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Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται µια σειρά
νοµοθετικών, λειτουργικών και οργανωτικών
προτάσεων για τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης στις οποίες
κατέληξε ο Συνήγορος του Πολίτη, κρίνοντας
ότι η αντιµετώπιση ορισµένων από τα θέµατα
που έχει διερευνήσει απαιτούν είτε τη µεταβολή του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου
είτε την αναδιάρθρωση της οργάνωσης και
της λειτουργίας των αρµόδιων υπηρεσιών.
Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζονται
προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη τις
οποίες υλοποίησε η διοίκηση, εν όλω ή εν
µέρει. H Aρχή είχε διατυπώσει τις προτάσεις
αυτές σε ετήσιες εκθέσεις προηγούµενων
ετών, σε ειδικές εκθέσεις ή ακόµη και σε
πορίσµατα στο πλαίσιο του χειρισµού συγκεκριµένων υποθέσεων.

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
∆ΗΜOΣΙΑΣ ∆ΙOΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠOΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

2. Θέµα: ∆ιαδικασία εξέτασης υποθέσεων
ιθαγένειας - ύψος παραβόλου για την εξέταση
αιτηµάτων πολιτογράφησης (βλ. κεφ. Ε.1,
3.7.2.1)
Oι υποθέσεις χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας απαιτούν εκ φύσεως χρονοβόρα έρευνα.
Aυτό όµως δεν είναι αρκετό για να δικαιολογήσει τις πολυετείς συχνά –ελλείψει συγκεκριµένης προθεσµίας– καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εξέταση των σχετικών αιτηµάτων.
Σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες δυσλειτουργίες του Τµήµατος Ιθαγένειας του ΥΠΕΣ∆∆Α, οι
καθυστερήσεις αυτές επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τους ενδιαφεροµένους. Εξάλλου, η
καθιέρωση παραβόλου 500.000 δρχ. για την
υποβολή αιτηµάτων πολιτογράφησης (µε τον
Ν. 2910/2001) υπερβαίνει κατά πολύ τον θεµιτό σκοπό του περιορισµού του αριθµού των
αιτούντων, πλήττοντας κυρίως τις οικονοµικά
ασθενέστερες οµάδες, όπως οι οµογενείς από
ανατολικές χώρες, διάφορες υποβαθµισµένες
οµάδες του εγχώριου πληθυσµού, όπως οι ανιθαγενείς, και βέβαια όσους έχουν γεννηθεί και
διαµένουν στη χώρα, συνήθως µάλιστα ως
συγγενείς ελλήνων πολιτών.
Προτείνεται:
α) Η πρόβλεψη προθεσµίας µεγάλης διάρκειας (δεκαοκτάµηνης ή διετούς) σε συνδυασµό
µε τη ρητή ρύθµιση ότι η άπρακτη παρέλευσή
της συνεπάγεται απόρριψη του αιτήµατος
χορήγησης ιθαγένειας.
β) Oρθολογικότερη διοικητική οργάνωση και
αξιοποίηση της πληροφορικής τεχνογνωσίας,
για την αντιµετώπιση των υπόλοιπων δυσλειτουργιών στο Τµήµα Ιθαγένειας του ΥΠΕΣ∆∆Α.
γ) ∆ραστική µείωση της τιµής του παραβόλου
που απαιτείται για την υποβολή αιτηµάτων
πολιτογράφησης.
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3. Θέµα: Αποκλεισµός γυναικών από θέσεις
εργατών καθαριότητας στον ∆ήµο Βύρωνα
Αττικής (βλ. κεφ. Ε.1, 3.4.1.1)
Σύµφωνα µε το Σύνταγµα (άρθρο 4, παράγρ. 1
και 2) και το κοινοτικό δίκαιο (Oδηγία 76/207
ΕOΚ), ο αποκλεισµός γυναικών από θέσεις
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1. Θέµα: Άδεια παραµονής συζύγων ελλήνων πολιτών ή πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (βλ. κεφ. Ε.1, 3.8.1.5)
Με τις Oδηγίες 90/364 ΕOΚ, 68/360 ΕOΚ και
73/148 ΕOΚ, προς τις οποίες η ελληνική
νοµοθεσία έχει εναρµονιστεί µε τα Π∆ 278/
1992, 499/1987 και 525/1983, ορίζεται η
πενταετία ως ελάχιστο χρονικό όριο ισχύος
της άδειας παραµονής σε κράτος-µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλοδαπών µελών οικογένειας πολίτη της EE και λαµβάνεται ειδική µέριµνα (διαδικαστικές διευκολύνσεις)
για τους αλλοδαπούς ανιόντες ή κατιόντες
του αλλοδαπού συζύγου.
Ωστόσο, η παράγραφος 1 του άρθρου 33 του Ν.
2910/2001, σε συνδυασµό µε την παράγραφο 1
του άρθρου 71 του ίδιου νόµου, ορίζει ότι στην
αλλοδαπή σύζυγο έλληνα πολίτη ή πολίτη της
EE χορηγείται άδεια παραµονής µέγιστης
διάρκειας πέντε ετών. Εξάλλου, ο Ν.
2910/2001 δεν επιφυλάσσει καµία ειδική
µέριµνα στα αλλοδαπά µέλη οικογένειας πολίτη της EE, τα οποία αντιµετωπίζονται όπως
όλοι οι υπόλοιποι αλλοδαποί. Τέλος, η αίτηση
για τη χορήγηση της σχετικής άδειας συνοδεύεται από παράβολο 150.000 δρχ., το ύψος του
οποίου εµποδίζει πολλούς από τους ενδιαφεροµένους να υποβάλουν αίτηση, και δυσχεραίνει σε βαθµό δυσανάλογο προς τον σκοπό του
την κοινή οικογενειακή ζωή που θα προέκυπτε

από τη διαµονή όλων των µελών της οικογένειας στην ίδια χώρα.
Προτείνεται:
H επαναφορά σε ισχύ των ρυθµίσεων των προαναφερόµενων Π∆, µε παράλληλη πρόβλεψη
αναλογικής εφαρµογής τους και στα αλλοδαπά
µέλη οικογένειας έλληνα υπηκόου.
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εργατών καθαριότητας δήµου είναι αντίθετος
µε την αρχή της ισότητας των πολιτών, καθώς
και µε την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω
φύλου κατά την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας
του δηµόσιου τοµέα. Όπως ορίζει η σχετική
νοµολογία, οι εξαιρούµενες δραστηριότητες
και οι συνθήκες άσκησής τους πρέπει να
προσδιορίζονται µε ειδική διάταξη νόµου, και
µάλιστα µε πρόσφορα κριτήρια που συνιστούν
αποχρώντα λόγο για τη θέσπιση τέτοιων
περιορισµών.
Προτείνεται:
Η αντικατάσταση της αόριστης διάταξης του
άρθρου 10, παράγρ. 3 του Ν. 1414/1984 περί
προσωπικού OΤΑ µε ειδική πρόβλεψη που
θα περιγράφει τα συγκεκριµένα καθήκοντα
θέσεων εργαζοµένων στους δήµους και τις
συνθήκες άσκησής τους, ώστε οι γυναίκες να
αποκλείονται από αυτά µόνο µε βάση πρόσφορα κριτήρια. Επίσης, προτείνεται ο
σαφής προσδιορισµός στον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας του ∆ήµου Βύρωνα των
συγκεκριµένων θέσεων στις οποίες δεν µπορούν να προσληφθούν γυναίκες, µε ρητή
αναφορά των συγκεκριµένων εξαιρούµενων
καθηκόντων, µε βάση πρόσφορα κριτήρια.
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ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
∆ΗΜOΣΙΑΣ ∆ΙOΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠOΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΓΕΩΡΓΙΑΣ
1. Θέµα: Πράξεις χαρακτηρισµού για τον
δασικό ή µη χαρακτήρα εκτάσεων εντός
περιοχών που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες
(βλ. κεφ. Ε.3, 3.6.2)
Τις περισσότερες φορές τα δασαρχεία χαρακτηρίζουν ανεπιφύλακτα ως δασικές ή µη
εκτάσεις και οικόπεδα σε περιοχές που
έχουν ήδη κηρυχθεί αναδασωτέες. Συνήθως
ακολουθεί η υποβολή ενστάσεων στις αρµόδιες επιτροπές επίλυσης δασικών αµφισβητήσεων. Όµως, µε τον κατά περίπτωση χαρακτηρισµό οικοπέδων, τα οποία µε βάση τις
αποφάσεις αναδάσωσης θα έπρεπε να θεωρούνται κατά τεκµήριο δασικά, παρέχεται η
δυνατότητα άσκησης αθέµιτων πιέσεων στις
εµπλεκόµενες υπηρεσίες, και τελικά, όπως
έχει αποφανθεί και το Συµβούλιο της Επικρατείας µε πρόσφατη νοµολογία του (βλ.
ιδίως ΣτΕ 178/2000), υπονοµεύεται η κατοχυρωµένη από το Σύνταγµα προστασία των
δασών και των δασικών εκτάσεων.
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Προτείνεται:
Η έκδοση εγκυκλίων ώστε να καταστεί σαφές
ότι σε εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες δεν έχει εφαρµογή η προσωρινή επίλυση
δασικών αµφισβητήσεων και γενικότερα η
διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 και
πάντως, εάν έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία,
κωλύεται η πρόοδος και η περάτωσή της.
2. Θέµα: Βεβαιώσεις και πράξεις χαρακτηρισµού από τον αρµόδιο δασάρχη για τον δασικό ή µη χαρακτήρα εκτάσεων (βλ. κεφ.
Ε.3, 3.6.2)
Ύστερα από την πρόβλεψη ειδικής ενδικοφανούς διαδικασίας από τον Ν. 998/1979, είναι
παράτυπες βεβαιώσεις που εκδόθηκαν για
τον δασικό ή µη χαρακτήρα οικοπέδων, ιδίως
κατά τη δεκαετία του 1980 και συνήθως υπό
το κράτος πιέσεων. Ωστόσο, οι βεβαιώσεις
αυτές δεν είναι δυνατόν να ανακληθούν σήµερα και εποµένως διατηρούν την ισχύ τους ως
δεσµευτικές πράξεις χαρακτηρισµού, µε τον
όρο βέβαια ότι τηρούνται οι προβλεπόµενες
προϋποθέσεις δηµοσιότητας και προκύπτει
πλήρως η ταυτότητα του ακινήτου. Η κατάσταση αυτή, όµως, οδηγεί στην έκδοση πλήθους
νέων πράξεων χαρακτηρισµού για τις ίδιες
εκτάσεις και τελικά έχει ως αποτέλεσµα την
άµβλυνση της προστασίας των δασών.
Προτείνεται:
Η έκδοση νέας, πληρέστερης εγκυκλίου, µε
την οποία θα διευκρινίζεται ότι οι βεβαιώσεις
και τα έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα
που έχουν χορηγηθεί µετά την ισχύ του Ν.
998/1979 για τον δασικό ή µη χαρακτήρα οικοπέδων αποκτούν, µε τις προβλεπόµενες διατυπώσεις δηµοσιότητας, ισχύ πράξης χαρακτηρισµού από δασάρχη, µόνον υπό τις ειδικές
αυστηρές προϋποθέσεις του Ν. 998/1979,
ελλείψει των οποίων τα δασαρχεία προβαίνουν
αυτεπάγγελτα στην έκδοση νέων πράξεων
χαρακτηρισµού της επίµαχης έκτασης.

