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O θεσμός του Ombudsman δημιουργήθηκε για να χειριστεί περιφερειακές αστοχίες του πολιτικοδιοικητικού συστήματος και 
του κράτους δικαίου σε ένα πλαίσιο ομαλής λειτουργίας και σε περιβάλλον σχετικής σταθερότητας. Σήμερα, οι όροι αυτοί 

έχουν διαταραχθεί. Παρατηρείται μια ευρεία αμφισβήτηση της διοίκησης και της δυνατότητας του κράτους να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες των πολιτών στις νέες συνθήκες. Το νομοθετικό πλαίσιο αλλάζει άρδην καθημερινά και καμιά αλλαγή δεν είναι η τελευταία.

Σε περιβάλλον κρίσης, εξαετούς οικονομικής ύφεσης και παρατεταμένης λιτότητας, το κράτος δοκιμάζεται σε όλες του τις εκ-
φάνσεις. Το κοινωνικό κράτος συρρικνώνεται, η προστασία των δικαιωμάτων εμφανίζεται ως πολυτέλεια και οι επιπτώσεις στην 
ποιότητα της δημοκρατίας προκαλούν ανησυχία. Σχετικές επισημάνσεις έχουν διατυπωθεί και στις ετήσιες εκθέσεις από το 2010 
και μετά. Αξίζει όμως να προβληματίσουν ορισμένες επιπλέον διαστάσεις. Η συμπλήρωση 15 ετών από την έναρξη λειτουργίας 
της ανεξάρτητης αρχής (1998-2013) έδωσε μια περαιτέρω ευκαιρία για σφαιρικό προβληματισμό, για συγκρίσεις με παλαιότερες 
εποχές και έθεσε νέα ερωτήματα.

Η κατάσταση της οικονομίας προβάλλεται ως η αιτία της αυξανόμενης διάστασης με τη σφαίρα του δικαίου, των κανόνων και των 
δικαιωμάτων που είχαν διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Η διάσταση αυτή γίνεται όλο και εμφανέστερη. Τίθεται το ζήτημα 
της κατανομής των βαρών, του κόστους των μεταρρυθμίσεων και εντέλει των ορίων υποχώρησης των δικαιωμάτων των πολιτών 
και του κράτους από ρόλους και ευθύνες που αυτό είχε αναλάβει τις προηγούμενες δεκαετίες. Ο προσδιορισμός των ορίων αυτών 
είναι ένα ιδιαίτερα κρίσιμο πολιτικής φύσεως ζήτημα στις σημερινές συνθήκες. Η πολιτική καλείται να προσδιορίσει τα ανεκτά 
όρια ανάμεσα στην οικονομική λογική που τείνει να πρυτανεύει και στη διαφύλαξη των θεμελιωδών κατακτήσεων του δικαιο-
πολιτικού πολιτισμού. Ταυτόχρονα όμως είναι σημαντικό να συνυπολογίζονται και οι δευτερογενείς συνέπειες της οικονομικής 
λογικής και προτεραιότητας, οι οποίες δυνητικά υπονομεύουν θεμιτούς στόχους.

Το νέο αυτό τοπίο ενισχύει την προϋπάρχουσα δυσπιστία έναντι των θεσμών. Η γνωστή στη χώρα μας δυσπιστία βρίσκεται σε 
άμεση σχέση με την ανισορροπία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων. Όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς, διεκδι-
κούνται με μεγάλη ένταση τα δικαιώματα, αλλά οι υποχρεώσεις εμφανίζονται δευτερεύουσες. Αν η ανισορροπία αυτή χαρακτήριζε 
εν πολλοίς τις προηγούμενες δεκαετίες, σήμερα εμφανίζεται και κατ’ αντίστροφη φορά. Ενώ οι υποχρεώσεις γίνονται βαρύτερες 
και οι ενδεχόμενες κυρώσεις αυστηρότερες, τα δικαιώματα συμπιέζονται όλο και περισσότερο και παράλληλα οι υπηρεσίες και τα 
αγαθά που παρέχει το κράτος υποχωρούν, τη στιγμή που οι ανάγκες των πολιτών πολλαπλασιάζονται.

Μεταξύ των πολλών και δύσκολων σταθμίσεων που επιβάλλονται, μείζων είναι η πρόκληση των λεγόμενων «παράπλευρων απω-
λειών» της διαχείρισης της κρίσης. Οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής προτεραιότητας αποτελούν ένα τέτοιο πεδίο απαραίτητων 
σταθμίσεων. Η προσπάθεια του κράτους να αυξήσει τα έσοδά του και να περιορίσει τις δαπάνες του αντανακλάται στις επιλογές του 
νομοθέτη με το σαφές προβάδισμα του ταμειακού συμφέροντος του κράτους έναντι κάθε άλλου συμφέροντος ή δικαιώματος. Όσο 
κατανοητό και να είναι στις παρούσες συνθήκες, δεν πρέπει να υποτιμηθούν οι επιπτώσεις των μέτρων αυτών στην ήδη ασθενή οι-
κονομική δραστηριότητα και στην πολλαπλώς βεβαρυμένη κοινωνία, πόσο μάλλον όταν η ίδια η διοίκηση δεν είναι άμοιρη ευθυνών. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, απασχόλησαν την ανεξάρτητη αρχή τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα που δημιουργεί η εφαρμογή των κανό-
νων περί άμεσης είσπραξης και εξόφλησης οφειλών. Από την εμπειρία μιας ακόμη χρονιάς κρίσης, η αίσθηση είναι ότι τα στρώματα 
του πληθυσμού τα οποία κυρίως επιβαρύνθηκαν από την προσπάθεια βελτίωσης της δημοσιονομικής κατάστασης στο μεγαλύτερο 
μέρος τους δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν, αφού η θέση τους έχει πολλαπλώς υποβαθμιστεί εξαιτίας των αυξημένων υπο-
χρεώσεων αλλά και της οικονομικής υποβάθμισής τους λόγω της κατάστασης της αγοράς εργασίας με την ανεργία στο 27,8%.

Πέρα λοιπόν από τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, με τις οποίες ερχόταν συνήθως αντιμέτωπος ο Συνήγορος, τα προβλήματα είναι 
πλέον συστημικής τάξης και οφείλονται στη διατάραξη του ευρύτερου πλαισίου στο οποίο διαμεσολαβεί.

Εισαγωγή
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Μπορεί ο Συνήγορος να χειριστεί θέματα τέτοιου τύπου; Είναι προφανές ότι δεν παράγει κανόνες δικαίου και δεν απονέμει δικαι-
οσύνη. Παρεμβαίνει στον ενδιάμεσο χώρο, έχοντας το πλεονέκτημα της ευελιξίας και της καθημερινής επαφής με τα προβλήματα 
και την τρέχουσα πραγματικότητα. Είναι λοιπόν ένας ζωντανός και ευέλικτος οργανισμός. Και οι πολίτες τον τιμούν με την εμπιστο-
σύνη τους. Οι 14.700 αναφορές του 2013 αποτελούν αριθμό-ρεκόρ από ιδρύσεως της ανεξάρτητης αρχής. Ως θεσμός της χρηστής 
διακυβέρνησης, ο Συνήγορος οφείλει να αναδεικνύει τα ελλείμματα στη λειτουργία της διοίκησης, του κράτους δικαίου, της δημο-
κρατίας και να συμβάλλει με προτάσεις στην αντιμετώπισή τους. Οι ειδικές εκθέσεις του 2013 το επιβεβαιώνουν σε ευρύ φάσμα 
πεδίων: ρατσιστική βία, εμπόδια στην επιχειρηματικότητα, διαδικασίες πιστοποίησης της αναπηρίας, απλουστεύσεις διαδικασιών, 
διαχείριση της παράκτιας ζώνης.

Ταυτόχρονα όμως αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερη πρόκληση: από τον Συνήγορο ζητούνται λύσεις. Δεν αρκεί να αποφανθεί απλώς επί 
της νομιμότητας ή της κακοδιοίκησης. Οφείλει να διατυπώσει εποικοδομητικές προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν και να 
δώσουν διέξοδο. Αναγκαστικά λοιπόν προβαίνει σε σταθμίσεις, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν μεγάλο αριθμό 
ανθρώπων σε δεινή κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες συνθήκες και με οδηγό το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Ο Συνήγορος δεν κάνει κατανομή πόρων, που αποτελεί μια κατεξοχήν πολιτική λειτουργία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι 
δεν έχει συνείδηση πως οι θέσεις που λαμβάνει συνιστούν μια πρόταση για κατανομή των πόρων, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζε-
ται από διαφάνεια και δικαιοσύνη με την έννοια της ακριβοδικίας. Με τις επισημάνσεις και τις προτάσεις του προσπαθεί λοιπόν να 
λάβει υπόψη του και αυτή τη διάσταση ενόψει της λήψης των αποφάσεων.

Τα τελευταία χρόνια η πρόοδος στα ανθρώπινα δικαιώματα κινδυνεύει να ανατραπεί από ξενοφοβικές και αμυντικές στάσεις και 
συμπεριφορές, ενώ η κρίση αφήνει πίσω τούς πιο αδύναμους – φτωχούς, ανέργους, αναπήρους, μετανάστες, διαφορετικούς. Δεν 
μπορεί όμως να αντιμετωπίζονται όλοι αυτοί μοιρολατρικά ως παράπλευρες απώλειες. Ο Συνήγορος στις επιμέρους αλλά και στις 
συνολικότερες παρεμβάσεις του επισημαίνει και αυτή τη διάσταση, η οποία τείνει πλέον να γίνει ενδημική στη λειτουργία της ελλη-
νικής πολιτείας. Πρόκειται για μια τάση που πρέπει συνειδητά να αντιμετωπιστεί, πριν φτάσουμε κάποια στιγμή να αναρωτηθούμε 
τι έγινε και πώς, πότε «χτίστηκαν ανεπαισθήτως» τείχη και χάθηκαν οι βασικές αξίες της συλλογικής συνύπαρξης και της εγγύησής 
της από την πολιτεία. Η πολιτική διαχείριση δεν μπορεί να εξαντλείται σε μια στενά δημοσιονομική λογική, που κινδυνεύει να κατα-
στήσει άνευ αντικρίσματος κανόνες, αρχές δικαίου, συνταγματικά δικαιώματα.

Στις παρούσες συνθήκες αναπόφευκτα οι προτεραιότητες αναπροσδιορίζονται. Δεν είναι όμως βέβαιο ότι εξορθολογίζονται. Η 
ασφυκτική πίεση της δημοσιονομικής λογικής επί του πολιτικοδιοικητικού συστήματος συναντά τον προϋπάρχοντα ανορθολογι-
σμό και τείνει να τον ενισχύει. Ο Συνήγορος είναι φυσικός σύμμαχος της διοικητικής μεταρρύθμισης. Η μεταρρύθμιση αυτή όμως 
καθυστερεί. Η διοίκηση τείνει να φθίνει, υφιστάμενη μέτρα με σημαντικές επιπτώσεις σε υπηρεσίες αιχμής. Είναι πολύ σημαντικό 
η διοίκηση να σταθεί στα πόδια της και να ανταποκριθεί στην εξωστρεφή της αποστολή, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη διάφορων κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών και υποστηρίζοντάς τες. Η επικέντρωση στον 
πολίτη, με οποιαδήποτε ιδιότητα, εξορθολογίζει τη διοικητική λειτουργία. Ο Συνήγορος του Πολίτη επιχειρεί με τις παρεμβάσεις και 
τις προτάσεις του να συμβάλει και σ’ αυτή την κατεύθυνση.

Τέλος, τα «μεγάλα» θέματα και οι προκλήσεις τείνουν να απορροφούν την προσοχή, με αποτέλεσμα να χάνονται οι ιδιαίτερες πε-
ριπτώσεις, να μη λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειές τους σε ατομικό επίπεδο. Αυτό συνιστά μια ακόμη πρόκληση για τον Συνήγορο. 
Μεταξύ άλλων, η δημιουργία του θεσμού του Οmbudsman ήλθε να αντιμετωπίσει τον απρόσωπο χαρακτήρα της γραφειοκρατίας, 
την τάση της να αγνοεί τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης και να αδιαφορεί για ό,τι δεν εντάσσεται στη μαζική αντιμετώπιση 
των θεμάτων. Σήμερα, η τάση γραφειοκρατικής αντιμετώπισης τείνει να καταλάβει ολόκληρα πεδία πολιτικής, ενώ ενισχύει την 
εσωστρέφεια της διοίκησης, η οποία επικεντρώνεται στον δικό της τρόπο αντίληψης και αντιμετώπισης των προβλημάτων. Έτσι, 
παράγεται η αίσθηση ενός ανικανοποίητου αιτήματος κοινωνικής δικαιοσύνης, το οποίο εκφράζεται και πάλι προς τον Συνήγορο 
από τους αναφερόμενους πολίτες.

Μέσα σ’ αυτές τις δυσκολίες, ο Συνήγορος δηλώνει την παρουσία του, επιμένοντας στη χρηστή διοίκηση, θέτοντας την πολιτεία 
προ των ευθυνών της για την κατανομή των βαρών με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη. Υπενθυμίζει ότι η ορθή λειτουργία 
των θεσμών του κράτους δικαίου δεν είναι πολυτέλεια αλλά η συμπύκνωση του δημοσίου συμφέροντος, χάριν και όχι ερήμην του 
συλλογικού συμφέροντος των πολιτών. Και εμμένει σε εποικοδομητικές προτάσεις και στην αντίληψη θετικού αθροίσματος, που 
αποτελεί μια απαιτητική απάντηση για τους θεσμούς που είναι προσηλωμένοι στην εμπέδωση του κράτους δικαίου, χωρίς να κα-
ταφεύγει στην εύκολη λύση της ανέξοδης καταγγελίας.

Καλλιόπη Σπανού
Ιανουάριος 2014

Εισαγωγή
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Οι Βοηθοί Συνήγοροι (από αριστερά προς δεξιά) Βασίλειος Καρύδης, Χρήστος Ιωάννου, Ιωάννης Σαγιάς, 
Μαρία Κοτρωνιά, Γεώργιος Μόσχος

Διημερίδα 
για τη συμπλήρωση 
15 χρόνων λειτουργίας 
του Συνηγόρου του Πολίτη



Oι δραστηριότητες της χρονιάς
Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 15 ΧΡΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΑΥΤΟΨΙΕΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΚΟ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 15 ΧΡΟΝΩΝ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ

Το 2013 ο Συνήγορος του Πολίτη συμπλήρωσε 15 χρόνια λειτουργί-
ας. Η επέτειος αυτή ήταν μια ευκαιρία ουσιαστικού προβληματισμού 
όσον αφορά τον ρόλο της ανεξάρτητης αρχής διαχρονικά, αλλά και 
ως προς τις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις για έναν θεσμό που φι-
λοδοξεί να προασπίσει και να ενδυναμώσει το κράτος δικαίου σε μια 
περίοδο βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Ο προβληματι-
σμός αυτός ήταν στο επίκεντρο της διήμερης εκδήλωσης που διορ-
γανώθηκε με την υποστήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 12 
και τις 13 Νοεμβρίου 2013 στην Αθήνα. Τις εργασίες της διημερίδας 
άνοιξε ο Πρόεδρος της Βουλής, χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ακολούθησαν εισηγήσεις και γόνι-
μες συζητήσεις με την παρουσία πρώην πρωθυπουργών, παλαιών 
και νυν μελών της κυβέρνησης, καθώς και εκπροσώπων της Βου-
λής. Στις συζητήσεις συμμετείχαν η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη 
Σπανού, οι Βοηθοί Συνήγοροι και τα στελέχη της ανεξάρτητης αρ-
χής, ο μέχρι πρότινος Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής αλλά και πρώτος 
Συνήγορος του Πολίτη στην Ελλάδα Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο δι-
άδοχός του και νυν Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, πρόεδροι 
ανεξάρτητων αρχών, επικεφαλής ομόλογων θεσμών Ombudsman 
από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ανώτατoι δικαστές, πανεπιστημιακοί 
καθηγητές, εκπρόσωποι του Συμβουλίου της Ευρώπης και ευρωπα-
ϊκών οργανισμών, καθώς και στελέχη της διοίκησης. 

Η θέση του Συνηγόρου στο συνταγματικό σύστημα θεσμικών 
ελέγχων της ελληνικής δημοκρατίας, η διαχρονική δυσπιστία της 
εκτελεστικής εξουσίας απέναντι στις ανεξάρτητες αρχές και γενι-
κότερα απέναντι σε θεσμικά αντίβαρα, και ο συμπληρωματικός 
προς τη δικαιοσύνη λόγος και ρόλος του Συνηγόρου στην προά-
σπιση της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και της προστασίας 
του περιβάλλοντος ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν στην πρώ-
τη ενότητα της διημερίδας.  Στη συνέχεια τέθηκε το ερώτημα της 
μεθόδου δράσης του θεσμού: Τι εισφέρει η μη δεσμευτική διαμε-
σολάβηση στις διαφορές των πολιτών με τη διοίκηση; Οι προσεγ-
γίσεις των πανεπιστημιακών, των Ombudsmen και των στελεχών 
του Συνηγόρου κατέδειξαν με τι όρους και προϋποθέσεις ήπια 
θεσμικά εργαλεία όπως η διαμεσολάβηση μπορούν να επιφέρουν 
ρωγμές στη γραφειοκρατία και δομικές αλλαγές τις οποίες εσωτε-
ρικεύει η δημόσια διοίκηση. Στην επόμενη ενότητα, οι προσεγγί-
σεις εκπροσώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης και ευρωπαϊκών 
οργανισμών, αλλά και στελεχών του Συνηγόρου και ομόλογων θε-
σμών επικεντρώθηκαν στο γεγονός της ανόδου της μισαλλοδοξίας 
και στη γενίκευση της κρίσης του κοινωνικού κράτους δικαίου ως 
ελληνικά αλλά και ευρωπαϊκά φαινόμενα που απαιτούν συντονι-
σμένες προσπάθειες από όλους τους δικαιοκρατικούς θεσμούς.  

Η διημερίδα έκλεισε με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τις 
σχέσεις κράτους-πολιτών στην εποχή της κρίσης και με την ανα-
ζήτηση του σημείου εξισορρόπησης του δημοσίου συμφέροντος 
–που εκφράζεται με επώδυνες δημοσιονομικές ρυθμίσεις– με την 

υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων από τη δικαιοσύνη και 
τον Συνήγορο.  

Το συμπέρασμα ήταν ότι ο στόχος της ίδρυσής του το 1998, να 
αποτελέσει ο Συνήγορος σύμβολο μιας νέας σχέσης κράτους-πο-
λιτών, μιας νέας δημόσιας διοίκησης σε ήθος, ύφος και ικανότητα 
ανταπόκρισης στις ανάγκες των πολιτών, παραμένει επίκαιρος 
15 χρόνια μετά, σε μια συγκυρία όπου οι σχέσεις των πολιτών 
με το κράτος έχουν αλλάξει. Η προσπάθεια του Συνηγόρου συ-
νεχίζεται, αφενός κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την 
περιθωριοποίηση ολόκληρων ομάδων πολιτών και για την άνοδο 
της μισαλλοδοξίας, αφετέρου φιλοδοξώντας να συμβάλει ώστε 
να δημιουργηθεί ένα δίχτυ ασφαλείας για το κράτος δικαίου και 
τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών και, επιπλέον, 
να βοηθήσει τη δημόσια διοίκηση στην εφαρμογή του δικαίου 
με διαφάνεια, ισότητα και αποτελεσματικότητα. Με λίγα λόγια, ο 
διττός, μεταρρυθμιστικός και εγγυητικός, ρόλος της ανεξάρτητης 
αρχής παραμένει επίκαιρος όσο ποτέ άλλοτε. 

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 
Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Οι αναφορές που κατατέθηκαν στον Συνήγορο το 2013 αποτελούν 
αριθμό-ρεκόρ από το ξεκίνημα της λειτουργίας του (14.738). Επίσης, 
παρουσιάζουν έναν εντυπωσιακό ρυθμό αύξησης τα δύο τελευταία 
χρόνια. Η αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά είναι περί-
που 26%, ενώ συγκριτικά με το 2011 περίπου 38% (Γράφημα 1). 

Η διαχρονική-εξελικτική εικόνα των νέων αναφορών που υποβάλ-
λονται τα τελευταία χρόνια στον Συνήγορο αναδεικνύει τα αυξανό-
μενα προβλήματα διαχείρισης των επιπτώσεων της δημοσιονομι-
κής κρίσης από τον κρατικό μηχανισμό όσο και την εμπιστοσύνη 
με την οποία περιβάλλουν οι πολίτες τον θεσμό. Τα προβλήματα 
των πολιτών στις συναλλαγές τους με τη δημόσια διοίκηση οξύνο-
νται ιδιαίτερα σε τομείς όπου τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται 
ραγδαίες αλλαγές στις νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά και σε τομείς 
όπου παρατηρείται αδυναμία ανταπόκρισης των υπηρεσιών στο 
έργο τους εξαιτίας των αυξανόμενων περιπτώσεων υποστελέχω-
σης και των περικοπών πόρων. Οι ιδιαίτεροι τομείς προβλημάτων 
στα οποία επικεντρώνονται οι αναφορές των πολιτών αποτυπώ-
νουν τη διαπίστωση αυτή (Γράφημα 7). Συγκεκριμένα, οι αναφορές 
εστιάζουν κυρίως στα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά και στα οικο-
νομικά ζητήματα, τα οποία αναδεικνύονται στην περίοδο της κρί-
σης και της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

Ένα πολύ σοβαρό χαρακτηριστικό των αναφορών της τελευταίας 
χρονιάς είναι ότι η προσφυγή στον Συνήγορο συσχετίζεται ιδιαίτερα 
με την αδυναμία των πολιτών να ανταποκριθούν στις οικονομικές 
υποχρεώσεις τους προς τις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες (φόροι, 
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Γράφημα 1 Νέες αναφορές 1998-2013

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Ποιότητας Ζωής

Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη

Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού

Κύκλος Ισότητας των Φύλων 
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29,16%
26,78%
12,03%

33,28%

23,82%

27,33%

15,57%

34,57%

24,44%

29,67%

11,32%

38,26%

20,00%

29,45%

12,29%

37,58%

19,84%

29,18%

13,40%

38,35%

19,77%

28,17%

12,88%

3,83%

4,17%
3,90%

4,83%

5,62%

5,24%

37,28%

19,63%

24,78%

16,13%

34,13%

18,89%

20,47%

22,95%

34,11%

19,51%

21,02%

20,38%

36,74%

13,35%

26,43%

16,03%

32,74%

12,26%

29,85%

17,30%

28,25%

14,39%

36,41%

13,49%

34,39%

17,53%

23,38%

19,00%

35,61%

17,35%

25,94%

15,27%

35,00%

19,72%

20,55%

22,35%

31,91%

20,55%

21,38%

22,90%

32,03%

0,83%
2,18%

2,38%

3,26%

3,56%

1,15%

1,53% 1,93%

2,62%

2,23%

2,22%

ΕΤΟΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1998 1.430

1999 7.284

2000 10.107

2001 11.282

2002 11.762

2003 10.850

2004 10.571

2005 10.087

2006 9.162

2007 10.611

2008 10.954

2009 13.433

2010 13.179

2011 10.706

2012                             11.702

2013                             14.738

ΣΥΝΟΛΟ      167.858
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Γράφημα 2 
Κατανομή αναφορών που υποβλήθηκαν
το έτος 2013 ως προς την αρμοδιότητα του Συνηγόρου

41,36%

58,64%

Εντός αρμοδιότητας

Εκτός αρμοδιότητας

53,98%

5,75%

40,27%

Γράφημα 3
Κατανομή των εντός αρμοδιότητας 
αναφορών που διεκπεραιώθηκαν το 2013

Διαπίστωση προβλήματος κακοδιοίκησης

Μη διαπίστωση προβλήματος κακοδιοίκησης

Διακοπή έρευνας 

8,20%

8,47%

1,89%

81,44%

Γράφημα 4
Έκβαση των βάσιμων αναφορών

Επίλυση του προβλήματος κακοδιοίκησης 
ύστερα από ενέργειες του Συνηγόρου

Μη επίλυση του προβλήματος κακοδιοίκησης _ 
Μη αποδοχή των προτάσεων του Συνηγόρου

Αδυναμία επίλυσης (νομοθετικά κενά, 
οργανωτικές δυσλειτουργίες) 

Επίλυση χωρίς ενέργειες του Συνηγόρου
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Γράφημα 5
Ποσοστό αποδοχής των νομοθετικών και οργανωτικών 
προτάσεων του Συνηγόρου (έτη 2012 και  2013)

Γράφημα 6
Αριθμός αναφορών ανά 10.000 κατοίκους ανά περιφέρεια και ποσοστά επί του συνόλου   

77,78%

15,28%

6,94%

1,06%
3,20%

95,74%

Προτάσεις που εκκρεμούν   56    77,78% 90    95,74%

Προτάσεις που έγιναν δεκτές   11    15,28%   3       3,20%

Προτάσεις που απορρίφθηκαν ρητώς    5       6,94%   1       1,06%

Προτάσεις που έγιναν προς τη διοίκηση 72  94 

2012  2013

2012 2013

Ανατολική Μακεδονία _ Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία
Ήπειρος
Θεσσαλία
Στερεά Ελλάδα
Δυτική Ελλάδα
Αττική
Ιόνια Νησιά
Πελοπόννησος 
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη

Περιφέρεια Αριθμός αναφορών 
ανά 10.000 κατοίκους

Ποσοστό επί του 
συνόλου των αναφορών 

ΠΗΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας _ Εθνική απογραφή 2011 

5,45
8,44
7,83
7,92
5,62
6,16
7,46

21,51
8,70
8,25
8,77

16,70
6,57

2,86%
12,45%

2,07%
2,54%
3,65%
2,99%
4,63%

54,08%
1,55%
4,31%
1,48%
4,16%
3,23%

100,00%
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27,80%

17,40%

Γράφημα 7
Κατανομή των βάσιμων αναφορών ανά φορέα

ΝΠΔΔ εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εργασίας, 
 Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  

(ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.)

Υπουργείο Οικονομικών

Αυτοδιοίκηση (δήμοι _ περιφέρειες)

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις   
(Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης)

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και  
Προστασίας του Πολίτη

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΝΠΙΔ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας  και 
Κλιματικής Αλλαγής (ΔΕΗ κ.λπ.)

Υπουργείο Εργασίας

ΝΠΙΔ Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων (ΕΥΔΑΠ, ΟΑΣΑ κ.λπ.)

Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργείο Εσωτερικών

ΝΠΔΔ εποπτευόμενα από το Υπουργείο  
Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΕΙ κ.λπ.)

ΝΠΔΔ εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας 
(νοσοκομεία κ.λπ.)

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας  
και Κλιματικής Αλλαγής

Υπουργείο Υγείας

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Λοιπές υπηρεσίες (υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.)

15,77%

8,81%

3,66%

3,70%

4,16%

6,24%

1,98%

3,17%

1,98%

1,62%

1,22%

0,96%

0,63%

0,50%

0,40%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%
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Γράφημα 8
Θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου

61,53%

17,18%

7,52%

5,32%

3,34%

2,41% 1,42%

1,28%

Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών 

Πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις

Ανώτατη εκπαίδευση  

Οικονομική ελευθερία 

Προσωπική ελευθερία  

Έννομη προστασία 

Ιδιωτικότητα και προσωπικότητα  

Φρόνημα και αυτοπροσδιορισμός 

Γράφημα 10
Θέματα κοινωνικής προστασίας

Κοινωνική ασφάλιση 

Κοινωνική πρόνοια 

Υγεία 

85,96%

10,60%

3,44%

46,86%

Γράφημα 9
Αναφορές για διακριτική μεταχείριση,  
ανά είδος διάκρισης

32,00%

14,86%

5,71%
0,57%

Διάκριση λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής

Διάκριση λόγω αναπηρίας

Διάκριση λόγω ηλικίας

Διάκριση λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων

Διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού
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Γράφημα 11
Θέματα ποιότητας ζωής

Χωροθέτηση, αδειοδότηση και παρακολούθηση λειτουργίας έργων 

Οικοδομική δραστηριότητα _ Πολεοδομικός σχεδιασμός _ Αυθαίρετα

Φυσικό περιβάλλον

Δραστηριότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος  

Χωροθέτηση _ Αδειοδότηση εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων 

Δεσμεύσεις _ Απαλλοτριώσεις 

Όχληση/ρύπανση στον αστικό χώρο   

Πολιτιστικό περιβάλλον

Δημόσια κτήματα 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

Οικιστική αποκατάσταση Ρομά

37,36%

24,03%

8,78%

7,53%

5,21%

4,05%

3,67%
3,57%

2,61%
2,61%

0,58%

Γράφημα 12
Θέματα σχέσεων κράτους-πολίτη Φορολογία 

Λειτουργία της δημόσιας διοίκησης

Μεταφορές 

Παροχές κοινής ωφέλειας 

Τοπική αυτοδιοίκηση 

Προσλήψεις

Ευθύνη του Δημοσίου (πλην δημοσίων προμηθειών)

Δάνεια

Εργασία _ Απασχόληση 

Επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση 

Γεωργία _ Κτηνοτροφία _ Αλιεία  

Οικονομικές δραστηριότητες και ανάπτυξη 

Εργατικές κατοικίες 

Δημόσιες προμήθειες

Λοιπά θέματα σχέσεων κράτους-πολίτη 
(ταχυδρομικές υπηρεσίες, πολιτική προστασία) 

37,96%

13,21%11,87%

9,11%

6,69%

4,84%

4,49%

2,85%
2,20%

1,73%
1,51%
1,25%

0,95%
0,82%

0,52%
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Γράφημα 14
Θέματα ισότητας των φύλων

Άνιση μεταχείριση στους όρους και στις συνθήκες εργασίας

Άνιση μεταχείριση ως προς τη λύση της σχέσης εργασίας

Σεξουαλική και άλλη παρενόχληση ως άνιση μεταχείριση 

Παροχές 

Άνιση μεταχείριση ως προς την αμοιβή 

Άνιση μεταχείριση στην επαγγελματική/υπηρεσιακή εξέλιξη

Άνιση μεταχείριση ως προς την πρόσβαση στην απασχόληση

Άνιση μεταχείριση στην επαγγελματική εκπαίδευση-κατάρτιση 

50,00%

7,25%

6,21%

5,86%
1,03%

1,03%
0,69%

27,93%

Γράφημα 13
Θέματα δικαιωμάτων του παιδιού

34,19%

23,55%
12,74%

12,42%

4,84%

3,71%
2,90%

2,74% 1,62%
1,29%

Εκπαίδευση 

Υγεία _ Πρόνοια _ Κοινωνική ασφάλιση 

Οικογένεια _ Υποκατάστατη φροντίδα 

Αλλοδαποί ανήλικοι 

Ταυτότητα 

Σωματική τιμωρία _ Κακοποίηση _ Εκμετάλλευση 

Κοινωνική συμμετοχή _ Ψυχαγωγία 

Επίπεδο ζωής και διαβίωσης 

Μέσα επικοινωνίας 

Δικαιοσύνη _ Καταστολή
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εισφορές, λογαριασμοί ΔΕΚΟ κ.λπ.). Σε πολλές τέτοιες περιπτώ-
σεις ο ρόλος του Συνηγόρου δεν αφορά την άρση της κακοδιοίκη-
σης και την τήρηση της νομιμότητας, αλλά εστιάζεται σε προσπά-
θειες μετριασμού των πιέσεων στις καθημερινές συναλλαγές των 
πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες και στην αναζήτηση τρόπων 
άσκησης της διακριτικής ευχέρειας και ευελιξίας στο πλαίσιο των 
υφιστάμενων ρυθμίσεων. 

Η γεωγραφική κατανομή των αναφορών –η οποία μπορεί να θε-
ωρηθεί ένδειξη της γεωγραφικής ζήτησης για τις υπηρεσίες του 
Συνηγόρου–, αν και αντικατοπτρίζει τη συγκέντρωση του πληθυ-
σμού στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, αλλά και τη με-
γάλη παρουσία των δημόσιων υπηρεσιών σε αυτά (22 ανά 10.000 
κατοίκους από την Αττική, 8 ανά 10.000 κατοίκους από την Κεντρι-
κή Μακεδονία), φαίνεται να αναδεικνύει και αυτή τη χρονιά ότι τα 
προβλήματα της περιφέρειας εντείνονται τόσο λόγω της σχετικής 
απομόνωσης της νησιωτικής χώρας όσο και λόγω της καθολικό-
τητας των επιπτώσεων της κρίσης (17 ανά 10.000 κατοίκους από 
το Νότιο Αιγαίο, 9 ανά 10.000 κατοίκους από το Βόρειο Αιγαίο και 
9 ανά 10.000 κατοίκους από τα Ιόνια Νησιά). Αξιοσημείωτη στο 
πλαίσιο αυτό είναι και η υποβολή 8 αναφορών ανά 10.000 κατοί-
κους από την Πελοπόννησο. Ο σημαντικός αναλογικά αριθμός των 
αναφορών που προέρχονται από τις εκτός αστικών κέντρων περι-
οχές ενισχύει την άποψη ότι η άνιση σχέση κέντρου-περιφέρειας 
σε ό,τι αφορά την κοινωνική-οικονομική ανάπτυξη συνεχίζει να εί-
ναι σοβαρή και ενισχύεται περαιτέρω την περίοδο αυτή, κατά την 
οποία η οικονομική κρίση βαθαίνει. Η ζήτηση για διαμεσολάβηση 
του Συνηγόρου που εκφράζεται από την περιφέρεια καταδεικνύει 
πιο έντονα αυτή τη χρονιά την ανάγκη σημαντικών αναδιατάξε-
ων στην οργάνωση της διοίκησης και την ανάγκη ενίσχυσης των 
αποκεντρωμένων διοικήσεων και των περιφερειών με στελεχιακό 
δυναμικό και πόρους, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται 
στην ικανοποίηση των αιτημάτων των κατοίκων τους (Γράφημα 6).

Οι αναφορές για ζητήματα δικαιωμάτων του ανθρώπου παρέμει-
ναν σταθερές σε απόλυτους αριθμούς. Εξίσου σταθερή παρέμεινε 
και η θεματική κατανομή των νέων αναφορών του 2013 για τα ζη-
τήματα αυτά, και πάλι με απόλυτη υπεροχή των αναφορών σχε-
τικά με θέματα εισόδου και παραμονής αλλοδαπών (Γράφημα 8).

Η κατάσταση των δικαιωμάτων στην Ελλάδα δεν φαίνεται ακόμη 
να υπερνικά τα φαινόμενα παθογένειας που είχαν διαπιστωθεί τα 
τελευταία χρόνια. Όπως άλλωστε σημειώθηκε και στην περσινή 
ετήσια έκθεση (Ετήσια έκθεση 2012, σ. 9), οι κίνδυνοι για τα δικαι-
ώματα του ανθρώπου εστιάζονται «όχι μόνο σε πεδία διοικητικής 
δράσης που ανέκαθεν χαρακτηρίζονταν από εγνωσμένη παθολο-
γία, όπως οι φυλακές και τα κέντρα κράτησης ή η αστυνόμευση, 
αλλά επιπλέον και στην ίδια την κοινωνία, η οποία απειλείται να 
υποκύψει σε σειρήνες μισαλλοδοξίας και στην ανοχή απεχθών και 
επικίνδυνων πρακτικών». Στη συγκυρία αυτή, οι παρεμβάσεις του 

Συνηγόρου απευθύνονται όχι μόνο στην εκτελεστική και τη νομο-
θετική εξουσία, αλλά και στην κοινωνία, με την ελπίδα ότι κάποιες 
από τις επίκαιρες επισημάνσεις του θα συμβάλουν στη διάλυση 
ενδημικών παρεξηγήσεων ή απλουστεύσεων, ιδίως στο πεδίο της 
δημόσιας ασφάλειας και της συνάρθρωσής της με την προσωπική 
ελευθερία (βλ. «Το πρόσωπο και το κράτος»).

Η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων του Συνηγόρου σε θέ-
ματα δικαιωμάτων του ανθρώπου εξαρτάται, όπως πάντοτε, από 
τις διακυμάνσεις που χαρακτηρίζουν την προδιάθεση των θεσμι-
κών συνομιλητών του. Έτσι, για τη χρονιά που πέρασε, αξίζει να 
τονιστούν ως εποικοδομητικές εξελίξεις: 

• Η έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου.
•   Ο κυρωτικός νόμος του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμ-

βαση του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων, ο οποίος αναθέτει στον 
Συνήγορο αρμοδιότητες «Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης».

•   Η προεργασία (σύνταξη ΚΥΑ) για τον εξωτερικό έλεγχο της επι-
στροφής αλλοδαπών.

• Οι διαβουλεύσεις για την εκπόνηση Κώδικα Μετανάστευσης. 
•   Οι ειδικότερες νομοθετικές διευθετήσεις σε θέματα επαγγελμα-

τικών δικαιωμάτων. 

Για όλες τις παραπάνω εξελίξεις, βέβαια, σοβαρή συνολική εκτίμηση 
θα μπορεί να διατυπωθεί μόνο μετά την έμπρακτη εφαρμογή τους. 

Προς την αντίθετη κατεύθυνση, πρέπει να επισημανθούν ως φαι-
νόμενα αδράνειας: 

•   Η αμηχανία του νομοθέτη και της διοίκησης όσον αφορά την 
τύχη των νέων διαδικασιών κτήσης ιθαγένειας.

•   Η αλληλουχία απρόσφορων ή αναποτελεσματικών διευθετήσε-
ων όσον αφορά τη βελτίωση της εκρηκτικής κατάστασης που 
επικρατεί στα σωφρονιστικά καταστήματα.

Υπό την ιδιότητά του ως φορέα προώθησης της ίσης μεταχείρισης 
και της καταπολέμησης των διακρίσεων, ο Συνήγορος συνέχισε τις 
εξορμήσεις και τις πρωτοβουλίες του σχετικά με ζητήματα πληθυ-
σμών Ρομά. Παρενέβη δε δημόσια σε περιπτώσεις ρατσιστικής συ-
μπεριφοράς, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να μην επιτρέψουν 
σε οργανωμένους εγκληματικούς θύλακες να εκμεταλλευτούν τα 
κενά που δημιουργεί η ολιγωρία του κρατικού μηχανισμού. Η δη-
μοσίευση της ειδικής έκθεσης για τη ρατσιστική βία συνέπεσε με 
την ενεργοποίηση αρμόδιων θεσμικών φορέων, συμβάλλοντας 
ενδεχομένως σε αυτή. Στα θετικά του ετήσιου απολογισμού εντάσ-
σεται και η αύξηση, σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη χρονιά, των 
υποθέσεων που θέτουν ζητήματα διάκρισης (Γράφημα 9), γεγονός 
που θα μπορούσε να υποδηλώνει, μεταξύ άλλων, αύξηση της ευαι-
σθητοποίησης των πολιτών αλλά και της αναγνωρισιμότητας του 
Συνηγόρου (βλ. «Καταπολέμηση των διακρίσεων»).
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Οι δραστηριότητες της χρονιάς

Οι αναφορές που χειρίστηκε ο Συνήγορος σχετικά με θέματα  
κοινωνικής προστασίας το 2013 δείχνουν συνολική επιδείνωση 
των δυσλειτουργιών που είχαν διαπιστωθεί τα προηγούμενα έτη, 
παρά τα βήματα που έγιναν για την αντιμετώπισή τους σε συγκε-
κριμένα πεδία (Γράφημα 10). Οι σχετικές αναφορές εμφανίζουν 
την τελευταία χρονιά αύξηση 54% περίπου.

Μείζονα προβλήματα και αμφισβητήσεις παρατηρούνται στο 
πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης σχετικά με τις ασφαλιστικές ει-
σφορές, την τεκμηρίωση του ασφαλιστικού δεσμού των πολιτών 
και τις ασφαλιστικές παροχές. Το ασφαλιστικό σύστημα ήταν ήδη 
πριν από την κρίση μια προβληματική περιοχή της κοινωνικής πο-
λιτικής και της κοινωνικής προστασίας. Ίσως και γι’ αυτόν τον λόγο 
από το 2010 έχουν επέλθει 17 αλλαγές της ασφαλιστικής νομο-
θεσίας και έχουν εκδοθεί περί τις 40 κεντρικές εγκυκλίους. Παρ’ 
όλα αυτά, η δυσλειτουργία των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης 
εξακολουθεί να επιβαρύνει τους πολίτες. Η κοινωνικοασφαλιστι-
κή νομοθεσία εξακολουθεί να είναι περίπλοκη και ασαφής, δυ-
σχεραίνει τους ασφαλισμένους όχι μόνο στην ορθή άσκηση των 
δικαιωμάτων τους, αλλά πολλές φορές και στην έγκαιρη και ορθή 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία 
(βλ. «Εργασία»). 

Ως προς αυτό, δεν αρκεί να σημειώνουμε ότι πρέπει να διανυθεί 
ικανός δρόμος για να θεωρηθεί ότι εξασφαλίζεται μια ελάχιστα 
αποδεκτή ποιότητα κοινωνικών παροχών. Η συμβολή του ελλη-
νικού δημόσιου τομέα στην ευημερία των ελλήνων πολιτών μέσω 
της παροχής δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών δεν είναι μόνο συ-
νάρτηση των διαθέσιμων πόρων. Στα πλαίσια των υφιστάμενων 
περιορισμών θα πρέπει να δοθεί πρωτοκαθεδρία στον δικαιούχο 
πολίτη, και την πρωτοκαθεδρία να μην την έχει ο επιφορτισμέ-
νος δημόσιος πάροχος των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών, ο 
οποίος στην καλύτερη περίπτωση συστηματικά επικαλείται τα 
οργανωτικά προβλήματά του. Με άλλα λόγια, είναι επιθυμητό το 
Δημόσιο με τους πόρους που διαθέτει να παρέχει στους πολίτες 
τις υπηρεσίες που οφείλει, βοηθώντας τους έτσι να βελτιώσουν το 
βιοτικό τους επίπεδο και το αίσθημα ασφάλειάς τους, χωρίς καν 
να προϋποτίθεται η αύξηση της δημόσιας δαπάνης για τους πα-
ρόχους ή να επιβάλλεται η αύξηση του ονομαστικού εισοδήματος 
των δικαιούχων.

Ανάλογα είναι και τα ζητήματα που προκύπτουν από την αύξηση 
των αναφορών σε θέματα υγείας και πρόνοιας. Το κράτος έχει 
συνταγματική υποχρέωση να μεριμνά για την υγεία των πολιτών 
οργανώνοντας ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο να παρέχει 
επαρκείς υπηρεσίες εντός του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. 
Τα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας 
σε όλους τους βαθμούς περίθαλψης εξακολουθούν να παρουσι-
άζουν σοβαρότατα προβλήματα, τα οποία σε έναν βαθμό συνδέ-
ονται και με το ότι οι, πράγματι, περιορισμένες δημόσιες δαπάνες 

υγείας δεν αξιοποιούνται για τη βέλτιστη κοινωνική ανταποδο-
τικότητα. Δεν συμβάλλουν αναλογικά στην ποιότητα ζωής των 
πολιτών και δεν απομειώνουν τον κίνδυνο φτώχειας και την κα-
τάσταση ένδειας των κοινωνικά περισσότερο αδύναμων. Κι αυτό, 
όπως και στην περίπτωση των αναφορών για θέματα κοινωνικής 
προστασίας, είναι ένα συστημικό ζήτημα. Το δημόσιο και το κοι-
νωνικό συμφέρον δεν φαίνεται να ταυτίζονται με τα στενά συμ-
φέροντα όσων οργανισμών ή ομάδων έχουν επιφορτιστεί με το 
έργο της παραγωγής και της παροχής των δημόσιων αγαθών και 
υπηρεσιών (βλ. «Κοινωνική αλληλεγγύη»). 

Στις θεματικές ενότητες αναφορών οι οποίες σχετίζονται με ζη-
τήματα ποιότητας ζωής κυριαρχούν (περίπου 85%) εκείνες που 
εντάσσονται στην ευρύτερη ενότητα του δομημένου-οικιστικού 
περιβάλλοντος (Γράφημα 11). Ειδικότερα, περίπου το 37% των 
νέων αναφορών αφορούν προβλήματα που σχετίζονται με τους 
όρους λειτουργίας και χωροθέτησης έργων – στην κατηγορία 
αυτή εντάσσονται και οι αναφορές που αφορούν την τιμολόγηση 
των παροχών κοινής ωφέλειας από τη ΔΕΗ και την ΕΥΔΑΠ. Περί-
που το 24% των υποθέσεων εστιάζεται σε ζητήματα πολεοδομι-
κού σχεδιασμού και αυθαίρετων κατασκευών. Επιπλέον, σημαντι-
κά για τους πολίτες αναδεικνύονται, με βάση τις αναφορές τους, 
θέματα που πηγάζουν από τη χωροθέτηση και την αδειοδότηση 
εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο, αλλά και θέματα Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέ-
ροντος (ΚΥΕ).

Οι αναφορές που αφορούν ζητήματα του φυσικού περιβάλλο-
ντος, παρά το γεγονός ότι τα ζητήματα επιβίωσης και επίλυσης 
των δυσκολιών της καθημερινότητας υπερισχύουν στις προτεραι-
ότητες των πολιτών, παρουσιάζουν αξιοσημείωτη σταθερότητα 
και αποτελούν το 9% περίπου του συνόλου των αναφορών της 
κατηγορίας. Αντίστοιχη σταθερότητα εντοπίζεται και στο μερίδιο 
των νέων αναφορών που αφορούν το πολιτιστικό περιβάλλον, οι 
οποίες αποτελούν το 3,57% του συνόλου.

Η «ακτινογραφία» του περιεχομένου των υποθέσεων αυτών, σε 
συνδυασμό με τη γεωγραφική περιοχή όπου εντοπίζονται τα 
προβλήματα, αναδεικνύει ενδιαφέρουσες διαστάσεις των δυσχε-
ρειών που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με τη λειτουργία της διοίκη-
σης στις παρούσες συνθήκες. Συγκεκριμένα, ενώ τα προβλήματα 
που αφορούν θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού και αυθαίρετων 
κατασκευών παρουσιάζουν σημαντική διασπορά στην ελληνική 
επικράτεια, τα ζητήματα σχετικά με τους όρους λειτουργίας και 
χωροθέτησης επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της τιμο-
λόγησης των παροχών κοινής ωφέλειας, παρουσιάζουν σημαντι-
κή συγκέντρωση στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονί-
κη, Πάτρα). Από αυτή τη γεωγραφική κατανομή των επιμέρους 
θεματικών προκύπτει η έντονη διαφοροποίηση των επιπτώσεων 
της δημοσιονομικής κρίσης σε επιμέρους τομείς της δημόσιας δι-
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οίκησης. Ενώ δηλαδή η αδυναμία πληρωμών των οφειλών εστι-
άζεται κυρίως στα αστικά κέντρα, η περιφέρεια αντιμετωπίζει 
εξίσου με το κέντρο προβλήματα που σχετίζονται με τις ραγδαίες 
αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, την υποστελέχωση των υπηρε-
σιών και τη μείωση των δημόσιων δαπανών στους σχετικούς με 
την ποιότητα ζωής τομείς.

Τέλος, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από δημόσια και ιδιωτικά 
έργα συνεχίζουν να απασχολούν τους πολίτες, παρά τις περί του 
αντιθέτου προβλέψεις, όπως δείχνει η αύξηση στις αναφορές που 
κατατέθηκαν το 2013. Το περιβάλλον –οι φυσικοί αλλά και οι πο-
λιτιστικοί πόροι– συνεχίζει να αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα 
για την καθημερινή ζωή των πολιτών, ιδιαίτερα μάλιστα σε τοπικό 
επίπεδο και εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Οι πολίτες, με 
βάση τις αναφορές που κατατέθηκαν, συμμετέχουν ενεργά στην 
εφαρμογή της υφιστάμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και 
στην ενεργοποίηση των μηχανισμών προστασίας του περιβάλλο-
ντος (βλ. «Περιβάλλον και ανάπτυξη»).

Η επιδείνωση των οικονομικών δεδομένων των τελευταίων ετών 
έχει επιφέρει μεγάλες και σοβαρές επιπτώσεις γενικότερα στις 
σχέσεις κράτους-πολίτη. Για άλλη μια χρονιά, οι συνέπειες της οι-
κονομικής κρίσης αποτυπώνονται ξεκάθαρα στον αριθμό και στο 
περιεχόμενο των αναφορών, οι οποίες εμπεριέχουν σημαντικές 
οικονομικές διαστάσεις. Το έτος 2013 οι αναφορές με οικονομικό 
αντικείμενο παρουσίασαν σημαντική αύξηση (Γράφημα 12). Ειδι-
κότερα, τα ζητήματα που αφορούν τη φορολογία αποτελούν το 
38% περίπου των αναφορών στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο, 
ενώ την προηγούμενη χρονιά το αντίστοιχο μερίδιο ήταν 28%.

Μεγάλος αριθμός αναφορών υποβάλλεται από ευάλωτες κατηγο-
ρίες πολιτών (ανέργους, αναπήρους, μονογονεϊκές οικογένειες), 
οι οποίοι αναγνωρίζουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, πλην 
όμως εκφράζουν την αντικειμενική τους αδυναμία να καταβάλ-
λουν τις κάθε είδους οφειλές τους προς το κράτος, τους ΟΤΑ και 
τις δημόσιες επιχειρήσεις. Επιπλέον, στις συνθήκες της βαθύτατης 
οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα, πολίτες και επιχειρήσεις 
έχουν εμπλακεί σε έναν άνισο αγώνα: τα μεν όργανα της διοίκη-
σης αναζητούν και προσπαθούν να εισπράξουν τις οικονομικές 
απαιτήσεις του Δημοσίου, οι δε πολίτες και οι επιχειρήσεις προ-
σπαθούν από την πλευρά τους να εισπράξουν από το κράτος τις 
οφειλές του προς αυτούς και να ανταποκριθούν στις οικονομικές 
τους υποχρεώσεις. Αξίζει να επισημανθεί ότι σήμερα περισσότερο 
από ποτέ οι πολίτες αμφισβητούν, όχι μόνο από πλευράς νομιμό-
τητας αλλά και από πλευράς συνταγματικότητας πολλές φορές, τα 
δυσβάστακτα οικονομικά μέτρα που λαμβάνονται από την πολι-
τεία, στα οποία αδυνατούν να ανταποκριθούν.

Ο Συνήγορος τον τελευταίο χρόνο έχει επισημάνει ελλιπή σχεδια-
σμό, πλημμελή εφαρμογή, προβληματικές διαδικασίες στις αρμό-

διες υπηρεσίες όσον αφορά πολλά από τα οικονομικά μέτρα που 
επιβάλλει το κράτος, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την επιδεί-
νωση στις ήδη κλονισμένες σχέσεις διοίκησης-πολιτών (ΕΕΤΗΔΕ, 
ΕΕΤΑ, κατασχέσεις, δάνεια ΟΕΚ και Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τέλη δήμων, αντικειμενικές αξίες περιοχών της χώρας 
κ.λπ.). Στο πεδίο αυτό η ανεξάρτητη αρχή, έχοντας ήδη συσσωρεύ-
σει την εμπειρία τεσσάρων ετών οικονομικής κρίσης, επισημαίνει 
τα προβλήματα και καταθέτει προτάσεις μέσω ειδικών εκθέσεων. 
Στόχος είναι να συνεισφέρει στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων 
για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την απλούστευση 
των διοικητικών διαδικασιών ενόψει της βελτίωσης του επιπέδου 
εξυπηρέτησης των πολιτών, στη σημερινή δυσμενή οικονομική 
συγκυρία (βλ. «Αμοιβαίες υποχρεώσεις κράτους-πολιτών»).

Οι αναφορές που χειρίστηκε ο Συνήγορος φέτος σχετικά με τα  
δικαιώματα του παιδιού αυξήθηκαν σημαντικά, συγκεκριμένα 
κατά 17%, ενώ η αύξηση από το 2011 είναι 49%. Στην πραγματικό-
τητα ωστόσο, οι ενήλικοι και ανήλικοι πολίτες που ζήτησαν τη βο-
ήθεια του Συνηγόρου για θέματα δικαιωμάτων του παιδιού είναι 
πολλοί περισσότεροι. Κατά τις επισκέψεις του σε σχολεία, ιδρύμα-
τα παιδικής προστασίας, χώρους κράτησης, υπηρεσίες και κέντρα 
για παιδιά, αλλά και στις εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχε σε δι-
άφορες πόλεις, ο Συνήγορος δέχτηκε αιτήματα και ερωτήματα και 
παρείχε πληροφόρηση και συμβουλές, διασυνδέοντας μάλιστα σε 
αρκετές περιπτώσεις τους ενδιαφερομένους με τις αρμόδιες κατά 
τόπους υπηρεσίες. Επιπλέον, απάντησε σε εκατοντάδες τηλεφωνι-
κές κλήσεις στη γραμμή χωρίς χρέωση για παιδιά 800.11.32.000, 
ανταποκρίθηκε σε 106 ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω της ιστοσε-
λίδας «Ρωτάω τον Συνήγορο» και δέχθηκε δεκάδες επισκέψεις 
ανηλίκων και ενηλίκων στα γραφεία του (βλ. «Προαγωγή των δι-
καιωμάτων του παιδιού»). 

Ως προς τη θεματική κατανομή, αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλο 
ποσοστό των αναφορών αφορούν ζητήματα εκπαίδευσης και 
υγείας – πρόνοιας – κοινωνικής ασφάλισης, ενώ αύξηση παρα-
τηρείται στις αναφορές για την οικογένεια και την υποκατάστατη 
φροντίδα, αλλά και τους αλλοδαπούς ανηλίκους (Γράφημα 13). 

Μεγάλο μέρος των παραβιάσεων δικαιωμάτων ανηλίκων που 
τέθηκαν υπόψη του Συνηγόρου το 2013 σχετίζεται με την οικο-
νομική κρίση που πλήττει την ελληνική κοινωνία –με επιπτώσεις 
στο επίπεδο ζωής και διαβίωσης των παιδιών και των οικογενειών 
τους–, τη συρρίκνωση υπηρεσιών και την ανεπάρκεια των υπο-
στηρικτικών μηχανισμών στις τοπικές κοινότητες. Παράλληλα με 
τις θεσμικές παρεμβάσεις για τη διασφάλιση παροχών και δικαιω-
μάτων, ο Συνήγορος, τόσο στο πλαίσιο χειρισμού υποθέσεων όσο 
και κατά την επαφή του με επαγγελματίες, γονείς και παιδιά, δίνει 
μεγάλη έμφαση στην ενίσχυση των διεργασιών που προάγουν 
την επικοινωνία, την αλληλοκατανόηση, την αλληλεγγύη και τη 
συνεργασία σε τοπικό επίπεδο. Τα σχολεία είναι οι σημαντικότε-



20

ρες κοινότητες στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν τα παιδιά και 
να εκπαιδευτούν βιωματικά στις αρχές σεβασμού και προάσπισης 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για τον λόγο αυτόν ο Συνήγορος 
θεωρεί ύψιστης σημασίας την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και 
την προώθηση δράσεων στα σχολεία που θα βοηθούν στην καλλι-
έργεια της συλλογικότητας, της ευθύνης για τα κοινά, του αλληλο-
σεβασμού και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση δυσκολιών 
και την επίλυση συγκρούσεων (βλ. «Οικογένεια και σχολείο»). 

Επιπλέον, επισημαίνεται για μία ακόμη χρονιά η ανάγκη να ενισχυ-
θούν οι κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχουν υποστήριξη στους 
εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και στις οικογένειές τους και να 
ληφθούν μέτρα για την προώθηση των αρχών της φιλικής προς 
τα παιδιά δικαιοσύνης και τον εκσυγχρονισμό των προνοιακών 
θεσμών παιδικής προστασίας, ιδίως μάλιστα όσον αφορά τα παι-
διά των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων (παιδιά που ζουν σε 
ακραία φτώχεια, παιδιά με αναπηρίες, παιδιά Ρομά, μετανάστες, 
πρόσφυγες κ.ά.) (βλ. «Κοινωνική αλληλεγγύη»). 

Οι αναφορές που εξέτασε ο Συνήγορος με την ειδική αρμοδιότη-
τά του για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου στην 
εργασία και την απασχόληση εμφάνισαν αύξηση κατά 25%, αν και 
σε απόλυτο αριθμό παραμένουν περιορισμένες (327). Είναι σα-
φής η αντανάκλαση της κρίσης και των συνεπειών της τόσο στο 
επίπεδο της εργασίας και της απασχόλησης των γυναικών όσο και 
στο επίπεδο της αυξημένης ανάγκης προστασίας της μητρότητας 
και της οικογένειας. Είναι αξιοσημείωτη η εξαφάνιση στην πράξη 
των θεμάτων άνισης πρόσβασης στην απασχόληση κατά τα τε-
λευταία τρία χρόνια (από 18,64% το 2010 σε λιγότερο από 1% των 
αναφορών αυτής της ενότητας το 2012 και το 2013), που εύκολα 
μπορεί να συνδεθεί με τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας των 
γυναικών μέσα στη γενικότερα δύσκολη κατάσταση της αγοράς 
εργασίας (Γράφημα 14). Περαιτέρω, η αξιοποίηση των δυνατοτή-
των για άδειες ανατροφής εκ μέρους των γονέων μπορεί να ερμη-
νευθεί ως αποτέλεσμα της έλλειψης εναλλακτικής δυνατότητας 
φροντίδας των παιδιών. Στον δημόσιο τομέα, η ποικιλία καθεστώ-
των και προϋποθέσεων λήψης των αδειών αυτών εκ μέρους των 
πατέρων, αλλά και ο δισταγμός ορισμένων υπηρεσιών να εναρ-
μονιστούν με την ίση μεταχείριση των φύλων στο συγκεκριμένο 
ζήτημα αποτέλεσε συχνή αιτία παρέμβασης του Συνηγόρου. Τα 
τελευταία χρόνια, φαίνεται να υπάρχει σχετική αύξηση του ποσο-
στού των ανδρών που απευθύνονται στην ανεξάρτητη αρχή για 
θέματα ίσης μεταχείρισης (19,50% το 2013), κυρίως για άδειες 
ανατροφής που διεκδικούν (βλ. «Φύλο και εργασιακές σχέσεις»). 

Στον δημόσιο τομέα, ένα από τα θέματα που επίσης απασχόλησαν 
τον Συνήγορο το 2013 είναι αυτό της διαθεσιμότητας και κυρίως 
η ενδεχόμενη εξαίρεση των γυναικών στη διάρκεια της περιόδου 
προστασίας μητρότητας. Οι αναφορές αντανακλούσαν την ανησυ-
χία μητέρων που επρόκειτο να πάρουν άδεια ή βρίσκονταν ήδη 

σε άδεια εγκυμοσύνης, μητρότητας ή ανατροφής (στην τελευταία 
περίπτωση και ανδρών). Μέχρι στιγμής, στις αναφορές που εξετά-
στηκαν δεν έχει υπάρξει απόλυση, ενώ η έκβαση της διαδικασίας 
διαθεσιμότητας-κινητικότητας παραμένει αβέβαιη. Ο Συνήγορος 
έχει ήδη παρέμβει και συνεχίζει να παρακολουθεί το θέμα, δεδο-
μένου ότι η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται και σε άλλα υπουργεία 
και φορείς (βλ. «Φύλο και εργασιακές σχέσεις»).

Όσον αφορά τέλος τις αναφορές για τον ιδιωτικό τομέα, στις οποί-
ες το 2012 είχε παρατηρηθεί αύξηση, το 2013 εμφανίζονται μει-
ωμένες (από 61% το 2012 σε 53% το 2013). Σημαντική ωστόσο 
άνοδο εμφανίζουν αυτές του δημόσιου τομέα: από 39% το 2012 
σε 47% το 2013. Πρόκειται ίσως για μια τάση αντίστροφη σε σχέ-
ση με τα τελευταία χρόνια, η οποία θα πρέπει να αναμείνουμε να 
επιβεβαιωθεί το επόμενο έτος προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή 
συμπεράσματα.

Αριθμητικά στοιχεία

Κατά τη διάρκεια του 2013 ο Συνήγορος δέχθηκε 14.738 νέες ανα-
φορές. Στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών υποβλήθηκαν 3.516, 
με φαξ 4.176, με το ταχυδρομείο 2.635 και μέσω Διαδικτύου 4.411. 
Επίσης, η ανεξάρτητη αρχή, εκτός από τον χειρισμό αναφορών, το 
2013 εξυπηρέτησε περισσότερους από 9.000 πολίτες που επισκέ-
φθηκαν το Γραφείο Υποδοχής Κοινού στην Αθήνα αναζητώντας 
βοήθεια, ενώ από το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησε άλλους 
32.300 ανθρώπους που χρειάστηκαν συμβουλές. Επίσης, απάντη-
σε περισσότερα από 4.000 ηλεκτρονικά μηνύματα πολιτών.

Ο ιστότοπος του Συνηγόρου είχε 214.911 μοναδικούς επισκέπτες 
(unique) και 1.231.050 προβολές σελίδας (page views).

Εξετάζοντας τον χειρισμό των αναφορών για το 2013, φαίνεται ότι 
(Γράφημα 3):

•  Το 53,98% ήταν βάσιμες, δηλαδή η καταγγελία του πολίτη ήταν 
δικαιολογημένη και υφίστατο όντως κακοδιοίκηση. 

•  Το 40,27% ήταν αβάσιμες, δηλαδή η διοίκηση είχε τηρήσει τη 
νομιμότητα.

• Για το 5,75% διακόπηκε, για διαφόρους λόγους, η έρευνα.

Οι βάσιμες αναφορές είχαν κατά μεγάλο ποσοστό θετική έκβαση. 
Αναλυτικότερα (Γράφημα 4): 

•   Επιλύθηκαν με τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου –δηλαδή 
αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο πολίτης– σε 
ποσοστό 81,44%.

•   Το 1,89% των υποθέσεων επιλύθηκε χωρίς ενέργειες του Συ-
νηγόρου, από την ίδια την υπηρεσία ή ύστερα από παρέμβαση 
άλλου φορέα.

Οι δραστηριότητες της χρονιάς
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•   Στο 8,47% των βάσιμων αναφορών η επίλυση στάθηκε αδύνατη 
για λόγους που οφείλονται σε κενά της νομοθεσίας ή σε οργα-
νωτικές αδυναμίες και δυσλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, 
είτε πάγιες είτε συνδεδεμένες με τα προβλήματα που επιφέρει η 
τρέχουσα συγκυρία.

•   Δεν επιλύθηκε, παρά τη διαμεσολάβηση, το πρόβλημα που έθε-
τε το 8,20% των βάσιμων αναφορών. Στις περιπτώσεις αυτές δεν 
έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις του Συνηγόρου. 

Τα παραπάνω δεδομένα αναδεικνύουν τη σταθερά υψηλή απο-
τελεσματικότητα των διαμεσολαβητικών προσπαθειών του Συνη-
γόρου, ιδιαίτερα σήμερα όπου παρουσιάζεται σημαντική αύξηση 
τόσο του απόλυτου αριθμού των αναφορών όσο και του ρυθμού 
της ετήσιας αύξησής τους.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, πέρα από τις εντός αρμοδιότη-
τας αναφορές που χειρίστηκε ο Συνήγορος, εξετάστηκαν επιπλέ-
ον περίπου 6.095 υποθέσεις για τις οποίες η διερεύνηση έδειξε ότι 
βρίσκονται εκτός του πεδίου διαμεσολάβησής του, όπως ορίζεται 
από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο λειτουργίας του (Γράφημα 2).

Ο Συνήγορος υπέβαλε προς τη διοίκηση 94 νομοθετικές και ορ-
γανωτικές προτάσεις το 2013 και 72 το 2012 (Γράφημα 5). Από το 
σύνολο των νομοθετικών προτάσεων που υπέβαλε ο Συνήγορος 
το 2013 έγιναν αποδεκτές από τη διοίκηση μόνο 3 και εκκρεμούν 
90, ενώ απορρίφθηκε μία. Φαίνεται πως η διοίκηση διστάζει να 
ανταποκριθεί θετικά σε προτάσεις του Συνηγόρου, οι οποίες συ-
χνά βρίσκονται εκτός των προτεραιοτήτων για την κάλυψη των 
δανειακών υποχρεώσεων της χώρας. 

Περισσότερο από το ένα τέταρτο (28%) των προβλημάτων κα-
κοδιοίκησης εξακολουθεί να εντοπίζεται, και μάλιστα με αυξα-
νόμενο ποσοστό, στα ασφαλιστικά ταμεία και σε ΝΠΔΔ τα οποία 
εποπτεύει το Υπουργείο Εργασίας. Ακολουθεί το Υπουργείο Οικο-
νομικών με 17,50%, παρουσιάζοντας αυξητική τάση σε σχέση με 
το 2012. Το 16% των προβλημάτων αφορούσε την αυτοδιοίκηση, 
δηλαδή τους δήμους και τις περιφέρειες, ενώ οι αποκεντρωμένες 
διοικήσεις (Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης) ακολου-
θούν με 9%. Οι φορείς στους οποίους εμφανίστηκαν προβλήματα 
κακοδιοίκησης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το Υπουργείο Δη-
μόσιας Τάξης με 6%, το Υπουργείο Παιδείας με 4% και λοιπές υπη-
ρεσίες (υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.) με 4% επίσης (Γράφημα 7).

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ

Ο Συνήγορος αναδεικνύει τα  γενικότερα προβλήματα που προ-
κύπτουν από τη διερεύνηση αναφορών, στο πλαίσιο της διαμε-
σολάβησης με κάθε πρόσφορο μέσο για την προάσπιση της νο-

μιμότητας και των δικαιωμάτων των πολιτών (άρθρο 4, παράγρ. 
6 Ν. 3094/2003). Δημοσιοποιεί όσα θέματα θεωρεί ότι ενέχουν 
γενικότερo ενδιαφέρον και αφορούν ευρύτερες ομάδες του πλη-
θυσμού, παρεμβαίνοντας και με τον τρόπο αυτό στον δημόσιο 
διάλογο. Αντικείμενο δημόσιας παρέμβασης του Συνηγόρου το 
2013 (www.synigoros.gr) υπήρξαν, κυρίως και κατά χρονική σει-
ρά, τα εξής θέματα, πολλά από τα οποία αναλύονται στη συνέχεια 
της παρούσας έκθεσης και συνδέονται άμεσα με τον σεβασμό της 
ίσης μεταχείρισης και της ανθρώπινης αξίας, αλλά και με την κοι-
νωνική συνοχή και αλληλεγγύη:

•   Παροχή εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου ανεξάρτητα από 
την εξάμηνη άδεια προστασίας μητρότητας από τον ΟΑΕΔ.

• Κατάλληλη μεταχείριση κρατουμένων με αναπηρία.
•   Διευκόλυνση αποπληρωμής δανείων σε δικαιούχους στεγαστι-

κών προγραμμάτων του ΟΕΚ.
•   Απαλλαγή των αλιευτικών σκαφών από τον ΦΠΑ πετρελαίου κί-

νησης.
•   Αναγνώριση συνεχόμενου χρόνου ανεργίας σε περίπτωση μι-

κρής καθυστέρησης απογραφής στο σχετικό μητρώο του ΟΑΕΔ.
• Ανάγκη ενίσχυσης των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων.
•   Επιπτώσεις της κρίσης ιδίως σε βάρος των εργαζόμενων γυναι-

κών, που υφίστανται διακρίσεις σε περιόδους μητρότητας και 
εγκυμοσύνης.

•   Ανάγκη παρέμβασης των δημόσιων υπηρεσιών στην περίπτωση 
εκμετάλλευσης των αλλοδαπών εργατών στη Νέα Μανωλάδα, 
ζήτημα το οποίο ο Συνήγορος είχε επισημάνει σε αρκετά προγε-
νέστερο χρόνο από τον Απρίλιο του 2013, όταν και έλαβαν χώρα 
ένοπλες επιθέσεις κατά των αλλοδαπών εργατών.

•   Κωδικοποίηση της δημοτικής φορολογίας για διαφάνεια και νο-
μιμότητα στην επιβολή τελών και εισφορών.

•   Σοβαρές δυσλειτουργίες του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας 
(ΚΕΠΑ) (ειδική έκθεση).

•   Προβλήματα από την επιβολή του ΕΕΤΗΔΕ και πρόταση σύνδε-
σης του φόρου ακινήτων με την πραγματική φοροδοτική ικανό-
τητα των πολιτών.

•   Χορήγηση προσωρινής σύνταξης σε υπαλλήλους του Δημοσίου 
όταν καθυστερεί η απονομή της οριστικής σύνταξης.

•   Αναβολή κατεδάφισης καταυλισμού Ρομά μέχρι να τηρηθεί η 
υποχρέωση της πολιτείας για τη μετεγκατάστασή τους σε κατάλ-
ληλο χώρο.

• Περιορισμός της διοικητικής κράτησης ανηλίκων.
•   Ένταξη ατόμων με μηχανική υποστήριξη στο Κοινωνικό Οικιακό 

Τιμολόγιο της ΔΕΗ.
• Χορήγηση σύνταξης σε ομογενείς ανασφάλιστους υπερήλικες.
•  Κατάργηση της υγειονομικής διάταξης για τη διάδοση λοιμω-

δών νοσημάτων.
• Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων ΤΕΙ.
•  Συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις και δυσλειτουργίες/ανι-

σότητες κατά την τακτοποίηση αυθαιρέτων.
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•  Εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των δήμων 
προς τους πολίτες με σειρά χρονικής προτεραιότητας.

•  Πρόταξη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για το περιβάλλον απέ-
ναντι στην οικονομική αποτίμηση της γης και των φυσικών πό-
ρων και στη συρρίκνωση του δημόσιου χώρου.

•  Άρση αδιεξόδου που προκαλεί η πολύμηνη κράτηση αλλοδαπών 
και η μετατροπή των κέντρων κράτησης σε ιδιότυπες φυλακές.

•  Ρατσιστική βία. Ειδική έκθεση με διαπιστώσεις για τα πραγματι-
κά περιστατικά, την ολιγωρία των αρχών στην αντιμετώπιση του 
φαινομένου και προτάσεις όπως η αλλαγή του αντιρατσιστικού 
νόμου, η προστασία των θυμάτων και η διαφάνεια στους πει-
θαρχικούς ελέγχους των αστυνομικών οργάνων.

•  Κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
•  Επαναπροσδιορισμός δυσανάλογων αντικειμενικών αξιών με 

βάση συγκεκριμένα κριτήρια.
•  Θέσπιση ακατάσχετου ορίου μισθωμάτων όταν αυτά αποτελούν 

μοναδικό εισόδημα.
•  Απλούστευση και βελτίωση διοικητικών διαδικασιών. Ειδική 

έκθεση με προτάσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την 
εξώδικη επίλυση διαφορών, τους διοικητικούς ελέγχους, τις δι-
αδικασίες εξυπηρέτησης πολιτών· επίσης, πρόταση επέκτασης 
και στις δημόσιες επιχειρήσεις των υποχρεώσεων που έχει η δι-
οίκηση απέναντι στους πολίτες σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικη-
τικής Διαδικασίας.

•  Ακατάσχετο όριο τραπεζικών λογαριασμών ως προς μισθούς και 
συντάξεις.

•  Ρύθμιση των αδειών ανατροφής τέκνου των εκπαιδευτικών.
•  Προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταρα-

χές, τα οποία είναι περισσότερο ευάλωτα λόγω έλλειψης πόρων.
• Αναγνώριση ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά.
•  Ανάγκη προστασίας όχι μόνο των παιδιών αλλά και των Ρομά 

από τον κοινωνικό αποκλεισμό, με αφορμή την αναπαραγω-
γή ρατσιστικών στερεοτύπων στην υπόθεση της ανήλικης που 
γνώρισε διεθνή δημοσιότητα.

•  Διεύρυνση του θεσμού της αναδοχής, ώστε να αποφεύγονται τα 
κλειστά ιδρύματα για παιδιά.

•  Άρση εμποδίων στην υγιή ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. 
Ειδική έκθεση για τα προβλήματα που δημιουργεί ο τρόπος εί-
σπραξης και εξόφλησης χρεών του Δημοσίου.

•  Υπερβολικό ύψος εισφορών και προσαυξήσεων προς τον ΟΑΕΕ 
και ανάγκη ιατροφαρμακευτικής κάλυψης για όλους τους ασφα-
λισμένους που δεν έχουν εξοφλήσει τις εισφορές τους.

•  Διοργάνωση συνεδρίου με θέμα «Ηθικός πανικός, κοινωνία και 
δικαιώματα» και κύριο αντικείμενο τη «δαιμονοποίηση» ευάλω-
των κοινωνικών ομάδων.

•  Μη διακοπή της παροχής ρεύματος, διακανονισμός εξόφλησης 
και διαγραφή προσαυξήσεων σε άτομα που ανήκουν σε ευάλω-
τες κοινωνικές ομάδες.

•  Παροχή ειδικού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας σε κοινωφελή 
ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

• Χρηματοοικονομικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων.
•  Διαχείριση παράκτιας ζώνης. Ειδική έκθεση για τα προβλήματα 

χάραξης ζωνών, κατασκευών και αξιοποίησης αλλά και διαδικα-
σιών ελέγχου.

• Κάλυψη φυσικοθεραπειών από τον ΕΟΠΥΥ.
•  Προβλήματα μεταναστευτικού πλαισίου, διαδικασιών ένταξης 

μεταναστών και χορήγησης ιθαγένειας σε μετανάστες δεύτερης 
γενιάς.

•  Μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην πληρωμή δικαι-
ούχων προγράμματος ΟΑΕΔ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Για θέματα ιδιαίτερης σοβαρότητας και μείζονος σημασίας ο Συ-
νήγορος συντάσσει ειδικές εκθέσεις, τις οποίες υποβάλλει στον 
Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Βουλής και τις κοινοποιεί 
στους καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς. 

Κατά το 2013 ο Συνήγορος εκπόνησε πέντε ειδικές εκθέσεις.

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 

Σε ειδική έκθεση* που εκπόνησε ο Συνήγορος τον Σεπτέμβριο συ-
γκέντρωσε τις διαπιστώσεις του από τη διερεύνηση αναφορών που 
υποβλήθηκαν στην ανεξάρτητη αρχή το 2012, σε συνδυασμό με τις 
καταγγελίες των περιστατικών ρατσιστικής βίας που έχουν κατα-
γραφεί από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ), τον Τύπο και ΜΚΟ σε 
περίοδο 16 μηνών (1η Ιανουαρίου 2012 έως 30 Απριλίου 2013). Συ-
γκεντρώθηκαν συνολικά 281 περιστατικά. Στην έκθεση συνεκτιμώ-
νται οι σχετικές εκθέσεις διεθνών οργανισμών και οι προτάσεις των 
πολιτικών φορέων που ανταποκρίθηκαν σε σχετική πρόσκληση του 
Συνηγόρου και, επιπλέον, αξιολογείται η προσέγγιση της ΕΛΑΣ όσον 
αφορά την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Σε ει-
δική ενότητα καταγράφεται η εκδήλωση του φαινομένου στον χώρο 
του σχολείου και η αντιμετώπισή του από τη σχολική διοίκηση.

Τα συμπεράσματα της ανεξάρτητης αρχής αναφέρονται, μεταξύ 
άλλων, στην κλιμάκωση της ρατσιστικής βίας τόσο σε ένταση όσο 
και σε αριθμό επιθέσεων, στην έξαρση του φαινομένου της ξενο-
φοβίας και της μισαλλοδοξίας, που συμπίπτει με την είσοδο της 
Χρυσής Αυγής στο Κοινοβούλιο, αλλά και βίαιων φαινομένων που 
συνδέονται και με τη δράση οργανωμένων ομάδων. Επιμέρους συ-
μπεράσματα του Συνηγόρου εστιάζονται στην ανοχή, στην ελλιπή 
καταγραφή και στην αναποτελεσματική αντίδραση των αστυνομι-
κών οργάνων στα ανωτέρω περιστατικά και φαινόμενα, καθώς και 
στην αποθάρρυνση των θυμάτων από την πρόσβαση στο, κατ’ αρ-
χήν  ελλιπές, νομικό πλαίσιο προστασίας τους, αλλά και στη στάση, 
συνήθως την αδράνεια, και κάποιες φορές την εμπλοκή των αστυ-

Οι δραστηριότητες της χρονιάς
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νομικών οργάνων σε περιστατικά ρατσιστικής συμπεριφοράς, η 
οποία σπανίως τυγχάνει διεξοδικής διερεύνησης από την ΕΛΑΣ.

Περαιτέρω, επισημαίνεται το συγκεχυμένο μήνυμα της πολιτείας 
όχι μόνο με τη μαζική επιχείρηση εκκαθάρισης «Ξένιος Ζευς», που 
εγείρει ζητήματα καταχρηστικότητας καθώς στρέφεται κατά των αλ-
λοδαπών αδιακρίτως, αλλά και με τη μη εφαρμογή των ειδικών και 
των κοινών διατάξεων του ποινικού δικαίου για την πάταξη του φαι-
νομένου της ρατσιστικής βίας. Το ίδιο συμβαίνει και με την έλλειψη 
ολοκληρωμένης παιδαγωγικής αντίδρασης του σχολείου, που εξα-
ντλείται στη ρηματική καταδίκη τέτοιων συμπεριφορών και στην 
απλή επιβολή κυρώσεων ή συστάσεων. Ο Συνήγορος, όσον αφορά 
τη σχολική κοινότητα, προτείνει την ολοκληρωμένη συζήτηση, τη 
στήριξη των εκπαιδευτικών, υιοθέτηση διαδικασιών επίλυσης συ-
γκρούσεων με τη συμμετοχή των ίδιων των μαθητών και γενικότερα 
στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης σε δικαιώματα, προώθησης της 
δημοκρατικής συμμετοχής και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης. 

Ως προς την προσέγγιση της ΕΛΑΣ, ο Συνήγορος προτείνει:

•  Την πλαισίωση των νέων Υπηρεσιών Αντιμετώπισης της Ρατσιστι-
κής Βίας με συμπληρωματικά μέτρα για την πληρέστερη άσκηση 
των αρμοδιοτήτων τους και τη συνεργασία τους με τον Συνήγο-
ρο και την κοινωνία των πολιτών.

•  Την επανεξέταση του «Ξένιου Δία» και την εκπαίδευση όλων των 
αστυνομικών οργάνων στον σεβασμό των θυμάτων και στην κα-
ταπολέμηση των ρατσιστικών προκαταλήψεων.

•  Τη μείωση του αριθμού των ρατσιστικών επιθέσεων που δεν κα-
ταγράφονται μέσω ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής 
σε όλη τη χώρα και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων προς εν-
θάρρυνση των θυμάτων.

•  Την ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών πειθαρχικής διερεύνη-
σης καταγγελιών κατά αστυνομικών οργάνων με διαφάνεια και 
πληρότητα ώστε να μην πλήττεται η αξιοπιστία της ΕΛΑΣ.

•  Τη συμπλήρωση του νομικού πλαισίου ως προς την προστασία 
της διαμονής και της ασφάλειας των θυμάτων και ουσιωδών 
μαρτύρων, αλλά και ως προς τη διερεύνηση ύπαρξης ρατσιστι-
κού κινήτρου στα συνήθως μεικτά εγκλήματα. 

Ο Συνήγορος επισημαίνει, τέλος, την ανάγκη συνεπούς κινητοποί-
ησης των διωκτικών και δικαστικών αρχών για την εφαρμογή του 
νόμου και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου της 
ρατσιστικής βίας, που δεν συνιστά απλώς μια κατηγορία αδικη-
μάτων αλλά ένα σύνθετο φαινόμενο το οποίο υπονομεύει την ίση 
ανθρώπινη αξία και τα θεμέλια του ίδιου του κράτους δικαίου.
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Ο Συνήγορος, στο πλαίσιο του θεσµικού ρόλου του και αξιοποι-

ώντας τη σχετική εµπειρία του, συνέταξε τον Ιούλιο ειδική έκθε-
ση* στην οποία περιλαµβάνονται προτάσεις για ζητήµατα κυρί-
ως αρµοδιότητας του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης.  
Ειδικότερα, οι προτάσεις αφορούν θέµατα του Κώδικα Διοικητικής Δι-
αδικασίας, θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διοικητικών ελέγ-
χων και εξώδικης επίλυσης διαφορών, αλλά και επιμέρους ζητήματα 
βελτίωσης και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών µε στόχο 
την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Ο Συνήγορος είχε υποβάλει 
και στο παρελθόν, τον Μάρτιο του 2004, προτάσεις απλούστευσης 
διοικητικών διαδικασιών προς τον αρµόδιο Υπουργό Εσωτερικών, οι 
οποίες σε µεγάλο βαθµό ενσωµατώθηκαν στη νοµοθεσία, κυρίως µε 
διατάξεις του Ν. 3242/2004. Ο Συνήγορος, αναγνωρίζοντας την καί-
ρια σηµασία της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών στην 
αποτελεσµατική λειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών, στη βελτίωση 
της εξυπηρέτησης του πολίτη, στην καταπολέµηση της γραφειοκρα-
τίας και της διαφθοράς, καταγράφει στην παρούσα ειδική έκθεση 
διαπιστώσεις και προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ενδεικτικά, προτείνεται:

∆ιοικητική ∆ιαδικασία 
•  Να επεκταθεί το πεδίο εφαρµογής του Κώδικα Διοικητικής Δι-

αδικασίας (Ν. 2690/1999) σε φορείς του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα (∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ κ.λπ.).

•  Να συστηµατοποιηθούν και να κωδικοποιηθούν οι διατάξεις 
περί πρόσβασης σε έγγραφα και πληροφορίες φορέων του 
δηµόσιου τοµέα. Να εκπονηθεί και να εκδοθεί ο Κώδικας Πρό-
σβασης στα Δηµόσια Έγγραφα.

•  Να ενεργοποιηθεί το θεσµικό πλαίσιο περί περαιτέρω χρήσης 
πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα.

•  Να συστηµατοποιηθεί, να εξορθολογιστεί και να αποσαφηνι-
στεί το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις προθεσµίες διεκπε-
ραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη διοίκηση.

•  Να προβλεφθεί σύστηµα επίσπευσης της διαδικασίας αποδο-
χής γνωµοδοτήσεων ΝΣΚ από τα αρµόδια όργανα. 

 Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 
•  Να επιτευχθεί διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συ-

στηµάτων των υπηρεσιών/φορέων του ∆ηµοσίου (ΚΕΠ-ΤΑΧΙS, 
ΚΕΠ-ψηφιακά δηµοτολόγια κ.λπ.), καθώς και να διευρυνθούν οι 
αρμοδιότητες των ΚΕΠ. 

•  Να τυποποιηθούν οι διοικητικές διαδικασίες και τα έγγραφα, 
καθώς και να καθιερωθεί λίστα δικαιολογητικών στις διοικητι-
κές διαδικασίες. 

•  Να βελτιωθεί η διαδικτυακή πληροφόρηση των πολιτών. Προς 
την κατεύθυνση αυτή ο Συνήγορος διατύπωσε συγκεκριμένες 
προτάσεις.  

Εξυπηρέτηση Πολιτών 
•  Να ρυθµιστεί νοµοθετικά το ζήτηµα της εξυπηρέτησης πολιτών 
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οι οποίοι εξακριβωμένα αδυνατούν να υποβάλουν αυτοπροσώ-
πως αίτηση για έκδοση δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΗΣ – ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η συγκεκριμένη έκθεση* αποτελεί την πρώτη από τις δύο (η δεύ-
τερη βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησης) ειδικές εκθέσεις μέσω 
των οποίων ο Συνήγορος αποσκοπεί να αποτυπώσει την πολυε-
τή και πολύπλευρη εμπειρία του αναφορικά με τα ζητήματα που 
δημιουργούν εμπόδια στην υγιή ανάπτυξη της επιχειρηματικότη-
τας. Βασικός σκοπός του εγχειρήματος αυτού είναι η διατύπωση 
προτάσεων που φιλοδοξούν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια 
εξεύρεσης λύσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη 
σημερινή δυσμενή οικονομική συγκυρία. 

Ο Συνήγορος στην πρώτη ειδική έκθεση εστιάζει στα εμπόδια που 
προκύπτουν από την εφαρμογή, εκ μέρους των δημόσιων φορέ-
ων, των κανόνων περί είσπραξης και εξόφλησης οφειλών. Η ανε-
ξάρτητη αρχή διαπιστώνει πως τα τελευταία έτη, με το ξέσπασμα 
της οικονομικής κρίσης και τη συνακόλουθη προσπάθεια του κρά-
τους να περιορίσει τις δαπάνες του και να αυξήσει τα έσοδά του, 
το στενά ταμειακό/εισπρακτικό συμφέρον του κράτους φαίνεται 
ότι απέκτησε, στις επιλογές του νομοθέτη, ένα σαφές προβάδι-
σμα έναντι κάθε άλλου συμφέροντος ή δικαιώματος. Έτσι, έχει 
δημιουργηθεί σειρά προβλημάτων, που έχουν ως αποτέλεσμα τη 
συρρίκνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα 
εκλείπουν αποτελεσματικές μέθοδοι ρύθμισης των οφειλών των 
επιχειρήσεων και κατάλληλο περιβάλλον για την επανεκκίνηση 
της δραστηριότητάς τους.  

Με βάση τα ανωτέρω, ο Συνήγορος προτείνει:

Προς αντιμετώπιση των προβλημάτων καθυστέρησης των δη-
μόσιων φορέων να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς ιδιώτες/
επιχειρήσεις
•  Να επανεξεταστεί η αναγκαιότητα διατήρησης του συνόλου των 

προληπτικών εγκρίσεων και ελέγχων και να αντικατασταθούν 
από αυστηρούς κατασταλτικούς ελέγχους, ώστε και να μην τί-
θενται χρονικά και διαδικαστικά προσκόμματα στην ανάπτυξη 
της επιχειρηματικότητας, αλλά και να αντιμετωπίζονται αποτε-
λεσματικά (εκ των υστέρων) οι διαπιστωθείσες παραβάσεις. 

•  Να αποσαφηνιστεί, με νομοθετική ρύθμιση, το ουσιώδες ζήτημα 
της έκτασης του ελέγχου κατά την εκκαθάριση της δαπάνης και 
της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων επί των οποίων στηρί-
ζεται μια δαπάνη φορέα του Δημοσίου, ήτοι εάν ο έλεγχος μπορεί 
να κάμπτει το τεκμήριο νομιμότητας της διοικητικής πράξης. 

•  Να εκδίδεται το τιμολόγιο από τον επιχειρηματία-αντισυμβαλ-
λόμενο δημόσιου φορέα μετά την ολοκλήρωση και της διαδι-

κασίας θεώρησης του χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, δηλαδή κατά την είσπραξη της απαίτησης. 

•  Να αξιοποιηθούν-εφαρμοστούν στην πράξη οι ήδη υπάρχουσες 
διατάξεις που προβλέπουν την εξωδικαστική επίλυση των δια-
φορών μεταξύ των πολιτών και των δημόσιων φορέων, ώστε οι 
πολίτες των οποίων οι απαιτήσεις απορρίπτονται κατά την εκκα-
θάριση της δαπάνης ως μη νόμιμες να μην εξαναγκάζονται στην 
άσκηση ένδικων βοηθημάτων, αλλά να κρίνονται οι απαιτήσεις 
τους εξωδικαστικά. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο ρόλος του 
Συνηγόρου ως του μοναδικού θεσμού διαμεσολάβησης μπορεί 
επίσης να είναι ιδιαίτερα σημαντικός. 

•  Να αναστέλλεται αυτοδίκαια η είσπραξη του ΦΠΑ όταν αυτός 
αφορά συναλλαγές για τις οποίες το τιμολόγιο ή η απόδειξη πα-
ροχής υπηρεσίας επιστράφηκαν από τον δημόσιο φορέα ως μη 
δυνάμενα να θεωρηθούν. 

•  Να τροποποιηθούν οι διατάξεις περί παραγραφής απαιτήσεων κατά 
του Δημοσίου, με πρόβλεψη αναστολής αυτής λόγω των έκτακτων 
δημοσιονομικών συνθηκών και κατά χρονικό διάστημα αντίστοιχο 
με την περίοδο δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας. 

•  Να δημοσιοποιούνται, λόγου χάρη μέσω ανάρτησής τους στη ΔΙ-
ΑΥΓΕΙΑ, οι πίνακες όπου καταγράφονται οι εξοφληθείσες απαιτή-
σεις των δημόσιων φορέων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, 
ώστε να καμφθεί η γενικευμένη και δυστυχώς πολλές φορές δι-
καιολογημένη δυσπιστία όσον αφορά τα κριτήρια προτεραιότη-
τας βάσει των οποίων δημόσιοι φορείς (κυρίως ΟΤΑ) προβαίνουν 
στην εξόφληση των εις βάρος τους οικονομικών απαιτήσεων.

•  Να εξοφλούνται κατά προτεραιότητα από τους δημόσιους φο-
ρείς οι απαιτήσεις για τις οποίες υφίσταται δικαστική απόφαση, 
έτσι ώστε η διοίκηση όχι μόνο να εκπληρώνει το εκ του Συντάγ-
ματος και της ΕΣΔΑ καθήκον της για συμμόρφωση προς τις δι-
καστικές αποφάσεις, αλλά και να αποφεύγει τη σώρευση των 
τόκων υπερημερίας και των προστίμων μη συμμόρφωσης. 

•  Να προβλεφθούν εναλλακτικοί τρόποι εξόφλησης χρηματικών 
οφειλών δημόσιων φορέων έναντι πολιτών και επιχειρήσεων 
(π.χ. μέσω αντιπαροχής) ειδικά στην περίπτωση χρηματικών 
απαιτήσεων χαμηλής οικονομικής αξίας, εφόσον, βεβαίως, 
κάτι τέτοιο θα το αποδεχόταν ο δικαιούχος. Ενδεικτικά, στην 
περίπτωση δήμων η αντιπαροχή θα μπορούσε να αφορά την 
παροχή καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης, εισιτηρίων για πολι-
τιστικές εκδηλώσεις του δήμου ή άλλες παροχές για τις οποίες 
κανονικά οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταβάλλουν κάποιο 
οικονομικό αντίτιμο. Θα μπορούσε, επίσης, να εξεταστεί η δυνα-
τότητα παροχής άλλων προνομίων (π.χ. στην περίπτωση δικαι-
ούχων οικονομικών απαιτήσεων που κατοικούν στον οφειλέτη 
δήμο, να απαλλάσσονται από την καταβολή μη ανταποδοτικών 
τελών ή φόρων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα).

Προς αντιμετώπιση των προβλημάτων από την εντατικοποί-
ηση του τρόπου αναζήτησης και είσπραξης των απαιτήσεων 
των δημόσιων φορέων κατά ιδιωτών/επιχειρήσεων

Οι δραστηριότητες της χρονιάς
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•  Να τηρούνται πιστά οι διατάξεις για την αποσβεστική προθε-
σμία εντός της οποίας πρέπει να βεβαιώνονται ταμειακά οι οφει-
λές των δημόσιων φορέων, σε συμμόρφωση προς την πάγια 
νομολογία του ΣτΕ.

•  Να τηρούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. Δικαστικά Τμήμα-
τα των ΔΟΥ κ.λπ.) οι αρχές της αναλογικότητας και της χρηστής 
διοίκησης κατά τη λήψη των μέτρων αναγκαστικής κατάσχεσης, 
καθώς και να εφαρμόζονται ορθά οι διατάξεις περί χορήγησης 
αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.

•  Να προβλεφθούν εναλλακτικοί τρόποι εξόφλησης των οφειλών 
των πολιτών προς τους δημόσιους φορείς, πέραν της χρηματι-
κής καταβολής (π.χ. μέσω μεταβίβασης ακινήτων).

•  Να επανεξεταστεί η ποινική απαξία τής μη εμπρόθεσμης κατα-
βολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο ή, πάντως, αύ-
ξηση των ποσών, η μη αποπληρωμή των οποίων θα θεωρείται 
ποινικό αδίκημα.

•  Να καταργηθεί η εξαίρεση από τη δυνατότητα υπαγωγής σε 
ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών για τους οφειλέτες που 
έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατά αυτών ποινική δίωξη για 
φοροδιαφυγή.

Προς διεύρυνση των δυνατοτήτων συμψηφισμού των εκατέ-
ρωθεν οφειλών μεταξύ ιδιωτών/επιχειρήσεων και δημόσιων 
φορέων
•  Να παρέχονται ουσιαστικές διευκολύνσεις στις επιχειρήσεις που 

έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση μέσω ρυθμίσεων των 
οποίων οι προϋποθέσεις υπαγωγής να μην είναι απαγορευτικές 
και τα ευεργετικά τους αποτελέσματα να μην μπορούν να αρ-
θούν οποτεδήποτε από το Δημόσιο (μέσω συμψηφισμού ή ανα-
γκαστικής εκτέλεσης), εφόσον ο επιχειρηματίας είναι απολύτως 
συνεπής στη ρύθμιση.

•  Να εκδοθεί άμεσα η προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 του άρ-
θρου 83 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών περί εξαίρεσης μη ληξιπρόθεσμων 
οφειλών από τον συμψηφισμό.

•  Να εξαιρούνται από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό περιπτώ-
σεις στις οποίες η οφειλή του δημόσιου φορέα προέρχεται από 
σύμβαση (βάσει της οποίας προβλέπονται δόσεις αποπληρω-
μής και υπάρχουν εγγυήσεις διασφάλισης των συμφερόντων 
του δημόσιου φορέα), καθώς και όταν αιτιολογημένα δεν υφί-
σταται κίνδυνος ζημίας του δημόσιου φορέα.

•  Να συμψηφίζονται, υπό προϋποθέσεις, φορολογικές και άλλες 
οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του στενού δημόσιου τομέα με 
βέβαιες και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του οφειλέτη σε βάρος 
φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και του ευρύτερου δη-
μόσιου τομέα.

Αναφορικά με τους λοιπούς ανασταλτικούς παράγοντες της 
επιχειρηματικότητας
• Να θεσπιστεί σταθερό και απλό φορολογικό νομοθετικό πλαίσιο.

•  Να ληφθούν μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
καταπολέμηση της διαφθοράς.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕΠΑ)

Ο Συνήγορος έχει δεχθεί το τελευταίο έτος μεγάλο αριθμό αναφο-
ρών που αποτυπώνουν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν 
οι πολίτες κατά τη διαδικασία της εξέτασής τους προκειμένου να 
διαπιστωθεί το ποσοστό αναπηρίας τους από υγειονομικές επι-
τροπές του νεοσύστατου ΚΕΠΑ, η λειτουργία και η διαχείριση του 
οποίου έχουν ανατεθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Κατά τη διερεύνηση των 
αναφορών αυτών έγινε αντιληπτό ότι η ακολουθούμενη διαδικα-
σία παρουσίαζε σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, οι οποίες προ-
κάλεσαν μεγάλες καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα μια ευαίσθητη 
ομάδα του πληθυσμού να αποστερηθεί για μεγάλες χρονικές 
περιόδους την προβλεπόμενη εκ του νόμου προστασία. Η διοι-
κητική παθογένεια εντοπίστηκε στην έλλειψη προετοιμασίας και 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού του νέου συστήματος εκτίμησης της 
αναπηρίας, καθώς και στην ανυπαρξία μεταβατικού σταδίου κατά 
την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠΑ. 

Για τη συμβολή στην αντιμετώπιση των οξύτατων αυτών προ-
βλημάτων, με δεδομένη την κρισιμότητα της κατάστασης και σε 
συνέχεια σειράς εγγράφων που εστάλησαν προς την αρμόδια 
Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής Εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και 
συναντήσεων με αυτήν, κρίθηκε σκόπιμη η εκπόνηση ειδικής έκ-
θεσης* για τη λειτουργία του ΚΕΠΑ, όπου προτάθηκαν μια σειρά 
μέτρων οργανωτικού χαρακτήρα με στόχο την καλύτερη συνερ-
γασία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΟΠΥΥ. Ενδεικτικά, προτείνεται:

•  Να συμμετέχει μεγαλύτερος αριθμός ιατρών στις υγειονομικές 
επιτροπές.

•  Να αυξηθούν οι νόσοι για τις οποίες προβλέπεται εκτίμηση του 
ποσοστού αναπηρίας επ’ αόριστον, προκειμένου να περιοριστεί 
ο όγκος του έργου που ανατίθεται στις υγειονομικές επιτροπές.

• Να ομαδοποιηθούν οι συνηθέστερες περιπτώσεις αναπομπής.
•  Να προβλεφθούν περισσότερο ευέλικτοι τρόποι διόρθωσης και 

συμπλήρωσης των γνωματεύσεων.
•  Να απλοποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο παροχών σε άτομα με ανα-

πηρία.
•  Να υιοθετηθούν μέτρα για την άμβλυνση των συνεπειών από τις 

μεγάλες καθυστερήσεις, όπως η συνέχιση της χορήγησης των 
ασφαλιστικών και προνοιακών παροχών κατά το διάστημα της 
αναμονής προς εξέταση, καθώς και η παράταση ισχύος των βι-
βλιαρίων ασθένειας. 

Η έκθεση αυτή αποσκοπούσε στην ενίσχυση και στην ουσιαστι-
κότερη συνεργασία του Συνηγόρου με την αρμόδια Διεύθυνση 
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ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία ανταποκρίθηκε αποστέλλοντας έγγραφο με 
προτάσεις και απόψεις προς το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο. Οι 
προτάσεις αυτές βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία με την ως άνω 
ειδική έκθεση, τόσο ως προς τον προσδιορισμό των προβλημάτων 
όσο και ως προς τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης. Ειδικότε-
ρα, κρίθηκαν επιβεβλημένα τα ακόλουθα μέτρα: η λειτουργία μει-
κτών επιτροπών, οι συνεχείς επανεκπαιδεύσεις των ιατρών των επι-
τροπών και του διοικητικού προσωπικού των γραμματειών ΚΕΠΑ, 
η καλύτερη συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ, η σύσταση σημείων υπο-
δοχής αιτημάτων και στα υποκαταστήματα όπου δεν λειτουργούν 
ΚΕΠΑ, η αντιμετώπιση της κάλυψης των νησιωτικών περιοχών, η 
επικείμενη ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού συστήματος διασύνδε-
σης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των μηχανογραφικών συστημάτων εμπλε-
κόμενων ασφαλιστικών φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου, η 
επ’ αόριστον εκτίμηση της κατάστασης υγείας των ενδιαφερομέ-
νων κατά την ιατρική κρίση των μελών της επιτροπής. Διαπιστώθη-
κε, επίσης, πρόοδος ως προς τον συντονισμό των φορέων και των 
δράσεων για τη διαμόρφωση μηχανισμού ενιαίας αντιμετώπισης 
της ασφαλιστικής αναπηρίας, αλλά και για τη διαμόρφωση πλαισί-
ου συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας προς επίλυση 
θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας των κατά τόπους υπηρεσι-
ών των δήμων της χώρας οι οποίες χορηγούν παροχές σε άτομα με 
αναπηρία. Τέλος, ανακοινώθηκε η διεύρυνση του προβλεπόμενου 
αριθμού των παθήσεων που επιφέρουν αναπηρία επ’ αόριστον.

Παρά τη σημαντική αυτή πρόοδο, επιβάλλεται επιπλέον προσπά-
θεια ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών από το ΚΕΠΑ με την αντιμετώπιση των καθυστερή-
σεων που παραμένουν, ενώ αναζητείται η επίλυση μιας σειράς 
εκκρεμών ζητημάτων, όπως η διαμόρφωση αποτελεσματικού 
μηχανισμού αποτροπής και αποκατάστασης σφαλμάτων των γνω-
ματεύσεων, η διαμόρφωση μηχανισμού εκτίμησης της ασφαλιστι-
κής αναπηρίας, δηλαδή της ικανότητας για άσκηση του ασφαλι-
στέου επαγγέλματος, και η αρμονικότερη συνεργασία του ΚΕΠΑ 
με τις επιτελικές και τις τοπικές υπηρεσίες πρόνοιας.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Τον Σεπτέμβριο ο Συνήγορος υπέβαλε ειδική έκθεση* στην οποία 
παρουσιάζει τα προβλήματα κακοδιοίκησης που σχετίζονται με τη δι-
αχείριση της παράκτιας ζώνης. Οι διαπιστώσεις του Συνηγόρου εδρά-
ζονται στον χειρισμό σημαντικού αριθμού αναφορών με αντικείμενο 
την τήρηση των νόμιμων προθεσμιών εντός των οποίων οφείλει να 
ολοκληρώνεται η διαδικασία οριοθέτησης, τη διαχείριση, την εκμε-
τάλλευση και την περιβαλλοντική προστασία της παράκτιας ζώνης.

Ο Συνήγορος διαπιστώνει:

•  Υποστελέχωση και τεχνικές/υποστηρικτικές ελλείψεις των κατά 
νομό κτηματικών υπηρεσιών. 

•  Υπερβολική καθυστέρηση στη διαδικασία συγκρότησης επιτρο-
πών, εξέτασης υποθέσεων καθορισμού, υποστήριξης από συ-
ναρμόδιες υπηρεσίες κ.λπ. 

•  Απροθυμία των τοπικών κτηματικών υπηρεσιών, των ΟΤΑ αλλά 
και των αποκεντρωμένων διοικήσεων (πρώην περιφερειών) 
να υλοποιήσουν την ισχύουσα νομοθεσία περί κατεδαφίσεων, 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή αποβολής από καταπατημένες 
εκτάσεις. 

•  Απροθυμία των ΟΤΑ και των φορέων διοίκησης λιμένα να διαχει-
ριστούν περιβαλλοντικώς ορθά και με διασφάλιση του κοινόχρη-
στου χαρακτήρα το δικαίωμα παραχώρησης χρήσης αιγιαλού ή 
χερσαίας ζώνης λιμένα, αλλά και των κτηματικών υπηρεσιών να 
ασκήσουν τις ελεγκτικές αρμοδιότητές τους.

•  Παράκαμψη των διαδικασιών περιβαλλοντικού ελέγχου και αδει-
οδότησης σε μεγάλα έργα στην παράκτια ζώνη, και προσπάθεια 
εκ των υστέρων τακτοποίησης των ελλείψεων.

•  Ανυπαρξία ελεγκτικών μηχανισμών της ορθότητας της έκθεσης 
καθορισμού αιγιαλού και παραλίας ή της σύμβασης παραχώρη-
σης απλής χρήσης της χερσαίας ζώνης λιμένα.   

Και προτείνει:

•  Τη στελέχωση των κατά νομό κτηματικών υπηρεσιών από κατάλ-
ληλα εξειδικευμένο προσωπικό και τον εφοδιασμό τους με την 
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, ώστε με τη συνδρομή των 
κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών να μπορούν 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις συλλογής και αξιοποίησης 
των στοιχείων που απαιτούνται για τον καθορισμό του αιγιαλού.

•  Την τήρηση των προθεσμιών ολοκλήρωσης των διαδικασιών 
από όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαδικασία καθο-
ρισμού. 

•  Τη συστηματική παρακολούθηση από τους ελεγκτικούς φορείς 
της διοίκησης, αλλά και από τις υπηρεσίες που είναι επιφορτι-
σμένες με τις κατεδαφίσεις, της υλοποίησης από τους ΟΤΑ και 
τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες των διαδικασιών που έπονται 
του καθορισμού αιγιαλού και παραλίας και την επιβολή των 
προβλεπόμενων κυρώσεων σε περιπτώσεις αναιτιολόγητων 
καθυστερήσεων.

•  Τον έλεγχο των ΟΤΑ από τις κτηματικές υπηρεσίες ως προς την 
ορθή διαχείριση του δικαιώματος παραχώρησης χρήσης αιγια-
λού και παραλίας, με έσχατο μέτρο την ενεργοποίηση της δυνα-
τότητας ανάκλησης της παραχώρησης.

•  Τον έλεγχο, από τις κατά νομό αποκεντρωμένες υπηρεσίες της 
διοίκησης, της άσκησης της δυνατότητας για εκ των υστέρων 
αδειοδότηση παρανόμως κατασκευασμένων έργων και τη μη 
προώθηση προς τις κεντρικές υπηρεσίες ανεξέλεγκτων αδειο-
δοτήσεων.

•  Τη δημιουργία κατάλληλων ελεγκτικών μηχανισμών των απο-
φάσεων καθορισμού αιγιαλού και παραλίας ή των συμβάσεων 
παραχώρησης απλής χρήσης της χερσαίας ζώνης λιμένα.

Οι δραστηριότητες της χρονιάς
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ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Ο Συνήγορος επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα θεμάτων που κρίνο-
νται ιδιαίτερα σοβαρά και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του. Επί-
σης, έρευνες διεξάγονται ενόψει του ενδεχομένου ενεργοποίησης 
της διαδικασίας διενέργειας τυπικής αυτεπάγγελτης έρευνας. Επι-
πλέον, ο Συνήγορος λαμβάνει πρωτοβουλία να διερευνήσει διά-
φορα θέματα στο πλαίσιο επανελέγχου υποθέσεων που είχε χειρι-
στεί στο παρελθόν ή και κατόπιν εκτίμησης για την αναγκαιότητα 
διεύρυνσης του πεδίου έρευνας και της συνήθους διαμεσολάβη-
σης της ανεξάρτητης αρχής, στη βάση αναφορών πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, διενεργήθηκε, εντός του 2013 και δυνάμει της 
υπ’ αριθμ. 1000.2/20229/2013 απόφασης της Συνηγόρου του 
Πολίτη, αυτεπάγγελτη έρευνα «Για την προαγωγή αλλοδαπών 
μαθητών που φοιτούν με ελλιπή δικαιολογητικά εγγραφής» (βλ. 
αναλυτικά «Πρόσβαση στην εκπαίδευση», στο «Οικογένεια και 
σχολείο»).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

Σε περίπτωση που ο Συνήγορος διαπιστώσει, κατά τη διερεύνη-
ση αναφοράς, παράνομη συμπεριφορά διοικητικού οργάνου, η 
οποία πολλές φορές συνίσταται στην άρνηση συνεργασίας με την 
ανεξάρτητη αρχή, συντάσσει έκθεση την οποία διαβιβάζει στο όρ-
γανο που είναι αρμόδιο για τον πειθαρχικό έλεγχο του υπαιτίου. 
Επισημαίνεται ότι η άρνηση συνεργασίας με τον Συνήγορο συνι-
στά, υπό προϋποθέσεις, ποινικό αδίκημα. 

