∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 3 Απριλίου 2015

Ετήσια έκθεση 2014: «Ο πολίτης να τεθεί στο επίκεντρο της
µεταρρύθµισης του κράτους»
«Πρέπει η σχέση του πολίτη µε το κράτος να τεθεί στο επίκεντρο κάθε θεσµικής
πρωτοβουλίας. Είναι µια απαίτηση χρηστής διακυβέρνησης και δηµοκρατίας»,
επισηµαίνει η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού στην έκθεσή της για το
2014, την οποία υπέβαλε στη Βουλή των Ελλήνων.
«Στην προτεραιότητα αναβάθµισης της διοικητικής λειτουργίας φαίνεται να
συµπίπτουν οι πάντες. Το ζήτηµα που αναδεικνύεται είναι οι συνθήκες υπό τις
οποίες επιχειρούνται οι διοικητικές µεταρρυθµίσεις», σχολιάζει η Συνήγορος
στην ίδια έκθεση.
Ο απολογισµός της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2014 δείχνει την
µεγάλη ανταπόκριση του θεσµού στις ανάγκες της κοινωνίας. Η Αρχή έλαβε φέτος
από τους πολίτες 16.339 αναφορές, τις περισσότερες σε σύγκριση µε όλα τα
προηγούµενα χρόνια λειτουργίας της, ενώ συνολικά από το 2011 ο αριθµός των
αναφορών έχει αυξηθεί κατά 50%. Επιπλέον τα ποσοστά επιτυχούς διαµεσολάβησης
για την επίλυση των διαφορών ξεπερνούν το 80%. Τα παραπάνω στοιχεία προφανώς
επιβεβαιώνουν την εµπιστοσύνη των πολιτών στο θεσµό, και υπογραµµίζουν την
αναγκαιότητα της παρέµβασής του. Όπως όµως χαρακτηριστικά σχολιάζει η
Συνήγορος του Πολίτη στην έκθεση, «δεν µπορεί κανείς να επιχαίρει όταν
αντικατοπτρίζεται µια τόσο προβληµατική κατάσταση, η οποία µάλιστα φαίνεται να
επιτείνεται».
Την χρονιά που πέρασε η Αρχή είχε µια διαρκή παρουσία στο κοινωνικό γίγνεσθαι,
µε πληθώρα παρεµβάσεων που αποσκοπούσαν στην ανεύρεση πρακτικών λύσεων για
την στήριξη των πολιτών στην επαφή τους µε την ευρύτερη δηµόσια διοίκηση, αλλά
και τον σεβασµό των δικαιωµάτων τους, την καταπολέµηση των διακρίσεων εις
βάρος τους, την προστασία του περιβάλλοντος. «Η οικονοµική ύφεση και η
παρατεταµένη λιτότητα καταλήγουν να θίγουν τον πυρήνα της σχέσης κράτους –
πολιτών. Τη στιγµή που οι πολίτες έχουν περισσότερο από ποτέ ανάγκη τις δηµόσιες
υπηρεσίες, το κοινωνικό κράτος συρρικνώνεται ενώ κρατικές λειτουργίες εξασθενούν
λόγω της υποβάθµισης της διοίκησης. Είναι προφανές ότι, παρά τις θεσµικές
µεταβολές και πρωτοβουλίες, καθυστερεί η συνολική µεταρρύθµιση η οποία θα φέρει
τη διοίκηση στο ύψος των σύγχρονων προσδοκιών, και θα την οδηγήσει στην
απόδοση που απαιτούν οι καιροί και οι πολίτες» επισηµαίνει η Συνήγορος του
Πολίτη.
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συνεχής αύξηση αναφορών
Οι 16.339 αναφορές πολιτών που κατατέθηκαν στον Συνήγορο την προηγούµενη
χρονιά, ξεπέρασαν σηµαντικά τον ήδη πολύ υψηλό αριθµό του 2013 (14.738
αναφορές) φτάνοντας σε νέο ρεκόρ σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη λειτουργίας του
θεσµού.
Η αύξηση αυτή, 11% συγκριτικά µε την περσινή χρονιά και περισσότερο από
50% σε σχέση µε το 2011, υπογραµµίζει για µία ακόµη φορά την εµπιστοσύνη των
πολιτών στον Συνήγορο. ∆ηλώνει επιπλέον την ένταση των προβληµάτων που
αντιµετωπίζουν, κυρίως στη σχέση τους µε τον κρατικό µηχανισµό.
Πού εντοπίζονται τα προβλήµατα των πολιτών
Με βάση τις αναφορές των πολιτών, οι προβληµατικοί τοµείς που όχι µόνο φαίνεται
να παγιώνονται αλλά συνεχίζουν να επιδεινώνονται, είναι τα ασφαλιστικά θέµατα
και η φορολογία. Τα παράπονα για τα δύο συγκεκριµένα πεδία σχεδόν
διπλασιάστηκαν από το 2011.
Αναλυτικά, οι φορείς στους οποίους επικεντρώνονται οι αναφορές των πολιτών είναι
οι εξής (γράφηµα ∆):
•

•
•
•

Μεγάλο ποσοστό (35%) των προβληµάτων κακοδιοίκησης εξακολουθεί να
εντοπίζεται, και µάλιστα µε αυξανόµενο ρυθµό, στα ασφαλιστικά ταµεία και
σε ΝΠ∆∆ που εποπτεύει το Υπουργείο Εργασίας.
Ακολουθεί το Υπουργείο Οικονοµικών µε 19,4%, παρουσιάζοντας αυξητική
τάση σε σχέση µε το 2013.
Το 14,64% των προβληµάτων αφορούσε την αυτοδιοίκηση, δηλαδή τους
δήµους και τις περιφέρειες.
Άλλοι φορείς µε προβλήµατα κακοδιοίκησης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών
µε 5,15%, το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης µε 3,44%, το Υπουργείο Παιδείας
µε 3,35% και λοιπές υπηρεσίες (υπουργεία, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ κ.λπ.) µε 7%
περίπου.

Το θετικό ωστόσο στοιχείο είναι ότι η πλειονότητα των αναφορών αυτών (80,44%)
επιλύθηκαν µε τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου (γράφηµα Γ).
Ο Συνήγορος όλο και πιο κοντά στον πολίτη
• 16.339 νέες αναφορές υποβλήθηκαν στον Συνήγορο το 2014
• 6.581 νέες αναφορές κατατέθηκαν µέσω διαδικτύου, έπειτα από 2 χρόνια
επιτυχούς λειτουργίας του συστήµατος υποβολής web αναφοράς
• Περίπου 10.000 άτοµα δήλωσαν ότι τους αρέσει (Like) η σελίδα της Αρχής
στο Facebook
• 3.160 άτοµα ακολουθούν (followers) το προφίλ της Αρχής στο Twitter
• 6 επισκέψεις στην περιφέρεια (Πάτρα, Βόλος, Ιωάννινα, Φλώρινα, Κοζάνη,
Θεσσαλονίκη) πραγµατοποίησαν διευρυµένα κλιµάκια της Αρχής που
συνδυάστηκαν µε «αυτοψίες» στην πλειονότητα των περιφερειακών ενοτήτων
Τέλος ο Συνήγορος του Πολίτη βρίσκεται πια σε νέα στέγη στην καρδιά της Αθήνας
(Χαλκοκονδύλη 17, κοντά στην πλατεία Οµονοίας). Το καινούριο κτίριο βρίσκεται σε
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σηµείο όπου συγκλίνουν όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και η ευκολία της
πρόσβασης φέρνει τις υπηρεσίες της Αρχής ακόµη πιο κοντά στον πολίτη.
Πέραν των αναφορών ο Συνήγορος το 2014 πραγµατοποίησε περισσότερες από 50
δηµόσιες παρεµβάσεις σε µια σειρά θεµάτων που άπτονται της αρµοδιότητάς του
και αφορούν έναν ευρύτερο κύκλο προσώπων και την προστασία των δικαιωµάτων
τους. Επιπλέον συνέταξε 3 ειδικές εκθέσεις.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Εντός του 2014, ο Συνήγορος συνέταξε τρεις ειδικές εκθέσεις για θέµατα µείζονος σηµασίας.
1. ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Ο Συνήγορος εστιάζει σε κρίσιµα ζητήµατα που ανακύπτουν κατά τη συναλλαγή των
πολιτών –καταναλωτών µε τις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ)
και τις Υπηρεσίες Ύδρευσης των δήµων, διατυπώνοντας προτάσεις βελτίωσης του οικείου
κανονιστικού πλαισίου και απλούστευσης των ακολουθούµενων διοικητικών πρακτικών.
Μολονότι αναγνωρίζει τις κατά τόπο ιδιαιτερότητες του υδατικού δυναµικού και των
συνθηκών παροχής ύδρευσης, ο Συνήγορος εντοπίζει την απουσία πλαισίου που να οριοθετεί
τους κανόνες ύδρευσης, επιτρέποντας παράλληλα µεγάλο βαθµό ευελιξίας στις υπηρεσίες,
αλλά και την πληµµελή εποπτεία τους και έλλειψη συντονισµού. Μεταξύ άλλων, προτείνει
θέσπιση Πρότυπου Κανονισµού Ύδρευσης, κατάργηση της υποχρεωτικής ή ελάχιστης
κατανάλωσης που επιβάλλεται στους λογαριασµούς ύδρευσης, άµεση ενηµέρωση των
καταναλωτών σε περιπτώσεις αναιτιολόγητης αύξησης της κατανάλωσης, διαφοροποίηση
της τιµολογιακής πολιτικής ανάλογα µε την ποιότητα του παρεχόµενου ύδατος, τακτικό
έλεγχο και επιβεβαίωση των στοιχείων των καταναλωτών, εξορθολογισµό των κλιµάκων
κατανάλωσης βάσει των οποίων πραγµατοποιούνται οι χρεώσεις.
2. ∆ηµοτικές πρόσοδοι
∆ιαπιστώνοντας προβλήµατα κατά την άσκηση των οικονοµικής φύσεως αρµοδιοτήτων των
ΟΤΑ α΄ βαθµού και πληµµέλειες στην εποπτεία των κανονιστικών τους πράξεων, ο
Συνήγορος διατυπώνει προτάσεις, µε στόχο την απλοποίηση του νοµοθετικού πλαισίου, την
ενδυνάµωση του ελέγχου νοµιµότητας από τους εποπτικούς µηχανισµούς και την
εξασφάλιση χρηστής και διαφανούς δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Μεταξύ άλλων, προτείνει
ενεργοποίηση ελεγκτικών µηχανισµών επί της νοµιµότητας των πράξεων της τοπικής
αυτοδιοίκησης αλλά και των διατάξεων περί πειθαρχικής ευθύνης σε περιπτώσεις µη
συνεργασίας, θέσπιση εγγυήσεων νόµιµης επιβολής ανταποδοτικών τελών, επανεξέταση,
αποσαφήνιση και απλούστευση του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει την επιβολή τελών
(ΤΑΠ, καθαριότητας/φωτισµού, κοιµητηρίων) και τη βεβαίωση/είσπραξη των απαιτήσεων
των δήµων, ενεργοποίηση των διατάξεων περί εξώδικου συµβιβασµού και δηµοσιοποίηση,
µέσω του προγράµµατος «∆ιαύγεια», των πινάκων εξόφλησης των δικαιούχων χρηµατικών
ποσών προς διασφάλιση της διαφάνειας στην ακολουθούµενη διαδικασία πληρωµών.
3. Φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού
Οι ευρείες και συνεχείς µεταβολές του φορολογικού συστήµατος κατά τα τελευταία έτη,
επηρέασαν και τη συγκεκριµένη κατηγορία φορολογούµενων. Ο Συνήγορος διαπίστωσε την

3

παράλειψη πρόβλεψης διαδικασίας αξιόπιστης πληροφόρησης των ενδιαφεροµένων και
ιδίως την ανελαστικότητα του φορολογικού νοµοθέτη να διορθώσει τα προβλήµατα που
ανέκυψαν κατά την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων. Προς αντιµετώπιση των ανωτέρω
προβληµάτων, υπέβαλε νοµοθετικές και οργανωτικές προτάσεις που αποσκοπούν στην
πλήρη και έγκαιρη ενηµέρωση των φορολογούµενων κατοίκων εξωτερικού για τις
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους και ιδίως για τη δυνατότητα επικαιροποίησης και
αναδροµικής αλλαγής της φορολογικής κατοικίας. Στις περιπτώσεις έγγαµων
φορολογούµενων, πρότεινε, µεταξύ άλλων, να καταστεί κάθε σύζυγος νοµικά υπεύθυνος για
την υποβολή και το περιεχόµενο της φορολογικής του δήλωσης, να µπορούν οι σύζυγοι να
δηλώνουν την κατοικία τους φέροντας το σχετικό βάρος απόδειξης και να φορολογούνται µε
βάση τις αντίστοιχες διατάξεις, καθώς και να καταστεί µαχητό το τεκµήριο της κοινής
κατοικίας συζύγων ώστε εκείνοι να µπορούν να αποδείξουν τυχόν χωριστή τους κατοικία.