ΥΠOΥΡΓΕΙO
ΠΕΡΙΒΑΛΛOΝΤOΣ,
ΧΩΡOΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΗΜOΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
1. Θέµα: Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (βλ. κεφ. Ε.3, 3.1.2, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.6)
Πολλές µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
(ΜΠΕ) δεν περιέχουν το σύνολο των στοιχείων
που απαιτούνται ώστε να θεωρείται πλήρεις.
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3. Θέµα: Έλεγχος των πηγών θορύβου (βλ.
κεφ. Ε.3, 3.1.1)
O θόρυβος αποτελεί µεν πηγή ρύπανσης,
όµως η ισχύουσα νοµοθεσία και ιδίως το Π∆
1180/1981 δεν προβλέπει επαρκή µέτρα για
τον έλεγχο και τον περιορισµό των εκποµπών
θορύβου.
Προτείνεται:
O νοµοθετικός καθορισµός προδιαγραφών
για µελέτες ηχοµόνωσης, οι οποίες θα
συντάσσονται από εξειδικευµένους µηχανικούς, κατόχους µελετητικών πτυχίων ειδικής
κατηγορίας που θα δηµιουργηθεί. Επίσης,
προτείνεται ο καθορισµός διαφορετικών
ορίων εκποµπής θορύβου για την ηµέρα και
τη νύχτα και η πρόβλεψη περιπτώσεων ηχορύπανσης από κτύπους ή ήχους που εµφανίζουν περιοδικότητα.
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4. Θέµα: Ανεξέλεγκτη χρήση αποθηκών για
την εγκατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού (βλ. κεφ. Ε.3, 3.1.2, 3.5.1)
Η έλλειψη νοµοθετικής ρύθµισης της λει-
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2. Θέµα: Γενικό πολεοδοµικό σχέδιο (βλ.
κεφ. Ε.3, 3.5.3)
Μετά την τροποποίηση της παραγράφου 9

