσεων, αποτελούν παράγοντες που απο
θαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και τον 
υγιή ανταγωνισμό και υπονομεύουν την 
ασφάλεια δικαίου.
© Η συχνά παράνομη αδειοδότηση και λει
τουργία αρκετών επιχειρήσεων ενισχύει την 
καχυποψία του κοινού και των τοπικών κοι
νωνιών έναντι των συγκεκριμένων επιχειρη
ματικών πρωτοβουλιών.

Το επισφαλές καθεστώς χωροθέτησης

Το πιο σημαντικό πρόβλημα που συναντούν 
οι επιχειρήσεις, κατά τα διάφορα στάδια 
αδειοδότησής τους, είναι αυτό της χωρο
θέτησης, υπό την έννοια της εναρμόνισης 
των όρων εγκατάστασης της επιχείρησης με 
τις ισχύουσες χωροταξικές, πολεοδομ ικές 
και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις.

Στις περιπτώσεις αυτές, παρατηρούνται τα 
εξής προβλήματα:

© Έλλειψη καταγραφής και οριοθέτησης των 
προστατευτέων περιοχών της χώρας (δάση, 
δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, υγρό- 
τοποι, ρέματα, αιγιαλός κ.λπ .).
© Έλλειψη οργανωμένων περιοχών-υποδο- 
χέων παραγωγικών δραστηριοτήτων που να 
μπορούν να εγγυηθούν την απρόσκοπτη χω
ροθέτηση ιδιωτικών επιχειρήσεων σε απαλ
λαγμένες από χωροταξικά και περιβαλλο
ντικά εμπόδια περιοχές.
© Αδειοδότηση επιχειρήσεων χωρίς να συ- 
νεκτιμώνται οι σωρευτικές επιπτώσεις που 
ενδέχεται να προκληθούν στο περιβάλλον 
και τους φυσικούς πόρους, αλλά και στην 
απασχόληση και στην αγορά εργασίας. 
© Συχνές μεταβολές των κανονιστικών δια
τάξεων, χωρίς να προβλέπονται μεταβατι
κές ρυθμίσεις που θα εξασφαλίζουν την ομα
λή μετεγκατάσταση των μη επιτρεπόμενων 
δραστηριοτήτων σε άλλες περιοχές.
© Έκδοση αδειών και εγκρίσεων οι οποίες 
στηρίζονται σε νομοθετικές και κανονιστι
κές ρυθμίσεις που έχουν κριθεί αντισυνταγ
ματικές από τα αρμόδια δικαστήρια.

Χαρακτηριστικό των προβλημάτων που γεν
νά η ασάφεια του καθεστώτος χρήσεων γης 
στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές αποτε
λούν οι μεγάλες καθυστερήσεις που παρα
τηρούνται κατά τη διαδικασία χαρακτηρι
σμού ακινήτων ως δασικών ή μη.

Ενδεικτικό παράδειγμα του πόσο επι
σφαλές είναι από νομική άποψη και το ίδιο 
το κανονιστικό πλαίσιο για τη χωροθέτηση 
επιχειρήσεων αποτελεί η ρύθμιση σχετικά με 
την εγκατάσταση επιχειρήσεων χαμηλής, μέ
σης και υψηλής όχλησης μέσα σε οικισμούς



και σε απόσταση 500 μ. από τα όριά τους 
( ΠΔ 2 -3 /13 .3 .81 ). Η ρύθμιση αυτή έγινε πιο 
ελαστική, περιορίζοντας την απαγόρευση 
λειτουργίας μόνο στις εγκαταστάσεις υψη
λής και μέσης όχλησης (ΠΔ 2 4 -4 /3 .5 .8 5 ), 
στη συνέχεια όμως κρίθηκε αντισυνταγμα
τική από το ΣτΕ, με νέο διάταγμα επανήλθε 
σε ισχύ (1989) για να κριθεί και πάλι αντι
συνταγματική από το ΣτΕ. Χαρακτηριστική 
περίπτωση αποτελεί η λειτουργία εγκατά
στασης χαμηλής όχλησης εντός οικισμού, 
στη θέση Ανυφί του Δήμου Μιδέας.

Τέλος, αντιπροσωπευτικά παραδείγματα 
ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων που μπο
ρούν να χωροθετηθούν στην ίδια περιοχή ή 
ακόμη και στο ίδιο κτίριο αποτελούν η λει
τουργία χοιροτροφείου στον Δήμο Φιλοθέης 
Αρτας σε άμεση γειτνίαση με ξενοδοχείο και 
χωρίς τήρηση των νόμιμων αποστάσεων και 
η εγκατάσταση στον Δήμο Μαλακασίου Τρι
κάλων, μέσα στο ίδιο κτίσμα, καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ-οβε- 
λιστηρίου) και πρατηρίου υγρών καυσίμων, 
η συνύπαρξη των οποίων εγκυμονεί κινδύνους 
για την ασφάλεια των πολιτών.

Καθυστέρηση ή/και αναιτιολόγητη 
άρνηση χορήγησης αδειών 
και εγκρίσεων

Ο ΣτΠ έχει εξετάσει την παράλειψη, την κα
θυστέρηση ή την αναιτιολόγητη άρνηση έκ
δοσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες των απαι- 
τούμενων αδειών και εγκρίσεων για την εγκα
τάσταση και τη λειτουργία ιδιωτικών επι
χειρήσεων.

Τυπικό παράδειγμα κακοδιοίκησης απο
τελεί η αναιτιολόγητη άρνηση του Νομαρ
χιακού Συμβουλίου της ΝΑ Ηρακλείου Κρή
της να χορηγήσει άδεια λειτουργίας σε εμπο
ρική επιχείρηση για τη δημιουργία υπεραγο
ράς λιανικού εμπορίου στον Δήμο Αλικαρ
νασσού Ηρακλείου.

Πολύ συχνό φαινόμενο κακοδιοίκησης 
συνιστά η πρακτική να περιλαμβάνονται 
ανεπίτρεπτοι ή καταχρηστικοί όροι ή αιρέ
σεις που καθιστούν ανέφικτη τη λειτουργία 
των επιχειρήσεων. Ενδεικτικό παράδειγμα 
αποτελεί σχετική απόφαση της Γενικής Γραμ-

ματέως της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Από τη διερεύνηση ικανού αριθμού ανα

φορών πολιτών έχει αναδειχθεί επίσης το ζή
τημα της χρονικής αλληλουχίας έκδοσης των 
αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία 
μιας επιχείρησης, ιδίως όταν, πριν από την 
ολοκλήρωση του τελικού σταδίου της δια
δικασίας, προκύψει άρνηση μιας υπηρεσίας 
να χορηγήσει την αιτούμενη άδεια. Αντι
προσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί η άρ
νηση από το Πολεοδομικό Γραφείο της ΝΑ 
Αέσβου χορήγησης οικοδομικής άδειας για 
αλλαγή χρήσης σε ακίνητο και κατασκευή κα
πνοδόχου, παρ' ότι είχε προηγηθεί η έκδο
ση άδειας λειτουργίας και εγκατάστασης αρ
τοποιείου με απόφαση του Νομάρχη Αέσβου.

Εξίσου σημαντικές είναι, τέλος, οι δυ
σκολίες που συχνά συναντούν οι πολίτες για 
την υπαγωγή των επιχειρήσεών τους στις 
προϋποθέσεις επιδότησης που προβλέπο- 
νται από τα διαρθρωτικά προγράμματα της 
ΕΕ. Ενδεικτική είναι η περίπτωση αγροτο
τουριστικού ξενώνα στο Ηράκλειο της Κρή
της, για τον οποίο η ενδιαφερόμενη επιχει
ρηματίας είχε εξασφαλίσει την υπαγωγή με
ρικής επιδότησης στο πρόγραμμα Leader 
της ΕΕ, προσέκρουσε όμως σε μεγάλη κα
θυστέρηση των υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
Εξίσου μεγάλη ήταν και η καθυστέρηση του 
Νομάρχη Ξάνθης να χορηγήσει άδεια λει
τουργίας πτηνοτροφικής εγκατάστασης σε 
εταιρεία η οποία είχε λάβει, για την επικεί
μενη λειτουργία της επιχείρησης, επιδότηση 
από την ΕΕ.

Πλημμελείς διαδικασίες 
παρακολούθησης, ελέγχου και 
επιβολής κυρώσεων

Μεγάλος αριθμός αναφορών που χειρίστηκε 
ο ΣτΠ αφορά σε επιχειρήσεις που δεν δια
θέτουν τις νόμιμες άδειες και εγκρίσεις ή 
λειτουργούν καθ' υπέρβασιν αυτών. Στη συ
ντριπτική πλειονότητα των υποθέσεων, η 
απόκλιση από τη νομιμότητα αφορά σε πα
ραβάσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Συ- 
νεργεία-βαφεία αυτοκινήτων, εργαστήριο 
παραγωγής τσίπουρου, πολυμορφικό πάρ
κο, μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέ-



ματος και λατομείο αδρανών υλικών λει
τουργούσαν χωρίς έγκριση περιβαλλοντι
κών όρων. Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος εγκαταστάθηκαν με βάση περι
βαλλοντικούς όρους των οποίων είχε λήξει 
η ισχύς. Τυπογραφείο, ασβεστοκάμινο και 
πιεστήριο εφημερίδας λειτουργούσαν καθ' 
υπέρβασιν των εγκεκριμένων περιβαλλο
ντικών όρων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η απόκλιση 
από τη νομιμότητα εκτείνεται τόσο στην 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων όσο και στην 
άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ σε

άλλες περιπτώσεις αποκαλύπτονται και άλ
λου τύπου πλημμέλειες που αφορούν είτε 
στην έλλειψη άδειας διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων (π.χ. μονάδα ασβεστοποιίας) 
είτε στη μη εφαρμογή της εγκεκριμένης με
λέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών απο
βλήτων (π.χ. εργαστήριο παρασκευής τσί
πουρου).

Η παρατηρούμενη κακοδιοίκηση οφεί
λεται συχνά στον πλημμελή έλεγχο κατά την 
ανανέωση ή την αναθεώρηση της άδειας. 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση επιχεί
ρησης παραγωγής πλαστικών ειδών σε πε
ριοχή γενικής κατοικίας, η οποία είχε λάβει 
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, που 
ανανεώθηκε για αόριστο χρόνο το έτος 2001 
(Ν. 2510/1997), χωρίς ωστόσο να διαθέ
τει την απαραίτητη οικοδομική άδεια για την 
επέκταση του ακινήτου της.

Συχνά η αυθαίρετη λειτουργία επιχειρή
σεων που δεν έχουν οικοδομική άδεια και 
άδεια εγκατάστασης, καθώς και η παράλει
ψη των αρμόδιων υπηρεσιών να επιβάλλουν 
τις κυρώσεις που προβλέπονται στη νομο
θεσία για την προστασία του περιβάλλοντος 
έχουν τεθεί στον ΣτΠ προς διερεύνηση. Χα
ρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας επι
χείρησης με αντικείμενο την εναπόθεση και 
τη διαχείριση παλαιών μετάλλων και αυτο
κινήτων σε ακίνητο χαρακτηρισμένο ως χώ
ρο πρασίνου στο Περιστέρι Αττικής, η οποία 
λειτουργούσε χωρίς άδεια.

Παρά τις επανειλημμένες ενέργειες της 
Αρχής, η επιχείρηση εξακολουθούσε να λει
τουργεί έως το τέλος του 2004, ενώ δεν της 
είχε επιβληθεί καμία κύρωση από τον Δήμο 
Περιστεριού.

Σημειώνεται ότι η επιβολή κυρώσεων για 
την προστασία του περιβάλλοντος δεν επα- 
φίεται στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, 
αλλά αποτελεί δέσμια υποχρέωση. Κατά συ
νέπεια, η άρνηση των αρμόδιων οργάνων να 
επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις, 
όταν διαπιστώνεται παράβαση διατάξεων 
της σχετικής νομοθεσίας, συνιστά παρά
λειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας (ΣτΕ 
2080/2003) και ενδεχομένως παράβαση 
καθήκοντος, εφόσον βέβαια συντρέχουν 
και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.



Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με 
τη χωροθέτηση και τη λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων, 
ο ΣτΠ προτείνει
© Τη σ υ σ τ η μ α τ ική  κα τα γρα φ ή  και ο ρ ιο θ έ τ η σ η  τω ν π ερ ιο χ ώ ν  τη ς χ ώ ρ α ς  π ου  υ πά γοντα ι 
σ ε  ε ιδ ικ ό  νο μ ικ ό  κ α θ εσ τ ώ ς  ( δ ά σ η , δ α σ ικ ές  εκ τ ά σ ε ις , α ρ χ α ιο λ ο γ ικ ο ί χ ώ ρ ο ι , π ερ ιο χ ές  
π ρ ο σ τ α τ ευ ό μ εν ες  α π ό  δ ιεθ ν ε ίς  και κ ο ιν ο τ ικ ές  σ υ μ β ά σ ε ις , π ερ ιο χ ές  φ υ σ ικο ύ  κ ά λ λ ο υ ς  
κ .ά .)  και την  α π ο σ α φ ή ν ισ η  τω ν εν τ ό ς  α υτώ ν επ ιτ ρ επ ό μ ενω ν  δ ρ α σ τ η ρ ιο τ ή τ ω ν  και τω ν  
γεν ικώ ν ό ρ ω ν  για την ά σ κη σ ή  του ς. Έ ω ς  την ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η  τη ς δ ια δ ικ α σ ία ς  α υτή ς, απα ι

τείτα ι η π ρ ο σ ω ρ ιν ή  ο ρ ιο θ έ τ η σ η  τω ν επ ίμ α χ ω ν  εκτά σ εω ν , ιδ ίω ς  σ τ ις  π α ρ ά κτ ιες , τ ις  πε

ρ ια σ τ ικ έ ς  και τ ις  τ ο υ ρ ισ τ ικ ές  π ερ ιο χ ές .

© Την ο υ σ ια σ τ ική  κ ω δ ικ ο π ο ίη σ η  τω ν ν ο μ ο θ ετ ικώ ν  και κα ν ο ν ισ τ ικώ ν  δ ια τά ξεω ν  που  διέ- 
που ν  την α δ ε ιο δ ό τ η σ η  τω ν επ ιχ ε ιρ ή σ εω ν , με σ τό χ ο  α) να σ υ μ π λη ρ ω θ ο ύ ν  τα υφ ιστά με

να κενά  τη ς  ισ χ ύ ο υ ο α ς  ν ο μ ο θ ε σ ία ς , β ) να κ α τα ρ γη θ ο ύ ν  ο ι α ντιφ α τικές  δ ια τά ξε ις  και να  
αντί κα τ α σ τ α θ ο ύ ν  ο ι ρ υ θ μ ίσ ε ις  που  π ρ ο σ κ ρ ο ύ ο υ ν  στη  συντα γμα τική  και κ ο ινοτ ική  νο μ ι

μότη τα , γ) να α π ο σ α φ η ν ισ τε ί η χ ρ ο ν ικ ή  και λ ο γ ικ ή  α λλ η λ ο υ χ ία  τω ν επ ιμ έρ ο υ ς  α δ ειώ ν  
και εγ κρ ίσ εω ν , και δ) να α π λ ο π ο ιη θ ε ί η ισ χ ύ ο υ σ α  δ ιο ικη τ ική  δ ια δ ικα σ ία  και να σ υ γ χ ο  
νευ θ ού ν  επ ιμ έρ ο υ ς  ά δ ε ιες  και εγ κ ρ ίσ ε ις .

© Τη θ έσ π ισ η  α π ο κ λ ε ισ τ ικ ώ ν  π ρ ο θ ε σ μ ιώ ν  γ ια  τη χ ο ρ ή γ η σ η  τω ν α ιτο ύ μ ενω ν  α δ ε ιώ ν  και 
εγκρ ίσ εω ν.

© Την έ κ δ ο σ η  εύ λη π τω ν  ο δ η γ ώ ν  (m a n u a ls )  
για  την α δ ε ιο δ ό τ η σ η  τω ν επ ιχ ε ιρ ή σ εω ν .

© Τη σ υ σ τη μ α τ ική  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  τ ή ρ η σ η ς  
τω ν εγκεκρ ιμ ένω ν π ερ ιβ α λλο ν τ ικ ώ ν  ό ρ ω ν  και 
τω ν υ π ό λ ο ιπ ω ν  ό ρ ω ν  τω ν α δ ε ιώ ν  και τω ν  
εγ κ ρ ίσ εω ν , μ ε  την κ α θ ιέρ ω σ η  ετή σ ιω ν  δ ε ιγ 

μ α το λ η π τ ικ ώ ν  ελ έγχ ω ν  σ ε  σ τα τ ισ τ ικ ά  α ντ ι

π ρ ο σ ω π ευ τ ικ ό  δ ε ίγμα  τω ν μ ο ν ά δ ω ν  που  λ ε ι

του ργούν .



_________ Κύκλος Σχεςεων Κράτους-Πολίτη
ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝ Η ΓΟ ΡΟ Σ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝ Η ΓΟ ΡΟ Σ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝ Η ΓΟ ΡΟ Σ ΙΟ Υ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝ Η ΓΟ ΡΟ Σ ΤΟι ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝ Η ΓΟ ΡΟ Σ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝ Η ΓΟ ΡΟ Σ ΤΟΥ ΠΟ/

Ο Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη χειρίζεται υποθέσεις που αφορούν 
σε: «πληροφόρηση και επικοινωνία, ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, 
κακοδιοίκηση σε OTA, ΔΕΚΟ, μεταφορές, επικοινωνίες, εργασία, βιομη
χανία, ενέργεια, φορολογία, τελωνεία, δημοσιονομικά θέματα, εμπόριο 
και κρατικές προμήθειες, γεωργία και αγροτική πολιτική, παιδεία». Ο  Κύ
κλος ασχολείται κάθε χρόνο με υποθέσεις που άπτονται πολλών δημό
σιων υπηρεσιών. Ωστόσο, επιλέχθηκε να παρουσιαστούν εδώ δύο επιμέ
ρους ενότητες που αφορούν σε θέματα OTA και εφαρμογής της φορολο
γικής νομοθεσίας. Ο  ΣτΠ  θεωρεί την εύρυθμη και αποτελεσματική λει
τουργία των αποκεντρωμένων διοικητικών μονάδων ως αυτονόητη και 
αναγκαία προϋπόθεση για την πραγμάτωση των δικαιωμάτων των πολι
τών. Σχετικά με τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης θίγονται δύο επι
μέρους ζητήματα, η εποπτεία των OTA και η επιβολή των ανταποδοτικών 
τελών. Η άλλη θεματική ενότητα καταγράφει τις παρατηρήσεις του ΣτΠ  

για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, παρατηρήσεις που τεί
νουν δυστυχώς να αποκτήσουν μόνιμη θέση στους ετήσιους απολογισμούς 
της Αρχής. Ο  ΣτΠ ευελπιστεί να συναντήσει και πάλι τη θετική ανταπό
κριση των οικονομικών υπηρεσιών, οι οποίες συστηματικά προσπαθούν 
να βελτιώσουν τον τρόπο διευθέτησης των προβλημάτων που αντιμετω
πίζουν οι πολίτες με τη φορολογική διοίκηση.