Στην ετήσια έκθεση ενσωµατώνονται ακόµη, ως ιδιαίτερες ενότητες, τέσσερις ειδικές εκθέσεις του
έτους 2014 για τις αντίστοιχες ειδικές αρµοδιότητες που έχουν ανατεθεί µε νόµο στον Συνήγορο
του Πολίτη στο πλαίσιο της ενσωµάτωσης και εφαρµογής ευρωπαϊκών και διεθνών δεσµεύσεων
της χώρας. Πρόκειται για:
• την καταπολέµηση των διακρίσεων (νόµος 3304/2005),
• την ισότητα φύλων στις εργασιακές σχέσεις (νόµος 3896/2010),
• τις επιστροφές αλλοδαπών (νόµος 3907/2011) και
• την πρόληψη των βασανιστηρίων (νόµος 4228/2014).
Τέλος, στην ετήσια έκθεση καταγράφονται ως ξεχωριστή ενότητα (σελίδες 166-185), κατ’
εφαρµογή ρητής νοµοθετικής πρόβλεψης, οι νοµοθετικές και οργανωτικές προτάσεις τις οποίες
διατύπωσε ο Συνήγορος κατά το έτος 2014, καθώς και επιλογή από τα διαθέσιµα στοιχεία για την
αποδοχή παλαιότερων νοµοθετικών και οργανωτικών προτάσεων.
Το πλήρες κείµενο της ετήσιας έκθεσης βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.synigoros.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τµήµα Επικοινωνίας:
Πέτρος Ι. Παραγυιός τηλ. 2131306625,
∆ηµητρία Παπαγεωργοπούλου τηλ. 2131306604.
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Γράφηµα Α΄: Νέες αναφορές 1998-2014

Γράφηµα Β΄: Κατανοµή των εντός αρµοδιότητας αναφορών που διεκπεραιώθηκαν το 2014
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Γράφηµα Γ΄: Έκβαση των βάσιµων αναφορών

Γράφηµα ∆΄: Κατανοµή των βάσιµων υποθέσεων ανά φορέα
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Θεµατικές ενότητες: πεδία παρέµβασης και ενδεικτικές περιπτώσεις
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
[σελίδες 38-44]
Το δικαίωµα στην ιδιοκτησία απειλείται από αλλεπάλληλες και δυσανάλογες επιβαρύνσεις,
πραγµατικές και οικονοµικές, σε συνδυασµό µε την αποσπασµατική και πρόχειρη νοµοθετική
παραγωγή.
Πολεοδοµικός σχεδιασµός
Ο πολεοδοµικός σχεδιασµός οφείλει να πραγµατοποιείται µε τρόπο οργανωµένο, αποτελεσµατικό
και µε συνολική εικόνα των τεχνικών και οικονοµικών απαιτήσεων αλλά και της ορθής
διοικητικής διαδικασίας που προϋποθέτει η υλοποίησή του. Στην περιοχή «Λαιµός – Λουζιτάνια –
Παραλία» του ∆ήµου Ασπροπύργου, παρά τη δικαστική ακύρωση του σχεδίου πόλεως
συνεχίστηκε η υλοποίηση της πράξης εφαρµογής του µε συνέπεια τη δηµιουργία σειράς
παρανοµιών. Ο Συνήγορος ανέδειξε το πρόβληµα της διοικητικής δυσλειτουργίας, για την επίλυση
του οποίου κινητοποιήθηκε η Περιφέρεια Αττικής καταγράφοντας το σύνολο των ενεργειών στις
οποίες πρέπει να προβούν οι συναρµόδιες υπηρεσίες.
Άρσεις απαλλοτρίωσης
Οι αναφορές για πολυετή δέσµευση των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων επιβεβαιώνουν την ανάγκη
εκπόνησης δεσµευτικού προγραµµατισµού. Παρατηρείται σύγχυση των υπηρεσιών ως προς την
αρµοδιότητα έκδοσης βεβαιωτικής πράξης για την αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης, την
τροποποίηση του σχεδίου πόλεως προκειµένου να αρθεί κάθε ρυµοτοµικό βάρος της ιδιοκτησίας
µετά την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας 18 µηνών από τον καθορισµό προσωρινής τιµής
µονάδας ή την αναγκαία διαδικασία τροποποίησης του σχεδίου και υπολογισµού των προθεσµιών.
Πολλές σχετικές παρεµβάσεις του Συνηγόρου οδηγούν σε θετικό αποτέλεσµα. Έτσι, ο ∆ήµος
Αγρινίου πείσθηκε ότι η νόµιµη προθεσµία των 4 µηνών για την έκδοση της βεβαιωτικής πράξης
δεν είναι ανατρεπτική και απέστειλε στην οικεία περιφέρεια τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Ο
∆ήµος Χαλκίδας αποδέχθηκε τη σύσταση ότι, σε περίπτωση αιτήµατος τροποποίησης του σχεδίου,
δεν µπορεί να αρνείται τη διεκπεραίωση του φακέλου ελλείψει τεχνικής έκθεσης µηχανικού καθώς
αυτή προβλέπεται µόνο δυνητικά. Ο ∆ήµος Χανίων, σε περίπτωση ιδιοκτησίας η οποία τελούσε σε
καθεστώς αναγκαστικής απαλλοτρίωσης λόγω ρυµοτοµίας από το έτος 1946, ζήτησε και έλαβε
από την Περιφέρεια Κρήτης οδηγίες για το σύνολο της διαδικασίας που οφείλει να τηρηθεί προς
τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου.
Χρηµατοδότηση ανασκαφών και αρχαιολογικές δεσµεύσεις
Έπειτα από αίτηµα οικοδόµησης σε ακίνητο εντός σχεδίου πόλεως στη Χίο το 2007 διαπιστώθηκε
η ύπαρξη αρχαιολογικών ευρηµάτων. Για την αποφυγή καθυστερήσεων ο ιδιοκτήτης ανέλαβε τη
χρηµατοδότηση σωστικής ανασκαφής, της οποίας όµως το βάθος έθεσε σε κίνδυνο τις όµορες
οικοδοµές. Ωστόσο, παρότι τα έργα ανασκαφής είχαν εκτελεστεί από την οικεία Εφορεία
Αρχαιοτήτων, η ίδια επέρριψε στον ιδιοκτήτη την υποχρέωση ανάληψης της νέας αναγκαίας
δαπάνης. Αφού τελικά ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση, ο Συνήγορος ζήτησε ενηµέρωση για το
στάδιο εξέλιξης της υπόθεσης και λήψη απόφασης για την οριστική τύχη της ιδιοκτησίας. Η
διαµεσολάβηση βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς αναµένεται να επαναξιολογηθεί η αναγκαιότητα της
απαλλοτρίωσης.
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Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Επιφανειών (ΕΕΤΗ∆Ε)
Σε πολλούς φορολογουµένους βεβαιώθηκε το σύνολο του ποσού ΕΕΤΗ∆Ε που αντιστοιχούσε σε
συγκεκριµένο ακίνητο, ενώ οι ίδιοι ήταν µόνο συνιδιοκτήτες αυτού κατά ορισµένο ποσοστό. Ο
Συνήγορος τους συµβούλευσε να αναζητήσουν τα στοιχεία των συνιδιοκτητών και να τα
προσκοµίσουν στην αρµόδια ∆ΟΥ, οπότε, κατ’ εφαρµογή σχετικής απόφασης, επιτεύχθηκε ο
επιµερισµός της οφειλής. Επίσης, µε παρέµβαση του Συνηγόρου επιτεύχθηκε η διαγραφή του
ΕΕΤΗ∆Ε που είχε εσφαλµένα βεβαιωθεί σε πρόσωπα που δεν ήταν ιδιοκτήτες αλλά µόνο
µισθωτές του βαρυνόµενου ακινήτου, ή που δεν είχαν καν σχέση µε αυτό.
Φοροαπαλλαγές δεσµευµένων ακινήτων
∆ΟΥ της Θεσσαλονίκης δεν έκανε δεκτή τη βεβαίωση αρχαιολογικής δέσµευσης ακινήτου, µε
αποτέλεσµα την αδυναµία υπαγωγής του στην απαλλαγή από τον ΦΑΠ κατά τον χρόνο της
δέσµευσης. Ο Συνήγορος επισήµανε ότι η εκτέλεση ανασκαφής συνεπάγεται την προσωρινή
στέρηση της χρήσης της ιδιοκτησίας κατά τον προορισµό της, που στην εν λόγω περίπτωση είναι
η δόµηση αφού πρόκειται για αστικό ακίνητο, ενώ οι εφορείες αρχαιοτήτων οφείλουν να εκδίδουν
τυποποιηµένες βεβαιώσεις µε διατύπωση σαφή και αποδεκτή από τις ∆ΟΥ. Τελικά οι προτάσεις
του Συνηγόρου έγιναν δεκτές και η υπηρεσία προέβη στην υλοποίηση της απαλλαγής.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
[σελίδες 45-52]
Στο επίκεντρο παραµένουν οι δυσανάλογες, σε σχέση µε τη φοροδοτική ικανότητα των
φορολογούµενων, άµεσες και έµµεσες φορολογικές επιβαρύνσεις αλλά και η αδυναµία της
φορολογικής διοίκησης να συνεκτιµήσει στις αποφάσεις της τις πραγµατικές κοινωνικές και
οικονοµικές συνθήκες της καθηµερινότητας των διοικουµένων.
Τέλος επιτηδεύµατος σε χωριά µε πληθυσµό έως 500 κατοίκους
Πρόβληµα ανέκυψε κατά την εφαρµογή διάταξης, σύµφωνα µε την οποία απαλλάσσονται από το
τέλος επιτηδεύµατος οι εµπορικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που
δραστηριοποιούνται σε χωριά µε πληθυσµό έως 500 κατοίκους, καθώς, µε υπουργικές αποφάσεις
προβλέφθηκε ότι λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία της απογραφής του 2001. Ο Συνήγορος
επισήµανε στο Υπουργείο Οικονοµικών ότι εφόσον επελέγη η επιβολή του τέλους στη βάση
τεκµηρίου στηριζόµενου σε αντικειµενικά κριτήρια, αυτά πρέπει να είναι κατά το δυνατόν
επικαιροποιηµένα και ακριβή και πρότεινε, για τον προσδιορισµό του πληθυσµού κάθε τόπου, να
λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα της απογραφής του 2011. Η πρόταση έγινε δεκτή µόνο για
την επιβολή του τέλους από 1.1.2014 και εντεύθεν.
Παραλείψεις στις διαδικασίες διαγραφής και µεταβίβασης ΙΧ
Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι, για ΙΧ που πουλήθηκαν χωρίς να ολοκληρωθεί η νόµιµη διαδικασία
µεταβίβασης της κυριότητας ή καταστράφηκαν χωρίς να γίνει διαγραφή τους από τα µητρώα της
οικείας διεύθυνσης µεταφορών, το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπει διαδικασία
απαλλαγής των ιδιοκτητών τους από το φορολογικό βάρος, την αστική ευθύνη και τις λοιπές
υποχρεώσεις για οχήµατα που πλέον δεν κατέχουν. Ο Συνήγορος πρότεινε, για τη µεν πρώτη
περίπτωση οι οικονοµικές υπηρεσίες να αποδέχονται δήλωση αναγκαστικής ακινησίας, να
καταχωρίζονται τα οχήµατα σε ειδικό µητρώο του Υπουργείου Υποδοµών και να προβλεφθούν
αυστηρότερες κυρώσεις στους υπαίτιους για µη ολοκλήρωση της διαδικασίας µεταβίβασης της
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κυριότητας, για δε τη δεύτερη περίπτωση να συσταθεί ειδική επιτροπή που θα εγκρίνει την
οριστική διαγραφή των οχηµάτων, ώστε να απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες από το βάρος αυτών.