του άρθρου 4 του N. 2508/1997, πολλές υπηρεσίες θεωρούν ότι έπαυσαν να ισχύουν ως
προς τις χρήσεις γης οι περιορισµοί των
γενικών πολεοδοµικών σχεδίων (ΓΠΣ), που
είχαν εγκριθεί πριν τεθεί σε ισχύ ο Ν. 2508/
1997. Αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης είναι να εκδίδονται οικοδοµικές άδειες ακόµη
και για κτίρια που δεν συµβιβάζονται µε τη
χρήση γης που προβλέπει το εγκεκριµένο
ΓΠΣ. Όµως, µε τον τρόπο αυτόν καταστρατηγείται ο πολεοδοµικός σχεδιασµός. Άλλωστε,
στην ίδια την εισηγητική έκθεση του Ν.
2508/1997 διευκρινίζεται ότι οι όροι και οι
προϋποθέσεις του Ν. 1337/1983 σχετικά µε
τις χρήσεις γης εξακολουθούν να ισχύουν.
Προτείνεται:
Η αναδιατύπωση της παραγράφου 9 του
άρθρου 4 του Ν. 2508/1997 ως εξής: «Για τα
γενικά πολεοδοµικά σχέδια (ΓΠΣ) που εγκρίθηκαν πριν από την έκδοση του παρόντος
νόµου ισχύουν οι απαγορεύσεις του Ν.
1337/1983» ή εναλλακτικά: «οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στην προηγούµενη
παράγραφο και αφορούν στον συντελεστή
δόµησης δεν ισχύουν στις περιοχές ΓΠΣ
εγκεκριµένων κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Για τα ΓΠΣ που εγκρίθηκαν
πριν από την έκδοση του νόµου αυτού ισχύουν οι απαγορεύσεις του Ν. 1337/1983».
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Εξάλλου, η οµάδα µελέτης δεν περιλαµβάνει
πάντοτε µέλη όλων των απαιτούµενων ειδικοτήτων. Τέλος, η δυνατότητα χορήγησης αδειών
σε βιοµηχανίες χωρίς ρητή έγκριση της υποβαλλόµενης ΜΠΕ µέσα στη νόµιµη προθεσµία
αντίκειται στην προστασία του περιβάλλοντος
όπως επιτάσσει το Σύνταγµα. Παράλληλα, η
δυνατότητα ενηµέρωσης των πολιτών και συµµετοχής τους στη σχετική διαδικασία (µέσω
της υποβολής ενστάσεων και υποµνηµάτων)
περιορίζεται σηµαντικά, ενώ παραβιάζεται και
το συνταγµατικώς κατοχυρωµένο δικαίωµα της
πληροφόρησής τους.
Προτείνεται:
α) O καθορισµός των προδιαγραφών εκπόνησης των ΜΠΕ για κάθε είδους δραστηριότητα,
µε ειδική αναφορά των επιπτώσεων στο νερό,
στον αέρα κ.λπ., και η πρόβλεψη υποχρεωτικής επανεκτίµησης αυτών των επιπτώσεων σε
συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα, ανάλογα µε
τη δραστηριότητα ή το έργο.
β) O προσδιορισµός των ειδικοτήτων των µελετητών, η συµµετοχή των οποίων απαιτείται στις
ΜΠΕ, ανάλογα µε το είδος της δραστηριότητας.
γ) Η πρόβλεψη ιδιαίτερης προκήρυξης και
ανάθεσης των περιβαλλοντικών µελετών για
κάθε έργο.
δ) Η παρακολούθηση, ειδικότερα µε τη µορφή
της συλλογής δειγµάτων, των περιβαλλοντικών
όρων ως µέρους των γενικότερων όρων που
τίθενται συνολικά για την υλοποίηση ενός
έργου και η ανάληψη µέρους του σχετικού
κόστους από τον κύριο του έργου ή της δραστηριότητας.
ε) Η δηµιουργία ειδικού εργαστηρίου δηµόσιου χαρακτήρα για τη συλλογή και την ανάλυση
δειγµάτων.
στ) O τακτικός έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων από ανεξάρτητη επιτροπή ή
ακόµη και από ανεξάρτητη αρχή.
ζ) Η κατάργηση της παραγράφου 9 του άρθρου
4 του Ν. 1650/1986 και της παραγράφου 4 του
άρθρου 7 του Ν. 2516/1997, µε τις οποίες προβλέπεται η σιωπηρή έγκριση της ΜΠΕ, και
αντ’ αυτών η πρόβλεψη αιτιολογηµένης γνώµης της διοίκησης µέσα σε προθεσµία, η
παρέλευση της οποίας θα ισοδυναµεί µε σιωπηρή άρνηση.
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τουργίας αποθηκών µε εγκατεστηµένο µηχανολογικό εξοπλισµό έχει ως αποτέλεσµα την
επιβάρυνση του περιβάλλοντος και την όχληση των περιοίκων.
Προτείνεται:
Η απαγόρευση της χρήσης βοηθητικών χώρων
αποθηκών για την αποθήκευση ορισµένων
υλικών και ιδίως χηµικών, σιδήρου και µαρµάρου. Επίσης, ο δραστικός περιορισµός της
χρήσης εποχούµενων γερανών ή περονοφόρων µηχανηµάτων για τη µεταφορά υλικών σε
αποθήκες, έτσι ώστε να επιτρέπεται η χρήση
τους σε περιοχές αµιγούς και γενικής κατοικίας µόνο σε περιπτώσεις µετακοµίσεων ή για
τη µεταφορά υλικών που χρησιµοποιούνται
για τη συντήρηση ή την κατασκευή οικοδοµών.
5. Θέµα: ∆υσλειτουργίες στην καταγραφή
και την κατεδάφιση αυθαιρέτων (βλ. κεφ.
Ε.3, 3.4.2)
Κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας η οποία
διέπει τις αυθαίρετες κατασκευές διαπιστώνεται, ακόµη και ύστερα από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, σοβαρή ολιγωρία της
διοίκησης απέναντι σε συχνά µη αναστρέψιµες καταστρεπτικές επεµβάσεις ιδιωτών.
Μεταξύ των σοβαρότερων αιτίων για αυτή την
κατάσταση συγκαταλέγονται η ελλιπής ενηµέρωση των αρµόδιων υπαλλήλων στις
εµπλεκόµενες υπηρεσίες, οι σοβαρές ελλείψεις µηχανοργάνωσης και υλικοτεχνικής
υποδοµής των υπηρεσιών αυτών, η έλλειψη
πιστώσεων και η έλλειψη συνεργασίας µεταξύ των συναρµόδιων φορέων (ΥΠΕΧΩ∆Ε,
περιφέρειες, νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις),
όπως και η συχνά διαφαινόµενη απουσία
πολιτικής βούλησης για την εφαρµογή των
κείµενων διατάξεων που αφορούν στο ιδιαίτερα ευαίσθητο αυτό ζήτηµα.
Προτείνεται:
α) Η διαρκής επιµόρφωση και ενηµέρωση
των υπαλλήλων σε θέµατα εφαρµογής της
σχετικής πολυδαίδαλης νοµοθεσίας.
β) Η κατάργηση των µικρών πολεοδοµικών
γραφείων, που υπολειτουργούν για πολλά
χρόνια, και η µεταφορά του προσωπικού τους
σε µεγαλύτερα.
γ) Η µηχανοργάνωση όλων των πολεοδοµικών υπηρεσιών και η δηµιουργία ηλεκτρονικού δικτύου άµεσης επικοινωνίας των υπηρεσιών, µε στόχο την ενιαία αντιµετώπιση
όµοιων υποθέσεων.
δ) Η επιτάχυνση των διαδικασιών επέκτασης
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των πολεοδοµικών σχεδίων και η νοµοθετική
πρόβλεψη συνοπτικών διαδικασιών ελέγχου
της τυχόν νοµιµοποίησης αυθαιρέτων, αφού
ληφθούν υπόψη τα άρθρα 15, παράγρ. 2 και
16, παράγρ. 1 του Ν. 1337/ 1983 (όπως τροποποιήθηκαν).
ε) Η αφαίρεση της αποκλειστικής αρµοδιότητας για την κατεδάφιση των αυθαίρετων
κατασκευών από τους αιρετούς φορείς και
ενδεχοµένως η σύσταση ειδικού φορέα, µε
πρωτοβουλία και εποπτεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε και
του ΥΠΕΣ∆∆Α, που θα εδρεύει στην εκάστοτε
περιφέρεια και θα ασκεί αυτή την αρµοδιότητα σε συνεργασία µε τους δήµους.
στ) Η υποχρεωτική κατεδάφιση, µε ευθύνη των
αρµόδιων υπουργών και µέσα σε ρητή εύλογη
προθεσµία, των αυθαίρετων κατασκευών που
έχουν ανεγερθεί σε περιοχές προστασίας της
φύσης και σε περιοχές ιδιαίτερου πολιτιστικού
ενδιαφέροντος, µε ειδική προτεραιότητα στις
περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000.
6. Θέµα: Νοµιµοποίηση αυθαίρετων κατασκευών µε βάση το άρθρο 22 του N. 1577/
1985 (βλ. κεφ. Ε.3, 3.4.2)
Σε πολλές περιπτώσεις, η σύνταξη έκθεσης
αυτοψίας για αυθαίρετη κατασκευή και η επιβολή του σχετικού προστίµου ακολουθούνται
από τη νοµιµοποίηση της κατασκευής, µε
βάση σχετική διάταξη (παράγρ. 3 του άρθρου
22 του Ν. 1577/1985, όπως αντικαταστάθηκε
µε την παράγρ. 3 του άρθρου 19 του Ν.
2831/2000), σύµφωνα µε την οποία είναι δυνατόν να νοµιµοποιηθεί µε µεταγενέστερη άδεια
κατασκευή στερούµενη οικοδοµικής άδειας,
µε τη µόνη προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει
παράβαση των πολεοδοµικών διατάξεων.
Η διάταξη ενθαρρύνει την ανέγερση αυθαίρετων κατασκευών. Πέραν αυτού, συνεπάγεται την εκ των υστέρων έγκριση της µελέτης
που κατατίθεται για τη νοµιµοποίηση της
κατασκευής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ότι
αυτή είτε έχει ανεγερθεί χωρίς µελέτη είτε,
ακόµη και εάν υπήρξε µελέτη, δεν υπήρξε,
νόµιµα τουλάχιστον, επιβλέπων µηχανικός.
Με τον τρόπο αυτόν ουσιαστικά καταργούνται
εγγυήσεις πρωταρχικής σηµασίας για την
ασφαλή ανέγερση των κατασκευών.
Προτείνεται:
Η κατάργηση της διάταξης της παραγράφου
3 του άρθρου 22 του Ν. 1577/1985 (ΓOΚ),
όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3
του άρθρου 19 του Ν. 2831/2000 όσον αφορά
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στη νοµιµοποίηση κτισµάτων που ανεγέρθηκαν χωρίς άδεια. Κατ’ ελάχιστον, προτείνεται
η τροποποίηση της ίδιας παραγράφου, ώστε
να καταστεί δυνατός ο αυτεπάγγελτος έλεγχος, µε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών
(«ακτινογραφίες» κ.ά.), της ασφάλειας των
κτισµάτων και των οικοδοµών που έχουν ήδη
ανεγερθεί, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα χρησιµοποιηθέντα υλικά και την εν γένει στατικότητα του κτίσµατος. Τέλος, προτείνεται να
προβλεφθεί η εγγραφή ρητής µνείας στο
στέλεχος της άδειας, ότι αυτή εκδίδεται µε
στόχο τη νοµιµοποίηση του κτίσµατος.

2 0 0 1
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8. Θέµα: ∆όµηση σε οικόπεδα που τέµνονται
από το όριο παραδοσιακού οικισµού (βλ.
κεφ. Ε.3, 3.3.1)
Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του Π∆ της
24.4.1985 καθιερώνει πλασµατική αρτιότητα
των οικοπέδων που τέµνονται από το όριο
οικισµού κάτω των 2000 κατοίκων. ∆εν είναι,
ωστόσο, σαφές εάν επιτρέπεται η οικοδόµηση του οικοπέδου και στο εκτός του
ορίου οικισµού τµήµα του ούτε λαµβάνεται
υπόψη ο τυχόν περιβαλλοντικά κρίσιµος χαρακτήρας του οικισµού και της εκτός του
ορίου έκτασης του οικοπέδου.
Προτείνεται:
Η ρητή πρόβλεψη, µε τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Π∆ της
24.4.1985, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις
α) το προς ανέγερση κτίσµα πρέπει να οικοδοµείται στο σύνολό του εντός των ορίων του
οικισµού, χωρίς να είναι απαραίτητο να εξαντλείται ο συντελεστής δόµησης, αλλιώς το
οικόπεδο θεωρείται άρτιο µόνον όταν στα
όρια του οικισµού περιλαµβάνεται το 50%
της προβλεπόµενης αρτιότητας,
β) σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από
την έκταση του οικοπέδου, η οικοδόµηση
εκτός των ορίων του οικισµού επιτρέπεται
µόνο κατά το τµήµα που καλύπτει την εντός
των ορίων του οικισµού αρτιότητα και µε την
προϋπόθεση ότι η επέκταση του οικισµού
στο τµήµα αυτό θα είναι σύµφωνη προς τους
κανόνες καθορισµού των ορίων οικισµού και
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7. Θέµα: Κενά στις ρυθµίσεις της νέας νοµοθεσίας για τον αιγιαλό και την παραλία (βλ.
κεφ. Ε.3, 3.2.1, 3.4.4)
Η νέα νοµοθεσία για τον αιγιαλό (Ν.
2971/2001) δεν µεριµνά για τα µεµονωµένα
διατηρητέα κτίρια, τους παραδοσιακούς οικισµούς και για όσους υφίστανται πριν από το
1923, µέρος των οποίων βρίσκεται σε αιγιαλό ή παραλία, ούτε προβλέπει συγκεκριµένες προδιαγραφές για τη διατήρηση κτιρίων.
Προτείνεται:
α) Σε οικισµούς που υφίστανται πριν από το
1923, εάν µεν υπάρχει σχέδιο πόλεως, ο
αιγιαλός να εκτείνεται το πολύ έως το όριο
της εγγύτερης οικοδοµικής γραµµής. Ελλείψει σχεδίου πόλεως, η διατήρηση των
οικοδοµών που υπήρχαν το 1923 ή κατά την
έκδοση του ΑΝ 2344/1940, µόνον εφόσον η
ύπαρξή τους τεκµηριώνεται επαρκώς µε
αεροφωτογραφίες, τοπογραφικά σχέδια,
φωτογραφίες, γκραβούρες ή, τέλος, µε συµβόλαια αγοραπωλησιών.
β) Η αναλογική εφαρµογή αυτών των µέτρων
και σε περιπτώσεις µεµονωµένων διατηρητέων κτιρίων ή παλαιών κτιρίων βιοµηχανικού
χαρακτήρα, αποθηκών, καθώς και κτιρίων τα
οποία έχουν παραχωρηθεί από το δηµόσιο.
γ) Για τη διατήρηση κτιρίων τα οποία δεν έχουν
χαρακτηριστεί διατηρητέα µε τη συνήθη διαδικασία, η πρόβλεψη σύνταξης υποχρεωτικής
αιτιολογικής έκθεσης, στην οποία θα γίνεται
αναφορά στην ταυτότητα της περιοχής και
στην ιστορία της, σε ενδεδειγµένες κοινωφελείς χρήσεις και θα βεβαιώνεται ότι αυτά τα
κτίρια δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.
δ) Η παραχώρηση των µη κατεδαφιζόµενων
κτισµάτων στους µέχρι σήµερα κατόχους
τους έναντι συµβολικού τιµήµατος.
ε) Σε οριοθετηµένους παραδοσιακούς οικι-

