∆ελτίο Τύπου
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2011

Επιτακτική ανάγκη η λειτουργία των θεσµών και ο σεβασµός των
δικαιωµάτων, επισηµαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη στην έκθεσή του για
το 2010
Η οικονοµική κρίση αποτελεί πρόκληση για τους πολιτικούς και διοικητικούς
θεσµούς που έχουν την ευθύνη για την καθοδήγηση της χώρας και τη
διαχείριση των κοινών πραγµάτων – αλλά και για τον ρόλο του Συνηγόρου του
Πολίτη. Σε αυτό το κρίσιµο κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον και µε
δεδοµένη την έλλειψη επαρκών πόρων απαιτείται να ενταθεί η θεσµική
λειτουργία, η τήρηση των αρχών και των κανόνων του κράτους δικαίου και της
δηµοκρατίας, επισηµαίνει η αναπληρώτρια Συνήγορος του Πολίτη, Καλλιόπη
Σπανού, στην ετήσια έκθεσή της την οποία παρέδωσε σήµερα στον Πρόεδρο
της Βουλής, Φίλιππο Πετσάλνικο. Η έκθεση παρουσιάζει το έργο του
Συνηγόρου του Πολίτη µέσα στο 2010 και καταλήγει σε συµπεράσµατα και
προτάσεις προς τη διοίκηση και τους κοινωνικούς εταίρους. Από την έκθεση
του 2010 προκύπτει ότι ο αριθµός των καταγγελιών των πολιτών κατά το 2010
(13.179) παρέµεινε πρακτικά στα ίδια υψηλά επίπεδα του 2009 και διατηρεί µια
αύξηση της τάξης του 20% σε σχέση µε την προ του 2008 περίοδο.
«Σε µια χώρα όπου η εµπιστοσύνη στους θεσµούς υπήρξε ανέκαθεν ελλειµµατική, η
οικοδόµηση σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ κράτους και πολιτών, καθίσταται πιο
απαραίτητη από ποτέ. Γι αυτό είναι κρίσιµο να αναδειχθεί η υπέρ του κοινού
συµφέροντος λειτουργία των θεσµών και ο σεβασµός των δικαιωµάτων των
πολιτών», τόνισε η Καλλιόπη Σπανού κατά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης.
Η έκθεση διαπιστώνει ότι, η περιστολή των δηµόσιων δαπανών επηρέασε ευρύτερα
τη λειτουργία του κράτους. Καθυστερήσεις πληρωµών, προβλήµατα λειτουργίας
λόγω ελλιπούς στελέχωσης σε συνδυασµό µε το κύµα συνταξιοδοτήσεων, µειωµένες
υπηρεσίες πρόνοιας, καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων και στην παροχή
άλλων κοινωνικών δικαιωµάτων, ανατροπή προσδοκιών για πρόσληψη επιτυχόντων
σε διαγωνισµούς είναι ορισµένα από τα θέµατα που κυριάρχησαν το 2010 στις
καταγγελίες (αναφορές) των πολιτών. Σε πολλές περιπτώσεις, η προσπάθεια
διόρθωσης ανορθολογικών πρακτικών του παρελθόντος διατάραξε το πλαίσιο στο
οποίο είχαν συνηθίσει να λειτουργούν οι υπηρεσίες και να δραστηριοποιούνται οι
πολίτες ενώ φαίνεται να αποτελεί γενική διαπίστωση ότι υπό την πίεση των νέων
συνθηκών, η διοίκηση τείνει να αµελεί διαδικαστικές της υποχρεώσεις απέναντι στους
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πολίτες. Η καθυστέρηση, η παράλειψη απάντησης ή η έλλειψη σεβασµού των
προθεσµιών εµφανίζονται συχνότερα.
Τα προβλήµατα κακοδιοίκησης και η πολύπλευρη κρίση αυξάνουν τις προσδοκίες
των πολιτών και από τον Συνήγορο του Πολίτη. Η ανεξάρτητη αρχή κατακλύστηκε
από καταγγελίες, µεταξύ των οποίων πολλές αφορούσαν αιτήµατα για βοήθεια
(υπερχρεωµένα νοικοκυριά, άνεργοι, επιχειρηµατίες σε κίνδυνο πτώχευσης κ.λπ.),
ακόµη και για θέµατα που δεν ενέπιπταν στο πεδίο αρµοδιότητάς της. Σε αυτές τις
νέες αντίξοες συνθήκες, ο Συνήγορος του Πολίτη, καλείται να επινοήσει νέους
τρόπους παρέµβασής του για να µπορέσει να επιτελέσει το έργο του και να
παραµείνει αξιόπιστος συνοµιλητής τόσο της διοίκησης όσο και της κοινωνίας.
Η ανεξάρτητη αρχή επισηµαίνει πάντως µε ικανοποίηση ότι σηµαντικός αριθµός
προτάσεων που είχαν ήδη διατυπωθεί τα προηγούµενα χρόνια υιοθετήθηκε στη
διάρκεια του 2010, µε πρώτο παράδειγµα διάφορα φορολογικά θέµατα.