Προσδιορισµός παλαιότητας ΙΧ κατά τη φορολόγησή τους
Στον Συνήγορο τέθηκε το ζήτηµα επιβάρυνσης µε φόρο πολυτελούς διαβίωσης πολιτών, οι οποίοι
είχαν εισαγάγει µεταχειρισµένα οχήµατα από χώρες της ΕΕ ή τα είχαν αγοράσει από τον Ο∆∆Υ,
των οποίων ο χρόνος κυκλοφορίας υπερέβαινε τη δεκαετία, επειδή η παλαιότητά τους
υπολογιζόταν µε βάση το έτος της πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα ή το έτος µεταβίβασής τους
απ’ τον Ο∆∆Υ. Ο Συνήγορος πρότεινε την τροποποίηση του νοµοθετικού πλαισίου, ώστε οχήµατα
που ταξινοµήθηκαν σε χώρες της ΕΕ ή αγοράστηκαν µεταχειρισµένα από τον Ο∆∆Υ να
φορολογούνται ανάλογα µε το πραγµατικό έτος της πρώτης κυκλοφορίας τους. Μεγάλο µέρος των
προτάσεων του Συνηγόρου έγινε αποδεκτό µε πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις.
Καταβολή αποζηµίωσης από την ΕΥΑΘ
Επικαλούµενη διάταξη του Κανονισµού Υδροληψίας, περί αποκλεισµού ευθύνης για βλάβες στο
δίκτυο ύδρευσης από αύξηση της πίεσης ή διάρρηξη των αγωγών, από οποιαδήποτε αιτία κι αν
έχει προκληθεί, η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, αρνήθηκε να καταβάλει
αποζηµίωση για βλάβη που προκλήθηκε σε ακίνητο µε υπαιτιότητά της. Ο Συνήγορος θεώρησε
τον σχετικό όρο του κανονισµού καταχρηστικό και άκυρο και ζήτησε την καταβολή αποζηµίωσης
αλλά και την συµπλήρωση του Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή, κατά το µέρος που
αφορά τις περιπτώσεις και τη διαδικασία καταβολής αποζηµίωσης. Οι προτάσεις έγιναν δεκτές.
Εξόφληση οφειλών από το Λιµενικό Σώµα και την ΕΡΤ Α.Ε.
Ο Συνήγορος εξέτασε µεγάλο αριθµό αναφορών, µε αντικείµενο την καθυστέρηση καταβολής από
δηµόσιους φορείς οφειλόµενων ποσών από συµβάσεις έργου ή εργασίας. Χαρακτηριστική είναι η
περίπτωση διερµηνέα σε πρόγραµµα του Υπουργείου Ναυτιλίας, του οποίου η πληρωµή δεν ήταν
δυνατή, επειδή δεν είχε εγγραφεί στον ΟΑΕΕ και δεν είχε προβεί σε έναρξη επαγγέλµατος. Ο
Συνήγορος συνέβαλε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωµής, µεταφέροντας τεχνογνωσία
µεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, που είχε στο παρελθόν αντιµετωπίσει ανάλογες περιπτώσεις,
και του Λιµενικού Σώµατος.
Ανάλογο αποτέλεσµα είχε η παρέµβαση του Συνηγόρου προς τον Ειδικό ∆ιαχειριστή Στοιχείων
Ενεργητικού και Παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε., µε αποτέλεσµα την καταβολή οφειλόµενων ποσών για
πνευµατικά δικαιώµατα έργων ανεξάρτητων σεναριογράφων και σκηνοθετών, που είχαν
µεταδοθεί από τις συχνότητες της ΕΡΤ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
[σελίδες 53-65]
Στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και πρόνοιας, διαπιστώνεται σηµαντικός περιορισµός
ασφαλιστικών δικαιωµάτων και κοινωνικών επιδοµάτων και υποβάθµιση των υπηρεσιών
κοινωνικής ασφάλισης και περίθαλψης.
Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ)
Με αφορµή τις αναφορές ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ που, µολονότι υπήρξαν επί έτη συνεπείς στις
οικονοµικές τους υποχρεώσεις, αδυνατούν πλέον, λόγω δραστικής µείωσης των εισοδηµάτων
τους, να καταβάλουν τις οφειλόµενες και τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και στερούνται
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ασφαλιστικής κάλυψης για ασθένεια, τόσο οι ίδιοι όσο και τα µέλη των οικογενειών τους, ο
Συνήγορος ανέδειξε το µείζον κοινωνικό ζήτηµα της αναζήτησης τρόπου παροχής
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Κατόπιν σειράς συναντήσεων µε διευθυντικά στελέχη του
ΟΑΕΕ υπέβαλε συγκεκριµένες προτάσεις, τονίζοντας την ανάγκη βελτιώσεων στις ισχύουσες
ρυθµίσεις. Μεταξύ άλλων, πρότεινε την κατάργηση της υψηλής προκαταβολής ως προϋπόθεσης
για υπαγωγή στις ρυθµίσεις του ΟΑΕΕ, την παράταση ισχύος της δυνατότητας ανακατάταξης σε
χαµηλότερη ασφαλιστική κατηγορία, µε επέκτασή της και πέραν των δύο ασφαλιστικών
κατηγοριών και τη συνολική επανεξέταση της διάρθρωσης και του ύψους των εισφορών των
ασφαλιστικών κατηγοριών του ΟΑΕΕ. Ιδίως, ζήτησε να εξετασθεί η καθιέρωση ειδικής
µεταβατικής χαµηλής ασφαλιστικής κατηγορίας, µε εισοδηµατικά κριτήρια, ώστε να καταστεί
δυνατή η παραµονή εντός του ασφαλιστικού συστήµατος, µε συνεχή κάλυψη του κινδύνου
ασθενείας, µεγάλου αριθµού ελεύθερων επαγγελµατιών.
Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ, για τους οποίους
έχουν εκδοθεί πράξεις συνταξιοδότησης ενώ υφίστανται οφειλές τους προς τον οργανισµό.
Νοµοθετικά προβλέπεται η δυνατότητα παρακράτησης µέρος της οφειλής από τη σύνταξη, µε
υποχρέωση όµως του οφειλέτη να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό εντός 2 µηνών. Μετά την
παρέλευση της συγκεκριµένης προθεσµίας το σύνολο του ποσού καθίσταται απαιτητό και δεν
καταβάλλονται αναδροµικά ποσά συντάξεων. Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι σε ορισµένες
περιπτώσεις οι ασφαλισµένοι αδυνατούν πλήρως να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, µε συνέπεια να
θίγεται η δυνατότητα επιβίωσής τους από τη στέρηση της συνταξιοδοτικής παροχής. Μεταξύ
άλλων, πρότεινε, ως γενικότερο µέτρο για την άρση του αδιεξόδου, ο υπολογισµός του χρόνου
ασφάλισης, για τον οποίον οφείλονται εισφορές, να γίνεται στην κατώτατη ασφαλιστική
κατηγορία, µε τις αντίστοιχες συνέπειες στο ύψος της σύνταξης.
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και ύψος σύνταξης ΟΓΑ
Ασφαλισµένος του ΟΓΑ, που είχε καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για περισσότερα από 15
χρόνια, απευθύνθηκε στον Συνήγορο διαµαρτυρόµενος ότι λαµβάνει σύνταξη µικρότερη από αυτή
του ανασφάλιστου υπερήλικα. Ο Συνήγορος εκτιµώντας ότι η διατήρηση µιας τέτοιας κατάστασης
εισάγει αντικίνητρο στην υπαγωγή των πολιτών στην ασφάλιση του ΟΓΑ, πρότεινε, όταν το ποσό
της σύνταξης που λαµβάνει ο συνταξιούχος γήρατος του ΟΓΑ υπολείπεται της σύνταξης του
ανασφάλιστου υπερήλικα, αυτό να αυξάνεται στο όριο τουλάχιστον της σύνταξης που χορηγείται
στον ανασφάλιστο. Η ΓΓΚΑ ενηµέρωσε τον Συνήγορο ότι ο ζήτηµα αυτό καθώς και η καταβολή
της βασικής σύνταξης που θα αντικαταστήσει τη σύνταξη του ανασφάλιστου υπερήλικα, θα
εκτιµηθούν µετά την έναρξη εφαρµογής των διατάξεων για τη βασική σύνταξη.
Υπολογισµός χρόνου προαιρετικής ασφάλισης για σύνταξη ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Ο Συνήγορος προκάλεσε παρέµβαση του αρµόδιου υπουργού για την επίλυση προβλήµατος που
ανέκυψε λόγω του ασαφούς θεσµικού πλαισίου ως προς τον υπολογισµό των συντάξιµων
αποδοχών, καθώς σε περίπτωση αναφερόµενου που ήθελε να συνταξιοδοτηθεί από το ΕΤΑΠΜΜΕ δεν ελήφθη υπόψη ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης προ της συνταξιοδότησης, µε
αρνητικό αποτέλεσµα στο ύψος της σύνταξης. Το ίδιο ταµείο απέρριψε εξέταση άλλου
συνταξιοδοτικού αιτήµατος που υποβλήθηκε στο πλαίσιο ειδικής διάταξης χορήγησης σύνταξης
σε ασφαλισµένους που απολύθηκαν λόγω µείωσης των θέσεων εργασίας από την αναβάθµιση της
τεχνολογίας. Ο Συνήγορος επικαλέστηκε σχετική νοµολογία αλλά και παραβίαση της αρχής της
δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης και το ταµείο έκανε δεκτή την ένσταση του αναφερόµενου.
Έκδοση γνωµάτευσης ΑΣΥΕ για σύνταξη αναπηρίας, χωρίς φυσική παρουσία του δικαιούχου
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Συνταξιούχος του ΟΑΕΕ εξ’ ιδίου δικαιώµατος και ταυτοχρόνως δικαιούχος σύνταξης από το
δηµόσιο ταµείο προσέφυγε στον Συνήγορο καθώς, αν και διέθετε ιατρική γνωµάτευση από το
ΚΕΠΑ που πιστοποιούσε αναπηρία σε ποσοστό 82% και αδυναµία αυτοεξυπηρέτησης, η
∆ιεύθυνση Συντάξεων του ΓΛΚ του ζητούσε να προσκοµίσει ιατρική γνωµάτευση και από την
ΑΣΥΕ, προκειµένου να χορηγήσει τη σύνταξη. Βάσει του θεσµικού πλαισίου χορήγησης
συνταξιοδοτικών παροχών λόγω αναπηρίας, απαιτείται ιατρική γνωµάτευση της ΑΣΥΕ που
εκδίδεται µε την αυτοπρόσωπη προσέλευση του δικαιούχου ενώπιον της Επιτροπής.
Λαµβανοµένου υπόψη ότι η αναπηρική σύνταξη χορηγείται σε άτοµα µε διαπιστωµένη αναπηρία
67% και άνω ή 80% µε αδυναµία αυτοεξυπηρέτησης, ο Συνήγορος πρότεινε να διαβιβάζεται στην
ΑΣΥΕ από το ΓΛΚ µόνον ο φάκελος του δικαιούχου, χωρίς να απαιτείται και η φυσική παρουσία
του για την έκδοση της γνωµάτευσης.
Ασφάλιση προστατευόµενων µελών
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο οποίο απευθύνθηκε διαζευγµένη µητέρα, που ως άνεργη δεν είχε
ασφαλιστική ικανότητα, για να προχωρήσει στην ασφάλιση του παιδιού της, ζήτησε υπεύθυνη
δήλωση του πατέρα, όταν όµως πληροφορήθηκε την αρνητική στάση αυτού, ζήτησε δικαστική
εντολή. Ο Συνήγορος επισήµανε στον φορέα την υποχρέωσή του να προχωρήσει στην ασφάλιση
χωρίς προαπαιτούµενες ενέργειες από τον πατέρα και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αφού επιβεβαίωσε την
πατρότητα εξέδωσε βιβλιάριο υγείας για το παιδί.
Σε άλλη περίπτωση, αλλοδαπή ασφαλισµένη του ΙΚΑ, αδυνατούσε να υπαγάγει τα τέκνα της στη
δική της ασφάλιση, µολονότι αυτά είχαν πάψει να καλύπτονται από την ασφάλιση του πατέρα,
καθώς εκείνος δεν είχε καταφέρει να ανανεώσει την άδεια παραµονής του. Το ταµείο απαίτησε τη
συγκατάθεση του πατέρα ώστε να εγκρίνει την ασφαλιστική µεταβολή, αρνήθηκε όµως να δεχθεί
τη δήλωσή του, επικαλούµενο την απαγόρευση συναλλαγής της διοίκησης µε παράνοµα
διαµένοντα στη χώρα αλλοδαπό. Ο Συνήγορος επισήµανε ότι το ταµείο οφείλει να αρκεστεί στην
δήλωση της µητέρας, αποδεχόµενο ότι η γονική µέριµνα ασκείται µόνον από αυτήν και τελικά, τα
παιδιά υπάχθηκαν στην ασφάλιση της µητέρας.
