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Θέµα: Μείωση δηµοτικών τελών σε κοινωφελή ιδρύµατα, ̟ου ̟αρέχουν φιλοξενία σε
α̟όρους και άτοµα σε αδυναµία, του ∆ήµου Βόλου
Αξιότιµοι κύριοι,
Στις 4 Ιουλίου 2013 ο Συνήγορος του Πολίτη σας α̟ηύθυνε ε̟ιστολή (Α.Π.
167757/26797/2013), στο ̟λαίσιο διερεύνησης αναφοράς του Ορφανοτροφείου Βόλου,
σχετικά µε την αδυναµία του ιδρύµατος να αντα̟οκριθεί στα τιµολόγια των υ̟ηρεσιών
κοινής ωφέλειας.
Η Αρχή, στο ̟λαίσιο της διαµεσολαβητικής της α̟οστολής, α̟ευθύνθηκε στο ∆ήµο Βόλου
̟ροκειµένου να του γνωστο̟οιήσει το σοβαρό ζήτηµα της διασφάλισης της συνέχισης της
λειτουργίας του Ορφανοτροφείου Βόλου, ζητώντας ̟αράλληλα να εξετασθεί το ενδεχόµενο
µείωσης των δηµοτικών τελών στο εν λόγω ίδρυµα. Ε̟ί της ε̟ιστολής αυτής η Αρχή δεν έχει
λάβει έως σήµερα α̟άντηση.
Ε̟ανερχόµαστε µε την ̟αρούσα ε̟ιστολή, µε σκο̟ό να σας ε̟ισηµάνουµε ότι ο
Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί το ζήτηµα αυτό ως ιδιαίτερης σηµασίας, λόγω των εξαιρετικά
δυσµενών συνθηκών µέσα στις ο̟οίες λειτουργούν σήµερα ̟ολλοί κοινωφελείς οργανισµοί
µε συναφές αντικείµενο. Οργανισµοί ̟ου ε̟ιτελούν σηµαντικό έργο στο ̟εδίο της
κοινωνικής ̟ρόνοιας και καλύ̟τουν τις ανάγκες διαβίωσης α̟όρων και αστέγων
̟ροσώ̟ων, τα ο̟οία για διάφορους λόγους αδυνατούν να διαµένουν αυτόνοµα.
Είναι γνωστό ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Βόλου µε την υ̟΄ αρ. 644/2011 α̟όφασή του
µείωσε τα δηµοτικά τέλη σε κοινωνικά ευαίσθητες ̟ληθυσµιακές οµάδες, ήτοι ά̟ορους,
άτοµα µε ανα̟ηρίες, ̟ολύτεκνες, τρίτεκνες και µονογονεϊκές οικογένειες. Ωστόσο, είναι
̟ροφανές ότι στις κοινωνικά ευαίσθητες ̟ληθυσµιακές οµάδες ̟εριλαµβάνονται και τα
άτοµα τα ο̟οία φιλοξενούνται σε ιδρύµατα κοινωνικής ̟ροστασίας, δεδοµένου ότι ̟ολλά
α̟ό αυτά βρίσκονται σε δυσχερή θέση, λόγω του χαµηλού εισοδήµατός τους, της
οικογενειακής τους κατάστασης και ειδικών καταστάσεων υγείας. Ε̟ι̟λέον, θα ̟ρέ̟ει να
ληφθεί υ̟όψη το γεγονός ότι τα φιλανθρω̟ικά ιδρύµατα φιλοξενίας ουσιαστικά
υ̟οκαθιστούν την οικογένεια και α̟οτελούν την οικία (µε ό,τι αυτό συνε̟άγεται σε έξοδα
και υ̟οχρεώσεις) των φιλοξενούµενων ατόµων.
∆εδοµένου ότι, µέσω των λογαριασµών ηλεκτρικού ρεύµατος καταβάλλονται και τα
δηµοτικά τέλη, γεγονός ̟ου δηµιουργεί ε̟ι̟λέον ε̟ιβάρυνση στα ιδρύµατα φιλοξενίας εν
γένει και εν ̟ροκειµένω στο Ορφανοτροφείο Βόλου, η Αρχή είχε ζητήσει α̟ό το ∆ήµο σας να
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σταθµίσει την αναγκαιότητα µείωσης των δηµοτικών τελών σε δοµές φιλανθρω̟ικών
κοινωφελών ιδρυµάτων στις ο̟οίες ̟αρέχεται φιλοξενία σε ευάλωτα και ά̟ορα ̟ρόσω̟α,
̟ροκειµένου αυτά να µ̟ορέσουν να συνεχίσουν το έργο τους και τις δραστηριότητές τους, εν
µέσω δυσµενών οικονοµικών συνθηκών.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, τόσο µέσω αναφορών, όσο και α̟ό την ε̟ικοινωνία και
συνεργασία του µε φορείς ιδιωτικού δικαίου ̟ου ̟αρέχουν δωρεάν υ̟ηρεσίες φιλοξενίας,
φροντίδας και αρωγής σε ̟ρόσω̟α ιδιαίτερα ευάλωτα ̟ου αδυνατούν να διαβιούν
αυτόνοµα (̟αιδιά, ασθενείς, ανα̟ήρους, ̟ρόσω̟α τρίτης ηλικίας, κλ̟) έχει δια̟ιστώσει ότι
η τρέχουσα οικονοµική κρίση έχει δυσχεράνει σε ̟ολύ µεγάλο βαθµό τη λειτουργία τους. Ο
σηµαντικός ̟εριορισµός των ̟ραγµατο̟οιούµενων δωρεών α̟ό ̟ολίτες και των εσόδων
α̟ό ακίνητη ̟εριουσία τους, η αύξηση της φορολόγησής τους, σε συνδυασµό µε τον ολοένα
αυξανόµενο αριθµό αιτηµάτων ̟ου δέχονται για να ̟ροσφέρουν τις υ̟ηρεσίες τους σε
̟ολίτες ̟ου έχουν ανάγκη, οδηγούν ̟ολλά α̟ό αυτά τα νοµικά ̟ρόσω̟α σε ̟ραγµατική
αδυναµία λειτουργίας των δοµών ̟ου έχουν δηµιουργήσει βάσει των καταστατικών τους
σκο̟ών.
Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στο ζήτηµα στην Έκθεση ̟ου α̟έστειλε ο Συνήγορος
του Πολίτη, στο ̟λαίσιο της α̟οστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού, ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή
∆ικαιωµάτων του Παιδιού του ΟΗΕ το 2012, σχετικά µε την εφαρµογή της ∆ιεθνούς
Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού στην Ελλάδα1:
«Τα ̟αρα̟άνω δια̟ιστούµενα ̟ροβλήµατα ε̟ιτείνονται κατά την ̟ερίοδο της οικονοµικής κρίσης ̟ου
̟λήττει την Ελληνική κοινωνία. Εκ̟ρόσω̟οι ̟ολλών ιδρυµάτων ιδιωτικής φύσης έχουν αναφέρει στον
Συνήγορο ότι α̟ειλούνται ακόµη και µε διακο̟ή λειτουργίας, λόγω της µείωσης των ̟όρων τους και
της αύξησης της φορολογίας τόσο στις δωρεές όσο και στην ακίνητη ̟εριουσία τους. Την ίδια στιγµή οι
̟ερι̟τώσεις ̟αιδιών ̟ου χρειάζεται να α̟οµακρυνθούν α̟ό τις φυσικές τους οικογένειες αυξάνουν, µε
την ακραία φτώχεια να λειτουργεί ως ε̟ι̟ρόσθετος ̟αράγοντας ̟ου ε̟ιτείνει την αδυναµία ορισµένων
γονέων να φροντίσουν κατάλληλα τα ̟αιδιά τους».
Η Ε̟ιτρο̟ή αναγνώρισε το γεγονός και στις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της ̟ρος την
Ελληνική Κυβέρνηση, µεταξύ άλλων αναφέρει:
(σηµείο 42) «Ε̟ι̟λέον, την Ε̟ιτρο̟ή ̟ροβληµατίζει το γεγονός ότι στο ̟λαίσιο της τρέχουσας κρίσης
ένας αυξανόµενος αριθµός ̟αιδιών α̟οµακρύνονται α̟ό τις οικογένειές τους ή το̟οθετούνται σε
ιδρύµατα διότι οι γονείς τους δεν διαθέτουν ̟λέον τα µέσα για να τα συντηρήσουν».
(σηµείο 6) «∆εδοµένων των συνθηκών αυτών, η Ε̟ιτρο̟ή ̟ροτρέ̟ει το συµβαλλόµενο Κράτος, σε
̟εριόδους ε̟ιβολής ε̟αχθών δηµοσιονοµικών µέτρων, να καταβάλει ̟ροσ̟άθειες για τη διατήρηση και
ε̟έκταση των κοινωνικών ε̟ενδύσεων και της κοινωνικής ̟ροστασίας των ατόµων ̟ου βρίσκονται σε
̟ιο ευάλωτη κατάσταση και να υιοθετεί µια ισότιµη ̟ροσέγγιση δίνοντας ̟ροτεραιότητα στα ̟αιδιά».
Στο ̟λαίσιο αυτό, ̟αρακαλούµε εκ νέου ό̟ως εξετάσετε την ̟ροο̟τική ̟ροώθησης
ρύθµισης ̟ου να ̟ροβλέ̟ει τη µείωση των δηµοτικών τελών και στις δοµές φιλοξενίας των
αναγνωρισµένων φιλανθρω̟ικών ιδρυµάτων, ̟ου α̟ευθύνονται σε ευάλωτες κατηγορίες
̟ολιτών, ανηλίκων και ενηλίκων και τα ο̟οία λειτουργούν εντός των ορίων του ∆ήµου
Βόλου.
Σας ευχαριστούµε εκ των ̟ροτέρων για το ενδιαφέρον σας και τη συνεργασία. Για κάθε
̟εραιτέρω διευκρίνιση είµαστε στη διάθεσή σας.
Με τιµή
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