Ακολουθούν συνολικά στατιστικά στοιχεία, και συµπεράσµατα, προτάσεις και
ενδεικτικά παραδείγµατα ανά θεµατική ενότητα.
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Στατιστικά στοιχεία

Το 2010 ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ) έλαβε 13.179 νέες αναφορές. Το 59,8%
αυτών ήταν εντός αρµοδιότητας.
Επί των εντός αρµοδιότητας αναφορών που χειρίστηκε ο ΣτΠ:
• Το 53,07% διαπιστώθηκε ότι ήταν βάσιµες, δηλαδή η καταγγελία του πολίτη ήταν
δικαιολογηµένη και υπήρχε κακοδιοίκηση.
• Το 38,08% διαπιστώθηκε ότι ήταν αβάσιµες, δηλαδή η διοίκηση είχε
τηρήσει τη νοµιµότητα.
• Στο 8,85% διακόπηκε, για διαφόρους λόγους, η έρευνα.
Οι βάσιµες αναφορές είχαν κατά ένα µεγάλο ποσοστό θετική έκβαση. Αναλυτικότερα:
• Επιλύθηκαν, δηλαδή αποκαταστάθηκε το πρόβληµα που αντιµετώπιζε ο πολίτης,
σε ποσοστό 73,16%.
• ∆εν επιλύθηκε, παρά τη διαµεσολάβηση, το πρόβληµα που έθετε το 10,64% των
βάσιµων αναφορών. Στις περιπτώσεις αυτές δεν έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις του
ΣτΠ.
• Στο 12,94% των βάσιµων αναφορών η επίλυση στάθηκε αδύνατη για λόγους που
αποδίδονται σε κενά της νοµοθεσίας ή σε πάγιες οργανωτικές αδυναµίες και
δυσλειτουργίες της δηµόσιας διοίκησης.
• Το 3,26% των υποθέσεων επιλύθηκε χωρίς ενέργειες του ΣτΠ, από την ίδια την
υπηρεσία ή ύστερα από παρέµβαση άλλου φορέα.
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∆ικαιώµατα του ανθρώπου

(α) Συµπεράσµατα
1. Η οικονοµική κρίση οξύνει τα φαινόµενα κοινωνικού αποκλεισµού: ευπαθείς
οµάδες, όπως οι µετανάστες ή οι Ροµά, θίγονται τόσο άµεσα, µε την υποβάθµιση των
δυνατοτήτων ή ευκαιριών επιβίωσης, όσο και έµµεσα, όταν ο υπόλοιπος πληθυσµός
αισθάνεται ανασφαλής.
2. Η δηµοσιονοµική στενότητα µεταλλάσσεται σε πρόβληµα δικαιωµάτων,
καθώς σε πεδία όπως οι χώροι κράτησης, οι δοµές υποδοχής αιτούντων άσυλο ή η
υπολειτουργία υπηρεσιών έκδοσης αδειών διαµονής, οι πόροι δεν επαρκούν ή
διατίθενται κατά προτεραιότητα σε τοµείς υψηλότερης δηµοτικότητας.
3. Η διοίκηση συχνά θεωρεί αυτονόητο ότι η απλή επίκληση λόγων ασφαλείας
δικαιολογεί εξαιρέσεις ή υποχωρήσεις από την προστασία δικαιωµάτων, χωρίς
εξατοµικευµένη εκτίµηση και ειδική αιτιολογία. Η πρακτική αυτή συχνά έχει ως
αποτέλεσµα την πλήρη κατάλυση νοµοθετηµένων εγγυήσεων σε πεδία που
σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε τη δηµόσια ασφάλεια, όπως η άδεια
επανόδου αλλοδαπών, η έκδοση διαβατηρίου ή οι συνθήκες κράτησης.

(β) Προτάσεις
1. Να ληφθούν µέτρα για την προστασία της δηµόσιας ασφάλειας στο ιστορικό
κέντρο της Αθήνας σε συνδυασµό µε την αποτροπή φαινοµένων κοινωνικού
αποκλεισµού, ιδιαίτερα µε αναγνώριση ειδικού καθεστώτος διαµονής σε όσους
αλλοδαπούς «χωρίς χαρτιά» δεν είναι δυνατόν να αποµακρυνθούν από τη χώρα.
2. Να καταστεί δυνατή η αποπληρωµή των δανείων στεγαστικής
αποκατάστασης Ροµά σε µικρότερες δόσεις, για µεγαλύτερο χρόνο και χωρίς
επιπλέον τόκους, ώστε να µην χάνονται οικίες που έχουν αποκτηθεί µε επιβάρυνση
των φορολογουµένων εξαιτίας οφειλών πολύ χαµηλότερων από το ποσό του
δανείου.
3. Να εκδοθούν εγκύκλιοι από το υπουργείο Εξωτερικών, προκειµένου τα προξενεία
να µην υπερβαίνουν τα όρια των νοµίµων αρµοδιοτήτων τους στις διαδικασίες
καθορισµού ιθαγένειας ή αδειών εισόδου για οικογενειακή επανένωση.

