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Κύριε Λαγάρα,

Το επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής
Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου» υπέβαλε αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη,
µε την οποία διαµαρτύρεται για το χαρακτηρισµό µε την από 13.10.1999 έκθεση
αυτοψίας της Υπηρεσίας σας, ως «αυθαίρετης χρήσης», της λειτουργίας του
Κοινοτικού Σπιτιού «Η ΘΕΤΙΣ», που έχει εγκατασταθεί εντός των ορίων του ∆ήµου
Ν. Ψυχικού.
Συγκεκριµένα το προαναφερόµενο σωµατείο ίδρυσε το έτος 1993 και
εξακολουθεί να λειτουργεί µέχρι σήµερα το Κοινοτικό Σπίτι «Η ΘΕΤΙΣ», το οποίο
ήταν εγκατεστηµένο εντός των ορίων του ∆ήµου Χολαργού. Στο σπίτι αυτό
διαµένουν µόνιµα 10 άτοµα, τα οποία παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες,
µαθησιακές και άλλες δυσκολίες και διαβιούν µε την υποστήριξη και τη φροντίδα
οµάδας ειδικών ψυχικής υγείας και προσωπικού φροντίδας. Το Κοινοτικό σπίτι «Η
ΘΕΤΙΣ» εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας (∆ιεύθυνση Ψυχικής Υγείας) και
επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισµό, ήδη δε µετά την ψήφιση του Ν.
2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες
διατάξεις» υπέβαλλε από τις 10.6.1999 την κατ΄αρθρ. 17 παρ.1 δήλωση προς τον
Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας για την επί διετία τουλάχιστον συνέχιση της
λειτουργίας του.

Μετά τη λήξη της µίσθωσης του οικήµατος επί της οδού Αετιδών 25 στο
Χολαργό, στο οποίο επί 6 χρόνια λειτουργούσε απρόσκοπτα και µε πολύ θετικά
αποτελέσµατα το Κοινοτικό σπίτι «Η ΘΕΤΙΣ», παρουσιάστηκε η ανάγκη άµεσης
µεταφοράς του Κοινοτικού σπιτιού και εγκατάστασής του σε νέο οίκηµα, που
βρίσκεται στο Ν. Ψυχικό και επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αριθµ. 11, λόγω της
πρόθεσης των ιδιοκτητών να προβούν σε ανοικοδόµηση του ακινήτου.
Η υπηρεσία σας µετά την κοινοποίηση σ΄αυτή εξώδικης δήλωσης και
διαµαρτυρίας κατοίκων της περιοχής, όπου έχει εγκατασταθεί το συγκεκριµένο
κοινοτικό σπίτι, προέβη σε αυτοψία, η οποία διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της
∆ιεύθυνσής σας κ.

Ξηντάρη και κ. Μίχο και οδήγησε στη σύνταξη της από

13.10.1999 έκθεσης αυτοψίας. Σύµφωνα µε την έκθεση αυτή κρίθηκε ότι η
λειτουργία του προαναφερθέντος κοινοτικού σπιτιού, που αποτελεί µονάδα
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης - ξενώνα, ήτοι χώρο διαβίωσης ατόµων µε
ψυχοκοινωνικά προβλήµατα, αποτελεί αλλαγή χρήσης γης, η οποία απαγορεύεται
από το Εγκεκριµένο Ρυµοτοµικό Σχέδιο της πόλεως του Ν. Ψυχικού.
Από την έρευνα του νοµοθετικού πλαισίου προέκυψε σαφώς ότι η λειτουργία
του κοινοτικού σπιτιού «Η ΘΕΤΙΣ», όπου όπως προαναφέρθηκε διαµένουν µονίµως
10 άτοµα, παρανόµως κρίθηκε ως µη επιτρεπόµενη από το Πολεοδοµικό σχέδιο
χρήση γης σε περιοχή αµιγούς κατοικίας και η σχετική έκθεση αυτοψίας είναι
ανακλητέα κατά το µέτρο που για τον προσδιορισµό της έννοιας της κατοικίας, δεν
λήφθηκε υπόψη η υπό του ΓΟΚ/85 προσδιορισθείσα ως τέτοια, αλλά προφανώς έγινε
αναγωγή στην έννοια που ο Αστικός Κώδικας αποδίδει στην κατοικία.
Ειδικότερα σύµφωνα µε το αρθρ. 2 του ΓΟΚ/1985 για τον προσδιορισµό της
πολεοδοµικής έννοιας της κατοικίας και το χαρακτηρισµό ενός κτιρίου ως κατοικίας,
αποφασιστικό κριτήριο αποτελεί ο προορισµός του, ο οποίος πρέπει να τείνει στη
παραµονή (µόνιµη ή προσωρινή) ανθρώπων (Βλ. αντί άλλων ∆. Χριστοφιλόπουλου,
Ο ΓΟΚ/1985, σελ. 17).
Εξάλλου, µε τη διάταξη του αρθρ.3 της υπ΄αριθµ. 3046/304/3.2.1989
Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ ∆ 59), ρυθµίστηκε το θέµα
της ταξινόµησης των κτιρίων και των δοµικών κατασκευών, σύµφωνα µε τη χρήση
τους και ως εκ τούτου προσδιορίστηκε και η πολεοδοµική έννοια της «κατοικίας»,
όπου, σύµφωνα µε τη ρύθµιση αυτή, ανήκουν όσα κτίρια ή τµήµατα κτιρίων
χρησιµοποιούνται για να παρέχουν στους ενοίκους τους χώρους κατάλληλους
τουλάχιστον για ύπνο και σωµατική υγιεινή και καθαριότητα, όπου οι ένοικοί τους