Ασφάλιση ∆ηµοσίου
Στον Συνήγορο τέθηκε το ζήτηµα µη χορήγησης από το ΓΛΚ αναδροµικών συντάξεων πέραν της
τριετίας, µολονότι οι καθυστερήσεις οφείλονταν αποκλειστικά στις αρµόδιες για την έκδοση και
καταβολή των συντάξεων υπηρεσίες. Κατά τη σχετική διάταξη του Κώδικα Πολιτικών και
Στρατιωτικών Συντάξεων, δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση η αναγνώριση αναδροµικά σε
βάρος του δηµοσίου ταµείου οικονοµικών δικαιωµάτων από συντάξεις για χρονικό διάστηµα
πέραν των τριών ετών από την πρώτη του µήνα που εκδίδεται η σχετική πράξη ή απόφαση. Ο
Συνήγορος τόνισε ότι τυχόν διοικητικές αδυναµίες και καθυστερήσεις οδηγούν σε απώλεια
δικαιωµάτων των πολιτών και υποστήριξε ότι η συγκεκριµένη ρύθµιση πρέπει να εναρµονιστεί µε
τις διατάξεις του Συντάγµατος, δηλαδή η αφετηρία της αναδροµικής έκτασης του δικαιώµατος να
µην συνδέεται µε γεγονότα κείµενα εκτός του πεδίου επιρροής του ενδιαφερόµενου. Πρότεινε είτε
την κατάργηση της επίµαχης διάταξης είτε την επιµήκυνση του χρόνου της αναδροµικής
καταβολής στα πέντε χρόνια. Οι προτάσεις έγιναν δεκτές από το Υπουργείο Οικονοµικών και
εκφράστηκε η πρόθεση τροποποίησης της διάταξης σε προσεχές συνταξιοδοτικό νοµοσχέδιο.
∆υσλειτουργίες στα δηµόσια νοσοκοµεία και οι επιπτώσεις τους επί των ασθενών
Το Γενικό Νοσοκοµείο Καλαµάτας απέφευγε κατ’ επανάληψη να χορηγεί αναισθησία σε
προγραµµατισµένα χειρουργεία παιδιών, µε αιτιολογία την έλλειψη εκπαίδευσης του προσωπικού
και την αδυναµία τήρησης των σχετικών ειδικών οδηγιών. Ο Συνήγορος ζήτησε να υπάρξει
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εσωτερική συνεννόηση των τµηµάτων του νοσοκοµείου και να µην προγραµµατίζονται
επεµβάσεις που αδυνατούν να πραγµατοποιηθούν. Τελικά το ∆Σ του νοσοκοµείου αποφάσισε τη
χορήγηση αναισθησίας σε παιδιά.
Το Νοσοκοµείο Γρεβενών αρνήθηκε να δεχθεί από το Νοσοκοµείο Καστοριάς επίτοκο γυναίκα
που βρισκόταν σε έναρξη τοκετού και χρειαζόταν επείγουσα ιατρική φροντίδα, παρά το γεγονός
ότι η εφηµερεύουσα γυναικολόγος του Νοσοκοµείου Καστοριάς, όπου εισήχθη αρχικά η επίτοκος,
έκανε έκκληση για παροχή περίθαλψης λόγω έλλειψης αναισθησιολόγου. Έπειτα από ενέργειες
του Συνηγόρου διενεργήθηκε Ε∆Ε, µε την οποία διαπιστώθηκε παράβαση καθήκοντος εκ µέρους
τριών γιατρών.
Σφάλµατα, αβλεψίες και θεσµικά κενά στη λειτουργία των ΚΕΠΑ
∆ικαιούχος προνοιακού επιδόµατος στερήθηκε αναδροµικά ποσά λόγω προφανούς σφάλµατος στη
γνωµάτευση της υγειονοµικής επιτροπής. Με παρέµβαση του Συνηγόρου εκδόθηκε τελικά
απόφαση για τη διόρθωση του σφάλµατος, ώστε να καλυφθεί το αναδροµικό διάστηµα στη
διάρκεια της αναπηρίας. Επίσης ο Συνήγορος παρενέβη µε επιτυχία σε περιπτώσεις που
προσδιορίστηκε ποσοστό αναπηρίας 95% παρόλο που ο ενδιαφερόµενος είχε θεωρηθεί από την
υγειονοµική επιτροπή «πρακτικά τυφλός», µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή η χορήγηση
συγκεκριµένης παροχής για την οποία απαιτείται ποσοστό αναπηρίας 100%.
Ιδιαίτερα προβλήµατα ανακύπτουν στη χορήγηση παραπληγικού επιδόµατος, καθώς το θεσµικό
πλαίσιο είναι περιπτωσιολογικό και ιδιαίτερα περιοριστικό. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση
πάσχοντος από σπάνια νευρολογική νόσο, η οποία δεν αναφέρεται ρητά στις σχετικές µε τη
χορήγηση του επιδόµατος διατάξεις. Ο Συνήγορος επισήµανε ότι η µεν απαρίθµηση των
παθήσεων στις σχετικές διατάξεις δεν είναι εξαντλητική, οι δε υγειονοµικές επιτροπές δεν πρέπει
να αρκούνται σε απλή γραµµατική εφαρµογή αλλά να διαµορφώνουν ολοκληρωµένη και
αναλυτικά τεκµηριωµένη ιατρική εκτίµηση της κατάστασης της υγείας του εξεταζοµένου. Τελικά
επιτεύχθηκε τροποποίηση της γνωµάτευσης από την αρµόδια υγειονοµική επιτροπή, η οποία
διαπίστωσε ότι η συγκεκριµένη πάθηση εµπίπτει στο θεσµικό πλαίσιο χορήγησης του επιδόµατος.
Επίδοµα πετρελαίου θέρµανσης
Κατά τη διαδικασία χορήγησης του επιδόµατος πετρελαίου θέρµανσης προέκυψε σειρά
προβληµάτων. Μεταξύ άλλων, δεν προβλέφθηκε η δυνατότητα διόρθωσης των λαθών που είχαν
γίνει κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, µε αποτέλεσµα πολλοί δικαιούχοι να
αποκλειστούν από τη χορήγηση του επιδόµατος και µάλιστα εξαιτίας λανθασµένης καταχώρισης
στοιχείων από τρίτους, παρεµβαλλόµενους στη διαδικασία (διαχειριστής πολυκατοικίας, πωλητής
πετρελαίου). Κατόπιν παρέµβασης του Συνηγόρου, δόθηκε η δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους
να ζητήσουν εγγράφως τη διόρθωση των στοιχείων.
Επίσης σε περιπτώσεις εγγάµων δικαιούχων την αίτηση χορήγησης του επιδόµατος υποβάλλει ο
φορολογικά υπόχρεος σύζυγος, ενίοτε όµως το τιµολόγιο για την αγορά του πετρελαίου έχει
εκδοθεί στο όνοµα της συζύγου (λ.χ. ως ιδιοκτήτριας του ακινήτου). Κατόπιν παρέµβασης του
Συνηγόρου και σε συνεργασία µε τη ΓΓΠΣ, επιτεύχθηκε η διευθέτηση και αυτών των
περιπτώσεων µε διασταύρωση των ΑΦΜ.
ΕΡΓΑΣΙΑ
[σελίδες 66-72]
Ο Συνήγορος διαπίστωσε σειρά προβληµάτων κατά την υλοποίηση προγραµµάτων κοινωφελούς
εργασίας και επιχορήγησης θέσεων εργασίας µε επιδότηση εργοδοτικών εισφορών, αλλά και
επιλήψιµες διοικητικές πρακτικές σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων προσωπικού.
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Ασφαλιστική κάλυψη στο πλαίσιο προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας
Σύµφωνα µε την άποψη του Υπουργείου Εργασίας, κατά την υλοποίηση προγραµµάτων
κοινωφελούς εργασίας δεν έχουν εφαρµογή οι κοινές διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής
νοµοθεσίας, µε συνέπεια να µην αναγνωρίζονται σε εργαζοµένους θεµελιώδη δικαιώµατα, όπως η
λήψη άδειας και να προκύπτουν κενά προστασίας, ειδικά ως προς την ασφαλιστική κάλυψη
ασθενείας ή ατυχήµατος. Στο πλαίσιο διερεύνησης αναφοράς µε αντικείµενο την εσφαλµένη
υπαγωγή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µηχανικών ωφελούµενων από προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα, ο
Συνήγορος επισήµανε ότι στις περιπτώσεις αυτές, λόγω επαγγελµατικής ιδιότητας, η ασφάλιση
στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε είναι υποχρεωτική και προφανώς εκ παραδροµής δεν συµπεριλήφθηκε
σχετική πρόβλεψη στο θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των προγραµµάτων αυτών. Το θέµα
επιλύθηκε µε νοµοθετική ρύθµιση που εξαίρεσε από την ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τους
υπαγόµενους στο ΕΤΑΑ ωφελούµενους.
Προγράµµατα επιχορήγησης εργοδοτικών εισφορών
Ο ΟΑΕ∆ ανακάλεσε την υπαγωγή ξενοδοχειακής επιχείρησης σε πρόγραµµα διατήρησης θέσεων
εργασίας µε επιχορήγηση µέρους των εργοδοτικών εισφορών, µε την αιτιολογία ότι η επιχείρηση
µετέβαλε το καθεστώς απασχόλησης των εργαζοµένων στις συγκεκριµένες θέσεις, από πλήρη σε
µερική απασχόληση. Ο Συνήγορος επισήµανε ότι η µεταβολή του καθεστώτος απασχόλησης για
δύο από τις επτά επιχορηγούµενες θέσεις είχε επέλθει σε χρόνο προγενέστερο της αίτησης
υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραµµα, ότι η ανάκληση υπαγωγής της επιχείρησης στο
πρόγραµµα υπονοµεύει µακροπρόθεσµα τον στόχο αυτού, που είναι η διατήρηση θέσεων εργασίας
και ότι από τις σχετικές διατάξεις, η έµφαση δίνεται στην υποχρέωση της επιχείρησης να
διατηρήσει τον αριθµό των θέσεων εργασίας και όχι το ίδιο καθεστώς απασχόλησης. Μετά την
παρέµβαση του Συνηγόρου αποφασίστηκε η συνέχιση του προγράµµατος για την επιχείρηση και
για όλες τις επιχορηγούµενες θέσεις εργασίας.
∆ιαδικασίες πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού
Το 2014 ο Συνήγορος εξέτασε αναφορές µε αντικείµενο προβληµατικά πεδία διαδικασιών
πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού (Εφορείες Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων και Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Μουσεία κ.ά.). Τα προβλήµατα που
αναδείχτηκαν αφορούσαν, µεταξύ άλλων, το γεγονός ότι ορισµένες υπηρεσίες δεν δέχονταν ως
ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής εκείνη της κατάθεσης της συστηµένης επιστολής
στην ταχυδροµική υπηρεσία, τη διαφοροποίηση µεταξύ των υπηρεσιών ως προς τα αποδεκτά
δικαιολογητικά προς απόδειξη επαγγελµατικής εµπειρίας και τον τρόπο µοριοδότησής της, την
ταύτιση των αρµοδίων Επιτροπών Επιλογής µε τις αρµόδιες Επιτροπές Εξέτασης Ενστάσεων, τον
τρόπο ειδοποίησης των επιτυχόντων υποψηφίων προς ανάληψη υπηρεσίας, την αξιολόγηση, βάσει
αντικειµενικών κριτηρίων των υποψηφίων σε περίπτωση ανανέωσης συµβάσεών τους λόγω
συνέχισης των έργων, κ.ά. Σε πολλές περιπτώσεις τα προβλήµατα επιλύθηκαν έπειτα από την
παρέµβαση του Συνηγόρου, άλλα, όµως, παρέµειναν και για τον λόγο αυτόν ο Συνήγορος υπέβαλε
συγκεκριµένες προτάσεις προς την κατεύθυνση επίλυσής τους στη Γενική Γραµµατέα Πολιτισµού.
Άδεια άσκησης επαγγέλµατος λογοθεραπευτή
Ο Συνήγορος συνέχισε τις παρεµβάσεις του για την κατοχύρωση δικαιωµάτων σε σειρά
επαγγελµατικών κλάδων που παραµένουν σε εκκρεµότητα λόγω της εµπλοκής πολυµελών και
δυσκίνητων συλλογικών οργάνων, ενίοτε δε και αντικρουόµενων συµφερόντων. Έτσι, στην
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περίπτωση των λογοθεραπευτών, απαιτείτο η έκδοση Π∆ µε το οποίο να καθορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις άσκησής του, κατόπιν προηγούµενης γνώµης του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας.