Μέσα στο 2013 ο Συνήγορος αξιοποίησε 10 φορές την εν λόγω θε-
σμική δυνατότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των πειθαρ-
χικών ελέγχων που ζήτησε ο Συνήγορος κατά το 2013 παραμένει 
μεγάλος, όπως και κατά το έτος 2012, γεγονός που εξακολουθεί 
να αντανακλά αφενός μια δυστοκία συνεργασίας της δημόσιας 
διοίκησης με την ανεξάρτητη αρχή, αφετέρου μια αυξημένη τάση 
αδυναμίας –ίσως και απροθυμίας– της διοίκησης να ανταποκριθεί 
στις εκ του νόμου υποχρεώσεις της. Τα ζητήματα αυτά συνδέονται 
άμεσα με –και συνεχίζουν να ενισχύονται από– τις εξελίξεις στην 
πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας. 

Ο Συνήγορος ζήτησε να διενεργηθεί πειθαρχικός έλεγχος:  

Από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
•  Κατά του Δημάρχου Κεφαλονιάς λόγω μη συνεργασίας – μη αντα-

πόκρισης σε επιστολές του Συνηγόρου (υπόθεση 16791/2008). 
•  Κατά του Δημάρχου Κορινθίων λόγω μη συνεργασίας του με την 

ανεξάρτητη αρχή. Οι αναφορές των πολιτών αφορούσαν υπο-

λογισμό ειδικού προστίμου ρυθμιζόμενων χώρων στην περιοχή 
της Κορινθίας. Ο γενικός γραμματέας απευθύνθηκε στον Πρό-
εδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου προκειμένου να γνωμοδο-
τήσει για την επιβολή ή μη πειθαρχικής ποινής στον δήμαρχο 
(υποθέσεις 142378, 143915/2011).

•  Κατά του Δημάρχου Γορτυνίας λόγω μη συνεργασίας με τον Συ-
νήγορο. Ο δήμαρχος κλήθηκε σε απολογία, η οποία έγινε απο-
δεκτή (υπόθεση 146371/2011).

•  Κατά των υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης (Διεύθυνση Οικονομι-
κών και Υπηρεσία Δόμησης) λόγω μη συνεργασίας με τον Συνή-
γορο (υπόθεση 159943/2012).

•  Κατά του Δημάρχου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης λόγω παράλει-
ψης ελέγχου των υπηρεσιών του δήμου για την καθυστέρηση 
απάντησης στα έγγραφα του Συνηγόρου, καθώς επίσης και για 
το γεγονός ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου δεν συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις της αποκε-
ντρωμένης διοίκησης αλλά και του Συνηγόρου για ενημέρωση 
του  αναφερομένου καθώς και της ανεξάρτητης αρχής. Η υπό-
θεση αφορούσε εκμίσθωση θαλάσσιου χώρου από τον  Δήμο 
Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (υπόθεση 143329/2011).

Από τη Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
•  Κατά του Δημάρχου Λέρου λόγω μη συνεργασίας με τον Συνή-

γορο. Κατόπιν αυτού η Γενική Γραμματέας ζήτησε αντίγραφο 
του φακέλου της υπόθεσης και τις απόψεις του δήμου (υπόθεση 
134256/2010).

Από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας και Στερεάς Ελλάδας
•  Κατά των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων για μη συ-

νεργασία τους με τον Συνήγορο. Ο γενικός γραμματέας ζήτησε από 
τον Δήμο Χαλκιδέων να διευκρινίσει τους λόγους για τους οποίους 
δεν απάντησε στον Συνήγορο σχετικά με την εκτέλεση επείγοντος 
στεγαστικού προγράμματος αποκατάστασης των Τσιγγάνων που 
διαβιούν ή έχουν ιδιοκτησία εκεί (υπόθεση 15676/2009). 

•  Κατά των υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος για τη μη συνεργασία 
τους με τον Συνήγορο (υπόθεση 151153/2012).

Από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
•  Κατά του Δημάρχου Αποκορώνου λόγω παράλειψης συνεργα-

σίας με τον Συνήγορο σε υπόθεση σχετικά με οριοθέτηση ιδι-
οκτησίας έπειτα από διάνοιξη δρόμου. Ο δήμαρχος κλήθηκε 
σε απολογία για τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος (υπόθεση 
22404/2009).

•  Κατά του Δημάρχου Χανίων για τη μη χορήγηση στοιχείων σχε-
τικών με την αποκατάσταση της βλάβης του οδοστρώματος κα-
τόπιν θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος (υποθέσεις 138962, 
147868/2011). Ο δήμαρχος κλήθηκε σε απολογία και ο φάκελος 
διαβιβάστηκε στο αρμόδιο συμβούλιο του άρθρου 234, πα-
ράγρ. 2 του Ν. 3582/2010 για γνωμοδότηση.*
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Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου
•  Κατά εκπαιδευτικού για σχόλια σεξιστικού και ρατσιστικού πε-

ριεχομένου σε βάρος μαθητών. Από την ΕΔΕ προέκυψε η ευ-
θύνη του εκπαιδευτικού και η υπόθεση παραπέμφθηκε στην 
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, διότι κρίθηκε ότι το παράπτωμα επέσυρε ποινή 
ανώτερη της αρμοδιότητας του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης (υπόθεση 160830/2012).

 
Εξελίξεις πειθαρχικών ελέγχων: 

Από τη Δ΄ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας 
(βλ. Ετήσια έκθεση 2012, σ. 23)
•  Μετά και τη διεξαγωγή συμπληρωματικής ΕΔΕ για παράτυπες εγ-

γραφές στην Ευαγγελική Σχολή Νέας Σμύρνης, η διεύθυνση προ-
χώρησε σε πειθαρχική δίωξη μελών του Συλλόγου Διδασκόντων 
για το παράπτωμα της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος.

Από τη Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαί-
ου (βλ. Ετήσια έκθεση 2012, σ. 23)
•  Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμέ-

νης Διοίκησης Αιγαίου επέβαλε αργία τριών μηνών στον Αντι-
δήμαρχο Λήμνου για την παράλειψη εφαρμογής της νομοθεσί-
ας περί ΚΥΕ, βάσει της οποίας όφειλε να προβεί στην οριστική 
αφαίρεση της άδειας λειτουργίας των καταστημάτων που είχαν 
υποπέσει σε πολλαπλές παραβάσεις, μετά και την έγκαιρη ενη-
μέρωση του Αστυνομικού Τμήματος Μύρινας Λήμνου (υπόθεση 
14624/2007).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ

Εάν κατά τη διερεύνηση υπόθεσης προκύψουν αποχρώσες εν-
δείξεις για τέλεση αξιόποινης πράξης από λειτουργό, υπάλληλο 
ή μέλος της διοίκησης, ο Συνήγορος υποχρεούται να διαβιβάσει 
σχετική έκθεση στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ως προς την υπερά-
σπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, αν κριθεί ότι παρίσταται 
ανάγκη παρέμβασης της αρμόδιας δικαστικής αρχής ή άλλης δη-
μόσιας υπηρεσίας ή φορέα, ο Συνήγορος διαβιβάζει σε αυτούς 
σχετική έκθεση. 

Μέσα στο 2013 ο Συνήγορος παρέπεμψε στον Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Πειραιώς υπόθεση που αφορά τον Δήμο Πειραιά, καθώς 
διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν αποχρώσες ενδείξεις τέλεσης ποι-
νικού αδικήματος. Η υπόθεση αφορά τη μη σύννομη λειτουρ-
γία ΚΥΕ στην Ακτή Δηλαβέρη στον Πειραιά, και συγκεκριμένα 
σοβαρή ηχορύπανση καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, ύπαρξη 
αυθαίρετων κατασκευών, κατάληψη των πεζοδρομίων και λοι-
πών κοινόχρηστων χώρων με μόνιμες κατασκευές και κατάληψη 
κοινόχρηστων χώρων με υπερβολική ανάπτυξη τραπεζοκαθισμά-

των. Κατόπιν τούτων, ζητήθηκε ο φάκελος από τον αρμόδιο εισαγ-
γελέα (υπόθεση 21326/2008).

Επίσης, ο Συνήγορος διαβίβασε εκθέσεις σε εισαγγελικές αρχές 
για εννέα υποθέσεις παραβίασης δικαιωμάτων ανηλίκων.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥΣ  
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ

Σε αρκετές περιπτώσεις πλέον ο Συνήγορος ζητά τη συνδρομή 
άλλων ελεγκτικών μηχανισμών προκειμένου στο πλαίσιο των αρ-
μοδιοτήτων τους να συνδράμουν στη διερεύνηση υποθέσεων και 
στην απόδοση ευθυνών. Εντός του 2013 ο Συνήγορος ζήτησε: 

Από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης) 
και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Τμήμα Διοικητικού-Οικο-
νομικού Δωδεκανήσου)
•  Τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας των πράξεων με βάση τα 

άρθρα 214, παράγρ. 1, 2, και 238, παράγρ. 1, 4 του Ν. 3852/2010, 
λόγω μη ανταπόκρισης του Δήμου Ρόδου σε επανειλημμένα έγ-
γραφα του Συνηγόρου, με τα οποία ζητείτο πληροφόρηση σχε-
τικά με την κίνηση κονδυλίων που προορίζονταν για τη χρημα-
τοδότηση Σχολικής Επιτροπής του πρώην Δήμου Πεταλούδων 
Ρόδου. 

•  Τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου προκειμένου να διαπιστω-
θούν τυχόν ευθύνες σχετικά με οφειλές του πρώην Δήμου Πε-
ταλούδων προς τη Σχολική Επιτροπή του Δημοτικού Σχολείου 
Παστίδας. Οι οφειλές αφορούσαν το σύνολο της ετήσιας επιχο-
ρήγησης για τα έτη 2009 και 2010 και μέρος αυτής για το 2008.

Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει έγγραφη ανταπόκριση από το 
Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Δωδεκανήσου. Η Γενική Γραμμα-
τεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών διαβίβασε 
την υπόθεση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του 
ΓΛΚ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4081/2012 για την απο-
στολή υποθέσεων διαχειριστικού ελέγχου που υπάγονται στις δι-
ατάξεις του άρθρου 24 (παράγρ. 4, εδ. β΄) του Ν. 3492/2006 (υπό-
θεση 133423/2010).

ΑΥΤΟΨΙΕΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η θετική εμπειρία του Συνηγόρου όσον αφορά την αποτελεσμα-
τικότητα των αυτοψιών επιβεβαιώνεται συνεχώς, ιδίως όταν πρό-
κειται για πολεοδομικά και περιβαλλοντικά θέματα, για ζητήματα 
προσωπικής ελευθερίας και προσωπικής ασφάλειας αλλοδαπών 
και ημεδαπών, για τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων και 
των Ρομά, για ζητήματα υγειονομικής περίθαλψης και προνοια-

Οι δραστηριότητες της χρονιάς
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κών δομών, για τη λειτουργία ιδρυμάτων για παιδιά κ.λπ. Συχνά, 
χρειάζεται να πραγματοποιηθούν και συναντήσεις εργασίας με 
τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο όχι μόνο την επίλυση των 
επίμαχων ζητημάτων, αλλά και την ανταλλαγή γνώσης και εμπειρί-
ας. Ο Συνήγορος κατά το 2013 πραγματοποίησε περίπου 40 αυτο-
ψίες (στην Αθήνα και την περιφέρεια) και μεγάλο αριθμό συναντή-
σεων εργασίας, ορισμένες από τις οποίες, ανάλογα με το θεματικό 
αντικείμενο, αναδεικνύονται στα επιμέρους σχετικά κεφάλαια της 
παρούσας έκθεσης.

Ειδικά για τα δικαιώματα του παιδιού βλ. αναλυτικά «Προαγωγή 
των δικαιωμάτων του παιδιού».

ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια του 2013, στο πλαίσιο του εμπλουτισμού της 
εμπειρίας του και του διαλόγου με κοινωνικούς εταίρους σε θέμα-
τα της αρμοδιότητάς του, ο Συνήγορος διοργάνωσε συσκέψεις και 
ημερίδες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες:

•  Στις 18 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία 
του Συνηγόρου με εκπροσώπους φορέων ψυχικής υγείας, η οποία 
είχε ως αντικείμενο την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων 
με ψυχικές διαταραχές. Τη σύσκεψη προλόγισε η Συνήγορος του 
Πολίτη Καλλιόπη Σπανού και συντόνισε ο τότε Βοηθός Συνήγο-
ρος για θέματα Κοινωνικής Προστασίας Ιωάννης Σακέλλης. Στη 
σύσκεψη συμμετείχε και ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού Γιώργος Μόσχος. Κατά τη συνάντηση αυτή συζητή-
θηκε η πρόοδος στην πορεία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, 
επισημάνθηκε ότι η οικονομική συγκυρία της χώρας πλήττει και 
τον τομέα της ψυχικής υγείας και δόθηκε έμφαση στην ενεργο-
ποίηση σύγχρονων μεθόδων αξιολόγησης των δομών.   

•  Ο Συνήγορος διοργάνωνε δυο Ημέρες Διαλόγου με εφήβους, 
στη Θεσσαλονίκη (26-27 Απριλίου) και στην Αθήνα (10-11 Μαΐ-
ου), στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 48 έφηβοι από διάφορες 
περιοχές της χώρας. Σε συνέχεια αυτών, διοργανώθηκε «Συ-
νάντηση Διαγενεακής Επικοινωνίας» (27 Ιουνίου), στην οποία 
συμμετείχαν 12 έφηβοι σύμβουλοι του Συνηγόρου και ενήλικες 
που από τη θέση τους έχουν συμβολή στη λήψη αποφάσεων.* 
Στη συνάντηση συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας Πρόνοιας, ο 
Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς, ο Διευθυντής Ψυχικής Υγείας 
και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού 
και Εισαγγελέας Ανηλίκων Αθήνας. Οι συναντήσεις αυτές απο-
τελούν μέρος της δράσης του Συνηγόρου «Η συμμετοχή μας ως 
απάντηση στη βία, τη σιωπή και την ανασφάλεια» (βλ. αναλυτι-
κά «Προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού»).

•  Στις 17 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ανεξάρτη-
της αρχής, με πρωτοβουλία του Συνηγόρου, συνάντηση εργα-
σίας με θέμα τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη διαδι-

κασία οριοθέτησης αιγιαλού-παραλίας-παλαιού αιγιαλού και τη 
χρήση τους.

•  Στις 31 Οκτωβρίου, με πρωτοβουλία του Συνηγόρου, πραγ-
ματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία της ανεξάρτητης αρχής 
με θέμα την ηχορύπανση στην περιοχή Νέου Ικονίου από τη 
λειτουργία της ΟΛΠ ΑΕ. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσω-
ποι του Πολιτιστικού Οικολογικού Συλλόγου Νέου Ικονίου, του 
Δήμου Περάματος, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και 
Νήσων, της ΟΛΠ ΑΕ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος (Ειδική 
Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Ειδική Υπηρεσία Πε-
ριβάλλοντος και Διεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 
και Θορύβου). 

•  Στις 11 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με 
τη Διοικήτρια του ΟΑΕΕ, στο πλαίσιο της προσπάθειας εξεύρε-
σης λύσεων για εκείνους τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που 
αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στην υποχρέωση καταβο-
λής ασφαλιστικών εισφορών.   

•  Στις 20 Νοεμβρίου, στα γραφεία της ανεξάρτητης αρχής, ο Συ-
νήγορος διοργάνωσε συνάντηση διαλόγου με θέμα «Αναδοχή 
ανηλίκων: Διεύρυνση και ανάδειξη του θεσμού στην Ελλάδα», 
σε συνέχεια προτάσεών του προς τα συναρμόδια υπουργεία 
για τη νομοθετική ενίσχυση και αναμόρφωση του θεσμού της 
αναδοχής (βλ. Ετήσια έκθεση 2012, σ. 76-77).* Στη συνάντηση 
συμμετείχαν 60 εκπρόσωποι αρμόδιων δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων, οργανώσεων και ιδρυμάτων, εμπειρογνώμονες και δια-
τελέσαντες ανάδοχοι γονείς.

•  Στις 7 Δεκεμβρίου ο Συνήγορος, σε συνεργασία με το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΠΜΣ Πολιτική Επιστή-
μη και Κοινωνιολογία), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠΜΣ 
Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη) 
και τον Δήμο Αθηναίων, οργάνωσε ημερίδα με θέμα «Ηθικός 
πανικός, κοινωνία και δικαιώματα». Η ημερίδα εντάχθηκε στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων για την παγκόσμια Ημέρα Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων.

Ο Συνήγορος, συνεχίζοντας τη συστηματική συνεργασία με φο-
ρείς που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συμμετεί-
χε, επίσης, με ομιλίες και παρεμβάσεις σε ημερίδες και συνέδρια 
φορέων και θεσμών.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι, με την ειδική επισήμανση ότι 
σε πολλά συνέδρια φορέων και θεσμών ο Συνήγορος εκπροσω-
πείται από ειδικούς επιστήμονες, με ομιλίες και παρεμβάσεις τους.

Η Συνήγορος του Πολίτη ενδεικτικά συμμετείχε:

•  Στις 30 Ιανουαρίου σε ημερίδα της ΔΗΜΑΡ για το πολιτικό σύ-
στημα και τη λειτουργία των θεσμών. Η ομιλία της κ. Σπανού είχε 
θέμα «Η κρίση της διοίκησης και η διοίκηση της κρίσης». 

•  Στις 23 Απριλίου στην ημερίδα που διοργάνωσε η Κεντρική Ένω-
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ση Δήμων Ελλάδας στην Αθήνα με θέμα «Αποτελεσματικότητα, 
διαφάνεια, δικαιοσύνη στην τοπική αυτοδιοίκηση». Στην ομιλία 
της η κ. Σπανού αναφέρθηκε στην εμπειρία του Συνηγόρου και 
στη συμβολή του στην προσπάθεια για μια αποτελεσματική και 
σύννομη τοπική αυτοδιοίκηση.

•  Στις 14 Ιουνίου σε ημερίδα του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα 
«Ο Συνήγορος του Πολίτη και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής». Η 
ομιλία της Συνηγόρου είχε θέμα «Ο Συνήγορος του Πολίτη και οι 
προκλήσεις της συγκυρίας».

•  Στις 25 Σεπτεμβρίου σε συνεργασία στο πλαίσιο κατάρτισης του 
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, κατό-
πιν πρόσκλησης από την ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης. Η Συνήγορος του Πολίτη συμμετείχε με προτά-
σεις στη σχετική διαβούλευση φορέων.

•  Στις 2 Οκτωβρίου σε στρογγυλή τράπεζα που διοργανώθηκε 
στην Αθήνα με αντικείμενο «Ψηφιακά δίκτυα, πολιτικός έλεγχος 
και κινήσεις πολιτών», στο πλαίσιο διεθνούς συνεδρίου με θέμα 
«Ψηφιακή δημοκρατία: Συμμετοχή – Αξιοπιστία – Οικονομική 
ανάπτυξη». 

•  Στις 4 Δεκεμβρίου σε συνάντηση εργασίας που οργάνωσε η 
Ελληνική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών σε 
συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου στην Αθήνα, με θέμα «Καταπολέμηση της βίας κατά των γυ-
ναικών – Δυνατότητες επικύρωσης της Σύμβασης του Συμβου-
λίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας 
κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας». 

•  Στις 11 Δεκεμβρίου σε ημερίδα που διοργάνωσε η Γενική Γραμ-
ματεία Ισότητας των Φύλων με θέμα «Νομοθεσία και φύλο: Προ-
βλήματα, προκλήσεις, προοπτικές».

•  Στις 19 Δεκεμβρίου στην εκδήλωση με θέμα «Ο ρόλος της κοι-
νωνίας στην αντιμετώπιση της Διαφθοράς», που διοργάνωσε ο 
Εθνικός Συντονιστής για την καταπολέμηση της Διαφθοράς και 
η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης – Γενική Γραμματεία 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με ομιλία που είχε τίτλο «Η δια-
φθορά ως υπονόμευση των δικαιωμάτων του πολίτη».*

Οι Bοηθοί Συνήγοροι ενδεικτικά συμμετείχαν:

•  Στις 30 Ιανουαρίου ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου Βασίλης Καρύδης συμμετείχε σε ημερίδα του Παντεί-
ου Πανεπιστημίου με θέμα «Πόλη, εγκληματικότητα και ανα-
σφάλεια στην εποχή της οικονομικής κρίσης» όπου παρουσίασε 
εισήγηση με θέμα «Μετανάστευση και έγκλημα».

•  Στις 21 Φεβρουαρίου ο Βοηθός Συνήγορος Βασίλης Καρύδης 
συμμετείχε σε ημερίδα που διοργάνωσε το ΙΣΤΑΜΕ με θέμα «Η 
Ελλάδα απέναντι στον νεοναζισμό και στη ρατσιστική, κοινωνι-
κή και πολιτική βία», στα γραφεία του ΕΒΕΑ, όπου παρουσίασε 
εισήγηση με θέμα «Σύγχρονες όψεις της βίας».

•  Στις 4 Μαρτίου ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παι-

διού Γιώργος Μόσχος ήταν ομιλητής σε ημερίδα που πραγμα-
τοποιήθηκε στη Φλώρινα με θέμα «Η βία στη ζωή των παιδιών: 
Διαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού», την 
οποία διοργάνωσαν οι τοπικοί Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τοπικούς 
εκπαιδευτικούς φορείς.

•  Στις 19 και 20 Απριλίου ο Βοηθός Συνήγορος Γιώργος Μόσχος 
συμμετείχε με ομιλία και συντονίζοντας συζητήσεις στη διημε-
ρίδα «Ίδρυμα και παιδική προστασία στην Ελλάδα σήμερα: Δη-
μιουργία δικτύου προστασίας για τα παιδιά και τα δικαιώματά 
τους», που διοργάνωσε το Ορφανοτροφείο Βόλου, στον Βόλο. 

•  Στις 16 Μαΐου ο Βοηθός Συνήγορος Βασίλης Καρύδης συμμετεί-
χε σε ημερίδα που διοργανώθηκε στην Ακαδημία της Αστυνομί-
ας με θέμα «Αστυνομία και δικαιοσύνη» όπου παρουσίασε εισή-
γηση με θέμα «Αστυνομία, αστυνόμευση και κράτος δικαίου».

•  Στις 12 Ιουνίου ο Βοηθός Συνήγορος Βασίλης Καρύδης συμμε-
τείχε, ως βασικός σχολιαστής, στη συνέντευξη Τύπου του Μη 
Κυβερνητικού Οργανισμού Human Right Watch, που πραγματο-
ποιήθηκε στην Αθήνα, όπου παρουσιάστηκε έκθεση του οργα-
νισμού με θέμα «Αυθαίρετες προσαγωγές μεταναστών –  Επιχεί-
ρηση “Ξένιος Ζευς”».

•  Στις 19 Οκτωβρίου ο Βοηθός Συνήγορος Γιώργος Μόσχος συζή-
τησε δημόσια με ομάδα εφήβων σχετικά με τη βία στη ζωή τους, 
στο πλαίσιο της ημερίδας «Ο κύκλος της βίας: Βιωματικές προ-
σεγγίσεις, πρακτικές αντιμετώπισης», την οποία διοργάνωσε η 
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

•  Στις 29 Νοεμβρίου ο Βοηθός Συνήγορος Γιώργος Μόσχος ήταν 
ομιλητής σε εκδήλωση την οποία διοργάνωσε στη Σαντορίνη το 
Κέντρο Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων» σε συνεργασία με τον 
Δήμο Σαντορίνης με θέμα «Θετικές δράσεις στα σχολεία: Αναζη-
τώντας απαντήσεις στις δυσκολίες των παιδιών και των εφήβων».

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 

Ο Συνήγορος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανα-
τεθεί από το Σύνταγμα, εμφανίζεται ενώπιον κοινοβουλευτικών 
επιτροπών προκειμένου να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για ειδι-
κότερα θέματα της αρμοδιότητάς του.

•  Η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού ενημέρωσε την Ειδι-
κή Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου της Βουλής για θέματα Ρομά, μαζί με τους Βοηθούς 
Συνηγόρους για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Βασίλη Καρύδη, 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού Γιώργο Μόσχο και για την Ποιό-
τητα Ζωής Ιωάννη Σαγιά. Στη συζήτηση αναφέρθηκαν στις ανα-
γκαίες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν σε όλα τα επίπεδα 
διοίκησης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά (16 Ιανουαρίου). 

•  Ο Βοηθός Συνήγορος Γιώργος Μόσχος εμφανίστηκε ενώπιον 
της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαι-

Οι δραστηριότητες της χρονιάς
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ωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής προκειμένου να παρουσι-
άσει τις θέσεις του Συνηγόρου για την παιδική κακοποίηση (19 
Μαρτίου).

•  H Συνήγορος του Πολίτη παρουσίασε την ετήσια έκθεση της 
ανεξάρτητης αρχής για το 2012 στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή 
Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής (9 Απριλίου).  

•  Στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου της Βουλής παρουσιάστηκε η ειδική έκθεση 
για την ισότητα των φύλων και τις εργασιακές σχέσεις του έτους 
2012. Η Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε την ένταση των προ-
βλημάτων ίσης μεταχείρισης σε περίοδο κρίσης και την ανάγκη 
παρέμβασης της πολιτείας (19 Απριλίου).

•  Επίσης, στην Επιτροπή Ισότητας της Βουλής, η Συνήγορος του 
Πολίτη και ο Βοηθός Συνήγορος Βασίλης Καρύδης συμμετείχαν 
στη συζήτηση για τα πρόσφατα γεγονότα ένοπλης επίθεσης 
κατά αλλοδαπών εργατών στη Νέα Μανωλάδα, σημειώνοντας 
τις παλαιότερες και πρόσφατες παρεμβάσεις του Συνηγόρου, ο 
οποίος είχε ζητήσει ελέγχους από όλους τους αρμόδιους διοι-
κητικούς φορείς για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στις 
καλλιέργειες φράουλας στη Νέα Μανωλάδα (23 Απριλίου).

•  Ο Βοηθός Συνήγορος Ιωάννης Σαγιάς ενημέρωσε την υποεπι-
τροπή υδατικών πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προ-
στασίας Περιβάλλοντος της Βουλής για τη λειτουργία του Βιο-
λογικού Καθαρισμού της νήσου Κιμώλου (14 Μαΐου).

•  Στην Επιτροπή Ισότητας της Βουλής, οι Βοηθοί Συνήγοροι Βα-
σίλης Καρύδης και Γιώργος Μόσχος συμμετείχαν στη συζήτηση 
για την έκθεση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης Nils Muiznieks σχετικά με την κατά-
σταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ελλάδα και τους 
ασυνόδευτους ανήλικους αλλοδαπούς (22 Μαΐου).

•  Ο Βοηθός Συνήγορος Βασίλης Καρύδης και μέλος του επιστη-
μονικού προσωπικού παρουσίασαν στη Διαρκή Επιτροπή Δη-
μόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης τις θέσεις 
της ανεξάρτητης αρχής για το υπό συζήτηση, την περίοδο εκεί-
νη, νομοσχέδιο «Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων 
και κρατουμένων σε άδεια» (26 Σεπτεμβρίου).

•  Έπειτα από πρόσκληση της Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, 
ο Βοηθός Συνήγορος Βασίλης Καρύδης παρουσίασε τις θέσεις 
του Συνηγόρου για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο «Τροποποίη-
ση του Ν. 927/1979 και προσαρμογή του στην απόφαση-πλαί-
σιο για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσε-
ων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου» (28 
Νοεμβρίου).

•  Ο Βοηθός Συνήγορος Ιωάννης Σαγιάς εμφανίστηκε ενώπιον 
της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος 
της Βουλής προκειμένου να παρουσιάσει τις απόψεις της ανε-
ξάρτητης αρχής σε συζήτηση με θέμα «Παραβίαση κοινοτικού 
δικαίου σχετικά με τη λειτουργία παράνομων χωματερών» (19 
Δεκεμβρίου).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ –
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Ο Συνήγορος συμμετέχει σε συλλογικά όργανα του κράτους με 
σκοπό την αξιοποίηση της εμπειρίας του σε θέματα προστασίας 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και καταπολέμησης της κακοδι-
οίκησης. 

Ο Συνήγορος είναι τακτικό μέλος της ΕΕΔΑ και του Εθνικού Συμ-
βουλίου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Δυνάμει των διατάξεων 
του Ν. 4152/2013, ο Συνήγορος του Πολίτη ορίστηκε μέλος της 
Συντονιστικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, 
η οποία συστάθηκε για να βοηθήσει το έργο του Εθνικού Συντο-
νιστή στον σχεδιασμό της στρατηγικής και στον συντονισμό των 
δράσεων καταπολέμησης της διαφθοράς. Επίσης, ο Συνήγορος 
συμμετέχει στη Συντονιστική Επιτροπή του Παρατηρητηρίου για 
την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού του Υπουρ-
γείου Παιδείας, ενώ το 2013 ανέλαβε την προεδρία της Συντο-
νιστικής Επιτροπής του Δικτύου κατά της Βίας στο Σχολείο, στο 
οποίο συμμετέχουν δημόσιοι και μη κυβερνητικοί φορείς.*  

Εκπρόσωποι του Συνηγόρου συμμετέχουν σε επιτροπές που 
ασχολούνται με θέματα τα οποία εμπίπτουν στις ειδικές αρμοδιό-
τητές του, όπως, για παράδειγμα, στην επιτροπή της Γενικής Γραμ-
ματείας Ισότητας για την προώθηση της γυναικείας απασχόλησης. 
Τέλος, εκπρόσωποι του Συνηγόρου συμμετέχουν και σε άλλες επι-
τροπές εισηγητικές σε νομοπαρασκευαστικό έργο, σε ομάδες ερ-
γασίας, καθώς και σε επιτροπές αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για 
την ανάθεση έργων (Υπουργεία Εσωτερικών, Δικαιοσύνης κ.ά.).

•  Ενδεικτικά, εντός του έτους 2013 εκπρόσωποι του Συνηγόρου 
συμμετείχαν στην ομάδα εργασίας που συνεστήθη από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το οποίο παρουσιάστη-
κε στις 10 Δεκεμβρίου. 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Με σκοπό την πιο έντονη παρουσία του Συνηγόρου στην περιφέ-
ρεια, κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής επισκέπτονται διάφορες 
πόλεις προκειμένου να ενημερώσουν άμεσα τόσο τις υπηρεσίες 
όσο και τους πολίτες για τις αρμοδιότητες της ανεξάρτητης αρ-
χής. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι του Συνηγόρου αξιοποιούν την 
ευκαιρία και πραγματοποιούν συσκέψεις με παράγοντες της το-
πικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών δημόσιων υπηρεσιών εν 
γένει για την επίλυση ζητημάτων που θέτουν οι αναφορές ή και 
για θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Τέλος, κάποιες 
φορές, οργανώνεται υποδοχή πολιτών για την παραλαβή αναφο-
ρών. Ενδεικτικά: 
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•  Στις 14 και 15 Νοεμβρίου, κλιμάκιο αποτελούμενο από τον Βο-
ηθό Συνήγορο για θέματα Ποιότητας Ζωής Ιωάννη Σαγιά και ει-
δικούς επιστήμονες επισκέφθηκε την Ηλεία και συγκεκριμένα 
την Αρχαία Ολυμπία, τον ποταμό και το φράγμα του Αλφειού, 
την παραλία Κακοβάτου Ζαχάρως, τη λίμνη Καϊάφα, το Κατά-
κολο και την πόλη του  Πύργου και συμμετείχε στην ανοιχτή 
συζήτηση με θέμα «Αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών 
στη Δυτική Πελοπόννησο» που διοργάνωσε στις 15 Νοεμβρί-
ου η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας 
Περιβάλλοντος της Βουλής, υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και του Κύκλου Βου-
λευτών της Μεσογείου για την Αειφόρο Ανάπτυξη (COMPSUD), 
στον Πύργο.

•  Στις 20 και 22 Νοεμβρίου κλιμάκιο ειδικών επιστημόνων του 
Συνηγόρου, με επικεφαλής τον Βοηθό Συνήγορο Ιωάννη Σα-
γιά, επισκέφθηκε την Τρίπολη και την Καλαμάτα. Στο πλαίσιο 
της επίσκεψης διενεργήθηκαν αυτοψίες οι οποίες αφορούσαν 
υποθέσεις για απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας, άρ-
νηση έκδοσης οικοδομικής άδειας, λειτουργία ΚΥΕ, αποζημίω-
ση από πράξη εφαρμογής, έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής 
κλίμακας, ζημιές από κατασκευή δημοτικού έργου, καταπάτη-
ση κοινόχρηστων χώρων και καταστροφή στοιχείων πολιτιστι-
κής κληρονομιάς. Το κλιμάκιο συναντήθηκε με υπηρεσίες της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Κα-
λαμάτας. Στο πλαίσιο της ίδιας επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν 
στην Καλαμάτα επισκέψεις στον καταυλισμό Ρομά στην περιο-
χή Αγία Τριάδα, στην περιοχή Μπιρμπίτα (πιθανή περιοχή με-
τεγκατάστασης των Ρομά), καθώς και στο χωριό Άρις και στην 
ευρύτερη περιοχή, όπου διαμένουν, σε διάσπαρτες κατοικίες, 
Ρομά. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν για το ίδιο θέμα συναντή-
σεις με τον Δήμαρχο Καλαμάτας και αρμόδιους υπαλλήλους της 
περιφέρειας. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέλη του επιστημονικού προσωπικού του Συνηγόρου συμμετεί-
χαν σε εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δράσεις, οι οποίες οργα-
νώθηκαν από ποικίλους φορείς της δημόσιας διοίκησης με στόχο 
την αξιοποίηση της εμπειρίας της ανεξάρτητης αρχής. 

Αναφέρονται ενδεικτικά:

•  Προγράμματα και επιμορφωτικά σεμινάρια του Ινστιτούτου Επι-
μόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. 

•  Επιμορφωτικά σεμινάρια σε Σχολές Μετεκπαίδευσης της ΕΛΑΣ 
(θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου και ζητήματα ασύλου και 
μετανάστευσης).

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΚΟ

Ο Συνήγορος επιδιώκει τη συστηματική συνεργασία με ΜΚΟ. Ει-
δικότερα, συντονίζει ήδη τη λειτουργία δύο δικτύων με στόχο την 
αμοιβαία ενημέρωση και πληροφόρηση όσον αφορά την προστα-
σία των δικαιωμάτων και την κοινωνική στήριξη των αιτούντων 
άσυλο, των προσφύγων και των Ρομά. Σκοπός των δικτύων είναι 
να διευκολύνουν την πρόσβαση των μελών των ευάλωτων αυτών 
ομάδων στις υπηρεσίες διαμεσολάβησης του Συνηγόρου για την 
προάσπιση των δικαιωμάτων τους και να καλύψουν το έλλειμμα 
πληροφόρησης και ειδικής τεχνογνωσίας που αντιμετωπίζουν 
πολλοί φορείς της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιού-
νται στα πεδία αυτά. 

•  Τον Οκτώβριο ο Συνήγορος απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση 
μέσω της ιστοσελίδας του* και του Τύπου σε οργανώσεις που 
ασχολούνται με θέματα διακρίσεων προκειμένου να συμμετά-
σχουν σε δίκτυο συνεργασίας και αμοιβαίας ενημέρωσης-πλη-
ροφόρησης υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων και της 
κοινωνικής στήριξης, καθώς και της καταπολέμησης των δια-
κρίσεων. Στόχος του δικτύου είναι η βελτίωση της επαφής του 
Συνηγόρου με όσους βιώνουν διάκριση, η αμοιβαία πληροφό-
ρηση για τις σχετικές εξελίξεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπε-
δο και η παροχή διαθέσιμης εξειδικευμένης ενημέρωσης ως 
προς την κατάλληλη πρόσβαση των εμπλεκόμενων φορέων και 
προσώπων στις αρμόδιες αρχές. Η πρώτη συνάντηση εργασίας 
του δικτύου πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2013 με τη 
συμμετοχή σημαντικού αριθμού εκπροσώπων οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών (βλ. «Δράσεις προώθησης της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης. Ευαισθητοποίηση και κατάρτιση», στο «Κατα-
πολέμηση των διακρίσεων»). 

Επίσης, ο Συνήγορος:

•  Συμμετέχει ως παρατηρητής στο Δίκτυο Καταγραφής Περιστα-
τικών Ρατσιστικής Βίας, το οποίο οργανώθηκε με πρωτοβουλία 
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και της 
ΕΕΔΑ με σκοπό την καταπολέμηση της ρατσιστικής βίας. Στο δί-
κτυο συμμετέχουν 27 ΜΚΟ.

•  Συμμετέχει ως παρατηρητής σε δίκτυο που έχει οργανωθεί με 
πρωτοβουλία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με σκοπό την 
προστασία προσφύγων και αιτούντων άσυλο.

•  Συνεργάζεται με ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής, 
όπως είναι η μετανάστευση, το άσυλο, το περιβάλλον και η υγεία.

•  Συνεργάζεται συστηματικά με το Δίκτυο ΜΚΟ για την Παρακο-
λούθηση της Εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαι-
ώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ), το οποίο μάλιστα δημιουργήθηκε 
έπειτα από πρωτοβουλία της ανεξάρτητης αρχής.* Ειδικότερα, 
κατά το 2013 συνεργάστηκε με το δίκτυο στο πλαίσιο της προ-

Οι δραστηριότητες της χρονιάς
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ετοιμασίας δράσεων για την Ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.*

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Κατά το 2013 ο Συνήγορος, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του ως 
φορέα προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, εξέδωσε ενη-
μερωτικό φυλλάδιο με τίτλο Οι διακρίσεις σταματούν εδώ!.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κατά τη διάρκεια του 2013 ο Συνήγορος συνεργάστηκε με διε-
θνείς θεσμούς, φορείς, οργανισμούς και δίκτυα. 

ΟΜΟΛΟΓΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

Ο Συνήγορος διατηρεί επαφές με ομόλογους θεσμούς σε ευρωπα-
ϊκό και διεθνές επίπεδο.  

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Νικηφόρος Διαμαντούρος επισκέ-
φθηκε τον Συνήγορο και πραγματοποίησε ομιλία με αφορμή την 
έκδοση του οδηγού του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή Θεμελιώδεις 
αρχές της δημόσιας διοίκησης για τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (23 Ιανουαρίου). 

Την ελληνίδα Συνήγορο του Πολίτη επισκέφθηκε ο αλβανός ομό-
λογός της Igli Totozani με επιτελείο του (4-5 Ιουλίου) προκειμένου 
να συζητήσουν θέματα που αφορούν αλβανούς πολίτες οι οποίοι 
διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν υποβάλει ατομικές αναφορές. 
Επίσης, τέθηκαν ευρύτερα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως 
η αναγνώριση χρόνου εργασίας στην Ελλάδα για συνταξιοδότη-
ση και τα προβλήματα που δημιουργεί σε ανηλίκους γεννημένους 
στην Ελλάδα ο τρόπος αναγραφής ελληνικών τοπωνυμίων σε αλ-
βανικά πιστοποιητικά.

Ο Συνήγορος μετέχει στο ηλεκτρονικό σύστημα διασύνδεσης 
των γραφείων των ομόλογων θεσμών των κρατών-μελών της ΕΕ. 
Παρέχει επίσης υλικό για το εξαμηνιαίο περιοδικό που εκδίδει ο 
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και συμμετέχει στα συνέδρια που 
διοργανώνει ανά διετία το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Ευρωπαίων 
Διαμεσολαβητών. Στις 15-17 Σεπτεμβρίου διοργανώθηκε το 9ο 
Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Ευρωπαίων Διαμεσολα-
βητών σε συνεργασία με την Ιρλανδή Συνήγορο του Πολίτη στο 
Δουβλίνο, με θέμα «Χρηστή διοίκηση και τα δικαιώματα των πολι-
τών σε περίοδο λιτότητας». Η ελληνίδα Συνήγορος συμμετείχε με 
την εισήγηση «Μεταρρύθμιση για έξοδο από τη λιτότητα». 

Επιπρόσθετα, ο Συνήγορος μετέχει στο δίκτυο συνεργασίας του 
Διεθνούς Ινστιτούτου Θεσμών Συνηγόρου του Πολίτη (Interna-
tional Ombudsman Institute). Ως μέλος του προεδρείου των ευρω-
παϊκών μελών του Διεθνούς Ινστιτούτου, η ελληνίδα Συνήγορος 
συμμετείχε στις συσκέψεις εργασίας του (15 Απριλίου, Βιέννη και 
21 Οκτωβρίου, Βρυξέλλες). 

Ο Συνήγορος συμμετέχει ενεργά στο Δίκτυο Συνηγόρων του Πολίτη 
των Χωρών της Μεσογείου (Network of Ombudsmen of the Medi-
terranean Αrea). Σκοπός του δικτύου είναι να δημιουργηθεί μια μό-
νιμη δομή διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ των θεσμών και των 
αντίστοιχων χωρών, και να προωθηθούν οι δημοκρατικές αρχές 
διακυβέρνησης και ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 
Οι στόχοι του δικτύου επιτυγχάνονται μέσω προγραμμάτων επιμόρ-
φωσης και ανταλλαγής εμπειρίας, συγκριτικών μελετών για τους θε-
σμούς Συνηγόρου, δράσεων για την πληροφόρηση των πολιτών και 
την ενίσχυση των περιφερειακών θεσμών Συνηγόρου, συνεισφέρο-
ντας γενικότερα στην οικοδόμηση των νεοσύστατων θεσμών. Ο Συ-
νήγορος συμμετέχει στις ετήσιες συναντήσεις των μελών του δικτύ-
ου, στα εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνδράμει στα ερωτηματολόγια 
και στις έρευνες καλών πρακτικών που διεξάγονται από το δίκτυο. 

Στη διημερίδα που διοργάνωσε ο Συνήγορος για τα 15 χρόνια λει-
τουργίας του (βλ. πιο πάνω «Η συμπλήρωση 15 χρόνων λειτουργί-
ας του Συνηγόρου»), συμμετείχαν με εισηγήσεις οι Συνήγοροι του 
Πολίτη του Βελγίου Catherine De Bruecker (Ομοσπονδιακή Συνή-
γορος), της Ολλανδίας Alex Brenninkmeijer, της Πορτογαλίας José 
de Faria Costa, της Σερβίας Sasa Jankovic, της Τουρκίας M. Nihat 
Ömeroğlu και ο μέχρι πρότινος Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, αλλά 
και πρώτος Συνήγορος του Πολίτη στην Ελλάδα Νικηφόρος Δια-
μαντούρος. Επιπρόσθετα, στη διημερίδα συμμετείχαν με εισηγή-
σεις εκπρόσωποι του Συμβουλίου της Ευρώπης και ευρωπαϊκών 
οργανισμών (Fundamental Rights Agency – FRA κ.ά.). Από τους 
ομόλογους θεσμούς συμμετείχαν, επίσης, η Επίτροπος Διοικήσε-
ως της Κύπρου, ο Συνήγορος του Πολίτη της Σερβικής Δημοκρα-
τίας Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, ο Φλαμανδόφωνος Ομοσπονδιακός 
Συνήγορος του Πολίτη του Βελγίου, στελέχη των θεσμών Συνηγό-
ρου της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας και της Σερβίας.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, 
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ  

Η Συνήγορος του Πολίτη, οι Βοηθοί Συνήγοροι, καθώς και το επι-
στημονικό προσωπικό συμμετέχουν σε συναντήσεις ευρωπαϊκών 
θεσμών, σε ευρωπαϊκά δίκτυα και σε διεθνή προγράμματα με σκο-
πό την προώθηση των δικαιωμάτων και τη βελτίωση της παροχής 
υπηρεσιών προς τον πολίτη. 

Συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης 
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης Nils Muiznieks επισκέφθηκε στις 30 Ιανουαρίου την ανε-
ξάρτητη αρχή και είχε συνάντηση ενημέρωσης με τη Συνήγορο 
του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού και τους Βοηθούς Συνηγόρους για 
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Βασίλη Καρύδη και για τα Δικαιώ-
ματα του Παιδιού Γιώργο Μόσχο. Η συνάντηση πραγματοποιήθη-
κε στο πλαίσιο των επαφών του επιτρόπου με διάφορους φορείς 
για την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ελλάδα.

Στις 4 Απριλίου, και στο πλαίσιο τακτικής επίσκεψης στην Ελλά-
δα, κλιμάκιο της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT) επισκέφθηκε τα γραφεία του 
Συνηγόρου και συζήτησε θέματα αρμοδιότητας της επιτροπής, 
ιδίως σε σχέση με τις συνθήκες κράτησης παρατύπως εισερχομέ-
νων αλλοδαπών και την κατάσταση στις φυλακές. Στη συνάντηση 
εργασίας, στελέχη του Συνηγόρου εξέθεσαν αντίστοιχες διαπι-
στώσεις της ανεξάρτητης αρχής με βάση σειρά αυτοψιών, προτά-
σεις που έχουν ήδη δημοσιευθεί και εκτιμήσεις για τα σχέδια των 
συναρμόδιων υπουργείων. 

Με την υποστήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης διοργανώθηκε 
η διήμερη εκδήλωση στις 12 και 13 Νοεμβρίου για τα 15 χρόνια 
λειτουργίας του θεσμού (βλ. πιο πάνω «Η συμπλήρωση 15 χρόνων 
λειτουργίας του Συνηγόρου»). 

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ανάληψη από την Ελλάδα 
της εκ περιτροπής Προεδρίας του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ 
το πρώτο εξάμηνο του 2014, ομάδα 25 διερμηνέων της Γενικής Δι-
εύθυνσης Διερμηνείας και Συνεδρίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
επισκέφθηκε τον Συνήγορο προκειμένου να ενημερωθεί για το 
έργο του (1η Αυγούστου). Υπήρξαν παρουσιάσεις και από τους έξι 
θεματικούς κύκλους της ανεξάρτητης αρχής με χαρακτηριστικά 
παραδείγματα και τρόπους διαμεσολάβησης από υποθέσεις-ανα-
φορές πολιτών.  Στο ίδιο πλαίσιο, ειδικός επιστήμονας παρουσί-
ασε εισήγηση σε ομάδα διερμηνέων για το πρόγραμμα επιμορ-
φωτικών διαλέξεων «Presidency Preparation Course», το οποίο 
διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Αθήνα (5 Νοεμβρίου).

Πρόγραμμα «Peer to Peer ΙΙ»

Ο Συνήγορος συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Peer to Peer ΙΙ», το 
οποίο υλοποιείται από το Γραφείο του Επιτρόπου για τα Ανθρώπι-
να Δικαιώματα με τη συγχρηματοδότηση του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης, της ΕΕ και του Human Rights Trust Fund. Στόχος του προ-
γράμματος είναι η δημιουργία ενός ενεργού δικτύου συνεργασίας 
ανεξάρτητων εθνικών δομών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με 
ιδιαίτερη έμφαση στα κράτη-μη μέλη της ΕΕ. Κύριο εργαλείο του 
προγράμματος είναι η οργάνωση σεμιναρίων, στα οποία συμμε-
τέχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες των εθνικών θεσμών για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφορι-
ών σχετικά με τις αρχές δικαίου και τις πρακτικές που χρησιμο-
ποιούνται στην Ευρώπη στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώ-
που. Ειδικός επιστήμονας του Συνηγόρου συμμετείχε σε συνέδριο 
του προγράμματος που συνδιοργανώθηκε από τον Τομέα Με-
τανάστευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και τον Επιθεωρητή 
Φυλακών Μεγάλης Βρετανίας με θέμα «Immigration Detention 
in Europe: Establishing Common Concerns and Developing 
Minimum Standards», όπου παρουσίασε εισήγηση με τίτλο «The 
Case of Greece – Access to the Procedures to Migrants and Asylum 
Seekers», στο Στρασβούργο (20-21 Νοεμβρίου).

Πρόγραμμα «Forced Return Monitoring» 

Ο Συνήγορος συμμετέχει ως μέλος της ομάδας που θα υλοποιήσει 
το Πρόγραμμα «Forced Return Monitoring» (FReM) στο πλαίσιο του 
European Return Fund – Community Actions, της Γενικής Διεύθυν-
σης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Διεύθυν-
ση Μετανάστευσης και Συνόρων. Η πρόταση της ομάδας, της οποί-
ας ηγείται ο οργανισμός International Centre for Migration Policy 
Developement (ICMPD), επιλέχθηκε ύστερα από διεθνή διαγωνι-
σμό. Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 
2013. Στόχος του είναι να ενισχύσει περαιτέρω την ποιότητα του 
ευρωπαϊκού συστήματος επιστροφών, σύμφωνα με τα πρότυπα και 
τις βέλτιστες πρακτικές προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
και συνεπώς με τον τρόπο αυτό να ενισχύσει την εφαρμογή του 
άρθρου 8 (6) της Οδηγίας 2008/115/EΚ για τις επιστροφές. Το έργο 
θα επικεντρωθεί στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής βάσης συστημά-
των εξωτερικού ελέγχου επιστροφών, το οποίο θα είναι διαθέσιμο 
στις χώρες που έχουν ανάγκη τη θεσμοθέτηση και τη λειτουργία 
ενός τέτοιου συστήματος. Ειδικός επιστήμονας εκπροσώπησε τον 
Συνήγορο στην εναρκτήρια συνάντηση της ομάδας διοίκησης του 
έργου και στο συνέδριο «Opening Conference of the Forced Return 
Monitoring (FreM) Project», στη Βιέννη (18-21 Νοεμβρίου).  

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Συνήγορος του Πολίτη, οι Βοηθοί Συνήγοροι, καθώς και το επι-
στημονικό προσωπικό συμμετέχουν σε συνέδρια, ημερίδες, σεμι-

Οι δραστηριότητες της χρονιάς
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νάρια και ομάδες εργασίας με στόχο την ανταλλαγή εμπειρίας και 
τεχνογνωσίας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

Δικαιώματα του παιδιού

Σημαντική ήταν η διεθνής δράση του Συνηγόρου στο πεδίο της 
προστασίας και της προώθησης των δικαιωμάτων του παιδιού. Η 
ανεξάρτητη αρχή συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων 
του Παιδιού (European Network of Ombudspersons for Children 
– ENOC) και στο Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού της Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης (Children’s Rights Ombudspersons’ Network in 
South and Eastern Europe – CRONSEE). Ο Βοηθός Συνήγορος για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού Γιώργος Μόσχος και στελέχη του Συ-
νηγόρου συμμετείχαν μεταξύ άλλων:

•  Στη 17η ετήσια διάσκεψη του ENOC στις Βρυξέλλες με θέμα «Τα 
παιδιά που μετακινούνται πρέπει πρώτα απ’ όλα να αντιμετω-
πίζονται ως παιδιά». Ο Βοηθός Συνήγορος Γιώργος Μόσχος πα-
ρουσίασε τη δράση της ανεξάρτητης αρχής με την εισήγηση «Η 
συμμετοχή μας ως απάντηση στη βία, τη σιωπή και την ανασφά-
λεια», καθώς και το ζήτημα της μεταχείρισης των ασυνόδευτων 
ανηλίκων στη χώρα μας. Στο συνέδριο υιοθετήθηκε Δημόσια 
Θέση του Δικτύου για τα παιδιά που μετακινούνται και παρουσι-
άστηκε ντοκιμαντέρ του ENOC με το ίδιο θέμα, στην παραγωγή 
του οποίου συμμετείχε και ο Συνήγορος (25-27 Σεπτεμβρίου).

•  Στο ετήσιο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Eurochild στο Μι-
λάνο με θέμα «Χτίζοντας μια περιεκτική Ευρώπη: Η συνεισφορά 
της συμμετοχής των παιδιών» (13-15 Νοεμβρίου).

•  Στη διάσκεψη με θέμα «Κοινωνική προστασία, ιδιότητα του πο-
λίτη και εργασία στον δρόμο», την οποία διοργάνωσαν στις Βρυ-
ξέλλες το Διεθνές Δίκτυο για την Εργασία στον Δρόμο «Dynamo» 
και η Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ (22 Νοεμβρίου). 

•  Στο 8ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που 
διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, με θέμα «Σε 
αναζήτηση ολοκληρωμένων συστημάτων παιδικής προστασίας, 
μέσω της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τα Δικαιώ-
ματα του Παιδιού» (17-18 Δεκεμβρίου). 

Ίση μεταχείριση και ισότητα των φύλων

Ο Συνήγορος συνέχισε τη συστηματική συνεργασία και την 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας με φορείς του εξωτερικού που δρα-
στηριοποιούνται σε θέματα ίσης μεταχείρισης και ισότητας των 
φύλων. Επίσης, ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης με-
ταχείρισης, ο Συνήγορος είναι μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου 
Equinet1 και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις ομάδες εργασίας και 
τις δράσεις του φορέα. Μετά την ένταξη του Ευρωπαϊκού Δι-
κτύου Φορέων Ισότητας των Φύλων στο Equinet, ο Συνήγορος 

εντάχθηκε και στην Ομάδα Εργασίας για το Φύλο του Equinet 
(WG Gender).

Εκτός από τις συμμετοχές σε συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις 
ευρωπαϊκών θεσμών, φορέων και δικτύων ισότητας που αναλυ-
τικά περιγράφονται στα κεφάλαια «Καταπολέμηση των διακρίσε-
ων» και «Φύλο και εργασιακές σχέσεις», ενδεικτικά αναφέρονται 
εδώ οι εξής δραστηριότητες:

•  Η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού χαιρέτισε την ομάδα 
εργασίας του European Institute for Gender Equality που επι-
σκέφθηκε την ανεξάρτητη αρχή στην Αθήνα (8 Απριλίου).

•  Ειδικοί επιστήμονες του Συνηγόρου συμμετείχαν σε νομικά 
σεμινάρια που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δικαίου 
(Academy of European Law – ERA), με θέμα «EU Gender Equal-
ity Law», «EU Anti-discrimination Law» και «EU Gender Equality 
Law», στην Τρίερ (15-16 Απριλίου, 5 Μαΐου και 16-17 Σεπτεμβρί-
ου αντίστοιχα).

•  Ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Βασί-
λης Καρύδης εκπροσώπησε την ανεξάρτητη αρχή στο διεθνές 
συνέδριο που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Ιρλανδικής Προ-
εδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, με θέμα «Strengthening 
Institutional Arrangements in Europe for Protecting Equality 
and Fundamental Rights», στο Δουβλίνο (9-10 Μαΐου).

•  Ο Βοηθός Συνήγορος Βασίλης Καρύδης εκπροσώπησε την ανε-
ξάρτητη αρχή στο διεθνές συνέδριο με θέμα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο 
Ισότητας των Φύλων» που διοργάνωσε η ERA στη Θεσσαλονίκη 
(21-22 Οκτωβρίου).

•  Ειδικός επιστήμονας του Συνηγόρου συμμετείχε σε σεμινάριο 
που διοργάνωσε το European Institute for Gender Equality, με 
θέμα «How Can we Make Gender Mainstreaming Work?», στο 
Βίλνιους (21-22 Νοεμβρίου).

Εκπροσώπηση του Συνηγόρου σε άλλες 
διεθνείς διοργανώσεις

•  Ειδικός επιστήμονας του Συνηγόρου εκπροσώπησε τον θεσμό, 
κατόπιν πρότασης του Υπουργείου Εξωτερικών, σε σεμινάριο με 
θέμα «Private Security Companies / National Security Sector», 
που διοργανώθηκε από τον ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό 
RACVIAC – Centre for Security Cooperation στο Ζάγκρεμπ (23-
25 Απριλίου).

•  Η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού συμμετείχε σε διε-
θνές συνέδριο που διοργάνωσε η Τουρκική Εθνοσυνέλευση, 
στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κοινοβουλευτικές ανταλλαγές 
και διάλογοι», με θέμα «Χρηστή διοίκηση», στο Βερολίνο (29-30 
Απριλίου). Η ελληνίδα Συνήγορος παρουσίασε εισήγηση με θέμα 
«Transparency, Accountability, Participation and Effectiveness: 

1.  Το Equinet (European Network of Equality Bodies) είναι συντονιστικός φορέας των εθνικών θεσμών που είναι επιφορτισμένοι με την καταπολέμηση των  δια-
κρίσεων στις χώρες της ΕΕ.
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•  Ειδικός επιστήμονας συμμετείχε στη συνάντηση εργασίας με 
θέμα «Immigration Detention and the Rule of Law: Launch of 
Safeguarding Principles» που διοργανώθηκε από το Bingham 
Centre for the Rule of Law του British Institute of International 
and Comparative Law, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία 
του ΟΗΕ, στο Λονδίνο (1η Μαΐου).

•  Ειδικός επιστήμονας συμμετείχε στο συνέδριο ολοκλήρω-
σης του Προγράμματος «Multimedia Tools Against Violence 
(MuTAVi)» στη Ρώμη (7-8 Μαΐου). 

•  Ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Βασί-
λης Καρύδης εκπροσώπησε την ανεξάρτητη αρχή στο διεθνές 
συμπόσιο με θέμα «Promoting the Rule of Law in the EU» (7 Ιου-
νίου), καθώς και στο διεθνές συνέδριο με θέμα «Strengthening 
Fundamental Rights Protection Together in a Changing Human 
Rights Landscape» (7-8 Οκτωβρίου), το οποίο διοργάνωσε ο Ορ-
γανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) στη Βιέννη. 

•  Ειδικός επιστήμονας του Συνηγόρου συμμετείχε στη 17η διεθνή 
συνάντηση που οργάνωσε το European Association of Labour 
Court Judges (EALCJ) με θέμα «Independent Workers – Freedom 
or Enslavement?» στις Βρυξέλλες (7-8 Ιουνίου). 

•  Η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού και ο Βοηθός Συνή-
γορος για την Κοινωνική Προστασία Χρήστος Ιωάννου συμμετεί-
χαν στο συνέδριο που διοργάνωσε το Διεθνές Γραφείο Εργασίας 
(International Labour Office – ILO) με θέμα «Tackling the Jobs 
Crisis in Greece: Which Ways Forward?», στην Αθήνα (25 Ιουνί-
ου). Ειδικοί επιστήμονες του Συνηγόρου εκπροσώπησαν τον 
θεσμό και στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Promoting Sound 
Industrial Relations and Social Dialogue in Times of Crisis» (26 
Ιουνίου).

•  Ειδικός επιστήμονας του Συνηγόρου συμμετείχε στο συνέδριο 
«Youth, Democracy and Change. Parliamentary Exchange and 
Dialogue» που διοργανώθηκε από την ΕΕ, το Τουρκικό Κοινο-
βούλιο και την Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ενσωμάτωσης της Τουρ-
κικής Κυβέρνησης, στη Σμύρνη (2-5 Ιουλίου).

•  Η Συνήγορος του Πολίτη συμμετείχε σε διεθνές συμπόσιο θε-
σμών Συνηγόρου που διοργάνωσε ο νεοσύστατος ομόλογος 
θεσμός της Τουρκίας, με θέμα «The Role of the Institution of 
Ombudsman in the Context of Human Rights, Democracy and 
Rule of Law», στην Άγκυρα (3 Σεπτεμβρίου). Η ελληνίδα Συνήγο-
ρος συμμετείχε σε πάνελ με θέμα «Ombudsman Institutions and 
Practices in Europe – Τhe Relation Between Ombudsman Institu-
tions and Administration and Judicial Organs».  

•  Ο Βοηθός Συνήγορος για θέματα Ποιότητας Ζωής Ιωάννης Σα-
γιάς και ειδικός επιστήμονας του Συνηγόρου συμμετείχαν σε συ-
νέδριο που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του European Union 
Network for the Implementation and Enforcement of Environ-
mental Law (IMPEL), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος της Μάλτας (MEPA) με θέμα «Implementa-

tion and Enforcement of Environmental Legislation – Working 
Τogether to Improve and Innovate», στη Βαλέτα (1-4 Οκτωβρί-
ου). Ο Βοηθός Συνήγορος συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης με θέμα «Cooperation for Better Environment» και 
μαζί με τον ειδικό επιστήμονα προήδρευσαν σε ομάδα με θέμα 
«Practical Case Studies from Ombudsmen». 

•  Η Συνήγορος του Πολίτη έδωσε τη 13η ετήσια διάλεξη του Ελ-
ληνικού Παρατηρητηρίου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου του Πα-
νεπιστημίου London School of Economics and Political Science, 
στο Λονδίνο (25 Νοεμβρίου).  Το θέμα της εισήγησης ήταν «The 
Greek Ombudsman and Public Administration during Challeng-
ing Times».  

•  Ο Βοηθός Συνήγορος Χρήστος Ιωάννου συμμετείχε με εισήγηση 
στο συνέδριο του Social Platform (Platform of European Social 
NGO’s), με θέμα «Social Dimensions of the EU Greek Presiden-
cy», στην Αθήνα (11 Δεκεμβρίου).

Συναντήσεις εργασίας

Ο Συνήγορος πραγματοποίησε συναντήσεις εργασίας στην Αθήνα 
με εκπροσώπους διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων και οργανι-
σμών. Ενδεικτικά συναντήθηκε:

•  Με την ομάδα εργασίας του ΟΗΕ για τις αυθαίρετες κρατήσεις, 
κατά τη διάρκεια επίσκεψής της με σκοπό τη συλλογή στοιχείων 
για την αξιολόγηση της κατάστασης σχετικά με τη στέρηση της 
ελευθερίας στην Ελλάδα (21 Ιανουαρίου).

•  Με στελέχη της Task Force στο πλαίσιο των συναντήσεών τους 
με θεσμούς καταπολέμησης της διαφθοράς στον δημόσιο βίο, 
καθώς και για θέματα εφαρμογής ορθών διοικητικών πρακτικών 
(23 Ιανουαρίου). 

•  Με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών με θέμα τις 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα δικαιώματα των γυναι-
κών (27 Μαρτίου).

•  Με τον Πρέσβη της Ολλανδίας στην Αθήνα και τον ολλανδό 
Υπουργό Εξωτερικών (2 Απριλίου).

•  Με εκπροσώπους του Human Rights Watch για τα θέματα εξα-
κρίβωσης στοιχείων μεταναστών από αστυνομικούς και αυθαί-
ρετης στέρησης της ελευθερίας (4 Απριλίου). 

•  Με εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ, ο οποίος επισκέφθηκε τη χώρα 
μας προκειμένου να αξιολογήσει τις επιπτώσεις τις οποίες έχουν 
επιφέρει τα μέτρα λιτότητας στην προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων (24 Απριλίου). Στη συνάντηση συμμετείχε ο Βοη-
θός Συνήγορος Βασίλης Καρύδης.

•  Με τον Πρέσβη της Αλβανίας στην Αθήνα. Συζητήθηκαν θέματα 
που αφορούν αλβανούς πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα, 
με έμφαση στα ζητήματα δικαιωμάτων των παιδιών (13 Μαΐου). 
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Βοηθοί Συνήγοροι Βασίλης Κα-
ρύδης και Γιώργος Μόσχος.

•  Με αντιπροσωπεία του Δήμου Πεκίνου, που επισκέφθηκε τον 

Οι δραστηριότητες της χρονιάς
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Συνήγορο προκειμένου να ενημερωθεί για βέλτιστες διοικητικές 
πρακτικές (15 Μαΐου).

•  Με εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών της Νορβηγίας 
στην Αθήνα (12 Ιουνίου). Συζητήθηκαν θέματα ρατσιστικής βίας, 
ρατσιστικού λόγου και σχετικών παρεμβάσεων του Συνηγόρου. 

•  Με εκπροσώπους του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ (14 Ιουνίου).

•  Με εκπροσώπους του FRA (17 Ιουνίου).
•  Με εκπροσώπους του γερμανικού ιδρύματος Hanns Seidel (10 

Ιουλίου). 
•  Με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Eurochild. 

Στις δύο συναντήσεις που διοργανώθηκαν συμμετείχαν εκπρό-
σωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εργασίας, 
ΜΚΟ και άλλων φορέων με στόχο την προώθηση των δικαιωμά-
των του παιδιού στην ευρωπαϊκή ατζέντα της Ελληνικής Προε-
δρίας 2014. Συζητήθηκαν επίσης η δικτύωση και η συνεργασία 
των ΜΚΟ, καθώς και η προώθηση της υιοθέτησης και εφαρμο-
γής Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Την 
ανεξάρτητη αρχή εκπροσώπησε ο Βοηθός Συνήγορος Γιώργος 
Μόσχος. Οι συναντήσεις φιλοξενήθηκαν στα γραφεία του Συνη-
γόρου (13 Σεπτεμβρίου).

•  Με τον περιφερειακό εκπρόσωπο του Ύπατου Αρμοστή των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ευρώπη 
στα γραφεία του Συνηγόρου (7 Νοεμβρίου). Στη συνάντηση 
συμμετείχε ο Βοηθός Συνήγορος Χρήστος Ιωάννου και ειδικοί 
επιστήμονες του Συνηγόρου.

•  Με την Ειδική Εκπροσώπο Προεδρεύοντος ΟΑΣΕ για Ζητήματα 
Φύλου στην Αθήνα (8 Νοεμβρίου).

•  Με τον Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Αθήνα, στο πλαί-
σιο της επίσκεψης της Επιτροπής Εξέτασης Ευρωπαϊκών Υποθέ-
σεων της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου (2 
Δεκεμβρίου).
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Πεδία παρέμβασης
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Στην πολυετή οικονομική και κοινωνική 
κρίση, με την αύξηση της ανεργίας και 
τη δραστική μείωση των εισοδημάτων, η 
πολιτική κοινωνικής προστασίας και ενί-
σχυσης της απασχόλησης διαδραματίζει 
καθοριστικό αντισταθμιστικό ρόλο. Ωστό-
σο οι δυνατότητες της διοίκησης να αντα-
ποκριθεί στην κοινωνική αποστολή της 
υπονομεύονται αφενός από τη δημοσιο-
νομική στενότητα, αφετέρου από δομικές 
αντιστάσεις και δυσχέρειες προσαρμογής. 

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Το Δημόσιο, είτε ως εγγυητής της οργά-
νωσης των εργασιακών θεσμών είτε και 
ως απευθείας εργοδότης, προσπαθεί να 
συγκεράσει ή να εξισορροπήσει αιτήματα, 
πόρους και συμφέροντα, όχι πάντοτε με 
επιτυχία. Αντίστοιχα επισφαλείς είναι και 
οι προοπτικές αποτελεσματικής παρέμβα-
σης του Συνηγόρου, καθώς αυτές συναρ-
τώνται προς τις πραγματικές δυνατότητες 
και αντοχές των κρατικών φορέων, των 
επαγγελματικών οργανώσεων αλλά και 
των ίδιων των πολιτών.

ΑΝΕΡΓΙΑ

Διαγραφή από τα μητρώα ανέργων 

Ο Συνήγορος ερεύνησε πλήθος αναφορών 
από μακροχρόνια ανέργους που διαμαρτύ-
ρονταν λόγω της διαγραφής από τον ΟΑΕΔ 
του αρχικού δελτίου ανεργίας και της έκδο-
σης στη συνέχεια νέου στο οποίο ο προη-
γούμενος χρόνος ανεργίας δεν προσμε-
τρήθηκε, με αποτέλεσμα να απολέσουν 
την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου. 

Αιτία της διαγραφής της αρχικής κάρτας 
ανεργίας ήταν η προσέλευση των μακρο-
χρόνια ανέργων για θεώρηση των δελτίων 
στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με κάποια καθυ-
στέρηση σε σχέση με την προβλεπόμενη 
για την ανανέωσή τους ημερομηνία. Οι 
ενδιαφερόμενοι άνεργοι δεν προσήλθαν 
να ανανεώσουν το δελτίο ανεργίας τους 

εγκαίρως επικαλούμενοι ανυπέρβλητα κω-
λύματα, αλλά και απλή αμέλεια ή άγνοια 
των συνεπειών μη τήρησης της τακτής 
ημερομηνίας. Στην πλειονότητα των πε-
ριπτώσεων που εξετάστηκαν, οι άνεργοι, 
έπειτα από τη σχετική ενημέρωση που 
έλαβαν κυρίως από τον Συνήγορο, αξιο-
ποίησαν τη δυνατότητα άσκησης ένστα-
σης κατά της διαγραφής του αρχικού δελ-
τίου ανεργίας τους, με παράλληλο αίτημα 
τη συνένωση των δύο δελτίων. Το ΔΣ του 
ΟΑΕΔ έκρινε θετικά τα σχετικά αιτήματα 
μόνο στις περιπτώσεις ολιγοήμερης κα-
θυστέρησης θεώρησης του δελτίου ή σε 
όποιες περιπτώσεις οι λόγοι ανωτέρας 
βίας που επικαλούνταν και οι οποίοι αφο-
ρούσαν τους ίδιους ή μέλη της οικογένειάς 
τους αποδεικνύονταν και με άλλα μέσα.

Η διαγραφή των πολιτών από τα αρχεία, 
όπως έχει επισημανθεί επανειλημμένως 
σε αλληλογραφία με τον ΟΑΕΔ, ακόμη και 
στην περίπτωση που οφείλεται σε δική 
τους παράλειψη, θα έπρεπε να εξετάζεται 
με μεγάλη προσοχή. Τούτο διότι, εξαιτίας 
της απώλειας της ιδιότητας του μακρο-
χρόνια ανέργου, οι πολίτες στερούνται και 
σειρά δικαιωμάτων, παροχών και ευεργε-
τημάτων που προϋπήρχαν ή/και θεσμο-
θετήθηκαν τα τελευταία χρόνια υπέρ των 
μακροχρόνια ανέργων. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα είναι η δυνατότητα εξαίρε-
σης από την υποχρέωση καταβολής του 
ΕΕΤΗΔΕ και η δυνατότητα θεώρησης βιβλι-
αρίου ασθενείας – συνεπώς η ασφαλιστική 
κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλ-
ψης για τους ίδιους και τα μέλη των οικογε-
νειών τους (ενδεικτικές υποθέσεις 166974, 
167467, 172147, 172948/2013).

Εγγραφή πολιτών Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στα μητρώα ανέργων 

Ο Συνήγορος εξακολουθεί να γίνεται απο-
δέκτης αναφορών ευρωπαίων πολιτών 
σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτού-
νται από τα Κέντρα Προώθησης Απασχό-
λησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ για την εγγραφή 
στα μητρώα ανέργων και την επιδότηση 
της ανεργίας τους. 

Μολονότι η διάταξη της απόφασης του ΔΣ 
του ΟΑΕΔ με την οποία ορίστηκαν τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή 
στα μητρώα ανέργων1 συνάδει πλήρως με 
την ευρωπαϊκή και την εσωτερική νομοθε-
σία, δεν συμβαίνει το ίδιο με την εγκύκλιο 
εφαρμογής της. Βάσει του περιεχομένου 
της εγκυκλίου, για την εγγραφή πολιτών 
της ΕΕ στα μητρώα ανέργων απαιτείται, 
πέραν των δικαιολογητικών που ισχύουν 
για τους λοιπούς ανέργους, και η επίδει-
ξη της βεβαίωσης εγγραφής πολιτών ΕΕ ή 
του πιστοποιητικού μόνιμης διαμονής στη 
χώρα, που χορηγούνται από τις κατά τόπο 
αρμόδιες αστυνομικές αρχές.2 Περαιτέρω, 
η διατύπωση της εγκυκλίου άφηνε να εν-
νοηθεί ότι τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει 
να αναζητούνται από τα ΚΠΑ επιπροσθέ-
τως της «άδειας διαμονής ή εργασίας». 

Ο Συνήγορος επισήμανε στον ΟΑΕΔ ότι 
η απαίτηση της εγκυκλίου να επιδεικνύ-
εται βεβαίωση εγγραφής πολιτών ΕΕ ή 
πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής έρχεται 
σε αντίθεση με τις ρητές διατάξεις του άρ-
θρου 25, παράγρ. 1 της Οδηγίας 2004/38/
ΕΚ και του άρθρου 20, παράγρ. 4 του ΠΔ 
106/2007. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, 
η κατοχή βεβαίωσης εγγραφής πολιτών ΕΕ 
ή πιστοποιητικού μόνιμης διαμονής στη 
χώρα δεν μπορεί να επιβάλλεται ως προϋ-
πόθεση για την άσκηση δικαιώματος ή τη 
διεκπεραίωση διοικητικής διαδικασίας για 
τους ευρωπαίους πολίτες. Άλλωστε «άδεια 
διαμονής ή εργασίας» δεν εκδίδεται για 
ευρωπαίους πολίτες, καθώς το δικαίωμα 
ανάληψης εργασίας τους απορρέει ευθέως 
από τη Συνθήκη ΕΚ και δεν εξαρτάται από 
καμία διοικητική αδειοδότηση (υποθέσεις 
153559, 158851/2012, 166356/2013).

 Οι προτάσεις του Συνηγόρου έγιναν 
αποδεκτές και εκδόθηκε από τη Διεύθυν-
ση Απασχόλησης του ΟΑΕΔ έγγραφο, προς 
ενημέρωση των υπηρεσιών του φορέα, με 
το οποίο διευκρινίζεται ότι η εγγραφή πολι-
τών της ΕΕ στα μητρώα ανέργων θα πραγ-
ματοποιείται σύμφωνα με τα διαλαμβα-
νόμενα στη σχετική απόφαση του ΔΣ του 
ΟΑΕΔ, χωρίς να απαιτείται η επιπρόσθετη 

1.  Άρθρο 6, παράγρ. 1 της υπ’ αριθμ. 3701/55/22.11.2011 απόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 71 του Ν. 3996/2011.
2. Όπως αυτά προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 16 του ΠΔ 106/2007 «Έγγραφα πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης».
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προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής ή εγγρά-
φου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής.

Ανάκληση ειδικής παροχής 
προστασίας μητρότητας

Με αφορμή τη διερεύνηση αναφοράς μη-
τέρας της οποίας ανακλήθηκε η προβλε-
πόμενη στο άρθρο 142 του Ν. 3655/2008 
ειδική παροχή προστασίας μητρότητας, ο 
Συνήγορος διαπίστωσε ότι συχνά η διοί-
κηση εκλαμβάνει τα δικαιώματα και την 
άσκησή τους ως γραφειοκρατικές διαδι-
κασίες αποσυνδέοντάς τα από τον σκοπό 
που υπηρετούν.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της 
ειδικής παροχής ώστε ο χρόνος χορήγη-
σής της να λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης 
στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι 
η ενεργή εργασιακή σχέση της μητέρας το 
εξάμηνο χορήγησής της. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση η μητέρα λάμβανε το επίδομα 
από 11.5.2012 έως και 10.11.2012, ενώ στις 
10.9.2012 είχε αποχωρήσει οικειοθελώς από 
την εργασία της. Η αρμόδια υπηρεσία του 
ΟΑΕΔ, λόγω της αποχώρησης πριν από τη 
λήξη του εξαμήνου, προέβη στην ανάκλη-
ση της ειδικής παροχής και διεκδίκησε το 
ποσό που κατεβλήθη για το διάστημα κατά 
το οποίο υπήρχε ενεργή εργασιακή σχέση. 

Κατά τη διαμεσολάβησή του, ο Συνήγορος 
επικεντρώθηκε στην αναγκαιότητα προ-
στασίας της μητρότητας, επισήμανε την 
ελλιπή ενημέρωση των δικαιούχων όσον 
αφορά το θεσμικό πλαίσιο και τις προϋ-
ποθέσεις νόμιμης απολαβής της παροχής 
και τόνισε την παραβίαση της αρχής της 
αναλογικότητας, καθώς με την ανακλητική 
απόφαση η μητέρα αποστερήθηκε όλο το 
ποσό, αλλά και την ασφαλιστική κάλυψη 
για όλο το εξάμηνο, επειδή για ένα μικρό 
χρονικό διάστημα δεν πληρούσε την προ-
ϋπόθεση που πράγματι θέτει ο νόμος σχε-
τικά με την ενεργή εργασιακή σχέση. Ο Συ-
νήγορος πρότεινε είτε να ληφθεί υπόψη η 
καλή πίστη της ενδιαφερομένης και να μην 
αποστερηθεί συνολικά την παροχή είτε η 
απαίτηση του ΟΑΕΔ για επιστροφή χρημά-
των να περιοριστεί στο διάστημα κατά το 
οποίο δεν υπήρχε ενεργή εργασιακή σχέ-

ση. Τελικά η διακοπή της παροχής περιορί-
στηκε στο διάστημα μετά την αποχώρηση 
της μητέρας (υπόθεση 162029/2013).

ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Με τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 επι-
χειρείται η ενίσχυση της λειτουργίας του 
ελεύθερου ανταγωνισμού σε σειρά επαγ-
γελμάτων με την κατάργηση του συστή-
ματος αδειοδότησης, τη διατήρησή του 
μόνο στις περιπτώσεις που επιβάλλεται 
για λόγους δημοσίου συμφέροντος και 
την αντικατάστασή του από το σύστημα 
της αναγγελίας.
  

 Ωστόσο συνεχίζουν να υφίστανται 
αδικαιολόγητοι περιορισμοί, καθώς το 
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει σειρά νο-
μοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων είχε καταρτιστεί καθ’ 
υπαγόρευση της διασφάλισης συντεχνια-
κών συμφερόντων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται ακολούθως περι-
πτώσεις παρέμβασης του Συνηγόρου που 
είχαν ως αποτέλεσμα την άρση τέτοιων 
περιορισμών. 

Εθελοντική άσκηση κτηνιατρικών 
εργασιών από αλλοδαπούς 
κτηνιάτρους

Για την προσωρινή και περιστασιακή 
άσκηση στην Ελλάδα του επαγγέλματος 
του κτηνιάτρου από επαγγελματίες που 
ασκούν νόμιμα το επάγγελμα αυτό σε 
άλλα κράτη-μέλη, το Γεωτεχνικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), κατόπιν δήλωσης 
του ενδιαφερομένου, οφείλει να χορηγή-
σει εντός επτά ημερών βεβαίωση με την 
οποία να πιστοποιείται ότι πληρούνται οι 
σχετικές προϋποθέσεις. Ωστόσο, το ΓΕΩ-
ΤΕΕ αρνήθηκε να χορηγήσει την ως άνω 
βεβαίωση σε εθελοντή ολλανδό κτηνίατρο 
ζητώντας την προσκόμιση επικυρωμένου 
πιστοποιητικού που να αποδεικνύει καλή 
γνώση της ελληνικής γλώσσας. Μετά την 
παρέμβαση του Συνηγόρου,* ο οποίος επι-
σήμανε ότι η προσκόμιση πιστοποιητικού 
γλωσσομάθειας δεν προβλέπεται, εκδόθη-

κε ο Ν. 4039/2012 με τον οποίο ρυθμίστη-
κε το ζήτημα της εθελοντικής προσφοράς 
εργασίας από αλλοδαπούς κτηνιάτρους. 
Στη συνέχεια εκδόθηκε η γνωμοδότηση 
63/2013 ΝΣΚ, σύμφωνα με την οποία η 
υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητι-
κού γλωσσομάθειας δεν προκύπτει από 
την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων 
της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ στις διατάξεις 
του Ν. 4039/2012. Το ΓΕΩΤΕΕ ενημέρωσε 
τον Συνήγορο ότι θα παύσει εφεξής να 
ζητά πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για 
τη συγκεκριμένη κατηγορία (υπόθεση 
149669/2012). 

Αποδέσμευση της πραγματοποίη-
σης αντισταθμιστικών μέτρων από 
τις Σχολές Ξεναγών

Όσοι έχουν κατοχυρώσει επαγγελματικό 
δικαίωμα ξεναγού σε κράτος-μέλος της ΕΕ, 
προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμα 
αυτό στην Ελλάδα, χρειάζονται έγκριση 
του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελμα-
τικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), το οποίο εκτι-
μά κατά περίπτωση αν απαιτούνται ή όχι 
αντισταθμιστικά μέτρα, δηλαδή πρόσθετη 
εκπαίδευση ή πρακτική άσκηση προσαρ-
μογής. Για την πραγματοποίηση αυτών των 
αντισταθμιστικών μέτρων η ΚΥΑ που εκδό-
θηκε κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2005/36/
ΕΚ ορίζει ότι η πρακτική άσκηση πραγμα-
τοποιείται στις Σχολές Ξεναγών του Οργανι-
σμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρ-
τισης (ΟΤΕΚ). Ωστόσο πολλοί δεν μπόρεσαν 
να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση 
για μακρό χρονικό διάστημα καθώς, μετά 
την κατάργηση του ΟΤΕΚ, οι σχολές πα-
ραμένουν ανενεργές επί διετία. Μετά την 
παρέμβαση του Συνηγόρου, αποφασίστη-
κε από το ΣΑΕΠ να χορηγηθεί στους ενδι-
αφερομένους βεβαίωση συνδρομής των 
νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση 
του επαγγέλματος και δελτίο ταυτότητας 
ξεναγού χωρίς την πραγματοποίηση των 
αντισταθμιστικών μέτρων, εφόσον εκείνα 
δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν.* 
Επίσης, ανελήφθη πρωτοβουλία από τα συ-
ναρμόδια υπουργεία για τροποποίηση της 
ΚΥΑ προς αποδέσμευση των αντισταθμιστι-
κών μέτρων από τη λειτουργία των Σχολών 
Ξεναγών (υποθέσεις 163698, 167324/2013).

Εργασία
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Άσκηση επαγγέλματος αποκλειστικής 
νοσοκόμας από πολίτες Ουκρανίας

Για την άσκηση του επαγγέλματος απο-
κλειστικής νοσοκόμας από πολίτες τρίτων 
χωρών απαιτείται η προσκόμιση πιστο-
ποιητικού αμοιβαιότητας που χορηγείται 
από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ωστόσο, 
σχετικά αιτήματα πολιτών Ουκρανίας δεν 
ικανοποιούνται, με την αιτιολογία ότι το 
αντίστοιχο επάγγελμα του βοηθού νοση-
λευτή δεν υφίσταται ως αυτόνομη επαγ-
γελματική δραστηριότητα στην εν λόγω 
χώρα. Ο Συνήγορος πρότεινε στο Υπουρ-
γείο Υγείας, στο πλαίσιο των αρχών της 
χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημέ-
νης εμπιστοσύνης, να εξαιρεθούν από την 
υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού 
αμοιβαιότητας όσες Ουκρανές κατείχαν 
ισχυρή άδεια εργασίας στην Ελλάδα κατά 
τις 9.4.2012, ημερομηνία έναρξης ισχύος 
των διατάξεων της οικείας υπουργικής 
απόφασης. Τούτο διότι διαφορετικά θα 
έχαναν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλ-
ματος, παρ’ ότι το ασκούν νόμιμα επί σειρά 
ετών στην Ελλάδα. Το υπουργείο προέβη 
στην έκδοση νέας υπουργικής απόφασης, 
σύμφωνα με την οποία άδειες εργασίας 
που έχουν εκδοθεί έως τις 9.4.2012 εξακο-
λουθούν να ισχύουν χωρίς να απαιτείται 
πιστοποίηση αμοιβαιότητας (υποθέσεις 
168034, 168309, 168826/2013).* 

Άσκηση του επαγγέλματος 
της κατ’ οίκον διδασκαλίας

Για την εξασφάλιση άδειας κατ’ οίκον δι-
δασκαλίας ο Ν. 2545/1940 προέβλεπε ότι 
οι άρρενες όφειλαν να προσκομίσουν πι-
στοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. 
Ο Συνήγορος ζήτησε από το Υπουργείο 
Παιδείας να καταργηθεί η ως άνω προϋ-
πόθεση, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, 
ότι αποτελεί κατάλοιπο παρωχημένης νο-
μοθεσίας. Εξάλλου δημιουργεί συνθήκες 
άνισης μεταχείρισης καθώς έχει καταργη-
θεί ήδη από το έτος 1986 για τη χορήγηση 
άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια, δεν 
υφίσταται για την άσκηση σειράς άλλων 
επαγγελμάτων στον ιδιωτικό τομέα και 
είναι εξαιρετικά δυσμενής για τους νέους 
που πλήττονται από την ανεργία, δημιουρ-

γώντας το κατάλληλο εργασιακό κλίμα για 
την προσφορά «μαύρης εργασίας». Μετά 
την παρέμβαση του Συνηγόρου* και την 
αντικατάσταση της άδειας κατ’ οίκον δι-
δασκαλίας με αναγγελία έναρξης άσκησης 
επαγγέλματος, κατ’ εφαρμογή των διατά-
ξεων του Ν. 3919/2011, εκδόθηκε υπουρ-
γική απόφαση. Με αυτήν το πιστοποιητικό 
στρατολογικής κατάστασης δεν περιλαμ-
βάνεται μεταξύ των απαιτούμενων δικαιο-
λογητικών για την αναγγελία έναρξης ή την 
επικαιροποίηση άσκησης της προαναφε-
ρόμενης επαγγελματικής δραστηριότητας 
(υπόθεση 157457/2012). 

Άσκηση ναυτικού επαγγέλματος 
από απόστρατους αξιωματικούς 

Για την άσκηση του ναυτικού επαγγέλματος 
σε εμπορικά πλοία απαιτείται η κατοχή απο-
δεικτικών ναυτικής ικανότητας σύμφωνα με 
τα πρότυπα της Διεθνούς Σύμβασης STCW 
1978. Το οικείο Βασιλικό Διάταγμα (ΒΔ) του 
1954 προέβλεπε ότι οι απόστρατοι μόνιμοι 
αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού απο-
κτούν αυτοδικαίως αποδεικτικά ναυτικής 
ικανότητας (δίπλωμα ή πτυχίο Εμπορικού 
Ναυτικού), με την προϋπόθεση ότι η απο-
στράτευσή τους δεν οφειλόταν σε επαγγελ-
ματική ανικανότητα. Ωστόσο, το Υπουργείο 
Ναυτιλίας αρνήθηκε τη συμμετοχή απο-
στράτων σε διαδικασίες εκπαίδευσης στο 
Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού 
Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), με την αιτιολογία ότι τα 
αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας που κα-
τέχουν δεν ανταποκρίνονται στα ελάχιστα 
επίπεδα εκπαίδευσης που ορίζει η διεθνής 
σύμβαση. Ο Συνήγορος ζήτησε να παρασχε-
θεί στους ενδιαφερομένους η δυνατότητα 
πρόσβασης στο ΚΕΣΕΝ, επειδή αφενός οι 
διατάξεις του ΒΔ δεν είχαν ακόμη καταργη-
θεί, αφετέρου οι απόστρατοι του Πολεμικού 
Ναυτικού διαθέτουν κατά τεκμήριο τις απαι-
τούμενες γνώσεις λόγω της προϋπηρεσίας 
τους. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου,* 
εκδόθηκε ο Ν. 4150/2013 που καταργεί το 
ΒΔ και προβλέπει ότι με ΠΔ θα καθοριστούν 
οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εκπαί-
δευσης για την απόκτηση πιστοποιητικών 
ναυτικής ικανότητας από τους προαναφε-
ρόμενους αξιωματικούς (υποθέσεις 158990, 
159307, 159680/2012). 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

Πρόσβαση σε στοιχεία 
συνυποψηφίων σε διαδικασίες 
επιλογής προσωπικού

Πολύ σημαντικό βήμα προς την κατεύ-
θυνση της διαφάνειας θεωρεί ο Συνήγο-
ρος την προσθήκη όρου, σε ανακοινώσεις 
πρόσληψης προσωπικού, που αφορά την 
υποχρέωση των αρμόδιων υπηρεσιών να 
παρέχουν στους υποψηφίους δυνατότη-
τα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν 
τους συνυποψηφίους τους, προκειμένου 
να μπορούν να ασκήσουν το αυτονόητο 
δικαίωμά τους για ενδεχόμενη προσβο-
λή των πινάκων κατάταξης υποψηφίων. 
Συγκεκριμένα, κατόπιν παρέμβασης του 
Συνηγόρου, η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτή-
των και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΓΔΑΠΚ) 
του Υπουργείου Πολιτισμού ενημέρωσε 
τις κεντρικές, περιφερειακές και ειδικές 
περιφερειακές υπηρεσίες ότι ο σχετικός 
όρος θα πρέπει να αναγράφεται ρητά στις 
ανακοινώσεις πρόσληψης προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου (υπόθεση 151889/2012). 
Το ίδιο έπραξε και ο ΟΑΕΔ κατόπιν αναφο-
ρών που υπέβαλαν στον Συνήγορο ωρομί-
σθιοι εκπαιδευτικοί Επαγγελματικής Σχο-
λής (ΕΠΑΣ) (υπόθεση 157280/2012).

Εκλεγμένοι σε θέσεις μελών ΔΕΠ διαμαρ-
τυρήθηκαν για επιλεκτικούς διορισμούς, 
μη υποκείμενους σε αντικειμενικά κριτή-
ρια, αλλά και για την άρνηση των υπηρε-
σιών του Υπουργείου Παιδείας να χορη-
γήσουν επικαιροποιημένα αντίγραφα του 
καταλόγου όσων αναμένουν διορισμό ή 
τον ακριβή αριθμό κατάταξής τους, στοι-
χεία τα οποία τηρούνταν και δημοσιεύ-
ονταν τουλάχιστον μέχρι το 2011. Στην 
απάντησή του, το υπουργείο ισχυρίστηκε 
ότι τέτοιος κατάλογος δεν υφίσταται ως 
δημόσιο έγγραφο ούτε προβλέπεται στην 
κείμενη νομοθεσία, ενώ η κατάρτιση και η 
δημοσίευσή του θα συνιστούσαν μη νόμι-
μη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
  

 Ο Συνήγορος εστίασε στην τήρηση 
της αρχής της διαφάνειας και στην υπο-
χρέωση υπόδειξης εναλλακτικού τρόπου 



44

με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να λάβουν γνώση για την πρόοδο της δια-
δικασίας διορισμών στη βάση γενικών και 
αντικειμενικών κριτηρίων προτεραιότητας. 

Επισήμανε μάλιστα ότι, σύμφωνα με την 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπι-
κού Χαρακτήρα, τα ονοματεπώνυμα των 
διοριστέων «αποτελούν προσωπικά δεδο-
μένα χωρίς ευαίσθητο χαρακτήρα» και «η 
αρχή της διαφάνειας επιβάλλει τη δημοσί-
ευση των δεδομένων αυτών και χωρίς τη 
συγκατάθεση των υποκειμένων». Παράλ-
ληλα, επισημάνθηκε ότι ο σταδιακός διο-
ρισμός των μελών ΔΕΠ που έχουν εκλεγεί 
από τα ΑΕΙ επιβάλλει την εξειδίκευση των 
όρων υπό τους οποίους το υπουργείο επι-
λέγει τους εκάστοτε διοριζόμενους, οπότε 
η διοίκηση οφείλει να επανεκτιμήσει το εν-
δεχόμενο κατάρτισης πίνακα διοριστέων 
με χρονολογική σειρά παραλαβής των οι-
κείων πρυτανικών πράξεων διορισμού. Το 
υπουργείο δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί 
(υπόθεση 163141/2013). 

Τρόπος πληρωμής απασχολουμένων
σε προγράμματα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου ζήτη-
σαν υποψήφιοι προς απασχόληση σε προ-
γράμματα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά 
Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), προκειμένου 
να δοθεί η δυνατότητα πληρωμής τους 
με Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης 
(ΑΕΔ) αντί με Απόδειξη Παροχής Υπηρε-
σιών (ΑΠΥ), όπως απαιτούσε ο φορέας. Ο 
Συνήγορος επισήμανε ότι κατά τον χρόνο 
έκδοσης της σχετικής πρόσκλησης, βά-
σει της οποίας επελέγησαν για σύναψη 
σύμβασης έργου οι ενδιαφερόμενοι, το 
ΙΝΕΔΙΒΙΜ εξαιρείτο από τις διατάξεις που 
προέβλεπαν την έκδοση ΑΠΥ για τους εν 
λόγω συμβασιούχους. Επιπλέον, υποστή-
ριξε ότι, εφόσον βάσει των διατάξεων του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) απαλ-
λάσσονται από την υποχρέωση τήρησης 
βιβλίων φυσικά πρόσωπα των οποίων τα 
ακαθάριστα έσοδα από παροχή υπηρεσι-
ών ανέρχονται στα 5.000 ευρώ, οι ενδιαφε-
ρόμενοι δύνανται να πληρωθούν με ΑΕΔ. 
Τέλος, υπογράμμισε ότι η υποχρεωτική 
εγγραφή στον ΟΑΕΕ και το συνεπαγόμενο 

κόστος, που είναι δυσανάλογο του τελικού 
οφέλους του εργαζομένου, ενδέχεται να 
αποτελέσουν αντικίνητρα για τους ανέρ-
γους να μετέχουν σε διαδικασίες επιλογής 
στα προγράμματα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ σε μια 
χρονική περίοδο όπου το εισόδημα των 
πολιτών έχει πληγεί σημαντικά. Τα ανω-
τέρω ζητήματα αποτέλεσαν αντικείμενο 
συνεργασίας του Συνηγόρου με στελέχη 
του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με αποτέλεσμα την πρόβλε-
ψη πληρωμής με ΑΕΔ, και όχι με ΑΠΥ, για 
όσους υποψηφίους πρόκειται να απασχο-
ληθούν με αμοιβή μέχρι 5.000 ευρώ.*

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ  
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

Στην κοινωνική ασφάλιση παρατηρούνται 
μείζονα προβλήματα και αμφισβητήσεις 
όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές, 
την τεκμηρίωση του ασφαλιστικού δεσμού 
των πολιτών και τις ασφαλιστικές παρο-
χές. Οι αναφορές προς τον Συνήγορο δεί-
χνουν ότι η ασφαλιστική διοικητική δράση 
χαρακτηρίζεται συχνά από ακραία στενή 
γραμματική ερμηνεία και εφαρμογή, που 
ακυρώνει τον σκοπό διατάξεων που σχε-
τίζονται, λόγου χάρη, με την προστασία 
ευπαθών ομάδων από τις συνέπειες της 
μακροχρόνιας ανεργίας, με την παραμονή 
των ελεύθερων επαγγελματιών εντός του 
ασφαλιστικού συστήματος κ.ά. Η ποιότητα 
των ασφαλιστικών παροχών συναρτάται 
με πολλούς παράγοντες, όπως το ύψος της 
παροχής, ο χρόνος χορήγησης, η δυνατό-
τητα πρόσβασης σε αυτές από το κοινω-
νικό σύνολο και ο βαθμός εμπέδωσης της 
αναγκαίας δικαιολογημένης εμπιστοσύνης 
του διοικουμένου, που προϋποθέτει σα-
φείς κανόνες δικαίου και αποφυγή αιφνι-
διαστικών αλλαγών. Από το 2010 έως σή-
μερα ωστόσο έχουν επέλθει περίπου 17 
αλλαγές της ασφαλιστικής νομοθεσίας και 
έχουν εκδοθεί περί τις 40 κεντρικές εγκυ-
κλίους. Σημειωτέον ότι το ΣτΕ αναγνωρί-
ζει πως, επειδή η κοινωνική νομοθεσία 
είναι περίπλοκη και ασαφής, δυσχεραίνει 
τους ασφαλισμένους όχι μόνο στην ορθή 
άσκηση των δικαιωμάτων τους, αλλά πολ-
λές φορές και στην έγκαιρη και ορθή εκ-
πλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τα 

ασφαλιστικά ταμεία. Επομένως η σωστή 
και έγκαιρη πληροφόρηση είναι μείζονος 
σημασίας. Η ταχύτητα όμως των αλλαγών 
που επήλθαν το τελευταίο χρονικό διάστη-
μα καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη δυνατό-
τητα παρακολούθησης και κατανόησής 
τους ακόμη και από ειδικούς. Ως εκ τούτου 
σημαντικό ποσοστό των υποθέσεων που 
υποβλήθηκαν το 2013 στον Συνήγορο 
αφορούσαν θέματα ερμηνείας, έγκαιρης 
πληροφόρησης και παραβίασης βασικών 
αρχών του κοινωνικοασφαλιστικού δικαί-
ου. Συμπερασματικά, πρέπει να διανυθεί 
πολύς δρόμος για να δύναται να θεωρηθεί 
ότι έχει εξασφαλιστεί μια ελάχιστα, έστω, 
αποδεκτή ποιότητα κοινωνικών παροχών. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Περιορισμοί και καθυστερήσεις 
στη χορήγηση ασφαλιστικών 
παροχών, εφάπαξ αποζημιώσεων 
και συντάξεων

Στις ετήσιες εκθέσεις του ο Συνήγορος έχει 
επανειλημμένως καταλήξει στη διαπίστωση 
ότι οι καθυστερήσεις στη χορήγηση κοινω-
νικοασφαλιστικών παροχών ταλαιπωρούν 
τους πολίτες και τους εμποδίζουν να προ-
βούν σε στοιχειώδη οικονομικό προγραμ-
ματισμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
η περίπτωση των συνταξιούχων της ΔΕΗ, 
που αναμένουν τη χορήγηση του εφάπαξ 
βοηθήματος για μεγάλο και άδηλο χρονι-
κό διάστημα. Ο Συνήγορος επισήμανε ότι 
ο ασφαλιστικός φορέας της ΔΕΗ δεν τηρεί 
τις θεσμοθετημένες χρονικές προθεσμίες 
διεκπεραίωσης των αιτημάτων των ασφα-
λισμένων του και δεν ορίζει συγκεκριμένη 
προθεσμία για την καταβολή του εφάπαξ βο-
ηθήματος. Μάλιστα, ούτε καν στην ιστοσελί-
δα του ταμείου δεν αναρτάται σε εμφανές 
σημείο ανακοίνωση προς ενημέρωση των 
συνταξιούχων για την υφιστάμενη καθυστέ-
ρηση ή για την πορεία εξέτασης των αιτή-
σεών τους ή έστω για την τηρούμενη σειρά 
προτεραιότητας (υπόθεση 164301/2013).

Προβλήματα καθυστέρησης παρατηρή-
θηκαν στην καταβολή των εφάπαξ βο-
ηθημάτων και σε πρώην εργαζομένους 
σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς που 

Εργασία
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λόγω των αναδιαρθρώσεων στην τοπική 
αυτοδιοίκηση συγχωνεύτηκαν σε ευρύτε-
ρα οργανωτικά σχήματα. Ως αποτέλεσμα, 
μεταφέρθηκαν σε αυτά και τα ταμειακά 
υπόλοιπα, τα οποία περιείχαν και τις αντί-
στοιχες κρατήσεις των εργαζομένων για 
την απονομή των εφάπαξ βοηθημάτων. Οι 
οργανισμοί επικαλούνται ως λόγο της με-
γάλης καθυστέρησης στην καταβολή των 
αναλογούντων βοηθημάτων την οικονομι-
κή στενότητα (υπόθεση 172853/2013). 

Επίσης, ο Συνήγορος συνεχίζει να δέχεται 
αναφορές πολιτών που διαμαρτύρονται 
για πολύμηνη καθυστέρηση στην έκδο-
ση των συνταξιοδοτικών πράξεων κύριας 
σύνταξης, ως εκ τούτου και στην καταβο-
λή των συντάξεών τους, καθυστέρηση η 
οποία καταλήγει να υπερβαίνει τα δύο έτη 
σε περίπτωση εμπλοκής πέραν του ενός 
ασφαλιστικών οργανισμών, όπως συμβαί-
νει στη διαδοχική ασφάλιση. Χαρακτη-
ριστική περίπτωση ήταν η καθυστέρηση 
απονομής κύριας σύνταξης σε πολίτη που 
είχε χρόνο ασφάλισης σε ασφαλιστικούς 
φορείς της Ελλάδας (ΤΑΠ-ΟΤΕ και ΝΑΤ) και 
της Σουηδίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξε-
ων της διαδοχικής ασφάλισης και της ευ-
ρωπαϊκής νομοθεσίας περί διακινούμενων 
εργαζομένων. Χρειάστηκαν πάνω από τρία 
έτη και η παρέμβαση του Συνηγόρου για 
να εκδοθεί η συνταξιοδοτική απόφαση και 
να ενημερωθεί ο σουηδικός ασφαλιστικός 
οργανισμός (υπόθεση 158905/2012).

Παράλληλα, πολλές αναφορές έχουν ως 
αντικείμενο καθυστερήσεις στην εκκαθά-
ριση κύριων συντάξεων από τις αρμόδι-
ες υπηρεσίες του ΟΑΕΕ παρά το γεγονός 
ότι η συνταξιοδοτική πράξη έχει εκδοθεί 
προ μηνών. Ο Συνήγορος επισήμανε στον 
ΟΑΕΕ ότι αυτή η καθυστέρηση, προστιθέ-
μενη στον χρόνο που απαιτήθηκε για την 
έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης, 
είναι ενδεικτική σοβαρής μορφής κακοδι-
οίκησης (υπόθεση 167575/2013). 

Στον κλάδο της επικουρικής ασφάλισης η 

υπέρμετρη καθυστέρηση στην απονο-
μή των συντάξεων αποτελεί τον κανόνα. 
Έχοντας δεχθεί και το 2013 σωρεία ανα-
φορών για τη μεγάλη καθυστέρηση στην 
απονομή της επικουρικής σύνταξης από 
το ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΥΕΚ, ο Συνήγορος απηύθυνε 
πόρισμα στον Υπουργό Εργασίας όπου 
διατυπώνονται προτάσεις για την επίλυση 
του προβλήματος, αξιοποιώντας την από 
1.1.2013 ένταξη του ταμείου στο Ενιαίο 
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (βλ. «Νο-
μοθετικές και οργανωτικές προτάσεις»). 

Ακραία περίπτωση καθυστέρησης και παθο-
γένειας στη λειτουργία της δημόσιας διοίκη-
σης είναι η καθυστέρηση πρωτοκόλλησης 
αιτήσεων στο ΓΛΚ. Ο Συνήγορος, με επιτόπι-
ες επισκέψεις κλιμακίου του στη Διεύθυνση 
Συντάξεων του ΓΛΚ, διαπίστωσε τη συσσώ-
ρευση εισερχόμενων αλλά και εξερχόμενων 
αιτήσεων που δεν φέρουν αριθμό πρωτο-
κόλλου στο Τμήμα Αρχείου-Πρωτοκόλλου. 
Το πρόβλημα πρωτοκόλλησης οφείλεται 
μεταξύ άλλων: α) στην αύξηση των εισερχό-
μενων συνταξιοδοτικών αιτήσεων λόγω της 
μαζικής αποχώρησης των υπαλλήλων από 
την ενεργό υπηρεσία τους, β) στην κατάθε-
ση πληθώρας ερωτήσεων των ήδη συντα-
ξιούχων λόγω της συνεχούς απρόβλεπτης 
μεταβολής της συνταξιοδοτικής νομοθεσί-
ας, γ) στα αιτήματα αναγνώρισης πλασμα-
τικών χρόνων βάσει των διατάξεων του Ν. 
3865/2010 και δ) στην ταυτόχρονη αποχώ-
ρηση έμπειρου στελεχιακού δυναμικού της 
Διεύθυνσης Συντάξεων του ΓΛΚ.

 Ο Συνήγορος επισήμανε ότι η εκπρό-
θεσμη πρωτοκόλληση, που κλιμακωτά 
οδηγεί σε περαιτέρω καθυστέρηση της 
εξέτασης των αιτήσεων, αφενός γεννά δι-
καίωμα αποζημίωσης του πολίτη σύμφω-
να με τις κείμενες διατάξεις του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας, αφετέρου ενδέ-
χεται να οδηγήσει ακόμη και σε απώλεια 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. 

Η Διεύθυνση Προσωπικού του ΓΛΚ υπο-
στήριξε ότι η αναστολή προσλήψεων έχει 

δημιουργήσει οξύ πρόβλημα υποστελέ-
χωσης σχεδόν στο σύνολο των υπηρεσιών 
του και ότι επίκειται να διατεθούν και να 
τοποθετηθούν 10 επιπλέον υπάλληλοι κα-
τηγορίας ΔΕ. Το πρόβλημα εξακολουθεί να 
υφίσταται (υπόθεση 160424/2012).

Αναζήτηση χρηματικών ποσών για
αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές 

Η αναζήτηση χρηματικών ποσών εκ μέ-
ρους των ασφαλιστικών οργανισμών για 
αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές 
του παρελθόντος έχει απασχολήσει κατ’ 
επανάληψη στο παρελθόν τον Συνήγορο. 
Αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα για 
τους ενδιαφερομένους, διότι σε πολλές πε-
ριπτώσεις αφορά μεγάλα χρηματικά ποσά. 

Σύμφωνα με συγκεκριμένη αναφορά, το 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατ’ εφαρμογή τελεσίδικης δι-
καστικής απόφασης, αναζήτησε εντόκως 
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για συ-
ντάξιμες αποδοχές. Τα ποσά αφορούσαν 
όχι μόνο το χρονικό διάστημα που ορι-
ζόταν στη δικαστική απόφαση, αλλά και 
τρία επιπλέον έτη κατά τα οποία συνέχιζε 
παρανόμως ο οργανισμός να καταβάλλει 
τη σύνταξη παρά το γεγονός ότι είχε ήδη 
εκδοθεί, αλλά παρέμενε ανεκτέλεστη, ανα-
κλητική απόφαση του αρμόδιου διευθυ-
ντή του υποκαταστήματος. 

Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι δεν υφίστα-
ται αμφισβήτηση ως προς το κατά πόσον 
πρέπει να επιστρέψει ο πολίτης, σε εκτέ-
λεση της δικαστικής απόφασης και μάλι-
στα εντόκως, τα ποσά που εισέπραξε έως 
την έκδοση της δικαστικής απόφασης – ή 
έστω έως την έκδοση της ανακλητικής 
απόφασης του διευθυντή. Το κρίσιμο ζή-
τημα είναι το κατά πόσον το ΙΚΑ νομιμο-
ποιείται, τυπικά και ουσιαστικά, να ζητάει 
από τον ασφαλισμένο έντοκη επιστροφή 
παροχών οι οποίες κατεβλήθησαν από 
καθυστερήσεις και λάθη του ίδιου του φο-
ρέα, δεδομένου ότι η υπόθεση είχε από 
πενταετίας κριθεί δικαστικά.3 Η θέση του 

3.    Σύμφωνα και με γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση, στις περιπτώσεις όπου αναζητούνται αχρεωστήτως –πλην καλόπιστα– 
εισπραχθείσες παροχές, ο τόκος της παραγρ. 4 του άρθρου 40 του ΑΝ 1846/1951 καταβάλλεται από το χρονικό σημείο όπου ο οφειλέτης λαμβάνει γνώση 
της οφειλής, μέσω της κοινοποίησης της απόφασης καταλογισμού, ενώ στις περιπτώσεις όπου υφίσταται δόλος από τον χρόνο καταβολής της αχρεώστητης 
παροχής.
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Συνηγόρου έγινε δεκτή από τον φορέα 
(υπόθεση 141034/2011). 