σµούς, ο καθορισµός του αιγιαλού ανεξάρτητα από την οικοδοµική γραµµή και από τα
τυχόν υφιστάµενα κτίσµατα (χωρίς πάντως να
επηρεάζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς), µε
εξαίρεση τις περιπτώσεις κατασκευής έργων
ή έκδοσης νέων οικοδοµικών αδειών.
στ) Nα επιτρέπεται η ανοικοδόµηση µεταξύ
υφιστάµενων παραδοσιακών κτισµάτων του
αιγιαλού µόνον όταν πρόκειται για πυκνοδοµηµένα τµήµατα του οικισµού και εφόσον ο
καθορισµός της οικοδοµικής γραµµής αντιστοιχεί στη διαµόρφωσή της από τα ήδη υφιστάµενα κτίρια, σύµφωνα µε την εξειδίκευση
της έννοιας της πυκνής δόµησης στην παράγραφο 8 του άρθρου 8 του Π∆ της 2.3.1981.
ζ) Η ρητή νοµοθετική πρόβλεψη ότι η ζώνη
παραλίας παραµένει οπωσδήποτε αδόµητη
και στη φυσική της κατάσταση και η επέκταση της ίδιας απαγόρευσης σε ό,τι αφορά τη
διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
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τη νοµοθεσία για το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον, και
γ) τα όρια των οικισµών καθορίζονται µε
συντεταγµένες.

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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1. Θέµα: Απαίτηση ειδικής άδειας για την
ίδρυση και τη λειτουργία ευκτήριων οίκων
(βλ. κεφ. Ε.1, 3.1.1.1)
Oι ισχύουσες ρυθµίσεις (των ΑΝ 1363/1938,
1369/1938 και 1672/1939, όπως και του Β∆
20.5/2.6.39) για την ίδρυση και τη λειτουργία
ευκτήριων οίκων απαιτούν ειδική προηγούµενη
άδεια, κατ’ απόκλιση από τα γενικώς ισχύοντα
και σε αντίθεση προς την επιταγή του Συντάγµατος για «ακώλυτη» άσκηση της λατρείας. Το
Σύνταγµα επιτρέπει µόνο την εκ των υστέρων
λήψη κατασταλτικών µέτρων για τη διαφύλαξη
της δηµόσιας τάξης και των χρηστών ηθών ή
για την αντιµετώπιση τυχόν προσηλυτισµού. Σε
ανάλογη διαπίστωση έχει προβεί και το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
(απόφαση «Μανουσάκης και λοιποί κατά Ελλάδος» της 26.9.1996), κρίνοντας ότι το καθεστώς
της προηγούµενης άδειας δεν συνάδει προς το
άρθρο 9 της ΕΣ∆Α, παρά µόνο κατά το µέτρο
που αποσκοπεί στον έλεγχο της συνδροµής των
τυπικών προϋποθέσεων.
Προτείνεται:
Η τροποποίηση των προαναφερόµενων διατάξεων, έτσι ώστε να αφαιρεθεί από την
αδειοδοτούσα αρχή κάθε δυνατότητα κρίσεων σκοπιµότητας ως προς την «πραγµατική
ανάγκη» ανέγερσης ναού και προκειµένου η
ανέγερση ευκτήριων οίκων να υπάγεται µόνο
σε αµιγώς κτιριολογικούς προηγούµενους
ελέγχους (πολεοδοµικούς, υγειονοµικούς
και άλλους συναφείς).
2. Θέµα: Αλλαγή των προϋποθέσεων για την
άσκηση του επαγγέλµατος από τους αποφοίτους των µέσων Tεχνικών Eπαγγελµατικών
Σχολών (βλ. κεφ. Ε.4, 5.2.4)
Με τον Ν. 2640/1998 ορίστηκε ότι η τεχνικήεπαγγελµατική εκπαίδευση παρέχεται στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια και ότι µε
απόφαση του αρµόδιου υπουργού οι Τεχνικές
Επαγγελµατικές Σχολές µετατρέπονται σε ΤΕΕ
Α’ Kύκλου. Στη συνέχεια, µεταβάλλοντας ριζικά
τα δεδοµένα στα οποία είχαν στηρίξει τις επι-
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λογές τους όσοι είχαν εισαχθεί στις ΤΕΣ ή στα
ΤΕΕ το 1998, µε σκοπό την απόκτηση άδειας
επαγγέλµατος ύστερα από τριετή φοίτηση, το
Π∆ 210/2001 προέβλεψε πρακτική άσκηση
δώδεκα µηνών ως προϋπόθεση χορήγησης
άδειας άσκησης επαγγέλµατος στους σπουδαστές των ΤΕΕ Α’ Κύκλου.
Η ρύθµιση αυτή αντίκειται στην αρχή της εύλογης εµπιστοσύνης του πολίτη προς τη συνέχεια και τη συνέπεια της κρατικής δραστηριότητας, αρχή η οποία, σε περίπτωση νοµοθετικής µεταβολής, αποκλείει την εφαρµογή των νέων δυσµενών ρυθµίσεων σε
πραγµατικές καταστάσεις που έχουν διαµορφωθεί υπό την ισχύ του προγενέστερου νοµοθετικού καθεστώτος.
Προτείνεται:
Η πρόβλεψη µεταβατικής ρύθµισης, η οποία
να επιτρέπει την απόκτηση άδειας άσκησης
επαγγέλµατος σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις
που ίσχυαν κατά τον χρόνο της εισαγωγής των
ενδιαφερόµενων πολιτών στις πρώην ΤΕΣ.

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚOΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, OΡΓΑΝΙΣΜOΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΤΕΒΕ
Θέµα: ∆ιαδικασία επιλογής από το ΤΕΒΕ
ελεγκτών ιατρών µε σύµβαση έργου (βλ.
κεφ. Ε.2, 3.2.5)
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του
Ν. 2747/1999, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης µπορούν να αναθέτουν τον έλεγχο της
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των ασφαλισµένων τους σε ελεγκτές ιατρούς στο πλαίσιο µίσθωσης έργου ετήσιας διάρκειας.
Όµως, η έλλειψη συγκεκριµένης διαδικασίας
και κριτηρίων επιλογής που θα επέτρεπαν την
αιτιολογηµένη συγκριτική αξιολόγηση των
ενδιαφεροµένων αποκλείει τον έλεγχο της
νοµιµότητας της συγκεκριµένης διοικητικής
δράσης και εύλογα δηµιουργεί υπόνοιες
αδιαφάνειας.
Προτείνεται:
O καθορισµός διαδικασίας και κριτηρίων
επιλογής των ελεγκτών ιατρών µε τους οποίους το ΤΕΒΕ συνάπτει σύµβαση έργου ετήσιας διάρκειας για τον έλεγχο της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των ασφαλισµένων
και η έκδοση πρακτικού επιλογής που θα
κοινοποιείται στους ενδιαφερόµενους.
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ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚOΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, OΓΑ
Θέµα: Απονοµή προσωρινής σύνταξης αναπηρίας (βλ. κεφ. Ε.2, 3.1.3)
Σύνταξη αναπηρίας που χορηγείται σε ασφαλισµένους του OΓΑ κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων του Π∆ 334/1998 για το χρονικό διάστηµα που αυτοί κρίνονται ανίκανοι για εργασία οριστικοποιείται, ανεξάρτητα από την ηλικία του δικαιούχου, µόνον όταν οι αρµόδιες
υγειονοµικές επιτροπές κρίνουν ότι η ανικανότητα για εργασία είναι διαρκής και εφ’ όρου
ζωής. Μέχρι τότε, οι ενδιαφερόµενοι είναι
υποχρεωµένοι να υποβάλλονται στην ταλαιπωρία και στις δαπάνες των απαραίτητων
ιατρικών εξετάσεων. Από την άλλη πλευρά,
σύµφωνα µε το άρθρο 6, παράγρ. 3 του Ν.
2458/1997, όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 9
του Ν. 2747/1999, καθίσταται οριστική η
σύνταξη αναπηρίας των ασφαλισµένων του
OΓΑ, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στον κλάδο
κύριας σύνταξης και συνταξιοδοτούνται µε
βάση τις διατάξεις του Π∆ 78/1998 και του Ν.
2747/1999. Με τον τρόπο αυτόν όµως παραβιάζεται η αρχή της ίσης µεταχείρισης συνταξιούχων της ίδιας κατηγορίας.
Προτείνεται:
Η ενιαία αντιµετώπιση των συνταξιούχων
αναπηρίας του OΓΑ, µε τη συµπλήρωση των
σχετικών διατάξεων του Ν. 2458/1997, όπως
αυτές ισχύουν µετά την τροποποίησή τους
από τον Ν. 2747/1999.