Καθώς το ζήτηµα εκκρεµούσε από το 2000, ο Συνήγορος επισήµανε ότι η έλλειψη ρύθµισης
αφενός εγκυµονεί κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, εφόσον άτοµα που δεν έχουν τα απαιτούµενα
προσόντα εφαρµόζουν θεραπευτικές µεθόδους, αφετέρου επιβαρύνει οικονοµικά τα ασφαλιστικά
ταµεία τα οποία καταβάλλουν τις δαπάνες λογοθεραπείας. Έπειτα από την παρέµβαση του
Συνηγόρου, το ΚΕΣΥ προέβη σε τροποποίηση σχετικής προηγούµενης γνωµοδότησής του και στη
συνέχεια εκδόθηκε σχετικό Π∆.
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
[σελίδες 73-79]
Καθώς η κρίση συνεχίζει να πλήττει τοµείς που διαπλέκονται αναπόφευκτα µε το περιβάλλον, η
περιβαλλοντική πολιτική κινδυνεύει να καταστεί άνευ ουσίας, καθώς το κράτος αδυνατεί να
συγκεράσει, να συνθέσει και εντέλει να ιεραρχήσει προτεραιότητες και τοµείς δράσης.
Πρόληψη αντί κυρώσεων
Ο χαρακτήρας των περιβαλλοντικών προστίµων οφείλει να είναι ανασταλτικός, δηλαδή να
διέπεται από τη λογική της πρόληψης βλαβών και όχι της εξαγοράς τους. Χαρακτηριστική είναι η
περίπτωση του ΧΥΤΑ Αλµωπίας που εξακολουθούσε να λειτουργεί ενώ είχαν λήξει τόσο η άδεια
λειτουργίας του από το 2010 όσο και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων του από το 2009. Επιπλέον
διαπιστώθηκαν περιστασιακές υπερβάσεις της συγκέντρωσης υδραργύρου στα υπόγεια ύδατα της
περιοχής. Με παρότρυνση του Συνηγόρου, συγκλήθηκε Κλιµάκιο Ελέγχου Ποιότητας
Περιβάλλοντος το οποίο επιβεβαίωσε την πληµµελή λειτουργία του ΧΥΤΑ, ενώ η Περιφερειακή
Ενότητα Πέλλας κατέληξε σε εισήγηση για επιβολή προστίµου. Ο Συνήγορος ζήτησε την παύση
της λειτουργίας του ΧΥΤΑ, η οποία επιτεύχθηκε εντέλει µόλις τον Ιούνιο 2014.
Ουσιαστικές προϋποθέσεις του αποτελεσµατικού ελέγχου
Περαιτέρω προϋπόθεση αξιόπιστου περιβαλλοντικού ελέγχου αποτελεί η εµπέδωση πνεύµατος
συνεργασίας µεταξύ των συναρµόδιων υπηρεσιών, όπως µε πραγµατοποίηση κοινών αυτοψιών
προς διερεύνηση καταγγελιών. Κατά τη διερεύνηση αναφοράς για ελλιπή περιβαλλοντική
αποκατάσταση µεταλλείων βωξίτη στη Φωκίδα, ο Συνήγορος δεν κατέστη δυνατό να λάβει σαφείς
απαντήσεις και δεσµεύσεις όσον αφορά την πρόβλεψη περιβαλλοντικής προστασίας, την τήρηση
των περιβαλλοντικών όρων κατά την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων της περιοχής, την πορεία
της υποχρέωσης αποκατάστασης των εξοφληµένων τµηµάτων και τέλος την εκκρεµότητα των µη
αποκαταστηµένων και ανενεργών µεταλλείων. Η Επιθεώρηση Μεταλλείων φαίνεται να
επικεντρώνεται στην ασφάλεια των εργασιών και των εργαζοµένων και στην τήρηση τεχνικών
υποχρεώσεων κατά την εξόρυξη του µεταλλεύµατος. Ο Συνήγορος πρότεινε να καταγραφούν οι
περιοχές που χρήζουν αποκατάστασης, µε ταυτόχρονη διερεύνηση πηγών χρηµατοδότησης για την
εκπόνηση σχετικών µελετών.
Λειτουργία εγκαταστάσεων χωρίς περιβαλλοντικό έλεγχο
Στον τοµέα της επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση
της πληµµελούς λειτουργίας των Έργων Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης Υγρών Αποβλήτων
Κιµώλου, όπου η τελευταία παράταση ισχύος είχε λήξει από το 2010, οι υφιστάµενες
εγκαταστάσεις δεν είχαν κατασκευαστεί σύµφωνα µε την αρχική µελέτη και απαιτούνταν έργα
αναβάθµισης στην επεξεργασία λυµάτων και παραγόµενης ιλύος, ενώ είχε ξεκινήσει η υλοποίηση
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του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων χωρίς σχετική µελέτη. Με
παρέµβαση του Συνηγόρου, ο οποίος επισήµανε ότι ήταν εσφαλµένη η σιωπηρή παράταση ισχύος
των περιβαλλοντικών όρων, ακολούθησε η εκπόνηση µελέτης διερεύνησης εναλλακτικών λύσεων
για την όδευση του υποθαλάσσιων λυµάτων και νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η
νέα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το σύνολο του έργου εκδόθηκε µόλις τον
Οκτώβριο 2014.
Προστασία του αιγιαλού
Ο Συνήγορος έχει επισηµάνει ότι οι δήµοι, ως αρµόδιοι υπηρεσίες για την παραχώρηση χρήσης
αιγιαλού σε ιδιώτες, οφείλουν να αποκλείουν όσους έχουν διαπιστωµένα παρανοµήσει στο
παρελθόν και δεν έχουν προβεί σε ενέργειες για την αποκατάσταση της νοµιµότητας, καθώς και
να λαµβάνουν µέτρα προκειµένου να τηρούνται οι προδιαγραφές για τις επιτρεπόµενες χρήσεις,
την προσβασιµότητα και τους περιορισµούς κατάληψης παραχωρηθείσας ζώνης αιγιαλού.
Κατόπιν αναφοράς για ύπαρξη αυθαίρετων κατασκευών καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος σε κοινόχρηστο χώρο του αιγιαλού, διαπιστώθηκε ότι ο ∆ήµος Κασσάνδρας από το
2011 έως το 2013 εκµίσθωνε τµήµα αιγιαλού σε εστιάτορα ο οποίος είχε προβεί σε σειρά
παραβάσεων, ενώ σε βάρος του εκκρεµούσε και πρωτόκολλο κατεδάφισης. Έπειτα από την
παρέµβαση του Συνηγόρου αποµακρύνθηκαν οι αυθαίρετες κατασκευές.
Αντιστοίχως, ο Συνήγορος παρενέβη για τον έλεγχο της διαδικασίας που ακολούθησε το ∆ηµοτικό
Λιµενικό Ταµείο Μαρκόπουλου Μεσογαίας κατά τον διαγωνισµό εκµίσθωσης χώρου για την
τοποθέτηση και λειτουργία τροχήλατης καντίνας. ∆ιαπιστώθηκαν αυθαίρετες κατασκευές στη
ζώνη αιγιαλού και παράλειψη ορθής επανάληψης ολόκληρης της διαδικασίας προκήρυξης και
παραχώρησης της χρήσης του χώρου, πλην όµως η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής παρέλειψε
να τηρήσει την προβλεπόµενη διαδικασία ελέγχου νοµιµότητας, ενώ προέβη σε διακριτική
µεταχείριση ως προς άλλες ανάλογες περιπτώσεις.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
[σελίδες 80-87]
Η περιοριστική δηµοσιονοµική πολιτική επέφερε επιπτώσεις στη λειτουργία και ποιότητα της
παρεχόµενης εκπαίδευσης. Παράλληλα, η επιδείνωση της καθηµερινότητας των ανηλίκων, ιδίως
λόγω της οικονοµικής επιβάρυνσης των οικογενειών τους, καθιστά την παρέµβαση του Συνηγόρου
επιτακτική, τόσο προς την κατεύθυνση εξασφάλισης του δικαιώµατος πρόσβασης στην
εκπαίδευση, όσο και προς την κατεύθυνση ανεύρεσης λύσεων για την εξοµάλυνση εντάσεων εντός
και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.
Αποκλεισµός αλλοδαπού µαθητή από εισαγωγικές εξετάσεις σε πρότυπο γυµνάσιο
Πρότυπο γυµνάσιο αρνήθηκε να δεχτεί αίτηση αλλοδαπού µαθητή για συµµετοχή του στις
εισαγωγικές εξετάσεις επειδή εκείνος δεν διέθετε ΑΦΜ, λόγω παράνοµης διαµονής στη χώρα. Ο
Συνήγορος απευθύνθηκε στο Υπουργείο Παιδείας επισηµαίνοντας την δηµιουργούµενη ανισότητα
σε βάρος του µαθητή, η οποία ανέκυπτε εξαιτίας ενός στοιχείου µη συνδεόµενου άµεσα µε το
δικαίωµα πρόσβασης στην εκπαίδευση και υποστήριξε ότι το παιδί δεν πρέπει να αποκλειστεί από
τις εξετάσεις. Η πρόταση του Συνηγόρου έγινε δεκτή καθώς το Υπουργείο υπέδειξε στο σχολείο
να επιτρέψει τη συµµετοχή του µαθητή στις εξετάσεις.
Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος µαθητή µε διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής και
υπερκινητικότητας
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Γυµνάσιο επέβαλε ποινή αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος σε µαθητή της Γ΄ τάξης που
παρουσίαζε σοβαρά προβλήµατα συµπεριφοράς. Ο Συνήγορος συναντήθηκε µε τον Σύλλογο
∆ιδασκόντων και εισηγήθηκε την επανεξέταση της απόφασης αυτής, εκθέτοντας τις διαπιστώσεις
του. Συγκεκριµένα, το παιδί παρακολουθείτο συστηµατικά από ειδικούς ψυχικής υγείας για την
αντιµετώπιση των δυσκολιών της συµπεριφοράς του, η οποία, µάλιστα, είχε βελτιωθεί κατά τη
διάρκεια της χρονιάς, ενώ παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί και ο αρµόδιος σχολικός σύµβουλος
εκτιµούσαν ότι η αλλαγή σχολείου θα ανέτρεπε τα θετικά αποτελέσµατα. Τέλος, η σχολική χρονιά
έληγε, οπότε ο µαθητής θα άλλαζε ούτως ή άλλως περιβάλλον και υφίστατο απόφαση για ένταξή
του σε καθεστώς κατ’ ιδίαν φοίτησης, οπότε θα εξέλιπαν οι τριβές από την καθηµερινή
παρακολούθηση, καθώς η παρουσία του δεν ήταν υποχρεωτική. Λόγω αντίρροπων τάσεων στους
κόλπους του Συλλόγου, η παραµονή του µαθητή στο σχολείο επιτεύχθηκε µε δικαστική απόφαση
αναστολής εκτέλεσης της ποινής, κατόπιν προσφυγής της µητέρας.
Σχολικός εκφοβισµός
Μητέρα µαθητή δηµοτικού έθεσε στον Συνήγορο περιστατικά εξύβρισης, εκφοβισµού, χειροδικίας
και συκοφάντησης του παιδιού από µαθήτρια όµορου δηµοτικού σχολείου. Η ένταση στις σχέσεις
των ανηλίκων επιτεινόταν, επειδή οι οικογένειες των παιδιών κατοικούσαν στο ίδιο συγκρότηµα
διαµερισµάτων. Για τη διασφάλιση της ψυχοσυναισθηµατικής υγείας και των δύο παιδιών και την
αποφυγή περιστατικών έντασης και βίας µεταξύ των παιδιών, ο Συνήγορος προέβη σε
συµβουλευτική καθοδήγηση των ∆ιευθυντών των δύο σχολείων και απηύθυνε έγγραφες συστάσεις
για συνεργασία προς τους γονείς τους. Ως αποτέλεσµα αυτών, οι συµπεριφορές αµβλύνθηκαν και
τα περιστατικά σχολικού εκφοβισµού εξαλείφθηκαν.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
[σελίδες 88-95]
Η ειδική αρµοδιότητα για την προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού επιβάλλει στον Συνήγορο
την ενασχόληση µε όλο το φάσµα των νοµικών ρυθµίσεων που διέπουν την ανηλικότητα και την
οικογένεια.