Σε άλλη περίπτωση, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έστειλε 
ατομική ειδοποίηση σε πολίτη το 2012 για 
εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών ως κλη-
ρονόμο των αποβιωσάντων γονέων του, οι 
οποίες είχαν καταλογιστεί το 1992 και είχαν 
βεβαιωθεί το 1994. Ο Συνήγορος επισήμα-
νε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις περί πα-
ραγραφής που διέπουν τη λειτουργία του 
οργανισμού, η παραπάνω οφειλή έχει πα-
ραγραφεί λόγω παρέλευσης δεκαετίας. Επι-
προσθέτως, ο οργανισμός δεν είχε προβεί 
σε όλες εκείνες τις ενέργειες που προβλέ-
πονται τόσο από τις σχετικές διατάξεις του 
νόμου περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου 
των δαπανών του κράτους όσο και από τις 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα, προκειμένου 
να μπορεί να επικαλεστεί τη διακοπή της 
παραγραφής. Τελικά, το ΝΣΚ αποφάνθηκε 
ότι η αξίωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την είσπρα-
ξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων πο-
σών έχει υποκύψει στη δεκαετή παραγραφή 
στις 31.12.2004, δηλαδή από τη λήξη του 
οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώ-
θηκε υπό στενή έννοια η οφειλή (υπόθεση 
154547/2012). 

Πολυπλοκότητα ασφαλιστικής 
νομοθεσίας και προβλήματα 
που ανακύπτουν κατά 
την εφαρμογή της

Υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
ο οποίος στη συνέχεια μονιμοποιήθηκε 
επιλέγοντας ως συνταξιοδοτικό φορέα 
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προσέφυγε στον Συνήγορο 
διαμαρτυρόμενος για απόρριψη του αιτή-
ματος συνταξιοδότησής του λόγω αναπη-
ρίας. Κρίσιμο στοιχείο ήταν το γεγονός ότι 
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συ-
νταξιοδότησης ο πολίτης παρέμενε τυπικά 
εργαζόμενος στον Δήμο Θεσσαλονίκης, 
στην πράξη όμως, λόγω προβλημάτων 
υγείας, βρισκόταν σε άδεια. Από τη διε-
ρεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι το 
υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, επικαλού-
μενο γενικό έγγραφο της Διοίκησης του 
ΙΚΑ, έθετε ως προϋπόθεση την προηγού-
μενη υποβολή παραίτησης του ενδιαφε-
ρομένου από τον δήμο, προκειμένου να 

δικαιωθεί σύνταξης από την ημερομηνία 
παραίτησής του και μετά. Ο Συνήγορος 
επισήμανε ότι το σκεπτικό στην εκδοθεί-
σα απορριπτική απόφαση αφορά κοινούς 
ασφαλισμένους του ιδρύματος και όχι την 
κατηγορία των μόνιμων υπαλλήλων ΝΠΔΔ 
οι οποίοι επέλεξαν ως συνταξιοδοτικό φο-
ρέα το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Εν προκειμένω αγνοού-
νταν οι διατάξεις του νόμου, σύμφωνα με 
τις οποίες οι μονιμοποιηθέντες δημόσιοι 
υπάλληλοι ή υπάλληλοι ΝΠΔΔ που επέλε-
ξαν το συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ 
και βρίσκονται ή θα βρεθούν σε αναρρω-
τική άδεια ή διαθεσιμότητα ένεκα νόσου, 
βάσει γνωμάτευσης υγειονομικής επιτρο-
πής του ΙΚΑ, δικαιούνται να ζητήσουν τη 
συνταξιοδότησή τους λόγω αναπηρίας. 
Με την ουσιαστική παρέμβαση και βοή-
θεια της Διοίκησης του ΙΚΑ ανακλήθηκε η 
επίμαχη απορριπτική απόφαση και εκδό-
θηκαν εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης 
κύριας και επικουρικής σύνταξης λόγω 
αναπηρίας (υπόθεση 146567/2011).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνδυασμού 
παραβίασης της νομιμότητας και κακοδιοί-
κησης αποτελεί η περίπτωση συνταξιούχου 
η επικουρική σύνταξη της οποίας χορηγή-
θηκε από το τέως Ενιαίο Ταμείο Επικουρι-
κής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) με ημε-
ρομηνία έναρξης πολύ μεταγενέστερη της 
νόμιμης. Ειδικότερα, η ενδιαφερόμενη ζή-
τησε επανέλεγχο της ημερομηνίας έναρξης 
καταβολής της επικουρικής σύνταξής της, 
δεδομένου ότι, εφόσον είχε υποβάλει την 
αρχική αίτηση συνταξιοδότησης τον Ιούλιο 
του 2008, θα έπρεπε να συνταξιοδοτηθεί 
από τον Φεβρουάριο του 2011, καθώς ει-
σήχθη στην προαιρετική ασφάλιση του τ. 
ΕΤΕΑΜ προκειμένου να συμπληρώσει τις 
4.500 ημέρες ασφάλισης. Εντούτοις της 
χορηγήθηκε σύνταξη από τον Ιούνιο του 
2012, στερώντας της τα ποσά σύνταξης 
που αντιστοιχούσαν στο ενδιάμεσο χρονι-
κό διάστημα. Αιτία του προβλήματος ήταν 
ο συνδυασμός των μεγάλων καθυστερήσε-
ων που παρατηρήθηκαν κατά τη διαβίβα-
ση των σχετικών εγγράφων από τα ταμεία 
διαδοχικής της ασφάλισης (το τ. ΤΕΑΥΕΚ 
απάντησε με καθυστέρηση τριών περίπου 
ετών), της πλημμελούς εφαρμογής της 
νομοθεσίας, αλλά και του ελλιπέστατου 

συντονισμού μεταξύ των συναρμόδιων 
μονάδων του ίδιου υποκαταστήματος. Συ-
γκεκριμένα, ενώ η σχετική αίτηση της ανα-
φερομένης εκκρεμούσε, της υπεδείχθη, 
προφανώς εσφαλμένα, να υποβάλει νέα 
αίτηση. Παράλληλα απορρίφθηκε παρανό-
μως η αρχική λόγω έλλειψης των χρονικών 
προϋποθέσεων. Ωστόσο, ήδη την ημέρα 
έκδοσης της απορριπτικής απόφασης είχε 
αναγνωριστεί από το Γραφείο Ειδικών 
Θεμάτων του ίδιου υποκαταστήματος ο 
ασφαλιστικός χρόνος που υπολειπόταν για 
τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαι-
ώματος. Η αναφερόμενη προσέφυγε στην 
Τοπική Διοικητική Επιτροπή (ΤΔΕ) καταγ-
γέλλοντας την καθυστερημένη έναρξη κα-
ταβολής της σύνταξής της, αλλά η ένστασή 
της απορρίφθηκε λόγω ασάφειας (υπόθε-
ση 165278/2013). 

 Μετά την παρέμβαση του Συνηγό-
ρου, που αμφισβήτησε τη νομιμότητα της 
απορριπτικής απόφασης και τη σκοπιμό-
τητα υποβολής νέας αίτησης, ο διευθυντής 
επανεισήγαγε στην ΤΔΕ την ένσταση με 
θετική εισήγηση, στην οποία γινόταν ρητή 
μνεία των επισημάνσεων του Συνηγόρου. 
Η ένσταση έγινε τελικά δεκτή και η αναφε-
ρόμενη έλαβε τις συντάξεις 17 μηνών, τις 
οποίες είχε παρανόμως στερηθεί.

Τέλος, ο Συνήγορος έλαβε αναφορές με 
θέμα την άρνηση χορήγησης συμπληρω-
ματικού εφάπαξ βοηθήματος σε διοικη-
τικά αποκατασταθέντες από το Ταμείο 
Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας των 
Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλεί-
ας (ΤΕΑΠΑΣΑ). Το ΤΕΑΠΑΣΑ απέρριψε τα 
αιτήματα για χορήγηση συμπληρωματι-
κού εφάπαξ επί όλων των εκκρεμών μέ-
χρι τις 20.2.2012 (ημερομηνία έναρξης 
εφαρμογής του Ν. 4052/2012) αιτημάτων. 
Ειδικότερα, επικαλέστηκε το άρθρο 138, 
παράγρ. 2α΄ του Ν. 4052/2012, στο οποίο 
αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι οι μέτοχοι 
του ΤΕΑΠΑΣΑ που εξέρχονται του Σώμα-
τος της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) και 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποκαθίστανται 
διοικητικά (με νόμο, δικαστική ή διοικητι-
κή απόφαση), αλλά δεν επανέρχονται στην 
ενεργό υπηρεσία για παροχή εργασίας δεν 
δικαιούνται συμπληρωματικό εφάπαξ βο-

Εργασία
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ήθημα για τον εκτός υπηρεσίας διανυθέ-
ντα χρόνο. 

Απευθυνόμενος στη Γενική Γραμματεία 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Συνήγορος 
επισήμανε ότι: α) βάσει ρητής πρόβλεψης 
στον ανωτέρω νόμο, η διακοπή καταβολής 
συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος 
αφορά τους διοικητικά αποκαθισταμένους 
μετόχους μετά τις 20.2.2012 και β) η δια-
δικασία της διοικητικής αποκατάστασης 
ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση σχετι-
κής απόφασης της αρμόδιας υπηρεσίας, 
η οποία έλαβε χώρα πριν από την κρίσι-
μη ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του 
νόμου. Το ΝΣΚ, στην υπ’ αριθμ. 110/2013 
γνωμοδότηση, υπογραμμίζει την άποψη 
του Συνηγόρου και συμπεραίνει ότι πρέ-
πει να χορηγηθεί το συμπληρωματικό 
εφάπαξ βοήθημα στους ήδη διοικητικά 
αποκατασταθέντες. Αναμένεται η απά-
ντηση του αρμόδιου υπουργού (υπόθεση 
157142/2012). 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Απώλεια δικαιώματος κατάταξης 
σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγο-
ρία και επιβολή προστίμων και 
προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης
εξόφλησης εισφορών

Στον Συνήγορο απευθύνθηκαν ασφαλι-
σμένοι του ΟΑΕΕ ισχυριζόμενοι ότι απώλε-
σαν δικαιώματα ή επιβαρύνθηκαν με πρό-
στιμα και προσαυξήσεις λόγω φερόμενης 
καθυστέρησης απόδοσης των εισφορών, 
τις οποίες ωστόσο οι ίδιοι είχαν καταβάλει 
εμπρόθεσμα με το σύστημα ταχυπληρω-
μής μέσω ΕΛΤΑ ή μέσω τραπεζών. Διαπι-
στώθηκε ότι ο χρόνος τελικής πίστωσης 
ή μεταφοράς ποσών μέσω Διαδικτύου δι-
αφοροποιείται κάθε φορά, αναλόγως των 
σχετικών διαδικασιών λειτουργίας της τρά-
πεζας με την οποία συνεργάζεται το ταμείο, 
ή συνδέεται με προβλήματα μεταφοράς δε-
δομένων από τα ΕΛΤΑ και μη ενσωμάτωσης 
στο μηχανογραφικό σύστημα του ΟΑΕΕ της 
εμπρόθεσμης εξόφλησης εισφορών. 

Ο Συνήγορος πρότεινε στον ΟΑΕΕ να εξε-
τάσει συνολικά το θέμα, σε συνεργασία με 
τα πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία έχει συ-
νάψει τις σχετικές συμβάσεις και τα ΕΛΤΑ, 
και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, 
ώστε να μη θεωρούνται εκπρόθεσμοι οι 
πολίτες οι οποίοι καταβάλλουν τις εισφο-
ρές τους εντός της τελευταίας ημέρας του 
μήνα και δεν φέρουν ευθύνη για την καθυ-
στέρηση απόδοσης (ενδεικτικές υποθέσεις 
168469, 170258, 170289, 173509/2013). 

Ενδεικτικά, ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ είχε 
κατ’ αρχήν απολέσει το προβλεπόμενο στο 
άρθρο 32, παράγρ. 5 του Ν. 4075/2012 δι-
καίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη 
ασφαλιστική κατηγορία. Ως αιτία απώλει-
ας του δικαιώματος προβλήθηκε η φερό-
μενη ως εκπρόθεσμη εξόφληση εισφορών 
του, παρ’ ότι ο ενδιαφερόμενος είχε απο-
δεδειγμένα προβεί μέσω Διαδικτύου στην 
εμπρόθεσμη καταβολή. 
 

 Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι, όταν 
είναι δεδομένη η εμπρόθεσμη εντολή κα-
ταβολής, τυχόν χρονοκαθυστέρηση στην 
πίστωση του ποσού από την τράπεζα στις 
συναλλαγές της με το ταμείο δεν πρέπει να 
συνιστά λόγο απώλειας του δικαιώματος. 

Τυχόν απώλεια του δικαιώματος κατάτα-
ξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία 
καταρρίπτει, πέραν του γράμματος, και 
τον σκοπό της διάταξης, που ορθώς εισή-
χθη προκειμένου να διευκολύνει την προ-
σπάθεια επαγγελματιών να παραμείνουν 
εντός του ασφαλιστικού συστήματος προς 
όφελος και του ασφαλιστικού κεφαλαίου. 
Η πρόταση του Συνηγόρου ήταν να ενερ-
γοποιηθεί το δικαίωμα από αιτήσεως, χω-
ρίς προσφυγή σε ΤΔΕ. Εντούτοις, η αποδο-
χή της εμπρόθεσμης καταβολής και κατά 
συνέπεια η ασφαλιστική ανακατάταξη κρί-
θηκαν τελικά από την αρμόδια ΤΔΕ. 

Διπλή παρακράτηση εισφορών 
κλάδου υγείας από τον ΟΑΕΕ

Ο Συνήγορος δέχθηκε πλήθος αναφορών 

με αντικείμενο τη διπλή παρακράτηση 
εισφορών κλάδου υγείας από τον ΟΑΕΕ 
παρά τη ρύθμιση του θέματος με σαφή 
και ειδική διάταξη.4 Στη βάση τής εν λόγω 
διάταξης και λαμβανομένου υπόψη σχε-
τικού εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου 
Εργασίας,5 το οποίο τονίζει την ανάγκη 
εφαρμογής του ισχύοντος νομικού πλαι-
σίου, προτάθηκε από τον Συνήγορο η 
άμεση ικανοποίηση των σύννομων αι-
τημάτων εξαίρεσης. Ωστόσο, τα τοπικά 
υποκαταστήματα δεν συμμορφώνονταν, 
εν αναμονή οδηγιών από τη Διοίκηση του 
ΟΑΕΕ. Τελικά, τον Σεπτέμβριο του 2013 ο 
Συνήγορος έλαβε διαβεβαίωση για την 
απαρέγκλιτη πλέον τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας σε όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις 
(ενδεικτικές υποθέσεις 163281, 165486, 
167623, 172574/2013).

Πρόγραμμα επιδότησης 
ασφαλιστικής εισφοράς 
ανέργων ηλικίας 55-64 ετών

Με το άρθρο 74 του Ν. 3863/2010 (όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 Ν. 3996/ 
2011) δημιουργήθηκε δικαίωμα ένταξης 
ανέργων ηλικίας 55-64 ετών στο πρόγραμ-
μα επιδότησης ασφαλιστικής εισφοράς, 
με προϋπόθεση τη συμπλήρωση 15 ετών 
ασφάλισης, χωρίς οφειλές σε οποιονδήποτε 
ασφαλιστικό φορέα. Στον Συνήγορο τέθηκε 
το ζήτημα της αναιτιολόγητης απόρριψης 
ασφαλισμένου για ένταξη στο εν λόγω πρό-
γραμμα, ο οποίος διέθετε συνολικό ασφαλι-
στικό χρόνο στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ 24 ετών 
και 3 μηνών, χωρίς οφειλές.

Η απορριπτική απόφαση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
βασίστηκε σε έγγραφο του ΟΑΕΕ με το 
οποίο είχε απορριφθεί η χορήγηση της 
σχετικής βεβαίωσης. Ωστόσο, το ενημε-
ρωτικό σημείωμα του ΟΑΕΕ ήταν εσφαλ-
μένο, καθώς ο φορέας είχε εκ παραδρο-
μής θεωρήσει ότι επρόκειτο για αίτημα 
χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας, 
της οποίας η έκδοση δεν είναι δυνατή 
όταν υπάρχουν ανεξόφλητες εισφορές. 

4. Άρθρο 3 της ΥΑ 35/1385/1.9.1999.
5. Έγγραφο υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.40035/12437/515/17.6.2013.



Περισσότερα και πιο αναλυτικά  
στοιχεία, στον ιστότοπο του  
Συνηγόρου www.synigoros.gr.

Οι αστερίσκοι [*] μέσα στο κείμενο  
παραπέμπουν σε κατάλογο συνδέσμων 
(www.synigoros.gr/?i=stp.el.links2013) 
όπου μπορείτε να βρείτε σχετικά  
αναρτημένα έγγραφα.
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Ωστόσο το ΙΚΑ όφειλε, σύμφωνα με τη νο-
μοθεσία, να διαπιστώσει τον διανυθέντα 
στον ΟΑΕΕ ασφαλιστικό χρόνο του κοινού 
ασφαλισμένου, καθώς ο ενδιαφερόμενος, 
κατά την υποβολή της αίτησης στο ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, είχε προσκομίσει τα ασφαλιστικά 
βιβλιάρια του ΟΑΕΕ και μηχανογραφημέ-
νη αναλυτική αποτύπωση των καταβο-
λών-εισφορών του στο εν λόγω ταμείο. Ο 
Συνήγορος ζήτησε την άμεση και οίκοθεν 
ανάκληση της απορριπτικής απόφασης, 
με παράκαμψη της χρονοβόρας διοικητι-
κής διαδικασίας εκδίκασης της ένστασης. 
Παρ’ όλα αυτά, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενέμεινε στις 
απόψεις του, επικαλούμενο αδυναμία συν-
δυαστικού ελέγχου των εγγράφων του 
ΟΑΕΕ λόγω έλλειψης προσωπικού για την 
πραγματοποίηση τέτοιου ελέγχου. Ο Συ-
νήγορος, απευθυνόμενος στην αρμόδια 
προς εξέταση της ασκηθείσας ένστασης 
ΤΔΕ, τόνισε ότι η θέση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συ-
νιστά παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης 
ενέργειας κατά τον έλεγχο προϋποθέσεων 
ένταξης στο πρόγραμμα. Τούτο διότι προ-
έκυπτε με ασφάλεια ο συνολικός εξοφλη-
μένος ασφαλιστικός χρόνος που απαιτού-
νταν για την εφαρμογή του συγκεκριμένου 
προγράμματος αυτασφάλισης. 
 

 Επιπλέον, υπογράμμισε ότι κάθε περι-
οριστική ερμηνεία στον έλεγχο των προϋ-
ποθέσεων θα κατέρριπτε ανεπίτρεπτα όχι 
μόνο το γράμμα του νόμου, αλλά και αυτόν 
καθ’ εαυτόν τον σκοπό του συγκεκριμένου, 
ανακουφιστικού για μια ιδιαίτερα ευάλω-
τη ομάδα πολιτών μέτρου, περιορίζοντας 
αδικαιολόγητα το εύρος εφαρμογής του. 

Τελικά η ΤΔΕ, υιοθετώντας τις προτάσεις 
του Συνηγόρου, έκανε ομόφωνα αποδεκτή 
την ένσταση του ασφαλισμένου (υπόθεση 
155748/2012).

Αναγνώριση ασφαλιστικού χρόνου 
με επίκληση έμμεσων 
αδιάσειστων στοιχείων

ΤΔΕ υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απέρ-
ριψε ομόφωνα υποβληθείσα ένσταση για 
αναγνώριση ασφαλιστικού χρόνου κατά 
το 1954, επειδή ο ενιστάμενος παρέλειψε 
να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία από 

τα οποία να προκύπτει ασφάλιση για το 
επίδικο χρονικό διάστημα. Από την έρευ-
να του Συνηγόρου ήλθαν σε γνώση του 
ενδιαφερομένου κρίσιμα στοιχεία που εν-
δυνάμωναν τον ισχυρισμό του για ασφαλι-
σμένο χρόνο εργασίας και το 1954. Τέτοια 
ήταν η, εντός του κρίσιμου έτους, άδεια 10 
ημερών, που προέκυπτε από το βιβλιάριο 
ασθενείας, για την οποία έλαβε επίδομα 
ασθενείας, γεγονός που πιστοποιεί ασφα-
λισμένη εργασία και για κάποιες μέρες του 
1954, καθώς και βεβαίωση του ΟΑΕΔ από 
την οποία προέκυπτε επιδότηση ανεργίας 
για 125 ημέρες το 1955. 

Ο Συνήγορος επισήμανε στο υποκατάστη-
μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ότι τα νέα στοιχεία δεν 
καταλείπουν αμφιβολίες ότι στο υπό κρίση 
χρονικό διάστημα διέτρεξε πραγματικός 
ασφαλισμένος χρόνος εργασίας, αφού η 
ασφάλιση αυτή αποτελούσε προϋπόθεση 
ώστε να θεμελιωθεί δικαίωμα τόσο για 
άδεια ασθενείας όσο και για χορήγηση 
επιδόματος ανεργίας. Υπογράμμισε δε την 
υφιστάμενη δυνατότητα επανεξέτασης 
της απόφασης, στην περίπτωση πράξεων 
σχετικών με την κοινωνική ασφάλιση, με 
βάση τις αρχές της χρηστής διοίκησης, 
της νομιμότητας και της δικαιολογημένης 
εμπιστοσύνης του διοικουμένου, εφό-
σον αυτός επικαλείται οψιγενή στοιχεία 
ή στοιχεία προϋφιστάμενα της έκδοσης 
της πράξης (ΣτΕ 1043/2007, 1007/2008, 
3316/2008). Μετά την πρόταση του Συ-
νηγόρου, η υπόθεση συζητήθηκε εκ νέου 
στην ΤΔΕ και αναγνωρίστηκαν στον προ-
σφεύγοντα 180 ημέρες εργασίας για το 
έτος 1954 (υπόθεση 155865/2012).

Υποχρεωτικότητα καταβολής 
εισφορών και ταυτόχρονος 
αποκλεισμός από τη δυνατότητα 
λήψης μερίσματος

Ο Συνήγορος διαμεσολάβησε σε υποθέσεις 
όπου οι ασφαλισμένοι ζήτησαν τη διακοπή 
της παρακράτησης εισφορών και τη δια-
γραφή τους από τα μητρώα ασφαλισμένων 
του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), 
κάνοντας χρήση του δικαιώματος επιλο-
γής που τους παρέχει το άρθρο 39 του Ν. 
2084/1992. Οι αναφερόμενοι κατετάγησαν 

στην ΕΛΑΣ και είναι ασφαλισμένοι στο τ. 
ΤΣΜΕΔΕ και εγγεγραμμένοι στο ΤΕΕ. Το 
ταμείο, επικαλούμενο τις διατάξεις του ΠΔ 
10/1926 για να υποστηρίξει την υποχρεω-
τικότητα της συμμετοχής των συγκεκριμέ-
νων πολιτών και του παγίου δικαιώματός 
του για κρατήσεις των εισφορών έως τη 
συνταξιοδότηση, αρνήθηκε τη διαγραφή 
τους από τα μητρώα του. Επίσης, για τον 
αποκλεισμό από τη μελλοντική, κατά την 
ωρίμανση των ασφαλιστικών δικαιωμά-
των, δυνατότητα λήψης μερίσματος, έγινε 
επίκληση του άρθρου 1 του Ν. 1105/1980, 
σύμφωνα με το οποίο μέρισμα από το ΜΤΣ 
λαμβάνουν μόνο όσοι δικαιώνονται στρα-
τιωτικής σύνταξης.

Ο Συνήγορος, με έγγραφη παρέμβαση και 
συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες, επισή-
μανε προς το ταμείο ότι εφαρμόζει με άκα-
μπτο γραμματικό τρόπο τις καταστατικές 
διατάξεις, και μάλιστα μόνο αυτές, και ότι 
αγνοεί πλήρως το σύνολο της νεότερης, 
ειδικότερης και υπέρτερης τυπικής ισχύος 
νομοθετικής ρύθμισης περί του δικαιώμα-
τος επιλογής ασφαλιστικού φορέα (υπό-
θεση 116943/2007). Ύστερα από μακρά 
αδράνεια, αναβλητικότητα και αναποφα-
σιστικότητα του ΜΤΣ και τη σύμφωνη με 
τις απόψεις του Συνηγόρου γνωμοδότηση 
του ΝΣΚ
  

 το ταμείο, παραθέτοντας και μέρος του 
εγγράφου του Συνηγόρου, αποφάσισε να 
διαγράψει τους ενδιαφερομένους και να 
αποδώσει τις παρακρατηθείσες υπέρ ΜΤΣ 
εισφορές στο τ. ΤΣΜΕΔΕ, νυν ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.

Εργασία
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Κατά τη διάρκεια του 2013 έγινε αντιληπτό 
ότι η αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώ-
σεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
στο περιβάλλον δεν συγκαταλέγεται μετα-
ξύ των προτεραιοτήτων που κυριαρχούν 
στο πλαίσιο της κρίσης. Η περιβαλλοντική 
παράμετρος διαδραματίζει πλέον περιθω-
ριακό ρόλο και οι παρεμβάσεις υπέρ της 
προστασίας του περιβάλλοντος δεν εισα-
κούονται, εκτός εάν λειτουργούν ευεργε-
τικά για την οικονομία και την ανάπτυξη 
γενικότερα. Ακόμη και για τους πολίτες, 
η προστασία του φυσικού και του πολι-
τιστικού περιβάλλοντος δεν φαίνεται να 
αποτελεί σημαντικό ζήτημα, αφού προ-
τάσσονται προβλήματα επιβίωσης και η 
επίλυση δυσκολιών της καθημερινότητας.  

 Αλλά και το ίδιο το κράτος αντιμετω-
πίζει την προστασία του περιβάλλοντος 
είτε ως εμπόδιο στην ανάπτυξη είτε ως ει-
σπρακτική ευκαιρία για το δημόσιο ταμείο, 
όπως φαίνεται στην περίπτωση των ρυθμί-
σεων για τη διευθέτηση της δόμησης.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σε περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασί-
ας, η αποτελεσματικότητα αυτού εξαρτά-
ται εντέλει από τη διαθεσιμότητα πόρων 
και από τη διάθεση άσκησης ελέγχου σε 
τυχόν αντίθετα συμφέροντα ιδιωτών. Τα 
τελευταία χρόνια, αμφότερες αυτές οι πα-
ράμετροι έχουν επηρεαστεί εμφανώς από 
τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η εμπειρία του Συνηγόρου καταδεικνύει 
ότι ο νομοθέτης και η διοίκηση παραλεί-
πουν συχνά να λάβουν ή να εφαρμόσουν 
μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία 
του δικαιώματος στο περιβάλλον.
  

 Ενώ η προστασία των οικοτόπων 
απορρέει από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, πρό-
σφατες αλλαγές στο εθνικό νομοθετικό 
πλαίσιο έχουν οδηγήσει σε απώλεια περι-
βαλλοντικού κεκτημένου, με αποτέλεσμα 

το περιβάλλον να απειλείται με υποβάθμι-
ση και παρακμή. 

Φορείς διαχείρισης

 Ιδιαίτερο πλήγμα έχουν δεχθεί οι προ-
στατευόμενες περιοχές, η διαχείριση των 
οποίων είχε ανατεθεί σε φορείς διαχείρι-
σης. Οι φορείς αυτοί αντιμετωπίζουν ου-
σιώδη προβλήματα βιωσιμότητας, αφού 
η απουσία πολιτικής, στρατηγικής και κρα-
τικού συντονισμού τούς έχει οδηγήσει σε 
μαρασμό. 

Παρά τις αντιδράσεις εκ μέρους περιβαλ-
λοντικών οργανώσεων, στις αρχές του 2013 
τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4109/2013, ο οποίος 
περιλαμβάνει τη συγχώνευση ή κατάργηση 
24 από τους 29 φορείς διαχείρισης, ορίζο-
ντας μεταβατικό διάστημα ενός έτους από 
την ημερομηνία ισχύος του νόμου. Ήδη 
σήμερα οι φορείς διαχείρισης υπολειτουρ-
γούν και οι προστατευόμενες περιοχές βάλ-
λονται επικίνδυνα, αφού δεν υπάρχει ουσι-
αστική προστασία, διαχείριση ή φύλαξη. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση επεμ-
βάσεων στη λίμνη Παμβώτιδα, στην πε-
ριοχή Αμφιθέας, από τον Δήμο Ιωαννιτών 
και η ελλιπής παρουσία του αντίστοιχου 
φορέα. Σε αυτοψία που διενεργήθηκε από 
τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος Βορείου 
Ελλάδος διαπιστώθηκε αρχικά η κοπή και 
η εκρίζωση αγριοκαλάμων σε επιφάνεια 
έξι στρεμμάτων. Στόχος της επέμβασης 
ήταν η δημιουργία εντός του καλαμιώ-
να μιας καθαρής υδάτινης επιφάνειας, η 
οποία θα λειτουργούσε ως εναλλακτικός 
στίβος θαλάσσιου σκι στους Πανευρωπα-
ϊκούς Αγώνες τον Σεπτέμβριο του 2013. 
Στο σημείο αυτό εκτελέστηκαν εργασίες 
εμβάθυνσης, που αλλοίωσαν το λιμναίο 
οικοσύστημα, χωρίς τις νόμιμες εγκρίσεις 
και αδειοδοτήσεις. Η περιοχή του καλα-
μιώνα Αμφιθέας εντάσσεται στο ευρω-
παϊκό οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 ως 
Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και ως 
Ειδική Ζώνη Διαχείρισης (ΕΖΔ). Με το άρ-
θρο 8 του Ν. 4109/2013, ο Φορέας Διαχεί-
ρισης της Παμβώτιδας καταργείται και οι 
αρμοδιότητές του περιέρχονται στην οι-
κεία αποκεντρωμένη διοίκηση. Επιπλέον, 

η αρχική ΚΥΑ προστασίας της λίμνης ακυ-
ρώθηκε από το ΣτΕ (απόφαση 3595/2007), 
με το σκεπτικό ότι, για να χαρακτηριστεί 
μια περιοχή προστατευόμενη, απαιτείται 
έκδοση ΠΔ κατόπιν εκπόνησης Ειδικής Πε-
ριβαλλοντικής Μελέτης. Έκτοτε έχει εκπο-
νηθεί σχέδιο ΠΔ το οποίο δεν προωθείται, 
με αποτέλεσμα να παραμένει μετέωρο το 
καθεστώς προστασίας της λίμνης. Ο Συ-
νήγορος απευθύνθηκε προς τους Επιθεω-
ρητές Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος, οι 
οποίοι στην τελευταία έκθεσή τους τονί-
ζουν μεταξύ άλλων ότι η κατασκευή και η 
λειτουργία του στίβου ξεκίνησαν χωρίς να 
έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αξιολό-
γησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
επιβολής περιβαλλοντικών όρων. Τούτο, 
κατά την παραπάνω έκθεση, αποτελεί άμε-
ση απειλή περιβαλλοντικής ζημίας υπό την 
έννοια του ΠΔ 148/2009 για την περιβαλλο-
ντική ευθύνη, με ενδεχόμενες συνέπειες 
όσον αφορά τη διατήρηση της ευνοϊκής κα-
τάστασης του συγκεκριμένου υγροτόπου 
και της ευρύτερης περιοχής της Παμβώτι-
δας. Για την υπόθεση εξελίσσεται προκα-
ταρκτική εξέταση κατόπιν παραγγελίας του 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ οι 
Επιθεωρητές Περιβάλλοντος Βορείου Ελλά-
δος έχουν λάβει εντολή από τον Γενικό Επι-
θεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για περαιτέ-
ρω διερεύνηση των ευθυνών της διοίκησης 
(υποθέσεις 166711, 171111, 171406/2013).

Προστασία της πανίδας

Με αναφορά 10 περιβαλλοντικών οργα-
νώσεων τέθηκε το θέμα της παράλειψης 
αποτελεσματικής προστασίας της άγριας 
ζωής από την παράνομη χρήση δηλητηρι-
ασμένων δολωμάτων. Η καταγγελία έλαβε 
χώρα με αφορμή τη μαζική δηλητηρίαση 
αρπακτικών πουλιών στα στενά του Νέ-
στου τον Φεβρουάριο του 2012 (υπόθεση 
154069/2012). Ο Συνήγορος πληροφορή-
θηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε 
ήδη από τον Ιούνιο του 2012 επίσημη επι-
στολή προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, 
στο πλαίσιο του άρθρου 258 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(πρώην άρθρο 226 ΣΕΚ), σχετικά με περι-
στατικά θανάτωσης σπάνιων ειδών από 
τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων 

Περιβάλλον και ανάπτυξη
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και αναμένει τις απόψεις της Ελλάδας. Για 
την αντιμετώπιση κρουσμάτων λύσσας 
στα άγρια ζώα υφίσταται καθορισμένο 
νομικό πλαίσιο, όχι όμως για την αντιμετώ-
πιση κρουσμάτων δηλητηρίασης άγριων 
ζώων από δηλητηριασμένα δολώματα. Ο 
Συνήγορος έχει καταθέσει συγκεκριμένες 
προτάσεις, με βάση τη θέση ότι η προστα-
σία της άγριας ζωής απαιτεί τη δράση της 
πολιτείας, την οποία δεν μπορεί να υπο-
καταστήσει η ιδιωτική πρωτοβουλία. Πα-
ράλληλα, συμμετέχει σε συστηματικές συ-
ναντήσεις εργασίας με εκπροσώπους των 
αρμόδιων φορέων με στόχο την παρακο-
λούθηση των νομοθετικών πρωτοβουλιών 
που επίκεινται ή έχουν ολοκληρωθεί για 
την ουσιαστική και τελική αντιμετώπιση 
του ζητήματος.

Αδειοδότηση, χωροθέτηση 
και περιβαλλοντικός έλεγχος 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Προκειμένου να λειτουργήσει σύννομα, μια 
επιχείρηση οφείλει να αδειοδοτηθεί από 
διαφορετικούς φορείς. Ωστόσο η έλλειψη 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας και ενιαίας 
αδειοδοτούσας αρχής, καθώς και η απουσία 
συνεργασίας των συναρμόδιων υπηρεσιών, 
σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό των 
προαπαιτούμενων αδειών χωρίς χρονική 
και λειτουργική αλληλουχία ή δεσμευτικές 
αποκλειστικές προθεσμίες, δημιουργούν 
σοβαρές καθυστερήσεις και περιορισμούς 
στην επιχειρηματικότητα. Οι αλλαγές που 
θεσμοθετήθηκαν με τους Ν. 3982/2011 
και 4014/2011, οι οποίοι διέπουν την αδει-
οδότηση των επιχειρήσεων, συντελούν 
στην επιτάχυνση των διαδικασιών. Ωστόσο 
απαιτείται ακόμη μεγάλος αριθμός εκτελε-
στικών κανόνων προκειμένου να τεθούν οι 
νόμοι αυτοί σε πλήρη εφαρμογή. 

Προβλήματα ανακύπτουν επίσης κατά τη 
χωροθέτηση, αλλά και τη λειτουργία των 
επιχειρήσεων. Πολλές επιχειρήσεις εξακο-
λουθούν να θεωρούν ότι η βελτίωση της 
περιβαλλοντικής συμπεριφοράς έρχεται 
σε ευθεία αντίθεση με άλλους επιχειρημα-
τικούς στόχους, επιμένοντας σε αμφισβη-
τούμενες πρακτικές. Συγκεκριμένα, πολλές 
είναι οι εγκαταστάσεις που λειτουργούν για 

μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να δια-
θέτουν νόμιμες άδειες και εγκρίσεις ή καθ’ 
υπέρβαση αυτών και χωρίς να ανανεώνουν 
τους περιβαλλοντικούς όρους. Σε πολλές 
περιπτώσεις τα στοιχεία που καταθέτουν 
δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικό-
τητα. Επίσης, συχνά δεν συμμορφώνονται 
με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
όρους, ενώ άλλοτε παραλείπουν παντελώς 
να λάβουν τα ενδεδειγμένα μέτρα προ-
στασίας του περιβάλλοντος (υποθέσεις 
146072/2011, 155061/2012). Τα παραπάνω 
έχουν ως αποτέλεσμα αφενός τη σοβαρή 
ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλο-
ντος και της δημόσιας υγείας, αφετέρου τις 
δικαιολογημένες αντιδράσεις στην εγκατά-
σταση νέων επιχειρήσεων και τον σκεπτικι-
σμό των περιοίκων απέναντι στις προτάσεις 
για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. 

Αντικείμενο αναφοράς στον Συνήγορο 
αποτέλεσε η νομιμότητα οικοδομικής 
άδειας ανέγερσης πέντε κτιρίων εστίασης 
και αναψυχής εντός ιδιωτικής δασικής 
έκτασης στη θέση Μαυρονέρι Πλανητέρου 
Καλαβρύτων. Η έκταση βρίσκεται εντός 
της Ζώνης Γ΄ του Εθνικού Πάρκου Χελμού-
Βουραϊκού, εντάσσεται στο Δίκτυο Natura 
2000 και ανήκει σε ΕΖΔ, ενώ μέρος της 
βρίσκεται εντός ΖΕΠ. Επίσης, είναι πλησίον 
της κοίτης του Αροάνιου ποταμού. Εντός 
αυτής είχαν εγκριθεί άδειες επέμβασης, με 
εισηγήσεις του αρμόδιου δασαρχείου, ήδη 
από το 1989 για τουριστική αξιοποίηση και 
το 1992 για εγκατάσταση και λειτουργία 
υπάρχοντος εκκολαπτηρίου και μονάδας 
εκτροφής πέστροφας. Όπως διαπιστώθηκε 
όμως, δεν είχαν προηγηθεί οι απαιτούμενες 
περιβαλλοντικές εγκρίσεις και σύμφωνες 
γνώμες των αρμόδιων υπηρεσιών. Μετά 
την παρέμβαση του Συνηγόρου, το Τμήμα 
Πολεοδομικών Εφαρμογών Καλαβρύτων 
ανακάλεσε την οικοδομική άδεια, ενώ ο Γε-
νικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης ανακάλεσε τις εγκρίσεις 
επέμβασης έπειτα από σχετική εισήγηση 
του Δασαρχείου Καλαβρύτων για λόγους 
μη τήρησης των όρων έγκρισης της Μελέ-
της Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
και παραβίασης των όρων της Απόφασης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων* (υπόθε-
ση 146336/2011).

Παράκτιες ζώνες και ρέματα

Ο Συνήγορος έχει δεχθεί σημαντικό αριθ-
μό αναφορών για προβλήματα που σχε-
τίζονται με την παράκτια ζώνη, εξαιτίας 
του γεγονότος ότι αυτή συγκεντρώνει το 
ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού κοινω-
νικών δραστηριοτήτων, αποτελεί τον απο-
δέκτη των επιπτώσεών τους και υφίσταται 
εξαιτίας τους μεταβολές και αλλοιώσεις, 
κατά κανόνα μη αναστρέψιμες (υποθέσεις 
161676, 163043/2013). Οι αναφορές αυτές 
αναδεικνύουν κυρίως τα προβλήματα που 
σχετίζονται με την εντός εύλογου χρόνου 
ολοκλήρωση της διαδικασίας οριοθέτησης, 
τη διαχείριση, εκμετάλλευση και περιβαλλο-
ντική προστασία της παράκτιας ζώνης* (βλ. 
«Ειδικές εκθέσεις», στο «Οι δραστηριότητες 
της χρονιάς»). 

Τα ρέματα αποτελούν επίσης σημαντικό 
κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος ως 
ιδιαίτερα οικοσυστήματα με ζωτική σημα-
σία, ιδίως όταν διασχίζουν οικισμούς. Το 
κράτος οφείλει να τα προστατεύει σε όλο 
το μήκος τους. Ο Συνήγορος εξετάζει ανα-
φορά σχετικά με τη μη λήψη μέτρων για την 
αποκατάσταση του ρέματος Αγίου Αντωνί-
ου στο Χαλάνδρι (υπόθεση 163887/2013). 
Ειδικότερα, το 2010 η Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών της πρώην Νομαρχίας Αθηνών 
διαπίστωσε την καταπάτηση του ρέματος 
από αυθαίρετες κατασκευές και την ανα-
γκαιότητα λήψης συγκεκριμένων μέτρων 
προκειμένου να επανέλθει το ρέμα στην 
αρχική του κατάσταση, αλλά και να απο-
φευχθούν τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα. 
Έκτοτε οι υπηρεσίες δεν έλαβαν σχετικά 
μέτρα, με αποτέλεσμα στις αρχές του 2013, 
κατά τη διάρκεια μεγάλης νεροποντής 
στην Αττική, να πλημμυρίσει η κατοικία του 
αναφερόμενου πολίτη και να καταστραφεί 
η οικοσκευή του. Μέχρι σήμερα δεν έχουν 
κατεδαφιστεί οι αυθαίρετες κατασκευές 
και δεν έχει συνταχθεί μελέτη οριοθέτη-
σης του εν λόγω ρέματος. Στο πλαίσιο 
διερεύνησης και άλλης υπόθεσης σχετι-
κά με το ρέμα Χαλανδρίου, το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, υιοθετώντας πρόταση του 
Συνηγόρου, συγκρότησε ομάδα εργασίας 
με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων 
εφαρμογής του ΠΔ για την προστασία του 
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χειμαρρικού ρέματος Πεντέλης-Χαλανδρί-
ου (υπόθεση 20027/2008).*

Ανάλογη είναι και η περίπτωση αποκατά-
στασης υλικών ζημιών στο ρέμα της Πικρο-
δάφνης, που προκλήθηκαν κατά τη διάρ-
κεια της ίδιας νεροποντής λόγω ελλιπούς 
καθαρισμού του (υπόθεση 166385/2013). 
Ήδη ο Δήμος Αλίμου ενημέρωσε τον Συ-
νήγορο ότι η πεζογέφυρα του ρέματος επι-
σκευάστηκε από υπηρεσίες της Περιφέρει-
ας Αττικής και έχει δοθεί σε κοινή χρήση. 

ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγρ. 6 Σ, «τα 
μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα 
παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται 
από το Κράτος».
  

 Η διατήρηση και η ανάδειξη του πο-
λιτιστικού πλούτου και ιδιαίτερα της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς συνδέονται με τη 
διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας, 
αλλά και με την ακτινοβολία της χώρας σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Συνδέονται επίσης με την ανάπτυξη και 
την ποιοτική αναβάθμιση των υπαρχου-
σών τουριστικών δραστηριοτήτων, καθώς 
και με τη δημιουργία νέων δραστηριοτή-
των, ήπιας μορφής, υπό όρους και προϋ-
ποθέσεις, ώστε να μην προκαλείται βλάβη. 

Πολιτιστικός σύλλογος ζήτησε να εξετα-
στεί η αδειοδότηση και η τοποθέτηση κε-
ραιών Διαδικτύου στο Βυζαντινό Κάστρο 
Τρικάλων, το οποίο έχει κηρυχθεί «προέ-
χον» βυζαντινό μνημείο με καθορισμένη 
ζώνη προστασίας, καθώς και στο ωρολογο-
στάσιο του φρουρίου, το οποίο έχει χαρα-
κτηριστεί αυτοτελώς διατηρητέο μνημείο 
(υπόθεση 144675/2011). Μετά την παρέμ-
βαση του Συνηγόρου, ακολουθήθηκε η 
εκ των υστέρων τήρηση της διαδικασίας 
αδειοδότησης από το Υπουργείο Πολιτι-
σμού. Ο Συνήγορος, αναγνωρίζοντας τη 
χρησιμότητα της ελεύθερης πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο, υποστήριξε ότι η αδειοδό-
τηση κεραιοσυστημάτων Διαδικτύου θα 
πρέπει να συνοδεύεται από ειδική μελέτη, 

στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη τόσο 
οι βραχυπρόθεσμες όσο και οι μακροπρό-
θεσμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, χωρίς 
να παραλείπεται η τεκμηριωμένη εκτίμη-
ση της αισθητικής επιβάρυνσης.* 

Τέλος, η οριοθέτηση και αναοριοθέτηση 
αρχαιολογικών χώρων και ζωνών προστα-
σίας επανέρχεται κάθε χρόνο ως θεματολο-
γία στις αναφορές πολιτών αναδεικνύοντας 
διαφορετικές πτυχές του ζητήματος, όπως 
η διαμαρτυρία σχετικά με την αναοριοθέ-
τηση του αρχαιολογικού χώρου Μετεώ-
ρων. Στην αδόμητη Ζώνη Α΄ είχε συμπε-
ριληφθεί εκ παραδρομής τμήμα τού προ 
του 1923 οικισμού Καστρακίου στο οποίο 
οι πολίτες διαθέτουν ιδιοκτησίες, με αποτέ-
λεσμα αυτές να δεσμευτούν. Μετά την πα-
ρέμβαση του Συνηγόρου, με απόφαση του 
τότε Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας ανα-
οριοθετήθηκε η Ζώνη Α΄ και οριοθετήθηκε 
η Ζώνη Β΄ προστασίας του αρχαιολογικού 
χώρου (υπόθεση 12603/2009).*

ΡΥΠΑΝΣΗ

 Ο τρόπος αντιμετώπισης της ρύπαν-
σης, ιδίως μάλιστα στη διαχείριση απο-
βλήτων, αναδεικνύει την παθογένεια της 
ελληνικής διοίκησης, η οποία επιδεικνύει 
ακραία ανοχή της παραβατικότητας και 
αναβλητικότητα ως προς τη λήψη αποφά-
σεων και την εφαρμογή της νομοθεσίας, 
αναζητώντας μόνο πρόσκαιρες λύσεις για 
τη συγκυριακή αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Εδώ και χρόνια ο Συνήγορος εκφράζει 
την ανησυχία του για την κατάσταση που 
εξακολουθεί να επικρατεί στη διαχείριση 
αποβλήτων, ένα από τα σημαντικότερα 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζει η χώρα.* Η καταδίκη 
της Ελλάδας από το Δικαστήριο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), λόγω του σημαντικού 
αριθμού Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 
Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), ανάγκασε τις αρχές να 
δεσμευτούν ότι θα κλείσουν και θα απο-
καταστήσουν το σύνολο αυτών, θέτοντας 

αποκλειστικές προθεσμίες οι οποίες επανει-
λημμένα παρήλθαν άκαρπες. Πρόσφατα, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με νέα εισήγησή της 
ζητά την παραπομπή της χώρας μας στο 
ΔΕΕ για την ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμ-
μάτων και εισηγείται οικονομικές κυρώσεις. 

 Αδυνατώντας να επιλύσει το γενικότε-
ρο ζήτημα διαχείρισης των στερεών απο-
βλήτων, η πολιτεία στρέφεται σε προσω-
ρινές διευθετήσεις. Πρόσφατες αναφορές 
καταδεικνύουν τα προβλήματα της πρα-
κτικής που ακολουθείται, δηλαδή της δη-
μιουργίας χώρων προσωρινής διαχείρισης 
των απορριμμάτων (κομποστοποίηση και 
δεματοποίηση). 

Ο Συνήγορος έχει θέσει στις αρμόδιες 
υπηρεσίες το ζήτημα της αποτελεσματικό-
τητας των έργων αυτών, εκφράζοντας την 
άποψη ότι δεν διαφαίνεται έστω και προ-
σωρινή επίλυση του προβλήματος (υποθέ-
σεις 153603/2012, 173451/2013). 

Ειδικότερα, δεν διασφαλίζεται ότι ο εκά-
στοτε «χώρος νόμιμης προσωρινής απο-
θήκευσης μέχρι ένα έτος» θα παραμείνει 
σε λειτουργία μόνο για ένα έτος και δεν θα 
μετατραπεί σε νέο ΧΑΔΑ, δεδομένου ότι 
δεν έχουν ξεκινήσει καν οι διαδικασίες για 
τη χωροθέτηση των προβλεπόμενων από 
τον εγκεκριμένο περιφερειακό σχεδιασμό 
έργων διαχείρισης. Η συνολική διαδικα-
σία εκπόνησης των μελετών, επιλογής του 
χώρου, δημοπράτησης, κατασκευής και 
αποδοτικής λειτουργίας των έργων έχει 
αποδειχθεί στην πράξη ότι χρειάζεται χρο-
νικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους για να 
ολοκληρωθεί. Επίσης, ένας χώρος προσωρι-
νής αποθήκευσης δεν παύει να χρήζει ανα-
γκαίων υποδομών, και ιδίως γηπέδου, εγκα-
ταστάσεων διαχείρισης στραγγισμάτων 
και βιοαερίου. Επιπλέον, οι κινητοί Σταθμοί 
Μεταφόρτωσης Αστικών Στερεών Αποβλή-
των, καθώς και η δεματοποίηση αποτελούν 
συνοδό ενδιάμεσο έργο στην ολοκληρω-
μένη διαχείριση των αποβλήτων πριν από 
την τελική διάθεση. Συνεπώς τα έργα προ-
σωρινής διαχείρισης δεν συνιστούν από 
μόνα τους έργα υποκατάστασης των ΧΑΔΑ, 
καθώς προϋποθέτουν ύπαρξη τελικού απο-
δέκτη ή άλλου τρόπου τελικής διάθεσης. Σε 

Περιβάλλον και ανάπτυξη
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περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης είναι 
Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 
(ΧΥΤΑ) ή Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπο-
λειμμάτων (ΧΥΤΥ), θα πρέπει τεκμηριωμένα 
να διασφαλίζεται η διαθέσιμη χωρητικότη-
τά του και η συμβατότητα με την προβλεπό-
μενη διάρκεια λειτουργίας του. 

Σε νεότερη αναφορά σχετικά με τη λει-
τουργία του χώρου δεματοποίησης στον 
Σταυρό Διδύμων Δήμου Ερμιονίδας (υπό-
θεση 160808/2012), ο Συνήγορος επι-
σήμανε ότι η σημειούμενη μακροχρόνια 
καθυστέρηση υλοποίησης των έργων του 
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απο-
βλήτων Πελοποννήσου, η προσπάθεια δια-
χείρισης του προβλήματος με προσωρινές 
λύσεις και η καθυστέρηση εξυγίανσης και 
αποκατάστασης των τοπικών ΧΑΔΑ οδή-
γησαν στη διέξοδο της δεματοποίησης, η 
οποία ουσιαστικά δημιουργεί νέα προβλή-
ματα. Η επιλογή του ΧΥΤΑ Φυλής ως χώρου 
διάθεσης των απορριμμάτων δύο δήμων 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως γνω-
στόν δε και άλλων δήμων της επικράτειας, 
σε βάθος χρόνου θα επιφέρει τον κορεσμό 
τού εν λόγω χώρου και θα οδηγήσει σε 
ακύρωση του Περιφερειακού Σχεδιασμού 
Αττικής, ενώ παράλληλα το κόστος μετα-
φοράς των απορριμμάτων από άλλες περι-
φέρειες στην Αττική είναι σημαντικό. 

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ

Η ηχορύπανση, δηλαδή η υπερβολική και 
ενοχλητική συγκέντρωση θορύβων στο 
περιβάλλον, θεωρείται, σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ο 
δεύτερος σημαντικότερος, μετά την ατμο-
σφαιρική ρύπανση, περιβαλλοντικός κίν-
δυνος για τη δημόσια υγεία. Εκνευρισμός, 
δυσφορία, απώλεια ακοής, έλλειψη αυ-
τοσυγκέντρωσης, ψυχολογικές διαταρα-
χές, ακροαστική κόπωση, διαταραχές στον 
ύπνο, μειωμένη απόδοση στην εργασία και 
στο σχολείο έχουν καταγραφεί από τον 
ΠΟΥ και το Κέντρο Ερευνών της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής ως συνέπειες της ηχορύ-
πανσης, που υποβαθμίζουν την ποιότητα 
ζωής των ανθρώπων της πόλης. Πρόκειται 
άλλωστε για φαινόμενο που συνδέεται 
άμεσα με τη ζωή στα αστικά κέντρα, όπου 

υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυ-
σμού και πολλαπλές πηγές θορύβου. 

Χωροθέτηση Kαταστημάτων 
Yγειονομικού Eνδιαφέροντος

 Σημαντικό παράγοντα που επιδεινώνει 
το αστικό περιβάλλον εξαιτίας της ηχορύ-
πανσης αποτελεί η έλλειψη ολοκληρωμέ-
νου χωρικού σχεδιασμού και καθορισμού 
των χρήσεων γης. Η έλλειψη αυτή επιτρέ-
πει την αλόγιστη χωροθέτηση δραστηρι-
οτήτων που παράγουν θόρυβο εντός του 
οικιστικού ιστού. 

Το ζήτημα αυτό είχε θίξει και στο παρελ-
θόν ο Συνήγορος (Ετήσια έκθεση 2012, σ. 
55), μνημονεύοντας τα προβλήματα που 
προκύπτουν από την άμεση γειτνίαση Κα-
ταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 
(ΚΥΕ) με κατοικίες ή από την υπερσυγκέ-
ντρωσή τους σε ορισμένες περιοχές. 

Σε συνέχεια της διαμεσολάβησής του* επί 
περιπτώσεων ηχορύπανσης από ΚΥΕ, ο 
Συνήγορος γνωστοποίησε στον Υπουργό 
Υγείας διαπιστώσεις και συγκεκριμένες 
προτάσεις (βλ. «Νομοθετικές και οργα-
νωτικές προτάσεις»). Παράλληλα, απευ-
θυνόμενος στον Δήμο Πειραιά και στις 
Αστυνομικές Διευθύνσεις Αθήνας και Πει-
ραιά, επισήμανε την ανάγκη να τηρείται 
αυστηρά η διαδικασία ελέγχου από τα αρ-
μόδια αστυνομικά όργανα κατά την υπο-
βολή καταγγελιών για ηχορύπανση από 
ΚΥΕ. Όπως προέκυψε από την έρευνα σε 
συγκεκριμένη περίπτωση, τα αστυνομικά 
όργανα κατέγραψαν τα περιστατικά ως 
διατάραξη κοινής ησυχίας, χωρίς να γίνει 
αναφορά στις υγειονομικές διατάξεις και 
χωρίς να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία 
που προβλέπει το άρθρο 58, παράγρ. 4 του 
Ν. 4055/2012 (υπόθεση 172476/2013). 

Πρόκληση θορύβου 
από άλλες δραστηριότητες

Παρ’ ότι τα ΚΥΕ αποτελούν σημαντική πηγή 
ηχορύπανσης στην πόλη, σίγουρα δεν είναι 
η μοναδική. Κατά τη διάρκεια του 2013 ο 
Συνήγορος εξέτασε επίσης υποθέσεις που 
αφορούσαν πρόκληση ηχορύπανσης από 

άλλες δραστηριότητες, όπως γυμναστήρια 
και χοροδιδασκαλεία, αλλά και καταστή-
ματα με ψυχαγωγικά παίγνια (ενδεικτικές 
υποθέσεις 162926, 165639/2013). Για αυτές 
τις δραστηριότητες δεν υφίσταται ειδικό 
νομοθετικό πλαίσιο αλλά γίνεται αναλογι-
κή εφαρμογή της Υγειονομικής Διάταξης 
Α5/3010/1985, η οποία όμως αναφέρεται 
στους θορύβους που προέρχονται από τη 
μουσική των κέντρων διασκέδασης και 
των λοιπών ΚΥΕ. Αποτέλεσμα είναι ότι δεν 
λαμβάνονται υπόψη ειδικότεροι παράγο-
ντες που ενδεχομένως να διαφοροποιούν 
την ηχορύπανση από αυτές τις δραστηρι-
ότητες, όπως, λόγου χάρη, οι κτυπογενείς 
θόρυβοι. Επίσης δεν είναι σαφές, για τις 
υπηρεσίες που διεξάγουν τους ελέγχους, 
αν θα πρέπει να εφαρμόσουν αναλογικά 
τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τα κέντρα δι-
ασκέδασης ή για τα λοιπά ΚΥΕ με μουσική, 
για τα οποία όμως ισχύουν λιγότερο αυστη-
ρές προϋποθέσεις στο θέμα του θορύβου. 
Ειδικά για τη λειτουργία γυμναστηρίων, με 
αφορμή σχετικά έγγραφα του Συνηγόρου, 
αναμένεται η έκδοση οδηγιών και διευκρι-
νίσεων από το Υπουργείο Υγείας. 

Τέλος, τον Συνήγορο απασχόλησε και το 
ζήτημα του θορύβου που προκαλείται από 
έντονο κυκλοφοριακό φόρτο, όπως στην 
περίπτωση κατασκευής ανισόπεδου κόμ-
βου χωρίς την πρόβλεψη αντιθορυβικής 
μελέτης και τοποθέτησης ηχοπετασμάτων 
(υπόθεση 159842/2012), καθώς και από 
εμπορευματικές δραστηριότητες στο πλαί-
σιο λειτουργίας λιμένα (Ετήσια έκθεση 2011, 
σ. 49-50). Συνεχίζοντας τη διαμεσολάβησή 
του και συγκαλώντας σύσκεψη στα γραφεία 
του, ο Συνήγορος πέτυχε την εφαρμογή, 
από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά, ενός 
Προγράμματος Παρακολούθησης Ακουστι-
κού Περιβάλλοντος εγκεκριμένου από την 
ειδική υπηρεσία (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος για το σύνολο του λιμένα 
και την εκπόνηση μελέτης χαρτογράφησης 
θορύβου για τον Σταθμό Εμπορευματοκι-
βωτίων συγκεκριμένης προβλήτας.

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ 

Η χρονιά αυτή σημαδεύτηκε από την έκδο-
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ση της απόφασης 3341/2013 του ΣτΕ και 
τη δημοσίευση του Ν. 4178/2013. Η από-
φαση τονίζει ότι «εισπρακτικοί και μόνο 
σκοποί δεν θα ήταν δυνατό να θεμελιώ-
σουν λόγο δημοσίου συμφέροντος που 
θα δικαιολογούσε τη θέσπιση ρυθμίσεων 
με ευρύτατες συνέπειες σε βάρος του πε-
ριβάλλοντος». Κρίνει δε ότι η γενικευμέ-
νη νομιμοποίηση αυθαιρέτων αντιβαίνει 
τόσο «στη συνταγματική αρχή του κρά-
τους δικαίου, που πρωτίστως επιτυγχάνε-
ται […] με τη θέσπιση πάγιων διατάξεων 
που ρυθμίζουν την ατομική και κοινωνι-
κή δραστηριότητα των πολιτών», όσο και 
«στη συνταγματική αρχή της ισότητας 
[…] διότι θέτ[ει] σε μειονεκτική μοίρα […] 
τους νομοταγείς πολίτες, οι οποίοι […] θα 
υφίστανται εις το διηνεκές τις δυσμενείς 
πολεοδομικές συνέπειες των αυθαίρετων 
κατασκευών των γειτόνων τους». Η από-
φαση αυτή δικαιώνει τη διαπίστωση του 
Συνηγόρου ότι οι κρινόμενες διατάξεις πα-
ραβίαζαν τη συνταγματικά κατοχυρωμένη 
προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος 
και δημιουργούσαν διαχρονική ανισότη-
τα, καθιστώντας τη διοίκηση εισπρακτικό 
μηχανισμό και τους πολίτες δέσμιους προ-
σωρινών και αιφνιδιαστικών ρυθμίσεων.* 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Σε συνέχεια της απόφασης 3341/2013 ΣτΕ 
και πριν από την ψήφιση του Ν. 4178/2013 
«Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης 
και περιβαλλοντικό ισοζύγιο», ο Συνήγο-
ρος απευθύνθηκε* στον Υπουργό Περι-
βάλλοντος επισημαίνοντας ότι
  

 ο νέος νόμος οφείλει να συμβάλει στην 
αποδυνάμωση της υπάρχουσας ανασφά-
λειας δικαίου, στην εδραίωση της ασφά-
λειας των συναλλαγών και στην αποφυγή 
της άνισης μεταχείρισης των πολιτών. 

Τούτο διότι το ζήτημα της αυθαίρετης δό-
μησης δεν έχει αντιμετωπιστεί με επιτυχία 
μέχρι σήμερα, όπως επιβεβαιώνεται από 
την πρόσφατη εμπειρία του Συνηγόρου.

Αφότου τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4178/2013, 
κατέστη άνευ αντικειμένου η διαμεσολά-

βηση του Συνηγόρου για πολεοδομικά αυ-
θαίρετη ανέγερση παρεκκλησίου της Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας εντός κοινόχρηστου 
χώρου πρασίνου στο εγκεκριμένο σχέδιο 
πόλεως Άνω Λιοσίων στον Δήμο Φυλής. 
Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, αυθαίρετες 
κατασκευές ή αλλαγές χρήσης σε κτίρια 
ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται 
ως λατρευτικοί χώροι γνωστών θρησκει-
ών και δογμάτων με νομική μορφή ΝΠΔΔ 
μπορούν έως τον Φεβρουάριο του 2015 
να υπαχθούν κατ’ εξαίρεση στις ρυθμίσεις 
περί αναστολής της επιβολής κυρώσεων 
ακόμα και αν βρίσκονται σε κοινόχρηστο 
χώρο πρασίνου (υπόθεση 10455/2008). 
Πάντως, ο Συνήγορος διατύπωσε επι-
φυλάξεις για τη συνταγματικότητα των 
διατάξεων αυτών, τόσο από πλευράς εξυ-
πηρέτησης της λειτουργικότητας του πο-
λεοδομικού σχεδιασμού και εξασφάλισης 
των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης 
(άρθρο 24, παράγρ. 2 Σ) όσο και από πλευ-
ράς τήρησης της αρχής της ισότητας (βλ. 
και «Διακρίσεις λόγω θρησκευτικών ή άλ-
λων πεποιθήσεων», στο «Καταπολέμηση 
των διακρίσεων»). 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 
Ή ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Εκτός των υποθέσεων τακτοποίησης αυθαί-
ρετων κατασκευών, ο Συνήγορος εξετάζει 
περιπτώσεις που δεν μπορούν να υπαχθούν 
στη διαδικασία αυτή και για τις οποίες ακο-
λουθείται η νομοθεσία περί αυθαιρέτων (έκ-
θεση αυτοψίας, κατεδάφιση κ.λπ.).

Προϋποθέσεις κατεδάφισης 
και επιβολής προστίμων

Στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών σχε-
τικών με κατασκευές που τελεσίδικα κρί-
θηκαν αυθαίρετες, ο Συνήγορος απάντη-
σε σε ερώτημα του Γενικού Επιθεωρητή 
Δημόσιας Διοίκησης υπογραμμίζοντας 
ότι η έκθεση αυτοψίας αυθαίρετων κα-
τασκευών, είτε σε διοικητικό στάδιο είτε 
με εξάντληση των προβλεπόμενων έν-
δικων βοηθημάτων και μέσων, αποτελεί 
εκτελεστή διοικητική πράξη για επιβολή 
διοικητικών προστίμων και κατεδάφισης 

(υποθέσεις 131738, 132295, 133627/2010, 
145689/2011). Κατόπιν της τελεσιδικίας 
αυτής, δεν απαιτείται και δεν προβλέπεται 
η έκδοση οποιασδήποτε νέας απόφασης 
κατεδάφισης για την ίδια κατασκευή. Αρ-
μόδια για την εκτέλεση της κατεδάφισης 
των κατασκευών που τελεσίδικα έχουν 
κριθεί αυθαίρετες, κατά τα ανωτέρω, είναι 
η οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση συνεπι-
κουρούμενη, όποτε, όπως και όπου αυτό 
προβλέπεται, από την Ειδική Υπηρεσία Επι-
θεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων 
(ΕΥΕΚΑ) και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς.

Ωστόσο, όπως συχνά διαπιστώνεται, μόνη 
η έκδοση πρωτοκόλλου κατεδάφισης δεν 
αρκεί για την κινητοποίηση των αρμοδίων. 
Έτσι, στον κοινόχρηστο χώρο του αιγιαλού 
στην παραλία Πευκοχωρίου του Δήμου 
Κασσάνδρας είχαν διαμορφωθεί σταθερές 
κατασκευές (κιόσκια, κάγκελα και σκάλα 
πρόσβασης στην άμμο) μπροστά από ΚΥΕ, 
ενώ η υπάρχουσα παραχώρηση χρήσης 
αιγιαλού αφορούσε μόνο την τοποθέτηση 
κινητού εξοπλισμού (ομπρέλες, ξαπλώ-
στρες). Το πρωτόκολλο κατεδάφισης της 
Κτηματικής Υπηρεσίας Χαλκιδικής διαβι-
βάστηκε από το 2012 στην ΕΥΕΚΑ, μέχρι 
σήμερα όμως, παρά τις οχλήσεις του Συ-
νηγόρου, δεν έχει εκτελεστεί (υπόθεση 
161327/2013).

Επιτυχή έκβαση είχε η αναφορά πολίτη 
που είχε υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο 
άρθρο 24 του Ν. 4014/2011 για τη ρύθμιση 
αυθαίρετου ακινήτου ιδιοκτησίας του. Ενώ 
εκκρεμούσε η έκδοση απόφασης για τον 
χαρακτηρισμό της έκτασής του ως δασι-
κής, κατέθεσε αίτηση διαγραφής των ήδη 
επιβληθέντων προστίμων, που ανέρχο-
νταν σε 195.553 ευρώ. Αρχικά η υπηρεσία 
πολεοδομίας του οικείου δήμου δεν εξέτα-
ζε την αίτηση διαγραφής, θεωρώντας ότι 
τούτο δεν ήταν δυνατό κατά το συγκεκρι-
μένο στάδιο. Ο Συνήγορος επικαλέστηκε 
προηγούμενες διευκρινιστικές εγκυκλίους 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, σύμφωνα 
με τις οποίες είναι δυνατή η υπαγωγή στις 
διατάξεις περί διαγραφής προστίμου και η 
εκ των υστέρων εξαίρεση από τη ρύθμιση, 
σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται αυτή, αν 
προκύψει ότι το ακίνητο βρίσκεται όντως 

Περιβάλλον και ανάπτυξη
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σε δασική έκταση. Με παρέμβαση του Συ-
νηγόρου ακυρώθηκε η πράξη επιβολής 
προστίμου (υπόθεση 165641/2013).

Κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Σε περιπτώσεις απομάκρυνσης κεραιών 
κινητής τηλεφωνίας, ο Συνήγορος έρχεται 
αντιμέτωπος με διαφορετικές διοικητικές 
πρακτικές ακόμα και όταν οι υποθέσεις 
αφορούν την ίδια αποκεντρωμένη διοί-
κηση. Ενδεικτικά, σε αίτημα για κατεδάφι-
ση κεραίας κινητής τηλεφωνίας που έχει 
εγκατασταθεί και λειτουργεί από τον Μάιο 
του 2010 σε ιδιόκτητη οικοδομή στον οι-
κισμό Αγίου Γεωργίου Αργυράδων Δήμου 
Κέρκυρας, η οικεία αποκεντρωμένη διοί-
κηση ενέκρινε την εκτέλεση της κατεδάφι-
σης με τη συνδρομή του δήμου (υπόθεση 
150698/2012). Σε άλλη περίπτωση η ίδια 
υπηρεσία δεν εκτελεί την κατεδάφιση, γιατί 
επικαλείται τον Ν. 4116/2013 θεωρώντας 
ότι αναστέλλονται οι κατεδαφίσεις των κε-
ραιών για 24 μήνες (υπόθεση 131917/2010). 

Κάτοικοι της περιοχής Νέας Χώρας του 
Δήμου Χανίων διαμαρτυρήθηκαν για την 
τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνί-
ας σε πλαστική δεξαμενή στην απόληξη 
κλιμακοστασίου οικοδομής εντός κατοι-
κημένης περιοχής και σε απόσταση 180 
μέτρων περίπου από δημοτικό σχολείο. 
Ενώ η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είχε επιβάλει 
διοικητικές κυρώσεις και η ΔΕΗ είχε δια-
κόψει την παράνομη ηλεκτροδότηση της 
κεραίας, η Υπηρεσία Δόμησης Χανίων δεν 
εξέδωσε απόφαση κατεδάφισης επειδή 
στο μεταξύ η εταιρεία υπέβαλε δήλωση 
υπαγωγής της κεραίας στον Ν. 4014/2011. 
Τελικά η κεραία απομακρύνθηκε από την 
ίδια την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας (υπό-
θεση 130956/2010).* 

Αναστολή λειτουργίας του 
πληροφοριακού συστήματος 
τακτοποίησης αυθαιρέτων

Αποκορύφωμα της πολυπλοκότητας και 
των δυσχερειών που επέφεραν οι συνεχείς 
αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο τακτο-
ποίησης των αυθαίρετων κατασκευών και 

της καταγραφής αυτών ήταν η αναστολή 
λειτουργίας του κόμβου του ΤΕΕ, ο οποίος 
διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα 
της τακτοποίησης αυθαιρέτων κατά τον 
Ν. 4014/2011, καταχωρίζει τις αιτήσεις και 
εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις. Σε συγκεκρι-
μένη περίπτωση, αποτέλεσμα της αναστο-
λής ήταν η αδυναμία πώλησης ακινήτου 
(υπόθεση 158973/2012). Τον Οκτώβριο 
του 2012 η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ 
αποφάσισε τη «συνέχιση της αναστολής 
λειτουργίας όλων των υπηρεσιών εξυπη-
ρέτησης του ΤΕΕ και της Τράπεζας Πλη-
ροφοριών». Ο Συνήγορος επισήμανε ότι 
πρόκειται για μια αρμοδιότητα άσκησης 
δημόσιας εξουσίας, οπότε η χρησιμοποίη-
σή της για εξυπηρέτηση συνδικαλιστικών 
σκοπών είναι καταχρηστική και πλήττει το 
κύρος και την αξιοπιστία του κράτους.

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Η οικονομική δυσπραγία των ΟΤΑ και η 
επιτακτική ανάγκη τους για άντληση πό-
ρων συχνότατα οδηγούν στην επιβολή 
δημοτικών τελών αμφίβολης νομιμότη-
τας κυρίως λόγω έλλειψης αιτιολογίας 
και ανταποδοτικότητας. Οι συνηθέστερες 
περιπτώσεις τέτοιων τελών αφορούν δη-
μοτικά έργα ή κοινόχρηστους χώρους. 
Ταυτόχρονα ωστόσο, οι αναφορές κατα-
δεικνύουν ότι οι πολίτες φροντίζουν πλέον 
να ενημερώνονται για το νομοθετικό πλαί-
σιο που διέπει την επιβολή τελών, αμφι-
σβητούν τις οικονομικές επιβαρύνσεις και 
διεκδικούν διεξοδικό έλεγχο των σχετικών 
κανονιστικών πράξεων.

Ο Δήμος Κατερίνης απέστειλε ατομικές 
ειδοποιήσεις για εξόφληση ληξιπρόθε-
σμων οφειλών, στις οποίες συμπεριλαμ-
βάνονταν και οφειλές για τέλος πρασιάς. 
Το συγκεκριμένο τέλος είχε επιβληθεί από 
τον πρώην Δήμο Παραλίας σε βάρος όσων 
χρησιμοποιούν διαρκώς ή πρόσκαιρα 
πρασιά, με σταθερή και μόνιμη κατασκευή 
ή με απλή τοποθέτηση εμπορευμάτων σε 
αυτήν. Το τέλος στηρίχθηκε σε διάταξη 
του Ν. 1080/1980, σύμφωνα με την οποία 

επιτρέπεται η επιβολή δημοτικού τέλους 
σε βάρος όσων διαρκώς ή πρόσκαιρα χρη-
σιμοποιούν πεζοδρόμια, οδούς, πλατείες 
και εν γένει κοινόχρηστους χώρους. Ωστό-
σο, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
οι πρασιές δεν αποτελούν κοινόχρηστους 
χώρους αλλά τμήμα ιδιωτικής περιουσίας. 
Με παρέμβαση του Συνηγόρου, ο Δήμος 
Κατερίνης διέγραψε την οφειλή που είχε 
βεβαιωθεί σε βάρος του αναφερομένου 
(υπόθεση 154634/2012).



Αμοιβαίες υποχρεώσεις 
κράτους-πολιτών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φορολογία

Διαδικασίες είσπραξης οφειλών

Οφειλές ΟΤΑ

Δάνεια ΟΕΚ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Συγκοινωνία

Ύδρευση

Φοιτητική μέριμνα

Παιδότοποι

 



57ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 |

Στο πεδίο των αμοιβαίων υποχρεώσεων 
κράτους-πολιτών ο Συνήγορος υπογράμ-
μισε την αναγκαιότητα εξισορρόπησης 
του επιδιωκόμενου δημοσίου συμφέρο-
ντος και των δικαιωμάτων των πολιτών. 
Η δημόσια διοίκηση δεσμεύεται μεν να 
διασφαλίζει την τήρηση της νομιμότητας 
κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, 
οφείλει όμως και να επιδεικνύει την απα-
ραίτητη επιείκεια, ειδικά στις περιπτώσεις 
εκείνες όπου τα ιδιωτικά συμφέροντα των 
διοικουμένων θίγονται όχι από δική τους 
υπαιτιότητα, αλλά λόγω δομικών και λει-
τουργικών προβλημάτων των εμπλεκόμε-
νων διοικητικών αρχών, τα οποία έχουν 
αναδυθεί πλέον εντονότερα ως απόρροια 
της οικονομικής κρίσης. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Κατά το 2013 η αποστολή, μέσα σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα, τριών εκκαθα-
ριστικών σημειωμάτων που αφορούσαν 
τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) για 
τα έτη 2011, 2012 και 2013 επιδείνωσε την 
ήδη βεβαρυμένη από την υπερφορολόγη-
ση οικονομική κατάσταση των πολιτών, με 
συνέπεια να αυξηθούν οι αναφερόμενοι 
που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. Ο Συνή-
γορος άσκησε τον διαμεσολαβητικό του 
ρόλο κυρίως προς την κατεύθυνση της 
ορθής εφαρμογής της ισχύουσας φορολο-
γικής νομοθεσίας, επιτυγχάνοντας σε πολ-
λές περιπτώσεις τη διόρθωση σφαλμάτων 
κατά τον υπολογισμό του φόρου ή τον 
ορθό επανυπολογισμό του. Παράλληλα, 
επισήμανε εκ νέου τα προβλήματα που δη-
μιουργούνται από τον κακό προγραμματι-
σμό και τον πλημμελή σχεδιασμό κατά την 
επιβολή φορολογικών βαρών, κυρίως δε 
την έλλειψη δυνατότητας να διορθώνονται 
σφάλματα που αφορούν το ΕΤΑΚ και το ΕΕ-
ΤΗΔΕ. Τέλος, η ανεξάρτητη αρχή επιχείρη-
σε να διασφαλίσει την τήρηση της νόμιμης 
διαδικασίας, ενόψει της εντατικοποίησης 
των προσπαθειών των δημόσιων φορέων 
να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους. 

Ενιαίο Τέλος Ακινήτων

Η επιβολή του ΕΤΑΚ συνοδεύτηκε από 
πλήθος προβλημάτων σε όλα τα στάδια 
εφαρμογής του φόρου αυτού. Κύριες αι-
τίες, οι τεχνικές ελλείψεις του σχετικού 
μηχανογραφικού συστήματος, αλλά και 
λάθη κατά την απεικόνιση της περιουσια-
κής κατάστασης των υπόχρεων. Μολονότι 
πρόκειται για φόρο καταργηθέντα από το 
έτος 2009, μέχρι πρόσφατα συνέχισαν να 
αποστέλλονται με καθυστέρηση εκκαθα-
ριστικά σημειώματα που αφορούν το έτος 
2009, τα οποία όμως απεικονίζουν, άλλοτε 
σε μεγαλύτερο και άλλοτε σε μικρότερο 
βαθμό, λανθασμένα την ακίνητη περιου-
σία, με αποτέλεσμα να επιβάλλονται αυξη-
μένες χρεώσεις. Οι πολίτες απευθύνονται 
προς τις αρμόδιες ΔΟΥ με αιτήσεις τους 
για τη διόρθωση των λαθών. Εντούτοις, 
σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, 
τυχόν τροποποιητικές δηλώσεις λόγω λα-
θών κατά την αποτύπωση της ακίνητης πε-
ριουσίας υποβάλλονται εντός του οικείου 
οικονομικού έτους κοινοποίησης των εκ-
καθαριστικών σημειωμάτων∙ δηλαδή στην 
προκειμένη περίπτωση έπρεπε να έχουν 
υποβληθεί έως τις 31.12.2012. Επειδή 
δεν προβλέφθηκε παράταση της εν λόγω 
προθεσμίας, δεν έγινε δεκτή καμία αίτηση 
επανεκκαθάρισης των εκκαθαριστικών 
σημειωμάτων ΕΤΑΚ που είχε ήδη επιβληθεί 
και συνεπώς καμία αναδρομική διόρθωση 
εκ μέρους των ΔΟΥ, ακόμη και όταν το αρ-
χικό λάθος οφειλόταν σε ενέργειες των οι-
κονομικών υπηρεσιών ή σε αβλεψίες κατά 
την καταχώριση στοιχείων ακινήτων στο 
ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS. 

Στο πλαίσιο εξέτασης σχετικών υποθέ-
σεων, ο Συνήγορος επισήμανε προς το 
Υπουργείο Οικονομικών ότι, 

 στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δύ-
ναται ευχερώς να αποδειχθεί ότι η λανθα-
σμένη αποτύπωση της περιουσιακής κα-
τάστασης του φορολογουμένου οφείλεται 
σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας, θα πρέπει 
να προβλεφθεί η δυνατότητα επανεκκα-
θάρισης του ΕΤΑΚ οποτεδήποτε. 

Οι προτάσεις του Συνηγόρου δεν έτυχαν 

ανταπόκρισης εντός του 2013 (υποθέσεις 
166598, 168613/2013). Όπως ανακοινώ-
θηκε προσφάτως από το Υπουργείο Οικο-
νομικών, θα καταστεί δυνατή μόνο η διόρ-
θωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων που 
αφορούν τον ΦΑΠ των ετών 2011, 2012 
και 2013, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται 
πρόβλεψη προθεσμίας για τη διόρθωση 
σημειωμάτων ΕΤΑΚ.

Αντικειμενική αξία ακινήτων

Ο Συνήγορος έχει γίνει αποδέκτης αναφο-
ρών από τις οποίες διαπιστώνεται υπερ-
φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας σε 
σχέση με τη φοροδοτική ικανότητα των 
πολιτών, καθώς και ανεπάρκεια του συ-
στήματος αντικειμενικού προσδιορισμού 
της. Με αφορμή την επιβολή του ΕΤΑΚ, ιδι-
οκτήτες ακινήτων στην Α΄ και Β΄ Ζώνη του 
Παλαιού Ψυχικού Αττικής διαπίστωσαν 
υπέρμετρη αύξηση των αντικειμενικών 
αξιών στις ζώνες αυτές κατά το έτος 2011. 
Στον βαθμό που για τη λοιπή επικράτεια οι 
αντικειμενικές αξίες παρέμειναν σταθερές, 
οι αναφερόμενοι θεώρησαν ότι υπέστη-
σαν διακριτική μεταχείριση λόγω της ση-
μαντικής φορολογικής επιβάρυνσής τους, 
σε συνδυασμό με σειρά άλλων φορολογι-
κών επιβαρύνσεων που συνδέονται με τις 
τιμές ζώνης, όπως ο ΦΑΠ, το ΕΕΤΗΔΕ κ.ά. 

Ο Συνήγορος έθεσε κατ’ επανάληψη το 
ζήτημα υπ’ όψιν του Υπουργείου Οικο-
νομικών, τονίζοντας ότι οι αλλεπάλληλες 
αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών στις 
ανωτέρω ζώνες κατά τα τελευταία έτη 
έχουν ανέλθει σε ποσοστό 124% και οδη-
γούν τους ιδιοκτήτες σε οικονομικό αδιέ-
ξοδο. Σημείωσε δε ότι στις συγκεκριμένες 
περιοχές, λόγω της διαρκούς αύξησης των 
φόρων που πλήττουν την κατοχή της ακί-
νητης περιουσίας, υφίστανται τεράστια 
οικονομική επιβάρυνση ιδίως οι μισθωτοί 
και οι συνταξιούχοι. Οι εν λόγω αυξήσεις, 
συνδυαζόμενες με τη βαθιά οικονομική 
κρίση, οδηγούν ουσιαστικά στη δήμευση 
της περιουσίας μεγάλου αριθμού πολιτών, 
οι οποίοι αδυνατούν να αντεπεξέλθουν 
στα αλλεπάλληλα οικονομικά βάρη που 
πλήττουν την ακίνητη περιουσία, παρά το 
γεγονός ότι καμία φορολογική επιβάρυν-
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ση δεν επιτρέπεται να επεκτείνεται σε τέ-
τοιο βαθμό, ώστε να οδηγεί στο παραπά-
νω αποτέλεσμα. Ο Συνήγορος επισήμανε 
ότι η αύξηση των αντικειμενικών αξιών σ’ 
αυτό το ποσοστό και μόνο στις συγκεκρι-
μένες περιοχές καταλήγει, πράγματι, σε δι-
ακριτική μεταχείριση των εν λόγω πολιτών 
σε σχέση με τους κατόχους ακινήτων της 
υπόλοιπης επικράτειας. 
 

 Το σύστημα αντικειμενικού προσδιο-
ρισμού της αξίας των ακινήτων πρέπει να 
διαμορφώνεται στη βάση συγκεκριμένων 
κριτηρίων, σύμφωνα με προϋπάρχουσα 
μελέτη, ώστε να είναι όντως αντικειμενικό 
και να μην πλήττει δυσανάλογα ορισμένες 
κατηγορίες πολιτών. 

Υπογράμμισε, τέλος, ότι η κατοχή ακίνη-
της περιουσίας δεν αποτελεί από μόνη 
της δείκτη φοροδοτικής ικανότητας, ιδίως 
εφόσον ευχερώς δύναται να αποδειχθεί 
ότι η περιουσία αυτή δεν είναι αξιοποιή-
σιμη ούτε αποφέρει κάποιο εισόδημα. Το 
υπουργείο δεν αποδέχθηκε τις προτάσεις 
του Συνηγόρου, θεωρώντας το ισχύον σύ-
στημα αντικειμενικού προσδιορισμού κοι-
νά αποδεκτό και καταξιωμένο στη συνείδη-
ση των πολιτών* (υπόθεση 163068/2013). 

ΔΟΥ προέβη σε προσδιορισμό αξίας ακι-
νήτου αγροτικής οδού θεωρώντας ότι συ-
νορεύει με δημόσια οδό, επειδή στη συμ-
βολαιογραφική πράξη γονικής παροχής 
αναγραφόταν ότι το ακίνητο συνορεύει 
με «Δημοσίαν Οδόν (παλαιά στενή)», με 
αποτέλεσμα να προκύψει διαφορά φόρου 
ύψους 800 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με βε-
βαίωση του οικείου δήμου, το ακίνητο βρί-
σκεται σε αγροτική οδό. Απευθυνόμενος 
στη ΔΟΥ, ο Συνήγορος τόνισε ότι, με βάση 
τη συνταγματική αρχή της νομιμότητας του 
φόρου, το αντικείμενο της φορολογίας ορί-
ζεται νομοθετικά κατά τρόπο περιοριστικό 
για τη φορολογική διοίκηση. Στην υπό κρί-
ση περίπτωση, εάν η οδός είναι αγροτική, 
όπως φαίνεται να προκύπτει από τα δημό-
σια έγγραφα που προσκόμισε ο πολίτης και 
δεν αποκλείεται από τη συμβολαιογραφική 
πράξη, η ΔΟΥ υποχρεούται να προβεί σε 
αυτοψία και διόρθωση της αντικειμενικής 
αξίας. Πράγματι, η ΔΟΥ διαπίστωσε ότι το 

ακίνητο συνορεύει με αγροτική και όχι με 
δημόσια οδό και προέβη σε επιστροφή του 
πρόσθετου φόρου (υπόθεση 160078/2012). 

Έκτακτο Ειδικό Τέλος 
Ηλεκτροδοτούμενων 
Δομημένων Επιφανειών 

Ενόψει του σχεδιασμού του νέου Ενιαίου 
Φόρου Ακινήτων, ο Συνήγορος απευθύν-
θηκε εκ νέου στον Υπουργό Οικονομικών 
τον Απρίλιο του 2013, τονίζοντας την 
ανάγκη να ληφθεί μέριμνα για την οριστι-
κή επίλυση των προβλημάτων που είχαν 
ανακύψει με το ΕΕΤΗΔΕ. Επισήμανε, κυρί-
ως, την έλλειψη δυνατότητας διόρθωσης 
του υπολογισμού του τέλους, τόσο του 
2011 όσο και του 2012, στις περιπτώσεις 
πολιτών οι οποίοι είχαν προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να δι-
ορθωθούν τα στοιχεία βάσει των οποίων 
υπολογίζεται το Τέλος Ακίνητης Περιουσί-
ας (ΤΑΠ). Τόνισε, επίσης, την καθυστέρηση 
που παρατηρείται στη διεκπεραίωση από 
τις αρμόδιες ΔΟΥ των αιτήσεων όσων είτε 
ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες (μακρο-
χρόνια άνεργοι, πολύτεκνοι), οπότε δικαι-
ούνται υπολογισμό του ΕΕΤΗΔΕ με μειωμέ-
νο συντελεστή, είτε έχουν ζητήσει μείωση 
ή απαλλαγή από το τέλος λόγω διαβίωσής 
τους υπό μειονεκτικές συνθήκες. Τέλος, 
ο Συνήγορος υπογράμμισε την ανάγκη 
να ληφθεί μέριμνα για τους ενοικιαστές 
ακινήτων, οι οποίοι, κατά την έκδοση του 
τελικού εκκαθαριστικού λογαριασμού της 
ΔΕΗ, σε περίπτωση διακοπής του συμβο-
λαίου τους, καλούνται να πληρώσουν τυ-
χόν εναπομείνασες δόσεις, τις οποίες δεν 
μπορούν να συμψηφίσουν πια με μισθώ-
ματα. Αυτό έχει ως συνέπεια ο μισθωτής να 
πληρώνει μέρος του φόρου που βαρύνει 
τον κύριο του ακινήτου. Δυστυχώς οι δι-
ατάξεις για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων δεν 
αντιμετώπισαν τα ανωτέρω προβλήματα. 

Διόρθωση εσφαλμένου στοιχείου 
σε φορολογικό μητρώο 

ΔΟΥ αρνήθηκε να προβεί σε τροποποί-
ηση ημερομηνίας λύσης του γάμου φο-
ρολογουμένης στο μητρώο της, που εκ 
παραδρομής εμφανιζόταν στο σύστημα 

TAXIS ότι είχε λάβει χώρα σε μεταγενέ-
στερη ημερομηνία από την πραγματική. 
Ο Συνήγορος επισήμανε ότι η εγγραφή 
στο ηλεκτρονικό φορολογικό μητρώο 
της ενδιαφερομένης αποτελεί δημόσιο 
έγγραφο, το οποίο, εν προκειμένω, περι-
λαμβάνει ανακριβή στοιχεία της αστικής 
της κατάστασης. Τόνισε ότι η ημερομηνία 
λύσης του γάμου προσδιορίζεται με βάση 
τα οριζόμενα από τον Αστικό Κώδικα και 
ότι όλες οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν 
να αποτυπώνουν στα μητρώα τους την 
ημερομηνία που προκύπτει από το διαλυ-
τικό του γάμου έγγραφο. Μετά την παρέμ-
βαση του Συνηγόρου διαπιστώθηκε ότι 
υφίστατο τεχνική δυνατότητα διόρθωσης 
της ημερομηνίας, η οποία και πραγματο-
ποιήθηκε (υπόθεση 162402/2013). 

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 

ΔΟΥ απέρριψε το αίτημα φορολογουμένης 
για επανεκκαθάριση της Ειδικής Εισφοράς 
Αλληλεγγύης, στην οποία είχε συνυπολο-
γιστεί ποσό που είχε λάβει ως υπάλληλος 
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες στην Ελλάδα, με την αιτιολογία 
ότι η ενδιαφερόμενη υπηρετούσε στην Ελ-
λάδα και όχι στο εξωτερικό. Ο Συνήγορος 
επισήμανε ότι, βάσει της Σύμβασης «Περί 
Προνομίων και Ασυλιών των Ηνωμένων 
Εθνών», ο μισθός των υπαλλήλων του ΟΗΕ 
απαλλάσσεται παντός εθνικού φόρου και 
πρότεινε να επανεκκαθαριστεί η δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος με έκπτωση του 
συγκεκριμένου ποσού από το εισόδημα 
του αντίστοιχου έτους. Η πρόταση έγινε 
αποδεκτή (υπόθεση 162296/2013).

Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας 
παρελθόντων ετών 

Η πρακτική του Υπουργείου Οικονομικών 
να προβαίνει σε βεβαίωση τελών κυκλοφο-
ρίας αναδρομικά για την τελευταία εικο-
σαετία έχει ως αποτέλεσμα να συσσωρεύ-
ονται φορολογικά βάρη στους οφειλέτες, 
αλλά και να εγείρονται ζητήματα αδυναμί-
ας απόδειξης ότι η οφειλή έχει εξοφληθεί. 
Με έγγραφό του προς τον Γενικό Γραμ-
ματέα Δημοσίων Εσόδων ο Συνήγορος 
επανήλθε στο θέμα (βλ. και Ετήσια έκθεση 
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2011, σ. 34) και υποστήριξε πως, μολονότι 
πρόσφατη υπουργική απόφαση1 προβλέ-
πει υποχρέωση οι αποδείξεις καταβολής 
των τελών κυκλοφορίας να φυλάσσονται 
μόνο για πέντε έτη, στην πράξη οι πολίτες 
φέρουν το βάρος απόδειξης καταβολής 
των τελών της τελευταίας εικοσαετίας. 
Παράλληλα, οι σύνθετες διαδικασίες ενη-
μέρωσης των μηχανογραφημένων αρ-
χείων πληρωμών από τις τράπεζες και τις 
ΔΟΥ παρουσιάζουν αυξημένο ενδεχόμενο 
σφάλματος, ενώ τίθεται και ζήτημα παρέ-
λευσης της προβλεπόμενης αποσβεστικής 
προθεσμίας για ταμειακή βεβαίωση της 
οφειλής. Αναμένεται η ανταπόκριση της 
διοίκησης (υπόθεση 159401/2012). 

Το πρόβλημα επιτείνεται στις περιπτώσεις 
πολιτών που εμφανίζονται στα αρχεία του 
Υπουργείου Υποδομών και των ΔΟΥ ως ιδι-
οκτήτες (και συνεπώς καλούνται να καταβά-
λουν και τα τέλη κυκλοφορίας) οχημάτων 
τα οποία επί σειρά ετών δεν τα έχουν πλέ-
ον στην κατοχή τους για διάφορους λόγους 
(λ.χ. μη ολοκλήρωση της νόμιμης διαδικασί-
ας μεταβίβασης ή διαγραφής του οχήματος). 
 

 Ο Συνήγορος επισήμανε στο Υπουρ-
γείο Δημόσιας Τάξης ότι επιβάλλεται να 
καταχωρίζονται στα ηλεκτρονικά αρχεία 
του τα οχήματα που δεν βρίσκονται στην 
κατοχή των νόμιμων ιδιοκτητών, ώστε να 
καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός τους. Το 
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) 
ανταποκρίθηκε θετικά και δεσμεύτηκε να 
προβεί στις αναγκαίες ενέργειες. 

Παράλληλα, ο Συνήγορος τόνισε προς τα 
συναρμόδια Υπουργεία Υποδομών και Οικο-
νομικών την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων 
για τη διοικητική επίλυση του ζητήματος 
(αναγκαστική ακινησία, οριστική διαγραφή 
των οχημάτων κ.λπ.). Η Διεύθυνση Τελών 
και Ειδικών Φορολογιών του Υπουργείου 
Οικονομικών υποστήριξε ότι, για να γίνει 
δεκτή από τη διοίκηση η μη υποχρέωση 
καταβολής τελών κυκλοφορίας ιδιοκτήτη 
οχήματος του οποίου δεν ολοκληρώθηκε η 
μεταβίβαση, για το χρονικό διάστημα κατά 
το οποίο το όχημα δεν βρίσκεται στη φυσι-

κή κατοχή του πρέπει να διαπιστώνεται το 
γεγονός από δικαστική απόφαση (υποθέ-
σεις 163934, 165913, 171357/2013).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ 

Κατά το 2013, στο πλαίσιο των πρωτοβουλι-
ών που ανελήφθησαν για την αντιμετώπιση 
της οικονομικής κρίσης και τον περιορισμό 
του δημόσιου ελλείμματος, παρατηρήθηκε 
έντονη κινητοποίηση των δημόσιων φορέ-
ων να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους. Οι 
σχετικές αναφορές πολιτών επικεντρώνο-
νται είτε στο ζήτημα της νομιμότητας κα-
τασχέσεων εις χείρας τρίτων είτε στην επι-
βολή κυρώσεων ακόμη και για ολιγοήμερη 
καθυστέρηση εξόφλησης των οφειλών. 

Κατάσχεση απαιτήσεων 
εις χείρας τρίτων

Συχνά ο Συνήγορος καλείται να παρέμβει 
προκειμένου να αρθούν μέτρα αναγκαστι-
κής κατάσχεσης που έχουν επιβληθεί παρα-
νόμως, κατά παράβαση είτε των διατάξεων 
περί είσπραξης εσόδων είτε των αρχών της 
χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας 
(υποθέσεις 161880, 165132, 166698/2013).

  Έπειτα από την παρέμβαση του Συ-
νηγόρου, επιτεύχθηκε άρση κατασχέσεων 
τραπεζικών λογαριασμών από δημόσι-
ους φορείς σε περιπτώσεις όπου γινόταν 
δέσμευση του συνόλου του ποσού των 
λογαριασμών χωρίς να τηρείται το προ-
βλεπόμενο στο άρθρο 31 του Ν. 354/1976 
(ΚΕΔΕ) όριο ακατάσχετου των μισθών, των 
συντάξεων και των επιδομάτων ασφαλι-
στικών φορέων. 

Σε άλλες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν 
υπερβολικές καθυστερήσεις στην άρση της 
κατάσχεσης με άμεση συνέπεια τη στέρη-
ση ρευστότητας για τους εμπλεκόμενους 
πολίτες. ΟΤΑ προέβη σε κατάσχεση πολ-
λών τραπεζικών λογαριασμών οφειλέτη 
για ποσό οφειλής ύψους 1.500 ευρώ και, 
όταν τελικά εισέπραξε από μια τράπεζα το 
εν λόγω ποσό, αμέλησε για μεγάλο χρονικό 
διάστημα να προβεί σε άρση της κατάσχε-

σης στους υπόλοιπους τραπεζικούς λογα-
ριασμούς του ενδιαφερομένου (υπόθεση 
157391/2012). Σε περίπτωση πολίτη ο οποί-
ος, αφού ενημερώθηκε για την επιβολή της 
κατάσχεσης, εξόφλησε σε ΔΟΥ το οφειλό-
μενο ποσό, η άρση της κατάσχεσης δεν 
πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτα, καθώς 
η οικεία οικονομική υπηρεσία επικαλέστη-
κε τεχνική αδυναμία έγκαιρης ενημέρωσης 
των ηλεκτρονικών αρχείων της, του Δικα-
στικού Τμήματος και του Τμήματος Εσόδων 
(υπόθεση 165370/2013). Σε άλλη περίπτω-
ση, η άρση της κατάσχεσης τραπεζικού λο-
γαριασμού φορολογουμένου καθυστέρησε 
επειδή η επιταγή που απέστειλε η τράπεζα 
στην οικεία ΔΟΥ ανέγραφε ποσό μεγαλύτε-
ρο από την οφειλή του, καθώς εκείνος είχε 
εν τω μεταξύ προβεί σε καταβολή μέρους 
της οφειλής απευθείας στη ΔΟΥ. Η κατά-
σχεση ήρθη μετά την έκδοση διορθωμέ-
νης επιταγής με το νέο, μειωμένο ποσό της 
οφειλής (υπόθεση 164311/2013). 

Τέλος, ο Συνήγορος εξέτασε αναφορές πο-
λιτών των οποίων μοναδικό εισόδημα απο-
τελεί η είσπραξη μισθώματος από ακίνητο 
(υπόθεση 167092/2013). Οι ενδιαφερόμε-
νοι κατήγγειλαν ότι επιβλήθηκε, για οφειλές 
τους προς το Δημόσιο, κατάσχεση εις χεί-
ρας του μισθωτή του συνολικού ποσού του 
ενοικίου που εισπράττουν, με αποτέλεσμα 
να στερούνται το μοναδικό βιοποριστικό 
τους μέσο και συνεπώς τη δυνατότητα αξι-
οπρεπούς διαβίωσης. Διαπιστώνοντας ότι η 
συγκεκριμένη πρακτική αντίκειται στο άρ-
θρο 2, παράγρ. 1 Σ και στην αρχή της ανα-
λογικότητας, ο Συνήγορος πρότεινε στον 
Υπουργό Οικονομικών τη θέσπιση ορίου 
ακατάσχετου των μισθωμάτων που αποδε-
δειγμένα αποτελούν το μοναδικό εισόδημα 
του οφειλέτη* (βλ. «Νομοθετικές και οργα-
νωτικές προτάσεις»).

Κυρώσεις λόγω ολιγοήμερης 
καθυστέρησης εξόφλησης οφειλών

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο Συνήγορος 
χρειάστηκε να επισημάνει ότι συνιστά πα-
ραβίαση των αρχών της χρηστής διοίκη-
σης, της προστασίας της δικαιολογημένης 

1. ΠΟΛ 1206/2012.
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εμπιστοσύνης και της αναλογικότητας η 
απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης 
λόγω ολιγοήμερης καθυστέρησης της δό-
σης ενός μήνα. 

Σε αναφορά που εξέτασε η ανεξάρτητη 
αρχή, εταιρεία έλαβε στις 6.3.2012 απο-
δεικτικό φορολογικής ενημερότητας για 
μεταβίβαση ακινήτου το οποίο ανέγραφε 
τις οφειλές της εταιρείας και τη σημείωση 
ότι ισχύει μέχρι και 6.4.2012. Η αγοραπω-
λησία έλαβε χώρα στις αρχές Απριλίου και 
στις 3.4.2012 καταβλήθηκε στη ΔΟΥ το πα-
ρακρατηθέν ποσό που αντιστοιχούσε στις 
τρεις δόσεις της ρύθμισης (Μαρτίου, Απρι-
λίου και Μαΐου 2012). Ωστόσο η ΔΟΥ θεώ-
ρησε ότι, επειδή η πληρωμή δεν είχε λάβει 
χώρα έως τις 31.3.2012 (καταληκτική ημερο-
μηνία καταβολής της δόσης του αντίστοιχου 
μήνα), η εταιρεία δεν κατέβαλε εμπρόθεσμα 
τη δόση του Μαρτίου και για τον λόγο αυτόν 
απώλεσε τις ωφέλειες της ρύθμισης και επι-
βαρύνθηκε με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 
καταβολής ύψους περίπου 800 ευρώ. Το 
Υπουργείο Οικονομικών δεν αποδέχθηκε τις 
ενστάσεις νομιμότητας τις οποίες προέβαλε 
ο Συνήγορος (υπόθεση 155360/2012).

Σε άλλη περίπτωση, φορολογούμενος 
διαμαρτυρήθηκε για το αυξημένο, κατά 
περίπου 400 ευρώ, ποσό που κλήθηκε να 
καταβάλει προς ΔΟΥ, διότι καθυστέρησε 
την καταβολή μίας δόσης της ρύθμισης των 
οφειλών του και απώλεσε τα ευεργετήμα-
τα της ρύθμισης (υπόθεση 171022/2013). 
Συγκεκριμένα, ο πολίτης προσήλθε στην 
οικεία ΔΟΥ ημέρα Δευτέρα, 1.7.2013, για 
να καταβάλει τη δόση που έληγε την Πα-
ρασκευή 28.6.2013, ημέρα κατά την οποία 
είχαν εξαγγείλει απεργία οι εφοριακοί 
υπάλληλοι. Από τη ΔΟΥ τον ενημέρωσαν 
ότι η υπηρεσία είχε λειτουργήσει κανονικά 
στις 28.6.2013 και ότι δεν είχε δοθεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών γενική παράταση 
της σχετικής προθεσμίας, όπως γινόταν 
στο παρελθόν. Ο Συνήγορος επισήμανε στο 
υπουργείο την παράλειψή του να ενημερώ-
σει τους πολίτες για την αιφνίδια αλλαγή 
της πάγιας έως τότε τακτικής του να χορη-
γεί παράταση των προθεσμιών εξόφλησης 

των οφειλών στις ΔΟΥ όταν μάλιστα κατά 
την καταληκτική τους ημέρα οι εφοριακοί 
υπάλληλοι είχαν εξαγγείλει απεργία (βλ. 
«Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις»). 

Τέλος, φορολογούμενοι απευθύνθηκαν 
στον Συνήγορο λόγω επιβολής σε αυτούς 
προστίμου από ΔΟΥ επειδή υπέβαλαν εκ-
πρόθεσμα κατά μία ημέρα τη Συγκεντρω-
τική Κατάσταση Πελατών-Προμηθευτών. 
Μετά την επιβολή του προστίμου, δόθηκε 
από το Υπουργείο Οικονομικών παράταση 
για την υποβολή των παραπάνω καταστά-
σεων, ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι εύλο-
γα ζήτησαν από την οικεία ΔΟΥ απαλλαγή. 
Ακολούθησε ανταλλαγή σειράς εγγράφων 
μεταξύ της ΔΟΥ, της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικής Επιθεώρησης και του Συνηγό-
ρου, διάρκειας επτά μηνών, που κατέληξε 
στη διαγραφή των επιβληθέντων προστί-
μων (υποθέσεις 161812, 161813/2013). 

ΟΦΕΙΛΕΣ ΟΤΑ

Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων των δήμων

Ο Συνήγορος με επανειλημμένες παρεμ-
βάσεις του είχε επισημάνει ήδη από το 
2011 την υποχρέωση των ΟΤΑ να τηρούν 
χρονική προτεραιότητα στην ικανοποίη-
ση των οικονομικών τους υποχρεώσεων, 
κατ’ εφαρμογή της αρχής της χρηστής δι-
οίκησης. Στις αρχές του 2013, ενόψει της 
ανακοινωθείσας επικείμενης χρηματοδό-
τησης των ΟΤΑ, ο Συνήγορος απευθύν-
θηκε εκ νέου στον Υπουργό Εσωτερικών 
υπογραμμίζοντας την ανάγκη δημιουργίας 
ενός πλαισίου αρχών και κριτηρίων, ώστε 
οι ποικίλες υποχρεώσεις τους να εκπληρώ-
νονται με όρους διαφάνειας, ισότητας και 
ισονομίας. Ειδικότερα, πρότεινε να εφαρ-
μοστεί σύστημα εξόφλησης με βάση αντι-
κειμενικά κριτήρια και να διασφαλιστεί η 
διαφάνεια με τη δημοσιοποίηση των πι-
νάκων των δικαιούχων και την κατάρτιση 
χρονοδιαγράμματος απόδοσης των σχετι-
κών οφειλών. 

Ακολούθησε εγκύκλιος του Υπουργείου 

Εσωτερικών απευθυνόμενη προς 164 δή-
μους της χώρας, με την οποία παρέχονται 
συγκεκριμένες οδηγίες για την εκκαθά-
ριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών 
τους. Βάσει της εγκυκλίου, οι υποχρεώσεις 
πρέπει να εκκαθαρίζονται με χρονολογι-
κή σειρά, ενώ οι δικαστικές αποφάσεις, 
που επισύρουν χρηματικές κυρώσεις όταν 
δεν εκτελούνται, θα εξοφλούνται κατά 
παρέκκλιση της χρονολογικής σειράς. Ο 
Συνήγορος με ικανοποίηση διαπίστωσε 
ότι η εγκύκλιος κινείται ακριβώς στην ίδια 
κατεύθυνση με τις προτάσεις που είχε δια-
τυπώσει για το ζήτημα.* 

Αστική ευθύνη και εξωδικαστικός 
συμβιβασμός

Σημαντική απόρροια της οικονομικής 
δυσπραγίας των ΟΤΑ είναι η υιοθέτηση 
μιας απόλυτης, αρνητικής και συχνά αναι-
τιολόγητης στάσης απέναντι σε οικονο-
μικού περιεχομένου αιτήματα πολιτών. 
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η πάγια 
άρνηση των ΟΤΑ να ικανοποιούν αιτή-
ματα για καταβολή αποζημίωσης λόγω 
ύπαρξης αντικειμενικής ευθύνης, βάσει 
των άρθρων 105-106 ΕισΝΑΚ, και η παρα-
πομπή των ενδιαφερομένων στα αρμόδια 
δικαστήρια. Ως άλλοθι για την απόρριψη 
παγίως χρησιμοποιείται η μέχρι πρότινος 
αρνητική στάση του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου όσον αφορά τη θεώρηση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων. 

Στις περιπτώσεις αυτές ο Συνήγορος τονί-
ζει προς το Υπουργείο Εσωτερικών ότι στο 
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο2 προβλέπεται η 
δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού. 
 

 Επισημαίνει μάλιστα ότι ακόμη και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, παρά το γεγονός ότι η 
στάση του εξακολουθεί να μην είναι ενιαία, 
έχει με πράξεις του αναγνωρίσει ότι ο εξω-
δικαστικός συμβιβασμός παρέχει νόμιμο 
έρεισμα για την αξίωση του ζημιωθέντος 
κατά των ΟΤΑ, ως εκ τούτου και για την 
εντελλόμενη δαπάνη. Συνεπώς η άρνηση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν μπορεί να 
θεωρείται εκ των προτέρων δεδομένη. 

2. Άρθρο 72, παράγρ. 1, εδ. ιδ΄ Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6, παράγρ. 5 Ν. 4071/2012.
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Άποψη του Συνηγόρου είναι ότι άρνηση 
των ΟΤΑ να κάνουν χρήση των σχετικών 
διατάξεων περί εξωδικαστικού συμβιβα-
σμού παραβιάζει ευθέως τον νόμο και 
συνιστά μορφή κακοδιοίκησης (υποθέσεις 
171964, 172649/2013). 