(γ) Ενδεικτική παρέµβαση
Μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα στους χώρους κράτησης της ∆ιεύθυνσης
Αστυνόµευσης του Αερολιµένα Αθηνών, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι οι
χώροι και οι συνθήκες κράτησης δεν ανταποκρίνονται στην απαίτηση για προστασία
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της ανθρώπινης αξίας και, αντίθετα, η κράτηση υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες
µπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά απάνθρωπη και εξευτελιστική µεταχείριση, υπό την
έννοια του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου.
Κατόπιν τούτου, µε πρωτοβουλία του ΣτΠ ακολούθησε σύσκεψη στο υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη µε την παρουσία εκπροσώπων των αρµόδιων αρχών.
Συµφωνήθηκε ότι θα απολυµανθούν άµεσα οι χώροι κράτησης, θα αντικατασταθεί
αριθµός στρωµάτων, και θα πιεστεί η Περιφέρεια για την άµεση ολοκλήρωση της
ανέγερσης του νέου χώρου κράτησης που έχει προβλεφθεί. Επίσης, το υπουργείο
∆ικαιοσύνης δεσµεύτηκε ότι θα ενεργήσει για να µην κρατούνται αλλοδαποί µε
αναστολή έκτισης της ποινής λόγω της αδυναµίας τους να καταβάλουν τα δικαστικά
έξοδα, έτσι ώστε να αποσυµφορηθούν οι χώροι. Πράγµατι, ανταποκρινόµενο, το
υπουργείο ∆ικαιοσύνης προέβλεψε στο άρθρο 33 παρ. 3 του Ν. 3904/2010 ότι παύει
η κράτηση των ατόµων γενικά (όχι µόνο των αλλοδαπών) που οφείλουν µόνο
δικαστικά έξοδα ή χρηµατική ποινή µέχρι 3.000 ευρώ.
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Κοινωνική προστασία, υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη

(α) Συµπεράσµατα
1. Τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας, υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης
επιδέχονται σηµαντικές παρεµβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των
παρεχοµένων υπηρεσιών, χωρίς κατ’ ανάγκην αντίστοιχη αύξηση πόρων. Αυτό
όµως απαιτεί µεταρρυθµίσεις τόσο στο θεσµικό πλαίσιο όσο και στη διοικητική
οργάνωση, οι οποίες δεν φαίνεται να υλοποιούνται, καθώς η δράση της διοίκησης
στο επίπεδο της κοινωνικής πολιτικής χαρακτηρίζεται υποτονική.
2. Μία από τις σηµαντικότερες αιτίες του φαινοµένου της κακοδιοίκησης στο πεδίο
της κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί η πολυνοµία που διέπει την άσκηση των
δικαιωµάτων των ασφαλισµένων και τις σχέσεις τους µε την κοινωνική διοίκηση.
Μετά από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, πολλές φορές και µε νόµους που δεν έχουν
συνάφεια µε την κοινωνική ασφάλιση, γεννήθηκε ένα πλέγµα πολυάριθµων
κανόνων χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά και εσωτερική συνοχή, µε κενά,
αντιφάσεις και αντινοµίες, που είναι ουσιαστικά απρόσιτο στον πολίτη αλλά,
παράλληλα και δύσκολα ελέγξιµο από τη διοίκηση.
3. Οι ασάφειες και τα κενά που χαρακτηρίζουν το νοµικό πλαίσιο στην κοινωνική
ασφάλιση καθιστούν συχνά αναγκαία την έκδοση εγκυκλίων ερµηνευτικών οδηγιών.
Οι εγκύκλιοι συχνά επιτείνουν αντί να επιλύουν το πρόβληµα. Ακόµη
χειρότερα, σε ορισµένες περιπτώσεις υποκαθιστούν και αυτήν ακόµη τη
νοµοθετική λειτουργία κατά παράβαση της αρχής της νοµιµότητας, διότι η
τροποποίηση του νοµικού πλαισίου επέρχεται µε σύννοµα θεσπισµένο νεότερο
τυπικό ή ουσιαστικό νόµο και όχι µε αντιθέτου περιεχοµένου εγκύκλιο.

(β) Προτάσεις
1. Να επεκταθεί η χορήγηση του επιδόµατος απόλυτης αναπηρίας σε όλους τους
συνταξιούχους, ανεξάρτητα από την αιτία συνταξιοδότησης, οι οποίοι,
αντιµετωπίζοντας σοβαρότατα προβλήµατα υγείας, σύµφωνα µε γνωµάτευση των
αρµοδίων υγειονοµικών επιτροπών, έχουν τις ίδιες ανάγκες επίβλεψης, περιποίησης
και συµπαράστασης από άλλο πρόσωπο όπως και οι συνταξιούχοι αναπηρίας,
θανάτου και τυφλοί γήρατος.
2. Να αναληφθεί σχετική νοµοθετική πρωτοβουλία για την οµοιόµορφη
αντιµετώπιση του ζητήµατος της δυνατότητας αναδροµικής καταβολής του
ΕΚΑΣ από όλους τους φορείς ασφάλισης. Επιπλέον, να εκδίδεται έγκαιρα η σχετική
ΚΥΑ, ώστε να µην καθυστερεί η καταβολή του επιδόµατος στους νέους δικαιούχους,
αλλά και να µην καταβάλλεται σ’ αυτούς που δεν πληρούν πλέον το εισοδηµατικό
κριτήριο.
3. Να επικαιροποιηθούν άµεσα τα προεδρικά διατάγµατα που ρυθµίζουν το κρατικό
τιµολόγιο µε αναπροσαρµογή των προβλεπόµενων τιµών κι ένταξη νέων
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ιατρικών πράξεων σε αυτά. Ο µεγάλος αριθµός µη κοστολογηµένων ιατρικών
πράξεων και η µη απόδοση δαπάνης γι’ αυτές, αποδυναµώνει και ακυρώνει τη
συνταγµατικά κατοχυρωµένη υποχρέωση κρατικής µέριµνας για την υγεία και την
κοινωνική ασφάλιση των πολιτών.