Κ α λ λ ιό π η  Σ π α ν ο ύ

Βοη θός Συνήγορος

Εποπτεία των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης

Το Σύνταγμα (άρθρο 102) καθιερώνει μεν 
και κατοχυρώνει τη διοικητική αυτοτέλεια 
των OTA, προβλέπει όμως ρητά την άσκη
ση εποπτείας επ' αυτών. Η εποπτεία των πρά
ξεων των OTA συνίσταται μόνο σε έλεγχο 
νομιμότητας, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει
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και σε ακύρωσή τους. Ασκείται τόσο αυτε- 
πάγγελτα όσο και ύστερα από σχετική προ
σφυγή που μπορεί να καταθέσει οποιοσδή
ποτε έχει έννομο συμφέρον. Ο  αυτεπάγγελ- 
τος έλεγχος, που ασκείται από τον Γενικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας1, είναι προλη
πτικός και γίνεται ώστε να μην εκδίδουν οι 
OTA παράνομες πράξεις. Ο  Γενικός Γραμ
ματέας έχει το δικαίωμα να παραπέμψει τις 
πράξεις που θεωρεί ότι δεν είναι επαρκώς 
αιτιολογημένες στην αντίστοιχη τριμελή επι
τροπή. Ο  έλεγχος νομιμότητας ύστερα από 
προσφυγή αφορά στις πράξεις των πρωτο
βάθμιων OTA, οι οποίες μπορούν να προ
σβληθούν μέσα σε 10 ημέρες (άρθρο 178 
ΔΚΚ). Για τις πράξεις της νομαρχιακής αυ
τοδιοίκησης οι προθεσμίες είναι είτε 15 ημέ
ρες είτε 30 ημέρες όταν πρόκειται για πρά
ξη του νομάρχη (Ν. 2218/94).

Έλεγχος κατόπιν προσφυγής
Αδυναμία της επιτροπής της Περιφέρειας 
ή του Γενικού Γραμματέα να ελέγξει μέαα 
στην αποκλειστική προθεσμία των 20 ή των 
60 ημερών τις προσφυγές των πολιτών

Οι υποθέσεις που χειρίστηκε ο Κύκλος κα
ταδεικνύουν ότι ο κυριότερος λόγος για την 
αδυναμία ολοκλήρωσης του ελέγχου των 
προσφυγών μέσα στις προθεσμίες είναι η 
απροθυμία των οργάνων της τοπικής αυτο
διοίκησης που έχουν εκδώσει την πράξη να

ι Εξαιρούνται από τον έλεγχο αυτόν οι πράξεις του νομάρχη όταν αποφασίζει ως μονοπρόσωπο όργανο.



αποστείλουν έγκαιρα όλα τα έγγραφα που 
είναι απαραίτητα για τον έλεγχο. Οι σχετι
κές διατάξεις ορίζουν ότι «η επιτροπή απο
φασίζει αιτιολογημένα μέσα σε αποκλειστι
κή προθεσμία 20 ημερών αφότου έλαβε το 
παραπεμπτικό έγγραφο μαζί με τα προβλε- 
πόμενα από το νόμο δικαιολογητικά» (Ν. 
2218/1994) και ότι η απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα για τις προσφυγές που αφορούν 
σε πράξεις του Νομάρχη πρέπει να εκδοθεί 
μέσα σε 60 ημέρες. Παρ' όλα αυτά, οι Πε
ριφέρειες πολύ συχνά εκλαμβάνουν ως πρώ
τη ημέρα της προθεσμίας την ημέρα έκδο
σης της πράξης και όχι την ημέρα της κοι
νοποίησης όλων των σχετικών με την πρά
ξη εγγράφων, με αποτέλεσμα πολλές από 
τις προσφυγές των πολιτών να μην εξετά
ζονται επί της ουσίας. Και τούτο, ενώ υπαί
τια για την καθυστέρηση είναι η υπηρεσία 
που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πρά
ξη και όχι ο πολίτης ο οποίος έχει εμπρό
θεσμα ασκήσει την προσφυγή του ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής.

Η διάταξη βέβαια που αναφέρεται στην 
προσβολή των πράξεων του Νομάρχη ενώ
πιον του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρει
ας δεν ορίζει -όπως η αντίστοιχη που αφο
ρά στην προσφυγή ενώπιον της επιτροπής- 
ότι η προθεσμία αρχίζει από την ημέρα υπο
βολής όλων των αναγκαίων δικαιολογητι- 
κών. Έτσ ι, η στενή ερμηνεία της διάταξης 
περιορίζει στην πράξη το δικαίωμα προ
σφυγής που παρέχεται στον πολίτη. Σχετι
κή είναι υπόθεση στην οποία η πάροδος της 
αποκλειστικής προθεσμίας μέσα στην οποία 
έπρεπε η επιτροπή να αποφασίσει οφειλό
ταν στην απουσία ενός μέλους της επιτρο
πής (και του αναπληρωτή του), το οποίο 
ήταν ταυτόχρονα και ο πρόεδρος του ορ

γανισμού που είχε λάβει τις επίμαχες απο
φάσεις και ο εισηγητής των αποφάσεων στις 
οποίες αφορούσε η προσφυγή.

Αδυναμία της Περιφέρειας να επιβάλει 
την εφαρμογή των αποφάσεων 
που Χαμβόνονται μετά την άσκηση 
προσφυγής

Ο νόμος δεν προβλέπει κανένα μηχανισμό 
παρακολούθησης της εφαρμογής των απο
φάσεων που λαμβάνει η Περιφέρεια μετά 
την άσκηση προσφυγής και, κατά συνέπεια, 
την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης. Σε υπόθεση που χειρίστηκε 
ο Κύκλος, η επιτροπή της Περιφέρειας έκα
νε ομόφωνα δεκτή προσφυγή η οποία αφο
ρούσε στον τρόπο καταμέτρησης των λευ
κών ψήφων των μελών συλλογικών οργά
νων, κρίνοντας ότι οι λευκές ψήφοι θεω
ρούνται ως ψήφοι απόντων. Ωστόσο, το δη
μοτικό συμβούλιο του συγκεκριμένου OTA 
εξακολούθησε να εμμένει στην προηγούμε
νη άποψή του, εκλαμβάνοντας τις λευκές 
ψήφους ως αρνητικές, με προφανείς συνέ
πειες για την εγκυρότητα της απόφασης.

Απροθυμία της Περιφέρειας να ελέγξει 
τη νομιμότητα όλων των πράξεων

Σε ορισμένες περιπτώσεις η αρμόδια επι
τροπή αποφεύγει τον έλεγχο των πράξεων 
που θεωρεί ότι δεν έχουν χαρακτήρα διοι
κητικής πράξης, ατομικής ή κανονιστικής. 
Αρκετές τέτοιες υποθέσεις αφορούσαν στους 
διορισμούς στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πο
λιτών (ΚΕΠ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ν. 
2218/1994, η δυνατότητα προσφυγής αφο
ρά σε όλες τις πράξεις των οργάνων της το-
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πικής αυτοδιοίκησης. Η παραπάνω πρακτι
κή ορισμένων Περιφερειών έχει ως αποτέ
λεσμα πολίτες που κατέθεσαν προσφυγή για 
παρόμοιες υποθέσεις σε επιτροπές άλλων 
Περιφερειών να πετύχουν την ακύρωση των 
σχετικών πράξεων.

Κρίση των επιτροπών κατά παρέκκλιση 
των σχετικών διατάξεων

Σύμφωνα με γνωμοδότηση του ΝΣΚ την οποία 
έχει υιοθετήσει το ΥΠΕΣΔΔΑ, κάθε απόφαση 
επιβολής ανταποδοτικών τελών πρέπει να 
αποδεικνύει τη σχέση των δαπανών για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες με τα εισπραττόμε- 
να έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος, έτσι 
ώστε να δικαιολογείται πλήρως η επιβολή 
του. Παρ' όλα αυτά, σε υπόθεση που χειρί
στηκε ο Κύκλος η επιτροπή έκρινε ως νόμι
μη απόφαση δημοτικού συμβουλίου για επι
βολή ανταποδοτικών τελών, παρ' ότι δεν πε
ριλάμβανε την απαραίτητη αιτιολόγηση.

Προληπτικός έλεγχος

Σημαντικός αριθμός υποθέσεων αναδεικνύει 
προβλήματα στην άσκηση, από τον Γενικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας (άρθρο 177 
Δ Κ Κ ), προληπτικού ελέγχου των πράξεων 
που εκδίδουν τα συλλογικά όργανα των OTA 
Α' βαθμού και τα δημοσίου δικαίου νομικά 
τους πρόσωπα. Σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις, ο Γενικός Γραμματέας της Περι
φέρειας είναι υποχρεωμένος να παραπέμπει 
τις πράξεις που δεν κρίνει επαρκώς αιτιο
λογημένες στις αρμόδιες επιτροπές της Πε
ριφέρειας μέσα σε 5 και 15 ημέρες αντί
στοιχα. Τα προβλήματα διοικητικής δράσης 
που έχει εντοπίσει ο ΣτΠ αφορούν κυρίως 
στη λανθασμένη εφαρμογή του υφιστάμε
νου νομικού πλαισίου και στην αδυναμία 
εφαρμογής των αποφάσεων της επιτροπής.

Λανθασμένη εφαρμογή νομικού 
πλαισίου

Σε μια σειρά υποθέσεων η έγκριση των πρά
ξεων εγείρει ζητήματα νομιμότητας και ορ
θής εφαρμογής του νομικού πλαισίου, τα 
οποία σχετίζονται τόσο με την ουσία των 
πράξεων όσο και με τον προληπτικό έλεγχο.

Υπήρξαν υποθέσεις στις οποίες θεωρήθηκαν 
νόμιμες πράξεις που αφορούσαν στην τρο
ποποίηση των όρων μειοδοτικού διαγωνι
σμού για μίσθωση ακινήτου, κατά παράβα
ση της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε άλλη πε
ρίπτωση, ύστερα από προσφυγή πολίτη, η 
αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας ανέπεμ- 
ψε την εν λόγω πράξη στον OTA, ο οποίος 
όμως την εξέδωσε εκ νέου χωρίς καμία αλ
λαγή. Στη συνέχεια, η Περιφέρεια δεν απέ
στειλε τη νέα πράξη για έλεγχο στην αρμό
δια επιτροπή, παρόλο που ήταν ακριβής επα
νάληψη της προηγούμενης που είχε αρχικά 
προσβληθεί. Η μη αποστολή της πράξης στην 
επιτροπή μέσα στην αποκλειστική προθεσμία 
των 15 ημερών είχε ως αποτέλεσμα να μην 
ελεγχθεί εκ νέου η νομιμότητα της πράξης. 
Τέλος, υπήρχε υπόθεση στην οποία οι απο
φάσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που 
αφορούσαν σε εκτέλεση δημόσιου έργου δεν 
στάλθηκαν για έλεγχο νομιμότητας, όταν δε, 
έπειτα από προσφυγή πολίτη, αυτές ακυρώ
θηκαν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χω
ροταξίας και Δημοσίων Έργων, η Νομαρ
χιακή Αυτοδιοίκηση δεν συμμορφώθηκε με 
την υπουργική απόφαση.

Μη αποτελεσματική λειτουργία 
του προληπτικού ελέγχου

Πολλές φορές, ο προληπτικός έλεγχος έχει 
λειτουργήσει ορθά όχι όμως και αποτελε
σματικά, καθώς οι ελεγχόμενοι OTA δεν συμ
μορφώνονται με τις αποφάσεις των επιτρο
πών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν 
αποφάσεις της επιτροπής της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας που αφορούσαν σε 
πράξη επιβολής τελών δεύτερης κατοικίας 
από τη ΝΑ Χαλκιδικής. Η πράξη αυτή κρί- 
θηκε παράνομη επειδή εισήγαγε ένα κριτή
ριο διάκρισης των πολιτών με βάση την κα
τοχή ακίνητης περιουσίας. Ωστόσο, οι απο
φάσεις της Περιφέρειας αγνοήθηκαν από τη 
ΝΑ Χαλκιδικής.

Διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού 
από τους OTA και τα ΝΠΔΔ των OTA

Η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού από 
τους OTA και τα ΝΠΔΔ των OTA απασχό-



λησε σε αρκετές υποθέσεις τον Κύκλο. Σε 
πολλές από αυτές τις υποθέσεις διαπιστώ
θηκε ότι τα αρμόδια όργανα της Περιφέ
ρειας δεν έλεγξαν εάν οι συμβάσεις ήταν έρ
γου ή εργασίας. Επίσης, σε ορισμένες περι
πτώσεις οι επιτροπές ήταν απρόθυμες να 
ελέγξουν τις προσλήψεις που είχαν ήδη γί
νει κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξε
ων (περίπτωση ΚΕΠ) ή, ακόμη, και προσλή
ψεις που έγιναν με την προσθήκη, εκ των 
υστέρων, κριτηρίων επιλογής παρά τη σα
φή αντίθεση του ΑΣΕΠ.

Όταν η εποπτεία προς τους OTA είναι ελλιπής, παρατηρούνται προ
βλήματα που σχετίζονται με την τήρηση της νομιμότητας και την 
προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Η αυτοτέλεια των οργα
νισμών τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλει να αντισταθμίζεται από την 
υπαγωγή τους στην αρχή της νομιμότητας και σε αυτό ακριβώς στο
χεύει η άσκηση της εποπτείας. Οι αδυναμίες στη διαδικασία άσκη
σής της συνιστούν, λοιπόν, μείζον ζήτημα για τη λειτουργία του θε
σμικού οικοδομήματος και υπάρχει κίνδυνος να υπονομεύσουν τον 
δημοκρατικό χαρακτήρα της αποκέντρωσης.

Επιβολή ανταποδοτικών 
τελών από τους OTA

Οι OTA έχουν τη διακριτική ευχέρεια να επι
βάλλουν ανταποδοτικά τέλη, ζήτημα που 
έχει ήδη αναφερθεί στις ετήσιες εκθέσεις 
του 2001 και του 2002. Παρ' όλα αυτά, λό
γω της συστηματικής ροής υποθέσεων με 
αυτό το θέμα κρίθηκε σκόπιμο να επιχειρη- 
θεί μια συνολικότερη αποτίμησή του στη φε
τινή ετήσια έκθεση.

Το νομικό πλαίοιο

Προκειμένου να ανταποκριθούν οι OTA στους 
συνταγματικούς τους σκοπούς, τους έχει πα- 
ραχωρηθεί από το κράτος, μαζί με άλλες αρ
μοδιότητες, και φορολογική, η οποία όμως 
δεν είναι απεριόριστη. Περιορίζεται από το 
Σύνταγμα (άρθρο 78), το οποίο ορίζει ότι 
είναι ανεπίτρεπτη η επιβολή ή η είσπραξη 
φόρων χωρίς τυπικό νόμο που να καθορίζει 
το υποκείμενο της φορολογίας και το εισό
δημα, το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες 
και τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους. Εί
ναι, λοιπόν, προφανές ότι η αρμοδιότητα 
των OTA να επιβάλλουν τέλη ανταποδοτικού 
χαρακτήρα παρέχεται εξαιρετικά και, ως εκ 
τούτου, η άσκησή της δεν πρέπει να προ
σκρούει στις διατάξεις του Συντάγματος και 
των νόμων. Η επιβολή αυτή στόχο έχει την 
αντιμετώπιση δαπανών για υπηρεσίες ή έρ
γα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της πε
ριοχής και στη βελτίωση της ποιότητας ζω
ής των πολιτών. Το ύψος των τελών αυτών, 
οι υπόχρεοι καταβολής τους, καθώς και κά
θε αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με από
φαση του δημοτικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, για να είναι 
ανταποδοτικά και συνεπώς νόμιμα τα τέλη 
θα πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις: 
αφενός πρέπει τα τέλη αυτά να αποτελούν 
αντάλλαγμα μιας ειδικής παροχής που προ- 
σφέρεται αποκλειστικά σε αυτούς που κα
λούνται να τα πληρώσουν και αφετέρου το 
ύψος τους πρέπει να είναι ανάλογο με το 
ύψος της αντιπαροχής. Εκτός αυτού, ο ει
δικός χαρακτήρας των τελών δεν επιτρέπει 
την επιβολή τους για έργα που αποτελούν



νομοθετημένο αντικείμενο των αρμοδιοτή
των των OTA, τα οποία χρηματοδοτούνται 
από άλλα τακτικά έσοδά τους. Κατά συνέ
πεια, κάθε σχετική απόφαση δημοτικού συμ
βουλίου πρέπει να αναφέρει ρητά: α) την ει
δική υπηρεσία ή το έργο που παρέχεται και 
συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής και 
την εξυπηρέτηση των δημοτών, β) τον ανα
λυτικό οικονομικό προϋπολογισμό κατα
σκευής ή συντήρησης του έργου ή της πα
ροχής υπηρεσίας, και γ) τα πρόσωπα τα 
οποία ωφελούνται και θα καταβάλουν επι
μεριστικά τα τέλη.

Έλεγχος νομιμότητας

Οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων 
που επιβάλλουν ανταποδοτικά τέλη ελέγχο
νται ως προς τη νομιμότητά τους από την Πε
ριφέρεια (άρθρο 177 ΔΚΚ), ο έλεγχος όμως 
που ασκείται από την Περιφέρεια είναι συχνά 
ελλιπής, με αποτέλεσμα να εκτελούνται απο
φάσεις δημοτικών συμβουλίων αμφισβητού
μενης νομιμότητας και κατά συνταγματική πα
ράβαση (βλ. προηγούμενη ενότητα).