Προδιαγραφές για την εκπαίδευση ανήλικων κολυµβητών
Ο Συνήγορος αντιµετώπισε την άρνηση συνεργασίας αθλητικού σωµατείου, στο οποίο
απευθύνθηκε µετά από καταγγελία γονέα µε αντικείµενο την έκθεση νηπίου σε κίνδυνο κατά τη
διάρκεια µαθήµατος κολύµβησης σε δηµοτικό κολυµβητήριο, λόγω ελλιπούς παρακολούθησής
του από τους εκπαιδευτές. Για τον λόγο αυτόν, ο Συνήγορος ζήτησε από τη ΓΓΑ να διενεργήσει
έρευνα για το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας του φορέα, τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων και
των σωστικών µέσων του κολυµβητηρίου, τους όρους της εκπαίδευσης ανηλίκων και τα στοιχεία
των εκπαιδευτών. Η ΓΓΑ διαπίστωσε ότι ο φορέας απασχολούσε εκπαιδευτές που δεν πληρούσαν
τις νόµιµες προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή και ότι το κολυµβητήριο δεν
είχε λάβει την προβλεπόµενη άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων. Συνεπεία αυτών,
εκδόθηκε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για σφράγισή του.
Ενδοοικογενειακή βία και καθεστώς παράνοµης διαµονής θύµατος
Το πρόβληµα της ενδοοικογενειακής βίας αποκτά ειδικότερη διάσταση όταν αφορά αλλοδαπά
θύµατα που στερούνται άδειας διαµονής. Σε συγκεκριµένη περίπτωση, ανήλικο παιδί, θύµα
σεξουαλικής κακοποίησης στην οικογένεια, µολονότι κατήγγειλε το αδίκηµα, αντί να τύχει
προστασίας βρέθηκε υπό τον κίνδυνο απέλασης λόγω παράνοµης διαµονής στη χώρα του ιδίου και
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της µητέρας του. Η απόφαση απέλασης όχι µόνον συνιστούσε δευτερογενή θυµατοποίηση του
κακοποιηµένου παιδιού αλλά και οδηγούσε σε µαταίωση της ποινικής διαδικασίας, µε την
αποµάκρυνση από τη χώρα του βασικού µάρτυρα κατηγορίας. Με τη διαµεσολάβηση του
Συνηγόρου απετράπη η δυσµενής εξέλιξη καθώς ενεργοποιήθηκε η Εισαγγελία Ανηλίκων, που
έθεσε το παιδί σε καθεστώς προστασίας. Έτσι, διασφαλίστηκε και η οµαλή φοίτηση του παιδιού
στο σχολείο, η υποβολή αιτηµάτων για νοµιµοποίηση της διαµονής του ιδίου και της µητέρας του,
η παροχή κατάλληλης ψυχολογικής στήριξης και η ασφαλιστική κάλυψη της θεραπείας του.
Επίλυση προβληµάτων αστικής κατάστασης ανηλίκων µέσω συνεργασίας µε αρµόδιους εισαγγελείς
Ο Συνήγορος λαµβάνει αναφορές σχετικά µε εσφαλµένες αναγραφές στοιχείων ανηλίκων στις
ληξιαρχικές πράξεις γέννησής τους, ιδίως όταν ένας ή και οι δύο γονείς είναι αλλοδαποί. Συνήθης
πρακτική των ληξιάρχων είναι η απαίτηση έκδοσης δικαστικής απόφασης προκειµένου να
προβούν στη διόρθωση, πλην όµως οι γονείς αδυνατούν να αναλάβουν το κόστος της δικαστικής
διαδικασίας. Επειδή οι διορθώσεις αυτές είναι δυνατό να πραγµατοποιηθούν έπειτα από άδεια του
αρµόδιου εισαγγελέα εφόσον το σφάλµα οφείλεται σε προφανή παραδροµή του ληξιάρχου, ο
Συνήγορος είτε προτείνει στα ληξιαρχεία να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης, είτε απευθύνεται ο
ίδιος στην αρµόδια εισαγγελική αρχή. Η πρακτική αυτή έχει ως αποτέλεσµα την άµεση διόρθωση
των σφαλµάτων αυτών χωρίς επιδείνωση του φόρτου των δικαστηρίων και χωρίς οικονοµική
επιβάρυνση των ενδιαφεροµένων.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
[σελίδες 96-102]
Οι αναφορές για θέµατα µετανάστευσης παρουσίασαν κατά το 2014 σαφή ποιοτική αλλά και
ποσοτική µεταβολή, καθώς οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης απορρόφησαν πολυετείς εκκρεµότητες και
εξορθολόγισαν τη διαδικασία ελέγχου, ενώ µε τον νέο Μεταναστευτικό Κώδικα τακτοποιούνται
παλαιοί κάτοχοι άδειας παραµονής, οι οποίοι τελούσαν υπό µετέωρο καθεστώς.
Άδεια διαµονής δεύτερης γενιάς
Με την άδεια διαµονής δεύτερης γενιάς, πενταετούς διάρκειας, δίνεται η δυνατότητα στους
ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι
τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα πριν από τη συµπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας
τους και διαµένουν νόµιµα στη χώρα, να αποκτήσουν καθεστώς νόµιµης διαµονής, το οποίο θα
ανανεώνεται ανά πενταετία. Η θεσµοθέτηση αυτής της άδειας αποτελεί θετικό βήµα προς
διασφάλιση της νοµιµότητας διαµονής των παιδιών αυτών. Ωστόσο εκφράζεται επιφύλαξη για το
ενδεχόµενο να λειτουργήσει η χορήγηση της άδειας αυτής ως υποκατάστατο της απόκτησης της
ελληνικής ιθαγένειας, µετά την απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας που έκρινε
αντισυνταγµατική την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε τη γέννηση του αλλοδαπού στην
Ελλάδα ή τη φοίτησή του σε ελληνικό σχολείο.
Καθεστώς διαµονής αλλοδαπών χωρίς δυνατότητα επιστροφής στη χώρα τους
Ο Συνήγορος διαπίστωσε σηµαντικές ελλείψεις στη λήψη µέτρων για τα άτοµα που προέρχονται
από περιοχές µε ένοπλες συγκρούσεις και χρήζουν διεθνούς προστασίας (λ.χ. Συρία, Ιράκ,
Ουκρανία). Ειδικότερα, εκτός από τα προβλήµατα που εντοπίζονται στις διαδικασίες υποδοχής και
την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου για τους νεοεισερχόµενους από τις ανωτέρω περιοχές, είναι
ανεπαρκής η προστασία όσων δεν µπόρεσαν να ανανεώσουν την άδεια διαµονής τους, κυρίως για
οικονοµικούς λόγους (έλλειψη απαιτούµενου αριθµού ενσήµων, ανεπάρκεια εισοδήµατος). Το
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Υπουργείο Εσωτερικών θεωρεί ότι αρκούν οι πάγιες ρυθµίσεις για εξαιρετικούς λόγους. Ωστόσο,
µετά από αναφορά για την απόρριψη αιτήµατος χορήγησης άδειας διαµονής για εξαιρετικούς
λόγους σε πολίτη Συρίας, ο οποίος είχε εκπέσει της νοµιµότητας παραµονής στη χώρα,
παρατηρήθηκε ότι κατά την εξέταση του σχετικού αιτήµατος δεν εκτιµήθηκε ούτε η κατάσταση
στη χώρα του ούτε οι δεσµοί του µε τη χώρα µας.
Μετά την πρόσφατη κρίση στην Ουκρανία, ο Συνήγορος διερεύνησε την άρνηση των
αστυνοµικών αρχών να παραλάβουν αίτηµα πολίτη Ουκρανίας για την παράταση ισχύος της
θεώρησης εισόδου της, προκειµένου να παραµείνει στην Ελλάδα µε την οικογένειά της λόγω της
κατάστασης στην Ουκρανία. Η ΕΛΑΣ ενηµέρωσε τον Συνήγορο ότι σε ανάλογες περιπτώσεις
παραλαµβάνει και εξετάζει αιτήµατα για παράταση του χρόνου βραχείας διαµονής για
ανθρωπιστικούς λόγους, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Θεωρήσεων Schengen.
∆ιακρίβωση της ηλικίας ασυνόδευτων ανηλίκων
Ο Συνήγορος εξέτασε αναφορές σχετικά µε την καταγραφή από τις αστυνοµικές αρχές
ασυνόδευτων ανηλίκων ως ενηλίκων και την αδυναµία διόρθωσης της αρχικής καταγραφής. Σε
επίσκεψή του στο Κέντρο Φύλαξης Αλλοδαπών Αµυγδαλέζας, διαπίστωσε ότι πρόσωπα εµφανώς
ανήλικα, κατά τη διαδικασία της πρώτης υποδοχής, δεν είχαν εξεταστεί µε µεταφραστή και είχαν
καταγραφεί ως ενήλικα. Λόγω της µεγάλης έκτασης του επαναλαµβανόµενου προβλήµατος, ο
Συνήγορος συνέταξε πόρισµα προτείνοντας, µεταξύ άλλων, τη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής
της ΥΑ που προβλέπει διαδικασία διακρίβωσης µόνο για όσους αλλοδαπούς υποβάλλονται στις
διαδικασίες πρώτης υποδοχής, την υιοθέτηση µιας διαδικασίας στη βάση συνολικής εκτίµησης
που να λαµβάνει υπόψη όχι µόνο τα σωµατοµετρικά δεδοµένα του αλλοδαπού αλλά και την
ψυχοκοινωνική κατάστασή του, τον περιορισµό της συστηµατικής διενέργειας ιατρικών
εξετάσεων ως µοναδικού µέσου διακρίβωσης της ηλικίας, καθώς και τον σεβασµό του τεκµηρίου
ανηλικότητας όποτε υπάρχει αµφιβολία.
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ
[σελίδες: 103-111]
Με τον νόµο 4152/2013 η συµµετοχή του Συνηγόρου στην καταπολέµηση της διαφθοράς
προσλαµβάνει θεσµικό χαρακτήρα. Προκειµένου να υπηρετηθεί καλύτερα αυτή η διάσταση,
υιοθετείται µια νέα οπτική στην παρακολούθηση των υποθέσεων στις οποίες εµφανίζονται,
πιθανολογούνται ή ενδεχοµένως υποθάλπονται φαινόµενα διαφθοράς, ώστε να αναδεικνύονται
«περιοχές κινδύνου» στις οποίες µπορούν να εγκύψουν ο Εθνικός Συντονιστής ή τα επιµέρους
ελεγκτικά σώµατα ως πλέον αρµόδια.
Πεδία διαφθοράς: βεβαιώσεις κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση άδειας διαµονής
∆ιερευνώντας αναφορά αλλοδαπής για καθυστέρηση έκδοσης της άδειας διαµονής της, ο
Συνήγορος πληροφορήθηκε ότι, κατά τα έτη 2006-2008, µικρός νησιωτικός δήµος είχε χορηγήσει
σε πάνω από τετρακόσιους αλλοδαπούς βεβαιώσεις κατάθεσης δικαιολογητικών χωρίς ποτέ να
προωθηθούν οι αντίστοιχες αιτήσεις τους προς εξέταση, κατά πάσα δε πιθανότητα χωρίς καν να
έχουν κατατεθεί από τους αιτούντες τα φερόµενα ως πλήρη δικαιολογητικά. Οι βεβαιώσεις αυτές
λειτουργούσαν εκ των πραγµάτων ως αυτοτελείς νοµιµοποιητικοί τίτλοι µακρότατης διάρκειας µε
κίνδυνο εµπορίας τους από επίορκους υπαλλήλους δήµων, καθώς ο πραγµατικός έλεγχος της
πληρότητας των δικαιολογητικών γινόταν πολύ αργότερα και από διαφορετική υπηρεσία.
Παρακολουθώντας επί σειρά ετών την πειθαρχική έκβαση της υπόθεσης και πιέζοντας για την
ολοκλήρωσή της, ο Συνήγορος καταγράφει ότι στον υπαίτιο δηµοτικό υπάλληλο επιβλήθηκε
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τελικά ποινή οριστικής παύσης µόλις 4 χρόνια µετά την παραποµπή του στο αρµόδιο συµβούλιο
και 7 χρόνια µετά την τέλεση του παραπτώµατος.