(γ) Ενδεικτική υπόθεση
Περίπου 300 ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ µε αναφορές τους προς τον Συνήγορο
του Πολίτη ζήτησαν την άµεση ανάκληση ή τροποποίηση της εγκυκλίου 113/2009 του
Οργανισµού. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο αυτή, υπάγονταν υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ–
ΤΕΒΕ ελεύθεροι επαγγελµατίες που όµως, σύµφωνα µε το ισχύον
κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο, δεν έχουν υποχρέωση ασφάλισης από τον ΟΑΕΕ–
ΤΕΒΕ, εφόσον: α) διαµένουν σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων και β) πληρούν
συγκεκριµένα εισοδηµατικά κριτήρια (άρθρο 9 του Ν. 3050/2002). Από τη διερεύνηση
της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι η διοίκηση του ΟΑΕΕ–ΤΕΒΕ αναρµοδίως και µη
συννόµως τροποποίησε µε εγκύκλιο µια ευνοϊκή για ορισµένους ελεύθερους
επαγγελµατίες κοινωνικοασφαλιστική ρύθµιση εις βάρος των δικαιωµάτων τους ως
ασφαλισµένων. Ο Συνήγορος προχώρησε σε γραπτές παρεµβάσεις προς τον
διοικητή του ΟΑΕΕ–ΤΕΒΕ και τη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς
και στη σύνταξη πορίσµατος που απηύθυνε στον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, προτείνοντας την άµεση ανάκληση της εγκυκλίου, καθώς οποιαδήποτε
τροποποίηση του σχετικού νόµου θα πρέπει να λάβει χώρα νοµοθετικά. Οι αρµόδιοι
φορείς προέβησαν σε νοµοθετική τροποποίηση του ισχύοντος νοµικού πλαισίου, µε
αποτέλεσµα η επίµαχη εγκύκλιος του 2009 να µην εφαρµόζεται στην πράξη.
Σηµειώνεται, ότι και µετά τη νοµοθετική παρέµβαση, νέα εγκύκλιος της Γενικής
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων µετέβαλε επί τα χείρω την επίµαχη διάταξη και
προκάλεσε την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος µε νέο πόρισµα
ζητεί την τροποποίησή της.
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Ποιότητα ζωής στο οικιστικό, πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον

(α) Συµπεράσµατα
1. Η δηµοσιονοµική κρίση εντείνει βασικές όψεις διοικητικής παθογένειας στις
πολεοδοµικές, δασικές και αρχαιολογικές υπηρεσίες, όπως η υποστελέχωση
και έλλειψη ικανά καταρτισµένου προσωπικού, η έλλειψη µηχανοργάνωσης και
υλικοτεχνικών µέσων. Εφόσον δεν αντιµετωπισθούν πάγιες διοικητικές αδυναµίες
στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι συναρµοδιότητες φορέων, και η πολυπλοκότητα
και πολυνοµία του θεσµικού πλαισίου, οι ευρύτερες θεσµικές µεταρρυθµίσεις της
αυτοδιοίκησης και στον τοµέα του περιβάλλοντος που προωθήθηκαν εντός του 2010
κινδυνεύουν να επιβαρύνουν έτι περαιτέρω την καθηµερινή λειτουργία των
υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του πολίτη.
2. Παρατηρείται ολιγωρία ή αδράνεια στη διαδικασία άµεσης αποξήλωσης των
παράνοµα εγκατεστηµένων πινακίδων, παρά την πρόσφατη πρόοδο στο θέµα
λόγω ανάληψης σχετικής πολιτικής πρωτοβουλίας και δηµοσιοποίησης του θέµατος.
Ειδικότερα ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει τα εξής: α) τα πρόστιµα που
προβλέπει ο σχετικός νόµος δεν επιβάλλονται σε όλες τις προβλεπόµενες
περιπτώσεις, β) η επιβολή προστίµων συχνά ερµηνεύεται από τις αρµόδιες
υπηρεσίες ως διακριτική ευχέρεια, γ) η αοριστία ή η ανεπάρκεια αιτιολογίας στην
επιβολή προστίµων έχουν συνέπεια σε πολλές περιπτώσεις την µετέπειτα ακύρωσή
τους από τα διοικητικά δικαστήρια, δ) η συχνή µεταβολή της νοµικής µορφής των
εταιρειών και η µη αναγραφή των στοιχείων τους στα διαφηµιστικά πλαίσια
δυσχεραίνουν την επιβολή και είσπραξη των προστίµων.
3. Η προστασία της ποιότητας του πόσιµου νερού απαιτεί τακτικούς και
συστηµατικούς ελέγχους, υλοποίηση τεχνικών εργασιών και διάθεση
κονδυλίων για την βελτίωση των δικτύων. Θετική θεωρείται η ταχύτερη πλέον
ανταπόκριση των διευθύνσεων υγείας στη διενέργεια δειγµατοληψιών και
υγειονοµικών αναγνωρίσεων. Ωστόσο, σηµαντικό πρόβληµα παραµένει η
υπερβολική καθυστέρηση των δήµων στην υλοποίηση των µέτρων αποκατάστασης.