Η νομιμότητα τέτοιων πράξεων δεν κρί- 
νεται, όπως θα έπρεπε, ενώπιον των δικα
στηρίων, καθώς οι πολίτες δεν προσφεύ
γουν κατά των καταλογιστικών πράξεων των 
OTA, λόγω του δυσανάλογα μεγάλου κό
στους της δικαστικής διεκδίκησης σε σχέση 
με τα παρανόμως επιβαλλόμενα τέλη.

Ανταποδοτικό τέλος για 
την τέλεση γάμου

Ο Δήμος Παπάγου θέσπισε ειδικό τοπικό 
ανταποδοτικό τέλος για την τέλεση γάμου 
το οποίο κατέβαλλαν μόνον όσοι πολίτες, 
μη δημότες Παπάγου, τελούσαν γάμο ή βά- 
πτιση σε ναούς που ανήκαν στη διοικητική 
περιφέρειά του. Η ανταποδοτικότητα του τέ
λους αυτού δεν ήταν προφανής ούτε επαρ
κούς αιτιολογημένη, δεδομένου ότι οι επι
πλέον υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού 
των ναών καλύπτονταν από τα τέλη καθα
ριότητας και φωτισμού που κατέβαλαν οι 
δημότες. Για την υπόθεση αυτή συντάχθηκε 
πόρισμα προς τον Υπουργό ΕΣΔΔΑ, ο οποί
ος ζήτησε την επανεξέταση της νομιμότη

τας του τέλους γάμου από την επιτροπή της 
Περιφέρειας Αττικής. Στη συνέχεια η Περι
φέρεια έκρινε ότι η απόφαση με την οποία 
θεσπίστηκε το συγκεκριμένο τέλος ήταν σύν
νομη, παρά την αντίθετη γνώμη του ΣτΠ.

Τέλος ανάπτυξης περιβάλλοντος

Αντίστοιχες παρατηρήσεις μπορούν να δια
τυπωθούν και για το τέλος ανάπτυξης πε
ριβάλλοντος, το οποίο θέσπισε ο Δήμος Μο
σχάτου και εισπράττει από το 1993. Για το 
2003, το Δημοτικό Συμβούλιο επέβαλε σε 
όλες τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, εμπορι
κές, μεταφορικές, και αποθηκευτικές επιχει
ρήσεις της περιφέρειάς του συντελεστή τέ
λους ανά τ.μ. με σκοπό τη δημιουργία πό
ρων για συγκεκριμένες εργασίες. Ωστόσο, 
η επιλεκτική επιβάρυνση φυσικών ή νομικών 
προσώπων με τη δαπάνη κατασκευής έργων 
τα οποία ωφελούν ευρύτερο κύκλο προσώ
πων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι για 
τα έργα αυτά υπάρχει ήδη νομοθεσία η οποία 
καθορίζει ποιοι τα χρηματοδοτούν, καθι
στούν προβληματική την εφαρμογή της σχε
τικής νομοθεσίας.

Γέλος παράτασης ταφής

Ο Δήμος Ζωγράφου, εφαρμόζοντας το άρ
θρο 4 του ΑΝ 582/1968 ψήφισε τον Κα
νονισμό Κοιμητηρίου, ο οποίος, μεταξύ άλ
λων, προβλέπει ότι σε οικογενειακούς τά
φους επιτρέπεται η ταφή συγκεκριμένων προ
σώπων (συγγενών) χωρίς χρονικό περιορι
σμό, ενώ με έγγραφη συναίνεση των δικαι



ούχων είναι δυνατή η ταφή και άλλων προ
σώπων μόνον όμως για τρία χρόνια. Σε πε
ρίπτωση που ο χρόνος αυτός παραταθεί, 
προβλέπεται οι δικαιούχοι των οικογενεια
κών τάφων να καταβάλλουν τέλη παράτα
σης, τα οποία κυμαίνονται από 30-44 ευρώ 
για κάθε μήνα χρήσης του τάφου μετά την 
πάροδο της τριετίας.

Πολίτες δικαιούχοι οικογενειακών τά
φων προσέφυγαν στον ΣτΠ γιατί τους επι
βλήθηκαν τέλη παράτασης ταφής αρκετά 
χρόνια μετά την πάροδο της τριετίας, με 
αποτέλεσμα την επιβάρυνσή τους με δυσα
νάλογα μεγάλα ποσά. Οι πολίτες δεν γνώ
ριζαν τη ρύθμιση αυτή του κανονισμού ού
τε είχαν ειδοποιηθεί από τον δήμο ώστε να 
διενεργήσουν την εκταφή. Η Αρχή επισή- 
μανε τα ζητήματα αυτά στον Δήμο Ζωγρά
φου καθώς και ότι δεν προκύπτει ο αντα
ποδοτικός χαρακτήρας του τέλους. Ο  Δή
μος δεν αποδέχθηκε τις προτάσεις του ΣτΠ.

Τέλη υπηρεσιών ύδρευσης

Παρόμοια προβλήματα έχουν ανακύψει και 
με τις υπηρεσίες ύδρευσης αρκετών δήμων 
οι οποίες χρεώνουν μικροποσά που εγείρουν 
αμφισβητήσεις σχετικά με τη νομιμότητά τους 
ή τον λόγο επιβολής τους. Για παράδειγμα, 
η υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου Νέας Μά- 
κρης χρέωσε στους αναλυτικούς λογαρια
σμούς ύδρευσης του πρώτου τετρά μήνου του 
2004 επιπλέον 4 ευρώ ανά λογαριασμό, χω
ρίς να ενημερώσει για την αιτία αυτής της 
χρέωσης. Επίσης, ο ίδιος δήμος περιλαμβά
νει στο ποσόν που αντιστοιχεί στις πάγιες ει
σφορές και το κόστος ελάχιστης κατανά
λωσης νερού 20 κ.μ. Δηλαδή, ακόμη και για 
κατανάλωση μικρότερη των 20 κ.μ., οι πο
λίτες χρεώνονται και το ποσόν που αντι
στοιχεί στα 20 κ.μ. και είναι ενσωματωμένο 
στις πάγιες εισφορές. Αυτός ο τρόπος χρέ
ωσης όμως εγείρει αμφιβολίες σχετικά με τη 
νομιμότητά του, επειδή δεν επιτρέπει τον 
έλεγχό του. Κανονικά, οι λογαριασμοί πρέ
πει να περιέχουν τη χρέωση για την πραγ
ματική κατανάλωση και το κόστος ανά μο
νάδα, ενώ τα πάγια τέλη πρέπει να αποτε
λούν ανεξάρτητη και αυτοτελή χρέωση.

Εκτός από τον ελλιπή έλεγχο νομιμότη
τας των πράξεων των OTA, οι ενδεικτι
κές περιπτώσεις που αναφέρθηκαν ανα
δεικνύουν την εύθραυστη νομική βάση 
της επιβολής ανταποδοτικών τελών από 
τους δήμους. Ειδικότερα, η αρχή της χρη
στής διοίκησης επιτάσσει ουσιαστική 
απόδειξη της ανταποδοτικότητας, η οποία 
διαφοροποιεί την επιβολή ανταποδοτι
κών τελών από την επιβολή φορολογίας, 
καθώς επίσης και αναλογικότητα μεταξύ 
επιβαρύνσεων και παροχών. Επιπλέον, ο 
σεβασμός στους πολίτες οι οποίοι κα
λούνται να ανταποκριθούν επιτάσσει να 
ενημερώνονται έγκαιρα και έγκυρα για 
τις υποχρεώσεις τους.

Εφαρμογή της φορολογικής 
νομοθεσίας

Από την έναρξη της λειτουργίας του ΣτΠ, ο 
Κύκλος χειρίζεται σταθερά μεγάλο αριθμό 
αναφορών που σχετίζονται με φορολογικά 
θέματα. Πρόκειται για ζητήματα που αφο
ρούν στη λειτουργία του φορολογικού συ
στήματος και στην ορθή, σύμφωνα με τις γε
νικές αρχές του δικαίου, εφαρμογή των σχε
τικών διατάξεων τόσο από τις κεντρικές υπη
ρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Ο ι
κονομικών (ΥΠΟΙΚ) όσο και από τις αποκε
ντρωμένες υπηρεσίες (ΔΟ Υ, Οικονομικές Επι
θεωρήσεις, τελωνεία κ .λπ .). Και μόνον ο 
αριθμός των αναφορών αναδεικνύει τη βα
ρύτητα του θέματος και την κοινωνική του 
διάσταση.

Από τη συστηματική ενασχόληση με τις 
αναφορές αυτής της θεματικής και τη δια
τύπωση προτάσεων, εκτός από την επίλυση 
των ατομικών υποθέσεων, είναι φανερό ότι 
η Αρχή επιχειρεί να συ μ βάλει στον εξορθο- 
λογισμό του φορολογικού συστήματος και 
στην προσαρμογή του στις επιταγές της σύγ
χρονης ελληνικής κοινωνίας. Είναι σημαντι
κό να τονιστεί ότι το ΥΠΟΙΚ αντιμετωπίζει 
θετικά τη δραστηριότητα της Αρχής και με-
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λετά συστηματικά τις προτάσεις της. Κοινός 
στόχος είναι η μεγιστοποίηση των δυνατο
τήτων της φορολογικής διοίκησης, τόσο για 
την εξυπηρέτηση των πολιτών όσο και για 
τη νομιμοποίησή της στη συνείδηση των τε
λευταίων.

Στοιχεία από τη δραστηριότητα 
του Κύκλου σε θέματα φορολογίας

Ο κύριος όγκος των αναφορών για θέματα 
φορολογίας αφορούσε στις ΔΟΥ, γεγονός 
που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η παθολο
γία της φορολογικής διοίκησης εντοπίζεται 
στις υπηρεσίες που εφαρμόζουν τη φορο
λογική πολιτική. Η διαπίστωση αυτή δεν πα
ραβλέπει, ωστόσο, το μεγάλο μέρος ευθύ
νης που φέρουν οι κεντρικές υπηρεσίες του 
ΥΠΟΙΚ και η πολιτική ηγεσία του για τη νο- 
μοτεχνική ποιότητα των ρυθμίσεων, για την 
παρακολούθηση, τον συντονισμό και τον

έλεγχο της ενιαίας εφαρμογής τους, καθώς 
επίσης και για τη λήψη των αναγκαίων μέ
τρων για την εύρυθμη λειτουργία των απο
κεντρωμένων υπηρεσιών.

Από τις αναφορές των πολιτών προκύ
πτει η εξής κατανομή των μορφών κακοδι
οίκησης: η αδράνεια της φορολογικής δι
οίκησης, η καθυστέρηση στην έκδοση διοι
κητικής πράξης, ο πλημμελής διοικητικός 
έλεγχος και η μη τήρηση προθεσμιών συ
γκεντρώνουν ποσοστό 30,4% των αναφο
ρών. Ακολουθούν η ελλιπής ή ανύπαρκτη 
πληροφόρηση των φορολογουμένων σε πο
σοστό 17,4%, τα λειτουργικά, οργανωτικά 
προβλήματα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, 
η έλλειψη συνεργασίας και συντονισμού με
ταξύ τους σε ποσοστό 12,3%, η καθυστέ
ρηση ή η μη απάντηση σε ερώτημα/αίτημα 
σε ποσοστό 7,2% και έπεται η μη τήρηση 
των γενικών αρχών διοικητικού δικαίου σε 
ποσοστό 11,6%. Το 5,8% των υποθέσεων 
αφορούσαν στην κακή ερμηνεία των φορο
λογικών νόμων και των διοικητικών πράξε
ων και το 4,3% στην ευθεία παραβίασή τους.

Μια πρόχειρη εκτίμηση των πέντε πρώ
των μορφών κακοδιοίκησης δείχνει ότι κατά 
το μεγαλύτερο μέρος η παθολογία στη δρά
ση της φορολογικής διοίκησης δεν οφείλε
ται σε ουσιαστικές παραβιάσεις του φορο
λογικού δικαίου. Αντίθετα, οφείλεται πε
ρισσότερο στην έλλειψη ποιότητας των υπη
ρεσιών που παρέχονται στους φορολογού
μενους πολίτες, η οποία είναι συνάρτηση της 
ελλει μ ματι κής οργάνωσης της διοίκησης, της 
ελλιπούς επαγγελματικής συνείδησης των δη
μοσίων υπαλλήλων, καθώς και της περιορι
σμένης βούλησης της πολιτικής ηγεσίας να 
εγκαθιδρύσει μια φορολογική διοίκηση όχι 
μόνο σύννομη, αλλά δίκαιη και φιλική απέ
ναντι στον φορολογούμενο πολίτη.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά πολίτη 
ο οποίος προσέφυγε στην Αρχή διαμαρτυ- 
ρόμενος για την ελλιπή ενημέρωσή του σχε
τικά με τη δυνατότητά του να επιλύσει διοι
κητικά διαφορά που προέκυψε από την επι
βολή προστίμου για παράβαση των διατά
ξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ). 
Συγκεκριμένα, το 2003 επιδόθηκε στον πολί
τη απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ Τρί-



πόλης για την επιβολή προστίμου για παρά
βαση του ΚΒΣ. Όταν ο πολίτης αποφάσισε 
να εξοφλήσει την οφειλή του πληροφορήθη- 
κε ότι είχε εκπνεύσει η προθεσμία που ορίζει 
ο νόμος για την υποβολή είτε του αιτήματος 
της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς είτε 
της άσκησης ένδικου βοηθήματος. Ο  πολί
της επισήμανε ότι δεν είχε πληροφορηθεί για 
την προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία 
ούτε προφορικά ούτε από την απόφαση που 
του είχε επιδοθεί. Παρ' όλα αυτά, η ΔΟΥ δεν 
δέχθηκε τους ισχυρισμούς του πολίτη και 
απαίτησε το σύνολο του οφειλόμενου ποσού.

Ο  ΣτΠ επισήμανε την έλλειψη ορθής και 
πλήρους ενημέρωσης του φορολογουμένου 
και ζήτησε την επανεξέταση της υπόθεσής 
του. Τόνισε επίσης ότι η σαφής πληροφόρη
ση των φορολογουμένων αναφορικά με τη 
δυνατότητα και τις προϋποθέσεις υποβολής 
αιτήματος διοικητικής επίλυσης των φορο
λογικών τους διαφορών επιβάλλεται από την 
αρχή της προστασίας του διοικουμένου τό
σο ως γενική αρχή που διέπει τη δράση της 
δημόσιας διοίκησης όσο και ως επιμέρους 
έκφανση της αρχής του κράτους δικαίου. Τε
λικά, οι αρμόδιες υπηρεσίες αποδέχθηκαν τις 
προτάσεις της Αρχής και ο πολίτης κατέβα
λε το 1/3 του οφειλόμενου ποσού.

Η περίπτωση φορολογουμένου, ο οποί
ος προσέφυγε στην Αρχή διαμαρτυρόμενος 
για την άρνηση της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερι
κού να τον διαγράψει από αντίκλητο ελλη- 
νίδας πολίτιδος, που επίσης κατοικούσε στο 
εξωτερικό, αναδεικνύει την αδυναμία των 
υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ να κατανοήσουν τις 
ιδιαιτερότητες κάθε υπόθεσης και να επιλύ
σουν το πρόβλημα του φορολογουμένου με 
τρόπο δίκαιο και ορθολογικό. Ο  φορολο
γούμενος, ο οποίος ισχυριζόταν ότι είχε διο
ριστεί αντίκλητος από την τελευταία εν αγνοία 
του, λάμβανε όλη την, φορολογικής φύσε- 
ως, αλληλογραφία της, με όλες τις υποχρε
ώσεις αλλά και τις τυχόν νομικές συνέπειες 
(αξιώσεις αστικής φύσεως) που θα μπορούσε 
αυτή η ιδιότητα να επιφέρει. Όταν ο πολί
της ζήτησε, με αίτησή του προς τη ΔΟΥ Κα
τοίκων Εξωτερικού, να διαγράφει από αντί
κλητος της εν λόγω φορολογουμένης, η ΔΟΥ 
απέρριψε το αίτημά του.

Ο  ΣτΠ , αφού έλεγξε τη βασιμότητα των 
ισχυρισμών του πολίτη, ότι δηλαδή είχε διο
ριστεί αντίκλητος της κατοίκου εξωτερικού 
εν αγνοία του, επισήμανε ότι η ΔΟΥ ευθυ- 
νόταν για το πρόβλημα που ανέκυψε, αφού 
δεν επέδειξε την προσήκουσα επιμέλεια κα
τά τον χειρισμό της υπόθεσης και τον έλεγ
χο του επίμαχου φακέλου του φορολογου- 
μένου. Ταυτόχρονα υπέδειξε τον τρόπο αντι
μετώπισης του νομοθετικού κενού, με την 
αναλογική εφαρμογή συναφών διατάξεων 
του φορολογικού δικαίου και/ή με βάση τις 
γενικές διατάξεις για τον διορισμό και την 
παραίτηση αντικλήτου. Ωστόσο, η ΔΟΥ, πα
ρά το γεγονός ότι ήταν υπεύθυνη για τη μη 
τήρηση της νόμιμης διαδικασίας διορισμού 
ως αντικλήτου του πολίτη, δεν ικανοποίη
σε το αίτημά του, αλλά απαιτούσε αυθαί
ρετα και καταχρηστικά από τον ίδιο να προ- 
βεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 
τον καθορισμό νέου αντικλήτου.

Ο  ΣτΠ συνέταξε πόρισμα το οποίο απηύ- 
θυνε στον αρμόδιο υπουργό διατυπώνοντας 
την πρόταση να εκδοθεί σχετική διευκρινι
στική εγκύκλιος. Αν και δεν υπήρξε απά
ντηση από τον υπουργό, η ΔΟΥ Κατοίκων 
Εξωτερικού επικοινώνησε τελικά με την κά
τοικο εξωτερικού και της ζήτησε τον διορι
σμό νέου αντικλήτου.



Κύκλος Δ ικαιωμάτων του Παιδιού
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Ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού έχει ως αποστολή:

© να προστατεύει τα παιδιά από παραβιάσεις δικαιωμάτων τους στον δη
μόσιο και ιδιωτικό χώρο,

© να αναδεικνύει και να διαδίδει τα δικαιώματα του παιδιού, όπως αυτά 
προκύπτουν από το Σύνταγμα, τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού (ΔΣΔΠ) και την υπόλοιπη εθνική νομοθεσία, καθώς και

© να προωθεί αλλαγές προς το συμφέρον του παιδιού στην οργάνωση 
της διοίκησης και στη συνείδηση του πολίτη.