Αποζημίωση γονέα για μεταφορά
μαθητή στο σχολείο 

Γονέας είχε ζητήσει να αποζημιωθεί από 
τον δήμο της περιοχής κατοικίας του, κα-
θώς ο γιος του, μαθητής γυμνασίου επαρχι-
ακής πόλης, επί δύο συνεχόμενες σχολικές 
χρονιές κατέβαλλε το 50% του εισιτηρίου 
για τη μετάβασή του στο σχολείο με το 
ΚΤΕΛ, ενώ θα έπρεπε να απαλλάσσεται. Η 
επιβάρυνση οφειλόταν σε παράλειψη χο-
ρήγησης στον μαθητή του προβλεπόμενου 
Ειδικού Μαθητικού Δελτίου (ΕΜΔ). Ο Συνή-
γορος απευθύνθηκε στον δήμο επισημαί-
νοντας τη σχετική αρμοδιότητά του, με 
βάση την ΚΥΑ που ρύθμιζε τα θέματα μετα-
φοράς μαθητών (υπόθεση 161467/2013).3

   
 Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, 

ο δήμος αποζημίωσε όχι μόνο τον συγκε-
κριμένο πολίτη, αλλά και άλλους γονείς 
που αντιμετώπιζαν το ίδιο πρόβλημα και 
εξέδωσε ΕΜΔ για όλους τους δικαιούχους 
μαθητές. 

Ωστόσο, παρόμοιες υποθέσεις μη αποζη-
μίωσης γονέων εκκρεμούν στον Συνήγορο 
και για άλλους δήμους, που αρνούνται τη 
σχετική υποχρέωσή τους για καταβολή 
αποζημίωσης (υποθέσεις 157335/2012, 
170831/2013).

ΔΑΝΕΙΑ ΟΕΚ

Κατά τη διερεύνηση αναφορών από δανειο-
λήπτες του ΟΕΚ με αντικείμενο την έλλειψη 
πλαισίου παροχής διευκολύνσεων για την 
αποπληρωµή των δανείων τους, ο Συνήγο-
ρος ζήτησε από τον –ασκούντα πλέον τις αρ-
μοδιότητες του καταργηθέντος ΟΕΚ– ΟΑΕΔ 
την άμεση εξεύρεση λύσης, υπογραμμίζο-
ντας ότι η αδυναμία καταβολής της προβλε-
πόμενης δόσης, η οποία βρίσκεται σε πλήρη 

αναντιστοιχία µε τα εισοδήματα που έχουν 
οι δανειολήπτες μετά την έναρξη της οικο-
νομικής κρίσης, οδηγεί τους δικαιούχους σε 
απόγνωση. Ο Συνήγορος πρότεινε: α) τη συ-
νεκτίμηση της κατάστασης των δανειολη-
πτών (διάστημα ανεργίας, εισοδηματικά και 
οικογενειακά κριτήρια, ύψος δανεισμού, δι-
άρκεια αποπληρωµής κ.λπ.), β) την πρόβλε-
ψη περιόδου χάριτος τεσσάρων ετών για 
τους άνεργους δανειολήπτες και γ) την επα-
νεκκίνηση του ειδικού διαρκούς προγράμ-
ματος κατ’ εξαίρεση παροχής στεγαστικής 
συνδρομής σε άτομα µε ιδιαίτερα έντονες 
κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες και σε 
άγαμες μητέρες. Τον Οκτώβριο του 2013 
εξαγγέλθηκε η νομοθετική επίλυση του θέ-
ματος (ενδεικτικές υποθέσεις 159552/2012, 
161772, 163007, 167480/2013).

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η επιδίωξη ενός σύγχρονου κράτους να 
προσφέρει τις υπηρεσίες του έναντι οικο-
νομικού ανταλλάγματος είναι κατ’ αρχήν 
θεμιτή. Σε κάθε περίπτωση όμως, προ-
κειμένου το κράτος να διατηρεί τον κοι-
νωνικό του ρόλο και να επιδεικνύει τον 
απαιτούμενο βαθμό σεβασμού απέναντι 
στο σύνολο των πολιτών του, οφείλει να 
διασφαλίζει την ακώλυτη πρόσβασή τους 
σε υπηρεσίες ποιοτικές, εφαρμόζοντας 
την αρχή της ισονομίας και λαμβάνοντας 
υπόψη του και κοινωνικά κριτήρια. Στο 
πνεύμα αυτό, οφείλει να μεριμνά για την 
επαρκή ενημέρωση των χρηστών ως προς 
τους όρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
όπως, για παράδειγμα, οι μεταφορές και 
η ύδρευση. Επιπλέον, προκειμένου περί 
πεδίων της διοικητικής δράσης που αντι-
στοιχούν σε ατομικά δικαιώματα, όπως η 
φοιτητική μέριμνα και οι παιδότοποι, το 
κράτος οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσε-
κτικό όσον αφορά τη θέσπιση εισοδηματι-
κών κριτηρίων των δικαιούχων. 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε αναφορές προς τον Συνήγορο καταγγέλ-

θηκε ότι στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ της 
εταιρείας Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) εισέρ-
χονται άτομα υποδυόμενα τους ελεγκτές, 
τα οποία διενεργούν ελέγχους εισιτηρίων 
και αποσπούν από τους παραβάτες χρημα-
τικά ποσά. Ο Συνήγορος πρότεινε στην ΟΣΥ 
να τυπωθεί και να επικολληθεί εντός των 
οχημάτων έντυπο οδηγιών προς το επιβα-
τικό κοινό, προς αποφυγή παραπλάνησης 
των επιβατών* (υπόθεση 166928/2013). 

 Υιοθετώντας την πρόταση του Συνη-
γόρου, η ΟΣΥ ΑΕ ξεκίνησε την ενημέρωση 
του επιβατικού κοινού σχετικά με τις προ-
βλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου εισιτηρί-
ων από διατεταγμένους ελεγκτές της εται-
ρείας∙ προέβη δε ήδη στην επικόλληση 
σχετικού εντύπου σε 300 οχήματα και συ-
νεχίζει την τοποθέτησή του στον υπόλοιπο 
στόλο οχημάτων.

ΥΔΡΕΥΣΗ

Ο Συνήγορος έχει ασχοληθεί επανειλημμέ-
νως με αμφιβόλου νομιμότητας πρακτικές 
που ακολουθούνται από τις Δημοτικές Επι-
χειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) 
ως προς τη διαμόρφωση της τιμολογιακής 
τους πολιτικής.

Το ειδικό τέλος 80%, με σκοπό τη μελέτη, 
κατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης 
και αποχέτευσης, προβλέφθηκε από τον 
Ν. 1069/1980 αρχικά για μία δεκαετία από 
την 1η Ιανουαρίου του επόμενου από τη 
σύσταση κάθε ΔΕΥΑ έτους και στη συνέ-
χεια παρατάθηκε για άλλες δύο δεκαετίες. 
Πολλές ΔΕΥΑ χρησιμοποιούν σε σχέση με 
την επιβολή του πρακτικές αμφιβόλου νο-
μιμότητας, όπως είναι ο υπολογισμός του 
στην πλασματική κατανάλωση νερού. Πά-
για θέση του Συνηγόρου είναι ότι το ειδι-
κό τέλος 80% μπορεί να επιβάλλεται μόνο 
όταν υπάρχει καταγεγραμμένη πραγματική 
κατανάλωση και όχι σε λογαριασμούς με 
πλασματική κατανάλωση ή σε έναντι λογα-
ριασμούς (υπόθεση 171906/2013). Άλλες 
ΔΕΥΑ, για τις οποίες παρήλθε ο προβλεπό-
μενος από τον νόμο χρόνος επιβολής του 
τέλους, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν 

3.  ΚΥΑ 35415/2011. Πλέον, βρίσκεται σε ισχύ νέα ΚΥΑ, που αναθέτει την αρμοδιότητα καταβολής αποζημίωσης στις περιφέρειες.
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τη σημαντική απώλεια εσόδων που αυτό 
συνεπάγεται με αντίστοιχη αύξηση των 
τελών ύδρευσης ή μέσω της παράνομης 
ενσωμάτωσής του στην αξία του νερού 
(υπόθεση 171391/2013). Στις περιπτώσεις 
αυτές ο Συνήγορος τονίζει στις αρμόδιες 
ΔΕΥΑ ότι ο σκοπός και η χρονική διάρκεια 
του τέλους προσδιορίζονται επακριβώς 
στον νόμο, συνεπώς μετά τη λήξη της χρο-
νικής του διάρκειας οι ΔΕΥΑ υποχρεούνται 
να διακόπτουν την επιβολή του.
 
Παράλληλα, επανέρχονται σταθερά κα-
ταγγελίες για αδικαιολόγητα αυξημέ-
νους λογαριασμούς νερού (υπόθεση 
171096/2013), για καθυστερήσεις στις 
καταμετρήσεις κατανάλωσης, με αποτέ-
λεσμα τη συσσώρευση πολλών κυβικών 
μέτρων νερού σε ένα ή δύο εξάμηνα και 
την εφαρμογή αυξημένης κλίμακας χρέ-
ωσης (υπόθεση 160769/2012), ακόμη και 
για παράλειψη έκδοσης λογαριασμών για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα. Συνολικά, 
διαπιστώνεται ότι ο καταναλωτής απαιτεί 
πλέον διαφάνεια, ενημέρωση και σωστή 
εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. 

Ενδεικτική είναι η περίπτωση κατά την 
οποία εκπρόσωπος εταιρείας διαμαρτυρή-
θηκε για την υπέρμετρη χρέωση παροχής 
ύδρευσης σε ακίνητο συνιδιοκτησίας του, 
στο οποίο λειτουργούσε κατάστημα υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος. Η διαμεσολάβη-
ση του Συνηγόρου προς την ΕΥΔΑΠ είχε ως 
αποτέλεσμα η τελευταία να αναγνωρίσει 
εκ παραδρομής χρέωση πρόσθετων κυ-
βικών, εξαιτίας εσφαλμένης ενημέρωσης 
του μηχανογραφικού της συστήματος. 
Προέβη λοιπόν στην ακύρωση του αρχι-
κού της τιμολογίου και στην επανέκδοση 
νέου, μειωμένου τιμολογίου* (υπόθεση 
163738/2013).

Περαιτέρω, αρκετοί ιδιοκτήτες κατοικι-
ών διαμαρτύρονται για συσσωρευμένες 
οφειλές από ανεξόφλητους λογαριασμούς 
νερού ενοικιαστών που αποχώρησαν, για 
τις οποίες ουδέποτε ενημερώθηκαν και 
τις οποίες καλούνται να εξοφλήσουν. Οι 
ιδιοκτήτες καταγγέλλουν ότι οι υπηρε-
σίες των ΔΕΥΑ δεν προέβησαν σε καμία 
ενέργεια διακοπής της παροχής ή τουλά-

χιστον ενημέρωσής τους, παρά τον μεγά-
λο αριθμό ανεξόφλητων λογαριασμών. Ο 
Συνήγορος έχει επανειλημμένως εκφράσει 
την άποψη ότι θα πρέπει να αναζητείται 
και να αναλαμβάνει ευθύνη πρωτίστως ο 
ένοικος, ενώ παράλληλα έχει προτείνει να 
ενημερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμε-
νος ιδιοκτήτης όταν το οφειλόμενο ποσό 
υπερβαίνει το ύψος της εγγύησης (υπόθε-
ση 155433/2012). 

Ο Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου 
του Νομού Φθιώτιδας επέβαλε σε καθένα 
από τα υδρόμετρά του πολιτιστικό τέλος 
ποσού 6 ευρώ ετησίως, εισπραττόμενο 
μέσω των λογαριασμών ύδρευσης. Ο Συ-
νήγορος διαπίστωσε ότι απουσιάζει μνεία 
των έργων ή των ειδικώς παρεχόμενων 
υπηρεσιών για τις οποίες επιβάλλεται το 
τέλος, το οποίο θα έπρεπε να έχει τοπικό 
αλλά και εξαιρετικό χαρακτήρα, ενώ αντι-
θέτως το συγκεκριμένο δεν βαρύνει μόνο 
τους δημότες αλλά και τους μη δημότες 
που διαθέτουν κατοικία με υδρόμετρο 
στην περιοχή. Επιπλέον, δεν θεμελιώνεται 
ειδική ωφέλεια των υπόχρεων στην κατα-
βολή του, οπότε η διάχυση της ωφέλειας 
σε αόριστο κύκλο προσώπων δεν είναι 
σύμφωνη με την αρχή της ανταποδοτι-
κότητας. Άλλωστε απουσιάζουν στοιχεία 
προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων βάσει 
των οποίων στοιχειοθετείται το ύψος του 
ποσού. Τέλος, προέκυψε ότι από τα επίμα-
χα έσοδα όχι μόνο επιδοτείται η διοργάνω-
ση εκδηλώσεων αλλά και επιχορηγούνται 
πολιτιστικοί σύλλογοι, κάτι το οποίο προ-
βλέπεται μεν νομοθετικά αλλά από άλλες 
πηγές τακτικών δημοτικών εσόδων. Μετά 
τις ανωτέρω επισημάνσεις του Συνηγόρου, 
ο δήμος διαβεβαίωσε ότι θα καταργήσει 
το τέλος (υπόθεση 159487/2012).

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

 Κύριο κοινό χαρακτηριστικό των υπο-
θέσεων φοιτητικής μέριμνας αποτελεί το 
γεγονός ότι η διοίκηση συχνά αντιλαμβά-
νεται τη φοιτητική μέριμνα ως απλή ταμει-
ακή παροχή και όχι ως στοιχειώδη προϋ-
πόθεση για την άσκηση συνταγματικών 
δικαιωμάτων, όπως παγίως την εννοιολο-
γεί ο Συνήγορος. 

Πρόκειται, ειδικότερα, για τα δικαιώματα 
στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη της 
προσωπικότητας, έμμεσα δε και για τη 
συνταγματική προστασία της οικογένειας. 
Αυτή η διαφορά αντιλήψεων έχει σαφές 
πρακτικό αποτέλεσμα, καθώς καθορίζει το 
πρίσμα μέσα από το οποίο θα αντιμετωπι-
στούν τυχόν ανακύπτοντα προβλήματα.

Υπέρμετρες καθυστερήσεις 
στην καταβολή υποτροφιών ΙΚΥ 

Ο Συνήγορος αντιμετώπισε ζήτημα ακραί-
ων καθυστερήσεων στη διαδικασία χορή-
γησης μεταπτυχιακών υποτροφιών εξωτε-
ρικού και εσωτερικού από το ΙΚΥ κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Οι καθυστε-
ρήσεις εμπόδισαν τους ενδιαφερομένους 
να εγγραφούν στις σχολές όπου είχαν γίνει 
δεκτοί, επειδή οι προθεσμίες εγγραφής 
είχαν ήδη παρέλθει όταν το ΙΚΥ ανάρτησε 
τους προσωρινούς πίνακες υποτρόφων. 
Ορισμένοι ζήτησαν αναστολή έναρξης 
της υποτροφίας τους ώστε να εγγραφούν 
εμπρόθεσμα στο επόμενο ακαδημαϊκό 
έτος, όμως το σχετικό αίτημα απορρίφθη-
κε με την αιτιολογία ότι προσκρούει σε 
διάταξη της προκήρυξης κατά την οποία 
«αναστολή έναρξης της υποτροφίας δεν 
επιτρέπεται». 

Ο Συνήγορος επισήμανε ότι ο όρος αυ-
τός δεν θα μπορούσε να αφορά λόγους 
αναστολής που είναι ανεξάρτητοι από 
τη βούληση ή την υπαιτιότητα του υπο-
τρόφου, ιδίως μάλιστα όταν συνάπτονται 
προς τη λειτουργία του ΙΚΥ, καθώς και ότι 
έτσι παραμένει ανεκπλήρωτος, παρά τη 
ρητή συνταγματική του κατοχύρωση (άρ-
θρο 16, παράγρ. 5 Σ), ο σκοπός της χορή-
γησης υποτροφιών, δηλαδή η οικονομική 
στήριξη φοιτητών οι οποίοι επιλέγονται 
με αξιοκρατικά κριτήρια. Ωστόσο η ανα-
ζήτηση λύσης προσέκρουσε στην έλλειψη 
κονδυλίων για την κάλυψη της δαπάνης 
των μεταπτυχιακών σπουδών των αναφε-
ρομένων σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η 
διοίκηση του ΙΚΥ παρέσχε διαβεβαίωση 
για την εφεξής έγκαιρη διεκπεραίωση των 
σχετικών διαδικασιών, στο πλαίσιο των 
οποίων οι αναφερόμενοι θα μπορούσαν 
να υποβάλουν εκ νέου υποψηφιότητα. 

Αμοιβαίες υποχρεώσεις κράτους-πολιτών
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 Ήδη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-
2014 το ΙΚΥ ανταποκρίθηκε σε αυτή τη 
δέσμευση, δημοσιεύοντας τους προσωρι-
νούς πίνακες υποτρόφων τρεις μήνες πριν 
από την αντίστοιχη ημερομηνία δημοσίευ-
σης του προηγούμενου έτους. 

Στη νέα διαδικασία μετείχαν πέντε από τους 
επτά αναφερομένους, εκ των οποίων οι δύο 
εντέλει έγιναν δεκτοί (ενδεικτικές υποθέσεις 
163230, 163935, 164250, 171491/2013).

Παρόμοια καθυστέρηση παρουσίασε, σε 
όλα τα στάδια, η διαδικασία επιλογής υπο-
τρόφων του Προγράμματος Χορήγησης 
Υποτροφιών με Διαδικασία Εξατομικευ-
μένης Αξιολόγησης ακαδημαϊκού έτους 
2012-2013, που υλοποιείται στο πλαίσιο 
του συγχρηματοδοτούμενου επιχειρη-
σιακού προγράμματος. Η υπέρβαση των 
προβλεπόμενων αυστηρών προθεσμιών 
μείωσε τα ήδη εξαιρετικά στενά χρονικά 
όρια διάρκειας της υποτροφίας και κατά 
συνέπεια τη δυνατότητα των δικαιούχων 
να αντεπεξέλθουν στις ακαδημαϊκές υπο-
χρεώσεις που ανέλαβαν με τη λήψη της. 
Σε περίπτωση υποτρόφου εξωτερικού, η 
έναρξη καταβολής καθυστέρησε ακόμη 
περισσότερο καθώς το ΙΚΥ απαιτούσε την 
προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής προκει-
μένου να χορηγήσει ακόμη και τα προβλε-
πόμενα πρώτα έξοδα εγκατάστασης, ενώ 
ο ενδιαφερόμενος αδυνατούσε να μεταβεί 
στο εξωτερικό λόγω αποδεδειγμένης οικο-
νομικής αδυναμίας. Ο Συνήγορος, διαπι-
στώνοντας το αδιέξοδο, μεσολάβησε προ-
κειμένου να πραγματοποιηθεί η καταβολή 
των χρημάτων προτού ο ενδιαφερόμενος 
μεταβεί στο εξωτερικό. Ωστόσο, αυτό κα-
τέστη δυνατό με εννεάμηνη καθυστέρηση 
(υπόθεση 165607/2013). 

Ικανοποίηση δικαιούχων σίτισης 
παρά τους περιορισμούς στη 
χρηματοδότηση των ΑΕΙ 

Ο Συνήγορος κλήθηκε να παρέμβει για το 
πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο Πα-
νεπιστήμιο Πελοποννήσου από την εφαρ-
μογή του νέου κανονιστικού πλαισίου που 
αφορά τους δικαιούχους δωρεάν σίτισης, 
σε συνδυασμό με τον περιορισμό της σχε-

τικής χρηματοδότησης από τον κρατικό 
προϋπολογισμό. Ειδικότερα, ζητήθηκε να 
καταστούν δικαιούχοι 60 περίπου φοιτη-
τές, οι οποίοι, μολονότι πληρούν τις τυπι-
κές προϋποθέσεις και ήσαν στο παρελθόν 
δικαιούχοι δωρεάν σίτισης, αποκλείστηκαν 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Ο 
Συνήγορος επισήμανε τα ζητήματα νομι-
μότητας που ανακύπτουν κατά την εφαρ-
μογή των προβλεπόμενων κριτηρίων. 
Εστιάζοντας ωστόσο στην ανάγκη άμεσης 
αντιμετώπισης του προβλήματος, υπέδειξε 
την υιοθέτηση συγκεκριμένης ευέλικτης 
πρακτικής που είχε ακολουθήσει το Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας, σύμφωνα με την 
οποία τα αιτήματα σίτισης ικανοποιήθηκαν 
κατόπιν απευθείας συμφωνίας του ΑΕΙ με 
τον πάροχο των υπηρεσιών σίτισης. Τελικά, 
η πρακτική αυτή υιοθετήθηκε και από το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με αποτέλε-
σμα να παρασχεθεί δωρεάν σίτιση στους 
ενδιαφερομένους (υπόθεση 159706/2012).

Εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων 
στη δωρεάν σίτιση φοιτητών 

Φοιτήτρια πληροφορήθηκε από την αρ-
μόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πει-
ραιά ότι, προκειμένου να διαπιστωθεί αν 
ανταποκρίνεται στα εισοδηματικά κριτή-
ρια για την ικανοποίηση αιτήματος δω-
ρεάν σίτισης, όφειλε να προσκομίσει και 
εκκαθαριστικό σημείωμα πέραν της τε-
λευταίας φορολογικής δήλωσης εισοδή-
ματος του πατέρα της. Οι γονείς της όμως 
είναι ήδη διαζευγμένοι και η ίδια συνοικεί 
με τη μητέρα της, η οποία και καλύπτει 
στο σύνολό τους τα έξοδα διαβίωσής της. 
Απευθυνόμενος στο ΑΕΙ, ο Συνήγορος επι-
σήμανε ότι ως προϋπόθεση προβλέπεται 
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι του 
ποσού των 45.000 ευρώ, προσαυξανόμε-
νο με βάση τον αριθμό των λοιπών τέκνων 
της οικογένειας και σε συνδυασμό με την 
τυχόν φοιτητική ιδιότητά τους. Σύμφωνα 
με τη φορολογική νομοθεσία, κοινή φορο-
λογική δήλωση των συζύγων υποβάλλεται 
μόνο κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμ-
βίωσης. Επομένως δεν μπορεί να λαμβά-
νεται υπόψη το εισόδημα του γονέα που 
έχει παύσει να βαρύνεται με οποιασδή-
ποτε μορφής υποχρέωση κάλυψης των 

εξόδων διαβίωσης του τέκνου. Με αυτά 
τα δεδομένα, ο συνυπολογισμός του εισο-
δήματος που δηλώνει ο πατέρας της ανα-
φερομένης ως μέρους του οικογενειακού 
εισοδήματος τέκνου που δεν επωφελείται 
στο ελάχιστο από αυτό συμβάλλει στη δη-
μιουργία μιας εικόνας αναντίστοιχης προς 
την πραγματική οικονομική κατάστασή 
της. Εφόσον αυτή αποβαίνει καθοριστική 
για τη διεκδίκηση παροχών όπως η δωρε-
άν σίτιση, συνέπεια είναι ο αποκλεισμός 
από τη συγκεκριμένη παροχή φοιτητών, 
οι οποίοι κινδυνεύουν έτσι να μην μπορέ-
σουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
των σπουδών τους. Στη συνέχεια, και μετά 
την ικανοποίηση του αιτήματός της από το 
πανεπιστήμιο, η ίδια αναφερόμενη κατέ-
θεσε αίτημα για τη χορήγηση στεγαστικού 
επιδόματος επικαλούμενη έγγραφο του 
Συνηγόρου για το προαναφερθέν ζήτη-
μα, το δε αίτημά της έγινε δεκτό καθώς το 
εισόδημα του πατέρα της ορθώς δεν συ-
νυπολογίστηκε ως μέρος του συνολικού 
οικογενειακού εισοδήματός της (υπόθεση 
164388/2013). 

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ

Όπως στην αμέσως προηγούμενη περί-
πτωση, έτσι και στο ζήτημα της εγγρα-
φής σε δημοτικό καλοκαιρινό παιδότοπο 
καθίστανται σαφείς οι παρενέργειες της 
άκαμπτης εφαρμογής εισοδηματικών κρι-
τηρίων, τα οποία μάλιστα οδηγούν σε ακό-
μη μεγαλύτερες ακρότητες όταν παίρνουν 
τη μορφή τεκμηρίων. Δημοτικός φορέας 
της Αττικής, που διοργάνωνε καλοκαιρινό 
πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης 
παιδιών, απαιτούσε για τη συμμετοχή ενός 
παιδιού που φοιτούσε σε ιδιωτικό σχολείο 
ποσό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με εκείνο 
που απαιτείτο για την εγγραφή του αδελ-
φού του που φοιτούσε σε δημόσιο. Η δυ-
σανάλογη επιβάρυνση είχε αποφασιστεί 
στη βάση μιας έμμεσα τεκμαιρόμενης 
αυξημένης οικονομικής δυνατότητας των 
οικογενειών παιδιών που φοιτούσαν σε 
ιδιωτικό σχολείο (υπόθεση 168897/2013). 

 Η παρέμβαση του Συνηγόρου στηρί-
χθηκε στην ανάγκη θεσμοθέτησης αντικει-
μενικών κριτηρίων για τον καθορισμό του 
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Περισσότερα και πιο αναλυτικά  
στοιχεία, στον ιστότοπο του  
Συνηγόρου www.synigoros.gr.

Οι αστερίσκοι [*] μέσα στο κείμενο  
παραπέμπουν σε κατάλογο συνδέσμων 
(www.synigoros.gr/?i=stp.el.links2013) 
όπου μπορείτε να βρείτε σχετικά  
αναρτημένα έγγραφα.

κόστους εγγραφής παιδιών σε δομές κα-
λοκαιρινής απασχόλησης. Ο αρμόδιος φο-
ρέας τελικά αποδέχθηκε την πρόταση του 
Συνηγόρου και υιοθέτησε ως κριτήριο τα 
αποδείξιμα εισοδήματα κάθε οικογένειας, 
όπως προκύπτουν από δημόσια έγγραφα.

Αμοιβαίες υποχρεώσεις κράτους-πολιτών
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Το πρόσωπο και το κράτος

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ιθαγένεια

Στρατολογία

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Αστυνομική βία

Κράτηση

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Μετανάστευση

Πολιτικό άσυλο
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Τα πεδία συνάντησης της κρατικής εξου-
σίας με την προσωπική κατάσταση των 
ανθρώπων, ιδίως δε με τα πολιτικά τους 
δικαιώματα και την ελευθερία κίνησης ή 
εγκατάστασης, χαρακτηρίζονται παραδο-
σιακά από αίσθηση ιδιαίτερης κρισιμότη-
τας. Η αίσθηση αυτή αφορά τόσο την πλευ-
ρά του κράτους, καθώς εκεί δοκιμάζονται 
οι θεμελιώδεις συστατικές του επιλογές και 
το μονοπώλιο της φυσικής βίας, όσο και 
την πλευρά των πολιτών, καθώς από την 
προσωπική τους κατάσταση εξαρτάται η 
απόλαυση μιας σειράς άλλων δικαιωμάτων. 
Η αδιαμφισβήτητη πολιτική διάσταση των 
θεμάτων αυτών δεν θα μπορούσε ωστόσο 
να εμποδίζει τον Συνήγορο από την άσκη-
ση της αρμοδιότητάς του υπό τους όρους 
και με τα μέσα του κράτους δικαίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η παράταση της εκκρεμότητας για την 
εναρμόνιση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ΚΕΙ) με την πρόσφατη νομολογία 
έχει επιτείνει την αμηχανία της διοίκησης, 
αλλά και τα καθημερινά προβλήματα χι-
λιάδων ενήλικων και ανήλικων αλλοδαπών 
που υποχρεώνονται σε αναμονή. Η εκκρε-
μότητα αυτή συνδέεται ενδεχομένως με 
την παρανόηση ότι τα εν λόγω ζητήματα 
αποτελούν απλή υποδιαίρεση της μετα-
ναστευτικής πολιτικής. Ωστόσο, το δίκαιο 
ιθαγένειας αφορά πρωτίστως την ίδια 
την ελληνική πολιτική κοινότητα, καθώς 
προσδιορίζει τους όρους συγκρότησής 
της και την προδιάθεσή της απέναντι στις 
αντιλήψεις περί συνοχής ή αποκλεισμών. 
Με το ίδιο άλλωστε σκεπτικό ο Συνήγο-
ρος εντάσσει την ιθαγένεια στο πλαίσιο 
της ενασχόλησής του με θέματα που εξ 
ορισμού αφορούν έλληνες πολίτες, όπως 
μεταξύ άλλων το εκλογικό δικαίωμα και η 
στρατολογική υποχρέωση.

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Σε αντίθεση με προηγούμενα έτη, οι μεί-
ζονες παρεμβάσεις του Συνηγόρου για 
θέματα ιθαγένειας το 2013 δεν εντοπίζο-
νται τόσο σε περιπτώσεις διαπίστωσης 

(καθορισμού) όσο στις διαδικασίες κτήσης. 
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί απόρροια του Ν. 
3838/2010, ο οποίος αφενός εξορθολόγισε 
τον θεσμό της πολιτογράφησης, με αποτέ-
λεσμα να καθίσταται μόλις τώρα για πρώτη 
φορά δυνατός ο έλεγχος νομιμότητας των 
σχετικών διοικητικών πράξεων, αφετέρου 
ρύθμισε τη δυνατότητα κτήσης ιθαγένειας 
λόγω γέννησης ή φοίτησης, με αποτέλεσμα 
να εμφανιστεί σταδιακά μια καινοφανής 
κατηγορία διοικητικών εκκρεμοτήτων.

Λειτουργία επιτροπών 
πολιτογράφησης

Από τη νομοθετική μεταρρύθμιση του 
2010, ο Συνήγορος είχε δεσμευθεί (Ετήσια 
έκθεση 2010, σ. 47 και Ετήσια έκθεση 2012, 
σ. 84-85) ότι θα παρακολουθεί την αντα-
πόκριση των επιτροπών πολιτογράφησης 
στον νέο τρόπο λειτουργίας τους, ιδίως 
σε σχέση με την τήρηση προθεσμιών και 
την αιτιολόγηση. Ήδη από τις διαθέσιμες 
αναφορές προκύπτει γενικά μια εικόνα 
ομαλής ροής του έργου αυτών των επι-
τροπών. Ωστόσο έχουν επισημανθεί δυ-
σλειτουργίες, η άρση των οποίων αφενός 
θα βελτίωνε την όλη διαδικασία, αφετέρου 
θα δημιουργούσε μεγαλύτερη ασφάλεια 
δικαίου στους αιτούντες. Τα σχετικά ζητή-
ματα αφορούν τη μη προσήκουσα τήρηση 
πρακτικών, την ανάγκη περαιτέρω καθορι-
σμού της έννοιας της γλωσσικής επάρκει-
ας μέσω εγκυκλίων και την καθυστέρηση 
έκδοσης της απόφασης επί μήνες από τον 
χρόνο της συνέντευξης. Διαπιστώνονται 
κάποιες βελτιώσεις, ιδίως όσον αφορά την 
τήρηση πρακτικών, ωστόσο η ανάγκη για 
συνολική αναμόρφωση της λειτουργίας 
των επιτροπών παραμένει. Προτείνεται 
επίσης να αναμορφωθεί, με βάση τα διε-
θνή πρότυπα, το εγχειρίδιο που έχει εκδώ-
σει το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμέ-
νου να διευκολύνεται η προετοιμασία για 
τη συνέντευξη ενώπιον των επιτροπών. Τέ-
λος, επισημαίνεται εκ νέου ο προβληματι-
σμός του Συνηγόρου για τη μεγάλη καθυ-
στέρηση και τη μη εξέταση των αιτήσεων 
πολιτογράφησης με χρονολογική σειρά σε 
συγκεκριμένη αποκεντρωμένη διοίκηση, 
αλλά και στο Υπουργείο Εσωτερικών, κυ-
ρίως όσον αφορά αιτήσεις που είχαν κα-

τατεθεί προ του Ν. 3838/2010 (υποθέσεις 
168696, 172304, 173317/2013). 

Μεταβατικό καθεστώς για 
τις αιτήσεις κτήσης ιθαγένειας 
λόγω γέννησης ή φοίτησης

Μετά την απόφαση του Υπουργείου Εσω-
τερικών να αναστείλει τις διαδικασίες κτή-
σης ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτη-
σης σύμφωνα με το άρθρο 1A ΚΕΙ (Ετήσια 
έκθεση 2012, σ. 85) και τη δημοσίευση της 
απόφασης 460/2013 του ΣτΕ, ο Συνήγορος 
επισήμανε ότι δημιουργείται ανάγκη για 
διευθέτηση της μεταβατικής κατάστασης.* 
Ειδικότερα, εισηγήθηκε να επιτραπεί η ορ-
κωμοσία όσων διέθεταν δημοσίευση της 
κτήσης ιθαγένειας στο ΦΕΚ μέχρι την από-
φαση του ΣτΕ και επισήμανε ότι δεν έχει 
έρεισμα στον νόμο η απαίτηση της διοίκη-
σης να προσκομίζεται εκ νέου ισχυρή άδεια 
διαμονής, καθώς η σχετική πράξη είναι δια-
πιστωτική και η κτήση της ιθαγένειας ανα-
τρέχει στην υποβολή της σχετικής δήλωσης 
(άρθρο 24, παράγρ. 1 Ν. 3838/2010). Αντα-
ποκρινόμενο, το υπουργείο απέσυρε την 
απαίτηση προσκόμισης άδειας διαμονής* 
(ενδεικτικές υποθέσεις 158631, 160750, 
161298/2012, 162184/2013). Ωστόσο, σε 
σχέση με την αναμενόμενη οριστική νομο-
θετική αναμόρφωση του συγκεκριμένου 
τρόπου κτήσης ιθαγένειας (βλ. «Νομοθετι-
κές και οργανωτικές προτάσεις»),* 

 ο Συνήγορος εκφράζει τον προβλη-
ματισμό του για το ενδεχόμενο να καταρ-
γηθεί η δυνατότητα κτήσης της ελληνικής 
ιθαγένειας με δήλωση, δεδομένου ότι οι 
επίμαχες διατάξεις αφορούν μόνο ανήλι-
κους ή προσφάτως ενηλικιωθέντες αλλο-
δαπούς, οι οποίοι γεννήθηκαν, σπούδασαν 
και διαβιούν επί μακρόν στην Ελλάδα υπό 
καθεστώς νομιμότητας και χωρίς να έχουν 
γνωρίσει άλλη χώρα ή να έχουν ζήσει σε 
άλλη κοινωνία εκτός της ελληνικής.

Σε ό,τι αφορά τους ανηλίκους που είχαν 
υποβάλει αίτηση κτήσης της ελληνικής 
ιθαγένειας λόγω γέννησης στην Ελλάδα, ο 
Συνήγορος παρενέβη με επιτυχία σε υπο-
θέσεις που αφορούσαν εγγραφή στο μη-
τρώο αρρένων και στο δημοτολόγιο. 

To πρόσωπο και το κράτος
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 Με την έκδοση και δημοσίευση της 
απόφασης κτήσης ιθαγένειας οι ανήλικοι 
είχαν καταστεί ήδη έλληνες πολίτες, γεγο-
νός που επέβαλε στη διοίκηση να προχω-
ρήσει σε εγγραφή τους. 

Σε συνέχεια ερωτημάτων που είχαν τεθεί 
από δήμους της χώρας, επιτράπηκε τελι-
κά (έγγραφο 863/20.5.2013 Αναπληρωτή 
Υπουργού) η ορκωμοσία και η εγγραφή 
στα δημοτολόγια όσων διέθεταν δημοσίευ-
ση της κτήσης ιθαγένειας μέχρι 15.11.2012 
(υποθέσεις 154893/2012, 163133, 163555, 
166264/2013). 

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ

Όπως και στο παρελθόν έχει επισημανθεί, 
κύρια αιτία των προβλημάτων της στρα-
τολογικής διοίκησης αποτελεί η υπερβάλ-
λουσα ερμηνευτική ακαμψία εκ μέρους 
των αρμόδιων υπηρεσιών. Πολλές από 
τις διοικητικές πρακτικές του ΓΕΕΘΑ κα-
τέπεσαν παταγωδώς μόλις τέθηκαν υπό 
τον έλεγχο της δικαιοσύνης (και ενώ είχαν 
αποβεί άκαρπες οι προηγηθείσες διαμεσο-
λαβητικές παρεμβάσεις του Συνηγόρου), 
σε περιπτώσεις όπως, λόγου χάρη, η απαλ-
λαγή τέκνου με τον ένα γονέα εκλιπόντα 
και τον άλλο γονέα ανίκανο προς εργασία 
(Ετήσια έκθεση 2006, σ. 89-90) ή η έκπτωση 
από την εναλλακτική υπηρεσία χωρίς προ-
ηγούμενη ακρόαση. 

Χαρακτηριστική περίπτωση αδυναμίας 
εφαρμογής στοιχειωδών παραδοχών του 
κράτους δικαίου αποτελεί η εξέλιξη της 
διαμεσολάβησης για το πρόστιμο ανυπο-
ταξίας (Ετήσια έκθεση 2012, σ. 63). Ο Συ-
νήγορος δεν αμφισβήτησε τη νομοθετική 
επιλογή αύξησης του προστίμου, επισή-
μανε όμως ότι η αρχή της αναλογικότητας 
επιβάλλει διαφοροποιήσεις με βάση τον 
βαθμό ευθύνης ή την οικονομική κατά-
σταση. Έτσι, δεν είναι δυνατόν να επιβα-
ρύνεται όποιος αγνοούσε την κλήση προς 
κατάταξη από πιστοποιημένη υπαιτιότητα 
της ίδιας της διοίκησης. Η δυσαναλογία 
μεταξύ πράξης και κύρωσης είναι απόλυτη 
στις περιπτώσεις στρατευσίμων που έχουν 
ήδη καταταγεί, καθώς το πρόστιμο των 
6.000 ευρώ θα τους ακολουθεί και μετά 

την απόλυσή τους, ενώ απουσιάζει ο κύ-
ριος σκοπός του προστίμου, ήτοι η «ειδική 
πρόληψη» ανυποταξίας και ο εξαναγκα-
σμός κατάταξης. 

Ανυπέρβλητα προβλήματα προξενούνται 
και από την ανατροπή καταστάσεων δη-
μιουργημένης εμπιστοσύνης, καθώς στρα-
τεύσιμοι των οποίων η ανυποταξία είχε ξε-
κινήσει προ του Ν. 3883/2010 υπήχθησαν 
αιφνιδίως στο νέο καθεστώς, ενώ μέχρι 
τότε οι ίδιες οι στρατολογικές αρχές τούς 
καθησύχαζαν για τα χρονικά περιθώρια 
εξαγοράς. Προλαμβάνοντας τον ισχυρισμό 
περί υποχρεωτικής στενής ερμηνείας των 
στρατολογικών διατάξεων, ο Συνήγορος 
επισήμανε ότι η εξατομικευμένη εκτίμηση 
λόγων ανωτέρας βίας, αντικειμενικής αδυ-
ναμίας, δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ή 
έλλειψης υπαιτιότητας δεν συνιστά ερμη-
νευτικό άλμα, αλλά αυτονόητη δυνατότητα 
και υποχρέωση της διοίκησης. Η εμμονή 
στη στενή ερμηνεία δεν είναι δυνατόν να 
καταλήγει σε παράβαση υπέρτερων αρχών 
του κράτους δικαίου, όπως εν προκειμένω 
η σύνδεση της κύρωσης με την υπαιτιό-
τητα (ενδεικτικές υποθέσεις 145170/2011, 
155308/2012, 173887/2013). Ατυχώς το 
ΓΕΕΘΑ, προβάλλοντας επιχειρήματα μη 
συναφή προς τον σκοπό του μέτρου, όπως 
το άθροισμα των βεβαιωθέντων ποσών, 
εμμένει στην άρνηση κάθε διαβάθμισης ή 
άρσης του προστίμου (βλ. «Νομοθετικές 
και οργανωτικές προτάσεις»).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στα θέματα αστυνόμευσης και σωφρονι-
σμού, ιδιαίτερα ευαίσθητα σε περιόδους 
κρίσης, πάγια μέριμνα του Συνηγόρου 
(βλ. και Ετήσια έκθεση 2011, σ. 85) απο-
τελεί η έμπρακτη και τεκμηριωμένη υπο-
στήριξη της άποψης ότι η ελευθερία και η 
ασφάλεια δεν βρίσκονται σε αντιπαλότη-
τα, αλλά είναι δυνατόν να τύχουν συνδυ-
ασμένης και ισόρροπης προστασίας.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΒΙΑ

 Ο σκοπός της αστυνόμευσης παρέχει 

και τα αυτονόητα όριά της: Η προστα-
σία της ελευθερίας και της προσωπικής 
ασφάλειας συνιστά αποστολή των αστυ-
νομικών οργάνων και παράλληλα το νό-
μιμο όριο της δράσης τους. 

Κατά το 2013, ο Συνήγορος επικεντρώ-
θηκε σε φαινόμενα κρατικής αδράνει-
ας απέναντι στην έξαρση φαινομένων 
ρατσιστικής βίας, αναλύοντας μεταξύ 
άλλων σε ειδική έκθεσή* του τα καταγ-
γελλόμενα σχετικά περιστατικά: ανοχή ή 
άρνηση της αστυνομίας να διερευνήσει 
καταγγελίες για επιθέσεις και ενέργειες 
εκφοβισμού σε βάρος αλλοδαπών από 
οργανωμένες ομάδες ιδιωτών, αυθαίρε-
τοι αστυνομικοί έλεγχοι, αναιτιολόγητες 
προσαγωγές, λεκτική και σωματική βία 
κατά τη διάρκεια αστυνομικών ελέγχων 
και κράτησης σε αστυνομικά τμήματα 
(βλ. «Ειδικές εκθέσεις», στο «Οι δραστη-
ριότητες της χρονιάς»).

Έλεγχοι και προσαγωγές

Ο Συνήγορος εμμένει σε παλαιότερη εκτί-
μησή του (Ετήσια έκθεση 2000, σ. 120) για 
τον καταχρηστικό χαρακτήρα των προ-
σαγωγών όταν επιδεικνύεται αποδεικτικό 
στοιχείο ταυτότητας και δεν προκύπτει 
εξατομικευμένη υπόνοια διάπραξης αδική-
ματος, όπως απαιτεί το ΠΔ 141/1991 (άρθρο 
74, παράγρ. 15θ΄) που διέπει την αστυνομι-
κή δράση. Απευθυνόμενος στο Αρχηγείο 
Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ), επισήμανε 
ότι και οι προσαγωγές αλλοδαπών στο 
πλαίσιο της επιχείρησης «Ξένιος Ζευς» στε-
ρούνται νόμιμου ερείσματος σε περίπτω-
ση που οι προσαχθέντες διαθέτουν νομι-
μοποιητικούς τίτλους διαμονής στη χώρα 
(λ.χ. βεβαίωση κατάθεσης για χορήγηση ή 
ανανέωση άδειας διαμονής, δελτίο αιτού-
ντος άσυλο αλλοδαπού) και δεν υφίσταται 
υπόνοια αδικήματος. 

Σε μια ακραία περίπτωση αβάσιμης προ-
σαγωγής, αλλοδαπός συνελήφθη στην 
Αθήνα, μεταφέρθηκε στην Κομοτηνή και 
τελικά, όταν έπειτα από μέρες ελέγχθηκαν 
οι τίτλοι διαμονής του, με την παρέμβα-
ση του Συνηγόρου αφέθηκε ελεύθερος, 
ενώ έπρεπε να επιστρέψει ιδίοις εξόδοις 
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στην Αθήνα. Η αδικαιολόγητη ταλαιπω-
ρία του μπορούσε να θεμελιώσει αξίωση 
υλικής και ηθικής αποζημίωσης (υπόθε-
ση 156008/2012). Ως φορέας αρμόδιος 
για την καταπολέμηση των διακρίσεων, ο 
Συνήγορος επισήμανε ότι τέτοιες μαζικές 
επιχειρήσεις «εκκαθάρισης» δημιουργούν 
προφίλ υπόπτου με μοναδικά κριτήρια 
τη φυλή, την εθνικότητα ή το χρώμα, εν-
θαρρύνοντας στερεότυπα εθνοφυλετικού 
διαχωρισμού (βλ. «Ειδικές εκθέσεις», στο 
«Οι δραστηριότητες της χρονιάς»). Από 
διοικητικής πλευράς, ο Συνήγορος θεωρεί 
ότι οι μαζικές προσαγωγές επιβαρύνουν 
δυσανάλογα τον υφιστάμενο φόρτο του 
συστήματος ελέγχου που διενεργούν οι 
Διευθύνσεις Αλλοδαπών, ενώ παράλληλα 
ενισχύουν τον πληθυσμό των χώρων αστυ-
νομικής κράτησης χωρίς ορατή διέξοδο 
(υπόθεση 156952/2012).

Αστυνομία και ανήλικοι

Ο Συνήγορος κλήθηκε να διαχειριστεί 
καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ανή-
λικοι είχαν αντιμετωπιστεί από την αστυ-
νομία με τρόπο που δεν άρμοζε στην 
ηλικία τους. Ειδικότερα, υποστηρίχθηκε 
από γονείς ότι δεν είχε ακολουθηθεί η 
νόμιμη διαδικασία κλήτευσης και εξέτα-
σης ανηλίκων ως μαρτύρων στο πλαίσιο 
προανάκρισης για αδίκημα που είχε λάβει 
χώρα στην Ιερισσό Χαλκιδικής: Μαθητής 
κλήθηκε απευθείας στο κινητό του σε ώρα 
λειτουργίας του σχολείου, ενώ δεν ενη-
μερώθηκε ο κηδεμόνας του ως νόμιμος 
εκπρόσωπος. Επιπλέον, τέθηκε ζήτημα 
ρίψης χημικών ουσιών δίπλα σε σχολεία 
στο πλαίσιο γενικευμένης έντασης στην 
περιοχή, με αποτέλεσμα να προκληθούν 
προβλήματα στην υγεία των μαθητών 
(υπόθεση 164262/2013). Σε άλλη περί-
πτωση (υπόθεση 140334/2011), γονέας 
κατήγγειλε ενέργειες αστυνομικών οργά-
νων κατά τη σύλληψη και την προσαγωγή 
του παιδιού του, που φαινόταν να μη λαμ-
βάνουν υπόψη την ιδιότητα του ανηλίκου 
(ιδίως δέσμευση με χειροπέδες, μη έγκαι-
ρη ενημέρωση κηδεμόνα, λήψη κατάθε-
σης χωρίς δικηγόρο). 

Ο Συνήγορος ασχολήθηκε επίσης με προ-
σαγωγές ανηλίκων στη Γενική Αστυνομι-
κή Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) στο πλαίσιο 
προληπτικών ελέγχων ή για την εξακρί-
βωση των στοιχείων της ταυτότητάς τους 
(υποθέσεις 161532, 163282/2013). Εκτός 
από την πειθαρχική διερεύνηση τυχόν 
ευθύνης των αστυνομικών οργάνων για 
παράνομες πράξεις, ζητήθηκε να δοθούν 
οδηγίες για τη μεταχείριση ανηλίκων από 
την ΕΛΑΣ. Τονίστηκε ιδίως ότι η λήψη των 
αστυνομικών μέτρων θα πρέπει να εμφο-
ρείται από το πνεύμα των θεμελιωδών 
αρχών του σεβασμού των δικαιωμάτων 
του παιδιού, της αναλογικότητας και της 
επιείκειας, λαμβάνοντας υπόψη την ευαι-
σθησία, τις ιδιαίτερες αδυναμίες αλλά και 
το σχετικό προστατευτικό νομικό πλαίσιο. 
Ειδικότερα, υποστηρίχθηκε ότι η συνταγ-
ματική επιταγή (άρθρο 21 Σ) προστασίας 
της παιδικής ηλικίας και η υποχρέωση να 
εξετάζεται κατά προτεραιότητα το συμ-
φέρον του παιδιού σε όλες τις διαδικασίες 
στις οποίες εμπλέκεται (άρθρο 3 ΔΣΔΠ, Ν. 
2101/1992) επιβάλλουν ουσιαστική δια-
φοροποίηση από τη συνήθη αστυνομική 
πρακτική, ιδίως ως προς τα ακόλουθα ση-
μεία: 

 Να ενημερώνεται άμεσα ο κηδεμό-
νας και να διασφαλίζεται το δικαίωμα του 
ανηλίκου για εξέταση με την παρουσία 
κηδεμόνα ή συνηγόρου. να ενημερώνεται 
ο συλληφθείς με απλό και σαφή τρόπο για 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. να 
δεσμεύεται με χειροπέδες μόνο όταν αυτό 
κρίνεται απολύτως αναγκαίο. να αποφεύ-
γεται κάθε μορφή βίας ή εκφοβισμού και 
γενικά οι ανήλικοι που εμφανίζουν παρα-
βατική συμπεριφορά να προσεγγίζονται 
με απόλυτο σεβασμό και ευαισθησία. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, η ΕΛΑΣ απάντησε 
ότι δεν διαπιστώθηκε παράνομη ενέργεια 
ή παράλειψη εκ μέρους των αστυνομικών 
οργάνων. 

ΚΡΑΤΗΣΗ

Ο υπερπληθυσμός και οι κακές συνθήκες 

διαβίωσης σε χώρους κράτησης κάθε εί-
δους αποτέλεσαν και το 2013 αντικείμε-
νο αναφορών με αυξητικές τάσεις, συχνά 
δημιουργώντας μια εικόνα αδιεξόδου και 
αναποτελεσματικότητας των υλικοτεχνι-
κών ημίμετρων. Σε δύο τουλάχιστον απο-
φάσεις του μέσα στο 2013,1 το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΔΔΑ) παρέπεμψε ρητά και εκτενώς σε 
πορίσματα και εκθέσεις αυτοψιών του 
Συνηγόρου προκειμένου να τεκμηριώσει 
την πραγματική κατάσταση στους χώ-
ρους κράτησης και τη διαρκή παράλειψη 
προσαρμογής τους στις απαιτήσεις του 
κράτους δικαίου. Τέλος, στην εκπνοή του 
2013, ο κυρωτικός νόμος του Προαιρετι-
κού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του ΟΗΕ 
κατά των Βασανιστηρίων (OPCAT) όρισε 
τον Συνήγορο ως Εθνικό Μηχανισμό Πρό-
ληψης με ευρύτατο φάσμα ελεγκτικών 
αρμοδιοτήτων (βλ. «Νομικό πλαίσιο και 
λειτουργία του θεσμού»).

Σωφρονιστικά καταστήματα

Ο Συνήγορος πραγματοποίησε αυτοψίες 
ή επισκέψεις σε καταστήματα κράτησης 
(Διαβατών, Γρεβενών, Πάτρας, Ψυχιατρείο 
Κρατουμένων) για να διερευνήσει καταγ-
γελίες και να διαπιστώσει τις συνθήκες 
λειτουργίας τους. Σε σχετική έκθεση προς 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης επισήμανε 
τα αδύνατα σημεία και πρότεινε συγκε-
κριμένες βελτιώσεις (υποθέσεις 148785, 
149963/2012, 168753/2013). Παράλληλα, 
συνόψισε την εμπειρία του και τις προ-
τάσεις του σε ευρύτερου χαρακτήρα έγ-
γραφο στο οποίο κατέγραψε τον διαρκώς 
αυξανόμενο αριθμό κρατουμένων (κατα-
δίκων και υποδίκων), τον μεγάλο αριθμό 
προσφυγών που εκκρεμούν στο ΕΔΔΑ με 
πιθανές δυσμενείς δημοσιονομικές συ-
νέπειες και, τέλος, την περιορισμένη και 
εντελώς προσωρινή απόδοση των νομο-
θετικών μέτρων αποσυμφόρησης. 

 Η χώρα αντιμετωπίζει μια κατάσταση 
«σωφρονιστικής έκρηξης» και χρειάζεται 
μεσοπρόθεσμη συγκροτημένη ποινική και 
σωφρονιστική πολιτική με βάση το τρί-

1.   Ασλάνης κατά Ελλάδας (17.10.2013) για μακροχρόνια παραμονή ποινικών κρατουμένων σε αστυνομικά κρατητήρια. Β.Μ. κατά Ελλάδας (19.12.2013) για τις 
συνθήκες στα Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών.
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πτυχο: λιγότεροι κρατούμενοι, μικρότερος 
χρόνος εγκλεισμού, ειδική μέριμνα για 
εξαιρετικές περιπτώσεις. 

Η πολιτική αυτή πρέπει να στοχεύει στην 
αποφόρτιση της έντασης στις φυλακές, 
στην ανθρωπιστική μεταχείριση κρατου-
μένων που είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένοι 
και στη βελτίωση των συνθηκών διαβί-
ωσης. Ιδιαίτερα η μείωση του χρόνου 
εγκλεισμού και ο καθορισμός ανώτατου 
αριθμού κρατουμένων στις φυλακές μπο-
ρούν να υιοθετηθούν ως σταθερές παρά-
μετροι των ποινικών-σωφρονιστικών μέ-
τρων. Προς άμεση υιοθέτηση ο Συνήγορος 
κατέθεσε προτάσεις για την προσωρινή κρά-
τηση, την υφ’ όρον απόλυση και την κατ’ 
οίκον έκτιση της ποινής, δίνοντας έμφαση 
στη μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία 
και των υπερηλίκων (βλ. «Νομοθετικές και 
οργανωτικές προτάσεις»).

Ποινικοί κρατούμενοι 
σε αστυνομικά κρατητήρια

Ήδη από το 2007 ο Συνήγορος είχε επιση-
μάνει το φαινόμενο της μακρόχρονης πα-
ραμονής ποινικών κρατουμένων σε αστυ-
νομικά κρατητήρια, που την εποχή εκείνη 
αποτελούσε γενικευμένο πρόβλημα στη 
Βόρεια Ελλάδα.* Στο πέρασμα του χρόνου 
η κατάσταση οξύνθηκε. Από το περιεχόμε-
νο πρόσφατων αναφορών για σημαντικό 
αριθμό αστυνομικών τμημάτων σε όλη τη 
χώρα, αλλά και από πρόσφατες επισκέψεις 
στα αστυνομικά κρατητήρια Βέροιας και 
Πύργου Ηλείας, στη Γενική Αστυνομική 
Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και στην Υπο-
διεύθυνση Μεταγωγών Θεσσαλονίκης, 
προκύπτει ότι πλέον ποινικοί κρατούμενοι, 
υπόδικοι ή κατάδικοι, παραμένουν επί μα-
κρόν σε αστυνομικά κρατητήρια σε πολλές 
περιοχές και για μεγάλα διαστήματα, ενώ 
παρουσιάζεται μια καθημερινή διελκυστίν-
δα μεταξύ αστυνομικών και σωφρονιστι-
κών αρχών με αντικείμενο τη μεταφορά 
κρατουμένων στις φυλακές. Αποτέλεσμα 
όλων αυτών είναι, σε αρκετές περιπτώσεις, 
το στρεβλό φαινόμενο να εκτίεται το σύ-
νολο της ποινής εντός του κρατητηρίου. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την επίσκεψη 
κλιμακίου του Συνηγόρου στο Αστυνο-

μικό Τμήμα Βέροιας διαπιστώθηκε ότι τα 
κρατητήρια είχαν μετατραπεί σε ιδιότυπη 
μικρή φυλακή όπου κρατούνταν αποκλει-
στικά 17 ποινικοί κρατούμενοι για χρονικό 
διάστημα, σε κάποιες περιπτώσεις, 8 μη-
νών και πλέον (υποθέσεις 149137/2012, 
162826/2013). 

Ο Συνήγορος επανέλαβε στα συναρμόδια 
υπουργεία ότι το αστυνομικό κρατητήριο 
από τη φύση του προορίζεται για σύντο-
μη παραμονή, ενώ, ακόμη και αν διέθετε 
συνθήκες κατάλληλες για σύντομη κράτη-
ση, δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες μακροχρόνιου εγκλεισμού. Ιδιαί-
τερα τονίστηκε ότι σημαντική συνέπεια 
της πολύμηνης κράτησης ποινικών κρα-
τουμένων σε αστυνομικά κρατητήρια είναι 
η παντελής απώλεια, καθ’ όλο το χρονικό 
διάστημα, σημαντικών δικαιωμάτων τους. 
Ο Συνήγορος προέβη σε σειρά προτάσεων 
επισημαίνοντας ιδιαίτερα τον ορατό κίν-
δυνο περαιτέρω παραβίασης θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και διεθνούς διασυρμού της 
χώρας με καταδικαστικές αποφάσεις (βλ. 
«Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις»).

Διοικητική κράτηση αλλοδαπών 
σε αστυνομικά κρατητήρια

Ύστερα από σειρά αναφορών και κατά 
το 2013 για τις συνθήκες μακρόχρονης 
κράτησης αλλοδαπών υπό απέλαση, ο 
Συνήγορος πραγματοποίησε αυτοψίες 
στα Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευ-
σης Τρικάλων και Καρδίτσας. Η ιδιαίτερη 
αύξηση του αριθμού των κρατουμένων 
αυτής της κατηγορίας, κατά γενικευμένη 
πρακτική εξάντλησης της προβλεπόμενης 
(Ν. 3907/2011 και ΠΔ 116/2012) διάρκει-
ας της διοικητικής κράτησης, επιβαρύνει, 
πλέον, ιδιαίτερα την κατάσταση των κρα-
τητηρίων, με συνέπεια οι συνθήκες ζωής 
των κρατουμένων να υποβαθμίζονται 
πλήρως, χωρίς μάλιστα να διαφαίνεται 
ορατή διέξοδος, η οποία θα υπήρχε μόνο 
στην περίπτωση που ο εγκλεισμός αποτε-
λούσε εντελώς προσωρινή λύση μέχρι την 
ταχεία απέλαση. Αντ’ αυτού παρατηρείται 
συστηματική κράτηση ακόμα κι όταν η 
απέλαση είναι ανέφικτη, συχνά σε εξευ-
τελιστικές συνθήκες διαβίωσης, οι οποίες, 

σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα για το 
μέλλον των κρατουμένων και τη στέρηση 
της ελευθερίας τους επί μήνες, μπορεί να 
οδηγήσουν σε εκρηκτικές καταστάσεις 
(υποθέσεις 163195, 163684/2013). Μετά 
την αξιολόγηση των ευρημάτων των αυ-
τοψιών ο Συνήγορος απευθύνθηκε εγ-
γράφως προς τον Αρχηγό ΕΛΑΣ, επισημαί-
νοντας ως επιβεβλημένη την άμεση λήψη 
μέτρων (βλ. «Νομοθετικές και οργανωτικές 
προτάσεις»).

Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών

Ήδη από το 2012 ο Συνήγορος (Ετήσια έκ-
θεση 2012, σ. 22 και 81) είχε επισκεφθεί τα 
νεοσυσταθέντα Κέντρα Κράτησης Αλλο-
δαπών στην Αμυγδαλέζα και στην Κόριν-
θο, καθώς και τα κρατητήρια της Διεύθυν-
σης Αλλοδαπών Αττικής στην οδό Πέτρου 
Ράλλη. Πέραν των μεμονωμένων αναφο-
ρών, παρενέβη αυτεπαγγέλτως προκει-
μένου να σχηματίσει σφαιρική εικόνα για 
τις συνθήκες λειτουργίας των κέντρων 
κράτησης υπό το πρίσμα του Ν. 3907/2011 
και της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ (υπόθεση 
160017/2012). Συνοψίζοντας τα συμπερά-
σματά του, ο Συνήγορος επισήμανε* 

 ότι οι χώροι κράτησης έχουν μετα-
βληθεί σε ιδιότυπες φυλακές, δεδομένου 
του συνεχώς διογκούμενου αριθμού κρα-
τουμένων που κρατούνται για πολλούς 
μήνες, ενώ η ΕΛΑΣ δεν διαθέτει τις δομές 
και την τεχνογνωσία για να διασφαλίσει 
επαρκείς εγγυήσεις σύννομης στέρησης 
της προσωπικής ελευθερίας, παρά τις συ-
νεχείς προσπάθειές της για βελτίωση των 
συνθηκών. 

Επίλυση του προβλήματος θα υπήρχε και 
σε αυτή την περίπτωση εάν ο εγκλεισμός 
αποτελούσε εντελώς προσωρινή λύση μέ-
χρι την ταχεία απέλαση. Άλλωστε, εντέλει, 
το ζήτημα της κράτησης εντάσσεται στο 
πλέγμα διαχείρισης της παράτυπης με-
τανάστευσης από τη στιγμή εισόδου των 
αλλοδαπών στη χώρα μέχρι την καθ’ οιον-
δήποτε τρόπο έξοδό τους και επηρεάζε-
ται από το υπολανθάνον γενικότερο πρό-
βλημα της διαχείρισης των μεικτών ροών 
μετανάστευσης και ασύλου. Τέλος, ο Συ-
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νήγορος επισήμανε τα ιδιαίτερα προβλή-
ματα κράτησης των ατόμων που χρήζουν 
διεθνούς προστασίας (βλ. «Πολιτικό άσυ-
λο», στο παρόν κεφάλαιο). Απαντώντας, η 
ΕΛΑΣ περιέγραψε αναλυτικά τις προσπά-
θειές της για τη βελτίωση των συνθηκών 
στα συγκεκριμένα κέντρα κράτησης, αλλά 
και γενικότερα για την καλύτερη οργάνω-
ση του συστήματος διοικητικής κράτησης 
και επιστροφών. Ο Συνήγορος εμμένει στις 
επιφυλάξεις του για την αποτελεσματικό-
τητα των ενεργειών της ΕΛΑΣ και συνεχίζει 
να παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις. 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Στη διαχείριση της μετανάστευσης και του 
πολιτικού ασύλου, η υπερφόρτωση των 
αρμόδιων υπηρεσιών επιτείνει τα δομικά 
προβλήματα του ισχύοντος νομοθετικού 
πλαισίου και οδηγεί σε ακραία φαινόμενα 
κακοδιοίκησης. Με δεδομένη τη χαμη-
λή ιεράρχηση των θεμάτων αυτών στις 
τρέχουσες πολιτικές προτεραιότητες, οι 
περισσότερες από τις θετικές σχετικές 
εξελίξεις των τελευταίων ετών οφείλονται, 
εντέλει, σε εξωγενείς παράγοντες, δηλαδή 
είτε σε ενσωμάτωση κανόνων υπερεθνι-
κής ισχύος είτε σε προσπάθεια άμβλυνσης 
της διεθνούς κριτικής.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Ο Συνήγορος συνεχίζει να καταγράφει συ-
στηματικά τις διαπιστώσεις και τις υποδεί-
ξεις του για ευρύτερα ζητήματα μεταναστευ-
τικής νομοθεσίας και πολιτικής. Στο πλαίσιο 
αυτό, οφείλει να επισημάνει ενδείξεις προό-
δου στην αντιμετώπιση των προβλημάτων 
που παρατηρούνταν (Ετήσια έκθεση 2011, 
σ. 90 και Ετήσια έκθεση 2012, σ. 96-97) κατά 
τη διαδικασία παροχής γνώμης της ΕΛΑΣ 
για τη συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και 
ασφάλειας και κατά την εγγραφή στον Εθνι-
κό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών ή 
στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), 
καθώς μειώνεται σημαντικά ο χρόνος αντα-
πόκρισης στα σχετικά ερωτήματα. 

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας δι-

αβούλευσης για το σχέδιο νέου Κώδικα 
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης ο 
Συνήγορος κατέθεσε εκ νέου σειρά παρα-
τηρήσεων* (βλ. «Νομοθετικές και οργανω-
τικές προτάσεις»), ενώ παράλληλα εστιάζει 
τις παρεμβάσεις του σε ειδικότερες περι-
πτώσεις όπου ανακύπτει έλλειψη αιτιολογί-
ας, κακή ερμηνεία νόμου ή παράβαση της 
χρηστής διοίκησης. 

Σύσταση και οργάνωση 
Υπηρεσιών Μιας Στάσης 

Έχει αποτελέσει διαγνωσμένο πρόβλημα 
και αντικείμενο πολυάριθμων παρεμβάσε-
ων του Συνηγόρου η συχνή δυσλειτουργία 
του υπάρχοντος συστήματος έκδοσης και 
ανανέωσης αδειών διαμονής, ιδιαίτερα σε 
επίπεδο συνεργασίας των ειδικών γραφεί-
ων εξυπηρέτησης μεταναστών των δήμων 
–που λειτουργούσαν ως τυπικοί σταθμοί 
παραλαβής και επίδοσης εγγράφων– με 
τις διευθύνσεις μετανάστευσης των αποκε-
ντρωμένων διοικήσεων, που ήσαν αρμόδιες 
για την ουσιαστική εξέταση των αιτημάτων. 
Συγκεκριμένα, παρατηρούνταν μεγάλες 
καθυστερήσεις στη διαδικασία διαβίβασης 
εγγράφων, ενώ δεν έλειπαν και οι περιπτώ-
σεις απώλειας στοιχείων φακέλων, καθώς 
και άλλα σοβαρότερα περιστατικά. Με τον 
Ν. 4018/2011 καταργήθηκε η μεσολάβη-
ση των δήμων στη διαδικασία χορήγησης 
αδειών διαμονής και ιδρύθηκαν Υπηρεσίες 
Μιας Στάσης (Οne-Stop-Shop). Όπως έχει 
ήδη επισημάνει ο Συνήγορος (Ετήσια έκθε-
ση 2012, σ. 95), η εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων γίνεται με επιτυχία σε ορισμένες 
περιοχές (λ.χ. στην Περιφερειακή Ενότητα 
Λάρισας και στην Κρήτη), ενώ αλλού εξακο-
λουθούν να παρατηρούνται μεγάλες καθυ-
στερήσεις και προβλήματα (λ.χ. Εύβοια και 
Βοιωτία). Με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό 
των πολιτών που θα επηρεάζονταν από μια 
ενδεχομένως άστοχη και πρόωρη λειτουρ-
γία των υπηρεσιών αυτών στο λεκανοπέ-
διο Αττικής και στην ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, που είχε προγραμματιστεί 
για τις 30.9.2013, ο Συνήγορος εξέφρασε 
την ιδιαίτερη ανησυχία του με παρέμβαση 
προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Συνεκτι-
μώντας αντίστοιχες εισηγήσεις υπηρεσια-
κών παραγόντων, το υπουργείο προχώρη-

σε στην αναβολή εφαρμογής των σχετικών 
διατάξεων μέχρι τις 31.12.2013 (υποθέσεις 
149853/2012, 171010, 171353/2013). 

Υπολογισμός χρόνου ασφάλισης 
αλλοδαπών οικοδόμων

Το γενικότερο πρόβλημα της έκπτωσης 
από τη νομιμότητα διαμονής για οικονο-
μικούς λόγους και συγκεκριμένα λόγω μη 
συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού 
ημερών ασφάλισης (Ετήσια έκθεση 2012, σ. 
79) συνεχίζει να απασχολεί τον Συνήγορο 
με πλήθος σχετικών αναφορών. 

Διερευνώντας αναφορά οικοδόμου, του 
οποίου η αίτηση για έκδοση άδειας δια-
μονής δεκαετούς διάρκειας απορρίφθηκε 
λόγω έλλειψης του απαιτούμενου αριθμού 
ημερών ασφάλισης, ο Συνήγορος διαπί-
στωσε ότι στο ηλεκτρονικό σύστημα δια-
σύνδεσης των υπηρεσιών μετανάστευσης 
και του ΙΚΑ δεν καταχωρίζονται οι ημέρες 
κανονικής άδειας των μισθωτών που απα-
σχολούνται σε οικοδομοτεχνικά έργα, με 
συνέπεια να μην εμφανίζεται ο συνολικός 
χρόνος ασφάλισής τους κατά τον σχετικό 
έλεγχο των αποκεντρωμένων διοικήσεων 
(υπόθεση 162841/2013). Ο Συνήγορος 
θεωρεί ότι η μη εμφάνιση των ημερών 
άδειας δεν μπορεί να αποτελεί λόγο απόρ-
ριψης, καθώς η παράλειψη καταχώρισης 
γίνεται κατά παράβαση της ισχύουσας 
ασφαλιστικής νομοθεσίας. Αντιθέτως, οι 
εμπλεκόμενες υπηρεσίες οφείλουν αμοι-
βαία να συνεργαστούν, ώστε το διαλει-
τουργικό σύστημα, όντας ένα χρήσιμο 
εργαλείο για την καλύτερη και αποτελε-
σματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών, 
να μην αποβαίνει σε βάρος των αλλοδα-
πών εργαζομένων και να μην πλήττει τα 
νομίμως αποκτηθέντα δικαιώματά τους. 
Απευθυνόμενος στο Υπουργείο Εσωτερι-
κών και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο Συνήγορος πρό-
τεινε να εφαρμοστεί παλαιότερη σχετική 
οδηγία του ΙΚΑ για τον ορθό υπολογισμό 
των ημερών ασφάλισης αυτής της κατηγο-
ρίας μισθωτών (Ελλήνων και αλλοδαπών), 
μέχρι να διευθετηθεί το πρόβλημα κατα-
γραφής του συνολικού χρόνου ασφάλισης 
στο ηλεκτρονικό σύστημα. Αναμένεται η 
ανταπόκριση της διοίκησης. 

To πρόσωπο και το κράτος
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Άδεια διαμονής οικονομικά 
ανεξάρτητου ατόμου 

Αμερικανίδα ζήτησε άδεια διαμονής ως 
«οικονομικά ανεξάρτητο άτομο» βάσει 
του άρθρου 36 του Ν. 3386/2005, έχοντας 
εισέλθει στη χώρα με ειδική θεώρηση αυ-
τού του τύπου. Δύο έτη μετά την υποβολή 
του αιτήματος, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αττικής εξέδωσε απορριπτική απόφαση με 
την αιτιολογία ότι η αναφερόμενη «για την 
απόδειξη επαρκών πόρων προσκομίζει 
βεβαιώσεις μισθοδοσίας από αλλοδαπή 
εταιρεία». Ο Συνήγορος εξέφρασε αντιρ-
ρήσεις για την απόρριψη και υποστήριξε 
ότι η προέλευση επαρκών πόρων από στα-
θερή εργασία σε εργοδότη εκτός Ελλάδας 
δεν καταστρατηγεί τις διατάξεις του με-
ταναστευτικού νόμου. Με την άποψη του 
Συνηγόρου συμφώνησε και το Υπουργείο 
Εσωτερικών, που συνέστησε την ανάκλη-
ση της απορριπτικής απόφασης. Παρά 
ταύτα, η αποκεντρωμένη διοίκηση όχι 
μόνο δεν ανακάλεσε την απόρριψη, αλλά 
απέρριψε και τη συνακόλουθη αίτηση θε-
ραπείας με το σκεπτικό ότι δεν προσκομί-
ζονταν νεότερα στοιχεία, εμμένοντας έτσι 
στην αρχική της θέση με βάση την τυπική 
γραμματική και συσταλτική ανάγνωση των 
διατάξεων περί προέλευσης των επαρκών 
πόρων. Κατόπιν τούτου, η ενδιαφερόμε-
νη προσέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια 
(υπόθεση 159604/2012).

Χορήγηση ειδικής βεβαίωσης 
νόμιμης διαμονής σε περίπτωση 
δικαστικής αναστολής εκτέλεσης

Αίτημα για χορήγηση ειδικής βεβαίωσης 
νόμιμης διαμονής απορρίφθηκε παρά το 
γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος είχε προ-
σκομίσει σχετική προσωρινή διαταγή από 
δικαστήριο. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αττικής, υιοθετώντας στενή γραμματική 
ερμηνεία της κείμενης νομοθεσίας, προέβη 
στην απόρριψη με την αιτιολογία ότι η προ-
σωρινή διαταγή ανέστελλε προηγούμενη 
απορριπτική απόφαση επί αίτησης θερα-
πείας και όχι την κύρια απόφαση αυτού καθ’ 
εαυτό του αιτήματος για χορήγηση άδειας 
διαμονής. Απευθυνόμενος στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, ο Συνήγορος επισήμανε ότι η 

χορήγηση της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης 
διαμονής πρέπει να καταλαμβάνει και την 
περίπτωση κατά την οποία έχει εκδοθεί 
προσωρινή διαταγή ή αναστολή εκτέλεσης 
επί απόρριψης αίτησης θεραπείας, αφού η 
τελευταία, στην περίπτωση που η υπηρεσία 
προβαίνει σε νέα έρευνα και έλεγχο του φα-
κέλου με βάση νεότερα προσκομισθέντα 
στοιχεία, δεν αποτελεί απλώς βεβαιωτική 
αλλά εκτελεστή διοικητική πράξη. Η αρχική 
απόρριψη του αιτήματος χορήγησης ή ανα-
νέωσης άδειας διαμονής, έχοντας απολέσει 
τον εκτελεστό της χαρακτήρα, ενσωματώ-
νεται στην απόφαση επί της αιτήσεως θε-
ραπείας. Αποδεχόμενο πλήρως το σκεπτικό 
του Συνηγόρου, το υπουργείο απέστειλε 
σχετικό διευκρινιστικό έγγραφο σε όλες 
τις αποκεντρωμένες διοικήσεις (υπόθεση 
155754/2012).

Διαβατήρια ανηλίκων από Αλβανία

Κατά την περίοδο των σχολικών διακοπών, 
πολλά παιδιά αλβανικής ιθαγένειας γεννη-
θέντα στην Ελλάδα τα οποία επέστρεφαν 
από τη χώρα τους αντιμετώπισαν άρνηση 
επανεισόδου τους στην Ελλάδα λόγω του 
εσφαλμένου τρόπου αναγραφής του ελλη-
νικού τοπωνυμίου της γέννησής τους στα 
διαβατήριά τους. Παρά την παρέμβαση 
του Συνηγόρου, το Υπουργείο Εξωτερικών 
αρνήθηκε να ανακαλέσει σχετική οδηγία 
του προς τις ελληνικές συνοριακές αρχές, 
διότι οι εσφαλμένες εγγραφές οφείλονταν 
σε μη συμμόρφωση των αλβανικών αρχών 
έκδοσης διαβατηρίων προς σύσταση διε-
θνούς οργάνου σχετικά με τον τρόπο ανα-
γραφής των τοπωνυμίων άλλων χωρών. 
Ωστόσο η ΕΛΑΣ επέτρεψε την επανείσοδο 
των παιδιών εφαρμόζοντας την αρχή της 
επιείκειας, προκειμένου να ολοκληρώσουν 
οι ανήλικοι μαθητές τη φοίτησή τους. Ο Συ-
νήγορος παράλληλα υπέδειξε στους γονείς 
ότι θα έπρεπε να προβούν στην έκδοση 
νέων διαβατηρίων με ορθή αναγραφή των 
ελληνικών τοπωνυμίων ώστε να μην ανα-
κύψει το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον (υπο-
θέσεις 164540, 165800/2013).

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ

Ο Συνήγορος επισημαίνει για μιαν ακόμη 

χρονιά (βλ. και Ετήσια έκθεση 2012, σ. 80 
κ.ε.) ότι οι προβληματικές πρακτικές δια-
χείρισης της παράτυπης μετανάστευσης 
επιφέρουν διαστρεβλώσεις και στον θεσμό 
του πολιτικού ασύλου, με προφανείς κινδύ-
νους παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμά-
των των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. 

Προστασία προσφύγων: 
Παλαιά προβλήματα και 
νέες προκλήσεις

Με βάση αυτοψίες σε κέντρα κράτησης (βλ. 
«Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών», στο πα-
ρόν κεφάλαιο), ο Συνήγορος παρατηρεί 
ότι η συνεχιζόμενη κράτηση των αιτού-
ντων άσυλο, που προβλέπεται μόνον ως 
εξαίρεση βάσει ειδικής αιτιολογίας (άρθρο 
13 ΠΔ 114/2010), έχει καταστεί γενικός 
κανόνας και ότι δεν διασφαλίζεται η κατά 
προτεραιότητα εξέταση των αιτημάτων 
τους σε περίπτωση παράτασης της κράτη-
σης. Ως προς την αιφνιδιαστική παράταση 
του χρόνου κράτησης των αιτούντων άσυ-
λο μέχρι 12 μήνες με το ΠΔ 116/2012, για 
την οποία ο Συνήγορος είχε ήδη εκφράσει 
επιφύλαξη (Ετήσια έκθεση 2012, σ. 81), επι-
σημάνθηκε προς το Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης ότι δεν εξυπηρετείται ο σκοπός της 
ταχείας διεκπεραίωσης των αιτημάτων 
ασύλου που υποβάλλονται από πρόσωπα 
που τελούν υπό κράτηση και ότι η διοίκη-
ση δεν πρέπει να υιοθετεί αποτρεπτικές 
πρακτικές που διαστρεβλώνουν τον θεσμό 
του ασύλου (υπόθεση 156952/2012). 

 Θετική εξέλιξη αποτελεί η έναρξη λει-
τουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου από 
7.6.2013, η οποία ωστόσο δεν έλυσε τα 
προβλήματα που παρατηρούνται κατά την 
εξέταση των προγενέστερων αιτημάτων 
για χορήγηση ή ανανέωση δελτίου αιτού-
ντος άσυλο από τις κατά τόπους Αστυνομι-
κές Διευθύνσεις Αλλοδαπών. 

Ως ειδικότερες εκφάνσεις δυσλειτουργίας 
αναφέρονται ενδεικτικά: η αδυναμία τής 
αυθημερόν ανανέωσης των ειδικών δελ-
τίων και ο ορισμός διαδοχικών ραντεβού 
με την επικόλληση λευκού χαρτιού με τη 
νέα ημερομηνία προσέλευσης (υποθέσεις 
172339, 172936, 172942/2013), καθώς και 

Το πρόσωπο και το κράτος
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η έκδοση πράξεων διακοπής της διαδικα-
σίας και στους δύο βαθμούς εξέτασης του 
αιτήματος ασύλου ως συνέπεια της μη προ-
σέλευσης των αλλοδαπών για ανανέωση 
του δελτίου ή στην ορισθείσα συνέντευξη 
χωρίς υπαιτιότητά τους (υποθέσεις 168944, 
172690/2013). Ως ακραίο φαινόμενο μπο-
ρεί να σημειωθεί η εμφάνιση περιστατικών 
βίας μεταξύ αλλοδαπών οι οποίοι περίμε-
ναν για την υποβολή αιτήματος ασύλου 
στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής (υπο-
θέσεις 152747/2012, 163711/2013). Όπως 
προέκυψε από αυτοψία στην εν λόγω διεύ-
θυνση τον Οκτώβριο του 2013, κομβικούς 
παράγοντες δυσλειτουργίας αποτελούν η 
έλλειψη οποιουδήποτε συστήματος ορ-
γανωμένης πρόσβασης των ενδιαφερομέ-
νων προκειμένου να διεκπεραιώσουν τα 
αιτήματά τους, η έλλειψη μηχανογραφικού 
συστήματος, η υποστελέχωση των υπηρε-
σιών και η χρήση, σε καθημερινή βάση, 
ενός γιγαντιαίου και μη διαχειρίσιμου αρ-
χείου φακέλων. 

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της έλλει-
ψης συνολικής μέριμνας και δομών φιλο-
ξενίας για τους πρόσφυγες και ειδικότερα 
για όσους εξ αυτών ανήκουν σε ευάλωτες 
ομάδες. Ο Συνήγορος θεωρεί μείζονος ση-
μασίας την ανάγκη προστασίας των προ-
σφύγων από τη Συρία, καθώς η κατάσταση 
που επικρατεί εκεί επιβάλλει την παροχή 
ειδικού καθεστώτος και την εκπόνηση εθνι-
κών επιχειρησιακών σχεδίων δράσης προς 
εξειδίκευση των μέτρων έμπρακτης αλλη-
λεγγύης των κρατών-μελών της ΕΕ. Επίσης, 
επιβάλλεται η προστασία από την εκτέλεση 
αποφάσεων επιστροφής, σύμφωνα και με 
τις κατευθύνσεις της Ύπατης Αρμοστείας  
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση Σύριου 
ο οποίος έχασε την οικογένειά του όταν 
ξέσπασε πυρκαγιά στη Σάμο, κρατήθηκε 
επί ένα μήνα και αφέθηκε ελεύθερος μόνο 
έπειτα από παρέμβαση του Συνηγόρου 
(υπόθεση 171199/2013).

Ανήλικοι πρόσφυγες

Ο Συνήγορος ασχολήθηκε με υποθέσεις 
ασυνόδευτων ανηλίκων που αντιμετώπι-

σαν προβλήματα σε επιμέρους στάδια της 
επαφής τους με την ΕΛΑΣ (ταυτοποίηση, 
αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας, διοι-
κητική κράτηση). Σε ό,τι αφορά τον προσ-
διορισμό της ηλικίας ασυνόδευτων αλλο-
δαπών, μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί 
διεθνώς η ύπαρξη αξιόπιστου συστήματος 
διακρίβωσης, με αποτέλεσμα ανήλικοι να 
κινδυνεύουν να θεωρηθούν και να αντιμε-
τωπιστούν από την ελληνική έννομη τάξη 
ως ενήλικοι. Ο Συνήγορος έχει υποστηρίξει 
ότι, σε περίπτωση αμφιβολίας, θα πρέπει 
να προβλέπονται ιατρικές και ψυχοκοι-
νωνικές εξετάσεις, υπό την προϋπόθεση 
ωστόσο ότι ο αλλοδαπός συναινεί, κατόπιν 
επαρκούς ενημέρωσής του σε γλώσσα που 
κατανοεί, τόσο για τη μέθοδο εξέτασης 
όσο και για ενδεχόμενες έννομες συνέπειες 
της εξέτασης ή της άρνησής του. Η άρνηση 
του αλλοδαπού να υποβληθεί σε εξέταση 
δεν θα πρέπει να δημιουργεί τεκμήριο ενη-
λικότητας, ενώ, έως ότου καθιερωθεί ένα 
αξιόπιστο σύστημα διακρίβωσης της ηλικί-
ας, θα πρέπει εν αμφιβολία να ισχύει το τεκ-
μήριο υπέρ της ανηλικότητας. Ανεξάρτητα 
από την παραπάνω γενικότερη θέση, σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις έγιναν παρεμ-
βάσεις για επαναξιολόγηση και επιβεβαι-
ώθηκε η ανηλικότητα των κρατουμένων 
(υπόθεση 171737/2013). 

Εξατομικευμένοι χειρισμοί απαιτήθηκαν 
επίσης σε υποθέσεις επανειλημμένων ανα-
βολών των συνεντεύξεων ανηλίκων αιτού-
ντων άσυλο. Το πρόβλημα εντοπίστηκε 
ιδίως στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, 
κυρίως εξαιτίας του υπέρμετρου φόρτου 
της υπηρεσίας. Ειδικότερα, σε πολλές περι-
πτώσεις οι ανήλικοι αιτούντες άσυλο που 
προσέρχονται για τη συνέντευξη εφοδι-
άζονται με σημείωμα με νέα ημερομηνία, 
που επικολλάται πρόχειρα στο δελτίο αι-
τούντος άσυλο. Με τον τρόπο αυτό ωστό-
σο, όταν λήγει η χρονική ισχύς του δελτί-
ου, αυτό δεν ανανεώνεται και ο ανήλικος 
αλλοδαπός εκπίπτει της νομιμότητας. Ο 
Συνήγορος εκτιμά ότι για την επίλυση του 
προβλήματος απαιτούνται μακροπρόθε-
σμες παρεμβάσεις, καθώς σχετίζεται με 
δομικές αδυναμίες και με την υποστελέχω-
ση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (ενδει-
κτική υπόθεση 169914/2013). 

To πρόσωπο και το κράτος
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Το επίπεδο λειτουργίας των θεσμών κοι-
νωνικής αλληλεγγύης αποτελεί τον πλέον 
εύγλωττο δείκτη της οικονομικής κρίσης. 
Οι όλο και περισσότεροι χρήστες ή δι-
καιούχοι των παροχών στους τομείς της 
υγείας και της πρόνοιας προσκρούουν 
στην ταμειακή αδυναμία των κρατικών 
φορέων και υφίστανται τις συνέπειες είτε 
ραγδαίων οργανωτικών μεταβολών είτε 
μακράς αδράνειας ως προς τη ρύθμιση 
σημαντικών ζητημάτων. Η εμπειρία του 
Συνηγόρου κατά τη χρονιά που πέρασε 
διακρίνεται από αντίστοιχη δυσκολία, κα-
θώς αφενός αυξάνονται οι αναφορές, ενί-
οτε μάλιστα με χαρακτηριστικά απόλυτης 
απόγνωσης, αφετέρου συρρικνώνονται οι 
διαθέσεις αλλά και οι πραγματικές δυνα-
τότητες της διοίκησης για επίδειξη διαλ-
λακτικού πνεύματος κυρίως σε υποθέσεις 
με οικονομικό κόστος.

ΥΓΕΙΑ

Το κράτος έχει συνταγματική υποχρέωση 
να μεριμνά για την υγεία των πολιτών ορ-
γανώνοντας ένα δημόσιο σύστημα υγεί-
ας και εγγυώμενο επαρκείς υπηρεσίες. Ο 
Συνήγορος έχει ασχοληθεί με θέματα ορ-
γάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών 
υγείας σε όλους τους βαθμούς περίθαλψης 
(βλ. Ετήσια έκθεση 2010, σ. 69 κ.ε.), καθώς 
και με τον τρόπο με τον οποίο τα νοσοκο-
μεία διερευνούν καταγγελίες ασθενών για 
ζητήματα ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών.* Όπως δείχνουν οι υποθέσεις 
που ακολουθούν, οι τομείς αυτοί εξακο-
λουθούν να παρουσιάζουν σοβαρά προ-
βλήματα και θέτουν υπό αμφισβήτηση την 
ουσιαστική εκπλήρωση της προαναφερ-
θείσας υποχρέωσης του κράτους. 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Η θέσπιση Ενιαίου Εσωτερικού Κανονι-
σμού Λειτουργίας όλων των υπηρεσιών 
των δημόσιων νοσοκομείων, όπου θα 
καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα, 
οι υποχρεώσεις του προσωπικού, ο τρό-
πος άσκησης του έργου τους, καθώς και 
κάθε σχετική λεπτομέρεια, προβλέπε-

ται στο άρθρο 10 του Ν. 1397/1983, με 
το οποίο δίνεται εξουσιοδότηση στον 
Υπουργό Υγείας να εκδώσει την απαιτού-
μενη υπουργική απόφαση. Η επί 30 έτη 
παράλειψη έκδοσης της απόφασης αυτής 
έχει ως αποτέλεσμα να ανακύπτουν προ-
βλήματα στην παροχή υπηρεσιών υγείας 
λόγω ασάφειας αρμοδιοτήτων και αδυνα-
μίας προγραμματισμού. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ασθε-
νούς που μετέβη για προγραμματισμένη 
εγχείρηση καταρράκτη στο Γενικό Νοσο-
κομείο Κορίνθου. Καθώς δεν τηρείται σει-
ρά προτεραιότητας, εισήχθη στο χειρουρ-
γείο έξι ώρες μετά την άφιξή του (υπόθεση 
142029/2011). Αντίστοιχα, ασθενής που 
υπεβλήθη σε επείγουσα χειρουργική επέμ-
βαση στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργί-
ου παρουσίασε επιπλοκή που έχρηζε άμε-
σης αντιμετώπισης. Ωστόσο δεν κατέστη 
εφικτός ο προγραμματισμός της απαιτού-
μενης δεύτερης επέμβασης και η ασθε-
νής χειρουργήθηκε και νοσηλεύτηκε σε 
ιδιωτική κλινική (υπόθεση 142601/2011). 
Σε υποθέσεις όπως αυτές, καθόσον η αιτία 
των προβλημάτων εντοπίζεται πρωτίστως 
σε χρόνιες οργανωτικές ατέλειες παρά σε 
πλημμελείς χειρισμούς εξατομικευμένων 
ιατρών ή υπαλλήλων, ο Συνήγορος αξιο-
ποιεί τις διαπιστώσεις του προκειμένου 
να τεκμηριώσει τη γενικότερη παρέμβασή 
του για την ανάγκη οργανωτικής βελτίω-
σης και εξορθολογισμού των νοσοκομεια-
κών μονάδων.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ

Συνθήκες νοσηλείας παιδιού 
με διαβήτη

Παιδί εισήλθε με έντονη αδιαθεσία στο 
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νο-
σοκομείου Καλαμάτας, όπου διαπιστώ-
θηκε η ύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη 
τύπου Ι, και στη συνέχεια διακομίστηκε 
στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, 
όπου κατέληξε. Διενεργήθηκε ΕΔΕ, στο 
πλαίσιο της οποίας ο πραγματογνώμονας 
αποφάνθηκε ότι αποκλειστικός υπεύθυ-

νος για τη διαχείριση του περιστατικού 
ήταν ο Διευθυντής της Παιδιατρικής Κλι-
νικής του Νοσοκομείου Καλαμάτας. Με 
πόρισμά του* ο Συνήγορος γνωστοποίησε 
στον Υπουργό Υγείας τις πλημμέλειες που 
διαπιστώθηκαν κατά τη νοσηλεία του παι-
διού, καθώς και την αδράνεια της αρμό-
διας Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) να 
προχωρήσει στις ενδεδειγμένες ενέργει-
ες, όπως στον ορισμό ειδικού ιατρού για 
τη διερεύνηση του περιστατικού. Επίσης, 
προτάθηκε να εκπαιδευτούν οι ιατροί της 
επαρχίας στην αντιμετώπιση του παιδικού 
διαβήτη, να καθιερωθεί συμβολικά η ημε-
ρομηνία θανάτου του παιδιού ως επιπλέ-
ον ημέρα επαγρύπνησης για τον παιδικό 
διαβήτη και να δοθούν οδηγίες στις ΥΠΕ 
για καλύτερη διερεύνηση τέτοιων περι-
πτώσεων. Ως προς την αναγκαιότητα πλή-
ρους διερεύνησης, το υπουργείο ανταπο-
κρίθηκε εκδίδοντας τις γενικές οδηγίες 
για τις οποίες γίνεται λόγος στην αμέσως 
επόμενη ενότητα, ενώ για το ζήτημα της 
ειδικής εκπαίδευσης των ιατρών δεν ση-
μειώθηκε έκτοτε καμία εξέλιξη (υπόθεση 
148402/2012).

Πληρότητα ερευνών και 
αιτιολογία πορισμάτων

Τέκνα ασθενούς που νοσηλεύτηκε και 
απεβίωσε στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 
υπέβαλαν καταγγελία στον διοικητή του 
νοσοκομείου σχετικά με τις συνθήκες νο-
σηλείας και θανάτου της μητέρας τους. 
Διενεργήθηκε ΕΔΕ, αλλά ο Συνήγορος 
έκρινε ότι οι συνθήκες νοσηλείας της θα-
νούσης δεν διερευνήθηκαν επαρκώς και 
απευθύνθηκε στον Υπουργό Υγείας θέτο-
ντας υπόψη του συνολικά το ζήτημα της 
ανάγκης να διερευνώνται ενδελεχώς οι 
καταγγελίες ασθενών για τυχόν ελλιπή ή 
πλημμελή παροχή υπηρεσιών υγείας. 

 Το Υπουργείο Υγείας ανταποκρίθηκε 
στην πρόταση του Συνηγόρου και απέ-
στειλε οδηγίες προς τις ΥΠΕ επισημαί-
νοντας την υποχρέωσή τους για άρτια 
τήρηση των διαδικασιών κατά τη διερεύ-
νηση των καταγγελιών, για αμεροληψία 
και πληρότητα της έρευνας, καθώς και για 
τεκμηρίωση και επαρκή αιτιολόγηση του 

Κοινωνική αλληλεγγύη
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αποτελέσματος αυτής προς αποφυγή επα-
νάληψης παρόμοιων περιστατικών. 

Τέλος, σύμφωνα με ανακοίνωση του 
υπουργείου, αντικαταστάθηκε ο διοικητής 
του νοσοκομείου (υπόθεση 150197/2012).

Ο Συνήγορος έχει λάβει μεγάλο αριθμό 
αναφορών σχετικά με την παροχή υπηρε-
σιών υγείας στο πλαίσιο της ιατροφαρμα-
κευτικής περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ. Οι δια-
μαρτυρίες αφορούν τόσο ιατρούς εντός 
των μονάδων υγείας του οργανισμού όσο 
και συμβεβλημένους ιατρούς. Σε περίπτω-
ση ασφαλισμένης, η οποία επισκέφθηκε 
συμβεβλημένο παιδίατρο για να συντα-
γογραφήσει τα φάρμακα του παιδιού 
της, το οποίο πάσχει από κυστική ίνωση, 
τέθηκε ζήτημα ως προς το κατά πόσον οι 
συμβεβλημένοι ιατροί υποχρεούνται καν 
να συνταγογραφούν. Ζητήθηκε η διενέρ-
γεια προκαταρκτικής έρευνας από την 
προϊσταμένη της οικείας Περιφερειακής 
Διεύθυνσης και στην ασφαλισμένη γνω-
στοποιήθηκε προφορικά ότι δεν προέκυ-
ψαν πειθαρχικές ευθύνες, χωρίς όμως να 
παρέχεται αιτιολογία για αυτό. Ο Συνή-
γορος επισήμανε την ανάγκη έγγραφης 
αποτύπωσης της διενεργηθείσας διερεύ-
νησης ώστε να μπορούν να ελεγχθούν τα 
στοιχεία που συνεκτιμήθηκαν από το πει-
θαρχικό όργανο, καθώς και την υποχρέω-
ση σύνταξης αιτιολογημένου πορίσματος 
προκαταρκτικής έρευνας σχετικά με την 
αποτίμηση πειθαρχικών ευθυνών (υπόθε-
ση 162273/2013).

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

Παροχές ασθενείας ΕΟΠΥΥ

Η ένταξη των φορέων ασθενείας στον 
ΕΟΠΥΥ, ο οποίος συστάθηκε με τον Ν. 
3918/2011, δημιούργησε προβλήματα 
τόσο οργανωτικής φύσης όσο και εφαρ-
μογής του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών 
Υγείας. Η μετάβαση στο νέο καθεστώς διε-
ξήχθη με δυσκολία, καθώς σε πολλές περι-
πτώσεις ασφαλισμένοι είχαν λάβει έγκρι-
ση για συγκεκριμένη παροχή, λόγου χάρη 
μετάβαση στο εξωτερικό ή οδοντιατρικές 
εργασίες, αλλά η διαδικασία ολοκληρώθη-

κε ύστερα από παρέλευση πολλών μηνών, 
δηλαδή μετά την ισχύ του Ενιαίου Κανο-
νισμού (ενδεικτικές υποθέσεις 168170, 
169673/2013). Επίσης, μεγάλος αριθμός 
αναφορών ασφαλισμένων αφορούσε τη 
λειτουργία του ΕΟΠΥΥ (δυσκολία επικοι-
νωνίας με τα επιμέρους τμήματα), την ποι-
ότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγεί-
ας (συμπεριφορά ιατρών), καθώς και την 
απόδοση δαπανών ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης (καθυστέρηση, πλημμελής 
ενημέρωση). Για τις υποθέσεις αυτές ο Συ-
νήγορος διαμεσολαβεί κατανοώντας μεν 
τα προβλήματα της μεταβατικής αυτής 
φάσης, αλλά ταυτόχρονα προσπαθώντας 
κατά περίπτωση να αμβλύνει τις αρνητι-
κές συνέπειές τους επί των ασφαλισμένων.

Εκκαθάριση δαπανών περίθαλψης

Ο Συνήγορος έχει δεχθεί αναφορές για κα-
θυστέρηση στην εκκαθάριση και την εξό-
φληση δαπανών περίθαλψης των ασφαλι-
σμένων ενός από τους Τομείς Ασθενείας 
του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τρα-
πεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας 
(ΤΑΥΤΕΚΩ), καθώς και για την έλλειψη 
μηχανοργάνωσης και ηλεκτρονικής κατα-
χώρισης των υποβαλλόμενων παραστατι-
κών, με συνέπεια να ανακύπτουν σοβαρά 
προβλήματα στη διεκπεραίωση των αιτη-
μάτων. Από 12.11.2012 ο εν λόγω τομέας 
έχει ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος υπει-
σέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρε-
ώσεις του ως καθολικός διάδοχος. Ωστό-
σο δεν έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες από 
τον Ν. 4075/2012 υπουργικές αποφάσεις 
για μεταφορά προσωπικού των κλάδων 
ασθενείας που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ 
και για τον καθορισμό του τρόπου και της 
διαδικασίας της μεταβίβασης στον οργα-
νισμό των ποσών που είχαν εισπραχθεί 
από τον τομέα. Έτσι, ο τομέας δεν έχει αρ-
μοδιότητες ώστε να λειτουργήσει ως υπο-
κατάστημα του ΕΟΠΥΥ, παρά μόνο επε-
ξεργάζεται εκκαθαρίσεις για το έτος 2012, 
ενώ δεν έχει τη δυνατότητα να εκδώσει 
χρηματικά εντάλματα και να πιστώσει τα 
αντίστοιχα ποσά σε λογαριασμούς των 
ασφαλισμένων. Ο Συνήγορος επισήμανε 
ότι οι καθυστερήσεις στον τόσο ευαίσθη-
το τομέα της υγείας, ειδικά στο πλαίσιο 

της παρούσας οικονομικής συγκυρίας, 
αντιβαίνουν στο Σύνταγμα, στον νόμο και 
σε γενικές αρχές που διέπουν τη διοικητι-
κή δράση (χρηστή διοίκηση, καλή πίστη, 
δικαιολογημένη εμπιστοσύνη). 

 Ο ΕΟΠΥΥ ανταποκρίθηκε και ενημέ-
ρωσε τον Συνήγορο ότι συγκρότησε ομά-
δα εργασίας με έργο την εκκαθάριση των 
δαπανών των ασφαλισμένων του τομέα 
και την έκδοση εντολών πληρωμής προς 
τα κατά τόπους αρμόδια λογιστήρια του 
οργανισμού. 

Αναμένεται ενημέρωση από τον συ-
ντονιστή της εν λόγω ομάδας σχετικά 
με το μέχρι τώρα έργο της (υποθέσεις 
160645/2012, 164627/2013).

Διαδικασία απόδοσης δαπανών

Θυγατέρα αποβιώσαντος ασφαλισμένου 
υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
ώστε να της αποδοθεί η δαπάνη για ακτι-
νοθεραπείες στις οποίες είχε υποβληθεί ο 
πατέρας της. Τα δικαιολογητικά τής επι-
στράφηκαν και ενημερώθηκε προφορικά 
ότι η αίτηση απορρίπτεται. Ο Συνήγορος 
επισήμανε την υποχρέωση να εκδίδεται 
αιτιολογημένη απόφαση προκειμένου να 
είναι εφικτός ο έλεγχος νομιμότητάς της, 
καθώς και η δυνατότητα άσκησης ένστα-
σης ενώπιον του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ (άρθρο 
30, παράγρ. 1β΄ Ν. 3918/2011). Σε συνέ-
χεια της παρέμβασης του Συνηγόρου, 
εκδόθηκε εγκριτική απόφαση (υπόθεση 
155687/2012).

Ασφαλισμένη, αφού ολοκλήρωσε τη δι-
αδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης, 
υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
για την απόδοση της σχετικής δαπάνης. 
Τα δικαιολογητικά τής επιστράφηκαν με 
την αιτιολογία ότι, βάσει εγκυκλίου, σε πε-
ρίπτωση που η διαδικασία έλαβε χώρα σε 
μη συμβεβλημένο φορέα απαιτείται προέ-
γκριση με απόφαση της αρμόδιας επιτρο-
πής του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να αποδοθεί 
η δαπάνη. Η σχετική απόφαση του ΔΣ του 
ΕΟΠΥΥ καθώς και η εν λόγω εγκύκλιος 
προέβλεπαν αναδρομική ισχύ τους από 
την αρχή του έτους. Συνεπώς θα έπρεπε 
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να υφίσταται προηγούμενη έγκριση της 
επιτροπής ως προς την ιατρική αναγκαιό-
τητα της διαδικασίας στην περίπτωση της 
συγκεκριμένης ασφαλισμένης, η οποία 
όμως ήταν ήδη έγκυος κατά τον χρόνο έκ-
δοσης της απόφασης του ΕΟΠΥΥ. Ο Συνή-
γορος απευθύνθηκε στον οργανισμό αλλά 
παρά την παρέλευση κάθε εύλογου χρονι-
κού περιθωρίου δεν έχει λάβει απάντηση 
(υπόθεση 156869/2012).

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Ο τομέας της φαρμακευτικής πολιτικής 
αποτελεί τμήμα της πολιτικής υγείας και 
διέπεται από τις συνταγματικές αρχές που 
ρυθμίζουν το σύστημα υγείας. Μεταξύ 
των μέτρων που υποχρεούται να λαμβάνει 
το κράτος είναι η διασφάλιση της κατάλ-
ληλης φαρμακευτικής περίθαλψης.

Σύλλογος φίλων ασθενών με πρωτοπα-
θείς ανοσοανεπάρκειες υπέβαλε αναφο-
ρά σχετικά με την ανεπάρκεια ποσοτήτων 
γ-σφαιρίνης σε νοσοκομεία και φαρμακεία 
του ΕΟΠΥΥ, με συνέπεια να μην καλύπτο-
νται όλοι οι ασθενείς. Από την επισκόπηση 
των στοιχείων επιβεβαιώθηκε η έλλειψη 
φυσιολογικής ανθρώπινης ανοσοσφαι-
ρίνης στην ελληνική αγορά, καθώς λόγω 
των συσσωρευμένων χρεών των νοσοκο-
μείων έχει είτε περιοριστεί η τροφοδοσία 
της αγοράς είτε μεταβληθεί η τιμολογιακή 
πολιτική των φαρμακευτικών εταιρειών 
που διακινούν τα εν λόγω σκευάσματα 
στην Ελλάδα. 

 Απευθυνόμενος στο Υπουργείο Υγείας 
και στον ΕΟΠΥΥ, ο Συνήγορος επισήμανε 
την υποχρέωση τόσο των νοσοκομείων 
όσο και των φαρμακείων του οργανισμού 
να διαθέτουν τις προγραμματισμένες πο-
σότητες των φαρμάκων εκείνων που δια-
τίθενται αποκλειστικά από αυτά τόσο για 
την κάλυψη των δικών τους αναγκών όσο 
και για την εξυπηρέτηση των ασθενών. 

Επίσης, τονίστηκε ότι οι όποιοι εμπορι-
κοί λόγοι υφίστανται στην αγορά του 
φαρμάκου δεν πρέπει να αναιρούν ή να 
συρρικνώνουν την κρατική υποχρέωση 
διασφάλισης των επιβεβλημένων ελάχι-

στων ορίων φαρμακευτικής περίθαλψης. 
Έχοντας ήδη κλιμακώσει τη διαμεσολά-
βησή του, ο Συνήγορος αναμένει πλέον 
την απάντηση της πολιτικής ηγεσίας του 
υπουργείου (υπόθεση 161860/2013).

ΠΡΟΝΟΙΑ

Κρισιμότερο ζήτημα στο πεδίο της πρό-
νοιας παραμένει και κατά το 2013 η λει-
τουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Ανα-
πηρίας (ΚΕΠΑ) (βλ. και Ετήσια έκθεση 2012, 
σ. 73-74), το οποίο έχει ως αρμοδιότητα 
την ενιαία εκτίμηση της αναπηρίας για 
όλους και για το σύνολο των παροχών που 
συνδέονται με αυτήν. Σε ειδική έκθεσή του 
ο Συνήγορος ανέλυσε τις σοβαρές αδυνα-
μίες που παρουσιάζει το ΚΕΠΑ επισημαίνο-
ντας την ανάγκη να ληφθούν βελτιωτικές 
νομοθετικές και οργανωτικές πρωτοβου-
λίες με στόχο την ομαλή λειτουργία των 
επιτροπών του.* Ανταποκρινόμενη, η δι-
οίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έκανε λόγο για σει-
ρά μέτρων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή 
προς αντιμετώπιση των προβλημάτων 
(αναλυτικά βλ. «Ειδικές εκθέσεις», στο «Οι 
δραστηριότητες της χρονιάς»). 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Προσφυγές πολιτών κατά 
γνωματεύσεων Πρωτοβάθμιων 
Υγειονομικών Επιτροπών

Κατά το έτος 2013 ο Συνήγορος συνέχισε 
να δέχεται αναφορές σχετικά με τη λει-
τουργία των υγειονομικών επιτροπών του 
ΚΕΠΑ, θέτοντας, επιπλέον, ζητήματα σχετι-
κά με τη χορήγηση προνοιακών παροχών. 
Συγκεκριμένα, πρόκειται για περιπτώσεις 
όπου δευτεροβάθμιες επιτροπές χειροτέ-
ρευσαν τη θέση προσώπων που είχαν προ-
σφύγει κατά γνωματεύσεων πρωτοβάθμι-
ων επιτροπών διαφωνώντας ως προς το 
ποσοστό αναπηρίας ή τη χρονική διάρκεια 
ισχύος των πρωτοβάθμιων κρίσεων. Επί-
σης, σε περίπτωση όπου πολίτης άσκησε 
προσφυγή κατά γνωμάτευσης πρωτοβάθ-
μιας επιτροπής, διαπιστώθηκε ότι ανεστά-
λη η ισχύς της προσβληθείσας γνωμάτευ-
σης μέχρι την εξέταση της προσφυγής. 

Η εν λόγω πρακτική εμφανιζόταν και πριν 
από τη σύσταση του ΚΕΠΑ, ωστόσο πλέ-
ον προκαλεί οξύτατες παρενέργειες λόγω 
των σημαντικών καθυστερήσεων που πα-
ρατηρούνται στην εξέταση των προσφυ-
γών. Ειδικότερα, οι ασφαλισμένοι αδυνα-
τούν να ανανεώσουν το βιβλιάριο υγείας 
και οι δικαιούχοι αναπηρικής σύνταξης τη 
στερούνται για μεγάλο διάστημα. 

 Ο Συνήγορος επισήμανε προς τη διοί-
κηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ότι οι Δευτεροβάθμιες 
Υγειονομικές Επιτροπές του δεν νομιμο-
ποιούνται να χειροτερεύουν τη θέση των 
πολιτών όταν αυτοί στρέφονται κατά των 
πρωτοβάθμιων αποφάσεων. 

Σε περίπτωση που το πράξουν, παραβιά-
ζουν μια ειδικότερη έκφανση της αρχής 
της χρηστής και καλόπιστης διοίκησης, 
τον κανόνα non reformatio in peius, σύμ-
φωνα με τον οποίο η πράξη που εκδίδεται 
επί προσφυγής του ίδιου του ενδιαφε-
ρομένου δεν επιτρέπεται να οδηγεί στη 
χειροτέρευση της θέσης του εκτός εάν οι 
σχετικές διατάξεις προβλέπουν ρητά το 
αντίθετο. Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι εν-
δεχόμενη άσκηση προσφυγής κατά γνω-
μάτευσης πρωτοβάθμιας επιτροπής από 
τον πολίτη δεν θα πρέπει να αναστέλλει 
τα έννομα αποτελέσματα της ελεγχόμε-
νης γνωμάτευσης. Αναμένεται απάντηση 
(υποθέσεις 157414, 158198/2012, 162650, 
164230/2013).