(β) Προτάσεις
1. α) Το υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και το υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής να µεταφέρουν τις αρµοδιότητες
για την αντιµετώπιση περιστατικών ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος
από ναυάγια από τα ∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία στις κεντρικές υπηρεσίες των
υπουργείων ή στη νέα περιφερειακή αυτοδιοίκηση και (β) να καταστεί υποχρεωτική
η σύνταξη µελέτης εκτίµησης περιβαλλοντικού κινδύνου από ναυάγια.
2. Τα υπουργεία Περιβάλλοντος, Εσωτερικών και Οικονοµίας να ρυθµίσουν
νοµοθετικά τα ζητήµατα που άπτονται της λειτουργίας των φορέων που παρέχουν
υπηρεσίες ψυχαγωγίας – «περιπέτειας», αξιοποιώντας ενδεχοµένως τον ΕΛΟΤ ΑΕ
για τον έλεγχο της τήρησης των προτύπων ασφαλείας.
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3. Το υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, να αποσαφηνίσει το
νοµοθετικό πλαίσιο ίδρυσης ιδιωτικών ΚΤΕΟ σε περιοχές εντός σχεδίου
πόλεως ή οικισµού που έχουν χρήση γενικής κατοικίας ή πολεοδοµικού
κέντρου, σε ολόκληρη την επικράτεια, και ειδικότερα στους νοµούς Αττικής και
Θεσσαλονίκης. Το υπουργείο δεσµεύτηκε ότι θα αποδεχτεί την πρόταση.

(γ) Ενδεικτική υπόθεση
Το 2010 o Συνήγορος ασχολήθηκε µε τη διερεύνηση αναφορών από µεγάλο αριθµό
κατοίκων, επιχειρηµατιών και εργαζοµένων, σχετικά µε την υποβάθµιση της
ποιότητας ζωής στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Ως σηµαντικότερα προβλήµατα
αναδείχθηκαν τα εξής:
α) η καταστρατήγηση των εγκεκριµένων χρήσεων γης και η παρεµπόδιση της οµαλής
λειτουργίας των επιχειρήσεων λόγω έξαρσης της εγκληµατικότητας και αύξησης των
παράνοµων δραστηριοτήτων
β) η συσσώρευση πλήθους καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος σε
συγκεκριµένες χωρικά περιοχές µε συνεπακόλουθα προβλήµατα, λόγω
συστηµατικής παραβίασης των όρων λειτουργίας και του πληµµελούς ελέγχου τους
γ) η απαξίωση του αστικού εξοπλισµού και των κοινοχρήστων χώρων, η έλλειψη
κοινωνικών υποδοµών και ανεπαρκής συντήρηση των υφιστάµενων
δ) οι ανεπαρκείς συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας, λόγω αύξησης του αριθµού
των αστέγων και της µαζικής διαµονής αλλοδαπών σε διαµερίσµατα.
Ως άµεσα µέτρα προτείνονται:
α) αυστηροί και συστηµατικοί έλεγχοι για την αποµάκρυνση των παράνοµων
δραστηριοτήτων,
έλεγχος
λειτουργίας
των
καταστηµάτων
υγειονοµικού
ενδιαφέροντος και επιβολή κυρώσεων όταν παραβιάζονται οι όροι λειτουργίας τους
β) άµεση σφράγιση των χρήσεων που παραβιάζουν την υγειονοµική και την
πολεοδοµική νοµοθεσία
γ) τακτική συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων και εντατικοποίηση του
προγράµµατος καθαριότητας των δηµόσιων χώρων.
Επιπλέον, απαιτείται η προώθηση νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων για τον
σχεδιασµό µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων µέτρων και κινήτρων µε στόχο
την πολεοδοµική αναβάθµιση, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την
οικονοµική ανάταξη της περιοχής.
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Σχέσεις Κράτους Πολίτη