Οι υποθέσεις που απασχολούν τον Κύκλο Δικαιωμάτων του Παιδιού εξε
τάζονται πάντοτε από την οπτική του συμφέροντος του παιδιού, η γνώμη 
του οποίου αναζητείται, αν τούτο κρίνεται εφικτό και σκόπιμο, ακόμη και 
όταν δεν έχει προσφύγει το ίδιο το παιδί στον ΣτΠ.

Γε ώ ρ γ ιο ς  Μ ο ς χ ο ς

Βοηθός Συνήγορος

Για την επίτευξη του έργου του Κύκλου Δι
καιωμάτων του Παιδιού απαιτούνται ευρεία 
διάδοση του θεσμού μεταξύ των παιδιών και 
των πολιτών γενικότερα και ανάπτυξη ενός 
δικτύου πολύπλευρων συνεργασιών με δη
μόσιες υπηρεσίες και μη κυβερνητικές οργα
νώσεις που εργάζονται με/και για τα παιδιά.

Μόνο το 4% του συνόλου των αναφο
ρών υποβλήθηκαν από ανηλίκους, γεγονός 
που αποδίδεται αφενός στο ότι τα περισσό
τερα παιδιά δεν γνωρίζουν ακόμη ότι μπο
ρούν να απευθυνθούν στον ΣτΠ, αφετέρου 
στο ότι έτσι και αλλιώς τα παιδιά δεν συνη
θίζουν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους μέ
σω έγγραφων αναφορών, όπως οι ενήλικοι.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 2004 217
κατά δημόσιων υπηρεσιών 
Α ναφ ο ρ ές εντός αρμοδιότητας 173

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 9 0
Επίλυση του προβλήματος 
κακοδιοίκησης (θετική έκβαση) 77
Μη επίλυση του προβλήματος 
κακοδιοίκησης (μη αποδοχή 
των προτάσεων της Αρχής - 
αδυναμία επίλυσης) 13

ΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 32

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 8
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (31 12 2004) 43

Επικοινωνία με τα παιδιά
Κατά το 2004 ο Βοηθός Συνήγορος και επι
στήμονες του Κύκλου συναντήθηκαν με ομά
δες παιδιών σε σχολεία, ιδρύματα πρόνοι
ας και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, 
για να ακούσουν τις απόψεις των παιδιών 
και να τα ενημερώσουν για τα δικαιώματά 
τους. Ανάμεσα στα παιδιά που ήρθαν σε 
επαφή με τα στελέχη του ΣτΠ περιλαμβάνο
νταν και παιδιά από πολιτιστικές και θρη
σκευτικές μειονότητες, παιδιά αλλοδαπών 
και παλιννοστούντων, παιδιά με αναπηρίες 
και άλλες ειδικές ανάγκες. Επίσης:

© Δημιουργήθηκε ειδικός χώρος για την 
υποδοχή ανηλίκων στα γραφεία του 
ΣτΠ.

© Τέθηκε σε λειτουργία ειδική τηλεφωνι
κή γραμμή, χωρίς χρέωση, για ανηλί
κους (τηλ. 800 1 1 32 000).

© Εκδόθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο για 
ανηλίκους 12 ως 18 ετών, με στόχο να 
διανεμηθεί σε σχολεία και προνοιακά 
ιδρύματα.

© Εγκαινιάστηκε συνεργασία με τα υπουρ
γεία Παιδείας, Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, και Δικαιοσύνης, με σκο
πό την ενημέρωση των ανηλίκων που 
υπάγονται στην ευθύνη τους σχετικά 
με τη δράση της Αρχής.

© Δημιουργήθηκε ειδική ιστοσελίδα του 
ΣτΠ για τα παιδιά 
www.synigoros.gr/0-18/

http://www.synigoros.gr/0-18/
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ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 25
Επίλυση με αποδοχή και εφαρμογή
των προτεινόμενων μέτρων 1 1
Αντιμετώπιση με ενέργειες
του ΣτΠ (ενεργοποίηση φορέων,
συμβουλευτική ενημέρωση) 14

ΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 5
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 8

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (31.12.2004) 20

Διαπιστώσεις του Κύκλου

υγείας και πρόνοιας, παρά τη ρητή κατοχύ
ρωση των δικαιωμάτων αυτών από τη ΔΣΔΠ 
και τη σχετική ειδική νομοθεσία. Σε αρκετές 
περιπτώσεις παρατηρήθηκε ότι ανήλικοι αλ
λοδαποί στερούνται δικαιωμάτων τους, επει
δή οι γονείς τους δεν τα γνωρίζουν ή απο
φεύγουν να τα διεκδικήσουν, φοβούμενοι τις 
ενδεχόμενες συνέπειες στο πρόσωπό τους. 
Σε άλλες περιπτώσεις, η μεταναστευτική νο
μοθεσία (Ν . 2910/2001) και η ερμηνεία της 
από το Υπουργείο Εσωτερικών δημιούργη
σαν πρόβλημα στην εγγραφή ανήλικων αλ
λοδαπών στην πρωτοβάθμια και δευτερο
βάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, η επίκληση της, 
με αυξημένη τυπική ισχύ, διάταξης της ΔΣΔΠ 
που κατοχυρώνει το δικαίωμα όλων των παι
διών στην εκπαίδευση επιτρέπει την αποκα
τάσταση τέτοιων παραβιάσεων.

Έκδοση αδειών παραμονής

Ο ΣτΠ διαπίστωσε επίσης αδυναμίες και κα
θυστερήσεις στη διαδικασία έκδοσης αδει
ών παραμονής ανήλικων μεταναστών για λό
γους οικογενειακής συνένωσης με τους γο
νείς τους. Από την οπτική γωνία του συμ
φέροντος των παιδιών, η Αρχή κρίνει σκό
πιμη την πληρέστερη ενημέρωση των μετα
ναστών για τις προβλεπόμενες διαδικασίες 
και την εξέταση κατά προτεραιότητα από τη 
διοίκηση των σχετικών αιτήσεών τους.

Πρόσβαση ανήλικων αλλοδαπών στο 
εκπαιδευτικό σύστημα

Το καθεστώς νομιμοποίησης της παραμονής 
μεταναστών στη χώρα έχει επιπτώσεις και 
στην πρόσβαση των παιδιών μεταναστών 
στο εκπαιδευτικό σύστημα και τις υπηρεσίες

Ασυνόδευτοι ανήλικοι αλλοδαποί

Περισσότερο ανησυχητική είναι όμως η κα
τάσταση των ασυνόδευτων ανήλικων αλ
λοδαπών. Αυτοί από τη μια παραμένουν στα 
αστυνομικά τμήματα σε συνθήκες που δεν 
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΜ ΑΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΚΕ Ο ΚΥΚΛΟ Σ
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Εκπαίδευση

Οικογένεια - υποκατάστατη φροντίδα 

Υγεία, πρόνοια, ασφάλεια, κοινωνική ασφάλιση ανηλίκων 

Υποδοχή αλλοδαπών και προσφύγων



παιδιών και από την άλλη το ισχύον νομο
θετικό πλαίσιο επιτρέπει, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, την απέλαση αντί του εκούσι
ου ασφαλούς επαναπατρισμού τους. Τέλος, 
το σύστημα πρόνοιας δεν παρέχει επαρκείς 
εγγυήσεις για τη φροντίδα τους κατά τη διάρ
κεια παραμονής στη χώρα και την κοινωνι
κή ένταξη όσων αδυνατούν να επιστρέφουν 
στη χώρα προέλευσής τους. Ο  διορισμός 
από τις δικαστικές αρχές επιτρόπου, τόσο 
για τους ανήλικους αιτούντες άσυλο, για τους 
οποίους τον ρόλο του προσωρινού επιτρό
που ασκεί σύμφωνα με το νόμο ο εισαγγε
λέας, όσο και για τους υπόλοιπους ασυνό- 
δευτους ανηλίκους που βρίσκονται στη χώ
ρα, κρίνεται σκόπιμος για την εξασφάλιση 
της αναγκαίας για αυτούς φροντίδας.

Ένταξη των παιδιών Ρομά 
ατην εκπαίδευση

Η ένταξη και η παραμονή των παιδιών Ρο
μά στο σχολείο, παρά τα ειδικά προγράμ
ματα που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρό
νια, παρουσιάζει ακόμη σημαντικά κενά, κυ
ρίως λόγω της αδυναμίας του εκπαιδευτι
κού συστήματος να υποστηρίξει την ένταξη 
παιδιών που εγγράφονται στο σχολείο σε

ηλικία μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη 
από τον νόμο. Ασφαλώς, η σχέση των παι
διών Ρομά με την εκπαίδευση οφείλεται και 
στα πολύπλοκα προβλήματα που αντιμετω
πίζουν οι κοινότητες Ρομά, ιδίως αυτές που 
διαμένουν σε καταυλισμούς (προβλήματα 
οικιστικά, υγείας, προνοιακών παροχών, δια
κρίσεων κ .ά .).

Παιδιά με ειδικές ανάγκες

Παρ' ότι η εκπαίδευση και η παροχή πρό
νοιας για παιδιά με ειδικές ανάγκες βελτιώ
νονται, απέχουν πολύ από το να είναι επαρ
κείς τόσο σε επίπεδο διάγνωσης όσο, κυ
ρίως, σε επίπεδο κάλυψης των ειδικών εκ
παιδευτικών και προνοιακών αναγκών. Ο  θε
σμός της συνεκπαίδευσης, δηλαδή της το
ποθέτησης επιπλέον εξειδικευμένων εκπαι
δευτικών για την υποστήριξη της ένταξης 
παιδιών με ειδικές ανάγκες στις σχολικές τά
ξεις, επεκτείνεται, χρειάζεται όμως περαι
τέρω ενίσχυση και μάλιστα με εξειδικευμέ
νους εκπαιδευτικούς. Θεσμοί που πρόσφα
τα δημιουργήθηκαν, όπως τα Κέντρα Διά
γνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης 
(ΚΔΑΥ) και οι θεραπευτικοί ξενώνες καλύ
πτουν πολύ μικρό ποσοστό από τις πραγ
ματικές ανάγκες.

Υπηρεσίες πρόνοιας

Μετά τη διερεύνηση σεβαστού αριθμού κα
ταγγελιών που θίγουν οργανωτικά και λει
τουργικά ζητήματα παιδικών σταθμών, ο 
ΣτΠ έχει διαπιστώσει παραβιάσεις της νο
μοθεσίας ως προς τη διαδικασία εγγραφών, 
την υλικοτεχνική υποδομή, τη στελέχωση, 
τα τροφεία, αλλά και γενικότερα θέματα λει
τουργίας των σταθμών. Για τον λόγο αυτόν 
έχει ήδη αρχίσει η εκπόνηση ειδικής έκθε
σης που θα καταγράφει τις σχετικές διαπι
στώσεις της Αρχής.

Εμφανείς ελλείψεις και αδυναμίες πα
ρουσιάζουν όμως και οι υπαγόμενες στους 
OTA Α' και Β' βαθμού αποκεντρωμένες υπη
ρεσίες πρόνοιας για ανηλίκους. Η συχνά πα
ρατηρούμενη έλλειψη εξειδίκευσής τους σε 
θέματα παιδικής προστασίας δυσχεραίνει και 
το έργο του ΣτΠ σε υποθέσεις παραβιάσεων



δικαιωμάτων του παιδιού από ιδιώτες. Για 
παράδειγμα, σε καταγγελίες σχετικές με πρά
ξεις κακοποίησης ανηλίκων, χρειάζεται συ
χνά, και δυστυχώς δεν είναι πάντοτε εφικτή, 
η διαγνωστική παρέμβαση μιας έμπειρης κοι
νωνικής υπηρεσίας, προτού αποφασίσει ο 
ΣτΠ να διαβιβάσει τη σχετική έκθεση στην 
αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Συναφής είναι η διαπιστούμενη ένδεια 
υπηρεσιών και χώρων φιλοξενίας στις δη
μόσιες υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να απευ
θυνθεί κάποιος για την υποστήριξη και την 
αποκατάσταση ενός παιδιού-θύματος, αλλά 
και για την παροχή στήριξης προς την οι- 
κογένειά του. Επίσης, σε υποθέσεις που αφο
ρούν σε διαφωνίες μεταξύ γονέων για την 
άσκηση της επιμέλειας και για την άσκηση 
του δικαιώματος της επικοινωνίας των παι
διών με τους γονείς που δεν διαμένουν μα
ζί τους, η έλλειψη ειδικευμένων υπηρεσιών, 
που θα μπορούσαν να αναλάβουν μακρό
πνοο διαμεσολαβητικό και υποστηρικτικό 
ρόλο προς τους γονείς, δυσχεραίνει το έρ
γο του ΣτΠ στον τομέα της παροχής πρα
κτικής βοήθειας για την προάσπιση των δι
καιωμάτων του παιδιού.

Δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι 
ψυχαγωγίας

Χειριζόμενος αναφορές που θίγουν θέματα 
για παιδικές χαρές και παιδότοπους, ο Κύ
κλος διαπίστωσε ότι απαιτείται εκ μέρους 
των δημοτικών και ιδιωτικών φορέων, στην 
ευθύνη των οποίων κάθε φορά ανήκουν, συ
χνός έλεγχος ποιότητας και προδιαγραφών 
ασφαλείας καθώς και ενέργειες συντήρησης, 
για να ελαχιστοποιείται η επικινδυνότητα χρή
σης των χώρων αυτών από τα παιδιά.

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Αντικείμενο ενασχόλησης του Κύκλου ήταν 
και υποθέσεις παραβίασης δικαιωμάτων του 
παιδιού από τα MME (έντυπα μέσα, ραδιο
τηλεόραση, Διαδίκτυο). Οι εν λόγω υπο
θέσεις αφορούσαν στην προσβολή της ιδιω
τικής ζωής και της προσωπικότητας ανηλί
κων αλλά και στη διακίνηση βλαπτικού για 
τα παιδιά υλικού. Εκτίμηση της Αρχής είναι

ότι οι ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις που αφο
ρούν στη δεοντολογία των MME (όπως το 
ΠΔ 100/2000 για τη ραδιοτηλεόραση και ο 
κώδικας δεοντολογίας ειδησεογραφικών εκ
πομπών, ΠΔ 77/2003) περιλαμβάνουν ση
μαντικές ρήτρες για την προστασία των δι
καιωμάτων του παιδιού, που συχνά όμως 
στην πράξη παραβιάζονται.

Παρακολούθηση 
και προώθηση της 
εφαρμογής 
των δικαιωμάτων 
του παιδιού
Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του ΣτΠ για 
την προάσπιση και την προαγωγή των δι
καιωμάτων του παιδιού, κατά το 2004, ο 
Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού εστίασε 
στα παρακάτω ζητήματα:

Ιδρύματα παιδικής προστασίας

Ο Κύκλος επισκέφθηκε σημαντικό αριθμό 
δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων παιδι
κής προστασίας σε πολλές πόλεις της Ελλά
δας (10 δημόσια και 13 ιδιωτικά ιδρύματα- 
ξενώνες φιλοξενίας) στο πρώτο 18μηνο λει
τουργίας του. Επιθεώρησε τους χώρους και 
συζήτησε με τη διοίκηση, το προσωπικό και 
τους εκεί φιλοξενούμενους ανηλίκους, κα
θώς και με τις περιφερειακές και νομαρχια
κές υπηρεσίες που εποπτεύουν τα εν λόγω 
ιδρύματα. Οι επισκέψεις στα ιδρύματα αυ
τά αποκαλύπτουν τις δύο σοβαρότερες αδυ
ναμίες του προνοιακού συστήματος της χώ
ρας: την ανεπάρκεια του επιστημονικού προ
σωπικού αλλά και τη μη εφαρμογή ενός αξιό
πιστου συστήματος πιστοποίησης και τή
ρησης προδιαγραφών, με αποτέλεσμα να 
παρατηρούνται αυθαιρεσίες και συστημική 
παραμέληση των ανηλίκων. Καταγράφηκαν 
πάντως και ορισμένες προσπάθειες ποιοτι
κής αναβάθμισης των χώρων αυτών, προ
ερχόμενες τόσο από δημόσιους φορείς όσο 
και από μη κυβερνητικές οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της παιδι
κής προστασίας.



Αναδοχή

Συναφής με την ιδρυματική παιδική προ
στασία είναι και η λειτουργία του θεσμού 
της αναδοχής. Βασιζόμενος στο μοντέλο 
της οικογενειοκεντρικής φροντίδας, ο θε
σμός της αναδοχής θεωρείται δυνάμει πε
ρισσότερο αποδοτικός για την κάλυψη των 
αναγκών των ανηλίκων των οποίων οι οι
κογένειες αδυνατούν να τους προσφέρουν 
την προσήκουσα μέριμνα. Ωστόσο, ο θε
σμός είχε έως σήμερα πολύ περιορισμένη 
εφαρμογή. Για το φαινόμενο αυτό ευθύνο- 
νται οι αδυναμίες των προνοιακών υπηρε
σιών να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του θε
σμού, καθώς και το γεγονός ότι δεν έχει ακό
μη εκδοθεί το προβλεπόμενο από τον νόμο 
περί αναδοχής προεδρικό διάταγμα για τη 
σύσταση αποκεντρωμένων υπηρεσιών που 
θα βοηθήσουν στην εδραίωση του θεσμού.

Κακοποίηση - παραμέληση

Ο Κύκλος ασχολήθηκε επισταμένα και με ζη
τήματα που αφορούν στην προστασία των 
παιδιών-θυμάτων κακοποίησης και παραμέ- 
ληοης (7,4% στο σύνολο των αναφορών). Ει
δικότερα, ενημερώθηκε από εκπαιδευτικούς, 
ψυχιατρικές και ψυχο-κοινωνικές υπηρεσίες 
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κα
τά τον εντοπισμό, τη διάγνωση και την υπο- 
στηρικτική/θεραπευτική παρέμβαση σε πε
ριπτώσεις κακοποίησης και ήρθε σε επικοι
νωνία με εισαγγελείς και δικαστές ανηλίκων 
καταγράφοντας και τη δική τους οπτική.

Επίσης, ο Υφυπουργός Κοινωνικής Αλλη
λεγγύης ζήτησε από την Αρχή να υποβάλει 
προτάσεις για τον συντονισμό και την ορ
γάνωση των υπηρεσιών που αφορούν στην 
πρόληψη και στην καταπολέμηση της κα
κοποίησης και της παραμέλησης. Ο  Κύκλος 
Δικαιωμάτων του Παιδιού εντόπισε κατ' αρ- 
χάς τα σημαντικά κενά που υπάρχουν και 
επιφυλάχθηκε για τη διατύπωση αναλυτι
κότερων προτάσεων.