διαµένουν µόνιµα ή εποχιακά. Τα κτίρια αυτά, σύµφωνα πάντα µε τον κτιριοδοµικό
κανονισµό, µπορεί να είναι κτίρια τριών ή περισσοτέρων διαµερισµάτων,
µονοκατοικίες, διπλοκατοικίες και κοινόβια.
Με βάση λοιπόν την προαναφερόµενη έννοια της κατοικίας, οι συντάκτες της
έκθεσης αυτοψίας παρά το νόµο έκριναν ότι η λειτουργία του Κοινοτικού Σπιτιού «Η
ΘΕΤΙΣ», δεν εµπίπτει στην έννοια της κατοικίας, αγνοώντας το γεγονός ότι σ΄αυτό
διαµένουν

µόνιµα

δέκα

άτοµα,

που

αναπτύσσουν

όλες

τις

καθηµερινές

δραστηριότητες τους και καλύπτουν το σύνολο των βιοτικών τους αναγκών εντός του
χώρου αυτού, ζώντας υπό µορφή οικογένειας.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και
εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας», το Κράτος έχει την ευθύνη για την
παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας που έχουν σκοπό την πρόληψη, τη διάγνωση τη
θεραπεία την περίθαλψη καθώς και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση …..(αρθρ.1)
και ότι οι µονάδες και τα προγράµµατα όπου παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης για ενήλικες παιδιά και εφήβους είναι …..οι ξενώνες, τα
προστατευόµενα διαµερίσµατα και οι φιλοξενούσες οικογένειες (αρθ.9 παρ.1).
Εξάλλου οι µονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, ειδικότερα, οι ξενώνες καθώς
και

τα

προγράµµατα

προστατευόµενων

διαµερισµάτων

και

φιλοξενουσών

οικογενειών έχουν σκοπό την τοποθέτηση και ψυχιατρική παρακολούθηση σε χώρους
διαβίωσης, θεραπείας και υποστήριξης για

µακροχρόνια ή βραχεία παραµονή των

ατόµων µε ψυχικές διαταραχές…… όταν δεν έχουν στέγη (αρθρ.9 παρ.2) ή δική τους
οικογένεια. Αναφορικά δε µε τον τρόπο σύστασης και λειτουργίας των ξενώνων
ορίζεται στην παράγραφο 3 του αρθρ.9 του Ν. 2716/1999 ότι συνιστώνται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης,
Οικονοµικών, Υγείας και Πρόνοιας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού
µετά από πρόταση της αρµόδιας κατά τόπο Τοµεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας, ως
αποκεντρωµένες

µονάδες

του

νοσοκοµείου

του

ν.δ.2592/1953

και

του

ν.1397/1983…µε σκοπό την παροχή ιδίως στεγαστικών, θεραπευτικών, κοινωνικών
και πολιτιστικών υπηρεσιών.
Επίσης στη διάταξη του αρθρ. 11 παρ.1 του ν. 2716/1999 ορίζεται ότι
επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα………….., αποκλειστικά κέντρων ηµέρας,
προστατευόµενων διαµερισµάτων, οικοτροφείων, ξενώνων, ειδικών κέντρων
κοινωνικής επανένταξης και ειδικών µονάδων αποκατάστασης και επαγγελµατικής