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚOΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, OΡΓΑΝΙΣΜOΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡOΝOΙΑΣ

2 0 0 1
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1. Θέµα: Έγκριση δαπανών µετακίνησης
συνταξιούχου του δηµοσίου για διενέργεια
ειδικών ιατρικών εξετάσεων (βλ. κεφ. Ε.2,
3.2.2)
Mε βάση διάταξη του Π∆ 416/1989, σε περίπτωση µετακίνησης ασθενή για νοσηλεία που
δεν είναι εφικτή στον τόπο διαµονής του είτε
ελλείψει νοσηλευτικών ιδρυµάτων είτε ελλείψει κλινών το δηµόσιο υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιµο του εισιτηρίου. Όµως, η διάταξη
αυτή ερµηνεύεται στενά από τους αρµόδιους
φορείς, µε αποτέλεσµα η δαπάνη να µην καλύπτεται όταν ο ασφαλισµένος αναγκάζεται να
µετακινηθεί για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων. Αυτό υποχρεώνει τους ασφαλισµένους να
επιδιώκουν την εισαγωγή τους σε νοσηλευτικό
ίδρυµα, ακόµη και όταν αυτή δεν είναι απαραίτητη, για τη διενέργεια συγκεκριµένων ιατρικών εξετάσεων, επιβαρύνοντας ταυτόχρονα
τους ασφαλιστικούς φορείς µε την καταβολή
σηµαντικά µεγαλύτερης δαπάνης. Εξάλλου,
καθοριστική συνθήκη για την εφαρµογή της
διάταξης είναι η αδυναµία παροχής στον τόπο
διαµονής του πολίτη των υπηρεσιών που απαιτεί η αντιµετώπιση ενός προβλήµατος υγείας
και όχι η νοσηλεία ως τρόπος αντιµετώπισής
του, δεδοµένου µάλιστα ότι η εκτίµηση ως
προς την ανάγκη νοσηλείας ούτε στον ίδιο τον
ασθενή εναπόκειται ούτε είναι πάντοτε εκ των
προτέρων γνωστή σε αυτόν.
Προτείνεται:
Η έκδοση εγκυκλίου η οποία θα επιτρέψει
την καταβολή των δαπανών που προβλέπει το
Π∆ 416/1989 και για τη διενέργεια ιατρικών
εξετάσεων και στη συνέχεια η οριστική
νοµοθετική αντιµετώπιση του θέµατος, στο
πλαίσιο των ρυθµίσεων του κανονισµού περί-

E T H Σ I A

Θέµα: ∆ιανοµή εισιτηρίων κοινωνικού τουρισµού από τον Oργανισµό Εργατικής Εστίας
Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων διαφάνειας που διαπιστώνονται στη διαδικασία
διανοµής των εισιτηρίων κοινωνικού τουρισµού από τα επιµέρους γραφεία του Oργανισµού Εργατικής Εστίας,
προτείνεται:
Η τήρηση πρωτοκόλλου ανάρτησης όλων των
ανακοινώσεων του Oργανισµού στα επιµέρους
γραφεία του, το οποίο θα χρησιµεύει ως αποδεικτικό στοιχείο για τον ακριβή χώρο και την

ηµεροµηνία ανάρτησης και απόσυρσης κάθε
ανακοίνωσης και ως τεκµήριο ενηµέρωσης
των ενδιαφεροµένων. Eπίσης, η πρόβλεψη για
µαγνητοφωνηµένο µήνυµα στην τηλεφωνική
γραµµή επικοινωνίας µε το κοινό, στο οποίο
θα περιέχονται συγκεκριµένες πληροφορίες
για τα προγράµµατα του Oργανισµού. Tέλος, η
ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων για την τυχόν
διάθεση των εισιτηρίων µέσω άλλων φορέων
(π.χ. µέσω των ΚΑΠΗ), ώστε να αποφεύγεται ο
αιφνιδιασµός τους από την εξάντληση των
εισιτηρίων.
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θαλψης ασφαλισµένων του δηµοσίου, µε υιοθέτηση σαφέστερης διατύπωσης.
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T O Y

Π O Λ I T H

2. Θέµα: Υποχρεωτική ιατρική εξέταση ανδρών υποψηφίων για θέση γιατρού υπηρεσίας υπαίθρου µε βάση στοιχεία του πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης (βλ.
κεφ. Ε.1, 3.4.1.2)
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν∆ 67/1968, εάν
από το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης υποψηφίου για θέση γιατρού υπηρεσίας
υπαίθρου προκύπτει απαλλαγή από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του για λόγους υγείας, ο
υποψήφιος παραπέµπεται υποχρεωτικά σε
εξέταση από υγειονοµική επιτροπή. Η διάταξη
αυτή παρεισάγει διάκριση λόγω φύλου σε βάρος των ανδρών, καθώς προβλέπει πρόσθετη
δυνατότητα πρόσβασης σε ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα τους. Oι γυναίκες υποψήφιοι,
όµως, θα µπορούσαν να αποκρύπτουν παρόµοια προσωπικά δεδοµένα, διότι δεν υπέχουν
στρατιωτική υποχρέωση. Η υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας των ανδρών αποτελεί
συνταγµατικώς κατοχυρωµένη διάκριση, δεν
δύναται όµως να παράγει σε βάρος τους περισσότερα και διαρκέστερα δυσµενή αποτελέσµατα. Όπως άλλωστε έχει ήδη υποδείξει η Αρχή
Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (απόφαση αρ. 142/2001), η διάταξη
αυτή, µετά την ισχύ του Ν. 2472/1997, έπρεπε
να θεωρείται καταργηθείσα.
Προτείνεται:
Η κατάργηση του άρθρου 4 του Ν∆ 67/1968 ή
η πρόβλεψη γενικής υποχρεωτικής ιατρικής
εξέτασης, εφόσον για λόγους διασφάλισης
της δηµόσιας υγείας κριθεί σκόπιµη η γνώση
στοιχείων από το ιατρικό ιστορικό των υποψηφίων.