Προσφυγές του ΙΚΑ κατά 
γνωματεύσεων Πρωτοβάθμιων 
Υγειονομικών Επιτροπών

Σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγρ. 8 του 
Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που εξακολουθεί να ισχύει 
στο πλαίσιο λειτουργίας του ΚΕΠΑ, η προ-
θεσμία για τον διευθυντή υποκαταστή-
ματος προκειμένου να προσφύγει κατά 
γνωμάτευσης πρωτοβάθμιας επιτροπής 
περιορίζεται σε 40 μέρες και πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως αποκλειστική, καθώς 
αφορά άσκηση ενδικοφανούς προσφυ-
γής. Ωστόσο, συχνά διαπιστώνεται ότι οι 
προσφυγές αυτές ασκούνται χωρίς επαρ-
κή αιτιολογία και κυρίως χωρίς σχετική 
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ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τους 
λόγους άσκησής τους. 

 Ο Συνήγορος επισήμανε ότι η άσκηση 
προσφυγής χωρίς να υπάρχουν συγκεκρι-
μένοι λόγοι δημιουργεί μεγαλύτερο φόρ-
το στο ήδη βεβαρυμένο σύστημα εκτίμη-
σης βαθμού αναπηρίας, ενώ η ανεπαρκής 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων προκα-
λεί οργή και σύγχυση με αποτέλεσμα να 
επιβαρύνονται περισσότερο οι υπάλληλοι 
στις κατά τόπους γραμματείες ΚΕΠΑ και 
στη Διεύθυνση Αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Κατόπιν τούτου, ο Υποδιοικητής του ΙΚΑ 
εξέδωσε έγγραφο με το οποίο συνιστά-
ται προς τα υποκαταστήματα να γίνεται η 
άσκηση των προσφυγών με ιδιαίτερη φει-
δώ και να συνοδεύεται από εμπεριστατω-
μένη αιτιολογία (υπόθεση 162654/2013).

Επίσης, τέθηκε θέμα καταχρηστικών και 
εκπρόθεσμων προσφυγών κατά γνωμα-
τεύσεων των πρωτοβάθμιων επιτροπών 
από διευθυντές υποκαταστημάτων του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Χαρακτηριστική είναι η περί-
πτωση πολίτη ο οποίος είχε κριθεί από 
πρωτοβάθμια επιτροπή με ποσοστό ανα-
πηρίας 67% αλλά καθυστερούσε σημα-
ντικά η συνταξιοδότησή του επειδή είχε 
ασκηθεί εκπρόθεσμα προσφυγή από τον 
διευθυντή του υποκαταστήματος κατά 
της γνωμάτευσης. Εντέλει η διοίκηση 
προχώρησε στην έκδοση της συνταξιοδο-
τικής απόφασης χωρίς να εξεταστεί η εν 
λόγω προσφυγή (υπόθεση 165003/2013).

Διόρθωση σφαλμάτων σε 
γνωματεύσεις υγειονομικών 
επιτροπών

Ο διοικητικός μηχανισμός για τη διόρ-
θωση προφανών σφαλμάτων και παρα-
λείψεων των υγειονομικών επιτροπών 
εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής και ανα-
ποτελεσματικός, όπως προκύπτει από 
αναφορές προς τον Συνήγορο. Σε περί-
πτωση που υφίστανται τέτοια σφάλματα, 
η διόρθωσή τους επιτυγχάνεται κατόπιν 
προσφυγής του ενδιαφερομένου ή οίκο-
θεν σημειώματος του ασφαλιστικού φο-
ρέα, χωρίς να προβλέπεται άλλη, λιγότερο 

χρονοβόρα και επιβαρυντική διαδικασία. 
Τέτοιες περιπτώσεις ανακύπτουν συνή-
θως με σφάλματα που αφορούν την ιατρι-
κή εκτίμηση της διάρκειας της αναπηρίας, 
η οποία είναι δεσμευτική για τα ασφαλι-
στικά όργανα (υπόθεση 168525/2013). 

Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση στην οποία 
είχε χαρακτηριστεί η πάθηση αλλά δεν 
είχε τεθεί ποσοστό αναπηρίας, αν και τού-
το προβλεπόταν σαφώς στον Ενιαίο Πίνα-
κα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. 
Ο Συνήγορος πρότεινε να συμπληρωθεί 
η γνωμάτευση από την υγειονομική επι-
τροπή που την εξέδωσε, τούτο όμως δεν 
έγινε δεκτό και το σφάλμα αποκαταστά-
θηκε από την αρμόδια δευτεροβάθμια 
επιτροπή κατόπιν προσφυγής του πολίτη 
(υπόθεση 165834/2013).

Διαδικασία απόδοσης ποσοστού 
αναπηρίας σε παιδιά

Μητέρα προσέφυγε στον Συνήγορο λόγω 
υπερβολικής καθυστέρησης στην επα-
ναχορήγηση επιδόματος αναπηρίας στο 
παιδί της. Συγκεκριμένα, πρωτοβάθμια 
επιτροπή του ΚΕΠΑ διέγνωσε σύνδρομο 
Down και νοητική υστέρηση, αποδίδο-
ντας ισόβιο ποσοστό αναπηρίας 82%. 
Ωστόσο, ο αρμόδιος δήμος δεν προχώρη-
σε στη χορήγηση του επιδόματος, επειδή 
στη γνωμάτευση δεν αναγραφόταν ότι η 
νοητική υστέρηση του παιδιού ήταν «βα-
ριά». Η μητέρα ζήτησε επαναξιολόγηση 
από το ΚΕΠΑ, η οποία ωστόσο αναβλήθη-
κε, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χάσει 
το επίδομα του παιδιού για το διάστημα 
ως την ανανέωση της γνωμάτευσης (υπό-
θεση 171630/2013). Ο Συνήγορος επισή-
μανε προς τον δήμο και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ότι, 
τόσο από το ποσοστό αναπηρίας που είχε 
αναγνωριστεί και προέκυπτε συνδυαστι-
κά από τις παθήσεις του παιδιού όσο και 
από τον αναγραφόμενο στη γνωμάτευ-
ση δείκτη νοημοσύνης, καταδεικνυόταν 
η βαριά νοητική υστέρηση, ενώ ο όρος 
«βαριά» εκ παραδρομής είχε παραλειφθεί 
από τη γνωμάτευση. Τόνισε επίσης ότι το 
επίδομα πρέπει να χορηγηθεί αναδρομικά 
από την ημερομηνία έκδοσης της αρχικής 
απόφασης της επιτροπής ΚΕΠΑ, καθώς η 

καθυστέρηση δεν οφειλόταν σε υπαιτιό-
τητα του γονέα. 

 Τελικά η επιτροπή του ΚΕΠΑ επιβεβαί-
ωσε τη βαριά νοητική υστέρηση και το επί-
δομα χορηγήθηκε στο παιδί αναδρομικά.

Σε άλλη περίπτωση, πρωτοβάθμια επι-
τροπή του ΚΕΠΑ δεν απέδωσε ποσοστό 
αναπηρίας σε βρέφος 18 μηνών, παρά την 
ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσο-
κομείο για εγκεφαλική παράλυση λόγω 
προωρότητας και επιπλεγμένης περιγεν-
νητικής περιόδου, με την αιτιολογία ότι 
η νευρολογική εκτίμηση είναι επισφαλής 
βάσει των ισχυόντων ιατρικών κανόνων 
λόγω της μικρής ηλικίας. Ο Συνήγορος τό-
νισε ότι δεν συνάδει με τον Κώδικα Ιατρι-
κής Δεοντολογίας το επιχείρημα του ΙΚΑ 
πως δεν υπάρχει υποχρέωση ιατρικής κρί-
σης σε περιστατικά βρεφών, ενώ ανέδειξε 
το ζήτημα της συμμετοχής παιδονευρολό-
γων στις επιτροπές του ΚΕΠΑ. Επιπλέον, 
εντόπισε ότι από την απόφαση δεν προέ-
κυπτε αν είχαν εξετάσει το παιδί ιατροί της 
κατάλληλης ειδικότητας και επισήμανε ότι 
ο ισχύων κατά τον χρόνο εξέτασης Ενιαίος 
Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Ανα-
πηρίας δεν προέβλεπε εξαιρέσεις λόγω 
ηλικίας, ενώ πλέον προβλέπει και ρητά τη 
«βρεφική εγκεφαλική παράλυση» ως αιτία 
απόδοσης ποσοστού αναπηρίας. Η δευ-
τεροβάθμια επιτροπή απέδωσε στο παι-
δί ποσοστό αναπηρίας 80%, αλλά για το 
προγενέστερο χρονικό διάστημα έκρινε 
ισχύουσα την απόφαση της πρωτοβάθμι-
ας επιτροπής (0% αναπηρία). Ο Συνήγο-
ρος επανήλθε επικαλούμενος την ιατρική 
γνωμάτευση βάσει της οποίας το πρόβλη-
μα υγείας του βρέφους υφίστατο εξαρχής, 
καθώς οφειλόταν σε προωρότητα (υπόθε-
ση 171630/2013).* 

 Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, 
το ΙΚΑ γνωστοποίησε τα ονόματα και τις 
ειδικότητες των ιατρών των δύο επιτρο-
πών του ΚΕΠΑ, μεταξύ των οποίων δεν 
περιλαμβάνονταν παιδονευρολόγοι. Τελι-
κά, το βρέφος επανεξετάστηκε από δευτε-
ροβάθμια επιτροπή νευρολόγων, η οποία 
απέδωσε αναδρομικά συνολικό ποσοστό 
αναπηρίας 82%. 
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Απώλεια αναδρομικών ποσών 
προνοιακής οικονομικής ενίσχυσης

Παρά τις αρχικές ενδείξεις ότι τα αρμόδια 
όργανα θα αντιμετώπιζαν με θετικό τρόπο 
τα αιτήματα πολιτών για καταβολή ανα-
δρομικών ποσών ενισχύσεων, η αρμόδια 
διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας με-
τέβαλε την αρχική της στάση. Συγκεκρι-
μένα, η αρχική (και αναρτημένη στο Δια-
δίκτυο) εγκύκλιος προς τις κατά τόπους 
αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων προέβλε-
πε τη χορήγηση προνοιακού επιδόματος 
σε άτομα με αναπηρίες από την ημερομη-
νία της αρχικής αίτησης του δικαιούχου. 
στη συνέχεια όμως η εγκύκλιος αυτή επα-
νεκδόθηκε (και μάλιστα ως «ορθή επανά-
ληψη» με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου) 
προβλέποντας πλέον την ακριβώς αντίθε-
τη διευθέτηση, δηλαδή αποκλείοντας την 
αναδρομική χορήγηση προκειμένου περί 
νέων δικαιούχων. 

Ο Συνήγορος επισήμανε ότι η νέα εγκύ-
κλιος θα οδηγήσει σε απώλεια των ανα-
δρομικών ποσών οικονομικών ενισχύσε-
ων των δικαιούχων, εκτός αν συνοδευτεί 
με αναλυτικό έγγραφο προς τις κατά τό-
πους αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων το 
οποίο θα επισημαίνει την υποχρέωση 
παραλαβής και πρωτοκόλλησης αιτήσε-
ων σε κάθε περίπτωση, έστω και εάν αυ-
τές δεν συνοδεύονται από γνωμάτευση 
ΚΕΠΑ, με την επιφύλαξη να προσκομιστεί 
αυτή στη συνέχεια προς συμπλήρωση του 
φακέλου. 

 Επίσης, τονίστηκε ότι η πρακτική μη 
παραλαβής των αιτημάτων αφήνει έκθε-
τες τις ενέργειες των αρμόδιων υπαλλή-
λων των δήμων σε ενδεχόμενο μελλοντι-
κό δικαστικό έλεγχο λόγω παράβασης των 
σχετικών διατάξεων του Κώδικα Διοικητι-
κής Διαδικασίας. 

Μέχρι σήμερα δεν έχουν βρει ανταπόκρι-
ση οι ως άνω προτάσεις για την αποκατά-
σταση της αρχής της χρηστής διοίκησης 
(υποθέσεις 156947/2012, 163684, 165365, 
170998/2013).

Ανασφάλιστοι υπερήλικες

Ο Συνήγορος δέχθηκε αναφορές πολι-
τών, ομογενών από την Αλβανία και άλλες 
χώρες, σχετικά με τις τροποποιήσεις που 
επέφερε ο Ν. 4093/2012 στις προϋποθέ-
σεις για τη χορήγηση της σύνταξης ανα-
σφάλιστου υπερήλικα. Οι τροποποιήσεις 
αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να στερηθεί 
την εν λόγω παροχή μεγάλος αριθμός 
ανασφάλιστων υπερηλίκων, που είναι 
ήδη δικαιούχοι μικρής σύνταξης από τρί-
τες χώρες ή δεν έχουν συμπληρώσει ει-
κοσαετία διαμονής στην Ελλάδα (βλ. και 
Ετήσια έκθεση 2012, σ. 45) (ενδεικτική 
υπόθεση 163203/2013). Απευθυνόμενος 
στο Υπουργείο Εργασίας, ο Συνήγορος 
τόνισε ότι, κατά τη λήψη μέτρων για την 
αντιμετώπιση της δυσμενούς οικονομικής 
κατάστασης, ο νομοθέτης πρέπει να τηρεί 
τις αρχές της αναλογικότητας, της προ-
στασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύ-
νης, της αναλογικής ισότητας ενώπιον των 
δημοσίων βαρών, καθώς και τους κανόνες 
του διεθνούς δικαίου που έχει κυρώσει η 
Ελλάδα.* Επισήμανε ότι, δεδομένου του 
ιδιαίτερα χαμηλού επιπέδου της σύντα-
ξης που λαμβάνουν οι ομογενείς από την 
Αλβανία και τις άλλες τρίτες χώρες από 
τις οποίες παλιννόστησαν, η στέρηση της 
σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα, ακό-
μη και αν εξασφαλίζεται η ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη με την καταβολή της 
σχετικής εισφοράς, θα περιαγάγει τους 
ανασφάλιστους υπερήλικες σε κατάσταση 
διακινδύνευσης ή και αναίρεσης της αξιο-
πρεπούς διαβίωσης. Το μέτρο παρίσταται 
ακόμα πιο επαχθές αν ληφθεί υπόψη η 
αδυναμία των δικαιούχων να προσαρμο-
στούν στη νέα κατάσταση, λόγω του προ-
χωρημένου της ηλικίας τους, καθώς και, 
σε πλείστες περιπτώσεις, λόγω της απώ-
λειας κάθε δυνατότητας επανεγκατάστα-
σης στις χώρες από τις οποίες επέστρε-
ψαν, καθώς βασίζονται στη στήριξη των 
παιδιών τους τα οποία πλέον κατοικούν 
στην Ελλάδα. 

Ο Συνήγορος πρότεινε να τροποποιηθούν 
οι σχετικές διατάξεις, τόσο σε σχέση με τις 
προϋποθέσεις χορήγησης της παροχής 
(διαθέσιμο εισόδημα, χρόνος προηγού-

μενης διαμονής) όσο και σε σχέση με την 
τύχη όσων ήδη τη δικαιούνταν βάσει των 
προηγούμενων διατάξεων. Αναμένεται 
η απάντηση του αρμόδιου υπουργείου 
(αναλυτικά βλ. «Νομοθετικές και οργανω-
τικές προτάσεις»). 

Τέλος, ο Συνήγορος έγινε αποδέκτης ανα-
φορών πρώην ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ 
που δεν λαμβάνουν σύνταξη και δεν δι-
καιούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
λόγω οφειλής ασφαλιστικών εισφορών 
προς τον οργανισμό. Πρότεινε προς το 
Υπουργείο Εργασίας και τη Διοίκηση του 
ΟΓΑ την εξέταση της δυνατότητας να χο-
ρηγηθεί, στην κατηγορία αυτή των πολι-
τών, σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα. 
Το υπουργείο απάντησε ότι δεν είναι δυ-
νατόν να αντιμετωπιστούν ως ανασφάλι-
στοι υπερήλικες όσοι έχουν μεν ασφαλι-
στεί σε ασφαλιστικούς φορείς, πλην όμως 
δεν έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές 
τους εισφορές, μετά την καταβολή των 
οποίων μπορούν να συνταξιοδοτηθούν 
από τους φορείς εκείνους (ενδεικτική υπό-
θεση 165101/2013). 

Χώροι στάθμευσης για άτομα 
με μειωμένη κινητικότητα

Σκοπός της πρόβλεψης του ΚΟΚ για παρα-
χώρηση θέσης στάθμευσης σε άτομα με 
μειωμένη κινητικότητα είναι η εξασφάλιση 
της αυτονομίας των ατόμων με βαριά κινη-
τική αναπηρία μέσω της οδήγησης δικού 
τους οχήματος. Ο Δήμος Αθηναίων αρνή-
θηκε την παραχώρηση θέσης στάθμευσης 
σε πολίτη με δελτίο στάθμευσης επειδή 
ο ίδιος κατείχε ήδη ιδιόκτητη θέση. στην 
ιδιόκτητη εκείνη θέση όμως δεν ήταν δυ-
νατή η επιβίβαση και αποβίβαση ατόμου 
με αμαξίδιο. Η εν λόγω άρνηση εδραζόταν 
σε πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου που 
είχε εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση διάτα-
ξης του Δημοτικού Κώδικα, με την οποία 
προβλεπόταν ως προϋπόθεση το να μην 
υπάρχει άλλη θέση στάθμευσης, χωρίς 
να προσδιορίζεται αν εννοείται ιδιωτική, 
ιδιόκτητη ή παραχωρημένη θέση. Επίσης, 
δεν λάμβανε υπόψη αν η υπάρχουσα θέση 
στάθμευσης καλύπτει τις ανάγκες του συ-
γκεκριμένου προσώπου και του συγκεκρι-
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μένου οχήματος. Ο Συνήγορος υποστήρι-
ξε ότι ο δήμος πρέπει να λάβει υπόψη τις 
συγκεκριμένες ανάγκες για διευκόλυνση 
της πρόσβασης και σε περίπτωση που δεν 
εξυπηρετεί η υπάρχουσα ιδιωτική θέση 
στάθμευσης θα πρέπει να παραχωρηθεί 
θέση σε δημόσιο δρόμο. Επίσης ζήτησε 
την αναθεώρηση της κανονιστικής πράξης 
του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι ώστε να 
καταργηθούν τυχόν ανελαστικές προϋ-
ποθέσεις και να μπορούν να λαμβάνονται 
υπόψη οι εξατομικευμένες ανάγκες (υπό-
θεση 152710/2012). 

 Ο δήμος δέχτηκε τα επιχειρήματα του 
Συνηγόρου όσον αφορά την παραχώρηση 
θέσης στάθμευσης στον συγκεκριμένο πο-
λίτη, καθώς και την ανάγκη αναθεώρησης 
της πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου 
σχετικά με τις προϋποθέσεις παραχώρησης.

Επιδότηση θέρμανσης 
και κοινωνικό τιμολόγιο

Η εξίσωση των φόρων του πετρελαίου κί-
νησης και θέρμανσης και οι δυσμενείς συ-
νέπειες που επέφερε το μέτρο αυτό στους 
πολίτες οδήγησαν στην εισαγωγή του 
μέτρου της χορήγησης επιδόματος πε-
τρελαίου θέρμανσης στις πλέον ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες, βάσει εισοδηματικών 
κριτηρίων. Η σχετική ηλεκτρονική εφαρ-
μογή όμως σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 
πλημμελώς, με αποτέλεσμα να μην έχει 
προβλεφθεί τεχνικά η δυνατότητα ανί-
χνευσης ασυμβατοτήτων ούτε επισήμαν-
σης και διόρθωσης λαθών. 

Ο Συνήγορος δέχθηκε μεγάλο αριθμό ανα-
φορών με αντικείμενο τη μη καταβολή του 
επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης περιό-
δου 2012-2013 λόγω εσφαλμένης καταχώ-
ρισης των απαιτούμενων στοιχείων κατά 
τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των 
σχετικών αιτημάτων (ΑΦΜ δικαιούχου, 
IBAN τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία 
διαχειριστή ή αριθμός παροχής ΔΕΗ). Ενώ 
η σχετική υπουργική απόφαση προέβλεπε 
τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αί-
τησης επανεξέτασης για τη διόρθωση τυ-
χόν λαθών κατά τη διαδικασία υποβολής 
των αιτήσεων, μέχρι τον Φεβρουάριο του 

2013 δεν είχε δημιουργηθεί η απαιτούμε-
νη εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβο-
λή ενστάσεων. Το Υπουργείο Οικονομικών 
προέκρινε εντέλει ως λύση την απευθείας 
υποβολή των ενστάσεων των φορολογου-
μένων στις αρμόδιες ΔΟΥ, οι οποίες θα επι-
λέγουν τις βάσιμες και θα τις διαβιβάζουν 
στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων προκειμένου να γίνουν οι 
απαραίτητες διορθώσεις, να ενημερωθεί 
η ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου 
και να καταστεί δυνατή η καταβολή του 
επιδόματος στους δικαιούχους. Εκκρεμεί 
όμως η έκδοση της υπουργικής απόφασης 
που θα ρυθμίζει τη διαδικασία διόρθωσης 
λαθών στην καταβολή του επιδόματος (εν-
δεικτικές υποθέσεις 160644/2012, 166223, 
172473/2013). 

Στο πλαίσιο της ειδικής προστασίας και 
μέριμνας για τα ευάλωτα άτομα και της 
στήριξης των φορέων που παρέχουν φι-
λοξενία σε αυτά, εντάσσεται και η πρό-
ταση του Συνηγόρου προς το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, τη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας (ΡΑΕ), τη ΔΕΗ και τη Δημόσια 
Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) να επεκταθεί 
το κοινωνικό τιμολόγιο και σε άλλες κατη-
γορίες καταναλωτών πέραν των οικιακών 
(φυσικών προσώπων), όπως τα φιλαν-
θρωπικά ιδρύματα, προκειμένου αυτά να 
μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο τους εν 
μέσω δυσμενών οικονομικών συνθηκών. 
Με αφορμή την περίπτωση του Ορφανο-
τροφείου Βόλου (υπόθεση 167757/2013), 
ο Συνήγορος τόνισε ότι 

 επιβάλλεται η παροχή ευνοϊκών ρυθμί-
σεων σε φιλανθρωπικά κοινωφελή ιδρύμα-
τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς τα 
άτομα τα οποία φιλοξενούνται σε αυτά είναι 
σε δυσχερή θέση λόγω του χαμηλού εισο-
δήματός τους, της οικογενειακής τους κα-
τάστασης και ειδικών καταστάσεων υγείας. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εκδόθη-
κε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βόλου για μείωση κατά 50% των τελών 
ύδρευσης και αποχέτευσης του ορφανο-
τροφείου.* Με το ίδιο πνεύμα ο Συνήγο-
ρος από μεν τον Δήμο Βόλου ζήτησε να 
εξετάσει τη μείωση των δημοτικών τελών 

σε φιλανθρωπικά κοινωφελή ιδρύματα, 
για δε την ηλεκτρική ενέργεια διατύπωσε 
νομοθετική πρόταση η οποία έγινε ήδη 
αποδεκτή (βλ. «Νομοθετικές και οργανω-
τικές προτάσεις»).

ΔΟΜΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Ο Συνήγορος έχει ασχοληθεί κατ’ επανά-
ληψη με περιπτώσεις ανηλίκων που εισά-
γονται με εισαγγελική εντολή σε νοσοκο-
μεία παίδων λόγω επείγουσας ανάγκης 
απομάκρυνσης από το οικογενειακό τους 
περιβάλλον. Σε άλλες περιπτώσεις, παιδιά 
που εισάγονται στο νοσοκομείο για τη δι-
ενέργεια ιατρικών εξετάσεων παραμένουν 
σε αυτό πέραν του χρόνου που απαιτείται, 
καθώς δεν υφίσταται εναλλακτική λύση για 
την άμεση φροντίδα τους μέχρι την εξεύρε-
ση κατάλληλου ιδρύματος φιλοξενίας ή τη 
λήψη άλλων αποφάσεων για τη φροντίδα 
τους. Η πρακτική αυτή προκαλεί σοβαρή 
δυσλειτουργία στα νοσοκομεία, που δεν 
διαθέτουν την υποδομή για τη φιλοξενία 
των παιδιών αυτών, κυρίως όμως μπορεί 
να έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην 
ψυχική και σωματική υγεία των ανηλίκων. 
Συχνά τα παιδιά αυτά καταλήγουν να εισά-
γονται στις παιδοψυχιατρικές κλινικές των 
νοσοκομείων λόγω αντιδράσεων συμπερι-
φοράς, οι οποίες ωστόσο δεν οφείλονται σε 
ψυχική διαταραχή, αλλά σε προηγούμενες 
εμπειρίες κακοποίησης ή παραμέλησης ή 
και στην ίδια την παρατεταμένη παραμονή 
τους σε νοσοκομείο. Το πρόβλημα εντεί-
νεται σε περιπτώσεις όπου τα παιδιά είναι 
αλλοδαπά και δεν μιλούν ούτε κατανοούν 
την ελληνική γλώσσα (ενδεικτική υπόθεση 
168215/2013). 

 Ο Συνήγορος απευθύνθηκε στη Γενική 
Γραμματεία Πρόνοιας επισημαίνοντας την 
ανάγκη να ληφθούν μέτρα για τη σύσταση 
δομών επείγουσας φιλοξενίας, ώστε να 
διασφαλίζεται η άμεση υποδοχή παιδιών 
για το διάστημα της αξιολόγησης της κα-
τάστασής τους και μέχρι τη λήψη αποφά-
σεων για την επιμέλειά τους. 

Οι δομές αυτές θα πρέπει να παρέχουν 
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Περισσότερα και πιο αναλυτικά  
στοιχεία, στον ιστότοπο του  
Συνηγόρου www.synigoros.gr.

Οι αστερίσκοι [*] μέσα στο κείμενο  
παραπέμπουν σε κατάλογο συνδέσμων 
(www.synigoros.gr/?i=stp.el.links2013) 
όπου μπορείτε να βρείτε σχετικά  
αναρτημένα έγγραφα.

τη δυνατότητα ολοκληρωμένης αξιολό-
γησης της κατάστασης και των αναγκών 
κάθε παιδιού, καθώς και ένα κατάλληλο 
επίπεδο υποστήριξης (βλ. «Νομοθετι-
κές και οργανωτικές προτάσεις»). Για τον 
σκοπό αυτό, ο Συνήγορος πρότεινε να 
διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης 
ορισμένων από τους ξενώνες του Εθνι-
κού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με 
κατάλληλη αναδιοργάνωσή τους. Η πρό-
ταση του Συνηγόρου δεν έτυχε μέχρι σή-
μερα της προσδοκώμενης ανταπόκρισης. 
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Εκ των πραγμάτων αλληλένδετες, η οικο-
γενειακή και η σχολική ζωή συναρθρώ-
νουν έναν ενιαίο χώρο στον οποίο ασκού-
νται και δοκιμάζονται τα δικαιώματα των 
ανηλίκων. Έτσι, λόγου χάρη, σε ζητήματα 
όπως η ενδοοικογενειακή και η ενδοσχο-
λική βία, οι διαπιστώσεις, οι αιτίες και τα 
μέσα παρέμβασης ακολουθούν παράλλη-
λη πορεία. Σε θέματα επιμέλειας και εκ-
παίδευσης μετά το διαζύγιο των γονέων, η 
προφανής αλληλεπίδραση οικογένειας και 
σχολείου καθιστά αδύνατη τη συμβατική 
οριοθέτηση μεταξύ των δύο αυτών πεδίων 
και αναγκαία τη συντονισμένη δράση του 
Συνηγόρου. Αντίστοιχες αλληλεπιδράσεις 
οικογένειας και σχολείου μπορούν να δια-
γνωσθούν και σε σειρά άλλων υποθέσεων 
που παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Οι παρεμβάσεις του Συνηγόρου σε ζητήμα-
τα οικογενειακής ζωής αποτελούν το κύριο 
πεδίο όπου εκδηλώνεται η ειδική και εξαι-
ρετική αρμοδιότητά του «για θέματα που 
ανάγονται σε ιδιώτες […] που προσβάλ-
λουν τα δικαιώματα του παιδιού» (άρθρο 3, 
παράγρ. 1 Ν. 3094/2003), με την προσοχή, 
την ευαισθησία αλλά και τις δυσκολίες που 
ακολουθούν κάθε τέτοιο εγχείρημα. Συχνά 
πάντως στις υποθέσεις αυτές ασκείται και ο 
κλασικός έλεγχος επί δημοσίων υπηρεσιών 
που τυχόν εμπλέκονται, όπως, για παρά-
δειγμα, δημοτικές ή αστυνομικές αρχές.

ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι υποθέσεις που σχετίζονται με τον χώρο 
της οικογένειας αντανακλούν σε μεγάλο 
βαθμό τις επιπτώσεις του διαζυγίου των 
γονέων ή των κλονισμένων ενδοοικογενει-
ακών σχέσεων στη ζωή των παιδιών. Στο 
πεδίο αυτό ο Συνήγορος παρεμβαίνει συ-
νήθως για να διασφαλίσει το δικαίωμα του 
παιδιού να διατηρήσει τη σχέση και με τους 
δύο γονείς και να απολαμβάνει τη φροντί-
δα και των δύο σε όλους τους τομείς της 
ζωής του: οικογένεια, σχολείο, κοινωνική 
ζωή. Συχνά, επίσης, καλείται να οριοθετή-
σει τον ρόλο του κάθε γονέα, όπως επανα-
καθορίζεται μετά το διαζύγιο, οπότε προ-

κύπτουν και διαφωνίες μεταξύ των πρώην 
συζύγων για την ανατροφή των παιδιών. 

Η γονική μέριμνα μετά το διαζύγιο

Ο Συνήγορος διερεύνησε αναφορές πρώ-
ην συζύγων που σχετίζονταν με το κύρος 
των ιδιωτικών συμφωνιών ανάθεσης επι-
μέλειας στον ένα γονέα. Κατά την εφαρμο-
γή των συμφωνιών αυτών δημιουργούνται 
συχνά σοβαρές συγκρούσεις, καθώς ο 
ασκών την επιμέλεια τείνει να αποκλείσει 
τον άλλο από αποφάσεις και εκδηλώσεις 
της ζωής του τέκνου. 

  Ο Συνήγορος επισήμανε ότι η γονική 
μέριμνα, που περιλαμβάνει την επιμέλεια, 
αποτελεί καθήκον και λειτουργικό δικαί-
ωμα των γονέων. Επιπλέον, η από κοινού 
άσκησή της και από τους δύο γονείς βασί-
ζεται σε κανόνα αναγκαστικού δικαίου. 

Επομένως τυχόν ιδιωτική συμφωνία για την 
αποκλειστική άσκηση της γονικής μέριμνας 
ή μέρους αυτής από τον έναν από αυτούς 
μπορεί μεν να λειτουργεί στις μεταξύ τους 
σχέσεις, πλην όμως, εφόσον δεν έχει επικυ-
ρωθεί δικαστικά, δεν είναι έγκυρη και δεν 
τους δεσμεύει εάν οποτεδήποτε αποφασί-
σει ένας από αυτούς να μην την τηρήσει. Με 
βάση το παραπάνω σκεπτικό, στις υποθέ-
σεις που χειρίστηκε ο Συνήγορος δικαίωσε 
τον γονέα που διεκδικούσε συμμετοχή στην 
ανατροφή του παιδιού του παρόλο που είχε 
αρχικά παραχωρήσει ιδιωτικά την επιμέ-
λεια, υποδεικνύοντας στους τρίτους έναντι 
των οποίων προβαλλόταν η συμφωνία (λ.χ. 
στο σχολείο) ότι δεν δεσμεύονται από αυ-
τήν (υποθέσεις 165352, 166524/2013). 

Κλονισμός οικογένειας και 
ενδοοικογενειακή παραμέληση 

Συνομήλικη φίλη έφηβης ζήτησε την 
παρέμβαση του Συνηγόρου επειδή η τε-
λευταία είχε προβεί σε επανειλημμένες 
απόπειρες αυτοκτονίας λόγω προβλημά-
των στη σχέση με τη μητέρα της. Η έφη-
βη διαβιούσε μαζί με τη μητέρα και τον 
σύντροφο αυτής, κατόπιν του διαζυγίου 
των γονέων της. Από τη διερεύνηση προ-
έκυψε άρνηση της έφηβης να αποδεχθεί 

τον σύντροφο της μητέρας, παραμελητική 
συμπεριφορά της τελευταίας, αλλά και ελ-
λιπής ενεργοποίηση της αστυνομίας όταν 
το παιδί είχε προσφύγει στο τμήμα της 
περιοχής ζητώντας υποστήριξη πριν από 
την τελευταία απόπειρα αυτοκτονίας. Η 
ανήλικη νοσηλεύθηκε σε παιδοψυχιατρι-
κή κλινική και ο Συνήγορος συνεργάστηκε 
υποστηρικτικά για την αποκατάσταση της 
ομαλής καθημερινότητάς της με την επι-
λογή πρακτικών λύσεων, όπως η αλλαγή 
τόπου κατοικίας ώστε να εξασφαλίζεται η 
σχετική αυτονομία της, καθώς και με τη δι-
ασφάλιση τακτικής παρακολούθησής της 
από την κλινική (υπόθεση 156288/2012). 

Σε άλλες περιπτώσεις ενδοοικογενειακής 
κακοποίησης ή παραμέλησης ανηλίκου, ο 
Συνήγορος μετά τη διερεύνηση υπέβαλε 
εμπεριστατωμένη έκθεση στην Εισαγγε-
λία Ανηλίκων προκειμένου να προστα-
τευθούν άμεσα τα παιδιά των εμπλεκόμε-
νων οικογενειών (υποθέσεις 159690/2012, 
163431/2013). 

ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Σε ζητήματα αστικής κατάστασης, η μέρι-
μνα για την οικογενειακή ενότητα αποτε-
λεί μια από τις θεμελιώδεις γενεσιουργούς 
αιτίες των επιλογών του νομοθέτη. Τούτο 
ωστόσο δεν γίνεται πάντοτε κατανοητό 
από τη διοίκηση, με αποτέλεσμα να είναι 
συχνά αναγκαία η υπενθύμιση της προτε-
ραιότητας αυτής εκ μέρους του Συνηγόρου. 

Κτήση ελληνικής ιθαγένειας 
λόγω υιοθεσίας

Έλληνας πολίτης υιοθέτησε τη φυσική θυ-
γατέρα της ουκρανής συζύγου του με δι-
καστική απόφαση η οποία είχε μεν εκδοθεί 
πριν από την ενηλικίωση της υιοθετηθεί-
σας, κατέστη όμως τελεσίδικη λίγο μετά 
την ενηλικίωση. Ο Δήμος Λουτρακίου αρχι-
κά αρνήθηκε να εγγράψει την υιοθετηθείσα 
στην οικογενειακή μερίδα του θετού πατέ-
ρα, με το επιχείρημα ότι, κατ’ άρθρο 1560 
ΑΚ, «τα αποτελέσματα της δικαστικής από-
φασης για την υιοθεσία αρχίζουν αφότου 
αυτή γίνει τελεσίδικη», δηλαδή εν προκει-

Οικογένεια και σχολείο



83ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 |

μένω μετά την ενηλικίωσή της, οπότε η ίδια, 
κατ’ άρθρο 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ΚΕΙ), δεν αποκτά ελληνική ιθαγένεια. 
Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι, σε περιπτώ-
σεις δικαστικών αποφάσεων που τελεσι-
δικούν μετά την ενηλικίωση, η επέλευση 
των αποτελεσμάτων της υιοθεσίας αρχίζει 
μεν από την τελεσιδικία, ωστόσο ανατρέ-
χει σε χρονική στιγμή προ της ενηλικίωσης, 
άλλως θα ήταν αλυσιτελής καθόσον δεν 
θα έπρεπε καν να επιφέρει αποτελέσματα 
στην αστική κατάσταση υιοθετούντος και 
υιοθετουμένου, αφού η υιοθεσία ενηλίκου 
κατ’ αρχήν απαγορεύεται (άρθρο 1542 ΑΚ). 

  Μια απόφαση υιοθεσίας είναι είτε 
ισχυρή ως προς τις αστικού δικαίου σχέ-
σεις και ως προς την απόδοση ιθαγένειας 
είτε ανίσχυρη και ως προς τα δύο, ενώ δεν 
μπορεί ο νομοθέτης να έχει θελήσει τη δη-
μιουργία και τη διατήρηση οικογενειακού 
δεσμού χωρίς κοινή ιθαγένεια. 

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, ο 
δήμος ενέγραψε την υιοθετηθείσα στο δη-
μοτολόγιο. Στη συνέχεια όμως, κατά τη δια-
δικασία έκδοσης δελτίου αστυνομικής ταυ-
τότητας, το οικείο αστυνομικό τμήμα κατά 
παράβαση του νόμιμου τεκμηρίου ιθαγέ-
νειας (άρθρο 27 ΚΕΙ) αμφισβήτησε την ορ-
θότητα της δημοτολογικής εγγραφής και 
υπέβαλε σχετικό ερώτημα στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, με αποτέλεσμα την παράταση 
της εκκρεμότητας για άδηλο ακόμη χρόνο 
(υποθέσεις 142436/2011, 151658/2012).

Αυθαίρετη μεταβολή επωνύμου 
και δημοτολογικών στοιχείων

Συχνές είναι όμως και οι αντίστροφες περι-
πτώσεις, όπου η εμμονή της διοίκησης για 
αποτύπωση της οικογενειακής ενότητας σε 
κοινό επώνυμο οδηγεί σε ανελαστικές και 
ανεπιεικείς καταστάσεις. Πολίτες καταγ-
γέλλουν αυθαίρετη διόρθωση των ονομα-
τεπωνυμικών στοιχείων τους στο δημοτο-
λόγιο, για την οποία ενημερώθηκαν τυχαία. 
Όπως φαίνεται, οι διορθώσεις γίνονται από 
τους δήμους με την ευκαιρία επανελέγχου 
των αρχείων κατά την ψηφιοποίησή τους. 

Οι διορθώσεις συχνά αφορούν γεγονότα 
που συνέβησαν πολλά χρόνια πριν, ακό-
μη και πριν από τη γέννηση των ενδιαφε-
ρομένων, με συνέπεια να ανατρέπονται 
παγιωμένες καταστάσεις. Οι πολίτες αιφ-
νιδιάζονται και συναντούν αδιέξοδα που 
δεν προκάλεσαν οι ίδιοι και τα οποία δεν 
μπορούν να αντιμετωπίσουν χωρίς τη χρο-
νοβόρα και πολυδάπανη προσφυγή στη δι-
καιοσύνη. Οι δήμοι αρνούνται να επαναφέ-
ρουν τα στοιχεία στην αρχική κατάσταση, 
θεωρώντας ότι, αφού αυτά ήσαν εσφαλμέ-
να, πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθούν για 
την ακρίβεια των εγγραφών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 
αυτεπάγγελτη μεταβολή επωνύμου πολί-
τη επειδή ο πατέρας του διόρθωσε, έπειτα 
από 50 χρόνια, το δικό του επώνυμο λόγω 
υιοθεσίας. Ο δήμος ισχυρίστηκε ότι, αφού 
η υιοθεσία του πατέρα ανατρέχει στον χρό-
νο πριν από τη γέννηση του γιου, άρα και 
εκείνου το επώνυμο πρέπει να διορθωθεί. 
Άλλος δήμος διόρθωσε επώνυμο γυναίκας 
διότι διαπιστώθηκε, ύστερα από 30 χρόνια, 
ότι αυτή έπρεπε να φέρει το πατρικό επώ-
νυμο και όχι το συζυγικό, εφόσον είχε τελέ-
σει γάμο μετά την ισχύ του Ν. 1329/1983. 
Η παρέμβαση του Συνηγόρου επέτρεψε 
στους πολίτες να διατηρήσουν τα αρ-
χικά τους επώνυμα (υποθέσεις 165794, 
166206/2013). Αντίθετα, άλλος δήμος δι-
όρθωσε το επώνυμο δύο συζύγων μετά 
τον θάνατό τους, με αποτέλεσμα ο ενήλι-
κος γιος τους να εμφανίζεται αιφνιδίως με 
διαφορετικό επώνυμο από τους γονείς του. 
Το Υπουργείο Εσωτερικών απέρριψε εισή-
γηση για επαναφορά του επωνύμου των 
γονέων ισχυριζόμενο ότι τούτο θα μπο-
ρούσε να γίνει μόνο αν οι ίδιοι εκφράσουν 
σχετική επιθυμία τους. Ο ισχυρισμός αυτός 
όμως δεν είχε εμποδίσει την αυτεπάγγελτη 
διόρθωση (υπόθεση 151752/2012).

ΣΧΟΛΕΙΟ
 

Εντός του έτους 2013, ο Συνήγορος κλήθη-
κε να διαχειριστεί προς το συμφέρον των 
ανηλίκων τις επιπτώσεις του κλονισμού 

της οικογένειας όχι μόνο στους κόλπους 
της, όπως εκτέθηκε συνοπτικά παραπάνω, 
αλλά και στο σχολείο, όπου αναπόφευκτα 
μεταφέρονται συχνά οι ενδοοικογενειακές 
συγκρούσεις. 

Αυτονόητο είναι βέβαια ότι στον χώρο της 
εκπαίδευσης εμφανίζεται και πληθώρα άλ-
λων προβλημάτων, ατομικών ή συλλογι-
κών, για τα οποία ζητήθηκε η παρέμβαση 
του Συνηγόρου. Αυτά σχετίζονται, επίσης, 
σε μεγάλο βαθμό με την οικογένεια, καθώς 
απειλούν την ομαλή λειτουργία της σε μια 
περίοδο κατά την οποία και άλλοι εξωγε-
νείς παράγοντες (ανεργία γονέων, οικονο-
μική δυσπραγία, ποικίλες επιβαρύνσεις, 
ελλείψεις στον ασφαλιστικό και προνοιακό 
τομέα) δημιουργούν κλίμα έντασης και 
ανασφάλειας στα μέλη της, μειώνουν τις 
ατομικές αντοχές και θέτουν σε κίνδυνο 
την ποιότητα ζωής των παιδιών. 

  Στο πλαίσιο αυτό επανακαθορίζεται 
ο ρόλος του Συνηγόρου, που καλείται να 
αναζητήσει νέες οδούς για τη διαχείριση 
των προβλημάτων, με έμφαση στην απο-
τελεσματικότερη ενεργοποίηση των φο-
ρέων και στην ουσιαστική δέσμευση και 
συνεργασία τους για την επεξεργασία συλ-
λογικών λύσεων, ώστε να επιτευχθεί, υπό 
τις τρέχουσες συνθήκες, το βέλτιστο απο-
τέλεσμα προς το συμφέρον των παιδιών. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εγγραφές και προαγωγή 
αλλοδαπών μαθητών

Πρωταρχική μέριμνα του Συνηγόρου είναι 
η διασφάλιση του πυρήνα του συνταγμα-
τικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στην 
εκπαίδευση, δηλαδή της ακώλυτης πρό-
σβασης σε αυτήν. 

Στο πλαίσιο επίσκεψης σε γυμνάσιο διαπο-
λιτισμικής εκπαίδευσης της πρωτεύουσας 
διαπιστώθηκε ότι μεγάλος αριθμός αλλοδα-
πών μαθητών δεν προάγονταν στην επόμε-
νη τάξη παρά το γεγονός ότι η σχολική τους 
επίδοση και η φοίτηση κρίνονταν επαρκείς.1 

1.  Με αφορμή την υπόθεση 169877/2013 ελήφθη απόφαση για αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου, ενώ υποβλήθηκαν άλλες δύο αναφορές ιδίου περιεχο-
μένου (υποθέσεις 166231 και 168565/2013).
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Ειδικότερα, το σχολείο, με εντολή της αρμό-
διας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, δεν ενέγρα-
φε κανονικά τα παιδιά όταν οι γονείς δεν 
προσκόμιζαν όλα τα προβλεπόμενα στον 
νόμο δικαιολογητικά, αλλά τα ενέτασσε στις 
τάξεις ως ακροατές, παρά την απουσία τέ-
τοιας πρόβλεψης στη νομοθεσία. 

  Ο Συνήγορος επισήμανε αρχικά τη ρητή 
πρόβλεψη ότι κατ’ εξαίρεση οι αλλοδαποί 
που προέρχονται από τρίτες χώρες εγγρά-
φονται ακόμη και με ελλιπή δικαιολογητικά 

(άρθρο 72 Ν. 3386/2005), χωρίς ωστόσο 
οι θέσεις του να γίνουν δεκτές από το σχο-
λείο. Σε συνέχεια της παραπάνω άρνησης 
και αφού η ανεξάρτητη αρχή πληροφορή-
θηκε ότι ανάλογη πρακτική εφαρμόζεται 
και σε άλλα σχολεία της χώρας, ακολούθη-
σαν συναντήσεις, επαφές και αποστολή εγ-
γράφων στο Υπουργείο Παιδείας, προκει-
μένου να δοθούν οδηγίες προς τα σχολεία 
και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώ-
ρας ώστε να αποτρέπονται τέτοιου είδους 
φαινόμενα, που παραβιάζουν κατάφωρα 
το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση. 
Παράλληλα, ο Συνήγορος απέστειλε στο 
υπουργείο κατάλογο των μαθητών που 
αντιμετώπιζαν το πρόβλημα αυτό στο συ-
γκεκριμένο γυμνάσιο, ώστε να προωθηθεί 
η επίλυσή του από την κεντρική διοίκηση. 

Ο Συνήγορος πρότεινε εξάλλου συγκε-
κριμένο πλαίσιο οδηγιών για την άρση 
οποιωνδήποτε αμφισβητήσεων. Τόνισε 
ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι 
δικαίωμα του παιδιού και δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως μέσο άσκησης πίεσης 
στους κηδεμόνες που δεν εκπληρώνουν 
τις υποχρεώσεις τους. Επισήμανε, επίσης, 
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αλλοδαπών 
οι εκκρεμότητες ως προς την υποβολή των 
δικαιολογητικών εγγραφής σχετίζονται με 
εξωγενείς παράγοντες (λ.χ. ιδιότητα πρό-
σφυγα, καθυστερήσεις στα ελληνικά προ-
ξενεία για την επικύρωση των εγγράφων). 
Οι ενέργειες του Συνηγόρου δεν βρήκαν 
την αναμενόμενη ανταπόκριση σε εύλο-
γο χρονικό διάστημα. Με την έναρξη του 
νέου σχολικού έτους επιβεβαιώθηκε ότι 
μαθητές του ίδιου διαπολιτισμικού γυμνα-
σίου παρέμεναν στην ίδια τάξη, ενώ από 

το Υπουργείο Παιδείας δεν είχε σταλεί κα-
μία σαφής οδηγία για την προαγωγή τους 
και δεν είχε γίνει οιαδήποτε ενέργεια ως 
προς τα συγκεκριμένα παιδιά, των οποίων 
τα στοιχεία είχαν τεθεί υπ’ όψιν του υπουρ-
γείου. Τελικά, ο Συνήγορος συνέταξε πόρι-
σμα ζητώντας την άμεση παρέμβαση του 
Υπουργού Παιδείας, ώστε να παύσει μια 
παράνομη πρακτική που παραβιάζει το 
δικαίωμα στην εκπαίδευση μεγάλου αριθ-
μού μαθητών. Αναμένεται ανταπόκριση 
του υπουργείου. 

Φοίτηση μαθητών 16-18 ετών

Προβληματικό φαίνεται και το ζήτημα της 
εγγραφής στο δημοτικό σχολείο παιδιών 
16-18 ετών, τα οποία είτε συμπληρώνουν 
το 16ο έτος κατά τη διάρκεια της φοίτησής 
τους είτε επανέρχονται έπειτα από διακο-
πή φοίτησης είτε εγγράφονται για πρώτη 
φορά στο σχολείο σε αυτή την ηλικία. Ο 
Συνήγορος διερεύνησε σχετική αναφορά 
και σειρά ερωτημάτων από διευθυντές 
σχολείων που δέχονται πιέσεις από γονείς 
άλλων παιδιών να μην εγγράψουν παιδιά 
16-18 ετών παρόλο που δεν έχουν ολοκλη-
ρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Ο Συνήγορος απευθύνθηκε στο Υπουργείο 
Παιδείας ζητώντας κατ’ αρχήν τη διασφά-
λιση του θεμελιώδους δικαιώματος όλων 
των ανηλίκων να φοιτούν στην υποχρεω-
τική εκπαίδευση, όπως αυτό έχει κατοχυ-
ρωθεί από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δι-
καιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ) (άρθρο 28, 
Ν. 2101/1992). Υποστήριξε πως, σε κάθε 
περίπτωση, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για 
την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, δε-
δομένου ότι, κυρίως στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, δεν είναι παιδαγωγικά ορθό 
έφηβοι μεγαλύτερης ηλικίας να βρίσκονται 
στις τάξεις μαζί με μικρότερα παιδιά και να 
παρακολουθούν πρόγραμμα σχεδιασμένο 
για μικρότερες ηλικίες. Τόνισε μάλιστα ότι 
συνήθως οι ενδιαφερόμενοι ανήλικοι είναι 
Ρομά ή ασυνόδευτοι αλλοδαποί, που ανή-
κουν σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες∙ 
ως εκ τούτου χρήζουν αυξημένης προ-
στασίας, που είναι διεθνώς αναγνωρισμέ-
νη. Για τους λόγους αυτούς ο Συνήγορος 
πρότεινε να δημιουργηθούν ειδικά εκπαι-

δευτικά προγράμματα και να διευρυνθεί, 
με νομοθετική πρόβλεψη, ο θεσμός του 
σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, ώστε να κα-
λύψει και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε 
ό,τι αφορά τις ηλικίες αυτές. Ωστόσο, μέχρι 
την υιοθέτηση της ανωτέρω πρόβλεψης, 
προτάθηκαν η δυνατότητα ένταξης των 
μαθητών αυτών σε τάξεις υποδοχής, κα-
θώς και επιμέρους λειτουργικές ρυθμίσεις, 
όπως το διάλειμμα σε διαφορετικές ώρες 
ή/και σε ειδικούς χώρους ώστε να απο-
φεύγονται ανεπιθύμητες συνέπειες από τη 
συνύπαρξη μαθητών με τελείως διαφορε-
τικές ηλικιακές ανάγκες και συμπεριφορές 
(υπόθεση 164851/2013). 

Εκπαίδευση παιδιών με αναπηρίες

Ο Συνήγορος έχει επανειλημμένα διαπι-
στώσει ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευ-
ση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες δεν πραγματώνεται σε ισότιμη 
βάση με τους συνομηλίκους τους. Ο Ν. 
3699/2008 για την ειδική αγωγή υπέστη 
τροποποιήσεις, ωστόσο παραμένει προ-
βληματική η εφαρμογή του συνόλου των 
διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας. 

  Παράλληλα με τις θεσμικές και ουσι-
αστικές αγκυλώσεις, η κατανομή πόρων 
στην εκπαίδευση δεν λαμβάνει υπόψη την 
υποχρέωση εφαρμογής της νομοθεσίας 
για την ειδική αγωγή, ενώ η κατάσταση 
επιδεινώνεται υπό τις παρούσες οικονομι-
κές συνθήκες. 

Χρόνια προβλήματα αντανακλώνται σε 
συνήθεις πρακτικές, όπως είναι η καθυστέ-
ρηση της έναρξης των ειδικών σχολείων, οι 
ελλείψεις μόνιμου και επαρκούς σε αριθμό 
και ειδικότητες προσωπικού στα ειδικά 
σχολεία ή γενικά όπου φοιτούν μαθητές με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η καθυστέ-
ρηση ή η παράλειψη της προβλεπόμενης 
ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης κ.ά. 

Τμήματα ένταξης 

Σε δημοτικό σχολείο στο οποίο φοιτούν 10 
παιδιά με διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες λειτούργησε τμήμα ένταξης 
στην αρχή του σχολικού έτους 2012-2013 

Οικογένεια και σχολείο
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με δάσκαλο χωρίς την απαραίτητη ειδί-
κευση. Παρ’ ότι ο δάσκαλος κατέβαλε 
σημαντική προσπάθεια με θετικά αποτε-
λέσματα για τους μαθητές του, τελικώς 
μετακινήθηκε σε άλλη θέση και η λειτουρ-
γία του τμήματος ένταξης διακόπηκε. Η 
αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης υποστήριξε ότι διατέθηκαν από το 
Υπουργείο Παιδείας λιγότεροι εκπαιδευτι-
κοί ειδικής αγωγής από τους αναγκαίους 
και ότι η μετακίνηση του δασκάλου έγινε 
λόγω άμεσων και επιτακτικών αναγκών 
σχολείου γενικής αγωγής. Ο Συνήγορος 
αναζήτησε τη νομική βάση της πρόταξης 
των αναγκών του σχολείου γενικής εκπαί-
δευσης έναντι του τμήματος ένταξης, τα 
κριτήρια με βάση τα οποία επιλέχθηκαν 
συγκεκριμένα σχολεία για την τοποθέτη-
ση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, καθώς 
και τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίστη-
κε η αρχή της ισότητας για τους μαθητές 
του συγκεκριμένου τμήματος ένταξης και 
το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση για το 
υπόλοιπο του σχολικού έτους. Η αρμόδια 
υπηρεσία ισχυρίστηκε ότι η κατανομή εκ-
παιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής 
έγινε κυρίως με βάση τις δυσκολίες έντα-
ξης των μαθητών αλλά και τις ανάγκες των 
λοιπών σχολικών μονάδων. Σύμφωνα με 
το υπουργείο, διατέθηκαν συγκεκριμένες 
πιστώσεις, για την κατανομή των οποίων 
ευθύνεται η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης, και δεν υπήρχαν πλέον διαθέ-
σιμες πιστώσεις για την κάλυψη αναγκών 
σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής εκ-
παίδευσης (υπόθεση 161630/2013). 

Παράλληλη στήριξη

Σε περίπτωση δύο μαθητών με ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες εξασφαλίστηκε, με 
σημαντική καθυστέρηση, στα τέλη Φε-
βρουαρίου, παράλληλη στήριξη με τους 
ίδιους εκπαιδευτικούς, παρ’ ότι οι μαθητές 
φοιτούν σε γυμνάσια που απέχουν μεταξύ 
τους 15 χιλιόμετρα. Ωστόσο, έναν μήνα 
μετά, οι εκπαιδευτικοί απομακρύνθηκαν 
από το έργο τους για μεγάλο χρονικό δι-
άστημα, προκειμένου να συμμετάσχουν 
σε εκπαιδευτικά σεμινάρια. Ο Συνήγορος 
τόνισε στο Υπουργείο Παιδείας ότι στη 
συγκεκριμένη περίπτωση η παροχή της 

παράλληλης στήριξης δεν μπορεί να θεω-
ρηθεί επαρκής, διότι στην πράξη ακυρώ-
νεται η ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη 
των παιδιών και εμποδίζεται η πρόσβασή 
τους στο δικαίωμα σε ισότιμη εκπαίδευση. 
Επίσης, επισήμανε το πάγιο πρόβλημα της 
σημαντικής καθυστέρησης στην έναρξη 
της παράλληλης στήριξης και την ανάγκη 
σχετικής μέριμνας για το νέο σχολικό έτος. 
Για το θέμα δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση 
(υπόθεση 165456/2013). 

Σε άλλη περίπτωση μαθητή με σοβαρό 
πρόβλημα ακοής, που κρίθηκε ότι πρέ-
πει να επαναλάβει τη φοίτηση στο νηπια-
γωγείο με παράλληλη στήριξη, αυτή δεν 
παρασχέθηκε από την αρχή του σχολικού 
έτους. Τελικά, στα μέσα Φεβρουαρίου, 
προσήλθε εκπαιδευτικός, η οποία όμως 
δεν ήταν εξειδικευμένη ή επιμορφωμένη 
σε προβλήματα ακοής και γνώσης νοημα-
τικής γλώσσας. Ο Συνήγορος επισήμανε ότι 
οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του μα-
θητή δεν είχαν προφανώς ληφθεί υπόψη. 
Τόνισε δε την ανάγκη προγραμματισμού 
της κατάλληλης εκπαιδευτικής υποστήρι-
ξης του μαθητή τουλάχιστον για το επό-
μενο σχολικό έτος. Η Διεύθυνση Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης απάντησε ότι, αν και 
είχε αποστείλει εγκαίρως το αίτημα προς 
το Υπουργείο Παιδείας, επί δύο μήνες δεν 
υπήρξε πρόσληψη εξειδικευμένου εκπαι-
δευτικού και ότι πράγματι η εκπαιδευτικός 
δεν είχε πιστοποιημένη γνώση της νοημα-
τικής γλώσσας (υπόθεση 161508/2013). 
Πρόκειται για χαρακτηριστική περίπτωση 
παραβίασης δικαιωμάτων του παιδιού, 
που πηγάζει από την έλλειψη πόρων και 
τα χρόνια οργανωτικά προβλήματα, ιδίως 
ως προς την ιεράρχηση αναγκών και τον 
έγκαιρο προγραμματισμό. 

Φοίτηση μαθητή με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες 
σε ιδιωτικό σχολείο

Ιδιωτικό σχολείο ενέγραψε μαθητή με ει-
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο νηπιαγω-
γείο χωρίς ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη 
παρά τη γνωμάτευση αρμόδιας υπηρεσίας 
(ΚΕΔΔΥ) για φοίτηση στην πρώτη τάξη του 
δημοτικού με υποστήριξη από τμήμα έντα-

ξης. Το επόμενο σχολικό έτος το σχολείο 
αρνήθηκε την εγγραφή του μαθητή στην 
πρώτη τάξη, με το επιχείρημα ότι η αίτηση 
είχε υποβληθεί εκπρόθεσμα. Ο Συνήγορος 
πιθανολόγησε ότι ο πραγματικός λόγος άρ-
νησης ήταν η μειωμένη επίδοση του μαθη-
τή. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης δεν απέδωσε ευθύνες στο σχολείο για 
τη μη κατάλληλη φοίτηση του μαθητή ούτε 
για τη μη επανεγγραφή. Η ανεξάρτητη 
αρχή συνέστησε τη διενέργεια προκαταρ-
κτικής έρευνας για την υπόθεση και ζήτη-
σε από το υπουργείο να παρακολουθήσει 
την εξέλιξή της (υπόθεση 143314/2011). 
Επιπλέον, απηύθυνε γενικότερες νομοθε-
τικές και οργανωτικές προτάσεις ώστε να 
καλυφθούν τα θεσμικά κενά που εντόπισε 
σε σχέση με την εγγραφή και τη φοίτηση 
μαθητών σε ιδιωτικά σχολεία στους οποί-
ους δεν παρέχεται η ειδική εκπαιδευτική 
υποστήριξη που δικαιούνται (βλ. «Νομοθε-
τικές και οργανωτικές προτάσεις»). 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ολοήμερο σχολείο

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2013-
2014, ο Συνήγορος δέχθηκε πολλές ανα-
φορές από γονείς που διαμαρτύρονταν 
γιατί το ολοήμερο σχολείο δεν λειτούργη-
σε από την αρχή. Σημειώνεται ότι ορισμένα 
δημοτικά και νηπιαγωγεία, ακόμη και δύο 
μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρο-
νιάς, εξακολουθούσαν να μη λειτουργούν 
με πλήρες πρόγραμμα λόγω έλλειψης εκ-
παιδευτικών. Ο Συνήγορος ζήτησε να ενη-
μερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας για 
τους λόγους που οδήγησαν στην αδυναμία 
πολλών ολοήμερων σχολείων να λειτουρ-
γήσουν, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα 
εντός του οποίου προβλεπόταν η αποκα-
τάσταση του προβλήματος. Επισήμανε δε 
ότι οι γονείς των μαθητών βρίσκονται σε 
εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς –προ-
κειμένου να καλύψουν το κενό από τη μη 
λειτουργία του ολοήμερου σχολείου– ανα-
γκάζονται συχνά να απουσιάζουν από την 
εργασία τους ή επιβαρύνονται οικονομικά 
για την πρόσληψη προσώπου φύλαξης 
των ανηλίκων για τις ώρες κατά τις οποίες 
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τα τελευταία θα έπρεπε να βρίσκονται στο 
σχολείο (υποθέσεις 172586, 173419/2013).
 
Μεταφορές μαθητών

Ο Συνήγορος διερευνά για δεύτερη συνεχή 
χρονιά υποθέσεις που αφορούν την υλο-
ποίηση της μετακίνησης των μαθητών (βλ. 
Ετήσια έκθεση 2012, σ. 66-67). Το πρόβλημα, 
όπως αποτυπώνεται στις αναφορές που δέ-
χεται ο Συνήγορος, είναι ιδιαίτερα έντονο, 
ειδικά στην περιφέρεια της χώρας, στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στα υπερτο-
πικά (μουσικά και καλλιτεχνικά) σχολεία. 

Τον Αύγουστο του 2013 ο Συνήγορος 
ενημέρωσε τους αρμόδιους φορείς για 
τα προβλήματα που διαφαίνονταν πριν 
από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, κα-
θώς οι περιφέρειες είχαν ήδη αρχίσει την 
προσπάθεια οργάνωσης των μεταφορών. 
Ειδικότερα επισήμανε ότι το σύστημα 
αποτύπωσης των αποστάσεων, η έλλειψη 
μέριμνας ώστε να αποφεύγονται οι μετε-
πιβιβάσεις σε μέσα μαζικής μεταφοράς, η 
μετακίνηση των μικρής ηλικίας μαθητών 
με μέσα μεταφοράς (και μάλιστα χωρίς 
συνοδό), το γεγονός ότι δεν λαμβάνο-
νται υπόψη σοβαρές παράμετροι, όπως η 
ασφάλεια της διαδρομής που καλείται να 
κάνει πεζός ο μαθητής κ.ά., αναδεικνύουν 
ένα πλαίσιο ανεπιεικές και εξαιρετικά πε-
ρίπλοκο και δυσλειτουργικό, το οποίο δεν 
φαίνεται να συνάδει με την υποχρέωση 
του κράτους να διασφαλίζει τη δωρεάν, 
ακώλυτη πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Η καθυστέρηση έκδοσης της ΚΥΑ 24001/ 
14.6.2013, που αναθέτει εκ νέου την αρ-
μοδιότητα μεταφοράς των μαθητών στις 
περιφέρειες (πρόταση την οποία είχε θέ-
σει μεταξύ άλλων ο Συνήγορος με σχετι-
κή παρέμβασή* του προς το Υπουργείο 
Εσωτερικών), και οι παραπάνω δυσχέρειες 
κατέστησαν αδύνατη την εφαρμογή της 
κατά το 2013 και επέβαλαν την παράταση 
των παλαιών συμβάσεων μεταφοράς μέ-
χρι την υπογραφή των νέων. Η μεταφορά 
των μαθητών σε αρκετές περιοχές ξεκίνη-
σε με καθυστέρηση, ενώ τουλάχιστον ως 

το τέλος του έτους συνέχιζαν να υπάρχουν 
μαθητές οι οποίοι αδυνατούσαν να φθά-
σουν στο σχολείο ή των οποίων οι οικογέ-
νειες επιβαρύνονταν με τα έξοδα μεταφο-
ράς. Ο Συνήγορος ανέλαβε πρωτοβουλία 
να συγκαλέσει συνάντηση εκπροσώπων 
από συναρμόδιους φορείς.2 Στη συνέχεια, 
συνόψισε σε έγγραφό του τις προτάσεις 
και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο κάθε 
εμπλεκόμενος φορέας, οι οποίες έχουν ως 
αντικείμενο τη βελτίωση του πλαισίου, την 
έγκαιρη ενεργοποίηση και συνεργασία ενό-
ψει της ερχόμενης σχολικής χρονιάς και την 
υλοποίηση της υποχρέωσης εποπτείας των 
σχολικών μεταφορών, ώστε να υπάρχει σε 
κάθε περίπτωση άμεση παρέμβαση και επί-
λυση των προβλημάτων, τα οποία δύνανται 
να οδηγήσουν ακόμη και σε αποκλεισμό 
παιδιών από την εκπαίδευση (υποθέσεις 
171562, 172675/2013). 

Σχολική στέγη

Ο Συνήγορος ζήτησε από τους συναρμό-
διους υπουργούς3 να προχωρήσουν άμε-
σα στην έκδοση αποφάσεων για την επί-
σπευση της διαδικασίας αποκατάστασης 
του σχολικού συγκροτήματος του 2ου Γυ-
μνασίου και 2ου Λυκείου του Δήμου Ναυ-
πακτίας, τα οποία λόγω ακαταλληλότητας 
των κτιρίων τους συστεγάζονται με το 1ο 
Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Ναυπάκτου. Ήδη 
ο ΟΣΚ –από τον Δεκέμβριο του 2012– σε 
συνεργασία με τον δήμο είχαν προβεί σε 
ενέργειες για την επίλυση του ζητήματος. 
Έπειτα από παρέμβαση του Συνηγόρου, 
το Υπουργείο Υποδομών προχώρησε σε 
ανάθεση έργου στον ΟΣΚ για την αποκα-
τάσταση-ενίσχυση του φέροντος οργανι-
σμού των συγκεκριμένων σχολικών κτιρί-
ων (υπόθεση 159731/2012).

Διεξαγωγή του μαθήματος 
«ερευνητική εργασία»

Ο Συνήγορος διερεύνησε το ζήτημα της 
υλοποίησης του μαθήματος «ερευνητική 
εργασία (project)» στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, έπειτα από αναφορά μαθή-
τριας αλλά και τον έντονο προβληματισμό 

εκπαιδευτικών και μαθητών σχετικά με 
πρόσφατη υπουργική απόφαση (124062/
Γ2/6.9.2013), η οποία φαίνεται να περιορί-
ζει τα παιδαγωγικά του οφέλη. Το μάθημα 
αυτό εισήχθη τη σχολική χρονιά 2011-
2012 και ο Συνήγορος έχει διαπιστώσει και 
επισημάνει στο Υπουργείο Παιδείας ότι 
αξιολογείται από τη σχολική κοινότητα ως 
ένα από τα πιο καινοτόμα και θετικά βή-
ματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην 
εκπαίδευση, λόγω του διεπιστημονικού, 
διαθεματικού, ομαδοσυνεργατικού και βι-
ωματικού του χαρακτήρα.* Η ουσιαστική 
προώθηση των ομαδικών δραστηριοτή-
των και της βιωματικής μάθησης πρέπει 
άλλωστε να αποτελεί προτεραιότητα στον 
σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
ιδίως στην τρέχουσα συγκυρία. 

Με στόχο την ουσιαστική πραγμάτωση 
των δικαιωμάτων του παιδιού στην εκπαί-
δευση, η οποία μεταξύ άλλων αποσκοπεί 
στην «πληρέστερη δυνατή ανάπτυξη των 
χαρισμάτων και των ικανοτήτων» και στη 
«δημιουργική και κριτική σκέψη και αντί-
ληψη συλλογικής προσπάθειας και συνερ-
γασίας» των μαθητών (Ν. 2101/1992 και 
Ν. 1566/1985), ο Συνήγορος έθεσε υπόψη 
του Υπουργείου Παιδείας την εκτίμησή 
του ως προς τις αναγκαίες προϋποθέσεις 
προκειμένου το μάθημα αυτό να υπηρετή-
σει τον καινοτόμο χαρακτήρα του και να 
επιτελέσει με τον καλύτερο τρόπο την παι-
δαγωγική του αποστολή. Μεταξύ άλλων, 
πρότεινε στο υπουργείο να μεριμνήσει 
για τη συνεχή και κατάλληλη επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν 
ερευνητικές εργασίες, να προωθήσει τη 
διεξαγωγή αξιολόγησης σχετικά με τον 
τρόπο υλοποίησής τους και να επανεξε-
τάσει συνολικά τους προβλεπόμενους 
όρους, ιδίως εκείνους που εγγυώνται τη 
διαθεματικότητα και τη διεπιστημονικότη-
τα, καθώς και το πλαίσιο διεξαγωγής του 
μαθήματος. Επίσης, προτάθηκε η συνδι-
δασκαλία του από επιμορφωμένους εκ-
παιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων, 
η ανάθεσή του σε εκπαιδευτικούς όλων 
των ειδικοτήτων, η διάθεση του απαραί-
τητου διδακτικού χρόνου, η συγκρότηση 

2.  Υπουργεία Παιδείας, Εσωτερικών, Υποδομών, Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Παιδείας, Πολιτισμού, Ανάπτυξης και Υποδομών.
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κατά το δυνατόν ολιγάριθμων ομάδων μα-
θητών και η διασφάλιση του δικαιώματος 
των μαθητών να επιλέγουν το θέμα που 
τους ενδιαφέρει (υπόθεση 172422/2013).

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα δικαιώματα των παιδιών 
χωρισμένων γονέων 

Τα προβλήματα ενημέρωσης του γονέα 
στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η επιμέλεια, 
συμμετοχής του σε δραστηριότητες του 
σχολείου και επικοινωνίας του με το τέκνο 
έχουν επιλυθεί σε μεγάλο βαθμό ως προς 
την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση, μετά την αποδοχή των θέσεων 
του Συνηγόρου* και την έκδοση σχετικής 
εγκυκλίου.4 Στον χώρο της προσχολικής 
αγωγής ωστόσο, οι υπεύθυνοι τόσο δημό-
σιων όσο και ιδιωτικών παιδικών σταθμών 
συχνά αρνούνται να εφαρμόσουν αναλο-
γικά το περιεχόμενο αυτής της εγκυκλίου. 
Σε υποθέσεις που τίθενται υπόψη του Συ-
νηγόρου, τα ατομικά ζητήματα επιλύονται. 
Ωστόσο, το Υπουργείο Εσωτερικών δεν 
έχει κάνει δεκτή μέχρι σήμερα την πρότα-
ση της ανεξάρτητης αρχής για την έκδοση 
ανάλογης εγκυκλίου με αυτήν του Υπουρ-
γείου Παιδείας (υποθέσεις 158226/2012, 
161511, 162367, 167203/2013). 

Σχετική με τον ρόλο του στερούμενου την 
επιμέλεια γονέα στα θέματα που άπτονται 
της σχολικής ζωής του παιδιού ήταν και 
η υπόθεση μαθητή που διέμενε, κατόπιν 
επιθυμίας του, με τον πατέρα και παρα-
κολουθούσε μαθήματα σε γυμνάσιο της 
περιοχής, ενώ φαινόταν εγγεγραμμένος 
σε σχολείο μακρινής περιοχής, όπου κα-
τοικούσε η έχουσα την επιμέλεια μητέρα. 
Ο Συνήγορος ζήτησε από τη Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που είχε 
υποβάλει την αναφορά, να επιτρέψει την 
παραμονή του μαθητή στο σχολείο της 
περιοχής της πραγματικής κατοικίας του 
μέχρις ότου οι γονείς επιλύσουν δικαστικά 
ή εξώδικα τη μεταξύ τους διαφορά, καθώς, 
σε περίπτωση που ο μαθητής αναγκαζό-

ταν να παρακολουθήσει το σχολείο επιλο-
γής του ασκούντα την επιμέλεια γονέα, θα 
καθίστατο εξαιρετικά δυσχερής η καθημε-
ρινή του πρόσβαση σε αυτό. Σε συνέχεια 
της παρέμβασης αυτής, εκδόθηκε διάταξη 
του Εισαγγελέα Ανηλίκων για την έγκριση 
της μετεγγραφής του στο σχολείο που πα-
ρακολουθούσε (υπόθεση 160230/2012). 

Σε άλλες περιπτώσεις, γονείς διαφωνού-
σαν, μετά το διαζύγιο, ως προς τη συμ-
μετοχή των παιδιών στο μάθημα των 
θρησκευτικών και σε συναφείς σχολικές 
δραστηριότητες (πρωινή προσευχή, εκκλη-
σιασμός, παρέλαση). Στη μία περίπτωση, ο 
γονέας στον οποίο ανατέθηκε η άσκηση 
της επιμέλειας ζήτησε να ενταχθούν τα 
παιδιά στις παραπάνω δραστηριότητες, 
από τις οποίες εξαιρούνταν τα προηγούμε-
να χρόνια, ως Μάρτυρες του Ιεχωβά (υπό-
θεση 157508/2012). Στην άλλη περίπτωση, 
αντίθετα, ο ασκών την επιμέλεια γονέας 
ζητούσε την απαλλαγή των παιδιών από 
το μάθημα των θρησκευτικών, το οποίο 
παρακολουθούσαν έως τότε (υπόθεση 
173620/2013). Ο Συνήγορος ενημέρωσε 
τα εμπλεκόμενα σχολεία ότι η επιλογή ή 
η μεταβολή θρησκεύματος, και η συνακό-
λουθη επιλογή παρακολούθησης ή απαλ-
λαγής από το μάθημα, ανήκει στον πυρήνα 
της γονικής μέριμνας και δεν επαφίεται σε 
μονομερή απόφαση του γονέα που ασκεί 
την επιμέλεια. Εκείνος νομιμοποιείται να 
αποφασίζει μόνο για απλά πράγματα της 
καθημερινότητας του τέκνου, ενώ για σο-
βαρότερα ζητήματα απαιτείται συναπό-
φαση. 

  Επομένως είναι ανεπίτρεπτη η μο-
νομερής προσπάθεια του ενός γονέα να 
επηρεάσει τη θρησκευτική συνείδηση των 
ανήλικων τέκνων προς οποιοδήποτε δόγ-
μα διαφορετικό από εκείνο το οποίο είχαν 
προηγουμένως αποφασίσει οι γονείς από 
κοινού. 

Τελικά, τα σχολεία απέρριψαν τις αιτήσεις 
αφού δεν συνυπογράφονταν και από τους 
δύο γονείς, προστατεύοντας έτσι τη θρη-
σκευτική ελευθερία των μαθητών τους. 

Την εμπλοκή του σχολείου στις συνθήκες 
που βιώνουν τα παιδιά μετά το διαζύγιο 
των γονέων ανέδειξε επίσης αναφορά που 
υπέβαλαν μαθήτρια και ο πατέρας της, οι 
οποίοι υποστήριξαν ότι το σχολείο είχε 
γνωστοποιήσει παράνομα στη μητέρα 
το περιεχόμενο απόρρητης επικοινωνίας 
του παιδιού με εκπαιδευτικούς. Η μαθή-
τρια είχε εκμυστηρευτεί ότι αντιμετώπιζε 
προβλήματα στη σχέση με τη μητέρα της 
και ότι επιθυμούσε να ζήσει με τον πατέρα 
της. Το σχολείο έκρινε ότι η μητέρα έπρεπε 
να ενημερωθεί λεπτομερώς, με το σκεπτι-
κό ότι οφείλει να ενημερώνει τον ασκού-
ντα την επιμέλεια γονέα, για τον οποίο 
μέχρι τη στιγμή εκείνη δεν υπήρχαν αρνη-
τικές ενδείξεις. Η ενέργεια αυτή όμως είχε 
αρνητικές επιπτώσεις, καθώς επιδείνωσε 
το κλίμα τόσο στις σχέσεις του παιδιού με 
τη μητέρα όσο και στις σχέσεις μεταξύ των 
γονέων. Ο Συνήγορος προέβη σε συστά-
σεις προς το σχολείο, τονίζοντας ότι, 

  όταν ένας μαθητής μοιράζεται με εκ-
παιδευτικό, που ο ίδιος εμπιστεύεται, ιδι-
ωτικά θέματα, θα πρέπει να γίνεται προ-
σεκτική στάθμιση του περιεχομένου των 
όσων αναφέρονται. Σε περίπτωση που 
αναφέρεται ξεκάθαρα ή υπονοείται κακή 
άσκηση της επιμέλειας, παραμέληση ή κα-
κοποίηση, δεν είναι σκόπιμο, κατ’ αρχήν, 
τα λεγόμενα του παιδιού να μεταφέρονται 
στον γονέα. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις προέχει η συ-
νεργασία του σχολείου με επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας (όπου είναι διαθέσιμοι) ή 
ακόμα και την Εισαγγελία, ώστε να αντιμε-
τωπιστεί το ζήτημα με γνώμονα το υπέρ-
τερο συμφέρον του παιδιού (υπόθεση 
166922/2013).

Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός

Η δεκαετής εμπειρία του Συνηγόρου στο 
θέμα της διαχείρισης υποθέσεων βίας στο 
σχολείο έχει οδηγήσει στην απόκτηση επαρ-
κούς τεχνογνωσίας σχετικά με τους παρά-
γοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση του 
φαινομένου. Ο Συνήγορος έχει διαμορ-

4. Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας Φ.7/517/127893/2010 (βλ. σχετικά Ετήσια έκθεση 2010, σ. 161).
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φώσει σταδιακά ένα συστηματοποιημένο 
πλαίσιο διαχείρισης των υποθέσεων εν-
δοσχολικής βίας, που φαίνεται να αποδί-
δει καρπούς, ιδίως όταν οι προτάσεις και 
οι ενέργειές του συναντούν τη διάθεση 
συνεργασίας και αίρεται η τυχόν επιφυλα-
κτικότητα της εκπαιδευτικής κοινότητας 
και των γονέων. Το πλαίσιο αυτό περιλαμ-
βάνει, ανάλογα με την περίπτωση, αρχική 
επαφή του Συνηγόρου με το σχολείο και 
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, ώστε 
να ληφθούν σε πρώτη φάση τα αναγκαία 
μέτρα για την ασφάλεια όλων των μαθη-
τών και να επιδιωχθεί κατά το δυνατόν η 
εξομάλυνση των σχέσεων και η συνεργα-
σία με τους εμπλεκόμενους γονείς.

Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί υπό-
θεση παιδιού με βίαιη συμπεριφορά, στο 
πλαίσιο διερεύνησης της οποίας ο Συνή-
γορος πρότεινε την παροχή αναλυτικής 
ενημέρωσης από το σχολείο προς τους 
γονείς για τις ενέργειες στις οποίες έχει 
προβεί και την πραγματοποίηση διευρυ-
μένων συναντήσεων στη σχολική κοινό-
τητα για την αποκατάσταση του κλίματος 
εμπιστοσύνης και τη γενικότερη ευαισθη-
τοποίηση στο θέμα της βίας (υπόθεση 
166569/2013). Σημειώνεται μάλιστα ότι ο 
Συνήγορος συμμετέχει συχνά στις σχετικές 
δράσεις και επιδιώκει να επισκέπτεται τα 
σχολεία στα οποία έχουν εκδηλωθεί βίαια 
περιστατικά. 

  Πάγια θέση του άλλωστε είναι ότι θα 
πρέπει να αποτρέπεται κατά το δυνατόν 
η αστυνομική ή δικαστική εμπλοκή και να 
αναζητούνται λύσεις με τη συνεργασία του 
σχολείου, των κηδεμόνων και των αρμόδι-
ων φορέων της τοπικής κοινότητας. 

Δεν αποκλείεται πάντως η ενημέρωση του 
Εισαγγελέα Ανηλίκων, όποτε αυτό κριθεί 
αναγκαίο για την προστασία των εμπλεκό-
μενων παιδιών και ιδίως όταν οι γονείς δεν 
προβαίνουν στις ενέργειες που επιβάλλο-
νται από την υποχρέωση της επιμέλειας 
των παιδιών τους (υπόθεση 162096/2013). 
Ανάλογη πρακτική ακολουθήθηκε κατά 
τον χειρισμό δύο αναφορών σχετικών με 
μαθητές δημοτικού με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες, για τη συμπεριφορά των 

οποίων εκφράστηκαν φόβοι ότι τα υπό-
λοιπα παιδιά εκτίθενται σε κίνδυνο. Και 
στις δύο περιπτώσεις οι καταγγέλλοντες 
γονείς είχαν την αίσθηση ότι η διεύθυνση 
του σχολείου δεν προβαίνει στις αναγκαίες 
ενέργειες για την προστασία των λοιπών 
μαθητών και ότι μεροληπτεί υπέρ του 
μαθητή που θεωρούσαν υπαίτιο. Σε μία 
εκ των υποθέσεων μάλιστα επιδιώχθηκε 
η απομάκρυνση από το σχολείο τόσο του 
μαθητή όσο και του διευθυντή. Με την 
παρέμβαση του Συνηγόρου ενεργοποιή-
θηκαν οι αρμόδιοι φορείς, δόθηκαν κα-
τευθύνσεις και έγινε συστηματική παρα-
κολούθηση της λειτουργίας της σχολικής 
κοινότητας με τακτική παρουσία συμβού-
λου ειδικής αγωγής. Επιπλέον, τα παιδιά 
που αντιμετώπιζαν δυσκολία ένταξης και 
προβλημάτιζαν με τη συμπεριφορά τους 
μπόρεσαν να λάβουν την αναγκαία υπο-
στήριξη είτε εντός της σχολικής κοινότητας 
(παράλληλη στήριξη) είτε από εξωσχολικό 
φορέα. Παράλληλα, έλαβαν χώρα εκδηλώ-
σεις ευαισθητοποίησης με θέμα την ειρη-
νική και ισότιμη συνύπαρξη των μελών της 
σχολικής κοινότητας, στις οποίες συμμε-
τείχε και ο Συνήγορος (υποθέσεις 156154, 
156245/2012, 162821, 163375/2013). 

Σχέσεις μαθητών-εκπαιδευτικών 

Μαθητές γυμνασίου επαρχιακής πόλης κα-
τήγγειλαν ότι καθηγητής του σχολείου απευ-
θυνόταν με τρόπο απαξιωτικό σε αλλοδα-
πούς συμμαθητές τους και στα κορίτσια, 
χρησιμοποιώντας συστηματικά σχόλια ρα-
τσιστικού και σεξιστικού περιεχομένου. Οι 
προϊστάμενες αρχές (Διεύθυνση Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικός Σύμβου-
λος) ήταν αρχικά εμφανώς επιφυλακτικές 
όταν ζητήθηκε από τον Συνήγορο έλεγ-
χος των καταγγελλομένων και έτειναν να 
υποβαθμίσουν το γεγονός, εκτιμώντας ότι 
θα προκαλείτο αναστάτωση στην τοπική 
κοινωνία. Τελικά, υπό την πίεση νέων κα-
ταγγελιών που διατυπώθηκαν από μαθη-
τές, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου 
δόθηκε εντολή πειθαρχικού ελέγχου, ενώ 
διατάχθηκε από τους διενεργούντες τον 
έλεγχο να απομακρυνθεί ο εκπαιδευτικός 
από το συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον 
μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 

για λόγους προστασίας των παιδιών από 
πιέσεις ή εκφοβισμό. Από την ΕΔΕ προέκυ-
ψε η ευθύνη του εκπαιδευτικού και η υπό-
θεση παραπέμφθηκε στην Περιφερειακή 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης διότι κρίθηκε ότι το 
παράπτωμα επέσυρε ποινή ανώτερη της 
αρμοδιότητας του Διευθυντή Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά τους 
χειρισμούς της ανεξάρτητης αρχής, σημει-
ώνεται ότι, πέραν της ενεργοποίησης του 
ιεραρχικού ελέγχου, ο Συνήγορος αντα-
ποκρίθηκε σε αίτημα των μαθητών και 
επικοινώνησε μαζί τους μέσω τηλεδιάσκε-
ψης, προκειμένου να τους ενημερώσει για 
τις ενέργειες που θα ακολουθούσαν και για 
να τους ενισχύσει. Παράλληλα, φρόντισε 
να ενεργοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες 
για την ψυχολογική στήριξη των μαθητών 
στην κοινότητα (υπόθεση 160830/2012). 

Οικογένεια και σχολείο
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Η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοί-
κησης εξακολουθεί να υπονομεύεται από 
την πολυπλοκότητα των διοικητικών δια-
δικασιών, την υφιστάμενη πολυνομία, την 
ελλιπή συνεργασία και συντονισμό των 
διοικητικών υπηρεσιών, τις επικαλύψεις 
αρμοδιοτήτων, την καθυστερημένη εφαρ-
μογή νομοθετικών διατάξεων, αλλά και 
από την έλλειψη συστημάτων ελέγχου. Ο 
Συνήγορος διαπιστώνει ότι χρόνιες παθο-
γένειες της δημόσιας διοίκησης εμμένουν 
και παρεμποδίζουν την υλοποίηση σχεδόν 
κάθε μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. 

Αξιοποιώντας την πλούσια εμπειρία του, 
ο Συνήγορος συνέταξε ειδική έκθεση 
(βλ. «Ειδικές εκθέσεις», στο «Οι δραστη-
ριότητες της χρονιάς») υποβάλλοντας 
προτάσεις βελτίωσης και απλούστευσης 
των διοικητικών διαδικασιών, με στόχο 
την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, 
για ζητήματα κυρίως αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης.1 Οι προτάσεις αφορούν τόσο την ει-
σαγωγή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων ή/
και την τροποποίηση, ενεργοποίηση και 
ορθή εφαρμογή του υφιστάμενου κανονι-
στικού πλαισίου όσο και την επέλευση ορ-
γανωτικών και λειτουργικών μεταβολών 
που συνδέονται με τη ραγδαία εισαγωγή 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών στη διοικητική διαδικασία. Στην 
εν λόγω έκθεση ο Συνήγορος προέταξε 
την επίτευξη διαλειτουργικότητας των 
πληροφοριακών συστημάτων φορέων 
του Δημοσίου (ΚΕΠ-ΤΑΧΙS, ΚΕΠ-ψηφιακά 
δημοτολόγια κ.ά.), καθώς και τη διεύρυν-
ση των διαδικασιών που διεκπεραιώνο-
νται μέσω ΚΕΠ. Πρότεινε την τυποποίηση 
των διοικητικών διαδικασιών και τη βελ-
τίωση της διαδικτυακής πληροφόρησης 
του κοινού. Ως προς το καίριο ζήτημα της 
καταπολέμησης της διαφθοράς, συνέστη-
σε τον επανασχεδιασμό των διοικητικών 
ελέγχων και την ενίσχυση του ελεγκτικού 
ρόλου του κράτους. Τέλος, τόνισε την 
ανάγκη θεσμοθέτησης και πρόκρισης δι-
αδικασιών εξώδικης επίλυσης των διαφο-
ρών πολιτών με τη διοίκηση.*

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙ-
ΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ο Συνήγορος εξακολουθεί να εντοπίζει 
πληθώρα προβλημάτων στη λειτουργία 
και την οργάνωση της δημόσιας διοίκη-
σης. Για την παρούσα έκθεση επιλέχθη-
καν υποθέσεις που ανάγονται σε τεχνικές 
δυσκολίες κατά την υλοποίηση θεσμικών 
αλλαγών, σε καθυστερήσεις διοικητικών 
διαδικασιών λόγω πολυπλοκότητας διατά-
ξεων ή κατάργησης φορέων, στην αποδο-
χή αλλοδαπών εγγράφων και σε ζητήματα 
απουσίας ή παραβίασης εσωτερικών κα-
νονισμών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ 
ΑΛΛΑΓΩΝ

Προσωρινή αδυναμία επεξεργασίας 
ασφαλιστικών στοιχείων

Κατόπιν σχετικών αναφορών και έπειτα 
από επιτόπιες επισκέψεις στελεχών του 
στο ΓΛΚ, ο Συνήγορος διαπίστωσε την προ-
σωρινή διακοπή της ηλεκτρονικής επεξερ-
γασίας των ασφαλιστικών στοιχείων εκ 
μέρους του ΓΛΚ, κατά το χρονικό διάστημα 
επεξεργασίας τους από την Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ 
(ΗΔΙΚΑ).

Από 1.1.2013 η ΗΔΙΚΑ ανέλαβε τη δημι-
ουργία ενιαίου συστήματος για τον έλεγχο 
των αρχείων πληρωμών των Φορέων Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και την πληρω-
μή των συντάξεων. Οι ΦΚΑ αποστέλλουν 
στην ΗΔΙΚΑ ηλεκτρονικά αρχεία πληρω-
μών συντάξεων τη 10η ημέρα κάθε μήνα, 
με σκοπό την ανάπτυξη διοικητικού και 
πληροφοριακού συστήματος μέσω του 
οποίου θα πραγματοποιείται έλεγχος των 
συντάξεων των δικαιούχων και εφαρμογή 
των μειώσεων των συντάξεων βάσει του 
Ν. 4093/2012 (Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου και 
Πληρωμών Συντάξεων). Η ΗΔΙΚΑ, μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και 
διασταύρωσης των ηλεκτρονικών αρχεί-

ων πληρωμών, τα επιστρέφει με τις μειώ-
σεις βάσει του Ν. 4093/2012 στο Κέντρο 
Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών 
(ΚΕΠΥΟ), το οποίο εν συνεχεία τα προωθεί 
στη Διεύθυνση Συντάξεων του ΓΛΚ, ώστε 
να καταβληθεί η μειωμένη σύνταξη στον 
εκάστοτε συνταξιούχο στο τέλος κάθε 
μήνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδι-
κασίας, που διαρκεί περισσότερο από δύο 
εβδομάδες, το μηχανογραφικό σύστημα 
της Διεύθυνσης Συντάξεων του ΓΛΚ δεν 
είναι προσβάσιμο για ορισμένες ενέργειες 
στο ανθρώπινο δυναμικό της υπηρεσίας, 
με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η 
επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων 
των συνταξιούχων όταν αυτοί αιτούνται 
τροποποίηση ή μεταβίβαση της σύνταξης, 
μεταβολή των προσωπικών τους στοιχεί-
ων ή κανονισμό της σύνταξης με αναγνώ-
ριση ασφαλιστέου χρόνου.

Ο Συνήγορος, απευθυνόμενος στο ΓΛΚ και 
στην ΗΔΙΚΑ, έθεσε το πρόβλημα προσβα-
σιμότητας στο μηχανογραφικό σύστημα, 
το οποίο αλυσιδωτά καταλήγει σε περαιτέ-
ρω επιβράδυνση της ήδη καθυστερημένης 
εξέτασης των αιτήσεων, γεννά δικαίωμα 
αποζημίωσης του πολίτη κατά το άρθρο 4 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ενώ 
ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε απώ-
λεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων (ενδει-
κτική υπόθεση 169334/2013). 

Ιατρικά ραντεβού ΕΟΠΥΥ μέσω 
πενταψήφιων τηλεφωνικών 
γραμμών

Η κατάργηση του συστήματος ιατρικών 
ραντεβού μέσω του τριψήφιου αριθμού 
184 και η εισαγωγή του νέου συστήματος 
των πενταψήφιων τηλεφωνικών γραμμών 
δημιούργησαν πολλά προβλήματα στους 
ασφαλισμένους. Ο Συνήγορος έχει δεχθεί 
μεγάλο αριθμό αναφορών με αντικείμενο 
τη δυνατότητα ορισμού ραντεβού με φυ-
σική παρουσία στις μονάδες υγείας του 
ΕΟΠΥΥ, την εξυπηρέτηση των ασφαλισμέ-
νων κατόπιν ακύρωσης του ραντεβού, κα-
θώς και την ενημέρωση των ιατρών για την 

Παθογένειες της διοικητικής δράσης

1.  Ο Συνήγορος είχε υποβάλει και τον Μάρτιο του 2004 προτάσεις απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών προς τον αρμόδιο τότε Υπουργό Εσωτερικών, Δημό-
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό ενσωματώθηκαν στη νομοθεσία, κυρίως με τις διατάξεις του Ν. 3242/2004.
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ημερήσια λίστα των προς εξέταση ασφα-
λισμένων. Κατέγραψε λοιπόν τη φύση και 
την έκταση του προβλήματος και διατύ-
πωσε συγκεκριμένες προτάσεις προς τον 
Υπουργό Υγείας για την επίλυσή του.* Συ-
γκεκριμένα, πρότεινε τη δημιουργία ενός 
συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης 
των ιατρικών ραντεβού σε περίπτωση που 
αυτά τροποποιούνται ή ακυρώνονται, τη 
δημιουργία ενός κεντρικού συνδέσμου 
μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των τηλεφωνικών 
εταιρειών για τον ορισμό των ραντεβού, 
καθώς και την υποχρέωση των εταιρειών 
να κοινοποιούν τη λίστα των ασθενών 
στους ιατρούς με ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο. Ο ΕΟΠΥΥ αποδέχτηκε τις προτάσεις 
του Συνηγόρου μόνον όσον αφορά τη 
λειτουργία τοπικών γραμματειών στις μο-
νάδες υγείας του, ώστε να παρέχεται η δυ-
νατότητα στους ασφαλισμένους να προ-
γραμματίσουν, να τροποποιήσουν και να 
ακυρώσουν ραντεβού με φυσική παρου-
σία ή τηλεφωνώντας στη γραμματεία της 
μονάδας με χρέωση μίας αστικής μονάδας 
(υπόθεση 168822/2013). Το ζήτημα όμως 
της πλημμελούς εξυπηρέτησης των ασφα-
λισμένων κατόπιν ακύρωσης ραντεβού 
εξακολουθεί να υφίσταται. Σύμφωνα με τις 
οδηγίες που έχουν δοθεί, οι ασφαλισμένοι 
των οποίων τα ραντεβού ακυρώνονται 
εξυπηρετούνται εμβόλιμα άλλη μέρα με 
ευθύνη του διευθυντή της μονάδας, αλλά 
η διαδικασία αυτή εμφανίζει προβλήματα 
(υπόθεση 161305/2012).

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διευθέτηση των σχολαζουσών 
κληρονομιών

Η διαχείριση και η εκκαθάριση περιουσιών 
που καταλείπονται στο κράτος αποδει-
κνύονται προβληματικές. Με αφορμή τη 
διερεύνηση αναφοράς διαχειριστή πολυ-
κατοικίας του κέντρου της Αθήνας, ο Συ-
νήγορος διαπίστωσε τον πολύπλοκο, χρο-
νοβόρο, σύνθετο –λόγω της συμμετοχής 
αρκετών υπηρεσιών και αρχών– και εντέ-
λει αναποτελεσματικό χαρακτήρα της δια-
δικασίας διορισμού κηδεμόνα σχολάζου-
σας κληρονομίας (υπόθεση 146588/2011). 

Το γεγονός αυτό έχει επιπτώσεις τόσο στη 
διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος 
όσο και στη δημόσια υγεία, λόγω της πο-
λύχρονης εγκατάλειψης τέτοιων ακινήτων 
και της δημιουργίας εστιών μόλυνσης. 
Με πόρισμά του προς τα Υπουργεία Εσω-
τερικών και Οικονομικών, ο Συνήγορος 
πρότεινε τη νομοθετική αντιμετώπιση του 
θέματος των σχολαζουσών κληρονομιών. 
Ο νέος Ν. 4182/2013 προβλέπει πλέον τη 
σύσταση μητρώου εκτελεστών διαθηκών, 
εκκαθαριστών, κηδεμόνων σχολαζουσών 
κληρονομιών κ.λπ. στο Υπουργείο Οικο-
νομικών, ρύθμιση η οποία αναμένεται να 
επιλύσει χρονίζοντα προβλήματα, καθώς 
θέτει προθεσμίες και ορίζει διαδικαστικές 
ενέργειες.

Μεταβίβαση οχημάτων μέσω ΚΕΠ

Πολίτες που κατέθεταν σε ΚΕΠ αίτηση με-
ταβίβασης του οχήματός τους διατηρού-
σαν την εσφαλμένη εντύπωση ότι η διαδι-
κασία ολοκληρώνεται άμεσα. Παρέδιδαν 
λοιπόν αμέσως το όχημα στον αγοραστή 
αγνοώντας ότι μέχρι και την επικύρωση 
της συμφωνίας μεταβίβασης από τη Διεύ-
θυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
οικείας περιφερειακής ενότητας παρέμε-
ναν κύριοι και υπεύθυνοι για το όχημα. Ο 
Συνήγορος έθεσε το ζήτημα στο Υπουρ-
γείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και πρό-
τεινε είτε να οριστεί νομοθετικά ότι ως 
ημερομηνία μεταβίβασης του οχήματος 
θα λογίζεται η ημερομηνία κατάθεσης του 
αιτήματος στα ΚΕΠ είτε να υπάρξει πληρέ-
στερη πληροφόρηση των πολιτών, ώστε 
το όχημα να μην αλλάζει κάτοχο πριν ολο-
κληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασής του. 
Αν και επί του παρόντος έχει ανασταλεί 
η διεκπεραίωση της εν λόγω διαδικασί-
ας από τα ΚΕΠ, το υπουργείο ενημέρωσε 
τον Συνήγορο ότι οι προτάσεις του θα λη-
φθούν υπόψη κατά την τροποποίηση του 
σχετικού νομοθετικού πλαισίου (υπόθεση 
162330/2013). 

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας

Εντός του έτους 2013 άρχισε σταδιακά, 
ύστερα από καθυστέρηση σχεδόν δύο 
ετών, να επιλύεται το πρόβλημα παρά-

λειψης απάντησης σε αιτήματα πολιτών, 
που είχε ανακύψει λόγω της κατάργησης 
του ΟΕΚ. Η Προσωρινή Ενιαία Διοικούσα 
Επιτροπή, η οποία είχε οριστεί για την τα-
κτοποίηση των εκκρεμοτήτων του ΟΕΚ, 
άρχισε να εξετάζει εκκρεμή αιτήματα των 
πολιτών, με βασικό αντικείμενο θέματα 
επιδότησης ενοικίου, κυρίως του έτους 
2011 (εξέταση ενστάσεων, αποστολή 
απορριπτικών αποφάσεων, καθυστερή-
σεις αποστολής ή επανέκδοσης επιταγών 
λόγω επιστροφής των αρχικών), αλλά και 
αιτήματα για επιδιόρθωση βλαβών και 
κακοτεχνιών σε εργατικές κατοικίες. Ο Συ-
νήγορος είχε αποστείλει σχετικό έγγραφο 
ήδη από τον Ιούνιο του 2012, με κατάλογο 
μεγάλου αριθμού υποθέσεων πολιτών που 
εκκρεμούσαν προς επίλυση (υποθέσεις 
142275/2011, 149203, 150211, 151838, 
160728/2012). 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

Κατά τη διερεύνηση αναφορών αλλοδα-
πών, προερχόμενων κυρίως από το Πακι-
στάν και τη Νιγηρία, ο Συνήγορος διαπί-
στωσε ότι η δυσκολία επαλήθευσης των 
προσκομιζόμενων στοιχείων από τα ελ-
ληνικά προξενεία είχε ως αποτέλεσμα είτε 
την υπερβολική καθυστέρηση είτε ακόμη 
και την άρνηση επικύρωσης των σχετικών 
αλλοδαπών εγγράφων, ιδίως σε περιπτώ-
σεις που αυτά επρόκειτο να χρησιμοποιη-
θούν για την τέλεση γάμου στην Ελλάδα. 
Παράλληλα, ανέκυψε το ζήτημα του κό-
στους της επικύρωσης και διακρίβωσης 
της ορθότητας των στοιχείων, το οποίο 
επωμίζονται οι αιτούντες χωρίς, όπως φαί-
νεται, να υπάρχει ειδική διάταξη (υποθέ-
σεις 171148, 171867, 172364/2013). Ο Συ-
νήγορος, απευθυνόμενος στο Υπουργείο 
Εξωτερικών, επισήμανε ότι, κατ’ αρχήν, 
αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετω-
πίζουν οι ελληνικές διπλωματικές αρχές σε 
χώρες όπου επικρατεί γενικευμένη ανο-
μία, είτε λόγω εμπόλεμων ή έκρυθμων κα-
ταστάσεων είτε λόγω διαφθοράς. 

  Ωστόσο, ένα κράτος δικαίου πρέπει 
να ενεργεί μεν με τρόπο που να διασφα-
λίζει την ασφάλεια και την προάσπιση 
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του δημοσίου συμφέροντος, ταυτόχρονα 
όμως πρέπει να τηρεί τη νομιμότητα και 
να προστατεύει τα ατομικά δικαιώματα, 
όπως αυτά του γάμου ή της οικογενειακής 
επανένωσης. 

Τα συναρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών 
και Εσωτερικών πρέπει να αναζητήσουν 
λύσεις σύμφωνες με την ισχύουσα νομο-
θεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις της 
χώρας, ακόμη και αν αυτό επιφέρει αναδι-
οργάνωση των υπηρεσιών τους ή τροπο-
ποίηση διατάξεων και διαδικασιών (υπο-
θέσεις 149549/2012, 163377/2013).

Σε άλλη ομάδα υποθέσεων, στρατεύσιμοι 
πολιτογραφηθέντες εξ Αλβανίας ζήτησαν, 
μετά την προσχώρηση της Αλβανίας στο 
ΝΑΤΟ, να υπαχθούν στην αναγνώριση 
προηγούμενης ένοπλης υπηρεσίας «σε τα-
κτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κρά-
τους» βάσει του άρθρου 56, παράγρ. 1 του 
Ν. 3421/2005. Ωστόσο, οι σχετικές βεβαιώ-
σεις των αλβανικών στρατολογικών αρχών 
δεν έγιναν δεκτές από τα ελληνικά στρα-
τολογικά γραφεία επειδή στις σφραγίδες 
των ελληνικών προξενείων αναγραφόταν 
η επιφύλαξη «δεν επέχει θέση επικύρω-
σης του περιεχομένου». Καθώς η Ελλάδα 
δεν έχει αναγνωρίσει την προσχώρηση 
της Αλβανίας στη Σύμβαση της Χάγης για 
την προξενική επισημείωση (apostille), το 
ΓΕΕΘΑ θεωρεί ότι επί αλβανικών πιστο-
ποιητικών απαιτείται επικύρωση όχι μόνο 
της γνησιότητας, αλλά και της αλήθειας 
του κειμένου, κάτι όμως που τα προξενεία 
αρνήθηκαν να πράξουν. Ο Συνήγορος 
υποστήριξε ότι η επικύρωση αλλοδαπού 
εγγράφου για στρατολογική χρήση πρέπει 
να περιορίζεται στη γνησιότητα της προέ-
λευσής του. Τα στρατολογικά γραφεία πρέ-
πει να δέχονται τις επικυρώσεις ως έχουν 
και να παραγγέλλουν, κατά περίπτωση και 
εκ των υστέρων, διασταύρωση περιεχο-
μένου, οπότε, αν αποδειχθεί η αναλήθειά 
τους, μπορεί να ανακληθεί η απαλλαγή 
στράτευσης. Μετά τις υποδείξεις του Συ-
νηγόρου, το Υπουργείο Εξωτερικών και 
το ΓΕΕΘΑ κατέληξαν από κοινού σε μια 
μεταβατική λύση, αναθέτοντας τον έλεγχο 
στον στρατιωτικό ακόλουθο Τιράνων και 
εξασφαλίζοντας ότι, μέχρις ότου ο έλεγ-

χος ολοκληρωθεί, οι ενδιαφερόμενοι δεν 
θα απειλούνται με κυρώσεις ανυποταξί-
ας. Ωστόσο, με αυτό τον τρόπο οι ίδιοι θα 
αδυνατούν επ’ αόριστον να λάβουν πιστο-
ποιητικό οριστικής στρατολογικής τακτο-
ποίησης, οπότε η εξέλιξη αυτή πολύ απέχει 
από την επίλυση του προβλήματος όπως 
την είχε εισηγηθεί ο Συνήγορος (υποθέσεις 
169648, 169662, 170334/2013).

ΑΠΟΥΣΙΑ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις του 
Συνηγόρου, συμπεριλαμβανομένης της ει-
δικής έκθεσης «Όροι λειτουργίας κοιμητη-
ρίων» (2008), από τις αναφορές που διερευ-
νήθηκαν κατά το 2013 προκύπτει ότι ικανός 
αριθμός κοιμητηρίων ανά την επικράτεια 
δεν εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία, 
ενώ οι μη αναστρέψιμες συνέπειες δημι-
ουργούν αίσθημα αδυναμίας, απόγνωσης 
και οδύνης στους οικείους των νεκρών. 
Ιδιαίτερα ακραίο και επώδυνο φαινόμενο 
παρανομίας αποτελούν οι περιπτώσεις 
ομαδικών ταφών βρεφών, που εξακολου-
θούν να πραγματοποιούνται στο Γ΄ Κοιμη-
τήριο Αθηνών παρά την ύπαρξη αντίθετης 
σχετικής εγκυκλίου, με αποτέλεσμα να είναι 
αδύνατη η εκταφή και η φύλαξη των οστών 
σε οστεοφυλάκιο (υπόθεση 158452/2012). 

Περισσότερο διαδεδομένο είναι το πρό-
βλημα των υπηρεσιακών εκταφών που 
διενεργούνται χωρίς ενημέρωση των οι-
κείων των νεκρών ή χωρίς να έχει συμπλη-
ρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος ταφής, «από 
λάθος», όπως διατείνονται οι υπηρεσίες 
(υποθέσεις 169256, 169849/2013). Ο Συνή-
γορος επισημαίνει ότι η διαδικασία ταφής 
και εκταφής νεκρών αντικατοπτρίζει τον 
σεβασμό προς τον νεκρό από τους οικεί-
ους του. Η δυνατότητα απόδοσης τιμών 
στους νεκρούς δεν μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο συναλλαγής με τη μορφή που 
ακολουθείται προκειμένου περί υλικών 
αγαθών, ενώ δεν πρέπει να πραγματοποι-
είται καμία εκταφή ή άρση αποκτηθέντος 
δικαιώματος χωρίς γραπτή ενημέρωση 
των δικαιούχων και χωρίς προηγούμενη 
ακρόασή τους. 

  Παραμένει, τέλος, η ανάγκη έκδοσης 
σαφών οδηγιών της κεντρικής διοίκησης 
για εκσυγχρονισμό των κανονισμών λει-
τουργίας, ώστε να εκλείψει το φαινόμενο 
κοιμητηρίων που φαίνονται να λειτουρ-
γούν αυθαίρετα ή επί εθιμικής βάσης.