Ή δη, πάντως, έχουν διαπιστωθεί:

ο  απουσία έγκυρων επιδημιολογικών ερευ
νητικών στοιχείων για την κακοποίηση,

ο  έλλειψη ενός συντονιστικού επιστημο
νικού οργάνου με πανελλήνια εμβέλεια,

ο  έλλειψη ενημέρωσης και υποστήριξης 
των εκπαιδευτικών και των επαγγελ- 
ματιών υγείας και πρόνοιας που εργά
ζονται με ανηλίκους, 

ο  ελλείψεις, κυρίως ειδικευμένου, προ
σωπικού στις αποκεντρωμένες υπηρε
σίες πρόνοιας των OTA Α' και Β' βαθ
μού,

ο  προβλήματα συνεργασίας μεταξύ δι
καστικών λειτουργών και παιδοψυχια- 
τρικών υπηρεσιών,

ο  προβλήματα κατοχύρωσης των επαγ- 
γελματιών που χειρίζονται περιστατικά 
και αυτών που εκδίδουν γνωματεύσεις 
ύστερα από εισαγγελική παραγγελία, 

ο  προβλήματα σχετικά με την προστασία 
των ανήλικων θυμάτων κατά την προ- 
ανακριτική και δικαστική διαδικασία.

Πρωτοβουλία για τη νομοθετική 
κατάργηση της σωματικής τιμωρίας

Αναγνωρίζοντας ότι στην Ελλάδα η σωμα
τική τιμωρία υφίσταται ως μια καθημερινή 
πρακτική σοβαρής παραβίασης δικαιωμάτων 
του παιδιού και συντασσόμενος με σχετική 
έκκληση των ευρωπαίων Συνηγόρων του Παι
διού για νομοθετική κατάργηση της σωμα
τικής τιμωρίας, ο ΣτΠ εκπόνησε πρόταση για 
νομοθετική ρύθμιση με σκοπό την τροπο
ποίηση του άρθρου 1518 του Αστικού Κώ
δικα, ώστε να καθίσταται σαφές ότι πράξεις 
σωματικής τιμωρίας δεν περιλαμβάνονται 
στα επιτρεπτά σωφρονιστικά μέτρα.

Επειδή η εν λόγω ρύθμιση αποσκοπεί 
πρωτίστους να λειτουργήσει «παιδαγωγικά» 
έναντι των πολιτών, πρέπει να συνοδεύεται 
από δέσμη μέτρων ενημέρωσης και ευαι- 
σθητοποίησης γονέων, επαγγελματιών αλ
λά και των ίδιων των παιδιών. Για τον σχε
δίασμά και την προώθηση τέτοιων μέτρων, 
η Αρχή συγκρότησε μαζί με άλλους δημό
σιους φορείς άτυπο δίκτυο συνεργασίας για 
την πρόληψη και την κατάργηση της σω
ματικής τιμωρίας.

Ποινική μεταχείριση των ανηλίκων

Η νομοθεσία για την ποινική μεταχείριση των 
ανηλίκων ( Ν. 3189/2003) προβλέπει την ει-



σαγωγή νέων αναμορφωτικών μέτρων. Κά
ποια από αυτά υλοποιούνται με τη συμμε
τοχή δημόσιων υπηρεσιών και κοινωφελών 
ιδιωτικών νομικών προσώπων. Προβλέπεται 
επίσης επιβολή των μέτρων αυτών από τον 
εισαγγελέα, αντί της άσκησης ποινικής δίω
ξης, σε περιπτώσεις τέλεσης πλημμελημάτων 
από ανηλίκους. Κρίνοντας ότι τα μέτρα αυ
τά μπορεί να αποβούν σε όφελος των ανή
λικων δραστών, υπό τον όρο ότι θα εφαρ
μόζονται με τρόπο που να διασφαλίζει τα 
δικαιώματά τους, ο ΣτΠ κάλεσε σε διάλογο 
εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
δικαστικούς λειτουργούς, επιμελητές ανηλί
κων και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Από 
τη συζήτηση διαπιστώθηκε ότι παρατηρού
νται σημαντικά κενά στην εφαρμογή του πα
ραπάνω νόμου. Οι δε εισαγγελικές αρχές 
αδυνατούν ουσιαστικά να επιβάλουν ανα
μορφωτικά μέτρα, καθώς δεν διαθέτουν κοι
νωνικές υπηρεσίες στα πρωτοδικεία.

Μεταχείριση των ασυνόδευτων 
ανηλίκων

Ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού ασχο
λήθηκε επισταμένα με το θέμα της μεταχεί
ρισης από την πολιτεία των ασυνόδευτων 
ανηλίκων, ιδίως αυτών που είναι θύματα εκ
μετάλλευσης και παράνομης διακίνησης. Εν

πρώτοις, ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση της 
Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες και 
συνεργάστηκε μαζί της για τη σύνταξη κα
τευθυντήριων οδηγιών για τη Μεταχείριση 
των Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Ασυ
λο στην Ελλάδα. Το κείμενο των οδηγιών 
κοινοποιήθηκε στα συναρμόδια υπουργεία 
και πρόκειται κατά το ερχόμενο έτος να δη
μοσιοποιηθεί ευρύτερα. Ως προς τους ασυ- 
νόδευτους ανηλίκους που έχουν διατελέσει 
θύματα εκμετάλλευσης και παράνομης δια
κίνησης, ο ΣτΠ εξέδωσε πόρισμα για την 
υπόθεση των φιλοξενούμενων ανηλίκων που 
είχαν διαφύγει από το προνοιακό ίδρυμα 
«Αγία Βαρβάρα». Προέβη επίσης σε σειρά 
ενεργειών για την ανταλλαγή απόψεων με 
κοινωνικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξω
τερικό αλλά και σε οργανωμένη συλλογή 
πληροφοριών για τη μεταχείριση των παι
διών που εργάζονται στον δρόμο και είναι 
θύματα εκμετάλλευσης.

Παρουσίαση σημαντικών 
υποθέσεων

Δικαίωμα στην εκπαίδευση

Μητέρα οκτάχρονου κοριτσιού ζήτησε τη 
διαμεσολάβηση του ΣτΠ για να το εγγράφει 
στο Δημοτικό Σχολείο. Κατά τη διερεύνηση 
της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι ο πατέρας 
του παιδιού -ο  οποίος έχει διακόψει κάθε 
επικοινωνία με την οικογένειά του- είχε δη
λώσει στην αρμόδια υπηρεσία του μαιευτη
ρίου άλλο όνομα από αυτό της μητέρας, με 
αποτέλεσμα η τελευταία να μην μπορεί να 
αποδείξει τη σχέση της με το παιδί. Η εγ
γραφή συνεπώς του παιδιού στο ληξιαρχείο 
ως τέκνου της φυσικής του μητέρας ήταν 
αδύνατη. Αόγω του προβλήματος αυτού και 
παρά τις επίμονες προσπάθειες της μητέρας 
επί σειρά ετών, ήταν αδύνατη τόσο η έκδο
ση βιβλιαρίου υγείας, που αποτελεί απα
ραίτητη προϋπόθεση για τον εμβολιασμό, 
όσο και η εγγραφή του παιδιού στο σχολείο.

Ο  ΣτΠ επικοινώνησε με τον Διευθυντή 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ. 
Το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης ήταν



θετικό, αφού η ανήλικη έγινε δεκτή στο Δη
μοτικό Σχολείο όταν η μητέρα της προσκό
μισε υπεύθυνη δήλωση, με την οποία βε
βαίωνε τη σχέση της με την ανήλικη, την 
πραγματική ηλικία του παιδιού και αναλάμ
βανε την υποχρέωση κατάθεσης των νόμι
μων εγγράφων. Επίσης, ύστερα από ενέρ
γειες της Αρχής, πραγματοποιήθηκε ο εμ
βολιασμός της ανήλικης.

Τέλος, ο ΣτΠ ενημέρωσε τη μητέρα για 
την απαραίτητη διαδικασία δικαστικής επί
λυσης του προβλήματος της εγγραφής της 
ανήλικης στο ληξιαρχείο, προκειμένου να 
διασφαλιστεί το δικαίωμα του παιδιού στο 
όνομα και την ταυτότητά του.

Ειδικά μέτρα στήριξης αδυνάτων

Στον Κύκλο κατατέθηκε αναφορά από γονείς 
μαθητών μιας τάξης Δημοτικού Σχολείου, οι 
οποίοι υποστήριζαν ότι ένας μαθητής παρου
σίαζε σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς, με 
αποτέλεσμα να καθίσταται εξαιρετικά δυσχε
ρής η μαθησιακή διαδικασία για τα παιδιά 
τους. Οι γονείς είχαν ήδη αποταθεί στη διεύ
θυνση του σχολείου, η οποία απευθύνθηκε 
στους αρμόδιους σχολικούς συμβούλους, χω
ρίς όμως να επιλυθεί το πρόβλημα.

Ο ΣτΠ συνάντησε τη μητέρα του παιδιού, 
η οποία αναγνώρισε το πρόβλημα και ενη
μέρωσε την Αρχή ότι είχε ήδη κλείσει ρα
ντεβού για αξιολόγηση του παιδιού της από 
το ΚΔΑΥ της περιοχής. Αρνούνταν όμως να 
βάλει το παιδί σε ειδικό σχολείο, όπως είχε 
προτείνει ο Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής. Ααμ- 
βάνοντας υπόψη το ιστορικό του ανηλίκου,

η Αρχή θεώρησε σκόπιμη την παραμονή του 
στο ίδιο σχολείο, δεδομένου ότι στην Ελλά
δα δεν υπάρχουν ειδικά σχολεία για παιδιά 
με προβλήματα συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με τη διάγνωση του ΚΔΑΥ, πρό
κειται για ένα πολύ έξυπνο παιδί, που δεν 
αντιμετωπίζει προβλήματα στη σχολική του 
επίδοση, εξαιτίας όμως της συμπεριφοράς 
του θα ήταν απαραίτητη η παρουσία δα
σκάλου συνεκπαίδευσης. Ο  ΣτΠ ενημέρωσε 
τη μητέρα για τη διαδικασία που έπρεπε να 
ακολουθήσει, ώστε να εγκριθεί η συνεκπαί
δευση. Επιπλέον, επικοινώνησε με την παι
δοψυχίατρο που παρακολουθούσε το παιδί 
μέχρι τότε, την Κοινωνική Υπηρεσία του Δή
μου και την Παιδοψυχιατρική Κλινική του Νο
σοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», στο οποίο 
είχε νοσηλευθεί παλαιότερα. Αποτέλεσμα αυ
τών των επαφών ήταν να ζητηθεί η διενέρ
γεια κοινωνικής έρευνας στο σπίτι του παι
διού, προκειμένου να διερευνηθούν οι συν
θήκες διαβίωσής του και να ενθαρρυνθεί η 
μητέρα να αναζητήσει συστηματική ψυχο
λογική στήριξη για την ίδια και το παιδί. Επί
σης, η Αρχή πρότεινε η συνεκπαίδευση να 
πραγματοποιηθεί με εκπαιδευτικό ειδικής αγω
γής και όχι αναπληρωτή εκπαιδευτικό χωρίς 
ειδικές γνώσεις χειρισμού τέτοιων περιπτώ
σεων, όπως είχε συ μ βει στο παρελθόν και 
αποδείχθηκε αναποτελεσματική.

Ήδη τοποθετήθηκε ειδική παιδαγωγός 
στο σχολείο, έγινε κοινωνική έρευνα στο σπί
τι, η μητέρα έχει ξεκινήσει συνεργασία ψυ
χολογικής στήριξης σε πρόγραμμα του δή
μου και εκκρεμεί η αποδοχή του παιδιού από 
το Νοσοκομείο Παίδων για ψυχοθεραπεία.

Συνήγορος του ΠοΑίτη
ΥίΓεραορίξονυας τα δικαιώματα των ανηλίκων

Προστασία ανήλικων αλλοδαπών

Ανήλικοι αλλοδαποί που είχαν εντοπιστεί 
ασυνόδευτοι στη χώρα και εισαχθεί σε ιδρύ
ματα παιδικής μέριμνας για λόγους προ
στασίας τους, πριν από τη θεσμοθέτηση ει
δικού νομοθετικού πλαισίου για θύματα 
εμπορίας, διακίνησης και εκμετάλλευσης αν
θρώπων (Ν. 3064/2002), αντιμετωπίζουν 
σήμερα το πρόβλημα της εκκρεμότητας ως 
προς το καθεστώς παραμονής τους.

Ορισμένοι από αυτούς έχουν πλέον ενη-



λικιωθεί και εξακολουθούν να παραμένουν 
στη χώρα, αλλά χωρίς να διαθέτουν άδεια 
παραμονής. Οι εν λόγω αλλοδαποί ορθά έτυ- 
χαν της παρατεινόμενης προστασίας από την 
ελληνική πολιτεία, επειδή ο επαναπατρισμός 
και η επανένταξή τους στη χώρα καταγωγής 
δεν ήταν εφικτός ή αποτελούσε μέτρο ακα
τάλληλο για τη διασφάλιση των δικαιωμά
των τους και εγκυμονούσε κινδύνους επα- 
ναθυματοποίησής τους. Ωστόσο, η εκκρε
μής νομική τους κατάσταση δεν διασφαλί
ζει την προστασία τους, ενώ η απουσία νο
μοθετικού πλαισίου για τη φιλοξενία τους 
έχει οδηγήσει στο εξής παράδοξο: από τη 
μια, η συνεχιζόμενη παρουσία τους στη χώ
ρα οφείλεται στην ορθή εφαρμογή εκ μέρους 
της πολιτείας των διεθνών κανόνων και αρ
χών για την προστασία των δικαιωμάτων του 
παιδιού και των ασυνόδευτων ανηλίκων και 
θυμάτων εμπορίας, διακίνησης και εκμετάλ
λευσης, από την άλλη, η παρουσία αυτή εί
ναι παράνομη ή έστω βρίσκεται σε κενό νό
μου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις πε
ρί αλλοδαπών και μετανάστευσης.

Με αφορμή αναφορά που υπέβαλε μη 
κυβερνητική οργάνωση σχετικά με το καθε
στώς της παραμονής ανήλικων αλλοδαπών 
φιλοξενούμενων σε ιδρύματα παιδικής μέ
ριμνας, ο ΣτΠ πρότεινε στο Υπουργείο Εσω
τερικών την άμεση χορήγηση άδειας παρα
μονής για ανθρωπιστικούς λόγους στους 
ήδη ενήλικες ασυνόδευτους αλλοδαπούς που 
είχαν εισαχθεί στα ιδρύματα παιδικής προ
στασίας, καθώς και τη δυνατότητα μετα
βολής των λόγων παραμονής σε σπουδών 
και εργασίας. Εν όψει και της θεσμοθέτη
σης της δυνατότητας χορήγησης άδειας πα
ραμονής στα χαρακτηρισμένα ως θύματα 
των αδικημάτων του Ν. 3064/2002, οι αρ
μόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερι
κών έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
επίλυση της εκκρεμότητας και συνεργάζο
νται προς αυτή την κατεύθυνση με την Αρχή.

Προστασία από σεξουαλική 
εκμετάλλευση και βία

Δεκαεπτάχρονη μαθήτρια επισκέφθηκε με 
τους γονείς της τον ΣτΠ και υπέβαλε ανα

φορά κατά καθηγητή του σχολείου της για 
επίδειξη απρεπούς συμπεριφοράς σε βάρος 
της. Ο  ΣτΠ ενημέρωσε τη μαθήτρια για τις 
δυνατότητες νομικής προστασίας της και 
την ενθάρρυνε να επιδιώξει την παρέμβαση 
τόσο της διεύθυνσης του σχολείου όσο και 
της Αστυνομίας. Επίσης, στο πλαίσιο του 
διαμεσολαβητικού της ρόλου, η Αρχή ήρθε 
σε επαφή με το αρμόδιο Γραφείο ΔΕ και με 
την Αστυνομία.

Η Αρχή ζήτησε τη διασφάλιση του 
απορρήτου όλων των πληροφοριών που 
αφορούσαν στη θίγόμενη ανήλικη έναντι 
τρίτων καθώς και τη μη δημοσιοποίηση στοι
χείων που θα μπορούσαν να καταστήσουν 
δυνατό τον προσδιορισμό της. Μετά τη διε
νέργεια ΕΔΕ εκδόθηκε πόρισμα, σύμφωνα 
με το οποίο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
συνέτρεχαν τα στοιχεία της προσβολής της 
γενετήσιας αξιοπρέπειας, σύμφωνα με το 
άρθρο 337 του ΠΚ, και της ανάρμοστης και 
αναξιοπρεπούς διαγωγής δημοσίου υπαλ
λήλου εντός και εκτός υπηρεσίας (Ν . 
2683/1999). Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο 
καθηγητής είχε τελέσει το πειθαρχικό πα
ράπτωμα της παράβασης καθήκοντος και 
του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της προ
σωρινής παύσης πέντε μηνών με πλήρη στέ
ρηση αποδοχών και ταυτόχρονη απόσπα
σή του σε άλλο σχολείο. Σημειώνεται ότι ο 
εισαγγελέας είχε ασκήσει νωρίτερα εις βά
ρος του ποινική δίωξη.

Επειδή κατά την κρίση της Αρχής η πει
θαρχική ποινή που επιβλήθηκε στον καθη
γητή δεν ανταποκρινόταν στη βαρύτητα του 
παραπτώματος, στο παρελθόν δε παρόμοια 
συμπεριφορά του ίδιου καθηγητή είχε επι
σύρει ως ποινή την απλή απόσπασή του σε 
άλλο σχολείο, ο ΣτΠ διερεύνησε τη δυνα
τότητα άσκησης ένστασης εκ μέρους του 
ΥΠΕΠΘ κατά της ποινής που επιβλήθηκε αρ
χικά. Σχετικά ενημερώθηκε ο Πρόεδρος του 
Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευ
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από ενέρ
γειες του οποίου η Υπουργός Παιδείας άσκη
σε ένσταση ενώπιον του Δευτεροβάθμιου 
Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΥΠΕΣΔΔΑ, υπο
στηρίζοντας πως για τις πράξεις του κα
θηγητή έπρεπε να επιβληθεί αυστηρότερη



ποινή και συγκεκριμένα η προβλεπόμενη από 
τον νόμο ποινή της οριστικής παύσης. Τέ
λος, ένσταση ενώπιον του προαναφερθέ- 
ντος συμβουλίου του ΥΠΕΣΔΔΑ υπέβαλε και 
ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκη
σης. Ο  ΣτΠ αναμένει την έκδοση απόφασης 
των παραπάνω ενστάσεων.