ΥΠOΥΡΓΕΙO ∆ΗΜOΣΙΑΣ
ΤΑΞΗΣ - ΥΠOΥΡΓΕΙO
ΕΜΠOΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡOΝOΙΑΣ - ΥΠOΥΡΓΕΙO
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜOΣΙΑΣ
∆ΙOΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠOΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Θέµα: Συντονισµός για την υποδοχή οικονοµικών µεταναστών και πολιτικών προσφύγων (βλ. κεφ. Ε.1, 3.10.2)
Σε αντίθεση προς όσα επιτάσσουν το Σύνταγµα (άρθρο 2, παράγρ. 1, άρθρο 5, παράγρ. 1,
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άρθρο 7, παράγρ. 2 και άρθρο 22, παράγρ. 3),
το διεθνές δίκαιο (άρθρο 3 ΕΣ∆Α) και η κοινή
νοµοθεσία (Ν. 2776/1999, Ν. 1975/1991 και
Π∆ 61/1999) και παρά την πρόσφατη καταδίκη της Ελλάδας στο ∆ικαστήριο των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (αποφάσεις ∆ικαστηρίου ΕΣ∆Α «Peers κατά Ελλάδας» της
19.4.2001 και «Dougoz κατά Ελλάδας» της
6.3.2001) µε αφορµή συνθήκες κράτησης
που συνιστούν εξ αντικειµένου ταπεινωτική
µεταχείριση, οι χώροι προσωρινής στέγασης
των µεταναστών που εισέρχονται παράνοµα
στη χώρα παραµένουν ανεπαρκείς, η πρόσβαση στη διαδικασία χορήγησης πολιτικού
ασύλου είναι ιδιαίτερα δυσχερής και, τέλος, η
προστασία των αιτουµένων άσυλο παρουσιάζει σαφή προβλήµατα.
Προτείνεται:
Η σύσταση κεντρικού συντονιστικού οργάνου
για την ενιαία αντιµετώπιση τόσο των προβληµάτων µεταχείρισης και των συνθηκών
κράτησης µεταναστών που εισέρχονται παράνοµα στη χώρα όσο και των θεµάτων πολιτικού ασύλου.
Ειδικότερα, για την υποδοχή των µεταναστών
που εισέρχονται παράνοµα στη χώρα,
προτείνεται:
α) η δηµιουργία κέντρων υποδοχής και, εν τω
µεταξύ, η βελτίωση των υφιστάµενων χώρων
κράτησης,
β) η νοµοθετική πρόβλεψη τροφείων για τους
κρατουµένους από τις λιµενικές αρχές αντίστοιχων προς εκείνα των κρατουµένων από
την Aστυνοµία, και
γ) η τακτική ιατρική εξέταση και περίθαλψη
των µεταναστών κατά τη σύλληψή τους και
όσο διαρκεί η κράτησή τους.
Ως προς τη διαδικασία χορήγησης ασύλου
προτείνεται:
α) η διευκόλυνση της πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου, µε την εξασφάλιση διερµηνέα
και την ευαισθητοποίηση του λιµενικού και
του αστυνοµικού προσωπικού,
β) η ευρύτερη εφαρµογή της ταχύρρυθµης
διαδικασίας εξέτασης αιτηµάτων ασύλου,
γ) τήρηση των διατάξεων για την απαγόρευση
κράτησης των αιτουµένων άσυλο που έχουν
εφοδιαστεί µε το σχετικό δελτίο, και
δ) ο διαχωρισµός της αρµόδιας αρχής για
αιτήµατα ασύλου από την αρµόδια αρχή για τη
σύλληψη και την κράτηση των παράνοµα
εισερχοµένων, κατά τα οριζόµενα σε σχετικό
σχέδιο Oδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΥΠOΥΡΓΕΙO ∆ΗΜOΣΙΑΣ
ΤΑΞΗΣ, ΠΥΡOΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Θέµα: Άνιση µεταχείριση γυναικών στην
προκήρυξη θέσεων της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας (βλ. κεφ. Ε.1, 3.4.1.1)
Oι κανονιστικές πράξεις της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις οποίες οι γυναίκες καταλαµβάνουν ορισµένο µόνο ποσοστό
των προκηρυσσόµενων θέσεων διοικητικών
και άλλων καθηκόντων (θέσεις τεχνολόγων
πληροφορικής, µουσικών κ.λπ.), καταστρατηγούν τις διατάξεις του Ν. 2713/1999 και είναι αντίθετες στην αρχή της ισότητας των πολιτών (διακρίσεις λόγω φύλου) σε ό,τι αφορά
την πρόσβαση σε θέσεις του δηµόσιου
τοµέα, όπως αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο
4, παράγρ. 1 και 2 του Συντάγµατος και στην
Oδηγία 76/207 ΕOΚ. Επίσης, ο απόλυτος
περιορισµός του άρθρου 12 του Ν. 2713/
1999, σύµφωνα µε το οποίο καθήκοντα δασοπυρόσβεσης αναλαµβάνουν µόνο άνδρες,
πρέπει να επανεξεταστεί αφενός λόγω της
επιβεβληµένης άρσης κάθε ανισότητας σε
βάρος των γυναικών µετά την αναθεώρηση
του Συντάγµατος (άρθρο 116, παράγρ. 2) και
αφετέρου προκειµένου να εκλείψει η αντίφαση αυτού του περιορισµού µε την πρακτική της εκπαίδευσης γυναικών σε εθελοντική
υπηρεσία δασοπυρόσβεσης.
Προτείνεται:
α) Η προκήρυξη θέσεων διοικητικών και
άλλων καθηκόντων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αδιακρίτως φύλου, και
β) η επανεξέταση του άρθρου 12 του Ν.
2713/1999, σύµφωνα µε το οποίο καθήκοντα
δασοπυρόσβεσης αναλαµβάνουν µόνο
άνδρες, ακόµη και όταν οι θέσεις διεκδικούνται από γυναίκες µε σχετική προϋπηρεσία ή
προηγούµενη εθελοντική εργασία.
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Από τη φύση της η διαδικασία εξέτασης, υιοθέτησης και τελικής υλοποίησης προτάσεων
για τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της
δηµόσιας διοίκησης είναι χρονοβόρα, ιδίως
εάν απαιτεί και νοµοθετική πρωτοβουλία από
πλευράς του αρµόδιου υπουργείου. Για τον
λόγο αυτόν, η ανταπόκριση της διοίκησης στις
σχετικές προτάσεις της Αρχής δεν είναι
ορατή παρά µετά την πάροδο αρκετού χρόνου
από τη στιγµή της διατύπωσής τους. Έπειτα
από παρέλευση όµως τριών ετών από την
υποβολή των πρώτων προτάσεων, που έγινε
τον Μάρτιο του 1999 µε αφορµή την κατάθεση της πρώτης ετήσιας έκθεσης της Αρχής,
είναι πλέον δυνατή η συναγωγή πιο αξιόπιστων συµπερασµάτων.
Η αποδοχή περισσότερων του ενός τρίτου των
νοµοθετικών και οργανωτικών προτάσεων
του Συνηγόρου του Πολίτη µετά τα τρία πρώτα
έτη λειτουργίας της Aρχής στην Ελλάδα αποτελεί µια κατ’ αρχήν θετική εξέλιξη. Μάλιστα, το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος
αυτών των προτάσεων έγιναν αποδεκτές κατά
το 2001 οδηγεί σε συγκρατηµένα αισιόδοξα
συµπεράσµατα ως προς τις προοπτικές ενός
εποικοδοµητικού, πολυεπίπεδου και αποτε-

E K Θ E Σ H

Θέµα: Εκτέλεση διοικητικών µέτρων του
Συστήµατος Ελέγχου Συµπεριφοράς Oδηγών
παρά την ύπαρξη αθωωτικών δικαστικών
αποφάσεων (βλ. κεφ. Ε.4, 4.1)
Σύµφωνα µε το άρθρο 107, παράγρ. 3 του Ν.
2696/1999 («Κύρωση Κώδικα Oδικής
Κυκλοφορίας»), τα διοικητικά µέτρα του
ΣΕΣO, γνωστότερου ως point system, επι-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝOΜOΘΕΤΙΚΩΝ,
ΛEITOYPΓIKΩN
ΚΑΙ OΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ
ΠΡOΤΑΣΕΩΝ

E T H Σ I A

YΠOΥΡΓΕΙO ΜΕΤΑΦOΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚOΙΝΩΝΙΩΝ

βάλλονται και εκτελούνται παράλληλα και
ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις. Η
πρακτική που ακολουθεί το Υπουργείο Μεταφορών σε σχέση µε την εφαρµογή αυτής
της διάταξης έχει ως αποτέλεσµα να µην
ανακαλούνται οι πράξεις επιβολής των βαθµών που καταχωρίζονται σε βάρος των οδηγών, ακόµη και όταν ακολουθεί αθωωτική
απόφαση ποινικού δικαστηρίου που έχει κρίνει τα ίδια πραγµατικά περιστατικά. Η πρακτική αυτή είναι προφανώς ασύµβατη µε το
δικαίωµα δικαστικής προστασίας, όπως
προβλέπει το άρθρο 20, παράγρ. 1 του
Συντάγµατος.
Προτείνεται:
Η προσθήκη δεύτερου εδαφίου στην παράγραφο 3 του άρθρου 107 του ΚOΚ, σύµφωνα
µε το οποίο «Μεταγενέστερη τυχόν αθωωτική
απόφαση ποινικού δικαστηρίου ακυρώνει
αυτοδικαίως την καταχώριση στο σύστηµα
ΣΕΣO».
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λεσµατικού διαλόγου της Αρχής µε τους
φορείς της δηµόσιας διοίκησης. Η σταδιακή
ενίσχυση αυτού του διαλόγου και η δυναµική
που τείνει να αποκτήσει έχουν δύο επιπλέον
θετικές συνέπειες: πρώτον, προσδίδουν
αυξηµένο κύρος στη διαµεσολαβητική διάσταση του έργου της Αρχής και δεύτερον,
δηµιουργούν την εύλογη προσδοκία για
περαιτέρω εµβάθυνση και διεύρυνση αυτής
της συνεργασίας, που στόχο έχει την αντιµετώπιση των δοµικών προβληµάτων της δηµόσιας διοίκησης.
Έως τις 31.12.2001, τα ποσοστά αποδοχής
των προτάσεων των Kύκλων του Συνηγόρου
του Πολίτη, όπως αποτυπώνονται στα Γραφήµατα 46 και 47 του κεφαλαίου ∆’, είχαν ως
εξής: Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
36,1%, Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας
33,1%, Κύκλος Ποιότητας Ζωής 21,1% και
Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη 54,5%.
Σε ό,τι αφορά τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα, επισηµαίνεται ότι τα ποσοστά αποδοχής
των προτάσεων της Αρχής από τα καθ’ ύλην
αρµόδια υπουργεία διαφέρουν από Κύκλο σε
Κύκλο και συναρτώνται κατ’ εξοχήν µε το
οικονοµικό κόστος αλλά και µε τις ευρύτερες
δοµικές αλλαγές και το πολιτικό κόστος που
αρκετά συχνά συνεπάγεται η προτεινόµενη
τροποποίηση του πλαισίου λειτουργίας της
διοίκησης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο Κύκλος Ποιότητας Ζωής, που είναι
και ο µόνος Κύκλος στον οποίο παρατηρείται
ρητή άρνηση υιοθέτησης των προτάσεων από
τη διοίκηση, σε µικρό πάντως αριθµό. Επισηµαίνεται, παρά ταύτα, ότι το ποσοστό
ευθείας απόρριψης των προτάσεων της
Αρχής από τους αρµόδιους φορείς της διοίκησης παραµένει ιδιαίτερα χαµηλό (2% επί
του συνόλου), ενώ αντίθετα εκκρεµούσε έως
τις 31.12.2001 η απάντηση και η τοποθέτηση
της διοίκησης για το 63,5% του συνόλου των
υποβληθεισών προτάσεων. Πρόθεση του
Συνηγόρου του Πολίτη είναι να αποτελέσουν
οι εκκρεµείς αυτές προτάσεις αντικείµενο
νέων επαφών µε τα αρµόδια υπουργεία κατά
το 2002.