Πέραν των ζητημάτων που ανακύπτουν 
από την παράλειψη εφαρμογής της κεί-
μενης νομοθεσίας ως προς το δικαίωμα 
ταφής, ο Συνήγορος έχει διαπιστώσει ότι 
στην επιβολή τελών κοιμητηρίων επανα-
λαμβάνονται φαινόμενα της γενικής πα-
θογένειας η οποία διέπει τα δημοτικά τέλη 
(βλ. Ετήσια έκθεση 2012, σ. 60-61), ιδίως σε 
σχέση με την αρχή της ανταποδοτικότη-
τας. Ο πρώην Δήμος Φιλίππων επέβαλε τέ-
λος δημοτικών κοιμητηρίων 10 ευρώ ανά 
οικογένεια, ανεξάρτητα από την ύπαρξη 
τάφου. Μολονότι νομοθετικά προβλέπεται 
ότι τα δικαιώματα ταφής και η λειτουργία 
των δημοτικών κοιμητηρίων ρυθμίζονται 
με κανονισμό που ψηφίζεται από το Δη-
μοτικό Συμβούλιο, το συγκεκριμένο ετή-
σιο τέλος δεν περιλαμβανόταν καν στον 
εγκριθέντα κανονισμό λειτουργίας νεκρο-
ταφείων του δήμου. Η υπόθεση είχε θετι-
κή έκβαση, καθώς από τον Δήμο Καβάλας 
αποφασίστηκε η αντικατάσταση του ετή-
σιου τέλους δημοτικών κοιμητηρίων, με 
τέλος ταφής ποσού 200 ευρώ. Επιπλέον, 
προβλέφθηκε ότι για τους δημότες που 
είχαν καταβάλει τέλος δημοτικών κοιμητη-
ρίων τα τελευταία 10 έτη το τέλος ταφής 
θα ανέρχεται σε 100 ευρώ, ενώ οι δημότες 
που το είχαν καταβάλει για πάνω από 20 
έτη απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
(υπόθεση 154959/2012).

ΕΠΟΠΤΕΙΑ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ  
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης ρυθ-
μίζεται από σειρά κανονιστικών πράξεων 
που κατανέμουν αρμοδιότητες σε πληθώ-
ρα φορέων. Η εμπλοκή μεγάλου αριθμού 
οργάνων στη διαδικασία ολοκλήρωσης 
διοικητικών πράξεων οδηγεί σε πολυδιά-
σπαση, σύγχυση και επικαλύψεις αρμοδι-

Παθογένειες της διοικητικής δράσης
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οτήτων, αδυναμία συνεργασίας, παρεμπό-
διση στην άσκηση ουσιαστικής διοικητικής 
εποπτείας και αναιτιολόγητη καθυστέρηση 
στην ανάληψη θεσμοθετημένων υποχρεώ-
σεων, με αποτέλεσμα, τελικά, να καθίστα-
ται δύσκαμπτη η λειτουργία της διοίκησης 
και να αποδυναμώνεται ο επιτελικός της 
ρόλος. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Οργανωτική και υλικοτεχνική 
επάρκεια ΟΤΑ

Τρία χρόνια μετά την αλλαγή του αυτο-
διοικητικού χάρτη της χώρας με το Πρό-
γραμμα «Καλλικράτης», εξακολουθούν να 
εντοπίζονται προβλήματα και δυσλειτουρ-
γίες στην παραγωγή διοικητικού έργου 
από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, που σχετίζονται με τις μεταβατικού 
χαρακτήρα ρυθμίσεις του Ν. 3852/2010. 
Σύμφωνα με το άρθρο 95 (παράγρ. 2, 3 και 
4) του νόμου, όταν οι δήμοι οι οποίοι επι-
φορτίζονται με πρόσθετες αρμοδιότητες 
δεν έχουν επάρκεια υλικοτεχνικής υποδο-
μής και προσωπικού για την άσκησή τους, 
υποστηρίζονται διοικητικά από τον δήμο 
της έδρας του νομού ή από άλλο εγγύτερο 
δήμο που ορίζεται με απόφαση του γενι-
κού γραμματέα της οικείας περιφέρειας. 
Βάσει του νόμου, έως τις 31.12.2012 –κα-
ταληκτική ημερομηνία της εν λόγω υπο-
στήριξης– όλοι οι δήμοι όφειλαν να έχουν 
οργανώσει τις απαιτούμενες υπηρεσιακές 
μονάδες για την άσκηση των αρμοδιοτή-
των τους. Στην πράξη όμως, είτε αυτό δεν 
συνέβη, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται 
υπέρμετρα ορισμένοι δήμοι και να αδυνα-
τούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στο 
έργο τους, είτε δεν λειτούργησε ικανοποι-
ητικά η συνεργασία μεταξύ των δήμων, με 
συνέπεια να υφίστανται οι πολίτες μεγάλες 
καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των αι-
τημάτων τους. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 
Δήμου Ιλίου, στον οποίο εκκρεμούσε από 
το 2001 πράξη προσκύρωσης και αναλο-
γισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, 
που έπρεπε να συνταχθεί εκ νέου –λόγω 

εσφαλμένης καταγραφής της ιδιοκτη-
σίας των αναφερομένων– από την τέως 
Διεύθυνση Πολεοδομίας Δυτικού Τομέα 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών 
(υπόθεση 159397/2012). Με το Πρόγραμ-
μα «Καλλικράτης» η αρμοδιότητα αυτή 
μεταβιβάστηκε στον Δήμο Ιλίου, ο οποίος 
δεν διέθετε πολεοδομική υπηρεσία και 
υποστηριζόταν διοικητικά από την υπη-
ρεσία δόμησης του Δήμου Αιγάλεω. Παρά 
την αντικειμενική αδυναμία του να αντα-
ποκριθεί, ο Δήμος Ιλίου δεν προωθούσε 
τον φάκελο στον Δήμο Αιγάλεω, ο οποίος 
με τη σειρά του εμφανιζόταν απρόθυμος να 
αναλάβει το έργο τής, προβλεπόμενης στον 
νόμο, διοικητικής υποστήριξης. Με την πα-
ρέμβαση του Συνηγόρου ολοκληρώθηκαν 
οι διοικητικές ενέργειες και η πράξη κυ-
ρώθηκε και αναρτήθηκε μέσα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα.* Ωστόσο, το πρόβλημα 
της διοικητικής υποστήριξης παραμένει, 
καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί 
Υπηρεσία Δόμησης στον Δήμο Ιλίου. 

Παρόμοιο πρόβλημα φαίνεται ότι υπάρχει 
και στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου 
Αγίας Παρασκευής, όπως πληροφορήθη-
κε ο Συνήγορος. Ειδικότερα, η υπηρεσία 
αυτή υποστηρίζει διοικητικά τους Δήμους 
Βριλησσίων, Πεντέλης-Μελισσίων, Φιλο-
θέης-Ψυχικού, Παπάγου-Χολαργού και 
Χαλανδρίου. Κατά τους ισχυρισμούς του 
Δήμου Αγίας Παρασκευής, κανένας από 
τους υποστηριζόμενους δήμους δεν είχε 
οργανώσει υπηρεσίες δόμησης, ως όφει-
λε, μέχρι τις 31.12.2012 και δεν συμμετείχε 
στα αναλογούντα έξοδα και στην ευθύνη 
λειτουργίας της υπηρεσίας, στην οποία μά-
λιστα έχει μειωθεί περίπου κατά το ήμισυ 
το προσωπικό. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευ-
ής ζήτησε τη συνδρομή των υποστηριζό-
μενων δήμων τουλάχιστον για την παρα-
λαβή και τη διακίνηση της αλληλογραφίας 
προς τους δημότες  τους.

Οι περιπτώσεις αυτές αναδεικνύουν μια 
σημαντική «παρενέργεια» που προέκυψε 
από την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων 
μεταξύ των δήμων από το Πρόγραμμα 
«Καλλικράτης», επειδή αυτή έλαβε χώρα 
χωρίς να συνοδεύεται από ανακατανομή 
πόρων κι ένα πρόγραμμα παρακολούθη-

σης της προσαρμογής των ΟΤΑ στις νέες 
ρυθμίσεις. 

  Ο Συνήγορος εκτιμά ότι το Υπουργείο 
Εσωτερικών πρέπει να προβεί σε συντονι-
σμένη δράση για να έχει πλήρη εικόνα της 
εφαρμογής των μεταβατικών ρυθμίσεων 
και του βαθμού ανταπόκρισης των δήμων 
στην υποχρέωση ανάληψης των νέων αρ-
μοδιοτήτων τους, ώστε να προχωρήσει σε 
διορθωτικές ενέργειες για την ομαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών 
των ΟΤΑ.

Αμφισβήτηση αρμοδιότητας 
και αδυναμία συνεργασίας 

Η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ συναρμό-
διων υπηρεσιών και οι άσκοπες διαδικα-
στικές προϋποθέσεις αποτελούν χρόνιες 
παθογένειες της ελληνικής δημόσιας δι-
οίκησης. Ο Συνήγορος γίνεται σταθερά 
αποδέκτης αναφορών με αντικείμενο την 
αδυναμία ή την υπέρμετρη καθυστέρηση 
ικανοποίησης του αιτήματος του πολίτη 
από τη διοίκηση λόγω έλλειψης συνερ-
γασίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών ή 
λόγω ασάφειας ως προς την ύπαρξη αρμο-
διότητας αυτών να προβούν στις απαιτού-
μενες ενέργειες. 

  Στις περιπτώσεις αυτές συχνά παρα-
τηρείται πλήρης αδράνεια της διοίκησης, 
απροθυμία εξεύρεσης βιώσιμης ή πρακτι-
κής λύσης, καθώς και άρνηση ανάληψης 
ευθυνών, οι οποίες μετακυλίονται από τη 
μια υπηρεσία στην άλλη, με μόνιμο αποτέ-
λεσμα την ταλαιπωρία και την επιβάρυνση 
του πολίτη. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της 
επιστροφής σε δικαιούχους αχρεωστήτως 
καταβληθέντων χρηματικών ποσών σε 
λογαριασμούς του καταργηθέντος Οργα-
νισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), τα οποία αφορούσαν 
κυρίως εγγραφές και δίδακτρα σε τμήμα-
τα ΙΕΚ που δεν λειτούργησαν ή δεν δημι-
ουργήθηκαν. Όταν τα δικαιολογητικά που 
αφορούσαν τις ανωτέρω υποχρεώσεις του 
ΟΕΕΚ διαβιβάστηκαν από την αρμόδια Δι-
εύθυνση του Υπουργείου Παιδείας στην 
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Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) 
προς εκκαθάριση και ενταλματοποίηση 
των δαπανών, η ΥΔΕ επέστρεψε τα δικαι-
ολογητικά θεωρώντας αρμόδια υπηρεσία 
για την πληρωμή των οφειλόμενων ποσών 
στους δικαιούχους τον Εθνικό Οργανισμό 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελ-
ματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). 
Ωστόσο, ο ΕΟΠΠΕΠ αμφισβήτησε την αρ-
μοδιότητα καταβολής των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών και επέστρεψε τα 
δικαιολογητικά στο Υπουργείο Παιδείας, το 
οποίο ζήτησε τη συνδρομή του ΝΣΚ. Σύμ-
φωνα με τη γνωμοδότηση που εκδόθηκε 
και έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Παι-
δείας, αρμόδιος φορέας για την καταβολή 
στους δικαιούχους των αχρεωστήτως κα-
ταβληθέντων ποσών είναι ο ΕΟΠΠΕΠ. Παρά 
ταύτα, η διαδικασία επιστροφής των χρη-
μάτων ουδέποτε ενεργοποιήθηκε καθώς ο 
οργανισμός αμφισβήτησε το σκεπτικό της 
γνωμοδότησης και πρότεινε την επανεξέ-
ταση του θέματος. Οι δικαιούχοι βρίσκο-
νται σε αναμονή από το 2010. Ο Συνήγορος 
έθεσε το ζήτημα υπ’ όψιν του Υπουργού 
Παιδείας, η ανταπόκριση του οποίου ανα-
μένεται (υπόθεση 151779/2012).

Αντίστοιχο πρόβλημα ανέκυψε και κατά 
τη διαδικασία καταβολής ληξιπρόθεσμων 
οφειλών για τη μεταφορά μαθητών Τμημά-
των Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΤΑΔ-ΕΤΑΔ). 
Μετά την κατάρτιση του σχετικού πίνακα 
δικαιούχων από το Υπουργείο Υγείας και τη 
διαβίβασή του, λόγω αρμοδιότητας, στη Γε-
νική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ), η τελευ-
ταία απηύθυνε αίτημα στο ΓΛΚ προκειμένου 
οι οφειλές να ενταχθούν στις διατάξεις περί 
ειδικής χρηματοδότησης των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών του Δημοσίου. Το ΓΛΚ ζήτησε 
επανέλεγχο της δαπάνης και επιπλέον στοι-
χεία και παραστατικά που άπτονταν της αρ-
μοδιότητας της Κεντρικής Επιτροπής Αθλη-
τικών Τμημάτων (ΚΕΑΤ) που ανήκει στη 
Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργεί-
ου Παιδείας. Η ΚΕΑΤ, θεωρώντας ότι δεν είχε 
περαιτέρω ρόλο στην αποπληρωμή των 
σχετικών τιμολογίων και ότι αρμόδιες ήταν 
οι υπηρεσίες της ΓΓΑ, υπέβαλε ερώτημα στο 
ΝΣΚ, η γνωμοδότηση του οποίου αναμέ-
νεται έως σήμερα, με αποτέλεσμα οι δικαι-
ούχοι να βρίσκονται σε αναμονή πληρω-

μής από το 2010 (υποθέσεις 159770/2012, 
164611, 164542, 164612, 165589/2013). 

Σε άλλη περίπτωση, ΔΟΥ αρνήθηκε να 
επιστρέψει χρηματικό παράβολο, το οποίο 
είχε ήδη χαρακτηριστεί ως αχρεωστήτως 
καταβληθέν και άμεσα επιστρεπτέο βάσει 
εγγράφου της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης Δυτικής Αττικής και Πει-
ραιά. Ειδικότερα, η υπηρεσία βεβαιώνει 
ότι ο πολίτης δεν θεμελιώνει δικαίωμα χο-
ρήγησης άδειας διαμονής ως επί μακρόν 
διαμένων και άρα δικαιούται την επιστρο-
φή του παραβόλου. Ο Συνήγορος τόνισε 
ότι η παραγραφή αρχίζει από τη γνώση 
της απορριπτικής απόφασης και όχι από 
την καταβολή, όπως υποστήριξε η ΔΟΥ. Το 
Υπουργείο Οικονομικών συμφώνησε με τη 
θέση της ανεξάρτητης αρχής και η ΔΟΥ τε-
λικώς επέστρεψε το παράβολο.

Δεικτική της άσκοπης ταλαιπωρίας στην 
οποία συχνά υποβάλλονται οι πολίτες λόγω 
σύγχυσης αρμοδιοτήτων είναι η περίπτω-
ση πρώην υπαλλήλου του καταργηθέντος 
Εθνικού Οργανισμού Καπνού, που ζήτησε 
τη χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας, 
προκειμένου να τη συνυποβάλει με τα λοι-
πά δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότησή 
της. Η αρμοδιότητα χορήγησης της βε-
βαίωσης προϋπηρεσίας αλλά και εν γένει 
διαχείρισης του αρχείου του οργανισμού 
κατέστη αντικείμενο αμφισβήτησης από 
τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, συγκεκριμένα 
από τη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού 
Ιδιωτικού Δικαίου του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και την Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας. Για να μην καταλείπεται 
αμφιβολία για τη φύση ή τη διάρκεια της 
εργασιακής της σχέσης με τον φορέα, η εν-
διαφερόμενη έθεσε υπόψη των ανωτέρω 
υπηρεσιών πίνακα ενσήμων για το ακριβές 
χρονικό διάστημα απασχόλησής της αλλά 
και βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι 
εργάστηκε στον οργανισμό με ημερομίσθια 
εργασιακή σχέση. Ο Συνήγορος τόνισε ότι 
αποτελεί υποχρέωση της διοίκησης τόσο 
η αναζήτηση άμεσης λύσης για την ατο-
μική αυτή περίπτωση όσο και η οριστική 
επίλυση του προβλήματος, προς αποφυγή 
αντίστοιχων μελλοντικών καταστάσεων. Τε-
λικά, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, 

η αρμόδια διεύθυνση χορήγησε τη βεβαί-
ωση προϋπηρεσίας στην ενδιαφερόμενη, 
λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία τα οποία 
η ίδια προσκόμισε (υπόθεση 167294/2013). 

Άσκηση εποπτείας στους ΟΤΑ

Η άσκηση διοικητικής εποπτείας αποτελεί 
σημαντικό μηχανισμό της διοικητικής δια-
δικασίας και παρέχει εχέγγυα νομιμότητας 
της διοικητικής δράσης. Είναι συμβατή με 
τη συνταγματική κατοχύρωση της αυτο-
διοίκησης των ΟΤΑ και συνδέεται στενά 
τόσο με το δικαίωμα του αναφέρεσθαι στις 
αρχές όσο και με τον έλεγχο νομιμότητας 
των διοικητικών πράξεων, που αποτελεί 
βασικό στοιχείο του κράτους δικαίου.

Ο Συνήγορος, ως μηχανισμός εξωδικαστι-
κής διαμεσολάβησης, έρχεται συχνά αντι-
μέτωπος με την εν τοις πράγμασι άσκηση 
της διοικητικής εποπτείας επί των πράξε-
ων των οργάνων των ΟΤΑ. Σύμφωνα με τις 
ρυθμίσεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα 
«Καλλικράτης»), ο έλεγχος νομιμότητας 
των πράξεων των ΟΤΑ, καθώς και ο πει-
θαρχικός έλεγχος των αιρετών οργάνων 
της τοπικής αυτοδιοίκησης πραγματοποι-
ούνται από τα όργανα των αποκεντρω-
μένων διοικήσεων που ορίζονται για τον 
σκοπό αυτό από τον νόμο. Ειδικά για τον 
έλεγχο νομιμότητας, προβλέπεται η άσκη-
σή του: α) υποχρεωτικά, για τις αποφάσεις 
συλλογικών οργάνων που αφορούν κανο-
νιστικές ρυθμίσεις, ανάθεση έργων, αγορά 
ακινήτων κ.ά., β) αυτεπαγγέλτως, εντός συ-
γκεκριμένης προθεσμίας από την έκδοση 
ή δημοσίευση των πράξεων, και γ) κατόπιν 
άσκησης ειδικής διοικητικής προσφυγής ή 
αίτησης θεραπείας από οποιονδήποτε έχει 
έννομο συμφέρον.

Ο Συνήγορος έχει διαπιστώσει ότι συχνά: 
α) παρέρχεται άπρακτη η προθεσμία, χω-
ρίς την άσκηση του ελέγχου (συνήθως 
λόγω της μη έγκαιρης αποστολής απαραί-
τητων στοιχείων από τους ελεγχόμενους 
ΟΤΑ), και η αποκεντρωμένη διοίκηση εκ-
δίδει διαπιστωτική πράξη τεκμαιρόμενης 
νομιμότητας της διοικητικής πράξης (ή 
απόρριψης της προσφυγής/αίτησης που 
έχει υποβάλει ο πολίτης) και β) δεν λαμβά-

Παθογένειες της διοικητικής δράσης
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νονται υπόψη στοιχεία σημαντικά για την 
κρίση περί της νομιμότητας της πράξης, 
ακόμη και όταν ο Συνήγορος τα θέτει υπό-
ψη της αποκεντρωμένης διοίκησης που δι-
ενεργεί τον έλεγχο. Όσον αφορά την απο-
κλειστική προθεσμία (30 ημέρες) για την 
έκδοση απόφασης περί του ελέγχου νομι-
μότητας, ο Συνήγορος έχει τονίσει ότι αυτή 
δεν μπορεί παρά να ξεκινά από την πλήρη 
γνώση των στοιχείων του φακέλου της 
υπόθεσης, προκειμένου να είναι σε θέση ο 
γενικός γραμματέας της αποκεντρωμένης 
διοίκησης να διαμορφώσει ολοκληρωμέ-
νη κρίση για τη νομιμότητα ή μη της πρά-
ξης, και ότι το ζήτημα αυτό έχει διευκρινι-
στεί ρητά και με οδηγίες του Υπουργείου 
Εσωτερικών (εγκύκλιος 14351/13.5.2013).

Στις περιπτώσεις αυτές, η αποκεντρωμένη 
διοίκηση εμφανίζεται απρόθυμη να επα-
νέλθει στον έλεγχο που οφείλει να ασκή-
σει, ισχυριζόμενη ότι η απόφαση, με την 
οποία ο γενικός γραμματέας αποδέχεται 
ως «κατά τεκμήριο» νόμιμη την πράξη των 
ΟΤΑ, έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα και στε-
ρείται εκτελεστότητας. Όπως έχει επισημά-
νει ο Συνήγορος (υπόθεση 166747/2013), 
η θέση αυτή δεν είναι πειστική, καθώς, 
σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη στη 
θεωρία του διοικητικού δικαίου και σε 
μεγάλο μέρος της νομολογίας –η οποία 
εκφράζεται και σε σχετική με τα ζητήματα 
της διοικητικής εποπτείας γνωμοδότηση 
του ΝΣΚ (υπ’ αριθμ. 34/2008)–, οι διαπι-
στωτικές πράξεις έχουν εκτελεστότητα 
και δεν πρέπει να συγχέονται με τις βεβαι-
ωτικές πράξεις. Ως εκ τούτου μπορούν να 
ανακληθούν ελεύθερα από τη διοίκηση. 

  Αποτελεί πάγια θέση του Συνηγόρου 
ότι άσκηση διοικητικής εποπτείας δεν συ-
νιστά η απλή επικύρωση του περιεχομέ-
νου των αποφάσεων των ΟΤΑ, αλλά ο πλή-
ρης έλεγχος των τυπικών και ουσιαστικών 
στοιχείων της διοικητικής πράξης. 

Συνεπώς, όταν διαπιστώνεται, κατ’ επίκλη-
ση βάσιμων στοιχείων, ότι τέτοιος έλεγχος 
δεν πραγματοποιήθηκε, θα πρέπει οι σχε-
τικές αποφάσεις να ανακαλούνται και να 
διεξάγεται ο έλεγχος όπως προβλέπεται 
από το γράμμα και το πνεύμα του νόμου. 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΣΚ

Ένα από τα ζητήματα που απασχολούν δια-
χρονικά την ανεξάρτητη αρχή είναι η συμ-
μόρφωση της διοίκησης με τις δικαστικές 
αποφάσεις. Η υποχρέωση σεβασμού της 
δικαστικής κρίσης από την εκτελεστική 
εξουσία αποτελεί θεμέλιο λίθο του κρά-
τους δικαίου και της αρχής της διάκρισης 
των λειτουργιών. Στην ελληνική πραγμα-
τικότητα όμως, η συμμόρφωση αυτή δεν 
είναι ούτε άμεση ούτε πάντα αυτονόητη.
 
Ο Συνήγορος συνεχίζει να λαμβάνει ανα-
φορές από πολίτες οι οποίοι έχουν δικαι-
ωθεί δικαστικά για τη διαφορά τους με το 
Δημόσιο, αντιμετωπίζουν όμως την κω-
λυσιεργία της διοίκησης να εφαρμόσει το 
διατακτικό της δικαστικής απόφασης. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις παρέμβασης 
του Συνηγόρου δεν αμφισβητείται ευθέως 
η υποχρέωση προς συμμόρφωση, αλλά 
προβάλλονται διαδικαστικά προβλήματα 
ή ζητήματα ερμηνείας, λόγω των οποίων η 
διοίκηση αναβάλλει την υποχρέωση αυτή.

Καθυστέρηση εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων 
σε περιπτώσεις διορισμών

Αντικείμενο μεγάλου αριθμού αναφορών 
αποτελεί η άρνηση φορέων της δημό-
σιας διοίκησης να προβούν σε ολοκλή-
ρωση διαδικασίας διορισμών, βάσει του 
διατακτικού εκτελεστών δικαστικών τίτ-
λων. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση 
οποιουδήποτε διορισμού στον δημόσιο 
τομέα, συμπεριλαμβανομένων των πε-
ριπτώσεων διορισμών σε εκτέλεση αμε-
τάκλητων δικαστικών αποφάσεων, είναι 
η προηγούμενη έκδοση απόφασης κα-
τανομής θέσεων προσωπικού από τον 
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 
Ο Συνήγορος, με έγγραφό του προς τον 
υπουργό, επισήμανε την ανάγκη άμεσης 
και, πάντως, κατά προτεραιότητα έκδοσης 
των εν λόγω αποφάσεων, ειδικά για τις πε-
ριπτώσεις όπου η θέση έχει αναγνωριστεί 
με ισχύ δεδικασμένου από τελεσίδικη δι-
καστική απόφαση. Το υπουργείο εξέδωσε 

εγκύκλιο με την οποία ζήτησε από όλους 
τους φορείς να καταγράψουν τις εκκρεμό-
τητες των διορισμών αυτών, προκειμένου 
να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης των 
σχετικών υπουργικών αποφάσεων περί 
κατανομής θέσεων. Το θέμα βρίσκεται σε 
εξέλιξη (υποθέσεις 154525, 158819/2012, 
165990, 166357/2013). 

Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 
με αντικείμενο απαλλοτριώσεις 
και αυθαίρετα

Σε περιπτώσεις υποχρέωσης άρσης απαλ-
λοτρίωσης κατ’ εφαρμογή διατακτικού τε-
λεσίδικης δικαστικής απόφασης, συχνά η 
διοίκηση προβάλλει ερμηνευτικά και δια-
δικαστικά προβλήματα που δυσχεραίνουν 
την προσαρμογή των διοικητικών ενεργει-
ών στο περιεχόμενο των δικαστικών απο-
φάσεων. 

Αρκετοί πολίτες, ύστερα από μακροχρόνια 
δέσμευση του ακινήτου τους χωρίς αποζη-
μίωση, προσφεύγουν στα διοικητικά δικα-
στήρια, τα οποία κρίνουν ότι η δέσμευση 
του ακινήτου για διάστημα πέραν ενός 
εύλογου χρόνου δεν δικαιολογείται και συ-
νιστά ανεπίτρεπτο νομικό και οικονομικό 
βάρος της ιδιοκτησίας, ασυμβίβαστο με τη 
συνταγματική προστασία της. Αντίστοιχες 
είναι και οι περιπτώσεις στις οποίες το δι-
καστήριο διαπιστώνει –με βάση τις διατά-
ξεις του Κώδικα Απαλλοτριώσεων για την 
προθεσμία καταβολής αποζημίωσης μετά 
τον δικαστικό καθορισμό τιμής μονάδας– 
την αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης 
(υπόθεση 167490/2013). Οι σχετικές, τελε-
σίδικες αποφάσεις δεσμεύουν τη διοίκηση 
να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για 
την άρση της απαλλοτρίωσης. Καθώς όμως 
η διοίκηση έχει τη δυνατότητα, υπό προϋ-
ποθέσεις, να επιβάλει εκ νέου την απαλλο-
τρίωση του ακινήτου και καθώς τα αρμόδια 
όργανα πρέπει να αποφασίσουν αν επιθυ-
μούν και μπορούν να τη διατηρήσουν, η 
εκτέλεση της δικαστικής απόφασης καθυ-
στερεί, ενώ συχνά η διαδικασία καταλήγει 
στην εκ νέου δέσμευση της ιδιοκτησίας. Η 
κατάσταση περιπλέκεται περισσότερο όταν 
για την άρση της απαλλοτρίωσης απαιτείται 
η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου 
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της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο, δι-
αδικασία αυστηρή και χρονοβόρα, η οποία 
απαιτεί τη συνεργασία των εμπλεκόμενων 
φορέων (δήμου, περιφέρειας και Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος) για την προώθηση της 
τροποποίησης, την πλήρη αιτιολόγησή της 
με κριτήρια πολεοδομικά και οικονομικά, 
καθώς και τον ορισμό προθεσμίας για την 
πιθανή υποβολή ενστάσεων. 

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η 
εκκρεμότητα εκτέλεσης δικαστικής από-
φασης για την άρση απαλλοτρίωσης σε 
περιοχή του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος 
για την οποία εκκρεμεί η κύρωση πράξης 
εφαρμογής του σχεδίου της περιοχής (υπό-
θεση 139231/2011). Μολονότι η απόφαση 
εκδόθηκε το 2005, το ακίνητο δεν έχει ακό-
μη αποδεσμευτεί ούτε και έχει προχωρήσει 
η διαδικασία για την εκ νέου δέσμευση με 
την άμεση καταβολή αποζημίωσης του ιδι-
οκτήτη. Ο δήμος προσπαθεί να επιτύχει την 
αποζημίωσή του μέσω της υλοποίησης της 
πράξης εφαρμογής, η οποία ωστόσο βρί-
σκεται ακόμη στο στάδιο της κύρωσης. Ο 
Συνήγορος έχει παρέμβει υποστηρίζοντας 
ότι οι δύο διαδικασίες (η άρση απαλλοτρί-
ωσης με τροποποίηση του σχεδίου πόλεως 
και η κύρωση της πράξης εφαρμογής) πρέ-
πει να αποσυνδεθούν και, αν ο δήμος επι-
θυμεί να επιβάλει εκ νέου τη δέσμευση του 
ακινήτου, θα πρέπει να είναι σε θέση να την 
αποζημιώσει άμεσα με σχετική πίστωση 
εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του. 

Καθυστέρηση συμμόρφωσης της διοίκη-
σης αντιμετώπισε ο Συνήγορος και σε περί-
πτωση που αφορούσε δικαστική κρίση για 
εξαίρεση αυθαίρετου κτίσματος από κατε-
δάφιση.* Ειδικότερα, το ΣτΕ με απόφασή 
του (υπ’ αριθμ. 3337/2011) είχε κρίνει ορι-
στικά ότι το ακίνητο το οποίο ήταν αυθαίρε-
το και είχε κριθεί κατεδαφιστέο δεν μπορεί 
να εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, η αρμό-
δια υπηρεσία όμως προέβαλε αντιρρήσεις 
στην εκτέλεση της κατεδάφισης με το σκε-
πτικό ότι το ακίνητο μπορούσε να ενταχθεί 
στις διατάξεις για την τακτοποίηση των αυ-
θαιρέτων (Ν. 4014/2011 και Ν. 4178/2013). 
Ο Συνήγορος επισήμανε ότι η παράλειψη 
συμμόρφωσης της διοίκησης είναι αντίθε-
τη προς το άρθρο 20 Σ και το άρθρο 6 της 

ΕΣΔΑ σχετικά με τη διεξαγωγή δίκαιης και 
ορθής δίκης. Απευθυνόμενος στο Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος, ζήτησε να ερμηνεύουν 
οι υπηρεσίες τις σχετικές διατάξεις σύμφω-
να με το Σύνταγμα, δηλαδή να εκτελούν 
τις δικαστικές αποφάσεις, διαφορετικά να 
ληφθεί μέριμνα ώστε να προβλεφθεί συ-
γκεκριμένη διάταξη σύμφωνη με το άρθρο 
95 Σ και τις διατάξεις του Ν. 3068/2002 ως 
προς την εφαρμογή των τελεσίδικων ή 
αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων. Το 
υπουργείο δεσμεύτηκε ότι θα λάβει υπό-
ψη του τις παρατηρήσεις του Συνηγόρου 
κατά την επεξεργασία νεότερης ρύθμισης 
για το θέμα. Πράγματι, στον νέο νόμο για 
τα αυθαίρετα συμπεριλήφθηκε ρύθμιση (Ν. 
4178/2013, άρθρο 23, παράγρ. 7, εδ. β΄) με 
την οποία εξαιρούνται ρητά από τη δυνα-
τότητα υπαγωγής στις διατάξεις περί τακτο-
ποίησης αυθαιρέτων τα κτίσματα που κρί-
θηκαν αυθαίρετα με αμετάκλητη απόφαση 
δικαστηρίου, με την προϋπόθεση όμως ότι 
δεν αποπερατώθηκαν πλήρως ή δεν λει-
τούργησαν με την απαιτούμενη άδεια λει-
τουργίας πριν από τις 28.7.2011. Συνεπώς η 
ρύθμιση δεν επιλύει το ζήτημα, στον βαθ-
μό που επιτρέπει τη διατήρηση κτισμάτων 
κατά παράβαση τελεσίδικης ή αμετάκλητης 
δικαστικής απόφασης, βάσει της οποίας τα 
κτίσματα αυτά είναι αυθαίρετα που πρέπει 
να κατεδαφιστούν. 

Όπως ορθά επισημαίνει το ΣτΕ στην υπ’ 
αριθμ. 3341/2013 πρόσφατη απόφασή 
του περί αντισυνταγματικότητας του Ν. 
4014/2011 για την τακτοποίηση των αυ-
θαιρέτων, 

  η έκδοση ατελέσφορων δικαστικών 
αποφάσεων, δηλαδή προορισμένων να 
παραμείνουν ανεκτέλεστες, υποβαθμίζει 
το κύρος της δικαιοσύνης και αποδυναμώ-
νει την αίσθηση δεσμευτικότητάς της στην 
αντίληψη των πολιτών, πλήττοντας τη λει-
τουργία και τις ισορροπίες του δημοκρατι-
κού πολιτεύματος. 

Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 
για καταβολή οφειλομένων

Ο Δήμος Δελφών καθυστέρησε περίπου 
δύο έτη να συμμορφωθεί προς τελεσίδικη 

δικαστική απόφαση για καταβολή ποσού 
ύψους 118.611,03 ευρώ, το οποίο αποτε-
λούσε το συμβατικό τίμημα για την αγο-
ρά οικοπέδου από πολίτη προκειμένου 
να κατασκευαστεί ελικοδρόμιο. Ο δήμος 
είχε καταστεί υπερήμερος ως προς την 
καταβολή του συμβατικού τιμήματος ήδη 
από 1.10.2008. Το οφειλόμενο ποσό κατα-
βλήθηκε σταδιακά στον δικαιούχο και εξο-
φλήθηκε τον Οκτώβριο του 2013 μετά την 
παρέμβαση του Συνηγόρου (υποθέσεις 
147497/2011, 161195/2012). 

Καθυστέρηση αποδοχής ή μη 
γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ 

Συχνά, οι αρμόδιες διοικητικές αρχές κρί-
νουν ως αναγκαία προϋπόθεση για τη διεκ-
περαίωση διοικητικών ζητημάτων και την 
έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων 
την προηγούμενη γνωμοδότηση του ΝΣΚ. 
Η διαδικασία υποβολής ερωτημάτων προς 
γνωμοδότηση στο ΝΣΚ εκ μέρους των υπη-
ρεσιών, ως εργαλείο που χρησιμοποιεί η δι-
οίκηση για να κατοχυρώνει τη νομιμότητα 
των ενεργειών της, είναι σημαντική και έχει 
δημιουργήσει μια «νομολογία» για όλα σχε-
δόν τα θέματα που άπτονται της δημόσιας 
διοίκησης. Ωστόσο, παρουσιάζει σοβαρά 
προβλήματα κατά την υλοποίησή της, τα 
περισσότερα εκ των οποίων συνδέονται 
με τον μακρό χρόνο που απαιτείται από τη 
σύνταξη και την υποβολή του ερωτήματος 
εκ μέρους της υπηρεσίας μέχρι την έκδοση 
της γνωμοδότησης. 

  Επιπλέον, ο Συνήγορος έχει διαπιστώ-
σει σε αρκετές περιπτώσεις ότι η αποδοχή 
ή μη των γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ από 
τους αρμόδιους υπουργούς καθυστερεί 
υπερβολικά και καταλήγει κατ’ ουσίαν σε 
παρακώλυση της ολοκλήρωσης των διοι-
κητικών διαδικασιών. 

Συχνά μάλιστα δεν υφίσταται καν ενη-
μέρωση του φορέα που προκάλεσε τη 
γνωμοδότηση σχετικά με την αποδοχή ή 
μη αυτής. Πολλές φορές δε οι υπηρεσίες, 
παρ’ ότι οφείλουν εκ του νόμου, αμελούν 
να ενημερώσουν το ΝΣΚ περί της αποδο-
χής ή μη της γνωμοδότησης, πράγμα που 
εν μέρει οφείλεται και στην παρέλευση 

Παθογένειες της διοικητικής δράσης
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Περισσότερα και πιο αναλυτικά  
στοιχεία, στον ιστότοπο του  
Συνηγόρου www.synigoros.gr.

Οι αστερίσκοι [*] μέσα στο κείμενο  
παραπέμπουν σε κατάλογο συνδέσμων 
(www.synigoros.gr/?i=stp.el.links2013) 
όπου μπορείτε να βρείτε σχετικά  
αναρτημένα έγγραφα.

2.  Yπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.32/1637/οικ./27.6.2012.

μακρού χρονικού διαστήματος μεταξύ 
της έκδοσης της γνωμοδότησης και της 
απόφασης περί αποδοχής της ή μη. Ως 
αποτέλεσμα, είναι πολύ δύσκολο να πλη-
ροφορηθεί ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος 
εάν μια γνωμοδότηση έχει γίνει αποδεκτή 
ή όχι. Αντιστρόφως, πολλές γνωμοδοτή-
σεις αναρτώνται σε διαδικτυακούς τόπους 
και χρησιμοποιούνται για ενημέρωση των 
πολιτών, ακόμη και χωρίς να έχουν γίνει 
αποδεκτές. Η πρακτική αυτή έχει ως άμεση 
συνέπεια τη διαιώνιση προβλημάτων και 
βεβαίως πλήττει το κύρος της διοίκησης 
αφού δημιουργεί υπόνοιες αδιαφάνειας 
και κακοδιοίκησης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί 
το ερώτημα2 της Διεύθυνσης Διοίκησης 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης ως προς τη 
μοριοδότηση προϊσταμένων οργανικών 
μονάδων κατά τη διάρκεια απουσίας από 
τη θέση ευθύνης λόγω αδειών μητρότη-
τας ή υπηρεσιακής εκπαίδευσης, καθώς 
και των ατόμων που νομίμως τους/τις 
αναπληρώνουν, το οποίο παρέμεινε ανα-
πάντητο ως το τέλος του 2013 (υπόθεση 
157813/2012) (βλ. «Δημόσιος τομέας», στο 
«Φύλο και εργασιακές σχέσεις»).

Ενδεικτική επίσης είναι συγκεκριμένη υπό-
θεση που διερευνά ο Συνήγορος με αντικεί-
μενο την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση 
διαδικασίας επιλογής προσωπικού, βάσει 
προκήρυξης εκδοθείσας το έτος 2008 (υπό-
θεση 140579/2011). Κατά τη διερεύνηση, 
ο Συνήγορος απηύθυνε σειρά εγγράφων 
στον εκάστοτε Υπουργό Δικαιοσύνης, επι-
σημαίνοντας ότι εκκρεμεί η αποδοχή ή μη 
γνωμοδότησης του ΝΣΚ για το θέμα από 
τον Οκτώβριο του 2010. Ωστόσο, ακόμη δεν 
έχει υπάρξει ανταπόκριση. 

Άλλο παράδειγμα είναι η περίπτωση της 
–εκδοθείσας από τον Μάιο του 2012– γνω-
μοδότησης 302/2012 του Γ΄ Τμήματος του 
ΝΣΚ, που αφορά την αθροιστική χορή-
γηση του υπολοίπου των διευκολύνσεων 
ανατροφής προηγούμενου τέκνου, μετά 
την απόκτηση νέου τέκνου από γονείς 
εκπαιδευτικούς (υπόθεση 140841/2011).  

Έπειτα από ενάμιση χρόνο αναμονής, το 
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
αποφάσισε να προχωρήσει στην έκδοση 
εγκυκλίου όπου συμπεριέλαβε το σκεπτι-
κό της γνωμοδότησης, χωρίς αυτή ακόμη 
να έχει γίνει αποδεκτή από τον υπουργό 
(βλ. «Δημόσιος τομέας», στο «Φύλο και ερ-
γασιακές σχέσεις»).

Περαιτέρω, ο Συνήγορος ζήτησε την ανά-
κληση της υπ’ αριθμ. 211/2010 γνωμοδό-
τησης του ΝΣΚ, που αφορά την άρνηση 
χορήγησης επιπλέον μειωμένου ωραρίου 
στους εκπαιδευτικούς για τέταρτο τέκνο. 
Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παι-
δείας υπέβαλε σχετικό υπηρεσιακό σημεί-
ωμα στο γραφείο του αρμόδιου υπουργού 
στις 22.2.2012, το οποίο δεν έχει ακόμη 
απαντηθεί, ενώ η εκπαιδευτικός που είχε 
απευθυνθεί στον Συνήγορο έχει ήδη απο-
λέσει την προθεσμία λόγω της ηλικίας του 
τέκνου (υπόθεση 119669/2009). 

Ο Συνήγορος θεωρεί ότι οι καθυστερήσεις 
αυτές αποτελούν σημαντικό ανασταλτικό 
παράγοντα στη λειτουργία της δημόσιας 
διοίκησης και καταλήγουν να υποβαθμί-
ζουν τον ρόλο του ΝΣΚ στη διευκρίνιση 
σειράς θεμάτων, με επιπτώσεις στους πο-
λίτες. Γι’ αυτό άλλωστε ο Συνήγορος ζήτη-
σε, στο πλαίσιο προτάσεων βελτίωσης και 
απλούστευσης των διοικητικών διαδικασι-
ών που απηύθυνε στο Υπουργείο Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης με ειδική έκθεση* 
(βλ. «Ειδικές εκθέσεις», στο «Οι δραστηρι-
ότητες της χρονιάς»), την επίσπευση της 
διαδικασίας αποδοχής ή μη των γνωμοδο-
τήσεων του ΝΣΚ από τα κατά περίπτωση 
αρμόδια όργανα, προτείνοντας συγκεκρι-
μένο χρονικό όριο δύο μηνών, το ανώτατο.
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Ειδικές αρμοδιότητες



Ειδική έκθεση 2013 (άρθρο 20, παράγρ. 3 Ν. 3304/2005)

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
Το φαινόμενο της ρατσιστικής βίας και η αντιμετώπισή του

Διακριτική μεταχείριση λόγω εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Ρομά

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 
Το «κοινωνικό μοντέλο» προσέγγισης της αναπηρίας

Δικαιώματα παιδιών με αναπηρία

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.  
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Δημιουργία δικτύου συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών

Κατάρτιση και συνεργασία με διεθνείς φορείς

Καταπολέμηση  
των διακρίσεων
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Η παρούσα έκθεση αποτυπώνει τη δράση 
του Συνηγόρου του Πολίτη το έτος 2013 ως 
φορέα προώθησης της αρχής της ίσης με-
ταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνο-
τικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξου-
αλικού προσανατολισμού, σύμφωνα με την 
κατά τον Ν. 3304/2005 αρμοδιότητά του. 

Φέτος, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η 
έκθεση συμπεριλαμβάνει και υποθέσεις 
για τη διερεύνηση των οποίων δεν αξιο-
ποιήθηκαν τα θεσμικά εργαλεία που προ-
βλέπονται στον Ν. 3304/2005, καθώς δεν 
ενέπιπταν με τη στενή έννοια του νόμου 
(stricto sensu) στο πεδίο εφαρμογής του. Οι 
υποθέσεις αυτές εξετάστηκαν υπό το πρί-
σμα της γενικότερης αρμοδιότητας του Συ-
νηγόρου για την προστασία των δικαιωμά-
των, καθώς και της ειδικότερης ως φορέα 
προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρι-
σης (άρθρο 19, παράγρ. 1, Ν. 3304/2005). 

Αναλυτικότερα, κατά το 2013, σύμφωνα με 
τα ανωτέρω κριτήρια, o Συνήγορος διερεύ-
νησε 175 υποθέσεις στις οποίες φερόταν 
να συντρέχει διακριτική μεταχείριση σε 
βάρος κάποιου ή κάποιων προσώπων. Από 
αυτές, οι εκκρεμείς υποθέσεις προηγού-
μενων ετών είναι 73. Από το σύνολο των 
υποθέσεων αρχειοθετήθηκαν 18, επειδή 
κρίθηκαν εκτός αρμοδιότητας, αβάσιμες 
ή διακόπηκε η διερεύνησή τους λόγω μη 
προσκόμισης στοιχείων από τους ενδια-
φερομένους. Η έκβαση των 54 υποθέσεων 
των οποίων η διερεύνηση ολοκληρώθηκε 
το 2013 ήταν κατ’ αρχήν θετική σε 20 περι-
πτώσεις, ενώ σε 24 περιπτώσεις η διοίκηση 
αρνήθηκε να συμμορφωθεί και σε 10 από 
αυτές διαπιστώθηκε τελικώς ότι οι ενέρ-
γειές της ήταν σύννομες. Οι υπόλοιπες 103 
εξακολουθούν να διερευνώνται. Επί μα-
κρόν εκκρεμείς παραμένουν 32 περιπτώ-
σεις που αφορούν κυρίως τη στεγαστική 
αποκατάσταση των Ρομά1. Η στατιστική 
εμφάνιση σημαντικής αύξησης στον αριθ-
μό των αναφορών που καταγράφονται στο 

πεδίο των διακρίσεων λόγω αναπηρίας 
οφείλεται στην επιλογή του Συνηγόρου να 
συμπεριλάβει στο παρόν κεφάλαιο τις υπο-
θέσεις παιδιών με αναπηρία, οι οποίες κατά 
κύριο λόγο σχετίζονται με τη μη πραγμά-
τωση των προβλεπόμενων ειδικών μέτρων 
πρόσβασης στην εκπαίδευση (ειδική εκ-
παιδευτική υποστήριξη).2

 
Στατιστικά ανά πεδίο διάκρισης

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ 
ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ ‘Η ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ 
ΒΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 

Τα δύο τελευταία χρόνια ο Συνήγορος έχει 
επανειλημμένα επισημάνει την έντονη 
ανησυχία του για την αύξηση φαινομένων 
ρατσιστικής βίας, ιδίως στις περιπτώσεις 
που αυτή συνδυάζεται με οργανωμένη και 
συστηματική δράση ακραίων ομάδων σε 
βάρος μελών ευπαθών ή αποκλεισμένων 
κοινωνικών ομάδων (αλλοδαπών, Ρομά 
κ.λπ.). Ο Συνήγορος παρενέβη δημόσια, 
ιδίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η  
ρατσιστική συμπεριφορά εκφράστηκε 

με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Στις περιπτώ-
σεις αυτές άλλωστε η δράση οργανωμέ-
νων εγκληματικών ομάδων καθιστά ακό-
μη περισσότερο επικίνδυνη την κρατική 
αδράνεια, η οποία επιτείνει τη διάχυτη αί-
σθηση ανασφάλειας.* 

Με αφορμή το ακραίο κρούσμα ένοπλης 
βίας που σημειώθηκε κατά αλλοδαπών 
εργαζομένων στις καλλιέργειες φράουλας 
στη Νέα Μανωλάδα, ο Συνήγορος ζήτησε 
την άμεση, συντονισμένη και αποτελεσμα-
τική παρέμβαση της πολιτείας.* Πριν από 
τέσσερα έτη, ο Συνήγορος είχε επισημά-
νει παρόμοια προβλήματα στην περιοχή, 
υποδεικνύοντας την ανάγκη εμπλοκής των 
αρμόδιων αστυνομικών αρχών και των 
υπηρεσιών ελέγχου της ανασφάλιστης ερ-
γασίας, χωρίς προφανώς να εισακουσθεί, 

1.  Η εκκρεμότητα αυτή οφείλεται στον δομικό-συστημικό χαρακτήρα που εμφανίζουν οι διακρίσεις στο συγκεκριμένο πεδίο και στην επιλογή του Συνηγόρου να 
διατηρεί ενεργή την παρέμβασή του στις υποθέσεις αυτές σε όλα τα στάδια εξέλιξης, μέχρι την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.

2.   H εν λόγω θεματική δεν είχε συμπεριληφθεί στις προηγούμενες ειδικές εκθέσεις για την ίση μεταχείριση καθώς δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 
3304/2005. Η φετινή αύξηση του ποσοστού της άρνησης συμμόρφωσης της διοίκησης στις προτάσεις του Συνηγόρου σχετίζεται, σε μεγάλο βαθμό, με τις 
υποθέσεις αυτές (βλ. παρακάτω, «Δικαιώματα παιδιών με αναπηρία», στο παρόν κεφάλαιο).

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗ-
ΚΑΝ ΚΑΤΑ 
ΤΟ 2013

Αναφορές που 
υποβλήθηκαν 
κατά το 2013

Διακρίσεις 
στην εργασία-
απασχόληση

Αναφορές 
προηγούμενων 
ετών που 
εξετάστηκαν 
το 2013

Διακρίσεις 
στην εκπαί-
δευση και 
στην επαγ-
γελματική 
κατάρτιση

Διακρίσεις 
στη διάθεση 
αγαθών,  
στην παροχή
υπηρεσιών, 
στη στέγαση

Ρομά

Εθνοτική κατα-
γωγή / φυλετική 
καταγωγή (εκτός 
υποθέσεων Ρομά)

Αναπηρία

Ηλικία

Σεξουαλικός  
προσανατολισμός

Θρησκευτικές ή 
άλλες πεποιθήσεις

54

28

56

26

  1

10

18

17

46

13

  1

  7

  2

  4

13

24

36

11

10

13

3

  8

  7

38

  2

44

17

  5

  1

10
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όπως αποδεικνύεται εκ του αποτελέσμα-
τος. Η ολιγωρία όσον αφορά την αντιμε-
τώπιση παρόμοιων συμπεριφορών από 
τις αρμόδιες κρατικές αρχές συντηρεί την 
εσφαλμένη εντύπωση ότι αυτές μπορούν 
να είναι ανεκτές, τροφοδοτώντας εντάσεις 
που διαρρηγνύουν την κοινωνική συνοχή 
και ειρήνη και υπονομεύουν την αξία και 
τα θεμέλια του ίδιου του κράτους δικαίου. 

Δεδομένης της έντασης αλλά και της κλι-
μάκωσης των περιστατικών ρατσιστικών 
επιθέσεων, ο Συνήγορος, αξιοποιώντας τα 
θεσμικά εργαλεία που του παρέχονται στο 
πλαίσιο της γενικής αλλά και της ειδικής 
του αρμοδιότητας ως φορέα προώθησης 
και εποπτείας της αρχής της ίσης μεταχεί-
ρισης ανεξαρτήτως εθνοτικής ή φυλετικής 
καταγωγής, επέλεξε να εστιάσει σε αυτό το 
μείζονος σημασίας ζήτημα που αφορά τον 
σεβασμό της προσωπικότητας και της αξί-
ας του ανθρώπου χωρίς διακρίσεις σε ειδι-
κή έκθεσή3 του τον Σεπτέμβριο του 2013. 
Στην έκθεση αυτή ο Συνήγορος συνεκτίμη-
σε τόσο τις ατομικές αναφορές για ανάρμο-
στη συμπεριφορά αστυνομικών οργάνων 
που υποβλήθηκαν σε αυτόν κατά το έτος 
2012 και έτυχαν ενδελεχούς έρευνας όσο 
και τις καταγγελίες περιστατικών ρατσιστι-
κής βίας που καταγράφηκαν σε διάστημα 
16 μηνών (1.1.2012-30.4.2013) από την 
Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ), τον Τύπο και 
ΜΚΟ4. Ο συνδυασμός αυτός απέδωσε κα-
ταγραφή συνολικά 281 διασταυρωμένων 
περιστατικών για το 16μηνο αυτό διάστη-
μα, αριθμός που καταδεικνύει την απόστα-
ση μεταξύ της επίσημης καταγραφής από 
τις αστυνομικές αρχές και της πραγματι-
κότητας του «σκοτεινού αριθμού» των ρα-
τσιστικών επιθέσεων. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της ΕΛΑΣ, υπήρξαν 84 περιστατικά με 
πιθανολογούμενο ρατσιστικό κίνητρο το 
2012, ενώ ο Συνήγορος διασταύρωσε στοι-
χεία για 253 καταγγελθέντα περιστατικά 
επιθέσεων με προφανή ρατσιστικά κίνη-
τρα το ίδιο έτος. Η ανάγκη για συγκρότηση 
ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής 
της ρατσιστικής βίας σε όλη τη χώρα ήταν 

ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έκ-
θεσης του Συνηγόρου.

Καταγραφή και διερεύνηση  
ρατσιστικών κινήτρων από την ΕΛΑΣ 

Στο πλαίσιο της αποστολής του, ο Συνή-
γορος καλείται συχνά να διερευνήσει κα-
ταγγελίες στρεφόμενες κατά αστυνομικών 
οργάνων. Η εμπέδωση από την ΕΛΑΣ της 
αναγκαιότητας να ερευνά φαινόμενα παρά-
νομης αστυνομικής δράσης έχει ιδιαίτερη 
σημασία για τον Συνήγορο ως εθνικό φο-
ρέα καταπολέμησης των διακρίσεων, όταν 
τα καταγγελλόμενα περιστατικά φέρουν τη 
σφραγίδα της ρατσιστικής επίθεσης. 

  Η ανοχή απέναντι σε ρατσιστικές συ-
μπεριφορές, πολλώ δε μάλλον η χρήση 
βίας με ρατσιστικό κίνητρο από δημόσι-
ους λειτουργούς, απειλεί τη δημόσια τάξη 
και ασφάλεια, αλλά και το κράτος δικαίου 
περισσότερο από ανάλογες συμπεριφορές 
εκ μέρους απλών πολιτών.

Στην ειδική έκθεσή του, ο Συνήγορος συ-
νεκτίμησε 17 καταγγελίες για ρατσιστική 
συμπεριφορά αστυνομικών οργάνων, τις 
οποίες είχε λάβει κατά το 2012. Κοινό στοι-
χείο των καταγγελιών είναι η ιθαγένεια του 
θύματος, η εθνοτική του καταγωγή ή/και τα 
φυλετικά του χαρακτηριστικά. Το σύνολο 
σχεδόν των αναφερομένων διέθεταν νομι-
μοποιητικά έγγραφα διαμονής στη χώρα 
(άδεια διαμονής, δελτίο αιτούντος άσυλο). 
 
Στις υποθέσεις αυτές εμπλέκονταν κατά 
τόπους αστυνομικά τμήματα, κυρίως της 
Αττικής, η επιχείρηση «Ξένιος Ζευς», η Δι-
εύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, η Ομάδα 
ΔΙΑΣ, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, 
η Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου και η 
Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αεροδρομίου 
Θεσσαλονίκης. Τα καταγγελλόμενα περι-
στατικά αφορούσαν ανοχή ή άρνηση της 
αστυνομίας να διερευνήσει καταγγελίες για 
επιθέσεις και ενέργειες εκφοβισμού σε βά-
ρος αλλοδαπών από οργανωμένες ομάδες 

ιδιωτών, αυθαίρετους αστυνομικούς ελέγ-
χους, αναιτιολόγητες προσαγωγές, λεκτική 
και σωματική βία κατά τη διάρκεια αστυνο-
μικών ελέγχων και κράτησης σε αστυνομι-
κά τμήματα. 

Κατά τη διερεύνηση των ανωτέρω υποθέ-
σεων, ο Συνήγορος απευθύνθηκε στις αρ-
μόδιες υπηρεσίες προκειμένου να συλλέξει 
στοιχεία σχετικά με τα πραγματικά περι-
στατικά και υπέδειξε ενδελεχή διερεύνηση 
με αναζήτηση ρατσιστικού κινήτρου στη 
συμπεριφορά των ελεγχόμενων αστυνομι-
κών, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
7100/4/3/24.5.2006 εγκύκλιο του τότε Αρ-
χηγού ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 
αυτή, οι αστυνομικές αρχές οφείλουν να 
ερευνούν τα ρατσιστικά κίνητρα των κα-
ταγγελλόμενων ποινικών αδικημάτων, να 
συλλέγουν σχετικές πληροφορίες και να 
καταγράφουν/αναφέρουν περιστατικά με 
χρήση συγκεκριμένου εντύπου. Φαίνεται 
όμως ότι η εγκύκλιος αυτή έχει στην πράξη 
περιπέσει σε αχρησία. Σε ποσοστό 35% των 
περιπτώσεων δεν υπήρξε περιθώριο πε-
ραιτέρω διερεύνησης, καθώς, σύμφωνα με 
την εμπλεκόμενη υπηρεσία, το καταγγελ-
λόμενο περιστατικό δεν ήταν καταγεγραμ-
μένο ή, αν και υπήρξε σχετική καταγγελία, 
τα στοιχεία δεν ήταν επαρκή. Στο σημείο 
αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε αρ-
κετές περιπτώσεις παρατηρείται αδυναμία 
ή απροθυμία του θύματος να συνεχιστεί η 
διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσής του.

Ο Συνήγορος δέχτηκε δύο καταγγελίες αλ-
λοδαπών για βίαιη συμπεριφορά και πρό-
κληση σωματικής βλάβης από αστυνομι-
κούς του Αστυνομικού Τμήματος Κυψέλης, 
στις οποίες το τμήμα δεν είχε καταγράψει 
τα συμβάντα (υποθέσεις 141351/2011, 
154256/2012). Ειδικά για τη δεύτερη ανα-
φορά, δεν είχε καν καταγραφεί προσαγωγή 
του αναφερομένου ούτε στο Αστυνομικό 
Τμήμα Κυψέλης αλλά ούτε και στο Αστυνο-
μικό Τμήμα Αγ. Παντελεήμονα (στην αρμο-
διότητα του οποίου ανήκει η περιοχή στην 
οποία έλαβε χώρα το περιστατικό, κατά 

Καταπολέμηση των διακρίσεων

3.   Για τη μεθοδολογία της ειδικής έκθεσης και το σύνολο των διαπιστώσεων και των προτάσεων που αυτή περιλαμβάνει βλ. «Ειδικές εκθέσεις», στο «Οι δραστη-
ριότητες της χρονιάς» και αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Συνηγόρου.*

4. Μέσω του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, στο οποίο ο Συνήγορος μετέχει ως παρατηρητής.
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τους ισχυρισμούς του αναφερομένου). Η 
συνέχιση της διερεύνησης των υποθέσεων 
είναι δυσχερής λόγω έλλειψης ανταπόκρι-
σης εκ μέρους των θυμάτων. 

  Η ανοχή σε επιθέσεις από ιδιώτες είναι 
το πεδίο όπου κατεξοχήν παρατηρείται έλ-
λειψη καταγραφής από την αστυνομία και 
εντέλει άρνηση διερεύνησης καταγγελιών.

Πρόκειται συχνά για ρατσιστικές επιθέσεις, 
υλικές φθορές και δημιουργία κλίματος εκ-
φοβισμού με ελέγχους των νομιμοποιητι-
κών εγγράφων αλλοδαπών από οργανωμέ-
νες ομάδες ιδιωτών. Η συνήθης απάντηση 
είναι είτε ότι δεν υπάρχει κανένα καταγε-
γραμμένο περιστατικό είτε ότι, μολονότι 
αυτό καταγγέλθηκε, η διερεύνηση δεν απέ-
δωσε συγκεκριμένα αποτελέσματα (υπο-
θέσεις 152213, 157506/2012). Ενδεικτική 
είναι η εξέλιξη υπόθεσης αλλοδαπού στον 
οποίο μέλη εξτρεμιστικής ομάδας προκά-
λεσαν βαριά σωματική βλάβη, περίπτωση 
που πήρε μεγάλη δημοσιότητα. Σύμφωνα 
με τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του 
Αρχηγείου ΕΛΑΣ, η καταγγελία δεν διερευ-
νήθηκε καθώς δεν κατέστη δυνατόν να 
εντοπιστεί το θύμα προκειμένου να δώσει 
κατάθεση (υπόθεση 160109/2012).

Ειδική κατηγορία αποτελούν οι καταγγε-
λίες για ανοχή της αστυνομίας σε επιθέ-
σεις εναντίον παράτυπα εισερχόμενων 
αλλοδαπών, όπως σε περίπτωση τραυμα-
τισμού αλλοδαπής στη Λέσβο (υπόθεση 
159681/2012). Σύμφωνα με την απάντη-
ση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών της ΕΛΑΣ, 
δεν υπάρχει καταγεγραμμένο περιστατικό 
τραυματισμού ούτε καν επίθεσης σε βάρος 
αλλοδαπών. 

Τύποι πειθαρχικής διερεύνησης: Η 
Προκαταρκτική Διοικητική Εξέταση 
ως υποκατάστατο ελέγχου

Η αστυνομία προέβη σε πειθαρχικό έλεγχο 
για το 53% των υποθέσεων που τέθηκαν 
υπόψη του Συνηγόρου. Μόνο σε μία υπόθε-
ση από αυτές διατάχτηκε ΕΔΕ, από τη Διεύ-
θυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσα-
λονίκης, για καταγγελία κακομεταχείρισης 
ολλανδού υπηκόου με ιρακινή καταγωγή. 

Ωστόσο η λήψη απόφασης ανεστάλη λόγω 
εκκρεμούς ποινικής διαδικασίας. Ο Συνή-
γορος θα ζητήσει την ολοκλήρωση της 
εξέτασης μόλις παρέλθει η προθεσμία ανα-
στολής ενός έτους (υπόθεση 148259/2012). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις οχτώ από τις 
εννέα υποθέσεις για τις οποίες διενεργήθη-
κε πειθαρχικός έλεγχος από την αστυνομία 
η έρευνα περιορίστηκε σε διενέργεια Προ-
καταρκτικής Διοικητικής Εξέτασης (ΠΔΕ). 
Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι είτε δεν 
επιβεβαιώθηκε το συμβάν είτε δεν προέ-
κυψαν πειθαρχικές ευθύνες στις εφτά από 
τις οχτώ διενεργηθείσες ΠΔΕ. Μόνο σε 
μία περίπτωση διαπιστώθηκε ότι ο αστυ-
νομικός είναι πειθαρχικά ελεγκτέος, για 
προσβλητική συμπεριφορά και άρνηση 
εξυπηρέτησης αλλοδαπής από τη Μολδα-
βία, όταν αυτή προσήλθε σε αστυνομικό 
τμήμα για διοικητική συναλλαγή (υπόθεση 
153548/2012). Στη μοναδική αυτή περί-
πτωση καταλογισμού δεν διαπιστώθηκε 
ωστόσο ρατσιστικό κίνητρο. 

Σε όσες από τις παραπάνω περιπτώσεις 
ολοκληρώθηκε η πειθαρχική διαδικασία, ο 
Συνήγορος έλεγξε τα πορίσματα για να δια-
πιστώσει τυχόν πλημμέλειες κατά τη διενέρ-
γεια της εξέτασης ή μη επαρκή αιτιολόγηση. 
Κατά περίπτωση ο Συνήγορος έχει ζητήσει 
διευκρινίσεις ή και επανάληψη της διαδι-
κασίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 
έχει ακόμη λάβει απάντηση ή ενημέρωση 
για τις τυχόν ενέργειες της υπηρεσίας. 

Ενδεικτικές υποθέσεις: Βιαιοπραγίες, 
λεκτική βία, προσαγωγές

Σε ΠΔΕ που προκάλεσε ο Συνήγορος, κα-
τόπιν καταγγελίας για χρήση βίας κατά τη 
διάρκεια αστυνομικού ελέγχου αλλοδαπού, 
δεν προέκυψαν πειθαρχικές ευθύνες, ενώ 
στην αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων 
από τον Συνήγορο ο καταγγέλλων δεν αντα-
ποκρίθηκε (υπόθεση 148626/2012). Για πα-
ρόμοια περίπτωση ο Συνήγορος εξετάζει 
το αποτέλεσμα της ΠΔΕ, η οποία διενερ-
γήθηκε κατόπιν παρέμβασής του. Ωστόσο 
και σε αυτή την περίπτωση, από την έρευνα 
της αστυνομίας δεν προέκυψαν πειθαρχι-
κές ευθύνες (υπόθεση 150940/2012). Σε μία 

καταγγελία για βίαιη συμπεριφορά κατά 
αλλοδαπού από αστυνομικούς της Άμεσης 
Δράσης δεν διαπιστώθηκαν πειθαρχικές 
ευθύνες από τη διενεργηθείσα ΠΔΕ (υπόθε-
ση 149656/2012). Επίσης, έλληνας πολίτης 
κατήγγειλε ότι προσήχθη επειδή διαμαρ-
τυρήθηκε για την κακομεταχείριση ομάδας 
αλλοδαπών από αστυνομικούς της Ομάδας 
ΔΙΑΣ. Ο Συνήγορος έκρινε ότι η διερεύνη-
ση της υπόθεσης υπήρξε ανεπαρκής, ιδίως 
επειδή δεν ερευνήθηκε το ενδεχόμενο ρα-
τσιστικό κίνητρο, και πρότεινε νέα έρευνα 
(υπόθεση 160878/2012). 

Στην περίπτωση κακοποίησης νιγηριανής 
κρατουμένης στη Διεύθυνση Αλλοδαπών 
Αττικής, η υπόθεση αρχειοθετήθηκε από 
την ΕΛΑΣ, καθώς από την ΠΔΕ δεν διαπι-
στώθηκαν πειθαρχικές ευθύνες. Ο Συνήγο-
ρος επανήλθε εστιάζοντας στο ζήτημα κα-
θήλωσης της κρατουμένης με χειροπέδες 
στα κάγκελα του κελιού της και ζητώντας 
νέα έρευνα (υπόθεση 151094/2012). 

Αλλοδαπός δέχτηκε απρόκλητες απειλές 
και ύβρεις από αστυνομικούς της Ομάδας 
ΔΙΑΣ, ενώ περίμενε δίπλα τους σε φανάρι 
κεντρικού δρόμου της Αθήνας. Η ΕΛΑΣ διε-
ξήγαγε ΠΔΕ και κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι το περιστατικό δεν έλαβε χώρα, ως εκ 
τούτου δεν καταλόγισε πειθαρχικές ευθύ-
νες σε κανέναν. Ο Συνήγορος διερευνά το 
υλικό που συνοδεύει το πόρισμα (υπόθεση 
152357/2012).

Παράνομη προσαγωγή και κράτησή του, 
χωρίς να του γνωστοποιηθεί ο λόγος σε 
γλώσσα που κατανοεί, καταγγέλλει γάλλος 
πολίτης με καταγωγή από τις Κομόρες, ο 
οποίος βρισκόταν στην Ελλάδα για του-
ριστικούς λόγους. Μετά την παρέμβαση 
του Συνηγόρου, η Αστυνομική Διεύθυν-
ση Κυκλάδων διενήργησε ΠΔΕ, με απαλ-
λακτικό τελικώς αποτέλεσμα (υπόθεση 
157344/2012). 

Αποκατάσταση της νομιμότητας 

Σε μικρό ποσοστό αυτών των υποθέσεων 
(12%), ο Συνήγορος θεωρεί ότι υπήρξε 
αποκατάσταση της νομιμότητας με τη με-
σολάβησή του, είτε μέσω δέσμευσης της 
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υπηρεσίας να ακολουθήσει τις συστάσεις 
του είτε μέσω άμεσης συμμόρφωσης. 

Ειδικότερα: 

Σε μία περίπτωση αδικαιολόγητης προ-
σαγωγής, πολίτης από τη Σιέρα Λεόνε 
ζήτησε την παρέμβαση του Συνηγόρου, 
καθώς αστυνομικοί της επιχείρησης «Ξέ-
νιος Ζευς» τον συνέλαβαν στην Αθήνα 
και τον μετήγαγαν σε κέντρο κράτησης 
της Κομοτηνής παρά το γεγονός ότι ήταν 
κάτοχος ισχυρής άδειας διαμονής (υπόθε-
ση 156008/2012). Μετά τις ενέργειες του 
Συνηγόρου, ο αναφερόμενος αφέθηκε 
ελεύθερος, το περιστατικό ωστόσο έδω-
σε αφορμή για έντονο προβληματισμό 
ως προς τις καταχρηστικές πρακτικές της 
όλης επιχείρησης (βλ. «Προσωπική ελευ-
θερία και ασφάλεια», στο «Το πρόσωπο και 
το κράτος»).

Αδικαιολόγητες προσαγωγές κατήγγειλε 
στον Συνήγορο αλλοδαπός μαθητής. Ο 
μαθητής υποστήριξε ότι, λόγω του χρώμα-
τός του, αστυνομικοί του τμήματος της πε-
ριοχής του τον προσήγαγαν επανειλημμένα 
για εξακρίβωση στοιχείων, παρόλο που 
έφερε μαζί του επικυρωμένο φωτοαντίγρα-
φο του διαβατηρίου του∙ σε μία περίπτωση 
μάλιστα επιδείχθηκε το πρωτότυπο διαβα-
τήριο από τον πατέρα του. Ο Συνήγορος 
ζήτησε από τον διοικητή του αστυνομικού 
τμήματος να δοθούν αυστηρές οδηγίες 
για την αποτροπή ανάλογων περιστατικών 
στην περιοχή (υπόθεση 166032/2013).

Επίσης στο πεδίο των αυθαίρετων αστυ-
νομικών ελέγχων, ο Συνήγορος διερεύ-
νησε καταγγελία για ελέγχους έξω από το 
«Κέντρο Ημέρας Βαβέλ» και ακολούθως 
είσοδο αστυνομικών στο κτίριο προς 
αναζήτηση αλλοδαπού. Δεδομένου ότι η 
πρακτική αυτή δημιούργησε κλίμα εκφο-
βισμού στην ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα 
των μεταναστών με προβλήματα ψυχικής 
υγείας, στην οποία το κέντρο απευθύνε-
ται, η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής 
δεσμεύτηκε για την αποφυγή παρόμοιων 
ενεργειών, χωρίς τουλάχιστον προηγούμε-
νη ενημέρωση των υπευθύνων του χώρου 
(υπόθεση 154342/2012). 

Συμπεράσματα και προτάσεις

Συμπερασματικά, εξετάζοντας το κατά 
πόσο η αστυνομία ανταποκρίθηκε ουσι-
αστικά στις αναφορές που δέχτηκε ο Συ-
νήγορος για ανάρμοστη συμπεριφορά 
αστυνομικών οργάνων με ενδεχόμενο ρα-
τσιστικό (εθνοφυλετικό κυρίως) κίνητρο, 
επιβεβαιώνεται η εικόνα καθυστέρησης 
των εσωτερικών ερευνών, που δημιουργεί 
αίσθηση ατιμωρησίας. 

  Η επιφανειακή εξέταση όσων περιστα-
τικών τελικά καταγγέλλονται στην αστυ-
νομία, καθώς και η διακοπή της έρευνας 
ήδη κατά το προκαταρκτικό της στάδιο 
πλήττουν την αξιοπιστία των πειθαρχικών 
ελέγχων, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, ώστε 
η όποια διερεύνηση καταλήγει να θεωρεί-
ται μάλλον προσχηματική από τα ίδια τα 
θύματα αλλά και από πολλούς πολίτες και 
οργανώσεις. 

Έτσι, διαιωνίζεται η απροθυμία των θυμά-
των να καταγγείλουν ρατσιστική συμπε-
ριφορά σε βάρος τους αφού τα δεδομένα 
επιβεβαιώνουν την πεποίθησή τους ότι δεν 
πρόκειται να δικαιωθούν, φαινόμενο που ο 
Συνήγορος έχει επισημάνει ήδη με την ειδι-
κή έκθεσή του το 2004 για τις πλημμέλειες 
των πειθαρχικών ελέγχων της αστυνομίας.*

Οι προτάσεις τις οποίες διατυπώνει επί του 
παρόντος ο Συνήγορος συνοψίζονται ως 
εξής: 

•  Η αστυνομία να ενεργοποιεί και να διεκ-
περαιώνει με ταχύτητα και πληρότητα τη 
διαδικασία πειθαρχικής διερεύνησης κα-
ταγγελιών κατά αστυνομικών οργάνων.

•  Η ΠΔΕ να αποκτήσει τον πραγματικό της 
χαρακτήρα, της συλλογής στοιχείων, και 
η έρευνα να μην παραμένει εκκρεμής επί 
εξαιρετικά μακρό διάστημα.

•  Η εξέταση όλων των μαρτύρων, η ανα-
γκαία αμεροληψία, η πλήρης αιτιολογία 
να αποτελούν απαρέγκλιτο κανόνα των 
εσωτερικών διαδικασιών της αστυνομίας.

•  Η πειθαρχική διερεύνηση, από την Υπηρε-
σία Εσωτερικών Υποθέσεων, των καταγγε-
λιών για αστυνομικά όργανα εμπλεκόμενα 
σε ρατσιστικές επιθέσεις να μην εμφανί-

ζει καθυστερήσεις, ώστε να μη δίνεται η 
εντύπωση ανοχής ή και συγκάλυψης.

•  Να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, και 
υπό εγγυήσεις ανεξαρτησίας, τα προβλε-
πόμενα Γραφεία Αντιμετώπισης Περιστα-
τικών Αυθαιρεσίας καθώς και η Επιτροπή 
Αξιολόγησης των σχετικών καταγγελιών, 
η λειτουργία των οποίων είναι κρίσιμη 
για την επανεξέταση υποθέσεων μετά 
την έκδοση σχετικών αποφάσεων του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) (βλ. Ετήσια έκθεση 
2011, σ. 92-93). 

Ο Συνήγορος προτίθεται να έχει διαρκή συ-
νεργασία με τις νεοϊδρυθείσες υπηρεσίες 
της αστυνομίας για την αντιμετώπιση περι-
στατικών ρατσιστικής βίας και θεωρεί ότι η 
συμπερίληψη των στοιχείων της ειδικής έκ-
θεσής του στην έρευνα της Υπηρεσίας Εσω-
τερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ τον Οκτώβριο 
του 2013 για περιστατικά σχετιζόμενα με ορ-
γανωμένες ομάδες ρατσιστικής βίας αποτε-
λεί ένα πρώτο έμπρακτο βήμα συνεργασίας.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΩ 
ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ Ή ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ  
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο Συνήγορος παρενέβη σε σειρά υποθέσε-
ων που αφορούσαν διακριτική μεταχείριση 
από εκπαιδευτικούς ή σχολικές μονάδες 
σε βάρος μαθητών, η οποία συνδεόταν με 
την εθνοτική ή φυλετική καταγωγή των 
παιδιών. Η αρνητική στάση έναντι των αλ-
λοδαπών ανηλίκων διαπιστώθηκε σε ορι-
σμένες περιπτώσεις στο πεδίο της τυπικής 
ένταξής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
ενώ σε άλλες στο επίπεδο της καθημερινό-
τητας στη σχολική ζωή των παιδιών αυτών. 
Σε συλλογικό πλαίσιο, ο Συνήγορος, σε συ-
νέχεια σχετικών αναφορών και αυτεπάγγελ-
της έρευνας, ανέδειξε ήδη με πόρισμά του 
(βλ. «Σχολείο», στο «Οικογένεια και σχολείο») 
το πρόβλημα της μη προαγωγής στην επό-
μενη τάξη αλλοδαπών μαθητών οι οποίοι,  
αν και είχαν ικανοποιητική επίδοση, δεν δι-
έθεταν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
εγγραφής, σε πολλές περιπτώσεις εξαιτίας 
δυσχερειών στη διαδικασία απόκτησης ή/
και επικύρωσης των σχετικών εγγράφων. 

Καταπολέμηση των διακρίσεων
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Σε επίπεδο εξάλλου χειρισμού ατομικών 
αναφορών, σημειώνεται ενδεικτικά η πα-
ρέμβαση του Συνηγόρου ώστε να αρθεί 
η κατά παράβαση της ισχύουσας νομο-
θεσίας (άρθρο 72 Ν. 3386/2005) επίμονη 
άρνηση διευθυντή σχολείου να ολοκλη-
ρώσει και τυπικά την εγγραφή μαθητή που 
φοιτούσε ήδη στο εν λόγω σχολείο, με το 
επιχείρημα ότι ο γονέας διέμενε παράνομα 
στη χώρα. Η άρνηση μάλιστα αυτή συνδε-
όταν με παράλληλες συμπεριφορές ουσια-
στικού αποκλεισμού του παιδιού από την 
εκπαιδευτική διαδικασία, όπως η άρνηση 
να συμμετάσχει το παιδί σε σχολικές δρα-
στηριότητες εκτός του χώρου του σχολεί-
ου, αλλά και η καλλιέργεια κλίματος φόβου 
για την υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών, 
με την αιτιολογία ιδίως ότι το παιδί είχε ει-
σέλθει παράνομα στη χώρα και ότι δεν ήταν 
πλήρως εμβολιασμένο (υποθέσεις 167153, 
172170/2013). 

Πέραν της ξενοφοβικής συμπεριφοράς με-
λών της εκπαιδευτικής κοινότητας, ο Συ-
νήγορος κλήθηκε να αντιμετωπίσει, σε 
μεμονωμένη ωστόσο περίπτωση, έντονα 
απαξιωτική συμπεριφορά εκπαιδευτικού 
σε βάρος αλλοδαπών μαθητών και προ-
σπάθεια καλλιέργειας κλίματος μισαλλο-
δοξίας (υπόθεση 160830/2012). Η γενικό-
τερη πάντως εκτίμηση του Συνηγόρου από 
τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και από 
λοιπές επαφές με μέλη της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, είναι ότι ανάλογες αρνητικές 
στάσεις απαντούν εμφανώς ή με κεκαλυμ-
μένο τρόπο και προξενούν ένταση στους 
μαθητές, αλλά και στην ευρύτερη κοινό-
τητα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πάντοτε η 
αναγκαία θεσμική αντίδραση. 

  Ο Συνήγορος, σε κάθε παρέμβασή του 
σε σχολεία όπου εμφανίζονται σχετικά ζη-
τήματα, προτείνει δράσεις ευαισθητοποί-
ησης προς την κατεύθυνση της αποδοχής 
της διαφορετικότητας, της ενίσχυσης των 
δεσμών μεταξύ των μελών της κοινότητας 
και της εκτόνωσης των εντάσεων μέσα από 
θετικές δράσεις. 

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας ειδικής 
έκθεσης για τη ρατσιστική βία, ο Συνήγο-
ρος πρότεινε στο Υπουργείο Παιδείας να 

καταστήσει σαφές σε εκπαιδευτικούς, μα-
θητές και γονείς ότι το σχολείο δεν κάνει 
αποδεκτή στους κόλπους του οποιαδήπο-
τε μορφή ρατσιστικής ή ξενοφοβικής συ-
μπεριφοράς από οποιονδήποτε και ότι οι 
θιγόμενοι μαθητές μπορούν να απευθύνο-
νται στη διεύθυνση του σχολείου τους, στις 
προϊστάμενες διευθύνσεις εκπαίδευσης 
και σε εξειδικευμένους φορείς προάσπισης 
δικαιωμάτων. Έχει επίσης υποστηρίξει την 
αναγκαιότητα κατάλληλης επιμόρφωσης 
και υποστήριξης των εκπαιδευτικών. Σημει-
ώνεται, τέλος, ότι ο ρόλος των γονέων δεν 
είναι αμελητέος σχετικά με την πρόληψη 
και την αντιμετώπιση των περιστατικών 
ρατσιστικής βίας στο σχολείο. Ωστόσο δι-
απιστώνεται ότι δυστυχώς αυξάνονται οι 
περιπτώσεις γονέων που επιδιώκουν την 
απομάκρυνση ή τη μη εγγραφή συγκεκρι-
μένων μαθητών στο σχολείο λόγω κατα-
γωγής, αναπηρίας ή ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών.

ΡΟΜΑ

Οι ποικίλες εκδηλώσεις κοινωνικού απο-
κλεισμού των ελλήνων Ρομά έχουν επανει-
λημμένα επισημανθεί από τον Συνήγορο 
ως έκφανση μιας πραγματικότητας την 
οποία διαχρονικά η πολιτεία έχει αποδει-
χθεί απολύτως απρόθυμη να αντιμετωπί-
σει αποτελεσματικά. 

Δημοτολογική τακτοποίηση και  
κοινωνικός αποκλεισμός

Η ιδιότυπη δημοτολογική «αφάνεια» των 
ελλήνων Τσιγγάνων, τα κενά του υφιστά-
μενου θεσμικού πλαισίου και τα περιθώ-
ρια καταχρήσεων που αυτό καταλείπει 
έχουν επισημανθεί ως μείζονος σημασίας 
προβλήματα από τον Συνήγορο ήδη από 
το έτος 2009.* Επιπρόσθετα, η διαβίωση 
μεγάλου μέρους του πληθυσμού αυτού 
υπό δυσμενέστατες συνθήκες υπονομεύει 
κάθε προσπάθεια σχεδιασμού και υλοποί-
ησης λύσεων για την ένταξη των ελλήνων 
Τσιγγάνων στον κοινωνικό, οικονομικό και 
πολιτικό βίο της χώρας και τροφοδοτεί την 
περαιτέρω εξαθλίωσή τους. Υπ’ αυτές τις 
συνθήκες είναι προφανές ότι καθίσταται 
ευχερέστερη η εμπλοκή ή η εκμετάλλευση 

μελών της φυλετικής αυτής ομάδας από ορ-
γανωμένα παράνομα κυκλώματα και «μαύ-
ρα δίκτυα», με σημαντικό κόστος για τους 
ίδιους αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία.

Η υπόθεση της ανήλικης που η αστυνομία 
απομάκρυνε από ζεύγος Ρομά στα Φάρ-
σαλα ανέδειξε με χαρακτηριστικό τρόπο 
τα υφιστάμενα κενά στην αντιμετώπιση 
αυτού του εξαιρετικά πολύπλοκου ζητήμα-
τος, αλλά και τις συνέπειες που έχει η μακρά 
καθυστέρηση ανάληψης συντονισμένων 
πρωτοβουλιών. Παράλληλα όμως ανέδειξε 
την ευχέρεια με την οποία ανατροφοδο-
τούνται προκαταλήψεις που επιτρέπουν 
την εκδήλωση ρατσιστικών και μισαλλό-
δοξων αντιλήψεων σε βάρος της συγκεκρι-
μένης φυλετικής ομάδας. Είναι ενδεικτικό 
ότι η μεγάλη δημοσιότητα που έλαβε η 
συγκεκριμένη υπόθεση συνοδεύτηκε από 
σειρά παραβιάσεων των δικαιωμάτων της 
ανήλικης, αλλά και από καταιγισμό αναπα-
ραγωγής αρνητικών στερεοτύπων. 

  Τη στιγμή ακριβώς που η πολιτεία 
αδυνατεί να διασφαλίσει σε ανήλικους και 
ενήλικους Ρομά την ισότιμη άσκηση των 
δικαιωμάτων τους στην υγεία, στην εκπαί-
δευση, στην κατοικία, στην εργασία και 
στην κοινωνική συμμετοχή, συνεχίζονται, 
εντείνονται και τυγχάνουν ιδιαίτερης προ-
βολής αστυνομικές επιχειρήσεις-«σκούπα» 
σε οικισμούς Ρομά ανά την επικράτεια. 

Με τον τρόπο αυτό, η εστίαση μετατίθεται 
από την ανάγκη αντιμετώπισης του κοινω-
νικού αποκλεισμού στην καταστολή του 
εγκλήματος. Οι συγκεκριμένες αστυνομι-
κές επιχειρήσεις καταλήγουν να συνδέουν 
την παραβατικότητα συνολικά με τη φυλε-
τική ομάδα των Ρομά και όχι με μεμονωμέ-
να μέλη της.

Ο Συνήγορος με δημόσια παρέμβασή του* 
για το ζήτημα της ανήλικης Ρομά ζήτησε 
κατ’ αρχήν να αποτελέσει ζήτημα προτε-
ραιότητας της εθνικής πολιτικής η προ-
στασία των ανηλίκων, με ιδιαίτερη επικέ-
ντρωση στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, 
επισημαίνοντας ειδικότερα ότι η παιδική 
ηλικία πρέπει να τυγχάνει σεβασμού και 
προστασίας και από τα ΜΜΕ. Ως προς το 
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ζήτημα των ιδιωτικών υιοθεσιών που υπο-
κρύπτουν συχνά οικονομικές συναλλαγές 
και ευνοούν το εμπόριο βρεφών, ο Συνήγο-
ρος εισηγήθηκε την κατάργησή τους, επι-
σημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη λήψης 
μέτρων για την επίσπευση των δημόσιων 
και διακρατικών υιοθεσιών υπό τις προϋ-
ποθέσεις της Σύμβασης της Χάγης.

Για το γενικότερο ζήτημα της δημοτολο-
γικής τακτοποίησης των Τσιγγάνων, ο Συ-
νήγορος ζήτησε την ανάληψη μέτρων που 
θα εξορθολογίζουν το υφιστάμενο καθε-
στώς με αξιόπιστο τρόπο. Η προσπάθεια 
αυτή αποτελεί προϋπόθεση ενός αντιστοί-
χως αξιόπιστου σχεδιασμού για το στεγα-
στικό τους πρόβλημα και συνδέεται με τη 
διασφάλιση σειράς δικαιωμάτων στην εκ-
παίδευση, την εργασία και την υγεία. 
 
Βίαιη αποβολή και υποχρέωση  
μετεγκατάστασης

Το πολύπλοκο ζήτημα των συνθηκών δι-
αβίωσης των Ρομά και των οχλήσεων που 
υφίστανται οι περίοικοι, καθώς και οι διοι-
κητικές πτυχές των προσπαθειών για μετε-
γκατάστασή τους υπό το πρίσμα της προ-
στασίας των δικαιωμάτων τους, αλλά και 
της προστασίας του φυσικού, οικιστικού 
και πολιτιστικού περιβάλλοντος απασχό-
λησαν και αυτή τη χρονιά τον Συνήγορο. 
Η τυπολογία των συγκεκριμένων υποθέ-
σεων εμφανίζεται πλέον με πάγιο τρόπο. 
Προσφεύγοντες είναι οι ίδιοι οι Ρομά ή νό-
μιμοι εκπρόσωποί τους, καθώς και τρίτοι 
που θίγονται από τις δραστηριότητές τους 
σε γειτονικές εκτάσεις ή από την καταπά-
τηση ιδιόκτητων εκτάσεων επί των οποίων 
έχουν αυθαίρετα εγκατασταθεί Ρομά.

Μέσα σ’ αυτό το πλέγμα συγκρουόμενων 
δικαιωμάτων και συμφερόντων, η σημα-
ντικότερη παρέμβαση του Συνηγόρου 
το 2013 αφορούσε τον οικισμό των Ρομά 
στην περιοχή Νομισματοκοπείο στο Χα-
λάνδρι. Για την υπόθεση αυτή κατατέθη-
κε αναφορά (υπόθεση 157002/2012) από 
τους ίδιους τους Ρομά, που διαμαρτύρο-
νταν για την έκδοση απόφασης κατεδά-
φισης των καταλυμάτων τους και για την 
επικείμενη απομάκρυνσή τους από τον 

οικισμό. Στη συνέχεια κατατέθηκε ανα-
φορά από τους ιδιοκτήτες της έκτασης 
την οποία οι Ρομά είχαν καταπατήσει, με 
αποτέλεσμα να στερούνται πολλά χρόνια 
την πρόσβαση στην περιουσία τους (υπό-
θεση 166988/2013). Τέλος, μετά την έκδο-
ση απόφασης για τη μετεγκατάσταση του 
οικισμού κατατέθηκε αναφορά και από 
περιοίκους που διαμαρτύρονταν για τη 
νέα εγκατάσταση των Ρομά στην περιοχή 
τους. 

Ο Συνήγορος στην αρχική του παρέμβαση 
προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττι-
κής ζήτησε την αναστολή της κατεδάφι-
σης, καθώς δεν είχε προηγηθεί υπόδειξη 
άλλου χώρου εγκατάστασης από τις αρ-
μόδιες αρχές. 

  Η συμβολή του Συνηγόρου αφορούσε 
την παρακολούθηση της προεργασίας εκ 
μέρους του κρατικού μηχανισμού για την 
εξεύρεση κατάλληλου χώρου μετεγκα-
τάστασης από άποψη πολεοδομικής και 
ιδιοκτησιακής νομιμότητας, αλλά και την 
τήρηση της νομιμότητας σε ό,τι αφορά 
την ίδια τη διαδικασία απομάκρυνσης και 
τον σεβασμό των δικαιωμάτων των Ρομά, 
όπως αυτά απορρέουν από σειρά διατάξε-
ων διεθνών συμβάσεων που δεσμεύουν 
τη χώρα. 

Η απόφαση μετεγκατάστασης έχει προ-
σβληθεί στο ΣτΕ, γεγονός που υποχρέωσε 
τον Συνήγορο να διακόψει τη διερεύνηση 
της υπόθεσης.

Επιβολή προστίμων

Μέσα στο 2013 συνεχίστηκε η διαμεσο-
λάβηση για τις αυθαίρετες κατασκευές 
που καταγράφηκαν στον οικισμό Ρομά 
στους Σοφάδες Καρδίτσας (υπόθεση 
143770/2011). Ο Συνήγορος διαπίστωσε 
παρατυπία ως προς τη διαδικασία σύντα-
ξης 255 εκθέσεων αυτοψίας αυθαίρετων 
κατασκευών και υπολογισμού προστίμων, 
τις οποίες η Διεύθυνση Πολεοδομίας Δή-
μου Καρδίτσας δεν συνέταξε επιτόπου. 
Επίσης, δεν υπολόγισε τα πρόστιμα ή δεν 
τοιχοκόλλησε τις εκθέσεις κατά τις ημέ-
ρες των αυτοψιών, σύμφωνα με το ΠΔ 

267/1998, αλλά προέβη στις ενέργειες αυ-
τές περίπου οχτώ μήνες μετά τις αυτοψί-
ες. Αποτέλεσμα αυτών των παραλείψεων 
ήταν ο υπολογισμός των προστίμων να 
γίνει από την υπηρεσία βάσει διατάξεων 
του Ν. 4014/2011, που τέθηκαν σε ισχύ 
μεταγενέστερα των αυτοψιών, και, όσον 
αφορά τις περιπτώσεις των αυθαιρέτων 
που κατ’ εκτίμηση της πολεοδομικής υπη-
ρεσίας ανεγέρθηκαν πριν από το τέλος 
του 2003 και αποτελούν την πλειονότητα, 
οι Ρομά ιδιοκτήτες τους να επιβαρυνθούν 
με πολύ μεγαλύτερα πρόστιμα από τα 
προβλεπόμενα στο ΠΔ 267/1998. Ως προς 
τη μη τήρηση της διαδικασίας του ΠΔ 
267/1998 κατά τη σύνταξη των εκθέσεων, 
η πολεοδομική υπηρεσία επικαλέστηκε 
την επικινδυνότητα των ελέγχων για τη 
συγκεκριμένη υπόθεση (που έλαβαν χώρα 
με τη συνδρομή ειδικής αστυνομικής 
δύναμης), την έκταση των ελέγχων (που 
αφορούσαν εκατοντάδες κατασκευές) και 
την ανάγκη οι έλεγχοι να ολοκληρωθούν 
εντός λίγων ημερών. Επίσης, ο Συνήγο-
ρος διαπίστωσε ότι πολλά παραπήγματα 
αντιμετωπίστηκαν από την πολεοδομική 
υπηρεσία σαν να ήταν συμβατικά κτίρια, 
παρά το ότι περιγράφονται στις εκθέσεις 
ως κατασκευές με προδήλως ευτελή υλικά 
(ξύλο, λαμαρίνα, νάιλον), με αποτέλεσμα 
να επιβληθούν γι’ αυτά υψηλά χρηματικά 
πρόστιμα. 

Για τον λόγο αυτό, ο Συνήγορος πρότεινε 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος να επιλυ-
θεί, ενδεχομένως και με νομοθετική ρύθ-
μιση, η προαναφερθείσα δυσανάλογη 
επιβάρυνση, με πρόστιμα ανάλογα των 
αυθαίρετων παραπηγμάτων και παρα-
γκών ευτελούς αξίας που χρησιμοποι-
ούνται ως κατοικίες. Το υπουργείο όμως 
επικαλέστηκε ότι στον Ν. 4014/2011 δεν 
προβλέπονται διαφοροποιήσεις προστί-
μων ανάλογα με τον χρόνο και τα υλικά 
κατασκευής αυθαιρέτων. Έκτοτε ο Συνή-
γορος πληροφορήθηκε από την οικεία 
αποκεντρωμένη διοίκηση ότι υποβλήθη-
καν 185 ενστάσεις κατά των εκθέσεων αυ-
τοψίας και ότι εκκρεμούσε η εξέτασή τους. 
Ο Δήμος Σοφάδων ενημέρωσε αναλυτικά 
για την υπόθεση και τις ενέργειες υποστή-
ριξης των Ρομά της περιοχής, επισήμανε 

Καταπολέμηση των διακρίσεων
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όμως και προβλήματα, τη δημιουργία των 
οποίων απέδωσε σε παραβατική συμπερι-
φορά μελών τής εν λόγω κοινωνικής ομά-
δας. Ωστόσο, εξακολούθησε να μη δίνει 
στοιχεία στον Συνήγορο για κανένα συ-
γκεκριμένο μέτρο στεγαστικής μέριμνας, 
ειδικά για τους Ρομά που κατοικούν σε 
εκατοντάδες καταλύματα στον χώρο όπου 
προβλέπεται η επέκταση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του δήμου στο πλαίσιο 
εφαρμογής του νέου Γενικού Πολεοδομι-
κού Σχεδίου της πόλης.

Διάκριση στη διοικητική μεταχείριση

Στο παρελθόν είχαν απασχολήσει συστη-
ματικά τον Συνήγορο περιπτώσεις άρνη-
σης ή υπέρμετρης καθυστέρησης έκδοσης 
βεβαιώσεων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας 
(ΤΑΠ) από τον Δήμο Λιοσίων, ιδίως όταν οι 
υποψήφιοι αγοραστές των προς πώληση 
οικοπέδων ήταν Ρομά. Το 2013 το ζήτημα 
αυτό επανήλθε όταν ιδιοκτήτρια ακινήτου 
στον Δήμο Φυλής, που σκόπευε να το που-
λήσει σε αγοραστές Ρομά, αν και είχε κα-
ταβάλει όλα τα οφειλόμενα τέλη, προσέ-
κρουσε σε άρνηση του δήμου να εκδώσει 
την αναγκαία βεβαίωση ΤΑΠ. 

Ο Συνήγορος σε παρέμβασή του προς τον 
Δήμο Φυλής επισήμανε ότι η χορήγηση 
της βεβαίωσης αυτής αποτελεί διαπιστω-
τική πράξη που εκδίδεται άμεσα, εφόσον 
δεν οφείλεται ΤΑΠ. Παράλληλα, υποστή-
ριξε ότι η καθυστέρηση των πέντε μηνών 
στη χορήγηση της βεβαίωσης εγείρει σο-
βαρές υπόνοιες σκόπιμης παρελκυστικής 
τακτικής από την πλευρά των υπηρεσιών 
του δήμου, προκειμένου να αποτραπεί η 
πώληση ακινήτων σε Ρομά. Υπογραμμί-
ζοντας ότι η πρακτική αυτή αφενός στερεί 
από τους ιδιοκτήτες, με μη νόμιμο τρόπο, 
το δικαίωμα ελεύθερης διάθεσης της πε-
ριουσίας τους, αφετέρου συνιστά άμεση 
διάκριση σε βάρος υποψήφιων αγορα-
στών με αποκλειστικό κριτήριο τη φυλε-
τική τους καταγωγή, ζήτησε την άμεση 
χορήγηση της βεβαίωσης εντός 15ήμερης 
προθεσμίας. Μετά την πάροδο ενός περί-
που μήνα χωρίς ανταπόκριση, ο Συνήγο-
ρος επανήλθε υπενθυμίζοντας την υπο-
χρέωση απάντησης και υπογραμμίζοντας 

τις διατάξεις του νόμου κατά των διακρί-
σεων που αφορούν την αντιστροφή του 
βάρους της απόδειξης, αλλά και εκείνες 
που αφορούν την επιβολή διοικητικών και 
ποινικών κυρώσεων σε περιπτώσεις που 
διαπιστώνεται παραβίαση της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης λόγω εθνοτικής ή φυλε-
τικής καταγωγής στην παροχή αγαθών και 
υπηρεσιών (άρθρο 16 επ. Ν. 3304/2005). Ο 
δήμος απάντησε ότι σε συνέχεια σχετικής 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
προτίθεται ο ίδιος να αγοράσει το ακίνη-
το προκειμένου να αξιοποιηθεί ως χώρος 
αναψυχής. Ο Συνήγορος παρακολουθεί τη 
διαδικασία για την υλοποίηση της δέσμευ-
σης αυτής και την αποφυγή περαιτέρω κα-
θυστέρησης (υπόθεση 162391/2013).

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΤΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Κατά το έτος 2013 συνεχίστηκε η τάση 
επίκλησης της νομοθεσίας κατά των δια-
κρίσεων από εργαζομένους με αναπηρία, 
κυρίως ως βάση ικανοποίησης αιτημάτων 
για λήψη μέτρων εύλογων προσαρμογών, 
όπως μετατάξεις, μεταθέσεις, μείωση ωρα-
ρίου ή αλλαγή καθηκόντων. 

Ο Συνήγορος επισημαίνει ότι στην Οδηγία 
2000/78/ΕΚ (όπως και στον Ν. 3304/2005) 
δεν περιέχεται ορισμός της αναπηρίας 
και ότι, για την αναπλήρωση της έλλειψης 
αυτής, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
ότι η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω 
αναπηρίας στο κοινοτικό δίκαιο απηχεί 
την υιοθέτηση σε επίπεδο ΕΕ του κοινω-
νικού μοντέλου προσέγγισης της αναπη-
ρίας. Πρόκειται για εξέλιξη του ιατρικού 
ή προνοιακού μοντέλου, κατά το οποίο η 
αναπηρία γινόταν αντιληπτή αποκλειστικά 
ως μια μη ιάσιμη βαριά ασθένεια που δι-
καιολογεί την αυξημένη φροντίδα από το 
κράτος. Αντίθετα, το κοινωνικό μοντέλο 
χαρακτηρίζει την αναπηρία ως παράγο-
ντα μειονεξίας που εμποδίζει την ισότιμη 
συμμετοχή στα κοινά και οφείλεται στην 
αλληλεπίδραση ανάμεσα σε μια σωματι-

κή, νοητική ή ψυχική πάθηση και στους 
εκάστοτε περιβαλλοντικούς παράγοντες 
ή στις κοινωνικές προκαταλήψεις. Υπό το 
πρίσμα αυτό, η έλλειψη ειδικού ορισμού 
της αναπηρίας στη νομοθεσία κατά των δι-
ακρίσεων δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην 
υιοθέτηση ορισμών που χρησιμοποιού-
νται κατά την εφαρμογή της προνοιακής 
ή της ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπου η 
στόχευση είναι διαφορετική από την απα-
γόρευση των διακρίσεων. 

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, δεν αρ-
κεί ο αναφερόμενος να επικαλεστεί κά-
ποια πιστοποιημένη αναπηρία ή σοβαρή 
νόσο ώστε να θεμελιώσει το αίτημά του 
για λήψη μέτρων εύλογων προσαρμογών. 
Τα περιθώρια και ο τρόπος ικανοποίησης 
ενός τέτοιου αιτήματος εξαρτώνται από 
τον τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη 
αναπηρία επηρεάζει την παροχή συγκε-
κριμένης εργασίας και από το εκτιμώμενο 
κόστος των εναλλακτικών λύσεων που πι-
θανώς υπάρχουν. 

Έτσι, ο Συνήγορος, εξετάζοντας αναφορά 
εργαζομένου σε ΝΠΔΔ που επιδίωκε με-
τάταξη επικαλούμενος σοβαρούς λόγους 
υγείας, ζήτησε από τον ίδιο να τεκμηριώ-
σει την ανάγκη μετάταξής του. Συγκεκρι-
μένα, του ζήτησε να αναφέρει την υπη-
ρεσία στην οποία επιθυμεί να μεταταχθεί, 
τον τόπο αυτής και τον τόπο κατοικίας 
της οικογένειάς του, να προσδιορίσει τη 
συστηματική και εξειδικευμένη ιατρική 
παρακολούθηση που στερείται ενόσω 
παραμένει στον τόπο όπου εργάζεται και 
που προσδοκά να έχει εφόσον μεταταχθεί, 
καθώς και την αναγκαιότητα για φροντί-
δα ή υποστήριξη από το οικογενειακό και 
φιλικό του περιβάλλον, προσκομίζοντας 
ενδεχομένως βεβαίωση του ιατρού που 
τον παρακολουθεί ή ενός ιατρού εργασίας 
που να πιστοποιεί τα παραπάνω (υπόθε-
ση 169397/2013). Αντίστοιχα, προκειμέ-
νου να εξετάσει αίτημα εφαρμογής του 
Ν. 3304/2005 σε εκπαιδευτικό πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης με αναπηρία, ο Συνή-
γορος ζήτησε από τον αναφερόμενο να 
εξειδικεύσει το είδος της αναπηρίας του 
και τον τρόπο με τον οποίο αυτή τον εμπο-
δίζει να φέρει εις πέρας το σύνολο των κα-
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θηκόντων που του ανατίθενται (υπόθεση 
169008/2013). 

Εκτός του πεδίου της εργασίας και της απα-
σχόλησης, ο Συνήγορος αντιμετωπίζει ως 
ζήτημα διακρίσεων όλες τις περιπτώσεις 
έλλειψης προσβασιμότητας. Έτσι, εξέτασε 
αναφορά προσώπου με σοβαρό πρόβλη-
μα ακοής για την έλλειψη υποτιτλισμού σε 
ελληνικές τηλεοπτικές εκπομπές, γεγονός 
που έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό 
του από την παρακολούθησή τους. Αν και 
η αναφορά προφανώς αναφέρεται τόσο 
στους κρατικούς όσο και στους ιδιωτικούς 
τηλεοπτικούς σταθμούς, ο Συνήγορος πε-
ριόρισε τη διαμεσολάβησή του στην ΕΡΤ 
(καθώς δεν έχει αρμοδιότητα να διαμεσο-
λαβήσει σε ιδιωτικές επιχειρήσεις), κοινο-
ποιώντας τις θέσεις του στο Εθνικό Συμ-
βούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ο Συνήγορος 
επισήμανε ειδικότερα προς την ΕΡΤ ότι η 
έλλειψη προσβασιμότητας στις τηλεοπτι-
κές εκπομπές, πέρα από τη συνταγματική 
διάσταση που ενδεχομένως παρουσιάζει 
με βάση τα άρθρα 5, παράγρ. 1, και 21, 
παράγρ. 6 Σ, αντίκειται και στο άρθρο 8 
του ΠΔ 109/2010 (με το οποίο ενσωματώ-
θηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 
2010/13/ΕΕ για τις υπηρεσίες οπτικοακου-
στικών μέσων), που υποχρεώνει ρητά τους 
τηλεοπτικούς οργανισμούς να καταστή-
σουν σταδιακά προσβάσιμες τις υπηρεσί-
ες τους στα άτομα με οπτική ή ακουστική 
αναπηρία (υπόθεση 163731/2013).

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο Συνήγορος 
διαπιστώνει πως, μολονότι το αντικείμενο 
υποβαλλόμενων αναφορών δεν φαίνεται, 
κατ’ αρχήν, να άπτεται ζητήματος διακρι-
τικής μεταχείρισης για κάποιον από τους 
λόγους που καλύπτονται από τις σχετικές 
Οδηγίες, η αντιμετώπιση του θέματος από 
τις εμπλεκόμενες διοικητικές αρχές υποδη-
λώνει έμμεσα τις επιφυλάξεις τους για το 
κατά πόσον υπάρχει πράγματι αναπηρία.

Πολίτης, ο οποίος φορολογείτο ως ανάπη-
ρος με φυσιοανατομική αναπηρία άνω του 
80%, είχε υποβάλει ηλεκτρονικά φορολο-
γική δήλωση, από την οποία προέκυπτε 
επιστροφή φόρου ύψους περίπου 30.000 
ευρώ. Προς πιστοποίηση του ποσοστού 

αναπηρίας του ο ενδιαφερόμενος είχε 
προσκομίσει στην αρμόδια ΔΟΥ έγγρα-
φο Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτρο-
πής συνοδευόμενο από άλλα αποδεικτικά 
έγγραφα, προκειμένου να εισπράξει την 
επιστροφή του προβλεπόμενου φόρου. 
Ωστόσο, ανέκυψε ζήτημα αμφισβήτησης 
της αναπηρίας του ενδιαφερομένου, παρά 
την ύπαρξη δημόσιων εγγράφων που τη 
βεβαίωναν, η οποία φαίνεται ότι συνδεό-
ταν εμμέσως πλην σαφώς με το υψηλό ει-
σόδημα που εμφάνιζε στη φορολογική του 
δήλωση (ύψους 100.000 ευρώ ετησίως). 
Για το ύψος του εισοδήματος ο ενδιαφε-
ρόμενος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις και 
ενημέρωσε τους αρμόδιους υπαλλήλους, 
αν και δεν είχε υποχρέωση προς τούτο, ότι 
εργαζόταν μέσω Διαδικτύου. Επισημαίνεται 
ότι η αρμόδια ΔΟΥ έχει κάθε δικαίωμα να 
αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς των φορο-
λογουμένων για τον τρόπο απόκτησης των 
εισοδημάτων τους, αυτό όμως πρέπει να 
διενεργείται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
που πλαισιώνουν τους σχετικούς ελέγχους, 
και πάντως να μην έχει αποτέλεσμα την κα-
θυστέρηση διεκπεραίωσης της υπόθεσης. 
Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου απο-
δόθηκε στον ενδιαφερόμενο το οφειλόμε-
νο ποσό (υπόθεση 164702/2013).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η διαφύλαξη των δικαιωμάτων των παι-
διών με αναπηρίες επιβάλλεται από ειδικές 
διεθνείς συμβάσεις με αυξημένη τυπική 
ισχύ (Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού και Διεθνής Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες). Η 
αποφυγή διάκρισης και η αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των ειδικών συνθηκών του 
παιδιού με αναπηρία προκειμένου τα δικαι-
ώματά του να ικανοποιούνται σε ίση βάση 
με τους συνομηλίκους του εξαρτώνται από 
θεσμικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, 
οι οποίες πρέπει να υφίστανται σε όλα τα 
ρυθμιζόμενα πεδία. Από θεσμική άποψη, η 
ελληνική νομοθεσία δεν είναι συμβατή στο 
σύνολό της με τα κατοχυρωμένα δικαιώμα-
τα του παιδιού με αναπηρία. Επιπλέον, από 
ουσιαστική άποψη, η πραγμάτωση των δι-
καιωμάτων προστασίας, παροχών και συμ-
μετοχής του παιδιού με αναπηρία δυσχε-

ραίνεται υπό τις υφιστάμενες οικονομικές 
συνθήκες συρρίκνωσης του οικογενειακού 
εισοδήματος αλλά και των δαπανών. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα χρόνιων 
προβλημάτων, τα οποία ο Συνήγορος έχει 
επανειλημμένα τονίσει, εντοπίζονται σε 
σχέση με την κατανομή πόρων στην εκπαί-
δευση. Συνέπειες αυτού είναι η καθυστέ-
ρηση έναρξης της σχολικής χρονιάς στα 
ειδικά σχολεία, η μόνιμα ετεροχρονισμένη 
πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών 
αντί μόνιμου εκπαιδευτικού και ειδικού 
εκπαιδευτικού προσωπικού, η σημαντική 
καθυστέρηση ή μη κατάλληλη παροχή της 
παράλληλης στήριξης αλλά και η μη υλο-
ποίησή της, ιδίως στο νηπιαγωγείο και στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η ανεπαρκής 
στελέχωση τμημάτων ένταξης και ειδικών 
σχολείων ιδίως στην περιφέρεια, με συνέ-
πεια να εμποδίζεται η ισότιμη πρόσβαση 
στην εκπαίδευση πολλών παιδιών με ειδι-
κές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρίες.