(α) Συµπεράσµατα
1. Η οικονοµική κρίση επέτεινε πάγιες αδυναµίες της ∆ιοίκησης, αλλά και
ανέδειξε νέες µορφές κακοδιοίκησης στο οικονοµικό πεδίο. Μεταξύ των
προβληµάτων που επέτεινε είναι η καθυστέρηση του δηµοσίου, των ΝΠ∆∆, των ΟΤΑ
και των υπόλοιπων δηµόσιων φορέων να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, είτε αυτές
αφορούν συµβατικές υποχρεώσεις, είτε παροχές προς τους πολίτες, είτε
προκύπτουν από άλλους λόγους (πχ απαλλοτριώσεις). Από την άλλη πλευρά, ενώ
εντείνονται οι διαδικασίες λήψης αναγκαστικών µέτρων για είσπραξη ανεξόφλητων
οφειλών προς το δηµόσιο (κατασχέσεις, πλειστηριασµοί κ.λπ.), αυξάνεται ο αριθµός
των πολιτών που επικαλούνται οικονοµική αδυναµία.
2. Η ∆ιοίκηση αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της ως αποδέκτης
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας ιδιωτών. Αδυναµίες αναδεικνύονται κατά το
στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης προµηθειών και έργων, όπου η
∆ιοίκηση καλείται να βρει την κατάλληλη ισορροπία µεταξύ αποτελεσµατικότητας και
διαφάνειας. Αλλά και κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης µιας προµήθειας ή του έργου,
προβλήµατα εσωτερικού συντονισµού και συνεργασίας µεταξύ υπηρεσιών έχουν
συχνά σηµαντικές επιπτώσεις. Μεταξύ άλλων, ο ανεπαρκής οικονοµικός
προγραµµατισµός, καταλήγει σε σηµαντικές καθυστερήσεις της αποπληρωµής. Τα
προβλήµατα αυτά επηρεάζουν, συχνά µε κρίσιµο τρόπο, την υγιή επιχειρηµατικότητα
και δεν συνδέονται απαραίτητα µε την παρούσα οικονοµική συγκυρία.
3. Ελλειµµατική αποδεικνύεται η ρυθµιστική παρέµβαση του ∆ηµοσίου στην
οικονοµική δραστηριότητα µέσω της παροχής κινήτρων, επιχορηγήσεων,
δανειοδοτήσεων για την επίτευξη επί µέρους οικονοµικών, κοινωνικών και
αναπτυξιακών στοχεύσεων. Σηµαντικός αριθµός αναφορών υποβλήθηκε σχετικά µε
τη χορήγηση οικονοµικών κινήτρων για την απόσυρση αυτοκινήτων παλαιάς
τεχνολογίας και την αγορά νέων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, βάσει της σχετικής
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου του 2009. Επίσης, παρατηρείται καθυστέρηση
στην καταβολή επιχορηγήσεων και ενισχύσεων επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων,
µε σηµαντικές συνέπειες για την οικονοµική ανάπτυξη.

(β) Προτάσεις
1. Η επιδείνωση των δεδοµένων της οικονοµίας δεν πρέπει να συµπαρασύρει
ευάλωτες ακόµη κατακτήσεις, όπως αυτές των διαδικαστικών δικαιωµάτων. Η
έλλειψη κονδυλίων δεν αίρει σε καµία περίπτωση την υποχρέωση έγκαιρης
και πλήρως αιτιολογηµένης απάντησης εκ µέρους των υπηρεσιών, ή την
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υποχρέωση τήρησης των προθεσµιών και άλλων προδιαγραφών της διοικητικής
δράσης, που προβλέπει ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας. Θα απαιτηθεί ιδιαίτερη
εγρήγορση εκ µέρους του πολιτικού και διοικητικού συστήµατος, ώστε ποιοτικές
διαστάσεις της λειτουργίας του να µην περιθωριοποιηθούν υπό την πίεση
οικονοµικών προτεραιοτήτων και στοχεύσεων.
2. Στους δηµόσιους διαγωνισµούς η οικονοµία της διαδικασίας επιβάλλει
ταχύτατη ανταπόκριση της διοίκησης προκειµένου να διασφαλιστούν τα
δικαιώµατα των συµµετεχόντων εντός των βραχύτατων προθεσµιών που
προβλέπονται για την άσκηση των σχετικών ένδικων µέσων. Η καθυστέρηση
απάντησης συνεπάγεται εποµένως, προσβολή τόσο του δικαιώµατος αναφοράς, όσο
και του δικαιώµατος έγκαιρης και αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας (άρθρα 10
και 20 του Συντάγµατος). Σε σχετικό πόρισµά του, ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει
την υποχρεωτική κατάρτιση δηµόσιου πρωτοκόλλου σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας, όπου θα καταχωρίζονται: α) το σύνολο των ενστάσεων – αιτήσεων των
συµµετεχόντων, β) οι απαντήσεις της διοίκησης και γ) αποδεικτικά αποστολής ή/και
παραλαβής των απαντήσεων από τους ενδιαφερόµενους, πριν την έναρξη του
επόµενου σταδίου της διαδικασίας.

(γ) Ενδεικτική υπόθεση
Στην περίπτωση της αναστολής προσλήψεων για το 2010 και περιορισµού στις
προσλήψεις προσωπικού στον δηµόσιο τοµέα για τα επόµενα έτη, ο Συνήγορος του
Πολίτη διερεύνησε υποθέσεις για τις οποίες διαπιστώθηκε ότι υπήρχε παράλειψη
οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας εκ µέρους της διοίκησης, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των διαδικασιών πρόσληψης και τον διορισµό των ενδιαφεροµένων πριν από την
έναρξη ισχύος του ν. 3833/2010. Υποστηρίχθηκε ότι οι περιπτώσεις αυτές δεν
υπάγονται στην απαγόρευση/αναστολή των διορισµών που θεσπίστηκε, δεδοµένου
ότι οι οικείες διατάξεις του νόµου που προαναφέρθηκε δεν έχουν αναδροµική ισχύ,
αλλά ισχύουν από τη δηµοσίευσή του (15.3.2010). Τελικά, τον Οκτώβριο του 2010
αποφασίστηκε να απορροφηθούν, µέσα στο δεύτερο εξάµηνο του έτους, όλοι οι
επιτυχόντες σε διαδικασίες διορισµού/πρόσληψης σε υπηρεσίες και φορείς του
δηµοσίου για τις οποίες είχαν εκδοθεί οριστικά αποτελέσµατα έως και τις 31.12.2009.
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∆ικαιώµατα του παιδιού