γράφου 3 του άρθρου 7 του Ν. 1763/1988, που
περιόριζε τη δυνατότητα παράτασης αναβολής
λόγω σπουδών στις περιπτώσεις µετεγγραφής
σε ανώτερη βαθµίδα. Στο πλαίσιο των ανώτατων χρονικών ορίων αναβολής που προβλέπει
ο νόµος, το άρθρο 18, παράγρ. 2 του Ν.
2936/2001 παρέχει δικαίωµα παράτασης αναβολής λόγω σπουδών και σε όλους όσοι,
παραµένοντας στην ίδια βαθµίδα, εισάγονται
σε σχολή µεγαλύτερης διάρκειας σπουδών
προπτυχιακού επιπέδου ή συνεχίζουν τη µεταπτυχιακή τους ειδίκευση µε την εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής.
2. Oµοίως, έγινε καθ’ ολοκληρίαν αποδεκτή,
µε το άρθρο 18, παράγρ. 3 του Ν. 2936/2001,
πρόταση της Αρχής που περιλαµβανόταν στην
ειδική έκθεση του 1999 για την εναλλακτική
πολιτική και κοινωνική υπηρεσία (βλ. Ετήσια
έκθεση 1999, σ. 99) και αφορούσε στον διαφορετικό υπολογισµό της χρονικής της διάρκειας, προκειµένου να καταστεί δυνατή η επέκταση και σε αυτήν (όχι ευθέως, αλλά αναλογικά
προς την κατά πολύ µεγαλύτερη χρονική της
διάρκεια) της εφαρµογής ευµενών διατάξεων
της στρατολογικής νοµοθεσίας που διέπουν τη
διάρκεια της στρατιωτικής θητείας πολυτέκνων και άλλων ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων.
3. Έγινε επίσης καθ’ ολοκληρίαν αποδεκτή, µε
το άρθρο 27 του Ν. 2915/2001, πρόταση του
Συνηγόρου του Πολίτη για αναδροµική διαγραφή από το ποινικό µητρώο όσων ποινών είχαν
επιβληθεί σε αντιρρησίες συνείδησης πριν
τεθεί σε ισχύ ο Ν. 2510/1997 για ανυποταξία,
πράγµα που είχε ως συνέπεια να αποκλείεται
εφ’ όρου ζωής η πρόσβασή τους σε ορισµένα
επαγγέλµατα.
4. Τέλος, έγινε αποδεκτή πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη για την παροχή δικαιώµατος
επανεξέτασης υποθέσεων από την Ανωτάτη
Στρατού Υγειονοµική Επιτροπή για τρίτη φορά,
σε περίπτωση σοβαρής επιδείνωσης της υγείας του ενδιαφεροµένου (βλ. Ετήσια έκθεση
2000, σ. 252). Προωθείται η σχετική τροποποιητική διάταξη του άρθρου 1, παράγρ. 2 του Ν.
2435/1996.

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ
OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ
OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ

1. Έγινε καθ’ ολοκληρίαν αποδεκτή πρόταση
του Συνηγόρου του Πολίτη (βλ. Ετήσια έκθεση
2000, σ. 251) για τη συµπλήρωση της παρα-

260

1. Πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη (βλ.
Ετήσια έκθεση 1999, σ. 273) για τη ρύθµιση
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της διαδικασίας επιστροφής αχρεωστήτως
καταβληθέντος φόρου µεταβίβασης ακινήτων, εν όψει και της σχετικής νοµολογίας του
Συµβουλίου της Επικρατείας, υιοθετήθηκε
µε την τροποποίηση της αρ. 1080792/
1428/0013/πολ.1162/10.7.89 εγκυκλίου του
Υπουργείου Εθνικής Oικονοµίας και Oικονοµικών.
2. Η υλοποίηση πρότασης του Συνηγόρου του
Πολίτη για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος των χήρων ανδρών, συζύγων δηµοσίων υπαλλήλων (βλ. Ετήσια έκθεση 2000, σ.
253), αντιµετωπίζεται στο πλαίσιο της επικείµενης αναµόρφωσης του συνταξιοδοτικού
συστήµατος των δηµοσίων υπαλλήλων.

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ
OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ
OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ - ΥΠOΥΡΓΕΙO
ΠOΛΙΤΙΣΜOΥ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚOΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Σε πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη για τη
χορήγηση εφάπαξ βοηθήµατος στους συνταξιούχους του δηµοσίου που έχουν προσφέρει αποδεδειγµένα διακεκριµένες υπηρεσίες στις τέχνες και τα γράµµατα (βλ. Ετήσια έκθεση 2000, σ. 252), το Υπουργείο Eθνικής Oικονοµίας και Oικονοµικών (Γενική
Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) απάντησε, επικαλούµενο αποκλειστική αρµοδιότητα του
Υπουργείου Πολιτισµού (άρθρο 1, παράγρ. 2
του Ν. 2435/1996). Ωστόσο, αναφέρει συµπληρωµατικά ότι για το ζήτηµα της συνταξιοδότησης των λογοτεχνών-καλλιτεχνών
προωθείται νέο σχέδιο διατάξεων.

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ
OΙΚOΝOΜΙΑΣ
ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡOΝOΙΑΣ

Με το Φ53/οικ.2323/12.12.01 έγγραφο του
αρµόδιου Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο κοινοποιήθηκε
στον Συνήγορο του Πολίτη εν όψει σχετικής
πρότασης που είχε διατυπώσει η Αρχή (βλ.
Ετήσια έκθεση 1999, σ. 158), οι ασφαλιστικοί
οργανισµοί καλούνται να διερευνήσουν τη
δυνατότητα επέκτασης του επιδόµατος παραπληγίας-τετραπληγίας και σε άλλες κατηγορίες ασφαλισµένων, µεταξύ των οποίων και σε
πάσχοντες από ασθένειες µε τα ίδια ή βαρύτερα συµπτώµατα, όπως η µυοπάθεια βαριάς µορφής που έχει ως αποτέλεσµα την κατάργηση της κινητικότητας των κάτω άκρων, οι
υψηλοί µηριαίοι ακρωτηριασµοί και η φωκοµελία των κάτω άκρων.

ΥΠOΥΡΓΕΙO
ΠΕΡΙΒΑΛΛOΝΤOΣ,
ΧΩΡOΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΗΜOΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

2 0 0 1
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E K Θ E Σ H

1. Στον πρόσφατο N. 2971/2001 («αιγιαλός,
παραλία και άλλες διατάξεις») ελήφθησαν
υπόψη τρεις από τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη που είχαν διατυπωθεί σε
προηγούµενες ετήσιες εκθέσεις (βλ. Ετήσια
έκθεση 1999, σ. 227 και Ετήσια έκθεση
2000, σ. 255-256). Συγκεκριµένα, στον νέο
νόµο προβλέπεται:
α) ο υποχρεωτικός καθορισµός του αιγιαλού
και της παραλίας πριν από οποιαδήποτε οικοδοµική δραστηριότητα ή µελέτη σχεδιασµού
εντός ζώνης 100 µ. από την ακτογραµµή,

E T H Σ I A

Με την αρ. 2/17961/0020/27.1.00 ΚΥΑ υιοθετήθηκε πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη
(βλ. Ετήσια έκθεση 1999, σ. 161) για τη µετακίνηση των εισοδηµατικών ορίων χορήγησης
των πολυτεκνικών επιδοµάτων σε αισθητά
υψηλότερη βάση. Ήδη, µε το άρθρο 50 του Ν.
2972/2001, το ύψος του εισοδήµατος έπαψε
να αποτελεί λόγο µη χορήγησης αυτών των
επιδοµάτων.

Στο έγγραφό του µε αρ. πρωτ. 17775/7.9.01, ο
Υφυπουργός Ανάπτυξης εκδήλωσε την πρόθεσή του να υιοθετήσει πρόταση της Αρχής (βλ.
Ετήσια έκθεση 2000, σ. 253) για την τροποποίηση της διάταξης του Ν. 1804/1988, που
προβλέπει υποχρεωτική εγγραφή πτυχιούχων
στην Ένωση Ελλήνων Χηµικών, έτσι ώστε να
υπάρξει στον νόµο και πρόβλεψη εκούσιας
διαγραφής τους από αυτήν. Η διοίκηση της
Ένωσης, προς στην οποία απευθύνθηκε ο
Υφυπουργός Ανάπτυξης, παρέπεµψε το θέµα
σε προσεχή συνεδρίαση του ανώτατου αντιπροσωπευτικού οργάνου της.