Παράλληλα, η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος φροντίδας με υπηρεσίες υπο-
στήριξης του παιδιού με αναπηρία και της 
οικογένειας –ως βασικού πυρήνα φροντίδας 
παιδιών και ενηλίκων, ιδίως με νοητικές ανα-
πηρίες– μέσα στην κοινότητα αυξάνει την 
πιθανότητα παραβίασης των δικαιωμάτων 
του παιδιού, παραμέλησης ή και ιδρυματο-
ποίησης. Αναφερόμενη, η οποία ανέλαβε την 
επιμέλεια των τριών ανήλικων εγγονών της 
με δικαστική απόφαση, ζήτησε τη διαμεσο-
λάβηση του Συνηγόρου για τη φιλοξενία της 
εγγονής με αναπηρία σε ίδρυμα, για λόγους 
οικονομικούς και κοινωνικούς. Ο Συνήγορος 
απευθύνθηκε προς τις κοινωνικές υπηρεσί-
ες του οικείου δήμου, ώστε να εξαντλήσουν 
κάθε δυνατότητα υποστήριξης του παιδιού 
και της οικογένειας προκειμένου το παιδί να 
παραμείνει εντός οικογενειακού πλαισίου 
με εξασφάλιση υπηρεσιών ανοιχτής φρο-
ντίδας στην κοινότητα, ειδικών θεραπειών, 
εναλλακτικής φροντίδας κ.λπ. Οι κοινωνικές 
υπηρεσίες γνωστοποίησαν στον Συνήγορο 
ότι προτίθενται να υποστηρίξουν τη για-
γιά από οικονομική και ψυχολογική άποψη 
και διαβίβασαν το θέμα στον εισαγγελέα. 
Τελικά η ανήλικη εντάχθηκε σε ίδρυμα, κα-
θώς δεν κατέστη εφικτό να διασφαλιστεί η 

Καταπολέμηση των διακρίσεων
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κατάλληλη εναλλακτική της φροντίδα, που 
αποτελεί πρωτεύοντα στόχο και δικαίωμα 
του παιδιού όταν η άμεση οικογένειά του 
δεν είναι σε θέση να το φροντίσει5 (υπόθεση 
163559/2013).

Σε άλλη χαρακτηριστική περίπτωση, η μη 
εξασφάλιση υπηρεσιών φροντίδας σε ίση 
βάση με τα άλλα παιδιά στην κοινότητα 
οδήγησε σε αποκλεισμό νηπίου, το οποίο 
παρουσίαζε αναπτυξιακή διαταραχή, από 
βρεφονηπιακό δημοτικό σταθμό. Το Διοι-
κητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του δήμου 
αποφάσισε τη διακοπή της φιλοξενίας του 
νηπίου, με βάση τον Κανονισμό Λειτουργί-
ας των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθ-
μών. Η επιχειρηματολογία ήταν ότι το παιδί 
αδυνατούσε να ενταχθεί στο τμήμα, ενώ η 
συμπεριφορά του εγκυμονούσε κινδύνους 
για το ίδιο και τα υπόλοιπα παιδιά. Ο Συνή-
γορος επισήμανε το δικαίωμα του παιδιού 
σε κοινωνική φροντίδα σε ίση βάση με τα 
υπόλοιπα παιδιά, καθώς και ότι στη συγκε-
κριμένη περίπτωση οι ιατρικές γνωματεύ-
σεις δημόσιων φορέων υποδείκνυαν την 
ένταξη του παιδιού στον παιδικό σταθμό 
ώστε να βελτιωθούν οι κοινωνικές και γνω-
στικές λειτουργίες του. Τονίστηκε εξάλλου 
ότι η διάταξη του κανονισμού, σύμφωνα με 
την οποία επιτρέπεται η άρνηση εγγραφής 
παιδιών με σωματική, πνευματική ή ψυχική 
πάθηση ελλείψει ειδικής υποδομής ή ενό-
ψει σοβαρών προβλημάτων συμπεριφοράς 
τους, συνιστά διάκριση. Ο δήμος ενέμεινε 
στην άρνηση εγγραφής στον βρεφονηπια-
κό σταθμό, ωστόσο λίγους μήνες αργότερα 
το νήπιο εντάχθηκε ομαλά στο νηπιαγωγείο 
(υπόθεση 159755/2012).

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ

Κατά το 2013 ο Συνήγορος δέχθηκε σημα-
ντικό αριθμό αναφορών που σχετίζονταν 
με αδικαιολόγητη ή ανεπαρκώς αιτιολογη-
μένη θέσπιση ορίων ηλικίας στον τομέα της 
απασχόλησης και της εργασίας. Ο Συνήγο-
ρος σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζει ότι με 
τις διατάξεις του Ν. 3304/2005 απαγορεύτη-
κε οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διάκριση 

λόγω ηλικίας. Παρεκκλίσεις είναι αποδεκτές 
μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 
Μεταξύ άλλων, η διαφορετική μεταχείριση 
λόγω ηλικίας θεωρείται δικαιολογημένη 
όταν προβλέπεται στον νόμο για την εξυ-
πηρέτηση σκοπών πολιτικής της απασχό-
λησης, της αγοράς εργασίας και της επαγ-
γελματικής κατάρτισης και όταν τα μέσα 
επίτευξης των σκοπών αυτών είναι πρό-
σφορα και αναγκαία (άρθρο 11, παράγρ. 1 
Ν. 3304/2005). Δύναται δε να περιλαμβάνει 
την καθιέρωση ειδικών συνθηκών τόσο για 
την πρόσβαση στην απασχόληση και στην 
επαγγελματική κατάρτιση όσο και για την 
απασχόληση και την εργασία για συγκεκρι-
μένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως, για πα-
ράδειγμα, τους νέους. 

Ο Συνήγορος έχει επισημάνει (βλ. Ετήσια 
έκθεση 2012, σ. 105) ότι ο γενικός αποκλει-
σμός από την πρόσβαση υποψηφίων στις 
ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλεί-
ας λόγω θέσπισης ανώτατου ορίου ηλικίας 
υπερβαίνει τα όρια που επιτρέπονται από το 
άρθρο 3, παράγρ. 4 της Οδηγίας 2000/78/
ΕΚ, στον βαθμό που το κριτήριο της ηλικίας 
παραλείπεται να κριθεί σε συνάρτηση με τη 
φύση και τα καθήκοντα της συγκεκριμένης 
θέσης. Επιπλέον, η απαγόρευση διακρίσε-
ων λόγω ηλικίας εκτείνεται και στον τομέα 
της πρόσβασης σε όλα τα είδη επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού και αναπροσα-
νατολισμού, επαγγελματικής κατάρτισης 
και επιμόρφωσης (άρθρο 4, παράγρ. 1β N. 
3304/2005). Μάλιστα, σύμφωνα με πάγια 
νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (ΔΕΕ), η ανώτατη εκπαίδευση 
λογίζεται ως επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση (υπόθεση C-293/83 ΔΕΚ). 

Εντός του 2013 υποβλήθηκε στον Συνήγο-
ρο αναφορά με αντικείμενο την καθιέρω-
ση ανώτατου ορίου ηλικίας (21 ετών) για 
την εισαγωγή υποψηφίων στη Στρατιωτι-
κή Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ). 
Λαμβανομένων υπόψη των ειδικοτήτων 
της ΣΣΑΣ (Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνια-
τρική, Φαρμακευτική, Ψυχολογία και Νομι-
κές-Οικονομικές Επιστήμες), ο Συνήγορος, 
απευθυνόμενος στο ΓΕΕΘΑ, επισήμανε ότι 

δεν προκύπτει, κατ’ αρχήν, άμεση σύνδεση 
της ηλικίας με τις ανάγκες της υπηρεσίας 
ώστε να δικαιολογείται επαρκώς ο γενικός 
αποκλεισμός των υποψηφίων που ανήκουν 
στην ηλικιακή ομάδα άνω των 21 ετών από 
την προστασία που παρέχουν η Οδηγία και 
ο N. 3304/2005. Παράλληλα, ζήτησε να αιτι-
ολογηθεί η υφιστάμενη διαφοροποίηση ως 
προς το όριο ηλικίας μεταξύ των υποψηφί-
ων της ΣΣΑΣ και άλλων σχολών Ανώτατων 
Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(ΑΣΕΙ), για την εισαγωγή στις οποίες οι υπο-
ψήφιοι δεν πρέπει να ξεπερνούν το 22ο έτος 
της ηλικίας τους (υπόθεση 168846/2013). 
Αναμένεται η ανταπόκριση του ΓΕΕΘΑ.

Στον Συνήγορο υποβλήθηκαν, επίσης, 
αναφορές με αντικείμενο την καθιέρωση 
ανώτατου ορίου ηλικίας (35 ετών) σε ανα-
κοινώσεις ΜΚΟ για τη σύναψη συμβάσεων 
εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο 
υλοποίησης πράξεων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού». Ο Συνήγορος απευθύνθηκε για 
το θέμα αυτό στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτι-
σμού και Τουρισμού του Υπουργείου Πολι-
τισμού, που είχε οριστεί φορέας διαχείρισης 
του εν λόγω προγράμματος. Πληροφορή-
θηκε δε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
απασχόλησης στον Πολιτισμό ήταν ενταγ-
μένο στο εγκεκριμένο από το Υπουργείο 
Εργασίας «Σχέδιο δράσης στοχευμένων 
παρεμβάσεων για την ενίσχυση της απα-
σχόλησης και της επιχειρηματικότητας των 
νέων». Το εν λόγω σχέδιο επικεντρωνόταν 
στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων 
(ηλικίας έως 35 ετών), με στόχο την τόνωση 
της πρόσβασής τους στην απασχόληση και 
στην αγορά εργασίας. Θεωρήθηκε λοιπόν 
επαρκώς αιτιολογημένη η διαφορετική με-
ταχείριση λόγω ηλικίας (υποθέσεις 162428, 
163217, 163938/2013). 

Τέλος, εντός του 2013 συντάχθηκαν δύο 
πορίσματα («Καθορισμός κατώτατου ορίου 
ηλικίας στην πρόσληψη μεσολαβητών και 
διαιτητών του ΟΜΕΔ» και «Ανώτατο όριο 
ηλικίας στην πρόσληψη Αξιωματικών Ειδι-
κών Καθηκόντων στην ΕΛΑΣ χωρίς ειδική 
αιτιολόγηση»). 
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 
Ή ΑΛΛΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ

Όπως και άλλοτε έχει επισημανθεί (βλ. Ετή-
σια έκθεση 2006, σ. 72 και Ετήσια έκθεση 
2012, σ. 111), οι έμμεσες διακρίσεις μεταξύ 
θρησκευτικών κοινοτήτων ή μεταξύ προ-
σώπων με βάση τις πεποιθήσεις τους δεν 
υπάγονται κατ’ ανάγκην στο κανονιστικό 
πεδίο του Ν. 3304/2005, αποτελούν όμως 
χαρακτηριστικά παραδείγματα ανισότη-
τας, για την οποία συχνά ευθύνεται ο ίδιος 
ο νομοθέτης. Σε τέτοιες ανισότητες μπορεί 
να οδηγήσει είτε η πρόβλεψη ευμενών έν-
νομων συνεπειών λόγω πεποιθήσεων είτε 
η προνομιακή μεταχείριση θρησκευτικών 
κοινοτήτων με βάση τη νομική τους μορφή.

Εξέταση αιτήσεων αναγνώρισης 
αντιρρησιών συνείδησης

Σύμφωνα με τα άρθρα 59, παράγρ. 1 και 2, 
και 62, παράγρ. 1 του Ν. 3421/2005: «Όσοι 
αρνούνται να εκπληρώσουν στρατιωτικές 
υποχρεώσεις επικαλούμενοι θρησκευτι-
κές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις μπορεί να 
αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδη-
σης […], η υπαγωγή γίνεται με απόφαση 
ΥΠΕΘΑ ύστερα από γνωμοδότηση ειδικής 
επιτροπής που εξετάζει τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων αναγνώρισης των ενδια-
φερομένων ως αντιρρησιών είτε μέσα από 
τα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως 
[…] και αποτελείται από δύο καθηγητές 
ΑΕΙ, έναν σύμβουλο ή πάρεδρο ΝΣΚ και 
δύο ανώτερους αξιωματικούς». Η προ-
σωπική συνέντευξη ως μέσο διαπίστωσης 
λόγων συνείδησης είναι αυτή καθ’ εαυτήν 
αμφιλεγόμενη, στο μέτρο που υπάγει το 
ενδιάθετο φρόνημα σε έλεγχο ειλικρίνειας. 
Καθίσταται όμως ακόμη περισσότερο ανη-
συχητική τόσο εξαιτίας προβλημάτων στη 
συγκρότηση και τη λειτουργία της επιτρο-
πής (συχνή απουσία των μη στρατιωτικών, 
ελλιπής αιτιολόγηση), όπως αυτά προκύ-
πτουν από σειρά σχετικών αναφορών, όσο 
και εξαιτίας μιας πάγιας πρακτικής άνισης 
μεταχείρισης: ενώ για τους λεγόμενους 
«θρησκευτικούς» αντιρρησίες η επιτροπή 

αρκείται στην προσκόμιση πιστοποιητικού 
της οικείας θρησκευτικής κοινότητας και 
δεν τους καλεί καν σε συνέντευξη, οι λε-
γόμενοι «ιδεολογικοί» αντιρρησίες συχνά 
καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις 
που άπτονται ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων, όπως η ένταξη σε συγκεκρι-
μένο πολιτικό χώρο (υποθέσεις 165151, 
167596, 168243/2013).

Ανισότητα στην αντιμετώπιση  
πολεοδομικών αυθαιρεσιών

Στο πλαίσιο της παρέμβασής του για πο-
λεοδομικά αυθαίρετο ναό της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας ύστερα από αναφορά θρησκευ-
τικής κοινότητας άλλου δόγματος που δια-
τηρεί παραπλεύρως νόμιμο χώρο λατρεί-
ας (υπόθεση 10455/2008), ο Συνήγορος 
διαπίστωσε τη διαιώνιση άνισης μεταχεί-
ρισης ακόμη και σε πρόσφατες διατάξεις. 
Σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγρ. 1 του 
Ν. 4178/2013, «αυθαίρετες κατασκευές ή 
αλλαγές χρήσης σε κτίρια ή εγκαταστά-
σεις που χρησιμοποιούνται ως λατρευτικοί 
χώροι γνωστών θρησκειών και δογμάτων 
με νομική μορφή ΝΠΔΔ» μπορούν να υπα-
χθούν στη ρύθμιση περί αναστολής κυρώ-
σεων και εξαίρεσης από την κατεδάφιση, 
ακόμα και αν βρίσκονται σε κοινόχρηστο 
χώρο πρασίνου του εγκεκριμένου σχεδίου 
πόλεως. Εκτός από τις λοιπές επιφυλάξεις 
του για τη διάταξη αυτή σε συνάρτηση 
προς τον πολεοδομικό σχεδιασμό και το 
περιβάλλον (βλ. «Αυθαίρετη δόμηση», στο 
«Περιβάλλον και ανάπτυξη»), ο Συνήγο-
ρος εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για τη 
συνταγματικότητά της και ως προς την τή-
ρηση της αρχής της ισότητας μεταξύ των 
θρησκειών (ΣτΕ 1016/1963), στον βαθμό 
που επιφυλάσσει ευμενή μεταχείριση για 
ορισμένες μόνον από τις γνωστές θρη-
σκείες κατ’ αποκλεισμό των υπολοίπων. 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ  
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ  
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ο Συνήγορος έχει επανειλημμένα επιση-

μάνει τον δισταγμό που εκδηλώνουν τα 
θύματα διακρίσεων λόγω σεξουαλικού 
προσανατολισμού να καταγγείλουν τη διά-
κριση που υφίστανται, αλλά και την άγνοια 
που παρατηρείται ως προς τις δυνατότητες 
προστασίας που τους παρέχονται. 

Μοναδική περίπτωση καταγγελίας διάκρι-
σης λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού 
αποτελεί αναφορά ελληνίδας πολίτη που 
διαμένει στο Βέλγιο και η οποία ζήτησε 
πιστοποιητικό αγαμίας από το προξενείο, 
προκειμένου να συνάψει γάμο με άτομο 
του ιδίου φύλου στο Βέλγιο. Σύμφωνα με 
την αναφορά, το προξενείο αρνήθηκε να 
χορηγήσει το σχετικό πιστοποιητικό με 
την αιτιολογία ότι αυτή η δυνατότητα δεν 
αναγνωρίζεται στην ελληνική έννομη τάξη. 
Μετά την απευθείας παρέμβαση του Συ-
νηγόρου, το προξενείο δεν ενέμεινε στις 
αντιρρήσεις του σχετικά με τη νομιμότητα 
του λόγου χορήγησης του πιστοποιητικού, 
ισχυρίστηκε όμως ότι χρειάζεται άλλου τύ-
που πιστοποιητικό, και ειδικότερα εκείνο 
της οικογενειακής κατάστασης. Στο πλαίσιο 
αυτό, ο Συνήγορος επισήμανε ότι θα πρέπει 
με κάθε τρόπο να διασφαλιστεί ότι, όποιο 
και αν τελικά είναι το χορηγούμενο πιστο-
ποιητικό, αυτό θα γίνει δεκτό από τις αρ-
μόδιες βελγικές αρχές. Επιπλέον, επικαλέ-
στηκε την πρόσφατη απόφαση του ΕΔΔΑ6,  
σύμφωνα με την οποία ο αποκλεισμός των 
ομόφυλων ζευγαριών από το πεδίο εφαρ-
μογής του Ν. 3719/2008 και τη δυνατότητα 
σύναψης συμφώνου συμβίωσης συνιστά 
παραβίαση του άρθρου 8 («Προστασία της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής») σε συν-
δυασμό με το άρθρο 14 («Απαγόρευση δι-
ακρίσεων») της ΕΣΔΑ. Η υπόθεση εκκρεμεί 
(υπόθεση 173153/2013). 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ  
ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΗΣ  
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.  
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Μέσα στο 2013, και με ορίζοντα υλοποίη-
σης τα τέλη Μαρτίου 2014, ο Συνήγορος 

6. «Βαλλιανάτος κ.ά. κατά Ελλάδας» (αριθμ. προσφυγών 29381/2009 και 32684/2009).

Καταπολέμηση των διακρίσεων
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υλοποιεί σειρά δράσεων που εντάσσονται 
στο ετήσιο πρόγραμμα Progress της ΕΕ, το 
οποίο χρηματοδοτεί ενέργειες επικοινωνί-
ας για την καταπολέμηση των διακρίσεων. 
Συγκεκριμένα, οι ενέργειες του προγράμ-
ματος περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: α) εκ-
δηλώσεις ενημέρωσης και συναντήσεις με 
τοπικές αρχές στις πόλεις Πάτρα, Ιωάννινα, 
Θεσσαλονίκη και Βόλο, β) αποστολή κλι-
μακίων για αυτοψίες και παρεμβάσεις για 
θέματα Ρομά στις περιοχές της Καλαμάτας, 
της Θεσσαλονίκης, της Καρδίτσας και της 
Λευκάδας, γ) διενέργεια συνεδρίου για την 
ενσωμάτωση των Ρομά με τη συμμετοχή 
και ευρωπαϊκών φορέων, δ) έκδοση οδη-
γού ετερότητας για την παροχή χρήσιμης 
γνώσης στους δημοσίους υπαλλήλους, ε) 
έκδοση φυλλαδίου για τις αρμοδιότητες 
του Συνηγόρου σε θέματα διακρίσεων (βλ. 
«Εκδόσεις», στο «Οι δραστηριότητες της 
χρονιάς») και, τέλος, στ) την αναβάθμιση 
της διαδικτυακής παρουσίας του Συνηγό-
ρου σε όλο το φάσμα των διακρίσεων. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Τον Οκτώβριο του 2013 ο Συνήγορος απηύθυ-
νε ανοιχτή πρόσκληση μέσω της ιστοσελίδας 
του και του Τύπου σε οργανώσεις που ασχο-
λούνται με θέματα διακρίσεων προκειμένου 
να συμμετάσχουν σε δίκτυο συνεργασίας.7

Ο Συνήγορος έχοντας υπόψη: α) τις σοβαρές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμέ-
νες ιδιαίτερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
όσον αφορά την πρόσβασή τους στις υπη-
ρεσίες διαμεσολάβησης του Συνηγόρου 
για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, 
αλλά και β) το έλλειμμα πληροφόρησης και 
ειδικής τεχνογνωσίας πολλών φορέων της 
κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποι-
ούνται στο πεδίο αυτό όσον αφορά σχετι-
κές νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις, 
καθώς και ως προς το σχετικό έργο και τις 
αρμοδιότητες του Συνηγόρου, επιδιώκει να 
αναπτύξει ένα δίκτυο αμοιβαίας ενημέρω-
σης-πληροφόρησης με οργανώσεις, φορείς 
και ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών που 

δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε περι-
οχή εντός της ελληνικής επικράτειας υπέρ 
της προστασίας των δικαιωμάτων και της 
κοινωνικής στήριξης, καθώς και της καταπο-
λέμησης των διακρίσεων.

Στόχος του δικτύου είναι η βελτίωση της 
επαφής του Συνηγόρου με όσους βιώνουν 
διάκριση, η αμοιβαία πληροφόρηση για τις 
σχετικές εξελίξεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο και η παροχή διαθέσιμης εξειδικευ-
μένης ενημέρωσης ως προς την κατάλληλη 
πρόσβαση των εμπλεκόμενων φορέων και 
προσώπων στις αρμόδιες αρχές. Η πρώτη 
συνάντηση εργασίας του δικτύου πραγμα-
τοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2013 με 
τη συμμετοχή σημαντικού αριθμού εκπρο-
σώπων από οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών.*

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Κατά το 2013, αξιοποιώντας τη γνώση και 
την εμπειρία του, ο Συνήγορος συμμετείχε 
σε σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων που 
στόχο είχαν την ενημέρωση και την ευαι-
σθητοποίηση σε θέματα καταπολέμησης 
των διακρίσεων. Παράλληλα, συνεχίστηκε 
η εντατική συνεργασία και ανταλλαγή τεχνο-
γνωσίας του Συνηγόρου με άλλους φορείς 
που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός 
Ελλάδας σε θέματα εφαρμογής και προώθη-
σης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. 

Εκπρόσωποι του Συνηγόρου συμμετείχαν, 
ως εκπαιδευτές, σε πολυάριθμα επιμορ-
φωτικά σεμινάρια. Ενδεικτικά, αξίζει να 
σημειωθεί η σταθερή συνεργασία του Συ-
νηγόρου με τη Σχολή Μετεκπαίδευσης της 
ΕΛΑΣ, καθώς και την Εθνική Σχολή Δημόσι-
ας Διοίκησης, όπου παρέχει εκπαίδευση σε 
θέματα δικαιωμάτων και ίσης μεταχείρισης. 

Στο επίπεδο συνεργασίας και ανταλλαγής 
τεχνογνωσίας αναφέρονται ενδεικτικά οι 
εξής συμμετοχές σε συνέδρια, ημερίδες και 
εκδηλώσεις ευρωπαϊκών θεσμών, φορέων 
και δικτύων:

•  Η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπα-
νού συμμετείχε σε διεθνές συνέδριο που 
διοργάνωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης 
(Committee on Equality and Non-Dis-
crimination of the Parliamentary Assem-
bly of the Council of Europe – PACE) σε 
συνεργασία με την Πολωνική Κάτω Βου-
λή, με θέμα την ελευθερία της έκφρα-
σης των ΛΟΑΤ ατόμων, στη Βαρσοβία 
(19 Μαρτίου). Παρουσίασε εισήγηση με 
θέμα «Tackling Homophobic Speech and 
Violence». 

•  Η Συνήγορος του Πολίτη συμμετείχε στο 
συνέδριο της European Commission 
against Racism and Intolerance (ECRI) του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, με θέμα «Chal-
lenges Faced in the Current Institutional 
and Budgetary Environment», όπου συμ-
μετείχε με την εισήγηση «Equality Bodies: 
Accessibility and Relations with NGOs», 
στο Στρασβούργο (30-31 Μαΐου).

•  Ο Βοηθός Συνήγορος Βασίλης Καρύδης 
και ειδικός επιστήμονας εκπροσώπησαν 
την ανεξάρτητη αρχή στο διευρωπαϊκό 
Φόρουμ Διαλόγου για τις Διακρίσεις που 
υλοποιήθηκε από το Τουρκικό Κοινοβού-
λιο στο Νεβσεχίρ (Νύσσα) (9-12 Σεπτεμ-
βρίου). Η εκδήλωση χρημοτοδοτήθηκε 
από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος «Κοινοβουλευτικές ανταλλαγές και 
διάλογοι». 

•  Ειδικός επιστήμονας συμμετείχε σε συνά-
ντηση εργασίας του European Roma Infor-
mation Office (ERIO) με θέμα «Protecting 
Roma against Discrimination: The Role of 
Equality Bodies» για τις στρατηγικές ενσω-
μάτωσης των Ρομά με βάση τις ευρωπαϊ-
κές Οδηγίες κατά των φυλετικών διακρίσε-
ων, στις Βρυξέλλες (27 Σεπτεμβρίου).

•  Ειδικός επιστήμονας συμμετείχε στο συνέ-
δριο για τα θεμελιώδη δικαιώματα με θέμα 
«Combating Hate Crime in the EU» που δι-
οργάνωσε το Fundamental Rights Agency 
(FRA) στο Βίλνιους (12-13 Νοεμβρίου).

Ο Συνήγορος πραγματοποίησε, επίσης, 
συναντήσεις εργασίας με εκπροσώπους 
διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων και ορ-
γανισμών. Ενδεικτικά:

7.  Η δράση αυτή συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Διοικητι-
κή Μεταρρύθμιση 2007-2013».



112

Περισσότερα και πιο αναλυτικά  
στοιχεία, στον ιστότοπο του  
Συνηγόρου www.synigoros.gr.

Οι αστερίσκοι [*] μέσα στο κείμενο  
παραπέμπουν σε κατάλογο συνδέσμων 
(www.synigoros.gr/?i=stp.el.links2013) 
όπου μπορείτε να βρείτε σχετικά  
αναρτημένα έγγραφα.

•  Στο πλαίσιο της Κοινής Επίσκεψης Εργα-
σίας στην Ελλάδα των τριών Προσωπικών 
Εκπροσώπων Προεδρεύοντος ΟΑΣΕ για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων, πραγ-
ματοποιήθηκε στα γραφεία της ανεξάρτη-
της αρχής συνάντηση στις 19 Σεπτεμβρί-
ου. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Βοηθός 
Συνήγορος Βασίλης Καρύδης και μέλος 
του επιστημονικού προσωπικού.

•  Εκπρόσωποι του PACE επισκέφθηκαν τον 
Συνήγορο με στόχο τη συλλογή στοιχείων 
για την «Αντιμετώπιση των εκδηλώσεων 
νεοναζισμού και ξενοφοβίας» (25 Νοεμ-
βρίου). Την ανεξάρτητη αρχή εκπροσώ-
πησαν οι Βοηθοί Συνήγοροι Βασίλης Κα-
ρύδης και Γιώργος Μόσχος.

Ο Συνήγορος παραμένει ενεργό μέλος του 
ευρωπαϊκού δικτύου Equinet (European 
Network of Equality Bodies), ενός δικτύου 
οριζόντιας σύνδεσης και συντονισμού των 
επίσημων φορέων για την υλοποίηση των 
κοινοτικών Οδηγιών κατά των διακρίσε-
ων στις χώρες της ΕΕ και στις υπό ένταξη 
χώρες. Η ανεξάρτητη αρχή συμμετέχει σε 
όλες τις ομάδες εργασίας του δικτύου και 
εκπροσωπείται συστηματικά στις συναντή-
σεις που πραγματοποιούνται ετησίως για 
την οργάνωση των εργασιών των ομάδων, 
αλλά και για την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με θέματα διακρίσεων στο πλαίσιο 
των εκάστοτε επιλεγμένων δράσεων του 
δικτύου.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Equinet ει-
δικοί επιστήμονες του Συνηγόρου συμμε-
τείχαν:

•  Σε εκπαιδευτικά νομικά σεμινάρια στις 
Βρυξέλλες (17-19 Μαρτίου και 29 Νοεμ-
βρίου).

•  Σε επίσκεψη της ομάδας εργασίας «Com-
munication Strategies and Practices» στα 
γραφεία του Συνηγόρου στην Αθήνα (27 
Mαρτίου) και στην τακτική συνάντηση ερ-
γασίας στις Βρυξέλλες (29-30 Οκτωβρίου).

•  Στη συνάντηση της ομάδας εργασίας 
«Strategic Development» με θέμα «Work-
ing with and Supporting Duty Bearers», 
στο Μάντσεστερ (29-30 Απριλίου) και στο 
Ζάγκρεμπ (23-25 Οκτωβρίου). 

•  Στη συνάντηση της ομάδας εργασίας 
«Policy Formation» στις Βρυξέλλες (10-11 
Σεπτεμβρίου).

•  Στην ετήσια γενική συνέλευση του Equinet 
στις Βρυξέλλες (28 Νοεμβρίου). 

Καταπολέμηση των διακρίσεων



113ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 |

Ειδική έκθεση 2013 (άρθρο 25, παράγρ. 8 Ν. 3896/2010)

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Εναρμόνιση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 

Επαγγελματική εξέλιξη και διακρίσεις λόγω φύλου

Προστασία μητρότητας

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Μονομερείς βλαπτικές μεταβολές

Απολύσεις και άρνηση αποδοχής υπηρεσιών σε περίοδο προστασίας μητρότητας

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Φύλο και εργασιακές σχέσεις
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Το ευρωπαϊκό δίκαιο αποτελεί σταθερά 
μείζονα πηγή εξελίξεων για την καταπολέ-
μηση των έμφυλων διακρίσεων στην Ελλά-
δα. Η ελληνική νομοθεσία υιοθετεί, συχνά 
με καθυστέρηση, ρυθμίσεις για την ίση 
μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών. 
Οι αντιστάσεις, οι δισταγμοί και τα εμπεδω-
μένα έμφυλα στερεότυπα που αντιμετωπί-
ζει η προσπάθεια αυτή επιβεβαιώνονται 
και από την εμπειρία του Συνηγόρου ως 
φορέα παρακολούθησης και προώθησης 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ 
ανδρών και γυναικών στην απασχόληση, 
στην εργασία, στην προστασία της μητρό-
τητας και της οικογένειας, στην εναρμόνι-
ση ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής και 
στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών. 

Η βασική παρατήρηση της παρούσας έκθε-
σης είναι η διαφοροποίηση των ρυθμίσεων 
που ισχύουν στα θέματα αυτά σε ποικίλες 
κατηγορίες εργαζομένων, τόσο στο εσωτε-
ρικό του δημόσιου τομέα (λ.χ. πολιτικοί και 
ένστολοι υπάλληλοι, μόνιμοι και συμβασι-
ούχοι) όσο και μεταξύ δημόσιου τομέα, ιδι-
ωτικού τομέα και αυτοαπασχολουμένων. Η 
διαφοροποίηση αυτή εισάγει αθέμιτες απο-
κλίσεις στην οφειλόμενη από το Σύνταγμα 
και το ευρωπαϊκό δίκαιο προστασία και 
δεν μπορεί να δικαιολογηθεί στη βάση των 
όποιων ορθολογικών κριτηρίων που συν-
δέονται με λειτουργικές απαιτήσεις. 

Μια δεύτερη παρατήρηση αφορά την ίδια 
την πολιτική ισότητας. Σε πρώτο επίπεδο, 
ορίζεται ως κυρίαρχος ο στόχος της ισότη-
τας των φύλων, που επιτάσσει να κρίνεται 
κάθε ρύθμιση βάσει αυτής της αρχής, ώστε 
να μην εισάγεται ή διαιωνίζεται άμεση ή 
έμμεση διάκριση. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, 
εντάσσονται ρυθμίσεις που αποσκοπούν 
στην προστασία της μητρότητας και της 
οικογένειας. Οι ρυθμίσεις αυτές προβλέ-
πουν επιδόματα ή άδειες που έρχονται να 
καλύψουν στην πράξη ανάγκες των οικο-
γενειών, έχοντας ως παράλληλο στόχο την 
προώθηση της εναρμόνισης ιδιωτικής και 
επαγγελματικής ζωής. Οι ειδικές προϋπο-
θέσεις υπό τις οποίες εφαρμόζονται μπο-
ρεί ωστόσο να αναπαράγουν στερεότυπα, 
δεδομένου ότι στο επίπεδο αυτό οι αντιλή-
ψεις για τη δομή της οικογένειας και τους 

ρόλους των φύλων τείνουν να επισκιάσουν 
την επί της αρχής έμφυλη ισότητα.
 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το εξής: 
Στο άρθρο 53, παράγρ. 3, εδ. γ΄, ο Υπαλλη-
λικός Κώδικας (Ν. 3528/2007) χορηγούσε 
άδεια ανατροφής τέκνων στους άνδρες 
μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους με την 
προϋπόθεση «να εργάζεται η σύζυγος ή 
να είναι για κάποιον λόγο ανίκανη» να αντι-
μετωπίσει τις ανάγκες ανατροφής του παι-
διού. Παρόμοια προϋπόθεση δεν ίσχυε για 
τις μητέρες. 

  Εν ολίγοις, το δικαίωμα στην άδεια 
ανατροφής της μητέρας ήταν αδιαμφι-
σβήτητο, ενώ ο ρόλος του πατέρα εθεω-
ρείτο επικουρικός. Μόνο κατόπιν επανει-
λημμένων επισημάνσεων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για παραβίαση ευρωπαϊκού 
δικαίου καταργήθηκε το εδάφιο αυτό, στο 
τέλος του 2013 (άρθρο 6, Ν. 4210/2013), 
λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχε 
θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για άρση της 
διάκρισης και παραπεμφθεί η χώρα ενώπι-
ον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ωστόσο, 
η διάκριση αυτή διατηρείται ακόμη στον 
ιδιωτικό τομέα. 

Διατάξεις που ενδεχομένως συνιστούν 
έμμεση διάκριση ή δεν προωθούν επαρ-
κώς την ισότητα εμφανίζονται και σε πιο 
πρόσφατα νομοθετήματα, όπως στον Ν. 
4075/2012, που ενσωματώνει στο εθνικό 
δίκαιο την Οδηγία 2010/18/ΕΕ, σχετικά με 
την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαίσιο για 
τη γονική άδεια. Ο νόμος όμως δεν υιοθε-
τεί το δικαίωμα να μπορεί ο ένας γονέας 
να μεταβιβάσει έναν μήνα της τετράμηνης 
άδειας στον άλλο γονέα, ούτως ώστε η 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανα-
τροφή των παιδιών να λειτουργεί διαπαι-
δαγωγητικά. Επιπλέον, η άδεια φαίνεται να 
αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τις επι-
μέρους υπηρεσίες, γεγονός που καταλήγει 
σε άνιση μεταχείριση εργαζομένων με διά-
φορα καθεστώτα στον δημόσιο τομέα (λ.χ. 
ένστολοι).

Τέλος, η ίση μεταχείριση των αυτοαπασχο-
λουμένων αντιμετωπίζεται με την Οδηγία 
2010/41/ΕΕ, την οποία ενσωμάτωσε ο Ν. 

4097/2012. Σημαντική συνεισφορά του νό-
μου είναι οι παροχές μητρότητας (άρθρο 
6), με την προσπάθεια θέσπισης επιδόμα-
τος μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες, 
που να επιτρέπει την προσωρινή διακοπή 
του επαγγέλματός τους λόγω εγκυμοσύνης 
ή μητρότητας για χρονικό διάστημα του-
λάχιστον 14 εβδομάδων. Ωστόσο, λόγω μη 
έκδοσης της προβλεπόμενης ΚΥΑ, η σχε-
τική ρύθμιση δεν έχει ενεργοποιηθεί και 
η προστασία των αυτοαπασχολουμένων 
εξακολουθεί να υπολείπεται εξαιρετικά 
εκείνης άλλων κατηγοριών εργαζομένων. 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

Στο πεδίο αυτό αναδεικνύεται το εύρος 
της διαφοροποίησης των παρεχόμενων εκ 
του νόμου διευκολύνσεων αναλόγως του 
εργοδότη (στενός ή ευρύτερος δημόσιος 
τομέας, ιδιωτικός τομέας), της σχέσης ερ-
γασίας (τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, ερ-
γαζόμενοι ΙΔΑΧ του Δημοσίου, ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, 
μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα πλήρους 
ή μερικής απασχόλησης, εργαζόμενοι με 
έμμισθη εντολή κ.λπ.) ή του είδους της 
απασχόλησης (εξαρτημένη εργασία ή 
αυτοαπασχόληση). Οι διαφορές γίνονται 
ιδιαίτερα εμφανείς στην πράξη λόγω της 
συνύπαρξης στην οικογένεια συζύγων με 
διαφορετικό εργασιακό καθεστώς.

Ήδη από το 2010* ο Συνήγορος είχε επι-
σημάνει προς το Υπουργείο Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης τα προβλήματα του 
Υπαλληλικού Κώδικα σε σχέση με τη νο-
μοθεσία περί ισότητας των φύλων. Τελικά, 
υιοθετήθηκαν οι προτάσεις της ανεξάρτη-
της αρχής με τον Ν. 4210/2013, κατόπιν 
παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 
οποία όρισε την 31.12.2013 ως καταληκτι-
κή ημερομηνία για την άρση των διακρίσε-
ων λόγω φύλου στον Υπαλληλικό Κώδικα. 
Είναι σαφές ότι η καθυστερημένη αντίδρα-
ση της ελληνικής πολιτείας καταλήγει να 
επιφέρει την επέμβαση της Ευρωπαϊκής 

Φύλο και εργασιακές σχέσεις
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Επιτροπής καθώς και την εμπλοκή των δι-
καστηρίων. 

Μια ειδικότερη έκφραση των διαφορο-
ποιήσεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα αποτελεί η προβλεπόμενη στον 
Υπαλληλικό Κώδικα διευκόλυνση μειωμέ-
νου ωραρίου μέχρι τη συμπλήρωση του 
τέταρτου έτους ηλικίας του παιδιού ή ισό-
χρονη του μειωμένου ωραρίου εννεάμηνη 
άδεια ανατροφής μετά πλήρων αποδοχών. 
Στην εργατική νομοθεσία προβλέπονται 
30 μήνες μειωμένου ωραρίου ή τρεισήμισι 
μήνες ισόχρονη του μειωμένου ωραρίου 
άδεια ανατροφής μετά πλήρων αποδοχών. 

Με τον Ν. 4075/2012 χορηγήθηκε σε όλους 
τους εργαζόμενους γονείς το δικαίωμα λή-
ψης τετράμηνης άδειας ανατροφής χωρίς 
αποδοχές μέχρι το παιδί να συμπληρώσει 
τα έξι χρόνια. Θετικά στοιχεία της άδειας 
αυτής είναι η δυνατότητα λήψης της από 
όλους τους εργαζόμενους γονείς, η δια-
σφάλιση της θέσης εργασίας κατά το δι-
άστημα της άδειας και η απαγόρευση δυ-
σμενούς μεταχείρισης λόγω λήψης αυτής. 

Αντίθετα, οι αυτοαπασχολούμενοι γονείς 
δεν έχουν καμία διευκόλυνση για την 
εναρμόνιση επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής. Της ίδιας μεταχείρισης τυγχάνουν 
όμως και οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα 
που είναι σύζυγοι αυτοαπασχολούμενων 
γυναικών, επειδή οι διατάξεις των ΕΓΣΣΕ 
δεν δέχονται την αυτοαπασχόληση ως 
εργασία. Για το θέμα αυτό έχει κινηθεί δι-
αδικασία εναντίον της Ελλάδας από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβίαση των 
σχετικών ευρωπαϊκών διατάξεων και έχει 
δοθεί ως καταληκτική ημερομηνία επίλυ-
σης του ζητήματος η 31.12.2013. 

  Ο Συνήγορος, ως φορέας παρακο-
λούθησης της εφαρμογής της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης, αλλά και ως φορέας 
προώθησής της, καταβάλλει σημαντικές 
προσπάθειες προς κάθε κατεύθυνση προ-
κειμένου να διευκρινιστούν οι σχετικοί κα-

νόνες και να αντιμετωπιστεί η διαφορετική 
μεταχείριση των εργαζόμενων γονέων. 

Στον τομέα αυτό, υπήρξαν το 2013 σημα-
ντικές εξελίξεις, όπως αυτές που παρατίθε-
νται ακολούθως.

Η εξάμηνη ειδική άδεια και παροχή 
προστασίας μητρότητας και η σχέση 
της με την εννεάμηνη ισόχρονη 
του μειωμένου ωραρίου άδεια 
ανατροφής του Υπαλληλικού 
Κώδικα (άρθρο 53, παράγρ. 2)

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, 
έπειτα από διαβούλευση με το Υπουργείο 
Εργασίας σχετικά με τη φύση της ειδικής 
παροχής προστασίας μητρότητας του άρ-
θρου 142 του Ν. 3655/2008, κατέληξε να 
αποδεχθεί τη θέση του Υπουργείου Εργα-
σίας, αλλά και του Συνηγόρου, ότι η εξά-
μηνη ειδική άδεια είναι άδεια μητρότητας 
και όχι άδεια ανατροφής, όπως υποστήριζε 
στο παρελθόν. Ως συνέπεια της παραδοχής 
αυτής, διατύπωσε τη θέση ότι η εξάμηνη 
αυτή άδεια που έχει λάβει η μητέρα δεν 
πρέπει να επηρεάζει τη χορήγηση πλήρους 
εννεάμηνης άδειας ανατροφής στον πατέ-
ρα δημόσιο υπάλληλο. 

Πατέρες των οποίων οι σύζυγοι είχαν κά-
νει χρήση της εξάμηνης ειδικής άδειας του 
ΟΑΕΔ κατήγγειλαν στον Συνήγορο ότι οι 
υπηρεσίες συνέχιζαν να τους χορηγούν, 
αντί του πλήρους εννεαμήνου, τρίμηνη 
άδεια ανατροφής.1 Το Υπουργείο Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης δεν απαντούσε στα 
ατομικά ερωτήματα και δεν εξέδιδε σχετι-
κή εγκύκλιο, όπως πρότεινε ο Συνήγορος. 
Τελικά, απεστάλη απάντηση προς μία συ-
γκεκριμένη υπηρεσία (Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Ρίου), η οποία δημοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του Συνηγόρου και λει-
τούργησε ως εγκύκλιος. Στη συνέχεια, η 
πλειοψηφία των υπηρεσιών χορήγησε το 
υπόλοιπο των έξι μηνών. Ειδική διαμεσο-
λάβηση απαιτήθηκε προς το Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας, κατόπιν της οποίας εκ-

δόθηκε σχετική διαταγή του ΓΕΣ, η οποία 
εφαρμόζεται και από τους άλλους κλάδους 
των Ενόπλων Δυνάμεων. Όσον αφορά 
την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ), παρά το 
έγγραφο του Συνηγόρου και την έκδοση 
θετικής γνωμοδότησης από τη Διεύθυνση 
Οργάνωσης Νομοθεσίας, ελήφθη απόφα-
ση να σταλεί σχετικό ερώτημα στο ΝΣΚ* 
(ενδεικτικές υποθέσεις 162498, 163077, 
164835, 170187/2013). 

Σύμφωνα με τη σχετική γνωμοδότηση (393/
2013 ΝΣΚ), που έγινε αποδεκτή από τον 
υπουργό, και ο πατέρας αστυνομικός λαμβά-
νει πλήρες εννεάμηνο. Κατόπιν αυτού, εκδό-
θηκε εγκύκλιος προς όλες τις αστυνομικές 
υπηρεσίες (72175/13/2006482/29.12.2013).

Άδειες ανατροφής στις περιπτώσεις 
δίδυμων και πολύδυμων κυήσεων

Ο Συνήγορος έχει επανειλημμένως τονίσει 
το θέμα της ποικιλομορφίας των αδειών 
ανατροφής στις περιπτώσεις δίδυμων και 
πολύδυμων κυήσεων, που κυμαίνεται από 
το ότι, ανεξαρτήτως του αριθμού των νεο-
γνών, ο γονέας δικαιούται μία μόνο άδεια 
ανατροφής μέχρι το ότι το δικαίωμα κάθε 
τέκνου είναι αυτοτελές και αντιστοιχεί μία 
άδεια ανά νεογνό.2 Οι σχετικές δικαστικές 
αποφάσεις άλλες φορές χορηγούσαν μία 
μόνο άδεια και άλλες φορές τόσες άδειες 
όσα και τα τεχθέντα βρέφη. Το Δικαστή-
ριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)3 απο-
φάνθηκε ότι η άδεια ανατροφής δεν είναι 
δικαίωμα του παιδιού αλλά του γονέα, συ-
νεπώς δεν μπορεί να αντιστοιχεί μία άδεια 
σε κάθε νεογνό. Ωστόσο, συνεκτιμώντας 
την ιδιαίτερη δυσκολία ανατροφής διδύ-
μων και πολυδύμων, έκρινε ότι ο εθνικός 
νομοθέτης μπορεί να χορηγήσει επιπλέ-
ον διευκολύνσεις. Εντέλει, το ΣτΕ, με την 
απόφαση 845/2013, που αφορούσε τους 
δικαστικούς υπαλλήλους, χορήγησε ένα 
επιπλέον τρίμηνο άδειας ανατροφής σε 
κάθε παιδί πέραν του ενός, στο πνεύμα της 
απόφασης του ΔΕΕ. Τη θέση αυτή υιοθέτη-
σε αρχικά το Υπουργείο Παιδείας, με σχετι-

1.  Οι αναφορές αυτές προέρχονται από τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους των ΟΤΑ, των Υπουργείων Παιδείας, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και από 
αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

2. Την ποικιλομορφία των απόψεων είχε επισημάνει και το ΝΣΚ με τη γνωμοδότηση 25/2012.
3. Υπόθεση Χατζή κατά Υπουργού Οικονομικών, C-149/16.10.2010.
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κή εγκύκλιό του.4 Στη συνέχεια, το Υπουρ-
γείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ρύθμισε 
το θέμα με τον Ν. 4210/2013  (ενδεικτικές 
υποθέσεις 159088/2012, 163280, 167236, 
173191/2013). 

Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών 
ανατροφής εκπαιδευτικών 

Στον Συνήγορο προσέφυγαν εκπαιδευτικοί 
αναφέροντας πολλαπλά προβλήματα κατά 
τη χορήγηση διευκολύνσεων για ανατρο-
φή τέκνου (αθροιστική χορήγηση υπολοί-
που διευκολύνσεων ανατροφής από προη-
γούμενο τέκνο μαζί με διευκολύνσεις από 
νέο τέκνο, άδειες ανατροφής διδύμων και 
πολυδύμων, άδειες ανατροφής ωρομίσθι-
ων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών κ.ά). 
Απευθυνόμενος στο Υπουργείο Παιδείας, ο 
Συνήγορος διατύπωσε τη θέση ότι η ιδιά-
ζουσα φύση του επαγγέλματος των εκπαι-
δευτικών (διαφορετικό ωράριο εργασίας, 
συγκεκριμένα διαστήματα υποχρεωτικής 
λήψης κανονικών αδειών κ.ά.) δεν δικαιο-
λογεί δυσμενή μεταχείριση στις πολιτικές 
εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελ-
ματικής ζωής. Το υπουργείο εξέδωσε στις 
12.8.2013 εγκύκλιο5 με την οποία επιλύει 
πολλά από τα ζητήματα αυτά. Θεσμοθετεί 
την αθροιστική χορήγηση υπολοίπου διευ-
κολύνσεων από προηγούμενο τέκνο, δίνει 
ένα επιπλέον τρίμηνο άδειας ανατροφής 
σε κάθε τέκνο μετά το πρώτο σε δίδυμες 
και πολύδυμες κυήσεις και ορίζει ότι δεν 
πρέπει να αφαιρείται η εξάμηνη άδεια 
μητρότητας από την εννεάμηνη άδεια 
ανατροφής του πατέρα εκπαιδευτικού. 
Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας ενημέ-
ρωσε τον Συνήγορο ότι επίκειται η έκδο-
ση εγκυκλίου που θα χορηγεί τετράμηνη 
άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών βάσει 
του Ν. 4075/2012 στις αναπληρώτριες και 
ωρομίσθιες εκπαιδευτικούς* (υποθέσεις 
160695/2012, 163448, 163573/2013). 

Άδεια μητρότητας δικηγόρου 
με έμμισθη εντολή 

Έγκυος εργαζόμενη ως έμμισθη δικηγόρος 
στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ζήτησε την 

παρέμβαση του Συνηγόρου καθώς η υπη-
ρεσία της αρνήθηκε να της χορηγήσει την 
άδεια μητρότητας με την αιτιολογία ότι στη 
σύμβασή της προβλέπεται ότι «δεν δικαιού-
ται άδεια ή άλλες αποδοχές ή παροχές από 
το υπουργείο» και η μισθοδοσία της διακό-
πηκε. Ο Συνήγορος πρότεινε στο υπουργείο 
να δοθεί στην εργαζόμενη η άδεια που ρητά 
προβλέπεται στον νόμο για τις περιπτώσεις 
αυτές. Επισήμανε ότι οι διατάξεις περί προ-
στασίας της μητρότητας είναι αναγκαστικού 
και όχι ενδοτικού δικαίου και συνεπώς δεν 
δύνανται να καμφθούν στο πλαίσιο της ελευ-
θερίας των συναλλαγών* (άρθρο 361 ΑΚ). Το 
υπουργείο δεν έχει ακόμη αναθεωρήσει την 
απόφασή του (υπόθεση 161994/2013). 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ

Τα θέματα διακρίσεων λόγω φύλου στην 
επαγγελματική εξέλιξη κατά το 2013 επι-
κεντρώνονται κυρίως στις επιπτώσεις της 
μητρότητας και της ιδιότητας του γονέα, 
καθώς και της χρήσης αδειών που σχετί-
ζονται με την κύηση, τη λοχεία ή την ανα-
τροφή τέκνου στην επαγγελματική εξέλιξη 
των γυναικών, με έμφαση σε αυτές που κα-
τέχουν θέσεις ευθύνης. 

  Επειδή η διαφοροποίηση των θέσεων 
ευθύνης από τις λοιπές θέσεις της δημόσι-
ας διοίκησης δεν είναι μόνο τυπική αλλά και 
ουσιαστική –εξού και συνοδεύονται από 
επιδόματα ή μόρια–, θα πρέπει να αναζητη-
θεί η χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο διαστά-
σεις του θέματος: αφενός τη λειτουργική, 
που αφορά την πραγματική άσκηση καθη-
κόντων ευθύνης, και αφετέρου την ανάγκη 
λήψης θετικών μέτρων για την ενίσχυση 
των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, όπου υπο-
εκπροσωπούνται.
 
Μοριοδότηση θέσης ευθύνης και 
χορήγηση επιδόματος θέσης 
ευθύνης κατά τη διάρκεια άδειας 
μητρότητας και ανατροφής

Προϊσταμένη σε φορέα του ευρύτερου δη-
μόσιου τομέα κατήγγειλε ότι, ενώ τελούσε 

σε αναρρωτική άδεια λόγω δίδυμης κύη-
σης με επιπλοκές, η υπηρεσία την ενημέ-
ρωσε ότι έπειτα από δίμηνη απουσία από 
τη θέση ευθύνης για οποιονδήποτε λόγο, 
βάσει νόμου, ορίζεται αντικαταστάτης και 
στη συνέχεια τόσο η μοριοδότηση όσο και 
το επίδομα θέσης ευθύνης προσμετρώνται 
στον αντικαταστάτη. Ο Συνήγορος, απευ-
θυνόμενος στο Υπουργείο Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και στο ΓΛΚ, εξέφρασε τη 
θέση ότι, όσον αφορά την κατοχή θέσεων 
ευθύνης, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον 
δημόσιο τομέα, οι γυναίκες χρήζουν στήρι-
ξης, και πρέπει να μειωθούν με τη λήψη θε-
τικών μέτρων τα εμπόδια που αντιμετωπί-
ζουν κατά την προσπάθεια πρόσβασης στις 
θέσεις αυτές και διατήρησής τους. Σχετική 
εγκύκλιος που εκδόθηκε από το Υπουργείο 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης6 αναφέρει ότι, 
για το διάστημα κατά το οποίο ο επιλεγείς 
προϊστάμενος αναπληρώνεται νομίμως 
λόγω κωλύματος ή απουσίας του, μοριοδο-
τούνται και ο επιλεγείς προϊστάμενος και ο 
νόμιμος αναπληρωτής. Ωστόσο, το θέμα 
εστάλη προς γνωμοδότηση στο ΝΣΚ, μαζί 
με το έγγραφο του Συνηγόρου. Η έκδοση 
της σχετικής γνωμοδότησης αναμένεται. 
Το ΓΛΚ απάντησε από την πλευρά του ότι 
η καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύ-
νης διακόπτεται έπειτα από δίμηνη απου-
σία του προϊσταμένου, για οποιονδήποτε 
λόγο, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
αδειών που σχετίζονται με κύηση, λοχεία ή 
ανατροφή τέκνου (υπόθεση 157813/2012). 

Η καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης 
αποτέλεσε θέμα και άλλης αναφοράς, από 
γυναίκα προϊσταμένη δημόσιας υπηρεσίας 
η οποία έλαβε την κανονική ετήσια άδεια 
του έτους 2012 και στη συνέχεια άδεια ανα-
τροφής. Η καταβολή του επιδόματος θέσης 
ευθύνης διακόπηκε αμέσως μετά το δίμηνο, 
επειδή συνυπολογίστηκε στο διάστημα της 
«απουσίας» και η κανονική ετήσια άδεια 
της υπαλλήλου. Ο Συνήγορος διατύπωσε 
τη θέση ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 
η κανονική ετήσια άδεια του υπαλλήλου να 
συμπεριλαμβάνεται στο δίμηνο της «απου-
σίας», μετά το οποίο αρχίζει η περικοπή του 
σχετικού επιδόματος. Από το ΓΛΚ εστάλη 

4. Φ. 351.5/64/111756/Δ1/12.8.2013. 
5. ibid.
6.  ΔΙΔΑΔ/Φ.35.32/1635/8787,9521/20.6.2012.

Φύλο και εργασιακές σχέσεις
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πανομοιότυπη με την προαναφερθείσα 
απάντηση περί των διατάξεων του νόμου, 
με το σχόλιο ότι «δεν συντρέχει λόγος δια-
φοροποίησης» (υπόθεση 164372/2013) . 

Υπολογισμός του χρόνου αναρρω-
τικής άδειας λόγω επαπειλούμενης 
κύησης των αναπληρωτριών και 
ωρομίσθιων εκπαιδευτικών 
στην προϋπηρεσία τους

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο 
σύμφωνα με την οποία, βάσει ατομικής 
γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου 
του υπουργείου,7 οι αναπληρωτές και ωρο-
μίσθιοι εκπαιδευτικοί που κάνουν χρήση 
αναρρωτικής άδειας εμπίπτουν στις δια-
τάξεις των άρθρων 657-658 ΑΚ, συνεπώς 
«οποιαδήποτε χορηγηθείσα άδεια πέραν 
των 15 ημερών συνολικά ανά έτος δεν δύ-
ναται να υπολογισθεί ως διδακτική προϋ-
πηρεσία». Ο Συνήγορος έγινε αποδέκτης 
αναφορών από αναπληρώτριες εκπαιδευ-
τικούς των οποίων το χρονικό διάστημα 
αναρρωτικών αδειών συνδεόμενων με κύ-
ηση ή λοχεία δεν υπολογίζεται ως χρόνος 
πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας. 
Το υπουργείο αναγνώρισε ότι δεν είναι 
δυνατή η καταγγελία σύμβασης αναπλη-
ρωτριών εκπαιδευτικών ούτε σε περιπτώ-
σεις αδειών κύησης και λοχείας ούτε και σε 
περιπτώσεις αναρρωτικών αδειών συνδε-
όμενων με κύηση. Ωστόσο, διατύπωσε τη 
θέση ότι μόνο οι άδειες κύησης και λοχείας 
αναγνωρίζονται κανονικά ως χρόνος πραγ-
ματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. 

  Ο Συνήγορος επισήμανε ότι οι αναρ-
ρωτικές άδειες που σχετίζονται με κύηση, 
σύμφωνα με τα εθνικά δικαστήρια αλλά 
και το ΔΕΕ8,  χαίρουν της ίδιας προστασίας 
με τις άδειες μητρότητας. 

Ζήτησε μάλιστα εκ νέου την κατάργηση 
της εγκυκλίου, όταν η μία αναφερόμενη 
προσκόμισε πρόσφατη βεβαίωση προ-
ϋπηρεσίας με μη προσμετρημένο τον εν 
λόγω χρόνο (υποθέσεις 160695/2012, 
163448/2013).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Διαθεσιμότητα κατά τη διάρκεια της 
περιόδου προστασίας μητρότητας 

Με τον Ν. 4093/2012 καταργήθηκαν θέσεις 
υπαλλήλων των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ των 
ειδικοτήτων Διοικητικού – Λογιστικού – Οι-
κονομικού και Διοικητικών Γραμματέων με 
σχέση εργασίας ΙΔΑΧ οι οποίοι δεν είχαν 
προσληφθεί με διαγωνισμό ή διαδικασία 
επιλογής υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Η κα-
τάργηση των θέσεων είχε ως άμεση συνέ-
πεια να τεθούν αυτοδίκαια σε διαθεσιμότη-
τα οι υπάλληλοι που τις κατείχαν. Σύμφωνα 
με τις διατάξεις του νόμου, η διαθεσιμότητα 
διαρκεί ένα έτος, μετά την πάροδο του οποί-
ου, εάν ο υπάλληλος δεν μεταταχθεί ή δεν 
μεταφερθεί σε άλλη θέση, απολύεται. Κατά 
τη διάρκεια της διαθεσιμότητας ο υπάλλη-
λος δεν προσφέρει υπηρεσίες και υφίσταται 
περικοπή του 25% των αποδοχών του.

  Ο Συνήγορος, απευθυνόμενος στο 
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, 
τεκμηρίωσε την άποψη ότι υπάλληλοι που 
βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή 
διανύουν το χρονικό διάστημα εντός του 
οποίου ισχύει η προστασία από απόλυση 
λόγω μητρότητας πρέπει να εξαιρεθούν 
από τη διαθεσιμότητα (από την πρώτη 
ημέρα της κύησης έως και 18 μήνες μετά 
τον τοκετό). 

Το υπουργείο υποστήριξε, μεταξύ άλλων, 
πως το ότι οι υπάλληλοι τίθενται σε διαθε-
σιμότητα επέρχεται ως αυτοδίκαιη συνέ-
πεια της κατάργησης της θέσης τους, ως 
εκ τούτου δεν συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις εφαρμογής των διατάξεων περί προ-
στασίας από απόλυση λόγω μητρότητας. 
Ισχυρίστηκε δε ότι το ενδεχόμενο από-
λυσης δεν συνιστά βλαπτική μεταβολή 
των όρων εργασίας (υποθέσεις 159316, 
160318, 160786, 160940/2012). Παρόμοια 
ζητήματα τέθηκαν εντός του 2013 και στα 
Υπουργεία Παιδείας και Υγείας. Ο Συνήγο-
ρος παρακολουθεί το θέμα.

Δυσμενής μεταχείριση και απολύσεις 
εγκύων 

Ο Συνήγορος είχε δεχθεί το 2012 αναφο-
ρά εργαζομένης σε Δημοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση Δήμου (που συγχωνεύθηκε με 
το Πρόγραμμα «Καλλικράτης») η οποία κα-
τήγγειλε ότι, ενώ συνέχισε αδιαλείπτως να 
προσφέρει τις υπηρεσίες της στο νεοσυ-
σταθέν νομικό πρόσωπο του νέου δήμου, 
η πρόεδρος του ΔΣ της νέας επιχείρησης 
αρνήθηκε να της υπογράψει τα αναγκαία 
έντυπα του ΙΚΑ, ώστε να λάβει το επίδομα 
μητρότητας, με τον ισχυρισμό ότι δεν είχε 
ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς των 
εργαζομένων από τα νομικά πρόσωπα των 
παλαιών δήμων στο νομικό πρόσωπο του 
νέου δήμου. 

  Ο Συνήγορος ενημέρωσε την επιχεί-
ρηση και τον δήμο ότι η εγκυμοσύνη και 
η μητρότητα προστατεύονται, αρκεί να 
υπάρχει πραγματική σχέση εργασίας, ανε-
ξαρτήτως της εγκυρότητας της σύμβασης 
εργασίας, και παρέπεμψε την υπόθεση για 
έλεγχο στην εποπτεύουσα αποκεντρωμέ-
νη διοίκηση. 

Τελικά, κινήθηκε πειθαρχική διαδικασία 
σε βάρος του δημάρχου και της προέδρου 
του νέου νομικού προσώπου για παράβα-
ση καθήκοντος (βλ. Ετήσια έκθεση 2012, σ. 
23) και για μη ολοκλήρωση της διαδικασί-
ας μεταφοράς του προσωπικού των παλαι-
ών νομικών προσώπων στο νέο, που είχε 
ως αποτέλεσμα την παραβίαση των διατά-
ξεων περί προστασίας μητρότητας (υπόθε-
ση 148491/2012).

Ειδική συνεργάτης δημάρχου με καθε-
στώς μετακλητής υπαλλήλου απολύθηκε 
ενώ βρισκόταν στο δεύτερο τρίμηνο της 
κύησής της. Ο δήμος ισχυρίστηκε πως η 
καταγγελία της σύμβασης προκλήθηκε 
από το γεγονός ότι, βάσει νόμου, απαι-
τήθηκε μείωση των ειδικών συνεργατών 
από έξι σε τέσσερις. Όταν ο Συνήγορος 
ζήτησε διευκρινίσεις ως προς την επιλο-
γή της εγκύου προς απόλυση σε περίοδο 

7. 1470/22.12.2008.
8. 842/1987 ΑΠ, 8860/2006 Εφ.Αθ., ΔΕΕ C-191/03 McKenna.
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προστασίας μητρότητας, ο δήμος επικαλέ-
στηκε εκ των υστέρων την ύπαρξη «σπου-
δαίου λόγου». Ο Συνήγορος διατύπωσε 
την άποψη ότι η απόλυση εργαζομένης 
κατά την περίοδο προστασίας μητρότη-
τας πρέπει να αποτελεί την έσχατη λύση 
(ultima ratio) για οποιαδήποτε υπηρεσία ή 
επιχείρηση, πράγμα που ο δήμος δεν απέ-
δειξε και για τον λόγο αυτό ελέγχεται για 
άμεση διάκριση λόγω φύλου. Η διαφορά 
βρίσκεται στα δικαστήρια όπου θα κριθεί 
η ύπαρξη ή μη «σπουδαίου λόγου» (υπό-
θεση 161681/2013).
 
Επίδομα ανεργίας και επίδομα 
μητρότητας

Υπάλληλος που απολύθηκε κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης της υπέβαλε αίτηση 
για χορήγηση επιδόματος ανεργίας στον 
ΟΑΕΔ, η οποία απορρίφθηκε με την αιτιολο-
γία ότι η απόλυσή της ήταν άκυρη. Απευθυ-
νόμενος στον ΟΑΕΔ, ο Συνήγορος τόνισε ότι 
η ακυρότητα ή μη απόλυσης εργαζομένης 
κατά τη διάρκεια της προστασίας της λόγω 
εγκυμοσύνης ή μητρότητας ελέγχεται απο-
κλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια και η 
αυθαίρετη άρνηση του ΟΑΕΔ να χορηγήσει 
το επίδομα αφήνει την εργαζόμενη άνευ οι-
κονομικής στήριξης σε μια κρίσιμη χρονική 
περίοδο. Εξάλλου, καμία διάταξη νόμου ή 
εσωτερικού κανονισμού του ΟΑΕΔ δεν προ-
βλέπει δικαίωμα του οργανισμού να αρνεί-
ται σε αυτή την κατηγορία εργαζομένων το 
επίδομα ανεργίας. Αναμένεται η ανταπόκρι-
ση του ΟΑΕΔ (υπόθεση 165880/2013). 

Αυτοαπασχολούμενες υπέβαλαν αναφορά 
στον Συνήγορο διότι δεν ήταν δυνατόν να 
λάβουν το επίδομα μητρότητας που προ-
βλέφθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6, πα-
ράγρ. 1 του Ν. 4097/2012. Αν και ο νόμος 
έχει δημοσιευθεί από τις 3.12.2012, δεν έχει 
εκδοθεί η ΚΥΑ που θα ορίζει τον φορέα, το 
ύψος, τον τρόπο και τη διαδικασία χορήγη-
σης του επιδόματος. Ο Συνήγορος έχει ήδη 
απευθυνθεί δύο φορές στους Υπουργούς 
Εργασίας και Οικονομικών τονίζοντας ότι η 
παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργει-
ας εκ μέρους της διοίκησης παρεμποδίζει 
την άσκηση δικαιώματος που προβλέπεται 
από νόμο, η δε ευχέρεια ως προς τον χρό-

νο άσκησης της σχετικής αρμοδιότητας δεν 
πρέπει να καταλήξει σε ακύρωση του δικαι-
ώματος. Η αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλισης 
του Υπουργείου Εργασίας απάντησε ότι το 
ζήτημα διερευνάται και ότι η υπηρεσία έχει 
απευθυνθεί στους κοινωνικούς εταίρους για 
τις απόψεις τους. Επίσης, τόνισε ότι το όλο 
θέμα απαιτεί διερεύνηση και εκπόνηση οι-
κονομικής μελέτης. Ο Συνήγορος παρακο-
λουθεί την εξέλιξη (ενδεικτικές υποθέσεις 
167003, 168427, 168767, 171431/2013).

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Στον ιδιωτικό τομέα, οι περισσότερες υπο-
θέσεις που διερευνήθηκαν αφορούσαν 
καταγγελίες συμβάσεων εργασίας κατά τη 
διάρκεια κύησης ή κατά τη 18μηνη προ-
στασία, σεξουαλική παρενόχληση στον 
χώρο εργασίας και μονομερή βλαπτική 
μεταβολή των όρων εργασίας. Ενώ υπήρξε 
μείωση των καταγγελιών για καθεστώς εκ 
περιτροπής εργασίας, αντίθετα παρατηρή-
θηκε το φαινόμενο της μη αποδοχής της 
εργασίας γυναικών που επέστρεφαν στην 
εργασία μετά την εξάμηνη ειδική παροχή 
προστασίας μητρότητας.

  Η συνεργασία του Συνηγόρου με Επιθε-
ωρήσεις Εργασίας της Αττικής και της επαρ-
χίας βελτιώθηκε σημαντικά (πλην ελαχίστων 
εξαιρέσεων). Η παρουσία εκπροσώπου του 
Συνηγόρου κατά τη συζήτηση των εργατι-
κών διαφορών ενώπιον των Επιθεωρήσεων 
Εργασίας φαίνεται να συμβάλλει στη θετική 
έκβαση των υποθέσεων. 

Σε κάθε περίπτωση, η επαφή των εκπρο-
σώπων της ανεξάρτητης αρχής και με τα 
δύο μέρη συντελεί πάντοτε στη διαμόρ-
φωση ακριβέστερης εικόνας για την υπό-
θεση και στη βέλτιστη συνεργασία μεταξύ 
αυτών. Δυσχερής ωστόσο παραμένει η δυ-
νατότητα παρουσίας του Συνηγόρου στις 
Επιθεωρήσεις εκτός Αττικής, λόγω οικονο-
μικής δυσπραγίας.

ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΒΛΑΠΤΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ως βλαπτική θεωρείται κάθε μεταβολή που 

επιφέρει άμεση ή έμμεση υλική ή ηθική ζη-
μία, όπως είναι η τοποθέτηση σε κατώτερη 
θέση ή η επιβολή πρόσθετης εργασίας. Η 
έννοια της ζημίας ερμηνεύεται κατά τρόπο 
ευρύ: ηθική ζημία συνιστά και η προσβολή 
της προσωπικότητας. 

Προσβολή προσωπικότητας

Υπάλληλος γραφείου σε εμπορική εταιρεία 
κατήγγειλε στην Επιθεώρηση Εργασίας ότι, 
αμέσως μόλις ενημέρωσε τον εργοδότη 
σχετικά με την εγκυμοσύνη της, εκείνος 
της ανακοίνωσε ότι λήγει η συνεργασία 
τους. Όταν η προσφεύγουσα προσήλθε την 
επόμενη ημέρα στην εργασία της, αφού 
είχε ενημερωθεί ότι η πράξη αυτή του ερ-
γοδότη είναι παράνομη, εκείνος άρχισε να 
επιδεικνύει ιδιαίτερα προσβλητική συμπε-
ριφορά. Εξανάγκαζε την προσφεύγουσα να 
ανεβαίνει στον πρώτο όροφο με τις σκάλες, 
με τη δικαιολογία ότι το ασανσέρ μπορεί να 
χρησιμοποιείται μόνο από τους προϊσταμέ-
νους και τους πελάτες, ενώ, λίγο αργότερα, 
προέβη και σε μείωση μισθού. Καθώς οι 
εβδομάδες περνούσαν, της απηύθυνε προ-
σβλητικούς χαρακτηρισμούς σχετικά με 
αλλαγές που είχε επιφέρει στην εξωτερική 
της εμφάνιση η εγκυμοσύνη. Η αναφερόμε-
νη υποχρεώθηκε να αλλάξει γραφείο, αλλά 
στο νέο της γραφείο δεν υπήρχαν τα απα-
ραίτητα για την εργασία της (ο ηλεκτρονι-
κός της υπολογιστής και οι φάκελοί της). 
Εκτός αυτού, ο εργοδότης έπαψε να της 
αναθέτει οποιαδήποτε εργασία καθ’ όλη τη 
διάρκεια του ωραρίου της παρά τις συνε-
χείς οχλήσεις της. 

Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθη-
κε στα γραφεία της Επιθεώρησης Εργασίας, 
ο εκπρόσωπος της εταιρείας υποστήριξε 
ότι δεν υπήρχε πρόθεση να προσβληθεί η 
εργαζόμενη, αλλά ούτε και να απολυθεί. 
Λίγες ημέρες μετά την τριμερή συνάντηση, 
ξεκίνησε η άδεια κύησης της προσφεύ-
γουσας. Ο Συνήγορος απέστειλε πόρισμα 
προς τα μέρη και την Επιθεώρηση Εργασί-
ας προκειμένου ο εργοδότης να είναι ενή-
μερος ότι οι πράξεις και οι ενέργειές του 
συνιστούν παραβίαση του νόμου, με στόχο 
την αποφυγή επανάληψής τους κατά την 
επιστροφή της προσφεύγουσας στην ερ-

Φύλο και εργασιακές σχέσεις
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γασία της, μετά τη λήξη της άδειας μητρό-
τητας. Επίσης, τον ενημέρωσε σχετικά με 
τις επιπτώσεις (επιβολή προστίμου) σε πε-
ρίπτωση μη συμμόρφωσής του (υπόθεση 
166773/2013). 

Άλλη εργαζόμενη κατήγγειλε στον Συνήγο-
ρο ότι η συμπεριφορά του εργοδότη απέ-
ναντί της έγινε προσβλητική και ιδιαίτερα 
πιεστική από τότε που τον ενημέρωσε ότι 
βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης. 
Κατά την εκτίμηση της προσφεύγουσας, 
σκοπός τής εν λόγω συμπεριφοράς ήταν να 
την οδηγήσει σε παραίτηση. Ο Συνήγορος 
επισήμανε στον εργοδότη ότι η λιγότερο 
ευνοϊκή μεταχείριση εργαζομένης εξαιτίας 
κύησης ή μητρότητας συνιστά παραβίαση 
του νόμου. Επίσης, τον ενημέρωσε ότι, σύμ-
φωνα με τη νομολογία, αποτελεί βλαπτική 
μεταβολή ο μη σεβασμός της προσωπικό-
τητας του μισθωτού από τον εργοδότη. Κα-
τόπιν τούτου, όπως ανέφερε η εργαζόμενη 
στον Συνήγορο, υπήρξε άρδην θετική αλ-
λαγή στη συμπεριφορά του εργοδότη απέ-
ναντί της (υπόθεση 142712/2011). 

Υπάλληλος γραφείου κατήγγειλε ότι, αμέ-
σως μόλις επέστρεψε στην εργασία της 
μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, διαπί-
στωσε ότι είχε προσληφθεί άλλος εργαζό-
μενος στη θέση της. Επίσης, ο εργοδότης 
τής ανέθετε πλέον αποκλειστικά εξωτερι-
κές εργασίες, ενώ έπαψε να της αναθέτει 
αρμοδιότητες σχετικές με το αντικείμενό 
της. Κατά την τριμερή συνάντηση στα γρα-
φεία της Επιθεώρησης Εργασίας, ο νόμιμος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης αναγνώρισε 
ότι ο νεοπροσληφθείς υπάλληλος απα-
σχολείται στο αντικείμενο εργασίας με το 
οποίο ασχολούνταν η προσφεύγουσα προ-
τού αποχωρήσει από την εταιρεία με άδεια 
μητρότητας. Αφού ενημερώθηκε σχετικά 
με τις διατάξεις περί βλαπτικής μεταβολής 
των όρων εργασίας, ο νόμιμος εκπρόσω-
πος της επιχείρησης δεσμεύθηκε ότι στο 
εξής η προσφεύγουσα θα παρέχει τις υπη-
ρεσίες που παρείχε και πριν από την άδεια 
μητρότητας και ότι δεν θα ασχολείται με 
υποδεέστερα καθήκοντα, δέσμευση που 
τηρήθηκε (υπόθεση 162363/2013).   

Αλλαγή όρων εργασίας

Ο Συνήγορος διερεύνησε αναφορά με 
αντικείμενο τη μετάθεση εργαζομένης που 
βρισκόταν σε περίοδο προστασίας λόγω 
μητρότητας σε άλλο κατάστημα, μακριά 
από τον τόπο κατοικίας της και την αλλαγή 
του ωραρίου εργασίας της σε διακεκομμέ-
νο από συνεχόμενο. Αμέσως μόλις έληξε η 
χρονική περίοδος προστασίας, η εργοδό-
τρια εταιρεία κατήγγειλε τη σύμβαση εργα-
σίας της. Ο Συνήγορος κατέληξε ότι η εται-
ρεία, μην αποδεικνύοντας ότι δεν υπήρξε 
παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρι-
σης μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως 
της ζητήθηκε βάσει και της ρητής διάτα-
ξης του άρθρου 24 του Ν. 3896/2010 (περί 
αντιστροφής του βάρους απόδειξης), προ-
έβη σε άμεση διάκριση λόγω φύλου σε βά-
ρος της εργαζομένης με τη μεταβολή των 
όρων εργασίας της προς το δυσμενέστερο 
κατά τη διάρκεια της προστασίας της λόγω 
μητρότητας (υπόθεση 161618/2013). 

Μεταβίβαση επιχείρησης 

Εργαζόμενη κατήγγειλε ότι, πριν επιστρέ-
ψει στην εργασία της από την εξάμηνη 
ειδική παροχή προστασίας μητρότητας, δι-
απίστωσε ότι η τηλεφωνική γραμμή της ερ-
γοδότριας εταιρείας της λειτουργούσε στα 
γραφεία εταιρείας με άλλη επωνυμία. Μά-
λιστα, προσκόμισε και έγγραφο της εργο-
δότριας εταιρείας προς το πελατολόγιό της 
με το οποίο ανακοίνωνε τη συνεργασία της 
με τη νέα εταιρεία. Ωστόσο, όταν η εργα-
ζόμενη απευθύνθηκε στη διάδοχο εταιρεία 
και την κάλεσε να αποδεχθεί τις υπηρεσίες 
της, εκείνη αρνήθηκε, ισχυριζόμενη ότι δεν 
υπήρξε μεταβίβαση της επιχείρησης και 
συνεπώς ούτε συναφής υπεισέλευση της 
διαδόχου εταιρείας στις υποχρεώσεις του 
μεταβιβάζοντος. Όπως αποδείχθηκε, η αρ-
χική εταιρεία μεταβίβασε το πελατολόγιό 
της, μηχανήματα και υλικά στη διάδοχο, 
ενώ η διάδοχος ανέλαβε και 8 από τους 15 
εργαζομένους της αρχικής εταιρείας. 

Όταν ζητήθηκαν οι σχετικές εξηγήσεις, η δι-
άδοχος εταιρεία δεν απέδειξε τη μη ύπαρξη 

μεταβίβασης επιχείρησης αλλά ούτε και τη 
μη υπεισέλευσή της σε καθεστώς διαδόχου 
εργοδότη, αμφισβητώντας επί της ουσίας 
την αρμοδιότητα του Συνηγόρου να ερευ-
νήσει την υπόθεση. Η ανεξάρτητη αρχή κα-
τέληξε στο συμπέρασμα ότι εν προκειμένω 
υπήρχαν επαρκή στοιχεία που συνηγορού-
σαν υπέρ της άποψης ότι μεσολάβησε με-
ταβίβαση της αρχικής εργοδότριας επιχεί-
ρησης στη διάδοχο, η οποία είχε περιέλθει 
σε καθεστώς υπερήμερης εργοδότριας,9 
και την κάλεσε να απασχολήσει πραγματικά 
την εργαζόμενη (υπόθεση 157135/2012).

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Έχει, δυστυχώς, διαπιστωθεί ότι η προ-
στασία που παρέχεται από τον νόμο στην 
εγκυμοσύνη και στη μητρότητα έχει αρνη-
τικό αντίκτυπο στην απασχολησιμότητα 
των γυναικών εργαζομένων σε αναπαρα-
γωγική ηλικία αλλά και στην εν γένει αντι-
μετώπισή τους. 

  Ωστόσο, με την παρέμβαση του Συνη-
γόρου και την ενημέρωση που παρέχει, οι 
εργοδότες δείχνουν να συμμορφώνονται 
στις υποχρεώσεις τους. 

Από τις υποθέσεις που αναφέρονται ενδει-
κτικά κατωτέρω, αναδεικνύεται η σημασία 
της παρέμβασης αυτής και του πλέγματος 
προστασίας που κινητοποιεί.

Συμμόρφωση εργοδοτών που 
παραβίαζαν διατάξεις της εργατικής 
νομοθεσίας

Βοηθός λογιστή κατήγγειλε στην Επιθεώ-
ρηση Εργασίας ότι ο εργοδότης την απέ-
λυσε μόλις εκείνη επέστρεψε στην εργασία 
της από την εξάμηνη άδεια προστασίας 
μητρότητας, ενώ δεν είχε ακόμη παρέλθει 
το χρονικό διάστημα της προστασίας από 
απόλυση και χωρίς να αναφέρεται κάποιος 
«σπουδαίος λόγος». Στις δύο συναντήσεις 
που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του 
οικείου τμήματος της Επιθεώρησης Εργασί-

9. Υπερήμερος εργοδότης νοείται εκείνος που καθυστερεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στον εργαζόμενο.
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ας, ο εργοδότης ενημερώθηκε σχετικά με τις 
ρητές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας 
που παραβιάζονται με την καταγγελία της 
σύμβασης εργασίας. Κατόπιν τούτου ανακά-
λεσε την απόλυση και η σχέση εργασίας συ-
νεχίστηκε κανονικά (υπόθεση 163357/2013). 

Πωλήτρια ευρισκόμενη σε κατάσταση 
εγκυμοσύνης κατήγγειλε στην Επιθεώρηση 
Εργασίας ότι, κατά τη διάρκεια ολιγοήμε-
ρης απουσίας από την εργασία της λόγω 
αναρρωτικής άδειας, την οποία έλαβε τη-
ρώντας τις νόμιμες προϋποθέσεις, ο εργο-
δότης της υπέβαλε στον ΟΑΕΔ «Αναγγελία 
οικειοθελούς αποχώρησης», ισχυριζόμε-
νος ότι η απουσία της ήταν αδικαιολόγητη. 
Κατά την πραγματοποιηθείσα συνάντηση, 
ο εργοδότης επικαλέστηκε παρανόηση ως 
προς την αιτία απουσίας της εργαζομένης 
και συνέχισε να την απασχολεί κανονικά 
(υπόθεση 162055/2013).  

Άρνηση εργοδοτών να 
συμμορφωθούν 

Σε άλλες περιπτώσεις, οι εργοδότες ενέ-
μειναν στις θέσεις τους, με αποτέλεσμα να 
ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εισήγησης 
για επιβολή προστίμων.

Εκδοτική εταιρεία απέλυσε τρεις εργα-
ζόμενες κατά το χρονικό διάστημα προ-
στασίας από απόλυση λόγω μητρότητας, 
χωρίς να αναφέρει κάποιον «σπουδαίο 
λόγο». Ύστερα από συνεχείς αναβολές 
συζήτησης της υπόθεσης εκ μέρους του 
εργοδότη, ο Συνήγορος απευθύνθηκε εγ-
γράφως στην εταιρεία, ενημερώνοντάς τη 
για την προστασία από απόλυση και επι-
σημαίνοντας ότι δεν τήρησε τις τυπικές 
προϋποθέσεις που προβλέπονται για την 
καταγγελία της σύμβασης εργασίας στις 
περιπτώσεις αυτές. Παράλληλα, ζήτησε 
έγγραφες εξηγήσεις για τις καταγγελίες 
των συμβάσεων εργασίας χωρίς «σπου-
δαίο λόγο» και κάλεσε την εταιρεία να 
συνεχίσει να απασχολεί τις εργαζόμενες. 
Κατόπιν της παράλειψης απάντησης του 
εργοδότη, ο Συνήγορος εισηγήθηκε στο 
οικείο τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης 
την επιβολή διοικητικού προστίμου (υπο-
θέσεις 158880, 159332, 160324/2012). 

Εργαζόμενη σε υποκατάστημα αλυσίδας 
πιτσαρίας στη Θεσσαλονίκη απολύθηκε 
σε διάστημα προστασίας μητρότητας. 
Η εργοδότρια εταιρεία επικαλέστηκε ως 
«σπουδαίο λόγο» το γεγονός ότι κλείνει 
το υποκατάστημα και ότι έχουν απολυθεί 
και οι λοιποί εργαζόμενοι. Οι αρμόδιοι 
επιθεωρητές εργασίας επιχείρησαν να 
ανεύρουν δυνατότητα απασχόλησης της 
εργαζομένης σε άλλο υποκατάστημα. Η 
εργοδότρια εταιρεία αρνήθηκε όμως την 
απασχόληση της εργαζομένης ισχυριζό-
μενη αρχικά ότι απασχολεί υπεράριθμο 
προσωπικό, σερβίρει τελείως διαφορε-
τικά εδέσματα και εφαρμόζει διαφορετι-
κή μαγειρική τεχνογνωσία. Σε νέα της δε 
απάντηση μετέβαλε τη θέση της αναφέ-
ροντας ότι στο συγκεκριμένο κατάστημα 
δεν απασχολούσε μάγειρες. Εντέλει η ερ-
γοδότρια δεν επαναπροσέλαβε ποτέ την 
εργαζόμενη. Ο Συνήγορος έκρινε ότι η 
απόλυση της εργαζομένης πάσχει ακυρό-
τητα διότι έγινε σε αντίθεση με τα αναφε-
ρόμενα στον Ν. 3896/2010, στη διάταξη 
του άρθρου 281 ΑΚ, κατ’ αντίθεση της αρ-
χής της αναλογικότητας και κατ’ αντίθεση 
της αρχής της ultima ratio, και εισηγήθηκε 
την επιβολή προστίμου στην εργοδότρια 
εταιρεία (υπόθεση 168535/2013).

Εργαζόμενη ως υπάλληλος σε εταιρεία 
από το 2007, δυνάμει σύμβασης εργα-
σίας αορίστου χρόνου, ανέφερε ότι στις 
13.3.2009 καταγγέλθηκε η σύμβαση ερ-
γασίας της ενώ τελούσε σε κατάσταση 
εγκυμοσύνης, εν αγνοία όμως του γε-
γονότος της εγκυμοσύνης από την ερ-
γοδότρια εταιρεία. Όταν ανακοίνωσε το 
γεγονός της εγκυμοσύνης στην εταιρεία, 
η εργαζόμενη επαναπροσλήφθηκε μέχρι 
τις 18.10.2010, οπότε καταγγέλθηκε εκ 
νέου η σύμβαση εργασίας της ενώ η ίδια 
τελούσε και πάλι σε κατάσταση εγκυμο-
σύνης, πάλι εν αγνοία του γεγονότος της 
εγκυμοσύνης από την εργοδότρια εται-
ρεία. Η καταγγελία της σύμβασης ανακλή-
θηκε εκ νέου από την εταιρεία. Εντέλει, η 
εργαζόμενη απολύθηκε στις 12.12.2012, 
όταν πλέον δεν προστατευόταν λόγω 
μητρότητας και ενώ είχε λήξει το 18μηνο 
προστασίας της. Η εργαζόμενη κατήγγει-
λε την απόλυσή της ως άκυρη, ενέχουσα 

διάκριση λόγω οικογενειακής κατάστα-
σης. Ο Συνήγορος κατέληξε ότι η τελευ-
ταία καταγγελία δεν έπασχε ακυρότητα, 
καθότι έλαβε χώρα σε περίοδο που πλέον 
η εργαζόμενη δεν προστατευόταν λόγω 
μητρότητας. Τουναντίον, αποδείχτηκε εγ-
γράφως η προσπάθεια της εργοδότριας 
εταιρείας να ανεύρει κάποια θέση εργασί-
ας στην εργαζόμενη και συνεπώς δεν πα-
ρέβη την αρχή της ultima ratio (υπόθεση 
162920/2013).

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ 

Κατά το 2013 ο Συνήγορος συνέχισε να 
λαμβάνει και να χειρίζεται αναφορές για 
σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο της 
εργασίας, στον ιδιωτικό και στον δημόσιο 
τομέα. Με σωρευμένη την εμπειρία της 
πάνω στο θέμα αυτό, η ανεξάρτητη αρχή 
διαπιστώνει τη δυσκολία χειρισμού των 
υποθέσεων τόσο ως προς τη διερεύνησή 
τους, λόγω της έλλειψης στοιχείων, όσο 
και ως προς την τεκμηρίωσή τους, κυρίως 
λόγω της δυσκολίας εφαρμογής της αντι-
στροφής του βάρους απόδειξης, η οποία 
πρέπει να βασίζεται στην πιθανολόγηση 
πραγματικών περιστατικών. 

Εργαζόμενη σε πολυεθνική εταιρεία κα-
τήγγειλε ότι υφίστατο σεξουαλική πα-
ρενόχληση από συνάδελφό της, με τον 
οποίο παλαιότερα διατηρούσε προσωπι-
κή σχέση. Ο Συνήγορος ζήτησε από την 
αναφερόμενη να του παράσχει στοιχεία 
που να δημιουργούν αρχή απόδειξης των 
λεγομένων της και εκείνη προσκόμισε 
μαρτυρική κατάθεση του συντρόφου της. 
Περαιτέρω, ο Συνήγορος ήλθε σε επαφή 
με την εργοδότρια εταιρεία προκειμένου 
να μάθει τι μέτρα είχε λάβει για το γεγο-
νός. Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι προέβη 
στις ακόλουθες ενέργειες: ψυχολογική 
υποστήριξη της εργαζομένης, προσωρινή 
απομάκρυνση του καθ’ ου η καταγγελία 
από τον χώρο εργασίας και πρόταση στην 
καταγγέλλουσα να μεταβεί σε άλλο όρο-
φο. Στην πορεία εξέτασης της υπόθεσης 
ο Συνήγορος ζήτησε από την εργαζόμενη 
να προσκομίσει, συμπληρωματικά, άλλα 
στοιχεία που είχε υποστηρίξει ότι διέθετε 

Φύλο και εργασιακές σχέσεις
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και τα οποία ήταν κρίσιμα για την από-
δειξη των λεγομένων της (γραπτά μηνύ-
ματα). Εκείνη όμως δεν προσκόμισε ποτέ 
τα στοιχεία αυτά. Ο Συνήγορος έθεσε την 
υπόθεση στο αρχείο θεωρώντας ότι δεν 
αποδείχτηκε η καταγγελία περί σεξουαλι-
κής παρενόχλησης. Ως προς τους ισχυρι-
σμούς της εργαζομένης ότι η εργοδότρια 
εταιρεία δεν έλαβε τα προσήκοντα μέτρα 
προστασίας της, ο Συνήγορος έκρινε ότι 
τα μέτρα που έλαβε η εταιρεία στο πλαί-
σιο της αρχής της πρόνοιας του εργο-
δότη ήταν επαρκή και πλήρη (υπόθεση 
163866/2013).

Εργαζόμενη σε υπηρεσία του δημόσιου 
τομέα κατήγγειλε ότι υπέστη σεξουαλι-
κή παρενόχληση από τον προϊστάμενό 
της κατά τη διάρκεια επαγγελματικού τα-
ξιδιού. Επιστρέφοντας, όταν εκείνη τον 
κάλεσε να της ζητήσει συγγνώμη, κίνησε 
σε βάρος της πειθαρχική δίωξη για απρε-
πή συμπεριφορά προς προϊστάμενο, ενώ 
παράλληλα η υπηρεσία τη μετακίνησε 
σε άλλη διοικητική μονάδα (υπόθεση 
158236/2012). Ο Συνήγορος ζήτησε από 
την υπηρεσία ενημέρωση σχετικά με την 
πειθαρχική δίωξη και τη μετακίνηση. Εν 
συνεχεία, όταν επιβλήθηκε η ποινή της 
έγγραφης επίπληξης στην καταγγέλλου-
σα από την υπηρεσία της, ο Συνήγορος 
διενήργησε ιδία έρευνα ως προς τα κα-
ταγγελλόμενα με τη λήψη μαρτυρικών 
καταθέσεων. Με πόρισμά του, κατέληξε 
στα ακόλουθα: α) δεν διαπιστώθηκαν τα 
πραγματικά περιστατικά των ισχυρισμών 
της καταγγέλλουσας περί σεξουαλικής πα-
ρενόχλησης, β) ο Συνήγορος δεν πείστηκε 
χωρίς αμφιβολία από τους ισχυρισμούς 
του καταγγελλόμενου ότι η καταγγελία 
είναι απόλυτα κατασκευασμένη από την 
αναφερόμενη, γ) η υπηρεσία δεν διερεύ-
νησε το περιστατικό μετά τη λήψη του 
σχετικού εγγράφου του Συνηγόρου. 

  Ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη κα-
ταγγελία, η υπόθεση αυτή ανέδειξε ότι οι 
υπηρεσίες δεν διαθέτουν κατάλογο προ-
ληπτικών μέτρων για παρενόχληση λόγω 
φύλου και σεξουαλική παρενόχληση στον 
χώρο εργασίας (anti-harassment policy). 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ

Ο Συνήγορος έγινε αποδέκτης αναφορών 
από διεμφυλικά άτομα. Οι αναφορές αυ-
τές εξετάστηκαν υπό το πρίσμα του ευρω-
παϊκού δικαίου, κατά το οποίο η διάκριση 
λόγω ταυτότητας φύλου είναι διάκριση 
λόγω φύλου, αλλά και υπό το πρίσμα της 
προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων 
της ευάλωτης αυτής ομάδας, καθώς και 
της προστασίας της ανθρώπινης αξίας και 
αξιοπρέπειας. Η διερεύνησή τους ανέδειξε 
τη σημασία της ενημέρωσης και της ευαι-
σθητοποίησης σε ζητήματα σεβασμού της 
διαφορετικότητας, αλλά και τον σημαντικό 
ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και των 
κοινοτήτων που δραστηριοποιούνται για 
την προστασία των δικαιωμάτων ίσης με-
ταχείρισης των ΛΟΑΤ. Μέσω των κοινοτή-
των αυτών καθίσταται ευχερέστερη η επα-
φή πιθανών θυμάτων με δημόσιους φορείς 
και διευκολύνεται η επί της ουσίας συνερ-
γασία για την επαρκέστερη αντιμετώπιση 
σύνθετων προβλημάτων και καταστάσεων. 

Ενδεικτική είναι η περίπτωση ενήλικου 
διεμφυλικού ατόμου το οποίο φοιτούσε 
σε εσπερινό δημόσιο σχολείο. Κατήγγειλε 
στον Συνήγορο ότι υφίσταται δυσμενή δι-
ακριτική μεταχείριση λόγω ταυτότητας φύ-
λου και ότι έχει δημιουργηθεί εχθρικό σε 
βάρος του κλίμα τόσο από τους συμμαθη-
τές του όσο και από το εκπαιδευτικό προ-
σωπικό και τη διεύθυνση του σχολείου. Η 
αναφορά υποστηρίχθηκε από δύο ΜΚΟ, οι 
οποίες δραστηριοποιούνται σε ζητήματα 
προστασίας των διεμφυλικών ατόμων και 
σε ζητήματα ομοφοβίας και τρανσφοβίας 
στην εκπαίδευση. Μετά την πραγματοποί-
ηση σειράς συναντήσεων και επαφών με 
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ο Συνήγορος 
πρότεινε στον Σύλλογο των Καθηγητών 
συγκεκριμένα μέτρα έμπρακτης υποστή-
ριξης και αποδοχής της διαφορετικότητας 
της μαθήτριας: συνέστησε να γίνει σεβα-
στή η χρήση του ονόματος που επιθυμεί, 
οι ενδυματολογικές της προτιμήσεις και η 
χρήση της τουαλέτας που αντιστοιχεί στην 

ταυτότητα του κοινωνικού της φύλου. Οι 
συστάσεις αυτές έγιναν ομόφωνα αποδε-
κτές από τον Σύλλογο των Καθηγητών, ενώ 
παράλληλα προγραμματίστηκαν και πραγ-
ματοποιήθηκαν βιωματικές-εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις στους εκπαιδευτικούς και 
στους μαθητές του σχολείου από ομάδα 
ειδικών, υπό την εποπτεία και με τη συμ-
μετοχή της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγωγής 
Υγείας του Υπουργείου Παιδείας. Τελικά, 
η μαθήτρια ολοκλήρωσε με επιτυχία τη 
φοίτησή της στην υποχρεωτική εκπαίδευ-
ση και πλέον φοιτά στο λύκειο (υπόθεση 
160173/2012). 

Ο Συνήγορος, με παρέμβασή του στο 
Υπουργείο Παιδείας, ζήτησε να υποστη-
ριχθούν αντίστοιχες δράσεις και σε άλλα 
σχολεία που αντιμετωπίζουν ανάλογα 
προβλήματα σεβασμού και αποδοχής της 
διαφορετικότητας, αξιοποιώντας τον τρό-
πο υλοποίησης και τα αποτελέσματα της 
συγκεκριμένης καλής πρακτικής.*

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή  
Επιτροπή

Το έτος 2013 επιλύθηκαν τρεις κατηγορίες 
προβλημάτων σχετικών με τα ζητήματα 
ισότητας φύλου, για τα οποία είχε συνερ-
γαστεί ο Συνήγορος με τη Μονάδα Νομο-
θεσίας Περί Ίσης Μεταχείρισης της Γενικής 
Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (βλ. και «Εναρμόνιση επαγγελ-
ματικής και ιδιωτικής ζωής», στο παρόν 
κεφάλαιο):

•  Το θέμα της νομικής φύσης της εξάμη-
νης άδειας και παροχής προστασίας μη-
τρότητας που χορηγείται από τον ΟΑΕΔ, 
βάσει του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008, 
και η σχέση της με την εννεάμηνη ισό-
χρονη του μειωμένου ωραρίου άδεια του 
άρθρου 53 του Ν. 3528/2007.

•  Προβλήματα των αδειών ανατροφής των 
εκπαιδευτικών, για τα οποία το Υπουρ-
γείο Παιδείας είχε προθεσμία συμμόρ-
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φωσης από την ΕΕ μέχρι το πρώτο εξάμη-
νο του 2013.

•  Η τροποποίηση του άρθρου 53 του Υπαλ-
ληλικού Κώδικα ως προς την άρση της 
άμεσης διάκρισης λόγω φύλου σε βάρος 
των πατέρων, για την οποία το Υπουργείο 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης είχε προθε-
σμία συμμόρφωσης από την ΕΕ μέχρι το 
τέλος του 2013.

Συνεργασία με το Equinet 

Μετά την ένταξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Φορέων Ισότητας των Φύλων στο Equinet 
(European Network of Equality Bodies) (βλ. 
Ετήσια έκθεση 2012, σ. 128) ο Συνήγορος 
εντάχθηκε στην Ομάδα Εργασίας για το 
Φύλο του Equinet (WG Gender) και συμμε-
τείχε στις ακόλουθες ετήσιες εκδηλώσεις:

•  Δύο συναντήσεις της ομάδας εργασίας 
(Παρίσι 18-19 Απριλίου και Λισαβόνα 20 
Σεπτεμβρίου).

•  Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Gender 
Equality in the Labour Market: The Role 
of Equality Bodies», που πραγματοποιή-
θηκε στις Βρυξέλλες στις 27 Ιουνίου. Ο 
Συνήγορος συμμετείχε με παρουσίαση 
για τη σεξουαλική παρενόχληση στην 
εργασία και τον ρόλο των φορέων ισό-
τητας.

•  Διημερίδα κατάρτισης σε θέματα ισότη-
τας αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναι-
κών, που πραγματοποιήθηκε στη Λισα-
βόνα στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου.

Ο Συνήγορος συμμετέχει επίσης στη συ-
γκέντρωση υλικού και στη συγγραφή 
σχετικών εκθέσεων επί των εργασιών της 
ομάδας.

Συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο 
Δημόσιας Διοίκησης

Ο Συνήγορος συμμετείχε στην εκπόνηση 
και αξιολόγηση των φακέλων δύο εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων που πρόκειται να 
υλοποιηθούν άμεσα:

•  Εκπαίδευση Εκπαιδευτών για την Επιμόρ-
φωση Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσε-
ων σε θέματα ίσων ευκαιριών και ίσης 

μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην 
απασχόληση.

•  Επιμόρφωση Κοινωνικών Επιθεωρητών 
Εργασίας Υπαλλήλων ΣΕΠΕ σε θέματα 
ισότητας φύλων.

Συμμετέχει επίσης στη συγγραφή του εκ-
παιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιη-
θεί κατά την υλοποίηση και των δύο προ-
γραμμάτων.

Συνεργασία με το Υπουργείο  
Δικαιοσύνης

Ο Συνήγορος συμμετέχει στην Ομάδα Ερ-
γασίας υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμ-
ματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
για την εκπόνηση και παρακολούθηση της 
υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στο πεδίο 
«Ισότητα των φύλων – Καταπολέμηση των 
έμφυλων διακρίσεων».  

Δράσεις ΕΣΠΑ για την υποστήριξη 
του Συνηγόρου ως αρχής για την 
ισότητα των φύλων 

Κατά το 2013 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός 
και ήδη εκτελείται το υποέργο 4 με τίτλο 
«Δράσεις δικτύωσης και ευαισθητοποίη-
σης» της Οριζόντιας Πράξης «Υποστήριξη 
της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη ως 
φορέα παρακολούθησης και προώθησης 
της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευ-
καιριών και της ισότητας των φύλων στις 
δημόσιες πολιτικές». Επίσης, ολοκληρώνε-
ται η διενέργεια του διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου στο υποέργο 1 με τίτλο 
«Διερεύνηση της αντίληψης των δημοσίων 
υπηρεσιών ως προς τον ρόλο του Συνηγό-
ρου του Πολίτη για θέματα ισότητας των 
φύλων και μελέτη για την εφαρμογή της 
σχετικής νομοθεσίας».

Φύλο και εργασιακές σχέσεις
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ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΥΤΟΨΙΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΡΑΤΗΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Προαγωγή των δικαιωμάτων 
του παιδιού
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Προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού

Ο Συνήγορος συμπλήρωσε φέτος δέκα 
χρόνια λειτουργίας του ως Συνήγορος του 
Παιδιού. Το 2003, με τον Ν. 3094/2003, η 
ανεξάρτητη αρχή ανέλαβε την αποστο-
λή της προάσπισης και προαγωγής των 
δικαιωμάτων του παιδιού, κατά τα πρό-
τυπα ευρωπαϊκών ομόλογων θεσμών. 
Βάσει αυτής της αρμοδιότητας, ερευνά 
παραβιάσεις δικαιωμάτων ανηλίκων στον 
δημόσιο και στον ιδιωτικό χώρο, ενώ πα-
ράλληλα αναπτύσσει πολύπλευρες δρα-
στηριότητες και πρωτοβουλίες με στόχο 
την εμπέδωση, την προώθηση και την 
έμπρακτη κατοχύρωση των δικαιωμάτων 
του παιδιού. Την τρέχουσα περίοδο, που 
η οικονομική κρίση επηρεάζει και απειλεί 
όλο και περισσότερο τα παιδιά, η αποστο-
λή της προαγωγής των δικαιωμάτων του 
παιδιού αναδεικνύεται ως μεγάλης σημα-
σίας για την ανεξάρτητη αρχή, καθώς η 
συμβολή της στη διαμόρφωση στάσεων, 
αντιλήψεων και στη λήψη μέτρων προ-
στασίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, λαμβά-
νοντας μάλιστα υπόψη την αποκτηθείσα 
μέχρι σήμερα εμπειρία. 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Κατά τη διάρκεια του 2013 ο Συνήγορος 
ολοκλήρωσε τη διαβούλευση που είχε ξε-
κινήσει την προηγούμενη χρονιά σχετικά 
με την ανάγκη εκπόνησης και υλοποίησης 
ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δι-
καιώματα του Παιδιού (βλ. Ετήσια έκθεση 
2012, σ. 28-29), και απέστειλε κείμενο* με 
τις προτάσεις του προς τους συναρμόδι-
ους Γενικούς Γραμματείς Πρόνοιας, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, και Νέας 
Γενιάς. 

  Το κείμενο περιλαμβάνει 100 σημεία 
με τα σημαντικότερα πεδία αναγκών που 
απαιτούν τη λήψη μέτρων για την πληρέ-
στερη εφαρμογή των δικαιωμάτων του 
παιδιού, τα οποία αναδείχθηκαν από τις 
Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής 
Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ προς 

την Ελλάδα και τον δημόσιο διάλογο που 
διεξήχθη με πρωτοβουλία του Συνηγόρου. 

Οι ανάγκες αυτές απαιτείται να εξειδικευ-
θούν σε συγκεκριμένα μέτρα με μετρή-
σιμους στόχους, ανάλογα με τις εκτιμώ-
μενες προτεραιότητες, τον γενικότερο 
σχεδιασμό πολιτικής για τα παιδιά και τις 
δυνατότητες αξιοποίησης εθνικών και ευ-
ρωπαϊκών πόρων. 

ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ – 
ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

Επικοινωνία με παιδιά

Κατά την καθιερωμένη του πρακτική, ο 
Συνήγορος επισκέφθηκε 53 σχολεία όλων 
των βαθμίδων εκπαίδευσης σε πολλές 
περιοχές της χώρας και συνομίλησε με 
ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικούς. Επι-
πλέον, πραγματοποίησε 17 επισκέψεις σε 
ιδρύματα παιδικής προστασίας και χώ-
ρους φιλοξενίας, περίθαλψης και κράτη-
σης ανηλίκων. Μέσα από διαδικασίες ενερ-
γητικής ακρόασης, ενημερώνει τα παιδιά 
για τα δικαιώματά τους και τη λειτουργία 
της ανεξάρτητης αρχής, ακούει και κατα-
γράφει τη γνώμη τους για τα θέματα που 
τα απασχολούν και αποκτά άμεση εικόνα 
για το πώς εφαρμόζονται τα δικαιώματα 
του παιδιού στην πράξη. Επιπλέον, κατά τη 
χρονιά αυτή δέχθηκε και απάντησε σε 106 
ηλεκτρονικά μηνύματα που αφορούσαν 
παραβιάσεις δικαιωμάτων ανηλίκων μέσω 
της σελίδας «Ρωτάω τον Συνήγορο»*, η 
οποία λειτούργησε για δεύτερη χρονιά και 
απευθύνεται σε ανηλίκους. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις ακολούθησε νέα τηλεφωνική 
ή ηλεκτρονική επικοινωνία, κατ’ ιδίαν συ-
νάντηση ή υποβολή αναφοράς. 

Δράση για το δικαίωμα συμμετοχής 

«Η συμμετοχή μας ως απάντηση στη βία, 
τη σιωπή και την ανασφάλεια» ήταν ο τίτ-
λος δράσης που υλοποίησε ο Συνήγορος 
το 2013, στο πλαίσιο προγράμματος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση 
της νομοθεσίας, της πολιτικής και της πρα-

κτικής των κρατών-μελών της ΕΕ σε σχέση 
με τη συμμετοχή των παιδιών. 

  Στόχος της δράσης ήταν, μέσω της 
μεθόδου έρευνας μεταξύ συνομηλίκων, η 
διερεύνηση των στάσεων, των εμπειριών 
και των προτάσεων των εφήβων σχετικά 
με την άσκηση των δικαιωμάτων συμμετο-
χής που προβλέπονται στη Διεθνή Σύμβα-
ση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ), 
ιδίως σε σύνδεση με καταστάσεις που βιώ-
νουν την εποχή αυτή οι έφηβοι στην Ελλά-
δα και που εκφράζονται συχνά μέσα από 
τη βία, τη σιωπή ή την ανασφάλειά τους. 