ΜΜΕ και προστασία του παιδιού

Το επιστημονικό προσωπικό ιδρύματος παι
δικής προστασίας υπέβαλε αναφορά στον 
ΣτΠ σχετικά με την προσβολή δικαιωμάτων

συγκεκριμένου παιδιού, και κατ' επέκταση 
όλων των παιδιών του ιδρύματος, από τη
λεοπτική εκπομπή. Ο  ΣτΠ, κατά τη διάρκεια 
ακόμη των επίμαχων προβολών, προέβη σε 
συστάσεις προς τους συντελεστές της εκ
πομπής, ενώ παράλληλα παρέπεμψε την υπό
θεση προς έλεγχο στο Εθνικό Συμβούλιο Ρα
διοτηλεόρασης (ΕΣΡ), που είναι και το μό
νο αρμόδιο όργανο για την επιβολή κυρώ
σεων σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς.

Ύστερα από εξέταση της καταγγελίας, 
επίσκεψη στο ίδρυμα και στις κοινωνικές 
υπηρεσίες της αρμόδιας Διεύθυνσης Κοι
νωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας Θεσσα
λονίκης και σε συνεργασία με τοπικό νοσο
κομείο και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών 
Υγείας, διαπιστώθηκε ότι στη συγκεκριμένη 
εκπομπή καταγγελλόταν, αβάσιμα, ασέλγεια

σε βάρος ανηλίκου από προσωπικό του ιδρύ
ματος. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις 
έγινε φανερή η ταυτότητα του φερομένου 
ως θύματος, όπως και του ιδρύματος.

Ο  Εισαγγελέας Εφετών έχει θέσει την 
υπόθεση των καταγγελιών που είχαν γίνει 
μέσω της εκπομπής στο αρχείο, ως προφα
νώς αβάσιμων στην ουσία τους. Το ζήτημα 
που εγείρει η συγκεκριμένη υπόθεση είναι οι 
δυσμενείς επιπτώσεις από την προβολή και 
τη μετατροπή σε θέαμα ανάλογων καταγ
γελιών από τα MME, χωρίς μάλιστα να ακο
λουθεί αποκατάσταση της αλήθειας με τον 
ίδιο βαθμό δημοσιότητας, τόσο στα συ
γκεκριμένα παιδιά που φέρονται ως θύματα 
όσο και στα υπόλοιπα που διαβιούν σε ιδρύ
ματα. Το συγκεκριμένο παιδί, η ταυτότητα 
του οποίου έγινε γνωστή μέσω της αναφο
ράς του ονόματος του, παρουσίασε συναι
σθηματικές διαταραχές και προβλήματα στην 
εκπαιδευτική του εξέλιξη. Τα υπόλοιπα παι
διά που φιλοξενούνται στο συγκεκριμένο 
ίδρυμα μάθαιναν μέσω του συγγενικού τους 
περιβάλλοντος για τις καταγγελίες σχετικά 
με υποτιθέμενους βιασμούς στο ίδρυμα, με 
συνέπεια να αναπτύξουν αισθήματα φόβου 
και έντονης ανασφάλειας.

Στο πλαίσιο συνεργασίας με την ανε
ξάρτητη αρχή του ΕΣΡ, ο ΣτΠ συγκέντρωσε 
όλα εκείνα τα στοιχεία που στήριζαν την κα
ταγγελία ως προς τις συνέπειες που η προ
βολή των εκπομπών είχε για τον ψυχισμό 
των ίδιων των παιδιών και διαβίβασε τον 
φάκελο της υπόθεσης στο ΕΣΡ, που επιλή- 
φθηκε του θέματος. Επίσης, σχετικά με την 
προσβολή των δικαιωμάτων των φιλοξε
νούμενων στο ίδρυμα παιδιών, ο ΣτΠ ενη
μέρωσε τους αναφερόμενους σχετικά με τη 
δυνατότητα κίνησης νομικών διαδικασιών 
για ενδεχόμενες αστικές και ποινικές κυρώ
σεις, για τις οποίες αρμόδια είναι τα δικα
στήρια.



Αστική ευθύνη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
Η περίπτωση υλικών ζημιών σε οχήματα από ανωμαλίες 
του οδοστρώματος ή άλλες παρεμφερείς αιτίες

Τον Νοέμβριο του 2004, ο ΣτΠ δημοσίευσε ειδική έκθεση με θέμα την αστική ευθύνη των 
OTA και ειδικότερα τις περιπτώσεις πρόκλησης υλικών ζημιών σε οχήματα από ανωμαλίες 
του οδοστρώματος ή άλλες παρεμφερείς αιτίες. Στην ειδική έκθεση αποτυπώθηκαν τα προ
βλήματα που ανακύπτουν όταν οι πολίτες ζητούν από τους OTA χρηματική αποζημίωση 
για βλάβες που υπέστησαν τα σχήματά τους από κακοτεχνίες του δημοτικού και επαρχια
κού οδικού δικτύου (λ.χ . λακκούβες). Από το 1999 ο ΣτΠ έχει δεχθεί 207 αναφορές πολι
τών με αίτημα την άμεση, δηλαδή χωρίς προσφυγή στη δικαιοσύνη, χρηματική ικανοποί

ησή τους. Παρόμοια αιτήματα πολιτών αφο
ρούσαν σε ατυχήματα από ελλιπή ή 
σήμανση οδών, σε ζημιές από πτώση κλαδιών 
ή κορμών δένδρων, σε μετακινήσεις κάδων 
απορριμμάτων κ.λπ. Στη συντριπτική πλειονό
τητα των περιπτώσεων, οι εμπλεκόμενοι OTA 
αρνήθηκαν να καταβάλουν οποιαδήποτε απο
ζημίωση.

Στόχος του ΣτΠ ήταν να συμβάλουν οι προτά
σεις του στην εμπέδωση πρακτικών εξωδικα
στικής -αν είναι δυνατόν στην πλησιέστερη για 
τον πολίτη βαθμίδα διοίκησης- επίλυσης δια
φορών με περιεχόμενο τη χρηματική αποκατά
σταση ζημιών που υφίστανται πολίτες όταν χρη
σιμοποιούν δημόσιο χώρο, του οποίου τη διά
θεση και την απρόσκοπτη χρήση οφείλει να εγ- 

γυάται η τοπική αυτοδιοίκηση. Ο  ΣτΠ θεωρεί ότι η προσφυγή στα δικαστήρια για τέτοιου 
είδους υποθέσεις, που είναι κατά κανόνα απλές, έχει σημαντικό κόστος, διότι επιβαρύνει τη 
λειτουργία των δικαστηρίων και καταπονεί οικονομικά και τα δύο εμπλεκόμενα μέρη. Συχνά 
μάλιστα, το κόστος της δικαστικής διαμάχης ξεπερνά κατά πολύ το ύψος της διεκδικούμε- 
νης αποζημίωσης. Με τις προτάσεις του ο ΣτΠ φιλοδοξεί επίσης να συμβάλει στην ελά
φρυνση του φόρτου των διοικητικών δικαστηρίων, στα οποία στο τέλος του 2004 εκκρε- 
μούσαν 224.000 υποθέσεις.

Αφετηρία των προτάσεων της Αρχής συνιστά η παραδοχή ότι οι OTA Α' και Β' βαθμού έχουν 
την ευθύνη για παραλείψεις των οργάνων τους, η οποία είναι δημοσίου δικαίου, αντικειμε
νική και αυτοτελής. Προκειμένου να αποφευχθεί η προσφυγή των ζημιωθέντων πολιτών στα 
διοικητικά δικαστήρια, με όλα τα μειονεκτήματα που συνεπάγεται, αναζητήθηκε μια διαδι
κασία εξωδικαστικού συμβιβασμού μερικής κάλυψης της ζημίας. Πρόκειται, δηλαδή, για 
αποκατάσταση μόνο της θετικής ζημίας και όχι για αναπλήρωση των διαφυγόντων κερδών 
ή για καθορισμό χρηματικού ποσού για ικανοποίηση ηθικής βλάβης.

Για τη συνηθέστερη από τις περιπτώσεις που αντιμετωπίζει η Αρχή, δηλαδή τις βλάβες οχη
μάτων από πλημμελή συντήρηση του οδοστρώματος, ο ΣτΠ πρότεινε μια τυποποιημένη έγ
γραφη διαδικασία η οποία μπορεί να προσλάβει την εξής μορφή:



© Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από 
καταθέτει στη δημαρχιακή (ή νομαρχιακή) 
ζημίωση για τη βλάβη που έχει υποστεί.

Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης

Α ιτ ή μ α τ α  α π ο ζ η μ ίω σ η ς  γ ια  υ λ ικ ές  ζ η μ ιέ ς  ο χ η μ ά τ ω ν  που  π ρ ο κ α λ ο ύ ν τ α ι 

α π ό  α ν ω μ α λ ίε ς  του  ο δ ο σ τ ρ ώ μ α τ ο ς  ή ά λ λ ε ς  α ιτ ίε ς  π ου  α ν ά γ ο ν τα ι σ ε  

θ έμ α τα  α ρ μ ο δ ιό τ η τ α ς  τω ν OTA Α ' και Β' β α θ μ ο ύ  μ π ο ρ ο ύ ν  να ε π ιλ ύ ο 

ντα ι σ υ μ β ιβ α σ τ ικ ά  κα ι ε ζ ώ δ ικ α  ε ν ώ π ιο ν  τη ς  α ρ μ ό δ ια ς  δ η μ α ρ χ ια κ ή ς  

ε π ιτ ρ ο π ή ς  του  ά ρ θ ρ ο υ  111 του  ΓΊΛ 410/1995 (AKKj κα ι τη ς  ν ο μ α ρ 

χ ια κ ή ς  ε π ιτ ρ ο π ή ς  του  ά ρ θ ρ ο υ  60 του  ΠΑ 30/1996 (ΚΝΑ).
Ο ι α π ο φ ά σ ε ις  τω ν π α ρ α π ά νω  επ ιτ ρ ο π ώ ν ; α φ ού  γ ίν ο υ ν  α π ο δ ε κ τ έ ς  α π ό  

το υ ς  ζ η μ ιω θ έ ν τ ε ς , π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ α ι το ν  τύ π ο  π ρ α κ τ ικ ο ύ  σ υ μ β ιβ α σ μ ο ύ , 

ε κ δ ίδ ο ν τ α ι σ ε  χ ρ ο ν ικ ό  δ ιά σ τ η μ α  50 η μ ερ ώ ν  α π ό  την υ π ο β ο λ ή  τη ς  α ί

τ η σ η ς  α π ο ζ η μ ίω σ η ς  και α π ο τ ε λ ο ύ ν  ε ν τ ο λ ή  κ α τ α β ο λ ή ς  του  π ο σ ο ύ  π ου  

ο ρ ίσ τ η κ ε  σ τ ο ν  ζη μ ιω θ έ ν τ α  π ο λ ίτ η .
Μ ε  α π ό φ α σ η  του  Υ π ο υ ρ γ ο ύ  ΕΣΑΑΑ μ π ο ρ ο ύ ν  να κ α θ ο ρ ίζ ο ν τ α ι ο ι ό ρ ο ι  

και ο ι π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ις  γ ια  τη ν  υ π ο β ο λ ή  τ η ς  α ίτ η σ η ς  α π ο ζ η μ ίω σ η ς , κα

θ ώ ς  και ε ιδ ικ ό τ ε ρ α  ζη τ ή μ α τ α  π ο υ  εν δ έχ ετα ι να π ρ ο κ ύ ψ ο υ ν  α π ό  τη ν  

εφ α ρ μ ο γ ή  του  ά ρ θ ρ ο υ  α υ τού .

τη στιγμή επέλευσης της ζημιάς, ο πολίτης 
επιτροπή ειδικό έντυπο με το οποίο ζητά απο- 
Στο έντυπο αυτό προσδιορίζεται ακριβώς το 

ύψος της θετικής ζημίας που υπέστη ο πολί
της, ο χρόνος και ο τόπος του συμβάντος 
καθώς και ο τρόπος κίνησης του οχήματος. 
Απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία είναι: α) 
περιγραφή ή/και φωτογραφικό υλικό, ώστε 
να δηλώνεται η κατάσταση του οδοστρώ
ματος, β) παραστατικά νόμιμης κυκλοφο
ρίας του οχήματος (αντίγραφο διπλώματος 
οδήγησης, άδειας κυκλοφορίας, ασφαλιστι
κού συμβολαίου, ΚΤΕΟ όταν απαιτείται), γ) 
παραστατικά δηλωτικά της ζημίας (τιμολό
για), και δ) έκθεση από το Βιβλίο Συμβά
ντων της Τροχαίας ή απόσπασμα Ημερησίου 
Δελτίου Οχήματος της Αμεσης Δράσης ή 
επιτόπια έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του 
δήμου ή άλλο δημόσιο έγγραφο (π.χ. από 
το ΕΚΑΒ) όπου θα διαπιστώνεται η συνάφεια 
της ζημιάς με την ύπαρξη της συγκεκριμένης 
ανωμαλίας. Από τα σχετικά στοιχεία πρέπει 
να προκύπτει ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ 
της παράλειψης των OTA και της επέλευσης 
της ζημιάς.

© Εφόσον πρόκειται για δημοτικό δρόμο, η δημαρχιακή επιτροπή πρωτοκολλεί την αίτηση 
και παραπέμπει το ζήτημα σε συνεδρίασή της. Αν ο δρόμος είναι επαρχιακός ή εθνικός, 
διαβιβάζει υποχρεωτικά μέσα σε τρεις ημέρες την έγγραφη αίτηση για αποζημίωση στην 
αρμόδια νομαρχιακή επιτροπή ή στο ΥΠΕΧΩΔΕ αντίστοιχα, ενημερώνοντας παράλληλα 
τον αιτούντα.

© Η δημαρχιακή (ή η νομαρχιακή) επιτροπή αποφασίζει για την αποζημίωση μέσα σε 50 
ημέρες από την κατάθεση της αίτησης για αποζημίωση, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοι
κητικής Διαδικασίας.

© Αν εγκριθεί το ποσόν που έχει προσδιοριστεί ως θετική ζημία, ο πολίτης είναι υποχρεω
μένος να αποδεχθεί τον συμβιβασμό. Στη συνέχεια συντάσσεται πρωτόκολλο και το απο
τέλεσμα του συμβιβασμού καθίσταται αμετάκλητο, δηλαδή αυτός που έχει υποστεί τη 
ζημιά παραιτείται από κάθε δικαστική επιδίωξη της αξίωσης προς αποζημίωση για δια- 
φυγόντα κέρδη ή για ικανοποίηση ηθικής βλάβης. Σε περίπτωση μη αποδοχής του συμ
βιβασμού, ο πολίτης διατηρεί τη δυνατότητα προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια.

Η καταβολή της αποζημίωσης εκ μέρους των OTA θα πρέπει να είναι κατά την άποψη της 
Αρχής, άμεση. Στην ειδική έκθεση προτείνεται ο καθορισμός ανώτατου ορίου για το ύψος 
της συμβιβαστικής αποζημίωσης, καθώς και η διατύπωση διάταξης που θα προβλέπει ρη
τά τη δυνατότητα αποζημίωσης μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού για υλικές ζημιές οχη
μάτων, θα προσδιορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία συμβιβασμού και θα καθιστά 
το πρακτικό του συμβιβασμού εκτελεστό τίτλο.



Πειθαρχική-διοικητική διερεύνηση καταγγελιών 
εναντίον αστυνομικών υπαλλήλων
Τον Ιούλιο του 2004 ο ΣτΠ δημοσίευσε ειδική έκθεση σχετικά με τον πειθαρχικό έλεγχο

καταγγελιών σε βάρος αστυνομικών οργάνων, 
την οποία υπέβαλε στον Πρωθυπουργό και 
στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Έναυσμα για 
τη σύνταξη της έκθεσης αποτέλεσε ο μεγάλος 
αριθμός σχετικών αναφορών που δέχθηκε η 
Αρχή από το 1999 έως και το 2004.

Από τη διερεύνηση 176 αναφορών πολιτών 
για προσβολή συνταγματικών δικαιωμάτων 
τους από αστυνομικούς, ο ΣτΠ διαπίστωσε ότι 
τα όργανα εσωτερικού ελέγχου της ΕΛΑΣ, τα 
οποία είναι αρμόδια για την εξέταση των 
καταγγελιών, καταλόγισαν ευθύνες σε ελάχι
στες περιπτώσεις και οι κυρώσεις που επιβλή
θηκαν ήταν δυσανάλογα ελαφρές. Στη συντρι
πτική πλειονότητα των περιπτώσεων:

© είτε η έρευνα δεν οδήγησε στην άσκηση πειθαρχικής δίωξης και ολοκληρώθηκε με τη 
λακωνική ενημέρωση: «δεν προέκυψαν ευθύνες στελεχών»,

© είτε οι καταγγελίες κρίθηκαν αβάσιμες, επειδή διαψεύστηκαν από τους εμπλεκόμενους 
αστυνομικούς ή συναδέλφους τους, γεγονός που αναμφίβολα συνιστά ασυμμετρία της 
θέσης του καταγγέλλοντος πολίτη σε σχέση με αυτήν του εγκαλούμενου αστυνομικού και 
πλήττει την αξιοπιστία των πειθαρχικών ερευνών.

Συμπερασματικά, η Αρχή διαπίστωσε:

© απώλεια της εμπιστοσύνης των πολιτών στην αντικειμενικότητα του πειθαρχικού ελέγ
χου,

© υπέρμετρη χρήση της άτυπης έρευνας και φειδωλή προσφυγή σε ΕΔΕ, ακόμη και όπου 
αυτή ήταν αναγκαία,

© αρνητικές επιπτώσεις στην επιβαλλόμενη πληρότητα της έρευνας λόγω της συμμετοχής 
σε αυτή άμεσων προϊσταμένων του εμπλεκόμενου αστυνομικού τμήματος,

© σοβαρές πλημμέλειες στην αποδεικτική διαδικασία, ιδίως τυπική απλώς αιτιολογία, μη 
αξιολόγηση ή επιλεκτική ή λογικά αντιφατική αξιολόγηση αποδεικτικών μέσων και κατα
χρηστικά διασταλτική ερμηνεία διατάξεων προς όφελος του καθού η έρευνα, και

© δυστοκίες στην επιβολή κυρώσεων ανάλογων με τη βαρύτητα του διαπιστούμενου 
παραπτώματος.