∆υσλειτουργίες στα πειθαρχικά γιατρών ΕΣΥ
Επανέρχονται οι σοβαρές δυσλειτουργίες στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συµβούλιο των γιατρών του
ΕΣΥ. Έπειτα από διερεύνηση αναφοράς, από την οποία προέκυψε ότι δεν είχαν επιβληθεί σε
γιατρό του ΕΣΥ πειθαρχικές ποινές ύστερα από αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, ο
Συνήγορος διαβίβασε τα σχετικά στοιχεία στην αρµόδια εισαγγελία και πρότεινε, µεταξύ άλλων,
την άµεση ανάθεση όλων των υποθέσεων σε εισηγητές µε προθεσµία υποβολής της εισήγησης και
την αύξηση του ετήσιου αριθµού συνεδριάσεων ώστε να διεκπεραιώνονται σε σύντοµο χρόνο όλες
οι υποθέσεις.
Επιπτώσεις µεταρρυθµίσεων: πολεοδοµικοί έλεγχοι µετά τη συνένωση ΟΤΑ
Οι προσπάθειες διοικητικών µεταρρυθµίσεων οφείλουν να αντιµετωπίσουν την πολυπλοκότητα
των διοικητικών διαδικασιών, τις επικαλύψεις αρµοδιοτήτων και άλλες χρόνιες διοικητικές
δυσλειτουργίες. Ωστόσο, παρά τις καλές προθέσεις, ορισµένες µεταρρυθµίσεις παράγουν το
αντίθετο αποτέλεσµα είτε λόγω ατελειών του νοµοθετικού πλαισίου είτε λόγω ελλιπούς
εφαρµογής του.
Οι συνενώσεις ΟΤΑ που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του νόµου 3852/2010, σε συνδυασµό
µε την υποχρέωση εφαρµογής πρόσθετων αρµοδιοτήτων, επέφεραν ενίοτε δυσµενείς επιπτώσεις
στην αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των φορέων. Σύµφωνα µε πρόβλεψη του νόµου,
όταν οι δήµοι οι οποίοι επιφορτίζονται µε πρόσθετες αρµοδιότητες δεν έχουν επάρκεια
υλικοτεχνικής υποδοµής και προσωπικού για την άσκησή τους, υποστηρίζονται διοικητικά από
τον δήµο της έδρας του νοµού ή από άλλο εγγύτερο δήµο. Κατά τη διερεύνηση υπόθεσης που
σχετίζεται µε τη λειτουργία καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον ∆ήµο Χαλανδρίου,
είχε ζητηθεί για τον έλεγχο του αυθαιρέτου η αρωγή του ∆ήµου Αγίας Παρασκευής, χωρίς όµως
ανταπόκριση καθώς ο δήµος εκείνος καλείται να υποστηρίξει διοικητικά και άλλους δήµους στους
οποίους δεν λειτουργούν ακόµη αυτοτελείς Υπηρεσίες ∆όµησης. Προκαλούνται έτσι σηµαντικές
καθυστερήσεις στη διενέργεια αυτοψιών, οι οποίες, πέρα από την άµεση επίπτωση στην
εξυπηρέτηση των πολιτών, δηµιουργούν εικόνα υπολειτουργίας των αρµόδιων υπηρεσιών.
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Ειδικές αρµοδιότητες του Συνηγόρου: ενδεικτικές υποθέσεις
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
[σελίδες: 114-132]
Η έκθεση αποτυπώνει τη δράση του Συνηγόρου ως φορέα προώθησης της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισµού, σύµφωνα µε την κατά τον
νόµο 3304/2005 αρµοδιότητά του.
∆ιάκριση λόγω εθνοτικής καταγωγής στη Σχολή ∆ικαστών
Πολιτογραφηµένη ελληνίδα που γεννήθηκε και σπούδασε στην Ελλάδα, απορρίφθηκε από
διαγωνισµό της Εθνικής Σχολής ∆ικαστών µε το αιτιολογικό ότι δεν έχει παρέλθει πενταετία από
την πολιτογράφησή της, όπως απαιτεί ο Κώδικας Οργανισµού ∆ικαστηρίων. Ο Συνήγορος
εκτίµησε ότι η συγκεκριµένη διάταξη θα έπρεπε να θεωρηθεί καταργηµένη, καθώς εισάγει αθέµιτη
διάκριση λόγω εθνικής καταγωγής χωρίς αντικειµενική δικαιολόγηση, οπότε. Ωστόσο τόσο η
Σχολή, όσο και το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, εµµένουν στην εφαρµογή της επίµαχης διάκρισης.
Μετεγκατάσταση καταυλισµών Ροµά
Στην πράξη, οι περισσότερες προσπάθειες µετεγκατάστασης φαίνεται να συνδέονται µε την
επιδίωξη αποµάκρυνσης υφιστάµενων οικισµών Ροµά από περιοχές εντός του αστικού ιστού και
εγκατάστασης σε χώρους αποµονωµένους, οι οποίοι δυσχερώς διασφαλίζουν αξιοπρεπείς
συνθήκες διαβίωσης ή σύνδεση της συγκεκριµένης εγκατάστασης µε πρόσβαση στην εκπαίδευση,
στις παροχές υγείας και στην εργασία.
Στην περίπτωση µετεγκατάστασης από την περιοχή Νοµισµατοκοπείο Χαλανδρίου, η εσπευσµένη
επιλογή περιοχής στο όρος Πατέρας του ∆ήµου Μεγαρέων προσέκρουσε σε αντιρρήσεις του
∆ήµου Χαλανδρίου και ήδη εκκρεµοδικεί. Στην περίπτωση της εσπευσµένης µετεγκατάστασης
οικισµού Ροµά του ∆ήµου Λοκρών υπό συνθήκες αποκλεισµού και χωρίς να διασφαλίζεται η
πρόσβαση των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο Συνήγορος ζήτησε στοιχεία σχετικά µε τη
νοµιµότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, ενώ η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η οικεία
Περιφερειακή Πυροσβεστική ∆ιοίκηση επιβεβαίωσαν το σοβαρό υγειονοµικό πρόβληµα και τον
αυξηµένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Στην Καµηλόβρυση Λαµίας διαπιστώθηκαν συνθήκες ασυνήθιστης
ένδειας και εξαθλίωσης, ήδη δε σε συνεργασία µε τον δήµο αναζητείται νέος κατάλληλος και
ασφαλής χώρος. Μοναδική θετική εξέλιξη παρατηρείται στο ∆ροσερό Ξάνθης, καθώς ο οικισµός
εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως και έχει αρχίσει η διαδικασία καθορισµού κοινόχρηστων χώρων.
Προσβασιµότητα ΑµεΑ σε δηµόσιο χώρο
Η διασφάλιση προσβασιµότητας στον δηµόσιο χώρο αποτελεί µείζονος σηµασίας ζήτηµα για τη
διασφάλιση των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία. Ο Συνήγορος έχει εξετάσει σηµαντικό
αριθµό αναφορών για απουσία υποδοµών ή δυσχερή χρήση υφιστάµενων υποδοµών, ικανών να
διασφαλίσουν την ανεµπόδιστη πρόσβαση. Θετική εξέλιξη είχε υπόθεση που αφορούσε την
αδυναµία πρόσβασης ΑµεΑ στον σταθµό µετρό Αγίας Μαρίνας, λόγω κατάληψης πεζοδροµίου
από καντίνα και άλλες εγκαταστάσεις. Έπειτα από παρέµβαση του Συνηγόρου προς τον ∆ήµο
Χαϊδαρίου, έγιναν όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την αποκατάσταση της προσβασιµότητας.
∆ιάκριση λόγω ηλικίας στο Ναυτικό Επιµελητήριο της Ελλάδος
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Ανακοίνωση του ΝΕΕ για µετάταξη διοικητικών υπαλλήλων, καθόριζε ανώτατο όριο ηλικίας τα
40 έτη ως απαιτούµενο προσόν για τη συµµετοχή υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής.
Απευθυνόµενος στον φορέα, ο Συνήγορος επισήµανε την απαγόρευση διακριτικής µεταχείρισης
προσώπων λόγω ηλικίας στον τοµέα της εργασίας και της απασχόλησης τονίζοντας ότι τυχόν
διακριτική µεταχείριση δικαιολογείται υπό συγκεκριµένες, αυστηρές προϋποθέσεις και µόνον όταν
η θέσπιση ανωτάτου ορίου ηλικίας συνοδεύεται από ειδική αιτιολογία. Το ΝΕΕ προέβη σε
ανάκληση της επίµαχης ανακοίνωσης και διέκοψε τη σχετική διαδικασία.
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
[σελίδες 133-146]
Το 2014 αναλήφθηκαν νοµοθετικές πρωτοβουλίες µε στόχο τη ρύθµιση προβληµατικών
ζητηµάτων στα θέµατα ισότητας φύλου µεταξύ διαφόρων κατηγοριών εργαζοµένων του δηµοσίου,
του ιδιωτικού τοµέα και των αυτοαπασχολούµενων. Ανέκυψαν, ωστόσο, νέα προβλήµατα, λόγω
της αποσπασµατικότητας των συγκεκριµένων ρυθµίσεων, που έγιναν ιδιαιτέρως αισθητά στον
δηµόσιο τοµέα. Στον ιδιωτικό τοµέα, ως χαρακτηριστική συµπεριφορά των εργοδοτών µε στόχο
την αποµάκρυνση γυναικών από το εργασιακό περιβάλλον, αναδείχθηκε το ζήτηµα υποχρεωτικής
τους συνταξιοδότησης µε χρήση ευεργετικών διατάξεων. Παράλληλα, οι απολύσεις γυναικών
κατά την περίοδο προστασίας της µητρότητας καθιστούν εµφανές ότι η µητρότητα αποτελεί για
τους εργοδότες βάρος και όχι πεδίο προστασίας.
∆ιαθεσιµότητα κατά την εγκυµοσύνη
Ο Συνήγορος είχε στο παρελθόν απευθυνθεί στο Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης
υποστηρίζοντας ότι πρέπει να εξαιρεθούν από τη διαθεσιµότητα υπάλληλοι που τελούν σε
κατάσταση εγκυµοσύνης ή διανύουν το χρονικό διάστηµα προστασίας από απόλυση λόγω
µητρότητας. Με τον νόµο 4250/2014 προβλέφθηκε ότι οι παραπάνω κατηγορίες υπαλλήλων
µετατάσσονται ή µεταφέρονται αυτοδικαίως στον φορέα όπου µεταβιβάζονται οι αρµοδιότητες
των καταργούµενων φορέων. Λόγω µη αναδροµικής ισχύος της διάταξης, ανέκυψε διακριτική
µεταχείριση για τις υπαλλήλους που είχαν τεθεί σε διαθεσιµότητα µε βάση το προϊσχύον
νοµοθετικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα, για τις περιπτώσεις αυτές το χρονικό διάστηµα της
διαθεσιµότητας παρατάθηκε για 12 και όχι 18 µήνες. Ο Συνήγορος ζήτησε να υπαχθούν στις
εξαιρέσεις διαθεσιµότητας οι έγκυες υπάλληλοι και οι ευρισκόµενες στην περίοδο προστασίας
µητρότητας για 18 µήνες µετά τον τοκετό ώστε να ταυτίζεται η προβλεφθείσα παράταση µε το
θεσµοθετηµένο χρονικό διάστηµα της προστασίας λόγω µητρότητας.
∆ιάκριση λόγω φύλου στη συνταξιοδότηση
Μια σχετικά νέα έκφραση διακριτικής µεταχείρισης εις βάρος των γυναικών εργαζοµένων στον
ιδιωτικό τοµέα είναι η ώθησή τους στη συνταξιοδότηση. Σε συγκεκριµένη περίπτωση,
καταγγέλθηκε από τον εργοδότη σύµβαση εργασίας υπαλλήλου, µε την αιτιολογία ότι εκείνη είχε
συµπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας της και είχε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ως µητέρα
ανηλίκου, χωρίς ωστόσο να έχει αναζητηθεί η συναίνεση της ιδίας. Κατόπιν διερεύνησης της
υπόθεσης, ο Συνήγορος συνέταξε πόρισµα καταλήγοντας στη διαπίστωση ότι η πρόωρη απόλυση
της εργαζοµένης συνιστά διάκριση λόγω φύλου, καθώς, αφενός κανένας άνδρας εργαζόµενος στην
εταιρεία, της ίδιας ηλικίας και µε τα ίδια κριτήρια δεν συνταξιοδοτήθηκε υποχρεωτικά, ενώ
παράλληλα, η ίδια η εργαζόµενη επιθυµούσε να παραµείνει στην εργασία της. Στην ίδια
διαπίστωση κατέληξε ο Συνήγορος και κατά τη διερεύνηση αναλόγου περιεχοµένου αναφοράς,
εισηγούµενος µάλιστα προς την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας την επιβολή διοικητικού
προστίµου στην εργοδότρια εταιρεία.