επανένταξης. …..Οι µονάδες αυτές των φυσικών και νοµικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου εντάσσονται στον αντίστοιχο Τοµέα Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.) και
λαµβάνουν άδεια ίδρυσης από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας (αρθ.11 παρ.2). Στη
διάταξη δε του αρθρ. 3 παρ.3 του Ν. 2716/1999 ορίζεται ότι µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του τυχόν κατά περίπτωση συναρµόδιου
Υπουργού ορίζονται οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας που εντάσσονται και λειτουργούν
σε κάθε Τοµέα Ψυχικής Υγείας, στις οποίες περιλαµβάνονται οι µονάδες ψυχικής
υγείας, που ανήκουν στα νοσοκοµεία του ν.δ. 2592/1953 και του ν. 1397/1983, οι
µονάδες ψυχικής υγείας που ανήκουν σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και οι κοινωνικοί συνεταιρισµοί περιορισµένης
ευθύνης.
Από το σύνολο των παραπάνω διατάξεων προκύπτει το συµπέρασµα ότι µε το
ν.2716/1999 καθιερώνεται ένα εθνικό σύστηµα υπηρεσιών ψυχικής υγείας, υπό
κρατική εποπτεία και έλεγχο, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται και οι «ξενώνες», που
αποτελούν µονάδες αποκατάστασης ατόµων µε ψυχοκοινωνικά προβλήµατα και
έχουν ως κύριο προορισµό τη διαβίωση των ατόµων αυτών (στέγαση και παραµονή)
εντός του απαιτούµενου οικιστικού περιβάλλοντος, ώστε να είναι δυνατή όχι µόνο η
ενίσχυση της οικογενειακής δοµής τους, αλλά και η πλήρης κοινωνική επανένταξη
των ατόµων. Στο σύστηµα αυτό εντάσσονται και οι µονάδες εκείνες που ιδρύονται
από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ελέγχονται και εποπτεύονται από τις
υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και αποβλέπουν στον ίδιο δηµόσιο
σκοπό, την αποκατάσταση και την επανένταξη ατόµων που παρουσιάζουν
ψυχοκοινωνικά και άλλα προβλήµατα.
Με βάση τον προαναφερόµενο εννοιολογικό προσδιορισµό των «ξενώνων»
καθίσταται σαφές ότι και µε βάση αυτή την προσέγγιση, η λειτουργία του Κοινοτικού
Σπιτιού «Η ΘΕΤΙΣ» αποτελεί χρήση που εντάσσεται στην έννοια της κατοικίας και
άρα επιτρέπεται από το Εγκεκριµένο Ρυµοτοµικό Σχέδιο του Ν. Ψυχικού, αφού
κυρίαρχο και βασικό στοιχείο της λειτουργίας τους αποτελεί η διαβίωση ατόµων σε
ένα περιβάλλον που τείνει και επιδιώκει να αντικαταστήσει την ανυπαρξία
οικογένειας και στέγης. Οι ένοικοι του Κοινοτικού Σπιτιού «Η ΘΕΤΙΣ», έχουν
ενταχθεί πλήρως στη µονάδα αυτή αποκατάστασης, αντιµετωπίζοντας αυτή σαν «το
δικό τους σπίτι» έχουν διαµορφώσει τον κύκλο των καθηµερινών δραστηριοτήτων
τους µε επίκεντρο το οίκηµα αυτό και την ευρύτερη περιοχή στην οποία εντάσσεται.
Ετσι µόνο καθίσταται δυνατόν να επιτευχθεί ο σκοπός της αποκατάστασης και της

επανένταξης στον οποίο απέβλεψε ο νοµοθέτης µε την καθιέρωση του συστήµατος
του Ν. 2716/1999.
Σε κάθε όµως περίπτωση, οι ξενώνες των ατόµων µε ψυχοκοινωνικά
προβλήµατα αποτελούν µονάδες αποκατάστασης των προσώπων, τα οποία διαβιούν
σ΄αυτούς, υποστηρίζονται µε θεραπευτικά και άλλα µέτρα αποκατάστασης και
λειτουργούν κάτω από κρατική εποπτεία και επιχορήγηση. Με οποιαδήποτε όµως
µορφή