Ο ΣτΠ πρότεινε

© τη ρητή εξαίρεση της άτυπης έρευνας από το δεδικασμένο,

© τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ΕΛΕ σε καταγγελίες για σωματική βία και άλλες 
καταχρηστικές συμπεριφορές που υπάγονται στα άρθρα 9-1 1 του ΓΊΛ 22/1996,

© την ανάθεση, ως γενική αρχή και όχι μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όλων των 
ερευνών σε αξιωματικό άλλης διεύθυνσης, αφού η έρευνα από τον ίδιο τον διοι
κητή του εμπλεκόμενου αστυνομικού τμήματος εγκυμονεί τον κίνδυνο πλημμελούς 
διενέργειας του πειθαρχικού ελέγχου,

© την πάγια εφαρμογή της προσωρινής μετακίνησης του ελεγχόμενου οργάνου, κατά 
τη διάρκεια του ελέγχου,

© την υποχρεωτική κλήτευση του καταγγέλλοντος ακόμη και σε άτυπες έρευνες με 
σοβαρό αντικείμενο,

© την υποχρεωτική ειδική αιτιολογία επί διαφωνίας για το ύψος της κύρωσης μετα
ξύ ερευνήσαντος και του ιεραρχικώς προϊσταμένου του,

© τη βελτίωση του καθεστώτος ενημέρωσης του καταγγέλλοντος,

© την εξέταση του ενδεχομένου ηλεκτρονικής παρακολούθησης του εσωτερικού 
χώρου αστυνομικών τμημάτων, κυρίως των χώρων υποδοχής και κράτησης,

© την καθιέρωση ηθικής ικανοποίησης του θύματος, εκτός από τις αξιώσεις του για 
αστική αποζημίωση, ώστε να αποκαθίσταται η τρωθείσα υπόληψη του πολίτη και 
η εμπιστοσύνη του στον θεσμικό ρόλο της αστυνομίας,

Τα πλήρη κείμενα των ειδικών 
εκθέσεων διατίθενται, σε 
έντυπη μορφή στα γραφεία 
του ΣτΠ, Χατζηγιάννη Μ έξη 5, 
11528 Αθήνα, και 
σε ηλεκτρονική μορφή 
στην ιστοσελίδα της Αρχής: 
w w w .synigoros.gr.

© τη βελτίωση του πειθαρχικού δικαίου ώστε να μην υπάρχουν κενά προστασίας από 
πειθαρχικά αδικήματα (π.χ. την απάλειψη του «συμφέροντος της υπηρεσίας» ως 
λόγου αποχής από την επιβολή κύρωσης), την έκδοση εγκυκλίων για την αιτιολόγη
ση των πορισμάτων της έρευνας και την ερμηνεία ασαφών νομοθετικών διατάξεων.

http://www.synigoros.gr
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣτΓ
ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝ Η ΓΟ ΡΟ Σ ΓΟ'τ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥ ΟΡΟ Σ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝ Η ΓΟ ΡΟ Σ TC

Ο ΣτΠ κατά το 2004 υπέβαλε σειρά νομοθετικών, λειτουργικών και οργανωτικών προτά
σεων για τη βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Ο  ΣτΠ διατυπώνει τις προ
τάσεις αυτές, επειδή κρίνει ότι η αντιμετώπιση ορισμένων από τα θέματα που έχει διερευ- 
νήσει απαιτούν είτε τη μεταβολή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου είτε την αναδιάρ
θρωση της οργάνωσης και της λειτουργίας των αρμόδιων υπηρεσιών.

Μεταξύ άλλων, ο ΣτΠ πρότεινε
© Την προσαρμογή της νομοθεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΑΝ 1846/1951), έτσι ώστε να προβλέ- 

πεται ότι τα μέλη της οικογένειας αφάντου δικαιούνται σύνταξη αναδρομικά από τον 
χρόνο έναρξης της αφάνειας, όπως καθορίζεται με την τελεσίδικη απόφαση του δικα
στηρίου, εφόσον βεβαίως έχει υποβληθεί αίτηση μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα από 
την κήρυξη της αφάνειας.

©Την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 2909/2001 , προκειμένου να χορηγηθεί η δυνα
τότητα σε κατόχους τίτλων σπουδών της αλλοδαπής που έχουν αναγνωριστεί ως ισό
τιμοι προς τίτλους TEE Β' κύκλου σπουδών της ημεδαπής να μετέχουν ως υποψήφιοι 
στην απαιτούμενη από τον προαναφερόμενο νόμο διαδικασία εξετάσεων, για την πρό
σβαση στα TEL

©Την κατάργηση της υποχρέωσης συμπλήρωσης πενταετίας από την απόκτηση ελληνικής 
ιθαγένειας μέσω πολιτογράφησης, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 3, παράγρ. 1, 
εδάφιο β' του Κώδικα Δικηγόρων (ΝΔ 3026/1954), για τον διορισμό ενός πολίτη ως 
δικηγόρου.

©Τη συμμετοχή των μελών του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Ελλη
νικού Στρατού στην ανάδειξη οργάνων διοίκησής του με την υπαγωγή του εν λόγω συνε
ταιρισμού στις κοινές διατάξεις που διέπουν τη διοίκηση των οικοδομικών συνεταιρι
σμών (Ν. 1337 /1 983 , ΠΔ 93/1987) και την επ' αυτών κρατική εποπτεία.

© Την αναμόρφωση της διαδικασίας υπολογισμού της εξαγοράσιμης θητείας (Ν. 1763 /1988).

©Τον διαχωρισμό των ειδικοτήτων και την προκήρυξη θέσεων σε ποσοστά που θα συμ
βαδίζουν με τις πραγματικές ανάγκες διδασκαλίας του μαθήματος της κάθε ειδικότητας 
κατά τη διαδικασία διορισμού εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 04 μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ-

ο Τη συμπλήρωση των διατάξεων του ΠΔ 79/1997, προκειμένου με ρητή διάταξη νόμου 
να επιτρέπεται η χορήγηση ναυτικού φυλλαδίου σε πολιτογραφηθέντες έλληνες πολίτες, 
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον βεβαίως οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν αποδεικτικά 
ναυτικής ικανότητας και πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του νόμου.

©Την αναγνώριση του δικαιώματος έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημά δαπανών 
που καταβάλλει ο/η διαζευγμένος/η σύζυγος για τέκνα που δεν κατοικούν μαζί του/της.

© Να δοθεί η δυνατότητα στη μητέρα η οποία έχει τέκνα από προηγούμενο και από υφι
στάμενο γάμο να περιλαμβάνει όλα τα παιδιά της ως προστατευόμενα μέλη στη φορο
λογική της δήλωση και να της αναγνωρίζονται έτσι η σχετικές ελαφρύνσεις, σε αντίθε
ση με ό,τι συμβαίνει σήμερα κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 7, παράγρ. 1 β, 
8, παράγρ. 3 και 9, παράγρ. 2 του Ν. 2238/1994.
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©Την τροποποίηση του άρθρου 99 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών 
Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών (Ν. 2961/2001), ώστε να καθίσταται δυνατή η 
επανόρθωση εσφαλμένης οριστικής βεβαίωσης φόρου από τη φορολογική αρχή χωρίς 
να χρειάζεται να προσφύγει ο φορολογούμενος στα αρμόδια δικαστήρια.

©Την απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης εν διαστάσει συζύγου που έχει την επιμέλεια 
τέκνου με την προσθήκη νέας διάταξης στον Ν. 1079/1980 ή με την έκδοση διευκρινι
στικής εγκυκλίου.

©Την κάλυψη του νομοθετικού κενού σε ό,τι αφορά την παραχώρηση άδειας απλής χρήσης 
αιγιαλού σε περιοχές με γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες του αιγιαλού και της παραλίας.

©Τη χρήση ονομαστικού καταλόγου κατά την επίδοση ετήσιων εκκαθαριστικών σημειω
μάτων από τον ταχυδρομικό διανομέα όπου θα σημειώνεται η ημερομηνία παράδοσης.

Αποδοχή προτάσεων του ΙτΠ  προηγούμενων ετών
Μέσα στο 2004 ρυθμίστηκαν, ύστερα από προτάσεις που είχε διατυπώσει κατά τα προη
γούμενα έτη ο ΣτΠ, ζητήματα όπως το καθεστώς της παραμονής ενηλικιωθέντων αλλοδα
πών και των μελών οικογένειας κοινοτικών υπηκόων, συμμετοχής των μελών οικογένειας 
ασφαλισμένου στο κόστος μακροχρόνιας νοσηλείας για ψυχιατρικές παθήσεις και διαδι
κασίας χορήγησης βεβαίωσης μονίμου κατοίκου.

Καταβολή επιδόματος τετραπληγίας

Ο ΣτΠ, ήδη από την ετήσια έκθεση του 1999, είχε προτείνει την επέκταση καταβολής του 
επιδόματος παραπληγίας-τετραπληγίας (Ν. 1140/1981) και στους ασφαλισμένους των ορ
γανισμών κοινωνικής ασφάλισης που πάσχουν από ασθένειες οι οποίες επιφέρουν τις ίδιες 
συνέπειες με την παραπληγία-τετραπληγία.

Πρόσφατα, με τον Ν. 3232/2004, προβλέφθηκε η επέκταση καταβολής του επιδόμα
τος παραπληγίας-τετραπληγίας και σε άλλες κατηγορίες πασχόντων.

Ωστόσο, η διάταξη περιλαμβάνει περιοριστική απαρίθμηση συγκεκριμένων ασθενειών, 
αντί να θέτει ως όρο τη διαπιστωμένη από την υγειονομική επιτροπή αδυναμία κίνησης και 
αυτοεξυπηρέτησης, σύμφωνα με τη λύση που έχει προτείνει ο ΣτΠ.



Αυτοψίες
Κατά τη διερεύνηση των αναφορών, ο ΣτΠ μπορεί να διενεργεί αυτοψίες, προκειμενού να 
διαμορφώσει ιδίαν αντίληψη για πραγματικά γεγονότα ή καταστάσεις. Το 2004 ο ΣτΠ διε- 
νήργησε 25 αυτοψίες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται αυτοψίες σε αστυνομικά τμήματα, 
υπηρεσίες δήμων, παιδικούς σταθμούς, δημοτικά σχολεία και χώρους κράτησης ασυνό- 
δευτων αλλοδαπών ανηλίκων.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι αυτοψίες:

ο οτα Αστυνομικά Τμήματα Ν έας Ιωνίας Βάλου και Αλμυρού και συνάντηση με τον Αστυνομικά Διευ

θυντή Μαγνησίας προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κράτησης 24 αιτούντων άσυλο, που 
τελούσαν υπά διοικητική κράτηση και προέρχονταν απά το Ιράκ, τη Σρι Αάνκα και το Μπαγκλαντές, 
μεταξύ των οποίων και 6 ανηλίκων, και να εξεταστεί η δυνατότητα πρόσβασής τους στη διαδικασία 
ασύλου.

ο στο Αστυνομικό Τμήμα Ιωαννίνων, στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 
και στο Γενικό Ν οσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» με αντικείμενο το φαινόμενο της αστυνομι

κής κράτησης προσώπων που αναμένουν να εξεταστούν από δύο ψυχιάτρους, κατόπιν εισαγγελικής 
παραγγελίας για ακούσια νοσηλεία.

ο στο Μαράθι Πάρου και την ΚΑ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σχετικά με την 
παράνομη λειτουργία χωματερής στην εν λόγω περιοχή.

Παραπομπή σε πειθαρχικό και ποινικο εαεγχο
Σε περίπτωση που ο ΣτΠ διαπιστώνει, κατά τη διερεύνηση αναφοράς, παράνομη συμπερι
φορά διοικητικού οργάνου, συντάσσει έκθεση την οποία και διαβιβάζει στο αρμόδιο για 
τον πειθαρχικό έλεγχο του υπαιτίου όργανο. Ο  ΣτΠ κατέθεσε 7 αιτήσεις άσκησης πειθαρ
χικού ελέγχου σε βάρος οργάνων της διοίκησης κατά το 2004.

Συ γ κ εκ ρ ιμ ένα , ο  ΣτΠ ζή τ η σ ε  α π ό  το ν  Γενικό  Γρα μματέα  Π ερ ιφ έρ ε ια ς  Α τ τ ικ ή ς  την ά σ κ η σ η  π ε ιθ α ρ χ ικ ού  

ελέγχ ου  σ τ ο υ ς  δ η μ ά ρ χ ο υ ς  Ν έ α ς  Σ μ ύ ρ ν η ς  και Ν έ α ς  Μ ά κ ρ η ς , σ τ ο ν  Π ρ ό ε δ ρ ο  της Κ ο ιν ό τ η τ α ς  Β α ρ ν ά 

β α  και σ τ ο υ ς  υ π εύ θ υ νου ς υ π α λλ ή λ ο υ ς  της Κ ο ιν ό τ η τ α ς  Σ τ α μ ά τ α ς , δ ιότ ι α ρ ν ή θ η κ α ν  να σ υ νερ γ α σ το ύ ν  

με την Α ρ χ ή . Ε π ίσ η ς  ζή τ η σ ε  α π ό  το ν  Γενικό  Γρα μμα τέα  Π ερ ιφ έρ ε ια ς  Θ ε σ σ α λ ία ς  και το ν  Γενικό  Γραμ

μ α τέα  Π ερ ιφ έρ ε ια ς  Κ εν τ ρ ικ ή ς  Μ α κ ε δ ο ν ία ς  τον  π ε ιθ α ρ χ ικ ό  έλεγχ ο  του Δ η μ ά ρ χ ο υ  Β ό λ ο υ  και τω ν υπεύ

θυ νω ν υ π α λλή λω ν  του Δ ή μ ο υ  Α ν θ ε μ ο ύ ν τ ο ς  α ν τ ίσ το ιχ α .

Παραπομπή σε ειςαγγεαικη αρχή
Ο ΣτΠ έχει τη δυνατότητα, εάν κατά τη διερεύνηση υποθέσεων προκύψουν αποχρώσες 
ενδείξεις για τέλεση αξιόποινης πράξης από λειτουργό, υπάλληλο ή μέλος της διοίκησης, 
να διαβιβάσει τις σχετικές εκθέσεις στον αρμόδιο εισαγγελέα. Κατά το έτος 2004 ο ΣτΠ 
παρέπεμψε 7 υποθέσεις στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.



Μεταξύ άλλων ο ΣτΠ παρέπεμψε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή: 
ο Τον Δήμο Αμαλιάδας για μη συμμόρφωσή του με τελεσίδικη απόφαση του οικείου μονομελούς πρω

τοδικείου, η οποία αναγνώρισε σε ιδιώτη την κυριότητα έκτασης, 
ο Τρεις υποθέσεις παράλειψης αποξήλωσης παράνομων κεραιών κινητής τηλεφωνίας εκ μέρους των 

αρμόδιων πολεοδομικών γραφείων.
Ο Υπόθεση σχετική με τη μη σύννομη -και χωρίς την απαιτούμενη προηγούμενη έγκριση περιβαλλο

ντικών όρω ν- έκδοση άδειας λειτουργίας ελαιοτριβείου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μενδενίτσας του 
Δήμου Μώλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας.

Παράνομη κατασκευή προβλήτας στη Λίμνη Καστοριάς

Ο  ΣτΠ εν η μ ερ ώ θ η κε  α π ό  την α ρ μ ό δ ια  ε ισ α γ γ ελ ικ ή  α ρχή  ότ ι με  α π ό φ α 

ση  του  Μ ο ν ο μ ε λ ο ύ ς  Π λ η μ μ ε λ ε ιο δ ικ ε ίο υ  Κ α σ τ ο ρ ιά ς  κ α τα δ ικ ά σ τη κ ε  ο  
π ρ ώ η ν  δ ή μ α ρ χ ο ς  Μ α κ ε δ ν ώ ν  σ ε  π ο ινή  φ υ λ ά κ ισ η ς  12 μ η ν ώ ν  και χ ρ η μ α 

τική π ο ινή  1.500 ευ ρ ώ  για  την υ π ο β ά θ μ ισ η  του  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  με  την  
κα τα σ κευ ή  τη ς  π ρ ο β λ ή τ α ς  και σ ε  π ο ιν ή  φ υ λ ά κ ισ η ς  12 μ η ν ώ ν  και χ ρ η 

μ α τική  π ο ινή  6 .0 0 0  ευ ρ ώ  για  την κα τα σ κευ ή  του  εν  λ ό γ ω  α υ θ α ίρ ετο υ  
κ τ ίο μ α τ ο ς  σ ε  β ιό τ ο π ο  και π λ η σ ίο ν  α ρ χ α ιο λ ο γ ικ ο ύ  χ ώ ρ ο υ  χ ω ρ ίς  ά δ εια  
τη ς α ρ μ ό δ ια ς  π ο λ ε ο δ ο μ ία ς . Α ξ ίζ ε ι  να α ν α φ ε ρ θ ε ί ό τ ι το δ ικ α σ τ ή ρ ιο  
σ τ η ν  α π ό φ α σ ή  του  μ ν η μ ο ν εύ ε ι το π α ρ α π εμ π τ ικό  σ τ ο ν  ε ισ α γ γ ελ έα  έγ γρ α 

φ ο τη ς Α ρ χ ή ς  ω ς  ένα  α π ό  τα σ τ ο ιχ ε ία , με β ά σ η  τα ο π ο ία  σ υ ν τά χ θ η κε  
το σ χ ετ ικ ό  κ α τ η γ ο ρ η τ ή ρ ιο .

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ
Ο ΣτΠ έχει τη δυνατότητα να επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα υποθέσεων που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα του αφού εκτιμήσει τη σοβαρότητα του θέματος. Κατά το 2004 αποφάσισε 
τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας στην Παιδόπολη Νεάπολης Λασιθίου Κρήτης.

Η απόφαση ελήφθη ύστερα από επίσκεψη στο εν λόγω ίδρυμα όπου διαπιστώθηκε παντε
λής έλλειψη επιστημονικού προσωπικού, σοβαρά προβλήματα στην υλικοτεχνική υποδο
μή, στη συντήρηση και στην εν γένει λειτουργία του ιδρύματος. Ο  ΣτΠ απέστειλε έκθεση 
με τις διαπιστώσεις του και τα προκύπτοντα ερωτήματα προς τον αρμόδιο Υφυπουργό 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συστήματος Υγεί- 
ας-Πρόνοιας (ΠεΣΥΠ) Κρήτης.