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Απόλυση κατά την περίοδο προστασίας της µητρότητας
Παρά την αυστηρή προστασία που παρέχουν οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του νόµου κατά
την περίοδο µητρότητας, πολλοί εργοδότες επιχειρούν να καταγγείλουν τη σύµβαση εργασίας είτε
να διαµορφώσουν δυσµενές κλίµα που εξωθεί τις εργαζόµενες σε παραίτηση. Συνήθεις είναι οι
απολύσεις εργαζοµένων σε περίοδο προστασία µητρότητας χωρίς την απαιτούµενη επίκληση
σπουδαίου λόγου και χωρίς κοινοποίηση της καταγγελίας της σύµβασης στις αρµόδιες
Επιθεωρήσεις Εργασίας, γεγονός που τις καθιστά άκυρες. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Συνήγορος
εισηγείται προς τις Επιθεωρήσεις Εργασίας την επιβολή διοικητικού προστίµου στους εργοδότες.
Σε άλλες περιπτώσεις, ο Συνήγορος διαπιστώνει ότι ενώ οι εργοδότες φαίνονται αρχικά να
συµµορφώνονται προς τη σχετική νοµοθεσία, αναζητούν ευκαιρία να προβούν σε καταγγελία της
σύµβασης ή ακόµη καταθέτουν δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης εν αγνοία της εργαζοµένης.
Μάλιστα, σε ορισµένες περιπτώσεις ενδεχόµενη αλλαγή ιδιοκτήτη επιχείρησης φαίνεται να
χρησιµοποιείται ως πρόσχηµα προς αποφυγή των υποχρεώσεων της εργοδότριας επιχείρησης. Για
παράδειγµα, όταν εργαζοµένη επί µακρόν σε οικογενειακή επιχείρηση επέστρεψε στην εργασία
της µετά από άδεια κύησης και ανατροφής, βρήκε στη θέση της εταιρείας όπου εργαζόταν µια νέα
επιχείρηση, ιδιοκτησίας αδελφής των προηγούµενων εργοδοτών. Η νέα ιδιοκτήτρια δεν απεδέχθη
τις υπηρεσίες της µε την αιτιολογία ότι επρόκειτο για νέα επιχείρηση και όχι για µεταβίβαση. Ο
Συνήγορος, διαπίστωσε ότι η εν λόγω ιδιοκτήτρια του παρείχε αναληθείς πληροφορίες, καθώς
ισχυρίστηκε ότι η παλαιά επιχείρηση βρισκόταν σε διαδικασία πτώχευσης, γεγονός το οποίο δεν
ίσχυε. Έθεσε την υπόθεση υπόψη του αρµοδίου εισαγγελέα και παράλληλα απέστειλε αντίγραφο
του φακέλου στο αρµόδιο Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία
επιβολής διοικητικού προστίµου.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ
[σελίδες 148-154]
Με τη νέα αρµοδιότητά του βάσει του νόµου 3907/2011, η οποία ενεργοποιήθηκε µόλις τον
Οκτώβριο 2014 µε την έκδοση της αναγκαίας ΚΥΑ, ο Συνήγορος καλείται να συµβάλει στην
αναγκαία λογοδοσία και διαφάνεια των διαδικασιών επιστροφής αλλοδαπών στις χώρες
καταγωγής τους.
Αυτοψίες σε χώρους κράτησης αλλοδαπών
Ο Συνήγορος διενεργεί τακτικούς ελέγχους σε προαναχωρησιακά κέντρα και άλλους χώρους
κράτησης αλλοδαπών προς επιστροφή. Η επιτόπια επίσκεψη περιλαµβάνει αυτοψία των χώρων
κράτησης, επικοινωνία µε τους κρατούµενους αλλοδαπούς καθώς και συζήτηση µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες για τις συνθήκες και το διάστηµα κράτησης, τη ροή των διαδικασιών επιστροφής, την
τήρηση των εγγυήσεων της νοµοθεσίας σε κάθε στάδιο και τυχόν προβλήµατα που ανακύπτουν
στην πράξη. Επιλέχθηκαν χώροι κράτησης σε σηµεία που αντιµετωπίζουν ζητήµατα αιχµής στα
χερσαία και θαλάσσια σύνορα της χώρας, καθώς και στην Αµυγδαλέζα η οποία λόγω εγγύτητας µε
την Αθήνα συγκεντρώνει µεγάλο αριθµό κρατουµένων για πολλούς µήνες. Η πιο προβληµατική
πρακτική που διαπιστώθηκε ήταν η κράτηση πέραν του ορίου των 18 µηνών που προβλέπει ο
νόµος. Οι συνθήκες διαβίωσης στα προαναχωρησιακά κέντρα διαφέρουν ανάλογα εάν πρόκειται
για χώρο διαµορφωµένο σε κοιτώνες µαζικής κράτησης ή σε πτέρυγες µε τοποθέτηση οικίσκων
(containers) που επιτρέπουν περισσότερο ιδιωτικό χώρο ανά κρατούµενο. Σηµαντικό πρόβληµα
αποτελεί η έλλειψη νοµικής συνδροµής, µε δεδοµένη την αβεβαιότητα ως προς το πέρας του
χρόνου κράτησης. Ειδικά στα νησιά, η αύξηση των εισερχοµένων οδηγεί σε λύσεις εκ των
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ενόντων, προβληµατικές τόσο ως προς την οµαλή κίνηση της διαδικασίας επιστροφής όσο και από
πλευράς συνθηκών διαβίωσης και διαφύλαξης των δικαιωµάτων των αλλοδαπών.
ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ
[σελίδες 155-159]
Η έκθεση αποτυπώνει τη δράση του Συνηγόρου ως Εθνικού Μηχανισµού Πρόληψης
Βασανιστηρίων, σύµφωνα µε την αρµοδιότητά του κατά τον νόµο 4228/2014. Η αποστολή του
Εθνικού Μηχανισµού Πρόληψης περιλαµβάνει κυρίως την τακτική εξέταση της µεταχείρισης των
προσώπων που στερούνται την ελευθερία τους και την κατάθεση αντίστοιχων συστάσεων
βελτίωσης προς τις αρµόδιες αρχές.
Επισκέψεις – αυτοψίες σε φυλακές
Συνοψίζοντας τις διαπιστώσεις του από σειρά αυτοψιών κατά το 2014, ο Συνήγορος εκτιµά ότι η
στενότητα πόρων δεν επιτρέπεται να αχθεί σε βαθµό παραβίασης του σκληρού πυρήνα των
δικαιωµάτων των εγκλείστων σε κάθε είδους χώρους, ιδίως στη δοµικού χαρακτήρα προσβολή της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα η εκτίµηση του σωφρονιστικού
ζητήµατος στη χώρα υπό το πρίσµα µίας συνολικής επανεξέτασης της λειτουργίας του ποινικού
συστήµατος και της αλληλεπίδρασης των επιµέρους επιπέδων του, ήτοι του νοµοθετικού
(σύστηµα ποινών), δικαστικού (επιµέτρηση ποινών) και σωφρονιστικού (συνθήκες κράτησης).
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ
[σελίδες 160-165]
Η προαγωγική δράση του Συνηγόρου το 2014 εστιάστηκε στην ανάδειξη των αυξηµένων αναγκών
που συνδέονται σε µεγάλο βαθµό µε την κοινωνικοοικονοµική κρίση και στη διεύρυνση των
δράσεων για την προώθηση των δικαιωµάτων συµµετοχής και έκφρασης γνώµης των παιδιών.
Στελέχωση και προδιαγραφές των ιδρυµάτων παιδικής προστασίας
Ο Συνήγορος επισήµανε στο Υπουργείο Εργασίας ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν τα αναγκαία
νοµοθετικά και διοικητικά µέτρα, ώστε να αποφεύγεται η συχνή εναλλαγή εργαζοµένων στα
ιδρύµατα παιδικής προστασίας σε θέσεις που συνδέονται µε την ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων
και δεσµών µε παιδιά και εφήβους, και να διασφαλιστεί η δυνατότητα παραµονής των
επαγγελµατιών αυτών σε βάθος χρόνου έπειτα από ειδική αξιολόγησή τους. Επίσης διατύπωσε
προτάσεις για τη λειτουργία των µονάδων παιδικής προστασίας και την προώθηση του θεσµού της
αναδοχής. Οι παρατηρήσεις αυτές ήταν το αποτέλεσµα επισκέψεων σε ιδρύµατα παιδικής
προστασίας και έρευνας συγκεκριµένων υποθέσεων.
Ενέργειες για την προώθηση της δηµοκρατικής σχολικής διοίκησης και συνεργασία µε τη Βουλή των
Εφήβων
Έχοντας διαπιστώσει ότι ο θεσµός των µαθητικών κοινοτήτων απαξιώνεται στη συνείδηση των
περισσότερων µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και συχνά υποβαθµίζεται σε τυπική
δραστηριότητα χωρίς ουσιαστικό περιεχόµενο, ο Συνήγορος κατέληξε σε ένα σχέδιο
τροποποίησης του ισχύοντος Κανονισµού Λειτουργίας Μαθητικών Κοινοτήτων. Το προτεινόµενο
κείµενο αποσκοπεί στον εκσυγχρονισµό των πρακτικών συµµετοχής των µαθητών στη σχολική
ζωή και στην ανάδειξη του θεσµού των µαθητικών κοινοτήτων ως βασικού παράγοντα
διασφάλισης της δηµοκρατικής σχολικής διοίκησης. Mε αυτό εισάγονται νέες ρυθµίσεις εκλογής
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και εκπροσώπησης, προβλέπονται µηχανισµοί που εγγυώνται την καλή λειτουργία των οργάνων,
θεσµοθετείται διαρκής συνεργασία µεταξύ των µαθητών και των υπεύθυνων εκπαιδευτικών και
ενίσχυση του ρόλου των µαθητικών κοινοτήτων στην προώθηση καινοτόµων δράσεων, καθώς και
στην επίλυση δυσκολιών, εντάσεων και συγκρούσεων στο σχολείο.
Παράλληλα, για πρώτη φορά φέτος, ο Συνήγορος συνεργάστηκε µε το Ίδρυµα της Βουλής των
Ελλήνων για την προετοιµασία και υλοποίηση της ΙΘ΄ Συνόδου του εκπαιδευτικού προγράµµατος
«Βουλή των Εφήβων». Οι αλλαγές που εφαρµόστηκαν φέτος στο πρόγραµµα, µε τη συνδροµή και
του Συνηγόρου, αφορούν, µεταξύ άλλων, την επεξεργασία ενός συγκεκριµένου θέµατος από τα
µέλη της «Βουλής των Εφήβων» µε στόχο τον ουσιαστικότερο διάλογο και προβληµατισµό, τη
λειτουργία ηλεκτρονικού φόρουµ επικοινωνίας των εφήβων υπό τον συντονισµό του Συνηγόρου,
τη συµµετοχή εκπροσώπων του στις εργασίες της Συνόδου και τη διοργάνωση δύο συναντήσεων
διαβούλευσης µε τη συµµετοχή εκπαιδευτικών.
Προστασία από την κακοποίηση και την παραµέληση – Ενεργοποίηση υπηρεσιών
Ο Συνήγορος συµµετείχε σε διεπιστηµονική οµάδα εργασίας φορέων και οργανώσεων στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράµµατος «Ολοκληρωµένη Προσέγγιση για τη ∆ιερεύνηση, ∆ιάγνωση και
∆ιαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης και Παραµέλησης Παιδιών», µε στόχο τη σύσταση ενός
Εθνικού Συστήµατος Αναφοράς περιστατικών κακοποίησης – παραµέλησης των παιδιών.
Παράλληλα συνεργάστηκε µε κοινωνικές υπηρεσίες δήµων, πραγµατοποίησε συναντήσεις
εργασίας µε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και παρείχε οδηγίες και διευκρινίσεις για θέµατα που
αφορούν τη διαδικασία, τα κριτήρια και τους τυχόν περιορισµούς της συµβουλευτικής και
θεραπευτικής υποστήριξης ανηλίκων, ιδίως όταν υπάρχουν ενδείξεις ή αποχρώσεις κακοποίησης ή
παραµέλησής τους. Σύµφωνα µε τις οδηγίες αυτές, οι επαγγελµατίες πρώτης γραµµής που
έρχονται σε επαφή µε ανήλικο που εικάζεται ότι κακοποιείται ή παραµελείται, οφείλουν να
σταθµίσουν την επικινδυνότητα των στοιχείων και να προβούν στις ανάλογες ενέργειες
ενηµέρωσης, παρέµβασης ή παραποµπής σε αρµοδιότερο φορέα.
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