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Ίδρυµα παιδικής προστασίας ζήτησε την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη
προκειµένου να εξετασθούν τα αιτήµατα που είχε υποβάλει στη ∆ΕΗ, στην Εταιρεία
Παροχής Αερίου Θεσσαλίας και στη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης
Μείζονος Περιοχής Βόλου (∆ΕΥΑΜΒ) για ένταξη του ιδρύµατος στο Κοινωνικό Οικιακό
Τιµολόγιο. Το ίδρυµα φιλοξενεί άπορα και παραµεληµένα παιδιά, των οποίων το
οικογενειακό πλαίσιο έχει κριθεί ακατάλληλο από δηµόσιους κοινωνικούς φορείς, καθώς
και εγκαταλελειµµένα παιδιά. Λόγω της σηµαντικής µείωσης των εσόδων του, έχει
περιέλθει σε δυσχερή οικονοµική κατάσταση, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να
ανταποκριθεί στην εξόφληση των τιµολογίων των παραπάνω επιχειρήσεων.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε ότι βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας έως σήµερα
οι διατάξεις περί προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών αφορούν οικιακούς πελάτες
ενώ τίθεται ως βασικό προαπαιτούµενο στοιχείο η προσκόµιση των φορολογικών
δηλώσεων τους, προκειµένου να ενταχθούν σε ευνοϊκές ρυθµίσεις. Για τον λόγο αυτό, η
Αρχή τόνισε ότι στην κατηγορία των ευάλωτων ατόµων ανήκουν και αυτά τα
οποία φιλοξενούνται σε ιδρύµατα κοινωνικής προστασίας, όπως παιδιά που έχουν
αποµακρυνθεί για διάφορους λόγους από τις φυσικές τους οικογένειες ή ενήλικα
πρόσωπα σε αδυναµία (άστεγοι, πρόσωπα µε αναπηρίες, τρίτης ηλικίας, κλπ). Εξάλλου
τα ιδρύµατα αυτά ουσιαστικά υποκαθιστούν την οικογένεια και αποτελούν την οικία (µε
ό,τι αυτό συνεπάγεται σε έξοδα και υποχρεώσεις) των φιλοξενούµενων ατόµων.
Ο Συνήγορος έχει διαπιστώσει ότι η τρέχουσα οικονοµική κρίση έχει δυσχεράνει σε
µεγάλο βαθµό τη λειτουργία των φορέων που παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες φιλοξενίας,
φροντίδας και αρωγής σε πρόσωπα ιδιαίτερα ευάλωτα που αδυνατούν να διαβιούν
αυτόνοµα. Αυτό οφείλεται στο ότι οι δωρεές και τα έσοδά τους από την ακίνητη
περιουσία τους έχουν περιοριστεί σηµαντικά, η φορολόγησή τους έχει αυξηθεί, ενώ
δέχονται ολοένα και περισσότερα αιτήµατα από πολίτες που έχουν ανάγκη τις
υπηρεσίες τους.
Η Αρχή πρότεινε την παροχή ειδικών µειωµένων τιµολογίων, µε βάση το
Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο, στο κοινωφελές ίδρυµα, καθώς και την προοπτική
προώθησης ρύθµισης που να προβλέπει την επέκταση του κοινωνικού
τιµολογίου και σε άλλες κατηγορίες καταναλωτών, πέραν των οικιακών, όπως τις
δοµές φιλοξενίας των αναγνωρισµένων φιλανθρωπικών ιδρυµάτων µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, που απευθύνονται σε ευάλωτες κατηγορίες πολιτών, ανηλίκων και
ενηλίκων, ώστε να διευκολυνθεί το έργο τους εν µέσω δυσµενών κοινωνικών συνθηκών.
Η πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη έγινε αποδεκτή και σύµφωνα µε διάταξη του
ν. 4203/2013 προβλέπεται η προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας µε ειδικό τιµολόγιο σε
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα, τα εκκλησιαστικάφιλανθρωπικά ιδρύµατα και τους ειδικά πιστοποιηµένους φορείς ιδιωτικού δικαίου µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.
Επίσης, µετά από σχετική πρωτοβουλία της Αρχής, ο ∆ήµος Βόλου έλαβε
απόφαση για µείωση των τελών καθαριότητας και φωτισµού στα τοπικά
φιλανθρωπικά ιδρύµατα. Σηµειώνεται ότι και η ∆ΕΥΑΜΒ έχει ήδη χορηγήσει έκπτωση
50% στα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης στο συγκεκριµένο ίδρυµα.
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