να με την απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του υπουργείου, η επιχορή
γηση της μονάδας για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών της αυξήθηκε και 
εγκρίθηκε επιπλέον ειδικό ποσόν για την ανακαίνιση των χώρων εστίασης και υγιεινής. Ως 
προς το θέμα της στελέχωσης, το υπουργείο πρόκειται να συμπεριλάβει στη διαδικασία 
επόμενης προκήρυξης μέσω ΑΣΕΠ τις αναγκαίες προς πλήρωση θέσεις και για την εν λόγω 
παιδόπολη. Επιπλέον, σε πρόσφατη συνάντηση εργασίας που είχε κλιμάκιο του ΣτΠ με τον 
Πρόεδρο του ΠεΣΥΠ Κρήτης, διαπίστωσε το ενδιαφέρον του ώστε να πληρωθούν άμεσα 
οι κενές θέσεις μέσω αποσπάσεων και προγραμματικών συμβάσεων.



ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Στην Ελλάδα

Επισκεφθήκαμε

ο Την Αλεξανδρούπολη  για τη διεξαγωγή διημερίδας, σε συνεργασία με τη Σχολή Επιμόρφωσης του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα «Η φορολογική διοίκηση στην υπηρεσία των 
πολιτών - Ο  ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη στην επίλυση προβλημάτων».

ο Τον Βόλο , όπου συναντηθήκαμε με τοπικούς φορείς που ασχολούνται με το παιδί, τους οποίους 
καλέσαμε να συμμετάσχουν σε ανοικτή συζήτηση-ημερίδα με θέμα «Τα παιδία δεν παίζει» που 
διοργάνωσε η «Αρσις» Βόλου.

ο Τη Θεσσαλονίκη , όπου διενεργήσαμε αυτοψίες στα ιδρύματα «Παπάφειο», «Μέλισσα» και το «Παι
δικό Χωριό Βορείου Ελλάδος». Συμμετείχαμε επίσης σε ημερίδα που διοργάνωσε το Γραφείο Αγω
γής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, με θέμα τα 
δικαιώματα των ανηλίκων (κακοποίηση, εκμετάλλευση, παράνομη εργασία και ο ρόλος των εκπαι
δευτικών).

ο Την Κρήτη για να ενημερωθούμε και να ενημερώσουμε ιδρύματα πρόνοιας, ξενώνες φιλοξενίας 
ανηλίκων, ειδικά σχολεία, διευθύνσεις εκπαίδευσης, κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επιμελη
τών ανηλίκων για την εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού και για τα προβλήματα που ανα
κύπτουν στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών.

ο Την Πάτρα για να ενημερωθούμε για τις δραστηριότητες του Κέντρου Παιδικής Μερίμνης Πατρών 
και του Σκαγιοπούλειου Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Πάτρας.

ο Την Τρίπολη για να ενημερώσουμε τους πολίτες, τα στελέχη των δημόσιων υπηρεσιών και τους 
εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης Α ' και Β' βαθμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των 
ΝΠΔΔ της περιοχής για την αποστολή και το έργο της Αρχής.

Πραγματοποιήσαμε συναντήσεις εργασίας με

ο Τη διοίκηση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών για να διερευνηθεί το πρό
βλημα της υπερβολικής καθυστέρησης που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι κατά τη διεκπεραίω
ση των υποθέσεών τους.

ο Τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για να συζητηθούν τα προβλήματα που εντο
πίστηκαν στο Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Απροστάτευτων Παιδιών.

ο Τη διοίκηση του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου  προκειμένου να συζητηθούν 
τα προβλήματα στη χορήγηση των παροχών υγείας του οργανισμού.

ο Αντιπροσωπεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και της Ένωσης Νομαρ
χιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας για να συζητη θεί η αστική ευθύνη των O TA και ειδικότερα η εξω 
δικαστική αποζημίω ση θετικής ζημίας από κακοτεχνίες του οδοστρώ ματος.

ο Εκπροσώπους της υπηρεσιακής ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού , σε επίπεδο γενικών διευθύν
σεων, για να συζητηθούν υποθέσεις με αντικείμενο τη δόμηση εντός κηρυγμένων αρχαιολογικών 
χώρων και τις δεσμεύσεις ιδιοκτησιών για αρχαιολογικούς σκοπούς.

ο Τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και τους αρμόδιους υπαλλήλους των υπηρεσιών του Δήμου 
Γλυφάδας για να συζητηθούν εκκρεμείς υποθέσεις σχετικές με την πλημμελή εφαρμογή της πολε- 
οδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τις πολεοδομικές υπηρεσίες του δήμου.

ο Τον Νομάρχη και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες της Νομαρχίας Κορινθίας σχετικά με υποθέ-
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σ εις  που αφ ορούν σ ε π ρο σβολές του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος από τη λειτουργία  
οχλουσώ ν εγκαταστάσεω ν.

© Τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και εκπροσώπους των εταιρειών κινη
τής τηλεφωνίας, με θέμα τις προτάσεις που έχει υποβάλει η Α ρ χή προς τους αρμόδιους υπουρ
γούς με την ειδική έκθεση για τους σταθμ ούς β άσ η ς κινητής τηλεφω νίας (Ετήσια έκθεση 2 0 0 3 , σ . 
246  κ .ε . ).

© Τη Γενική Επιθεωρήτρια Περιβάλλοντος και τους αρμόδιους επιθεωρητές για να διερευνηθεί η 
δυνατότητα προώθησης της συνεργασίας μεταξύ του ΣτΠ και της νεοσύστατης αυτής υπηρεσίας, 
η οποία λειτουργεί υπό τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ.

Διοργανώσαμε σεμινάρια και ημερίδες

© Μ ε θέμα «Ζητήματα εφ αρμογής των δ ιατάξεω ν του Ν. 3 2 4 2 / 2 0 0 4  σχετικά με την παραμονή α λλο 
δαπώ ν στην Ελλάδα », σ ε  συνεργασία με τον έντυπο και ραδιοτηλεοπτικό μεταναστευτικό Τύπο, με 
σκοπό την έγκαιρη και επαρκή πληροφ όρηση των μεταναστώ ν για τις πρόσφ ατες εξελ ίξεις  στο  
θεσμικό πλαίσιο παραμονής αλλοδαπ ώ ν στην Ελλάδα .

© Μ ε θέμα «Ασυνόδευτα ανήλικα στην Ευρώπη», σ ε  συνεργασία με τη Δ ιεθνή Κοινωνική Υπηρεσία  
και την Ύπατη Α ρ μοστεία  του ΟΗ Ε για τους Π ρόσφ υγες, με τη συμμετοχή του Ο ικουμενικού Π ρο
γράμματος Π ροσφ ύγω ν της Εκκλησίας της Ελλά δο ς.

© Μ ε θέμα «Η Αστυνομία και ο πολίτης κατά τη διεξαγω γή των Ο λυμπ ιακώ ν Α γώ νω ν 2 004» , σ ε  
συνεργασία με το Υπουργείο Δ η μ ό σ ια ς  Τά ξη ς και την Ελληνική Α στυνομία.

© Μ ε θέμα «Κατάργηση της σωματικής τιμωρίας των παιδιών στη χώρα μας», σε συνεργασία με εκπρο
σώπους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θ ρησκευμάτω ν, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φ ροντίδας, του 
Υπουργείου Α π ασχόλησης και Κοινωνικής Π ροστασίας και του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.

Μας επισκέφθηκαν

© Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Προκοπής Παυλόπουλος, για 
να ενημερωθεί για τις δραστηριότητες της Αρχής.

© Ο  Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Α π ό στο λο ς Α νδρ εου λάκος, 
για να παρακολουθήσει την παρουσίαση του πρότυπου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης  
εγγράφω ν ΠΑΠΥΡΟΣ, που έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από την Α ρ χή .

© Ο  Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, Αθανάσιος Σκορδάς, προκειμένου να ενημερωθεί για τον 
τρόπο λειτουργίας της Αρχής.

Εκδώσαμε

© Τον «Πρακτικό οδηγό επαφής του αστυνομικού με τον πολίτη», σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης, με αφορμή τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων.

© Τα πρακτικά του συνεδρίου με θέμα «Ελεύθερη διακίνηση εργαζομ ένω ν και συντονισμός των 
συστημάτω ν κοινωνικής ασ φ ά λιση ς» , που διεξήχθη  στην Αθήνα στις 20-21 Ιουνίου 2 0 0 3 .

© Ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο «Υπερασπίζοντας τα δικαιώματα των ανηλίκων».

© Τα Πορίσματα του Κύκλου Ποιότητας Ζω ής του Συνηγόρου του Πολίτη 1998 -2 0 0 3 . Συντάχθηκε από 
ομάδα του επιστημονικού προσωπικού του Κύκλου Ποιότητας Ζω ής και περιέχει περιλήψεις αντι
προσωπευτικών πορισμάτων του Κύκλου κατά την περίοδο 1998 -2 0 0 3 . Το βιβλίο αποτελεί συνθετι
κή αποτίμηση των πορισμάτων του Κύκλου Ποιότητας Ζω ής. Εκδόθηκε από τις εκδόσεις Σάκκουλα.



Σε διεθνές επίπεδο

Διοργανώσαμε

© Η μερίδα με θέμα: «Έννοια και πρακτική της δ ια μ εσ ο λά β η σ η ς στις διοικητικές διαφ ο ρές» , σ ε  
συνεργασία με την Ο λλα νδική  Π ρεσβεία και τον Ο λ λ α ν δ ό  ΣτΠ. Στόχος της συνάντησης ήταν η 
αξιοπ οίηση της μακρόχρονης γνώ σης και εμπειρίας του Ο λλα ν δ ο ύ  ΣτΠ σ ε  θέματα που αφ ορούν  
στη διαμ εσ ολάβ ησ η μεταξύ πολιτών και δ ιο ίκησης και η περαιτέρω εξοικείω ση του προσωπικού  
της Α ρ χή ς  με τις πρακτικές της δ ιαμ εσ ο λάβ η σ η ς.

Μας επισκέφθηκαν

© Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Νικηφόρος Διαμαντούρος.

ο  Ο  Συνήγορος του Παιδιού της Ο υ α λ ία ς , Peter C la rk e , και η A n n e  C ro w le y , εμπειρογνώ μονας σ ε  
θέματα συμμετοχής των παιδιών στη λήψ η αποφάσεων.

ο  Ο  Ο λ λ α ν δ ό ς  Π ρέσβης, Paul Brouwer, και ο Ο λ λ α ν δ ό ς  ΣτΠ, Roel Fernhout.

ο  Αντιπροσω πεία της Έ ν ω σ η ς  Ν έω ν Δ ικηγόρω ν της Δ ημοκρατίας της Γεωργίας για να ενημερω θούν  
για τις αρμοδιότητες του ΣτΠ.

Συμμετείχαμε

ο  Σ ε  συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσω τερικών, Δ η μ ό σ ια ς  Δ ιο ίκησης  
και Α ποκέντρω σης για την ενημέρω ση του Υπουργού Επίβλεψ ης της Α α ϊκής Δ η μοκρατίας της 
Κίνας και των συνεργατώ ν του σχετικά με την ελληνική δημόσια διοίκηση.

ο  Στο Δ ιεθ νές  Συνέδριο O m bu d sm en  που έγινε στο Κεμπέκ του Καναδά με θέμα «B alan cin g  the 
ob ligations of c itizen sh ip  with recognition  of individual rights and  responsib ilities - the role of the 
O m b u d sm an » .

© Σ ε  δ ιεθνές συνέδριο  που πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα με θέμα «Καταπολέμηση της παράνομης  
διακίνησης και εμπορίας παιδιών στην Ευρώπη».

© Σ ε  σεμινάριο του Συμβουλίου της Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο με θέμα «The 
situation of sep ara ted  m inors in Europe».

© Σ ε  στρογγυλή τράπεζα που δ ιοργάνω σε το Συμβούλιο της Ευρώπης στα Τίρανα στις 5 Ιουλίου με 
θέμα «C o m bating  the trafficking of Rom a ch ildren : fostering a  G re e k -A lb a n ian  coo p eratio n » .

© Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος «Children  in 
Com m unication  About M igration» που έγινε στα Γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.

© Σ ε  εκπαιδευτικό σεμινάριο  που δ ιοργάνω σε η μη κυβερνητική οργάνω ση Eu ro pean  C en ter for 
M inority  Issues στην Α χρίδα  της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δ η μοκρατίας της Μ ακεδονίας με θέμα  
τον χειρ ισμό υποθέσεω ν που αφ ορούν σ ε μέλη μειονοτήτων.



Πρόγραμμα ΕΥΝΟΜΙΑ
Το πρόγραμμα ΕΥΝ Ο Μ ΙΑ ξεκίνησε επισήμω ς τη δρ άσ η του τον Ιανουάριο του 
2 0 0 1 , χρηματοδοτούμενο από έκτακτη οικονομική συνεισφ ορά της ελληνικής  
κυβέρνησης στη Γενική Δ ιεύθυνση Δικαιω μάτω ν του Ανθρώ που του Συμβουλίου  
της Ευρώπης. Στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στη δημιουργία και 
να στηρίξει τη λειτουργία νεοσύστατω ν διαμεσολαβητικώ ν θεσμώ ν σ ε  χώ ρες της  
Ν οτιοανατολικής Ευρώπης.

Στις αρ χές του 2 0 0 4  συγκροτήθηκε η νέα ομάδα συντονισμού του προγράμματος, στην οποία, 
δίπλα στον Έ λλη να Συνήγορο του Πολίτη, Γιώργο Καμίνη, βρίσκεται ο Ευρω παίος Δ ιαμ εσ ολαβ ητής, 
Ν ικηφ όρ ος Δ ιαμαντούρος, και ο Επίτροπος Δικαιω μάτω ν του Ανθρώ που του Συμβουλίου της Ευρώ 
πης, A lv a ro  G il Robles. Το δεύτερο μέρος του προγράμματος θα διαρκέσει ω ς το τέλος του 2006 .

Συνέδριο στην Τουρκία

Στις 10 και 11 Δεκεμβρίου ο ΣτΠ, σε συνεργασία με την Τουρκική Εθνοσυνέλευση και το Πανεπιστή
μιο Bilgi, διοργάνω σε συνέδρ ιο  με τίτλο «Setting up an  O m b u d sm an  institution» στην Κω νσταντι
νούπολη, για τη δημιουργία Συνηγόρου του Πολίτη στην Τουρκία. Στο συνέδριο , εκτός από τον Έ λ λ η 
να Συνήγορο του Πολίτη, που συμμετείχε επικεφαλής δέκα πενταμελούς αντιπροσω πείας, συμμετείχαν  
οι Συνήγοροι του Πολίτη της Α υστρ ίας, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Εσθ ο νίας , της Ιρλανδίας, της 
Ο λ λ α ν δ ία ς , της Π ολω νίας, της Σο υηδία ς, της Καταλονίας, καθώ ς και ο Ευρω παίος Δ ια μ εσ ο λα β η 
τής, Ν ικηφ όρ ος Δ ιαμαντούρος. Συμμετείχαν επίσης υψ ηλόβαθμοι αξιω ματούχοι της τουρκικής 
κυβέρνησης και διοίκησης, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι μη κυβερνητικών ορ γανώ σε
ων της Τουρκίας. Στο συνέδριο , τις εργασίες του οποίου άνοιξαν ο Έ λλη να ς Συνήγορος του Πολίτη, 
Γιώργος Καμίνης, μαζί με τον Τούρκο Υπουργό Δ ικα ιοσύνης, C em il C ic e k , συζητήθηκε, για πρώτη 
φορά σ ε  ανοικτή δημόσια διαβούλευση , σχέδ ιο  νόμου που αφ ορά στην προστασία των δικαιω μά
των και στην προώ θηση του κράτους δικαίου στην Τουρκία.

Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΥΝΟΜΙΑ συμμετείχαμε σε

ο  Σεμινάριο με τίτλο «The role of the Ombudsman in a state governed by the rule of law» (Ο  ρόλος 
του Συνηγόρου του Πολίτη στο κράτος δικαίου) στην πόλη Νεβσεχίρ της Καππαδοκίας. Σκοπός 
του σεμιναρίου ήταν η προώθηση των διεργασιών για την ίδρυση του θεσμού του Συνηγόρου του 
Πολίτη στην Τουρκία.

ο  Κοινή αποστολή με τον ομόλογο θεσ μ ό της Ισπανίας στη Δημοκρατία του Καζακστάν. Α ντικείμε
νο της απ οστολής ήταν ο καθορισμός του πλαισίου συνεργα σίας για την πραγματοποίηση διε
θνούς προγράμματος ανάπτυξης του δυναμικού του O m b u d sm an  του Καζακστάν.

ο  Συναντήσεις εργασίας που διοργάνω σαν ο ΣτΠ της επαρχίας της Βοϊβοδίνας στο Ν όβι Σαντ και ο 
ΣτΠ του Μ αυροβούνιου στα γραφεία της Α ρ χή ς  στην Ποντγκόριτσα.

ο  Συνάντηση εργασίας που διοργανώ θηκε από την αποστολή του Ο Α ΣΕ στη Σερ β ία , στο Βελιγράδι, 
με θέμα το σχέδ ιο  νόμου για τη σύσταση θεσμού O m b u d sm an  στη Δημοκρατία της Σερ β ίας.

Μας επισκέφθηκαν αντιπροσωπείες ομόλογων θεσμών

©Της Δημοκρατίας του Μαυροβούνιου, με επικεφαλής τον Συνήγορο του Πολίτη, Sefko 
Crnovrsanin. Στο πλαίσιο των συναντήσεων πραγματοποιήθηκε σεμινάριο κατάρτισης σχετικά με 
τη διαχείριση αναφορών.

© Τ η ς  Βοϊβοδίνας, η οποία αποτελεί αυτόνομη επαρχία της Σερ β ία ς , για να συζητηθούν οι προοπτι
κές συνεργα σίας μεταξύ των δύο ομόλογω ν θεσμώ ν και για να συμμετάσχουν σ ε  σεμινάριο  κατάρ
τισης με στόχο την εξοικείω ση των επιστημόνω ν από τη Βοϊβοδίνα με την εμπειρία του Έλλη να  
ΣτΠ σε ζητήματα κοινού ενδιαφ έροντος.

Εκδώσαμε

© Στην τουρκική γλώ σσ α , ειδικό ενημερωτικό φ υλλάδιο για τη δραστηριότητα του ΣτΠ της Ελλάδα ς.
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