Αρχικά ο Συνήγορος απηύθυνε ανοιχτή 
πρόσκληση σε εφήβους να συμμετάσχουν 
στη νέα Κοινότητα Εφήβων Συμβούλων 
του. Όλοι οι έφηβοι που εκδήλωσαν εν-
διαφέρον έγιναν μέλη του κλειστού ηλε-
κτρονικού φόρουμ της ανεξάρτητης αρ-
χής, το οποίο αναδιοργανώθηκε θεματικά. 
Στη συνέχεια διοργάνωσε δύο διήμερες 
συναντήσεις, τις «Ημέρες Διαλόγου», στη 
Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στις οποίες 
συμμετείχαν συνολικά 48 έφηβοι 13-18 
ετών από 14 διαφορετικές περιοχές της 
χώρας.* Ανάμεσα σε αυτούς ήταν έφη-
βοι με αλλοδαπή ή μειονοτική καταγωγή, 
έφηβοι που διέμεναν σε ιδρύματα και έφη-
βοι με αναπηρίες. Στις συναντήσεις αυτές 
έφηβοι διεξήγαγαν συνεντεύξεις στις επι-
λεγείσες θεματικές. Το περιεχόμενο των 
συνεντεύξεων έτυχε επεξεργασίας από τον 
Συνήγορο και με τη συνδρομή των εφή-
βων συνοψίστηκαν τα συμπεράσματα και 
οι προτάσεις. Ως επιστέγασμα αυτής της 
διαδικασίας, 12 έφηβοι σύμβουλοι συμμε-
τείχαν στη «Συνάντηση Διαγενεακής Επι-
κοινωνίας»* όπου, με βάση τα ευρήματα 
της έρευνας, συζήτησαν με ενήλικες που 
κατέχουν σημαντικές θέσεις και λαμβά-
νουν αποφάσεις σε θέματα που αφορούν 
τα παιδιά και τους νέους (βλ. και «Ημερίδες 
– Εκδηλώσεις – Συναντήσεις», στο «Οι δρα-
στηριότητες της χρονιάς»). 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ  

Ο Συνήγορος συμμετείχε στην παραγωγή 
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ντοκιμαντέρ του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συ-
νηγόρων του Παιδιού (ENOC) με θέμα «Τα 
παιδιά που μετακινούνται πρέπει πρώτα 
απ’ όλα να αντιμετωπίζονται ως παιδιά».* Η 
ταινία δίνει τον λόγο σε παιδιά μετανάστες, 
πρόσφυγες, ασυνόδευτα, παιδιά-αιτούντες 
άσυλο, παιδιά Ρομά και θύματα trafficking 
σε οκτώ χώρες της Ευρώπης. Η βελγική 
ομάδα που συντόνισε την παραγωγή επι-
σκέφθηκε την Αθήνα και σε συνεργασία με 
τον Συνήγορο συναντήθηκε με ένα 13χρο-
νο αγόρι και ένα 10χρονο κορίτσι από το 
Αφγανιστάν. Τρέιλερ του ντοκιμαντέρ* 
παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο και ακολούθησε συζήτηση με μέλη 
διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών και 
φορέων, με στόχο την ευαισθητοποίηση 
των σχεδιαστών πολιτικής σχετικά με τα δι-
καιώματα των μετακινούμενων ανηλίκων. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – 
ΑΥΤΟΨΙΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Η κατάσταση των δικαιωμάτων των παι-
διών που διαμένουν σε ιδρύματα παιδικής 
προστασίας απασχολεί διαχρονικά τον Συ-
νήγορο. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιεί 
επισκέψεις σε ιδρύματα και συναντήσεις 
με τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας, 
ώστε να συμβάλει στη βελτίωση των θε-
σμικών προβλέψεων και των συνθηκών 
λειτουργίας των ιδρυμάτων. Κατά τη δι-
άρκεια του 2013 πραγματοποιήθηκαν επι-
σκέψεις σε 13 ιδρύματα.

Ο Συνήγορος πραγματοποίησε επίσης σε-
μινάρια σε εκπαιδευτικούς, γονείς και στε-
λέχη υπηρεσιών πρόνοιας, 9 αυτοψίες (σε 
χώρους κράτησης, καταυλισμούς Ρομά και 
ιδρύματα) και 65 συναντήσεις εργασίας με 
εκπροσώπους φορέων εκπαίδευσης, πρό-
νοιας, δικαιοσύνης και ΜΚΟ σε διάφορες 
πόλεις της χώρας. Ιδιαίτερη έμφαση φέτος 
δόθηκε στη συνεργασία με υπευθύνους 
Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, σχολι-
κούς συμβούλους και συλλόγους διδασκό-
ντων. Ακόμη, ο Συνήγορος συμμετείχε σε 
ομάδες εργασίας άλλων φορέων για θέ-
ματα όπως η αναμόρφωση του θεσμικού 
πλαισίου και του περιεχομένου των ατο-
μικών δελτίων υγείας των μαθητών και η 

εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού. Επίσης, έλαβε μέ-
ρος στη δράση «Αποτυπώματα» που διορ-
γανώθηκε από τον Σύνδεσμο Κοινωνικής 
Ευθύνης για Παιδιά και Νέους με στόχο την 
εξοικείωση των παιδιών με την αναπηρία, 
μέσα από διαδραστικά δημιουργικά ερ-
γαστήρια στα οποία συμμετείχαν μαθη-
τές γενικών και ειδικών σχολείων. Τέλος, 
διακίνησε έντυπο και οπτικοακουστικό 
ενημερωτικό υλικό (ενδεικτικά, βίντεο με 
συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση στο Δια-
δίκτυο)* και συνέχισε τη λειτουργία της ει-
δικής τηλεφωνικής γραμμής για ανηλίκους 
και του δυναμικού ιστοχώρου (www.0-18.
gr) για παιδιά και για ενήλικες. 

Ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού Γιώργος Μόσχος και ειδι-
κοί επιστήμονες της ανεξάρτητης αρχής 
πραγματοποίησαν 50 ομιλίες σε ημερίδες 
τις οποίες διοργάνωσαν δημόσιοι φορείς 
(υπουργεία, πανεπιστήμια, σχολεία, κοινω-
νικές υπηρεσίες κ.ά.), σύλλογοι εκπαιδευ-
τικών και γονέων ή ΜΚΟ, ενημερώνοντας 
για τις θέσεις και το έργο του Συνηγόρου 
σε θέματα προάσπισης δικαιωμάτων του 
παιδιού, αντιμετώπισης προβλημάτων και 
περιστατικών βίας στην οικογένεια, στο 
σχολείο και στη ζωή των παιδιών, ασυνό-
δευτων ανηλίκων κ.ά. 

Η διεθνής δράση του Συνηγόρου στο πε-
δίο της προαγωγής των δικαιωμάτων του 
παιδιού περιγράφεται αναλυτικά στο κε-
φάλαιο «Οι δραστηριότητες της χρονιάς».

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Ο Συνήγορος βρίσκεται σε συνεχή επαφή 
με τη σχολική κοινότητα μέσω των συχνών 
συζητήσεών του με εκπαιδευτικούς και μα-
θητές, ενώ παράλληλα συνεργάζεται σταθε-
ρά με το Υπουργείο Παιδείας σε πολλαπλά 
επίπεδα, μεταξύ άλλων και εκπονώντας θε-
σμικές προτάσεις με στόχο την καλλιέργεια 
θετικού κλίματος και δημοκρατικών αξιών 
στο σχολείο και την εύρυθμη λειτουργία 
του. Με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση 
για το νομοσχέδιο περί της αναδιάρθρω-

σης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
θεωρώντας ότι στη σημερινή κρίσιμη κοι-
νωνική και οικονομική συγκυρία ο ρόλος 
του σχολείου πρέπει όχι μόνο να στηριχθεί 
αλλά και να αναβαθμιστεί, ο Συνήγορος 
έθεσε υπόψη του υπουργού βασικές διαπι-
στώσεις και προτάσεις του.* 

  Ειδικότερα, επισήμανε τη σημασία της 
αποσύνδεσης του λυκείου από την εξετα-
στική διαδικασία για την εισαγωγή στην 
ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς 
και την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης παι-
δαγωγικής διαδικασίας που θα συνδέει το 
σχολείο με την κοινωνία και θα κινητοποιεί 
τα ποικίλα ενδιαφέροντα των μαθητών. 

Ως προς τα επαγγελματικά λύκεια, τόνισε 
την ανάγκη της συστηματικής μελέτης του 
ρόλου τους, ειδικά μετά την κατάργηση 
πολλών δημοφιλών ειδικοτήτων. Ανάμε-
σα στις προτάσεις που εισηγήθηκε είναι η 
πολύπλευρη στήριξη και επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών, ο εμπλουτισμός της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας με διαδραστικά 
παιδαγωγικά εργαλεία, ο συνδυασμός της 
κάλυψης της εκπαιδευτικής ύλης με την 
παιδαγωγική ευελιξία και την προαγωγή 
της συνεργατικής και βιωματικής μάθη-
σης, η έμφαση στις ομαδικές ενδοσχολικές 
και (προαιρετικές) εξωσχολικές δραστη-
ριότητες, η ουσιαστική λειτουργία των 
μαθητικών κοινοτήτων και του σχολικού 
συμβουλίου, η υιοθέτηση και η εφαρμογή 
σχολικών κανονισμών σε κάθε σχολείο, η 
πιο ενεργή σύνδεση των σχολείων με τις 
τοπικές κοινωνίες.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Στο πλαίσιο της πολυετούς πλέον δράσης 
του για την πρόληψη και την αντιμετώπι-
ση της βίας στο σχολείο και ειδικότερα 
της βίας και της επιθετικότητας μεταξύ 
μαθητών, ο Συνήγορος προσκάλεσε, σε 
συνεργασία με τα Γραφεία Αγωγής Υγείας 
και Σχολικών Δραστηριοτήτων Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, σχολεία που υλο-
ποιούν ενδιαφέρουσες δράσεις να συμ-
μετάσχουν σε εκδήλωση στις 6 Μαρτίου 
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2013, Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο.* 
Στην εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε η 
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς σε συνεργα-
σία με το Δίκτυο κατά της Βίας στο Σχολείο, 
ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού συντόνισε έναν κύκλο παρου-
σιάσεων και συζήτησης των 40 μαθητών 
από τα 10 γυμνάσια και λύκεια διάφορων 
περιοχών της χώρας που επιλέχθηκαν. Στη 
συνέχεια ο Συνήγορος παρήγαγε και έδωσε 
στη δημοσιότητα ένα πολύ ενδιαφέρον βί-
ντεο* με επιλεγμένα αποσπάσματα από τη 
συζήτηση, στο οποίο καταγράφονται 

  οι εμπειρίες των μαθητών και οι προ-
τάσεις τους για ένα συμμετοχικό σχολείο, 
που θα μπορεί να βοηθά μαθητές και εκ-
παιδευτικούς να επιλύουν ειρηνικά τις 
συγκρούσεις και να βρίσκουν απαντήσεις 
στα δύσκολα ερωτήματα που απασχολούν 
παιδιά και εφήβους.

Παράλληλα, ο Συνήγορος ασχολήθηκε και 
το 2013 με το ζήτημα της σχολικής διαμε-
σολάβησης και την εφαρμογή σχετικών 
προγραμμάτων και πρακτικών στα σχολεία. 
Συγκεκριμένα, απέστειλε ερωτηματολόγιο 
για εκπαιδευτικούς που υλοποιούν δράσεις 
σχολικής διαμεσολάβησης, με στόχο να δη-
μιουργηθεί ένα δίκτυο ανταλλαγής εμπει-
ριών και μια βάση δεδομένων προς ενημέ-
ρωση όσων ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν 
συναφείς πρακτικές στα σχολεία τους. Αφού 
επεξεργάστηκε τα στοιχεία που συγκέ-
ντρωσε, εμπλούτισε την ειδική σελίδα του 
ιστοχώρου του για τη βία στο σχολείο με 
λεπτομερές υλικό από προγράμματα ομό-
τιμων μεσολαβητών-ομάδων συμφιλίωσης 
και παρουσίασε τη λειτουργία του θεσμού.* 

ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ  

Ο Συνήγορος έχει διαπιστώσει, μέσω ανα-
φορών πολιτών και της συνεργασίας του με 
επαγγελματίες και φορείς, σοβαρά προβλή-
ματα στη λειτουργία υπηρεσιών που είναι 
αρμόδιες για τη διάγνωση και την αντιμετώ-
πιση μαθησιακών δυσκολιών και θεμάτων 
ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Οι δυ-

σλειτουργίες απορρέουν σε μεγάλο βαθμό 
από την έλλειψη ειδικών ρυθμίσεων που να 
προβλέπουν τη διασύνδεση και τη συνεργα-
σία ιδίως μεταξύ των φορέων που υπάγονται 
σε διαφορετικά υπουργεία. Επιπλέον διαπι-
στώθηκαν: α) σοβαρές καθυστερήσεις, που 
φθάνουν τα τρία έτη, ως προς τη μαθησιακή 
αξιολόγηση μαθητών, ιδίως στα Κέντρα Δι-
άγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστή-
ριξης (ΚΕΔΔΥ), β) έλλειψη θεσμοθετημένων 
κριτηρίων όσον αφορά την αναγνώριση εκ 
μέρους του Υπουργείου Παιδείας των Ια-
τροπαιδαγωγικών Κέντρων που υπάγονται 
σε άλλα υπουργεία, αλλά και γ) απουσία 
σαφούς θεσμικού πλαισίου σχετικά με την 
παροχή ειδικής αγωγής (συμπληρωματικά 
προς τη σχολική φοίτηση ή εναλλακτικά) σε 
παιδιά σχολικής ηλικίας από ειδικά εκπαι-
δευτικά/θεραπευτικά πλαίσια αντί σχολικών 
μονάδων του Υπουργείου Παιδείας.

Κατόπιν των παραπάνω διαπιστώσεων, ο 
Συνήγορος συγκάλεσε σύσκεψη εκπροσώ-
πων του Υπουργείου Παιδείας και άλλων συ-
ναρμόδιων φορέων, καθώς θεώρησε ότι για 
την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλη-
μάτων είναι αναγκαίος ο συντονισμός όλων 
των πλευρών. 

  Στη συνέχεια πρότεινε τη σύσταση: α) 
διυπουργικού συντονιστικού οργάνου για 
τη διοικητική αντιμετώπιση των χρόνιων 
προβλημάτων της ειδικής αγωγής σε συ-
νάρτηση με αυτά της ψυχικής υγείας, και 
β) διεπιστημονικής επιτροπής για την ανα-
γνώριση μιας κοινής διαδικασίας διαφορο-
διάγνωσης και εκπαιδευτικής/θεραπευτικής 
αντιμετώπισης των αναγκών παιδιών και 
εφήβων με μαθησιακές, ψυχικές ή αναπτυ-
ξιακές διαταραχές.  

Ορισμένες από τις προτάσεις του Συνηγό-
ρου ενσωματώθηκαν σε πρόσφατη τρο-
ποποίηση του Ν. 3699/2008 (άρθρο 28 Ν. 
4186/2013) περί ειδικής αγωγής και εκπαί-
δευσης ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 

ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

Ο Συνήγορος συνέχισε τις πολύχρονες 

προσπάθειές του για τη διεύρυνση της 
εφαρμογής της αναδοχής, που αποτελεί 
θεσμό εναλλακτικής φροντίδας των παι-
διών ο οποίος προτιμάται διεθνώς από την 
τοποθέτηση και την παραμονή των παι-
διών σε ιδρύματα παιδικής προστασίας, 
όταν χρειάζεται να απομακρυνθούν από 
τις φυσικές τους οικογένειες. Σε συνέχεια 
της αποστολής προτάσεων* προς τα συ-
ναρμόδια υπουργεία, και με αφορμή τη 
συμπλήρωση 24 χρόνων από την υιοθέτη-
ση της ΔΣΔΠ, η ανεξάρτητη αρχή διοργά-
νωσε στις 20.11.2013 συνάντηση διαλόγου 
με τη συμμετοχή 60 εκπροσώπων υπουρ-
γείων, δημόσιων υπηρεσιών και ΜΚΟ που 
έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Επιδίωξη του 
Συνηγόρου είναι να συμβάλει, με βάση και 
το υλικό που συγκεντρώθηκε από τη συνά-
ντηση αυτή, στη λήψη των αναγκαίων νο-
μοθετικών και διοικητικών μέτρων για τον 
εκσυγχρονισμό της παιδικής προστασίας 
στη χώρα μας και την προώθηση της απο-
ϊδρυματοποίησης. Αυτό άλλωστε αποτελεί 
σύσταση της Επιτροπής Δικαιωμάτων του 
Παιδιού του ΟΗΕ προς τη χώρα μας και 
απορρέει από τις προβλέψεις της ΔΣΔΠ. 

ΚΡΑΤΗΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ  

Το ζήτημα της μεταχείρισης των ασυ-
νόδευτων ανηλίκων στη χώρα μας απα-
σχολεί ιδιαίτερα τον Συνήγορο, που έχει 
επισκεφθεί επανειλημμένα κέντρα κράτη-
σης και χώρους φιλοξενίας ασυνόδευτων 
ανηλίκων και έχει απευθύνει διαπιστώσεις 
και προτάσεις στην πολιτεία αλλά και στην 
Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού του 
ΟΗΕ. Το 2013 η ανεξάρτητη αρχή επανήλ-
θε στο θέμα και επισήμανε* στον Υπουργό 
Δημόσιας Τάξης 

  το απαράδεκτο της μακροχρόνιας δι-
οικητικής κράτησης ανηλίκων, και μάλιστα 
σε ακατάλληλο περιβάλλον, που δεν αντα-
ποκρίνεται στις ηλικιακές ανάγκες και στα 
δικαιώματά τους. 

Τόνισε την ανάγκη, βάσει και των προβλέ-
ψεων των διεθνών συμβάσεων, να περιο-

Προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού
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ριστεί αυτή στον ελάχιστο δυνατό χρόνο 
που είναι αναγκαίος για την καταγραφή 
των στοιχείων τους και ακολούθως οι 
ανήλικοι να παραπέμπονται σε χώρο φι-
λοξενίας ή να συνενώνονται με συγγενικά 
τους πρόσωπα. Πρότεινε επίσης να δο-
θεί μεγαλύτερη έμφαση στην προνοιακή 
φροντίδα και στην πολύπλευρη υποστή-
ριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων, και να 
εφαρμοστεί ο θεσμός της επιτροπείας, με 
κατάλληλες προβλέψεις εκ μέρους της ελ-
ληνικής πολιτείας (βλ. και «Μετανάστευση 
και προστασία προσφύγων», στο «Το πρό-
σωπο και κράτος»).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 
ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Με αφορμή δύο υποθέσεις που απασχό-
λησαν την πανελλήνια κοινή γνώμη (εξα-
φάνιση και εντοπισμός 13χρονης και απο-
μάκρυνση από την αστυνομία 4χρονης 
ανήλικης από ζεύγος Ρομά), αναδείχθηκαν 
εκ νέου σημαντικά ζητήματα σχετικά με το 
δικαίωμα των ανηλίκων στην ιδιωτική ζωή, 
το οποίο καθιερώνεται στη ΔΣΔΠ (άρθρο 
16, Ν. 2101/1992) και αποτυπώνεται και 
στην εθνική νομοθεσία για τα μέσα ενη-
μέρωσης. Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι η 
μεγάλη δημοσιότητα που έλαβαν αυτές οι 
υποθέσεις συνοδεύτηκε από σειρά παρα-
βιάσεων των δικαιωμάτων των ανηλίκων.* 
Για τον λόγο αυτό, τόνισε ότι η δημοσιο-
ποίηση φωτογραφιών ανηλίκων με στόχο 
την αναζήτησή τους (περιπτώσεις αναζή-
τησης εξαφανισθέντων παιδιών) ή για άλ-
λους λόγους προστασίας τους δεν πρέπει 
να δίνει το ελεύθερο να αναδημοσιεύονται 
ακατάσχετα οι φωτογραφίες από τα μέσα 
ενημέρωσης ούτε να αναζητούνται και 
να διακινούνται νεότερα στοιχεία για την 
προσωπική ζωή τους μέσω συνεντεύξεων, 
αναλύσεων ή ρεπορτάζ. 

  Το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα της ενη-
μέρωσης του κοινού δεν καταλύει το δικαί-
ωμα κάθε παιδιού να τυγχάνει σεβασμού 
και προστασίας ως προς την ιδιωτική του 
ζωή και τη διαφύλαξη των προσωπικών 
του δεδομένων. 

Ο Συνήγορος απευθύνθηκε επίσης προς 
το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο 
και την ΕΣΗΕΑ ζητώντας τη λήψη ειδικών 
μέτρων για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής των παιδιών από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης (βλ. και «Ρομά», στο «Κατα-
πολέμηση των διακρίσεων»).

Περισσότερα και πιο αναλυτικά στοι-
χεία, στους ιστότοπους του Συνηγόρου 
www.synigoros.gr και www.0-18.gr.

Οι αστερίσκοι [*] μέσα στο κείμενο  
παραπέμπουν σε κατάλογο συνδέσμων 
(www.synigoros.gr/?i=stp.el.links2013) 
όπου μπορείτε να βρείτε σχετικά  
αναρτημένα έγγραφα.



Νομοθετικές και 
οργανωτικές προτάσεις
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2013

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2013

Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
•  Τη διεύρυνση της παρεχόµενης περί ακατάσχετου προστασίας, ώστε αυτή να µην περιορίζεται σε µισθούς, συντάξεις ή 

ασφαλιστικά βοηθήµατα περιοδικώς καταβαλλόµενα, αλλά υπό όρους να καταλαµβάνει και λοιπά µέσα βιοπορισµού 
οφειλετών του ∆ηµοσίου. Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος πρότεινε* την καθιέρωση ορίου ακατάσχετου από το Δημόσιο 
των μισθωμάτων όταν αυτά αποδεδειγμένα αποτελούν το μοναδικό εισόδημα του οφειλέτη, κατ’ αντιστοιχία (και με την 
ίδια αιτιολογική βάση) με τα ισχύοντα για το όριο ακατάσχετου επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ Ή ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
•  Την τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1101/19.3.2002, ώστε να δίδεται αυτοδικαίως πα-

ράταση των ληγουσών προθεσμιών για εξόφληση οφειλών των φορολογουμένων ή για την υποβολή δηλώσεων, στις 
περιπτώσεις που οι εφοριακοί υπάλληλοι έχουν εξαγγείλει απεργία κατά τις επίμαχες ημερομηνίες (βλ. «Οικονομικές 
επιβαρύνσεις και συναλλαγές», στο «Αμοιβαίες υποχρεώσεις κράτους-πολιτών»). 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΤΠΔ) 
ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3867/2010, ΛΟΓΩ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥΣ
•  Την υπαγωγή των δανειοληπτών του ΤΠΔ των οποίων τα δάνεια έχουν τιτλοποιηθεί στις διατάξεις του άρθρου 25, πα-

ράγρ. 1 και 6 του Ν. 3867/2010, βάσει των οποίων δόθηκε η δυνατότητα στους δανειολήπτες μη τιτλοποιημένων δανείων 
να ρυθμίσουν τα δάνειά τους με ευνοϊκούς όρους.  

ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Στο πλαίσιο επεξεργασίας νέας ρύθμισης για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), ο Συνήγορος επανέφερε τις 
προτάσεις που είχε υποβάλει για τη φορολόγηση των διατηρητέων ακινήτων (Ετήσια έκθεση 2012, σ. 135). Με έγγραφό της 
η ανεξάρτητη αρχή ζήτησε να ληφθούν υπόψη οι εξής επισημάνσεις: 

•  Τα όποια φορολογικά ή άλλης μορφής οικονομικά κίνητρα τελικώς προκριθούν να καταλαμβάνουν όλα τα διατηρητέα 
κτίρια και μνημεία, χωρίς διάκριση του φορέα κήρυξής τους και ανεξαρτήτως της παλαιότητάς τους.

•  Η προβλεπόμενη στο σχέδιο νόμου απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ ή μείωσή του, σε περίπτωση μερικής απαγόρευσης χρή-
σης που δεν συνοδεύεται από αποζημίωση, να καλύπτει και τα διατηρητέα κτίρια και τα μνημεία, έπειτα από συνεκτίμη-
ση του δημοσιονομικού βάρους για τους λοιπούς φορολογουμένους. 

•  Οι προτεινόμενες ευνοϊκές ρυθμίσεις να απευθύνονται σε όλους τους ιδιοκτήτες διατηρητέων, χωρίς εισοδηματικά ή 
περιουσιακά κριτήρια.

•  Nα εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασης της προτεινόμενης ευνοϊκής ρύθμισης τουλάχιστον σε όλα τα κτίρια που εντάσ-
σονται σε οικισμούς που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέοι. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
•  Την αναδρομική ισχύ της κατατεθείσας τροποποιητικής διάταξης με την οποία εξαιρούνται οι πολύτεκνοι από την εφαρ-

μογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το 
άρθρο 16 του Ν. 3863/2010, σύμφωνα με το οποίο στους συνταξιούχους λόγω γήρατος που αναλαμβάνουν εργασία και 
δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης. 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
•  Την έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 6 του Ν. 4097/2012 για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις αυ-

τοαπασχολούμενες γυναίκες. Η πρόταση εξετάζεται από τα συναρμόδια υπουργεία (βλ. «Προστασία μητρότητας», στο 
«Φύλο και εργασιακές σχέσεις»). 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΕΠ 
•  Ως ημερομηνία μεταβίβασης του οχήματος να λογίζεται η ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος, με τον πλήρη φάκελο 

δικαιολογητικών, στα ΚΕΠ (βλ. «Λειτουργικά και οργανωτικά προβλήματα», στο «Παθογένειες της διοικητικής δράσης»).

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Ή ΜΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ
•  Τη θέσπιση συγκεκριμένου χρονικού ορίου δύο μηνών το ανώτατο για την αποδοχή ή μη των γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ 

από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα* (βλ. «Εποπτεία, κατανομή αρμοδιοτήτων και σύνθετες διοικητικές ενέργειες», 
στο «Παθογένειες της διοικητικής δράσης»).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ
•  Την εξαίρεση από τις διατάξεις περί διαθεσιμότητας των εργαζόμενων γυναικών που διανύουν την περίοδο προστασίας 

μητρότητας και των γονέων που βρίσκονται σε άδεια ανατροφής. Η πρόταση δεν έγινε δεκτή με την αιτιολογία ότι η δια-
θεσιμότητα δεν συνιστά απόλυση.

•  Τη μη διακοπή της μοριοδότησης θέσης ευθύνης των γυναικών όταν αυτές βρίσκονται σε άδειες μητρότητας και ανατρο-
φής. Η πρόταση, με σχετική σύμφωνη γνώμη του υπουργείου, έχει σταλεί προς γνωμοδότηση στο ΝΣΚ.

•  Τη λήψη ετήσιας κανονικής άδειας μετά την επάνοδο από άδεια μητρότητας και ανατροφής, χωρίς να είναι αναγκαία προ-
ηγούμενη περίοδος εργασίας. Η πρόταση έχει σταλεί προς γνωμοδότηση στο ΝΣΚ.

•  Τη νομοθετική πρόβλεψη της δυνατότητας να χορηγείται τμηματικά η εννεάμηνη ισόχρονη άδεια ανατροφής στον πα-
τέρα όταν η μητέρα εργάζεται με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας. Η πρόταση έγινε αποδεκτή από το υπουργείο. Έχει 
ζητηθεί η έκδοση σχετικής εγκυκλίου. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(διαδικασία χορήγησης-ανανέωσης άδειας διαμονής αλλοδαπών) 
1.  Για τον καθορισμό του ύψους επαρκών πόρων (εισοδήματος) κατά τη διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης άδειας 

διαμονής στη χώρα 
•  Τον υπολογισμό του εισοδήματος με βάση τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της εργατικής νομοθεσίας, με τις οποίες 

είχε ήδη από το έτος 2012 μειωθεί το κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία, το εισόδημα που απαιτείται πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με εκείνο του ανειδίκευτου εργάτη. 

  •  Επίσης, ο Συνήγορος επανήλθε με πρόταση που είχε διατυπώσει και στο παρελθόν για την ανάγκη περαιτέρω μείωσης 
του εισοδηματικού κριτηρίου προτείνοντας συνοπτικά:

    –  Τον αναλογικό υπολογισμό της επάρκειας του απαιτούμενου ποσού εισοδήματος σε περίπτωση που ο συντηρών απο-
δείξει ημέρες δικαιολογημένης αποχής από την εργασία (π.χ. λόγω ασθένειας, ανεργίας κ.λπ.).

    –  Τον συνυπολογισμό στο εισόδημα επιδομάτων ή κοινωνικών παροχών (π.χ. επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ, επίδομα ασθενείας). 

2. Για την προθεσμία υποχρέωσης δήλωσης αλλαγής διαβατηρίου χωρίς την επιβολή προστίμου
  •  Την παράταση της προθεσμίας υποχρέωσης δήλωσης αλλαγής διαβατηρίου χωρίς την επιβολή προστίμου στις περι-

πτώσεις αλλοδαπών που κατέχουν άδεια διαμονής δεκαετούς ή αόριστης διάρκειας.

Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις
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3.  Για την προθεσμία υποβολής αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής στις περιπτώσεις που αυτή επιδίδεται ήδη ληγμένη
  •  Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής στις περιπτώσεις που αυτή επιδί-

δεται ήδη ληγμένη. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε τον Συνήγορο ότι οι υπό στοιχεία 2 και 3 ανωτέρω προτάσεις του ελήφθησαν υπό-
ψη και ήδη έχουν συμπεριληφθεί σε σχέδιο προτάσεων σχετικά με επικείμενη αναθεώρηση και κωδικοποίηση του νομο-
θετικού πλαισίου που διέπει το μεταναστευτικό ζήτημα (βλ. ακόλουθη πρόταση 4).

4.  Ο Συνήγορος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Κύρωση του Κώδικα 
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» και ενόψει κατάθεσής του στη Βουλή προς ψήφιση, απέστειλε προς το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών εγγράφως τις παρατηρήσεις του.* Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις παρατηρήσεις επί του προαναφε-
ρόμενου σχεδίου περιλαμβάνονται και νομοθετικές προτάσεις, τις οποίες είχε υποβάλει κατά το παρελθόν η ανεξάρτητη 
αρχή. Ενδεικτικά, επισημαίνεται η αναγκαιότητα για: 

  •  Τη συνέχιση χορήγησης άδειας διαμονής σε συζύγους και συντηρούμενα μέλη οικογένειας Έλληνα που διαμένουν 
στην Ελλάδα ανεξαρτήτως προηγούμενης νόμιμης εισόδου και νόμιμης διαμονής στη χώρα.

  •  Τη συνέχιση χορήγησης ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής στην περίπτωση που απορρίπτεται αίτημα αρχικής χο-
ρήγησης άδειας διαμονής, στο πλαίσιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας.

  •  Την πρόβλεψη προθεσμιών διεκπεραίωσης των σχετικών αιτημάτων εκ μέρους της διοίκησης για όλους τους τύπους 
αδειών διαμονής.

  •  Την πρόβλεψη δυνατότητας να ασκείται αίτηση θεραπείας κατά απορριπτικών αποφάσεων οποτεδήποτε χωρίς την 
ύπαρξη οποιασδήποτε προθεσμίας.

  •  Την πρόβλεψη δυνατότητας να χορηγείται άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς και στους αιτούντες του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ) των οποίων το αίτημα εκκρεμεί στις αρμόδιες υπηρεσίες ιθαγένειας. 

  •  Την πρόβλεψη δυνατότητας ανανέωσης των αδειών διαμονής στην περίπτωση που τα σχετικά αιτήματα έχουν απορ-
ριφθεί τα δύο προηγούμενα έτη 2012 και 2013 λόγω μη συμπλήρωσης του προβλεπόμενου αριθμού ημερών ασφά-
λισης εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, ανεξαρτήτως της ύπαρξης καθεστώτος προσωρινής δικαστικής προστασίας. Η 
εκκίνηση της διαδικασίας θα μπορούσε να προϋποθέτει την υποβολή αίτησης θεραπείας από τους ενδιαφερομένους 
εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (λ.χ. έως τις 30.6.2014). 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Ή ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μετά την απόφαση 460/2013 του ΣτΕ, ο νομοθέτης δεν πρέπει να παραβλέψει τα δικαιώματα όσων είχαν ήδη καταληφθεί 
από τις υπό κατάργηση ρυθμίσεις του ΚΕΙ. Η μετάβαση σε οποιοδήποτε νέο καθεστώς δεν πρέπει να ωθήσει στο περιθώ-
ριο, ως νομικά μετέωρους, χιλιάδες ευάλωτους, λόγω ηλικίας, κατοίκους της χώρας (βλ. «Πολιτικά δικαιώματα και υποχρε-
ώσεις», στο «Το πρόσωπο και το κράτος»). Άλλωστε η ίδια η δικαστική απόφαση ουδόλως αποκλείει την πρόβλεψη αυτο-
δίκαιης κτήσης ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης κατ’ απόκλιση από το δίκαιο του αίματος. Ο Συνήγορος πρότεινε*: 

•  Την ενίσχυση της διαδικασίας κτήσης ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης με πρόσθετα κριτήρια, σε συμμόρφωση 
προς την απόφαση 460/2013 ΣτΕ, η οποία περιλαμβάνει επαρκείς υποδείξεις για τον τρόπο εφαρμογής της.

•  Τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων για την τύχη των εκκρεμών διαδικασιών, με κρίσιμο χρονικό σημείο την πράξη ολοκλή-
ρωσης της διοικητικής εξέτασης των αιτήσεων από την αποκεντρωμένη διοίκηση: Οι αιτήσεις που εκκρεμούσαν στις υπη-
ρεσίες του δήμου ή της αποκεντρωμένης διοίκησης πριν από αυτό το σημείο πρέπει να παραμείνουν ανενεργές μέχρις ότου 
πληρωθούν οι προϋποθέσεις εξέτασής τους υπό το νέο καθεστώς, ενώ αντίθετα οι ήδη εκδοθείσες πράξεις κτήσης ιθαγέ-
νειας θα πρέπει να δημοσιευθούν και να εκτελεστούν με ολοκλήρωση της ορκωμοσίας και της εγγραφής στα δημοτολόγια. 

ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΥΕ) ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ,  
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Κ.ΛΠ.
•  Υποβλήθηκε εκ νέου στο υπουργείο παλαιότερη πρόταση (βλ. Ετήσια έκθεση 2006, σ. 255) για τροποποίηση της παραγρ. 

3 του άρθρου μόνου του ΠΔ 231/1989, με την οποία η αδειοδοτούσα αρχή έχει τη διακριτική ευχέρεια να αρνηθεί τη χο-
ρήγηση της αιτούμενης άδειας λειτουργίας σε ΚΥΕ «[…] εφόσον η αίτηση αναφέρεται σε ακίνητο που βρίσκεται σε από-
σταση μικρότερη των 50 μέτρων, κατευθείαν γραμμή μετρούμενη, από […] σχολεία, […] νηπιαγωγεία […]». Προτείνεται 
η πρόβλεψη ρητής απαγόρευσης έναντι της άσκησης διακριτικής ευχέρειας στην αδειοδότηση των ΚΥΕ που γειτνιάζουν 
με τα προβλεπόμενα, στην εν λόγω διάταξη, κτίρια. 
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ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ
•  Την παράλειψη, από τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, στοιχείων από τα οποία προκύπτει το γεγονός της υιοθεσίας. Το αρμό-

διο Τμήμα Εθνικού Δημοτολογίου του υπουργείου δεσμεύτηκε για την έκδοση εγκυκλίου προς τους δήμους της χώρας 
σχετικά με θέματα που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όταν ολοκληρωθεί η προσαρμογή του Ολοκληρωμέ-
νου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Δημοτολογίου.*

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΥΠΟΤΑΞΙΑΣ
•  Την εκ νέου τροποποίηση του άρθρου 51 του Ν. 3421/2005 (που έχει ήδη τροποποιηθεί με το άρθρο 77, παράγρ. 9 του 

Ν. 3883/2010) με προσθήκη ρητής πρόβλεψης για διαφοροποίηση μεταξύ περιπτώσεων ολικής και μερικής επιβολής 
προστίμου ανυποταξίας με βάση εξατομικευμένες παραμέτρους υπαιτιότητας ή οικονομικής κατάστασης (βλ. «Πολιτικά 
δικαιώματα και υποχρεώσεις», στο «Το πρόσωπο και το κράτος»). 

•  Τη θέσπιση ενδικοφανούς προσφυγής με ανασταλτικό χαρακτήρα προκειμένου οι στρατολογικές αρχές να μπορούν να 
εξετάζουν ενστάσεις των ενδιαφερομένων υπό σαφές και συγκροτημένο νομικό πλαίσιο.

•  Την πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου και διαδικασίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η αναθεώρηση ή αναδιευθέτηση 
όσων προστίμων έχουν εν τω μεταξύ επιβληθεί.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΣTΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
•  Την τροποποίηση/επέκταση του ορίου των 14 μηνών ηλικίας του τέκνου, εντός του οποίου οι γονείς πρέπει να έχουν 

εξαντλήσει την άδεια ανατροφής, ώστε να μπορεί να εξαντλεί το εννεάμηνο ο πατέρας όταν η μητέρα έχει κάνει χρήση 
της εξάμηνης ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας του ΟΑΕΔ. 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
•  Τη νομοθετική υιοθέτηση των διατάξεων του Ν. 4075/2012 περί χορήγησης της γονικής άδειας άνευ αποδοχών στο έν-

στολο προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η πρόταση μελετάται από τα επιτελεία. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
•  Την υιοθέτηση ρύθμισης για την επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου πέραν των οικιακών καταναλωτών και στα φιλαν-

θρωπικά ιδρύματα (βλ. «Πρόνοια», στο «Κοινωνική αλληλεγγύη»). Η σχετική πρόταση του Συνηγόρου έγινε αποδεκτή, 
και με το άρθρο 17, παράγρ. 6 του Ν. 4203/2013 προβλέφθηκε η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο σε 
ΝΠΔΔ προνοιακού χαρακτήρα, στα εκκλησιαστικά-φιλανθρωπικά ιδρύματα και στους ειδικά πιστοποιημένους φορείς 
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 
•  Την πρόβλεψη συγκεκριμένης διάταξης, σύμφωνης με το άρθρο 95 Σ και τις διατάξεις του Ν. 3068/2002, ως προς την 

εφαρμογή των τελεσίδικων ή αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων σχετικά με την κατεδάφιση αυθαιρέτων.* Η πρόταση 
του Συνηγόρου υιοθετήθηκε μερικώς από το αρμόδιο υπουργείο (βλ. «Εποπτεία, κατανομή αρμοδιοτήτων και σύνθετες 
διοικητικές ενέργειες», στο «Παθογένειες της διοικητικής δράσης»). 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 
•  Την αναδιατύπωση του άρθρου 28 του Ν. 4014/2011 κατά τρόπο ρητό, κατανοητό και νομοτεχνικά άρτιο, ώστε να αρθεί 

η σύγκρουση διατάξεων εντός των παραγράφων του και να καταστούν απολύτως σαφείς οι υπηρεσίες και οι προς εκτέ-
λεση των αντίστοιχων κατεδαφίσεων αρμοδιότητές τους, καθώς και οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρη-
σης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ). 

Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ο  Συνήγορος έχει ήδη εκφράσει την άποψη ότι ο διοικούμενος πρέπει να προστατεύεται από ενδεχόμενο αιφνιδιασμό επι-
ζήμιο για τα δικαιώματά του λόγω μεταβολής της διοικητικής πρακτικής ή αλλαγής της νομοθεσίας (βλ. και Ετήσια έκθεση 
2012, σ. 50). Επιπλέον, οι συνεχείς νομοθετικές ρυθμίσεις που θεσπίζονται στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων 
εμφανίζονται ως πολιτικά μη ορθές και οικονομικά ασύμφορες, αποτρέποντας τους επενδυτές να συνεχίσουν και να ολο-
κληρώσουν την επένδυσή τους, αλλά και τους μελλοντικούς επενδυτές από τη στιγμή που έχουν να αντιμετωπίσουν ένα 
επισφαλές και ασταθές πλαίσιο. Αποτέλεσμα, η αύξηση του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ). Επιπροσθέτως, ο Συνήγορος έχει δεχθεί τελευταία σημαντικό αριθμό αναφορών από επενδυτές φωτο-
βολταϊκών συστημάτων επί κτιρίων καταγγέλλοντας την ένταξή τους σε δυσμενέστερο καθεστώς τιμολόγησης χωρίς δική 
τους υπαιτιότητα. Γι’ αυτό, ο  Συνήγορος πρότεινε:

•  Την τροποποίηση της νομοθετικής ρύθμισης που αφορά την τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά 
συστήματα και μάλιστα με αναδρομική ισχύ (ώστε να λειτουργήσει διορθωτικά για τους επενδυτές που έχουν υποστεί 
οικονομική ζημία άνευ δικής τους υπαιτιότητας), ώστε η τιμή αναφοράς που συνομολογείται στη Σύμβαση Πώλησης της 
παραγόμενης από φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας να συναρτάται με τη Δήλωση Ετοιμότητας και όχι με την ενεργο-
ποίηση της σύνδεσης.

•  Τη θέσπιση συγκεκριμένης προθεσμίας από τον χρόνο Δήλωσης Ετοιμότητας, ώστε ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύ-
ου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) να δεσμεύεται στην ενεργοποίηση της σύνδεσης εντός της προθεσμίας, 
εφόσον η τιμή τιμολόγησης της παραγόμενης ενέργειας του συστήματος εξακολουθήσει να συναρτάται αποκλειστικά 
με την ενεργοποίηση της σύνδεσής του. 

•  Τη σύσταση μιας τεχνικής υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις ενεργοποιήσεις των φωτοβολ-
ταϊκών συστημάτων, η οποία θα συνέβαλε θετικά στην αμεσότερη και δικαιότερη εξυπηρέτηση των επενδυτών.

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ
•  Την αναβάθμιση του νομοθετικού πλαισίου των αδειών ανατροφής προς την κατεύθυνση χορήγησης των νόμιμων δι-

καιωμάτων στους πατέρες. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
•  Την έκδοση ΚΥΑ κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 3199/2003 με σκοπό την καταγραφή των σημείων υδροληψίας, η οποία δεν 

θα πρέπει να συγχέεται με τα δικαιώματα χρήσης νερού. Και τούτο διότι το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, όπως αυτό 
αποτυπώνεται στην υπ’ αριθμ. 150559/2011 ΚΥΑ, η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του ως άνω νόμου με σκοπό την 
απογραφή όλων των σημείων υδροληψίας και την αξιοποίησή τους στην επεξεργασία των σχεδίων διαχείρισης υδάτων, 
εκφεύγει της εξουσιοδοτικής διάταξης του Ν. 3199/2003 και αποκτά χαρακτήρα εισπρακτικού μέτρου. Παράλληλα, με τις 
συνεχείς τροποποιήσεις της, με τις οποίες παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης για άδεια χρήσης νερού, εντείνε-
ται ο κίνδυνος νομιμοποίησης παράνομων γεωτρήσεων.  

Επιμέρους στοιχεία της πρότασης του Συνηγόρου αποτελούν τα εξής: 

•  Η δημιουργία κινήτρου προσέλευσης των πολιτών (π.χ. σύνδεση με μελλοντική δυνατότητα χρήσης νερού ανάλογα με 
τις ανάγκες του ενδιαφερομένου). 

•  Η πρόβλεψη να προσκομίζουν όποια στοιχεία έχουν στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι για το υδροσημείο που εκμε-
ταλλεύονται και ιδίως: τη γεωγραφική του θέση, το βάθος της γεώτρησης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, την ποσότητα 
του αντλούμενου νερού και, εάν υπάρχουν, ποιοτικές αναλύσεις του.

•  Η αξιοποίηση όλων των υπαρχουσών καταγραφών και μελετών για τη δημιουργία ολοκληρωμένης πληροφοριακής βά-
σης δεδομένων.

•  Η πρόβλεψη κυρώσεων για όσους δεν προσέλθουν για την καταγραφή των υδροσημείων (χρηματικό πρόστιμο, κατα-
στροφή του υδροσημείου και στέρηση του δικαιώματος χρήσης ή εξυπηρέτησης από κοινόχρηστες υδροληψίες). 

•  Η ρύθμιση της επιβολής κυρώσεων, ως δέσμιας αρμοδιότητας της διοίκησης.
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•  Η πρόβλεψη της παύσης, μετά την έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης, της λειτουργίας όσων υδροσημείων δεν συνάδουν 
με τις σχετικές προβλέψεις των σχεδίων εντός εύλογου διαστήματος. Εάν από τις σχετικές μελέτες προκύψει ότι δεν μπο-
ρούν να διατηρηθούν όλα τα υδροσημεία σε μια περιοχή, προτεραιότητα θα έχουν όσοι είχαν μεριμνήσει να εκδώσουν 
άδειες με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι υπόλοιποι θα εξυπηρετούνται από κοινόχρηστα υδροσημεία. Σε 
κάθε περίπτωση, να τοποθετείται υδρομετρητής.

•  Μετά την καταγραφή των υδροσημείων και την επεξεργασία των δεδομένων, να γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ νόμιμων και 
μη νόμιμων γεωτρήσεων και η αντίστοιχη καταγραφή τους. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ 
•  Τη δημιουργία ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές δημοτικού μεγαλύτερης ηλικίας, την πρόβλεψη της 

δυνατότητας συγκρότησης ειδικών τάξεων υποδοχής για αυτούς και την υιοθέτηση ευέλικτων λύσεων, ώστε να αποτρέ-
πονται οι ανεπιθύμητες συνέπειες από τη συνύπαρξή τους στον ίδιο χώρο με μικρής ηλικίας μαθητές (βλ. «Σχολείο», στο 
«Οικογένεια και σχολείο»).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ/ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
•  Την αποστολή εγκυκλίου προς όλους τους αρμόδιους φορείς εκπαίδευσης στην οποία θα αποτυπώνονται ρητά και με 

σαφήνεια οι υποχρεώσεις των ιδιωτικών σχολείων όσον αφορά την εγγραφή και φοίτηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες/αναπηρίες. Ζητήθηκε ιδίως να επισημανθούν: η υποχρέωση των ιδιωτικών σχολείων να εγγράφουν μαθητές 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν γνωματεύσεις για ένταξη σε γενικό σχολείο, οι έννομες συνέπειες τυχόν 
άρνησης εγγραφής και η υποχρέωση παροχής κατάλληλης εκπαιδευτικής υποστήριξης στους μαθητές αυτούς (βλ. και 
«Σχολείο», στο «Οικογένεια και σχολείο»).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ/ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ
•  Τον υπολογισμό του χρόνου αδειών μητρότητας και ανατροφής στη διδακτική προϋπηρεσία κατά τις κρίσεις για προ-

αγωγή στον βαθμό του Διευθυντή Σχολείου ή του Σχολικού Συμβούλου. Υπάρχει θετική εισήγηση από τη Διεύθυνση 
Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκκρεμεί στην πολιτική ηγεσία.

•  Την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4075/2012 περί χορήγησης της γονικής άδειας άνευ αποδοχών στους 
αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς. Το υπουργείο μελετά την έκδοση σχετικής εγκυκλίου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
•  Την πρόβλεψη, εκτός από την απαιτούμενη έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού, ειδικής μελέτης, ως απαιτούμενου 

δικαιολογητικού για την αδειοδότηση, στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη τόσο οι βραχυπρόθεσμες όσο και οι μακρο-
πρόθεσμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και η τεκμηριωμένη εκτίμηση της οπτικής/αισθητικής ρύπανσης (βλ. 
«Έργα και δραστηριότητες σε περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας», στο «Περιβάλλον και ανάπτυξη»).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ
•  Τη σύσταση δομών επείγουσας φιλοξενίας, για την άμεση υποδοχή παιδιών και εφήβων που χρειάζεται να απο-

μακρυνθούν από το οικογενειακό τους περιβάλλον (βλ. «Δομές επείγουσας φιλοξενίας ανηλίκων», στο «Κοινωνική  
αλληλεγγύη»). 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΑ 
•  Την εισαγωγή ρύθμισης η οποία θα ορίζει ότι δεν θα αποτελεί κώλυμα για τη χορήγηση της σύνταξης ανασφάλιστου 

Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις
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υπερήλικα τυχόν ήδη χορηγούμενη μικρότερη σύνταξη από άλλη πηγή, το δε χορηγούμενο ποσό στις περιπτώσεις 
αυτές θα μειώνεται αναλόγως, ώστε το άθροισμα των δύο συντάξεων να μην υπερβαίνει την εκάστοτε προβλεπόμενη 
σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα (βλ. «Πρόνοια», στο «Κοινωνική αλληλεγγύη»).

•  Την αναθεώρηση της διάταξης που αποκλείει την ταυτόχρονη καταβολή της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα και 
των παροχών σε αναξιοπαθούντες με την έννοια του άρθρου 17 του Ν. 1422/1984  (δεδομένου ότι οι παροχές αυτές δεν 
αποτελούν εισόδημα), ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπρεπής διαβίωση των προσώπων αυτών, λαμβανομένων υπόψη 
και των ειδικών αναγκών περίθαλψης που αντιμετωπίζουν.

•  Τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου προηγούμενης διαμονής στη χώρα, ο οποίος ορίστηκε στην 20ετία, και, σε κάθε 
περίπτωση, να μην αποκλειστούν οι ήδη δικαιούχοι επειδή η διάρκεια της προηγούμενης διαμονής τους είναι βραχύτε-
ρη της 20ετίας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΥΕΚ) ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΤΕΑ) 
Ο Συνήγορος δέχτηκε και φέτος σωρεία αναφορών για τη μεγάλη καθυστέρηση στην απονομή της επικουρικής σύνταξης 
από το ΤΕΑΙΤ- ΤΕΑΥΕΚ. Γι’ αυτόν τον λόγο συντάχθηκε και αποστάλθηκε πόρισμα προς τον Υπουργό Εργασίας στο οποίο 
διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος, αξιοποιώντας την από 1.1.2013 ένταξη του 
τ. ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΥΕΚ στο ΕΤΕΑ. Μεταξύ άλλων προτείνεται: 

•  Η δημιουργία μιας επιλεγμένης ομάδας εργασίας η οποία θα αποτελείται από έμπειρο προσωπικό, που θα καταχωρίσει 
στο πληροφοριακό σύστημα το συντομότερο δυνατόν τα εκκρεμή δεδομένα των ασφαλιστικών εισφορών παρελθό-
ντων ετών –κυρίως πριν από το 2004– των ασφαλισμένων του οργανισμού. Στην κατεύθυνση αυτή θα μπορούσαν να 
επιλεγούν κι άλλες λύσεις, όπως η σάρωση των αρχείων και η εισαγωγή τους με αυτή τη μορφή στο Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα. 

•  Η αναδιοργάνωση της υπηρεσίας και η αναδιάρθρωση του προσωπικού με τη μεταφορά υπαλλήλων από ένα τμήμα 
σε άλλο, αλλά και με τη στελέχωση από εργαζομένους που δεν είχαν προηγούμενη σχέση με το ταμείο, μεταφέροντας 
ενδεχομένως άλλες εμπειρίες και πρακτικές. 

•  Η ουσιαστική αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ, μέσω του ΕΤΕΑΜ. Με τον τρόπο αυτό, 
το τ. ΤΕΑΥΕΚ, γνωρίζοντας το συνολικό ετήσιο ποσό για ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλε μια εταιρεία για την επικουρική 
ασφάλιση των εργαζομένων της, θα μπορεί να το συσχετίσει με το αντίστοιχο που κατέβαλε η ίδια εταιρεία στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 
μέσω των μηχανογραφημένων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), προκειμένου να διαπιστώσει αν ήταν οι ορθές. 

•  Η άμεση διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών αιτημάτων για τα οποία δεν απαιτείται χρονοβόρα ή περίπλοκη διερεύνηση.
•  Ο ορισμός προκαθορισμένων κανόνων προτεραιότητας, ώστε ο συνολικός χρόνος αναμονής, μέχρι την έκδοση της 

συνταξιοδοτικής απόφασης, να μην είναι πέραν του ευλόγου, κυρίως σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Εναλλακτι-
κά, θα μπορούσε να εξεταστεί η έκδοση πράξεων προσωρινής σύνταξης και για τις επικουρικές συντάξεις, με ανάλογη 
εφαρμογή του άρθρου 38 του Ν. 3996/2011. 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
•  Τη νομοθετική τροποποίηση των διατάξεων των ΕΓΣΣΕ προς την κατεύθυνση χορήγησης άδειας ανατροφής στους 

συζύγους-πατέρες, ανεξαρτήτως του εάν εργάζεται η μητέρα ή όχι, καθώς και ανεξαρτήτως του εάν η μητέρα είναι μι-
σθωτή ή αυτοαπασχολούμενη. Η πρόταση εξετάζεται από το υπουργείο σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους.

•  Την πρόβλεψη δυνατότητας να χορηγείται αναδρομικά η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας στις δικαιούχους που 
θα καταβάλουν αναδρομικές εισφορές από 11.4.2012, βάσει του Ν. 4075/2012, άρθρο 1, παράγρ. 2.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΕ
•  Την τροποποίηση της Υ1Γ/Γ.Π/οικ.96967/8.10.2012 Υγειονομικής Διάταξης με τίτλο «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις 

λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις». Συγκεκριμένα, ο  Συνήγορος πρότεινε*:

1.  Σχετικά με την ηχορύπανση 
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 •   Την πρόβλεψη της ηχορύπανσης ως κινδύνου για τη δημόσια υγεία.
 •   Τη χρήση ηχόμετρου κατά τη διενεργούμενη αυτοψία για τη χορήγηση άδειας μουσικής ή και παράτασης λειτουργίας 

μουσικών οργάνων (άρθρο 14) και κατά τον τακτικό και κατά τον έκτακτο έλεγχο των ΚΥΕ εν ώρα λειτουργίας (άρθρο 16). 
 •   Τη θέσπιση της τεχνικής έκθεσης της υγειονομικής υπηρεσίας (άρθρο 14) ως απαιτούμενου δικαιολογητικού για τη 

χορήγηση άδειας μουσικής σε κλειστό χώρο (και όχι μόνο σε υπαίθριο, όπως προβλέπεται σήμερα) και για την παρά-
ταση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων.

 •    Τη χορήγηση παράτασης της άδειας με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των κατοίκων και ότι έχει 
ληφθεί υπόψη το είδος των μουσικών οργάνων και η θέση του κέντρου σε σχέση με τις γύρω κατοικίες (Αστυνομική 
Διάταξη 3/1996).

 •    Την πρόβλεψη της συστηματικής πρόκλησης ηχορύπανσης ως λόγου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των ΚΥΕ 
(άρθρο 17). 

 •   Τη θέσπιση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας μουσικής ή/και παράτασης μουσικής ως αυτοτελούς μέ-
τρου, ανάλογου με το μέγεθος της όχλησης, πριν από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή/και τη σφράγιση των ΚΥΕ.

 •   Τη θέσπιση της έκθεσης ελέγχου της υγειονομικής υπηρεσίας, με την οποία διαπιστώνεται παράβαση που αποτελεί 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία (άρθρα 16 και 17), ως σύμφωνης γνωμοδότησης.

 •    Τη θέσπιση, ως δέσμιας, της αρμοδιότητας του περιφερειάρχη για ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των 
ΚΥΕ μετά την παραπάνω γνωμοδότηση.

 •   Την κατάργηση του επανελέγχου της μη συμμόρφωσης όταν η παράβαση που διαπιστώνεται είναι η ηχορύπανση. 
 •    Τη συνεργασία και τον συντονισμό των ενεργειών με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Εσωτερικών, που εποπτεύει 

τους ΟΤΑ, για τον καθορισμό των χρήσεων γης σε εντός σχεδίου περιοχές. Ειδικά για τους δήμους, οι οποίοι είναι αρ-
μόδιοι για τη χορήγηση των αδειών λειτουργίας ΚΥΕ, ο Συνήγορος πρότεινε την έκδοση τοπικών κανονιστικών απο-
φάσεων (άρθρο 79 ΚΔΚ), με τις οποίες θα τίθενται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας ΚΥΕ σχετικά με την 
ηχορύπανση και την εξέταση της χορήγησης άδειας μουσικής ή της ανάκλησης αυτής στα ΚΥΕ κατόπιν συνεκτίμησης 
της προκαλούμενης ηχορύπανσης (βλ. «Ρύπανση», στο «Περιβάλλον και ανάπτυξη»).

2.  Σχετικά με τη λειτουργία ΚΥΕ σε χώρους οριζόντιας ιδιοκτησίας 
 •   Την αποσαφήνιση των προϋποθέσεων χορήγησης προέγκρισης για την ίδρυση ΚΥΕ σε χώρους οριζόντιας ιδιοκτη-

σίας (πολυκατοικίες κ.λπ.). Ο Συνήγορος ζήτησε το μέτρο αυτό διότι διαπίστωσε αποκλίνουσες πρακτικές και σύγ-
χυση των υπηρεσιών ως προς τη δήλωση του διαχειριστή για τη συναίνεση των συνιδιοκτητών και την ερμηνεία 
των κανονισμών πολυκατοικίας. 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ
Aρκετά ιδρύματα του ιδιωτικού τομέα, ιδίως θρησκευτικού και εκκλησιαστικού χαρακτήρα, λειτουργούν αποκλειστικά ή 
σχεδόν αποκλειστικά με εθελοντές, επικαλούμενα ανεπάρκεια οικονομικών πόρων. Ο Συνήγορος επισήμανε στη Γενική 
Γραμματεία Πρόνοιας ότι η παγιωμένη αυτή πρακτική αντιβαίνει στις αρχές δεοντολογίας και στα διεθνή πρότυπα για την 
παιδική προστασία, καθώς δεν διασφαλίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας στα παιδιά. Πρότεινε επομένως: 

•  Να θεσπιστούν ελάχιστες εθνικές προδιαγραφές όσον αφορά τη στελέχωση (κοινωνική υπηρεσία, προσωπικό φροντί-
δας, επιστημονικό προσωπικό), ως προϋπόθεση για τη λειτουργία και, ιδίως, την πιστοποίηση των ιδρυμάτων παιδικής 
προστασίας. 

•  Να εξειδικευθούν οι παράμετροι που διασφαλίζουν τα δικαιώματα των παιδιών τα οποία φιλοξενούνται σε ιδρύματα 
(ενδεικτικά: τήρηση αρχείων, διαμόρφωση και περιοδική αναθεώρηση εξατομικευμένου πλάνου φροντίδας για κάθε 
παιδί, μέριμνα για την ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής στο ίδρυμα, επικοινωνία με την οικογένεια ή με άλλα 
πρόσωπα του κοινωνικού του περιβάλλοντος, διατήρηση δεσμών με την κοινότητα, πρόβλεψη ότι οι απόψεις του 
παιδιού για θέματα που το αφορούν ακούγονται και λαμβάνονται υπόψη). 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
•  Την τροποποίηση του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ), προκειμένου η επιβολή προσωρινής κράτησης, 

ειδικά για τα άτομα με αναπηρία άνω του 67%, να οριστεί ως ultimum refugium με απολύτως εξατομικευμένη αιτιολογία. 

Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις
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•  Την τροποποίηση του άρθρου 105, παράγρ. 6 ΠΚ, προκειμένου η υφ’ όρον απόλυση να μπορεί να χορηγείται χωρίς την 
προϋπόθεση της «πραγματικής» έκτισης του 1/3 της ποινής αν ο κρατούμενος έχει υπερβεί το 69ο ή το 70ό έτος (ίσως με 
εξαίρεση για ορισμένα κακουργήματα).

•  Την τροποποίηση του άρθρου 110Α, παράγρ. 1 ΠΚ, ώστε να επεκταθεί η δυνατότητα της ειδικής, χωρίς τις προϋποθέσεις 
των άρθρων 105-106 ΠΚ, υφ’ όρον απόλυσης και να χορηγείται σε όλους τους κρατουμένους με αναπηρία άνω του 67%, 
χωρίς ειδικό προσδιορισμό της ασθένειάς τους. 

•  Την τροποποίηση του άρθρου 56 ΠΚ, ώστε να επεκταθεί η δυνατότητα κατ’ οίκον έκτισης της ποινής φυλάκισης και στους 
κρατουμένους με ποινές κάθειρξης, ίσως με ανώτατο όριο, και πάλι με εξαίρεση για κάποια κακουργήματα (βλ. «Προσω-
πική ελευθερία και ασφάλεια», στο «Το πρόσωπο και το κράτος»). 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
•  Την ανάγκη διατήρησης της αυτονομίας και της περαιτέρω ενίσχυσης των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων.* Η πρόταση 

διατυπώθηκε ενόψει της σχεδιαζόμενης συγχώνευσης των υπηρεσιών αυτών με τις Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής 
Αρωγής.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ 
•  Τη μεταφορά των εν λόγω κρατουμένων σε καταστήματα κράτησης όπου υπάρχει διαθεσιμότητα, όπως φαίνεται να είναι η 

περίπτωση του Καταστήματος Κράτησης Σερρών, η ορθή λειτουργία του οποίου προϋποθέτει την άμεση στελέχωσή του.
•  Την άμεση ενεργοποίηση της παραγρ. 11 του άρθρου 16 τής από 4.12.2012 ΠΝΠ, όπως αυτή κυρώθηκε με τον Ν. 

4111/2013, στην οποία προβλέπεται ότι «στα υφιστάμενα κλειστά τμήματα των αγροτικών καταστημάτων κράτησης, 
μπορεί να μετάγονται κατάδικοι που εκτίουν ποινές έως δέκα ετών, χωρίς τις προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης 
για την κράτηση στις αγροτικές φυλακές, εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος και συντρέχουν λόγοι αποσυμφόρησης των 
υπολοίπων καταστημάτων κράτησης της χώρας, λόγω υπερσυνωστισμού κρατουμένων».

•  Την άμεση βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης που επικρατούν στα αστυνομικά κρατητήρια και τη θέσπιση σχετικού 
κανονισμού προσαρμοσμένου στη φύση των δικαιωμάτων που επιφυλάσσει η εθνική και η διεθνής νομοθεσία σε υποδί-
κους και καταδίκους (βλ. «Προσωπική ελευθερία και ασφάλεια», στο «Το πρόσωπο και το κράτος») .

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ  
ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ 
1.  Με δεδομένο ότι τόσο σε κέντρα κράτησης όσο και σε αστυνομικά κρατητήρια παρατηρείται αύξηση του αριθμού των 

αλλοδαπών που κρατούνται ενόψει απομάκρυνσης καθώς και των αιτούντων άσυλο, ο Συνήγορος πρότεινε:
 •    Τη διερεύνηση του νομικού καθεστώτος του κάθε αλλοδαπού ατομικά, την αιτιολογημένη κρίση επί της αναγκαιότητας 

συνέχισης της κράτησής του, σε συνδυασμό με το εφικτό ή μη της απέλασής του. 
 •    Την άμεση μεταφορά των κρατουμένων σε υφιστάμενους χώρους που πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές για τη 

διοικητική κράτηση αλλοδαπών, δεδομένης της ήδη πολύμηνης κράτησής τους. 
 •    Την άμεση βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης (π.χ. φωτισμός) και την εξασφάλιση συνθηκών ανθρώπινης διαβίω-

σης (βελτιώσεις υποδομών), άλλως την κατάργηση λειτουργίας των επίμαχων χώρων ως χώρων κράτησης.
 •   Την άμεση διασφάλιση ικανοποιητικής σίτισης.

2.  Με δεδομένο ότι για την επιβολή ή τη συνέχιση του μέτρου της κράτησης λαμβάνονται υπόψη η διαθεσιμότητα κατάλλη-
λων χώρων κράτησης και η δυνατότητα εξασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για τους κρατουμένους (άρθρο 
30, παράγρ. 1, εδ. β΄ Ν. 3907/2011), ο  Συνήγορος ζήτησε: 

 •    Τον περιορισμό, εν γένει, της κράτησης στο απολύτως αναγκαίο χρονικά μέτρο ενόψει απέλασης/απομάκρυνσης αντί 
για τον γενικευμένο και σοβαρό περιορισμό της προσωπικής ελευθερίας αλλοδαπών με αβέβαιο χρόνο λήξης, που 
αποτελεί στην πράξη, σήμερα, τον κανόνα.

 •    Την άμεση εφαρμογή ενός πρόσφορου και αποτελεσματικού συστήματος επιβολής εναλλακτικών της κράτησης 
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μέτρων, ιδίως δε στην περίπτωση υπέρβασης του απολύτως αναγκαίου χρονικού μέτρου, σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στην παράγρ. 1 του άρθρου 30 και παράγρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3907/2011 (βλ. «Προσωπική ελευθερία 
και ασφάλεια», στο «Το πρόσωπο και το κράτος»).

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
•   Τη νομοθετική τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 13 του ΠΔ 116/2012, ούτως ώστε να μειωθεί η διάρκεια της δι-

οικητικής κράτησης των ασυνόδευτων ανηλίκων στον χρόνο εκείνο που είναι επαρκής για την ολοκλήρωση των διαδι-
κασιών παραπομπής σε χώρο φιλοξενίας ή οικογενειακής επανένωσης και ο οποίος δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση 
να ξεπερνά τους 6 μήνες. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 
•   Την τροποποίηση της υφιστάμενης Αστυνομικής Διάταξης 2/1985, ώστε να καταστεί εφικτή η καταγραφή του αριθμού κυ-

κλοφορίας οχημάτων που δεν βρίσκονται στην κατοχή των νόμιμων ιδιοκτητών τους στα ηλεκτρονικά αρχεία του Υπουρ-
γείου Δημοσίας Τάξης προκειμένου να είναι δυνατή η αναζήτηση αυτών. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
•  Τη νομοθετική ρύθμιση της καταβολής εξόδων κηδείας από τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) 

σε περιπτώσεις θανάτου μελών οικογένειας συνταξιούχων της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) που συνταξιοδοτήθηκαν μετά 
την ενοποίηση των σωμάτων ασφαλείας. 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

Από προτάσεις που έχει κατά το παρελθόν διατυπώσει ο Συνήγορος έγιναν δεκτές οι εξής:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

•  Η χορήγηση στους γονείς διδύμων και πολυδύμων επιπλέον άδειας ανατροφής ενός εξαμήνου για κάθε παιδί πέραν του 
ενός και η δυνατότητα του πατέρα που είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος να κάνει χρήση άδειας ανατροφής ακόμη και 
στις περιπτώσεις που η μητέρα δεν εργάζεται και δεν ασκεί καμία δραστηριότητα επ’ αμοιβή, δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 6, παράγρ. 1 και 2 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και άλλες διατάξεις».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

•  Η προώθηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς όλους τους ΟΤΑ της χώρας, υπό τη μορφή κατευθύνσεων, εγγράφου 
του Συνηγόρου σύμφωνα με το οποίο οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας υποχρεούνται να υποδέχο-
νται ανηλίκους και να διερευνούν τα αιτήματά τους ακόμη και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των κηδεμόνων τους (βλ. Ετήσια 
έκθεση 2012, σ. 141).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
•  Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του προγράμματος, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν/επωφεληθούν και μητέρες 

που είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Το Υπουργείο Εργασίας απάντησε ότι οι νέες σημαντικές μεταβλητές (σχετικά με τη δια-
δικασία της διαθεσιμότητας ή/και κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων) θα συνεκτιμηθούν στις μελλοντικές δράσεις 

Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις
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και προγράμματα. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης απάντησε ότι συμφωνεί με τη διεύρυνση του προγράμ-
ματος και σε άλλες κατηγορίες πολιτών, μεταξύ των οποίων και οι δημόσιοι υπάλληλοι (βλ. Ετήσια έκθεση 2011, σ. 140).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
•  Σε συνέχεια αναφορών που υποβλήθηκαν από πολίτες κατά το διάστημα των απεργιών των μέσων μαζικής μεταφοράς 

το 2011, ο Συνήγορος είχε προτείνει στο υπουργείο: α) την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού με προσωπικό ασφαλείας 
κατά τις ημέρες απεργίας, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, και β) την πρόβλεψη διαδικασίας αποζημίωσης 
σε περίπτωση απεργιακών κινητοποιήσεων, υπό τη μορφή παροχής εισιτηρίων για κάθε ημέρα απεργίας στους κατόχους 
κάρτας πολλαπλών διαδρομών (βλ. Ετήσια έκθεση 2012, σ. 66 και 131). Τελικώς, τον Μάρτιο του 2013, το υπουργείο υιοθέ-
τησε τις προτάσεις του Συνηγόρου και ρύθμισε το θέμα της αποζημίωσης των επιβατών παρέχοντας έκπτωση στις τιμές 
των καρτών απεριορίστων διαδρομών στα μέσα μεταφοράς για τις ημέρες των απεργιακών κινητοποιήσεων, με την υπ’ 
αριθμ. 13032/ΔΕΚΟ598/26.3.2013 Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής.* 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

•  Αποδοχή προτάσεων προηγούμενων ετών για ρυθμίσεις στα θέματα αδειών ανατροφής των εκπαιδευτικών, με την έκδο-
ση της εγκυκλίου «Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνων μονίμων εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Μειωμένο ωράριο» (Φ.351.5/64/111756/Δ1/12.8.2013). 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

•  Το δικαίωμα συμμετοχής και των ανδρών, στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών 
τους, καθώς και εκείνων που βρίσκονται σε χηρεία, στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής». Η κατηγορία αυτή περιλήφθηκε στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα του 
έτους 2013-2014.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

•  Η απάλειψη της άκαμπτης διάταξης περί «μυστικότητας» της πειθαρχικής διαδικασίας των Δικηγορικών Συλλόγων στον 
νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), χωρίς όμως να συμπεριληφθεί ρητή διάταξη περί δικαιώματος πρόσβασης του 
καταγγέλλοντος στον πειθαρχικό φάκελο όπως είχε προτείνει ο Συνήγορος (Ετήσια έκθεση 2007, σ. 243-244).

•  Η απάλειψη, από τον ίδιο Κώδικα, της προϋπόθεσης παρέλευσης πενταετίας για τον διορισμό πολιτογραφηθέντος ως 
δικηγόρου (Ετήσια έκθεση 2004, σ. 205).

Περισσότερα και πιο αναλυτικά  
στοιχεία, στον ιστότοπο του  
Συνηγόρου www.synigoros.gr.

Οι αστερίσκοι [*] μέσα στο κείμενο  
παραπέμπουν σε κατάλογο συνδέσμων 
(www.synigoros.gr/?i=stp.el.links2013) 
όπου μπορείτε να βρείτε σχετικά  
αναρτημένα έγγραφα.



Νομικό πλαίσιο
και λειτουργία του θεσμού
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

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

Η οργάνωση, η στελέχωση και η λειτουργία του Συνηγόρου κα-
θορίζονται στους Ν. 3051/2002 (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
4055/2012), 3094/2003 (όπως ισχύει) και στον Κανονισμό Λει-
τουργίας του (ΠΔ 273/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), στο 
πλαίσιο που θέτουν οι διατάξεις του Συντάγματος μετά την αναθε-
ώρησή του το 2001. Τα πλήρη νομοθετικά κείμενα που διέπουν τη 
λειτουργία του Συνηγόρου δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα: www.
synigoros.gr.

Αποστολή του Συνηγόρου είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ της δη-
μόσιας διοίκησης και των πολιτών για την προστασία των δικαιω-
μάτων τους, την τήρηση της νομιμότητας και την καταπολέμηση 
της κακοδιοίκησης. O Συνήγορος ασχολείται επίσης με την προά-
σπιση και την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού.

Ως διαμεσολαβητής, ο Συνήγορος διατυπώνει συστάσεις και προ-
τάσεις προς τη δημόσια διοίκηση. Δεν επιβάλλει κυρώσεις ούτε 
ακυρώνει τις παράνομες πράξεις της δημόσιας διοίκησης. Στον 
Συνήγορο μπορεί να προσφύγει οποιοσδήποτε έλληνας ή αλλο-
δαπός πολίτης που ζει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και συναλ-
λάσσεται με το ελληνικό Δημόσιο. Ειδικά ως προς τις προσβολές 
των δικαιωμάτων του παιδιού, στον Συνήγορο μπορεί να προσφύ-
γει το άμεσα ενδιαφερόμενο παιδί, γονέας ή συγγενής του, αλλά 
και κάθε τρίτο πρόσωπο που έχει άμεση αντίληψη της παραβία-
σης ενός δικαιώματος του παιδιού. Τα ίδια ισχύουν και για τα νομι-
κά πρόσωπα ή τις ενώσεις προσώπων.

Ο Συνήγορος παρεμβαίνει σε προβλήματα που αντιμετωπίζει 
ο πολίτης στην επαφή του με τη δημόσια διοίκηση. Ενδεικτικά: 
ελλιπής παροχή ή άρνηση παροχής πληροφοριών, υπερβολική 
καθυστέρηση στη διεκπεραίωση αιτημάτων, παράβαση νόμου 
ή εφαρμογή παράνομης διαδικασίας και αθέμιτες διακρίσεις εις 
βάρος πολιτών.

Ο Συνήγορος είναι αρμόδιος για διαφορές 
του πολίτη με υπηρεσίες:

•  Του Δημοσίου.
•  Των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι, περιφέρειες).
•  Άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).
•  Των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), των επιχει-

ρήσεων και των οργανισμών που ελέγχονται από το κράτος ή 
από ΝΠΔΔ.

Ειδικά σε περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού 

και της αρχής της ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση, ο Συνήγο-
ρος είναι αρμόδιος και για πράξεις ιδιωτών, φυσικών και νομικών 
προσώπων. 

Ο Συνήγορος δεν είναι αρμόδιος:

•  Αν έχουν περάσει περισσότεροι από έξι μήνες από τότε που ο 
πολίτης πληροφορήθηκε την παράνομη πράξη ή την παράλει-
ψη της δημόσιας διοίκησης που τον αφορά.

•  Για την παροχή πληροφοριών και νομικών συμβουλών.
•  Για ιδιωτικές διαφορές.
•  Για υποθέσεις που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση 

του προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών (εκτός αν πρόκειται 
για άνιση μεταχείριση υπαλλήλων με βάση τον Ν. 3304/2005 και 
τον Ν. 3896/2010), στην εθνική άμυνα, στην εξωτερική πολιτική 
και στις διεθνείς σχέσεις της χώρας, στην κρατική ασφάλεια.

•  Για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων, εκτός 
αν πρόκειται, όπως προαναφέρθηκε, για τα θέματα της αρχής 
των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυ-
ναικών.

•  Για πράξεις των δικαστικών αρχών, του ΝΣΚ, των ανεξάρτητων 
αρχών, των θρησκευτικών ΝΠΔΔ.

•  Για πράξεις υπουργών και υφυπουργών που αφορούν τη διαχεί-
ριση της πολιτικής λειτουργίας.

  Πέραν της βασικής αποστολής και των αρμοδιοτήτων του 
Συνηγόρου του Πολίτη, όπως αυτές περιγράφονται και οριοθε-
τούνται στις διατάξεις του Ν. 3094/2003, το έργο της ανεξάρτητης 
αρχής και η λειτουργία της ενισχύονται διαρκώς. Μεταγενέστερες 
νομοθετικές επιλογές συμπλήρωσαν και επεξέτειναν το θεσμικό 
πλαίσιο του Συνηγόρου με νέες αρμοδιότητες. 

Συγκεκριμένα: 

•  Το 2004 (Ν. 3293/2004) εντάχθηκε στον Συνήγορο και ο θεσμός 
του Συνηγόρου της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

•  Από το 2005 (Ν. 3304/2005, «Eφαρμογή της αρχής της ίσης με-
ταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρη-
σκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετή-
σιου προσανατολισμού») αποστολή του Συνηγόρου αποτελεί 
πλέον, εκτός των άλλων, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η 
προώθηση της ίσης μεταχείρισης στις δημόσιες υπηρεσίες.

•  Το 2006 (Ν. 3488/2006) ο Συνήγορος ορίστηκε φορέας παρακο-
λούθησης της εφαρμογής, στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφο-
ρά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαί-
δευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας.

•  Το 2009 (Ν. 3769/2009, άρθρα 11 και 14) προστέθηκε στις αρ-
μοδιότητες του Συνηγόρου η παρακολούθηση και η προώθηση 
της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυ-
ναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες στον 
δημόσιο τομέα. 
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•  Το 2009 (άρθρο 20, παράγρ. 2 Ν. 3772/2009, το οποίο προστέθη-
κε στην παράγρ. 7 του άρθρου 52 του Σωφρονιστικού Κώδικα) 
επιβεβαιώθηκε ρητά η δυνατότητα πρόσβασης του Συνηγόρου 
στα καταστήματα κράτησης. Εξέλιπαν, έτσι, τα προσκόμματα 
που είχαν ανακύψει στο παρελθόν εξαιτίας παρερμηνειών και 
έγινε δεκτό το αίτημα που επανειλημμένως είχε υποβάλει ο Συ-
νήγορος να μπορεί να επισκέπτεται απρόσκοπτα τις φυλακές. 
Άμεση ήταν η δραστηριοποίηση της ανεξάρτητης αρχής, με 
την επίσκεψη σε πολλά καταστήματα κράτησης της χώρας, η 
οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα, προκειμένου να καταγραφούν 
τα ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες κράτησης και την προ-
στασία των δικαιωμάτων των κρατουμένων. Ήδη διαφαίνεται η 
περαιτέρω ενίσχυση του ελεγκτικού ρόλου του Συνηγόρου στο 
εν λόγω πεδίο: Ένα σχέδιο νέου Σωφρονιστικού Κώδικα τέθηκε 
σε δημόσια διαβούλευση περί τα τέλη του 2012. 

  Το έτος 2013 ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του από την Ειδική 
Επιτροπή της Βουλής για το Σωφρονιστικό Σύστημα, η οποία κατέ-
θεσε σχετική έκθεση. Σε ειδικό άρθρο που περιλήφθηκε στο σχέδιο 
(άρθρο 85) ρητά ενισχύονται η δυνατότητα πρόσβασης του Συνη-
γόρου και ο ελεγκτικός του ρόλος στα καταστήματα κράτησης. 

•  Το 2010 (Ν. 3896/2010) αντικαταστάθηκε η ισχύουσα έως τότε 
νομοθεσία (Ν. 3488/2006, ΠΔ 105/2003 και ΠΔ 87/2002) για την 
ισότητα των φύλων στην εργασία από ένα ενιαίο και συνεκτικό 
κωδικοποιημένο νομοθετικό κείμενο, σύμφωνα με το πνεύμα και 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/54/ΕΚ. Στο άρθρο 25 του νόμου 
αυτού προβλέπεται η αποστολή του Συνηγόρου για τον έλεγχο 
αλλά και την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών 
και γυναικών σε θέματα απασχόλησης και εργασίας και της αρχής 
των ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες σε εργασιακά θέματα. 
Επιπλέον, προβλέπεται ότι, ειδικά και μόνον όταν συντρέχει πα-
ραβίαση της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών στον τομέα της απασχόλησης, ο Συνήγορος 
έχει το δικαίωμα να «επιλαμβάνεται υποθέσεων που εκκρεμούν 
ενώπιον δικαστηρίων, δικαστικών ή εισαγγελικών αρχών, έως τη 
διεξαγωγή της πρώτης συζήτησης στο ακροατήριο ή την άσκηση 
ποινικής δίωξης ή έως ότου το αρμόδιο δικαστήριο ή η αρμόδια 
δικαστική αρχή αποφανθεί επί αιτήσεως παροχής προσωρινής 
δικαστικής προστασίας». Το 2012 (Ν. 4097/2012, «Εφαρμογή της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκη-
ση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας») η αποστολή 
του Συνηγόρου επεκτάθηκε και σε θέματα ίσης μεταχείρισης αυ-
τοαπασχολούμενων ανδρών και γυναικών, με την εναρμόνιση της 
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010. Ειδικό-
τερα, στο άρθρο 8 του εν λόγω νόμου ο Συνήγορος ορίζεται ως 
φορέας παρακολούθησης της τήρησης της αρχής της ίσης μετα-
χείρισης αυτοαπασχολούμενων ανδρών και γυναικών. 

•  Από το 2010 (Ν. 3839/2010, άρθρο 157, «Σύστημα επιλογής προ-
ϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά 
κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων 

[ΕΙΣΕΠ] και λοιπές διατάξεις»), ο Συνήγορος συμμετέχει με έναν 
Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη ως μέλος του ΕΙΣΕΠ. 

•  Το 2011 (Ν. 3907/2011, παράγρ. 6 του άρθρου 23) προβλέφθηκε 
ένα σύστημα εξωτερικού ελέγχου στις διαδικασίες απομάκρυν-
σης των υπηκόων τρίτων χωρών, το οποίο λειτουργεί με μέρι-
μνα του Συνηγόρου. Για τον σκοπό αυτό ο Συνήγορος συνερ-
γάζεται με διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, που εκδίδεται 
έπειτα από πρόταση του Συνηγόρου, ρυθμίζεται η οργάνωση 
και η λειτουργία τού ως άνω συστήματος ελέγχου. Ενόψει της 
ενεργοποίησης αυτής της αρμοδιότητας, ο Συνήγορος κατά το 
2012 ξεκίνησε συστηματική συνεργασία με το Υπουργείο Δη-
μόσιας Τάξης, στο πλαίσιο προγράμματος που χρηματοδοτείται 
από το Ταμείο Επιστροφών και το οποίο υλοποιεί το υπουργείο 
(βλ. Ετήσια έκθεση 2012, σ. 35). 

  Εντός του έτους 2013 καταρτίστηκε το σχέδιο της ως άνω 
υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον προ-
αναφερθέντα νόμο. Άμεσα αναμένεται η έκδοση της εν λόγω από-
φασης. 

•  Δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική διακυβέρ-
νηση: Αρχές, διαδικασίες και μέσα καλής νομοθέτησης», προβλέ-
φθηκε η συνεργασία των Γραφείων Νομοθετικής Πρωτοβουλίας 
των υπουργείων με τον Συνήγορο προκειμένου να βελτιωθεί η 
ποιότητα ανάλυσης των συνεπειών κανονιστικών ρυθμίσεων.

  Ο Συνήγορος, δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4152/2013, ορί-
στηκε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση 
της Διαφθοράς, η οποία συστάθηκε για να βοηθήσει το έργο του 
Εθνικού Συντονιστή στον σχεδιασμό της στρατηγικής και στον συ-
ντονισμό των δράσεων καταπολέμησης της διαφθοράς.

•  Με νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής 
στις 17.12.2013

  κυρώθηκε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση κατά 
των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή 
Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (OPCAT). Σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο δεύτερο, ανατίθεται στον Συνήγορο και 
η αρμοδιότητα του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης κατά των Βα-
σανιστηρίων. 

  Η αποστολή αυτή περιλαμβάνει τη διενέργεια επισκέψεων σε 
όλους τους χώρους στέρησης της ελευθερίας, ιδίως φυλακές, 
αστυνομικά τμήματα και κέντρα κράτησης, προκειμένου να 
προλαμβάνει και να ελέγχει τυχόν προσβολές της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών 
κράτησης. Στελέχη του Συνηγόρου συμμετείχαν στην ειδική νο-
μοπαρασκευαστική επιτροπή που συστάθηκε το έτος 2012 με 
πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επεξεργασία 
του τότε σχεδίου. 

Νομικό πλαίσιο και λειτουργία του θεσμού
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ο Συνήγορος επιλαμβάνεται κάθε θέματος που εμπίπτει στις αρ-
μοδιότητές του, ύστερα από ενυπόγραφη αναφορά κάθε άμεσα 
ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου ή ένωσης προ-
σώπων. Οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως, 
ταχυδρομικά, μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονικά (web 
αναφορά) μέσω της ιστοσελίδας του Συνηγόρου του Πολίτη 
(http://www.synigoros.gr/?i=ypovoli-anaforas.el).

Πρέπει να περιλαμβάνουν τα πλήρη και ακριβή στοιχεία του ενδια-
φερομένου, σύντομη περιγραφή του προβλήματος, το αίτημα του 
ενδιαφερομένου, την εμπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία ή, σε περι-
πτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων του παιδιού, τον εμπλεκόμενο 
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 οργανώνο-
νται σε έξι Κύκλους Δραστηριότητας: Δικαιώματα του ανθρώπου, 
Κοινωνική προστασία, Ποιότητα ζωής, Σχέσεις κράτους-πολίτη, Δι-
καιώματα του παιδιού και Ισότητα των φύλων. Η διερεύνησή τους 
ανατίθεται σε ειδικό επιστήμονα-χειριστή του αρμόδιου για την 
αναφορά Κύκλου.

Ο πολίτης ενημερώνεται γραπτώς και τηλεφωνικά σε κάθε στάδιο 
της διαδικασίας, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρα-
κολούθησης της εξέλιξης της αναφοράς του. Η έρευνα ολοκληρώ-
νεται με τη σύνταξη εγγράφου, το οποίο ο Συνήγορος απευθύνει 
προς την αρμόδια υπηρεσία. Εφόσον όμως το απαιτεί η φύση της 
υπόθεσης, ο Συνήγορος μπορεί να ενεργοποιήσει τις προβλεπό-
μενες από τον Ν. 3094/2003 θεσμικές του δυνατότητες, δηλαδή να 
προβεί σε διενέργεια αυτοψίας ή να διαβιβάσει την υπόθεση για 
εισαγγελικό ή πειθαρχικό έλεγχο.

Τέλος, όπου κρίνεται απαραίτητο, η έρευνα ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πορίσματος, το οποίο γνωστοποιείται και στον καθ’ ύλην 
αρμόδιο υπουργό.

Ο πολίτης ενημερώνεται γραπτώς όταν δεν υπάρχει δυνατότητα 
εξέτασης της αναφοράς του επειδή ο Συνήγορος είναι αναρμόδιος 
ή όταν η αναφορά είναι προφανώς αόριστη, αβάσιμη ή ασκείται 
κατά τρόπο καταχρηστικό.

Ο Συνήγορος μπορεί:

•  Να ζητά από τις δημόσιες υπηρεσίες κάθε πληροφορία, έγγραφο 
ή άλλο στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να διε-
νεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη.

•  Να θέτει προθεσμία προς τις υπηρεσίες, μέσα στην οποία οφεί-
λουν να τον ενημερώσουν για τις ενέργειές τους σχετικά με την 

εφαρμογή των προτάσεών του ή για τους λόγους που δεν επιτρέ-
πουν την αποδοχή τους.

Άρνηση δημόσιου λειτουργού, υπαλλήλου κ.λπ. να συνεργαστεί με 
τον Συνήγορο κατά τη διεξαγωγή της έρευνας συνιστά, ανάλογα με 
την περίπτωση, πειθαρχικό παράπτωμα παράβασης καθήκοντος ή 
λόγο αντικατάστασης. Αν προκύπτει από εκθέσεις του Συνηγόρου 
ότι λειτουργός ή υπάλληλος δημόσιας υπηρεσίας παρακωλύει, για 
δεύτερη φορά μέσα σε μια τριετία, το έργο της έρευνας ή αρνείται 
χωρίς σοβαρό λόγο να συμπράξει στην επίλυση του προβλήματος, 
μπορεί να του επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης. Τέλος, αν 
προκύψουν αποχρώσες ενδείξεις για τέλεση αξιόποινης πράξης, ο 
Συνήγορος διαβιβάζει την έκθεση και στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Η αποτελεσματική λειτουργία του Συνηγόρου προϋποθέτει ορ-
γανωτικό πλαίσιο ικανό να ανταποκρίνεται στις κατευθυντήριες 
γραμμές που έχει χαράξει ο νομοθέτης και να παρέχει τις καλύτε-
ρες δυνατές συνθήκες υποστήριξης του έργου του. 

Στις 31.12.2013 το σύνολο των απασχολουμένων (επιστημονικό 
και διοικητικό προσωπικό) του Συνηγόρου, συμπεριλαμβανομέ-
νων της Συνηγόρου του Πολίτη και πέντε Βοηθών Συνηγόρων, 
ήταν 193 άτομα, εκ των οποίων 55 άνδρες και 138 γυναίκες.

Το σύνολο του επιστημονικού προσωπικού ανέρχεται σε 136 άτο-
μα και του προσωπικού διοικητικής και γραμματειακής υποστήρι-
ξης σε 57 άτομα.

Από το επιστημονικό προσωπικό 41 άτομα (30%) είναι διδάκτορες, 
74 άτομα (55%) κατέχουν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών και 21 
άτομα (15%) είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Από το διοικητικό προσωπικό και το προσωπικό γραμματεια-
κής υποστήριξης 17 άτομα (30%) κατέχουν τίτλο μεταπτυχιακών 
σπουδών, 13 άτομα (23%) είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 2 άτομα (3%) 
κατέχουν πτυχίο ΤΕΙ, 23 άτομα (41%) κατέχουν τίτλους σπουδών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2 άτομα (3%) κατέχουν τίτλους 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Το επιστημονικό και το διοικητικό προσωπικό καλύπτει ευρύ φά-
σμα επιστημονικών ειδικοτήτων. Μεταξύ όσων κατέχουν βασικό ή 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών περιλαμβάνονται: 

82 νομικοί, 11 πολιτικοί επιστήμονες, 4 φιλόλογοι, 1 θεολόγος, 10 οι-
κονομολόγοι, 7 κοινωνιολόγοι, 1 κοινωνική λειτουργός, 7 αρχαιολό-
γοι, 4 επικοινωνιολόγοι, 3 αρχιτέκτονες, 5 ψυχολόγοι, 3 γεωλόγοι, 
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2 ωκεανογράφοι, 2 χημικοί, 1 χημικός μηχανικός, 2 πολιτικοί μηχα-
νικοί, 3 επιστήμονες παιδαγωγικής, 2 επιστήμονες στατιστικής και 
ασφαλιστικής επιστήμης, 1 γιατρός, 1 τοπογράφος μηχανικός, 1 
μαθηματικός, 6 επιστήμονες πληροφορικής, 1 βιβλιοθηκονόμος, 4 
επιστήμονες διοίκησης επιχειρήσεων, 1 διοικητικός επιστήμονας, 
1 επιστήμονας ανθρωπιστικών σπουδών, 2 επιστήμονες διοίκη-
σης νοσοκομείων και μονάδων υγείας.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
Σπανού Καλλιόπη

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Αμαξοπούλου-Καρπαθοπούλου Μαρία (με διάθεση  
από τη Γραμματεία)
Kerridge Dawn
Κιουλμπαλίδου Μαρία
Νικολακοπούλου Μαγδαληνή

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Καρύδης Βασίλειος

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Αναστασίου Ελένη
Βερέμης Δημήτριος
Βουτσίνου Μαρία
Κουτρούμπα Ελένη
Λυκοβαρδή Καλλιόπη
Λυσανδροπούλου Όλγα
Μαρκάκη Ευαγγελία
Μάρκου Ελένη
Μονιούδη-Πικρού Ισαβέλλα
Μόσχος Ιωάννης
Μπακογιάννης Κωνσταντίνος
Μπαλτσιώτης Λάμπρος
Μπούτσελης Ιωάννης
Μυτιληναίου Δήμητρα
Παντελίδου Φωτεινή
Παπαδοπούλου Ανδριανή
Τσαπόγας Μιχαήλ
Τσιούκας Γρηγόριος
Φυτράκης Ευτύχιος

Χατζή Χρυσή
Χατζηράλλη Σαπφώ
Χορμοβίτης Δημήτριος

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
Γιαζιτζή Δήμητρα
Κωστογιάννης Γεώργιος

ΚΥΚΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (με καθήκοντα Συνηγό-
ρου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
Ιωάννου Χρήστος (ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα στις 18.4.2013. 
Μέχρι την εν λόγω ημερομηνία καθήκοντα Βοηθού Συνηγόρου 
ασκούσε ο Ιωάννης Σακέλλης)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Αλέστας Αριστείδης
Αμοριανού Σοφία
Αρσενοπούλου Ιωάννα
Βαβουγυιού Άννα
Γαληνού Παρασκευή
Διάφα Λιάνα
Ζορμπάς Πάρης
Καραβόλου Μαρία
Κοντογεωργοπούλου Παυλίνα
Κυριακάκη Ειρήνη
Κωστής Ιωάννης
Λαμπροπούλου Κυριακή
Λασκαρίδης Εμμανουήλ
Μαντά Ευαγγελία
Μαραγκάκη Ελένη
Μαριδάκη Αδριρήνη 
Μαρκετάκη Αικατερίνη
Μήλιος-Νικολάου Ανδρέας

Το προσωπικό του Συνηγόρου του Πολίτη στις 31.12.2013 αναλυτικά:

Νομικό πλαίσιο και λειτουργία του θεσμού
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Μπαρτζελιώτης Κωνσταντίνος
Παλάσκα Ευνίκη
Πανάγου Αιμιλία
Παπαδάκη Ρένα
Παπαλουκά Δανάη 
Πιζάνης Εμμανουήλ
Σκυλλάκου Ευαγγελία
Τζέμος Βασίλειος
Τοπαλίδου Αναστασία
Τριανταφύλλου Καλλιόπη-Αικατερίνη
Τσελεκίδης Ιωάννης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
Ρουγκούνη Φωτεινή
Τζαβάρα-Πίτση Χριστίνα

ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Σαγιάς Ιωάννης

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Αθανασοπούλου Χαρίκλεια
Αντωνιάδης Κωνσταντίνος
Αποστόλου Μαρία
Βίττης Νικόλαος
Βλάχου Αικατερίνη
Βρετού Βασιλική
Γεωργίτση Μεταξία
Γιαννακουλοπούλου Μαρία
Καραμήτρου Ζωή
Κουτρουμάνη Αθηνά
Λιάσκα Αιμιλία
Λουκάκος Κυριάκος
Μαρτσούκου Μεταξία
Μαυρομάτη Ελευθερία
Μπίλη Βασιλική
Μποσδογιάννη Αγγελική
Παινέση Μαρία-Μυρτώ
Παπαδοπούλου Ευγενία
Παπαθανάσογλου Αντωνίνα
Πετούση Θεοδώρα
Πεχλιβάνογλου Κωνσταντίνος
Ράππου Μαρία
Ρώσσιου-Κοκκίνη Ζωή
Σαλαμαλίκη Αγγελική
Σγάγιας Κωνσταντίνος
Σταμπουλή Έλενα
Τσακιράκης Ευάγγελος

Φιλιππάκη Δάφνη
Φλιάτουρα Αικατερίνη
Ψαλτάκη Μαρία

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
Παχωπού Ιωάννα
Τριάντη Βασιλική

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Κοτρωνιά Μαρία

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Αγγελάκη Δέσποινα
Ανδρικάκη Κυριακή
Αντωναροπούλου Χρυσούλα
Βορριά Πετρούλα
Βούλγαρη Θεοδώρα
Γκλοβάνου Ελένη
Δαραμάρας Κωνσταντίνος
Ζαχαριάδου Χρυσούλα
Ζούβια Καλλιόπη
Θωμόπουλος Ευάγγελος
Καλαβάνου Άρτεμις
Καλαϊτζή Ασημίνα
Καμένου Ειρήνη
Καμπάς Ανδρέας
Κετσιτζίδου Μαρία
Λιαδή Μαρία
Μαλεβίτη Αικατερίνη
Ματανά Αναστασία
Μπενέκου Ευανθία
Μπιγιλάκη Λεμονιά
Πανοπούλου Αγγελική
Παπανικολάου Αικατερίνη
Πρωτοπαπάς Μάριος
Σάρρας Σάββας
Σταματίου Ελένη
Στουγιάννου Καλλιόπη
Φλώρου Χριστίνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
Καφετζοπούλου Μαρία
Παγουλάτου Μελπομένη
Πετροπούλου Μυρτώ-Αφροδίτη
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ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Μόσχος Γεώργιος

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Κουβαριτάκη Ιωάννα
Μοσχοπούλου Αλεξάνδρα
Μπαφέ Νίκη
Μπλιάτη Μαρία
Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος
Παπαδημητρίου Σταματία
Πούλου Σταματίνα
Ρούτση Άννα
Στρατιδάκη Σαμάνθα
Τσάγκαρη Μαρία

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
Παπανικολάου Ευανθία
Παπαπάσχου Ευαγγελία

ΚΥΚΛΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Υπό την εποπτεία της Συνηγόρου του Πολίτη

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Αγγέλη Χριστίνα
Δεμοίρου Ηλέκτρα
Καραγεώργου Μαρία

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
                                –

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ευαγγέλου Θεογνωσία

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ευαγγέλου Πολυξένη
Καλαματιανού Μαρία-Αριστέα
Κανελλοπούλου Μαρία
Κρητικός Γιώργος
Λαγιάκου Ελένη
Λιάνου Μαρία

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αδαμόπουλος Αναστάσιος
Αποστολίδου Άννα
Αρτοπούλου Σουσάνα
Βερβεράκη Κλεοπάτρα
Θέος Ιωάννης
Κανελλόπουλος Βασίλειος
Καραγιάννης Λουκάς
Κρητικοπούλου Βασιλεία
Μπρίλη Αικατερίνη
Νάκου Βιργινία
Σωτηροπούλου Μαρία
Τσάπαλης Βασίλειος

Γραφείο Πληροφόρησης 
και Εξυπηρέτησης Πολιτών
Παπαδόπουλος Δημήτριος

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Αποστολόπουλος Δημήτριος
Ζηκύρη Βαρβάρα
Κανδαράκη Ελένη
Κοσμά Στέλλα
Μαρκουλάκη Κατερίνα
Σάκκη Ειρήνη

Γραφείο Προμηθειών
Παπαδόπουλος Θεόδωρος

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Ανδριάνη Ρόδω
Βουρόπουλος Ηλίας
Βράζος Δημήτριος
Ζάκας Αλέξανδρος
Σάλτας Παναγιώτης
Φίλιος Θεόδωρος

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Καρτερολιώτου-Τζαβάρα Καλλιρρόη
Παπαγεωργοπούλου Δημητρία
Παραγυιός Πέτρος

ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Χαραλάμπους Γερασιμούλα

Νομικό πλαίσιο και λειτουργία του θεσμού
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ
Αθανασιάδη Ευρυδίκη
Τζώρτζη Αργυρώ
Τσαγγαράτου Αθανασία

Μέλη του προσωπικού που υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες 
ή βρίσκονται σε μακροχρόνιες άδειες

Ασημακοπούλου Ζηνοβία
Βράιλα Κατερίνα
Δουλαδίρης Νικόλαος
Δρόσος Σέργιος
Κουφάκη Ιωάννα
Μπώλου Βασιλική
Παπαστυλιανός Χρήστος
Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος
Στασινός Σωτήρης
Στεφανάκη Καλλιόπη
Τζάθα Αγγελική

Δεν ανήκουν στο στελεχιακό δυναμικό 
του Συνηγόρου του Πολίτη οι:

Βασιλόπουλος Ηλίας από 23.7.2013 (οδηγός) 
Βελαώρας Δημήτριος από 11.12.2013 (ειδικός επιστήμονας)
Καλλιοντζή Αικατερίνη από 9.12.2013 (γραφείο Συνηγόρου 
του Πολίτη) 
Καραγιάννη Ανθή από 13.8.2013 (γραφείο Βοηθού Συνηγόρου)
Καρασταμάτη Ευδοκία-Έβελυν από 1.2.2013 (γραφείο 
Βοηθού Συνηγόρου)
Μπαμπαλιούτα Σοφία από 4.9.2013 (διοικητική υπάλληλος)
Μπούτσαλη Πελαγία από 1.10.2013 (διοικητική υπάλληλος)
Παύλου Μιλτιάδης από 18.10.2013 (ειδικός επιστήμονας)
Πρεβεζάνου Κωνσταντίνα από 26.10.2013 (ειδική επιστήμονας)

Περισσότερα και πιο αναλυτικά στοι-
χεία, στον ιστότοπο του Συνηγόρου 
www.synigoros.gr.



148

ΑΕ  Ανώνυμη Εταιρεία 
ΑΕΙ  Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
ΑΚ  Αστικός Κώδικας
ΑΝ Αναγκαστικός Νόμος
ΑΠ  Άρειος Πάγος
ΑΣΕΠ  Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 
ΑΦΜ  Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
ΓΕΕΘΑ  Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας 
ΓΕΣ  Γενικό Επιτελείο Στρατού 
ΓΛΚ  Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
ΔΕ  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
ΔΕΕ (ΔΕΚ)   Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην Δικα-

στήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) 
ΔΕΗ Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 
ΔΕΚΟ  Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 
ΔΕΠ  Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό 
ΔΕΥΑ  Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης 
ΔΗΜΑΡ  Δημοκρατική Αριστερά 
ΔΙΑΣ  Δίκυκλη Αστυνόμευση 
ΔΟΥ  Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
ΔΣ  Διοικητικό Συμβούλιο 
ΔΣΔΑΑ  Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων  
 με Aναπηρία 

ΔΣΔΠ  Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
ΕΒΕΑ  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 
ΕΓΣΣΕ  Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 
ΕΔΕ  Ένορκη Διοικητική Εξέταση 
ΕΕ  Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΕΕΔΑ   Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα  

του Ανθρώπου 
ΕΕΤΑ  Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων
ΕΕΤΗΔΕ   Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομη-

μένων Επιφανειών 
ΕΖΔ  Ειδική Ζώνη Διαχείρισης 
ΕΚ  Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
ΕΛΑΣ  Ελληνική Αστυνομία 
ΕΛΤΑ  Ελληνικά Ταχυδρομεία 
ΕΟΚ  Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 
ΕΟΠΠΕΠ    Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
ΕΟΠΥΥ   Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
ΕΡΤ  Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση 
ΕΣΔΑ   Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
ΕΣΗΕΑ Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών
ΕΣΠΑ  Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
ΕΤΑΑ  Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων 

ΕΤΕΑΜ  Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών 
ΕΥΔΑΠ  Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας 
ΕΥΕΚΑ   Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης  

Αυθαιρέτων 
ΕΥΠΕ Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος
ΖΕΠ  Ζώνη Ειδικής Προστασίας 
ΙΔΑΧ Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
ΙΕΚ Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ   Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο 

Ασφάλισης Μισθωτών  
ΙΚΥ  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 
ΙΣΤΑΜΕ  Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελε- 
 τών 

ΚΔΚ  Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
ΚΕΔΔΥ   Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης  

και Υποστήριξης 
ΚΕΔΕ  Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
ΚΕΠ  Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 
ΚΕΠΑ  Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας 
ΚΟΚ  Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 
ΚΤΕΛ  Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων 
ΚΥΑ  Κοινή Υπουργική Απόφαση 
ΚΥΕ  Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 
ΛΟΑΤ   Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι, Αμφισεξουαλικοί,  

Τρανσέξουαλ 
ΜΚΟ  Μη Κυβερνητική Οργάνωση 
ΜΜΕ  Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
Ν.  Νόμος 
ΝΑΤ  Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο 
ΝΠΔΔ  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
ΝΠΙΔ  Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 
ΝΣΚ  Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
ΟΑΕΔ  Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
ΟΑΕΕ  Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών 
ΟΑΣΑ Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
ΟΑΣΕ   Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία 

στην Ευρώπη 
ΟΓΑ  Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων 
ΟΕΚ  Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας 
ΟΗΕ  Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 
ΟΛΠ ΑΕ  Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία 
ΟΜΕΔ  Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας 
ΟΣΚ  Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων 
ΟΤΑ  Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
ΠΔ  Προεδρικό Διάταγμα  
ΠΔΕ  Προκαταρκτική Διοικητική Εξέταση 

Αρκτικόλεξα
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ΠΚ  Ποινικός Κώδικας
ΠΜΣ  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
ΠΝΠ  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Σ  Σύνταγμα
ΣΕΚ   Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής  

Κοινότητας
ΣΕΠΕ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 
ΣτΕ  Συμβούλιο της Επικρατείας 
ΤΑΔ-ΕΤΑΔ   Τμήμα Αθλητικής Διευκόλυνσης – Ειδικό Τμήμα 

Αθλητικής Διευκόλυνσης 
ΤΑΠ-ΟΤΕ  Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού – ΟΤΕ 
ΤΔΕ  Τοπική Διοικητική Επιτροπή 
ΤΕΑΙΤ  Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα 
ΤΕΑΥΕΚ   Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπο-

ρικών Καταστημάτων 
ΤΕΕ  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
ΤΕΙ  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
ΤΣΜΕΔΕ   Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών 

Δημοσίων Έργων 
ΥΑ  Υπουργική Απόφαση
ΥΕ  Υποχρεωτική Εκπαίδευση 
ΥΠΕΘΑ  Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
ΦΕΚ  Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
ΦΠΑ  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
ΧΑΔΑ  Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων 

CPT   Committee for the Prevention of Torture (Επιτροπή 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη 
των Βασανιστηρίων)

ENOC   European Network of Ombudspersons for Children 
(Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού) 

FRA    Fundamental Rights Agency (Οργανισμός Θεμελι-
ωδών Δικαιωμάτων) 

NATO  Νοrth Αtlantic Τreaty Οrganizatiοn (Οργάνωση των  
 Χωρών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου)

OPCAT   Optional Protocol to the Convention against 
Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (Προαιρετικό Πρωτό-
κολλο στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και 
άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινω-
τικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας) 

SIS   Schengen Information System (Σύστημα Πληρο-
φοριών Σένγκεν)





Για την προετοιμασία της Ετήσιας έκθεσης 2013 εργάστηκε το σύ-
νολο του προσωπικού του Συνηγόρου του Πολίτη. 

Ειδικότερα καθήκοντα ανέλαβαν οι εξής:

Συντονισμός & γενική επιμέλεια έκδοσης –  
Κεντρική συντακτική ομάδα
Αναστασία Ματανά
Δήμητρα Μυτιληναίου
Μιχάλης Τσαπόγας   

Επιστημονική επεξεργασία κειμένων
Άννα Βαβουγυιού 
Δημήτρης Βερέμης  
Θεοδώρα Βούλγαρη
Μαρία Καραγεώργου
Αθηνά Κουτρουμάνη
Αιμιλία Λιάσκα 
Έλενα Μάρκου
Αλεξάνδρα Μοσχοπούλου 
Γιάννης Μόσχος
Εύη Μπενέκου 
Γιάννης Μπούτσελης 
Ματούλα Παπαδημητρίου 
Έλενα Σταμπουλή 
Καλλιόπη-Αικατερίνη Τριανταφύλλου
Γιάννης Τσελεκίδης
Χριστίνα Φλώρου
Χρύσα Χατζή     
    
Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων
Θεόδωρος Φίλιος

Επίσης συνεργάστηκαν
Αλέξανδρος Ζάκας, Τμήμα Μηχανογράφησης
Μαρία-Αριστέα Καλαματιανού, Τμήμα Διοίκησης
Ρόη Τζαβάρα, Τμήμα Επικοινωνίας

Η Ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2013 διατίθεται 
στην πλήρη της μορφή στην ιστοσελίδα της ανεξάρτητης αρχής: 
www.synigoros.gr. 



Η Ετήσια έκθεση του 2013 τυπώθηκε τον Μάρτιο του 
2014 στο Εθνικό Τυπογραφείο σε 1.000 αντίτυπα.
 
Επιμέλεια κειμένων
Βάσω Μπαχούρου
 
Εξώφυλλο και καλλιτεχνικός σχεδιασμός
Δάφνη Μπέη
Ροδούλα Παπαφίγγου

Φωτογραφίες
Αθηνά Κουτρουμάνη
Ανδρέας Καμπάς
 
© Συνήγορος του Πολίτη, 
Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα, 
Τηλ.: 213 1306600, Fax: 210 7292129
www.synigoros.gr 
 
ΙSSN: 1108-8206
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