Σ Y N H Γ O P O Σ

T O Y

Π O Λ I T H
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β) η σύνταξη µελέτης υδρογεωλογικών στοιχείων για τον καθορισµό του αιγιαλού, και
γ) η σύνταξη σαφώς αιτιολογηµένης έκθεσης
της επιτροπής καθορισµού του αιγιαλού.
2. Σχετικά µε τη σύνταξη µεµονωµένων πράξεων εφαρµογής στην περιοχή Περιβολάκια
Ρεθύµνης και την πρόταση της Αρχής για την
ανάγκη αποσαφήνισης του νοµικού πλαισίου
που τις διέπει (βλ. Ετήσια έκθεση 1999, σ.
221), το ΥΠΕΧΩ∆Ε, στο από 25.1.2002 έγγραφό του προς τον Συνήγορο του Πολίτη, αναγνωρίζει την ύπαρξη του προβλήµατος στην
περιοχή και επισηµαίνει ότι έχει ήδη ακυρώσει µία σχετική πράξη εφαρµογής. Θεωρεί
ωστόσο ότι, µετά τις οδηγίες που δόθηκαν
στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύµνης,
δεν απαιτείται περαιτέρω αποσαφήνιση του
νοµικού πλαισίου των µεµονωµένων πράξεων εφαρµογής ούτε τροποποίησή του. Καθώς
οι προτάσεις της Αρχής δεν έχουν υιοθετηθεί
από τη ΝΑ Ρεθύµνης και τον ∆ήµο Ρεθύµνου,
η υπόθεση παραµένει υπό διερεύνηση.
3. Θετική είναι κατ’ αρχάς η ανταπόκριση του
υπουργείου στην πρόταση του Συνηγόρου του
Πολίτη για τον επανακαθορισµό του ενοικίου
των επιταγµένων ακινήτων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις για τις επαγγελµατικές µισθώσεις
και ειδικά µε βάση το ποσοστό του τρέχοντος
πληθωρισµού (βλ. Ετήσια έκθεση 1999, σ.
223). Στο από 5.2.2002 έγγραφό της, η ∆ιεύθυνση Oργάνωσης του ΥΠΕΧΩ∆Ε αναφέρει
ότι εξετάζεται ενδεχόµενη σχετική νοµοθετική ρύθµιση στο πλαίσιο του προγράµµατος
«Πολιτεία» για το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Όπως αναφέρεται στο ίδιο έγγραφο, σε αυτό το πλαίσιο θα
εξεταστεί και το ενδεχόµενο νοµοθετικής
ρύθµισης σχετικά µε τη µη ευνοϊκή δανειοδότηση για αυθαίρετα κτίσµατα που έχουν
υποστεί ζηµιές ή κρίνονται κατεδαφιστέα
εξαιτίας φυσικών καταστροφών.
4. Σχετικά µε τις προτάσεις του Συνηγόρου
του Πολίτη για τις δεσµεύσεις και τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων, οι ∆ιευθύνσεις Τοπογραφικών Έργων και Oργάνωσης του ΥΠΕΧΩ∆Ε ενηµέρωσαν την Αρχή
ότι
α) η µεν πρόταση για τη σύναψη χαµηλότοκων
δανείων από τους OΤΑ (βλ. Ετήσια έκθεση
1999, σ. 222 και Ετήσια έκθεση 2000, σ. 256257) δεν αφορά στο υπουργείο, και
β) η αρµόδια ∆ιεύθυνση Απαλλοτριώσεων και
Τοπογραφήσεων υπέβαλε προτάσεις προς την
επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος
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«Πολιτεία» για το ΥΠΕΧΩ∆Ε, που έχουν στόχο
την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας
απαλλοτρίωσης.

ΥΠOΥΡΓΕΙO
ΠΕΡΙΒΑΛΛOΝΤOΣ,
ΧΩΡOΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜOΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ, ΤΕΧΝΙΚO
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙO ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Σχετικά µε τη δυνατότητα εκούσιας αποχώρησης από το ΤΕΕ (βλ. Ετήσια έκθεση 2000,
σ. 258), το υπουργείο ενηµέρωσε την Αρχή
ότι εξετάζει την ανάγκη θέσπισης σχετικής
ρύθµισης. Ήδη κατά το 2001 παρατηρήθηκε
µεταστροφή στη διοικητική πρακτική του
ΤΕΕ, ειδικά για τους πολίτες των οποίων η
άµεση διαγραφή ζητήθηκε από τον Συνήγορο
του Πολίτη, σε συνέχεια σχετικής αναφοράς
τους. Η πρόταση της Αρχής έγινε δεκτή και οι
ενδιαφερόµενοι διαγράφηκαν αναδροµικά
από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής
τους. Σε ό,τι αφορά την πολυετή καθυστέρηση της συζήτησης των υποθέσεων
του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου του
ΤΕΕ που έχει επισηµάνει η Αρχή (βλ. Ετήσια
έκθεση 1998, σ. 95), η Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε
απηύθυνε σχετική επιστολή προς τον πρόεδρο του ΤΕΕ. Σε αυτήν εκφράζεται η ανάγκη
άµεσης και αποτελεσµατικής αντιµετώπισης
του προβλήµατος µε την υποβολή σχετικών
προτάσεων από το ΤΕΕ.

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
1. Στην Eτήσια έκθεση 2000 (βλ. σ. 258), ο
Συνήγορος του Πολίτη διατύπωσε την πρόταση να υπαχθούν στην έννοια του υποψήφιου
σπουδαστή του Ελεύθερου Ανοιχτού Πανεπιστήµιου (ΕΑΠ) από ακριτικές περιοχές, όπως
περιγράφεται στο άρθρο 5 του Ν. 2552/1997,
τόσο οι µόνιµοι κάτοικοι ακριτικών περιοχών
της νησιωτικής Ελλάδας όσο και ακριτικών
περιοχών που βρίσκονται σε νοµούς όπου τα
ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης δεν
παρέχουν µεταπτυχιακές σπουδές. Η εν λόγω
πρόταση συµπληρώθηκε µε το από 16.7.2001
πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη, µε το
οποίο ζητήθηκε από τον αρµόδιο Yπουργό η
τροποποίηση της προαναφερόµενης διάταξης, ώστε να αποκτήσουν δυνατότητα συµµε-
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τοχής σε µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών του ΕΑΠ και οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ.
Το αρµόδιο υπουργείο πληροφόρησε τον
Συνήγορο του Πολίτη ότι το ΕΑΠ, το οποίο
έχει ήδη συµφωνήσει εγγράφως µε τις προτάσεις της Αρχής, επεξεργάζεται σχέδιο
νόµου για τη συνολική αντιµετώπιση των
θεµάτων εφαρµογής του Ν. 2552/1997. Εν τω
µεταξύ, όπως προκύπτει από προκήρυξη για
τη συµµετοχή υποψηφίων σε προγράµµατα
σπουδών του ακαδηµαϊκού έτους 2001-2002,
το ΕΑΠ έχει διευρύνει την έννοια του όρου
«µόνιµοι κάτοικοι ακριτικών περιοχών»,
εντάσσοντας σε αυτήν, εκτός από τους µόνιµους κατοίκους των δήµων Αριδαίας, Βεγορίτιδας και Εξαπλατάνου του Νοµού Πέλλας,
και εκείνους των παραµεθόριων περιοχών
της νησιωτικής Ελλάδας.
2. Με την έκδοση του Π∆ 210/2001 υλοποιήθηκε πλήρως πρόταση του Συνηγόρου του
Πολίτη για την επίσπευση της διαδικασίας
έκδοσης των προεδρικών διαταγµάτων που
προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6
του Ν. 2009/1992, προκειµένου να κατοχυρωθούν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των κατόχων τίτλων σπουδών του τοµέα επαγγελµάτων
υγείας της µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής κατάρτισης, καθώς και της δευτεροβάθµιας τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης (βλ. Ετήσια έκθεση 1999, σ. 101
και Ετήσια έκθεση 2000, σ. 95).
3. Σχετικά µε τη µεταφορά των µαθητών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε σχολεία που βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση από τον τόπο
κατοικίας τους, ο Συνήγορος του Πολίτη είχε
διατυπώσει πρόταση για την κάλυψη των εξόδων συνοδείας των µαθητών από την υπηρεσία που αναλαµβάνει τη µίσθωση των µεταφορικών µέσων (βλ. Ετήσια έκθεση 2000, σ.
264). Με την από 3.12.2001 επιστολή του, ο
αρµόδιος υπουργός διαβεβαιώνει ότι οι απόψεις της Αρχής λαµβάνονται σοβαρά υπόψη

στο πλαίσιο της επανεξέτασης των σχετικών
νοµοθετικών ρυθµίσεων.

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Σε συνέχεια σχετικής πρότασης του Συνηγόρου του Πολίτη, που απέβλεπε στη διασφάλιση της έγκαιρης ενηµέρωσης των ζηµιωθέντων παραγωγών κατά τη διαδικασία χορήγησης οικονοµικών ενισχύσεων (υπόθεση
7395/2001), η ∆ιεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασµού Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Γεωργίας ενηµέρωσε την Αρχή ότι οι πίνακες
διαπίστωσης αποκατάστασης ζηµιών που συντάσσουν οι αρµόδιες επιτροπές διαπίστωσης θα αναρτώνται επί δεκαήµερο στο οικείο
δηµοτικό ή κοινοτικό κατάστηµα, έτσι ώστε
οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί να µπορούν να
υποβάλλουν µέσα σε αυτό το δεκαήµερο τις
τυχόν ενστάσεις τους, οι οποίες θα εκδικάζονται από επιτροπές διαφορετικής σύνθεσης.

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΜΠOΡΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Με την αρ. Φ3342/37/2001 υπουργική απόφαση, το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας υιοθέτησε πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη για
τη διάθεση του παραβόλου ύψους 10.000 δρχ.
από τις κατά τόπους λιµενικές αρχές, το οποίο
απαιτείται, µεταξύ άλλων, για τη θεώρηση
άδειας επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής. Η
προηγούµενη διάταξη (ΥΑ 3122.1/53/1999,
ΦΕΚ 2287/31.12.99), η εφαρµογή της οποίας
είχε ως αποτέλεσµα την ταλαιπωρία των
ενδιαφεροµένων, προέβλεπε ότι ανεξάρτητα
από τον τόπο ελλιµενισµού του πλοίου, το εν
λόγω παράβολο εισπράττονταν από τον Ειδικό
Λογαριασµό Κεφαλαίου Λιµενικής Αστυνοµίας της Λιµενικής Αρχής Πειραιά, η οποία
στη συνέχεια το διέθετε στους δικαιούχους.
E T H Σ I A
E K Θ E Σ H
2 0 0 1
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