(α) Συµπεράσµατα
1. Το σχολείο είναι συχνά ανέτοιµο να χειριστεί φαινόµενα ενδοσχολικής βίας.
Ο Συνήγορος του Πολίτη υπέβαλε στο υπουργείο Παιδείας έκθεση, συνοψίζοντας τις
πρακτικές που καταγράφηκαν από την επικοινωνία του µε µαθητές, εκπαιδευτικούς
και υπευθύνους Αγωγής Υγείας, και τις προτάσεις του για την πρόληψη και
αντιµετώπιση της βίας στο σχολείο. Επίσης ο Συνήγορος συµµετείχε στις εργασίες
ειδικής επιτροπής που συγκρότησε η Εθνική Επιτροπή ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
για τη µελέτη της οµαδικής βίας και της επιθετικότητας στα σχολεία καθώς και στην
προετοιµασία εθνικού δικτύου κατά της βίας µεταξύ µαθητών.
2. Ο Συνήγορος πραγµατοποίησε σειρά επισκέψεων στο Κέντρο Περίθαλψης Παίδων
(ΚΕΠΕΠ) στα Λεχαινά Ηλείας, απηύθυνε αλληλογραφία προς τη διοίκησή του και το
υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και παρακολούθησε επί ένα και
πλέον έτος τις ενέργειες για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανηλίκων και
ενηλικιωθέντων µε χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες που περιθάλπονται σε αυτό. Στη
συνέχεια συνέταξε πόρισµα, όπου επισηµαίνεται η ανάγκη ενίσχυσης του
ιδρύµατος µε επαρκή αριθµό νοσηλευτών, για να αποφευχθούν πρακτικές,
όπως είναι η εκτεταµένη φαρµακευτική κατασταλτική αγωγή, η καθήλωση
παιδιών µε ιµάντες και ιδίως η διαβίωσή τους σε ξύλινα κουβούκλια. Επίσης,
σηµειώνεται ότι απώτερος στόχος πρέπει να είναι η εναλλακτική φροντίδα των
παιδιών σε µικρές δοµές οικογενειακού τύπου και η κατάργηση της περίθαλψης
ιδρυµατικού τύπου για παιδιά και εφήβους.
3. Η εφαρµογή του µέτρου της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος µαθητών της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι προβληµατική.

(β) Προτάσεις
1. Για την υποχρεωτική αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος ο Συνήγορος του Πολίτη
απηύθυνε επιστολή προς το υπουργείο Παιδείας προτείνοντας µεταξύ άλλων: Να
ενηµερωθούν τα σχολεία και οι προϊστάµενες αρχές σχετικά µε την
υποχρέωσή τους να ακολουθούν την προβλεπόµενη διοικητική διαδικασία και
να αξιολογούν την αναγκαιότητα και την προσφορότητα του µέτρου αυτού, να
υποστηρίζονται οι εκπαιδευτικοί, ώστε να µην καταφεύγουν στην ποινή για
παραδειγµατισµό ή λόγω αδυναµίας αντιµετώπισης των προβληµάτων
συµπεριφοράς ενός µαθητή και να προβλεφθούν νοµοθετικά περισσότερες
εναλλακτικές µέθοδοι «συµµόρφωσης» των µαθητών. Το υπουργείο εξέδωσε
εγκύκλιο η οποία, υιοθετώντας τις κυριότερες προτάσεις του Συνηγόρου,
περιλαµβάνει οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς.
2. Ο Συνήγορος ζήτησε από το υπουργείο Παιδείας να εκδώσει εγκύκλιες οδηγίες,
µε τις οποίες θα ρυθµίζεται η επικοινωνία του γονέα που στερείται της
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επιµέλειας µε το ανήλικο τέκνο του µέσα στον σχολικό χώρο, εφόσον δεν
παρεµποδίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Το υπουργείο εξέδωσε εγκύκλιο
υιοθετώντας τις θέσεις του Συνηγόρου.
3. Ο Συνήγορος του Πολίτη ενηµέρωσε το Συµβούλιο για θέµατα πρόληψης και
Αντιµετώπισης της Θυµατοποίησης και της Εγκληµατικότητας των Ανηλίκων.
(ΚΕΣΑΘΕΑ) για τους προβληµατισµούς του σχετικά µε τη λειτουργία και τη
στελέχωση των στεγών των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων και τις ελλείψεις στο
πεδίο εφαρµογής των αναµορφωτικών µέτρων που προβλέπονται από τον νόµο.
Επισήµανε δε την επιτακτική ανάγκη να δηµιουργηθούν στέγες και ξενώνες
φιλοξενίας για εφήβους µε προβλήµατα συµπεριφοράς και θεραπευτικές
µονάδες για εξαρτηµένους εφήβους, ώστε να ενισχυθούν οι υπηρεσίες στην
κοινότητα προς τις οποίες θα µπορούν να στοχεύουν οι δικαστικές αποφάσεις, αντί
να επιβάλλουν ποινικό εγκλεισµό σε ανήλικους παραβάτες του νόµου, ο οποίος έχει
αποδειχθεί αναποτελεσµατικός.