και

αν

λειτουργούν

αποτελούν

τµήµα

του

εθνικού

συστήµατος

αποκατάστασης ατόµων µε ψυχοκοινωνικά προβλήµατα, εντάσσονται δε στην έννοια
των κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας, που σύµφωνα µε το αρθ. 5 της υπ΄αριθµ. 13515/ΙΙ
– 325/1990 πράξης αναθεώρησης του Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου του Ν.
Ψυχικού του Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ ∆ 294/1990) αποτελούν
επιτρεπόµενη χρήση αµιγούς κατοικίας.
Από το σύνολο των παραπάνω διατάξεων προκύπτει σαφώς ότι ο τρόπος µε
τον οποίο η Υπηρεσία σας αντιµετώπισε τη λειτουργία εντός των ορίων του ∆ήµου
Ν. Ψυχικού του Κοινοτικού Σπιτιού «Η ΘΕΤΙΣ» και η σύνταξη της από 13.10.1999
έκθεσης αυτοψίας, όπου διαπιστώνεται, χωρίς µάλιστα να αιτιολογείται µε σαφήνεια,
η αλλαγή χρήσης της διώροφης οικοδοµής από κατοικία σε ξενώνα ατόµων µε ειδικές
ανάγκες, προφανώς οφείλεται στην αρχική αρνητική αντίδραση των περιοίκων στην
µετεγκατάσταση του σπιτιού και φυσικά αντίκειται στο γράµµα της πολεοδοµικής
νοµοθεσίας, καθώς και στο γράµµα, το πνεύµα και το σκοπό στον οποίο αποβλέπει ο
πρόσφατος ν. 2716/1999, ο οποίος δεν είχε τεθεί υπόψη σας.
Περαιτέρω η εµφάνιση της συγκεκριµένης χρήσης του οικήµατος ως
παράνοµης σε συνδυασµό µε τις αντιδράσεις των περιοίκων, οι οποίοι δεν είναι
επαρκώς ενηµερωµένοι για το ρόλο και τη σηµασία των ξενώνων, ως µονάδων
αποκατάστασης ατόµων µε ψυχοκοινωνικά προβλήµατα, διαµορφώνει ένα κλίµα
«ρατσιστικής» αντιµετώπισης συγκεκριµένης οµάδας πολιτών και ενισχύει τον
κοινωνικό αποκλεισµό τους, κατά τρόπο που αντιβαίνει τόσο στις διεθνείς
προστατευτικές συνθήκες για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, όσο και στους γενικώς
παραδεδεγµένους κανόνες της επιστήµης.
Παράλληλα, η έκδοση µιας τέτοιας πράξης και οι συνέπειες που εκπορεύονται
από την αντίστοιχη διοικητική πρακτική θίγουν τα συνταγµατικά δικαιώµατα της
συγκεκριµένης ευαίσθητης και χρήζουσας ιδιαίτερης φροντίδας οµάδας πολιτών,
όπως αυτά κατοχυρώνονται στα αρθ. 2, 5 και 21 Σ, τα οποία κατοχυρώνουν την

προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την ελευθερία του ατόµου καθώς και το
κοινωνικό δικαίωµα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας.
Με βάση τις παραπάνω σκέψεις, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι η
σύνταξη της προαναφερόµενης από 13.10.1999 έκθεσης αυτοψίας και ο υπολογισµός
των επιβαλλόµενων προστίµων, αντίκειται στις προαναφερόµενες συνταγµατικές
διατάξεις, στην πολεοδοµική νοµοθεσία καθώς και στο ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και
εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» και τείνει να
αναιρέσει την πρώτη προσπάθεια για οργανωµένη και λειτουργική αναδιοργάνωση
των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη χώρα µας και για το λόγο αυτό είναι αµέσως
ανακλητέα.
Επισηµαίνω µάλιστα ότι η υποχρέωση των διοικητικών αρχών να προβαίνουν
στην ανάκληση των παρανόµων πράξεων είναι ευθεία και δεν εξαρτάται από την
υποβολή ένστασης εκ µέρους του διοικουµένου. Πηγάζει δε από την αρχή της
νοµιµότητας, η οποία επιβάλλει και στη συγκεκριµένη περίπτωση την άµεση
ανάκληση της σχετικής πράξης, ώστε να αποφεύγονται τόσο οι εσφαλµένες
εντυπώσεις στους ενδιαφερόµενους τρίτους όσο και οι προβληµατικές καταστάσεις
για τα άτοµα που κατοικούν στο Κοινοτικό σπίτι «Η ΘΕΤΙΣ», που οµολογουµένως
χρήζουν ιδιαίτερου σεβασµού και φροντίδας.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία και αναµένω τις δικές σας
ενέργειες, το συντοµότερο δυνατό, παραµένοντας πάντα στη διάθεσή σας, τόσο εγώ
όσο και ο συνεργάτης µου κύριος Παναγιώτης Τσακανίκας για οποιαδήποτε
διευκρίνιση ή συνδροµή.
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