(γ) Ενδεικτική παρέµβαση
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισκέφθηκε τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής,
όπου διαπίστωσε περιορισµένη εφαρµογή του µέτρου καταχώρισης µαρτυρικών
καταθέσεων ανηλίκων σε ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό µέσο και ουδεµία αξιολόγηση
του βαθµού επιτυχίας του εκ µέρους της αστυνοµίας. Επίσης στην υποδιεύθυνση δεν
υπήρχε οργανική θέση παιδοψυχολόγου για την προετοιµασία των ανηλίκων
µαρτύρων για τις καταθέσεις τους. Ο Συνήγορος έθεσε το ζήτηµα στο υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, το οποίο ανήγγειλε την πρόσληψη δεκαπέντε ψυχολόγων
για να στελεχώσουν τις υπηρεσίες των υποδιευθύνσεων Προστασίας Ανηλίκων των
διευθύνσεων Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης.

14/16

Ισότητα φύλων

(α) Συµπεράσµατα
1. Η οικονοµική κρίση έχει αναδείξει και ενισχύσει µια εµφανή οπισθοδρόµηση στην
προστασία των εργασιακών δικαιωµάτων των γυναικών. Αυτό υποδηλώνει η αύξηση
των καταγγελιών για διακρίσεις λόγω εγκυµοσύνης και µητρότητας, στον ιδιωτικό
τοµέα, και σε βάρος γυναικών εργαζοµένων µε συµβάσεις έργου και ορισµένου
χρόνου, στο ∆ηµόσιο. Το 2010 οι καταγγελίες για διακρίσεις λόγω φύλου στον
ιδιωτικό τοµέα σηµείωσαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 19% σε σχέση µε το 2009,
αγγίζοντας το 36% του συνόλου των καταγγελιών µε αυτό το αντικείµενο.
2. Η µητρότητα καθίσταται επιβαρυντικός παράγοντας για τη διατήρηση της θέσης
εργασίας, ιδίως στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, και η έλλειψη ευκαιριών στην υπό
αναδιάταξη αγορά εργασίας προδικάζει ότι η απώλεια της θέσης εργασίας δεν θα
είναι προσωρινή. Μια ολόκληρη γενιά γυναικών, που βρίσκεται σε παραγωγική
ηλικία και αντιµετωπίζει και την προοπτική της µητρότητας, κινδυνεύει να τεθεί
επί µακρόν εκτός αγοράς εργασίας ή να εγκλωβιστεί οριστικά σε θέσεις χαµηλής ή
ανύπαρκτης επαγγελµατικής προοπτικής.
3. Η οικονοµική κρίση ανέδειξε τη δυσκολία να συµµορφωθούν τόσο η διοίκηση,
όσο και ο ευρύτερος δηµόσιος και ο ιδιωτικός τοµέας, µε τη νοµοθεσία που επιβάλλει
την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα
γονικών αδειών. Περιορισµοί που είτε εισάγει η νοµοθεσία (π.χ. να εργάζεται η
µητέρα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας) είτε προβάλλουν οι ίδιες οι υπηρεσίες,
επικαλούµενες υπηρεσιακές ανάγκες, καταλήγουν στην πράξη να αναιρούν την
αυτοτέλεια του δικαιώµατος του πατέρα και να τον αποθαρρύνουν από την
άσκησή του.

(β) Προτάσεις
1. Με δεδοµένο ότι οι άδειες ανατροφής στο δηµόσιο είναι µεγάλης διάρκειας (9
µήνες) και πλήρως αµειβόµενες, είναι σηµαντικό να επιµερίζονται µεταξύ των
γονέων, ώστε να µην αποξενώνονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα από την εργασία
µόνο οι γυναίκες. Είναι επίσης σηµαντικό να χορηγούνται µε ευελιξία, όπως π.χ. να
µην είναι κατ’ ανάγκην συνεχόµενες ή να προβλέπεται η δυνατότητα σώρευσης του
µειωµένου ωραρίου σε ηµέρες ρεπό, ώστε να έχει κίνητρα ο υπάλληλος να το
επιλέξει αντί της συνεχόµενης άδειας.
2. Να µειωθεί µε νόµο το όριο ελάχιστου αναστήµατος για την εισαγωγή των
γυναικών στις στρατιωτικές σχολές. (έγινε δεκτή)
3. Να επεκταθεί και στους άνδρες στρατιωτικούς και τους άνδρες που υπηρετούν στο
Λιµενικό Σώµα το δικαίωµα για άδεια ανατροφής παιδιού. (έγινε δεκτή)
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(γ) Ενδεικτική υπόθεση
Με τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένης
σε συνάντηση που διοργάνωσε η Επιθεώρηση Εργασίας, επαναπροσλήφθηκε µε
ευνοϊκότερους όρους εργαζοµένη που είχε απολυθεί µετά τη λήξη της εξάµηνης
άδειας προστασίας µητρότητας. Ο εργοδότης δέχτηκε να απασχοληθεί η
προσφεύγουσα σε υποκατάστηµα της εταιρείας περισσότερο κοντινό στην οικία της
και να µετατραπεί η σύµβαση εργασίας της από µερικής απασχόλησης σε πλήρους
απασχόλησης.
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